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اجلالية االرترية يف الريا�ض و�ضواحيها تختتم مهرجانها احياء اليوم العاملي لاليدز

اجلالية االرترية يف
اختتمت
عا�صمة امللكة العربية ال�سعودية
الريا�ض و�ضواحيها مهرجانها
ال�سنوي .الذي كان قد افتتحه
معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد/عثمان �صالح يف الثامن
والع�رشين من نوفمرب حتت �شعار"
ف�شل احلظر غري القانوين بالت�صدي
وال�صمود".
وقدم معاليه يف ال�سمنار الذي
عقده للم�شاركني تو�ضيحا مف�صال
حول تطورات عملية ال�سالم بني
ارتريا واثيوبيا ،ا�ضافة اىل
ف�ضاءات ال�سالم يف املنطقة،
وعرب عن تهنئته بف�شل امل�ؤامرات

والعدائيات املتكررة التي خي�ضت
يف ال�سنوات املا�ضية الركاع
ال�شعب واحلكومة االرترية والنيل
من القدرات الوطنية  ،وذلك
بف�ضل وحدة و�صمود ال�شعب ووفاء
القيادة  ،ا�ضافة اىل رفع احلظر
غري القانوين بف�ضل الت�صدي
املن�سق بني ال�شعب واحلكومة
االرترية .وقال معاليه �إن" العمل
امل�ضاعف بوترية قوية لإعمار
البالد وت�صدينا بوحدة عالية
و�صمود قوي ملواجهة حمالت
الغزو والعدائيات م�س�ؤولية
مرحلية "،م�شرياً ،اىل ان امل�ساعي

البادئة لتقوية العالقة على
م�ستوى املنطقة والعامل
بد�أت ت�ؤتي اكلها .يف
اخلتام قال معايل الوزير
عثمان �صالح بعد ان ا�شاد
باالخالق الكرمية والقدرات
العالية للطالب االرتريني
االرترية
املدر�س
يف
العاملية باململكة العربية
ال�سعودية  ،داعيا االباء
لأر�سال ابنائهم اىل الكليات
االرترية يف البالد من اجل
حل ا�شكالية التعليم العايل
التي تواجه الطالب.
حفل مهرجان االرتريني
يف الريا�ض و�ضواحيها
بربامج متنوعة وخمتلفة
ا�رشكت الكبار وال�صغار ،وفقرات
فوتغرافية
ومعار�ض
فنية
وابتكارات و�صناعات واعمال
يدوية وازياء تقليدية وغريها
من الربامج الرتفيهية �أعدها
طالب املدر�سة االرترية العاملية
بالريا�ض و�شباب اجلبهة وع�ضاء
االحتاد الوطني للمر�أة بالريا�ض.
ويف مرا�سم االختتام التي جرت
يف الثالثني من نوفمرب املن�رصم
وزعت ال�شهادات التقديرية للجهات
التي �ساهمت بفعالية يف خمتلف
املجاالت واجلوائز على الفائزين
يف خمتلف املناف�سات .

احيت البالد االول من دي�سمرب اليوم العاملي لاليدز يف مدينة كرن حتت
�شعار" فالنفح�ص للتعرف على حالنا "،ويف الربنامج الذي �شاركت فيه وزيرة
ال�صحة /امينة نور ح�سني القى املدير العام لق�سم ال�صحة العامة يف وزارة
ال�صحة الدكتور عندي برهان ت�سفاظيني كلمة او�ضح فيها بان اجلهود اجلارية
لل�سيطرة والق�ضاء على وباء االيدز ظلت حتقق نتائج عالية ،م�شريا اىل ان
مر�ض ال�سل ا�صبح احد االمرا�ض الفتاكة الذي ظل يت�سبب يف الوفيات للم�صابني
بفريو�س نق�ص املناعة "االيدز ".وذكر الدكتور /عندي برهان بان الوزارة
تعمل بالتعاون مع ال�رشكاء لل�سيطرة على اال�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
والوفيات بااليدز ،اال ان هناك حتى االن حتديات ينبغي جتاوزها .من جهته
قدم م�س�ؤول مراقبة االمرا�ض املعدية يف الوزارة الدكتور� /أر�أيا برهاين،
تو�ضيحا مف�صال حول ا�سباب واعرا�ض املر�ض و االدوية احلديثة للمر�ض التي
ت�ساعد على تدهور �صحة امل�صاب .بدوره قال ال�سيد /ابراهيم �سامبويل م�س�ؤول
�صندوق االمم املتحدة ل�سكان يف ارتريا انه ورغم بذل جهود حثيثة وتنظيم
حمالت توعية مكثفة للحد من مر�ض االيدز منذ ظهوره اال ان هناك مهمات كثرية
امامنا ،ومبا �أن الكثريون يتعذبون وميوتون نتيجة اال�صابة بهذا املر�ض
يجب تعزيزم�شاركة اجلميع الواعية .بدورها ا�شارت م�س�ؤولة منظمة ال�صحة
العاملية يف ارتريا الدكتور /جوزفني نابوزي اىل ان الكثري من امل�صابني
بااليدز ا�ستطاعوا العي�ش مع املر�ض بف�ضل امل�ساعي التي تقوم بها وزارة
ال�صحة يف ارتريا ،م�ؤكدة بان منظمة ال�صحة العاملية ت�سهم الجناح اجلهود
اجلارية للق�ضاء على املر�ض.
هذا ويتم االحياء لليوم العاملي لاليدز على م�ستوى البالد للمرة ال�سابعة
والع�رشين .

بالدهم
اىل
يتوجهون
االوغادين
حترير
جبهة
قادة
احياءاليوم العاملي للمعاقني بتنظيم ان�شطة ريا�ضية

توجه قادة جبهة حترير االوغادين
يف االول من دي�سمرب اىل بالدهم
وفق االتفاق الذي وقع يف احلادي
والع�رشين من اكتوبر يف العا�صمة
ا�سمرا بني اجلبهة واحلكومة االثيوبية
الفدرالية الدميقراطية.
وا�شار ع�ضو اللجنة التنفيذية للجبهة
م�س�ؤول مكتب العالقات العامة
ال�سيد /ح�سن عبد الله اىل انهم
يدعمون عملية ال�سالم التي بد�أها
رئي�س الوزراء الدكتور �آبي �أحمد،
م�ؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ واجباتهم
وامل�ساهمة يف املهمات اجلارية
بفعالية.

من جهته قال م�س�ؤول العالقات
يف اقليم ال�صومال االثيوبي غلد
علي كاهن ،ان عودة جبهة حترير
االوغادين الوطنية اىل بالدها ب�سالم
 ،خطوة ايجابية تدفع عملية ال�سالم
وامل�صاحلة التي ت�شهدها اثيوبيا.
وي�شتمل اتفاق ال�سالم وامل�صاحلة
ال�شاملة املوقعة يف احلادي
والع�رشين من اكتوبر املا�ضي يف
العا�صمة ا�سمرا بني اجلبهة وحكومة
اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية على
ثالثة بنود ،احلد من العداءيات بني
اجلانبني ،وموا�صلة جبهة حترير
االوغادين الوطنية ن�ضالها بطريقة

�سلمية بالدخول اىل اثيوبيا ،ا�ضافة
اىل تا�سي�س جلنة م�شرتكة اليجاد
حلول للق�ضايا اال�سا�سية.
االثيوبية
التنظيمات
وكانت
املعار�ضة مثل احلركة الدميقراطية
ل�شعب تقراي ( دحميت ) وحماربو
قنبوت  7واحلركة الدميقراطية
ل�شعب بني �شنغول وجبهة حترير
اورومو واحلركة الدميقراطية لقوى
االمهرا قد وقعت على اتفاقات مماثلة
مع احلكومة االثيوبية.
يذكر بان اع�ضاء جبهة حترير
االوغادين قد عادوا يف احلادي
والع�رشين من نوفمرب اىل بالدهم.

احيت البالد اليوم العاملي للمعاقني
يف العا�صمة ا�سمرا بتنظيم ان�شطة
ريا�ضية مب�شاركة املعاقني حتت
�شعار" فلنعزز م�شاركة املعاقني يف
االن�شطة الريا�ضية".
ح�رض الفعالية التي جرت يف
االول من دي�سمرب اجلاري كبار
م�س�ؤويل احلكومة واجلبهة وال�سلك
الدبلوما�سي املعتمدين لدى ارتريا
والآالف
املدعوين
وال�ضيوف
الطالب.
والقى املدير العام لق�سم الرعاية
االجتماعية بوزارة العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيد /حمرت�آب ف�سهايي
كلمة او�ضح فيها بان عدم احلفاظ
على الربامج الريا�ضية للمعاقني
كما كانت يف فرتة الكفاح امل�سلح،
ادى اىل عدم تطور الن�شاط الريا�ضي
كما يجب ،م�شريا اىل ان �شعار
هذا العام يعك�س حقوق وم�شاركة
املعاقني يف املناف�سات الريا�ضية.
من جهته ا�شار م�س�ؤول منظمة االمم
املتحدة للطفولة "اليون�سيف"

الدكتور /بيري نغوم اىل ان م�شاركة
ذوي االعاقات يف املنا�شط الريا�ضية
بالت�ساوي مع غريهم من املواطنني
تعود اهميتها للمعاقني واملجتمع
ككل ،م�ؤكدا بان االمم املتحدة تعمل
بالتعاون مع احلكومة االرترية يف
ق�ضية االعاقة واملعاقني.
بدوره او�ضح رئي�س اللجنة الوطنية
�أوملبية ال�سيد /هيلو ا�سفها بذل
جهود حثيثة لإ�رشاك املعاقني يف
كافة االن�شطة  ،منا�شدا لتعزيز
م�شاركة املجتمع وكافة اجلهات
احلكومية املرتكز على الوعي.
وزعت يف املنا�سبة اجلوائز على
الفائزين يف االن�شطة الريا�ضية التي
�شارك فيها املعاقني.
ويتم احياء اليوم العاملي للمعاقني
الذي ي�صادف الثالث من دي�سمرب من
كل عام للمرة ال�سابعة والع�رشين
على امل�ستوى العاملي واملرة
الثالثة والع�رشين على امل�ستوى
املحلي.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

جمموعة الع�شرين تختتم اجتماعها بحد ادنى من التوافق الرئي�س الفرن�سي يطالب رئي�س وزرائه ب�إجراء
حمادثات مع املحتجني
تو�صل قادة دول جمموعة
الع�رشين ال�سبت املا�ضي يف ختام
قمتهم يف الأرجنتني �إىل حد �أدنى من
التوافق ب�ش�أن االقت�صاد العاملي،
لكن خالفاتهم جتلت بو�ضوح يف
البيان اخلتامي الذي خال عمليا من
�أي وعود ملمو�سة.
وب�ضغط من الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،جتنّب البيان
اخلتامي ا�ستخدام عبارة مكافحة
"احلمائية" و�أقر برف�ض وا�شنطن
الإ�سرتاتيجية العاملية ملكافحة
التغري املناخي.
وهذه هي النقاط الرئي�سية للبيان
ال�صادر عن جمموعة الع�رشين التي
متثل �أكرث من �أربعة �أخما�س االقت�صاد
العاملي ،يف ختام قمة ا�ستمرت
يومني يف العا�صمة الأرجنتينية.
تعهد قادة دول جمموعة الع�رشين
املوقعة على اتفاق باري�س ب�ش�أن
املناخ �-أي كل دول املجموعة
با�ستثناء الواليات املتحدة-
بـ"التنفيذ الكامل" لهذا االتفاق الذي
قالوا �إنه "ال عودة عنه".
كما �أخذوا علما ،من دون �أي
تعهد �إ�ضايف ،بالدعوة التي �أطلقها
علماء الأمم املتحدة �إىل �أن ي�ضعوا
ن�صب �أعينهم هدفا �أكرث طموحا
يتمثل يف خف�ض االحرتار مبقدار
 1.5درجة مئوية باملقارنة مع ما
كانت عليه حرارة الأر�ض قبل الثورة
ال�صناعية.
التجارة

يف انحياز ملوقف �إدارة
ترامب ،قالت جمموعة
الع�رشين �إن التجارة
املتعددة الأطراف "مل
تتمكن من حتقيق �أهدافها"
بتعزيز النمو وتوفري
فر�ص عمل.
ودعت املجموعة �إىل
�إ�صالح منظمة التجارة
العاملية "من �أجل حت�سني
عملها" ،م�شرية �إىل �أنها �ست�ستعر�ض
خالل قمتها العام املقبل يف اليابان
التقدم الذي �سيتم �إحرازه على هذا
ال�صعيد.
�أكدت جمموعة الع�رشين �أن �صندوق
النقد الدويل ميثل العمود الفقري
ل�شبكة الأمان العاملية ،ودعت �إىل
توفري التمويل الكايف له ،واالنتهاء
من و�ضع اللم�سات الأخرية على
احل�ص�ص الوطنية اجلديدة ،وذلك
قبل االجتماع ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
املالية الدولية املقرر يف ربيع
.2019
وحتدد احل�ص�ص الوطنية حقوق
الت�صويت التي يتمتع بها كل
من �أع�ضاء ال�صندوق .وت�ضغط
االقت�صادات النا�شئة الرئي�سية
يف جمموعة الع�رشين مثل ال�صني
والهند من �أجل تعزيز موقعها يف
�صندوق النقد الدويل.
�أكدت جمموعة الع�رشين "التزامها
بدرء الف�ساد ومكافحته والقيادة
بالقدوة" ،واعدة بالعمل من عام

الكرملني ي�أمل يف �أن يجري بوتني وترامب حمادثات قبل يونيو

قال م�ساعد للرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني �إن الكرملني ي�أمل يف
�أن يتمكن بوتني والرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب من �إجراء حمادثات
قبل قمة جمموعة الع�رشين املقبلة
املقررة يف اليابان يف �شهر يونيو .
و�ألغى ترامب مطلع الأ�سبوع
اجتماعا كان مقررا مع بوتني خالل
قمة جمموعة الع�رشين يف الأرجنتني
وعزا ال�سبب يف ذلك �إىل م�صادرة
رو�سيا لثالث �سفن �أوكرانية و�أطقمها

يف  25نوفمرب املا�ضي.
وقال يوري يو�شاكوف م�ساعد
بوتني لل�صحفيني ال�سبت املا�ضي �إنه
ي�أمل يف �إمكانية �أن يجري الزعيمان
حمادثات خالل فرتة لي�ست بعيدة
للغاية.
و�أ�ضاف ”قطعا من املمكن (تنظيم)
اجتماع جديد“.
وقال ”نحن الآن بحاجة لبدء
حمادثات جمددا ب�ش�أن الإعداد ملثل
هذا االجتماع“.
ولدى �س�ؤاله عن املكان املحتمل
لعقد هذا االجتماع� ،أ�شار يو�شاكوف
�إىل قمة جمموعة الع�رشين يف �أو�ساكا
باليابان يف يونيو املقبل ك�أحد
اخليارات.
لكن �أ�ضاف ”لكن يبدو يل �أن من
املهم للغاية بالن�سبة لنا ولهم
�إيجاد �سبيل (لعقد) اجتماع قبل
ذلك“.

الأمني العام للأمم املتحدة ي�شيد بالبيان
اخلتامي ملجموعة قمة الع�شرين

�أ�شاد الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش بالبيان اخلتامي
الجتماع جمموعة الدول الع�رشين
التي احت�ضنتها العا�صمة الأرجنتينية
بوينو�س �أيري�س.
وقال غوتريي�ش �« :إن الإعالن ركز
على ثالث ر�سائل رئي�سية� :أولها ت�أكيد
دعم �أجندة التنمية امل�ستدامة التي
اتفق قادة العامل على تطبيق �أهدافها بحلول عام 2030م .وتعد الأجندة خطة
دولية ل�ضمان العوملة العادلة التي ال تتخلى عن �أحد ،ثان ًيا �أن قادة جمموعة
الع�رشين �أكدوا على احلاجة لزيادة الطموح يف جمال مكافحة تغري املناخ،
معربني عن دعمهم القوي لتطبيق التعهدات ب�ش�أن امل�ساهمات الوطنية املحددة
من كل دولة ،والر�سالة الثالثة هي �إقرار قادة جمموعة الع�رشين ب�أهمية النهج
التعددي يف جمال التجارة و�إ�صالح منظمة التجارة العاملية ،وجددوا التزامهم
جتاه النظام الدويل القائم على القواعد» .و�أ�ضاف �أن االتفاق على برنامج
إر�شاديا
عمل باري�س يف م�ؤمتر كاتوفيت�شي للمناخ  COP24الذي يعد دليلاً �
ً
للتطبيق� ،سيعزز تنفيذ التعهدات ب�شكل كبري .و�أ�شار �إىل �أن االتفاقات بني قادة
جمموعة الدول الع�رشين ،التي تعد م�س�ؤولة عن انبعاث �أكرب كمية من غازات
االحتبا�س احلراري ،ميكن �أن ي�ساعد يف ح�شد جهود املجتمع الدويل ل�ضمان
الفوز يف ال�سباق �ضد تغري املناخ ،م�شدد ًا على �رضورة الفوز يف هذا ال�سباق.

 2019وحتى عام  2021من �أجل
تطهري امل�ؤ�س�سات احلكومية من
الف�ساد.
جددت جمموعة الع�رشين التزامها
بتحقيق هدف عمره �أربع �سنوات
يتمثل يف تقلي�ص الفجوة بني
اجلن�سني يف القوى العاملة بن�سبة
 25%بحلول عام .2025
كما حثت على بذل مزيد من اجلهود
على هذا ال�صعيد ،مبا يف ذلك اجلهود
الرامية لتوفري التعليم للفتيات.
قالت جمموعة الع�رشين �إنها
و�إذ تالحظ �أن التقنيات اجلديدة
�ستغيرّ من طبيعة العمل ،ف�إنها
تدعو �إىل م�ستقبل عمل "�شامل وعادل
وم�ستدام" ،مع ما قد يتطلبه ذلك من
�إعادة تدريب العمال عند االقت�ضاء.
البنى التحتية
�شددت جمموعة الع�رشين على �أن
البنى التحتية متثل حمركا رئي�سيا
للنمو العاملي ،ودعت �إىل بذل
جهود �إ�ضافية لتوحيد �صيغ العقود
بهدف ت�شجيع الر�ساميل اخلا�صة
على اال�ستثمار يف م�شاريع �ضخمة

�أمر الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون رئي�س وزرائه ،ب�إجراء
حمادثات مع زعماء �سيا�سيني
ومتظاهرين بهدف �إيجاد �سبيل لإنهاء
االحتجاجات التي عمت البالد يف
�أعقاب حتويل مثريي ال�شغب و�سط العا�صمة باري�س �إىل �ساحة حرب.
وتفاج�أت �رشطة مكافحة ال�شغب ال�سبت املا�ضي بخروج املحتجني يف
�أحياء باري�س الراقية حيث �أحرقوا ع�رشات ال�سيارات ونهبوا املتاجر وحطموا
املنازل واملقاهي الفخمة اخلا�صة يف ا�ضطرابات هي الأ�سو�أ يف العا�صمة منذ
عام .1968
وميثل هذا اال�ضطراب التحدي الأ�صعب الذي يواجهه الرئي�س الفرن�سي
منذ توليه رئا�سة البالد ،فيما ت�صاعد العنف والغ�ضب العام من الإ�صالحات
االقت�صادية التي يقدم عليها الرئي�س ال�شاب البالغ من العمر  40عاما.
وبعد اجتماعه مع عدد من الوزراء الأحد قالت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان
�إن ماكرون طلب من وزير الداخلية تهيئة قوات الأمن ملواجهة االحتجاجات
يف امل�ستقبل كما طلب من رئي�س الوزراء �إجراء حمادثات مع زعماء الأحزاب
ال�سيا�سية وممثلي املحتجني.
وقال م�صدر بالرئا�سة الفرن�سية �إن ماكرون لن يتوجه بخطاب �إىل الأمة الأحد
رغم املطالبات ب�أن يقدم تنازالت فورية للمتظاهرين .و�أ�ضاف امل�صدر �أن فكرة
فر�ض حالة الطوارئ يف البالد مل تكن حمل بحث.
ولدى عودته لباري�س يوم الأحد قادما من الأرجنتني حيث �شارك يف قمة
جمموعة الع�رشين ،توجه ماكرون مبا�رشة �إىل قو�س الن�رص ليتفقد الأ�رضار
التي حلقت باملعلم ال�شهري خالل �أحداث يوم ال�سبت.
وا�ستهدف بع�ض املحتجني قو�س الن�رص يف باري�س ال�سبت املا�ضي ودعوا
ماكرون لال�ستقالة وكتبوا على واجهة القو�س الذي يعود تاريخه للقرن التا�سع
ع�رش عبارة ”�ستنت�رص ال�سرتات ال�صفراء“.
وتفجر التمرد ال�شعبي فج�أة يف  17نوفمرب وانت�رش ب�رسعة عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،تعبريا عن رف�ض رفع �أ�سعار الوقود وارتفاع تكاليف
املعي�شة� ،إذ �أغلق املحتجون طرقا يف �أنحاء خمتلفة من البالد و�أعاقوا الدخول
�إىل مراكز جتارية وم�صانع وبع�ض م�ستودعات الوقود

بتطوير
تتعهد
إيران
�
طالبان تختطف ً 40
�شخ�صا يف �أفغان�ستان
برناجمها ال�صاروخي

�أكدت �إيران اول ام�س الأحد مت�سكها
مبنظومتها ال�صاروخية  ،وتعهدت
مبوا�صلة "اختبارها وتطويرها"،
معتربة ذلك تعزيزا لقدراتها "الدفاعية
والردعية" وال ميكن التفاو�ض ب�ش�أنه.
و�أكد املتحدث با�سم القوات امل�سلحة
االيرانية العميد �أبو الف�ضل �شكارجي
�أن بالده �ستوا�صل اختبار وتطوير
منظوماتها ال�صاروخية.
وردا على ت�رصيحات وزير اخلارجية
الأمريكية مايك بومبيو ب�ش�أن اختبار
�إيران �صاروخا بال�ستيا ،قال �شكارجي
"�إن الربنامج ال�صاروخي يرتبط بالأمن
القومي الإيراين وال ميكن التفاو�ض
ب�ش�أنه ،و�إيران لن ت�سمح لأي جهة
بالتدخل يف برناجمها ال�صاروخي".
و�أو�ضح �شكارجي �أن التجارب
ال�صاروخية لبالده "ال ت�ستهدف �أيا
من دول املنطقة ،و�أنها تهدف فقط
لتعزيز القدرات الدفاعية لإيران"،
لكنه مل ي�ؤكد �أو ينفي �أن بالده �أجرت
جتربة ل�صاروخ جديد.
من جهته ،قال املتحدث با�سم
اخلارجية الإيرانية بهرام قا�سمي �إن
الربنامج ال�صاروخي الإيراين "دفاعي
وم�صمم وفقا الحتياجات �إيران وال
ينتهك قرارات الأمم املتحدة".
و�أ�ضاف ردا على اتهامات وزير
اخلارجية الأمريكي "ال يوجد قرار
�صادر عن جمل�س الأمن مينع الربنامج
ال�صاروخي الإيراين �أو �إجراء جتارب
�صاروخية ،ومن امل�ضحك �أن الوزير
الأمريكي ا�ستند �إىل قرار دويل مت نق�ضه
من قبل الواليات املتحدة قبل ان�سحابها
الأحادي من االتفاق النووي".
وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو قال ال�سبت املا�ضي �إن �إيران
اختربت �صاروخا بال�ستيا متو�سط
املدى يحمل ر�ؤو�سا حربية متعددة،
معتربا تلك التجربة انتهاكا لقرار
جمل�س الأمن رقم .2231
و�أ�ضاف الوزير الأمريكي يف تغريدة
له "�إن تو�سع �إيران يف اختبار ون�رش
ال�صواريخ يتنامى باطراد ،و�أمريكا
تدين هذا الت�رصف وتدعو �إيران
للتوقف عن هذه الأن�شطة".

قالت ال�رشطة الأفغانية ،الأحد،
�إن حركة طالبان اختطفت ما ال يقل
�شخ�صا كانوا على منت حافلة
عن 40
ً
متجهني من والية �سامنغان �إىل والية
بلخ� ،شمايل البالد.
وقال حممد منري رحيمي ،املتحدث
با�سم �رشطة �سامنغانّ � ،إن م�سلحي

احلركة “اختطفوا  40راك ًبا� ،إ�ضافة
�إىل �سائقي احلافلة (مل يحدد عددهم)
“ ،ح�سبما نقلت قناة “طلوع”
الأفغانية.
ومتت عملية االختطاف عند قرية
كو�شك دارا ،يف ال�ساعة العا�رشة
�صباحا بالتوقيت املحلي (5:30
ً
ت.غ) ،وفق امل�صدر ذاته.
وحتى ال�ساعة مل تك�شف ال�رشطة
عن م�صري املخطوفني �أو كيفية تنفيذ
العملية ،كما مل تعلق “طالبان” على
الواقعة ،غيرّ � ّأن رحيمي �أ�شار �إىل �أن
ال�رشطة “تقود عملية �أمنية لتحرير
املختطفني”.

ً
جورجيا  :تظاهرات �إحتجاجا على «تزوير» االنتخابات

تظاهر نحو � 25ألف جورجي يف
العا�صمة تبيلي�سي ،احتجاج ًا على
«تزوير» انتخاب �سالومي زورابي�شفيلي
رئي�سة للبالد.
وجتمع املتظاهرون الذين حملوا
ّ
�أعالم ًا جورجية و�أعالم االحتاد
الأوروبي ،يف جادة رو�ستافيلي قبالة
الربملان .وقالت ليانا بارت�سفانيا
(� 63سنة)�« :أنا هنا لأتظاهر �ضد
التزوير يف االنتخابات» ،متهمة رئي�س الوزراء ال�سابق بيدزينا �إيفانيت�شفيلي
ب�رسقة «�أ�صواتنا» .وقالت جيا مغيالدزي (� 20سنة)« :نزل النا�س �إىل ال�شارع لأن
مزورة».
االنتخابات كانت ّ
وانتُخبت زورابي�شفيلي ،وهي ديبلوما�سية فرن�سية �سابقة ،رئي�سة للبالد
الأربعاء املا�ضي ب�أكرث من  58يف املئة من الأ�صوات ،يف الدورة الثانية
من انتخابات الرئا�سة ،وذلك بدعم من حزب «احللم اجلورجي» الذي � ّأ�س�سه
�إيفاني�شفيلي ،الرجل الأغنى يف البالد والذي يعترب كثريون �أنه يهيمن على
احلياة ال�سيا�سية ،على رغم ان�سحابه منها.

بريطانيا :ا�ستقالة �ساد�س وزير ّ
توجه �ضربة �أخرى ملاي

�أ�صبح �سام جيما ،زير العلوم واجلامعات الربيطاين� ،ساد�س وزير ي�ستقيل
من حكومة رئي�سة الوزراء ترييزا ماي احتجاجا على اتفاقها املقرتح للخروج
من االحتاد الأوروبي.
وقال جيما اجلمعة املا�ضي� ،إن اتفاق ماي يعني �أن بريطانيا �ستتخلى عن
"�صوتها وحقها يف ا�ستخدام الفيتو" و�إنه يجب على رئي�سة الوزراء عدم ا�ستبعاد
احتمال �إجراء ا�ستفتاء ثان.
ومتثل ا�ستقالة جيما ،الذي قام بحملة يف ا�ستفتاء  2016من �أجل بقاء
بريطانيا يف االحتاد الأوروبي� ،رضبة �أخرى ملاي التي حتاول �إقناع نواب
حزبها باملوافقة على االتفاق الذي �أبرمته مع بروك�سل اول ام�س الأحد
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

حما�س حتث العامل على �إحباط م�شروع الإدانة الأمريكية رئي�س نيجرييا ينفي وفاته �أو ا�ستبداله ب�شخ�ص ي�شبهه

دعت حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) يف ر�سالة �إىل رئي�س
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
والدول الأع�ضاء �إىل العمل على �إحباط
م�رشوع قرار وزعته البعثة الأمريكية
لدى املنظمة الدولية ،يدين -للمرة
الأوىل يف حال اعتماده -املقاومة
الفل�سطينية وحركة حما�س.
وقالت حما�س يف بيان �إنها "تتابع
بغ�ضب �شديد اجلهود املتوا�صلة
والبائ�سة من قبل وا�شنطن لي�س فقط
لتبني وجهة نظر االحتالل الإ�رسائيلي،
بل لتوفري الدعم املادي واملعنوي
ال�رضوري لالحتالل ملوا�صلة عدوانه
على ال�شعب الفل�سطيني ،وحرمانه
من حقوقه الأ�سا�سية".

و�أ�ضافت �أن م�رشوع
مع
"تزامن
القرار
تقدمي اللجنة املعنية
ال�شعب
مبمار�سة
الفل�سطيني حلقوقه غري
القابلة للت�رصف؛ �أربعة
قرارات للنظر فيها من
قبل اجلمعية العامة،
من بينها حق ال�شعب
الفل�سطيني يف �إقامة دولة
م�ستقلة عا�صمتها القد�س ال�رشقية".
وحثت احلركة �أع�ضاء الأمم املتحدة
على "�إحباط امل�ساعي الأمريكية
بجانب
والوقوف
العدوانية،
ال�رشعية الدولية وقرارات الأمم
املتحدة ،وحق ال�شعوب امل�رشوع
يف الدفاع عن نف�سها ومقاومة
االحتالل بكل الطرق املمكنة".
من جهته بد�أ رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل
هنية حملة ات�صاالت مع عدد من
قادة ووزراء خارجية دول املنطقة
والعامل لإجها�ض امل�ساعي الأمريكية
لتمرير م�رشوع قرار يدين احلركة
عرب اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
وقال مكتب هنية يف بيان له �إنه

هاتف الأمني العام للجامعة العربية
�أحمد �أبو الغيط وا�ستمع منه �إىل
اجلهود التي يبذلها مع املجموعة
ملواجهة
والإ�سالمية
العربية
القرار.
كما هاتف م�س�ؤويل امللف
الفل�سطيني يف املخابرات العامة
م�ستمعا �إىل الدور الذي
امل�رصية
ً
تبذله م�رص ووزارتها اخلارجية يف
الت�صدي مل�رشوع القرار الأمريكي،
ً
وحاثا على
م�شيدا بهذه اجلهود
املزيد من التحرك على امل�ستويات
الدولية لوقف م�رشوع القرار
الأمريكي يف الأمم املتحدة.
وات�صل هنية هاتفيا وزير اخلارجية
القطري وا�ستعر�ض خطورة القرار
على احلقوق الوطنية الفل�سطينية.
كما بعث ر�سائل خطية �إىل عدد من
قادة العامل واملنطقة و�إىل الأمني
العام للأمم املتحدة� ،أكد فيها
�رضورة العمل اجلاد من �أجل �إف�شال
امل�ساعي الأمريكية الهادفة �إىل �إدانة
املقاومة الفل�سطينية ،والدفاع عن
ن�ص عليها
احلقوق امل�رشوعة التي ّ
القانون الدويل ،ورف�ض و�إدانة
م�رشوع القرار الأمريكي.

نفى الرئي�س النيجريي حممد
بخاري اول ام�س الأحد مزاعم قالت
�إنه تويف و�إن �سودانيا �شبيها له
حل حمله ليخرج عن �صمته �إزاء
�شائعة تتداولها مواقع التوا�صل
االجتماعي منذ �أ�شهر.
وق�ضى بخاري الذي ي�سعى
لإعادة انتخابه يف فرباير خم�سة
�أ�شهر يف بريطانيا العام املا�ضي
حيث كان يعالج من مر�ض مل يتم
الك�شف عنه.
ومن بني الفر�ضيات التي انت�رشت
على نطاق وا�سع على مواقع
التوا�صل االجتماعي وتناقلها

بع�ض �سا�سة املعار�ضة �أن
�شبيها له من ال�سودان يدعى
جربيل حل حمله.
ومل يتم تقدمي دليل على
ذلك لكن الت�سجيالت امل�صورة
املتعلقة بهذه املزاعم ال
تزال تبث �آالف املرات على
يوتيوب وفي�سبوك.
وب�س�ؤاله عن جربيل قال
بخاري لنيجرييني يف بولندا
حيث يح�رض م�ؤمترا هناك ”�أ�ؤكد
لكم �إنه �أنا� .س�أحتفل قريبا
بعيد ميالدي ال�ساد�س وال�سبعني
و�س�أظل قويا“.
وقال ”الكثري من النا�س كانوا
يتمنون موتي �أثناء تدهور
حالتي ال�صحية“ م�ضيفا �أن من
يروجون لل�شائعة ”جهلة ولي�سوا
متدينني“.
ون�رشت الرئا�سة ت�رصيحات
بخاري يف بيان بالربيد الإلكرتوين
بعنوان ”الرئي�س بخاري يرد على
مزاعم ا�ستن�ساخ“.

البحرين :تكليف رئي�س الوزراء امل�ستقيل بت�شكيل حكومة جديدة الإمارات حتتفل م�ستقبل "ال�صحراء الغربية" على طاولة النقا�ش بعد �سنوات من اجلمود

كلّف ملك البحرين ،حمد بن عي�سى
�آل خليفة ،رئي�س الوزراء امل�ستقيل
خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،بت�شكيل
حكومة جديدة.
ويف وقت �سابق من يوم اول ام�س
قدمت احلكومة البحرينية
الأحدّ ،
ا�ستقالتها للملك بعد الإعالن ب�شكل
ر�سمي عن نتائج االنتخابات النيابية؛
عملاً بالد�ستور الذي ين�ص على
ت�شكيل وزارة جديدة عند بدء كل ف�صل
ت�رشيعي.
وقبل امللك ا�ستقالة احلكومة التي
ا�ستمرت � 4سنوات ،وفق وكالة الأنباء
البحرينية (بنا)
و�أنهت البحرين ،انتخاباتها
الت�رشيعية واملحلية اخلام�سة،
و�سط حديث ر�سمي عن م�شاركة نحو
 67%يف االنتخابات النيابية ،وما
يقارب  70%يف البلدية ،عقب �إعالن

باليوم الوطني

النتائج النهائية و�أ�سماء الفائزين،
دون �إح�صائية بالأعداد.
وي�شمل الهيكل الت�رشيعي يف
البحرين غرفتني برملانيتني؛ الأوىل
جمل�س النواب ،ويتمتع �أع�ضا�ؤها
بالعديد من ال�صالحيات الت�رشيعية
والرقابية ،والثانية جمل�س ال�شورى
(ا�ست�شاري ذو �صالحيات �أقل)،
ع�ضوا يعينهم امللك
ويت�ألف من 40
ً
مبا�رشة ،ويكون املجل�سان معا
“املجل�س الوطني البحريني”.

ع ّمان  :تهيئةللقاء بني حفرت وال�سراج

مع احتمال عقد لقاء ليبي ـ ليبي يف
عمان ،ا�ستقبل العاهل االردين امللك عبد
ّ
الله الثاين ،،يف ق�رص احل�سينية رئي�س
املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق
الليبية فائز ال�رساج.
وقالت م�صادر �أردنية �إن اللقاء متحور
على �سبل حل الأزمة الليبية القائمة
منذ  2011من خالل احلوار بني خمتلف
الأطراف املتنازعة للو�صول �إىل حل دائم
و�شامل بالطرق ال�سلمية ،كما تناول
وعمان.
العالقات الثنائية بني طرابل�س
ّ
ون�رش الديوان امللكي الها�شمي �صور ًا
ملرا�سم ا�ستقبال امللك عبدالله الثاين
لرئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي.
ي�شار �إىل �أن ال�رساج و�صل ال�سبت
املا�ضي �إىل الأردن ،وكان يف ا�ستقباله
لدى و�صوله �إىل مطار ماركا الع�سكري
رئي�س الوزراء االردين عمر الرزار
وحمافظ العا�صمة عمان ومدير �رشطة
العا�صمة وقائد ال�رسب امللكي و�سفري
ليبيا لدى اململكة االردنية الها�شمية
و�أع�ضاء ال�سفارة الليبية يف عمان.
وقالت م�صادر ليبية �إن ال�رساج �سيبحث
مع احلكومة الأردنية العالقات الثنائية،
والديون امل�ستحقة للم�ست�شفيات الأردنية

على املر�ضى الليبيني� ،إذ تعهدت
احلكومة الليبية بدفع  125مليون دوالر
�إىل اململكة ال�شهر املقبل من �أ�صل 250
مليونً ا م�ستحقات امل�ست�شفيات اخلا�صة
على احلكومة الليبية.
و�أ�ضافت �أنه من املتوقع �أن يلتقي
ال�رساج مع امل�شري خليفة حفرت ،بعد
�ضغوط من قبل �أطراف دولية ل�رضورة
موافقته على خ�ضوع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
لل�سلطة املدنية� ،إذ تلوح بوادر تفاهم
بني ال�رساج وحفرت يف الفرتة الأخرية
ات�ضحت عقب اجتماع بالريمو ،الذي �أكد
خالله حفرت على دعمه بقاء ال�رساج يف
من�صبه.
عمان،
يف
الليبي
ال�سفري
ون�رش
ّ
الدكتور حممد الربغثي� ،صورة على
ح�سابه مبوقع "في�سبوك" ،جمعته مع
امل�شري خليفة حفرت م�ساء الأربعاء،
"لقاء مع امل�شري
علق عليها بالقول:
ٌ
خليفة بالقا�سم حفرت ،القائد العام
ٌ
وحديث حول الوطن
للجي�ش الليبي،
وبناء الدولة" .ووفق الربغثي ،ف�إن
حفرت �أكد حر�صه على وحدة الوطن،
واحلفاظ على �أمنه ،والتزامه ب�إجراء
االنتخابات ،واحرتامه التداول ال�سلمي
أمور بالغة
لل�سلطة ،م�ش ً
ريا �إىل �أن تلك "� ٌ
الأهمية يجب البناء عليها ،لكونها تمُ ثل
الأ�س�س التي ينبغي �أن تُ بنى عليها الدولة
الوطنية امل�أمولة" .وي�شار �إىل �أن حفرت،
بح�سب و�سائل �إعالم �إيطالية ،وافق على
ا�ستمرار وجود ال�رساج يف من�صبه ،لكنه
يرف�ض بقاء �أع�ضاء معار�ضني له يف
املجل�س الرئا�سي

يف حفل ح�رضه الآالف ،احتفلت
الإمارات ،الأحد ،باليوم الوطني
الـ 47م�ستعيدة ق�صة ال�شيخ زايد الذي
عمل على نه�ضة البالد بعد توحيد
الإمارات ال�سبع ،لتحقيق احللم
الأكرب بتحويل ال�صحراء �إىل واحة
خ�رضاء ،وتر�سيخ مكانة الدولة بقوة
على ال�ساحة الدولية.
و�شهد نائب الرئي�س دولة الإمارات
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،وال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�أولياء
العهود ونواب احلكام ،االحتفال
الر�سمي ،مبدينة زايد الريا�ضية يف
�أبوظبي.
وحمل االحتفال الذي �أقيم حتت
رعاية ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة �شعار "هذا زايد ..هذه
الإمارات".
�شملت فعاليات االحتفال الر�سمي
لهذا العام فقرات احتفت ب�إرث
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان يف الذكرى املئوية مليالده
"عام زايد" ،تكرميا لر�ؤيته احلكيمة
التي قادت م�سرية بناء دولة الإمارات
منذ نحو ن�صف قرن.
ومتيز االحتفال هذا العام بفتح
�أبوابه للجمهور من املواطنني
واملقيمني على �أر�ض الإمارات
وزوارها ،حيث بلغ عددهم يف ملعب
مدينة زايد الريا�ضية حوايل � 22ألف
�شخ�ص.
وت�ضمن االحتفال عر�ض جمموعة
نادرة من ال�صور الأر�شيفية للمرة
الأوىل ،ت�رسد حمطات من حياة ال�شيخ
زايد ون�ش�أته وحبه للأر�ض والطبيعة
وعائلته و�شعبه ،ورافق ذلك ا�ستخدام
تقنيات �ضوئية متميزة على امل�رسح
ج�سدت لوحات بانورامية لت�رسد
ق�صة باين نه�ضة الإمارات.
و�شمل االحتفال �أي�ضا مقطوعات
مو�سيقية ح�رصية �شكلت مزجا فريدا
بني املو�سيقى الإماراتية التقليدية
التي عزفها �أبرز امل�ؤدين الإماراتيني،
ونغمات عاملية ب�أنامل �أورك�سرتا
الفيلهارمونية امللكية.
كما ا�صطحب االحتفال اجلمهور
يف رحلة لبداية ق�صة حياة امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زايد ،حيث ا�ستهل مب�شهد
�رشوق ال�شم�س فوق ال�صحراء يف
تعبري عن والدة القائد �صاحب الر�ؤية
الثاقبة.

يجمع هور�ست كولر مبعوث الأمم املتحدة �إىل ال�صحراء الغربية ،كال من
اجلزائر واملغرب وموريتانيا وجبهة البولي�ساريو يومي الأربعاء واخلمي�س يف
جنيف حول "طاولة حمادثات �أولية" .وي�أمل هور�ست كولر �إحياء املفاو�ضات
املتوقفة منذ  2012حول هذه املنطقة املتنازع عليها .واعترب كولر يف دعوته
املوجهة للأطراف املعنية بهذا اللقاء يف �أكتوبر� ،أن "الوقت قد حان لفتح ف�صل
جديد يف امل�سل�سل ال�سيا�سي" ،ويبدو كولر عازما على �إيجاد خمرج �سيا�سي
ينهي �آخر نزاع من هذا النوع يف �إفريقيا ما بعد املرحلة اال�ستعمارية .و�أجريت
�آخر جولة مفاو�ضات برعاية الأمم املتحدة يف مار�س  2012دون �أن ت�ؤدي �إىل
�أي تقدم يف ظل ت�شبث طريف النزاع مبواقفهما ،وا�ستمرار االختالفات حول و�ضع
املنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفرت�ض �أن ت�شارك يف اال�ستفتاء .ومنذ
تعيينه �سنة  2017مبعوثا �أمميا لل�صحراء التقى الرئي�س الأملاين ال�سابق
هور�ست كولر عدة مرات �أطراف النزاع ،كال على حدة ،و�أدت جهوده �إىل جمع
املغرب والبولي�ساريو واجلزائر وموريتانيا رغم �أن كل طرف ينظر ل�صيغة
اللقاء من زاوية خمتلفة ،فاجلزائر ت�ؤكد �أنها حت�رض ب�صفتها "بلدا مراقبا" بينما
تعتربها الرباط "طرفا" يف النزاع .وتطمح الأمم املتحدة جلعل اللقاء املرتقب
عقده يف ق�رص الأمم بجنيف "اخلطوة الأوىل يف م�سار مفاو�ضات جديدة" ،من �أجل
التو�صل �إىل "حل عادل ،دائم يحظى بقبول جميع الأطراف وي�ساعد يف تقرير
م�صري �شعب ال�صحراء الغربية" وفق ما ورد يف ورقة �إخبارية للمنظمة الأممية.
ويت�ضمن جدول �أعمال اللقاء عناوين ف�ضفا�ضة تتعلق بـ"الو�ضع احلايل واالندماج
الإقليمي ،واملراحل املقبلة للم�سار ال�سيا�سي" بح�سب نف�س الورقة .وتطالب
جبهة البولي�ساريو التي �أعلنت يف " 1976اجلمهورية العربية ا�صحراوية" من
جانب واحد ،ب�إجراء ا�ستفتاء تقرير امل�صري من �أجل حل هذا النزاع ،الذي ولد
لدى ان�سحاب �إ�سبانيا من هذه امل�ستعمرة .وترف�ض الرباط �أي حل �آخر خارج
منح ال�صحراء الغربية حكما ذاتيا حتت ال�سيادة املغربية ،منبهة �إىل �رضورة
احلفاظ على اال�ستقرار يف املنطقة .ويب�سط املغرب �سيطرته على  80باملئة
من م�ساحة ال�صحراء الغربية املمتدة على � 266ألف كيلومرت مربع ،مع �رشيط
�ساحلي غني بال�سمك بطول  1000كيلومرت على املحيط الأطل�سي ،وتتعامل
ال�سلطات املغربية مع املنطقة ،الغنية بالفو�سفات ،مثلما تتعامل مع باقي
جهات اململكة الأخرى.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()54

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

دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
التطور الب�شري والنمو الإقت�صادي وجهان لعملة واحدة
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
لقد ثبت من خالل البحوث والدرا�سات
العلمية التي قامت بها خمتلف الهيئات
واجلميعات العاملية واملحلية املخت�صة
واملعنية بالتطور ال�سكاين والإقت�صادي
والعلمي للمجتمعات  ،يف كثري من
دول العامل  ،وكذلك من خالل التجارب
العملية امل�شاهدة ب�أن التعليم يعمل
على نقل وتغيري املكانة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية للإن�سان �أو
الفرد املتعلم من امل�ستويات الدنيا �إىل
امل�ستويات العليا � ،أو �أنه يعمل على رفع
خمتلف جوانبه احلياتية �إىل الأح�سن و�إىل
الأف�ضل  ،وينقله من امل�ستويات الفقرية
�إىل امل�ستويات املتو�سطة �أو العالية
الدخل اقت�صاديا  ،ومن امل�ستويات
الفكرية املتدنية �إىل امل�ستويات الفكرية
العليا  ،وذلك من خالل الإ�سهام يف
رفع م�ستوياته العقلية واملمار�ساتية
 ،وي�رضبون لذلك مثال حيا وواقعيا يف
حياة جميع ال�شعوب وهو " �أن الإن�سان
غري املتعلم غالبا يفكر فقط حول نف�سه
وحول البيئة املحيطة القريبة منه  ،كما
�أنه يتميز ب�أنه �إن�سان عاطفي قابل للت�أثر
مبا عند الآخرين  ،وهذا يعني ب�أن غري
املتعلم �إن�سان �سلبي �ضيق الأفق �سواءا
من حيث معلوماته اخلا�صة باملوقع
الذي يحى فيه �أو من حيث �ضيق معارفه
عن العامل ب�شكل �أو �سع � ،أي �أن اكت�ساب
العلم يك�سب الإن�سان الوقاية �ضد جميع
امل�ؤثرات  ،مما يجعله عر�ضة للإ�صابة
بالت�شو�ش الفكري واملعلوماتي  ،وهذا
هو عينه ما يجعلنا ن�شاهد يف كثري من
�أنحاء االعامل ب�أن ال�شعوب �أو الأفراد
غري املتعلمني غالبا ما ينجرون وراء
احلروب وال�رصاعات الإثنية والع�شائرية
والقبلية غري املربرة وغري املثمرة
والتي تدل على �ضيق الأفق وق�رص
الر�ؤي ،
مما يت�سبب بدوره على الكثري من
ال�ضياع والهدر الفكري والإقت�صادي
واملايل ،

يف حني يندر حدوث مثل هذه الأنواع
من ال�رصاعات يف �أو�ساط ال�شعوب
املتعلمة واملتح�رضة  ،حيث تلج�أ يف
حل م�شاكلها وخالفاتها �إىل الطرق
� ،أما
العلمية ال�سليمة والعقالنية
الإن�سان املتعلم فيفكر ب�شكل واقعي ،
حيث �أن ح�صوله على �سالح العلم ميكنه
من التنب�ؤ مبا �ست�سري �إليه الأمور  ،وما
�ست�ؤول �إليه الأحداث م�سبقا وي�ستطيع
حتليلها ومقارنتها بل ونقدها ب�شكل
علمي �صحيح ،
وهذا يعني ب�أن العلم لي�س فقط مهما
لتح�سني الظروف �أو امل�ستويات املعي�شية
للأفراد وللجماعات  ،بل وميكنهم من
املحافظة على ميتلكونه من الأموال ومن
الرثوات املادية منها واملعنوية  ،يف
جميع املجاالت االجتماعية والثقافية
والإقت�صادية ...الخ  .املوجودة �أ�صال
يف حوزتهم  ،ويعملون على حمايتها من
الهدر وال�ضياع  ،ويوجهون حياتهم ب�شكل
مدرو�س ومربمج  ،وهذا هو عينه ما ي�ؤدي
�إىل املحافظة على الن�سيج االجتماعي ،
والأجماد املوروثة املنحدرة من الآباء
والأجداد .
وكنتيجة طبيعية لوعي بالدنا
بهذه احلقيقة ،عملت على بناء العلم
وم�ؤ�س�ساته  ،فهو ي�سبق غريه من برامج
التنمية � ،أو بالأحرى بناء الإن�سان
وت�أهيله فكريا وعلميا ي�سبق بناء جميع
م�ؤ�س�سات الدولة  ،حيث جعلته ي�سبق
جميع امل�شاريع التنموية  ،م�ؤكدة
ب�أن " التعليم يعترب �أوىل الأوليات ،
وهو الأهم وهو الأ�سا�س " لي�س فقط
الإقت�صادية  ،بل و�أي�ضا
للتنمية
للتنمية االجتماعية والثقافية والفكرية
امل�ستدامة يف جميع امل�ستويات الفردية
واملجتمعية والوطنية على حد �سواء
 ،وبناءا عليه بادرت ببناء امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف خمتلف �أنحاء البالد حتى
املناطق النائية والبعيدة  ،وعملت على
مدها بالكفاءات التعليمية والكوادر التي
ت�ستطيع ت�سيري تلك امل�ؤ�س�سات منذ فجر
التحرير ( �إن مل نقل قبل التحرير ) ،
والزالت م�س�ألة الرقي بالتعليم �إىل

�أعلى املراقي من �أهم �أوليات براجمها
حتى يتحقق النمو الإقت�صادي املن�شود
وامل�ستدام يف امل�ستقبل القريب  ،وت�صل
بالدنا �إىل مرحلة الإكتفاء الذاتي يف
جميع النواحي الزراعية وال�صناعية
والإنتاجية والعلمية والعملية  ،حيث
ت�أكد ب�أنه التطور وال تقدم �إقت�صادي من�شود
�إال بتقوية التعليم والعناية مب�ؤ�س�ساته
والرقي بكوادره �إىل امل�ستويات املرموقة
واملحرتمة  ،كما هو احلال يف الدول
املتقدمة التي مل تتقدم ومل تتطور �إال
لعنايتها الكبرية بالتعليم وقيامها
ب�رصف الكثري من امليزانيات والأموال يف
�سبيل الو�صول �إىل ذلك .
ويف هذا ال�سياق علينا �ألآ نن�سى ب�أن
التعليم هو الذي ارتقى ب�أحوال الكثري
من الدول وغري حياة الكثري من الأفراد
واملجتمعات من البداوة �إىل احل�ضارة
ومن الت�أخر والتقهقر �إىل التقدم العلمي
والتكنولوجي  ،ومن الفقر والعوز
�إىل الغنى والرخاء االقت�صادي  ،ومن
االتكالية وانتظار الهباة من الآخرين
�إىل جعلها قوة علمية واقت�صادية عظمى
يعمل الأقوياء لها �ألف ح�ساب  ،والأمثلة
على ما نقول من ال�شعوب والدول يف
عامل اليوم بالطبع لي�ست قليلة  ،حيث
�أن هناك الكثري من الدول وال�شعوب
التي مل تكن لها مكانة �أو ح�ضارة تذكر
العامل القدمي  ،ولكنها
يف خريطة
وبف�ضل اتباعها وعملها يف تقوية العملية
التعليمية عندها  ،وبف�ضل و�ضعها
للربامج وال�سيا�سات احلكيمة وامل�سبقة
والكفيلة بتنمية القوى الب�رشية فيها
ب�شكل عام وتعليم وت�أهيل ال�شباب
ب�شكل خا�ص  ،حيث �أنها قد �أفلحت
يف تربية وتوجيه ال�شباب فيها ف�إنها
قد �أ�صبحت يف مقدمة العامل املتح�رض
واملتقدم  ،و�أ�صبح الأفراد فيها يتمتعون
بجميع و�سائل الرفاهية والرخاء .
و�إذا نظرنا �إىل واقع تلك الدول وتناولنا
�أو�ضاعها ب�شيئ من الت�أمل والتحليل

لوجنا �أن من �أهم ال�رشوط التي التزمت
بها هي متكنها من توظيف وا�ستغالل
التنمية
القدرات الب�رشية مل�صلحة
االقت�صادية وال�سيا�سية واملجتمعية
..........الخ .
والو�صول �إىل م�ستوى الرقي والرفاهة
ملختلف �أفراد املجتمع
وبالرغم من تعدد التعريفات
واالقرتابات ملفهوم التنمية الب�رشية
ف�إنها جميع ًا ف�إنها تت�ضمن مفهوم ًا
�أ�سا�سي ًا واحدا وهو� :رضورة و�أهمية
�إتاحة �أف�ضل الفر�ص املمكنة ال�ستغالل
الطاقات الب�رشية املتاحة واال�ستفادة
منها من �أجل حتقيق م�ستوى رفاهية
�أف�ضل للأفراد واجلماعات ،
فالب�رش هم الهدف الأ�سا�سي للتنمية
الب�رشية  ،وهم �أي�ض ًا الأداة الأ�سا�سية
لتحقيق هذه التنمية  .كما �أن التنمية
بهذا املعنى ال تعني فقط زيادة الرثوة
�أو الدخل للمجتمع �أو حتى الأفراد و�إمنا
النهو�ض ب�أو�ضاعهم الثقافية واالجتماعية
وال�صحية والتعليمية ومتكينهم ،
وتفعيل م�شاركتهم يف املجتمع وح�سن
توظيف طاقاتهم وقدراتهم خلدمة �أنف�سهم
وجمتمعاتهم  .ويف هذاالإطار يعترب
مفهوم التنمية الب�رشية مفهوم ًا �أكرث
�شمو ً
ال وعمومية من مفاهيم �أخرى ترتبط
بها ومنها مفهوم "�إدارة املوارد الب�رشية"
الذي ُيعنى �أ�سا�س ًا بتعظيم ا�ستغالل
طاقات الأفراد العاملني يف م�ؤ�س�سات
بعينها  ،وال�سيا�سات واملمار�سات
املتبعة يف هذاالإطار  .كذلك  ،مفهوم
"تخطيط املوارد الب�رشية" الذي ي�شري
�إىل و�ضع ت�صور لأهداف املجتمع �أو
امل�ؤ�س�سة مع العمل على خلق �شبكة من
العالقات املرتابطة بني هذه الأهداف
من ناحية  ،واملوارد الب�رشية املتاحة
وتلك املطلوبة لتحقيقها عددي ًا ونوعي ًا
من حيث التخ�ص�صات واملهارات من
ناحية �أخرى .

5

الثالثاء 2018 /12 /4

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()54

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

من هنا وهناك

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

متاثيل �ضخمة حتكي "منو اجلنني" �أمام م�ست�شفى بالدوحة

�أجنز فنان بريطاين نحت
 14متثاال برونزيا ،حتكي
ق�صة "منو اجلنني" يف
بطن �أمه ،ومت ن�صبها �أمام
م�ست�شفى يف الدوحة.
ون�رشت و�سائل �إعالم
قطرية �صورا من �أمام
م�ست�شفى "ال�سدرة" ،تظهر
التماثيل التي �أجنزها
الفنان داميان هري�ست.
م�ست�شفى
ويخت�ص
"ال�سدرة" يف العناية
بالأطفال والن�ساء.
 ،ف�إن "التماثيل طولها من � 5أمتار �إىل  11مرتا".
وعلق داميان هري�ست على التماثيل من جانب �آخر ،قائال�" :أتعلمون ،هذه �أول منحوتة ر�سمية
للإن�سان العاري يف ال�رشق الأو�سط… " .وبد�أ هري�ست العمل على م�رشوعه يف العام  ،2005حتت
رعاية الأمرية امليا�سة بنت حمد �آل ثاين ،املهتمة بالفنون.

م�سنة تركية عا�صرت � 3سالطني عثمانيني وكافة ر�ؤ�ساء تركيا

ولدت يف عهد ال�سلطان عبد احلميد الثاين
وعا�رصت الرئي�س �أردوغان
تعي�ش يف تركيا واحدة من �أكرب املعمرات
يف العامل وتبلغ من العمر  118عاما وفقا
لتاريخ ميالدها املثبت ب�شكل ر�سمي على هويتها
ال�شخ�صية.
وولدت فاطمة عام  1900يف �سيالنيك وهي
�إحدى مناطق الدولة العثمانية �سابقا وتقع الآن
يف اليونان يف عهد ال�سلطان العثماين عبد احلميد
الثاين وانتقلت يف �سن الطفولة مع �أ�رستها �إىل
والية بور�صة �شمال غربي تركيا.
وتزوجت يف قرية "قوم قا�ضي" حيث �أجنبت
� 6أبناء تويف  4منهم و�صار لها  17حفيدا بينما
فارق زوجها احلياة قبل  20عاما.
وتق�ضي فاطمة �أيامها مع ابنتها البالغة من
العمر  80عاما ويزورها �أحفادها با�ستمرار

و�أكربهم يبلغ من العمر  61عاما.
وعا�رصت يف حياتها ال�سلطان عبد احلميد
الثاين وال�سلطان حممد ر�شاد اخلام�س و�آخر
ال�سالطني العثمانيني حممد وحيد الدين ومر
عليها  12رئي�سا جلمهورية تركيا احلديثة
�أحدثهم الرئي�س رجب طيب �أردوغان.
وقالت جميلة االبنة الكربى �إنها تعتني
بوالدتها منذ عامني ،وتعاين بدورها من �آالم يف
ركبتيها.
و�أ�ضافت �أن  4من �أ�شقائها وافتهم املنية،
بينما ال زال لديها �شقيق على قيد احلياة يبلغ
من العمر �ستني عاما.
و�أ�شارت �إىل �أنهم يق�ضون يومهم بني احلقل
واملنزل حيث تنام والدتها التي مل تعد ت�سمع
جي ًدا ب�سبب تقدمها يف العمر حتى الظهرية وبعد
ذلك ت�أخذ جميلة �أمها يف جولة خارج البيت.
�أما خمتار القرية م�صطفى �أت�ش فذكر �أن فاطمة
كانت تعمل يف حقل الطماطم حتى قبل � 5أعوام.
و�أو�ضح �أن فاطمة عملت يف احلقول حتى عمر
 113عاما و�أنها حتى الآن تذهب وجتلب اخلبز
من البقالة بنف�سها .ولفت �إىل �أنها تعاين فقط
من �ضعف يف ال�سمع ف�ضال عن عدم متكنها من
تذكر كل �شيء عن املا�ضي

�صياد رو�سي يعرث على كائن غريب

 :زعم �صياد
م�شهو ر ،
موقع
على
" �إن�ستغرام"،
عرث
�أنه
على خملوق
غريب ،خالل
عملية �صيد
روتينية يف
�إحدى البحار
الرو�سية.
ووفق ما ذكر موقع "�أي بي �سي" ،ف�إن ال�صياد
رومان فيدورت�سوف اكت�شف املخلوق يف
ال�سواحل ال�شمالية الغربية الرو�سية.
و�أظهر مقطع فيديو ،انت�رش على موقع تويرت،
املخلوق وهو يتلوى على يد ال�صياد ،بينما

يحرك وجهه من
الداخل ،مما يجعله
يبدو وك�أنه مبت�سم
دائما.
وقال فيدورت�سوف
�إنه يعتقد �أن املخلوق
ي�شبه "احلري�شة"،
املعروفة بـ"مئوية
الأرجل".
و�أ�ضاف" :ال �أعرف
هذا املخلوق وال
طبيعيته وال �أ�صله ،بالرغم من �أنني �أراه كثريا
يف �أعماق البحار الرو�سية".
ويقوم ال�صياد بن�رش �صور فوتوغرافية ومقاطع
فيديو بانتظام على ح�سابه يف �إن�ستغرام ،الذي
ي�ضم �آالف املتابعني

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

مالحظة لتلميذة ذكية تنال �أكرث من مليون �إعجاب على تويرت!

غزت ورقة �أل�صقتها تلميذة
مدر�سة ابتدائية ،على �سيارة
تعر�ضت حلادث ،مواقع التوا�صل
االجتماعي ،يف حني و�ضعت
التلميذة على الورقة مالحظة
ور�سما تو�ضيحيا.
وقال "�إندريو �سيبوفيت�ش" �أحد
رواد تويرت" :منذ ب�ضعة �أيام،
وجدت �سيارتي قد تعر�ضت حلادث،
فانخف�ست واجهتها الأمامية من
اجلانب الأي�رس ،ومل يكن �أحد
بالقرب منها ،لكنني وجدت على
الزجاج الأمامي لل�سيارة ورقة مكتوب عليها بخط طفويل".
وجاء يف املالحظة التي تركتها تلميذة ال�صف ال�ساد�س -كما قدمت نف�سها� -أن حافلة مدر�سية
تقودها امر�أة هي التي �صدمت ال�سيارة و�شوهت واجهتها ،وذلك عند رجوعها باحلافلة �إىل اخللف.
و�أ�ضافت الطالبة �أن �سائقة احلافلة غادرت املكان على الفور� ،أما الطالبة الذكية ،فلم ت�سجل يف
ورقة املالحظة رقم احلافلة فح�سب ،بل ور�سما تو�ضيحيا ي�صور احلادثة.
و�أكد "�سيبوفيت�ش" �أنه متكن من �إ�صالح �سيارته وتوفري تكاليف ذلك ،بف�ضل معلومات تلميذة
املدر�سة ،التي ينوي مكاف�أتها.
واجتذب من�شور "�سيبوفيت�ش" على تويرت ب�ش�أن احلادث ومذكرة التلميذة �أكرث من � 250ألف م�شاركة
وحوايل  1.2مليون �إعجاب

ر�ضيعة تنجو من املوت بعد مرور قطار عليها

جنت طفلة ر�ضيعة يف حمطة هندية �إثر
مر قطار عليها ،يف
�سقوطها على �سكة حديد ّ
حادثة مت تداولها ،اخلمي�س املا�ضي ،على
نطاق وا�سع على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويظهر ت�سجيل م�صور  -بوا�سطة هاتف حممول
لهذا احلادث الذي وقع يف ماتهورا يف والية �أوتار
برادي�ش ال�شمالية  -قطار ًا مير فوق ر�ضيعة على
�سكة حديد يف حني �أن ال�شهود يقفون مذعورين

وال حول لهم وال حيلة.
و�أفادت و�سائل �إعالم هندية �أن الطفلة
التي ال يتخطى عمرها ال�سنة وقعت يف احليز
الفا�صل بني عربة القطار و�سكة احلديد،
عندما كان �أهلها ينزلون من القطار و�سط
تدافع من الركاب .وهي علقت ممددة على
الظهر عندما كان القطار ينطلق جمدد ًا.
مي�سها.
وغادر القطار من دون �أن ّ
وبعدما غادر القطار ،هرع رجل النت�شالها،
وقد خرجت �ساملة من احلادثة.
وانتهزت ال�سلطات هذه احلادثة لتذكري
الركاب ب�رضورة التيقظ يف القطارات
املكتظة.
ومن ال�شائع وقوع حوادث يف �شبكة
القطارات املتخمة يف الهند .وي�سقط
ركاب �أحيان ًا من القطارات ويلقون حتفهم
على ال�سكة ،يف حني يق�ضي �آخرون وهم
يحاولون اجتياز ال�سكة.
وكل �سنة ،ميوت � 15ألف راكب يف حوادث
قطارات يف الهند ،بح�سب تقرير حكومي ن�رش
�سنة .2012
وتعهدت ال�سلطات بتخ�صي�ص  137مليار دوالر
على خم�س �سنوات ،لتحديث �شبكة القطارات
املهرتئة

عو�ضت �أمها عن فقدان �أبيها!..

لتعرب لأمها عن حبها وامتنانها قررت �أن تعو�ض
�أمها عن عدم ت�صويرها يف زفافها مع �أبيها املتوفى
حالي ًا ،فا�شرتت لها ف�ستان زفاف ،وقررت �أن
تلب�س بدلة مثل �أبيها لت�صويرها بف�ستان الزفاف
عو�ض ًا عن التي مل ت�أخذها مع �أبيها.
وبح�سب موقع « »CGTNقررت «لو زياوكني»،
فتاة من ال�صني ،فقدت �أباها و�أرادت تعوي�ض �أمها
عن عدم وجود �صورة زفاف لها ،فقامت ب�رشاء
ف�ستان زفاف
لأمها ،وا�ست�أجرت لها خبري جتميل لعمل املكياج لها ،وقامت
ب�رشاء بدلة الفرح لنف�سها بد ًال من �أبيها ،وذهبا �إىل ا�ستديو
الت�صوير والتقطا �صور زفاف بديعة.
وتقول الأم «ت�شني زهاوليان» عن هذه املفاج�أة �إن ابنتها كذبت
عليها ،وقالت لها �إنهما �سي�أخذان �صور ًا عادية ،فلم تكن تعرف
ما جتهزه لها ابنتها ،فزوجها قد مات منذ  21عام ًا ب�سبب مر�ضه
ب�رسطان الكبد ،وكانت تخ�شى لو �أنها �أخذت �صور الزفاف مع
ابنتها من �أن النا�س �سوف ي�سخرون منها.
ً
وقالت «لو» �إن �أمها كانت جميلة جدا عندما ارتدت ف�ستان
الزفاف ،وقد قامت بذلك لتعرب لأمها عن �أنها حتبها جد ًا ،فهي
تعبت كثري ًا من �أجلها ،و�أرادت بذلك �أن تدخل ال�سعادة �إىل قلبها

6

الثالثاء 2018 /12 /4

قومية التقري
الإيقاعات واالحلان والفلكلور

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

�إيقاع النقارات لزمن احلرب والإعداد لها ولكل قبيلة �إيقاعها اخلا�ص واحل�صري

قومية التقري هي من القوميات الغرترية
الت�سعة وتنت�شر يف املنخف�ضات ال�شرقية والغربية
واملرتفعات ،اي لها �إنت�شار يف اخلم�سة اقاليم
الإرترية وتلك االقاليم هي عن�سبا� ،شمال البحر
االحمر ،القا�ش بركة ،الإقليم اجلنوبي واالو�سط،
وللقومية كثافة �سكانية يف ثالثة اقاليم منها
وهي �إقليم عن�سبا� ،شمال البحر االحمر والقا�ش
بركة،وجند تواجدها قليل ن�سبيا يف الإقليم اجلنوبي
واالو�سط ،تعتمد القومية يف �سبل عي�شها على الرعي
والزراعة ،وقومية التقري ككل القوميات الإرترية
االخرى هي غنية بالرتاث والعادات وتتبع تقاليد
تطبقها يف ذلك ومنها خمتلف احلالقات والت�سريحات
التي تعك�س يف ا�شكالها املرحلة العمرية واحلالة
الإجتماعية ،كذلك الأزياء واحللي ومواد الزينة،
وهي غنية بالإيقاعات والأحلان والفلكلورولبلورة
بع�ض من جوانب هذا الرتاث العريق اجرينا اللقاء
التايل مع كل من رئي�س �إحتاد الفنانني الإرتريني،
الفنان /حممد عثمان ،والباحث يف جمال الرتاث،
ال�سيد /حممد �سعيد.

اجلزء الثاين
اجرى اللقاء :جمال حممد علي
ال�سيد /حممد عثمان� :إيقاعات قومية
التقري يف كل املناطق التي يعي�ش فيها
افرادها جند انه لديها اكرث من �سبعة
�إيقاعات رئي�سية وكل �إيقاع لديه الكثري من
الإيقاعات الفرعية ،والإيقاعات الرئ�سية
ال�سبعة هي(�س�سعيت ،ود�سومية ،مرقدي،
درقلي ،ك�سك�س� ،سريا ،نقارات) وبدايةً
(�س�سعيت) وهو الإيقاع املعروف والذي
ي�ستخدم بكرثة يف اغاين التقري ،ففي مناطق
�شمال البحر االحمر وحتديدا من افعبت �إىل
قندع جند ان �إيقاع �س�سعيت ينق�سم �إىل ثالثة
او اربعة �إيقاعات ومنها �إيقاع (افلندايت)
والذي بد�أنا ن�ستخدمه يف اعمالنا قبل
ثالثة ع�رش عام و مل نكن نعلم عنه �شيئ
�سابقا فاكرث ما كنا نعمل به ونعرفه هو
�إيقاع (�شليل) ،ويف مناطق قادم حليب
حتديدا والتي كان فيها الكثري من امللحنني
تعتربهذه املنطقة هي مركز النه�ضة الفنية
لإيقاع واغنية (�س�سعيت)� ،أي�ضا �إيقاع
(ود�سومية) وله �سبعة �إيقاعات داخلية ،ويف
منطقة بركة الإيقاع املعروف لود�سومية هو
(كل�ؤت افو) ،ويف منطقة املاريا جند �إيقاع
(كبدجي) ،وكذلك يف مناطق هربو والتي جند
انه ي�ستخدم فيها �إيقاع ود�سومية ب�صورة
منت�رشة وبكرثة ،ثم �إيقاع( مرقدي) والذي
ينق�سم �إىل ثالثة �إيقاعات وهي(م�سحليت،
�سمهريت) واملرقدي العادي واملعروف
يف منطقة ال�ساحل من افعبت �إىل قرورة،
وهناك �إيقاع معروف يف منطقة املاريا وهو
(درقلي) ،ويف مناطق املن�سع وافعبت لديهم
رق�صات متقاربة و معروفة يرق�صوها بهذا
الإيقاع ،فمناطق قلب و رورا لديهم تقارب
�شديد مع قومية البلني يف �إيقاع (ك�س) ففي
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منطقة مهتاف �ضواحي افعبت لهذا الإيقاع
ترابط مع الطبيعة املحيطة بهم وجبالها،
وترابط مناطق مهتاف �إجتماعيا مع منطقة
�شعب واملناطق املحيطة بها ادى �إىل ت�أثرهم
و�إنت�شار �إيقاع ك�س يف هذه املناطق ،وطريقة
ايقاع ك�سك�س تختلف من منطقة الخرى ففي
مناطق بركة عندما يرق�صوا ب�إيقاع ك�س
رق�صة �شليل جند ان الإيقاع خمتلف عن
املناطق االخرى ،ومن الإيقاعات الرئ�سية
اي�ضا �إيقاع ( ال�سريا) والذي جند ان مركزه
يف مناطق القا�ش بركة� ،إال انه يف االونة
االخرية جند ان الإيقاع ورق�صاته و�أغانيه
قد �إنت�رشت يف معظم املناطق الذي تقطنه
القومية واكرث ما ي�ستخدم هو يف املدن ،
ومنها مناطق ال�ساحل ومن �إيقاعاته (ال�شتم
و التمتم) .كذلك هناك �إيقاع (نقارات) وهو
ينق�سم �إىل ثالثة �إيقاعات وتعود ا�صوله �إىل
ثالثة مناطق وهي مناطق (ال�ساحل ،ماريا و
بركة) وهو �إيقاع لزمن احلروب وكل قبيلة
لديها �إيقاع مييزها عن القبائل االخرى،
�إذ ان الإيقاع لديه العديد من االحلان التي
حتمل يف طواياها ر�ساالت و�إ�شارات قد
تكون الإعداد للحرب او النفري اوغريها
من ر�سائل حتذيرية ،وكما ذكرنا انفا ان
القبائل لديها �إيقاعات واحلان (للنقارات)
متيزها عن غريها وهي ح�رصية وملكها وال
ميكن ان ت�ستخدمه قبيلة اخرى ،و�إال انه قد
ت�شن حروب وتقوم عداوات بينهم �إن حدث
ذلك.
من االالت املو�سيقية التي ت�ستخدمها
القومية يف معزوفاتها واحلانها هي االلة

الوترية الربابة ( امل�سنقو) وهي من
االالت املو�سيقية التي لها تاريخ قدمي يف
املنطقة ،و�أوتارها الرئ�سية هي (بي�س�أي،
دوارباي و �شمرب) ،وا�ضاف ال�سيد /حممد
�سعيد :الإيقاعات يف قومية التقري قد تكون
الرئ�سية منها �سبعة �إال انه جند يف تفرعاتها
الكثري من الإيقاعات  ،وعند ذكر الإيقاعات
يجب ان نتطرق �إىل الفلكلور النها مرتابطة
مع بع�ضها وهي ت�شكل بع�ضها حتى تكون
كاملة ،فنجد ان للإيقاع الواحد العديد من
الرق�صات يف املنطقة الواحدة او خمتلف
املناطق ،فالرق�صات التقليدية للقومية هي
كثرية وتبلغ اكرث من ع�رشون رق�صة من دون
ذكر الرق�صات التي ترق�ص على م�ستوى �ضيق
او يف بع�ض القرى دون االخرى ،وكذلك ان
للرق�صات والإيقاعات نف�س امل�سمى من دون
ذكر االنواع املختلفة من الرق�صات للإيقاع
الواحد ،فعلى �سبيل املثال ان رق�صة ود
�سومية لها اكرث من ع�رشون رق�صة خمتلفة،
ففي مناطق املاريا وهربو جند ان رق�صة ود
�سومية اكرث �إنت�شارا ولها اكرث من خم�سة
ع�رش رق�صة ،وكذلك رق�صة (مرقدي) والتي
يقال ان ا�صل الرق�صة و�إيقاعها هو لقومية
ال�ساهو ويعود تاريخها يف قومية التقري
منذ العام  ،1935فاهايل منطقة افعبت
يقولوا انه قبل هذا التاريخ املذكور مل تكن
رق�صة و�إيقاع مرقدي معروفة لديهم� ،إال انه
وبحكم جتاور القوميتني وحتديدا يف �شمال
البحر االحمر ومنها قندع و�شعب وحميطها
وهم االكرث جوارا لقومية ال�ساهو ناهيك عن
ان بع�ض من قبائل التقري تعود جزورها �إىل
قومية ال�ساهو ومنها( الع�ساورتا) ،ف�إيقاع
مرقدي عند التقري ما يجعله خمتلف قليال
من �إيقاع قومية ال�ساهو هو يف �رسعة الإيقاع
وله خم�سة تفرعات يف الإيقاع والرق�صات
وهي (م�سحليت� ،سمهريت ،دور ،قبلتا
وحمبل�سي).
كذلك رق�صة (�شليل) وهي رق�صة
وا�سعة الإنت�شار وطريقة ت�أديتها متنوعة
وخمتلفة من منطقة الخرى ولها �سبعة
انواع من الرق�صات ،ومنها ما يتم ت�أديت
رق�صاته قعودا وكذلك وقوفا ومنها ما
يرق�ص بتحريك الكتف وبامل�سنقو ومنها

اي�ضا رق�صة (افلندايت) ولدينا اي�ضا رق�صة
(واقريا) وهي من الرق�صات التي جندها
اكرث يف مناطق �سمهر ،ومن الرق�صات
التقليدية اي�ضا (�إمبري ،هوريا ،زار ،ولت
عيدو ،علي كوكوي ،وجفرا) ،رق�صة جفرا
هي من الرق�صات التي تربط بني قومية
التقري والبلني ،حيث جند هذه الرق�صة يف
تقاليد القوميتني كما رق�صة (ك�س) جندها
يف القوميتني كذلك ،ومن الرق�صات التي
ت�أدى على نطاق �ضيق وبالتحديد يف مناطق
املاريا ومنها يف �إمبلداي هي رق�صة ت�أديها
الن�ساء ويف اماكن ال يراهن فيها الرجال ويف
معظم االحيان يرتاق�صن بها يف املنا�سبات
مثل الطهور وال�سماية او يف بيت النف�ساء،
وهي رق�صة ( �إرقاتيت و�سلي) حيث انها
من الرق�صات التي ال يعلم عنها الكثري من
النا�س غري يف املناطق التي ذكرناها ،كذلك
لدينا رق�صة ال(�سريا) وهي من الرق�صات
التي جندها يف مناطق القا�ش بركة وا�سعة
الإنت�شار وهم من قاموا باملحافظة عليها
وعربهم و�صلت �إىل املناطق االخرى ،وقد
تغنوا ب�إيقاع (ال�سريا) الكثري من الفنانني
من هذه املناطق ومنهم الفنان ،حامد
عبدالله ،مو�سى �صالح ،فايد بالل ،ود
دواي ،و ود اُلّ با ،ف�إيقاع ورق�صة (�سريا) هي
وا�سعة الإنت�شار يف املنطقة وجندها يف دولة
ال�سودان اي�ضا ،فبع�ض العادات والتقاليد
قد تكون متوارثة من قوميات او دول اخرى
�إىل انه عندما تكون قد اخذت فرتة او عمر
�ضمن عاداتك وتقاليدك فتعترب هي جزء من
تقاليدك ،وذلك ي�شمل الإيقاعات واالحلان
والرق�صات كذلك.
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معهد كنف�شيو�س ينظم م�سابقة الدورة الثالثةالأغنية ال�صينية بجامعة �أ�سمرا
نظم معهد كنفو�شيو�س يف املعهد
الوطني للتعليم العايل والأبحاث
( )CI-NHERIيف االول من دي�سمرب
 2018م�سابقة الأغنية ال�صينية يف
دورتها الثالثة بني طالبه ،بنجاح
يف جامعة �أ�سمرا� .رشف برنامج
امل�سابقة كل من �سعادة ال�سيد /يانغ
ت�سيغانغ � ،سفري ال�صني لدى �إريرتيا
 ،ال�سيد /زمدي تخلي  ،مفو�ض
الثقافة والريا�ضة ،وح�ضور حوايل
� 300شخ�ص  ،مبا فيهم �أع�ضاء املعهد
الوطني للتعليم العايل والأبحاث(
) NHERIو  ، CCSواملو�سيقيني
الإريرتيني  ،وممثلني من ال�رشكات
ال�صينية  ،والفريق الطبي ال�صيني
يف �إريرتيا  ،واملعلمني و طالب
املعهد .ويف كلمته االفتتاحية ،
�أعرب �سعادة ال�سفري يانغ ت�سيغانغ
عن تهانيه للمتناف�سني يف دورتها
النهائية  ،و�أعرب عن �أمله يف �أن
يتم عقد املزيد من الأن�شطة الثقافية

لتعزيز التفاهم والتبادل بني
البلدين .وقد �أثنى ال�سيد /زمدي
على �إجنازات طالب معهد كنف�شيو�س،
و�شجعهم على العمل بجدية �أكرب
لتح�سني مهاراتهم وتقدمي م�ساهمات
جديدة تعزز للتبادالت الثقافية.
�شارك يف اجلولة الثالثة  12مت�ساب ًقا
من طالب املعهد مت انتقا�ؤهم من

اجلولة الأوىل .تنوعت �أغانيهم بني
الأغاين ال�صينية التقليدية و�أغاين
الروك ال�صينية احلديثة �،إىل الأغاين
الإقليمية يف ال�صني  .مع الرتكيز
على مهاراتهم يف الغناء والنطق
الدقيق للكلمات ال�صينية ،االمر
الذي مكنهم من �أدها�ش احل�ضور،
وتلقوا جوالت وجوالت من الت�صفيق
احلار .كذلك ادى بع�ض املوهوبني
من ال�ضيوف ال�صينيني
العاملني يف ال�رشكات
ال�صينية يف اريرتيا بع�ض
�أالغنيات بني فقرات
امل�سابقة  ،حيث وجد
ادائهم وعرو�ضهم ترحيبا
حارا من اجلمهور .كما
قام املعلمون والطالب
يف املعهد ب�أداء �أغنية
نهاية
يف
جماعية
امل�سابقة .ومت توزيع
واجلوائز
ال�شهادات
على الفائزين يف احلفل
اخلتامي .
املناف�سات
وانتهت
بنجاح يف الأغاين
ال�صينية املبهجة ،حيث
ا�ضاف لبنة جديدة يف
جت�سري وتعميق التبادالت
الثقافية وال�صداقة بني
ال�صني و�إريرتيا ،

عقد قران جنمة بوليوود بريانكا
ت�شوبرا واملغني الأمريكي نك
جونا�س مبرا�سم هندو�سية ،بعد يوم
من من �إجراء املرا�سم امل�سيحية.
ويحتفل الزوجان رفقة �أ�صدقاء
و�أفراد عائلتيهما يف فندق فخم يف
يف مدينة دودبور يف راج�ستان.
وقد متت خطوبة جونا�س وت�شوبرا
خالل ال�صيف بعد ق�صة عاطفية
عا�صفة .وقاال على و�سائل التوا�صل
اجلتماعي �إن زواجهما كان "دجما
لعائلتني وديانتني وثقافتني" .ون�رش
العرو�سان �صوارا لالحتفال التقليدي،
ظهرت فيه العرو�س وقد ر�سمت على

جاكي �شان يتحدث عن حياته
ك�شف النجم ال�صيني العاملي ،جاكي
�شان ،تفا�صيل مثرية ب�ش�أن حياته
ال�شخ�صية وعالقته بالن�ساء وبالنقود،
معرتفا باقرتافه "�أخطاء فادحة" خالل
م�سرية حياته.
وقال جاكي �شان ،يف مذكرات "
( "Never Grow Upال تكرب �أبدا)،
والتي من املنتظر �صدورها قريبا،
�إنه كان يتعامل مع الن�ساء ب�شكل �سيئ
وفظ.
و�أ�ضاف جنم الفنون القتالية يف مذكراته
ملة
معا
�أنه كان عنيفا ومنفعال ،وكذلك �أبا فظيعا �أ�ساء
ابنه ،وكان قا�سيا معه.
واعرتف جاكي �شان البالغ من العمر  64عاما ،ب�أنه كان يقيم عالقات مع
بائعات اجلن�س ،ويتناول الكحول ب�شكل مفرط ،ويقود �سيارته �أحيانا وهو يف
حالة �سكر ،ما ت�سبب له يف حوادث �سري كثرية.
و�أورد النجم �أنه كان �سيئا جدا مع �صديقته الأوىل� ،إذ كان م�شغوال طيلة
الوقت ب�رشب الكحول ولعب القمار يف اخلارج.
وحينما اهتدى جاكي �شان �إىل حبيبته التي �ست�صبح زوجته الأوىل ،مل يتوقف
عن هذا ال�سلوك الأرعن ،فالنجم العاملي يقر ب�أنه خانها مع ملكة جمال �آ�سيا
�سابقا� ،إلني �إجن.
وحتدث النجم ال�صيني عن دور النقود يف حياته ،م�شريا �إىل �أنه حني
تظهر النقود بعد الفقر ،تك�سب الإن�سان ثقة يف النف�س ،م�ضيفا �أنه كان يحب
اجللو�س وال�سمر مع �أ�صدقائه حتى �أنه �أنفق خالل �سنة  2مليون دوالر على هذه
اجلل�سات.

ً
مبيعات مذكرات مي�شال �أوباما حتقق �أرقاما قيا�سية

عدد من الأفالم منها  Ventilatorbو
 .Baywatchواعتربتها جملة تامي
واحدة من �أكرث الأ�شخا�ص ت�أثريا يف
العامل عام  ،2016بينما ذكرتها
جملة فورب�س �ضمن قائمة �أكرث
� 100شخ�صية نفوذا يف العامل� .أما
جونا�س فقد ولد يف تك�سا�س ون�ش�أ يف
نيوجري�سي ،ثم �شكل فرقة مع �أخويه
جو وكفني �سموها "الإخوة جونا�س"
 ،ثم �أ�صبح يغني مبفرده.

�أ�ضحت مذكرات مي�شال �أوباما زوجة
الرئي�س الأمريكي ال�سابق من �أكرث
الكتب مبيع ًا يف الواليات املتحدة هذا
العام بعد مرور  15يوم ًا من ن�رشها.
وقد باعت �أكرث من مليوين ن�سخة يف
الواليات املتحدة وكندا بح�سب �آخر
البيانات.
ومت الإعالن عن �أرقام املبيعات
من قبل دار الن�رش "بنغوين راندوم
هاو�س" اجلمعة املا�ضي.
ويقول النا�رش �إن" الكتاب هو �أي�ض ًا
من الكتب الأكرث مبيع ًا يف العديد من
البلدان الأخرى من بينها ا�سرتاليا
واململكة املتحدة وفرن�سا و�أملانيا

وكوريا وجنوب �إفريقيا".
ويلقي الكتاب ال�ضوء على
احلياة ال�شخ�صية لعائلة
�أوباما قبل وبعد وخالل وقتهم
يف البيت الأبي�ض وك�أول �سيدة
�أمريكية من �أ�صول �إفريقية
و�أول رئي�س �أمريكي من �أ�صل
�إفريقي.
كما تك�شف مي�شال �أوباما يف
مذكراتها عن ال�صعوبات التي عا�شتها
مع زوجها الرئي�س ال�سابق باراك
�أوباما بداية فرتة زواجهما ال�سيما
الإجها�ض �إىل �أن اختارت التلقيح
اال�صطناعي لتنجب بعدها ماليا
و�سا�شا.
وانتقدت مي�شال �أوباما يف هذه
املذكرات الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قائلة "�إنني لن �أغفر له �أبد ًا
لأنه عر�ض �سالمة عائلتي للخطر
ب�سبب تبنيه ملقولة �أن زوجها مل
يولد يف الواليات املتحدة �أي �أنه
لي�س رئي�س ًا �رشعي للبالد"—.

تويف يف روما الإ�سبوع املا�ضي
برناردو برتولوت�شي ،الإيطايل الذي
�أخرج افالما �شهرية "كالتانغو الأخري
يف باري�س" ( The Last Tango in
 )Parisو"االمرباطور الأخري( "،
 )The Last Emperorعن  77عاما.
برتولوت�شي تويف بال�رسطان بعد
معاناة مل ت�ستمر طويال.
ولد برتولوت�شي يف بارما �شمايل
�إيطاليا يف عام  ،1941ومن �أعماله
ال�شهرية �أي�ضا "املن�صاع" ( The
 )Conformistو"احلاملون" ( The
 )Dreamersو" "1900و"ال�سماء
ال�ساترة" ( .)The Sheltering Sky
فاز برتولوت�شي بجائزتي �أو�سكار،
الخراجه فيلم االمرباطور الأخري
وم�شاركته يف كتابة ق�صته .وكان

معروفا با�سلوبه الب�رصي اجلريء
واك�سبه املحتوى اجلن�سي الفا�ضح يف
فيلم التانغو الأخري يف باري�س �شهرة
وا�سعة.
وكان �آخر اعماله ،فيلم "�أنت و�أنا" (
 )Me and Youقد عر�ض للمرة الأوىل
يف مهرجان كان يف عام .2012
بد�أ برتولوت�شي م�سريته الفنية
م�ساعدا للمخرج بيري باولو با�سوليني
يف فيلمه "القواد" (  )Accattoneيف
عام  .1961و�أخرج �أول افالمه ،وهو
فيلم (  )La Commare Seccaيف
عام  1962وكان مل يبلغ من العمر
اال  21عاما� .أخرج برتولوت�شي
بعد ذلك افالما عديدة مثل "قبل
الثورة" ( )Before the Revolution
و"ا�سرتاتيجية العنكبوت" ( The

 ،)Spider's Strategemولكن الفيلم
الذي �أك�سبه �شهرة على النطاق
العاملي كان "التانغو الأخري يف
باري�س".
�أما فيلم "االمرباطور الأخري"،
والذي يحكي ق�صة �آخر �أباطرة ال�صني
بو يي ،فقد حاز على  9جوائز �أو�سكار
يف عام  1998منها جائزة �أف�ضل فيلم.
وكرم برتولوت�شي يف ممر امل�شاهري
ّ
يف هوليوود بنجمة حتمل ا�سمه يف
عام  ،1998كما منح جائزة ال�سعفة
الذهبية ال�رشفية يف مهرجان كان عام
.2011

بريانكا ت�شوبرا ونك جونا�س يتزوجان مبرا�سم هندو�سية
كفيها نقو�ش باحلناء ،كما �أقيمت
مباراة كريكيت بني فريقي بريانكا
ونك .وتبع ذلك االحتفاالت ب�إطالق
�ألعاب نارية .وقد �أعلن يونا�س
البالغ من العمر  26عاما وت�شوبرا
البالغة من العمر  36عاما خطوبتهما
خالل ال�صيف بعد �إعالن عالقتهما
العاطفية بوقت ق�صري .وت�شوبرا
واحدة من �أعلى ممثالت بوليوود
�أجرا ،وكانت قد فازت بلقب "م�س
وورلد" عام  ،2000ومثلت يف �أكرث
مكن  50فيلما .وقد جربت حظها يف
التمثيل يف الواليات املتحدة ،فمثلت
يف م�سل�سل  Quanticoالأمريكي ويف

ر
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()54

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

ق�ضايا تنموية

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

حتتل م�س�ألة دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و �إ�ستيعابهم يف املجتمع يف جميع املراحل العمرية ,
موقع ًا متقدم ًا من �أجندة املجتمع الدويل  .ولقد عقد
املجتمع الدويل العزم على ح�شد الو�سائل الالزمة
لتنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030من خالل
تن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة
ال�شاملة للجميع مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �إحتياجات
الفئات الأ�شد فقر ًا والأكرث �ضعف ًا كاملعاقني و�ضمان
�أن" ال يتخلف �أحد عن الركب " ومب�شاركة من جميع
البلدان وال�شعوب واجلهات ذات ال�صلة  .ولذا البد
من �أن حتتوي وت�ستجيب الإ�سرتاتيجيات الوطنية
التنموية طويلة الأمد لق�ضايا املهم�شني و العاطلني
وذوي الكفاءات و املهارات املتدنية و ذوي الإعاقة
من ال�شرائح املجتمعية  .ولتحقيق الغايات املرجوة من
برامج الدمج  ,البد من �ضمان ال�شمولية وامل�ساواة يف
الربامج التنموية و�أن يجعل ذلك جزء ًا ال يتجز�أ من
�إ�سرتاتيجيات التنمية الوطنيةامل�ستدامة والت�أكيد
على �ضرورة �أن " ال يتخلف �أحد عن الركب " .فما
هو املف�صود بعملية الدمج والتمكني ؟ وما هي الغايات
املن�شودة منها ؟ ما هي التحديات التي تقف حجر عرثة
دون حتقيق الأهداف التنموية املن�شودة يف حمور
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ؟ هذه هي املحاور التي �سيدور
حولها مو�ضوع �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل
مت الإحتفال يف الفاحت من دي�سمرب , 2018
باليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف البالد
حتت �شعار " تقوية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان
ال�شمولية وامل�ساواة "  .ويركز مو�ضوع هذا
العام على متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتحقيق
التنمية ال�شاملة واملن�صفة وامل�ستدامة ,بو�صف
ذلك التمكني جزء ًا ال يتجز�أ من خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  .2030وكان التعهد القائم يف
�إطار جدول �أعمال  2030هو " �أال ُيخ ّلف �أحد عن
الركب" .وميكن للإ�شخا�ص ذوي الإعاقة بو�صفهم
رسعوا
م�ستفيدين من التغيري وفاعلني فيه �أن ُي� ّ
العملية الرامية �إىل حتقيق تنمية م�ستدامة �شاملة
وتعزيز جمتمعات مرنة للجميع ,وبخا�صة يف
�سياقات العمل الإن�ساين والتنمية احل�رضية
وخف�ض خماطر الكوارث .وينبغي للحكومات
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملنظمات التي متثلهم,
ف�ض ًال عن امل�ؤ�س�سات الأكادميية والقطاع اخلا�ص,
�أن تعمل جميع ًا بروح الفريق الواحد لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة .وعموم ًا نالحظ ب�أن
مو�ضوع العام احلايل  ,ي�سلط ال�ضوء عاملي ًا هذا
العام على " حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال
 17للم�ستقبل الذي نريد "  ,ودور تلك الأهداف
يف بناء عامل �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة .كما يتزامن الإحتفال بهذا اليوم
مع الذكرى ال�سنوية العا�رشة لإعتماد حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي تعترب واحدة من
املعاهدات الدولية التي و�ضعتها الأمم املتحدة

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

�ضمان ال�شمولية وامل�ساواة للمعاقني

حيث كانت الأكرث انت�شار ًا والأ�رسع ت�صديق ًا حتى
الآن .
وي�شري ال�سكرتري العام للأمم املتحدة يف
ر�سالته بهذه املنا�سبة �إىل �أنه " يتعاي�ش حالي ًا
�أكرث من مليار �شخ�ص مع �شكل ما من �أ�شكال
الإعاقة .ويف جمتمعات عديدة ,كثري ًا ما ينتهي
احلال بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل االنقطاع عن
الآخرين والعي�ش يف عزلة ومواجهة التمييز.
وي�ستطرد الأمني العام م�ؤكد ًا ب�أنه " متثل خطة
التنمية امل�ستدامة لعام  ,2030مبا تعد به من
عدم ترك �أحد خلف الركب ,التزام ًا باحلد من عدم
امل�ساواة وت�شجيع الإدماج االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي للجميع ,مبن فيهم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة .وهذا يعني تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ,يف جميع
ال�سياقات ويف جميع البلدان .كما يعني دمج
�أ�صوات و�شواغل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جداول
الأعمال وال�سيا�سات الوطنية.
ومن اجلدير بالذكر �أن الأمم املتحدة �أ�صدرت
تقريرها الرئي�سي حول الإعاقة والتنمية 2018
 حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة على �أيديالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن �أجلهم ومعهم.
والذي يبني " �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف و�ضع
ٍ
موات فيما يتعلق مبعظم �أهداف التنمية
غري
امل�ستدامة"  ,ولكنه ي�سلط ال�ضوء � ً
أي�ضا على
العدد املتزايد للممار�سات اجليدة التي ميكن �أن
تهيئ جمتمع ًا �أكرث ا�ستيعاب ًا ي�ستطيعون العي�ش
فيه ب�صورة م�ستقلة.

دعونا ن�ؤك ْد من جديد يف هذا اليوم الدويل
التزامنا بالعمل مع ًا من �أجل عامل �أف�ضل تتحقق
ويتاح
وين�صفهم ُ
فيه اال�ستدامة وي�ستوعب اجلميع ُ
فيه الإعمال الكامل حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة
وي�شري اخلرباء �إىل �أن م�صطلح "الأ�شخا�ص ذوي
ٍ
عاهات طويلة
الإعاقة" ي�شمل كل من يعانون من
الأجل  ,ومن اجلدير بالذكر �أن خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  , 2030تعهدت " بعدم ترك �أحد
يتخلف عن الركب " ويتطلب حتقيق ذلك  ,الإدماج
الكامل وامل�شاركة الفعالة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف املجتمع والتنمية  ,وذلك بو�صفهم م�ستفيدين
وفاعلني على ال�سواء  .على �أن ي�ستفيدوا من
�رسعة حتقيق التنمية ال�شاملة و امل�ستدامة ,
و�أن ي�شحنوا عملية بناء املجتمعات القادرة على
ا�ستيعاب اجلميع وال�صمود بوجه العوائق  ,مبا
يف ذلك �سياق احلد من خماطر الكوارث وتعزيز
العمل الإن�ساين والتنمية احل�رضية .
كما ي�ؤكد العديد من اخلرباء و الهيئات
الدولية العاملة يف جماالت التنمية املختلفة ,
على �أنه وجراء " التمييز والتفرقة امل�ستمرين من
جانب املجتمع  ,والتهمي�ش االقت�صادي ونق�ص
امل�شاركة يف عمليات �صنع القرارات االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية  ,تظل الأغلبية العظمى
من املعوقني  ,م�سقطة من التنمية وجمردة من
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية لها "  .ولذا ي�شري
اخلرباء �إىل �أنه وبحرمان هذه ال�رشيحة الكبرية
من �إ�سماع �صوتها ومن فر�صة القيام بدور فاعل يف
املجتمع  ,ف�إن املجتمعات حترم �أنف�سها
من موارد ب�رشية �أ�سا�سية ذات �أهمية
حا�سمة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
 .وحتم ًا �سيف�ضي ذلك �إىل �آثار �سالبة على
عملية التنمية.
لذا البد من ت�شجيع متتع املعاقني
ب�صورة كاملة بحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية وم�شاركتهم الكاملة  ,وهذا
�سيف�ضي حتم ًا �إىل زيادة ال�شعور
باالنتماء وحتقيق تقدم كبري يف التنمية
الب�رشية واالجتماعية واالقت�صادية
للمجتمع باال�ضافة �إىل الق�ضاء على
الفقر الذي ي�سود ظروف �أكرثهم  .كما
ي�ؤكد ه�ؤالء اخلرباء على �رضورة و �أهمية
ت�سهيل �إمكانية و�صول املعاقني �إىل
البيئة املادية واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافية واخلدمات الأ�سا�سية ملا لذلك
من �أهمية يف م�س�ألة متكني الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع
حقوقهم .ونعني بالدمج  ,تفاعل الأفراد
غري العاديني مع �أقرانهم العاديني تفاع ًال
زمني ًا وتعليمي ًا واجتماعي ًا وفق خطة

وبرنامج وطريقة تعليمية م�ستمرة ح�سب حاجة
كل معاق على حده .
يالحظ يف العديد من املجتمعات �أنه ما زال
هنالك قطاع عري�ض من الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
حمرومون من حقوقهم يف الإندماج يف نظام التعليم
العام والتوظف ويف العي�ش امل�ستقل يف املجتمع
وحرية التنقل والت�صويت وكذلك امل�شاركة يف
الأن�شطة الريا�ضية والثقافية والتمتع باحلماية
االجتماعية والعي�ش يف بيئة عمرانية وتكنولوجية
مي�سة بالإ�ضافة �إىل الو�صول �إىل العدالة والتمتع
رَ
بحرية اختيار العالج الطبي والدخول بحرية يف
التزامات قانونية مثل �رشاء وبيع املمتلكات .
لذا ومن �أجل الو�صول �إىل املجتمع الذي ال
يتخلف فيه �أحد عن الركب البد من �أن تتغري
النظرة �إىل املعاق ب�إعتباره عالة على املجتمع
 ,ينتظر فقط الت�صدق والإح�سان �إليه.
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض مع ًا
�أهم اجلهود الدولية الرامية لإدماج املعوقني يف
التنمية :
 1التدابري الت�رشيعية وخطط العمل والربامجحيث �أحرزت العديد من الدول تقدم ًا يف و�ضع
الت�رشيعات وال�سيا�سات
املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة,
مبا يف ذلك �سن الت�رشيعات الوطنية �أو تعديلها
واعتماد وتنفيذ اخلطط الوطنية ذات ال�صلة
بالأهداف التنموية امل�ستدامة لعام  2030املتفق
عليها دولي ًا .و�أدجمت دول �أخرى م�سائل الإعاقة
يف �إ�سرتاتيجياتها التنموية الوطنية وو�ضعت
خطط ًا حمددة للنهو�ض بعملية �إدماج الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة  ,مبا يف ذلك عن طريق التدابري
املتعلقة بالت�سهيالت اخلا�صة باملعوقني .
 2الق�ضاء على الفقر حيث جند �أن بع�ض الدولقدمت �أمثلة عملية على املبادرات التي تتخذها
للتخفيف من حدة الفقر الذي يعانيه الأ�شخا�ص
ذوو الإعاقة  .فعلى �سبيل املثال تقدم بع�ض الدول
الدعم املبا�رش لتوفري الرعاية ال�صحية والتعليم
والإدماج االجتماعي للأ�رس الفقرية  ,مع توفري
دعم خا�ص للأ�رس التي ت�ضم بني �أفرادها �أ�شخا�ص ًا
ذوي �إعاقة  .بالإ�ضافة �إىل قيام الربامج الرامية �إىل
توفري الدعم وال�ضمان االجتماعي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة الذين يعانون من ال�ضائقة االقت�صادية ,
مع ت�سليط ال�ضوء على م�شاركة منظمات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف �صياغة نهج �إ�سرتاتيجية للحد من
الفقر� .أي�ض ًا ت�شري التقارير الدولية �إىل اجلهود
الرامية �إىل دعم عمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والنهو�ض بها  .كتوفري التدريب املهني لزيادة
فر�ص العمل املتاحة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ,
بالإ�ضافة �إىل �إ�ستحداث ح�ص�ص عمالة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة .
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جتربة ق�سم املوا�صالت ودوره يف مرحلة الن�ضال التحرري !!!
حممود عبداهلل �/أبو كفاح
(اجلزء الثالث)

�إطلعنا يف اجلزء الثاين من مو�ضوع جتربة
ق�سم املوا�صالت يف مرحلة الن�ضال التحرري
على اجلهود اجلبارة التي قام بها الثوار يف
�إكمال بناء طريق بليقات –دبعت -عقت –فلكت
حتى يكون جاهز ًا لتقدمي اخلدمات ,ف�ض ً
ال عن
(حرنت) احليوي الذي
البدء يف ت�شييد طريق َ
يربط منطقة ال�ساحل مبنطقة �شمال بحري,ومن
املعلوم انه وبينما كان العمل يجري يف خط
فلكت – �آظهرا مت يف منت�صف العام 1976م
�سحب املقاتلني اجلدد الذين كانوا يعملون
يف ت�شييد الطرق اىل وحدات اخرى على ان
يتم جلب  100من املنا�ضلني اجلدد اىل فرع
البناء ,يف تلك الآونة كانت نقفة واقعة حتت
احل�صار املحكم بوا�سطة �أبناءها الثوار الذين
كانوا قدعقدوا العزم على حتريرها,بينما
كان العدويف تلك الفرتة يقوم ب�إنزال جنوده
بالطائرات العمودية يف منطقة نارو حماو ًال
�إخرتاق دفاعات الثوار الذين كانوا يحا�رصون
املدينة ,ويف تلك الأثناء ول�صد هذا الهجوم
كان لزام ًا على فرع البناء الإ�رساع ب�إكمال
ت�شييد طريق فلكت – �أظهرا الذي كان مقرر ًا ان
ت�أتي به كتيبة واحدة من املرتفعات للم�شاركة
يف معارك ناروا واف�شال خمطط العدو,وعليه
فقد وا�صل الثوار عملية ت�شييد ذلك الطريق
احليوي ,بالإعتماد على �ضوء ال�شم�س بالنهار
 ,وال�ضوء املنبعث من حطب الوقود امللتهب
�أثناء الليل .
لقد كانت تعتمد عملية ت�شييد الطرق يف تلك
الآونة ب�شكل رئي�سي على القوة البدنية ب�سبب
عدم توفر الآالت والأدوات املطلوبة لإجناز
هذا العمل ال�شاق ومبا ان املنا�ضلني كانوا
يدركون منذ الوهلة االوىل عظمة اجلهود التي
يبذلونها,مل يت�أثروا �أبد ًا باملعاناة التي ظلوا
يواجهونها �آنذاك بل كانوا اكرث �إ�رصار ًا وعزمية
على امل�ضي يف �آداء مهامهم كما ينبغي ,مع
�صعوبة �رشاء �أي نوع من الآليات او الإ�سبريات
يف تلك الفرتة من ال�سودان.
يف مطلع العام  1976م متكنت وحدات اجلبهة
ال�شعبية يف املرتفعات من �سلب قرابة  2000من
�آالت البناء من خمازن العدو ب�أ�سمرا و�إي�صالها

اىل القواعد اخللفية للتنظيم يف ال�ساحل مما
�ساهم ذلك يف ت�سهيل العمل و�سال�سته,ويف
الوقت الذي بد�أ فيه اجلي�ش ال�شعبي يف حترير
بع�ض املدن خا�صة يف اجلنوب�,رشع ق�سم
البناء يف بناء طريق يربط عاال بعدي رو�سو
ومنه اىل دما�س وقحتيالي ,ولإجناز هذه املهمة
قام التنظيم ب�إ�سناد ق�سم البناء ب�أكرث من �ألف
من املنا�ضلني اجلدد واكرث من 1500من القوى
العاملة من ال�شعب حيث مت �إكمال هذا الطريق
يف خم�سة �أ�شهر فقط ونظر ًا لإ�ستيالء اجلي�ش
ال�شعبي يف تلك الفرتة على عدد من البلدوزرات
واملاكينات االخرى من العدو ف�إن �إعمال بناء
الطرق بد�أت تنفذ ب�شكل جيد وبقليل من اجلهد
الع�ضلي.
يقول املنا�ضل ميانى ت�سفاميكائيل (بادو)
الذي �إن�ضم اىل ق�سم املوا�صالت يف منت�صف
العام 1976م يف معر�ض �رشحه للتطور الذي

�شهده ق�سم املوا�صالت بالثورة �آنذاك(ت�أ�س�س
ق�سم املوا�صالت يف بداياته ب�إمكانيات حمدودة
جد ًا �أي بثالث �سيارات �شحن,و�إثنني من عربات
التيوتا وعربة الندروفر واحدة ,كما كانت
هنالك عدد من اللواري التي كتنت جتلب امل�ؤن
من ال�سودان ,بالإ�ضافة اىل الدواب (
احلمري واجلمال ) التي كان
لها دور مقدر يف نقل
ممتلكات التنظيم
هنا وهناك
 ,و من
ا ملعلو م
ن
ا
ا لق�سم
كا ن
يعا ين
يف تلك
ا لفرت ة
من قلة
ا لآ ليا ت
و ا لإ �سبري ا ت
وكذا ا�صحاب
الكفاءة يف هذا
املجال �,إال ان �صمود
ومثابرة املنا�ضلني الذين
يف هذا الق�سم �آنذاك
كانوا يعملون
�ساهم يف حتويل
التحديات
تلك
اىل فر�ص ومن
ثم التغلب على
ال�صعاب
كل
ب�إ مكا نيا تهم
ا ملحد و د ة  ,حيث
نحافظ
كنا
�آنذاك على �سالمة
ال�سيارات التي
بحوذتنا ون�ضمن
يف
�إ�ستمرارها
العمل من خالل
جلب الإ�سبريات
ال�سودان
من
و �إ �ستغال ل
ال�سيارات التي
كنا ن�سلبها من
مع�سكرات العدو ,وبهذه الطريقة كنا نحرك
ال�سيارات من موقع لآخر ,امل�شكلة االخرى التي
كنا نعاين منها هي م�شكلة الوقود(البنزين)
الذي يعتربتوفريه �رضوري ًا يف حال �إمتالكك
لل�سيارات اىل جانب الور�ش التي تتم فيها
عمليات �إ�صالح و�صيانة ال�سيارات,ويف هذا
امل�ضمار قمنا يف البداية بجلب مابني  15اىل
 20برميل بنزين من ال�سودان ليبد�أ الق�سم يف
توفري اخلدمات املطلوبة منه ,وبخ�صو�ص
�إ�صالح و�صيانة ال�سيارات �أتذكر ان ال�سيارات
املعطوبة كان يتم �إيقافها حتت الأ�شجار الكثيفة
ومن ثم �إ�صالحها بوا�سطة الفنيني التابعني
للتنظيم�,إما اذا تعطلت بنا ال�سيارة فج�أة يف
الطريق فكان لزام ًا علينا الذهاب ب�أرجلنا
اىل مقرات وخمازن الق�سم وا�ستالم الإ�سبريات
املطلوبة ومن ثم العودة اىل ال�سيارة جمدد ًا

حاملني ل�ساعات عديدة تلك الإ�سبريات اىل
ال�سيارة و�إ�صالحها وذلك لعدم وجود �سيارات
�أخرى خم�ص�صة لهذا الغر�ض ,هكذا كانت
البدايات االوىل لق�سم املوا�صالت ,ولكن بعد
�رشوع قوات اجلي�ش
ال�شعبي يف
ك�رس

�شو كة
وبدء
العدو
حترير املدن بدء يتزايد عدد ال�سيارات يف ق�سم
املوا�صالت ,ففي حترير قرورة مت �سلب �سيارينت
من نوع � ) )Maagإحداها بحالة جيدة والثانية
كانت حتتاج اىل ت�صليح و�إعادة �صيانة,واتذكر
حينها ,مع املعنويات العالية التي كانت
تختلج �صدورنا �سارعنا اىل جتميع الإ�سبريات
التي حتتاج اليها تنلك ال�سيارة من هنا وهناك
و �إ�صالحها على الفورو ويف حترير نقفة مت
الإ�ستيالء على عربة حاملة ل�صهريج وعدد من
ناقالت اجلنود 9,منها من نوع ) )Maag
و�إحداها من نوع مار�سيد�س ,وبهذه الطريقة
ا�ستطعنا ان نر�سل الول مرة اىل ال�سودان �سيارة
حاملة ل�صهريج(بوط) تبلغ �سعته  23برمي ً
ال
جللب البنزين من هناك اىل امليدان يف تطور
ملحوظ �شهده الق�سم ,وهكذا توقفنا عن ا�ستخدام

اللواري يف جلب البنزين حيث كنا يف املا�ضي
نعبئ الرباميل بالبنزين او ًال ثم نرفعها يف
اللواري التي تنقلها اىل ال�ساحل,و�أتذكر ان
تلك ال�سيارة احلاملة لل�صهريج(البوط) كانت
تظهر فيها �أثار الر�صا�ص يف كل �أجزاءها
وبالتايل كان ال�سودانيون الذين ي�شاهدونها
وهي تدخل ال�سودان وت�سري يف الطرقات
ي�ستغربون يف حالها ويتعجبون لأمرها ,اما
نحن ف�إن ماكان يهمنا �إنذاك هوم�ساعدتها لنا
و تخفيف متاعبنا ولي�س جمالها او ح�سنها
,بعد ذلك التطور ا�ستوىل اجلي�ش ال�شعبي
جمدد ًا على �سيارة مار�سيد�س بحالة جيدة يف
معركة �أفعبت بالإ�ضافة اىل ال�سيارات املعطوبة
,وب�شكل عام كانت اجلبهة ال�شعبية ت�ستغل
كل ال�سيارات التي ت�ستويل عليها يف ميدان
املعركة �سواء ال�صاحلة منها او املعطوبة يف
م�صلحة الثورة واملواطن حيث كانت ت�ستغل
ال�سيارات التي ال امل يف �إ�صالحها كقطع غيار
اما ال�سيارات ال�صاحلة كانت ت�شتغلها يف نقل
امل�ؤن واملعدات الع�سكرية .
�صحيح ان بناء طرق املوا�صالت الربية يف
مرحلة الن�ضال التحرري كان يتطلب جهد ًا
م�ضني ًا �آنذاك كما يف املجاالت الأخرى مع
حمدودية �إمكانيات الثورة والتي متكنت من
�إمتالك عدد مقدر من ال�سيارات بعد مرحلة
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
فب�إ�ستثناء الرتكرتات الثالث التي ا�ستوىل
عليها الثوار يف منطقة �إمبريمي ,وكذا
ال�سيارات املحدودة التي �سلبت يف معارك
قرورة ونقفة و�أفعبت مل تكن للتنظيم
�سيارات اخرى يعتمد عليها يف عمليات
نقل امل�ؤن واملعدات,ولكن �أثناء معركة
حترير مدينة كرن حدثت نقلة كبرية جدا
يف ق�سم املوا�صالت حيث متكن الثوار
يف تلك املعركة من الإ�ستيالء على اكرث
من  80من �سيارات ( )Maagالتابعة
للعدو(بع�ضها بحالة جيدة والبع�ض الآخر
معطوبة) بالإ�ضافة اىل  350من ال�سيارات
املدنية ( ,بع�ضها بحالة جيدة والبع�ض الآخر
معطوبة) ,لي�س هذا فح�سب فقد كان الثوار
يقومون بتنفيذ هجمات على �سيارات العدو التي
كانت تتحرك من �أ�سمرا اىل م�صوع وي�ستولون
عليها من �ضباط العدو,ومع زيادة اعداد
ال�سيارات التي كان ميتلكها التنظيم بد�أ �أعداد
خزانات البرتول و الور�ش اي�ض ًا يزداد يوم ًا �إثر
�آخر ,كما ان خدمات املوا�صالت لل�شعب بد�أت
تتح�سن وزاد عدد فنيي ال�سيارات وال�سائقني
ب�شكل ملحوظ ,ومن املعلوم ان الدور الذي
قامت به هذه ال�سيارات يف مرحلة الإن�سحاب
الإ�سرتاتيجي (�أي يف نقل ممتلكات التنظيم اىل
القواعد اخللفية يف ال�ساحل) الي�ستهان به.
بعد جتاوز الثورة لتحديات مرحلة الإن�سحاب
الإ�سرتاتيجي وتو�سع الأق�سام التابعة لها مع ميل
ميزان القوى ل�صاحلها,تطور ق�سم املوا�صالت
و�أ�صبح ميتلك العديد من ال�سيارات التي كانت
تتجول يف وديان وجبال و�سهول ال�ساحل عرب
الطرق املمهدة التي ان�ش�أها الق�سم لتنقل م�ؤن
ومعدات الثورة والب�ضائع بكل �سهولة وي�رس.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف الأ�سبوع الـ  14من الدوري الإيطايل:

يف املرحلة الرابعة ع�رشة من دوري الربميريليغ املمتاز:

�سال�سة متريرات �آر�سنال تربك اجلار اللدود ثالثية يوفنتو�س حتكم �سيطرته على قمة الكالت�شيو
يقدم �آر�سنال حاليا كرة جميلة وجذابة ت�أ�رس الناظرين ،و�أثبت ذلك
خالل فوزه الالفت على �ضيفه توتنهام � 4-2أول �أم�س الأحد� ،ضمن
مناف�سات اجلولة  14من الدوري الإجنليزي .الأداء اجلميل والآ�رس
الذي يقدمه �آر�سنال ،بات واحدا من الوجبات الد�سمة للربميريليج
هذا املو�سم ،ومل يكن دربي �شمال لندن ا�ستثناء ،بعدما متيزت �ألعاب
املدفعجية باملرونة اخلططية ،من خالل تغيري مراكز الالعبني طبقا
ملجريات اللقاء .وكان الفتا �أي�ضا ،عدم ت�أثر �صناعة اللعب يف �آر�سنال
رغم غياب الأملاين م�سعود �أوزيل عن القائمة� ،إ�ضافة �إىل جلو�س الويلزي
�أرون رامزي على مقاعد البدالء ،وهو ما بني �أن املدرب �أوناي �إميري
يعمل وفقا لنظام وا�ضح و�رصيح ،يرتكز على �إرهاق اخل�صم بالتمريرات
والبناء ببطء لهجمات منظمة .اعتمد مدرب �آر�سنال �أوناي �إميري على طريقة اللعب  ،3-4-3فتكون الثالثي الدفاعي من روب
هولدينج و�سوكراتي�س بابا�ستاثوبولو�س و�شكودران مو�ستايف .ولعب هكتور بيلريين على الناحية اليمنى مقابل تواجد �سياد
كوال�سينات�ش على الي�رسى ،وت�شارك لوكا�س توريرا مع جرانيت ت�شاكا يف القيام بدور العب االرتكاز� ،أمام الثالثي هرنيك خميرتيان
و�أليك�س �أيوبي ور�أ�س احلربة بيري �إميرييك �أوبامياجن .ومتيز �أداء �آر�سنال ب�سال�سة يف نقل الكرة نحو االمام ،خ�صو�صا يف جود
توريرا الذي يعترب من �أميز العبي اللقاء ،حيث لعب �أدوارا متنوعة دفاعا وهجوما ،وتوج جمهوده بالهدف الرابع الذي جاء
من لعبة جماعية �أثمرت عن جمموعة كبرية من التمريرات .الدفاع مل يكن يف �أف�ضل �أحواله رغم امل�شاركة بثالثي يف العمق ،ومل
يحظ بالإ�سناد الكايف من العب االرتكاز ت�شاكا ،رغك �إدراك الأخري ،املهمة الهجومية لظهريي اجلنبني بيلريين وكوال�سينات�ش.
و�سجل الكازيت هدفا ،يف وقت �أثبت فيه �أوبامياجن �أنه من �أميز مهاجمي
التبديالت كان لها مفعول ال�سحر ،ف�صنع �أرون رامزي هدفني،
ّ
الربميريليج يف الفرتة احلالية ،من خالل �أداء مبهر �سجل من خالله هدفني و�صنع ثالثا .وف�شل و�سط توتنهام يف ك�رس هيمنة �آر�سنال
بقيادة توريرا على و�سط امليدان ،فيما عانى الفريق عامة من �ضعف الطرفني دفاعا وهجوما ،كما �أن التبديالت كانت مت�أخرة،
وربمّ ا كان الأجدر �إ�رشاك ديلي �أيل يف مركز متقدم ب�أكرث وراء الثالثي الهجومي ،مع منح �إريك�سن حرية التحرك على اجلناحني.

يف اجلولة الرابعة ع�رشة من دوري الليجا الإ�سباين:

عادة فالن�سيا متهد الطريق لريال مدريد
�أكرم ريال مدريد� ،ضيفه فالن�سيا ،بالفوز عليه بثنائية دون رد ،ال�سبت املا�ضي ،على ملعب الربنابيو ،يف �إطار الدوري
الإ�سباين .وارتفع ر�صيد ريال مدريد �إىل  23نقطة يف املركز اخلام�س بجدول ترتيب الليجا ،بينما جتمد ر�صيد فالن�سيا
عند  17نقطة يف املركز الثالث ع�رش .وبد�أ �سانتياجو �سوالري ،مدرب ريال مدريد ،املباراة بطريقة ( ،)4-3-3يف املرمى
تيبو كورتوا� ،أمامه الرباعي كارفاخال ورامو�س وفاران وريجيلون ،ويف الو�سط الثالثي يورنتي و�سيبايو�س ومودريت�ش،
ويف الهجوم فا�سكيز وبيل وبنزميا .وا�ستمر �سوالري يف اعتماده على يورنتي يف مركز خط الو�سط املدافع بدلاً من ُ
امل�صاب
كا�سيمريو ،ووا�صل و�ضع �إي�سكو على مقاعد البدالء ،و�أ�رشك �سيبايو�س وريجيلون بدلاً من كرو�س ومار�سيلو .بد�أ الفريق امللكي،
ال�شوط الأول ب�رشا�سة غري ُمعتادة و�ضغط م�ستمر ،وهدد الأبي�ض ،خ�صمه يف �أكرث من منا�سبة بت�سديدات عرب بنزميا وبيل
وفا�سكيز .وقدم داين كارفاخال ،واحدة من �أف�ضل مبارياته هذا املو�سم ،حيث كان م�صدر خطورة امللكي ،وت�سبب يف ت�سجيل
الهدف الأول ،الذي �سجله دانييل وا�س باخلط�أ يف مرماه ،و�شارك يف الهدف الثاين .وظهر العبو ريال مدريد بان�ضباط تكتيكي
كبري يف ال�شوط الأول ،وقتلوا خطورة فالن�سيا بعزل باريخو عن خط هجوم اخلفافي�ش .لكن يف ال�شوط الثاين ،تغريت الأمور،
وتراجع ريال مدريد ب�شكل وا�ضح ،وظهرت بع�ض الأخطاء ،كادت �أن ُتكلف الفريق امللكي ،هز ال�شباك .وال زالت بع�ض الأخطاء
م�ستمرة ،و�أبرزها يف اخلط الدفاعي ،بوجود م�سافة كبرية بني قلبي الدفاع رامو�س وفاران ،و� ً
أي�ضا �أخطاء رامو�س يف التمركز،
التي ال زال يعاين منها منذ بداية املو�سم .هذا االنت�صار ،منح ريال مدريد ،العديد من املكا�سب� ،أبرزها ا�ستعادة االنت�صارات
بعد اخل�سارة ُ
املهينة �أمام �إيبار بثالثية .و�أ�رشك �سوالري 5 ،العبني �شباب يف الت�شكيلة الأ�سا�سية ،حيث وا�صل يورنتي ت�ألقه،
ل ُيثبت �أنه البديل الأف�ضل لكا�سيمريو ،بعدما قام بـ  83متريرة ،منها  79متريرة ناجحة .وظهر فا�سكيز ب�أداء �أكرث من رائع،
حيث قام بدوره على �أكمل وجه� ،سواء يف الهجوم بهز ال�شباك ،بجانب القيام بالأدوار الدفاعية ،و� ً
أي�ضا م�ساندة خط الو�سط
كالعب رابع .كما ظهر ريجيلون ب�أداء جيد يف اللقاء ،ونف�س احلال لداين �سيبايو�س ،والبديل فيدي فالفريدي الذي ينتظره
امل�ستقبل الباهر مع املريجني .اعتمد مار�سيلينو املدير الفني لفالن�سيا على طريقة لعب ( ،)4-4-2بوجود نيتو يف حرا�سة
املرمى� ،أمامه الرباعي لوي�س جايا وباولي�ستا وجاراي ودانييل وا�س ،ويف الو�سط جويدي�س ودانيال باريخو وكوكلني ،ويف
الهجوم الثنائي جامريو ومينا .و�سنح للخفافي�ش يف ال�شوط الأول ،عدة فر�ص ،لكن مل ي�ستغلها الفريق ،وبخط�أ فردي ا�ستقبل
ال�ضيوف ،هدفا يف بداية املباراة ،مما �أربك ح�سابات فالن�سيا .وتراجع فالن�سيا� ،أغلب ال�شوط الأول �أمام املد املدريدي
ويعاين فالن�سيا هذا املو�سم من عادة �سيئة ،وهي �إهدار الفر�ص،
وال�ضغط امل�ستمر ،وهو ما تغري كل ًيا يف ال�شوط الثاينُ .
فالفريق مل ي�سجل �سوى  11هدفا فقط ،وهو من �أقل الأندية ت�سجيلاً للأهداف هذا املو�سم ،بل وا�ستقبل نف�س العدد من الأهداف،

عاد يوفنتو�س �إىل مدينة
تورينو بثالث نقاط غالية،
بعد الفوز على فيورنتينا،
( ،)3-0على ملعب �أرتيميو
فرانكي ،ال�سبت املا�ضي،
�ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 14من الدوري الإيطايل.
و�أحرز رودريجو بنتانكور،
الهدف الأول يف الدقيقة
 ،31و�أ�ضاف جورجيو
كيلليني الهدف الثاين
بالدقيقة  ،69بينما �سجل
كري�ستيانو رونالدو ثالث الأهداف بالدقيقة  .79ووا�صل يوفنتو�س ت�صدره جلدول
ترتيب الكالت�شيو بر�صيد  40نقطة ،وتوقف ر�صيد فيورنتينا عند  18نقطة باملركز
العا�رش .و�شهدت الدقيقة  25حالة من اجلدل ،بعدما مل�ست الكرة يد كري�ستيانو
برياجي ،العب فيورنتينا ،ليعود احلكم �إىل تقنية الفيديو (الفار) ،ويقرر عدم احت�ساب
ركلة جزاء .و�أحرز بنتانكور ،هدف يوفنتو�س الأول يف الدقيقة  31من املباراة،
بعد جمهود فردي رائع من الأوروجواياين ،الذي مرر الكرة لديباال ،ليعيدها �إليه
الأرجنتيني مرة �أخرى ،ومير بنتانكور مبجهود فردي �إىل داخل املنطقة وي�سدد على
ي�سار حار�س الفيوال .و�أهدر جيوفاين �سيميوين ،مهاجم فيورنتينا ،فر�صة تعديل
النتيجة ،بطريقة غريبة بعدما و�صلته الكرة �أمام املرمى ،وف�شل يف ال�سيطرة عليها
وت�سديدها ،ورد جواو كان�سيلو ،بت�صويبة �صاروخية بالدقيقة  ،38من خارج منطقة
اجلزاء ،مرت بجانب املرمى .وكاد فيديريكو كييزا� ،أن يتعادل للفيوال يف الدقيقة ،55
بعدما توغل ملنطقة اجلزاء و�سدد كرة قوية ف�شل ت�شيزين يف الإم�ساك بها لرتتد ويبعدها
بونوت�شي .ووقف هوجو فيتور ،العب فيورنتينا� ،س ًدا �أمام فر�صة ت�سجيل فريقه هد ًفا
مبرمى ت�شيزين ،بعدما و�صلته الكرة ليبعدها عن مرمى اليويف بد ًال من �إ�سكانها يف
ال�شباك ،بالدقيقة  .57وعاد كييزا بت�صويبة جديدة بالدقيقة  ،61من خارج املنطقة،
�إال �أن املت�ألق ت�شيزين �أم�سك بها .وت�ألق الفون �أمام ركلة حرة ثابتة نفذها كري�ستيانو
رونالدو ،بالدقيقة  ،65و�أبعدها لركنية .و�سجل يوفنتو�س الهدف الثاين يف الدقيقة
 ،69عن طريق كيلليني ،بطريقة غريبة بعدما �سدد الكرة خالل �سقوطه على �أر�ضية
ملعب املباراة ،وت�صدى لها احلار�س قبل �أن ترتطم بالأر�ض من جديد وت�سكن ال�شباك.
وح�صل اليويف على ركلة جزاء بعد مل�سة يد على العب الفيوال ،نفذها رونالدو و�سجل
الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة  .79وخرج الدون الربتغايل من املباراة بالدقيقة
 ،80بعد ت�سجيله للهدف الثالث مبا�رشة ،ليحل حمله فيديريكو بريناردي�سكي،
ومل ي�شهد اللقاء �أي خطورة �أخرى حتى نهايته بفوز ال�سيدة العجوز بنتيجة .3-0

و�أهدر العديد من النقاط ب�سبب هذه العادة .وكان باريخو� ،أبرز العبي فالن�سيا،
خا�صة يف ال�شوط الثاين ،حيث قام بعدة متريرات طويلة للثنائي الهجومي،
ومنحهما فر�صة االنفراد بكورتوا ،لكن دون �أي �إيجابية .وت�ألق احلار�س نيتو يف
�أكرث من منا�سبة ،و�صمد �أمام ت�سديدات بنزميا وبيل وفا�سكيز ولوكا مودريت�ش.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  01دي�سمرب)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  01دي�سمرب)

				
�سيلتا فيغو  0 : 2هوي�سكا 15:00
لي�سرت �سيتي  0 : 2واتفورد 			 18:00
				
بلد الوليد  4 : 2ليجاني�س 18:15
		
مان�ش�سرت �سيتي  1 : 3بورمنوث 18:00
				
خيتايف � 0 : 3إ�سبانيول 20:30
		
نيوكا�سل يونايتد  3 : 0و�ست هام يونايتد 18:00
				
ريال مدريد  0 : 2فالن�سيا 22:45
			
كري�ستال باال�س  0 : 2برينلي 18:00
					
(الأحد  02دي�سمرب)
			
هيدير�سفيلد تاون  2 : 1برايتون 18:00
ريال بيتي�س  0 : 1ريال �سو�سييداد 14:00
			
�ساوثهامتون  2 : 2مان�ش�سرت يونايتد 20:30
				
جريونا � 1 : 1أتلتيكو مدريد 18:15
							
				
بر�شلونة  0:2فياريال 20:30
					
(الأحد  02دي�سمرب)
ت�شيل�سي  0:2فولهام 											15:00
										
�آر�سنال  2:4توتنهام هوت�سبري 17:05
ليفربول � 0:1إيفرتون 19:15

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  01دي�سمرب)
�سبال � 2 : 2إمبويل 17:00
فيورنتينا  3 : 0يوفنتو�س 20:00
�سامبدوريا  1 : 4بولونيا 22:30

(الأحد  02دي�سمرب)

ميالن  1 : 2بارما 14:30
تورينو  1 : 2جنوى 17:00
فرو�سينوين  1 : 1كالياري 17:00
�سا�سولو � 0 : 0أودينيزي 17:00
كييفو فريونا  1 : 1الت�سيو 20:00
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()54

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

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

خالل ال�سباقات التي جرت يف اليومني املا�ضيني

�سريا على منوال االعوام ال�سابقة

الثالثي مرهاوي �أمانئيل وهينوك �ضمن املر�شحني لنيل جائزة �أف�ضل دراج �أفريقي نتائج قوية وعاملية للعدائيني االرتريني

للتتويج بجائزة �أف�ضل دراج �أفريقي
لعام 2018م والتي تنظم للمرة ال�سابعة
تواليا  ،ر�شح  15مت�سابقا من بينهم
الثالثي االرتري مرهاوي قدو�س � ،أمانئيل
قرب�إذقابهري وال�صاعد هينوك مل�ؤبرهان.
ودرجت العادة يف االعوام ال�سابقة �أن
يتم الك�شف عن قائمة من �أ�سماء الدراجني
االفارقة الذين كانت لهم �إ�سهامات عالية
امل�ستوى على مدار املو�سم الريا�ضي ،
من قبل اجلهات املنظمة لطواف الغابون
الدويل (تروبكال �أمي�سا بونغو).
وعلى هذا املنوال �أي�ضا �سارت اللجنة
املنظمة للطواف الغابوين يف الك�شف
عن  15مت�سابقا حمرتفا وحمليا يف قارة
افريقيا �سطعوا ب�شكل كبري خالل هذا
العام .
وقدم �أمانئيل قرب�إذقابهري مو�سما
خارقا للعادة بعدما �شارك يف عدة
منا�سبات قارية ودولية مع املنتخب

الوطني توجها بنيله لقب بطولة افريقيا
على الطريق التي جرت مطلع العام برواندا
وم�ساهمته فيالفوز بعديد الذهبيات مع
منتخبنا الوطني يف تلك البطولة  ،هذا
بالطبع دون �أن نن�سى املو�سم الكبري
الذي قدمه الدراج رفقة فريقه العاملي
دامين�شن داتا.
ومل تختلف ال�صورة كثريا خالل
احلديث عن مو�سم مرهاوي قدو�س حيث
�سجل الالعب م�شاركات الفتة لالنظار
مع فريق دامين�شن داتا اجلنوب افريقي
يف الطوافات العاملية وحتقيقها نتائج
متقدمة يف م�سابقات لها وزنها وثقلها
باخلارطة العاملية.
وتواجد بالئحة املر�شحني لأول مرة
الدراج االرتري ال�شاب هينوك مل�ؤبرهان
الذي برز بقوة هذا املو�سم مع منتخبنا
الوطني وا�ستحق عدد من االلقاب
والتتويجات  ،باال�ضافة اىل �إنخراطه يف

بعد �أول م�شاركة لها يف دورة االلعاب ال�شتوية

الربنامج العايل التابع لالحتاد الدويل
للدراجات الهوائية (.)UCI
وتواجد يف الالئحة اىل جانب الثالثي
االرتري  3 ،دراجني من رواندا هم �سامئيل
موجي�شا  ،جو�سيب �أروريا  ،و�أزميانا.
و�ضمت القائمة �أي�ضا  3دراجني من
جنوب افريقيا هم املخ�رضم داريل �إمبي
من فريق �أوريكا جرين �إيدج و�ستيفن بويد
من فريق دامين�شن داتا القاري باال�ضافة
كلينت هندريك�س دراج بايك �إيد
وحظيت اجلزائر مبقعدين من خالل
تواجد كل من يو�سف رقيق وعزالدين
لعقاب  ،اىل جانب الكامريوين كلوف�س
كامزوجن  ،وماتيا�س �سورجوه من
بوركينافا�سو وا�ساق �سي�سي من �ساحل
العاج  ،والكيني �سامل كوبكيمبوي.
اجلائزة التي د�شنت يف العام 2012م
عرفت تفوق تام للنجوم االرتريني ،
حيث ذهبت اجلائزة �أربعة مرات على مدار
ن�سخها ال�ست املا�ضية اىل جنوم جمال
البحراالحمر.
فبعد تتويج ناتنائيل برهاين بلقب
اجلائزة يف باكورة �إنطالقتها عام 2012م
 ،تاله خم�سب دب�ساي يف  ، 2014ومن ثم
حان الدور لدانئيل تخلي هيمانوت يف
2015م  ،وكان �أخر االرتريني املتوجني
باجلائزة هو ت�سفوم عقباماريام يف عام
2017م .
ويعترب اجلنوب افريقي لوي�س منتجي�س
الدراج الوحيد الذي توج باجلائزة يف
منا�سبتني �أخرها العام املا�ضي .
وتوزع اجلائزة خالل �إنطالقة مناف�سات
طواف الغابون الدويل املعروف
بـ(تروبيكال �أمي�سا بونغو) يف يناير
املقبل.

قبل � 7أ�شهر من موعدها.

ُ
جائزة ت�شجيعية من اللجنة االوملبية الدولية للبالد ملاذا �سحب تنظيم ك�أ�س �أفريقيا من الكامريون؟
تلقت اللجنة االوملبية االرترية جائزة
ت�شجيعية للعمل املثايل ‘ANOC
’Breakthrough Awardمن قبل
اللجنة االوملبية الدولية على خلفية
امل�شاركة يف دورة االلعاب االوملبية
ال�شتوية لعا م 2018م ( mwinter Oly
.)pic Games 2018
وت�سلم رئي�س اللجنة االوملبية االرترية
ال�سيد /ل�ؤول ف�سهاي اجلائزة الت�شجيعية
من رئي�س اللجنة االوملبية الدولية
الدكتور /توما�س باخ يف املنا�سبة التي
جرت يوم الثامن والع�رشين من نوفمرب

املنق�ضي بالعا�صمة اليابانية طوكيو
و�سط ح�ضور ر�ؤ�ساء وممثلني عن 206
جلان اوملبية وممثلني عن االحتادات
الدولية وو�سائل االعالم العاملية.
ووفقا مل�صادر اللجنة االوملبية الدولية
 ،ف�إن اجلائزة جاءات بعد امل�شاركة
االرترية االوىل يف دورة االلعاب االوملبية
ال�شتوية التي �إ�ست�ضافتها مدينة بيوجن
ت�شاجن الكورية اجلنوبية خالل الفرتة من
التا�سع وحتى اخلام�س والع�رشين من �شهر
ابريل املا�ضي  ،من خالل املتزلج االرتري
القاطن بكندا �شانون �أبادي.

�سيت�أهل الفائز بلقب هذه امل�سابقة �إىل "يوروبا ليغ"

م�سابقة �أوروبية ثالثة للأندية يف عام 2021
�صادق االحتاد الأوروبي لكرة القدم الأحد
ب�شكل ر�سمي على �إطالق م�سابقة قارية
ثالثة للأندية اعتباراً من  ،2021ت�ستهدف
الدوريات ال�صغرية يف القارة ومب�شاركة 32
فريقا ً.
و�سيت�أهل الفائز بلقب هذه امل�سابقة
�إىل "يوروبا ليغ" يف املو�سم التايل ،وذلك
بح�سب بيان �صادر عن اجتماع اللجنة
التنفيذية لالحتاد القاري خالل انعقادها
يف دبلن.
و�أ�شارت رابطة الأندية الأوروبية التي
تقف خلف �إطالق هذه امل�سابقة اجلديدة،
�إىل �أنه بارتفاع عدد بطوالت الأندية �إىل
ثالث "�سريتفع العدد الإجمايل للم�شاركني
يف م�سابقات االحتاد الأوروبي (دوري
الأبطال ،الدوري الأوروبي ،امل�سابقة

اجلديدة) �إىل  96فريقا ً ،بواقع  32فريقا ً يف
كل م�سابقة".
وهذا الإ�صالح يعني تقليل عدد الفرق
امل�شاركة يف الدوري الأوروبي من � 48إىل
 32توزع على ثماين جمموعات من �أربعة
فرق.والفرق التي حتل ثانية يف جمموعاتها
�ضمن "يوروبا ليغ" تخو�ض ملحقا ً فا�صالً
مع الفرق التي حتل ثالثة يف جمموعاتها يف
دوري الأبطال ،على �أن تن�ضم الفرق الفائزة
منه �إىل �أبطال املجموعات الثمانية يف الدور
الثاين.و�ستقام مباريات امل�سابقة اجلديدة
�أيام اخلمي�س ،كما حال "يوروبا ليغ" ،على
�أن تقام املباريات النهائية للم�سابقات
الثالث يف الأ�سبوع نف�سه :الأربعاء للم�سابقة
اجلديدة ،اخلمي�س للدوري الأوروبي "يوروبا
ليغ" وال�سبت لدوري الأبطال.

يبحث االحتاد الأفريقي لكرة القدم
عن بلد ي�ست�ضيف نهائيات ك�أ�س �أمم
�أفريقيا  2019بعدما �سحب تنظيمها من
الكامريون قبل � 7أ�شهر من موعدها.
وبرر االحتاد قرار �إعفاء الكامريون من
احت�ضان النهائيات ،املقررة يف يونيو
املقبل ،بالت�أخر يف �إجناز املن�ش�آت التي
ت�ضمنها ملف الرت�شح.
وقال رئي�س االحتاد� ،أحمد �أحمد،
�إن الهيئة القارية "�ستحدد البلد
امل�ست�ضيف بحلول نهاية العام".
وجاء يف بيان االحتاد �أن "الكامريون
مل ت�ستوف عددا من ال�رشوط" ،و�إنه ال
يريد �أن تتعر�ض ك�أ�س �أمم �أفريقيا "لأي
م�شاكل ت�ؤثر على جناح املناف�سة الأكرث
�أهمية يف القارة".
و�ستكون هذه �أول دورة جتري يف
�شهري يونيو ويوليو ،وتتو�سع امل�شاركة
فيها من � 16إىل  24فريقا.
وكان �أحمد قال العام املا�ضي �إن
الكامريون "مل تقنع االحتاد الأفريقي
بقدرتها على ا�ست�ضافة الدورة"� ،أما
ال�سلطات الكامريونية فقللت وقتها
من �ش�أن خماوف االحتاد الأفريقي،
وا�ستبعدت ت�أخر م�شاريع الإجناز عن
موعدها.
وقال رئي�س جلنة تنظيم نهائيات
ك�أ�س �أمم �أفريقيا� ،أماجو بينيك ،يف
�أغ�سط�س "ال �أحد �سينتزع من الكامريون
تنظيم ك�أ�س �أمم �أفريقيا".
ويعتقد �أن املغرب تقدم الحت�ضان
الدورة ،بعدما تبني �أن كينيا غري جاهزة.
وينظر االحتاد الأفريقي يف طلبات جنوب
�أفريقيا وم�رص لتعوي�ض الكامريون.

�سجلت ريا�ضة العاب القوى االرترية
يف اليومني املا�ضيني نتائج قوية يف
خارطة ال�سباقات العاملية من خالل
�سفراء اللعبة.
وكان العداء �أمانئيل م�سل �أبرز ه�ؤالء
العدائني بعدما �أنهى ماراثون فوكوكا
الياباين ( 42كيلومرت) يف ن�سخته الـ ()72
باملركز الثالث يف ظل مناف�سة �ضارية
بني كبار اللعبة.
ودون امانئيل م�سل رقما زمني قدره
(�ساعتني و 09دقائق و 45ثانية) ،
مت�أخرا بفارق �أقل من دقيقتني عن
�صاحب املركز االول الياباين يوما هاتوري
الذي حفظ ماء �أ�صحاب االر�ض واجلمهور
بعدما انهى ال�سباق يف ظرف زمني قدره
(�ساعتني و 07دقائق و 27ثانية).
وحل االثيوبي وحامل لقب ن�سخة العام
املا�ضي ظقاي مياين باملركز الثاين.
هذا ومل ي�ستطيع االرتري االخر امل�شارك
يف اال�ستحقاق قرماي قرب�سال�سي من
�إكمال جمريات ال�سباق.
وغري بعيد عن �سباقات املاراثون ،
لكن هذه املرة با�سبانيا وبالتحديد يف
ماراثون فالن�سيا ترينداد الفون�سو  ،جاء

العداء االرتري املخ�رضم �سامئيل ظقاي
باملركز ( )11بعدما حقق توقيت زمني
ناهز (�ساعتني و 08دقائق و 20ثانية)
 ،يف حني جاء مواطنه االوملبي يوهن�س
قربقرقي�ش باملركز ( )14بتوقيت قدره
(� ، )2:11:27أما االرتري الثالث امل�شارك
يف ال�سباق مقو�ص �شوماي فكان مركزه
بال�سباق هو احلادي والع�رشين بتوقيت
زمني بلغ (.)2:14:15
وذهب لقب هذا ال�سباق للعداء
االثيوبي ل�ؤول قرب�سال�سي بعد �أن دون
رقما زمنيا ناهز (�ساعتني و 04دقائق
و 31ثانية).
ويف ماراثون الغابون كان املركز
الثامن من ن�صيب العداء االرتري حممد
نورح�سني.
هذا ويف �سباق  15كيلومرت الذي �أقيم
مبدينة مونت فريالند الهولندية  ،ظفر
العداء االرتري برهاين ت�سفاي باملركز
الثامن بعدما حقق توقيت زمني ناهز
( 44دقيقة و 22ثانية).
كذلك  ،توج العداء ال�شاب عوت هبتي
بلقب �سباق �إخرتاق ال�ضاحية مبنطقة
ميكلر اال�سبانية .

يف الدوري االنكليزي املمتاز

ً
�سيتي لفوز �سابع تواليا وليفربول ملوا�صلة ال�ضغط عليه
يتطلع مان�ش�سرت �سيتي املت�ص ّدر
وحامل اللقب �إىل حتقيق فوز �سابع تواليا ً
يف الدوري االنكليزي املمتاز عندما يحل
الثالثاء �ضيفا ً على واتفورد يف افتتاح
املرحلة اخلام�سة ع�رشة.
من جانبه �سيحاول ليفربول البقاء ل�سيتي
عندما يحل �ضيفا ً على برينلي الأربعاء يف
ختام املرحلة.
و�سيكون مان�ش�سرت �سيتي الذي ي�سري
بخطى ثابتة نحو االحتفاظ باللقب� ،أمام
حتد كبري يتمثل ب�إهداء الفوز الأول بعد
الـ  400للإ�سباين بيب غوارديوال كمدرب
والذي �أ�رشف خالل م�سريته التدريبية على
بر�شلونة الإ�سباين وبايرن ميونيخ الأملاين
قبل االنتقال �إىل الدوري الإنكليزي املمتاز.
ويبدو الهدف يف متناول رجال املدرب
الإ�سباين ال�سيما �أن املناف�س واتفورد لي�س
م�ستقراً على �صعيد النتائج ،فبعد بداية
طيبة توجها ب�أربعة انت�صارات متتالية،

تلقى ثالث هزائم مع تعادل ،ثم حقق فوزين
�آخرين قبل �أن مينى بثالث هزائم جديدة مع
تعادل يف مبارياته الأربع الأخرية.
وبعيداً عن املفاج�آت يف مواجهة م�ضيفه
بربنلي �صاحب املركز التا�سع ع�رش قبل
الأخري ،يبدو ليفربول مر�شحا ً لتحقيق فوز
رابع تواليا ً و�ساد�س يف �آخر �سبع مراحل من
البطولة املحلية.
ولن تكون مهمة ت�شيل�سي �أ�صعب نظريا ً
يف مواجهة ولفرهامبتون الثاين ع�رش (16
نقطة) ،بينما يتعني على توتنهام ومدربه
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو �أن يحذرا
من �سقوط جديد �أمام ال�ضيف �ساوثمبتون
رغم تدين ت�صنيف الأخري يف املركز الثامن
ع�رش ( 9نقاط).
ويعود فريق "ال�شياطني احلمر" �إىل
ملعبه "اولدترافورد" ال�ستقبال �أر�سنال
املنت�شي بفوزه الكبري على توتنهام ،يف
واجهة مباريات املرحلة.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()54

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
�أحمد رامي
(1981 – 1892م)
هو �شاعر م�رصي من �أ�صل تركي فجده لأبيه
الأمريالي الرتكي ح�سني بك الكريتلي ولد عام 1892
يف حي ال�سيدة زينب بالقاهرة .در�س يف مدر�سة
املعلمني وتخرج منهاعام � 1914سافر �إىل باري�س يف بعثة من �أجل تعلم
نظم الوثائق واملكتبات واللغات ال�رشقية وح�صل على �شهادة يف املكتبات
والوثائق من جامعة ال�سوربون .در�س يف فرن�سا اللغة الفار�سية يف معهد
اللغات ال�رشقية و�ساعده يف ترجمة " رباعيات عمر اخليام " .عني �أمني مكتبة
دار الكتب امل�رصية كما ح�صل على التقنيات احلديثة يف فرن�سا يف تنظيم دار
الكتب ،ثم عمل �أمني مكتبة يف ع�صبة الأمم عاد �إىل م�رص عام  .1945وعني
م�ست�شار ًا للإذاعة امل�رصية ،حيث عمل فيها ملدة ثالث �سنوات ثم عني نائب ًا
لرئي�س دار الكتب امل�رصية.وقد ُ
لقب ب�شاعر ال�شباب .من �أهم �أعماله  -:ديوان
رامي ب�أجزائه الأربعة و�أغاين رامي وغرام ال�شعراء ورباعيات اخليام .قدم لأم
كلثوم � 110أغنية� .ساهم يف ثالثني فيلم �سينمائي� ,إما بالت�أليف �أو بالأغاين
�أو باحلوار  ،من �أهمها -:ن�شيد الأمل والوردة البي�ضاء ودموع احلب .كتب
للم�رسح م�رسحية -:غرام ال�شعراء وترجم م�رسحية "�سمريامي�س" .ترجم كتاب
"يف �سبيل التاج" من فران�سوكوبيه" كما ترجم "�شارلوت كورداي" لـ يوت�سار,
ترجم "رباعيات اخليام" و عددها  175وكانت �أول الرتجمات العربية عن
الفار�سية ،كما ترجم بع�ض ق�صائد ديوان "ظالل و�ضوء" ل�سلوى حجازي عن
الفرن�سية .وقد ح�صد عدة جوائز من اهمها -:جائزة الدولة التقديرية .1967
و�سام الفنون و العلوم .و�سام الكفاءة الفكرية من الطبقة املمتازة من امللك
احل�سن ملك املغرب .ودرجة الدكتوراه الفخرية يف الفنون

من طرائف العرب

 يروى �أن بع�ض امللوك عزمعلى غزو عدو له  ،ف�أر�سل قبل ذلك
جا�سو�س ًا ليتعرف على �أحوال هذا
العدو وعلى مدى ا�ستعداده للحرب  ،فتنبه العدو للجا�سو�س وقب�ضوا عليه و�أرغموه على
كتابة ر�سالة ملن �أر�سله يقول له فيها � " :إن العدو �ضعيف ف�أقدم لغزوه " .فكتب �إليه ما
يلي� " -:أما بعد فقد �أحطت علم ًا بالقوم ،و�أ�صبحت م�سرتيح ًا من ال�سعي وال�سالم  .فلما
انتهى الكتاب �إىل امللك قر�أه على رجاله فقويت عزميتهم على اخلروج  ،ثم �إن امللك خال
بخا�صته من الكرباء و�أهل الر�أي وقال � :أريد �أن تت�أملوا هذه الر�سالة ف�إين �شعرت منها
ب�أمر و�إين غري �سائر حتى �أنظر يف �أمره  .فقال بع�ضهم -:ما الذي حلظ امللك من الر�سالة ؟
قال � -:إن فالن ًا من الرجال ذوي احل�صافة والر�أي  ،وقد �أنكرت ظاهر لفظه فت�أملت فحواه
فوجدت يف باطنه خالف ما يوهم الظاهر من ذلك يف قوله � -:أ�صبحت م�سرتيح ًا من ال�سعي
" فرييد �أنه حمبو�س .وقوله " -:ا�ست�ضعفتهم بالن�سبة �إليكم " يريد �أنهم �ضعفنا لكرثتهم .
وقوله � "-:إنكم الفئة الغالبة ب�إذن اهلل ".
 ح�ضر �أعرابي على مائدة يزيد بن مزيد فقال يزيد لأ�صحابه� -:أفرجوا لأخيكم.فقال الأعرابي -:ال حاجة يل ب�إفراجكم � ّإن �أطنابي طوال ( �سواعدي ) فل ّما ّ
مد يده �ضرط،
ف�ضحك يزيد وقال -:يا �أخا العرب � ُّ
أظن � َّأن طنبامن �أطنابك قد انقطع.
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 دي�سمرب عام 1858م -:الإجنليز يخلعون «بابر �شاهالثاين» �آخر حكام «بني تيمور» يف الهند عن عر�شه وينفونه خارج
البالد.
 يف الرابع من دي�سمرب عام 1918م -:الرئي�س الأمريكي وودروويل�سون يبحر �إىل �أوروبا لبدء حمادثات ال�سالم يف مدينة فر�ساي ب�ش�أن
احلرب العاملية الأوىل.
 يف الرابع من دي�سمرب عام 1952م -:اجلمعية العامة للأمماملتحدة تنظر يف عالقة تون�س بفرن�سا.
 يف الرابع من دي�سمرب عام 1982م -:جمهورية ال�صني ال�شعبيةتتبنى د�ستورها اجلديد.
 يف الرابع من دي�سمرب عام 1990م -:زعيم املتمردين يف ت�شادرئي�سا م�ؤق ًتا بعد �إقالة الرئي�س ح�سني
�إدري�س ديبي يعلن نف�سه
ً
حربي.
 يف الرابع من دي�سمرب عام 2014م -:جمل�س النواب التون�سيرئي�سا للمجل�س ،وعبد الفتاح مورو نائ ًبا �أول
ينتخب حممد النا�صر ً
لرئي�س املجل�س.

اقوال ماثورة

من اقوال امل�شاهري
 يف بع�ض الأحيان ال ميكنكر�ؤية نف�سك بو�ضوح �إال من خالل
الطريقة التي يراك بها الآخرون.
(الني دي جينريي�س).
 ميكننا حتقيق كل �أحالمنا �إذاكان لدينا القناعة الكاملة �أننا
ن�ستطيع ذلك( .والت ديزين).
 لي�ست ال�سرعة التي ت�سري بهامهمة ما دمت لن تتوقف عن ال�سري.
(كونف�شيو�س).
 النجاح هو �أن تنتقل من ف�شل�إىل ف�شل دون �أن تفقد حما�سك
و�شغفك لتحقيق ما تريده.
(وين�ستون ت�شري�شيل).
 �أحدهم يجل�س يف الظل اليوم،لأن �شخ�صا �آخر قام بزرع �شجرة يف
ذاك املكان منذ زمن بعيد( .وارين
بافيت).
 عندما ترى رجال ناجحا ،ف�إنكل ما تراه هو الإجنازات الكبرية،
ال ميكنك �أبدا ر�ؤية الت�ضحيات
التي قام بها للو�صول �إىل هذه
النجاحات( .فيبهاف �شاه).
تبك لأن الأمر انتهى،
 ال ِوا�ضحك لأن الأمر قد حدث
بالفعل( .دكتور �سوي�س).
 النجاح؟ ال �أعرف حقيقةمعنى هذه الكلمة ،ميكنني تعريف
ال�سعادة ولكن النجاح تعريف
يختلف من �شخ�ص لآخر ،رمبا
بالن�سبة يل النجاح هو الو�صول
لل�سالم الداخلي ،هكذا �أ�شعر
بالنجاح( .دينزل وا�شنطن).
 �أنت تعي�ش مرة واحدةفقط� ،إذا فعلت ذلك بالطريقة
ال�صحيحة ،ف�ستكفي تلك املرة.
(ماي وي�ست).
 الفر�ص ال ت�أتي بال�صدفة،نحن من نخلق الفر�ص لأنف�سنا.
(كري�س جرو�سر)
 عندما يكون لديك الأمل ،كل�شيء ي�صبح ممكنا( .كري�ستوفر
ريف)
 ال حتاول �أن تكون ال�شخ�صالناجح ،ولكن حاول �أن تكون �شخ�صا
ذا قيمة�( .ألربت �أين�شتاين).

ق�صة �أزرار �أكمام البدالت ..روايات متعددة من احلرب �إىل الزينة

تتعدد الق�ص�ص ب�ش�أن وجود �أزرار
على �أكمام البدالت الر�سمية ،وتتنوع
الروايات لتبد�أ تاريخيا من املعارك
القدمية ،ومرورا بت�سهيل عملية
اللب�س ،وو�صوال �إىل اعتبارها جزءا
من الزينة لي�س �إال .وتقول �إحدى
الروايات �أن الق�صة بد�أت مطلع القرن
الثامن ع�رش (� 1701إىل  .)1800عندما
كانت �أكمام البدالت �ضيقة كثريا،
فكان ال بد من و�ضع �أزرار يف �أطرافها
مل�ساعدة ال�شخ�ص على مترير يده من
خاللها ومن ثم �إغالقها .ويف رواية
ثانية ،فقد ن�ش�أت فكرة و�ضع الأزرار

على �أكمام البدالت الر�سمية
من الزي الع�سكري للجنود يف
�أر�ض املعارك� ،إذ كان للأزرار
دور يف ت�سهيل رفع الكم،
�إذا ما �أ�صيب اجلندي يف يده
لت�ضميد جراحه .وتقول م�صادر
تاريخية� ،إن ق�صة هذا االبتكار
تعود �إىل ملك برو�سيا فريدريك
الكبري ( ،)1712-1786وهي
جزء من �أملانيا حاليا ،والذي
�أمر بو�ضع الأزرار على �أكمام
بدالت اجلنود ليمنعهم من م�سح
�أفواههم و�أنوفهم �أثناء املعارك.
وتن�سب بع�ض امل�صادر الرواية
ال�سابقة �إىل اجلرنال نابليون (1769-
 ،)1821الذي مل تعجبه عادة م�سح
اجلنود �أنوفهم و�أفواههم ب�أطراف
�أكمام البدل الع�سكرية ،ف�أمر بو�ضع
الأزرار لوقف هذه العادة .ويف يومنا
هذا ،تعترب الأزرار على �أكمام البدالت
رمزا للأناقة� ،أو للتدليل على �أن
املاركة التي يرتديها ال�شخ�ص من
النوع الفاخر ،خ�صو�صا �إذا ما كانت
هذه الأزرار ذهبية �أو ف�ضية.

�أغرب عملية لإنقاذ قر�ش مفرت�س!
�أم�سك رجال �إنقاذ من �سيدين قر�شا
�صغريا �سبح �إىل املياه ال�ضحلة
ل�شواطئ املدينة و�أنقذا حياته
بطريقة طريفة .وذكرت �صحيفة
ديلي ميل� ،أن رجلي الإنقاذ مايكل
جينكين�سون وماك�آرثر الت�شالن،
عرثا على املفرت�س ال�صغري يف مكان
خطري بالقرب من �شواطئ خليج
بورت جاك�سون ف�أم�سكا به.وو�ضع
رجال الإنقاذ القر�ش ال�صغري على
لوح التزلج و�سبح به �أحدهما
و�أطلق �رساحه يف البحر بعيدا عن
ال�ساحل.و�أبدى م�ستخدمو ال�شبكات
االجتماعية �إعجابهم بفيديو الإنقاذ
الذي انت�رش عرب الإنرتنت ،و�شكروا
املنقذين لعملهما الرائع يف �إنقاذ

�صغري القر�ش .يذكر �أن �أبطال
فيديو الإنقاذ كانا قد �شاركا �سابقا
يف الربنامج التلفزيوين الأ�سرتايل
" ،"Bondi Rescueاملكر�س للحياة
اليومية لعمال الإنقاذ الذين يقومون
بدوريات على �شاطئ بوندي.

�شرطي �أمريكي ينجو من اال�صطدام ً
وجها لوجه
مع �شاحنة ب�آخر حلظة
تفادى ال�رشطي
�أوكالهوما ،ديفيد

يف والية
هاميلتون،

اال�صطدام وجه ًا لوجه مع �شاحنة
ويظهر فيديو
يف اللحظات الأخريةُ .
من �سيارة ال�ضابط �شاحنة كانت
حتاول جتاوز املركبات �أمامها يف
منطقة يحظر فيها التجاوز.
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