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وزير احلكومات املحلية يف ع�صب:
حل ق�ضية االرا�ضي بني
امل�ضاعف
العمل
تتطلب
الراهنة
املرحلة
قريتي قدل وقوقات
بال�صلح

�أ�شار وزير احلكومات املحلية
ال�سيد /ولدنكئيل �أبرها بان
املرحلة الراهنة هي مرحلة
ن�ستهل من خاللها م�شوارا
يتطلب العمل امل�ضاعف العمار
البالد وازدهارها وجني ثمار
االعمال واجلهود .واو�ضح ذلك
يف االجتماع اخلتامي الذي عقده
يف االول من فرباير اجلاري يف
مدينة ع�صب ا�ستمرارا ل�سل�سة
االجتماعات التي بد �أت تعقد
يف كافة االقاليم منذ الثامن
ع�رش من يناير املن�رصم ملمثلي
ال�شعب وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات
ال�شعبية
واجلبهة
احلكومية
للدميقراطية والعدالة .وذكر
معايل الوزير ولدنكئيل انه مت

و�ضع برنامج لتنفيذ م�شاريع
تنموية كبرية يف كافة مناطق
البالد من اجل �ضمان وحت�سني
او�ضاع املواطنني املعي�شية
وتطوير البالد  ،مو�ضح ًا
يف الوقت ذاته اجراء درا�سة
يف
ال�رشوع
العادة
هامة
الربامج التنموية التي تعطلت
نتيجة للعدائيات امل�ستمرة،
باال�ضافة اىل تنفيذ م�شاريع
فوائد اقت�صادية
كبرية ذات
واجتماعية كبرية ،لذلك يجب
على املواطنني القيام باعمال
حثيثة اكرث من �أي وقت �آخر،
من �أجل اجناح تلك الربامج
و�شدد
الهامة.
وامل�شاريع
الوزير ولدنكئيل بان تنظيم

الربامج لوحده لي�س كافيا،
دون ت�أكيد امل�شاركة املجتمعية
وبناء م�ؤ�س�سات ت�ضمن ال�سيطرة
داعيا
االدارية،
والكفاءة
م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات للعب دور
رائد من اجل توجيه وار�شاد
ال�شباب املتخرجني من الكليات
واملراكز التدريبية املهنية،
وكذلك يف قيادتهم للقيام باالدارة
النموذجية .وذكَّ ر للدفع بثقافة
احلفاظ على املوارد البحرية
الربية
واحلياة
والغابات
باالقليم  ،لتكون مثاال يحتذى
به لالخرين ،ومبا ان تن�شئة
وتوجيه ال�شباب ترتكز على
املجتمع املدين ،نا�شد ملنحها
اهتماما �أكرب.

ال�صلح
جلنة
حلت
قريتي
كونتها
التي
قدل وقوقات يف مديرية
دقمحري باالقليم اجلنوبي
ق�ضية خالف حول ارا�ضي
ا�ستمرت لفرتة  82عاما
بني القريتني بالرتا�ضي
االنظمة
ان
.يذكر
اال�ستعمارية قد ت�سببت
يف النزاع نتيجة لقرارات
غري �صائبة .
ال�صلح
مرا�سم
ويف
الر�سمية التي جرت يف
من
والثالثني
احلادي
يناير القى حاكم االقليم

ا�ست�شهاد املنا�ضلة عقبا هبتي زرئي ماريام

وفاة الفنان قرماي �سلمون

ا�ست�شهدت املنا�ضلة عقبا هبتي زرئي
ماريام يف الثالث من فرباير اجلاري
اثر مر�ض �أمل بها وبعد تلقيها العالج
والعناية الالزمة داخل البالد عن عمر
ناهز ال�ستني عاما.
التحقت املنا�ضلة عقبا ب�صفوف
قوات التحرير ال�شعبية يف العام 1976
بعد ان نا�ضلت بداية من العام 1975
يف اطار املنظمات اجلماهريية بوفاء
واخال�ص خلدمة �شعبها ووطنها ،وهي
منا�ضلة وفية خدمت يف فرتة الكفاح
امل�سلح يف اجلبهات االمامية مرتقية
يف خمتلف �سلم امل�س�ؤولية حتى ارتقت
اىل م�ستوى قائدة �رسية للمدرعات ،وبعد اال�ستقالل عملت يف فرع
القانون والنظام يف االقليم االو�سط كمفت�شة.
املنا�ضلة ال�شهيدة عبقي هبتي ام لولدين.
و وري جثمانها الرثى يوم ام�س االثنني الرابع من فرباير 2019
ال�ساعة الرابعة ع�رصا يف مقربة ال�شهداء بالعا�صمة ا�سمرا.
و�أعربت وزارة احلكومات املحلية عن حزنها العميق با�ست�شهاد
املنا�ضلة عقبا هبتي ،مقدمة احر تعازيها ال�رستها وزمالئها يف العمل
ورفاقها املنا�ضلني.

تويف الفنان قرماي �سلمون
براخي اثر مر�ض امل به يف الثالث
من فرباير اجلاري عن عمر ناهز
الـ  87عاما.
عمل الفنان ال�شهري قرماي
�سلمون اكرث من  70عاما يف اعمال
الفن االرتري ،هو فنان احد رموز
الفن الذين و�ضعوا حجر زاوية يف
تقدم وتطور الفن االرتري.
الفنان القدير قرماي هو �أب
لإثنني.
و�سيوراى ج�سمانه الرثى اليوم
الثالثاء اخلام�س من فرباير اجلاري يف مقربة حزحز بالعا�صمة
ا�سمرا.
اعرب ق�سم ال�ش�ؤون الثقافية باجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
عن بالغ حزنه لوفاة الفنان ال�شهري قرماي �سلمون  ،وقدم احر تعازيه
ال�رسة الفقيد وحمبي الفن.

اجلنوبي ال�سيد /افرمي
كلمة
كر�ستو�س
قربي
او�ضح فيها ،ان الق�ضية
كانت ت�صدر فيها عدة
االنظمة
من
قرارات
مقدما
اال�ستعمارية ،
معلومات مف�صلة �إ�ستناد ًا
فيما
املوثقة
للمراجع
الذي
باخلالف
يتعلق
ا�ستمر فرتة طويلة نتيجة
لعدم �إيجاد حل نهائي
وا�سا�سي لها .وقال ال�سيد
/افرمي قربي كر�ستو�س
�إن" اخلالف حول االرا�ضي
بني القريتني الذي بد �أ
خلق قلقا
عام 1937
وا�ستياء كبري لل�سكان"،
ً
جلنة
مب�ساعي
م�شيد ًا
ال�صلح حلل الق�ضية بني
القريتني وار�ساء ال�سالم
مو�ضحا
،
واال�ستقرار
القريتني
ممثلي
بان
قبلوا باحلل الذي قدمته
واكدوا
ال�صلح،
جلنة
توقيعهم على قرار اللجنة
قدمت
التي
واخلريطة
للقريتني .من جابنه قدم
دقمحري
مديرية
مدير
ابرا تهانيه
ال�سيد /مياين َّ
للقريتني لقبول ال�صلح
ال�سالم.
ير�سي
الذي
يجدر بالذكر ان قريتي
تبعدان
قدل وقوقات
حوايل  20كيلومرت من
ناحية اجلنوب ال�رشقي
ملدينة دقمحري.
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حوار للف�صائل الفل�سطينية يف مو�سكو منت�صف الإ�سبوع القادم بلجيكا ت�ست�ضيف غباغبو بعدما �أطلقته املحكمة اجلنائية

قال م�س�ؤولون فل�سطينيون �إن
الرئي�س حممود عبا�س �سيختار رئي�س
وزرائه ،و�سيكلفه ت�شكيل حكومة
جديدة ،بعد حوار للف�صائل يف
مو�سكو منت�صف ال�شهر اجلاري.
وكانت رو�سيا وجهت دعوة حلركتي
«فتح» و«حما�س» لإجراء حوار يف
مو�سكو منت�صف ال�شهر اجلاري.
وقال مقربون من الرئي�س عبا�س،
انه �سيمنح الف�صائل فر�صة اخرية
لالتفاق على ت�شكيل حكومة وفاق
وطني تعمل على انهاء االنق�سام

واجراء انتخابات عامة.
وك�شف م�س�ؤول رفيع امل�ستوى لـ
«احلياة» ان الرئي�س عبا�س �أبلغ وفد
«فتح» اىل حوار مو�سكو انه م�ستعد
للرتاجع عن قراره ت�شكيل حكومة
من ف�صائل منظمة التحرير ،وا�رشاك
«حما�س» يف حكومة وفاق وطني،
يف حال وافقت على انهاء االنق�سام
واجراء انتخابات عامة يف ال�ضفة
الغربية مبا فيها القد�س وقطاع
غزة .و�أ�ضاف« :ويف حال عدم موافقة
حما�س ،ف�إن الرئي�س عبا�س �سيختار
رئي�س ًا حلكومته و�سيكلفه بت�شكيل
احلكومة».
وك�شف امل�س�ؤول ان الرئي�س عبا�س
يدر�س خيارين لت�شكيل احلكومة
اجلديدة ،يف حال عدم م�شاركة
«حما�س» ،االول ت�شكيل حكومة ت�ضم
ممثلني عن ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية بقيادة حركة «فتح»،

والثاين ت�شكيل حكومة م�ستقلني
ت�ضم بع�ض ممثلي الف�صائل .و�أ�ضاف:
«عبا�س يف�ضل اخليار االول لكن يف
حال عدم موافقة غالبية الف�صائل
فانه �سيلج�أ اىل اخليار الثاين».
وتابع« :الرئي�س ال يريد حكومة من
حركة فتح لوحدها ،لذلك يف حال
رف�ضت غالبية الف�صائل امل�شاركة،
فانه �سيلج�أ اىل ت�شكيل حكومة
م�ستقلني ،مع م�شاركة عدد من ممثلي
الف�صائل الراغبة».
وكانت ف�صائل يف منظمة التحرير
�أعلنت عدم م�شاركتها يف اي حكومة
مقبلة ما مل تكن حكومة وفاق وطني
�شامل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
تعمل على انهاء االنق�سام واجراء
انتخابات عامة .ومن �أبرز هذه
الف�صائل «اجلبهة ال�شعبية» و»اجلبهة
الدميوقراطية» و»املبادرة الوطنية»
و»حزب فدا» و»حزب ال�شعب».

اجلل�سة ،رحب رئي�س
اجلمهورية بالوزراء،
وال �سيما ال�سيدات
منهم ،متمنيا ان
ت�ضم احلكومة املقبلة
وزيرات اكرث حتى
حتقيق املنا�صفة،
الفتا اىل ان «ان ال�شعب
اللبناين ينتظر منا
الكثري ،لأن املطلوب
هو كثري ،خ�صو�صا بعد االزمة
التي مررنا بها �أخريا» .وا�ضاف:
«نحن اليوم يف حكومة وحدة
وطنية يجب ان تبقى مت�ضامنة
لتحقيق م�شاريع عدة لها االولوية
واالهمية مثل الكهرباء املهمة جدا
للمواطنني ،واملوازنة اي�ضا.
وكي نبا�رش العمل �رسيعا ال بد
من اقرار البيان الوزاري ب�رسعة،
لأن الوقت يفر�ض علينا ان نعمل
ب�رسعة لنعو�ض ما فات» .وقال:
«امامنا حتديات كثرية ،ويجب
العمل بجدية واحرتام الوقت»،
م�ؤكدا «ان اللبنانيني ينتظرون
منا الكثري» .ثم حتدث الرئي�س
احلريري فرحب بالوزراء ،وقال:
«�إن الوقت الآن هو وقت العمل.
امامنا حتديات كثرية علينا
مواجهتها .نحن حكومة وحدة
وطنية من عدة افرقاء �سيا�سيني،
والت�ضامن احلكومي هو اال�سا�س.

اخلالفات ال�سيا�سية تكلف الدولة،
والت�ضامن هو الطريقة الوحيدة
ملواجهة التحديات».
وا�ضاف« :هناك قرارات �صعبة
يف كل املجاالت يجب ان نتخذها،
ال �سيما تطوير القوانني واحلد
من الهدر والف�ساد .كذلك امامنا
حتديات اقليمية �صعبة ويجب
ان نواجهها متحدين .ان هدفنا
هو م�صلحة املواطن اللبناين
وخالفاتنا يجب ان تبقى خارج
جمل�س الوزراء ،ال �سيما واننا
امام ملفات مهمة مثل الكهرباء
واملوازنة واملياه والطرق
وال�صناعة والزراعة والعمل،
والقوى االمنية ،وقوى االمن.»...
ومتنى «التعاون الكبري لأنه
بتعاوننا ننه�ض بالبالد ،وامامنا
فر�صة كبرية لتحقيق ذلك».
وعلى االثر� ،شكل جمل�س الوزراء
جلنة ل�صياغة البيان الوزاري
برئا�سة الرئي�س احلريري،
وع�ضوية الوزراء :اكرم �شهيب،
علي ح�سن خليل ،حممد فني�ش،
�سليم جري�صاتي ،جمال اجلراح،
من�صور
فنيانو�س،
يو�سف
بطي�ش ،مي �شدياق ،و�صالح
الغريب .و�ستعقد اول اجتماع لها
يوم االثنني املقبل يف ال�رساي
الكبرية».

احلريري ّ
ي�شدد على �ضرورة اتخاذ قرارات �صعبة يف لبنان

�أكملت احلكومة اللبنانية
اجلديدة موا�صفاتها القانونية،
والت�أم بعدها جمل�س الوزراء يف
جل�سته الأوىل ،و�شكل جلنة �صوغ
البيان الوزاري الذي طم�أن بري
لدى مغادرته الق�رص «ان البيان
الوزاري �سينجز يف خالل ا�سبوع».
وفيما حر�ص رئي�س اجلمهورية
خالل اجلل�سة على بث االطمئنان
بان «املرحلة املقبلة �ستكون
اف�ضل بكثري من املرحلة ال�سابقة،
ال �سيما يف ما خ�ص الو�ضع املايل
الذي يجب ان نكون متنبهني عن
احلديث عنه ،وان يتوىل ذلك اهل
االخت�صا�ص»� ،شدد رئي�س احلكومة
يف املقابل على «ان الت�ضامن
احلكومي �أ�سا�س ...و�رضورة ترك
خالفاتنا خارج جمل�س الوزراء
ملواجهة التحديات ال�صعبة».
وبعد �إنتهاء اجلل�سة� ،أدىل
وزير االعالم جمال اجلراح
ببيان ا�شار فيه اىل ان يف م�ستهل

حكومة �إفريقيا الو�سطى تعلن التو�صل �إىل اتفاق �سالم

�أعلنت حكومة �إفريقيا الو�سطى،
عرب ح�سابها على “تويرت” ،التو�صل
اىل اتفاق �سالم ،ال�سبت املا�ضي ،يف
اخلرطوم مع املجموعات امل�سلحة.
وقالت احلكومة يف تغريدة:
�إنّ ه “مت التو�صل �إىل اتفاق �سالم
يف اخلرطوم” ،م�ؤكدة �أنّ ه “�سيتم

التوقيع عليه
با لأ حر ف
الأوىل غ ًدا
االحد ،ثم
يف
يوقع
بانغي بعد
�أيام”.
و �أ كد
�ض
مفو
ال�سلم والأمن
يف االحتاد
ا لإ فر يقي ،
�إ�سماعيل �رشقي ،يف تغريدة،
التو�صل �إىل االتفاق بني “احلكومة
واملجموعات امل�سلحة الـ ”14املمثلة
يف مفاو�ضات اخلرطوم.
لكنه �أ�ضاف“ :نحن نقوم بو�ضع
اللم�سات الأخرية على م�سودة
االتفاق ،التي وافقت الأطراف على كل

بنودها تقري ًبا”.
من جهته ،قال �أبو بكر ال�صديق،
الناطق با�سم �أبرز املجموعات
امل�سلحة “اجلبهة ال�شعبية لنه�ضة
�إفريقيا الو�سطى”“ :نبارك التو�صل
�إىل توافق حول النقاط العالقة،
التي كانت العفو وحكومة �شاملة”.
وكانت مفاو�ضات ال�سالم بني
�أطراف �إفريقيا الو�سطى بد�أت يف
اخلرطوم ،يف  25يناير ،وعلّقت،
خ�صو�صا
اخلمي�س؛ ب�سبب خالفات
ً
حول م�س�ألة العفو عن امل�س�ؤولني
عن جرائم وفظاعات.
وحتت �ضغط من �رشكائها
الغربيني ،رف�ضت بانغي على الدوام
العفو عن زعماء احلرب الذين يخ�ضع
عدد منهم لعقوبات دولية� ،أو تتهمهم
تقارير منظمات غري حكومية بارتكاب
انتهاكات حلقوق الإن�سان.

�أطلقت املحكمة اجلنائية الدولية
ب�رشوط الرئي�س ال�سابق ل�ساحل
العاج لوران غباغبو ،بعد تربئته
قبل �أ�سبوعني من تهمة ارتكاب
جرائم �ضد الإن�سانية ،خالل عنف
عامي  2010و2011
تلى االنتخابات َ
و�أوقع � 3آالف قتيل.
و�أعلنت املحكمة �أن غباغبو
و�شارل بلي غوديه ،الزعيم ال�سابق
حلركة ال�شباب الوطنيني الذي
قررت املحكمة �إطالقه �أي�ضاً ،غادرا
ال�سجن التابع لها يف الهاي �إىل
مكان «انتقايل» ،يف انتظار حتديد
وجهتهما النهائية.
ردد ع�رشات
مقر املحكمةّ ،
وقرب ّ
ولوحوا
أنا�شيد
�
غباغبو
من �أن�صار
ّ
ب�أعالم �ساحل العاج ،وهم يهتفون
حر» و«احرتموا �سلطة
«غباغبو
ّ
غباغبو» .وقال ابدون بايتو ،وهو
مقرب من غباغبو« :نحن
م�ست�شار
ّ
�سعيدون جداً .امل�صاحلة ميكن �أن
تبد�أ يف �ساحل العاج».
وكان القا�ضي الذي يرت�أ�س
املحكمة ت�شيلي �أيبوي �أو�سوجي
«قررت بالإجماع
�أعلن �أن املحكمة
ّ
�إ�ضافة �رشوط تُ رفق بتنفيذ قرار
�إطالق» غباغبو ،بينها �إلزامه
الإقامة يف �إحدى الدول الأع�ضاء
يف املحكمة ،يف انتظار حماكمة
حمتملة لال�ستئناف .وقال حمامي
غباغبو« :بعد �أ�سبوعني من االنتظار
يف ال�سجن ،هذا يبعث على االرتياح
�إىل حد بعيد .يجب االمتناع عن

احتجاز �شخ�ص ُبرئ» من التهم
املوجهة اليه.
ّ
مل يك�شف الق�ضاة الدولة التي
�ست�ستقبل غباغبو ،وال هل �أن
عودته �إىل بلده مطروحة .و�ساحل
العاج ع�ضو يف املحكمة ،لكنها
ترف�ض ت�سليمها �سيمون غباغبو،
زوجة الرئي�س ال�سابق ،على
رغم �صدور مذكرة لتوقيفها.
لذلك ميكن �أن ترف�ض املحكمة
عودة غباغبو �إىل بلده ،يف انتظار
حماكمة ا�ستئناف.
و�أفادت وكالة الأنباء البلجيكية
(بلجا) ب�أن بلجيكا �ست�ست�ضيف
بناء على طلب من املحكمة
غباغبو،
ً
اجلنائية الدولية .ونقلت عن ناطق
با�سم اخلارجية البلجيكية �إن
املحكمة توا�صلت مع بلجيكا ب�سبب
�صالت عائلة غباغبو يف هذا البلد.
وكانت القوات املوالية للرئي�س
احل�سن وتارا اعتقلت غباغبو عام
 ،2011بدعم من فرن�سا والأمم
املتحدة ،علم ًا انه �أول رئي�س �أفريقي
�سابق ُي�سلّم مبا�رشة �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية.
واتُ هم غباغبو وبلي غوديه ب�أربع
جرائم �ضد الإن�سانية ،ت�شمل القتل
واالغت�صاب واال�ضطهاد و�أفعال ال
�إن�سانية �أخرى ،لكنهما �أكدا براءتهما
منها .ور�أى معظم الق�ضاة يف حمكمة
البداية �أن الأدلة التي ي�ستند �إليها
االتهام «�ضعيفة» ،لكن قا�ضي ًا واحد ًا
كان ر�أيه خمالفاً� ،إذا �أكد �أن «هناك
عنا�رص �أدلة تتيح لغرفة بداية
حكيمة �إدانة املتهم».
وت�أتي تربئة غباغبو خالل توتر يف
�ساحل العاج ،مع اقرتاب انتخابات
الرئا�سة املرتقبة عام  .2020ومل
يعلن الرئي�س ح�سن وتارا عن نياته
بعد ،فيما تفكّ ك التحالف الذي �شكّ له
مع هرني كونانا بيدييه ،حليفه
ال�سابق �ضد غباغبو.

"خطة حربية" لإجالء امللكة حت�سبا لـ"�شغب الربيك�ست"

قالت �صحيفتان ،اول ام�س الأحد،
�إن م�س�ؤولني بريطانيني �أعادوا �إحياء
خطط طوارئ احلرب الباردة لنقل
العائلة املالكة يف حالة وقوع حاالت
�شغب يف لندن �إذا عانت بريطانيا من
ا�ضطرابات لدى خروجها من االحتاد
الأوروبي ال�شهر القادم.
وقالت �صحيفة �صنداي تاميز نقال
عن م�صدر مل ت�سمه من احلكومة
يتناول ق�ضايا �إدارية ح�سا�سة "خطط
الطوارئ هذه موجودة منذ احلرب
الباردة لكن �ست�ستخدم الآن لأغرا�ض
�أخرى يف حالة وقوع ا�ضطراب مدين
عقب عدم التو�صل التفاق ب�ش�أن
اخلروج من االحتاد الأوروبي".
كما قالت �صحيفة "ذا ميل �أون
�صنداي" �إنها علمت بخطط نقل العائلة
املالكة مبن فيهم امللكة �إليزابيث �إىل
مواقع �آمنة بعيدا عن لندن.
وتكافح احلكومة الربيطانية
للح�صول على دعم برملاين ب�ش�أن
اتفاق انتقايل للخروج من االحتاد
الأوروبي مع االحتاد الأوروبي قبل
موعد اخلروج املقرر يف  29مار�س
املقبل ،وتعد احلكومة وال�رشكات
خطط طوارئ احتياطية "لعدم
التو�صل ل�صفقة" للخروج من االحتاد
الأوروبي.

جماعات
وحذرت
عمل من ا�ضطرابات
وا�سعة النطاق �إذا ما
كانت هناك ت�أخريات
مطولة لواردات االحتاد
الأوروبي ب�سبب �إجراءات
اجلمركية
الفح�ص
واحتمال
اجلديدة
حدوث حاالت نق�ص يف
الغذاء والدواء.
و�ألقت امللكة ( 92عاما) كلمتها
ال�سنوية ال�شهر املا�ضي �أمام جماعة
ن�سائية حملية مت تف�سريها على نطاق
وا�سع يف بريطانيا ب�أنها تطلب من
ال�سيا�سيني التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن
اخلروج من االحتاد الأوروبي ،وفقا
لوكالة "رويرتز".
وقال جاكوب ري�س-موج وهو م�رشع
من املحافظني و�أحد داعمي اخلروج
من االحتاد الأوروبي لذا ميل �أون
�صنداي �إنه يعتقد �أن اخلطط �أو�ضحت
فزعا غري �رضوري للم�س�ؤولني حول
عدم التو�صل التفاق ب�ش�أن اخلروج من
االحتاد الأوروبي �إذ �أن �أفرادا كبارا يف
العائلة املالكة مكثوا يف لندن خالل
الق�صف يف احلرب العاملية الثانية.
لكن �صنداي تاميز قالت �إن �ضابط
ال�رشطة الذي كان مكلفا يف ال�سابق
بحماية العائلة املالكة داي ديفيز
توقع �أن تنتقل امللكة �إليزابيث من
لندن �إذا حدث ا�ضطراب.
ونقلت ال�صحيفة عن ديفيز قوله
"�إذا كانت هناك م�شاكل يف لندن،
فمن الوا�ضح �أنه �سيجري نقل العائلة
املالكة بعيدا عن هذه الأماكن
الرئي�سية".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الأمني العام للجامعة العربية يلتقي املبعوث الأممي �إىل ليبيا �أبوظبي :انطالق �أعمال امل�ؤمتر العاملي للأخوة الإن�سانية
املرحلة االنتقالية التي متر
بها.
و�أ�شار �إىل �أن �أبوالغيط جدد
دعم وم�ساندة اجلامعة العربية
خلطة العمل الأممية وامل�سار
ال�سيا�سي الذي يرعاه املبعوث
الأممي للخروج بت�سوية ليبية
ليبية خال�صة تنهي حالة
االن�سداد ال�سيا�سي واالنق�سام
القائم يف البالد وتتوج ب�إجراء
انتخابات رئا�سية وت�رشيعية على
�أ�س�س د�ستورية �سليمة ويرت�ضي
اجلميع بنتائجها ويحرتم امل�ؤ�س�سات
التي �ستف�ضي �إليها.
ونوه عفيفي ب�أن �أبوالغيط �أكد على
�رضورة التو�صل �إىل حل جذري و�شامل
ودائم مل�شكلة امليلي�شيات امل�سلحة
التي تعمل خارج �سلطة الدولة
ومتثل تهديد ًا ل�سالمة و�سيادة الدولة
الليبية ،والذي بدونه لن يت�سنى
حتقيق التقدم امل�أمول على �صعيد
امل�سار ال�سيا�سي وتثبيت �أركان الأمن
واال�ستقرار يف خمتلف �أرجاء البالد
و�ضمان االمتام الناجح لال�ستحقاقات

الد�ستورية واالنتخابية املنتظرة.
ولفت املتحدث با�سم الأمني العام
للجامعة العربية �إىل �أن �أبوالغيط
و�سالمة اتفقا على �أهمية موا�صلة
التعاون والتن�سيق القائم بني اجلامعة
العربية والأمم املتحدة وبعثتها للدعم
يف ليبيا يف املرحلة املقبلة ،و�أبديا
تطلعهما ملوا�صلة هذا العمل امل�شرتك
يف �إطار املجموعة الرباعية املعنية
بليبيا والتي جتمعهما مع االحتاد
الأوروبي واالحتاد الأفريقي ،والتي
يجري الرتتيب النعقاد اجتماعها
املقبل يف �سياق الت�شاور امل�ؤ�س�سي
بني املنظمات الأربعة حتت مظلة هذه
الآلية.

انطلقت يف م�رص اول �أم�س االحد،
ر�سمي ًا عملية «تعديل الد�ستور» بطلب
قدمه �أكرث من ُخم�س �أع�ضاء جمل�س
النواب (الربملان ي�ضم  598نائب ًا)
لتعديل بع�ض مواده �أبرزها فرتة
الرئا�سة لتكون ملدة دورتني على
�أق�صى تقدير مدة كل منها � 6سنوات،
بد ًال من دورتني مدة الواحدة 4
�سنوات.
و�أحال رئي�س الربملان الدكتور علي
عبدالعال الطلب �إىل اللجنة العامة
ملناق�شته متهيد ًا لل�سري يف الإجراءات
الالئحية بخ�صو�صه ،و�صو ًال �إىل

عر�ضه على جمل�س النواب يف
جل�سة عامة ،وبعدها ُيطرح
الأمر على ال�شعب يف ا�ستفتاء
عام يف حال مرر الربملان
التعديالت.
�أن التعديالت
وبدا
املرتقبة حتظى بقبول لدى
غالبية �أع�ضاء الربملان� ،إذ
نال �إعالن رئي�س الربملان
عن تلقي هذا الطلب ت�صفيق ًا
حاد ًا و�سط تلويح من النواب ب�أعالم
م�رص ،التي وزعها ائتالف «دعم
م�رص» (�صاحب الغالبية النيابية)
على �أع�ضاء الربملان قبل بدء اجلل�سة
�أم�س.
وعقد االئتالف اجتماع ًا ،لالتفاق
على اللم�سات الأخرية للتعديالت
وخطة متريرها يف الربملان .وقال
زعيم االئتالف الدكتور عبدالهادي
الق�صبي ،يف ت�رصيحات للمحررين
الربملانيني� ،إن ال�شعب امل�رصي
هو وحده من ميلك تعديل الد�ستور،

وما نقوم به هو تقدمي مقرتحات بهذا
ال�صدد.
و�أ�شار �إىل �أن املناق�شات والر�ؤى
والأفكار �أجمعت على �أهمية تعديل
بع�ض مواد الد�ستور ،ب�إ�ضافة املزيد
من احلريات وال�ضمانات ،الفت ًا �إىل
�أنه بعد مناق�شات طويلة مت التوافق
على �رضورة تفعيل احلياة ال�سيا�سية
و�إعطاء فر�صة �أكرث للقوى ال�سيا�سية
للم�شاركة الفعالة يف امل�شهد
ال�سيا�سي والعمل العام ،لذلك مت
اقرتاح �إن�شاء غرفة نيابية جديدة
مب�سمى «جمل�س ال�شيوخ» .و�أو�ضح
�أنه مت اقرتاح تخ�صي�ص  25يف املئة
للمر�أة يف املجال�س النيابية ،مع
احلفاظ على متثيل منا�سب للأقباط
وال�شباب وذوي الإعاقة .و�أ�ضاف:
«نتطلع �إىل ا�ستمرارية اال�ستقرار
وا�ستكمال اخلطط التنموية باقرتاح
مد فرتة الرئا�سة �إىل � 6سنوات،
و�أي�ض ًا تت�ضمن املقرتحات تعني نائب
�أو �أكرث لرئي�س اجلمهورية».

بد�أت �صباح اول ام�س الأحد فعاليات
التمرين العماين الإماراتي امل�شرتك
"تعاون  "2يف الإمارات ،مب�شاركة اجلي�ش
ال�سلطاين العماين ممثال بقوة من كتيبة
ال�صحراء بلواء امل�شاء  ٢٣مع القوات
الربية الإماراتية ممثلة يف الكتيبة 32
التابعة للواء زايد االول.
ويت�ضمن التمرين الذي ي�ستمر حتى
 14من �شهر فرباير اجلاري ،عدد ًا من
الفعاليات التدريبية امليدانية وفق ًا
لطبيعة الأرا�ضي ال�صحراوية� ،إىل جانب
القيام باملهام والواجبات امليدانية
والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف االرتقاء
مب�ستوى امل�شاركني �أثناء تنفيذ الأعمال

الع�سكرية امل�شرتكة.
ي�أتي �إقامة هذا التمرين يف �إطار الربامج
التدريبية ال�سنوية التي ينفذها اجلي�ش
ال�سلطاين العماين مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وتهدف مثل هذه التمارين �إىل
رفع الكفاءة القتالية وتنمية املهارات
القيادية وتبادل اخلربات وتفعيل خطط
التدريب والتمارين امل�شرتكة ودعم
�أوا�رص التعاون الع�سكري امل�شرتك.
وحتقق هذه التمارين جناحا الفتا
من خالل التدريبات والدرو�س النظرية
والتطبيقية التي ت�شهدها ،خا�صة �أنها
ت�أتي بدعم من القيادات الع�سكرية يف
البلدين لتعزيز الإمكانيات الع�سكرية

والقدرات الفنية للأفراد امل�شاركني
فيها� ،إ�ضافة �إىل تعزيز املهارات الفردية
واجلماعية وفقا للم�ستجدات احلديثة يف
التدريب الع�سكري.
ويهدف مترين "تعاون � "2إىل اال�ستفادة
من خربات اجلانبني يف جمال النظريات
والتكتيكات الع�سكرية احلديثة املكت�سبة
من خالل التمارين والتدريبات التي
�أجراها كل جانب خالل ال�سنوات
املا�ضية.

ر�شحت �أحزاب التحالف الرئا�سي
باجلزائر ال�سبت املا�ضي عبد العزيز
بوتفليقة لالنتخابات الرئا�سية املقررة
يف  18ابريل ،يف خطوة ت�سبق على الأرجح
تقدمي بوتفليقة تر�شيحه �شخ�صيا.
وجاء يف بيان �صدر بعد اجتماع قادة
�أربعة ت�شكيالت �سيا�سية "�إن �أحزاب
التحالف الرئا�سي تر�شح املجاهد عبد
العزيز بوتفليقة لالنتخابات الرئا�سية
املقبلة ،تقديرا ل�سداد حكمة خياراته
وتثمينا للإجنازات الهامة التي حققتها
اجلزائر حتت قيادته الر�شيدة وا�ستكماال
لربنامج الإ�صالحات" التي بد�أها.
و�شارك يف االجتماع رئي�س جمل�س

النواب ومن�سق هيئة ت�سيري حزب جبهة
التحرير الوطني معاذ بو�شارب ،ورئي�س
الوزراء والأمني العام حلزب ال ّتجمع
الوطني الدميقراطي �أحمد �أويحيى،
جتمع �أمل اجلزائر عمار
ورئي�س حزب
ّ
غول ،ورئي�س احلركة ال�شعبية اجلزائرية
عمارة بن يون�س.
و�سبق لهذه الأحزاب �أن دعت الرئي�س
البالغ من العمر  81عاما ،اىل الرت�شح.
لكن اجتماع ال�سبت ارتدى طابعا ر�سميا.
وتنتهي مهلة تقدمي الرت�شيحات
منت�صف ليل  3مار�س.
ومل يعلن بوتفليقة اىل الآن قراره
بالرت�شح� .إال �أنه بالن�سبة لأحمد �أويحيى

التقى الأمني العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبوالغيط ،ال�سبت
املا�ضي مع املبعوث الأممي �إىل
ليبيا غ�سان �سالمة ،الذي يزور م�رص
حالي ًا.
وجرى خالل اللقاء بحث �سبل
حلحلة الأزمة الليبية من �أجل التو�صل
�إىل ت�سوية متكاملة وب�شكل يف�ضي
�إىل امتام اال�ستحقاقات الد�ستورية
واالنتخابية التي يتطلع �إليها ال�شعب
الليبي.
و�أو�ضح املتحدث با�سم الأمني
العام للجامعة العربية ال�سفري
حممود عفيفي ،يف ت�رصيح ال�سبت
املا�ضي �أبوالغيط و�سالمة اتفقا على
�أهمية اال�ستمرار يف جهود بناء الثقة
بني الأطراف الليبية ،وت�شجيعها
على جتاوز خالفاتها والتوافق على
اخلطوات والإجراءات والقواعد الالزمة
لتنظيم اال�ستحقاقات املتبقية وفق
الإطار العام لالتفاق ال�سيا�سي الليبي
املوقع يف ال�صخريات ،ومبا يحافظ
على وحدة و�سالمة الدولة الليبية،
ويف�ضي �إىل توحيد م�ؤ�س�ساتها و�إنهاء

القاهرة :بدء عملية لـ«تعديل» الد�ستور ي�شمل فرتة الرئا�سة

الإمارات و�سلطنة ُعمان تبد�آن التمرين امل�شرتك "تعاون "2

�أحزاب التحالف الرئا�سي باجلزائر تر�شح بوتفليقة ر�سميا لوالية خام�سة

"ال يوجد �أي �شك" بخ�صو�ص تر�شحه ،كما
�أكد يف وقت �سابق خالل م�ؤمتر �صحايف.
وي�ستخدم بوتفليقة الذي يحكم اجلزائر
منذ عام  1999كر�سيا متحركا للتنقل.
ونادرا ما �شوهد علن ًا منذ تعر�ضه جللطة
يف الدماغ عام .2013
ور�أى �أويحيى �أن مر�ض بوتفليقة لي�س
"مانعا لرت�شحه فقد �أ�صيب يف ابريل
 2013وتر�شح وفاز يف �أبريل 2014
بحالته ال�صحية احلالية".
وتابع "من حت�صيل احلا�صل �أن
بوتفليقة لن يقوم باحلملة االنتخابية
كما يف  ،"2014ب�سبب حالته ال�صحية.
لكنه �أكد �أنه "ال يحتاج اىل ذلك لأن
ال�شعب �أ�صبح يعرفه".

انطلقت يف فندق ق�رص الإمارات
بالعا�صمة الإماراتية �أبوظبي فعاليات
امل�ؤمتر العاملي للأخوة الإن�سانية،
الذي ينظمه جمل�س حكماء امل�سلمني
مب�شاركة قيادات دينية و�شخ�صيات
فكرية و�إعالمية من خمتلف دول العامل،
وعلى ر�أ�سهم البابا فرن�سي�س بابا
الفاتيكان بابا الكني�سة الكاثوليكية
والإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب
�شيخ الأزهر ال�رشيف ،بهدف تفعيل احلوار حول التعاي�ش والت�آخي بني الب�رش
و�أهميته ومنطلقاته و�سبل تعزيزه عامليا .ويعقد هذا امل�ؤمتر حتت رعاية
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة الإماراتية.
وي�سعى امل�ؤمتر للت�صدي للتطرف الفكري و�سلبياته وتعزيز العالقات
الإن�سانية و�إر�ساء قواعد جديدة لها بني �أهل الأديان والعقائد املتعددة،
تقوم على احرتام االختالف ،وت�ساهم يف �إعادة بناء ج�سور التوا�صل
والتعارف والت�آلف واالحرتام واملحبة ،ومواجهة التحديات التي تعرت�ض
طريق الإن�سانية للو�صول �إىل الأمان واال�ستقرار وال�سالم وحتقيق التعاي�ش
املن�شود.
و�أطلق وزير الت�سامح الإماراتي ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان� ،إ�شارة
انطالق امل�ؤمتر يف �أبوظبي ،وقال يف كلمته "�إن امل�ؤمتر العاملي للأخوة
الإن�سانية حدث متعدد الثقافات ي�شجع على الت�آخي واحلوار ،وفر�صة
ا�ستثنائية لإطالق العنان للقدرات امل�شرتكة ،واال�ستخدام ال�سليم للمعلومات
والفهم الوا�ضح وال�رصيح املتبادل.
و�أ�ضاف �أن "احلكماء اال�ستثنائيني ي�ساهمون يف التنمية الب�رشية واحلياة،
وهم �أي�ضا يقرون ب�أهمية التعددية والتنوع .ويف الإمارات تعرفنا �إىل هذه
احلكمة من م�ؤ�س�س الدولة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ..لقد كان حكيما
من احلكام العرب ،ولطاملا كان يتطلع �إىل الأفكار اجلديدة ،وكانت لديه
ر�ؤية ثاقبة".

تون�س :ا�شتباكات بني قوات الأمن و�أولياء �أمور طالب مدار�س

ّ
تعطل العملية التعليمية يف
احتج مئات من �أولياء �أمور الطلبة يف تون�س على
املدار�س؛ ب�سبب الأزمة بني نقابة املعلمني من جهة ،ووزير الرتبية حامت بن
�سامل من جهة �أخرى.
ون ّفذ �أولياء الأمور ،اجلمعة املا�ضي ،وقفة احتجاجية يف العا�صمة تون�س،
توجهوا �إىل مقر االحتاد العام التون�سي
حتت �شعار “�أولياء غا�ضبون” ،ثم
ّ
لل�شغل ،حيث وقعت مناو�شات بينهم وبني �أعوان الأمن الذين حاولوا منعهم من
االقرتاب من املقر وف�ض الوقفة؛ خ�شية وقوع �صدامات مع قياداته.
املحتجون عدة �شعارات اتهموا فيها كاتب عام نقابة التعليم الثانوي،
ورفع
ّ
ل�سعد اليعقوبي“ ،بالت�س ّبب يف ت�أزم م�سار املفاو�ضات مع الوزارة” ،م�شددين
على �أن “اليعقوبي ال يعب�أ مب�صلحة �أبنائهم” ،منوهني �إىل �أن “موعد االمتحانات
اقرتب و�أزمة التعليم مل تحُ ل بعد”.
وتتزامن هذه الوقفة االحتجاجية مع تعثرّ املفاو�ضات بني الطرف النقابي
والطرف احلكومي ،و�إعالن اليعقوبي �أنه ال يوجد �أي م�ؤ�رشات اتفاق مع الوزارة
بدوره ،اتّ هم وزير الرتبية حامت بن �سامل كاتب عام النقابة بتعطيل املفاو�ضات،
م�ؤك ًدا �أن “احلكومة وافقت على  7مطالب من  9مطالب طلبها اليعقوبي”.
يف حني ن ّدد الوزير “ب�سلوك اليعقوبي وعدد من املعلمني الذين قاموا بخلع
نوافذ مكتبه واقتحموا مقر وزارة الرتبية” .وت�أزم الو�ضع بني نقابة املعلمني
قرر وزير الرتبية االقتطاع من �أجور املعلمني على خلفية
والوزارة ،بعد �أن ّ
ؤخرا .وا�ستنكر املعلمون اتباع الوزير ل�سيا�سة االقتطاع من
�إ�رضاب ن ّفذوه م� ً
الأجور ،م�ش ّددين على �أنهم �سيقومون ب�إجراءات ت�صعيدية .
وتُ طالب نقابة املعلمني مب�ضاعفة عدد من املنح املخ�ص�صة لأع�ضائها� ،إ�ضافة
عاما
�إىل التقلي�ص من �سن التقاعد �إىل حدود ً 55
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()90

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

دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
�أثر التعليم على النمو الإقت�صادي
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
يربط املنطق االقت�صادي دائم ًا بني النمو
االقت�صادي والتعليم ،انطالق ًا من وجهة
نظر اقت�صادية بحتة وهي تتمثل يف الإجابة
على ال�س�ؤال الآتي  -:ما مدى قدرة النظام
التعليمي يف بلد ما من بلدان العامل على خلق
�سوق عمل �أكرث كفاءة و�إفادة للمواطننب فيه
 ،وذلك من خالل “�إنتاج” قوة عمالية �أكرث
كفاءة يف العمل ،و�أعلى مهارة يف الأداء ،
وذلك عند مقارنتها بنتائجها امللمو�سة على
�أر�ض الواقع بتحقيق تغيري �إيجابي مطلوب
على حياة النا�س املعي�شية والإقت�صادية ،
وخا�صة بالن�سبة للطبقة ال�ضعيفة �إقت�صاديا
 ،وهذه الكفاءة بدورها ت�ؤدي �إىل حت�سني
الطاقة االنتاجية لالقت�صاد العام والوطني
ب�شكل عام  ،خ�صو�ص ًا يف الدول ذات الطابع
ال�صناعي التي يف طريقها �إىل منو اقت�صادي
مل يكتمل منوه بعد  ،والتي تعتمد غالب ًا على
م�صادرها االنتاجية املحدودة  ،فاملزيد من
الكفاءة فيها تعني املزيد من االنتاجية يف ظل
الدخول املحدودة  ،والبلدان ذات املوارد
املحدودة .
�أما من الناحية التاريخية ،ومع بدايات
الثورة ال�صناعية التي قامت ب�شكل �شبه كامل
على العن�رص الب�رشي  ،واملجهود الع�ضلي
ب�شكل كبري  ،مل يكن الإعتماد على العن�رص
الب�رشي املتعلم فقط هاما لأن جزءا كبريا
من عمل امل�صانع كان يتم تنفيذه بوا�سط
القوى الب�رشية بغ�ض النظر عن كفاءتها
العلمية واملهارية  ،فقد يكون املنطق القائل
بعدم الإعتماد كليا على التعليم لتطور البلدان
�سديد ًا حلد ما يف تلك احلالة ويف تلك الفرتة
الزمنية � ،أما يف ع�رصنا احلا�رض فقد �أ�صبح
من امل�ستحيل الإعتماد على القوى العاملة
الع�ضلية  ،لأن الأمر حتول ر�أ�سا على عقب
 ،حيث �أن دور القوى الب�رشية والع�ضلية
�أ�صبح قليال جدا  ،وبدال من ذلك فقد �أ�صبحت
الأجهزة واملاكينات والو�سائل التكنولوجية
املتطورة وال�ضخمة هي التي ت�سيطر على
العمل ال�صناعي والزراعي الهام يف جماالت
النمو الإقت�صادي  ،حيث �أ�صبحت هذه الأجهزة
الأكرث كفاءة والأ�رسع من حيث الكفاءة ومن
حيث الأداء ومن حيث تقليل التكاليف املادية
وكذاك من حيث اخت�صار امل�سافات الزمنية
 ،و�إنطالق ًا من هذه احلقائق فقد �أ�صبح �إيجاد
القوى الب�رشية التي ت�ستطيع التعامل مع هذه
الأجهزة هي ال�شغل ال�شاغل جلميع اجلهات

املخت�صة ب�أمر التطوير الإقت�صادي والتعليم
الذي يقود �إىل ذلك  ،وتبعا لذلك فقد �أ�صبح
الطلب على العامل املتعلم و�صاحب القابلية
لتقبل التطور الع�رصي  ،والذي ميتلك
ال�شهادة واخلربة للقيام ب�أعمال �أكرث تعقيد ًا
هو املطلوب �أكرث من العامل الذي مل يحظ
بالتعليم ،
وبناءا على هذا املنطق املت�ضح �أعاله
ن�ستطيع �أن نقول �أن انخفا�ض امل�ستوى
للعمال قد ي�ساهم ب�شكل مبا�رش يف
التعليمي
ّ
انخفا�ض االنتاجية  ،ولكن هل العك�س �صحيح
؟ مل تكن الأدلة وا�ضحة يف هذا اجلانب ،من
الناحية الأكادميية على الأقل  ،وب�شكل عام
ت�شري الدالئل الأكادميية على وجود عالقة
�إيجابية بني النمو االقت�صادي والإنفاق على
التعليم ،ولكن هذه النتائج ال تنطبق على
جميع الدول.
بناء على ذلك ،فقد �أ�صبحت البحوث جارية
لتتعرف على الأثر االقت�صادي للتعليم يف
خمتلف الدول � ،سواءا من ناحية اجلدوى
االقت�صادية للإنفاق على التعليم � ،أو العائد
على هذا الإنفاق ،واملتم ّثل يف الزيادة يف
معدالت النمو االقت�صادي لهذه الدول  ،بالطبع
يبقى التعليم حق ًا م�رشوع ًا للجميع وال جدال
يف ذلك ،بغ�ض النظر عن اجلدوى االقت�صادية
 ،عالوة على ذلك يعتقد الإقت�صاديون ب�أن
زيادة الإنفاق على التعليم قد ت�ساهم يف خلق
بيئات اجتماعية �أكرث عدالة ،
وهناك الكثري من الأوراق البحثية التي كتبت
حول عالقة التعليم بالإقت�صاد  ،وت�ؤكد �إحدى
تلك الأوراق التي ن�رشها البنك الدويل التابع
للأمم املتدة يف �سنة  2000ـــ ،ب�أننا الزلنا
ن�ستطيع �أن نخرج مبجموعة من اال�ستنتاجات
املهمة  ،والتي قد تتغري قلي ً
ال مع مرور
الزمن .قام الباحثون بدرا�سة العوامل املف�سرّ ة
حلركة النمو االقت�صادي يف دول ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ( ،)MENAكاال�ستثمار يف
ر�أ�س املال الب�رشي ،اال�ستثمار الر�أ�س املايل،
مدى انفتاح االقت�صاد� ..إلخ .ولعل املفاجئة
الإح�صائية كانت فقدان عامل “التعليم” للداللة
الإح�صائية ،مبعنى �آخر ،مل يكن امل�ستوى
حمرك ًا �أ�سا�سي ًا للنمو
التعليمي لأفراد املجتمع
ّ
االقت�صادي يف دول ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،وهي نتيجة قد ت�ساهم يف رفع الكثري
من عالمات اال�ستفهام .
يف اجلانب الآخر ،ت�شري الأدلة الأكادميية
على دور التعليم يف تقليل معدالت الفقر وتوزيع
الرثوات ب�شكل �أكرث عدالة يف املجتمعات،

وذلك انطالق ًا من قدرة التعليم على خلق فر�ص
وظيفية ،ويرتبط هذا املفهوم دائم ًا بالنمو
االقت�صادي ب�شكل �أ�سا�سي .لذلك ،من املنطق �أن
يتنا�سب النمو االقت�صادي عك�سي ًا مع م�ستويات
الفقر يف املجتمعات ،ويف العديد من الدول
 ،يعترب التعليم هو حلقة الو�صل بني النمو
االقت�صادي وتقليل معدالت الفقر .مبعنى �آخر،
يجب �أن نرى معدالت فقر �أقل يف الدول التي
ت�ستثمر يف ر�أ�س املال الب�رشي وتنفق بكرثة
على التعليم ،وهو حمل درا�سة �أكادميية مهمة
جد ًا  ،تبني العالقة بني حجم الإنفاق احلكومي
على التعليم ومعدل النمو االقت�صادي (الناجت
الإجمايل املحلي) لكل دولة على حدة .
ومن �أهم امل�ؤ�رشات والنتائج للبحوث التي
جرت حول العالقة بني التعليم وت�أثرياته
الإيجابية على املجتمعات هو �أنه ي�ؤدي �إىل
حت�سني م�ستوياتهم املعي�شية Standard:
 oflivingeللأفراد املتعلمني انف�سهم ولأ�رسهم
ويرفع من م�ستوياتهم الإجتماعية والإقت�صادية
كما ي�ؤثر �إيجابا يف الإقت�صاد الوطني ككل .
�أما م�صطلح ( م�ستوى املعي�شة ) ي�شري
�إىل م�ستوى الرثوة  ،الراحة ،ال�سلع املادية
وال�رضوريات املوجودة لفئة اجتماعية
�إقت�صادية يف منطقة جغرافية معينة  ،م�ستوىاملعي�شة يحتوي على عنا�رص مثل الدخل ،جودة
وتوفر الوظائف  ،تباين الفئات  ،م�ستوى
الفقر ،جودة امل�ساكن وم�ستوى القدرة على
حتمل تكاليفها ،عدد ال�ساعات الالزمة للعمل
ل�رشاء ال�رضوريات ،الناجت املحلي الإجمايل،
ن�سبة الت�ضخم ،عدد �أيام الإجازات يف ال�سنة
 ،توفر �أو جمانية الو�صول لرعاية �صحية
جيدة  ،جودة وتوفر التعليم ،متو�سط العمر،
حوادث الأمرا�ض ،تكلفة الب�ضائع واخلدمات ،
البنية التحتية  ،النمو الإقت�صادي القومي،
الثبات الإقت�صادي  ، ،جودة البيئة  ،الطق�س
والأمان  .امل�ستوى املعي�شي يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بجودة احلياة.
امل�ستوى املعي�شي �أي�ضا يقا�س عموما
مبعايري مثل الت�ضخم احلقيقي (الت�ضخم
املعدل) دخل الفرد وم�ستوى الفقر مقايي�س
�أخرى مثل جودة وتوفر الرعاية ال�صحية ،
عدم تكافوء منو الدخل ،الطاقة املتاحة
(قدرة الدخل القابل لل�رصف على �رشاء الطاقة)
و�أي�ضا م�ستويات التعليم  ،الأمثلة هي توفر
�سلع معينة � ،أو مقيا�س ال�صحة كمتو�سط
للعمر ،كما ميكن تعريفه �أي�ضا ب�أنه �سهولة
ح�صول النا�س الذين يعي�شون يف زمان واحد
�أو مكان واحد على �رضورياتهم وحاجياتهم
املعي�شية .
فكرة امل�ستوى ميكن �أن تناق�ض جودة احلياة

 ،والتي ت�أخذ يف احل�سبان لي�س فقط املقايي�س
املادية للعي�ش ،لكن بع�ض اجلوانب الغري
ملمو�سة التي ت�شكل احلياة الب�رشية  ،مثل
الراحة ،الأمان ،املوارد الثقافية ،احلياة
االجتماعية ،ال�صحة البدنية ،اجلودة البيئية
الخ ..حيث حتتوي على معاين �أكرث تعقيد�أ ،
وعند قيا�س الرفاهية يجب �أن تطلب لإتخاذ هذا
احلكم  ،وغالبا ما جندها مثرية للجدل حتى
بني �شعبني �أو جمتمعني لديهم نف�س م�ستويات
املعي�شة  ،جودة عنا�رص احلياة قد جتعل
واحد من املكانني �أكرث جذبا لفرد �أو جمموعة
معينة.
على الرغم من ذلك  ،قد تكون هناك م�شكلة
حتى مع ا�ستعمال متو�سطات رقمية ملقارنة
م�ستويات املعي�شة املادية  ،على �سبيل
املثال م�ؤ�رش باريتو (مقيا�س لإت�ساع الدخل
�أو توزيع الرثوة) م�ستوى املعي�شة ممكن �أن
يكون غري منطقي بطبيعة احلال .كمثال  ،دول
لديها جمموعة قليلة  ،غنية جد ًا من الطبقة
العليا وعدد كبري جدا فقري جدا من الطبقة
املتدنية ممكن �أن يكون لديهم م�ستوى عايل من
الدخل حتى مع وجود غالبية من النا�س لديهم
م�ستويات منخف�ضة من املعي�شة .تنعك�س هذه
امل�شكلة يف مقايي�س الفقر ،التي �أي�ضا متيل
�إىل الن�سبية .هذا يو�ضح كيف ميوه توزيع
الدخل امل�ستوى املعي�شي احلقيقي.
كمثال الدولة �أ ،دولة ر�أ�س مالية ب�شكل
كامل و�أقت�صاد �شمويل ومعدل منخف�ض لدخل
الفرد �ستقيم ب�شكل �أعلى ب�سبب �إنخفاظ
الدخل باملقارنة مع الدولة ب ذات الدخل
الفردي العايل ،حتى ال�رشيحة الأدنى يف
الدولة ب لديها دخل فردي �أكرث من الدولة
�أ ،مثال من الواقع �أملانيا ال�رشقية مقارنة
ب�أملانيا الغربية �سابقا �أو كوريا ال�شمالية
مقارنة بكوريا اجلنوبية .يف كال احلالتني،
الدولة الر�أ�س مالية لديها دخل منخف�ض
متباين (وي�سجل ارتفاعا يف هذا ال�صدد) ،
لكن دخل الفرد �أقل من الأغلبية العظمى
من نظريتها املجاورة .وميكن جتنب هذا
با�ستخدام مقيا�س للدخل يف خمتلف مقايي�س
ن�سب ال�سكان بد ًال من تدبري التفاوت الن�سبي
للغاية ومثري للجدل من الإيرادات الإجمالية.
ومن املالحظ هنا يف هذه املقارنات البحثية
�أن التعليم له القدح املعلى يف الت�أثري على
حت�سني م�ستوى املعي�شة وكذلك النممو
االلإقت�صادي يف جميع احلاالت  ،نتمنى �أن
تتمكن بالدنا يف امل�صاعب التعليميمة الكثرية
من حت�سني املعي�شة بالن�سبة للمواطنني وبناء
�إقت�صاد يعتمد على التعليم والتكنولوجيا .
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

بلدة �أملانية" ..ال �أ�سماء لل�شوارع" مع ال�شكر

وجه الناخبون يف �إحدى البلديات يف �شمال غربي �أملانيا ر�سالة وا�ضحة :ال �أ�سماء
لل�شوارع� ،شكرا .و�أظهرت النتائج الر�سمية �أن �سكان هيلغرمي�سن رف�ضوا خطة املجل�س
املحلي لإدخال �أ�سماء لل�شوارع ،وذلك برف�ض  60باملائة مقابل موافقة  40باملائة
يف ا�ستفتاء الأحد.
وكان الهدف من التغيري املقرتح هو ت�سهيل الأمر على ال�رشطة وخدمات الطوارئ
وخدمات التو�صيل ل�شق طريقهم يف �أنحاء البلدية التي ت�شكلت من عدة قرى يف
�سبعينيات القرن الع�رشين .يبلغ عدد �سكانها نحو  2200ن�سمة ي�ستخدمون حاليا
نظاما ال ت�شمل العناوين فيه �سوى رقم املنزل وا�سم القرية القدمي ،وهو ما �أ�صبح
نظاما غري عملي مبرور الوقت مع �إ�ضافة مبان جديدة� .أطلق ثالثة من ال�سكان املحليني
اال�ستفتاء �ضد ت�سمية ال�شوارع.
جدير بالذكر �أن نتائج ا�ستفتاء الأحد ملزمة ملدة عامني.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

�أكرب معمرة تتربع بـ"حتوي�شة العمر" للفقراء

�أعلنت �أكرب معمرة
يف م�رص ،البالغة من
العمر � 105أعوام� ،أنها
قررت التربع بكل ما
متلك من نقود ل�صالح
�صندوق "حتيا م�رص"
الذي يهدف �إىل دعم
اقت�صاد م�رص والتغلب
على الظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي متر بها
البالد ،ودعم العدالة
االجتماعية.
وقالت فهيمة علي �إبراهيم يف لقاء تلفزيوين بث ال�سبت املا�ضي �إنها من مواليد
 ،1913و�إنها كانت تزرع الأر�ض بنف�سها ،وتزرع اليو�سفي والب�صل الأخ�رض،
والباذجنان ،وغريها من املحا�صيل الزراعية.
و�أو�ضحت لربنامج "واحد من النا�س" املذاع على قناة النهار الف�ضائية �أنها ر�أت
امللك فاروق ،وامللك ف�ؤاد ،والرئي�س الراحل جمال عبدالنا�رص ،والرئي�س الأ�سبق
حممد جنيب ،وكانت حينها ب�صحتها وتتاجر يف ال�سمن واجلنب.
و�أ�شارت �إىل �أن لديها طلبني فقط� ،أولهم التربع بـ"حتوي�شة العمر" البالغة نحو
� 30ألف ل�صندوق "حتيا م�رص" ،و�أن تلتقي بالرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي.
وتابعت �أكرب معمرة يف م�رص� ،أنها �أجنبت ولدين وخم�س بنات ،م�ؤكدة �أنهم كلهم
يطيعون �أمرها وال يرف�ضون �أي طلب لها ،وفقا ل�صحيفة "الفجر" املحلية.
و�أو�ضحت �أنها كانت حتب اال�ستماع �إىل عبداحلليم حافظ ،ومنرية املهدية ،وحت�رض
حفالت املطربة الراحلة �أم كلثوم ،وكانت ت�ستمع �إىل حممد عبدالوهاب ،و�أنها كانت
معجبة ب�شكل خا�ص بعميد امل�رسح العربي الفنان يو�سف وهبي.
وك�شف جنلها� ،أن والدته لها  42حفيد ،بينهم �أطباء ومهند�سني ومدر�سني،
وفالحني ،مو�ضحا �أن والده كان ال يرغب يف �رشاء الأرا�ضي ،ولكنها هي التي �صنعت
كل ما هم فيه ،م�شددا على �أنها ا�شرتت الأرا�ضي التي ميلكونها.

التكنولوجيا حلل م�شكل �إهدار الطعام

منر يطلب م�ساعدة الب�شر!! ...

ت�سبب منر �سيبريي يف �إثارة حرية
خرباء احلياة الربية برو�سيا ،عقب
خروجه من الغابة طلبا للم�ساعدة بعد
تعر�ضه للإ�صابة.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" ،ظهر
النمر يف منطقة نائية على احلدود
بني ال�صني ورو�سيا ،راف�ضا االبتعاد
عن املنطقة على الرغم من الطلقات
التحذيرية.
و�إثر �إ�رصاره على البقاء رغم الطلقات
التحذيرية ،مت ا�ستدعاء فريق من
خرباء احلياة الربية الذي الحظ �أن
�سلوك النمر ال�سيبريي غري معتاد.

وجنح الفريق يف �إر�سال النمر لعيادة
بيطرية وتلقي العالج الالزم ،وبعد
تقدمي العالج الأويل للنمر ،نقل �إىل
مركز �أكرب لت�أهيل النمور.
وقدر اخلرباء عمر النمر بحوايل 15
عاما ،ورمبا �أكرب من ذلك ،وبهذا �أ�صبح
عجوزا بالن�سبة حلياة النمور ،ويدرك
�أن �ساعته قد حانت و�أنه �سيموت.
و�أ�شار خرباء رو�س �إىل �أن النمر
�سيخ�ضع للفحو�صات الالزمة ملعاجلته
من الإ�صابة واملر�ض ،لكنه �أو�ضح �أن
النمر قد لن يكون قادرا على العودة �إىل
احلياة الربية ب�سبب عمره.

وقفت ال�صيدالنية منة �شاهني م�صدومة
�أمام الأرقام التي تر�صد كميات الطعام
املهدرة �سنويا ،فقررت و�ضع فكرة
للم�ساهمة يف احلد من هذه الظاهرة.
تقول منة �إن الأرقام ت�صنف م�رص �ضمن
�أكرب البلدان املهدرة للطعام يف العامل،
حيث تقدر كمية فائ�ض الطعام لكل فرد
ما يقرب من  ٧٣كيلوغراما �سنويا،
و�أو�ضحت �أن هذا الهدر ي�شكل عبئا بيئيا
واقت�صاديا على البلد.
و�أمام هذه املع�ضلة عملت منة على
�إجناز تطبيق �إلكرتوين ي�سهل عملية
توزيع فائ�ض الطعام ،و�إي�صاله ب�شكل
جماين ملن ال ميلكون ثمنه.
واختارت ال�صيدالنية ا�سم "تكية"
لتطبيقها اجلديد ،وهي كلمة تركية تعني
امل�أوى املخ�ص�ص للمنقطعني للعبادة

�أو امللج�أ املفتوح للفقراء وعابري
ال�سبيل.
وينق�سم التطبيق ثالثة �أق�سام ،الأول
خ�ص�ص للعرو�ض على الطعام ،وي�شمل
الثاين فائ�ض الأكل من املطاعم والفنادق
ويباع ب�سعر رمزي� ،أما الق�سم الثالث
في�شمل الأكل املجاين وهو متاح فقط
للجمعيات واملنظمات اخلريية.
وبد�أ العمل يف التطبيق من متاجر
للبقالة ومطاعم بالقاهرة واجليزة قبل
�أن يتو�سع الحقا ملناطق �أخرى ،مع �أمل
الو�صول �إىل اخلليج العربي يف وقت
الحق .وتتمنى �صاحبة "تطبيق تكية"
�أن ي�صل الإعالن عن خمرتعها �إىل جميع
املتعاملني مع الطعام من منتجني ومطاعم
كربى وم�ؤ�س�سات وجمعيات خريية،
للم�ساهمة يف و�صول الطعام املهدر �إىل
م�ستحقيه من الفقراء واملحتاجني.
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قومية التقرنية انواع و�أ�شكال
عديدة للزيجات وهي
تقاليد وعادات
متبعة لدى القومية

متتلك قومية التقرنية ح�ضارة قدمية ،مبنية على
قوانني عرفية ,كما تعترب اي�ضا حلقة و�صل بني الثقافة
العربية والإفريقية.
قومية التقرنية هي من القوميات الإرترية الت�سع ولها
تراث وعادات وتقاليد عريقة ولإبراز جوانب هذا الرتاث
الرثي اجرينا احلوار التايل مع بع�ض املهتمني والعارفني
برتاث قومية التقرنية ليعرفوا القراء على بع�ض من
تراث وتقاليد وعادات قومية التقرنية الذي كانت
وما ظلت تتبعه يف حياتها اليومية وهم الراوي
وامل�ؤلف� /سلمون درار ،واملدير واملنتج
الفني /كح�ساي قربي هيوت ،و�إليكم
حمتوى هذا احلوار.

اجرى احلوار :جمال حممد علي
اجلزء الثالث

امل�صاهرة و مرا�سيم الزواج عند قومية التقرنية
ال�سيد� /سلمون درار :امل�صاهرة والزواج وما
تتبعه قومية التقرنية من عادات وتقاليد يف
ذلك هي عديدة ووا�سعة الإ�شكاالت واملحتوى
وال ميكن ان نذكرها جميعها االن �،إال انه
ميكن ان نتطرق �إىل اهم �أجزائها ،فقبل ان اذكر
اال�سلوب الذي تتبعه القومية يف امل�صاهرة
ميكننا ان نعدد انواع الزيجات التي كانت
قائمة يف تقاليد وعادات القومية ،وال زال
يعمل ببع�ضها يف زمننا هذا ،واولها الزواج
التقليدي واول مراحله اخلطوبة ،ولدينا اي�ضا
زواج (اخ ِليل) وهو زواج ديني لرجال الدين،
وجند اي�ضا زواج ( منق�صي دم) وهو زواج يقام
بني ا�رستني بينهم ث�أر ،.و اي�ضا زواج (مزراف)
وهو زواج قائم يف بدايته بخطف فتاة من قبل
ا�رسة اخرى ويقوموا بتزويجها لإبنهم ،وهناك
اي�ضا زيجات اخرى وهي زواج( ُجلُق و�سيبيل و
دمو) وجميعها زيجات تتم بطريقة خمتلفة عن
الزواج التقليدي املعروف.
امل�صاهرة تتم بعد �إجراءت وا�ساليب
تتبعها اال�رس بعد حتري عن ا�صول و ن�سب
من تنوي م�صاهرته� ،إذ انه ي�ؤخذ يف الإعتبار
الكثري من االفكار التقليدية وهي عديدة و
ونذكر منها الن�سب واملكانة الإجتماعية ،
بعد الت�أكد من كل ذلك و�إختيار ا�رسة ميكن
ان ت�صاهرها ولديها فتاة ت�صلح الن تكون
زوجة البنهم ،تر�سل اال�رسة مر�سال ليحددوا
يوم ملقابلتهم  ،ويف اليوم املحدد تنطلق
ا�رسة الفتى ملقابلة ا�رسة الفتاة وتقدمي طلبهم
وع�شمهم يف ان ي�صاهروهم ،جتتمع اال�رستني
ب�صورة ر�سمية فيقوم واحد من ا�رسة الفتى
 ،ليقدم طلبهم ويتم ذلك بطريقة تقليدية
ميدح فيها ا�رسة الفتاة بكلمات قوية ومعربة
عن مدى ع�شمهم يف هذه امل�صاهرة� .إذا كانت
هذه املقابلة بالن�سبة ال�رسة الفتاة قد متت
قبل ان يقوموا هم بدورهم يف تفح�ص ا�صول
ا�رسة الفتى ،يطلبوا وقت �إ�ضايف بطريقة
تقليدية ،اما �إذا كانوا قد قاموا بالتحري عنهم
فيقدموا ردهم �إن كان املوافقة او الرف�ض،
يف معظم االحوال تكون املوافقة قائمة من
قبل ا�رسة الفتاة والعامل يف ذلك النه يف
جمتمع التقرنية �إذا مل يكن هناك �شي مينع
هذه الزيجة من ا�صول ون�سب ،حيث انه من
التقاليد والعادات انه على الفتاة ان تتزوج
وهي يف عمر مبكر حتى ال يتقدم بها العمر
،و�إن ح�صل ذلك ال تكون مرغوبة للزواج وبهذا
جند ان والد الفتاة يقوم باملوافقة على اول من
يتقدم لطلب �إبنته للزواج ،وكما ذكرنا �سابقا
ان من �رشوط امل�صاهرة املكانة الإجتماعية
هي من عوامل امل�صاهرة حيث جند ان زعماء
القومية ال ي�صاهروا �إىل من هم يف مقامهم .
بعد �إكتمال �رشوط امل�صاهرة  ،تكون اول
خطوة فيه هي املوافقة ثم يلي ذلك اخلطوبة
حيث يتم يف هذا اليوم حتديد يوم الزواج وما

يجب ان يلبى من طلبات ومتطلبات من جانب
اال�رستني ،بعد ت�شاور وموافقة اال�رستني
على كل متطلبات الزواج يبد�أ التقارب بينهم،
فيهي�ؤا انف�سهم للإعداد لهذا الزواج وعند
قرب اليوم املحدد تبد�أ الن�سوة يف �إعداد
العرو�س وم�ستلزمات الزواج مب�أكوالتها ومنها
اخلبز  ،الك�رسى ،وامل�رشوبات التقليدية،
واعدادالبهارات ،وغريها من امور �رضورية
مل�أدبة الزواج ،بعد �إكتمال الإعدادات وقبل
يوم من الزواج يتحرك وفد من ا�رسة العري�س
ي�سمى (حلفوت) ويقيموا حفل من بداية ام�سية
ذلك اليوم �إىل �صبيحة يوم الزواج ،ويف �صبيحة
يوم الزواج يتحرك العري�س ووزرائه واهله يف
وفد جالبني معهم بقرة وبغل مو�شحاة ومزينة
 ،متجهني �صوب منزل العرو�س وهم يتغنون
ب�أغنيات و�إيقاعات ورق�صات (دبال) وي�سمى هذا
الوفد (ورادوا مرعا) اي وفد الزواج ويكون
قد اتفق على عددهم م�سبقا يف يوم اخلطوبة،
ويتكون هذا الوفد من العري�س وا�صدقائه
واعمامه وخيالنه والبع�ض من اهل قريته،
وي�ضعوا قطعة قما�ش ت�سمى (قاما) وهي عالمة
تدل على انهم وفد زواج ويكون بع�ضهم مو�شح
ِ
ي�سمى(دينٌو) ويحمل البع�ض منهم درع ،
مبا
ويتم توديعهم من قبل اهلهم و قريتهم حيث
تقوم الن�ساء والفتيات بتوديعهم باغاين
تقليدية جميلة تعك�س هذه اللحظة متمنني
لهم م�سرية موفقة ،وعند و�صولهم �إىل م�شارف
منزل العرو�س ت�ستقبلهم الن�ساء والفتيات
باغاين حيث تكون اغاين تقليدية حتتوي على
بع�ض الت�صغري وال�شتم� ،إىل ان هذه التقاليد
املق�صود منها لي�س الت�صغري او ال�شتم وال
يغ�ضب وفد العري�س من ذلك النها تقاليد
متعارف عليها ،وعند دخولهم �إىل �رسادق
الزواج يقوم وفد العري�س بالدوران داخله
راق�صني ومغنني اغاين تربز �شجاعتهم و ميدحوا
فيها انف�سهم وذويهم وعك�س ذلك ي�ست�صغروا
م�ضيفهم مطالبني منه بالتعجل لإ�ست�ضافتهم،

بعد ان ينتهوا من تقدمي اغانيهم يطلب منهم
امل�ضيف باجللو�س  ،بعد جلو�سهم ي�أتي �إليهم
املوكل بال�ضيافة ،وتلبيةالطلبات وي�سمى(ابو
دا�س) فبعد ان يبا�رشهم بال�سالم والرتحيب
وتاكيد جاهزيتهم ال�ستقبالهم يدخل يف �صلب
املو�ضوع حيث يقول لهم هل نقدم لكم موائد
االكل ام نكمل اوال مناق�شتنا المور املهر وغريه
ما يتعلق باملو�ضوع ،فيكون ردهم كالعادة
هو ان يكملوا مناق�شاتهم  ،فيجل�س كل من
وكالء العري�س ووكالء العرو�س متقابلني فتبد�أ
مناق�شاتهم على متطلبات الزواج من اجلانبني
وهو ما يقدمه اهل العري�س لعرو�سهم ،وكذلك
ما يقدمه اهل العرو�س الهل العري�س ولإبنتهم،
حيث انهم يطلبوا من يكون وكيل او �ضمني
للعرو�س من جانب اهل العري�س ،ويجب ان
يكون �شخ�ص ير�ضى عنه اهل العرو�س ،بعد
ان توكل هذه املهمة اىل �شخ�ص معني ،يقف
امام وفد العري�س حيث يقدموا له ك�أ�سني من
امل�رشوب التقليدي للقومية وي�سمى (�سوا) ،يف
هذه احلني يقف احد من اهل العرو�س ويوجه
حديثه �إىل وكيل العرو�س ،قائال هل �ستكون
وكيلها و�ضامنها يف كل ما يواجهها يف حياتها
الزوجية من �رساء و�رضاء ،ثم ي�ؤكد ذلك بان
يطلب منه �أن يق�سم على ذلك ،فيقبل الوكيل
على اهل العري�س ويقوم ب�س�ؤالهم هل ا�ضمن
العرو�س على كل ما قيل �سلفا من قبل اهلها
النني ال �إ�ستطيع ت�أكيد ال�ضمانة �إال مبوافقتكم،
كالعادة يقومون باملوافقة على ان يكون
�ضامن للعرو�س ،بعد ذلك يقوم بالق�سم ثالثة
مرات لتاكيد �ضمانته للعرو�س ،بعد �إتفاقهم
على اول واهم بند يجري التحدث عن املهر،
بالعادة كان يتم تغطية ذلك باملوا�شي ،فيتم
من جانب اهل العرو�س دفع كل التكاليف
التي طلبوها من اهل العري�س م�سبقا يف يوم
اخلطوبة حيث ان احللي �إ�ضافة �إىل لوازم
اخري و�إن مت تقدميها من قبل اهل العري�س
�إال انه يتم تغطية تلك التكاليف من قبل اهل

العرو�س واملهر جزء منها ،عموم ًا بعد ان يتم
الإتفاق ويخرج الطرفان را�ضني ،يقوم ا�صدقاء
العري�س بالغناء حيث انه ي�ستحثوا الن�ساء ان
يقدمن لهم اف�ضل املاكوالت وامل�رشوبات،
بعد ذلك يتم تقدمي امل�رشوبات اوال ثم بعد
ذلك موائد االكل وامل�رشوبات للوفد ،وتكون
مائدة االكل وامل�رشوبات املقدمة للعري�س
و�أ�صدقائه خمتلفة عن موائد الوفد واملعازمي
ويجب ان يجل�س يف مائدتهم اخ العرو�س
ال�صغري وهو من يبد�أ بتذوق االكل اوال ،وذلك
جتنبا و �ضمانة الي حوادث قد تقع.
بعد تناول املاكوالت وامل�رشوبات
والت�سامر يحني وقت عقد القران ،ويتم ذلك
اي�ضا بطريقة تقليدية حيث انه يذهب الوزراء
�إىل غرفة العرو�س وياتوا بها حاملني لها
�إىل ال�رسداق وي�ضعوها على االر�ض او املنرب
ويدوروا حولها مرددين بع�ض العبارات التي
ي�ؤكدون فيها انها زوجة �صاحلة ل�صديقهم ،
بعد ذلك ي�أتي رجل الدين الق�سي�س لربط عقد
القران بطريقة دينية  ،بعد الإنتهاء من مرا�سم
العقد يحني وقت عودة العري�س وعرو�سه
والوفد املرافق له �إىل منزلهم او باالحرى �إىل
قريتهم فيقوم وزراء العري�س بحمل العرو�س
من ال�رسداق ليحملوها على ظهر البغل الذي
ا�صطحبوه معهم لرتكبه العرو�س ،وتكون
مهمة رفعها على ظهر البغل من مهمة الوزير
االول للعري�س وي�سمى (عركي ر�إ�سي) ،حيث
يتم توديعهم باالغاين التقليدية التي تغنيها
الفتيات لتوديع العرو�س .وعند و�صول وفد
العري�س وعرو�سه �إىل قريتهم ت�ستقبلهم
الن�سوة والفتيات كذلك باالغاين والرق�ص
مرحبني و�شاكرين عودتهم ب�سالم  ،بعد ذلك
يتم �إنزال العرو�س من ظهر البغل وو�ضعها
على االر�ض حيث يتم �إقامة حفل عامر مبختلف
االغنيات والرق�صات التقليدية املعربة عن
الفرحة التي ي�شعروا بها �إزاء زواج �إبنهم،
ويف �أثناء احلفل يدخل العري�س وزوجته �إىل
غرفة الزوجية ،وتبد�أ املرحلة الثانية من
مرا�سم الزواج وهي �شهر الع�سل وت�سمى عند
القومية (حظنوت).
ا�ضاف ال�سيد /كح�ساي قربي هيوت:
الإيقاعات والأغاين التي تتغنى بها القومية
يف هكذا منا�سبات هي عديدة وابرزها واكرثها
ح�ضور ًا و يبد�أ من خالل وفد ال(حلفوت) اي قبل
يوم من الزواج حيث يتغنوا ب�إيقاعات الزواج
(دبال) ثم (كدا) ثم (ع�سلي) واخريا (حو�سي )،
ويف يوم الزواج كذلك حيث يتغني وفد الزواج
يف طريقهم �إىل قرية العرو�س ب�إيقاعات واغاين
(دبال) وعند و�صولهم ودخولهم �إىل �رسداق
الزواج يكون �إيقاع ورق�صات واغنية (مقللي)
ثم (كدا) واخريا (ع�سلي) ،وهناك �إحتفاالت
تتم قبل ذلك وهو ما تقوم به الن�سوة عند
�إعداد م�ستلزمات الزواج  ،حيث تكون زاخرة
بالعديد من االغاين والإيقاعات التقليدية.
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كنف�شيو�س
ومعهد
لريا�ضة
ا
و
لثقافة
ا
مفو�ضية
الأفالم املر�شحة جلائزة مهرجان برلني ال�سينمائي2019
ينظمان احتفال عيد الربيع ال�صيني 2019

مت االحتفال ال�سبت املا�ضي
املوافق الثاين من فرباير
 2019بعيد الربيع ال�صيني
بنجاح يف �سينما �أ�سمرا.
مت تنظيم االحتفال بالتن�سيق
بني معهد كنف�شيو�س التابع
للتعليم العايل والبحث (CI-
 )NHERIومفو�ضية الثقافة
والريا�ضة.
ح�رض االحتفال كل من وزير
الزراعة  ،ووزير ا لأ�شغال
 ،ونائب وزير
العامة
التجارة  ،ومفو�ض مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة ال�سفري
 /زمدي تخلي ،و �سعادة
ت�سيغانغ
يانغ
ال�سفري/
ال�سفري ال�صيني لدى �إريرتيا
 ، ،ووعدد من اع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي املعتمدين يف
ارتريا .وكلك عدد كبري من
امل�ستثمرين ال�صينيني وفريق
ا لأطباء ال�صينيني واملعلمني
العايل
والطالب بالتعليم
والطالب مبعهد
واملعلمني
كنف�شيو�س .
بداية احلفل و قبل
يف
بدء العرو�ض القى �سعادة
ال�سفري /يانغ ت�سيغانغ كلمة
�أعرب فيها عن
ترحيب.

مبنا�سبة
حتياته للجمهور
و �أطيب
اجلديدة،
ال�سنة
متنياته لهم  ،و �أعرب عن
�أمله يف �أن �أن�شطة التبادل
الثقايف بني ارتريا وال�صني
�أن تعزز التوا�صل بني النا�س
وال�صداقة.
بد �أ االحتفال ب�أغنية �صينية
"مرحبا بكم يف بكني" من قبل
االرتريات الفائزات ا لأربع
يف م�سابقة اجل�رس ال�صيني
فرحتهن
عن
،و �أعربن
و�سعادتهن لرحلتهن التي ال
تن�سى يف بكني .كذلك �أح�رض
فريق تاي جي اداء رائع ًا
ومتناغم ًا "  ،ثم تلته فقرة
رائعة لفريق الرق�ص با�سم
"زهرة �إريرتيا" عرو�ضهم
التايجي الرائعة والرق�صات
ال�صينية وا لإثنية احلديثة.
قدمت فرقة مريا�س دان�س
من �سي �سي ا�س للجمهور
رق�صتني عرقيتني مرموقتني
 ،وكذلك قدم طالب املعهد
فقرة راق�صة م�صاحبة لأغاين
بلغتي البداويت والكوناما.
كما قدم الفنانان املحليان
بنحور مو�سى ازقي و�سنايت
برهانى للجمهور ا لأوبرا

الكال�سيكية "ال �سي دارم ال
مانو" .غنى مطربو البوب
ال�شهري �ألك�سندر كاح�ساي
وي�رسا حممد�صالح نالت
اعجاب اجلمهور  .وكانت
ذروة ا لأداء عندما قام ثالثة
معلمني من معهد كنف�شيو�س
حمليني
مغنيني
وثالثة
بغناء �أغنية بلغة التقرينية
"ن�سمامع" �أي نالت اعجاب
اجلمهور
احل�ضور الكبري
رافقها ال�صفري و الت�صفيق
احلار وترديد االغنية مع
ا لإيقاع.
يجدر بالذكر ان مهرجان
الربيع ال�صيني هو �أكرب
حدث �سنوي يف ال�صني كما
ان معهد كنف�شيو�س ينظم كل
�سنة االحتفال بعيد الربيع
وبداية ال�سنة ال�صينية منذ
ت�أ�سي�سه يف عام ، 2013
ومت تنظيم هذا االحتفال هذا
معهد
العام بتعاون بني
كنف�شيو�س ومفو�ضية الثقافة
 ،مايزيد من
والريا�ضة
قوة وتر�سيخ مفهوم اجل�رس
الثقايف بني ال�شعبني ال�صيني
وا لإريرتي.

�إدارة
�أعلنت
مهرجان برلني
ا ل�سينما ئي
الدويل عن الأفالم
املر�شحة جلائزة
ا ملهر جا ن
املعروف با�سم
“الدب الذهبي”،
والتي بلغ عددها
فيلما من �أ�صل
17
ً
 400فيلم ،مت
تقدميها من قبل املنتجني الفنيني
وال�رشكات ،من جميع �أنحاء
العامل.
وقال رئي�س املهرجان “ديرت
كو�سليك” �إن “املهرجان يف ن�سخته
الـ � 69سيجتذب �أ�شهر الوجوه
الفنية ال�سينمائية ،والنقدية
الفنية”� ،إال �أنه مل يف�صح عن
تلك الأ�سماء .وعرب عن �سعادته
ب�أن الفنانة الأملانية “جوليت
بينو�ش” هي من تر�أ�س جلنة
مازحا
حتكيم املهرجان ،وتهكم
ً
على جنوم الأو�سكار ،الذين
ي�صعب �إر�ضا�ؤهم ،بح�سب و�صفه.
�أما عن قائمة الأفالم التي �أُعلن
عن تر�شيحها للجائزة ،و�سيتم
ابتداء من ال�سابع من
عر�ضها
ً
فرباير  ،2019فهي :الأر�ض حتت
قدميك /النم�سا ،وفيلم القفاز
الذهبي – �أملانيا /فرن�سا،
وتر�شح � ً
أي�ضا فيلم solong,my
 ،sonمن ال�صني ،وكذلك فيلم
God Exists, Her Name
 is Petrunijaاملنتج م�شرتكً ا
من مقدونيا و�سلوفينيا وفرن�سا
وبلجيكا.

ومت تر�شيح فيلم By the Grace
 ،of Godاملقدم من فرن�سا ،ومت
تر�شيح فيلم كنت يف املنزل،
املنتج من �أملانيا و�رصبيا،
وتواجد يف القائمة فيلم “حكاية
الثالث �أخوات” وقد مت �إنتاجه يف
تركيا� /أملانيا /هولندا.
وقد ت�ضمنت القائمة فيلم
“بريانها�س” الإيطايل ،وكذلك
فيلم ال�سيد جونز ،املنتج
م�شرتكً ا بني �إيطاليا و�أوكرانيا،
وفيلم �أوندوج املنتج من
منغوليا ،وفيلم �سيتم �سربجنر
الأملاين ،وفيلم مقتطفات من
�شبح القرية ،وهو �إنتاج كندي،
وكذلك تر�شح فيلم املرادفات،
وهو انتاج فرن�سا و�إ�رسائيل،
وفيلم “طفولة الغرباء” ،وهو
�إنتاج ال�سويد وفرن�سا وكندا
والدامنارك ،وت�ضمنت القائمة
فيلم  Out Stealing Horsesوهو
�إنتاج نرويجي �سويدي دمناركي،
ريا فيلم”ثانية واحدة”
و�أخ ً
ال�صيني.

فيلم �سينمائي يرت�شح ل�ست جوائز عاملية

متكن فيلم هوليوود ،"Green Book" ،من الرت�شح لـ  5جوائز "غولدن
غلوب" والفوز بثالث منها ،ناهيك عن تر�شحه جلائزة �أو�سكار.
وبالرغم من ر�صيد الإجنازات الكبرية التي حققها الفيلم� ،إال �أن
�إيراداته ال�سينمائية مل تكن كذلك ،فلم تتجاوز  60مليون دوالر �أمريكي،
منذ �إطالقه يف نوفمرب .2018
وتتحدث ق�صة الفيلم عن �سائق �أمريكي�-إيطايل من الطبقة العاملة يف
نيويورك ،ي�صبح بال�صدفة �سائقا لعازف بيانو �إفريقي�-أمريكي ،لريافقه
يف جولة غنائية �إىل جنوب الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل �ستينيات
القرن املا�ضي.
وت�شارك يف كتابة ق�صة الفيلم ،نيك فالريينغا وبريان هايز كوري،
يف حني لعب دور البطولة فيه ،فيجو مورتن�سن وماهر�شاال علي� ،أما
الإخراج فكان لبيرت فاريلي.
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ق�ضايا تنموية

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

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

ر�ؤية  2023لتمكني ال�شباب يف القارة ال�سمراء

=== ي�أتي دور ال�شباب وم�س�ؤولياتهم املجتمعية
والوطنية عرب بوابة التمكني وتكري�س مفهوم " الإنتماء
" وذلك ب�إعتبارهما البنية التحتية التي تقوم وتنه�ض عليها
الدول احلديثة وت�شيد فوقها �أعمدة امل�ساواة يف احلقوق
و الواجبات بني اجلميع  .وحتم ًا يحتل ال�شباب ودورهم
�أهمية ومراكز متقدمة جد ًا يف بناء املجتمعات منذ �أقدم
الع�صور ب�إعتبار � ّأن تقدمها ورقيها يقوم على �أكتاف �أبنائها
ال�شباب ولهم .ف�أين موقع �شبابنا من هذه اجلدليات ؟ ما هو
الدور الذي ي�ضطلع به ؟ ما هي �إجنازاته يف جمال التنمية
؟ وما هي التحديات واملعيقات التي تقف حجر عرثة دون
قيامه بدوره املناط به يف التنمية الوطنية ال�شاملة ؟ وغري
ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سنبحر بني دفتها حتت هذا
العنوان ان�شاءاهلل
ر�سمت القارة ال�سمراء تطلعها فيما يتعلق
بال�شباب  ,و�سلطت ال�ضوء يف ذلك عرب غايتها
املن�شودة ببناء " افريقيا تقود �شعوبها تنميتها
 ,وتعتمد ب�شكل خا�ص على �إمكانات �شعوبها
وال �سيما ن�سا�ؤها و�شبابها و�أطفالها املعتنى
بهم متام ًا "  .وي�أتي هذا الإهتمام بال�شباب
ب�إعتبارهم عماد كل �أمـة و�أ�سا�سهـا ,فهم قادة
�سفينة املجتمع نحو التقدم والتطـور ,ونب�ض
احليـاة يف عروق الوطـن ونربا�س الأمل امل�ضيء
وب�سمة امل�ستقبل املنرية و�أداة فعالـة للبناء
والتنميـة  .بالإ�ضافة �إىل ذلك ي�شري العديد من
اخلرباء �إىل �أنه حينما يغيب دور ال�شباب عن
�ساحـة املجتمع �أو ُي�ساء ممار�سته  ,تت�سارع
�إىل الأمة بوادر الركود وتعبث بهـا �أيادي
الإنحطاط وتتوقف عجلة التقدم  .فلل�شباب
القدرة والقوة والطاقـة واحليوية التي
ت�ؤهلهم �إىل �أن يعطوا من �أعمالهم وجهودهم
وعزمهم و�صربهم ثمرات نا�ضجـة للأمـة �إذا
ما �ساروا على الطريق ال�صحيح املر�سوم يف
اجتاه التنمية والتقدم ,وا�ستغلوا ن�شاطهم ملا
فيه منفعـة لهم ولغريهم� .أي�ض ًا يكت�سب هذا
الأمر �أهميته ومدى جدواه خا�صة اذا و�ضعنا
بعني الإعتبار الت�أثريات ال�سلبية الناجمة عن
الفارق الهائل بني الدول املتقدمة و الفقرية يف
التطورات العلمية والتقنية وثورة الإت�صاالت
و الإنرتنيت والف�ضائيات ودخول العامل يف
مرحلة العوملة بكل متاهاتها العنكبوتية
 .ومن نواجت هذه الت�أثريات ال�سلبية ميكننا
مالحظة م�س�ألة معاناة ال�شباب يف البلدان
الفقرية من �أزمات مذدوجة بع�ضها ناجت عن
ت�ضارب تلك الثقافات واملفاهيم وغاياتها
و�أهدافها مع الثقافات الوطنية على �سبيل
املثال ال احل�رص  .فكان من احلتمي التفكري
يف كيفية ا�ستيعاب وه�ضم تلك امل�سائل ومن ثم
ت�سخري التجارب الإن�سانية يف بناء جمتمعات
متما�سكة قائمة على خطط تنموية م�ستدامة
وذلك عرب ا�ستخدام �أداة متكني ال�شباب ك�إحدى

الأدوات الفعالة يف هذا املجال.
عموم ًا تعترب مرحلة ال�شباب من �أهم املراحل
التي مير فيها الفرد ,حيث تبد�أ �شخ�صيته
بالتبلور وتن�ضج معامل هذه ال�شخ�صية من
خالل ما يكت�سبه الفرد من مهارات ومعارف
وكذلك من خالل الن�ضوج اجل�سماين والعقلي
والعالقات االجتماعية التي ي�ستطيع الفرد
�صياغتها �ضمن اختياره احلر  .و تتلخ�ص
مرحلة ال�شباب يف �أنها مرحلة التطلع �إىل
امل�ستقبل بطموحات عري�ضة وكبرية.
يت�ضمن الهدف الثامن ع�رش �ضمن التطلع
اخلام�س خلطة القارة ال�سمراء  2023العديد
من الغايات املن�شود بلوغها والأولويات
املطروحة خالل الفرتة الأوىل من �أجندة 2063
 .وال ب�أ�س من �أن نبحر يف ال�سطور التالية يف
خ�ضم بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1دمج خطة العمل اخلم�سية للإحتادالأفريقي حول متكني ال�شباب يف افريقيا (
 )2019-2024يف �أطر التخطيط الوطنية بحلول
. 2019/20
� 2إجراء امل�شاورات مع الدول الأع�ضاءحول تنفيذ خطة العمل لتمكني ال�شباب يف
 2019على امل�ستوى الإقليمي .
� 3سيتم �إعداد خطة عمل الإحتاد الإفريقياخلم�سية لتمكني ال�شباب ( )2019-2014لتحل
حمل عقد ال�شباب الأفريقي يف الن�صف الأول من
 2018على امل�ستوى القاري .
 4يتم عر�ض اخلطة املذكورة يف البند�أعاله �أجهزة الإحتاد الإفريقي يف يناير 2019
للت�صديق عليها
 5تخفي�ض معدل البطالة بني ال�شبابوتوفري التدريب الفني واملهني ملن ال

ي�ستطيعون الإلتحاق بالتعليم العايل
 6يتم �إنهاء جتنيد الأطفال و�إنهاء جميع�أ�شكال زواجهم.
 7التنفيذ الكامل لأحكام امليثاق الأفريقيحلقوق ال�شباب .
ولتحقيق الأهداف املذكورة �أعاله يو�صى
ب�إتباع الإر�شادات التالية :
 1التنفبذ الكامل مليثاق ال�شباب الإفريقي 2تنفيذ الإ�سرتاتيجية الإفريقية للتعليموالتدريب الفنيني واملهنيني لتوظيف ال�شباب
 3تطوير وتعزيز منو الأعمال التجاريةاجلديدة لل�شباب
 4زيادة الإ�ستثمارات املالية للح�صول علىخدمات مراعية مل�صالح ال�شباب
 5تعزيز الأخالقيات الإيجابية يف العملومزاولة الأعمال التجارية بني ال�شباب
 6ت�شجيع العمل التطوعي لل�شباب� 7إقامة روابط وثيقة بني امل�ؤ�س�ساتالتعليمية و�سوق العمل من خالل م�شاريع
التدريب يف الأماكن ال�صناعية  8-تنفيذ �إطار
التنمية امل�ستدامة للريا�ضة يف افريقيا
وال يفوتني يف هذا ال�سياق �أن �أ�شري �إىل
�إفادة اخلرباء املتخ�ص�صني يف هذا املجال ب�أن
انت�شار تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
على نطاق وا�سع يف �أنحاء املعمورة  ,ينطوي
على �إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم الب�رشي
و�سد الفجوة الرقمية وتطوير جمتمعات
املعرفة خا�صة بني قطاع ال�شباب .و�أنها قد
�أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ من الواقع احلقيقي
الذي نحياه ب�صورة ال ميكن �إغفالها و�أحيان ًا
ي�صعب مواكبتها ,بل �أ�صبح الكثري من
النا�س وخا�صة ال�شباب منهم  ,ال ي�ستطيعون
الإ�ستغناء عنها يف العديد من �أنحاء املعمورة
 ,خا�صة و�أنها قد جعلت العامل قرية �صغرية
 ,و�سهلت التوا�صل بني الأ�شخا�ص كما �سهلت
احل�صول على املعلومات ومتابعة احلديث
منها .بالإ�ضافة �إىل �أن خطة التنمية امل�ستدامة
لعام  , 2030قد �أ�شارت مبا�رشة �إىل هذه
التكنولوجيا يف �أربعة �أهداف ,كعامل حمفز
للتعليم والتوازن بني اجلن�سني وكقوة دافعة
للبنى التحتية الذكية وك�أدوات �أ�سا�سية لتنفيذ
الأهداف التنموية امل�ستدامة.
عموم ًا ي�شري اخلرباء �إىل �رضورة و�أهمية
معرفة االحتياجات الأ�سا�سية والعامة لل�شباب
والعمل على تلبيتها �أو �أخذها بعني االعتبار

لدى �صياغة اخلطط والربامج  ,باعتبارها
متطلبات �رضورية يجب �إدراكها من قبل
املعنيني .وتتمثل تلك الإحتياجات يف التايل
على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1احلاجة �إىل تقبل ال�شباب ومنوه العقليواجل�سمي ,حيث ي�سعى لإدراك ما يدور حوله
 2احلاجة �إىل حتقيق الذات  ,مبا يعنيه منوواع لدوره وم�شاركته املجتمعية
اختيار حر
ٍ
و�شعوره باالنتماء لفكره �أو جمموعة اجتماعية
لها �أهداف عامة .
 3احلاجة �إىل الرعاية ال�صحية والنف�سيةالأولية والتي من �ش�أنها �أن جتعل من منوه منو ًا
متوازن ًا و�إىل �إعطائه ثقافة �صحية عامة متكنه
من فهم التغريات اجل�سدية يف مرحلة املراهقة
كمرحلة حرجة .
 4احلاجة �إىل املعرفة والتعليم  ,ملالهما من دور مفتاحي و�أ�سا�سي يف حياة الفرد
 ,ولكونها تو�سع الآفاق واملدارك العقلية.
وهو حق مكت�سب و�رضوري مثل املاء الهواء يف
ع�رص لي�س فيه مكان للجهالء .
 5تلبية احلاجات االقت�صادية الأ�سا�سية منم�أكل وم�رشب وملب�س وم�سكن ,والتي بدونها
�سي�صبح م�رشد ًا �أو مت�سو ًال .
 6احلاجة �إىل الرتفيه والرتويح  ,فحياةال�شباب لي�ست كلها عمل ون�شاط جدي  ,بل
يحتاج ال�شباب �إىل توفري �أماكن للرتويح ومراكز
ترفيهية ثقافية مثل دور ال�سينما وامل�رسح
واملنتزهات واملع�سكرات ال�شبابية.
ونختم �صفحتنا حول هذا املو�ضوع بالإ�شارة
�إىل �أنه ميكننا �أن نطل على م�شاركة ال�شباب يف
العملية التنموية عموم ًا عرب نافذتني تتمثل
الأوىل يف حتقيق الفرد لذاته و�شعوره ب�أهميته
وقيمته �أما الأخرى حتقيق غاية الإجماع على
امل�شاريع من خالل م�شاركة االقطاع الرئي�سي
يف املجتمع يف خطط التنمية و�سبل �إنزالها على
�أر�ض الواقع والتطبيق.وعرب هذه ال�سيا�سة
نكون قد حققنا هدفني رئي�سني وهما �شعور
اال�شباب بحجم امل�شكلة التي يعانون منها ومن
جانب �آخر نحقق مبد�أ الرقابة ال�شعبيةعلى �أداء
الهيئات وامل�ؤو�س�سات العامة و اخلا�صة ذات
ال�صلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه امل�شاركة
تتيح الفر�ص املواتية لربوز قيادات جمتمعية
حملية ويعزز كذلك فر�ص جناح امل�رشوعات
التنموية والتي قد ي�ضفي عليها �صفة الدميومة
والإ�ستمرارية بفعل امل�شاركة احلقيقية بها.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()90

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

جنوب ال�سودان....نحو �آفاق التعاون وال�شراكة مع الدول ال�صديقة !!!
حممود عبداهلل � -أبوكفاح
ال�سودان
جنوب
يحد
ال�سودان يف ال�شمال و �إثيوبيا
من ال�رشق ،وكينيا من
اجلنوب ال�رشقي ،و �أوغندا �إىل
اجلنوب ،وجمهورية الكونغو
اجلنوب
�إىل
الدميقراطية
الغربي ،وجمهورية �أفريقيا
الو�سطى �إىل الغرب,وتبلغ
م�ساحة دولة جنوب ال�سودان
يف
التي نالت �إ�ستقاللها
يوليو عام
التا�سع من
 ،2011يف �أعقاب اال�ستفتاء
الذي ح�صل على موافقة بن�سبة
 98.83٪من ا لأ�صوات ,حوايل
 620.000كم مربع تقريب ًا
وت�سكنها قبائل �أفريقية يبلغ
تعدادها ح�سب �أح�صائية العام
 2017حواىل  12.58مليون
ن�سمة  ,وتعترب جوبا تلك
املدينة ال�ساحرة املطلة على
النيل ا لأبي�ض و التي تغني
بها ال�شعراء والفنانني ومن
�ضمنهم الفنان ال�سوداين النور
اجليالين يف اغنيته يام�سافر
جوبا ,عا�صمة جنوب ال�سودان
و �أكرب مدنه.
يعد جنوب ال�سودان بلد ًا
الطبيعية
مبوراده
غني ًا
املتنوعة,بدء ًا من الرثوات
املائية ومرور ًا بالغابات
واحليوانات
ا لإ�ستوائية
وا لأرا�ضي الزراعية
الربية
ال�شا�سعة ...الخ التي يزخر
بها ,فمنذ ان وط�أت �أقدامنا
اىل مطار العا�صمة جوبا
يف زيارتنا اىل تلك الدولة
الوليدة للإحتفال مع اجلالية
ا لإرترية فيها باعياد امليالد
و ر �أ�س ال�سنة اجلديدة �,أدركنا
ب�أننا على موعد مع مدينة
فريدة �شك ً
ال وم�ضموناً,وبكل
�رصاحة كنا نتوقع ر �ؤية مدينة
حمطمة تعاين من �آثار احلرب
االهلية املدمرة ولكن ومع
دخولنا اىل و�سط املدينة
يف طريقنا اىل فندق جوبا
قراند حيث املكان املحدد
لإقامتنا ر �أينا عك�س ماكنا
نتوقعه متاما فاملدينة تزخر
بالعديد من البنايات ال�شاهقة
والطرقات اجلميلة التي تت�رش
على ميينها وي�سارها ا لأ�شجار
الظليلة ,لي�س هذا فح�سب فقد
�إكت�شفنا خالل جتوالنا فيها
وجود عدد من ا لأ�سواق الكبرية
بها ك�سوق جوبا و�سوق كوجن

كوجن ,حيث تعني كلمة كوجن
كوجن بلغة الباريا(ماذا وماذا)
�أي كل �شيئ,حيث يجد املرء
يف هذا ال�سوق كل مايحتاج
اليه ,ويالحظ ان هذه ا لأ�سواق
تعج بالتجار من خمتلف
االعراق فبع�ضهم ينتمون اىل
�شمال ال�سودان وبع�ضهم من
دارفور با لإ�ضافة اىل مواطنى
البلد حيث يعملون �سوي ًا
يف جو من ا لألفة واملحبة
�,أ�ضف اىل ذلك توجد يف جوبا
العديد من الفنادق املتو�سطة
والكبرية والتي تعود ملكية
معظمها للم�ستثمرين ا لإرتريني
ب�سمعة
يتمتعون
الذين
طيبة يف �أو�ساط املواطنني
جلهودهم
وامل�س�ؤوليني
املخل�صة وم�شاركتهم الفاعلة
يف �إعمار الدولة اىل جانب
بجنوب
اخوتهم
ا ل�سو د ا ن
با لإ �ضا فة
ىل
ا

د و ر هم
يف توثيق
ا لعال قا ت
بني
التاريخية
ال�شعبني عرب البوابة
ا لإقت�صادية التي تعترب من
�أهم املجاالت احليوية التي
عنها
ا لإ�ستغناء
الميكن
,وللتعرف على عمق هذه
العالقة بني ال�شعبني كنا قد
�أجرينا عدد من اللقاءات مع
بع�ض امل�س�ؤولني يف الدولة
وكان �أولهم الفريق �أوغ�ستينو
مادوت املدير ال�سابق لإدارة
اجلوازات والهجرة واجلن�سية
يف جنوب ال�سودان والذي
ح�رض �إلينا مع زوجتة ا لإرترية
– ال�سودانية ال�سيدة عو�ضية
يحي اىل مكان �إقامتنا يف
فندق جوبا قراند حيث �إبتدر
حديثه معنا قائالً(العالقات
بني �شعبي �إرتريا وجنوب
على
التقت�رص
ال�سودان
اجلانب ا لإقت�صادي فقط بل
�إجتماعية
عالقات
هنالك
وثيقة ومتجزرة بني ال�شعبني
م�صاهرة
حاالت
وهنالك
وعالقات عائلية بني ا�رس من
�إرتريا وجنوب ال�سودان,على
�سبيل املثال انا
متزوج من فتاة
�إرترية – �سودانية
حظي
�ساقني
للتعرف
اجلميل
عليها والزواج منها
عند وجودي يف
�إرتريا وقد اجنبت
يل حتى ا لآن ثالث
من البنني وخم�س
من البنات ,وبكل
�رصاحة انا اعترب

�إرتريا هي وطني الثاين
وا لإرتريون يكنون يل كل الود
وا لإحرتام بحكم هذه العالقة
ا لأ�رسية واليرتددون يف طلب �أي
م�ساعدة مني �أي ًا كان نوع هذه
امل�ساعدة ,وانا من جانبي
�سعيد وفخور بخدمتهم ,كيف
ال وقد ا�صبح لدي دم �إرتري
يف �إبنائي وبناتي ومبنا�سبة
زيارة ا لإعالميني والفنانني
ا لإرتريني جلنوب ال�سودان
الحياء ر �أ�س ال�سنة اجلديدة
مع اجلالية ا لإرترية يف جوبا
�أود ان �أ�شكر ال�شعب ا لإرتري و
دولة �إرتريا مل�ساندتها لدولة
جنوب ال�سودان كما �أ�شكر
�سعادة ال�سفري يوهن�س تخلي
ميكائيل �سفري دولة �إرتريا يف
جنوب ال�سودان لتنظيمه لهذا

ا لإحتفال وجهوده املخل�صة
لتوثيق العالقات بني البلدين
و �أملي كبري يف ان يتوا�صل
تبادل الزيارات بحيث يذهب
ا لإعالميني والفنانني من جنوب
ال�سودان اىل �إرتريا والعك�س
تعريف
حتى ي�سهموا يف
ال�سودان
جنوب
مواطني
ب�إرتريا وال�شعب ا لإرتري
ال�شقيق ,كما �أهنئي �شعوب هذه
املنطقة قاطبة بال�سالم الذي
حتقق و �أدعوا كل هذه ال�شعوب
حلماية هذا ال�سالم حتى ن�ضمن
�إ�ستمراريته كما �أ�شكرزوجتي
عو�ضية التي حتملت امل�شاق
من �أجلي خا�صة �أيام فرتة
الن�ضال التحرري ,كما �أحيي
اجلدة �إ�سكالو و الوالدة هيوت
واخلال دب�ساي ,واخت زوجتي
�سعاد يف ارتريا والوالد يحي
يو�سف وبناته جواهر وح�سينة
يف ال�سودان و �آمال يف كندا كما
اهنئ �شعبي جنوب ال�سودان
و �إرتريا بالعام اجلديد) .
ويف ذات ال�سياق تقول
زوجته ال�سيدة عو�ضية يحي
يو�سف املنحدرة من �أم �إرترية
و �أب �سوداين من دارفور( تربيت
يف مدينة هيكوتا ب�إقليم
القا�ش بركة وتزوجت بال�سيد
�أوغ�ستينو مادوت �أثناء وجوده
يف �إرتريا وبعد �إنف�صال جنوب
ال�سودان �إنتقلت معه اىل وطنه
ا لأم ولدي ا لآن ثمانية من
البنني والبنات,وبكل �رصاحة
�أنا �سعيدة بهذا الزواج الذي

مكنني من ان
�أ�ساهم يف بناء
ج�رس ا لتو ا �صل
�شعبي
بني
�إرتريا وجنوب
ال�سودان�,صحيح
ان ا لإبتعاد عن
الذي
الوطن
وع�شت
تربيت
طفولتك
فيه
للغاية
�صعب
وجود
ولكن
يف
ا لإرتريني
الفريق �أوغ�ستينو مادوت وزوجته ال�سيدة عو�ضية يحي يو�سف
جنوب ال�سودان
ب�أنني و�سط
جعلني �أح�س
اما ال�سفري �آنتيبا�ص جنوك
اهلى و �أحبتي كما ان ا لأخوة
بوزارة
املوظف
داكوجا
يف جنوب ال�سودان الينظرون
اخلاجية بدولة جنوب ال�سودان
�إيل كغريبة بل يعتربونني
فيقول(دولة �إرتريا من الدول
جزء ًا اليتجز �أ منهم خا�صة
ال�صديقة جلنوب ال�سودان
زوجي الذي �إكت�سب الود
ونحن نقدر وقوف �إرتريا
وا لإحرتام من قبل
معنا يف ال�رساء وال�رضاء
ا لإ ر تر يني
,كما ان �أن�شطة امل�ستثمرين
ب�سبب
ا لإرتريني يف جنوب ال�سودان
يف هذه ا لآونة ال�سيما فى
الفندقية
اخلدمات
توفري
وخدمات املياه ....الخ
�ساهمت يف تفعيل ا لإقت�صاد
الوطني يف دولة جنوب
ال�سودان الوليدة والي�سعني
هنا ان ا�شكرهم على تلك
اجلهود اجلبارة التي يقومون
بها والتي �أتوقع ان تزيد مع
تعا مله
اجواء ال�سالم التي ت�سود
و تفا عله
منطقة �رشق افريقيا,وبهذه
الراقي معهم ,وهذا
املنا�سبة �أدعو دول و�شعوب
هو ال�سبب يف دعوتهم له مرارا
�رشق افريقيا حلل ق�ضاياها يف
وتكرار ًا حل�ضور منا�سباتهم
ا لإطار ا لإفريقي وعدم �إعطاء
املختلفة,وقد �سعدنا وفرحنا
الفر�صة للقوي االجنبية لكي
انا وزوجي بح�ضور
كثريا
تتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية
احلفل الذي �أقامته اجلالية
هي
االفريقية
,فاحللول
ر �أ�س
مبنا�سبة
ا لإرترية
ا لأف�ضل يف حل اخلالفات ب�شكل
ال�سة اجلديدة يف العا�صمة
�سلمي وخري مثال على ذلك
جوبا (قاعة فريدوم هول)
مار �أيناه يف ال�شهور املا�ضية
حيث �أعادت يل تلك ا لأغاين
من حل للخالف بني �إرتريا
التي قام ب�آداها الفنانني
واثيوبيا بعد لقاء فخامة
ا لإرتريني الذكريات اجلميلة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي رئي�س
و �إزددت فخر ًا لإنتمائي اىل
دولة �إرتريا ورئي�س الوزراء
�إرتريا التي يجري حبها يف
ا لأثيوبي �آبي احمد بال و�سيط
عروقي و �أمتنى من �صميم قلبي
ليعم ال�سالم بني البلدين
�أن يعم ال�سالم كل هذه املنطقة
ويف �إعتقادي ان ال�سالم بني
حتى ن�ضمن م�ستقب ً
ال م�رشق ًا
بالت�أكيد
�سي�ساهم
الدول
للأجيال القادمة والي�سعني
يف التعاون وال�رشاكة على
هنا ان �أهنئي كل ال�شعب
ال�صعيد ا لإقت�صادي وال�سيا�سي
وا�صدقاء
عامة
ا لإرتري
وا لإجتماعي بني هذه الدول ومن
طفولتي يف هيكوتا خا�صة
ثم حت�سن الو�ضع ا لإقت�صادي
ووالدتي ال�سيدة هويت تخلى
واملعي�شي ملواطنيها).
وال�سيدات لتربهان �,أ�سمرت ,
وبخ�صو�ص زيارة ا لإعالميني
ورقني�ش,عن�سبا ,قنت ,قدي
اىل
ا لإرتريني
والفنانني
� ,أ�سمرت وال�سادة فظوم
جنوب ال�سودان و �إحياء ر �أ�س
تافال وعبدالرحمن وعبدالله
ال�سنة املجيدة مع اجلالية
ونا�رص ,امانئيل مع ابناءهم
ا لإرترية يف جوبا يقول ال�سفري
و�صديقتي حنان علي �سعيد
�آنتيبا�ص جنوك داكوجا(مثل
وابناءها يف �أملانيا واخلاالت
هذه الزيارات الثقافية مهمة
�أمل وحقو�سا يف كرن ,و �آمال
جد ًا يف توثيق عرى ال�صداقة
تخلى حدقو يف كندا ,وقدي�ش
بني ال�شعوب و �أمتنى ان ن�شجع
�إزرا وزوجها يعبيو تكئي
مثل هذه املبادرات بحيث يذهب
مبنا�سبة العام
يف كمباال
ا لإعالميني والفنانني من جنوب
الذي
ال�سالم
وكذا
اجلديد
ال�سودان اىل �إرتريا �أي�ض ًا حتى
حتقق يف بالدنا,كما اهنئي
تعم الفائدة وتتعرف �شعوبنا
والدي يف ال�سودان ال�سيد
على ثقافات بع�ضها البع�ض).
يحي يو�سف واخواتي جواهر
,ح�سينة,وكل مواطني جنوب
ال�سودان (
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()90

�إعداد
جعفر حممود �أحمد
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن لقاءات الأ�سبوع  22من الدوري الإيطايل

�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 25من الدوري الإجنليزي املمتاز:

�أغويرو يعيد �سيتي ل�سكة الفوز والو�صافة ويونايتد خام�سا
�أعاد املهاجم الدويل الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو فريقه مان�ش�سرت
�سيتي �إىل �سكة االنت�صارات والو�صافة بقيادته �إىل فوز كبري على �ضيفه
�أر�سنال � 3-1أول �أم�س الأحد يف قمة املرحلة اخلام�سة والع�رشين
من الدوري الإنكليزي لكرة القدم ،وا�ستفاد جاره يونايتد من �سقوط
النادي اللندين لينتزع منه املركز اخلام�س بفوزه الثمني على م�ضيفه
لي�سرت �سيتي �1-صفر .وعلى ملعب االحتاد يف مان�ش�سرت ،فر�ض
�أغويرو نف�سه جنما يف املباراة بت�سجيله الأهداف الثالثة ملان�ش�سرت
�سيتي يف الدقائق  1و 44و 61رافعا ر�صيده �إىل  14هدفا يف الدوري
هذا املو�سم فلحق مبهاجم توتنهام هاري كاين �إىل املركز الثالث
على الئحة الهدافني بفارق هدفني خلف مهاجم ليفربول الدويل
امل�رصي حممد �صالح املت�صدر وا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي توازنه ب�رسعة بعد خ�سارته �أمام م�ضيفه نيوكا�سل 1-2
يف املرحلة املا�ضية ،وحقق فوزه التا�سع ع�رش هذا املو�سم رافعا ر�صيده �إىل  59نقطة م�ستعيدا املركز الثاين من
توتنهام الذي كان انتزعه ال�سبت بفوزه ال�صعب على �ضيفه نيوكا�سل ال�سبت يف افتتاح املرحلة .ويف املقابل،
توقفت �صحوة �أر�سنال عند فوزين متتاليني ومني بخ�سارته ال�ساد�سة هذا املو�سم وتراجع �إىل املركز ال�ساد�س.
ويف الثانية على ملعب "كينغ باور" يف لي�سرت ،احتفل املهاجم الدويل ماركو�س را�شفورد ب�أف�ضل طريقة ممكنة
مبباراته املئة مع فريقه مان�ش�سرت يونايتد يف الدوري وقاده �إىل املركز اخلام�س بت�سجيله هدف الفوز يف مرمى
امل�ضيف لي�سرت �سيتي يف الدقيقة التا�سعة وبات را�شفورد  21عاما و 95يوما ثان �أ�صغر العب يف �صفوف مان�ش�سرت
يونايتد ي�صل  100مباراة يف الدوري الإنكليزي بعد الويلزي راين غيغز  21عاما و 74يوما ،فرفع ر�صيده �إىل 48
نقطة وتقدم �إىل املركز اخلام�س هذا وكان توتنهام قد حقق فوزه ال�صعب واملت�أخر على �ضيفه نيوكا�سل �1-صفر
على ملعب وميبلي يف لندن ،يف حني افتتح الوافد اجلديد املهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين ر�صيده بهدفني يف
�صفوف ت�شل�سي وقاده اىل فوز �ساحق بخما�سية نظيفة على هادر�سفيلد  .وعلى ملعب �ستامفورد بريدج ،رد ت�شل�سي
على خ�سارته النكراء امام بورت�سموث �صفر -4يف اجلولة الأخرية ،ودك �شباك �ضيفه هادر�سفيلد متذيل الرتتيب
بخما�سية نظيفة كان ن�صيب كل من هيغواين والبلجيكي �إدين هازار هدفني وتغلب كري�ستال باال�س على فولهام بهدفني
�سجلهما ال�رصبي لوكا ميليفوييفيت�ش ( 25من ركلة جزاء) وجيفري �شلوب ( )87بعد ت�سديدة ملهاجم باال�س اجلديد
البلجيكي ميت�شي بات�شواي القادم اليه يف اللحظات االخرية قبل اغالق �سوق االنتقاالت على �سبيل االعارة .وخرج
كادريف �سيتي منت�رصا من مباراته الأوىل على �أر�ضه منذ فقدان طائرة العبه اجلديد الأرجنتيني �إمييليانو �ساال قبل
� 10أيام خالل عودته اىل العا�صمة الويلزية بعد وداع زمالئه يف فريقه ال�سابق نانت الفرن�سي ،وذلك على ح�ساب
بورمنوث بهدفني �سجلهما بوبي ريد ( 5من ركلة جزاء و ،)46رافعا ر�صيد فريقه اىل  22نقطة يف املركز الثامن ع�رش.

جناح الفريق امللكي يف التغلب على �ضيفه

ت�ألق بنزميا الأبرز يف فوز ريال مدريد على �أالفي�س

�أ�سدى ريال بيتي�س خدمة لرب�شلونة املت�صدر وحامل
اللقب عندما تغلب على �ضيفه �أتلتيكو مدريد الثاين
�1صفر ،وا�ستغل ريال مدريد الهدية لت�شديد اخلناق علىجاره بفوزه على �ضيفه ديبورتيفو �أالفي�س �3-صفر الأحد
يف املرحلة الثانية والع�رشين من الدوري الإ�سباين لكرة
القدم.وكان بر�شلونة �سقط يف فخ التعادل �أمام �ضيفه
فالن�سيا  2-2ال�سبت فباتت الفر�صة �سانحة �أمام �أتلتيكو
مدريد لتقلي�ص الفارق بينهما �إىل  3نقاط بيد �أن الفريق
الأندل�سي حرم فريق العا�صمة من ك�سب النقاط و�أحلق به
اخل�سارة الثانية هذا املو�سم والأوىل بعد  18مباراة دون
خ�سارة وحتديدا منذ الأول من �سبتمرب املا�ضي عندما �سقط
�أمام �سلتا فيغو �صفر ،-2فات�سع الفارق بينه وبني الفريق
الكاتالوين �إىل  6نقاط ،وتقل�ص �إىل نقطتني بينه وبني
جاره ريال مدريد قبل دربي العا�صمة ال�سبت املقبل على ملعب "واندا ميرتوبوليتانو" .وجنب النجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي فريقه بر�شلونة حامل اللقب واملت�صدر هزميته الثالثة هذا املو�سم ،وذلك بت�سجيله ثنائية حول بها تخلف النادي
الكاتالوين �أمام �ضيفه فالن�سيا بهدفني اىل تعادل  .2-2يف املقابل ،حقق ريال بيتي�س فوزه التا�سع هذا املو�سم والثاين
يف مبارياته ال�ست الأخرية ف�صعد �إىل املركز ال�ساد�س بر�صيد  32نقطة بفارق الأهداف خلف خيتايف و�أمام ديبورتيفو
�أالفي�س .على ملعب "بينيتو فيامارين" يف �إ�شبيلية� ،سجل �سريخيو كانالي�س هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  65من
ركلة جزاء .ويف الثانية على ملعب "�سانتياغو برنابيو" يف مدريد ،وا�صل املهاجم الدويل الفرن�سي ال�سابق كرمي بنزمية
هوايته التهديفية و�ساهم بالفوز الرابع تواليا للنادي امللكي والثالث ع�رش هذا املو�سم .ورفع بنزمية ر�صيده �إىل 6
�أهداف يف املباريات الأربع الأخرية يف خمتلف امل�سابقات ،و�إىل � 10أهداف يف الليغا هذا املو�سم فلحق مبواط َنيه �أنطوان
غريزمان (�أتلتيكو مدريد) وو�سام بن يدر (�إ�شبيلية) وياغو ا�سبا�س (�سلتا فيغو) �إىل املركز الرابع على الئحة الهدافني و�أهدر
فياريال فوزا كان يف متناوله عندما تقدم على �ضيفه �إ�سبانيول بهدفني نظيفني قبل ان يخرج متعادال معه  .2-2و�أكرم �إيبار
وفادة �ضيفه جريونا بثالثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها روبن بينيا ( )37والربازيلي �شارل دياز  46و 57من ركلة جزا.

الدوري االجنليزي املمتاز (االحد  03فرباير)

 1 : 0مان�ش�سرت يونايتد
لي�سرت �سيتي
مان�ش�سرت �سيتي �	1 : 3آر�سنال 		
			
			

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

بولونيا يزيد حمن �إنرت وقمة روما وميالن بالتعادل
عمق بولونيا حمن �إنرت ميالن
عندما تغلب عليه �1-صفر
�أول �أم�س الأحد على ملعب
"جوزيبي مياتزا" يف ميالنو يف
املرحلة الثانية والع�رشين من
الدوري الإيطايل لكرة القدم،
ورف�ض روما وميالن الهدية
بتعادلهما  1-1على امللعب
الأوملبي يف العا�صمة .ويدين
بولونيا بفوزه �إىل مهاجمه
البارغوياين فيديريكو �سانتاندر الذي �سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة
 33ب�رضبة ر�أ�سية من م�سافة قريبة �إثر ركلة ركنية انربى لها الت�شيلي
�إيريك بولغار .وهي اخل�سارة الثانية تواليا لإنرت ميالن الذي ف�شل يف
حتقيق الفوز يف مبارياته الثالث الأخرية فتجمد ر�صيده عند  40نقطة
يف املركز الثالث ،وف�شل روما وميالن يف ا�ستغالل اخل�سارة لتقلي�ص
الفارق عن �إنرت �إىل  3نقاط ونقطتني على التوايل ،فاكتفيا بنقطة واحدة
عزز بها الأول موقعه يف املركز اخلام�س ( 35نقطة) والثاين يف املركز
الرابع  36نقط .وقدم �إنرت ميالن عر�ضا خميبا قوبل ب�صافرات اال�ستهجان
من جماهري النادي يف نهاية ال�شوط الأول واملباراة ،وبات م�صري مدربه
�سباليتي على املحك .ومنح الدويل البولندي كري�ستوف بياتيك التقدم
مليالن عندما ا�ستغل كرة عر�ضية للربازيلي لوكا�س باكيتا تابعها بيمناه
من م�سافة قريبة على ي�سار احلار�س ال�سويدي روبن �أول�سن .26وهو
الهدف الثالث لبياتيك يف ثاين مباراة مع ميالن بعد ثنائيته يف مرمى
نابويل يف ربع نهائي م�سابقة الك�أ�س والتي منحت بطاقة دور االربعة
للفريق اللومباردي �2-صفر .وجنح روما يف �إدراك التعادل مطلع ال�شوط
الثاين عندما ا�ستغل مانولو ت�سانيولو كرة مرتدة من احلار�س .ودخل
فريق املدرب ما�سيميليانو �أليغري اللقاء مبعنويات مهزورة بعدما فقد
الأمل باحراز الثالثية بتنازله عن لقب م�سابقة الك�أ�س التي توج بها
يف املوا�سم الأربعة املا�ضية ،بخ�سارته الكبرية �أمام �أتاالنتا بثالثية
نظيفة .وبدا فريق "ال�سيدة العجوز" يف طريقة ال�ستعادة توازنه �رسيعا
بعد �أن و�ضعه رونالدو يف املقدمة  3-1بت�سجيله ثنائية جعلته �أول
العب من يوفنتو�س ي�صل اىل  17هدفا �أو �أكرث يف الدوري منذ الفرن�سي
دافيد تريزيغيه مو�سم �( 2005-2006أنهاه بـ 23هدفا) ،لكن بارما عاد
من بعيد وخطف نقطة بف�ضل العاجي جريفينيو الذي قل�ص الفارق يف
ربع ال�ساعة الأخري ثم خطف التعادل يف الوقت بدل ال�ضائع .وعلى
ملعب "�سان باولو" ،ا�ستعاد نابويل توازنه بعد اخليبة التي مني بها يف
مباراتيه الأخريتني �ضد ميالن ،وذلك بفوزه الكبري على �ضيفه �سمبدوريا
�3صفر .ودخل الفريق املدرب كارلو �أن�شيلوتي اىل اللقاء على خلفيةتعادل خميب يف املرحلة ال�سابقة �أمام ميالن دون �أهداف ما �سمح
ليوفنتو�س باالبتعاد عنه بفارق  11نقطة .وح�سم الفريق اجلنوبي فوزه
الـ 16يف غ�ضون دقيقة و 10ثوان بعدما افتتح الت�سجيل عرب البولندي
�أركاديو�س ميليك فيما جاء الهدف الثاين عرب لورنزو �إن�سينيي ،رافعا
ر�صيده اىل � 8أهداف يف  19م�شاركة يف الدوري هذا املو�سم ،وهو نف�س
عدد الذي �سجله يف  37مباراة املو�سم املا�ضي .وانتظر نابويل حتى
الدقيقة قبل الأخرية لإ�ضافة هدف الثالث الذي �أكد به ث�أره من �سمبدوريا
الفائز عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا ،وذلك من ركلة جزاء ت�أكدت عرب
تقنية االعادة بالفيديو "يف �أيه �آر" بعدما �أن مل�س الدمناركي جواكيم
�أندر�سن الكرة بيده داخل املنطقة ،ونفذها �سيموين فريدي بنجاح .89
ورفع نابويل ر�صيده اىل  51نقطة يف املركز الثاين بفارق � 11أمام انرت
ميالن .وبدا كييفو يف طريقه لتحقيق فوزه الثاين بعد الذي �سجله قبل
�أربع مراحل على ح�ساب فروزينوين (�1-صفر) ،وذلك بعد تقدمه بهديف
�إميانويلي جاكرييني ( )31والبولندي ماريو�س �ستيبين�سكي (،)45+1
لكن �إمبويل الذي مل يذق طعم الفوز منذ  9دي�سمرب املا�ضي ،دخل اىل
ال�شوط الثاين متخلفا بهدف وحيد بتقلي�صه الفارق عرب فران�شي�سكو
كابوتو بعد  75ثانية على الهدف الثاين لل�ضيوف  .2+45ثم جنح يف
ادراك التعادل مع بداية ال�شوط الثاين بهدف �آخر لكابوتو ( )52الذي
جنب فريقه هزميته الثالثة ع�رشة ومنحه نقطة رفع بها ر�صيده اىل 18
يف املركز ال�سابع ع�رش ،مقابل  9لكييفو يف املركز الع�رشين الأخري.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري اال�سباين لدرجة االوىل(االحد  03فرباير)

فياريال
ريال بيتي�س
ريال مدريد

�	 2 : 2إ�سبانيول				
			
�	0 : 1أتلتيكو مدريد
 0 : 3ديبورتيفو �أالفي�سا

الدوري االيطايل لدرجة  ( Aاالحد  03فرباير)
�سبال 0 : 0
�أودينيزي1 : 1
جنوى 1 : 1

تورينوا
		
فيورنتينا
�سا�سولو
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

بتتويجه بال�صدارة يف �سباق املرحلة االوىل لل�رسعة �ضد ال�ساعة

العدد ()90

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

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

من خالل مواجهتني �سيطر عليهما التعادل

منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يغرد وحيدا يف بطولة افريقيا لل�شباب التعادل يخيم على �إفتتاحية الدوري العا�صمي للكرة

حقق منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية الإنت�صار الأول يف بطولة
�أفريقيا لدون  23عاما املعروف (بطواف
دي ال�سبري) املقام حاليا بالكامريون
وتتوا�صل حتى التا�سع من فرباير
اجلاري.
وعلى منوال م�شاركاته ال�سابقة � ..سار
منتخبنا على ب�ساط التتويجات وغرد
وحيدا يف املرحلة االوىل من الطواف
بفوزه باملركز االول يف �سباق ال�رسعة �ضد
ال�ساعة للفرق الذي �إمتد مل�سافة قدرها
( 18.6كيلومرت).
و�أنهى منتخبنا الوطني لل�شباب الذي
�إنطلق من املركز احلادي ع�رش من �أ�صل
 18فريقا ومنتخبا ت�أكدت م�شاركتهم يف
الن�سخة الثانية للبطولة � ،أنهى املرحلة يف
ظرف زمني قدره ( 23دقيقة و 58ثانية)
مبعدل �رسعة و�سطي �إ�ستقر عند (46.56
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
و�ضمت ت�شكيلة منتخبنا الوطني يف
املرحلة االوىل �ستة عدائني هم ناتنائيل

ت�سفاظني  ،ناتنائيل مربهتوم  ،دانئيل
هبتي مكائيل  ،يعقوب دب�ساي  ،فليبو�س
كرب�أب وروبيل تولدي بقيادة املدير
الفني يونا�س زكريا�س.
وذهب املركز الثاين ملنتخب اجلزائر
الذي ت�أخر بفارق  14ثانية  ،فيما حاز
منتخب الربتغال على املركز الثالث
بفارق  25ثانية عن منتخبنا الوطني
االول.
وجاءت منتخب �إمارة موناكو باملركز
الرابع  ،املنتخب الياباين باملركز
اخلام�س  ،فيما حاز منتخب �إثيوبيا على
املركز ال�ساد�س  ،ومنتخب رواندا حامل
لقب الن�سخة املا�ضية باملركز ال�سابع.
وعلى �ضوء هذه النتائج � ،إرتدى الدراج
يعقوب دب�ساي القمي�ص اال�صفر وبات
يرتبع على �صدارة الدراجني الفرديني
بعد �إنق�ضاء املرحلة االوىل.
�إىل ذلك �سوف ت�ستكمل مناف�سات
طواف دي (طواف دا لي�سبور) اليوم
الثالثاء من خالل �إقامة املرحلة الثانية
التي تدور رحاها يف م�ضمار مدين دواال

ومل�سافة ممتدة اىل �أكرث من 102
كيلومرت ،فيما تقام املرحلة الثالثة غدا
االربعاء وت�صل مداها لـ ( 63.8كيلومرت
) بني نكوجن �سامبا ود�شاجن.
وتعترب هذه الن�سخة الثانية من
طواف دي ال�سبري (دون  23عاما) التي
ت�ست�ضيفها الكامريون  ،وكانت الن�سخة
االوىل قد �شهدت تتويجات ارترية على
م�ستوى املراحل  ،قبل �أن تتحول دفة
التتويجات يف ختام البطولة ل�صوب
منتخب رواندا الذي �أحرز لقب البطولة
عرب الدراج جو�سيب �أروريا.
جتدر اال�شارة ب�أن منتخبنا الوطني
يتبواء ال�صدارة يف الرتتيب القاري
ملنتخبات ال�شاب ملادون  23عاما.
ومن املنتظر ان ت�شارك يف اال�ستحقاق
الذي يحظى ب�إعرتاف من االحتاد الدويل
للدراجات الهوائية ( ، )UCIويعنى على
وجه اخل�صو�ص بالفئات ال�شبابية 19 ،
منتخبا وفريقا قاريا مبافيهم منتخبنا
الوطني.

�شكوك حول حلاق مي�سي بكال�سيكو الك�أ�س

خيم منطق التعادل على �إفتتاحية
بطولة دوري الدرجة االوىل لكرة القدم
باالقليم االو�سط ملو�سم ، 2018/19
ب�إقامة مواجهتني ناريتني.
اللقاء املنتظر للمرحلة دار بني حامل
اللقب يف املو�سم املن�رصم البحراالحمر
مع غرميه اللدود م�صنع البرية يف لقاء
بعنوان �إثارة البدايات.
وبكر فريق م�صنع البرية الذي �شهد
عملية جتديد و�إحالل يف ت�شكيلته وجهازه
الفني الذي يرت�أ�سه الالعب ال�سابق
للفريق مكئيل هبتوم (بات�شي)  ،يف
تهديد مرمى خ�صمه البحراالحمر وكانت
له عدة حماوالت تهديفية متكررة  ،اال �إن
متكن �أخريا من �إحراز الهدف االول عرب
العبه يك�ألو حدروم عند الدقيقة الرابعة
والع�رشين  ،لينتهي ال�شوط االول متقدما
بهدف نظيف.
يف ال�شوط الثاين  ،عاد البحراالحمر

جمددا اىل �أجواء املباراة و�سنحت �أمام
العبيه حماوالت متعددة لهز ال�شباك
حتى جنح يف مبتغاه بالهدف الذي �سجل
بعد �ساعة من اللعب بوا�سطة مروظ
هبتوم.
وكانت جمريات البطولة قد �إنطلقت
باملباراة االوىل يف املو�سم التي جمعت
بني التحرير و�رشكة �سمبل  ،لكن وعلى
الرغم من الفر�ص املتتالية مل ي�ستطيع
الطرفان من هز ال�شباك لتنتهي الدقائق
الت�سعني على وقع التعادل ال�سلبيدون
�أهداف.
هذا و�سوف ت�ستكمل جمريات البطولة
االقليمية يوم االحد القادم باملرحلة
الثانية التي ت�شهد �إقامة ثالث مواجهات
 ،جتمع االوىل بني اخريا وبراديزو فيما
تدور الثانية بني عدولي�س وقزاباندا ،
يف حني يتقام الثالثة بني دندن و�صيف
املو�سم املا�ضي و�سقن للبناء.

البداية جاءت من طواف كومينتات فالن�سيا ب�إ�سبانيا

مرهاوي قدو�س ي�ستهل املو�سم مع فريقه اجلديد �أ�ستانا

ريال مدريد يتطلع �إىل ك�سر احتكار بر�شلونة يف ك�أ�س ملك �إ�سبانيا

يدافع بر�شلونة ،بطل ك�أ�س ملك �إ�سبانيا
يف ن�سخه الـ 4الأخرية ،عن اللقب خالل
مواجهته لريال مدريد يف ذهاب الدور
ن�صف النهائي للبطولة ،يف انتظار معرفة
نتيجة احلالة البدنية لنجمه الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ،والتي �ستحدد م�شاركته
من عدمها.
وتعر�ض مي�سي للإ�صابة يف الع�ضلة
ال�ضامة ،بعد تلقيه �رضبة يف الفخذ الأمين
خالل مباراة فريقه �أول �أم�س �أمام فالن�سيا،
وعلى الرغم من تفا�ؤل البلوجرانا الكبري
بلحاقه مبباراة الكال�سيكو� ،إال �أن الفح�ص
النهائي الذي �سيجريه اليوم الثالثاء ،هو
الذي �سيحدد �إذا ما كان �سي�شارك �أم ال،
علما ب�أنه غاب على الأرجح عن مران اليوم
الذي كان خلف الأبواب املغلقة بعد
خ�ضوعه للعالج.
وعلى العك�س ،يدخل املريينجي هذا
اللقاء وهو يف موقف وحالة �أف�ضل من

التي تواجد عليها حتت قيادة املدرب
ال�سابق جولني لوبيتيجي ،فالفريق حاليا
حتت قيادة مدرب الأرجنتيني �سانتياجو
�سوالري �أ�صبحت له ديناميكية �أكرث
�إيجابية ،وذلك بعد الفوز يف  5مباريات
متتالية بني بطولتي الليجا وك�أ�س امللك.
ف�إرن�ستو فالفريدي ،مدرب بر�شلونة،
لن يغامر بالت�أكيد بنجم الفريق �إذا مل
يكن جاهزا� ،أما �سوالري -الذي يتمتع
جميع العبيه باجلاهزية -ف�سيتوجب عليه
اختيار الت�شكيلة املنا�سبة ،مع الو�ضع يف
االعتبار �أن ال�سبت املقبل �سيكون �أمامه
مواجهة نارية �أمام �أتلتيكو مدريد على
ملعب (واندا مرتوبوليتانو).
وي�سعى ريال مدريد يف ظل الوقت
اجليد الذي مير به كل من مهاجمه
كرمي بنزميا والعبه الربازيلي ال�شاب
فيني�سيو�س جونيور� ،إىل �إق�صاء بر�شلونة
من الك�أ�س ،فمنذ �آخر مواجهة بينهما يف

ن�صف نهائي البطولة يف - 2013والتي
فاز بها املريينجي -مل يتمكن �أي مناف�س
من الفوز على الفريق الكتالوين يف هذا
الدور0.
ويف املباراة الأخرى بن�صف نهائي ك�أ�س
امللك ،هناك مواجهة بني فريقني يبحثان
عن حتقيق حلمهما ال�ضائع منذ �سنوات
عديدة.
فريال بيتي�س ،م�ضيف مباراة الذهاب،
يبحث عن الو�صول �إىل النهائي بعد 14
عاما منذ تتويجه حينها باللقب على
ح�ساب �أو�سا�سونا ،كما هو الأمر بالن�سبة
لفالن�سيا الذي ي�أمل يف بلوغ النهائي بعد
 11عاما منذ تتويجه بلقب الك�أ�س على
ح�ساب خيتايف.
وترجح هاتان املواجهتان يف بطولة
ك�أ�س امللك كفة اخلفافي�ش ،الذي بد�أ
م�شواره يف الليجا ب�شكل حمبط.
ومل ي�صعد �أي من الفريقني لهذا الدور
ب�سهولة ،حيث �صعد بيتي�س بف�ضل
الهدفني الذي �أحرزهما خارج الديار �أمام
ريال �سو�سيداد ثم عبور �إ�سبانيول بعد
خو�ض �أ�شواط �إ�ضافية ،و�أي�ضا فالن�سيا
الذي توجب عليه العودة �أمام فريق
�سبورتينج خيخون (الدرجة الثانية) �أوال
ثم تخطي عقبة خيتايف عن طريق الوقت
الإ�ضايف.
وينتظر معقل بيتي�س ،بينيتو فيامارين،
الذي �سي�ست�ضيف نهائي البطولة،
الفريقني املت�أهلني للدور احلا�سم ،حيث
�سيقام النهائي يوم  25مايو.

ي�ستهل الدراج االرتري املحرتف
مرهاوي قدو�س م�شاركته االوىل بقمي�ص
فريقه اجلديد �أ�ستانا الكازاخي املحرتف
يف اخلارطة العاملية غدا االربعاء.
ويخو�ض الدراج البالغ ( 25عاما) اول
جتاربه مع الفريق ال�سماوي بعيد �إنتقاله
�إليه قادما من فريق دامين�شن داتا اجلنوب
افريقي مع نهاية املو�سم اجلديد.
ومتثل �رضية البداية للمو�سم اجلديد
من �إ�سبانيا ف�أل خري ملرهاوي قدو�س ،
حيث �ستكون الإ�ستهالليه بالتحديد من
طواف كومينتات فالن�سيا الذي يقام يف
ن�سخته ال�سبعني.
ووقع القائمون على الفريق �إختيار
مرهاوي لفتح م�شواره من خالل هذا
الطواف كونه م�ساره وم�ضماره يتطابق

والإمكانيات التي يتمتع بها الدراج
االرتري املبنية على �صعود املرتفعات
ال�شاهقة.
و�سيكون برفقة مرهاوي يف ه
اال�ستحقاق زمالئه ال�سابقني �أومار فرايلي
ولوي�س �سان�شيز.
وتنطلق مناف�سات طواف كومينتات
فالن�سيا اال�سباين غدا االربعاء باملرحلة
التي متتد مل�سافة  10.2كيلومرت ،وهي
عبارة عن �سباق لل�رسعة �ضد ال�ساعة
للفردي على ان تقام خلم�س مراحل ولغاية
العا�رش من فرباير اجلاري.
وكان مرهاوي قد �شارك بن�سخة العام
املا�ضي من الطواف وحقق فيه املركز
الثالث يف ترتيب فئة ال�شباب  ،واخلما�س
ع�رش للرتتيب االجمايل.

للظفر بخدمات الالعب الفرن�سي رابيو

�إميري يطالب �آر�سنال مبزاحمة بر�شلونة

يرغب �أوناي �إميري ،املدير الفني لآر�سنال،
من �إدارة فريقه� ،أن تدخل ال�سباق على �ضم هدف
بر�شلونة ،خالل الفرتة املقبلة.
وذكرت �صحيفة "�سبورت" الإ�سبانية� ،أن
�أوناي �إميري ،مدرب �آر�سنال� ،أظهر رغبته يف �ضم

�أدريان رابيو ،العب و�سط باري�س �سان جريمان،
�إىل �صفوف اجلانرز ،يف ال�صيف املقبل .و�أ�ضافت
�أن �إميري كان يعترب رابيو دائ ًما الع ًبا رئي�س ًيا يف
نظام لعب باري�س �سان جريمان ،خالل فرتة
املدرب الإ�سباين يف نادي العا�صمة الفرن�سي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()90

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
َعا ِدل بن عمر بن ح�سن ُز َع ْيت
(1957 – 1895م)

هو مرتجم ومفكر عربي .ولد عادل زعيرت
عام 1895م يف نابل�س يف بيت علم ودين و�سيا�سة
وقانون .كان �أبوه عمر ح�سن زعيرت قا�ضي ًا يف حمكمة
احلقوق ،و�شغل من�صب رئي�س بلدية نابل�س قبل وفاته يف عام 1924م� .أما �شقيق عادل
الأ�صغر فهو امل�ؤرخ وال�سيا�سي والأديب �أكرم زعيرت (1996 – 1909م) ،والذي �شغل
عدة منا�صب �سيا�سية رفيعة� ،سفري ًا للأردن يف العديد من العوا�صم العربية والإ�سالمية،
ووزير ًا للبالط الها�شمي ،وع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان ورئي�س ًا للجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س،
وله عدة كتب عن الق�ضية الفل�سطينية.
تلقى علومه الأوىل يف مدر�سة النجاح الوطنية يف نابل�س ،وا�صل تعليمه يف املكتب
ال�سلطاين يف بريوت ،متتلمذ ًا على يد العالمة اللغوي ال�شيخ م�صطفى الغالييني (1885
– 1944م) .ظهر تفوقه الدرا�سي على كافة �أقرانه وب�شكل خا�ص يف مادة اللغة العربية،
فنال �إعجاب �أ�ستاذه ال�شيخ وكاف�أه ب�إهدائه ن�سخة ممهورة بتوقيعه من م�ؤلفه «اللورد
كرومر» ،والذي رد فيه الغالييني باحلقائق والأ�سانيد على املعتمد الربيطاين يف م�صر،
الذي حتامل على الإ�سالم وامل�سلمني من خالل كتابه امل�سموم «م�صر احلديثة» .ومن بريوت
آنئذ ،والتحق باجلامعة ال�سلطانية،
�شخ�ص عادل �إىل ا�ستنبول عا�صمة اخلالفة العثمانية � ٍ
وبعد درا�سته املعمقة فيها ح�صل على �شهادتها العليا يف الآداب ،وكانت الدرا�سة فيها باللغة
الرتكية التي �أتقنها جيد ًا� ،إ�ضافة �إىل �إجادته املطلقة للغة الفرن�سية التي �أحبها وتفاعل
معها ،ونبغ فيها .وملا ن�شبت احلرب العاملية الأوىل يف عام 1914م ا�ستدعي عادل لأداء
اخلدمة الع�سكرية الإلزامية يف اجلي�ش الرتكي �ضابط احتياط ،وعندما ا�شتعلت الثورة
العربية الكربى يف العا�شر من حزيران عام 1916م ،عاد عادل �إىل نابل�س �إبان تقلد �أبيه
رئا�سة بلديتها .ويف تلك الأثناء ت�صاعد البط�ش الرتكي يف الأرا�ضي العربية ،وهبت رياح
الثورة العربية فالتحق عادل مع �صديقه �صالح ال�صمادي (1933 – 1893م) بقوات
الثورة التي كان يقودها الأمري الثائر في�صل بن احل�سني يف بلدة «�أبي الأل�سن» يف �سورية.
نال �شهادة احلقوق من باري�س عام  ،1925وا�شتغل بعدها حمامي ًا .ويف عام 1953م �أ�صبح
ع�ضو ًا يف املجمع العلمي العراقي ،ويف عام 1955م انتخب ع�ضو ًا مرا�س ًال للمجمع العلمي
العربي يف دم�شق.
كان عادل زعيرت �أحد �أربعة �شخ�صيات مثلت نابل�س يف امل�ؤمتر ال�سوري العام عام 1920م.
�أعلن امل�ؤمتر ا�ستقالل �سورية الكربى بحدودها الطبيعية .و�شارك فيه عن نابل�س �إ�ضافة
�إىل زعيرت كل من حممد عزة دروزة و�إبراهيم القا�سم عبد الهادي و�أمني التميمي .كان
عادل زعيرت يتقن الرتكية والفرن�سية والإنكليزية والأملانية .كانت معظم ترجماته عن
الفرن�سية تلتها الأملانية .ترجم عادل زعيرت ،ح�سب الزركلي� ،سبعة وثالثني كتاب ًا ن�شرت
بالإ�ضافة �إىل كتاب "مفكرو الإ�سالم" الذي مل ين�شر .نقل عادل زعيرت يف كتبه روائع يف
ال�شرائع والفل�سفة ،وانتخب من عيون كتب امل�ست�شرقني والفال�سفة عدد ًا من امل�ؤلفات امله ّمة،
من �أهمها حياة حممد (لإميل درمنغهام) ،ونابليون ،وكليوبرتة(لإميل لودفيغ) ،وابن
خلدون وفل�سفته االجتماعية( لبوتول) ،وابن ر�شد والر�شديّة(لرينان) ،وح�ضارة العرب،
وح�ضارات الهند وروح اال�شرتاكيّة ،وروح الثورات والثورة الفرن�سيّة ،وفل�سفة التاريخ،
وروح ال�سيا�سة( لغو�ستاف لوبون) ،والبحر املتو�سط ،والنيل حياة نهر (لإميل لودفيغ)،
وتاريخ العرب العا ّم (ل�سيديّو) .بعد اعتزاله املحاماة ،ظل عادل مقيم ًا يف نابل�س منكب ًا
على الرتجمة حتى وفاته فيها يف  21ت�شرين الثاين 1957م نتيجة �أزمة قلبية ا�صابته بينما
كان منكب ًا على ترجمة كتاب مفكرو الإ�سالم للم�ؤلف الفرن�سي (كارا دو فو).
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 اخلام�س من فرباير عام 1777م -:والية جورجيا الأمريكية تقرر �إلغاءتوريث العبيد كخطوة يف اجتاه �إلغاء الرق متامًا.
 يف اخلام�س من فرباير عام 1794م� -:إلغاء العمل بنظام الرق يف فرن�سا منقبل حكومة الكونفون�سيون.
 يف اخلام�س من فرباير عام 1887م -:الدولة العثمانية تنزل �إىل البحر"الغوا�صة عبد املجيد" والتي كانت من قبل حتمل ا�سم حتت البحر وتدخلها �ضمن
�أ�سطولها احلربي ،وكانت هذه �أول مرة ي�ستخدم فيها العثمانيون الغوا�صة.
 يف اخلام�س من فرباير عام 1962م -:الرئي�س الفرن�سي �شارل ديغول يناديبا�ستقالل اجلزائر.
 يف اخلام�س من فرباير عام 1974م -:مركبة الف�ضاء �أبولو  14تهبط على�سطح القمر.
 يف اخلام�س من فرباير عام 1983م -:بد�أ حماكمة كالو�س باربي امل�س�ؤول يفجهاز اجل�ستابو يف �أملانيا النازية خالل احلرب العاملية الثانية بتهمة ارتكاب جرائم
حرب وذلك بعد نحو �أربعني عامًا من انتهاء احلرب.

اقوال ماثورة

حكم عن حب االطفال

�صفحة
الطفولة
بي�ضاء ،وحياة �صفاء ثغر
ِ
نقي ،وروح
وقلب
با�سم
ّ
براءة.
ملي،
 الطفولة،عا ٌمل مخُ
ّ
ٍ
كالدرر،
بقلوب
زدان
ُم
ٌ
ُ
أرواح ِ
الطهر.
و�
باذخة ُ
ٌ
 الطفولة� ،شجرة نقاءِ
الظالل ،و�أغ�صان
وارِ فة
ِ
حتمل ِثمار القبول
عفوية
ّ
واملُ تعة.
 الطفولة ،ربيع وزهر،و�أكاليل يا�سمني تتق ّلد
جيد احلياة فتكون زينة
لها.
ق�صة ُحلم،
 الطفولةّ ،ِ
وخاطرة
وق�صيدة �أمل،
عذوبة.
حياة
الطفولة،
الروح ،وروح احلياة.
أنفا�س عذبة
 الطفولة� ،ٌ
ِ
ماطرة و�أريج
و�سحائب
ِ
عبق.
 االطفال �أحا�سي�سهممرهفة و�أحاديثم م�شوقة
وتعامالتهم حمبة �إن
�أ�ساءت �إليهم اليوم يف الغد
ين�سون وبكلمة ت�ستطيع
�أن متحو تلك الإ�ساءة ذلك
لأن قلوبهم بي�ضاء ال حتمل
على �أحد.
 ما �أجمل الطفولة جتديف ابت�سامتهم الرباءة ويف
تعامالتهم الب�ساطة ال
يحقدون وال يح�سدون و�إن
�أ�صابهم مكروه ال يتذمرون
يعي�شون يومهم بيومهم بل
�ساعتهم ب�ساعة ال ي�أخذهم
التفكري وال التخطيط للغد
يفكرون كيف �سيكون
وال
ّ
وماذا �سيعملون.
همها
 طفلة �إذا ما كرب ّبقلبها غ�سلته قطرات
املطر و�إذا زادت همومها
ٍ
وبقبلة
�ضي القمر
حماها
ّ
�صغرية غفت ليلها وهجرت
ال�سهر.

املر�أة التي تغفو كلما
�ضحكت!!...

يوجد الكثري من العوامل
امل�سببة ال�ضطراب النوم،
مبا يف ذلك القلق والتوتر
وال�شخري ،ولكن يف حال
وجدت نف�سك غري قادر على
النوم ،فكر مليا بالآالف ممن
يعانون من ا�ضطرابات نادرة
وغريبة.

عط�ست خامتا فقدته قبل  12عاما !!..

مل تتوانى امر�أة يف البحث
ملدة  12عاما عن خامتها
املف�ضل بعد �أن �أ�ضاعته ،لتعرث
عليه م�ؤخرا بطريقة غريبة
جدا ،ويف مكان "ال يخطر على
البال" .وكانت خبرية التجميل
�أبيغيل تومب�سون ،وهي من
منطقة وي�ست يورك�شاير يف
بريطانيا ،قد فقدت اخلامت
الذي قدمته لها والدتها يف عيد
ميالدها الثامن .وذكرت و�سائل
�إعالم بريطانية �أن ال�شابة
البالغة من العمر  20عاما،
الحظت خروج �شيء من �أنفها
بعد �أن انتابتها "نوبة عط�س"
�شديدة وهي يف منزلها ،ليت�ضح
الحقا �أنه اخلامت الذي فقدته
عام .2007واكت�شفت تومب�سون

اخلامت خرج من �أنفها،
وفق ما ذكرت �صحف
"ديلي ميل" و"ذي �صن"
و"مريور" الربيطانية.
و�أ�شارت �إىل �أنها
الحقا ا�ستنتجت �أن
اخلامت رمبا علق يف
�أنفها "بينما كانت
تنظف �أنفها " .وكانت
تومب�سون قد افرت�ضت
�أن اخلامت تعر�ض لل�رسقة بعد
�شهور قليلة من ح�صولها عليه،
لكنها قالت الآن" :مل ولن يخطر
على بايل حتى بعد مليون �سنة
�أن اخلامت علق يف �أنفي" .وحول
هذا الأمر ،قال جراح التجميل
نافني كافايل �إن مثل هذا الأمر
�شائع يف الواقع ،م�شريا �إىل �أنه
"غري متفاجئ" من احلالة ،و�أن
الق�صة عادية .و�أو�ضح الطبيب
�أن الكثري من النا�س يعرثون
على بع�ض الألعاب ال�صغرية
�أو اخلرز يف الأنف ،ويف هذه
احلالة ف�إنه مع العمر يكرب
الأنف ،لذا �أ�صبحت امل�ساحة
داخله �أكرب من اخلامت ،فخرج
عن طريق العط�س.

كلب يقود الإ�سعاف �إىل مكان �صاحبه املري�ض!!!...

�شخ�ص
�سقط
مغ�شيا عليه على
الأر�ض يف زقاق
�صغري ،وات�صل
احلا�رضون لطلب
يف
امل�ساعدة،
الذي
الوقت
ذهب فيه كلبه
ال�شارع
�إىل
الرئي�س لينتظر
�سيارة الإ�سعاف.
وقع احلادث يف
منطقة يونت�شنغ
مبقاطعة �شان�شي يف ال�صني ،وبعد �أن ات�صل ال�شهود ب�سيارة الإ�سعاف،
خرج الكلب �إىل ال�شارع العام لينتظرها ،وعند و�صول الأطباء �سار
الكلب �أمام ال�سيارة ليدلها على طريق �صاحبه املري�ض.
وقال الطبيب �إن �صاحب الكلب فقد وعيه ب�سبب تناوله كمية كبرية
من الكحول ،بينما �سجلت الكامريا املثبتة يف �سيارة الإ�سعاف مقطع
فيديو يظهر احلادثة ووفاء الكلب ل�صاحبه .وبعد ن�رش الفيديو على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ا�شتهر الكلب الويف ،وو�صفه امل�ستخدمون
بـ "املالك احلار�س".
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