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ا�سمرا ت�ست�ضبف قمة ارترية-كينية-اثيوبية

التقى فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ،ورئي�س جمهورية كينيا
�أهورو كينياتا ورئي�س وزراء اثيوبيا
الفدرالية الدميقرطية الدكتور �آبي
احمد يف ا�سمرا اول ام�س الأحد.
تناول اللقاء الثالثي الذي جرى
بالق�رص احلكومي ،العالقات بني
بلدانهم ،والق�ضايا االقليمية الراهنة
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
وكان كل من رئي�س جمهورية
كينيا /اهورو كينياتا ،ورئي�س
وزراء اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
الدكتور� /آبي احمد قد و�صال اول ام�س
الأحد اىل ا�سمرا قبل الظهر يف زيارة
عمل للبالد.

وعقب اللقاء ،عاد الرئي�س الكيني
اىل بالده بعد ظهر الأحد بعد زيارة
عمل للبالد ليوم واحد.
وقام رئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور/
�آبي احمد والوفد املرافق له الذي
يتكون من وزير اخلارجية الدكتور/
ورقنيه قبيهو ،وقائد هيئة اركان
اجلي�ش االثيوبي اجلرنال� /سعري
مكونن ،ومدير االمن اجلرنال /ادم
حممد ،حيث قاموا برفقة الرئي�س/
ا�سيا�س افورقي وكبار امل�س�ؤولني يف
احلكومة االرترية ،بزيارة �سدي لوقو
وم�سالم وتفقدوا التنمية الزراعية
وتربية املا�شية يف املنطقة ،ومركز

توليد الطاقة ال�شم�سية قيد االن�شاء
وكان يف ا�ستقبال الرئي�س الكيني
ورئي�س الوزراء االثيوبي لدى
و�صولهما مطار ا�سمرا الدويل بفارق
ن�صف �ساعة ،الرئي�س ا�سيا�س افورقي
حيث مت ا�ستقبالهما مبرا�سم ال�رشف
الر�سمية.
ح�رض مرا�سم اال�ستقبال وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد/عثمان
�صالح ،وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد/
مياين قرب�آب.
يذكر ان الرئي�س ا�سيا�س افورقي
كان قد قام بزيارة لكينيا يف �شهر
دي�سمرب املا�ضي تلبية لدعوة الرئي�س
الكيني اوهورو كينياتا.

جمعية املتربعني بالدم يف اقليم عن�سبا تعقد م�ؤمترها الثاين
عقدت جمعية معاقي احلرب فرع
اقليم عن�سبا م�ؤمترها الثاين يف
ال�سابع والع�رشين من فرباير،يف
مدينة كرن بح�ضور اكرث من 200
ع�ضو.
واو�ضح رئي�س فرع اجلمعية
اال�ستاذ /مربهتو طعوماي ،يف
التقرير الذي قدمه عن تنفيذ ان�شطة
جيدة لرفع الوعي وتنمية بنك الدم.

وا�شار اىل قلة اع�ضاء اجلمعية
العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والذي اثر �سلبا للدفع بان�شطة
اجلمعية.
وا�شاد رئي�س اجلمعية الوطنية
للمتربعني الطوعيني للدم ال�سيد/
�سام�سوم قرب�سال�سي ،مببادرات
التربع بالدم يف اقليم عن�سبا ،داعيا
للدفع بان�شطة التوعية  ،والتعاون

نظمت جل�سة مباحثات يف
مديريتي �شامبقو ودقي لتعزيز
اجلهود احلثيثة اجلارية للتعرف
على العوامل التي ت�ؤثر �سلبا
والتعليم
التعلم
عملية
يف
و حت�سينها .
وذلك يف لقاء �شارك فيه مديرو
املدار�س ومدراء ال�ضواحي وجلان
املدار�س وال�رشكاء.
وا�شار م�س�ؤول مكتب التعليم
يف مديرية �شامبقو اال�ستاذ/
ت�سفاميكائيل �أر �أيا ،اىل عدم
بلوغ امل�ساهمة الطالبية يف مائدة
التعليم ،وكذلك النتائج املحققة
اىل امل�ستوى امل�أمول ،داعيا

بيان م�شرتك الرتريا واثيوبيا وجنوب ال�سودان
ا�صدرت ارتريا وجمهورية اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية وجمهورية
جنوب ال�سودان بيان م�شرتك عن اهمية العمل امل�شرتك الحالل ال�سالم
يف جمهورية جنوب ال�سودان والعمل مبوقف من�سق يف الق�ضايا االقليمية
والدولية.
وقد �صدر البيان امل�شرتك الذي يحوي اربع نقاط عقب لقاء الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور �آبي احمد ورئي�س جمهورية
جنوب ال�سودان �سلفا كري ميارديت �أم�س الرابع من مار�س مبدينة جوبا.
وبحث الر�ؤ�ساء يف اللقاء اهمية التن�سيق االقليمي وعقد لقاءات على
م�ستوى وزراء اخلارجية واجلهات احلكومية االخرى لتنفيذ الربامج
امل�شرتكة ،واتفقوا على العمل لتحقيق التن�سيق االقت�صادي االقليمي
وتكامل املوارد.
وكان يف ا�ستقبال الرئي�س ا�سيا�س افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور
�آبي احمد لدى و�صولهما جوبا قبل ظهر ام�س  ،الرئي�س �سلفا كري ميارديت
مبرا�سم ال�رشف الر�سمية امل�صحوبة با�ستقبال �شعبي وبرنامج فني.
رافق الرئي�س ا�سيا�س افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور �آبي احمد
يف الزيارة من جانب ارتريا كل من وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب ومن اجلانب االثيوبي وزير
خارجية اثيوبيا الدكتور ورقنيه قبيهو وقائد هيئة اركان اجلي�ش االثيوبي
اجلرنال �سعري مكونن ومدير االمن اجلرنال ادم حممد.
وعاد الرئي�س ا�سيا�س افورقي اىل البالد م�ساء ام�س خمتتما زيارة
جلمهورية جنوب ال�سودان ا�ستغرقت يوما واحدا.

الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ورئي�س وزراء
اثيوبيا يزوران جمهورية جنوب ال�سودان

مع اجلمعية.
وقال حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد/
علي حممود يف ختام امل�ؤمتر" ان
التربع بالدم عمل ان�ساين يعود
للوعي ،وميكن تر�سيخه كثقافة
بالتوعية امل�ستمرة.
يف اخلتام �إنتخب امل�ؤمتر هيئة
ادارية جديدة.

�شامبقو ودقي :جهود لتعزيز عملية التعلم والتعليم
االباء لبذل جهود حثيثة .
من جهته قال م�س�ؤول مكتب
التعليم يف مديرية دقي اال�ستاذ/
عبد الله عمر" انه ورغم وجود
 11مدر�سة ابتدائية يف املديرية
و�ست مدار�س متو�سطة وثانوية
اال ان اعداد الطالب لن ت�صل اىل
امل�ستوى املطلوب ،منا�شدا ملنح
اهتمام اكرب لالطفال البعيدين
عن مائدة التعليم .وذكَّ ر م�س�ؤول
التعليم يف اقليم القا�ش -بركة
ال�سيد /حممد علي ابراهيم،
الجراء درا�سة دقيقة للتعرف
على ا�سباب مقاطعة الطالب
مائدة التعليم يف املديريات،

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

مو�ضحا� ،رسيان العمل الكتمال
الق�صور و امل�ستلزمات التعليمية
ا لر ئي�سية .

توجه الرئي�س ا�سيا�س افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
الدكتور� /آبي احمد �صباح ام�س اىل جمهورية جنوب ال�سودان.و�سيبحث
الزعيمان يف جوبا مع الرئي�س �سلفا كري ميارديت تطورات االو�ضاع يف املنطقة
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
وكان رئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور �آبي احمد قد قام بزيارة عمل اىل ارتريا
يف الثالث من مار�س.

دباروا :ا�شادة ب�أن�شطة ت�شجري املدار�س الثانوية
ا�شاد خرباء الزراعة بان�شطة
الت�شجري التي قامت بها مدر�سة
دباروا الثانوية يف ال�سنتني
املا�ضيتني .
وذكر املهنيون الزراعيون ان
غر�س حوايل الفي �شتلة ا�شجار يف
املدر�سة يف العامني املا�ضيني،
وح�صلت املدر�سة على جائزة

من وزارة الزراعة لهذه العمل
الأمنوذجي.
وقال مدير املدر�سة اال�ستاذ/
قرزقهري برهي ،ان ان�شطة الت�شجري
تتم بتعاون املعلمني والطالب،
م�شريا اىل عدم وجود �سور
للمدر�سة وظاهرة النمل االبي�ض
وق�ساوة الرتبة كان من التحديات

اال�سا�سية.
واعرب الطالب عن �سعادتهم لنمو
وجناح الت�شجري الذي قاموا به
لعامني ،م�ؤكدين على ا�ستعدادهم
لغر�س كل طالب �شتلة با�سمه
ومتابعة منوها.
وتقدم مدر�سة دباروا الثانوية
الدرا�سة حاليا لـ  1842طالب.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ً
مايل :ظهور املت�شدد �أمادو كوفا بعد �إعالن فرن�سا مقتله ا�ستقالة وزير بريطاين احتجاجا على �إمكان ت�أجيل «بريكزيت»

ذكر موقع "�سايت" الذي يراقب
�أن�شطة اجلماعات املت�شددة على
الإنرتنت �أن املت�شدد البارز �أمادو
كوفا ،الذي �أعلنت فرن�سا مقتله يف
نوفمرب املا�ضي ،جنا من الهجوم
وظهر يف ت�سجيل م�صور دعائي جديد
وهو ي�سخر من القوات الفرن�سية
واملالية.
وكانت وزيرة الدفاع الفرن�سية
فلورن�س باريل قالت للربملان بعد

�أيام قليلة من هجوم
 22نوفمرب �إن كوفا،
وهو مت�شدد وقيادي
بارز يف جماعة
مرتبطة
مت�شددة
بتنظيم "القاعدة"،
كان �أحد  35مقات ً
ال
مت "حتييدهم" .وقال
جي�ش مايل �إن كوفا
ُقتل ،ما اعترب �رضبة
للجماعة املت�شددة التي ينتمي
�إليها .لكن كوفا ظهر وهو يرتدي
عمامة بي�ضاء يف ت�سجيل م�صور
ن�رشته و�سائل الإعالم املوريتانية
وانت�رش على و�سائل التوا�صل
االجتماعي و�سخر من مزاعم قتله.
ويف الت�سجيل امل�صور يقول كوفا
ملحاوره �إن �إعالن جناته ت�أجل
ملراقبة ردود الفعل ال�سيا�سية و�إعداد

�أف�ضل اخلطط للتعامل معها يف و�سائل
الإعالم �سيا�سي ًا وميداني ًا .و�أكد موقع
"�سايت" �صحة الت�سجيل.
وقال ناطق با�سم رئي�س �أركان
اجلي�ش الفرن�سي �إن ال�سلطات ب�صدد
التحقق من �صحة ت�سجيل كوفا ،بينما
امتنع ناطق با�سم اجلي�ش يف مايل
عن التعليق .وقالت باريل الأ�سبوع
املا�ضي �إن القوات الفرن�سية قتلت
يحيى �أبو الهمام ،الرجل الثاين يف
اجلماعة ،يف هجوم نُ فذ يف  21فرباير
املا�ضي.
وتدخلت القوات الفرن�سية يف مايل،
وهي م�ستعمرة فرن�سية �سابقة ،عام
 2013ل�صد تقدم املت�شددين ،لكنهم
�أعادوا تنظيم �صفوفهم منذ ذلك
احلني .وال يزال حوايل  4500جندي
فرن�سي يف منطقة ال�ساحل ،معظمهم
يف مايل.

م�صر تعرب عن ا�ستعدادها نقل خربتها الأمنية لل�صومال
�أعربت م�رص عن ا�ستعدادها لتقدمي
خرباتها الأمنية �إىل دولة ال�صومال،
يف �إطار تعميق التعاون بني البلدين،
ومواجهة الأخطار ،وذلك خالل
ا�ستقبال وزير الداخلية امل�رصي
حممود توفيق نظريه ال�صومايل
حممد �أبو بكر �إ�سلو والوفد املرافق
له ،يف القاهرة.
وتعاين ال�صومال من متركز
جماعات م�سلحة يف مقدمها «حركة
ال�شباب» التابعة لتنظيم «القاعدة»،
وكانت اجلماعة الإرهابية ا�ستهدفت
فندق مكة املكرمة يف العا�صمة
ال�صومالية مقدي�شيو قبل �أيام.
ونقل بيان عن وزارة الداخلية،
�أن وزير الأمن الداخلى ال�صومايل

�أعرب عن اعتزازه بدور
م�رص الريادي يف القارة
الأفريقية ،متطلع ًا �إىل
اال�ستفادة من اخلربات
امل�رصية لتدريب الكوادر
ال�رشطية ال�صومالية.
و�شدد توفيق على �رضورة
م�ضاعفة اجلهود امل�شرتكة
وتعميق �أطر التعاون بني
الأجهزة الأمنية ملواجهة الأخطار
التي �أ�صبحت يف غالبها عابرة
للحدود وم�ؤثرة بتداعياتها على
�أمن وا�ستقرار ال�شعوب ،معرب ًا عن
ا�ستعداد الوزارة لتقدمي �أوجه الدعم
الفني للأجهزة ال�رشطية يف دولة
ال�صومال ،لال�ستفادة من اخلربات

ال�رشطية امل�رصية يف �شتى جماالت
العمل الأمني.
كما �أ�شار وزير الداخلية امل�رصي
�إىل �أهمية ا�ستمرار التعاون والتكامل
بني �أجهزة املعلومات للعمل على
تقوي�ض املخططات الإجرامية
والإرهابية التي ت�ستهدف زعزعة
الأمن واال�ستقرار.

الربملان العراقي يتجه ال�ستجواب وزير الكهرباء
يقرتب الربملان العراقي من
ا�ستجواب وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب
على خلفية تهم بالف�ساد وغياب
التخطيط لف�صل ال�صيف املقبل لعدد
من ت�شكيالت وزارته.
وكان اخلطيب �أعلن خطة من
ع�رش �سنوات لتح�سني انتاج الطاقة
الكهربائية الأمر الذي ناق�ض
ت�رصيحات �سابقة �أبدى فيها تعجبه
من عدم متكن اي وزير من ا�صالح
منظومة الكهرباء خالل  14عام ًا.
ووجه نواب يف الربملان العراقي
تهم ًا بالف�ساد ملجموعة من ت�شكيالت
الوزارة .و�أكد ع�ضو الربملان عن
حتالف "�سائرون" �صادق ال�سليطي
ام�س ،احالة ثالثة ملفات اىل هيئة

النزاهة للتحقيق فيها تتعلق بعمل
املديرية العامة لنقل الطاقة
الكهربائية يف املنطقة الو�سطى.
وقال ال�سليطي يف بيان ان
"املدير العام للمديرية العامة
لنقل الطاقة الكهربائية يف املنطقة
الو�سطى ،يتحمل م�س�ؤولية الهدر
باملال العام ،لت�سببه بعطب حمولة
قدرة كهربائية كي.يف) ملحطة
ا�سكان اخلر يف بغداد" ،مبين ًا" :اننا
خاطبنا هيئة النزاهة وديوان الرقابة
املالية ومكتب املفت�ش العام لوزارة
الكهرباء حول ثالثة ملفات يتطلب
التحقيق بها واتخاذ االجراءات
الرادعة ح�صلت باملديرية العامة
لنقل الطاقة الكهربائية" .و�أ�ضاف
ان "احد تلك امللفات هو �رشاء زيت
حموالت فا�شل بالفح�ص مببلغ يقدر
ببليون دينار ،ومن مبالغ خلية االزمة
لأحدى حمافظات الو�سط وت�سبب هذا

الزيت بعطب حمولة قدرة بالعا�صمة
بغداد و�أظهرت نتائج فح�ص الزيت
التي �أجريت بعد عطب املحولة يف
خمتربات م�صايف الو�سط انه فا�شل".
و�أكد �أن "واجب جمل�س النواب
الت�رشيعي والرقابي والتمثيلي يحتم
علينا القيام بواجبنا بكل حيادية،
واميان ًا منا ب�أهمية تفعيل الدور
الرقابي للحد والق�ضاء على الف�ساد
وهدر املال العام ور�صد املخالفات"،
مطالب ًا "وزير الكهرباء واجلهات
الرقابية االخرى باتخاذ الإجراءات
الالزمة ومنع حاالت التحايل".
وكانت النائب عن حتالف "البناء"
عالية ن�صيف ،اكدت ان و�ضع التيار
الكهربائي يف ف�صل ال�صيف مقلق
للغاية ،فيما ا�شارت اىل ان الوزير
قام بتعيني ابن خالته مدير ًا عام ًا
للتوزيع.

ا�ستقال وزير الزراعة الربيطاين
جورج يو�ستي�س من من�صبه ،بعدما
قررت رئي�سة احلكومة ترييزا ماي
منح جمل�س العموم (الربملان) �إمكان
ت�أجيل موعد خروج اململكة املتحدة
من االحتاد االوروبي (بريكزيت).
وقال يف ر�سالة اال�ستقالة �أنه

هدوء على احلدود الهندية  -الباك�ستانية يف ك�شمري
�أعلن اجلي�شان
ي
لهند
ا
والباك�ستاين اول
ام�س الأحد� ،أن
هدوء ًا ن�سبي ًا �ساد
على خط املراقبة
يف �إقليم ك�شمري
املتنازع عليه.
و�أوقع تبادل
لإطالق نار خالل
الأيام املا�ضية،
 7قتلى من اجلانب الباك�ستاين
و 4قتلى من اجلانب الهندي ،لكن
�إطالق �إ�سالم �آباد طيار ًا هندي ًا
بعدما �أ�سقطت مقاتلته� ،ساهم يف
نزع فتيل التوتر اجلمعة.
وقال ت�شودري طارق فاروق،
وهو وزير يف ك�شمري الباك�ستانية:
«يف �شكل عام ،كان خط املراقبة
هادئ ًا ،ولكن ال ميكن معرفة متى
�سين�شط جمدد ًا .ما زال التوتر
�سائد ًا».
وقتلت قوات يف ك�شمري الهندية
مت�ش َددين بالر�صا�ص اليوم الأحد،
بعد معركة دامت � 3أيام و�أ�سفرت
�أي�ض ًا عن مقتل  5رجال �أمن ،ما
يرفع اىل  25عدد القتلى خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني ،بعد تفجري
انتحاري يف الإقليم تبنّته جماعة
«جي�ش حممد» املت�شددة التي
تتخذ باك�ستان مقر ًا� ،أدى اىل مقتل
ع�رشات من رجال الأمن الهنود.
وحظّ رت نيودلهي حزب «اجلماعة
الإ�سالمية» ،كما اعتقلت رج َلي دين

�أعلنت رئي�سة جمل�س االحتاد
الرو�سي فالنتينا ماتفيينكو الأحد،
�أن بالدها �ستبذل جهدها ملنع تدخل
ع�سكري �أمريكي يف فنزويال.
وقالت لنائب الرئي�س الفنزويلي
لديل�سي رودريغيز التي تزور مو�سكو:
«ن�شعر بقلق كبري من �أن تنفذ الواليات
املتحدة �أي ا�ستفزازات لإراقة دماء،
مربر واختالق �أ�سباب للتدخل
لإيجاد ّ
يف فنزويال .لكننا �سنبذل جهدنا لئال
ن�سمح بذلك».
جاء ذلك بعدما ندد وزير اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف بـ «تدخل
مدمر» لوا�شنطن يف
�صارخ» و»ت�أثري
ّ
فنزويال.

�أن يقرروا م�ستقبلهم».
وقادت الواليات املتحدة حملة
دولية لالعرتاف بزعيم املعار�ضة
يف فنزويال خوان غوايدو ،بعدما
ن�صب نف�سه رئي�س ًا موقت ًا للبالد ،بدل
ّ
نيكوال�س مادورو.

تابعني للحزب .و�أغلق �سكان
منطقة يف جنوب ك�شمري اليوم
الأحد ،احتجاج ًا على االعتقاالت.
كذلك �أُغلقت متاجر وتوقفت حركة
املرور يف املنطقة التي �شهدت
م�سرية احتجاج.
واعتقلت ال�سلطات الهندية خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني� ،أكرث من 300
قياديي اجلماعة ونا�شطيها،
من
َ
واتهمتها بدعم حماوالت لـ
«اقتطاع جزء من الهند لإقامة دولة
�إ�سالمية» ،من خالل زعزعة ا�ستقرار
احلكومة.
واعترب �أميت �شاه ،رئي�س حزب
«بهاراتيا جاناتا» احلاكم يف الهند،
�أن احلكومة �أبلغت االنف�صاليني
بو�ضوح «�أنهم �إذا �أرادوا العي�ش يف
الهند ،عليهم احلديث بلغتها ،ال
(بلغة) باك�ستان».
وتتعر�ض احلكومة ل�ضغوط من
ّ
املعار�ضة ،لتقدمي دليل على مقتل
«عدد كبري جد ًا» من املت�شددين،
خالل غارات جوية داخل باك�ستان
الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك بعد �شكوك
ب�سقوط قتلى يف الهجوم.

ً
20قتيال بفي�ضانات يف �أفغان�ستان

رو�سيا تتعهد منع تدخل ع�سكري �أمريكي يف فنزويال
وقال يف ات�صال هاتفي مع نظريه
االمريكي مايك بومبيو« :اال�ستفزاز
املدمر ،ولو كانا
والت�أثري اخلارجي
ّ
بذريعة واهية هي تقدمي م�ساعدة
ان�سانية ،ال عالقة لهما بالعملية
وندد بـ «تهديدات
الدميوقراطية».
ّ
امريكية للحكومة ال�رشعية وبتدخل
�صارخ يف ال�ش�ؤون الداخلية لدولة
ذات �سيادة ،وبانتهاك معيب للقانون
الدويل».
واكد الفروف «ا�ستعداد» مو�سكو
لإجراء م�شاورات مع وا�شنطن يف �ش�أن
فنزويال� ،رشط �أن «تن�سجم متام ًا
مع مبادئ ميثاق االمم املتحدة».
و�أ�ضاف« :من حق الفنزويليني وحدهم

يخ�شى �أن ي�ؤدي ذلك اىل «�أحداث
حمورها الأ�سا�سي �أن ميلي االحتاد
�رشوط كل ت�أجيل و�إذالل بلدنا».
و�أ�ضاف« :ال ميكننا التفاو�ض على
بريكزيت ناجح ،اذا مل نكن م�ستعدين
للخروج جدي ًا (من التكتل) .لذلك
علينا �أن تكون لدينا ال�شجاعة� ،إذا
لزم الأمر ،ال�ستعادة حريتنا �أو ًال ،ثم
احلديث بعد ذلك».
وردت ماي يف الر�سالة ،قائلة:
ّ
«تركيزنا املطلق يجب �أن يكون على
احل�صول على اتفاق ميكنه �أن يحظى
بالدعم يف الربملان واملغادرة يف 29
مار�س».

ُقتل � 20شخ�ص ًا نتيجة في�ضانات
يف والية قندهار جنوب �أفغان�ستان،
�إذ جرفت �أمطار غزيرة منازل
و�سيارات.
و�أعلن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية �أن الفي�ضانات
�أغرقت مدينة قندهار واملناطق
املحيطة يف الوالية ،م�ضيفة �أن 10
�أ�شخا�ص ،بينهم �أطفال ،ما زالوا
رضر �ألفي
مفقودين.
ّ
ورجحت ت� ّ
بتعر�ض
منزل ،فيما �أفادت تقارير
ّ
البنى التحتية لأ�رضار ج�سيمة.
وقال نائب حمافظ قندهار عبد
احلنان منيب �إن الفي�ضانات هي

الأ�سو�أ منذ � 7سنوات ،الفت ًا اىل
ان املياه جرفت رعاة كانوا يف
املنطقة مع ما�شيتهم .و�أ�ضاف
�أن اجلي�ش الأفغاين �أنقذ 400
عائلة ،منذ بدء الفي�ضانات
اجلمعة املا�ضي.
والت�ساقط الكثيف للثلوج يف
مناطق وا�سعة من �أفغان�ستان
هذا العام ،فاقم خماوف من
حدوث في�ضانات �ضخمة مع اقرتاب
مدمر
الربيع ،بعد �سنوات من جفاف ّ
عانته البالد.
كما قتل  23عن�رصا من قوات الأمن
الأفغانية ،اجلمعة ،يف هجوم تبنته
حركة طالبان ،وا�ستمر لأكرث من 12
�ساعة على قاعدة �أمريكية �أفغانية
جنوب غربي البالد.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع
الأفغانية ،غفور �أحمد جويد "انتهت
العملية .قتل  23من قوات الأمن
الأفغانية و�أ�صيب  15وقتل ع�رشون
متمردا" .وفقا لوكالة ال�صحافة
الفرن�سية.
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الربملان العربي يعقد دورته ال 29مب�شاركةوفد برملاين �سوري

عمان الأحد �أعمال الدورة
بد�أت يف ّ
الـ 29لالحتاد الربملاين العربي
مب�شاركة ر�ؤ�ساء  17برملانا عربيا
وعلى ر�أ�سها �سوريا التي ال تزال
خارج جامعة الدول العربية ،و�سط
ا�ستمرار انق�سام ب�ش�أن عودتها �إىل
املنظمة.
وقال رئي�س جمل�س النواب الأردين
عاطف الطراونة خالل افتتاح الدورة
"جنتمع و�سط ظروف عربية دقيقة
وملفات عالقة وق�ضايا تتطلع �شعوبنا
حللها".
ودعا �إىل "تكثيف اجلهود العربية
وت�سليحها بالإرادة من خالل �إعادة
الزخم مل�ؤ�س�سات العمل العربي
امل�شرتك" ،م�ؤكدا �أنه "ال ا�ستقرار يف
املنطقة والإقليم دون حل عادل ي�ضمن
�إنهاء االحتالل وي�ضمن للفل�سطينيني
قيام دولتهم على ترابهم الوطني
وعا�صمتهم القد�س ال�رشقية".
وبالن�سبة ل�سوريا التي ميثلها
يف امل�ؤمتر رئي�س جمل�س ال�شعب

ال�سوري حمودة �صباغ،
�أكد الطراونة �أنه "ال بد
من حترك فاعل باجتاه
التو�صل �إىل حل �سيا�سي
ي�ضمن وحدة �سوريا �أر�ضا
و�شعبا ،ويعيد ل�سوريا
عافيتها ولت�ستعيد دورها
ركنا �أ�سا�سيا من �أ�سا�س
اال�ستقرار يف املنطقة".
ودعا �إىل "ت�ضافر
اجلهود للحفاظ على اال�ستقرار يف
�سوريا وعلى الإجنازات التي مت
حتقيقها �ضد تنظيم داع�ش ودعم
اجلهود التي متهد الطريق �أمام
العودة الطوعية لالجئني ال�سوريني
�إىل وطنهم".
وقد مت تعليق ع�ضوية �سوريا يف
اجلامعة العربية مع بداية النزاع a
يف هذا البلد يف .2011
ويف  11فرباير اجلاري ،قالت
جامعة الدول العربية �إنه ال يوجد
بعد بني الدول الأع�ضاء قد
توافق
ُ

ي�سمح بعودة ع�ضوية �سوريا ،والتي
جرى تعليقها عام  2011ب�سبب قمعها
املحتجني.
و�أ�ضاف الأمني العام للجامعة
العربية �أحمد �أبو الغيط -لل�صحفيني
يف بريوت عقب لقائه الرئي�س اللبناين
مي�شال عون�" -إنني �أتابع بدقة �شديدة
جدا هذا املو�ضوع ،ولكنني مل �أر�صد
بعد �أن هناك خال�صات تقود �إىل التوافق
الذي نتحدث عنه ،والذي ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل اجتماع لوزراء اخلارجية
يعلنون فيه انتهاء اخلالف ،حتى الآن
مل �أر�صد هذا التطور �أو املفهوم".

الفل�سطيني
الرئي�س
بحث
حممود عبا�س يف بغداد مع رئي�س
الوزراء العراقي عادل عبد املهدي
تطورات الق�ضية الفل�سطينية واخر
امل�ستجدات على ال�ساحتني العربية
واالقليمية والدعم الذي ميكن �أن
يقدمه العراق لل�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته امل�صريية..
ويف ايجاز �صحايف مع عبد
املهدي عقب مباحثاتهما قال
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
�أنه اطلع رئي�س الوزراء العراقي
على تطورات الأو�ضاع يف فل�سطني
واالنتهاكات التي تتعر�ض لها
القد�س واملقد�سات اال�سالمية
وامل�سيحية فيها وما يتعر�ض
امل�سجد االق�صى من اعتداءات
وممار�سات اجرامية �ضد ال�شعب
الفل�سطيني واال�ستيالء على �أموال

ال�شعب وخا�صة
عوائل ال�شهداء
واال�رسى.
و �أ �ضا ف
"االدارة
�أن
الأمريكية اثبتت
عدم حياديتها
بعد ان اعرتفت
بالقد�س عا�صمة
ا�رسائيل وهو ما
دعانا اىل رف�ض
خطتها لل�سالم " .و�أ�شار �إىل ان ما
ي�شجع املحتل على ذلك الواليات
املتحدة االمريكية التي قامت
مقابل ذلك بقطع املعونات والقيام
بخطوات عقابية �أخرى �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
وا�شاد مبا حققه العراق "من
انت�صارات واحلفاظ على وحدته
ار�ضا و�شعبا والنجاح يف اجراء
االنتخابات وانتخابات الرئا�سات
" ..وا�ضاف "نحن نفتخر مبا
حققه العراق االمر الذي يتيح له
با�ستعادة عافيته وا�ستعادة دوره
الرائد يف العامل .وعرب الرئي�س
الفل�سطيني عن �سعادته لوجوده
يف العراق" البلد العزيز على قلوب
الفل�سطينيني".
من جانبه �أكد عبد املهدي �إن

"العراق ميتلك ح�ضورا قويا يف
املنطقة ميكنه من امل�ساعدة يف
حتقيق مطالب ال�شعب الفل�سطيني".
و�شدد على ان "الق�ضية الفل�سطينية
�ستبقـى هي الق�ضية املركزية
و�سنبقى ندافع عن حق ال�شعب
الفل�سطيني".
وقال عبد املهدي "�ستبقى
ق�ضيتنا
الفل�سطينية
الق�ضية
املركزية من اجل ا�ستعادة حقوق
ال�شعب الفل�سطيني واقامة دولته
القد�س
وعا�صمتها
امل�ستقلة
ال�رشيف كما يدع العراق خلطوات
اال�شقاء الفل�سطينيني لنيل حقوقهم
كاملة".
ومن املنتظر ان يجري الرئي�س
الفل�سطيني غدا مباحثات �سيا�سية
مع نظريه العراقي برهم �صالح.
ويف وقت �سابق اليوم و�صل اىل
بغداد الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س يرافقه وزير خارجيته
ريا�ض املالكي يف زيارة اىل
العراق ت�ستغرق يومني  .وام�س
اكد وزير اخلارجية العراقي
حممد علي احلكيم يف تغريدة على
ح�سابه يف "تويرت"�،إن "العا�صمة
العراقية ت�ستمر باحت�ضان االخوة
واال�صدقاء والت�شاور معهم �ضمن
احلراك ال�سيا�سي يف العراق".

عبا�س من بغداد :عدم حيادية وا�شنطن دفعنا لرف�ض خطتها لل�سالم

العدد ()106

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

ق�صف �إ�سرائيلي على مواقع للمقاومة يف غزة
ق�صف الطريان الإ�رسائيلي
موقعني تابعني حلركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) يف قطاع غزة،
بعدما �أعلن جي�ش االحتالل �أنه مت
"�إطالق بالونات حتمل متفجرات
باجتاه �إ�رسائيل".
وقال م�صدر �أمني يف قطاع
غزة �إن "الطائرات �شنت عدة
غارات ا�ستهدفت موقعني للمقاومة ،تابعني لكتائب عز الدين الق�سام (اجلناح
الع�سكري حلركة حما�س)؛ الأول �رشق خميم الربيج (و�سط قطاع غزة) ،والآخر
�رشق رفح (جنوب قطاع غزة)".
و�أ�شار �إىل �أن الهجوم -الذي وقع ليل ال�سبت املا�ضي� -أ�سفر عن �أ�رضار
"كبرية" ،م�ضيفا �أنه "مل يبلغ عن وقوع �إ�صابات".
من جهته� ،أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي -يف بيان� -أن ال�رضبات جاءت ردا على
"�إطالق جمموعة من البالونات املحملة مبتفجرات" من قطاع غزة ،م�ؤكدا عدم
وقوع �إ�صابات �أو �أ�رضار يف اجلانب الإ�رسائيلي من احلدود.
ونقل مرا�سل وكالة الأنا�ضول للأنباء عن �شهود عيان قولهم �إن طائرات
ع�سكرية �إ�رسائيلية ق�صفت م�ساء الأربعاء موقع ر�صد تابعا حلركة حما�س �شمايل
قطاع غزة ،ومل ت�سجل وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أي �إ�صابات جراء الق�صف.
وي�شارك فل�سطينيون بغزة يف امل�سريات ال�سلمية التي تُ نظم قرب ال�سياج
الفا�صل بني �رشقي غزة و�إ�رسائيل ،منذ �أواخر مار�س العام املا�ضي ،للمطالبة
بعودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها عام ،1948
ورفْ ع احل�صار عن القطاع .لكن اجلي�ش الإ�رسائيلي يقمع تلك امل�سريات ال�سلمية
بعنف ،مما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد ع�رشات الفل�سطينيني ،و�إ�صابة �آالف.
وتطالب م�سريات العودة ،التي تعتربها �إ�رسائيل �أعماال عدائية وم�سا
ب�سيادتها ،برفع احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض على قطاع غزة منذ نحو 12
عاما.

تظاهرات ليل ّية يف اجلزائر ً
رف�ضا
لرت�شح بوتفليقة لالنتخابات الرئا�سية

تظاهر مئات ال�ش ّبان م�ساء اول
ام�س الأحد يف و�سط اجلزائر العا�صمة
احتجاجا على
ويف مناطق �أخرى،
ً
تقدمي الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
ملف تر�شحه ر�سم ًيا �إىل االنتخابات
الرئا�سية يف � 18أبريل لوالية خام�سة،
بح�سب ما �أفادت م�صادر عدة.
ويواجه بوتفليقة تظاهرات مل ي�سبق
ُ
لها مثيل منذ و�صوله �إىل ال�سلطة قبل
تعهد اول ام�س
عاما ،وقد
ع�رشين
ّ
ً
الأحد تنظيم انتخابات رئا�سية مبكرة
ؤمتر
يف حال فوزهُ ،يح ّدد موعدها م� ٌ
وطني يعمل � ً
أي�ضا على �إقرار �إ�صالحات

ت�شاد تعلن �إغالق حدودها مع ليبيا
�أعلنت ت�شاد اول ام�س الأحد
�إغالق احلدود مع ليبيا ،بعد �شهر
من دخول رتل من املتمردين �إىل
�أرا�ضيها من اجلنوب الليبي ،بح�سب
ما �أكد وزير الأمن الت�شادي حممد ابا
علي �صالح.
و�أعلن الوزير خالل زيارته �شمال
ت�شاد وفق التلفزيون الوطني "لقد
اتّ خذنا قرار �إغالق احلدود بني ت�شاد
وليبيا اعتبارا من الآن وحتى �إ�شعار
�آخر".
وكانت جنامينا �أعلنت مطلع العام
� 2017إغالق كامل احلدود مع ليبيا
بطول  1400كلم لتعود وتقرر بعد
ب�ضعة �أ�شهر �إعادة فتحها جزئيا.
وقال الوزير خالل زيارته كوري
بوغودي يف �شمال غرب ت�شاد يف

تيب�ستي التي �شهدت يف الأ�شهر
الأخرية مواجهات بني عمال مناجم
واجلي�ش �إن "هذه املنطقة �أ�صبحت
ملتقى لأفراد الع�صابات والإرهابيني
واملتمردين".
ّ
وكوري بوغودي منطقة غنية
بالذهب تقع يف منطقة جبلية عند
جانبي احلدود بني ت�شاد وليبيا
وت�ستقطب عددا من الت�شاديني
والأجانب.
واول ام�س الأحد قال الوزير �إن
"كل من �سيتواجد يف هذا املوقع من
كوري �سيعترب �إرهابيا" ،معلنا "نزع
ال�سالح من ال�شعب ومنع التنقيب عن
الذهب ر�سميا".
و�شمال الت�شاد على ارتباط وثيق
باجلنوب الليبي الذي متر عربه

�أ�سا�سية.
انت�رشت ال�رشطة يف �شكل تدريجي
ليلاً يف و�سط العا�صمة .وكان �صحايف
يف وكالة فران�س بر�س قد الحظ يف
وقت �سابق عدم وجود �أي �رشطي يف
و�سط العا�صمة ،الذي كانت قوات
طوقته يف الأيام الأخرية.
الأمن قد ّ
بدا �أن موك ًبا للمتظاهرين كان �آخذاً
يف االت�ساع خالل عبوره يف و�سط
العا�صمة ،فيما �أطلقت �سيارات عدة
�أبواقها ،وح ّلقت مروحية يف الأجواء.
ويف بجاية يف منطقة القبائل،
جتمع مئات ال�شباب �أمام مقر الوالية
ّ
هاتفني "تريدون احلرب؟ نحن هنا!"،
بح�سب ما روى �سكان لفران�س بر�س.
وخرجت م�سريات ليلية مماثلة يف
مدن عدة �أخرى ،وفق موقع "تي �إ�س
�آ" الإخباري ،وال �سيما يف جيجل
وبوفاريك والبويرة وقاملة.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099

غالبية الإمدادات الغذائية.
وهذه املنطقة من ال�ساحل
�صحراوية وقليلة ال�سكان وقد
متركزت فيها جمموعات ت�شادية
متمردة.
ونهاية يناير دخل متمردون
ت�شاديون من ليبيا �إىل �شمال �رشق
ت�شاد .وقد �أوقفت �رضبات فرن�سية
تقدمهم ما �أثار الكثري من االنتقادات.
ّ
واحلدود بني ال�سودان وت�شاد وليبيا
والنيجر مليئة بالثغرات وت�شهد
عمليات تهريب على نطاق وا�سع.

اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
التعليم والنمو الإقت�صاي

�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان

ما ي�سمى ب�إ اقت�صاد التعليم �أو اقت�صاد
الرتبية والتعليم فرع من فروع علم االقت�صاد
يبحث يف اجلوانب االقت�صادية للعملية
الرتبوية مبا تت�ضمنه من تعليم و تدريب يف
جميع املراحل ومنها تعليم الكبار وتدريبهم،
وكذلك تدريب العاملني يف �أثناء اخلدمة
والقوى الب�رشية املتعطلة والباحثة عن
عمل .ويهتم اقت�صاد التعليم بتكاليف التعليم
ومردوده وبالعالقة بني النفقة واملنفعة،
�سواءا على م�ستوى الفرد �أو على م�ستوى
االقت�صاد الوطني .
الطلب على التعليم
ومع �أن الناحية االقت�صادية للرتبية والتعليم
كان لها �ش�أن يف �إعداد الأهل �أبناءهم للقيام
بالأعمال التي كانوا يزاولونها ويتوارثونها
ف�إن هذه الناحية مل تكن مو�ضوع ًا لبحث
علمي منف�صل .ثم جاءت كتابات عدد من
�أن�صار املدر�سة التقليدية (الكال�سيكية) ت�ؤكد
دور التعليم والتدريب والتخ�ص�ص يف العمل
يف زيادة الإنتاجية �أو حتقيق النمو .ويف
الن�صف الأول من القرن الع�رشين برزت يف
كتابات االقت�صادي الفرن�سي جان فورا�ستيه
Jean Fourastiéواالقت�صادي ال�سوفييتي
�سرتوميلنStrumilinالعالقة بني م�ستوى
تعليم القوة العاملة و�إنتاجيتها� ،إ�ضافة �إىل
العالقة بني تكاليف التعليم ومردوده .ويف
ال�ستينات من القرن الع�رشين برز االهتمام
باقت�صاديات الرتبية والتعليم على �أيدي عدد
كبري من االقت�صاديني يف �أوربة والواليات
املتحدة مما مهد لظهور فرع جديد يف العلوم
االقت�صادية يتناول ،مبنهج علمي ،درا�سة
العالقة بني تكاليف التعليم والإنفاق عليه
من جهة واملردود الذي يرتتب عليه من جهة
�أخرى  ،على م�ستوى دخل الفرد املتلقي
للتعليم وكذلك على الدخل القومي ،من جهة
�أخرى .وهكذا بد�أت االجتاهات اجلديدة يف علم
االقت�صاد تتناول دور التعليم يف تكوين الدخل
ودور اال�ستثمارات يف الرتبية يف تكوين ر�أ�س
املال الب�رشي �إ�ضافة �إىل ت�صنيف الإنفاق على
الرتبية بني الإنتاجي واال�ستهالكي ،والعالقة
بني الإنفاق على التعليم و�إنتاجيته .ولقد
تو�سع بع�ض االقت�صاديني يف �رضورة تخطيط
التعليم وربطه بت�أهيل القوة العاملة الالزمة
لالقت�صاد الوطني وتكييف بنية التعليم
وم�ضمون املناهج مع متطلبات االقت�صاد ..
التعليم واالقت�صاد -:
ما كان ليظهر فرع خا�ص باقت�صاديات
التعليم لوال العالقة املتينة بني االقت�صاد
والتعليم ،فمن جهة ي�سهم م�ستوى التعليم
يف حتديد م�ستوى �إنتاجية العمل  ،ومن
ثم يف م�ستوى النمو االقت�صادي ،ومن جهة

�أخرى يتحدد م�ستوى الإنفاق على التعليم،
ومن ثم م�ستوى التعليم ذاته ،مب�ستوى
التطور االقت�صادي يف البلد املعني .ومن
املالحظ �أن م�ستوى التعليم يف الدول
املتقدمة الغنية �أعلى من مثيله يف الدول
النامية وال�سبب الرئي�س يف ذلك يرجع �إىل
املخ�ص�صات التي توفرها البلدان املتقدمة
للإنفاق على التعليم .من ناحية �أخرى
يوفر النظام التعليمي �إعداد القوى العاملة
كمي ًا وكيفياً .فتجد امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
حاجتها من العاملني يف �سوق العمل .وتعد
درجة املواءمة بني خمرجات نظام التعليم
وحاجات االقت�صاد الوطني من اليد العاملة
�أحد معايري م�ستوى تطور النظام التعليمي،
ي�ضاف �إىل ذلك الت�شابه الكبري بني القطاع
الرتبوي والقطاع االقت�صادي فكالهما
ي�شتمل على عمليات �إنتاجية وا�ستهالكية.
فالتعليم يف جزء منه عملية �إنتاجية ي�شرتك
فيها املعلمون والطلبة والإدارة واملناهج
والتقنيات ور�ؤو�س الأموال لإنتاج خمرجات
من املعارف واملهارات يح�صل عليها
اخلريجون لتوظيفها يف الأعمال االقت�صادية
واحل�صول منها على دخل معني ،كما �أنه يف جزء
�آخر منه عملية ا�ستهالكية تت�ضمن تلبية حاجة
املتعلمني �إىل التعلم واملعرفة .وهكذا يجري
حتليل العملية الرتبوية حتلي ً
ال اقت�صادي ًا من
حيث املدخالت واملخرجات والعائد املرتتب
عليها �إ�ضافة �إىل احلاجة التي ت�شبعها ..
الإنفاق على التعليم واملردود
التعليم عملية مكلفة حتتاج �إىل �أموال
كثرية لبناء املدار�س واملعاهد واجلامعات
وجتهيزها ،كما حتتاج �إىل �أجور املعلمني
والإداريني� ،إ�ضافة �إىل �أنها تتطلب اقتطاع زمن
كبري من �أعمار الطلبة واملتدربني مي�ضونه يف
التعليم بد ًال من �رصفه يف جمال الإنتاج مما
يعد فر�صة �ضائعة يجب �أخذها باحل�سبان
عند ح�ساب تكاليف التعليم ،وهو ما �سماه
�شولتز «الك�سب ال�ضائع» .ف�إذا كان التعليمان
االبتدائي واملتو�سط �رضوريني لتوفري القاعدة
الثقافية املقبولة للمواطنني ،وميكن عدهما
من اخلدمات االجتماعية املطلوب توفريها
للمواطنني ويتم يف �سنوات العمر الباكرة
قبل �أن يدخل ال�شخ�ص جمال الإنتاج ،ف�إن
التعليمني الثانوي واجلامعي يعدان اقتطاع ًا
من وقت الإنتاج من جهة و�أداة لزيادة الت�أهيل
وك�سب اخلربات من جهة ثانية .لهذا كله
حت�سب تكاليف التعليم على �أنها جمموع
الإنفاق الذي ي�رصف على التعليم وم�ؤ�س�ساته
م�ضاف ًا �إليها تكلفة الفر�صة ال�ضائعة على الأقل
يف مراحل التعليم الثانوية واجلامعية وما
بعد اجلامعية ..

ويتناول اقت�صاد التعليم ح�ساب تكاليف
التعليم الإجمالية وح�ساب تكلفة الوحدة
التعليمية ،مثل الفرع الدرا�سي �أو املرحلة
�أو ال�صف �أو ال�شعبة و�أحيان ًا حت�سب تكلفة
الفرد الواحد يف املرحلة الواحدة �أو طوال مدة
الدرا�سة ،كما يتناول اقت�صاد التعليم البحث
يف �أ�ساليب متويل التعليم ،وم�صادره و�أعباء
التعليم وتوزيعها بني احلكومة وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة وكذلك بني الآباء والطلبة.
والهدف من درا�سة تكاليف التعليم ومتويله
وتوزيع �أعبائه هو حتديد مردود التعليم
على الفرد وعلى االقت�صاد الوطني ،وكذلك
توزيع �أعبائه بني املواطنني امل�ستفيدين من
خدمات التعليم ومن خمرجاته لزيادة دخولهم
واحلكومة� ،إذ ينعك�س التعليم �إيجابي ًا على
منو االقت�صاد الوطني وعلى �إيرادات احلكومة
 ،و كنتيجة لذلك.فللإنفاق يف جمال التعليم
مردود يتجلى زيادة يف النمو االقت�صادي يف
فروع االقت�صاد الوطني و�أن�شطته وزيادة يف
دخل املتعلمني �أنف�سهم نتيجة ارتفاع �إنتاجية
عملهم .
يهتم اقت�صاد التعليم بدرا�سة العائدات
االقت�صادية املتمثلة يف زيادة الدخل القومي
والدخل الفردي واملرتبطة بالتعليم والناجتة
عنه .وملا كان كل من الدخلني يت�أثر بعوامل
�أخرى غري التعليم ف�إن عائدات التعليم تنح�رص
يف ذلك اجلزء من الدخل الذي يرجع �أ�ص ً
ال �إىل
ت�أثري التعليم والتدريب فقط .ويقرتح العلماء
طرائق خمتلفة لتحديد هذا اجلزء ،مثل
طريقة االرتباط بني مدخالت نظام التعليم،
وخا�صة تكاليف التعليم ،والدخل القومي �أو
الفردي الناجت عن ذلك� ،أو طريقة البواقي
التي تقوم على حتديد �إ�سهام كل من عوامل
الإنتاج الأ�سا�سية يف الناجت وترجع الباقي
�إىل التعليم .ي�ضاف �إىل ذلك �أن هناك طريقة
مبا�رشة توازن بني تكاليف تعليم فرد واحد �أو
جمموعة من الأفراد ،والدخل الذي يح�صل عليه
�أو يح�صلون عليه جراء هذا التعليم .
وال يجوز خارج دائرة هذه احل�سابات،
�إهمال �أثر التعليم يف رفع امل�ستوى الثقايف
وزيادة اخلربة وتو�سيع �أفق املتعلمني ،مما
ي�ؤدي �إىل حت�سني فر�ص الرخاء ورفع م�ستوى
املعي�شة وتخفي�ض معدالت اجلرمية ،وكذلك
رفع م�ستوى االن�ضباط والتقيد ب�سيادة القانون
وتنمية ح�س االنتماء الوطني والقومي
والإن�ساين .
غري �أن اقت�صاد التعليم يويل اهتمام ًا �أكرب
للعالقة بني تكاليف التعليم ومردوده .وكل
الأبحاث ،على اختالف النتائج التي تتو�صل
�إليها ،ت�ؤكد �أن للإنفاق على التعليم مردود ًا
عالي ًا  ،ولقد �أكدت درا�سة �سرتوميلن �أن
تكاليف التعليم يف االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق

ت�سرتد يف غ�ضون ال�سنوات ال�سبع الأوىل من
عمل العمال امل�ؤهلني ب�سبب زيادة �إنتاجيتهم
ودخلهم الفردي ،وتبقى �أجور �سنوات اخلدمة
الثالثني التالية ربح ًا �صافياً .كما تو�صل
كل من وال�ش  Walshوب�ساكاروبول�س
PsacharopoulusوودهولWoodhall
�إىل نتائج مماثلة حول درجة االرتباط
العالية بني م�ستوى التعليم والدخل الفردي.
وتن�رش منظمة اليوني�سكو درا�سات كثرية حول
امل�ضمون نف�سه .وتقدم هذه الدرا�سات نتائج
مهمة يف جمال املوازنة بني نتائج اال�ستثمار
يف كل من ر�أ�س املال الب�رشي ور�أ�س املال
املادي وترتيب الأولويات بني فروع التعليم
املختلفة ومراحله بح�سب عائداتها االقت�صادية
واالجتماعية .
التعليم والنمو االقت�صادي
بد�أ االهتمام بدرا�سة العالقة بني التعليم
والنمو االقت�صادي بعد احلرب العاملية
الثانية ،وخا�صة بعد �أن ات�ضح عدم �إمكانية
رد كامل الناجت �إىل عوامل الإنتاج املادية من
عمل ور�أ�س مال ،بح�سب النماذج االقت�صادية
فع َّد التعليم من بني العوامل
الريا�ضية ُ ،
الأخرى التي ت�سهم يف النمو و�أدجمت كلها حتت
ا�سم العامل املتبقي  .residual factorواجتهت
معظم الدرا�سات �إىل حتري ت�أثري التعليم يف
حتقيق الزيادة يف الناجت القومي م�ستخدمة يف
ذلك �أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية مثل ح�ساب
االرتباط بني زيادة الإنفاق على التعليم �أو
زيادة عدد �سنوات الدرا�سة� ،أو ح�صول القوى
العاملة على تعليم �إ�ضايف �أو حت�سني امل�ستوى
التعليمي للعمال ،
من جهة ،وزيادة �إنتاجية العاملني املتعلمني
من جهة �أخرى .كما ا�ستخدمت �أ�ساليب التحليل
العاملي  Factorialللتو�صل �إىل ح�ساب دور
كل من عوامل الإنتاج� ،إ�ضافة �إىل ح�ساب دور
امل�ستوى التقني للآالت و�أداء العمال ومهاراتهم
وم�ستوى تعليمهم �أو تدريبهم يف توليد الدخل
وحتقيق النمو .وقد تو�صلت معظم الدرا�سات
�إىل �إثبات �إ�سهام التعليم يف النمو االقت�صادي
�إال �أن ال�شكوك بقيت قائمة حول دقة نتائج هذه
الدرا�سات .
وتبني من الدرا�سة التي �أجراها دني�سون
للنمو االقت�صادي يف الواليات املتحدة
الأمريكية يف ال�سنوات  1929 - 1909و 1957 -
�أن نحو  10%من النمواالقت�صادي يف املدة بني
1909و 1929يرجع �إىل حت�سن م�ستوى التعليم
�سواءا  ،يف زيادة عدد �سنوات الدرا�سة �أو
زيادة �أيام الدرا�سة ،و�أن نحو  21%من النمو
احلا�صل يف املدة من � 1929إىل  1957يرجع
�إىل ت�أثري التعليم �أي�ضاً .كما قام دني�سون �أي�ض ًا
بدرا�سة دور التعليم يف زيادة
النمو يف �أوربا يف ال�سنوات 1962 1950-
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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.

�سجني يتم تعوي�ضه  21مليون دوالر بعد
ثبوت براءته من جرمية مل يرتكبها

يف حماولة للتعوي�ض عن ع�رشات ال�سنني
ال�ضائعة ،ح�صل �سجني �أمريكي على تعوي�ض
مايل ٌقدر بحوايل  21مليون دوالر ،بعد �أن ق�ضى
 40عام ًا يف ال�سجن جلرمية مل يرتكبها ،حتى
بلغ الـ 71من عمره.
و�أدين الأمريكي كريغ كويل Craig Richard
 Coleyخط�أ بارتكاب جرمية قتل مزدوجة
ل�صديقته ال�سابقة وطفلها ،يف منطقة �سيمي
فايل بوالية كاليفورنيا يف عام  ،1978وحكم
عليه بال�سجن مدى احلياة دون �إمكانية احل�صول
على �إفراج م�رشوط.
ويف ت�سوية تعترب الأكرب التي يدفعها جمل�س
تعوي�ضات ال�ضحايا للأحكام اخلاطئة ،تو�صلت �سلطات والية كاليفورنيا ،التفاق �سيخفف من
الإجراءات القانونية الطويلة واملكلفة وغري ال�رضورية مع كريغ ،من خالل دفع  21مليون دوالر،
حيث �ستدفع املدينة مبلغ  4.9مليون دوالر ،بينما يح�صل على باقي الأموال من �رشكة الت�أمني
وم�صادر �أخرى مل ت�سمها.
وكانت املدينة �صادقت العام املا�ضي على ت�سوية مالية ب�سيطة بلغت  1.95مليون دوالر� ،أي
حوايل  140دوالر عن كل يوم ق�ضاه كريغ يف ال�سجن.
ولطاملا �أ�رص كويل على براءته ،ح�صل على عفو يف  ،2017بعدما ك�شف اختبار احلم�ض النووي
براءته من التهمة املن�سوبة �إليه ،حيث �أن التقنية التي ا�ستخدمت لتحليل العينة مل تكن متاحة
عندما �أدين كويل.
وكريغ كويل ،من قدامى املحاربني الذين �شاركوا يف حرب فيتنام ،مت اعتقاله قبل �أربعني عام ًا
واتهامه بارتكاب جرميتي القتل ،رغم �أنه مل يكن له �سجل جنائي �سابق� ،إال �أنه �أ�رص على براءته

حيوانات ورثت امل�شاهري!!..

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

"حذا ًء" ّ
يحدد الوزن و"عد�سات" تقي�س ال�سكر

تبحث �رشكة " "Verilyاململوكة من
" ،"Alphabetعن �رشيك لها لت�صنيع �أحذية
ريا�ضية هي الأوىل من نوعها يف العامل� ،ستزود
بح�سا�سات متطورة قادرة على حتديد امل�ؤ�رشات
احليوية لل�شخ�ص الذي يرتديها ،وقيا�س وزنه
وتعقب حركته ،و�إر�سال هذه البيانات �إىل
تطبيق خا�ص موجود يف الهواتف والأجهزة
الذكية.
و�أ�شار موقع "� "CNBCإىل �أن " "Verilyتعمل
حالي ًا على تطوير العديد من التقنيات املتطورة
الأخرى التي تتعلق بال�صحة ،كعد�سات ال�صقة
للعني تقي�س ن�سبة ال�سكر يف الدم ،ومالعق �إلكرتونية متت�ص اهتزازات اليد مل�ساعدة مر�ضى
الباركن�سون.
يذكر �أن �رشكات كـ " "Nikeو" "Pumaكانت قد �أطلقت م�ؤخرا �أحذية �شبيهة بتلك التي تعمل عليها
" "Verilyحاليا ،لكن �أحذية الأخرية قد ت�صبح الأوىل من نوعها يف العامل القادرة على قيا�س وزن
امل�ستخدم.

بحروف عمالقة يف الثلوج ..عر�ض زواج مميز جتذب االنتباه

ما �أن يت�أكد ال�شاب من
عواطفه ،ويتخذ قرار الإرتباط،
حتى يبد�أ بالتفكري اجلدي يف
طرق مبتكرة لطلب يد حبيبته
ومفاج�أتها ب�أ�سلوبه اخلا�ص
وطرق غري تقليدية.
وقد طبق �شاب �أمريكي تلك
املعايري بحذافريها عندما تقدم
بطلب عر�ض زواج من حبيبته،
جذب خالله انتباه الكثريين.
وفوق ثلوج حديقة عامة يف
مدينة �شيكاغو الأمريكية ،قام
ال�شاب بوب ليمبا بحفر وكتابة
عبارة "هل تقبلني الزواج مني؟".
وكان ال�شاب بوب ليمبا ،يخطط لعر�ض
الزواج على حبيبته بيغي بيكر يف عيد احلب
بطريقة مثرية ،عرب كتابة طلبه على الثلوج،
�إال �أن خطته مل تنجح يف ذلك الوقت ب�سبب قلة
الثلوج يف املدينة.
وعندما ت�ساقطت كمية كافية من الثلوج يف
مدينة �شيكاغو ،انتهز بوب الفر�صة وقام بكتابة
العبارة بحروف كبرية و�ضخمة للغاية على
ثلوج حديقة ماغي دايل و�سط املدينة ،لرتاه

بعد وفاة م�صمم الأزياء
ال�شهري كارل غارفيلد
تغريت موازين القوى يف
عامل احليوانات ،حيث ترك
لقطته �شوبيت ثروة ت�صل
�إىل  200مليون دوالر وبذلك
�أ�صبحت ثاين �أغنى حيوان
�أليف يف العامل بعد �أن كانت
يف �آخر القائمة برثوة تقدر
بـ 3مليون دوالر فقط.
كارل غارفيلد لي�س الأول،
ف�سبقه العديد من امل�شاهري
الذين تركوا حليواناتهم
الأليفة ثروة هائلة ،ولعل
�أغنى حيوان �أليف يف العامل هو كلب املاين ت�صل ثروته �إىل  357مليون دوالر ورث هذه الرثوة عن
الكونتي�سة الأملانية كارلوتا ليبن�شتاين بعد وفاتها لي�صبح الأغني.
لي�أتي بعدهم القط الغا�ضب الذي �ساعده املر�ض على حتقيق ثروة و�شهرة كبرية حيث يعاين من
ارتخاء يف ع�ضالت الوجه ت�سبب يف مالمح الغ�ضب الدائم على وجه لكن هذا دعم ثروته وجتاوزت
الـ 100مليون دوالر.
�أما يف املرتبة الرابعة ت�أتي القطة �أوليفيا اململوكة للمغنية ال�شهرية تايلور �سويفت ،لكن يبدو
ان �أوليفيا تعاين من الك�سل لذلك �أطلقوا عليها القطة الك�سولة يف حني �أن ثروتها تقرتب من الـ100
مليون دوالر منحتها �إياها �سويفت.

و�صل �أول �سائح يف العامل �إىل الف�ضاء،
حيث �أطلقت �رشكة فريجن غاالكتيك رحلة
حتمل م�سافر واحد فقط �إىل الف�ضاء،وذلك
�ضمن برناجمها ال�سياحي املرتقب حتقيقه
�إىل الف�ضاء.
�أول �سائح ار�سله امللياردير الإجنليزي
ريت�شارد بران�سون  Richard Bransonمن
خالل �رشكته و�صل اليوم وذلك لأن م�ؤ�س�س
فريجن جروب التي متتلك حال ًيا �أكرث من
� 400رشكة يف �أكرث من  30دولة حول العامل
ي�سعى خلو�ض الرحلة بنف�سه خالل اخلم�سة
�شهور القادمة خا�صة وانه حقق �أرقام قيا�سية
يف العديد من املجاالت.
يف حني انطلقت الرحلة من حالل مركبة

والديها ل�رشائها.
ويبدو �أن الفتاة مل ت�ستطع ال�سيطرة على
حمركات ال�سيارة التي انطلقت يف ا�ستقامة �إىل
الأمام وب�شكل �رسيع.
ول�سوء احلظ ،مل تتمكن الفتاة من �إيقاف
ال�سيارة قبل االرتطام الكبري ،حيث ا�صطدمت
بالزجاج الذي يغطي واجهة املعر�ض حمطمة
�إياه ،وخرجت ال�سيارة للطريق.

وعلى الرغم من هرع العاملون باملكان نحو
ال�سيارة ورك�ض �أحدهم خلفها� ،إال �أنهم مل
ي�ستطيعوا �إيقافها �أو منع اخل�سائر الفادحة التي
ت�سببت بها الفتاة.
وت�شري تقارير عاملية ،تتحامل على الأنثى،
�إىل �أن ن�سبة تركيز املر�أة �أثناء القيادة �أقل
من الرجل حيث �أن انتباهاها يت�شتت بالتفكري
والنظر �إىل �أ�شياء �أخرى.

بيغي من املبنى الذي تعمل فيه والذي يطل
على احلديقة مبا�رشة.
ومل تتوقع بيغي �أن يقوم حبيبها بهذا الأمر،
معلقة �أنها الحظت العديد من الأ�شخا�ص ينظرون
عرب النافذة باجتاه احلديقة ،وعلمت �أن هناك
�شيء ما يجري هناك ،لكنها مل تتوقع �أن يكون
الأمر يخ�صها.
وما �أن ر�أت بيغي عر�ض حبيبها ،حتى وافقت
على طلب الزواج على الفور وبد�أت بالتخطيط مع
بوب لإقامة حفل زفاف مميز يف ف�صل ال�صيف.

�أول �شخ�ص عادي ي�صل �إىل الف�ضاء يف رحلة �سياحية..

�أرادت جتربة �سيارة جديدة قبل �شرائها فحطمت املعر�ض بكامله
لطاملا كانت قيادة الفتيات لل�سيارات �سيئة
ال�سمعة� ،سواء كان ذلك من الرجال �أم من
املر�أة نف�سها ،فقد وقعت فتاة هندية يف خط�أ
ال يغتفر� ،إذ حطمت معر�ض ًا لل�سيارات خالل
جتربتها قيادة �سيارة بداخله قبل �رشائها.
حادث �صادم التقطته كامريا مراقبة
املعر�ض الواقع يف الهند ،للحظة حماولة
الفتاة جتربة ال�سيارة ،بينما كانت ب�صحبة

� /أ�سماء

جتارية حيث حلقت طائرة �صاروخية تابعة
ل�رشكة فريجن غاالكتيك حتى و�صلت �إىل
الف�ضاء ،وذلك بعد القيام بربنامج تدريبي
�صارم كانت بث مو�سيز واحدة من �أ�شهر معلمي
رواد الف�ضاء هي امل�س�ؤولة عنه.
بد�أت الرحلة من قاعدة موهايف اجلوية يف
كاليفورنيا حيث تركوا املركبة امل�أهولة على
ارتفاع � 44ألف قدم ،و�أكملت املركبة الف�ضائية
الرحلة حتى و�صلت �إىل ارتفاع � 295ألف قدم
فوق �سطح الأر�ض.
اجلدير بالذكر �أنها لي�ست املحاولة الأوىل
من ريت�شارد بران�سون للو�صول �إىل الف�ضاء
ففي املرة الأوىل مل�س حافة الف�ضاء لكن هذه
املرة و�صل �إىل ارتفاع �أعلى ب�رسعة ق�صوى حيث
انطلقت الرحلة يوم ال�سبت املا�ضي.
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يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة قدمنا لكم
حلقة من لقاء اجريناه مع املو�سيقي /احمد عمر
�إبراهيم ،و�إليكم يف هذا العدد تكملة
لهذا اللقاء.

�إعداد :جمال حممد علي
�أجرى اللقاء :قا�سم احمد
فكرة ت�أ�سي�س هذا املركز واهدافه؟
حتى االن لي�س هناك اي جهات او دعم
لت�أ�سي�س املركز �إذ انه ا�س�س مبجهوداتنا وقد
�ساعدين كثريا يف ذلك وله الف�ضل وال�شكراال�ستاذ
الفنان /االمني ح�سب الله ،وهو اول من اخربته
بالفكرة وبالفعل اعجب بها وجاء لزيارة
املركز وهو من ابرز اع�ضائه وامل�ساهمني فيه،
حيث انه من عام 2010جتمعنا انا والفنان عالقة
�صداقة وعمل وثيقة وقد انتجنا البوم مو�سيقي
وقمت انا بتوزيعه ،وكما عملنا �سوية اي�ضا على
�إنتاج اغنية.
فكرة ت�أ�سي�س مركز( افريكا يورو) الثقايف
�إنطلقت عندما بد�أت االحظ ان الثقافة الفنية
االفريقية مفقودة يف م�رص وذلك لي�س ذنب
النا�س �إذ انه لي�س هناك قنوات �إعالمية تروج
لهذه الثقافة الفنية ،فاكرثما تروج له هي
كرة القدم .ويف وقت قريب يف ندوة اقيمت يف
نادي ال�شباب االفريقي يف القاهرة قدمت �إقرتاح
ان نركز على الفن وخا�صة املو�سيقى النهم ا�سهل
ال�سبل لتو�صيل الفكرة والثقافة الن املو�سيقى
بتدخل جميع البيوت ولن حتتاج جواز �سفر ولن
حتتاج ان ي�أتوا �إليك بل هي التي ت�صل نيابة
عن الثقافة الفنية �إىل جميع البيوت ،لذا علينا
تثقيف النا�س من خالل الفن ،وقد قدمت لهم
مثاال يف �سبب حتديدي للمو�سيقى خا�صة وذلك
على �سبيل املثال من املمكن ان يح�رض العديد من
النا�س فيلم يف قاعة �سينما او مكان اخر دون ان
يتحدثوا �إىل بع�ضهم وعند �إنتهاء الفيلم �سيذهب
كل واحد يف �إجتاهه ،اما �إذا احييت حفل مو�سيقي
�ستجد النا�س ترق�ص وتتحدث �إىل بع�ضها وبذلك
يكون قد حدث تبادل لالفكار ،لذلك املو�سيقى
هي اف�ضل الو�سائل لتقريب النا�س �إىل بع�ضهم
وتبادلهم للثقافات.
ومن هذا �إنطلقت فكرة ت�أ�سي�س مركز(افريكا
يورو) الثقافية وبد�أت ابحث عن فنانني او فرق
فنية من بلدان �إفريقية يف القاهرة ومدن م�رص
جميعها وبحكم عالقتي اجليدة مع كثري من
الفنانني الإرتريني فنحن نتبادل املعلومات يف
حال و�صول او زيارة فنانني من �إرتريا فنذهب
ملقابلتهم ونتحدث عن الدعم املمكن ان يقدمه
املركز لهم النه مركز غري ربحي بل هدفه هو دعم
الفنانني االفريقيني العاي�شني يف م�رص ،وبذلك
�إ�ستطعنا ان نكون عدة فرق ومنها فرقة ِ
(�سنيت)
�إرتريا ،كذلك فرقة (�سان �شاين)نيجرييا ،واي�ضا
معنا فنانة �سودانية وهي ا�سيا مدين ،كذلك معنا
فرق اخرى وهي فرقة �إ�سمها(ارانقو) بيعزفوا
احلان نوبية جنوب �سودانية ،واي�ضا فرقة مزيج
وكذلك فرقة �إ�سمها(ارت نوبية) فتوا�صلنا اكرث
هو مع الفرق التي تعزف املو�سيقة االفريقية
فنحن نرى ما ميكن ان ندعمهم به و�إحتياجاتهم
وهل من املمكن ان ن�ساعدهم او ميكن ان نعمل مع
بع�ض و�إذا كانوا ال يحتاجوا �إىل م�ساعدة او دعم
منا ميكن هم ان يقدموا لنا الدعم وامل�ساعدة،
فالفكرة هي م�ؤازرة ودعم بع�ضنا البع�ض وهي
الهدف من فكرة و�إن�شاء ال(افريكا يورو).
ً
بداية يف العام  2011وحتولت
�إنطلقت الفكرة
الفكرة �إىل كيان ملمو�س بعد ت�أ�سي�سه يف نهاية
العام 2017م ،من اجل هذه الغاية كان علينا
�إقامة فرق ،بالفعل بد�أنا يف البحث عن عازيف
وفناين املو�سيقى الإفريقية ،وخالل مرحلة
بحثنا كنا جند فنان من دون عازف غيتار،
وجند عازف غيتار من دون فنان فقمنا بجمعهم
مع بع�ض بعد ذلك ظهرت م�شكلة الإ�ستديو� ،إال ان
هذه امل�شكلة قمنا بحلها وذلك النني كنت ع�ضو
فرقة فنية �إ�سمها و�سط البلد فتحدثت مع �شباب
الفرقة يف ان ي�سمحوا لهم يف �إ�ستخدام ا�ستديو
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ر�سالة كتبت قبل زمن وهو �صغري كانت الدليل
الوحيد الذي �إهتدى به الطريق حتى يجد اهله وذويه
الفرقة فتقبلوا الفكرة وفعال �سمحوا لهم على
�إجراء التمارين يف �إ�ستديو فرقة و�سط البلد وبعد
جناح الفكرة متكنا من �إقامة مهرجان يف العام
 2012و،2013بعد ذلك قدمت م�رشوع مل�ؤ�س�سة
املورد الثقايف ومتكنت من �إنتاج البوم مو�سيقي
ب�إ�سم روح وج�سد وفكرة االلبوم هي (اورينتال
افريكا مو�سيك) ،فدعوت �شباب مو�سيقني من
دول عديدة وهم من م�رص االردن ،الكويت،
ال�سعودية�،إثيوبيا �إرتريا ،ال�سودان،غانا،
اوغندا ،غينيا والعراق ،فقمنا بور�شة عمل ملدة
�شهر متكنا من �إنتاج البوم مو�سيقي .فالفكرة كل
ما تقدمت ت�أتي بفكرة جديدة تتطور اكرث واحلمد
لله االن املركز الثقايف ا�صبح حقيقة وفيه
ن�شاطات عديدة تقام فيه فهناك مكان لإقامة
ور�شات عمل ،وبروفات ومدر�سة لتعليم الر�سم،
و�إ�ستديو للت�سجيل كما له اي�ضا ن�شاط جتاري
الدوات تراثية �إفريقية ت�أتي �إلينا من دول
�إفريقية عديدة ومن خالل جتمعنا و�إقامة ور�شات
العمل نتمكن يف جمع العديد من االفكار اجلديدة
واملبتكرة.
كم من االالت املو�سيقية ت�ستطيع العزف عليها ,وما هي
اكرث الة مو�سيقية تعزفها؟
اكرث الة مو�سيقية بعزف عليها هي البيز
غيتار ،والنني بقوم بت�أليف مو�سيقى لالفالم
مثال وكما انني اي�ضا موزع مو�سيقي �إحتاج ان
تكون لدي فكرة ودراية بكل اال�صوات التي حتدث
املو�سيقى لذلك كان علي ان اتعلم العزف على
العديد من االالت املو�سيقية وبهذا بعزف القليل
على العود و الكيبورد  ،غيتار �إليرتيك،اكو�ستيك
وكذلك الة مو�سيقية تراثية من �شمال �إفريقيا وهي
الغامربي ،واالن اي�ضا اتعلم على (الكرار)� ،إال ان
االلة اال�سا�سية التي بعزفها هي البيز غيتار.
ما هو نوع املو�سيقى التي تهتم بها وتركز عليها اكرث؟
اكرث مو�سيقى �إهتم بها هي املو�سيقى الإفريقية
النها على ح�سب ر�أي هي ا�سا�س املو�سيقى يف
العامل واملو�سيقى احلديثة التي نعرفها هي
تكونت منها  ،ف�إذا ما الحظنا جميع ايقاعات
وا�صوات مو�سيقى البوب والبلوز والروك هي
نابعة من املو�سيقى الإفريقية ،وكما �إعتز
باملو�سيقى ال�رشقية النها تراثي وا�سا�سي وال
ميكننا تركه �إال انني �إ�ستفيد من مو�سيقى اجلاز
والبوب وغريها يف تطوير وتعميق املو�سيقى
ال�رشقية �إال ان تركيزي من�صب اكرث على املو�سيقى
ال�رشقية.

ما الفرق بني املو�سيقى الرتاثية واملو�سيقى احلديثة وهل
بينهم قا�سم م�شرتك؟
اول ما يجمع بينهم هو كونهم مو�سيقى،
وكال له خ�صائ�صه فعند عزف املو�سيقى الرتاثية
يحتاج من عازف املو�سيقى تركيز عايل حتى ال
يخلط فيها �شيئ لي�س منها او يخربها ب�إعطائها
ا�سلوب اخر ويحتاج لتوازن مركز ،وذلك عندما
تعزف على االت حديثة حتتاج املو�سيقى الرتاثية
لإعادة ترتيب ،بالن�سبة للمو�سيقى احلديثة فهي
مو�سيقى تعزف باالت مو�سيقية حديثة ودخلت
عليها الكهرباء والتكنلوجيا لذلك جند لها
ميزتها� ،إال ان العامل امل�شرتك بينهم هو كونهم
مو�سيقى.
كونك مو�سيقي تهتم باملو�سيقى الإفريقية ،هل
وجدت االت مو�سيقية تراثية يف �إرتريا مل تكن
تعرفها من قبل؟
�إذا كنت قد �س�ألتني هذا ال�س�ؤال يف عام
2009يف اول زيارة يل لإرتريا كنت �ساقول لك
نعم وجدت الكثري من االالت املو�سيقية الرتاثية
التي مل اكن اعرفها من قبل �إال انه بعد زيارتي
لإرتريا قد حدث يل الكثري من التغريات ولقد
اثرت تلك الزيارة اال�ؤىل كثريا على نف�سي� ،إال
انني من بعد تلك الزيارة عملت يف الع�رشة
�سنوات املا�ضية يف م�رشوع (دناي) حيث يختار
امل�رشوع اع�ضاء من دول حو�ض النيل نتجمع
ونعمل ور�شة عمل ثم نقوم بجولة يف خمتلف
الدول واخر جولة قمنا بها كانت يف امريكا
لفرتة ثالثة ا�شهر ون�صف ،واجلوالت التي
كانت قبلها كانت يف اربعة دول اروبية وهي
املانيا ،بلجيكا ،الرنويج والدمنارك ،حيث
�إ�ستطعت ان اعرف يف هذا امل�رشوع العديد من
االالت املو�سيقية الرتاثية وهي (الكرار وامل�سنقو
والواطا والكربو) ،ويف زيارة الثانية اليوم
عرفت (ال�شامبقو).بذلك ميكننا ان اقول نعم لقد
تعرفت على ااالت مو�سيقية تراثية عديدة عن قرب
يف خالل زيارتي الثانية لإرتريا .
ماذا يتطلب لتتطور املو�سيقى الإرتريا اكرث؟
لقد الحظت ان يف �إرتريا �إهتمام عايل
باملو�سيقة وال�شعب مذواق للفن ومهتم به فهناك
الكثري من الن�شاطات املو�سيقية واملهرجانات
الفنية التي تقام كل عام وجميع تلك العوامل
هي ار�ضية مهمة لتطور املو�سيقى .اما �إذا كنا
�سنتحدث عن ما يتطلب لتطور املو�سيقى عموما
ميكن حتقيق ذلك عرب و�سائل الإعالم التي
ت�ستطيع من خاللها ان تقدم بع�ض الربامج التي
تتحدث عن املو�سيقى وكيفيتها وما هي اال�صوات
التي ت�صدر عن االالت املو�سيقية وب�إعطاء بع�ض
الدرو�س العامة عن املو�سيقى واالتها ميكن ان
تطور ال�شعب وتزرع فيه الثقافة املو�سيقية،
وكذلك ح�ص�ص يف املناهج التعليمية يف املدار�س
و�إقامة املعاهد املو�سيقية� .إال انه علينا الإهتمام
واملحافظة على الرتاث الفني الغني الذي منلكه
النه ا�سا�س ننطلق منه فمعظم دول العامل جندها
قد فقدت تراثها الفني ال�شعبي لذلك علينا تطوير
هذا اجلانب واملحافظة على جودته.
ما هو �إنطباعك عن �إرتريا خالل زيارتك االوىل
والثانية؟
احلى �إنطباع تكون لدي عن �إرتريا هو الهد�ؤ
والنظافة والنظام والإحرتام يف ال�شارع الذي
وجدته يف زيارتي االوىل لإرتريا يف العام 2009
كانت زوجتي معي وهي �إمريكية اجلن�س حتى هي
كانت م�ستغربة انه لي�س هناك احد بينظر �إليك
يف ال�شارع او يعاك�سك ،وهذا ال جنده يف معظم
الدول ،وقد اعجبت كثري ًا بال�سلوكيات التي
ميتاز بها ال�شعب ،وهنا اي�ضا جند امل�ساواة

بني الرجل واملر�أة وم�ساواة بني جميع اعراق
ال�شعب وكل فرد يقوم مبا عليه من واجبات
فرتى اجلميع يقوم بالنظافة ولي�س هناك تلوث
بيئي ،واملناخ جميل جدا ومعتدل وزرت مدينة
كرن يف زيارتي الثانية فالطرق لديها مناظر
مدينة م�صوع وقد
طبيعية خالبة ،وزرت
احببتها و�إنبهرت ببحرها و�شواطئها ومبانيها
القدمية ملختلف احل�ضارات القدمية ،حيث انه
يف زيارتي االوىل لإرتريا مل تكن لدي فكرة عن
جغرافيتها وعندما ذهبت ملدينة �صنعفي لقد
فوجئت باجلبال والتعرجات احلادة واملرتفعة
واح�س�ست بالقليل من الرعب� .إال انني يف زيارتي
الثانية ملدن كرن وم�صوع �إ�ستمتع اكرث باملناظر
التي حتيط بالطريق من جميع اجلوانب �إال انني
عندما اح�س بالرعب احاول ان اخلد �إىل النوم.
�إ�ستقبال ال�شعب الإرتري وتعاملوا مع ال�ضيف و�إنطباعاتك
يف ذلك؟
لقد اح�س�ست بالكرم والرتحيب يف �إ�ستقبالهم
لل�ضيف ويودوا ان يقدموا لك كل �شيئ ويكرموك
وهذا نابع من امل�ساواة التي هي من طباعهم
املمتازة وذلك يجعلك تكن وحت�س بالتقدير
واحلب لهم.
من خربتك كمر�شد �سياحي ما هي نظرتك لإرتريا من هذا
املنظور؟
�إرتريا متتاز بكل متطلبات العامل ال�سياحي
من مناظر جبلية طبيعية ومباين اثرية ومواقع
تاريخية ولكل �إقليم مميزاته اجلغرافية والب�رشية
واللغوية ،ومتتلك �إرتريا ت�سعة قوميات وت�سعة
لغات وت�ستطيع من خالل ذلك ان تعد ت�سعة برامج
ملواد �سياحية وانا مت�أكد ان ال�سياح ينبهروا يف
دولة �إرتريا مبا متتلكه من خ�صائ�ص �سياحية
عديدة ،وامتنى ان نتطور يف هذا املجال جلذب
ال�سياح عرب الإ�ستثمارات والإنفتاح.
ر�سالة او كلمة اخرية حتب ان تطرحها؟
يف الوقت احلايل انا اركز على اجلانب الثقايف
يف مركز افريكا يورو و�إن�شاء الله حا يكون يف
البوم جديد وبعد ذلك �إن�شاء الله �ساقوم بزيارة
�إرتريا كل عام و�إن امكنني �ستكون زيارتي كل
�ستة ا�شهر وافكر يف عمل ور�شة عمل مع زمالئي
الفنانني يف م�رص مع الفنانني الإرتريني و�سيقام
مرة يف م�رص ومرة يف �إرتريا و�سرنى الطريقة
اال�سهل لتنفيذ هذه الفكرة ،والهدف من ذلك هو
ان يعرف االخوة امل�رصيني عن الثقافة الفنية
الإرترية ويكون هناك تبادل للخربات ،ووعي
وثقافة فنية �رشقية �إفريقية وهذه هي الفكرة
التي ا�س�س عليه املركز الثقايف افريكا يورو.
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فيلم ” “The Crewيت�سبب بـ“�أزمة“ يف مهرجان �شرم ال�شيخ لل�سينما الآ�سيوية

�شهد اليوم الأول من الدورة الثالثة
ملهرجان �رشم ال�شيخ لل�سينما
الآ�سيوية� ،أزمة ب�ش�أن عر�ض فيلم
” ،“The Crewالذي ت�شارك يف
بطولته كوكبة من جنوم ال�صف الأول.
وك�شف م�صدر مطلع �أن �صنَّاع فيلم
” ،“The Crewقرروا �سحبه من
مهرجان �رشم ال�شيخ ،بعد �إلغاء
عر�ضه خالل حفل االفتتاح ،كما

مقررا من قبل م�س�ؤويل الدورة
كان
ً
احلالية.
وقال امل�صدر �إن ”حالة من الغ�ضب
انتابت �صنَّاع الفيلم ،بعد جتاهل
عر�ضه خالل حفل االفتتاح ،كما مل
ُيعر�ض يف �صباح اليوم التايل.
و�أ�شار �إىل �أن الدورة احلالية ”ت�شهد
�سوء تنظيم ،فيما يتعلق بعر�ض
الأعمال امل�شاركة يف املهرجان ،ما

احرتاما
دفع �أبطال العمل لالن�سحاب
ً
للفيلم وجنومه ،ولل�سينما امل�رصية“،
على حد قوله.
وفيلم ” “The Crewمن بطولة:
ي�رسا ،و�أحمد حلمي ،ومنى زكي،
و�رشيف منري ،وهو من �إخراج �إ�سالم
ر�سمي ،و�إنتاج �سينما فاكتوري،
بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من جنوم
ال�سينما امل�رصية.

فوجئت اجلماهري امل�رصية عقب
نهاية احلفل بفنان امل�ؤثرات اخلا�صة
الب�رصية �أحمد وليد وهو يعلن �أنه
عمل �ضمن فيلم "�سبايدر مان �إنتو ذا
�سبايدر فري�س" (Spider-man into
 )the spider-verseاملتوج بجائزة
الأو�سكار يف فئة �أف�ضل فيلم ر�سوم
متحركة.
و"�سبايدر مان �إنتو ذا �سبايدر
فري�س" هو فيلم الر�سوم الأول يف
�سل�سلة �أفالم �سبايدر مان ب�شكلها
اجلديد ،وتدور �أحداثه و�سط عوامل
متعددة لكل منها �سبايدر مان اخلا�ص
بها ،وي�أتي جناحه يف مو�سم جوائز
عام � 2019إكماال ل�سل�سلة �أفالم التنوع
العرقي ،حيث تدور �أحداث الفيلم
ب�شكل رئي�سي على قدرة �أي �إن�سان على
التحول لبطل خارق ،بغ�ض النظر عن
لونه �أو جن�سه �أو �أ�صله.

يذكر �أن الفيلم دبلج باللغة العربية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،حيث قام
الفنان امل�رصي تامر ح�سني بالأداء
ال�صوتي ل�شخ�صية بيرت باركر،
�سبايدر مان يف العامل الذي نعرفه.
وا�ستطاع الفيلم �أن يح�صد جائزة
�أف�ضل فيلم ر�سوم يف حفلي جوائز
الغولدن غلوب والبافتا ،بالإ�ضافة
�إىل حفل جوائز الأو�سكار ،ليعلن
نف�سه �أجنح �أفالم الر�سوم يف عام
 ،2019هذا النجاح النقدي جاء جنبا
�إىل جنب مع جناح جماهريي كبري،
حيث حقق الفيلم ما يزيد على 184
مليون دوالر داخل الواليات املتحدة،
وما يزيد على  326مليون دوالر على
امل�ستوى العاملي.
و�أحمد وليد ،م�رصي ،فنان م�ؤثرات
خا�صة ،وطبقا للمعلومات املتاحة
يف �صفحته ال�شخ�صية على موقع

في�سبوك فقد در�س امل�ؤثرات اخلا�صة
يف "جامعة لندن ميرتوبوليتان"،
وهو يف الأ�صل �أحد �أبناء مدينة
الإ�سماعيلية ،ويعمل الآن م�رشفا على
�أعمال امل�ؤثرات الب�رصية لدى �رشكة
"ديزين".
وقبل فيلم "�سبايدر مان �إنتو ذا
�سبايدر فري�س" عمل وليد يف �أفالم
عدة �شهرية ،نذكر منها وفقا ملا ذكر
يف �صفحته الر�سمية على موقع "�آي �أم
دي بي" �ضمن فريق امل�ؤثرات الب�رصية
اخلا�صة بفيلم "اجلميلة والوح�ش" (
 )The beauty and the beastالذي
�أطلقته ديزين عام  ،2017بالإ�ضافة
�إىل فيلمني من �أ�ضخم الإنتاجات
العاملية يف عام  ،2018وهما
"وحو�ش مذهلة ..جرائم غريندلوولد"
(Fantastic Beasts: The Crimes of
 )Grindelwaldالفيلم الأحدث �ضمن
عامل هاري بوتر ،وفيلم "�أفينجرز..
�إنفينتي وور" (Avengers: Infinity
 ،)Warوفيلم "مارفل" الأ�ضخم يف
العام املا�ضي.
كما تظهر ال�صفحة �أنف�سها �أي�ضا عمل
وليد يف الوقت احلايل �ضمن فريق
امل�ؤثرات اخلا�صة يف فيلم "مارفل"
املنتظر بقوة خالل عام  ،2019وذلك
يف اجلزء الأخري من ملحمة �أفينجرز
من خالل فيلم "�أفينجرز� ..إندكيم"( ،
 )Avengers: Endgameالذي �سرنى
من خالله ماذا حدث لأبطال �أفينجرز
بعد فوز ثانو�س وق�ضائه على ن�صف
�سكان الكون

�أحمد وليد ..فنان م�صري من فريق �سبايدر مان الفائز بالأو�سكار

رق�صات بولروم :من ر�شاقة الفال�س الأوروبي �إىل هيام الرومبا الكوبية

�أنواع الرق�ص يف العامل
ال حت�صى ،غري �أن بع�ضها
يدخل يف قائمة الرق�ص
الكال�سيكي ،ومت �إدراجه يف
برنامج الرق�ص العاملي مثل
رق�صة بولروم التي تتفرع
�إىل ع�رش رق�صات من بينها
الأوروبية والالتينية
يعدها فنا،
هناك من
ّ
و�آخرون ريا�ضة ،وهناك من ي�سميها
لغة توا�صل بني ال�شعوب .ومن

الطريف �أن بع�ض هذه الرق�صات كان
حمظورا يف عدد من الدول يف حينه،

بيد �أن م�سابقات دولية خا�صة بها
تجُ رى اليوم على م�ستوى عاملي.

ر

الراب الهندي يفر�ض نف�سه يف ال�سينما العاملية

اختتم الفيلم الهندي "فتى ال�شارع" (� )Gully Boyأ�سبوع عر�ضه الأول يف
ال�سينما ب�إيرادات تعدت  14مليون دوالر يف �صاالت العر�ض الهندية املحلية
فقط ،كما حقق ما يزيد عن  12مليون دوالر يف دور العر�ض العاملية ،يف حني
تكلف �إنتاج الفيلم نحو  2.7مليون دوالر فقط ،وكان قد ا�ستفاد من مزية عر�ضه
لأول مرة يف "عيد احلب" حمق ًقا يف هذا اليوم �أعلى �إيرادات يف الأ�سبوع.
الفيلم غنائي يعتمد على مو�سيقى الراب ،ويدور حول الفتى مراد الطالب يف
العام النهائي بالكلية ،الذي يحاول �شق طريقه يف عامل غناء الراب يف مدينة
مومباي بالهند ،معتم ًدا على كتابة الأغاين ب�شكل �رسي بينما يعاين من معاملة
�أبيه القا�سية وا�ضطراره �إىل العمل بدوام جزئي.
ي�ستطيع مراد تدريجيا حتقيق �أوىل خطواته يف هذا العامل الغنائي الذي �أُغرم
به ،وي�ستطيع و�ضع قدمه على �أول الطريق ال�صحيح يف عامل الراب الهندي.
الفيلم من بطولة رانفري �سينغ وعلياء بهات ،ومن �إخراج زويا �أخرت التي
�ساهمت يف �إنتاجه وكتابة ال�سيناريو اخلا�ص به ،وقد ا�ستلهمت ق�صة الفيلم
من حياة اثنني من �أ�شهر مغني الراب يف الهند ،وهما ديفاين ونايزي ،لكنها ال
تعر�ض ق�صة حياتهما ب�شكل مبا�رش كما �أ�شيع.
قرر النجم املحبوب رانفري �سينغ التخلي عن �شاربه من �أجل �أداء هذا الدور
رصح
يف الفيلم ،وهو ال�شارب الذي اعتاد جمهوره على ر�ؤيته به ،وكان قد � ّ
مرارا ب�أن الفيلم قريب من قلبه ،و�أنه يتمنى �أن ي�سلّط ال�ضوء على مغنيي الراب
يف الهند ب�إلقائه نظرة على حياتهم والتحديات التي تواجههم ،وعلى فن الراب
الذي ال يزال يخطو خطواته الأوىل يف الهند لكنها -كما يبدو -خطوات واثقة.
�صاحب �إ�صدار الفيلم ن�رش �ألبوما لأغاين الراب اخلا�صة بالفيلم ،ويحتوي
على � 19أغنية ميكن اال�ستماع �إليها بعد م�شاهدة الفيلم وربطها ب�أحداث الفيلم
و�شخ�صياته.
ن�رش النجم الأمريكي ويل �سميث مقطع فيديو عرب ح�سابه الر�سمي على
�إن�ستغرام� ،أ�شاد فيه بجهود رانفري �سينغ الظاهرة بو�ضوح يف الفيلم ،وهن�أه
على �أدائه املميز يف غناء الراب ،وعلى م�ساهمته لن�رش الهيب هوب يف العامل،
وتعد هذه �شهادة كبرية للفيلم حيث �إن ويل �سميث واحد من �أهم مغني الراب
يف العامل.
ح�صلت خمرجة الفيلم زويا �أخرت على تقدير نقدي كبري حمليا وعامليا،
بالإ�ضافة �إىل الإ�شادة بجر�أتها يف اختيار ق�صة الفيلم ،فهو الفيلم الهندي الأول
الذي تدور ق�صته حول مغني الراب الفتًا الأنظار �إىل هذا الفن ال�صاعد بقوة يف
الهند ،و�أ�ضاف بع�ض النقاد �أن الفيلم �أرق و�أب�سط و�أجمل مما يظهر يف الدعاية
الإعالنية.
حاز الفيلم �أي�ضا على تقدير جماهريي كبري ميكن معرفته من �أرقام الإيرادات
ومقارنتها مبيزانية الفيلم ،لكون الفيلم يحمل ق�صة ب�سيطة غري معقدة
ا�ستطاعت ربط امل�شاهدين مب�شاكل �شخ�صيات العمل ،كما نال �سينغ �إ�شادة
كبرية على �أدائه لهذا الدور الذي مل�س قلب كل من �شاهد الفيلم.

فيلم يندد بعبثية احلرب ّيتوج يف مهرجان في�سباكو

نال
"ذي مري�سي
�أوف ذي
جا نغل "
للمخر ج

فيلم

الرواندي
يل
جو
كا ر يكيز ي
اجلواد
جائزة
الذهبي يف مهرجان في�سباكو
الإفريقي ليل ال�سبت املا�ضي يف
واغادوغو.
وفاز املمثل البلجيكي مارك زينغا
جائزة �أف�ضل ممثل عن دوره يف هذا
الفيلم الذي يندد بعبثية احلرب.
وكانت جائزة اجلواد الف�ضي من
ن�صيب فيلم "كارما" للمخرج امل�رصي
خالد يو�سف ،فيما نال فيلم "فتوى"

للمخر

بن

ج

ا لتو ن�سي
د
حممو
حممود اجلواد

الربونزي.
وحازت �سامنتا موغوت�سيا جائزة
�أف�ضل ممثلة عن دورها يف "رفيقي"
للمخرجة الكينية وانوري كاهيو.
وقد عر�ض هذا الفيلم يف مهرجان
كان الفرن�سي ال�سنة املا�ضية وواجه
م�شاكل مع الرقابة يف كينيا كونه
يروي ق�صة حب بني امر�أتني.
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رحلة يف عوامل فنان
يف قلب العا�صمة ا�سمرا وخلف مبنى وزارة
التعليم ويف ق�سم املناهج بالتحديد توقفت ارتريا احلديثة
لتبحر يف عوامل فنان وتغو�س يف اعماق مبدع  ...يف �صباح
ا�سمراوي م�شم�س وم�شع اقتحمنا عليه بهوا ف�سيح ًا وغرفة
تغ�ص بالو�سائل واللوحات وااللون  ..ك�سرنا حاجز ال�صمت
والهدوء املخيم علي الغرفة ..ا�ستقبلني بابت�سامة �صافية
وم�شعة ارت�سمت علي الوجه ...ابت�سامه �صافيه ال ت�صدر
اال من اعماق فنان ماهر ووجدان حمرتف وعيون طفل
الربئ  ..هنا يف هذه الغرفه يزدهي الفن الرائع ت�صمت
كل اال�شياء يف هذه الدهاليز وحدها الري�شة تتكلم ووحده
اللون والزيت والطالء يتنف�س حتت امواج االبداع كما
تتنف�س اال�سماك امللونه حتت املاء ويف اغوار البحر ...
فنان هادئ ال�صمت رزينا وقور ًا �ش�أن كل الفنانني الغائ�صني
يف ملكوت الفن و�سبحات االبداع الر�صني  ...ترت�سم علي
وجهه الب�شو�ش م�سحة فرح و�صمت توا�ضع جم  ..تليق
بعظمة الفنان وعبقرية املبدع واالن�سان اال�ستاذ اجلليل
(همد علي قنجار ) م�س�ؤل ق�سم الو�سائل والت�صميم بوزارة
التعليم يف ق�سم املناهج اه ًال ومرحب ًا بكل بني �صفحات
ارتريا احلديثه ...

حاوره/جمال بحلياي
 ...يف البداية ا�ستاذ همد الن�شئة واملوهبة وروعة احللم
والطموح يف م�سرية الفنان وم�سارات ان�سان ؟
ن�ش�أت يف مدينة افعبت ..مدينة ت�أوى بني جبالها
وكثبان رمالها مل�سات وجوانب فنية م�رشقة  ..كنا
ننحت متاثيل ( جمال او نوق ) من احلجارة وكانت
ت�صاميم هذا احليوان ال�صابر الرائع ال�صامد كالفن
هي البداية وعندما بد�أت الدرا�سة مبدينة افعبت
�شعرت ان روح الفنان ت�رسي يف اعماقي وتنزلق
بدواخلي .يف البدء �شعرت انه اح�سا�س عابر واذكر
ان ال�شيخ �صالح رحمه الله قال يل حمذر ًا �ست�سئل
عن هذه الروح يف االخرة �شعرت باخلوف والرعب
ولكن هاج�س الفن وطيف االبداع طبطب على كاهلي
ال�صغري وقال يل ال تتوقف وا�صل امل�شوار واكت�شفت
احلقيقة موهبتي يف املرحلة املتو�سطة بال�سودان
لوجود اندية ومراكز و�صالونات  ..وهناك ت�شكلت
ميويل االبداعية وت�أودت براعم واغ�صان االبداع بني
اناملي ال�صغرية
 ...ال�سودان – الدرا�س – الفن – االبداع مرحلة
متجددة يف م�سرية الفنان ودروب مبدع وهاو – كيف
تو�صف هذه املرحلة ؟
االن�شطة املدر�سية كانت بواكري ابداعي ومل�ساتي
الفنية وكنت مع اعمامي كانوا يدفعونني اىل
االهتمام بالدرا�سة �أكرث ووا�صلت درا�ستي االكادميية
بالتوازي مع ا�شباع رغبتي الفنية وميويل يف الر�سم
والفن.
 ...بعد املرحلة املتو�سطة ياترى اين اجته
الفنان احلامل والطالب املطارد واملهاجر من بالده
...؟
غلفت وجهه اال�سمر م�سحة �صافية من اال�رشاق
ب�صوت حامل ونربة فنان قال يل اجتهت اىل ليبيا اىل
املتو�سط للدرا�سة العليا يف اجلبل االخ�رض مبنطقة
البي�ضاء
ت�أثريات اجلبل االخ�رض علي ري�شة ولوحة
ومل�سات الفنان املهاجر والالجئ البعيد عن ار�ض
االحالم اال�ستاذ همد قنجار  ...هنا يف هذه البقعة
من ليبيا حدث تغيري جوهري يف حياتي الفني حيث
اكملت بها املرحلة الثانوية ويف هذه احلقبة �شاركت
يف م�سابقات ومعار�ض للفنون الت�شكيلية والتقيت
مبجموعة فنانني ومنهم من ابناء ارتريا مثل الر�سام
(علي احمد) من ابناء قندع ومن االخوة الليبني اذكر
( مفتاح ورفلي – علي فكي ) وا�شتغلت مع ه�ؤالء
الفنانني يف معر�ض كبري مبدينة (�شحاد ) منطقة
اثرية رومانية يف �رشق ليبيا وهي منطقة �سياحية،
هنا جتلت روح الفنان ونطقت الري�شة واللون ت�شكل
اجلزء االكرب من اعمايل الفنية
 ...ملحات من ابداعك ومل�ساتك بهذا املعر�ض؟
وقع اختياري على لوحات جت�سد الطبيعة ال�صامتة
و لو حا ت
فلكلورية تعك�س
االزياء ال�شعبية
ل�سكان منطقة
اجلبل االخ�رض،
مولع
وكنت
بااللوان الباردة
( بني ,الزرقة و
االخ�رضار ) هنا
اتخذت قراري
امل�صريي الفني
و�سلمت مفاتيح

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

امري وم�ساري لعرائ�س الفن وبنات االلوان وال�ضوء
والعتمة وقررت ان ادر�س الفنون اجلميلة !!..
رحلة ممتعة وم�سارات رائعة من ارتريا ايل
ال�سودان ايل ليبيا واخري ًا ايل ال�شام مهبط الفن
ومربط الت�ألق وروح االبداع !!...
هبط بنا الطائرة يف مطار دم�شق يف العام 1984
واجتهت تو ًا اىل كلية الفنون اجلميلة بجامعة دم�شق
وت�ضم كلية ( الفنون) و( العمارة) باعتبار ان هذين
الفنني متالزمني مرتابطني املعمار يهتم بالفن
من اطاره اخلارجي ،اما الفنون فتهتم به من داخل
واخلارج وندر�س يف هذا الق�سم املواد امل�شرتكة بني
الفنني ،هنا التقيت بفنانني ارتريني ت�شكيليني،
منهم �سليمان بخيت واال�ستاذ حممد نور �سعيد الذى
عمل بوزار االعالم الكلية بطبيعتها ت�ستوعب اعداد
ب�سيطة بعد �إجراء امتحانات القبول
 ...ا�ستاذ قنجار الري�شة واللون واللوحة
واالطار والتوهيم واخليال كلهم يعرفونك وتعرفهم
واحد ًا واحدا كيف وقفت معاك هذه الرموز واالقانيم
امل�رشقه يف امتحان القبول بجامعة دم�شق !!! ؟
كان االختبار على مرحلتني نظري وتطبيقي
العملي �صورة لفتاة جم�سدة امامك جتلب الفتاة
بجمالها ورونقها ال�ساحر و�سط حلقة دائرية من
فنانني غارقني يف امواج االبداع وكل فنان يتناول
اجلهة التي يراها وي�ستهو بها !!...
وماذا كان ن�صيب اال�ستاذ املبدع قنجار من هذا
امل�شهد الفني الناطق واحلي واملاثل امامه!!...
تناولت اجلانب االمامي من الفتاة املاثلة امامي
كعرائ�س البحر الوجه بتحديد مع كامل اجل�سد وبدات
بالإ�سكيج وهذا رقم كروكي �رسيع مدخل اللوحة
التف�صيلية وبعد ذلك �رشعت يف ابراز التفا�صيل
اال�شياء اال�سا�سية من عنا�رص اللوحه الظل –الن�سبة
الذهبية اخللفي وعالجها مع ال�صورة ملم�س اجللد
والقما�ش مدى اختالف هنا ال بد ان تربز اللم�سات
الفنية الر�شيقة واملعرب
ا�ستاذ قنجار كيف يتجاوز كل هذه التحديات
الر�شيقة الرقيقه وال�صعبة يف ذات الوقت !..
دخلت املناف�سة وانا مرتدد خائف لعظمة
الفن وثقل ميزانه ومعايره ولكن جتاوزت
هذا االختبار بدرجة ممتازة هنا تنف�ست
ال�صعداء واطلقت لروحي العنان ان حتلق
كفرا�شات الربيع يف ف�ضاء كلية الفنون
بجامعة دم�شق
ا�ستاذ ( همد قنجار ) من نحوتات اجلمل
بافعبت اىل مدرجات كلية الفنون اجلميلة
بجامعة دم�شق امل�سافات امل�سارات االحالم
اجلميلة واحلب والفن ولغة اللون والوجدان
!!..
الفنون اجلميلة يف خمملها خم�س فروع (الت�صوير
الزيتي – النحت واحلزف – الديكور – احلفر
–الإعالن ) وكلها جمتمعة يطلق عليها الفنون
الت�شكيلية يف ال�سنة االوىل در�ست كل هذه الفنون
ويف ال�سنة الثانيه يبد�أ التخ�ص�ص
 ...التخ�ص�ص يف بداياته واختالجاته و�رسيانه
يف روح فنان وطالب بجامعة دم�شق !!!
�إن اجلمل الذي انطلقت �أنحته و�أنا �صغري يف
طرقات ومنحنيات �أفعبت داهمني هذه املرة بهيكله
ال�ضخم و�سمته ال�صابر الوقور وحنينه وانينه قبل
ر�أ�سي و�أناملي وقال يل ب�صوت ،ممتلء حبا و�أمال
وطموحا� :أخرت النحت من �أجلي ومن �أجل الفن
ف�أخرتت النحت ودر�ست �أربع �سنوات من هذا املجال
 ..بكلية الفنون اجلميلة.
النحت كفن وابداع ابعاده جماله ورونقه يف دنيا
الفنون الت�شكيلية ب�صفتك فنان متخ�ص�ص !!...
النحت يطلق عليه ابو الفنون كل ر�سومات
واثار التاريخ احل�ضارية والإن�سانية منذ الفراعنة
واال�شوريني والكلدانيني والبايليني والرومان
ارتكزت بكل ثقلها وجمالياتها علي فن النحت
واملج�سمات ومن االثار البارزة باملنطقة اله التبع
يف املنطقة معلوله متحف دم�شق به منحوتات كثرية
لالً�شورين – ومدينة حلب بقلعتها عبارة عن لوحة
منحوتة على ال�صخور
 ...النحت كفن �إن�ساين عريق على ماذا يعتمد هذا
الفن ؟؟؟
يف البدء كان من احلجارة وبد�أت احلياة تتقدم
وا ًالفاق تت�سع فكان النحت على اخل�شب وعلى احلديد
وظهرت بعد ذلك مدار�س فنية متعددة ( التكعيبية-
التجريدية – الطبيعية ) وظهر رواد من الفنانني يف
هذا اجلانب على �سبيل املثال ( حممد منري فاحت
املدر�سة عميد كلية الفنون اجلميلة بجامعة دم�شق
�سابقا واخرون
..مراحل مهمة �شكلت حياة فنان ومواقف التن�سى
وم�شاركاتك يف املعار�ض وامل�سابقات واملتابعات
الفنية !!
�شاركت مرتني يف منا�سبات التخريج باجلامعة
وكان معر�ض ًا جماعي ًا وكانت ورقة تخرجي واللوحة
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التي اخرتتها �صورة
لل�شهيد البطل حامد
ادري�س عواتي وكان
بورتريه
النحت
حتت جم�سم واذكر ان
هذ العمل ظهر ون�رش
جريدة’ت�رشين
يف
ال�سورية وكان ذلك
يف العام.1989
(قنجار)
ا�ستاذ
عندما ن�رش هذا العمل
الرائع يف جريدة
احا�سي�س
ت�رشين
واحالم
خاجلتك
واطياف راودتك كفنان مبدع وطالب مهاجر ومنا�ضل
؟
�شعرت بفرحة التو�صف ابعادها وارى هذا العمل
ين�رش يف �صحيفة ر�سمية كما �شعرت بالفخر لأن
املج�سم هو �صورة ويج�سد لبطل ج�سد احالم �شعب
وكر�س ن�ضال جماهري بطلقة داوية اطلقها يف ادال
وقاد انطالقة �شعب وكفاح �شعب يتوق ايل احلرية
وحلظة العودة !!..
هل من م�شاركات اخرى بعد هذا الظهور امل�رشف
علي ال�ساحة الفنية العربية !!
املعر�ض الثاين كان معر�ض اقامه االرتريني
بدم�شق وكان مبنا�سبه عيد الثورة و�شاركو فيه
كوكبة من فنانني ارتريني در�سوا معي بذات اجلامعة
واذكر منهم �سليمان بخيت والفنان املرحوم عقبة،
كما �شارك فيه فنانون فل�سطينيون وكانت الأعمال
عبارة عن ر�سومات زيتية ومائية وجم�سمات وكانت
يف جمملها تربز ن�ضال �شعب �إرتريا من �أجل احلرية
والإ�ستقالل وتراث �شعبها كما �شمل تراث ال�شعب
الفل�سطيني.
�أ�ستاذ /همد قنجار من مدرجات كلية الفنون
اجلميلة ومن �ساحات وباحات جامعة طليطلة
جامعة دم�شق �إىل �أين �إجته الفنان
احلامل املبدع...
عاودين احلنني مرة �أخرى
اىل مياه املتو�سط �إىل اجلبل
الأخ�رض لكن الأقدار �ساقتني
�إىل اجلنوب منطقة ال�شاطئ
براك وذهبت لأدر�س يف
معهد الفنون للمعلمني
ودر�ست هناك مدة �أربع
�سنوات وحتررت �إرتريا
وجاء احللم املنتظر لكل
الجئ يحمل حب ًا لوطنه
وقررت العودة �إىل وطني.
�أ�ستاذ وفنان ومهاجر
لوحة العودة �إىل الوطن
املحرر عود ًا حميدة!!!؟
الفرحة متوج بالأعماق مثل
تيار هادر و�إنطلقنا عن طريق الرب
من منطقة كفرة �إىل دنقال العجوز ثم
منطقة العوينا �إىل العا�صمة اخلرطوم� ..إىل ك�سالل
�إىل �أر�ض احللم والأطياف ومركز الأعتزاز �إرتريا رحلة
طويلة �إ�ستغرقت � 9أيام رحلة على الرمال وال�رساب
وحرارة ال�شم�س وكنا ن�رشب املاء وهو يغلي من
الربميل على ظهر ال�سيارة حتى اخلرطوم...
بداية امل�شوار يف �أر�ض الوطن كيف ي�صفها الفنان
قنجار!!
يف العام 1994م توافد عدد كبري من ال�شباب
الإرتريني اخلريجني لل�رشق الأو�سط وهناك وزارتني
�أ�ستوعبت ه�ؤالء ال�شباب ح�سب تخ�ص�صاتهم وزارة
الإعالم والتعليم وكان حظي بوزارة التعليم وبني
احلني والأخر كنت �أ�ساعد الإعالم من خالل ر�سم
الكاريكاتور.
�أول مركز تعليمي �أو م�ؤ�س�سة �أ�ستغل بها الأ�ستاذ
والفنان �صاحب الري�شة البارعة والرقيقة الأ�ستاذ
قنجار..
مدر�سة دندن الثانوية �أول مدر�سة عملت بها �أ�ستاذا
باللغة العربية وفيما بعد �أكت�شفوا موهبتي وعملت
م�س�ؤو ًال لق�سم الو�سائل باملدر�سة ومنها �إنتقلت
�إىل مدر�سة الأمل النموذجية وعملت �أ�ستاذا للر�سم
باملدر�سة وبعد درا�ستي للكور�س اجلامعي بجامعة
�أ�سمرا مت �إختياري للعمل �ضمن �ستاف ق�سم املناهج
بوزارة التعليم يف العام 2004م.
�أ�ستاذ فنجار كل الر�سومات املوجودة يف كتب
املناهج هي بري�شة وت�صميم الفنان قنجار عندما
ترى هذه ال�صور والأ�شكال بتعبرياتها و�إيحاءاتها
الأح�سا�س الذي ي�ساورك ك�إن�سان وفنان!!!
(�أنت كفنان دائم ًا تنطلق ما بني اخليال وال�صورة
املطلوبة من الن�ص)
كل �صورة �أر�سمها كفنان �أر�سمها من �إح�سا�سات
عميقة وتدخل فيها عوامل الأ�سقاطات وجماليات
اللوحة املنتقاه ونف�سية الفنان اما �صور املنهج
او الكتاب تعالج مو�ضوعات حمددة ومع حمدودية
املو�ضوع تربز اللم�سات الفنية وهذا مهم بقدر اهمية
ال�صورة املطلوبة ،الر�سوم يف املنهج تنق�سم �إىل
ثالث �أق�سام �أبي�ض �أ�سود وهذا ي�شبه احلفر يف الفنون

 .2الر�سوم امللونة وتعالج بها الغالف اخلارجي
للكتاب  .3الت�صوير الذي يعتمد على لون واحد
ب�شكل مدرج من غامق �إىل فاحت وبالعك�س ليرتك
ت�أثريات يف عني امل�شاهد� .صور الكتب الإبتدائية
تعتمد على جانب ال�صور الطالب يحتاجون �إىل
الر�سوم �أكرث من الكتابة الن�صية لإ�ستيعاب وفهم
املو�ضوع وكلما يتدرج التلميذ يف املراحل تتقل�ص
ال�صور تكرث املو�ضوع والن�صو�ص.
�أ�ستاذ قنجار ماذا تعني لكل الري�شة واللون
واملر�سم!!!
املر�سم هو حمراب الفنان وهيكله و�إ�سرتاحة روح
القلقة وامل�سافرة يف �أرجاءه يحد املتعة وترتيب
الأفكار هو املكان الذي يعرف فيه الفنان بكل
طاقاته الأبداعية هي البحر واملوج والن�سيم الذي
يحتوي وي�ضم الفنان بكل قلقة وفرحة وحلظاته
الإبداعية الري�شة هي ع�صاتي وع�صاة كل فنان
ال�سحرية واللون البني �أحبه وهو موزع بدرجات
على الألوان!!..
�أ�ستاذنا الفا�ضل وفناننا العبقري ماذا تقول عن
عني الفنان
ما هي التي تختزل كل املو�ضوعات وهي حتتاج
�إىل كتب ودرا�سات ومو�ضوعات هي عني غري عادية
الإح�سا�س والفن يبد�أ من العني وبها ينتهي وهي �آلة
الفنان و�أداته ال�رضورية والإح�سا�سية.
�أ�ستاذنا قنجار �أجمل لوحة �شاهدتها �أو ر�سمتها!!
�أجمل لوحة جدارية ر�سمتها يف مدينة البي�ضاء
وهي جت�سيد الفالحة و�سط احلقول حتمل يف كفها
�سنابل قمح �إمر�أة كادحة يلوح ذلك يف تقا�سيم وجهها
بالرغم من �أين تركتها يف جدار البي�ضاء يف العام
1992م �إال �أنها ال زالت ت�سافر كالفرا�شات يف خاطري
وعواملي املائجة وامل�صطحبة!!!
بالرغم من امل�سري الطويل يف عامل الإبداع والعمل
املتوا�صل املنهجي اال تفكر ب�إقامة معر�ض ت�شكيلي
يلبي طموحك وطموح ع�شاقك لفنان ومبدع!!!
كل فنان له طموح يف �أن يربز �إبداعاته و�إ�رشاقاته
الفنية �إىل الأن مل �أحدد اللحظة التي �أتوج فيها
هذا احللم والطموح ومع فنى جهزت �إ�سكيجات
كثرية لأعمال متعددة وهذه هي املرحلة الأ�سا�سية
للوحة وعن قريب باملوازة مع ظروف العمل �أحب
�أن يرى هذا العمل النور وهذا �أملي كفنان وطموحي
كمبدع!!!.
عالقة الفنان والكاتب يف �صياغة و�إطار الر�سومات
املنهجية!!.؟
عندما �أقوم بو�ضع اال�سكيج �أو الر�سم الكروكي
يلتقي يف هذه الب�ؤرة الفنان والكاتب وغالب ًا ما تتم
املوافقة وهذا �إح�سا�س جميل ينتاب املبدعني حني
يلتقون وتت�صافح �أرواحهم يف هيكل الأبداع وتنت�صل
بعد ذلك �إىل الت�صميم النهائي وبعد ذلك يتم SCAN
وهو امل�سح وت�أتي مرحلة الطباعة �إىل اخره...
لوحة متنيت �أن تر�سمه على جداريات زهرة
املدائن بال�ساحل مدينة �أفعبت وهي التي فجرت يف
اعماقك هذا الفنان املارد والر�سام العبقري!..
�أمتنى �أن �أج�سد يف جدرانها البي�ضاء لوحة للمدينة
لوحة كبرية بلم�سات جميلة و�أنت ترى املدينة من
الأعلى و�أنت قادم �إليها من منطقة مهيا وهذا يربز
حب الرفني لهذه املدينة!!..
�أ�ستاذ حممد مكثت ب�أ�سمرا �سنوات طويلة و�أ�سمرا
�أبدع الأيطاليون يف عمارتها ومعمارها كفنان ماذا
تقول عن هذه اللوحة ال�شفيفة وامللونة على اله�ضبة
الإرترية.
در�سنا الت�صوير يف ق�سم املناهج ل�ستة �أ�شهر وكان
م�رشوع التخريج عن مدينة �أ�سمرا �شاركنا فيه �ستة
�أ�شخا�ص من ق�سم املناهج و�صورنا املعامل الرئي�سية
من عمارة مدينة �أ�سمرا وبلغت حوايل � 120صورة
و�صممناه كفيلم �صور قدمية متحركة وثابتة ومرر
على اجلديد واحلديث وزمن الفيلم ع�رشون دقيقة
و�شوهد يف قاعة ق�سم املناهج وح�رضة كل �أع�ضاء
الق�سم وكان الإنطباع جيد ونال �إعجاب اجلميع.
�أخريا �أ�ستاذ قنجار كيف ت�صف حياة الفنان
اليومية
حياة عادية �إن �إختالفات الأحا�سي�س تنتج من
امل�ؤثرات وكل ذلك ينعك�س على نتاج املبدع و�أعماله
الفنية.
كلمة �أخرية �أ�ستاذنا الفا�ضل همدقنجار !!..
�أمتنى �أن تكون هناك غالريهات كترية ومعار�ض
�أن�شطة فنية يف كل املجاالت حتى تربز املواهب
وتتك�شف معامل الإبداع وتربز على امل�شهد الفني
والثقايف و�أمل �أن نركز على مادة الرتبية الفنية
باملدار�س "الر�سم ،ال�شعر ،املرح ،املو�سيقى"
كل هذه الإبداعات متمازجة ت�صنع الإ�سنان الإيجابي
والذات الطاحمة والفاعلة وهذا هو جوهر احلياة
ولباب الوجود واك�سري الإ�ستمرار اخللود والإبداع.
ال�شكر كل ال�شكر للفنان الأ�ستاذ قنجار على هذه
الإطاللة امل�رشقة على �صفحات �إرتريا احلديثة
ودامت اللقيا.
�أ�سمرا ق�سم املناهج
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�صفحات من التاريخ
بني اليقظة والرتقب!!!

كربوم عندميكائيل
ترجمة/حممود عبداهلل �أبوكفاح
اجلزء الثاين

علمنا يف اجلزء االول من
هذا املو�ضوع الذي يحكي
عن بع�ض تفا�صيل اللحظات
الأخرية من حرب التحرير
ب�أن قوات الفرقة الع�سكرية
 96التابعة للجي�ش ال�شعبي
قد دخلت ب�إجتاه ظلوت لتقطع
طريق ا�سمرا –م�صوع عند
احلاجز و حتا�رص�أفراد قوات
العدو التي كانت ترابط يف
جبهة قندع  -بيزن وت�أ�رسهم
الحق ًا
بالكامل ,لتف�صل
القوات لوحدها وال�سالح
لوحده.
ففي تلك املنطقة كانت
تتواجد قوات كبرية الح�رص
لها من جي�ش العدو منت�رشة
على ميني وي�سار طريق
ا�سمرا م�صوع بكامل عتادها
الع�سكري,حيث عربت وحدات
الفرقة الع�سكرية  88التابعة
للجي�ش ال�شعبي مبنت�صف
هذه القوات غري مبالية بها
لتتوقف �أ�سفل كن�سية بيت
قرقي�ش (يف املوقع الذي يوجد
به حاليا ميزان ال�سيارات
الكبرية) ....الدبابة التي
كانت تطارد قوات العدو من
اخللف حلقت بهذه القوات
املجتمعة لتتوقف موجهة
ما�سورتها اليها ,ويف نف�س
الوقت وقبل ان ت�أخد �أي
ق�سط للراحة وا�صلت وحدات
الفرقة الع�سكرية� 88سريها
متجهة �صوب منطقة عدي
التعليمات
ح�سب
نفا�س
ال�صادرة اليها .
اما لواءنا �أي اللواء 87
التابع للفرقة الع�سكرية61
ال عند دخوله
فقد انتظر طوي ً
مدينة قندع حتت ظل الأ�شجار
و�أثناء النهار �صدرت الأوامر
لكتيبتنا بالتوجه اىل جبهة

دقمحرى مل�ساندة
ال�شعبي
اجلي�ش
ا ملر ا بطة
هنا ك
حيث

قوات

ركب
ا فر ا د
لكتيبة
ا
على ظهر عربة
(مر�سيد�س)
ع�سكرية
اىل نفا�سيت ومنه
لتغلهم
اىل اجلبهة مبا�رشة .
ومن املعلوم �أن يف معارك
التحرير الأخرية تلك كان
هنالك �س�ؤال يرتدد يف �أذهان
كانوا
الذين
املنا�ضلني
يخو�ضون معارك �رش�سة مع
العدو ويتطلعون اىل احلرية
عن قرب (من ياترى �سي�ست�شهد
يف هذه املعارك الأخرية).
لقد ت�سابقنا يف ركوب عربة
املر�سيد�س ك�أ�رساب النحل
التي تتهافت على خالياها
,لنتجه اىل تلك اجلبهة التي
كان يتطلب دخولها يف املا�ضي
ال حتت غطاء الظالم
ال�سري لي ً
ودون ت�شغيل اي م�صدر �ضوء
يذكر ,او �إ�صدار اي حركة
املخاوف
�,إلأان كل تلك
قد �إنق�شعت �آنذاك بني ليلة
و�ضحاها و�أ�صبح املنا�ضلني
يتحركون من موقع لآخر بال
قلق او خوف.
وبف�ضل ذلك و�صلت كتيبتنا
اىل نفا�سيت دون �أن ن�ضطر
للنزول من �سياراتنا ويف تلك
الأثناء كانت الكتيبة التي
يقودها حرقوت فرزون(ودي

فرزون)
والتابعة للواء � 35ضمن
الفرقة  88تطارد قوات العدو
التي كانت تهرب �صوب
العا�صمة �أ�سمرا وهي جترجر
ازيال الهزمية والعار,حيث
كانت ت�أ�رس البع�ض وتق�ضي
على كل من يحاول املقاومة
.
وبينما كنا نهم بالتوجه
من نفا�سيت اىل ماي حبار
ومنها اىل دقمحرى ح�سب
التوجيهات ال�صادرة �إلينا
جاءتنا توجيهات �أخرى
تطلب منا ترك تلك الرحلة
والتوجه مبا�رشة اىل منطقة
بد�أ
�سيدي�شي,وبالفعل
�أفراد �رسيتنا رحلتهم اىل
�سيدي�شي وهم على منت عربة
املر�سيد�س ,يتاملون يف
�أ�سلحة العدواملبعرثة هنا
وهناك وكذا جنوده املنهكني
لي�صلوا حاجز بيت قرقي�ش وهم
على تلك ال�شاكلة , ,ويف بيت
قرقي�ش ر�أووا �أ�سلحة العدو
املجمعة يف املنطقة حول
احلاجز �أي على ميني وي�سار
الطريق على هئية �أكوام من
القنابل والزخائر وغريها من

الأ�سلحة التي تركتها قوات
الدرق �أثناء هروبها من �ساحة
املعارك ,لن�ضطر بوقف
�سياراتنا الع�سكرية
نتعجب
ونحن
للأمر وما �آل
م�صري
اليه
اولئك القتلة
الذين �أذاقوا
ل�سعب
ا
ا لإ ر تر ي
و يال ت
احلروب.
لقد تبعرثت
العدو
قوات
ودب فيها الي�أ�س
وفقدت االمل يف
نظر ًا
موا�صلة القتال
من
لهروب معظم قادتها
�أر�ض املعارك بالطائرات
والعربات ذات ال�رسعة الفائقة
يف تن�صل وا�ضح و�رصيح عما
كانوا يقولونه جلنودهمفي
ال�سابق عن �رضورة التحلي
حتى
بال�صربوال�صمود
الرمق الأخري,لذا كان من
الطبيعي ان يقعوا يف الأ�رس
بكامل عتادهم احلربي .
لقد ر�أينا من جهة اخرى
املنا�ضلني وهم يعانقون
بع�ضهم البع�ض يف بوابة
فرح ًا
�أ�سمرا
العا�صمة
بالإنت�صار ال�ساحق على قوات
العدو ,وبالرغم من ذلك فقد
كان املنا�ضلني على �أهبة
الإ�ستعداد لل�شهادة وتنفيذ
من قبل
االوامر القادمة
القيادة...لقد فرح اجلميع
بذلك الإجناز التاريخي وبد�أ
يحملون
بع�ض املقاتلني
�أ�سلحة العدو املجمعة يف
اكوام ك�أ�سلحة الأربجي و
القنابل والزخائر ليطلقوا
النار بكثافة يف اجلو ,اما
�أع�ضاء �رسيتنا الذين كانوا
على منت �سيارات املر�سيد�س
مل يتمالكوا اع�صابهم من كرثة
الفرحة فقد �رشعوا هم اي�ض ًا
كبقية املقاتلني بطالق النار
يف الهواء من �أفواه الأ�سلحة
التي كانوا يحملونها حتى
يخيل اليك ب�أن معركة �رش�سة
تدور رحاها على الأر�ض...
لقد �أ�صبحت بيت قرقي�ش �أ�شبه
بالفعل ك�ساحة حرب اليعرف
فيها ال�شخ�ص الإجتاه الذي
تطلق منه النريان ,وعليه درء ًا
لوقوع حوادث الحتمد عقباها
,بادر القادة الع�سكريني
بدعوة الثوار بالتوقف عن
�إطالق النار ,وبعد املزيد من
الدعوات خفت �صوت البنادق
و�إ�ستجاب اجلميع ملنطق
العقل.
يف تلك الأثناء �أ�صدر
ف�سها
�إيوب
املنا�ضل
الفرقة
(حليباي)قائد

الع�سكرية  61االوامر للثوار
بالدخول اىل القيتو,وحينها
مل�سافة
�رسيتنا
انطلقت
ق�صرية وعند و�صولنا اىل
القيتو نزلنا من
�سهول
�سيارة املر�سيد�س,وبد�أنا يف
التن�صت على جمريات الأمور
يف تلك املنطقة التي كان
يعمها ال�سالم والهدوء,وبعد
ب�ضع دقائق بد�أ مواطنو �أ�سمرا
يتقاطرون �إلينا الواحد تلو
الآخر والفرحة تك�سو وجوههم
لإلقاء ال�سالم علينا وتقبيلنا
فرحا بذلك الإجناز التاريخي
الكبري,لي�س هذا فح�سب
فقد حا�رصنا بع�ض الآباء
واالمهات من كل �إجتاه وهم
يحملون الأطعمة قائلني لنا
(تف�ضلوا يا �أبنائنا الأبطال
الطعام),لنتناول
تناولو
بذلك لأول مرة ك�رسة �أي
(�إجنريا) �أ�سمرا بعد �سنوات
عديدة,وهكذا عدنا ب�سالم اىل
ا�سمرا التي فارقناها ردح ًا
من الزمان والفرحة تغمر
دواخلنا ,لدرجة اننا مل نكن
قادرين على التعبري عن تلك
الفرحة بالكلمات.
بعد حلظات جاءتنا االوامر
بالدخول اىل و�سط العا�صمة
�أ�سمرا وموا�صلة ال�سري �صوب
مدخل ا�سمرا من ناحية
كرن),وعلى
كرن(بلوكو
الفور ركبنا عربة املر�سيد�س
وو�صلنا اىل منطقة فروبيا
ومنه اىل مدر�سة عدولي�س
وطريق انداماريام لنعرب
بالقرب من �سجن كار�شيلي
املعروف حاليا باملركز
الثاين لل�رشطة,وعندما كنا
منر عرب طريق �إنداماريام
كنت �أتوقع حركة ون�شاطا
كبري ًا ولكن على عك�س
ال�صمت
كان
ماتوقعته
والهدوء �سيد املوقف يف تلك
من بار �أوتي�ستا
املنطقة
,كار�شيلي,قزا برهانو,ماي
�أ با �شا و ل  ,ا ل�سو ق  ,و حتى
الطريق امل�ؤدي اىل حما�سني
كل هذه املواقع كانت خالية
من النا�س حتى �إنني بد�أت
ات�ساءل يف دواخلي هل ما�أراه
حقيقة ام خيال .
عندما كنت �أنظر اىل �شوارع
مدينة �أ�سمرا التي ولدت
بعد 15
وترعرعت فيها
عام من فراقها ,كنت �أتخيل
وكانني �أهيم يف الف�ضاء يف
عامل من اخليال ,حتى كدت
�أفقد ال�سيطرة على اع�صابي
كانت
مما ر�أيت,فاملدينة
كما تركتها مل تتطور كما
�أ�صابها
ينبغي,منازلها
القدم ولونها بات رمادي ًا من
قلة الإهتمام...
ال�سري
وا�صلنا
عموما
لنعرب ماي �آبا �شاول ومنه
اىل حمطة الب�صات,وحمطة
للوقود,بار
هيلى
عقبا
الأ�ستاديوم,ومنه
تبلظ,
اىل م�صنع الكوكاكوال,حيث
�أوقفنا �سيارة املر�سيد�س
�أمام امل�صنع و�إنت�رشنا يف
ال�سهول املمتده امامه,يف
�إنتظار املهام القادمة من
القيادة....
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

ليفربول يف�شل يف ا�ستعادة ال�صدارة

�سقط ليفربول يف فخ التعادل �أمام جاره �إيفرتون وف�شل يف ا�ستعادة
ال�صدارة من مان�ش�سرت �سيتي ،وو�ضع يوفنتو�س يدا على لقب ثامن
تواليا عندما تغلب على مطارده املبا�رش نابويل ،فيما �أبقى �أتلتيكو
مدريد على �آماله يف مناف�سة بر�شلونة على اللقب بعدما �أعاد الفارق
بينهما �إىل �سبع نقاط .وف�شل ليفربول يف ا�ستعادة ال�صدارة من
مان�ش�سرت �سيتي ب�سقوطه يف فخ التعادل �أمام م�ضيفه وجاره �إيفرتون
�1صفر ،ووا�صل ت�شل�سي �صحوته بفوزه الثمني على م�ضيفه وجارهفولهام  ،2-1فيما ا�ستهل املدرب الإيرلندي ال�شمايل برندن رودجرز
عودته �إىل الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم وم�شواره مع فريقه
اجلديد لي�سرت �سيتي ،بخ�سارة �أمام م�ضيفه واتفورد  1-2الأحد
املا�ضي يف املرحلة التا�سعة والع�رشين .ويف املباراة الأوىل على
ملعب "غودي�سون بارك" ،و�أهدر ليفربول نقطتني ثمينتني يف �سعيه �إىل
�إحراز اللقب الأول منذ  ،1990وتراجع �إىل املركز الثاين بفارق نقطة
واحدة خلف مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب والذي كان تغلب على م�ضيفه بورمنوث �1-صفر ال�سبت املا�ضي يف افتتاح املرحلة.وكان
ليفربول �صاحب الفر�ص الأخطر يف املباراة خ�صو�صا جنمه الدويل امل�رصي حممد �صالح الذي �أهدر هدفني حمققني مبعدل واحد يف
كل �شوط .وحاول مدرب ليفربول تن�شيط خطي الو�سط والهجوم يف منت�صف ال�شوط الثاين ب�إ�رشاكه جيم�س ميلرن والربازيلي روبرتو
فريمينو العائد من الإ�صابة ،مكان الهولندي جورجينيو فاينالدوم والبلجيكي ديفوك اوريجي  ،لكن دون جدوى .ويف الثانية
على ملعب ملعب "كرافن كوتايج" يف لندن ،ح�سم ت�شل�سي الدربي اللندين الثاين تواليا عندما تغلب على فولهام  2-1بعدما كان
تغلب على توتنهام �2-صفر الأربعاء املا�ضي  .وهو الفوز الثاين تواليا لت�شل�سي منذ خ�سارته املذلة �أمام مان�ش�سرت �سيتي �صفر-6
يف املرحلة اخلام�سة والع�رشين ،فعزز موقعه يف املركز ال�ساد�س بر�صيد  56نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جاره الآخر �أر�سنال
املتعادل مع توتنهام  1-1ال�سبت املا�ضي  ،ونقطتني خلف مان�ش�سرت يونايتد الذي خطف املركز الرابع الأخري امل�ؤهل مل�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،بفوزه على �ضيفه �ساوثمبتون  3-2ال�سبت املا�ضي �أي�ضا ،علما ب�أن ت�شل�سي ميلك مباراة م�ؤجلة.

نيمار يح�سم قراره ب�ش�أن ريال مدريد

رد النجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا،
مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
على ال�شائعات ،التي حتدثت عن �إمكانية
انتقاله �إىل ريال مدريد الإ�سباين خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .وقال
نيمار يف ت�رصيحات تلفزيونية" :ريال
مدريد واحد من �أف�ضل الأندية يف العامل،

و�أي العب يريد االنتقال �إليه ،لكنني �سعيد
جدا يف باري�س� ،أنا �أ�شعر براحة كبرية
هنا" .و�أ�ضاف" :لكن ال �أعلم ما �سيحدث يف
امل�ستقبل ،ال �أقول �إنني �س�ألعب يف مدريد،
لنهد�أ" .واختتم ت�رصيحاته ،قائال-:
"حلمي ،حققته مثلما يعلم اجلميع ،وهو
اللعب لرب�شلونة ،كان �أحد �أهم �أحالم
طفولتي ،وحتقق" .وب�سبب الإ�صابة،
�سيغيب نيمار عن منتخب الربازيل يف
وديتني �أمام بنما وجمهورية الت�شيك ،لكن
مدرب ال�سيلي�ساو ،تيتي ،مل ي�ستبعده من
امل�شاركة يف بطولة كوبا �أمريكا .جدير
بالذكر �أن العديد من التقارير ال�صحفية
الإ�سبانية �أ�شارت �إىل �أن فلورنتينو برييز
يتم�سك ب�ضم نيمار �إىل ريال مدريد.

الدوري االجنليزي ليوم ال�سبت 02-03-2019
15:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:29

توتنهام هوت�سبري� 1: 1آر�سنال
مان�ش�سرت يونايتد � 2 : 3ساوثهامتون
وولفرهامبتون  0 : 2كارديف �سيتي
برينلي3 : 1كري�ستال باال�س
برايتون0 : 1هيدير�سفيلد تاون
بورمنوث1 : 0مان�ش�سرت �سيتي
و�ست هام يونايتد0 : 2نيوكا�سل يونايتد

الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
�	15:01إ�سبانيول1 : 3بلد الوليد
فياريال2 : 1ديبورتيفو �أالفي�س
18:14
هوي�سكا�1 : 2إ�شبيلية
20:30
ريال مدريد1 : 0بر�شلونة
22:44
الدوري الإيطايل الدرجة A
�	17:00إمبويل3 : 3بارما
ميالن�0 : 1سا�سولو
20:01
	22:32الت�سيو0 : 3روما
************************
الدوري االجنليزي ليوم يوم االحد 03-03-2019
واتفورد1 : 2لي�سرت �سيتي
15:00
فولهام2 : 1ت�شيل�سي
17:05
�	19:15إيفرتون0 : 0ليفربول
الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
�	14:00إيبار�0 : 1سيلتا فيغو
ريال بيتي�س 2 : 1خيتايف
18:15
ريال �سو�سييداد � 2 : 0أتلتيكو مدريد
20:31
فالن�سيا�0 : 2أتلتيك بيلباو
22:46
الدوري الإيطايل الدرجة A
تورينو0 : 3كييفو فريونا
14:33
�	17:00أودينيزي1 : 2بولونيا
جنوى0 : 0فرو�سينوين
17:01
�سبال�2 : 1سامبدوريا
17:04
�	20:02أتالنتا1 : 3فيورنتينا
نابويل2 : 1يوفنتو�س
22:31

العب مان�ش�سرت يونايتد يك�شف �سر هدفه الرائع

حتدث العب
مان�ش�سرت يونايتد،
�أندريا�س برييرا،
عن �أول �أهدافه
خالل م�سريته يف
ا لرب ميري ليج ،
جاء
والذي
خالل الفوز على
�سا و ثها مبتو ن
(  ، )3 - 2ا ل�سبت
املا�ضي .و�سجل الالعب الربازيلي ً
هدفا ،من
ت�سديدة بعيدة مذهلة ،كما قدم متريرة حا�سمة
لزميله ،روميلو لوكاكو ،يف هذه املباراة .وعن
هدفه قال برييرا ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
"مريور" الربيطانية�" :إنه يومي املف�ضل ،هديف
الأول يف الربميريليج ويف مباراة �صعبة ،لهذا �أنا
�سعيد جدا" .و�أ�ضاف�" :شهدت املباراة �أهدافا عديدة
جميلة� ،أعتقد �أنه كان يوما �صعبا على احلار�سني".
وتابع" :عندما ا�ستقبلت الكرة ر�أيت لوك �شاو ،ي�أتي
من اجلهة الي�رسى ،وكنت على و�شك �أن �أمرر له،
لكنها ا�ستقرت ب�شكل مثايل �أمام قدمي اليمنى..
فقلت يف نف�سي ،يجب �أن �أ�سدد" .ووا�صل الالعب،
الذي خا�ص املو�سم املا�ضي معارا �إىل فالن�سيا:
"كنت �أتدرب يف اليوم ال�سابق مع احلار�س يل
جرانت ،وهو ما منحني ثقة كبرية ..حيث �سددت
 4كرات يف الزاوية العليا ،من امل�سافة ذاتها".
و�أردف برييرا" :هذا ما جعلني �أ�شعر بحالة جيدة
عندما بد�أ اللقاء ..الأمر مذهل ،متر بالكثري من
امل�شاعر� ،أنا �سعيد جدا ،و�آمل �أن �أ�سجل املزيد".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

يوفنتو�س يدك ح�صون نابويل بال�سالح املُعطل

يف مباراة مثرية يف
فريق
خطف
�أحداثها،
يوفنتو�س فوزً ا قا�س ًيا على
مالحقه املبا�رش نابويل،
بهدفني مقابل هدف ،يف
املباراة التي جمعتهما الأحد
املا�ضي ،على ملعب �سان
باولو ،حل�ساب مناف�سات
اجلولة  26من الدوري
الإيطايل .فوز منح يوفنتو�س
 3نقاط غالية ،بل ورمبا
تكون ال�سبب وراء تتويجه
املبكر باللقب ،خا�صة بعدما
و�سع البيانكونريي الفارق
�أمام مالحقيه يف جدول الرتتيب �إىل  16نقطة ،بعدما رفع اليويف ر�صيده لـ 72نقطة،
وجتمد ر�صيد نابويل عند  56نقطة باملركز الثاين .نابويل قدم القلب والروح يف
املباراة ،وكان امل�سيطر طوال �أحداث اللقاء ،رغم تعر�ض الفريق لطرد احلار�س
مرييت منذ الدقيقة  ،25ويف املقابل ،ا�ستغل اليويف هفوات نابويل الدفاعية
و�أحرز هدفني ،متكن من خاللهما من تهدئة �أع�صاب العبيه .دخل �أليجري ،مدرب
يوفنتو�س ،املباراة بطريقة " ،"4-3-3وبد�أ بكان�سيلو كظهري �أمين على ح�ساب دي
ت�شيليو ،وبجانبه بونوت�شي ،كيلليني و�ساندرو ،فيما لعب الثالثي ماتويدي،
�إميري ت�شان وبيانيت�ش يف خط الو�سط ،وتواجد بريناردي�سكي على ح�ساب ديباال
منذ البداية يف خط املقدمة بجانب كل من ماندزوكيت�ش ورونالدو .وعلى اجلانب
ا َالخر ،اعتمد �أن�شيلوتي على طريقة " ،"4-4-2يف وجود مالكويت ،ماك�سيموفيت�ش،
كوليبايل وه�ساي يف اخلط اخللفي� ،أمامهم رباعي املنت�صف ،كاييخونَ ،االن،
فابيان رويز وزيلين�سكي ،فميا قاد الثنائي �إن�سيني وميليك خط الهجوم .ال�سالح
ُ
املعطل يوفنتو�س بد�أ املباراة ب�ضغط مميز وعايل على حامل الكرة يف نابويل حتى
الثلث الأخري� ،إال �أن اخلطورة اختفت من اجلانبني يف الدقائق الأوىل من املباراة،
ومع ذلك بادر الأتزوري بهجماته الأخطر .ومتكن البيانكونريي من ح�سم املباراة عن
طريق �سالح الركالت الثابتة ،فا�ستعاد الفريق �سالحه املعطل منذ انطالق املو�سم
احلايل ،ومتكن من �إحراز هدفه الأول من ركلة حرة ثابتة من خارج املنطقة ،لي�سجل
�أول هدف منذ بداية املو�سم من ركلة حرة ،و�أتبعها بهدف ثاين من �رضبة ركنية،
لي�رضب البيانكونريي فريق اجلنوب ب�سالح ال�رضبات الثابتة.ورغم متا�سك دفاع
نابويل ،والذي جنح يف احتواء خطورة ماندزوكيت�ش ورونالدو ،اللذان اختفيا خالل
املباراة ،با�ستثناء حلظة طرد مرييت والذي ح�صل عليها الدون� ،إال �أن دفاع نابويل
هو من يتحمل م�س�ؤولية هديف اليويف .ودفاع يوفنتو�س � ً
أي�ضا ظل كعادته وعانى
الأمرين يف املباراة ،كيلليني وبونوت�شي ا�ستمرا يف ارتكاب الأخطاء ال�ساذجة،
والتي كادت �أن تكلف الفريق �أكرث من هدف ،ما ينذر �أليجري بحل تلك املع�ضلة
قبل مواجهة �أتلتيكو مدريد احلا�سمة يف دوري �أبطال �أوروبا� .أليجري الذي كان
حائرا يف اختيار الظهري الأمين ،حاول التخفيف من قوة اجلبهة الي�رسى لنابويل،
ً
بعدما �سجل فريق اجلنوب هد ًفا من تلك الناحية ،ليجرى تبدي ًال تكتيك ًيا بخروج
كان�سيلو ،والذي عانى دفاع ًيا يف ظل حتول �إن�سيني جلهته برفقة ه�ساي ،وم�ساندة
من زيلين�سكي ،ليقرر �إ�رشاك دي ت�شيليو ،الذي جنح �شئ ما يف احلد من قوتها.

�سقوط ريال ً
جمددا وبر�شلونة تقرتب من اللقب

فرق الدوري االجنليزي املمتاز

فرق الدوري الإيطايل الدرجة A

فرق الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل

حرم بر�شلونة غرميه ريال مدريد منطقيا من ا�ستعادة لقب الدوري ،بعد ثالثة �أيام من
اق�صائه يف ن�صف نهائي م�سابقة الك�أ�س ،بفوزه عليه جمددا يف عقر داره �1-صفر ال�سبت
املا�ضي يف املرحلة  26من الدوري اال�سباين لكرة القدم .وابتعد بر�شلونة بفارق  12نقطة
عن ريال قبل  12مباراة من نهاية الدوري ،وبفارق  10نقاط عن �أتلتيكو مدريد الثاين
الذي يحل االحد �ضيفا على ريال �سو�سييداد الثامن .و�سجل هدف الفوز لرب�شلونة العب
و�سطه الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش .وعاد بر�شلونة اىل ملعب "�سانتياغو برنابيو" حيث
حقق االربعاء املا�ضي فوزا عري�ضا �3-صفر يف �إياب ن�صف نهائي الك�أ�س ( 1-1ذهابا).
لكن �ضيافة بر�شلونة الثانية مل تكن كالأوىل بالن�سبة لريال عندما �سيطر على خ�صمه
يف �أول �ستني دقيقة� ،إذ بدا الفريق الكاتالوين �أكرث متكنا برغم االخرتاقات االعتيادية
للربازيلي اليافع فيني�سيو�س جونيور ( 18عاما) .وتفوق بر�شلونة يف املواجهات الأخرية
على ريال� ،إذ هزمه خم�س مرات يف �آخر �سبع مباريات على �أر�ضه .وهذا املو�سم لوحده،
�سجل بر�شلونة � 10أهداف يف مرمى خ�صمه مقابل اثنني للملكي ،وذلك بعد فوز كا�سح يف
ذهاب الدوري � 5-1أطاح باملدرب جولن لوبيتيغي و�أتى بالأرجنتيني �سانتياغو �سوالري
مدرب الرديف "كا�ستيا" .ومن �أ�صل �أربع مباريات هذا املو�سم ،فاز بر�شلونة ثالث مرات
(مرتان يف الدوري ومرة يف الك�أ�س) وتعادال مرة يف ذهاب الك�أ�س ،علما ان مواجهتهما
واردة بدءا من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بحال تخطي بر�شلونة ليون الفرن�سي وريال
مدريد �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي .وقال راكيتيت�ش بعد املباراة "اعتقد ب�أننا ن�ستحق
الفوز وعرفنا كيف ن�صارع من �أجله .حللنا املباراة االخرية بكل تفا�صيلها لعبنا ب�صورة
جيدة و�شكلنا خطورة على مرمى ريال .يف ال�شوط الثاين حاولنا ردع ريال مدريد كي
ال يحقق التعادل" .وهذا الفوز الـ  96لرب�شلونة مقابل  95لريال و 51تعادال يف 242
مواجهة ،يف �سابقة للفريق الكاتالوين الذي تخطى غرميه للمرة االوىل منذ  87عاما.
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بكل جدارة..
نحن �أ�سياد
القارة!!
على �أرا�ضي �إ�ستوائية  ..وعرب قوة دفع
خما�سية  ..ومب�شاركة فرق ومنتخبات عاملية
 ..وحتت �أنظار ومتابعة كونية  ..وبعد
خ�ضم مناف�سات نارية  ..وبطريقة �أقل
مايقال عنها تاريخية ..حقق جنوم منتخبنا
الوطني الأول امل�ستحيل وعادوا باحل�صاد
الوفري من طواف رواندا الدويل.

احلادية ع�رش و�إحتفظ بالقمي�ص اال�صفر
 ،و�أ�ضاف على ذلك القمي�ص اخلا�ص
بلقب �أف�ضل دراج �أفريقي  ،فيما �سطع
الدراج ال�شاب يعقوب دب�ساي بلقبني هما
�أف�ضل دراج �شاب و�أ�سد العقبة يف حني
حاز منتخبنا الوطني على الريادة واملركز
االول يف ترتيب الفرق.
وت�أكد تتويج املحرتف بفريق �أ�ستانا
االرتري مرهاوي قدو�س بلقب الن�سخة
احلادية ع�رش  ،بعد حلوله باملركز الثاين يف
�سباق املرحلة الثامنة واالخرية الذي �أقيم

االخ�رض والياب�س وطوعوا ماكينة االلقاب
والتتويجات ل�صاحلهم على ح�ساب فرق
ومنتخبات وازنة و�ضعت �أعينها خلطب
ود اللقب الغايل والعودة باحل�صاد الوفري
يف خواتيم البطولة التي �إرتقت م�ؤخرا
مل�ستوى (2.1درجة) بالت�صنيف العاملي
للطوافات...
وب�إقامة املرحلة الثامنة والأخرية �أول
�أم�س الأحد الـ( 3من فرباير)  ،دانت الغلبة
ملنتخبنا الوطني وجنومه  ،حيث توج الدراج
االرتري مرهاوي قدو�س بلقب الن�سخة

مل�سافة  66.8كيلومرت داخل العا�صمة
كيغايل وذهب مركزه االول للدراج
الكولومبي ع�ضو فريق �أ�ستانا رودريغو
كونتاري�س بظرف زمني قدره (�ساعة
واحدة و 33دقيقة و 10ثواين) مبعدل
�رسعة و�سطي ناهز  43كيلومرت يف ال�ساعة
الواحدة.
ويف ظل رهان الدراجني الروانديني
�أ�صحاب االر�ض وال�ضيافة على املرحلة
الثامنة واالخرية بغية حتويل دفة معطيات
الأمور ل�صاحلهم كونها واحدة من �أ�صعب

جنوم تتلألأ و�أرقام تت�ساقط بطواف رواندا
يف واحدة من �أجنح امل�شاركات القارية
ملنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية على
م�ستوى القارة  ..ح�صد النجوم الإرتريني

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()106

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

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

مرهاوي قدو�س ثاين �إرتري ينال لقب طواف رواندا

املراحل بق�سوة ت�ضاري�سها و�صعوبة
م�ضمارها  ،كان جنوم منتخبنا الوطني عند
م�ستوى الطموحات ليحولوا ال�صعوبات
اىل فر�ص للت�ألق و�إثبات الذات  ،ويخرجوا
ب�أرقام وتتويجات المتناهية وطموحات
حدها عنان ال�سماء.
وذهب املركز الثاين ع�رش باملرحلة
للدراج �سرياك ت�سفوم  ،تاله زميله يف
الفريق بنيام قرماي باملركز ال�سابع ع�رش
� ،أما املركز احلادي والع�رشين فذهب
لهينوك مل�ؤبرهان ويعقوب دب�ساي �أتى
باملركز الثالث والع�رشين  ،فيما مل يكمل
قائد منتخبنا الوطني خم�سب دب�ساي
جمريات ال�سباق.
على �ضوء هذه النتائج  ،بقيت ال�صدارة
كما كانت بقب�ضة االرتري ال�شاب مرهاوي
قدو�س بظرف زمني قدره (� 24ساعة
و 12دقيقة و 37ثانية)  ،متفوقا على
الو�صيف اال�ستوين رين تاراميي بفارق
ع�رش ثواين  ،لي�صبح مرهاوي ثاين �إرتري
ينال اللقب الرواندي بعد دانئيل تخلي

هيمانوت الذي ظفر به يف 2010م  ،وهو
الثاين �أي�ضا بني الدراجني االرتريني الذي
ينتزع لقب طواف عاملي بت�صنيف ()2.1
خلف ناتنائيل برهاين.
وتبواء �سرياك ت�سفوم املركز اخلام�س
بفارق �أربع دقائق و�أربع ثواين � ،أما
ال�سابع فاحتله يعقوب دب�ساي بفارق 6
دقائق و 51ثانية  ،وعاد املركز الثاين
ع�رش لهينوك مل�ؤبرهان والتا�سع والع�رشين
لبنيام قرماي.
وعلى �صعيد االقم�صة ال�رشفية الأخرى
ولون واحد
بعنوان
كانت الريادة مقرونة
ً
ً
وهو ذلك الذي يخ�ص منتخبنا الوطني
احلائز على لقب �أف�ضل دراج �شاب عرب
املت�ألق يعقوب دب�ساي بعد �أن �سجل
توقيت زمني ناهز (� 24ساعة و 19دقيقة
و 28ثانية )  ،متفوقا على �أقرب مناف�سيه
الرواندي جو�سيب �أروريا حامل لقب
طواف العام املا�ضي بفارق  19ثانية ،
اما هينوك مل�ؤبرهان فحل باملركز الرابع
خلف يعقوب بفارق �أكرث من دقيقتني.

وعاد يعقوب دب�ساي الفائز قبل �أ�سابيع
قليلة بطواف دي ال�سبيور الكامريوين
جمددا وتربع على لقب �أ�سد العقبة بعد
�أن �إرتقى بنقاطه يف املرحلة االخرية اىل
ثمانني بفوزه ب�سباقني للعقبة من الفئة
االوىل  ،ليقفز من املركز ال�ساد�س اىل
ال�صدار خملفا املت�صدر ال�سابق �صاحب
االر�ض واجلمهور الرواندي موي�س موجي�شا
الذي توقف ر�صيده عند  72نقطة.
وت�ضاعف الإجناز االرتري مع التتويجات
يف ن�سخة هذا العام من طواف رواندا الدويل
بتتويج منتخبنا الوطني الذي �أ�رشف عليه
فنيا املدرب مو�سيي �أ�سهيل بلقب �أف�ضل
فريق بعيد حتقيقه زمنا ً قدره (� 72ساعة
و 49دقيقة و 16ثانية ) متقدما بفارق
�أكرث من دقيقتني عن الو�صيف فريق
�إنرت برو �سايكلينج الياباين وبفارق �أكرث
من  6دقائق عن املت�صدر ال�سابق فريق
�أ�ستانا الكازاخي وذلك من �أ�صل  15فريقا
ومنتخبا عامليا م�شاركا بالبطولة.
هذا وكانت االنت�صارات االرترية قد
�أ�ستكملت يوم ال�سبت املا�ضي بفوز
الدراج االرتري ال�شاب يعقوب دب�ساي
بلقب املرحلة ال�سابعة .
وتفوق يعقوب دب�ساي على خرية من
جنوم اللعبة امل�شاركني بالن�سخة احلادية
ع�رش لطواف رواندا يف �أخر كيلومرت  ،ليقطع
م�سافة املرحلة املمتدة لـ 84كيلومرت يف
ظرف زمني قدره �ساعتني و 12دقيقة
و 35ثانية  ،مبعدل �رسعة و�سطي ناهز 38
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة.
ويعد هذا التتويج هو الثاين لعنا�رص
منتخبنا الوطني  ،حيث كان قد �سبق
يعقوب يف هذا التتويج الدراج بنيام
قرماي الذي حاز على لقب املرحلة
اخلام�سة.
وحل ع�ضو منتخبنا الوطني االخر �سرياك
ت�سفوم باملركز الرابع ومرهاوي قدو�س
باملركز الثالث ع�رش  ،يف حني �أتى املحرتف
يف فريق �أ�ستانا االرتري مرهاوي قدو�س
باملركز الثالث ع�رش  ،وهينوك مل�ؤبرهان
باملركز اخلام�س ع�رش � ،أما بنيام قرماي
فكان مركزه هو التا�سع والع�رشين يف
حني تبواء خم�سب دب�ساي املركز احلادي
واخلم�سني.

مان�ش�سرت يونايتد بدون جنومه �أمام �سان جريمان ودورمتوند يحتاج �إىل معجزة �أمام توتنهام

الأمل واملفاج�أة ي�سيطران على مواجهات �إياب ثمن نهائي دوري الأبطال
يعد عن�رص املفاج�أة بالن�سبة لفرق
مثل �أياك�س �أم�سرتدام وليون �أو الأمل
يف العودة بالن�سبة لكل من بورو�سيا
دورمتوند �أو يوفنتو�س �أو مان�ش�سرت
يونايتد ،هو ما مييز مباريات �إياب الدور
ثمن النهائي لدوري الأبطال التي �ستقام
خالل الأ�سبوعني اجلاري والقادم.
ويف ظل دخول البطولة يف مرحلتها
احلا�سمة ،جنح كل من باري�س �سان جريمان
ومان�ش�سرت �سيتي وريال مدريد -الذين
فازوا خارج الديار -يف تعزيز موقفهم،
كما هو الأمر بالن�سبة لأتلتيكو مدريد
وتوتنهام هوت�سرب حيث حقق كل منهما
فوزا مطمئنا على ملعبه.
و�ستبد�أ مباريات �إياب ثمن النهائي
اليوم الثالثاء على ملعبي (�سيجنال �إيدونا

يعقوب دب�ساي عنوان للتميز والإبداع

بارك) يف دورمتوند (�أملانيا) و(�سانتياجو
برنابيو) يف مدريد.
و�سيواجه بورو�سيا دورمتوند مهمة
�شبه م�ستحيلة �أمام توتنهام ،وذلك بعد
خ�سارته بثالثية نظيفة يف مباراة الذهاب
بلندن ،وبهذا يحتاج الفريق الأملاين لليلة
�سحرية على ملعبه حتى يتمكن من جتديد
�آماله يف هذه البطولة.
ومير دورمتوند بحالة من تذبذب
امل�ستوى وذلك بعد خ�سارته يوم اجلمعة
املا�ضي يف الدوري �أمام �أوج�سبورج
�صاحب املركز اخلام�س ع�رش يف جدول
امل�سابقة ،كما هو نف�س الأمر بالن�سبة
للفريق اللندين الذي يحتل حاليا املركز
الثالث يف "الربميريليج" وبفارق  8نقاط
عن الو�صيف ،ليفربول.
وعلى جانب �آخر ،متثل ال�شكوك التي
تولدت عقب نتائج الفريق امللكي خالل
مبارياته الأخرية خطرا كبريا على الفريق
الإ�سباين خالل مواجهته املقبلة �أمام �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي ،الذي مل يلعب مباراته
الأخرية بالدوري بعد ت�أجيلها للرتكيز على
هذه املواجهة امل�صريية و�إنعا�ش �آماله يف
البطولة.
فقد انخف�ض م�ستوى امللكي منذ
فوزه على الفريق الهولندي يف �أم�سرتدام
( )2-1يف مباراة �شهدت تفوقه لبع�ض
الدقائق ،ولذا يتوجب على املدرب
�سانتياجو �سوالري ح�سم هذه املواجهة
بالأوراق التي لديه -على الرغم من �سوء
نتائج الفريق -و�إال �سيكون هناك ر�أي �آخر
لأياك�س.
و�ست�ستكمل املواجهات يوم غدا
الأربعاء ،حيث �سيواجه باري�س �سان جريمان

الذي فاز يف ملعب (�أولد ترافورد)بثنائية نظيفة -مان�ش�سرت يونايتد الذي
�سيكون يف حاجة �إىل حتقيق معجزة على
ملعب (حديقة الأمراء) لتخطي مناف�س
بهذا احلجم على الرغم من غياب اثنني من
�أبرز جنومه وهما نيمار و�إدين�سون كافاين.
و�أي�ضا �ستكون هناك مواجهة بني بورتو
الذي �سي�ست�ضيف روما (و�صل للدور
ن�صف النهائي للبطولة العام املا�ضي)
بعد خ�سارة الأول على ملعب (الأوملبيكو)
بهدفني مقابل هدف.
والفريق الربتغايل يف �إمكانه الت�أهل
للدور التايل �إال �أن "الذئاب" يجيدون
التعامل يف مثل هذه املواقف وهذا ما ر�آه
اجلميع العام املا�ضي بعدما متكنوا من
�إق�صاء بر�شلونة وت�أهلوا لن�صف النهائي.
ويف الأ�سبوع املقبل �سيتم �إ�سدال ال�ستار
على هذا الدور وحتديد باقي املت�أهلني
للدور ربع النهائي ،حيث �ستكون هناك
مواجهات يف غاية الأهمية ،الأوىل يف تورينو
بني يوفنتو�س الذي �سيتوجب عليه الفوز
بثالثية نظيفة على الروخيبالنكو�س وذلك
بعد خ�سارته يف مباراة الذهاب على ملعب
(واندا ميرتوبوليتانو) بنتيجة (.)2-0
ومير الأتلتي بفرتة رائعة حتت قيادة
مدربه الأرجنتيني دييجو �سيميوين الذي
اعتاد على مواقف مثل مواجهته املقبلة
�أمام كري�ستيانو رونالدو ورفقائه يف
�إيطاليا ،بالإ�ضافة �إىل كونه �أقل الفرق
ا�ستقباال للأهداف يف الليجا ،ومل يتمكن
فريق �سوى دورمتوند من �إمطار �شباكه
برباعية نظيفة خالل مواجهتهما يف دور
املجموعات.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
�سونيا بيري
(2011 – 1963م)
هي نا�شطة وداعية حقوق الإن�سان يف جمهورية الدومينيكان ،عملت على
و�ضع ٍ
حد للتمييز �ضد الأفراد من �أ�صول هايتية �سواء كانوا من مواليد هايتي �أو
من الهايتيني املقيمني يف جمهورية الدومينيكان .وقد فازت بجائزة روبرت
كينيدي حلقوق الإن�سان نظر ًا لن�شاطها يف هذا املجال.
ولدت �سونيا يف فيال �ألرتاغرا�سيا� ،سان كري�ستوبال ،جمهورية الدومينيكان،
عام 1963م .لوالدين من �أ�صول هايتية (هاجرت والدتها للعمل م�ؤقت ًا يف عام
1957م ،ودخل والدها الأرا�ضي الدومينيكية بطريقة غري �رشعية كانت �سونيا
واحدة من  12طف ً
ال ن�ش�أوا يف خميم العمال املهاجرين املعروف با�سم "باتي"
(مدينة عمال ال�سكر)� ،إذ �أن العديدين من �سكان الدومينيكان هم مواطنون
هايتيون .ت�شري �شهادة ميالدها �إىل �أن ا�سمها "�سوليت بي" حيث ي�شري والدها
�إىل �أن ذلك كان خط�أً ت�سبب به كاتب حكومي ]1[".كانت جن�سيتها �سبب نزاع من
جمل�س االنتخابات املركزية ،على �أ�سا�س �أن �شهادة ميالدها مزورة ،وب�سبب
و�ضع �إقامة والديها وعدم وجود وثائق �إثبات من هايتي.
ً
نظمت �سونيا يف �سن الرابعة ع�رش من العمر احتجاجا ملدة خم�سة �أيام
لعمال مزارع ق�صب ال�سكر ما ت�سبب باعتقالها .لكن االعت�صام جنح يف لفت
االنتباه �إىل مطالب العمال وال �سيما حت�سني امل�ساكن ورفع الأجور واحل�صول
على �أدوات �أف�ضل للعمل.
�أ�صبحت �سونيا بيري نا�شطة يف �سن الثالثة ع�رشة ،عندما اعتقلت ب�سبب
التحدث با�سم جمموعة من عمان ق�صب ال�سكر من املهاجرين الهايتيني يف
ّ
قرية العمال التي كانت تقطنها ،حيث نظّ م العمال احتجاج ًا للح�صول على
زيادة يف الأجور واحل�صول على ظروف معي�شية �أف�ضل .عملت �سونيا كم�رشفة
وموجهة ملنظمة غري حكومية "حركة الن�ساء الدومينيكيات من �أ�صول
ّ
هايتية ،والتي كانت تهدف �إىل �إنهاء التمييز �ضد الهايتني �أو التح ّيز �ضدهم
يف جمهورية الدومينيكان .يف عام 2005م ،قدمت �سونيا التما�س ًا لدى حمكمة
الدول الأمريكية حلقوق الإن�سان يف حالة طفلني من �أ�صول هاييتية حرموا من
احل�صول على �شهادات ميالد من الدومينيكان .عرفت هذه الق�ضية با�سم "يني
وبو�سيكو �ضد جمهورية الدومينيكان" وقد �أيدت هذه الق�ضية قوانني حقوق
الإن�سان التي حتظر التمييز العرقي يف احل�صول على اجلن�سية واملواطنة.
�أمرت املحكمة حكومة جمهورية الدومينيكان مبنح الطفلني �شهادات ميالد.
مع ذلك ،ق�ضت املحكمة العليا يف الدومينيكان ب�أن العمال الهاييتني كانوا
عابرين غري مقيمني وعليه ال يحق لأطفالهم احل�صول على اجلن�سية.
فازت �سونيا عام  2006بجائزة روبرت كينيدي حلقوق الإن�سان ،وت�سلّمتها
من ال�سيناتور الأمريكي ال�سابق �إدوارد كينيدي ،لكنه مل ينُ ب عن الكونغر�س
الأمريكي حينها .وقال يف معر�ض ت�سليمها اجلائزة "�أنا �أف�ضل حا ًال اليوم� ،إذ
قابلت وعملت و�سافرت يف هذا الطريق مع �سونيا بيري� .أنا على يقني وميكنني
�أن �أ�ؤكّ د �أنها �إحدى �أف�ضل من ينكرون ذاتهم وحتلوا بال�شجاعة و�إن�سانية الب�رش
من �أبناء جيلي.
ح�صلت �سونيا �أي�ض ًا على جائزة �صندوق غينيتا �ساغان حلقوق الإن�سان
عام 2003م ،والتي متنحها منظمة العفو الدولية ،كما ُر ّ�شحت لنيل جائزة
اليون�سكو لتعليم حقوق الإن�سان عام 2002م .ويف عام 2008م منحت ميدالية
كرمتها وزارة اخلارجية الأمريكية
غي�سيب موتا حلماية حقوق الإن�سان ،كما ّ
مبنحها جائزة ن�ساء ال�شجاعة الدولية عام 2010م.
يف الرابع من دي�سمربمن عام 2011م توفيت �سونيا عن عمر تناهز الـ
جراء نوبة قلبية �أثناء نقلها �إىل امل�ست�شفى يف فيال �ألتاغرا�سيا يف
 48عام ًا ّ
جمهورية الدومينيكان.
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 مار�س عام 1777م -:والية جورجيا الأمريكيةتقرر �إلغاء توريث العبيد كخطوة يف اجتاه �إلغاء الرق متا ًما.
 يف اخلام�س من مار�س عام 1794م� -:إلغاء العمل بنظام الرق يففرن�سا من قبل حكومة الكونفون�سيون.
 يف اخلام�س من مار�س عام 1962م -:الرئي�س الفرن�سي �شارلديغول ينادي با�ستقالل اجلزائر.
 يف اخلام�س من مار�س عام 1974م - 1974 -:مركبة الف�ضاء�أبولو  14تهبط على �سطح القمر.
 يف اخلام�س من مار�س عام 2015م -:جمل�س نواب ال�شعب التون�سيمينح الثقة للحكومة اجلديدة برئا�سة احلبيب ال�صيد.

اقوال ماثورة �أجمل القطط و�أندرها فى العامل مبعر�ض بي�شيك

من طرائف العرب
 دخل على �أمري امل�ؤمنني �أبو جعفر املن�صورا�شعب فوجد �أمري امل�ؤمنني ي�أكل من طبق من
اللوز والف�ستق ف�ألقى �أبو جعفر املن�صور �إىل
�أ�شعب بواحدة من اللوز  .فقال �أ�شعب -:يا
�أمري امل�ؤمنني ثاين اثنني �إذهما يف الغار ف�ألقى
�إليه �أبو جعفر اللوزة الثانية  .فقال �أ�شعب-:
فعززناهما بثالث ف�ألقى �إليه �ألثالثه  .فقال
�أ�شعب -:خذ �أربعة من الطري ف�صرهن �إليك
ف�ألقى �إليه الرابعة  .فقال �أ�شعب -:ويقولون
خم�سه �ساد�سهم كلبهم ف�ألقى �إليه اخلام�سة
وال�ساد�سة  .فقال �أ�شعب -:ويقولون �سبعه
وثامنهم كلبهم ف�ألقى �إليه ال�سابعة والثامنة
 .فقال �أ�شعب -:وكان يف املدينة ت�سعة رهط
ف�ألقى �إليه التا�سعة  .فقال �أ�شعب -:ف�صيام
ثالثة �أيام يف احلج و�سبعة �إذا رجعتم تلك ع�شرة
كاملة ف�ألقى �إليه العا�شرة  .فقال �أ�شعب� -:إنى
وجدت �أحد ع�شر كوكبا وال�شم�س والقمر ر�أيتهم
يل �ساجدين ف�ألقى �إليه احلادية ع�شر  .فقال
�أ�شعب -:واهلل يا �أمري امل�ؤمنني �إن مل تعطني
الطبق كله لأقولن لك و�أر�سلناه �إىل مائه �ألف
�أو يزيدون  00ف�أعطاه الطبق كله
 دخل �أعرابي بلدة فلحقه بع�ض كالبهاف�أراد �أن يرميها بحجر فلم يقدر على انتزاعه
من الأر�ض فقال غا�ضب ًا -:عجب ًا لأهل هذه
البلدة يقيدون احلجارة ويطلقون الكالب.
 ّحدث الإمام العامل ال�شهري �سفيان الثوري
رحمه اهلل فقال  :لو ر�أيتني و يل ع�شر �سنني
طويل خم�سة �أ�شبار و وجهي كالدينار و �أنا
ك�شعلة نار  ،ثيابي �صغار و �أكمامي ق�صار  ،و
ذيلي مبقدار  ،و نعلي ك�آذان الفار  ،اختلف
�إىل علماء الأم�صار  ،كالزهري و عمرو بن
دينار � ،أجل�س بينهم كامل�سمار حمربتي كاجلوزة
 ،و مقلمتي كاملوزة  ،ف�إذا �أتيت قالوا � :أو�سعوا
لل�شيخ ال�صغري  ،ثم �ضحك و قال  :يا هلل كم هي
رائعة حياة الطفولة  ...جد يف الطلب و ب�ساطة
يف احلياة و طهارة يف امل�سلك و نقاوة يف ال�سري و
ترفع عن الآثام  ....ما �أحلى هذه الأيام.
ٌ
واحد من النحويني قرقرة من بطن
�سمع
رجل فقال � -:إنها ريح م�ضمرة منع من ظهورها
ٍ
ّ
التعذر�ُ .س َ
ئل ور َّاق عن حاله .فقال  -:عي�شي
�أ�ضيق من حمربة  ..وج�سمي �أدق من م�سطرة
عيب
 .وهجا بع�ضهم رج ًال فقال  -:مافيه من ٍ
إبرة واملحربة ! * قال
�سوي انه �..أبغي من ال ِ
حمدث لأبيه� -:أخربين ٌ
�إبن ِّ
فالن عن فالن �أنه
يبغ�ضني فقال له � :أنت ياولدي ٌ
بغي�ض ب�إ�سناد .
 كان الحد احلكماء ولد غبي فقال له يوماذهب ايل ال�سوق وا�شرتي لنا حبل يف طول
اربعون ذراع فقال الولد البيه حبل يف طول
اربعني ذراع ويف عر�ض كام قال ابوه  :اهلل
يعو�ض خيبتي فيك
 مر�ض احلمار و طال املر�ض حتى خ�شي عليهجحا من املوت نذر نذرا �أنه اذا �شفي و عادت
له �صحته يبيعه و يت�صدق به على الفقراء و
امل�ساكني .و ما ان �شفي حتى جاءه الطامعون
و طلبوا منه �أن يفي بوعده� ,أدخل جحا حماره
اىل ال�سوق و �شرع ينادي ":يا من ي�شرتي ع�صا
بخم�سني دينارا و حمارا بن�صف دينار �أت�صدق
بثمنه على ه�ؤالء الفقراء" .فما كان منهم اال
�أن ان�صرفوا �ضاحكني و �أعفوه على ذكائه.

فى الوقت الذى ارتدى بع�ضها �أزياء
كوميدية ،والبع�ض الآخر بدت بجمالها
فى
الطبيعى ،جتمع ع�شاق القطط
قريغيز�ستان من كازاخ�ستان ورو�سيا،
لعر�ض الأجمل فى مهرجان بي�شيك للقطط
الذى يعقد فى دورته العام احلاىل ،و�سط
مئات من امل�شاركني.
تواجدت �سالالت من جميع �أنحاء العامل،
مبا فى ذلك القطط اال�سكتلندية ،والقط ال�سيبريى ،والقط الفرعونى
فى املعر�ض الذى يقام لع�شاق القطط فى قريغيز�ستان من كل عام ،وفقا
ل�صحيفة"ديلى ميل" الربيطانية.
ارتدت القطط مالب�س كوميدية نوعا ما ،بينما ف�ضل البع�ض من املت�سابقني
عدم ارتدائها �أى �أزياء لعر�ض جمالها الطبيعى �أمام احل�شود ،وكانت بع�ض
القطط م�رسورة من املهرجان وتواجد احل�شود ،ويقام املعر�ض كل عام من
قبل احتاد القط العاملى ،وهو عبارة عن جمموعة دولية ت�ضم نوادى القطط
من جميع �أنحاء العامل.

�صحة يف العامل
الدول الأكرث ّ

ك�شف م�ؤ�رش دويل �صدر حديثا،
قائمة �أف�ضل �شعوب العامل من
حيث احلالة ال�صحية ،وا�ستطاعت
الدول الأوروبية �أن تهيمن ب�شكل
الفت على ال�صدارة.
وبح�سب امل�ؤ�رش الذي �أعدته
م�ؤ�س�سة بلومربغ ،وعر�ضته جملة
"الن�ست" الطبية ،ف�إن ا لإ�سبان
يحظون ب�أف�ضل �صحة يف العامل،
ويليهم الإيطاليون يف املرتبة
الثانية ثم الآي�سلنديون يف
املركز الثالث.واعتمد البحث
على م�ؤ�رشات دقيقة مثل �أمد
احلياة و�سط ال�شعب ،ف�ضال عن
معايري �صحية �أخرى مثل ال�سمنة
والتدخني والبيئة واال�ستفادة
من املاء النظيف.وقام امل�ؤ�رش
مبقارنة  169دولة يف العامل،
و�أحدثت الواليات املتحدة مفاج�أة
يف الت�صنيف بالنظر �إىل حلولها يف
املرتبة اخلام�سة والثالثني بخالف
الكثري من الدول املتقدمة ،ويكمن
ال�سبب يف ال�سمنة بح�سب خرباء.
يف غ�ضون ذلك ،كان ال�شعب
البحريني الأول عربيا يف القائمة

من خالل حلوله يف املركز ال�ساد�س
والثالثني عامليا.وجاءت قطر بعد
البحرين يف املرتبة  37عامليا،
ثم لبنان يف املركز التا�سعة
والثالثون  ،والإمارات العربية
املتحدة يف املركز ال�ساد�سة
واالربعني  ،وعمان يف املرتبة
التا�سعو واالربعني  ،ح�سب م�ؤ�رش
بلومربغ.
يف غ�ضون ذلك ،جاء اليابانيون
وهم من �أطول ال�شعوب عمرا ،يف
املرتبة الرابعة ،وال�سوي�رسيون يف
املرتبة اخلام�سة وال�سويديون يف
املرتبة ال�ساد�سة والأ�سرتاليون يف
املرتبة ال�سابعة وال�سنغافوريون
الثامنةوالرنويج
املرتبة
يف
يف املرتبة التا�سعة ،وجاءت
�إ�رسائيل يف املركز العا�رش ح�سب
ا لت�صنيف .
ويرجح اخلرباء �أن يكون النظام
الغذائي املتو�سطي من العوامل
ا لأ�سا�سية يف احلالة ال�صحية
اجليدة للإ�سبان والإيطاليني،
ويعتمد هذا النمط بالأ�سا�س على
الفواكه واخل�رض �إىل جانب مك�رسات
ودهون طبيعية مثل زيت الزيتون
واملك�رسات والأفوكادو.
وي�ستفيد الإ�سبان الذين حلوا
يف ال�صدارة من نظام �صحي جماين
�أ�شاد به املر�صد الأوروبي لأنظمة
و�سيا�سات ال�صحة بالنظر �إىل كونه
متاحا للجميع.

ظاهرة غريبة تغري �شكل �سماء ال�سعودية

ظاهرة غريبة يف �سماء ال�سعودية ت�سببت يف جدل كبري مبختلف �أرجاء
اململكة ،حيث ظهرت فجوات عمالقة يف ال�سماء ،وتداول رواد مواقع
التوا�صل الإجتماعي �صور مذهلة لهذه الظاهرة.
و�أو�ضح الدكتور عبد الله امل�سند �أ�ستاذ املناخ يف جامعة الق�صيم عرب
تويرت� ،أن هذه الظاهرة ت�سمى ظاهرة ال�سحب املثقوبة و�أ�ضاف �أن حركة
الطائرات يف ال�سماء تلعب دور مهم يف تكوين ال�سحب بهذا ال�شكل .حيث
متنع الطائرات قطرات املاء من التجمد ،فعندما تنخف�ض درجات احلرارة
وت�صل �إىل �أقل من ال�صفر يتجمد جزء من املياة وال يتجمد اجلزء الآخر ب�سبب
الطائرات .وذلك خللو الأجواء من اجلزئيات ال�صلبة التي تتجمد عليها قطرات
املاء ،فتتكون عندها ال�سحب املثقوبة خا�صة و�أن مرور الطائرة ُيتيح جلب
هواء �أبرد يخف�ض درجة حرارة قطرات املاء فائقة التربيد فتتجمد فيح�صل
الثقب .كما �أو�ضح �أن هذه الظاهرة مت ر�صدها لأول مرة يف ال�سعودية منذ 50
عام تقري ًبا ،لذا هي تعد ظاهرة نادرة.
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