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وفد اجلبهة ال�شعبية ي�شارك يف منتدى ال�صني �إحياء اليوم العاملي للمعاقني يف �أ�سمرا

�شارك وفد اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة عايل امل�ستوى
برئا�سة م�س�ؤول ال�ش�ؤون االقت�صادية
يف اجلبهة ال�سيد /حقو�س قربهويت
يف منتدى مباحثات احلزب ال�شيوعي
ال�صيني مع �أحزاب العامل الذي
انعقد يف الفرتة من الثالثني من
نوفمرب وحتى الثالث من دي�سمرب
احلايل مبدينة بيجني.
�شارك يف املنتدى الذي عقد حتت
�شعار "بناء العمل امل�شرتك لأحزاب
العامل ال�سيا�سية مل�ستقبل �أف�ضل
لالن�سان وعامل �أف�ضل� "،شارك فيه
 600من قادة
�أكرث من
وممثلي  300من الأحزاب ال�سيا�سية
من  120دولة.
ويف التو�ضيح املو�سع الذي
قدمه م�س�ؤول ال�ش�ؤون االقت�صادية
يف اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ال�سيد /حقو�س قرب هويت
يف املنتدى ،بعنوان جتربة و�سيا�سة
�إرتريا �ضد الف�ساد  ،حول جتربة
�إرتريا يف الن�ضال �ضد الف�ساد� ،أو�ضح
فيه ب�أن الف�ساد خطري ي�صيب بال�شلل
احلكومات والتنظيمات ال�سيا�سية
.وهو من العوامل التي ت�ؤدي �إىل
عزل احلكومات عن �شعوبها  ،م�شريا
اىل �أن الف�ساد ينت�رش ب�صمت حتت
الكثري من اال�ساليب امللتوية.
وقال"ب�أن الف�ساد ي�ضعف الروح
الوطنية وقدرة احلكومات على
العمل  ،وتنتفي ثقة ال�شعب يف
احلكومة الفا�سدة التي ي�صعب
عليها تنفيذ �سيا�ساتها اجليدة،
و�رشح ب�إ�سهاب ب�أن الف�ساد ي�ؤدي
�إىل ن�شوء االن�شطة التي تعترب جرائم
دولية كغ�سيل الأموال والهجرة غري
القانونية وغريها .
و �أ�شار اىل �أن الن�ضال الناجح �ضد
الف�ساد يبد�أ من املكافحة اجلادة
قبل �إنت�شاره ومد جذوره ،مو�ضحا
ب�أن اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ظلت تعمل بقوة يف �سنوات
اال�ستقالل ال�ستة والع�رشين املا�ضية
ملكافحة الف�ساد بكل موا�صفاته
وم�ستوياته باعتباره خيانة لعهد
الأبطال الذين �ضحوا بحياتهم
لتحقيق اال�ستقالل لل�شعب الأرتري
والذود عن ال�سيادة.
وقال "ب�أن احلكومة االرترية تتبع
�سيا�سة ال جماملة فيها البتة للف�ساد
واملف�سدين  ،وتعمل بو�ضع االر�ضية
القانونية ملكافحة الف�ساد يف
�أوانه واتخاذ االجراءات القانونية
بعد بروزه ، ،وقد �أكد بان الف�ساد
منبوذ وغري مقبول يف قيم ال�شعب

الأرتري ،وجترى حمالت التوعية
املكثفة للحفاظ على هذه القيم
وتنميتها.
من ناحية ثانية التقى ال�سيد /
حقو�س قربهويت مبختلف امل�س�ؤولني
يف احلزب ال�شيوعي ال�صيني  ،وبحث
معهم تطوير العالقات الثنائية بني
احلزبني والتعاون االقت�صادي الأرتري
ال�صيني والق�ضايا االقليمية.
ويف لقائه بنائب وزير دائرة
العالقات الدولية ال�صينية ال�سيد /
�شو ليوبينغ� ،أ�شار اىل وجود تاريخ
وقيم مماثلة بني اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة واحلزب
ال�شيوعي ال�صيني ،و �أو�ضح التطور
املتنامي للعالقات اال�سرتاتيجية يف
كافة املجاالت بني اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة واحلزب

ال�شيوعي ال�صيني واحلكومتني.
�أو�ضحت ال�سيدة
من جانبها
� /شو ليوبينغ رغبة ال�صني يف
تقوية عالقاتها مع �إرتريا  ،وعن
ا�ستعدادها للعمل مع �إرتريا ل�ضمان
واال�ستقرار الإقليمي،
ال�سالم
وال�سعي لإيجاد عالقات متينة بني
احلزب ال�شيوعي ال�صيني واجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة .
و دعا االمني العام للجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني
الرئي�س �شي جني بينغ يف الكلمة
التي �ألقاها يف املنتدى االحزاب
ال�سيا�سية يف العامل �إىل بذل اجلهود
امل�شرتكة لبناء م�ستقبل م�شرتك
اف�ضل لالن�سان والعامل ،م�ؤكدا دفع
بالده مب�ساهماتها ودورها لل�سلم
واال�ستقرار واالزدهار العاملي.

مت �إحياء اليوم العاملي للمعاقني على م�ستوى البالد يف الثاين من دي�سمرب
اجلاري يف قاعة �أخريا الأهلية حتت �شعار" لنعزز الدعم املجتمعي لتمكني
املعاقني من االعتماد على �أنف�سهم".
و �أو�ضحت وزيرة العمل والرعاية االجتماعية ال�سيدة /ل�ؤول قرب�آب يف
املنا�سبة التي �شارك فيها كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة ب�أن االعاقة
ظاهرة ميكن حدوثها الي �إن�سان يف اي وقت وملختلف الأ�سباب.
وقالت" ب�أن م�شاركة عامة املجتمع تعترب عمادا جلهود احلكومة
خللق الفر�ص املت�ساوية للمعاقني ،م�ؤكدة ب�أن هذه اجلهود حتقق نتائج
مر�ضية.
وقد و�صفت ب�أن ق�ضية املعاقني هي ق�ضية ال�شعب التي تتطلب �إحداث
نتائج فعالة ترتكز على الرعاية والعناية اجليدة ،داعية اىل تعزيز تعاون
كافة اجلهات لتقوية الربامج املنفذة.
و �أ�شاد الدكتور بريي نغوم نيابة عن من�سقة وكاالت الأمم املتحدة يف
ارتريا بجهود احلكومة االرترية جلعل املعاقني منتجني ،مو�ضحا وقوف
االمم املتحدة اىل جانبها.
�شهد احلفل عرو�ضا ثقافية وفنية لطالب مدر�سة ال�صم واملكفوفني و�أ�شغال
يدوية �أعدها املعاقون.
ويحتفى بالثالث من دي�سمرب اليوم العاملي للمعاقني للمرة ال�ساد�سة
والع�رشين على م�ستوى العامل والثانية والع�رشين على م�ستوى البالد.

�إحياء اليوم العاملي لاليدز يف م�صوع

خدمات االر�شاد والتحاليل ملكافحة
املر�ض ،م�شريا اىل ان اال�صابة
مبر�ض االيدز التي كانت يف العام
 2005حوايل  3.4%انخف�ضت حاليا لـ
 0.39%على م�ستوى االقليم.
وقد �أ�شادت مندوبة منظمة ال�صحة
العاملية يف ارتريا الدكتورة/
جو�سفني نامبوزا بالنجاحات التي
حققها �شعب وحكومة ارتريا ملكافحة
االيدز معربة عن ثقتها لبلوغ ارتريا
�أهداف التنمية امل�ستدامة قبل الوقت
املحدد لها نتيجة العمل املتفاين
الذي تقوم به رغم اجلهد الكبري
الذي يتطلبه خف�ض االيدز اىل �أدنى
م�ستوى.

طالب حقات يتربعون بالدم

مت �إحياء الأول من دي�سمرب اليوم
العاملي لاليدز مبدينة م�صوع حتت
�شعار "اخلدمات ال�صحية حق لكل
مواطن".
و �أو�ضح املدير العام لق�سم
ال�صحة االهلية يف وزارة ال�صحة
الدكتور /عندبرهان ت�سفاظني ،يف
املنا�سبة التي ح�رضها الوزراء وكبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة
وم�س�ؤولو وكاالت االمم املتحدة

ب�أن اال�صابة بهذا املر�ض الع�ضال
انخف�ضت �إىل �أقل من واحد يف املئة
عامة  ،ويف احلوامل بن�سبة 0.28%
نتيجة للمجهود املن�سقة ال�ستئ�صال
املر�ض ،ويبني ذلك انخفا�ض املر�ض
بن�سبة  87%يف ال�سنوات االثني ع�رشة
املا�ضية.
وقال ب�أن حوايل ت�سعة �آالف من
املواطنني امل�صابني بالفريو�س
يتلقون ادوية اطالة العمر ،والن

ن�سبة اال�صابة باملر�ض تزداد يف
املر�أة عامة  ،دعا �إىل تعزيز جهد
كافة امل�ؤ�س�سات لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة املخطط الو�صول
اليها حتى العام  2030على امل�ستوى
العاملي.
و �أو�ضح م�س�ؤول متابعة مر�ض االيدز
واالمرا�ض التنا�سلية يف اقليم �شمال
البحر االحمر ال�سيد /روبيل �آرون،
ب�أن كافة امل�ؤ�س�سات ال�صحية تقدم

تربع الطالب يف مدر�سة ال�سالم
الثانوية يف مدينة حقات بالدم
طواعية.
و �أو�ضح م�س�ؤول خدمات التربع
بالدم يف بنك الدم الوطني ال�سيد /
حماري ابرهام ب�أن �أهم �أهداف عملية
التربع بالدم هو �إنقاذ احلياة �أثناء
احلوادث والوالدة ،م�شريا اىل ارتفاع
التربع بالدم بن�سبة  8%مقارنة مع
العام املا�ضي .و �أ�شاد باملبادرات
الطيبة التي تقوم بها املدار�س
واملعلمون واالدارات .
و �أفاد بنك الدم الوطني بوجود
برنامج لتربع طالب كلية حملمالو
الزراعية وطالب مدر�سة حقات الزراعية
الفنية وطالب عيالبرعد وعد تكليزان
بالدم طواعية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أمريكا تن�سحب من ميثاق عاملي ب�ش�أن الهجرة الرئي�س ال�صيني :لن نغلق الباب �أمام الإنرتنت العاملي

�أعلنت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ال�سبت املا�ضي
ان�سحاب الواليات املتحدة من ميثاق
�أممي ب�ش�أن الهجرة الآمنة والنظامية
خالل ال�سنة القادمة .وقالت البعثة
الأمريكية لدى الأمم املتحدة يف بيان
�إن ما ُي�سمى "�إعالن نيويورك ب�ش�أن
الهجرة" يت�ضمن العديد من الأحكام
التي تتنافى مع �سيا�سات الهجرة
الأمريكية ومبادئ الهجرة يف �إدارة

ترامب.
و�أو�ضحت ال�سفرية الأمريكية لدى
الأمم املتحدة نيكي هيلي يف البيان �أن
النهج العاملي يف "�إعالن نيويورك"
غري متوافق مع ال�سيادة الأمريكية. ،
وكانت  193دولة يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة -من بينها الواليات
املتحدة �إبان �إدارة الرئي�س ال�سابق
باراك �أوباما -تبنت يف �سبتمرب
 2016بالإجماع �إعالنا �سيا�سيا غري
ملزم هو �إعالن نيويورك لالجئني
واملهاجرين ،يتعهد باحلفاظ على
حقوق الالجئني وم�ساعدتهم على
�إعادة التوطني و�ضمان ح�صولهم على
التعليم والوظائف .و�شددت هيلي
يف البيان على �أن قرارات الواليات
املتحدة ب�ش�أن الهجرة يجب �أن حتدد
دائما من قبل الأمريكيني والأمريكيني
وحدهم.

وقالت يف هذا ال�صدد� ،إن
بالدها �ست�ستمر "ب�سخائها" يف دعم
املهاجرين والالجئني حول العامل،
لكن "قراراتنا حول �سيا�سات الهجرة
يجب �أن ي�ضعها الأمريكيون دائما
والأمريكيون وحدهم".
و�أ�ضافت ال�سفرية �أن بالدها �ستقرر
�أف�ضل ال�سبل لل�سيطرة على احلدود
الأمريكية ،وعلى من �سي�سمح لهم
بالدخول �إىل الواليات املتحدة.
وحتت �إدارة ترمب و�شعار "�أمريكا
�أوال" الذي رفعه� ،أعلنت الواليات
املتحدة ان�سحابها من التزامات
دولية عديدة مت التوقيع عليها خالل
�إدارة الرئي�س �أوباما ،و�أهمها اتفاق
باري�س للمناخ.
كما ان�سحبت الواليات املتحدة
م�ؤخرا من منظمة اليوني�سكو،
واتهمتها "بالتحيز �ضد �إ�رسائيل".

قال الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ �إن بالده لن تغلق بابها �أمام الإنرتنت
العاملي ،لكن ال�سيادة الإلكرتونية �أ�سا�سية لتطوير الإنرتنت.
وجاءت ت�رصيحات �شي على ل�سان رئي�س دائرة الدعاية يف «احلزب ال�شيوعي
ال�صيني» هوانغ كون مينغ يف �أكرب منتدى لل�سيا�سة الإلكرتونية يف البالد يف
مدينة وت�شن �رشق ال�صني اول ام�س الأحد .
وت�شري ال�سيادة الإلكرتونية �إىل فكرة �أن الدول ينبغي �أن تدير وحتتوي
الإنرتنت اخلا�ص بها من دون تدخل خارجي.
و�أ�رشف الرئي�س ال�صيني على زيادة تنظيم الإنرتنت يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية ،وبلغ الأمر ذروته ب�سن «قانون الأمن الوطني الإلكرتوين» الذي و�ضع
�ضوابط �صارمة على البيانات.

مدير «�سي �آي �أي» يبعث ر�سالة حتذير �إىل �سليماين مقتل قائد «القوات اخلا�صة» يف «طالبان»

قال مدير «وكالة اال�ستخبارات
املركزية» الأمريكية (�سي �آي �أي)
مايك بومبيو ال�سبت املا�ضي
�إنه بعث ر�سالة �إىل قائد «فيلق
القد�س» يف «احلر�س الثوري»
الإيراين قا�سم �سليماين والقادة
الإيرانيني للتعبري عن قلقه يف
�ش�أن �سلوك �إيران الذي ينطوي على
تهديد ب�شكل متزايد يف العراق.
وقال بومبيو خالل ندوة يف
منتدى «ريغان» ال�سنوي للدفاع
يف جنوب كاليفورنيا �إنه بعث
الر�سالة بعدما �أ�شار قائد ع�سكري
�إيراين كبري �إىل �أن القوات التي
حتت �إمرته قد تهاجم القوات
الأمريكية يف العراق .ومل يذكر
تاريخاً .وقال بومبيو «ما كنا
نتحدث عنه يف هذه الر�سالة
هو �أننا �سنحمله ونحمل �إيران
م�س�ؤولية �أي هجمات على امل�صالح
الأمريكية يف العراق من قبل القوات
اخلا�ضعة ل�سيطرتهم» .و�أ�ضاف
«نريد �أن نت�أكد �أنه والقيادة يف
�إيران يتفهمان ذلك بطريقة وا�ضحة
و�ضوح ال�شم�س».
وذكر بومبيو الذي توىل قيادة
اال�ستخبارات املركزية يف يناير

املا�ضي �أن �سليماين ،الذي
يتوىل قيادة العمليات اخلارجية
لـ «احلر�س الثوري» ،رف�ض
فتح الر�سالة .ونقلت و�سائل
�إعالم �إيرانية عن حممد حممدي
البارز
امل�ساعد
كلبايكاين،
للمر�شد الإيراين علي خامنئي،
قوله �إن م�س�ؤوالً ،مل يذكر ا�سمه،
من «وكالة اال�ستخبارات املركزية»
الأمريكية حاول ت�سليم الر�سالة
�إىل �سليماين عندما كان يف بلدة
البوكمال ال�سورية يف نوفمرب
املا�ضي �أثناء قتال (داع�ش).
وقالت وكالة «فار�س» للأنباء

�إن كلبايكاين نقل عن �سليماين
قوله «لن �أت�سلم ر�سالتكم ولن
�أقر�أها ولي�س لدي ما �أقوله له�ؤالء
النا�س» .وذكرت «رويرتز» يف
�أكتوبر املا�ضي �أن �سليماين دعا
القادة الأكراد مرار ًا يف �شمال
العراق �إىل االن�سحاب من مدينة
كركوك النفطية �أو مواجهة القوات
العراقية واملقاتلني املتحالفني
مع �إيران و�سافر �إىل �إقليم كرد�ستان
العراق لالجتماع مع القادة
الأكراد .ووجود �سليماين على
اخلطوط الأمامية ي�سلط ال�ضوء
على نفوذ طهران الكبري على
ال�سيا�سة يف العراق ،ويقاتل
حتالف تقوده الواليات املتحدة
«داع�ش» يف العراق و�سورية وعادة
ما يكون ذلك على مقربة من ف�صائل
متحالفة مع �إيران تقاتل التنظيم
املتطرف �أي�ضاً .وقال بومبيو �إن
النظر �إىل اجلهود الإيرانية يف
الأ�سابيع املا�ضية ملد نفوذها
�إىل �شمال العراق ومناطق �أخرى
منه ي�ؤكد تنامي �سعي الإيرانيني
للتحول �إىل «قوة مهيمنة يف ال�رشق
الأو�سط».

�أردوغان :تركيا لن تخ�ضع لالبتزاز الأمريكي يف ق�ضية �ضراب

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان �إن بالده لن تخ�ضع "لالبتزاز
الأمريكي يف ق�ضية حماكمة رجل
الأعمال الرتكي ر�ضا �رضاب".
ويخ�ضع رجل الأعمال الرتكي
اجلن�سية والإيراين الأ�صل ر�ضا �رضاب
للمحاكمة يف الواليات املتحدة بتهمة
التحايل على العقوبات االقت�صادية
الأمريكية التي كانت مفرو�ضة على
�إيران ب�سبب برناجمها النووي.
وتدهورت العالقات بني تركيا
والواليات املتحدة بعد االتهامات
التي وجهها الق�ضاء الأمريكي
ل�رضاب وهو تاجر ذهب معروف على
ال�ساحة العاملية .وقال �أردوغان �إن
املمار�سات الرتكية يف هذا ال�صدد مل
تخرتق قواعد ومبادىء املعامالت
التي تن�ص عليها الأمم املتحدة و�إنها
مل ت�ؤثر على التحالف بني بالده وبني
وا�شنطن .و�أ�ضاف� ،أمام جتمع من
قيادات حزب العدالة والتنمية احلاكم
"ماذا فعلنا لقد قمنا ب�رشاء الغاز من
دولة لنا بها عالقات جتارية حتى
يح�صل مواطنونا على التدفئة الالزمة

يف ال�شتاء مثلما فعلت دول �أخرى وال
منتثل �إال لقرارات الأمم املتحدة،
نحن فقط فعلنا كما يفعلون" .وبعد
� 3أيام من اال�ستجواب ،اعرتف �رضاب
بتعامله مع عدد من امل�س�ؤولني الكبار
يف تركيا بينهم �أردوغان نف�سه الذي
ح�سب قول �رضاب "�سمح بتحويالت
مالية �ساهمت يف دعم �إيران يف
التحايل على العقوبات الأمريكية"
عندما كان ي�شغل من�صب رئي�س
الوزراء .من جانبها ،تعترب تركيا
املحاكمة حماولة ل�رضب اقت�صادها
و "م�ؤامرة وا�ضحة" من �شبكة تابعة
لرجل الدين الرتكي املقيم يف امريكا
فتح الله غولن وهو الرجل الذي
طالبت تركيا وا�شنطن بت�سليمه ب�سبب
"تدبريه حماولة االنقالب الفا�شلة
الأخرية" .ويف �شهادته �أمام املحكمة،
اتهم �رضاب �أردوغان بالتورط يف
نظام لغ�سل الأموال الإيرانية حول
العامل ،بامل�شاركة مع امل�رصيف
حممد هاكان عطا الله يف الفرتة ما
بني عامي  2010و 2015لل�سماح
لإيران بدخول الأ�سواق العاملية رغم

العقوبات املفرو�ضة عليها .واعتقلت
ال�سلطات الأمريكية �رضاب يف عام
 2016واتهمته بالتورط يف �أن�شطة
لغ�سيل الأموال الإيرانية والتحايل
امل�رصيف .وقرر �رضاب التعاون مع
االدعاء الأمريكي مقابل �أن يكون �شاهد
اثبات رئي�سي �ضد �آخرين متورطني يف
الق�ضية .وقال �رضاب �أمام املحكمة
�إنه "دفع �أكرث من  50مليون يورو
لوزير االقت�صاد الرتكي ال�سابق ظافر
�شاغليان لت�سهيل �إجراء اتفاقات مع
طهران".
من جانبه رد نائب رئي�س الوزراء
الرتكي بكر بوزداغ على تلك االتهامات
قائال �إن �رضاب "�أجرب على توجيه
االتهامات".

قتل �ستة �أ�شخا�ص على الأقل يف
اعتداء انتحاري ا�ستهدف جتمعا
لدعم الرئي�س االفغاين ا�رشف غني
يف جالل اباد (�رشق) اول ام�س االحد،
وفق ما �أفاد الناطق با�سم �رشطة والية
ننغرهار ح�رضت ح�سني م�رشقيوال.
وقال م�رشقيوال ان «االنتحاري الذي
كان يتنقل على دراجة نارية عمد اىل
تفجري نف�سه و�سط اجلموع التي كانت
ت�شارك يف جتمع �سيا�سي يف جالل
اباد» ،مو�ضحا ان «�ستة ا�شخا�ص
بينهم ن�ساء وطفل قتلوا ،وا�صيب
ثالثة ع�رش بجروح» .واو�ضح انه
«جتمع لدعم الرئي�س ا�رشف غني».
واكد هذه احل�صيلة واملعلومات،
الناطق با�سم حكومة الوالية عطاء
الله خوجياين .وقال مدير االجهزة
ال�صحية جنيب كماوال ان بع�ض
اجلرحى «يف حالة حرجة» .ويف
�سياق مت�صل� ،أفاد جهاز اال�ستخبارات
الرئي�سي يف �أفغان�ستان ب�أن قوات
الأمن الأفغانية قتلت الأ�سبوع
املا�ضي قائد «القوات اخلا�صة» يف
حركة «طالبان» املعروفة با�سم
«الوحدة احلمراء» يف �إقليم هلمند.
وقالت �إدارة الأمن الوطني �إن «املال
�شاه وايل املعروف با�سم املال نا�رص
قتل يف عملية جوية يف هلمند».
والإقليم من معاقل «طالبان» ويقع
يف قلب جتارة املخدرات املزدهرة

يف البالد .و�أعلن بيان الإدارة �أن وايل
�أ�صبح قائد ًا لـ «الوحدة احلمراء»
ونائب ًا حلاكم �إقليم هلمند يف حكومة
الظل قبل ثالث �سنوات ،و�شارك ب�شكل
مبا�رش يف هجمات «طالبان» .و�أ�شار
اجلي�ش الأفغاين �إىل �أنه من املعتقد
�أن «الوحدة احلمراء» جمهزة ب�أ�سلحة
متقدمة منها معدات الر�ؤية الليلية،
و�صواريخ عيار  82ملليمرت ًا ،ومدافع
ر�شا�شة ثقيلة ،وبنادق هجومية
مريكية ال�صنع .وقالت �إدارة الأمن
الوطني �إن «وايل قتل مع مهاجم
انتحاري واثنني من قادة طالبان يف
حي قلعة مو�سى يف هلمند» .وعملت
الواليات املتحدة جاهدة على بناء
الدعم اجلوي الفغان�ستان وتعزيز
قدراته الهجومية التي بدت غري كافية
بعد ان�سحاب غالبية القوات الأجنبية
من البالد قبل ثالث �سنوات.

رئي�س �إقليم كتالونيا املقال �سيبقى يف بلجيكا

قال حمامي رئي�س �إقليم كتالونيا املقال �إن كارل�س بوجدميون ووزراءه
املطلوبني للق�ضاء الإ�سباين �سيبقون يف بلجيكا بعد االنتخابات املقررة يف
كتالونيا يف  21دي�سمرب اجلاري ،ب�سبب طعون �ستقدم �ضد ت�سليمهم لل�سلطات
الإ�سبانية .و�أفاد املحامي �ألون�سو كويفيال�س ب�أن بقاء بوجدميون ووزرائه
رمبا ي�ستمر حتى منت�صف يناير املقبل مبدئيا ،م�ؤكدا �أنه �سيكون هناك طعن
يف حكم اال�ستئناف وجلوء �إىل النق�ض "لتفادي �إر�سالهم من ال�سلطة البلجيكية
�إىل �إ�سبانيا" .ولكن رئي�س الإقليم املقال �أكد �أنه �سيعود �إذا فاز يف االنتخابات
باعتبار �أنه �سي�صبح "رئي�سا �رشعيا" حلكومة كتالونيا .وكان بوجدميون جل�أ
�إىل بلجيكا و�أربع من وزرائه بعد �أن و�ضعت حكومة مدريد �إقليم كتالونيا حتت
و�صايتها �إثر �إعالن الإقليم اال�ستقالل من جانب واحد يف � 28أكتوبر املا�ضي.
وتتهم ال�سلطات الإ�سبانية رئي�س كتالونيا املقال وقيادات يف الإقليم بالتمرد
واالن�شقاق واال�ستيالء على �أموال عامة ،وبعد فراره و�ضع باقي �أع�ضاء احلكومة
قيد التوقيف االحتياطي .ومن املفرت�ض �أن يبت قا�ضي املحكمة العليا الإ�سبانية
يف م�صري وزراء �سابقني موقوفني لديهم .و�أكد القادة االنف�صاليون يف طلبهم �أمام
املحكمة عدولهم عن االنف�صال ب�شكل �أحادي عن �إ�سبانيا وقبولهم بتطبيق املادة
 155من الد�ستور التي �أتاحت ملدريد ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات كتالونيا و�إقالة
احلكومة املحلية والدعوة النتخابات .و�شهدت �إ�سبانيا �أ�سو�أ �أزمة �سيا�سية منذ
عقود ب�سبب اال�ستفتاء الذي �أجري يف الأول من �أكتوبر املا�ضي ،واعتربته مدريد
غري د�ستوري ،وما تاله من �إعالن �إقليم كتالونيا اال�ستقالل ،مما دفع حكومة
مدريد لفر�ض حكم مبا�رش على بر�شلونة .و�أفرجت املحكمة العليا يف وقت �سابق
من هذا ال�شهر عن رئي�سة برملان كتالونيا كارمي فوركاديل بكفالة � 150ألف
يورو بعد �أن وافقت على عدم ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي يتعار�ض مع الد�ستور
الإ�سباين.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

عبا�س وهنية يطالبان بخروج اجلماهري غ�ضبا للقد�س

اتفق الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية على
�رضورة خروج اجلماهري للتعبري
عن غ�ضبها من التوجهات الأمريكية
جتاه القد�س ،بينما �أعلنت اجلامعة
العربية عن عقد اجتماع بهذا
اخل�صو�ص .وخالل ات�صال هاتفي
�أجراه هنية مع عبا�س� ،شدد اجلانبان
على �رضورة خروج اجلماهري
الأربعاء  ،وتوحيد جهود ال�شعب
الفل�سطيني ملواجهة املخاطر التي
تهدد القد�س ،ردا على عزم الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب االعرتاف بها
عا�صمة لإ�رسائيل .وقد �أكد الرئي�س
الفل�سطيني �أنه �سيتخذ قرارات مهمة
�إذا �أقدمت وا�شنطن على خطوة تدعم
�سيادة �إ�رسائيل على القد�س.
كما �شدد عبا�س وهنية على
�رضورة التقدم ال�رسيع يف خطوات
الوحدة
وحتقيق
امل�صاحلة
الوطنية .وكان عبا�س �أجرى ال�سبت
املا�ضي �سل�سلة ات�صاالت مع قادة
دوليني وعرب حلثهم على �رسعة
التدخل لثني ترامب عن االعرتاف

بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل يف خطابه
املرتقب الأربعاء  .ويف ذات ال�سياق،
طالبت ال�سلطة الفل�سطينية اجلامعة
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي
وجمل�س التعاون اخلليجي بعقد
اجتماعات طارئة ب�ش�أن القد�س.
وقد �أعلنت اجلامعة العربية �أنها
ً
طارئا اليوم الثالثاء
اجتماعا
�ستعد
ً
على م�ستوى املندوبني ،لبحث �سبل
الت�صدي للقرار الأمريكي املتوقع
ب�ش�أن القد�س .وقال الأمني العام
امل�ساعد للجامعة العربية ح�سام
زكي �إنه تقرر عقد اجتماع على
بناء
م�ستوى املندوبني الدائمني
ً
على طلب فل�سطني لبحث التطورات
التي مت�س مبكانة القد�س .وكان
م�س�ؤول �أمريكي كبري قال اجلمعة
املا�ضي �إن من املرجح �أن يعلن
ترامب االعرتاف بالقد�س املحتلة
عا�صمة لإ�رسائيل يف كلمة يلقيها
الأربعاء  .لكن جاريد كو�شرن م�ست�شار
و�صهره �رصح اول �أم�س الأحد
ترامب
ُ
ب�أن الرئي�س مل يتخذ حتى الآن قرارا
بخ�صو�ص االعرتاف ر�سميا بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل ،و�أكد �أنه ما زال

يدر�س كثريا من احلقائق املختلفة
ب�ش�أن هذا الأمر .من جهته ،قال
�أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات
�إن االعرتاف الأمريكي بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل �سيخلق فو�ضى
دولية خطرية .لكن عريقات �أكد
�أن ذلك لن يغري من مكانة القد�س
القانونية التي �ضمنتها ال�رشعية
والقانون الدويل ,وقال �إن الواليات
املتحدة ترتكب بهذا االعرتاف
ف�ضيحة �سيا�سية وقانونية وت�ضع
نف�سها يف معزل عن املنظمة والإرادة
الدولية.

ماتي�س يف الكويت م�ستبق ًا القمة اخلليجية
الأمريكية (بنتاغون) .وو�صل ماتي�س
الكويت قادما من مدينة العقبة
الأردنية حيث �شارك يف م�ؤمتر دويل
ملناه�ضة التطرف .ونقلت االنباء
عن ماتي�س قوله ملرافقيه �إنه �سوف
يلتقي �أمري الكويت ،التي �أكد �أنها
حليف قوي للواليات املتحدة ،و�أنه
�سوف ي�ؤكد خالل اللقاء على متانة
العالقات بني البلدين وعلى التزام
الواليات املتحدة ب�أمن دولة الكويت
وب�أمن جميع احللفاء يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي .و�أ�ضاف �أنه
كان للكويت خالل الفرتة الأخرية
"م�ساهمات هائلة من �أجل ال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة".

و�صل وزير الدفاع الأمريكي جيم�س
ماتي�س �إىل الكويت م�ساء اول ام�س
الأحد ،حيث �سيلتقي �أمري الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح لبحث
عدد من الق�ضايا يف مقدمتها الأزمة
اخلليجية .وقالت وزارة الدفاع
الكويتية �إن ماتي�س قد و�صل �إىل
الكويت على ر�أ�س وفد ر�سمي مرافق
�ضمن جولة �إقليمية .ومن املقرر
�أن يناق�ش عددا من امللفات خالل

لقاءاته بامل�س�ؤولني الكويتيني
والتعاون
بالعالقات
تتعلق
امل�شرتك مع الواليات املتحدة.
وتكت�سب زيارة ماتي�س �أهميتها من
كونها ت�أتي قبل يومني من القمة
اخلليجية املقررة يف الكويت.
وذكرت االنباء يف الكويت �إن
غي م�سار جولته الإقليمية
ماتي�س رّ
مبكرا زيارته للكويت والتي كانت
مربجمة لليوم الثالثاء  ،ح�سب
ما �سبق �أن �أعلنته وزارة الدفاع

نفت الإمارات العربية املتحدة اول
ام�س الأحد تعر�ض مفاعل براكة
النووي يف �أبو ظبي �إىل هجوم
�صاروخي زعمت جماعة احلوثي
�شنه يف وقت �سابق با�ستخدام
�صاروخ «كروز».
وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»
(وام) نق ًال عن الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات ان «الإمارات
متتلك منظومة دفاع جوي قادرة على
التعامل مع �أي تهديد من �أي نوع»،
ً
مو�ضحة �أن «مفاعل براكة حم�صن
ومنيع جتاه كل االحتماالت».
و�أعلنت جماعة احلوثي يف اليمن

عرب موقعها الإلكرتوين اطالق
�صاروخ من نوع «كروز» على مفاعل
براكة النووي يف �أبو ظبي ،لكنها
مل تقدم �أي �أدلة.
وكانت جماعة احلوثي قد قالت
�إن الإمارات هدف ل�صواريخها.
والإمارات ع�ضو يف حتالف تقوده
ال�سعودية ويحارب احلوثيني يف
اليمن منذ العام .2015
وهذه هي املرة الثانية خالل عام
التي يزعم فيها احلوثيون �إطالق
�صواريخ نحو الإمارات .و�أعلنت
اجلماعة يف �سبتمرب املا�ضي �إطالقها
بنجاح �صاروخ ًا باجتاه �أبو ظبي.

الإمارات تنفي تعر�ضها �إىل هجوم �صاروخي حوثي

نتنياهو :لن ن�سمح لإيران
بامتالك �سالح نووي

�أعرب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو عن خ�شيته من تنامي
النفوذ الإيراين ،و�أكد �أن تل �أبيب لن
ت�سمح لطهران بامتالك �سالح نووي �أو
�إقامة �أي قواعد ع�سكرية يف �سوريا.
ويف كلمة م�سجلة ملنتدى �سابان
احلوار ال�سنوي بني الأمريكينيوالإ�رسائيليني -اتهم نتنياهو �إيران
مبحاولة �إقامة هذه القواعد لتنفيذ
خطتها بتدمري �إ�رسائيل .كما حتدث
نتنياهو يف كلمته عن وجود تعاون
�رسي بني �إ�رسائيل ودول عربية،
و�أعرب عن ثقته يف �أن جريان �إ�رسائيل
من العرب �سيحت�ضنونها عالنية يف
امل�ستقبل ولي�س �رسا كما هو عليه
الو�ضع الآن .و�شدد على �أن دول العامل
ترحب اليوم ب�إ�رسائيل �أكرث من ذي
قبل ،واقت�صادها يزدهر ،وعالقاتها
اخلارجية ممتازة ،وجي�شها �أقوى
من �أي وقت م�ضى ،وحتالفها الفريد
والأ�سا�سي مع الواليات املتحدة يزداد
قوة .يذكر �أن ت�رصيحات نتنياهو
ت�أتي بعد تقارير �صدرت ال�سبت
املا�ضي تتحدث عن غارة �إ�رسائيلية
�ضد قاعدة ع�سكرية �إيرانية قرب
مدينة الك�سوة جنوب غربي العا�صمة
ال�سورية دم�شق.
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كلمة حترير

قيمنا ت�ضمن ال�سالم والأمن

لأكرث من ن�صف قرن من الزمان قام ال�شعب الإرتري مبقاومة امل�ؤامرات والعدائيات الدولية التي
حيكت ذده دون هوادة ،و�أثبت وجوده ك�شعب حر وذو �سيادة ،له مكانته و�ش�أنه امل�ستحق يف عاملنا هذا.
فقد مر ال�شعب الإرتري بعدد من املعوقات والتحديات من دون �أن ي�سقط ،ووا�صل خطاه على نهجه
التحرري بكل كفاءة ،وذلك بف�ضل ت�سلحه بقيمه التي ت�ستند على الت�ضامن التام واحلب الوطني
القوي  ،بالإ�ضافة �إىل الإ�ستقرار ال�سيا�سي والثقايف والإجتماعي القائم على الإحرتام املتبادل
والوئام.
هذه القيم والثقافة املتح�ضرة مل تنزل كاملن على �شعب �إرتريا من ال�سماء� ،أو لي�ست هبة خم�ص�صة
له .بل ن�ش�أت وتر�سخت خالل فرتة طويلة ومعقدة.
ففي منت�صف القرن املا�ضي ،ولأجل �ضمان امل�صالح اجليو� -سيا�سية للقوى العظمى ،مت احلكم على
ال�شعب الإرتري بطم�س وحمو هويته� ،إال �أن ال�سبب يف عدم �سقوط ال�شعب والت�سليم لتلك امل�ؤامرة
الكبرية ،هو لأنه مل ي�ست�سلم �أبد ًا للإ�ستعمار ،مما مكنه من �أن يحافظ على ثقافته وقيمه الوطنية
وتعزيز هويته .ولو مل يقم ال�شعب بذلك ،ملا ت�سنى لإرتريا �أن تتبو�أ مكانها رغم كل التحديات
الكبرية التي واجهتها.
�إن معظم هذه القيم ،كانت مت�أ�صلة ومتجذرة يف املجتمعات الإرترية منذ القدم وتناقلتها من جيل
�إىل جيل ،والبع�ض من تلك القيم ،ن�ش�أت و�إزدهرت �أثناء مرحلة الن�ضال من �أجل التحرير والكفاح
والت�ضحية امل�شرتكة.
وقد �صرح فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يف �إحدى كلماته "ب�أن الثقافة تبنى على نظم القيم
املتزاوجة واملرتاكمة " .ونظم القيم هذه ،ال تت�أ�س�س ب�شكل مفاجئ �أو ت�صطنع على الطبيعة ،بل
�إنها متر عرب عملية وحتديات معقدة ليتم جمعها وحفظها وتوريثها مع مرور الوقت .فرف�ض الإن�صياع
للحكم الأجنبي ،ورف�ض الإ�ضطهاد ورف�ض الإهانة ،والإحرتام ،والإهتمام ،والت�ضامن ،والوئام
والإن�سجام ،وال�شجاعة ،والوفاء ،والبطولة ،والفداء ،والعمل والإجتهاد ،والإنتاجية ،والإبداع،
والوقوف يف وجه التحديات ال�صعبة ،كلها ت�شري �إىل قيم ،و�أ�سرار جناح هذا ال�شعب املجتهد.
وكمح�صلة للقيم التي قام ال�شعب الإرتري برعايتها واحلفاظ عليها اثناء مرحلة الن�ضال الوطني
والت�ضحية امل�شرتكة� ،إ�ستطاع �أن يعزز الوئام الإجتماعي  ،بالإ�ضافة �إىل التناغم والإ�ستقرار املتبادل.
ويف الوقت الذي تع�صف فيه ال�صراعات والإ�ضطرابات ال�سيا�سية بهذه املنطقة ،ف�إن تلك القيم مكنت
�إرتريا من �ضمان الإ�ستقرار والت�ضامن الوطني.
هناك قول م�أثور عن الآباء يفيد ب�أن "الإن�سان اليقدر القيمة احلقيقية للأ�شياء التي يف حوزته".
وبالتمعن بعمق يف معنى هذا املثل ،ميكن لأي فرد كان �أو جمتمع �أن يرتجمه ملعناه احلقيقي ملا يت�ضمنه
من حكمة كبرية .وال�سبب يف ذلك ،يعود �إىل �أن الأفراد ويف معظم الأحيان ،ال يقيّمون مالديهم من
ثروات ،بل يقومون بح�ساب ما ينق�صهم .ومبا �أنهم يعتربون تلك الفوائد متوفرة وب�إمكانهم احل�صول
عليها بكل �سهولة ،ف�إنهم ال ي�أبهون ملا يف �أيديهم .ويف حالة مواجهتهم لظروف فعلية مغايرة� ،أو يف
حالة معاينتهم لتلك الظروف من بعيد ،ف�إنهم حينها فقط يبد�أون يف املالحظة والإعجاب مبا متتلكه
�أيديهم.
ومع �ضمان وجود املجتمع وهويته ،ي�ستند تطوره كذلك �إىل وجود القيم .وللح�ضارة �أي�ض ًا
قيم تتطلب معايري ح�ضارية م�ؤهلة لها .وذلك لأن القيم تلعب دور ًا كبري ًا يف خلق الر�ؤى والآمال
املتما�سكة ،ومن خالله ميكن حتقيق امل�صالح امل�شرتكة والفكر املتطور� ،إ�ضافة �إىل تعزيز الإجتهاد
والإبداع ،من بني كل الرثوات الأخرى.
وعليه ،ف�إن ال�شعب الذي يتوق �إىل و�ضع اال�سا�س املتني للإقت�صاد املتطور ،والنظام ال�سيا�سي
احل�ضاري ،يحتاج حتم ًا �إىل �إن�شاء ورعاية قيم �سليمة م�ؤهلة ملثل ذلك .ولهذا ال�سبب ،توجب �إعطاء
مهام احلفاظ على القيم وتطويرها ،جنب ًا �إىل جنب ،مع عملية البناء ال�سيا�سية والإقت�صادية للوطن،
�أهمية ق�صوى .ويف ع�صر العوملة الذي نعي�شه حالي ًا ،وتعقد وتطور م�سار التقنية املعلوماتية ،تنت�شر
الثقافات والأفكار امل�سمومة التي حتث ال�شباب على الهجرة والإغرتاب والإ�ستعباد� ،إ�ضافة �إىل بث
كراهية الأ�صل والهوية .ويف مثل هذه الظروف العاملية ،فمن املهم وال�ضروري ،الت�أكيد على �ضمان
النمو الإقت�صادي ،واملحافظة على الهوية والقيم ،والعمل على تكوين وت�أ�سي�س �شراكة متكافئة على
ال�صعيد الدويل .حيث �أنه �إذا ما قام املجتمع بتطوير وتنمية �إقت�صاده ،وقام ب�إ�ضاعة ثقافته وقيمه،
ف�إنه بالتايل ال ي�ضمن وجوده و�إ�ستمراريته .وقيمنا لي�ست �ضمان وجودنا فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا �ضمان
لإ�ستمراريتنا وتطورنا ،وعليه ف�إن العمل على نقل هذه القيم �إىل الأجيال القادمة عرب ن�شر الوعي
ال�سيا�سي والثقايف� ،أهم من ت�أ�سي�س �أية بنى حتتية �أخرى.
لذا ،ونتيجة لل�سالم والأمن والإ�ستقرار الذي تتمتع به بالدنا ،ومن خالل القيم احل�ضارية التي
بنيناها ونعتز بها خالل م�سريتنا ،ف�إن هناك حكمة واحدة وجب التذكري بها ،وهو �أننا ال يجب علينا
فقط تقدير الوئام والإن�سجام املجتمعي الذي حققناه عرب قيمنا الوطنية التي نفتخر بها فح�سب ،بل
علينا كذلك املحافظة عليها وتقويتها .ومبا �أن هذه القيم احل�ضارية الوطنية التي نعتز بها ،ت�أ�س�ست
وبنيت على قيم الفداء والت�ضحية ،فكلما زادت املحافظة عليها وتطويرها ،كلما ت�أكد منو التطور
و�إزدهاره ب�شكل �أكرب .وذلك لأن الوئام الوطني هي مظلة التنمية ال�شاملة.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى �أ�سمال�ش قرب�إزقابهري
نورة عثمان حممد
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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دور املعلم يف بناء املجتمعات
�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
عندما نريد احلديث عن دور املعلم يف
بناء املجتمعات ف�إننا ن�شعر بالت�أكيد
ب�أننا ومهما قلنا �أوكتبنا �أو حتدثنا
فل�سنا قادرين على الإيفاء بحقه حتى
قوال ناهيك عن العمل ،ولكن المانع
من
امل�ساهمة قوال ولو بالقليل يف
التعريف بدور املعلم يف املجتمع
 ،املعلم ذلك املخلوق الذي تنكر
لنف�سه من اجل م�صلحة وتطوير وبناء
ال�شعوب  ،وهو الذي ي�ضحي بوقته
وعمره الغايل لي�س من �أجل ك�سب املال
�أو اجلاه �أو ال�سلطان �أو ال�شهرة  ،بل
من �أجل �إ�صالح الأجيال وال�سمو بها
و�إخراجها من ظلمة اجلهل والتخلف �إىل
نور العلم و�ضياء املعرفة  ،فال غرو
وال غرابة �إذ قيل عنه " ال�شمعة التي
حترتق لت�ضيـئ لغريها " : .
�أما �إذا نظرنا �إىل املو�ضوع ( دور
املعلم ) من الناحية العلمية البحتة
 ،فقد �أثبتت الدرا�سات واالطروحات
العلمية ومنظمات وم�ؤ�س�سات ر�سمية
وغري ر�سمية بان املعلم هو قدوة
لطالبه خا�صة ،وللمجتمع عامة ،وهو
حري�ص على �أن يكون �أثره يف النا�س
حميد ًا باقياً ،لذلك فهو م�ستم�سك
بالقيم اخللقية ،واملثل العليا ،يدعو
�إليها ويبثها بني طالبه والنا�س كافة،
ويعمل على �شيوعها واحرتامها ما
ا�ستطاع  ،كيف ال وهو احد العوامل
احلا�سمة يف حتقيق اهداف ال�سيا�سات
املختلفة للتعليم.،
املعلم واملجتمع عن�رصان مرتابطان و
املعلم مو�ضع تقدير املجتمع واحرتامه
وثقته ،وهو لذلك حري�ص على �أن يكون
يف م�ستوى هذه الثقة ،وذلك التقدير
واالحرتام ،يعمل يف املجتمع على
�أن يكون له دائما يف جمال معرفته
وخربته ت�أثري و�سمعة خلقية ح�سنة
و�إيجابية  ،وهو الذي يلعب دور
املر�شد واملوجه االجتماعي باال�ضافة
�إىل دوره العلمي الأكادميي ـ كما �أنه
يتوجب عليه �أن ميتنع عن ممار�سة كل
ما ميكن �أن ي�ؤخذ عليه من قول �أو فعل،
ويحر�ص على �أن ال ي�ؤثر عنه �إال ما
ي�ؤكد ثقة املجتمع به واحرتامهم له،.
كما �أنه يتوجب علي اجلهات املخت�صة
(ب�شقيها احلكومي وال�شعبي ) �أن ت�سعي
بل و�أن تعمل دوما على توفري �أكرب
قدر ممكن من الرعاية للعاملني يف
مهنة التعليم ويف مقدمتهم املعلم ،
مبا يوفر لهم حياة كرمية تكفهم عن
التما�س و�سائل ال تتفق وح�سا�سية
بالعمل الد�ؤوب
ومكانة مهنتهم
لزيادة دخولهم� ،أو حت�سني ماديات
حياتهم .و املعلم �صاحب ر�أي وموقف
من ق�ضايا املجتمع وم�شكالته ب�أنواعها
كافة ،ويفر�ض ذلك عليه تو�سيع نقاط
ثقافته ،وتنويع م�صادرها ،واملتابعة
االقت�صادية
للمتغريات
الدائمة
واالجتماعية وال�سيا�سية ،ليكون قادر ًا
على تكوين ر�أي نا�ضج مبني على العلم
واملعرفة واخلربة الوا�سعة ،يعزز
مكانته االجتماعية ،وي�ؤكد دوره الرائد
يف املدر�سة وخارجها .و املعلم ال يدع
فر�صة لذلك دون �أن يفيد �أو ي�ستفيد
منها ،ويعمل دوما على تقوية �أوا�رص
املودة بينه وبني جماعات الطالب
خا�صة ،والنا�س عامة ،وهو ملتزم يف
ذلك ب�أ�سلوب اللني يف غري �ضعف،و
ال�شدة يف غري عنف ،يحدوه �إليهما وده

ملجتمعه ،وحر�صه عليه،
بدوره البناء يف تطويره،
وحتقيق نه�ضته.
واملعلم هو الذي يعمل
�إح�سا�س
على تعزيز
الطالب باالنتماء �إىل
ووطنهم
جمتمعهم
وثقافاتهم الوطنية ،
كما ينمي لديهم �أهمية
التفاعل الإيجابي مع
،
الأخرى
الثقافات
واملعلم �أمني على كيانالوطن ووحدته  ،وهو
الذي يعمل جاهد ًا لت�سود
املحبة املثمرة والإحرتام
ال�صادق بني املواطنني
جميع ًا وبينهم وبني ويل
الأمر منهم  ،حتقيق ًا
لأمن الوطن وا�ستقراره ،
ومتكين ًا لنمائه وازدهاره
 ،وحر�ص ًا على �سمعته
ومكانته بني املجتمعات
الإن�سانية الراقية .
 واملعلم ع�ضو م�ؤثر يف جمتمعه ،تعلق عليه الآمال يف التقدم املعريف
واالرتقاء العلمي والإبداع الفكري
والإ�سهام احل�ضاري ون�رش هذه ال�شمائل
احلميدة بني طالبه .
واملعلم �صورة �صادقة للمثقفاملنتمي �إىل وطنه  ،الأمر الذي يلزمه
بالعمل على تو�سيع نطاق ثقافته ،
وتنويع م�صادرها  ،ليكون قادر ًا على
تكوين ر�أي نا�ضج مبني على العلم
واملعرفة واخلربة الوا�سعة يعني به
طالبه على �سعة الأفق ور�ؤية وجهات
النظر املتباينة باعتبارها مكونات
ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء
احل�ضارة الإن�سانية .
فعليك �أيها املعلم احلر�ص على
�أن تكون معلم ًا تربوي ًا فهذا امتياز،
وب�سبب ذلك ف�أنت م�س�ؤول ،وم�س�ؤوليتك
تت�ضاعف �أمام مريديك وطالب العلم
ال
والأدب ،و�سوف جتد نف�سك متحم ً
مل�س�ؤولية �صورتك �أمام ه�ؤالء م�ضاف
�إليهم النا�س من حولك ..لأنك يف
نهاية املطاف �أنت الأ�ستاذ ولي�ست
هذه باملفردة ال�سهلة كما �أنه لي�س من
جمانية الو�صف �إن قيل( :قم للمعلم وفه
التبجيال كاد املعلم �أن يكون ر�سوال)
والأ�صل يف املعلم والأ�ستاذ �أن ال يكون
دوره مقت�رص ًا فقط على التعليم داخل
�أ�سوار املدر�سة ،لأن املعلم وجد قبل
�أن توجد املدر�سة وت�ستقل يف م�ؤ�س�سة
تربوية خا�صة ،فاملعلم هو حكيم
املجتمع ،وهو من هذا املنطلق يحمل
هم ًا عاماً ،ونتيجة ات�صاله بالأطفال
الذين يعك�سون حال �أ�رسهم ،وبالتايل
يعك�سون واقع املجتمع فكري ًا و�أخالقي ًا
واقت�صادي ًا فهو �أكرث دراية ب�أحوال
النا�س وتفا�صيل حياتهم اليومية ،فما
ي�ضطرب يف املجتمع ي�صب عنده� ،أي
هو �صاحب نظرة �شمولية للحياة� ،أو
هكذا ينبغي �أن يكون .لذلك مل يكن من
الغريب �أن نرى العديد من ال�شخ�صيات
القيادية يف �أي جمتمع �سيا�سية كانت
�أم فكرية �أم اجتماعية قد مرت يف يوم
من الأيام يف �سلك التعليم والرتبية،
لكن حياة املعلم لي�ست له وحده بل
هي للمجتمع وملن حوله .املعلم هو
حجر الزاوية يف العملية الرتبوية
والتعليمية وعليه م�س�ؤولية كربى يف
بناء �شخ�صية االفراد واعدادهم للحياة
وانه حمل تقدير واحرتام واهتمام من

املجتمعات يف كل بقاع العامل ,,وقيل
يف هذا ال�سياق (يعترب املعلمون من اهم
مدخالت العملية الرتبوية والتعليمية )
 ,فاملعلم القدير ميكن ان يحدث اثر ًا
ملمو�س ًا حتى يف حالة غياب املدخالت
االخرى.والهمية املعلم و�سمو ر�سالته
وعلو مكانته يف املجتمع اجتهت اليه
االنظار ،واليزال ي�شغل اذهان معظم
النا�س يف دول العامل بوجه عام،
واملهتمني بالرتبية والتعليم بوجه
خا�ص ،كيف ال وهو احد العوامل
احلا�سمة يف حتقيق اهداف ال�سيا�سات
املختلفة للتعليم ،ومن هنا ميكننا
الت�أكيد على ان املعلم هو حجر الزاوية
يف العملية الرتبوية والتعليمية،
اذ يقع عليه العبء االكرب يف بناء
�شخ�صية االفراد واعدادهم للحياة وخلد
مة �أممهم.
و ميثل املعلم يف الع�رص الرتبوي
احلديث عدة �أدوار تربوية اجتماعية
ت�ساير روح الع�رص والتطور منها :
عالقته املتميزة باملجتمع  ،حيث
�أنه مطالب ليكون ع�ضوا فعاال يف
املجتمع  ،ولتحقيق هذا الدور عليه
ال يف املجتمع
�أن يكون ع�ضو ًا فعا ً
املحلي  ،بحيث يتفاعل معه في�أخذ
منه ويعطيه  ،فاملعلم يف املفهوم
الرتبوي احلديث ناقل لثقافة املجتمع
 ،فكيف يكون ذلك �إذا مل ي�ساهم املعلم
يف خدمة هذا املجتمع يف منا�سباته
الدينية والوطنية  ،هذا �إ�ضافة �إىل
فعالياته االجتماعية الأخرى عن طريق
جمال�س الآباء واملدر�سني واالن�ضمام
�إىل اجلمعيات اخلريية املوجهة خلدمة
املجتمع والتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الرتبوية واملتخ�ص�صني الآخرين يف
املجتمع .
واملدر�سة املعا�رصة لي�ست جمرد
م�ؤ�س�سة لرتبية الطالب وتعليمهم،
ولكنها يف واقع الأمر مركز �إ�شعاع
ثقايف ح�ضاري ،يتعاون مع مراكز
م�شابهة يف مدار�س �أخرى لن�رش كل ما
يفيد املجتمع ،والعمل على �إ�شاعته بني
كافة �أفراد املجتمع يف دائرة املدر�سة
و�سائل تفعيل دور املعلم يف
املجتمع:
ومما يجعل دور املعلم فاعال يف
املجتمع ومن املنا�شط التي ميكن �أن
ي�سهم فيها املعلم خلدمة املجتمع
املحلي ما يلي:
* 1-تنظيم امل�سابقات الثقافية

والفنية والريا�ضية التي ال تتقيد
ب�أعمار �أو قواعد و�إمنا كون الهدف منها
ربط �أبناء احلي  ،وتوثيق عرى املحبة
والرتابط بينهم.
*  2-ا�ست�ضافة بع�ض املحا�رضين
لإقامة ندوات متنوعة تفيد املجتمع
املحيط باملدر�سة.
*  3-م�ساعدة اجلهات ال�صحية يف
التوعية بالتطعيمات وبربامج الرعاية
ال�صحية الأولية.
*  4-تنظيم ن�شاطات خلدمة احلي مثل
ت�شجري ال�شوارع �أو �إ�صالح بع�ض الطرق
�أو جتهيز امل�ساحات اخلالية ملمار�سة
الأن�شطة الريا�ضية املفيدة لل�شباب.
*  5-املعلم هو الدعامة اال�سا�سية
وال�سند لهذا املجتمع ولغة العلم
والفكر وهو �ضوء يقود امل�ستقبل لينري
العقول
*  6-كما �أنه يعمل على مقابلة
الأهايل يف املجتمع املحلي ملناق�شة
م�شكالت املدر�سة معهم.
*  7-كما ي�شارك يف عقد امل�ؤمترات و
االجتماعات مع الآباء لتعريفهم بعمل
املدر�سة و عر�ض م�شكالت �أ كما �أنه
وباالتفاق مع امل�س�ؤولني باملدر�سة
يقوم بزيارة بيوت التالميذ لت�شجيع
الآباء على زيارة املدر�سة.
*  8-القيام ب�إر�سال اخلطابات
للآباء �إذا وجدت �رضورة لذلك.
 9وتو�ضيح �سيا�سة املدر�سة وو�سائلتنفيذها .
* اال�شرتاك يف �أنواع الن�شاط املختلفة
يف املجتمع املحلي بالإ�ضافة �إىل
ا�شرتاكه يف الن�شاط املدر�سي10-.
 11الإ�رشاف على بع�ض اجلماعاتالرتويحية يف املجتمع املحلي �إذا وجد
�أن �إ�رشافهم �رضوري و مرغوب فيه.
*  12-امل�ساهمة يف حت�سني العمل يف
جماعات الآباء و املعلمني
*  13-اال�شرتاك يف م�سح و درا�سة
املجتمع املحلي مع من يعنيهم الأمر.
*  14-تقومي نتائج العمل باملدر�سة
يف �ضوء حتقيقها حلاجات و رغبات
املجتمع املحلي.
*  15-امل�ساهمة بجهودهم يف �ألوان
الن�شاط التي ت�ساعد على مد خدمات
املدر�سة للمجتمع.
*  16-حماولة فهم البيئة اخلارجية
التي يعي�ش فيها التالميذ و التعرف
على ميولهم و قدراتهم و العمل على
تقدمهم و منوه.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

من هنا وهناك

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

كائن غريب يعي�ش داخل �أذن امر�أة
عرث الأطباء يف الهند على عنكبوت
يعي�ش داخل �أذن �أمر�أة منذ عدة �أيام،
بعد �أن راجعت امل�ست�شفى ،وهي
ت�شتكي من �آالم �شديدة يف الر�أ�س.
وكانت املر�أة ،قد راجعت
امل�ست�شفى ،وهي تعاين من �آالم
�شديدة يف الر�أ�س ،بالإ�ضافة �إىل
�شعور بالوخز داخل �أذنها اليمنى،
وذلك بعد �أن نامت يف �إحدى الليايل
على ال�رشفة.
وبعد �أن �أجرى الأطباء الفحو�صات
الالزمة ،اكت�شفوا عنكبوت ًا قد ع�ش�ش داخل �أذنها .وتظهر امل�شاهد امل�صورة ،والتي تداولتها مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حلظة خروج العنكبوت من �أذن املر�أة.
وتقول املري�ضة� ،إنها �شعرت بال�صدمة ،عندما �أخربها الأطباء� ،أن الآالم التي تعاين منها ،ناجتة
عن عنكبوت يعي�ش داخل �أذنها ،م�ضيفة �أنها كانت ت�شعر بالرعب ،لأن �شيئ ًا ما كان يتحرك داخل
�أذنها ،لكنها مل تتوقع �أن �أذنها حتولت �إىل ع�ش عنكبوت.

�أطول �شارب يف العامل" يوا�صل حتطيم الأرقام القيا�سية

يوا�صل هنديا �صاحب
"�أطول �شارب يف العامل"
حتطيم الرقم القيا�سي بعد
� 7أعوام من دخول مو�سوعة
"جيني�س" ب�أطول �شارب يف
العامل.
و�أ�صبح �شاربه الذي رباه
واعتنى به طوال  36عاما،
م�ستمرا بالنمو واالمتداد،
اىل درجة �أن طوله �أ�صبح
� 5أمتار و� 50سنتيمرتا،
و�شبيها حني يتدىل بحبال

الإنقاذ �أو الغ�سيل �إذا امتد يف االجتاهني.
وكان �شارب  Ram Singhالبالغ � 63سنة ،بطول  14قدما حني دخل يف � 2010إىل كتاب "جيني�س"
للأرقام القيا�سية ،وحاليا �أ�صبح بطول  18قدم ًا ،لذلك عادت و�سائل الإعالم �إىل احلديث جمدد ًا عما
يعتربه "رمز رجولتي و�أعز ما �أملك" ،بح�سب و�صفه ملا بد�أ يف �أواخر �سبعينات القرن املا�ضي برتبيته
بال توقف بعد �أن ودع مو�سى ومق�ص احلالقة "وداع ًا �أبدي ًا ،ال رجوع عنه مهما كان" كما قال.
ومنذ ذلك الوقت مي�ضي �سينغ �أكرث من �ساعتني يومي ًا يف االعتناء به قبل اخلروج كل �صباح من منزله
اخلايل من �أي �أداة للحالقة بال�شفرة� ،سوى مق�ص ي�ستخدمه "للت�شذيب ال�رضوري جمالي ًا فقط" على حد
ما نقلت عنه جملة  Inside Editionالتلفزيونية الأمريكية ،الوا�صفة افتخاره ب�شاربه "الذي يك�سبه
االحرتام والتقدير �أينما رحلت وحل يف الهند هذه الأيام" ب�أنه نادر يف عامل الرجال وال�شوارب.

كرة نارية مرعبة تظهر يف �سماء كندا
�أظهر ت�سجيل م�صور ن�رش على موقع يوتيوب الإلكرتوين ،كرة
نارية �ضخمة تعرب �سماء مقاطعتي �سا�سكات�شوان و�ألربتا الكندية.
ويظهر املقطع الذي تداولته العديد من مواقع التوا�صل
االجتماعي ،الكرة النارية املتوهجة املجهولة وهي تنطلق ب�رسعة
يف �سماء كندا ،الأمر الذي ن�رش حالة من القلق بني ال�سكان.
وكان م�صور الفيديو ،داال�س برتنو�س خارج منزله يف مقاطعة
�سا�سكات�شوان ،عندما الحظ اجل�سم امللتهب قادم ًا من الغرب قبيل
منت�صف الليل .وقال برتنو�س ب�أنه ظن يف بادئ الأمر ب�أن هذا اجل�سم
هو قمر �صناعي �أو طائرة كانت تعرب ال�سماء .و�أ�ضاف " :كانت الكرة
املتوهجة تطري على ارتفاع �أكرب من االرتفاع الذي تطري فيه الطائرة

عادة".
وقال �شاهد عيان �آخر يدعى لورن واركنتني ،ب�أنه �شاهد كرة نارية يف ال�سماء عرب النافذة بينما
كان يجل�س يف غرفة املعي�شة ،و�أن اجل�سم امللتهب ظهر ملدة  20ثانية يف ال�سماء قبل �أن يختفي.
ومل ي�صدر �أي تعليق من ال�سلطات الكندية بخ�صو�ص احلادث الذي �أثار حالة من القلق بني املواطنني
بح�سب ما ورد يف �صحيفة مريور الربيطانية.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

اخليل العربي الأ�صيل  ..موا�صفاته و �أنواعه ..

يعد اخليل العربي الأ�صيل �أف�ضل خيل يف العامل ،فهو خيل
يتميز باخلفة و الر�شاقة ،و البنيان اجل�سماين املتكامل
و املم�شوق ،كما يتميز اخليل العربي بالقوة و الذكاء و
ال�شجاعة و الوفاء ل�صاحبه ،ويرجع �رس ر�شاقته انه خيل
قابليته للطعام قليلة� ،أي انه خيل ال ي�رسف يف تناول
الطعام ،و يوجد عدة �أنواع من اخليول العربية الأ�صيلة،
تخلف هذه الأنواع من اخليول يف �شكلها اخلارجي ،ب�سبب
اختالف البيئة و املنطقة التي يعي�ش فيها اخليل.
�أنواع و موا�صفات اخليل العربي اال�صيل
و�ضع الدار�سون مع بداية القرن الع�رشين ،تق�سيمات
�أخرى فحددوا ثالثة �أنواع رئي�سية للخيل العربي ،الأ�صيل
تتمثل فى.
ال�صقالوى
و هو خيل ميتاز باجلمال امللفت للنظر و املبهر ،فهو يعد اجمل اخليول العربية اال�صيلة ،وجماله
له طابع انوثي ،حتى يف الذكور منه ،و هو خيل جميل جد ًا و ي�صلح للمهرجانات ،و االحتفاالت و
اال�ستعرا�ضات ،مما له من را�س جميل ووجهه مقعر ،ب�شكل وا�ضح و جميل من جانبي الأنف ،وله
جبهة عري�ضة ،كما انه ر�شيق و �صغري احلجم و من هذا النوع من اخليول اخليل العبيام ،والدهمان،
وامليلوا ،واجلدراين ،واجلدراين بن �سودان ،وال�صقالوي ،واملواج ،والري�شان ،والطوي�سان .
الكحيالن
و هو خيل منا�سب لهواة ريا�ضة ركوب اخليل،
و من مزايا هذا النوع انه خيل ذو طابع ذكوري
يف اجلن�سني ،و يغلب على �ألوانه اللون البني،
و ميتاز ب�ضخامة حجمه ،و ع�ضالته الكبرية و
املفتولة ،و من هذا النوع من اخليول اخليل
ال�شوميان ،والودنان ،والكرو�شان ،واحلمداين،
والعجوز ،والهيفي وغريهم.
املنعكى
و هو خيل �رسيع جد ًا فهو ي�ستخدم ملحبي
�سباق اخليل ،ومن مميزاته طول ر�أ�س اخليل و
عنقه ،وهو �ضخم احلجم ،كما انه خيل عيونه
الأ�صغر بني اخليول العربية الأخرى ،و له وجه ذو زوايا عدة ،واختالط هذا النوع من اخليل،
يحرمه من �أ�صالته و من هذا النوع من اخليول اخليل احلدري ،وال�سمحان ،واملعنكي ،واجللفان،
واملخلدي ،و�أبو عرقوب ،والكوبي�شان ،و�أبو عرقوب ،وال�سبيلي.
علينا معرفة �إن الأ�سماء التي تطلق على اخليول ،م�ستمدة من �صفات له �أو لون ،مثل خيل العبيان،
ح�صلت هذا اال�سم من �أعدت عباءة ،راكبها عن طريق ذيلها ،و خيل الكيحالن� ،سميت بهذا اال�سم
لل�سواد املوجود مبحيط عينها ،و خيل ال�شوميات ،لقبت بهذا اال�سم من كرثة ال�شامات املطبوعة على
ج�سدها ،و خيل ال�صقالويات ،لقبت بهذا ال�سم نظر ًا ل�رسعتها البالغة يف الرك�ض ،و ل�شعرها الناعم
و املن�سدل على عنقه ،و خيل العرقوبيات� ،سميت بهذا اال�سم لاللتواء احلا�صل يف عرقوبها .

�أغلى فنجان قهوة فى العامل يتم ت�صنيعه من ..!.....

هذه النبتة �صناعتها لي�ست بالب�سيطة �أو ال�سهلة كما يتخيلها البع�ض ،ولكن عندما تخاطب ع�شاق
القهوة جتده دائما على دراية مبكونات ومراحل
ت�صنيع القهوة واي�ضا يكون على دراية باجود
انواع النب الذي يتم ت�صنيع منه القهوة ،فمثال
اعلى انواع النب فى العامل هو النب الربازيلي ولكن
بع�ض اخلرباء يقولون �أن مذاق النب الربازيلى
به مرارة ما ويكون احلل دائما يف خلطة ببع�ض
الأنواع الأخرى فقد يكون جودة الربازيلي عالية
ولكنه من الأف�ضل خلطة باالندوني�سي �أو الأوغندي
�أو الأثيوبي ويتم ذلك مبقدار معني يعتمد على
خربة �صانع القهوة.
وللقهوة �أي�ضا فوائد �صحية كبرية فمثال تنف�س
البخار اخلارج من القهوة يعمل على تهدئة
الأع�صاب وي�ساعد على الرتكيز ،اي�ضا القهوة تقلل من خماطر �إ�صابة الرجال مبر�ض �رسطان الربو�ستاتا،
واي�ضا يقلل من الإ�صابة مبر�ض الزهامير ،القهوة تقلل من خماطر الإ�صابة بتليف الكبد وتقلل اي�ضا
اال�صابة بتكون ح�صىالكلي� ،إ�ضافة �إىل �أنها تن�شط اجل�سم  ،كما �أنها تقى من عدة �أمرا�ض �أخرى.
تبد�أ مرحلة �إنتاج القهوة بتناول الفيل لبع�ض حبوب القهوة ويو�ضع و�سط حبوب النب بع�ض من
حبات الكرز النا�ضج ،والفكرة �أن متر هذه احلبيبات فى اجلهاز اله�ضمي للفيل وميتزج �سويا وتخرج
منه كال�سحر ،وهذا ل�سبب ان عندما ي�أكل الفيل حبوب النب الذي ي�صنع منه القهوة يحدث تفاعل
انزميي ،فهي تك�رس الربوتني املوجود فى القهوة ونتيجة لهذا التك�سري والتفاعل جند لدينا قهوة ال
يوجد بها طعم املرارة امل�شهور فى القهوة العادية املعروفة.
ولإنتاج هذا النوع من القهوة البد من ان يتناول الفيل  33كيلو من الكرز وهذا للح�صول على كيلوغرام
واحد من احلبوب التي ميكن �أن ت�ستخدم فى ت�صنيع �أغلى فنجان قهوة فى العامل ،ومراحل الإنتاج بعد
خروج هذه احلبيبات من الفيل يتم تنظيفها جيدا و جتفف وحتم�ص جيدا ،وحتى الآن مل يتم �إنتاج �سوى
�سبعني كيلو جرام فقط ويباع الكيلو الواحد منها بـ  1100دوالر ،ويباع فنجان القهوة الواحد بـ 50
دوالر �أمريكي.
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را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

رواية يف دربنا جنمة
جمال بحالياي
الأهداء
اىل النجمة الفريدة التي �سمقت رغم كثافة
الغيم وقاومت يف �شموخ ليل الظلم والظالم-
اىل االر�ض النجمة ايل ال�شعب النجم –اىل
جنمة يف دربنا
كانت على بعد امتار من املئذنة العتيقة
التي وقفت كالطود الثابت رغم الق�صف
املتكرر من قبل طائرات العدو التي الترحم.
لقد تهدم جزء ي�سري من �سقف امل�سجد الليلة
البارحة ،اماهي فقد ظلت طيلة �صباح ذاك
اليوم تتقافز كالفرا�شات من مرتا�س الخر،
وهي تطارد بيندقيتها طائرات العدو املحومة
ك�أ�رساب اجلراد يف �سماء املدينة .لقد اق�سمت
باجلنني الذي يف اح�شائها ان ت�سقط واحدة
من هذه الطائرات ،التي ق�صفت �سقف امل�سجد
املحارب �.شعرت بالبلل بني افخاذها املكتنزة
،ظنته عرقا لطول ما رك�ضت وحتركت يف هذا
ال�صباح خلف هذه الطائرات اللعينه...
(ايراب)خذى ق�سطا من الراحة ف�سيل
الطائرات الينتهى وعزمية الرفاق ابدا
التلني...وبينما هو يحدثها يف عطف وحنو
�،سقطت بينهما قذيفة .رك�ض (ودى ابراهيم)
ي�سارا _وتدحرجت ايراب) جهة اليمني.
اعتلى غبار كثيف غطى ارجاء املكان.
القذيفة غا�صت يف االر�ض ال�صخريه -ا�صيبت
اراب ببع�ض ر�ضو�ض يف �ساعديها وركبتيها-
حملها (ودى ابراهيم)وخرج بها من املكان
م�رسعا ،وهو يلتقط انفا�سه خوفا عليها وعلى
اجلنني الراب�ض كفلو ا�سد يف الرحم املقاتل
(وايراب)تكز على ا�سنانها اللبنيه البي�ضاء
من هول الوجع(...اب�رشي لقد جتاوزنا
خطوط اخلطر واقرتبنا من املئذنه املباركة
،امل تقويل دائما عندما يتفاقم اخلطر وت�شتد
االهوال وق�صف الطائرات ،ازحفوا نحو هذه
املئذنه انها �ستحارب معنا حتى اخرطلق و
بزوغ �شم�س احلريه.
(ودى ابراهيم)دع عنك هذا املزاح ،انطلق
بنا م�رسعا نحو جدار امل�سجد .اين اح�س ب�أالم
املخا�ض واوجاع الوالدة .اطمئنى رفيقة كل
�شئ على مايرام و�ستزغرد طائرات العدو يف
عليائها فرحا عندما ماي�رصخ هذا احللوف
ال�صغري ،وهو يطل من رحم امه اجل�سورة -ما
ا�سعده �-ست�ستقبله ا�رساب الطائرات ولعلعات
الر�صا�ص .الطائرات �ستحلق فوق را�سه
ال�صغري ،وهو ي�سمع ازيزها املرعب املخيف.

حدق (ودي ابراهيم) يف وجهها امل�رشق مليا
،وكلما تف�صد العرق من جبينها االبي�ض زادا
�إ�رشاقا وبهاء -اغم�ضت عينيها ال�صافيتني مثل
اجنم املدينة املحاربة يف ليايل ال�صيف .لقد
غادر اهلها الطيبون ربوعها منذ �سنوات،لقد
حتولت املدينة برمتها ايل اكوام من حجاره
واكدا�س من ركام  .هنا كان دكان (العم
قربي�س)و هناك كان مقهى (رورا)ففي لياىل
القمر البي�ضاء امل�شعة كان ابناء املدينة و
القرى املجاوره يجل�سون كل م�ساء امام هذا
املقهى ،يحت�سون اكواب ال�شاي وكا�سات اللنب
حتي منت�صف اللياىل ،يت�سامرون وي�ضحكون
...لقد رحلوا جميعهم وا�صبحت املدينة مثل
دمية خميفه ،وطلل دار�س  .لقد رحل االطفال
وال�شيوخ والن�ساء وهم يذرفون دموع اال�سى،
اما ال�شباب فقد ان�ضموا اىل �صفوف الثوار،
وقلوبهم تنب�ض حما�سة وحرقة .فتحت عينيها
املغم�ضتني حت�س�ست جبينها امل�رشق ،العرق
البارد يتف�صد من كل مكان ،لقد بلل قمي�صها
.وقف حولها جمموعه من الرفاق تفح�صت
وجوههم واحدا واحد،كانت ترنوا اليهم يف
�شوق وحنني ،وك�أنها ابتعدت عنهم ل�سنوات
طويله �،سمعت �رصخة جميلة باغتها اح�سا�س
عارم بالفرح ،التفتت ناحيتها ،انها طفلة
كالبدر من اهدا بها ينداح ال�شعاع وكل جميل
مرتقب .برز وجهها ال�صغري بني طيات
(ك�شوف)ودى ابراهيم،علق بع�ض الرفاق
الواقفون يا لك من قابلة عظيمه ،لقد ابدعت
يف ا�ستقبال الطفله وقطعت حبل م�شيمة هذه
(احللوفة ال�صغرية)حتت ق�صف الطائرات
وهديرها لتن�ضم ايل �صفوف الكفاح مثل امها
وابوها املحاربني.
التقل لها حلوفه ،انها اروع طفلة وا�صفى
جنمة ولدت بني هذه اجلبال ال�شاخمه.
قالت ايراب هذه العبارة وهى حتدق يف وجه
ال�صغرية البا�سم الرائع (.برهى) :التتكلمى
كثريا يا (اراب)لقد �سمعت امهاتنا يقلن
(الن�ساء التتحدث كثريا)حتى ين�سد رحمها
وترب�أ جروحها ،وبينما هم جتاذبون اطراف
احلديث وي�ضحكون وميرحون مالت �شم�س
املدينة امله�شمه ايل الغروب ،وبدا �شبح
الظالم يزحف يف هدوء ،و ع�صفت ريح باردة
فبد�أت (ايراب) ترتع�ش من �شده االعياء والرهق
،وعلى اجلانب االخر يغلى ماء باالرباد رميثا
يرمى الرفاق عليه �شيئا من حبات ال�شاي.
ر�أوا من بعيد قي العتمة املوح�شة �شبح ان�سان
قادم يحمل على كتفه اناء...
ان�سحب (ودى ابراهيم ) للوراء قليال وهتف
ب�صوت م�سموع
(ثابت)توقف من
القادم؟  ،واجته
بع�ض
ناحيته
الرفاق بادرتهم
بعبارة (�سني ما
�سيام والدجي)
ب�صوت
فقالوا
الفرح
ميل�ؤه
(مرحبا _مرحبا
–ام جاويج) .
قالت"لقد �أعددت
ع�صيدة
لكم

�ساخنة من (�شعري
الربد
روراحباب)
العا�صف يقر�ص االمعاء
واالح�شاء تناوال منها
القدح الذي تفوح منه
رائحة ال�سمن ،اجتهوا
الرفاق..اجته
نحو
بانظارهم
الرفاق
نحو هذه الأم الطيبة
،فقد كانت هي االم
الوحيدة يف هذا القفر
،و اطالل املدينة التي
عبثت طائرات العدو
ومنازلها
بعمرانها
وقلبتها
احلجرية،
ر�أ�سا على عقب ،حتي
اعواد ال�شجر خرجت
من ا�سوار منازلها
ووقفت حائرة الطري
يف اغ�صانها او اطفال
يلعبون حتت ظاللها.
الطرقات
اختلطت
املنازل
واحوا�ش
بعد ان غادرها اهلها
وتركوها يف حوزة
الدخان الكثيف وق�صف
الطائرات وعزمية الثوره و الثائرين.
(برهى)" ام جاويج(دحن بلي) ملاذا خرجت
ع�شيا االتخافني من الوحو�ش وحجارة الطريق
الوعره ..؟.ابت�سمت ام جاويج يف روية
وهدوء ،لقد اختفت الوحو�ش يوم حررمت
املدينة من قب�ضة اجلبناء الرعاديد ،اما
حجارة الطريق فقد �سوتها باالر�ض طائرات
(را�شا (رو�سيا)و امريكا) ...
�صفق الرفاق وهم يعانقون الأم الطيبة
،ملحت ام جاويج املولود امللفوف بقطعة
(الك�شوف)يف ح�ضن (ايراب) فهزت املكان
بزغرودة عالية  :ابنتي ايراب اين كانت هذه
النجمة وانت ت�صعدين قمم اجلبال وغو�صني
يف اعماق املنحدرات والوديان.
تنهدت ايراب من اعماقها املحرتقة وهي
ترنو بعينيها ال�صافيتني يف الف�ضاء الوا�سع
االزرق (:مثلنا جميعا كانت ت�صارع الظالم
والعتمه ووح�شه الظلم وق�ساوة االن�سان)
 .وبينما االم الطيبه تت�أهب للعوده ايل
بيتها بني االطالل البعيده اقرتب منها (ودي
ابراهيم) :ام جاويج ملاذا و�صفت مولودتنا
بالكوكب؟�ساورها فرح غام�ض ،و هي ترنو
اليه يف عتمه الليل والربد العا�صف ،ويف
هدوء واتزان قالت :ياابنى ان اال�شياء اجلميله
التف�رس (.هذه الطفلة هي جنمة االمل وكوكب
الزاحفني ،حملت االم قدحها ويف �صحبة بع�ض
الرفاق غا�صت بني ركام االحجار واحليطان
ن�صف القائمة واجته الرفاق يف جنح الليل
نحوخنادقهم.
مل يبق يف ربوع املدينة ال�صامدة �سوى
ف�ضاءها الوا�سع ،ودروبها التي تتوهج
عزة وكرامة ،واملئذنة العتيقة ،وجموع
املحاربني الذين ي�صنعون ف�صول التاريخ
،وفجر املالحم وب�ضع حمامات ت�سجع بني
حني واخر فوق ال�سقف االمني ،وام جاويج

العجوز ال�صابرة التي تتذرع بال�صرب و�سواعد
ابنائها االبطال،واحيانا جترجر اقدامها
وتزحف نحو (معو)هذا امل�سيل املائى يعرف
اهل املدينة املهاجرون وحدا واحدا ،اجتهت
اليه ذات غ�سق وجنمةال�صباح يف ذروة بريقها
و التماعها ،وهي تغم�س اقدامها يف املاء
البارد ،ندت من اعماقها املكتوية الكظيمة
تنهيدة حاره ،وبد�أت تهذى يف �شجو و ا�سي�:آه
ياولدي لقد غ�سلت ج�سدك الناعم مباء هذا
املجرى العظيم ،وانت ت�شم ب�أنفك ال�صغري
راحئة الطني وروث الأبل ،فعندما غم�ست
اطرافك ال�صغريه يف املاء البارد طار البول
من (حليلتك)ال�صغريه و اختلط باملاء اجلارى
املنداح� .صفق قلبها فرحا حت�س�ست اقدامها
ر�أت دودة قز بي�ضاء تتلوى بني اقدامها امل�شققة
 .حملتها ب�أناملها املرجتفه وو�ضعتها علي
كفها الراع�شة،ان نعومتك-ياوردتي البي�ضاء
ت�شبه متاما نعومه جلد �صغريى (جاويج)
يوم غ�سلته مباء هذا النهر ،ودلكته بهذا
الرمل ف�صار ج�سده الناعم االملد قويا ووجهة
ال�صغري اكرث ا�شعاعا ،هيا وردتي احلبيبة
ا�سبحى كيف �شئت ،غو�صى بني احلجاره
والرمال ،يابنت الروابي ،و اذا حتولت ايل
فرا�شة يف الربيع القادم احملي �شوقي وحنيني
اىل فتاي الرائع ،الذي يحارب بني �صفوف
االحرار يف كل وادى ومنعطف ودغل ،واهم�سى
يف اذنه (�آمك الزالت بجوار املئذنة ،حتر�س
احالمك واطياف املبعدين وحبل م�شيمتك،
هيا حتركي متلملى ،ا�أعجبك حديثى وجنائى
اجلميل،ثم تغرز عكازتها يف الطني والرمل
الرطب ،وتبتعد من امل�سيل اجلاري متجهة
نحو بيتها ،وفرقعات املاء ترن يف اذنيها
،كلما ارتطمت بال�صخر مت�ضي يف طريقها
املوح�ش  .كل �شئ تال�شى وانزوى فلم تبق
االالوحده القاتله و العطر ال�شذى الذي يفوح
من اوراق واغ�صان ال�شجر اليانع.
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مهرجان القاهرة الدويل الـ39يختتم فعالياته
اختتمت مهرجان القاهرة الدويل
يف دورته الـ ،39يوم اخلمي�س
املا�ضي  30نوفمرب املا�ضي،
فعاليات بح�ضور كوكبة من النجوم
العرب وامل�رصيني والعامليني.
و�أعلنت �إدارة املهرجان عن الفائزين
بجوائزه ،التي قدمها الفنان ح�سني
فهمي رئي�س جلنة التحكيم مب�شاركة
ماجدة وا�صف رئي�س املهرجان
ووزير الثقافة حلمي النمنم .حيث
نالت الفنانة اللبنانية دياموند
�أبو عبود جائزة �أف�ضل ممثلة عن
دورها يف فيلم "التورط يف �سوريا".
وذهبت جائزة �أف�ضل ممثل للتون�سي
ر�ؤوف بن عمار .وفاز فيلم "الكالب"
الت�شيلي  -الفرن�سي بجائزة جنيب
حمفوظ ك�أف�ضل �سيناريو .وح�صل
فيلم "اختفاء" الرنويجي  -الهولندي
على جائزة �أف�ضل م�شاركة فنية.
و كانت جائزة الهرم الربونزي،
من ن�صيب الفيلم ال�سلوفاكي "نينا"،
فيما ذهبت جائزة الهرم الف�ضي

لفيلم "قتل عي�سى" ،وفاز باجلائزة
الكربى للمهرجان الهرم الذهبي فيلم
"املت�سلل" ،وهو من �إنتاج م�شرتك
(�إيطاليا و�سوي�رسا وفرن�سا).
وقد عرب كل من املمثلني نيكوال�س
كيدج وهيالري �سوانك و�أدريان
برودي وهيالري �سوانك عن �سعادتهم
حل�ضور حفل ختام مهرجان القاهرة
الدويل .".حفل اخلتام الذي �أقيم
على م�رسح قاعة املنارة يف ق�رص

امل�ؤمترات الدولية يف التجمع
اخلام�س ،حيث �أحيته الفنانة �أنغام
التي �أدت �أغنية "�سينما" ،ارتدى فيه
جنوم احلفل اللبا�س الأ�سود حدادا
على رحيل الفنانة الكبرية �شادية،
التي كان املهرجان قد كرمها قبل
رحيلها ب�إهداء هذه الدورة �إليها.
�شهدت هذه الدورة من املهرجان
م�شاركة �أكرث من  175فيلما من 53
دولة.

النجمة العاملية �سيلينا غوميز "�إمر�أة العام"..

بعد مرور �أ�شهر عدة على الوعكة
ال�صحية التي تعر�ضت لها ،وانتهت
ب�أن تربعت لها �صديقتها املقربة
بكليتها ،اختارت النجمة العاملية
�سيلينا غوميز � Selena Gomezأهم
حلظات حياتها لت�شكر �صديقتها،
وهي تبكي على عطائها الإن�ساين
الالحمدود.
فخالل التكرمي الذي �أجرته جملة
"بيلبورد" للنجمة البالغة من العمر
عاما ،م�ساء اخلمي�س املا�ضي
25
ً
املوافق االول من دي�سمرب  2017يف
ت�صدرها قائمة
لو�س �أجنلو�س بعد
ّ
خطابا
"امر�أة العام"� ،ألقت النجمة
ً
�صادق امل�شاعر ،توجهت فيه �إىل
�صديقتها فران�شا راي�ساFranciaRaisa
التي تربعت لها بكليتها لتنقذ
حياتها ،وذلك بح�ضورها �إىل جانبها
على امل�رسح .ومل تتمكن �سيلينا
من حب�س دموعها فغ�صّ ت بالبكاء،
واعتربت � ّأن لقب "امر�أة العام" يجب
�أن يمُ نح ل�صديقتها ولي�س لها ،لأنها
�أنقذت حياتها ،م�شرية �إىل �أنها كانت
حمظوظة ج ًّدا بوجود فران�شا يف
حياتها.
واعتربت النجمة � ً
أي�ضا �أنها كانت
حمظوظة ج ًّدا بكل ما ح�صلت عليه يف
جمال الفن منذ �أن كانت يف عمر الـ7
دائما ما
�أعوام وحتى الآن� ،إذ �إنها
ً
جزءا من الأ�شياء
كانت تتمنى �أن تكون
ً
الرائعة يف حياة النا�س ،وقد متكنت
من ذلك عرب املو�سيقى .وختمت

النجمة حديثها ب�شكر كل جمهورها،
الذي يثق بها حتى يف الأوقات التي
تتزعزع ثقتها هي بنف�سها ،وهذه
دائما ما ت�ساعدها على
الثقة هي التي
ً
ّ
تخطي الأوقات ال�صعبة� ،إ�ضافة �إىل
�شكر عائلتها التي وقفت �إىل جانبها
ؤخرا.
يف ظروفها ال�صحية ال�صعبة م� ً
ي�شار �إىل � ّأن �سيلينا غوميز ،التي
عادت �إىل حبيبها ال�سابق جا�ستني
ؤخرا ،كانت قد
بيرب  Justin Bieberم� ً
حتول معاناتها مع املر�ض
قررت �أن
ّ
التي عا�شتها يف الفرتة الأخرية ،غلى
فيلم وثائقي .ومن املتوقع �أن ُيظهر

الفيلم تفا�صيل املر�ض والتجربة التي
مرت بها ،وكيف � ّأن �صديقتها املقربة
ّ
قامت بالتربع لها بكليتها .وكانت
غوميز قد ن�رشت �صورة يف ال�صيف،
تظهر فيها مع �صديقتها املقربة
فران�شا راي�سا ممددتني يف غرفة
�أحد امل�ست�شفيات  .و�أرفقت ال�صورة
بتعليق �رشحت فيه معاناتها مر�ض
الذئبة ،والآثار اجلانبية للمر�ض
وت�أثريه على املناعة الذاتية ،والذي
ت�س ّبب يف ت�رضّ ر �أع�ضائها لدرجة
�أبلغها به الأطباء ب�رضورة القيام
بعملية زرع كلية .

املخرجة ال�سعودية رمي البيات تفوز بجائزة �أف�ضل �إخراج يف مهرجان “ميالن”

فازت املخرجة ال�سعودية رمي البيات ،بجائزة �أف�ضل
�إخراج يف مهرجان “ميالن” ال�سينمائي ،عن فيلمها الروائي
“�أيقظتني”.يروي الفيلم حكاية امر�أة متر ب�أزمة منت�صف
العمر ،وحتاول ا�ستعادة هوايتها الفنية ،يف ظل �إح�سا�سها
العميق برف�ض اجتماعي ،و�شعور داخلي بالذنب.
ونقلت �صحيفة “عكاظ” ال�سعودية ،الإثنني املا�ضي ،عن
البيات قولها �إنها“ :متكنت من �إجناز �أفالم بطريقتها اخلا�صة
واجلديدة”.و�سبق �أن فازت البيات بجائزة �أف�ضل خمرج
عن فئة الأفالم الق�صرية يف مهرجان مدريد ال�سينمائي ،يف
يوليواملا�ضي.

نقو�ش لبيكا�سو بـ  1.9مليون يورو

بيعت يف مزاد علني بباري�س جمموعة نقو�ش لبيكا�سو تتكون من  100لوحة
يطلق عليها "�سويت �أوف ووالر�س" ( )suite of wollarsمببلغ  1.9مليون يورو.
و�أبدع بيكا�سو هذه املجموعة من النقو�ش خالل �أعوام  1930-1937بطلب
من �أمربويز ووالر ،الذي كان �أول فرن�سي يتاجر ب�أعمال بابلو بيكا�سو ،حيث
ا�ستمرت عالقتهما خالل املرحلتني "الوردية" و"الزرقاء" التي تعترب بداية
�أعماله الفنية .بعدها رف�ض ووالر التعامل مع بيكا�سو لعدم ر�ضاه عن جتارب
بيكا�سو التكعيبية.
بلغت ن�سخ هذه املجموعة التي باعها التاجر الفرن�سي  310ن�سخ ،ا�شرتى
�إحداها املتحف الربيطاين عام  2011مببلغ مليون جنيه �إ�سرتليني ،ومل يك�شف
عن ا�سم ال�شخ�ص �أو اجلهة التي ا�شرتتها.

الفنانة �شادية �شيعها عدد من امل�سئولني
والفنانني وحمبيها اىل مثواها االخري

توفيت الفنانة امل�رصية �شادية م�ساء الثالثاء املوافق  28من نوفمرب
عاما ،بعد تدهور حالتها ال�صحية يف
املا�ضي  ،عن عمر يناهز ً 86
الفرتة الأخرية ،و�إ�صابتها بجلطة يف املخ ونقلها للعالج مب�ست�شفى
اجلالء الع�سكري
و�شارك حمبو و�أقارب النجمة امل�رصية القديرة �شادية يف ت�شييع
جثمانها �إىل مثواه الأخري مبقابر العائلة بالب�ساتني ،يوم الأربعاء
املا�ضي .
�شهدت اجلنازة ح�ضور عدد من امل�سئولني يتقدمهم وزير الثقافة
حلمي النمنم ،ونقيب الفنانني �أ�رشف زكي ،و الفنانني.
قدمت �شادية يف م�شوارها الفني الطويل ،الذي امتد بني العام 1947
والعام  ،1984ع�رشات الأغاين و�أكرث من  100فيلم لل�سينما.
ولدت الفنانة الراحلة �شادية ،وا�سمها احلقيقي فاطمة �أحمد �شاكر،
يف العام  ،1931وقررت اعتزال العمل الفني عندما بلغت عامها
اخلم�سني ،وقالت حينها“ :لأنني يف عز جمدي �أفكر يف االعتزال ،ال
�أريد �أن �أنتظر حتى تهجرين الأ�ضواء ..ال �أحب �أن �أقوم بدور الأمهات
تعود النا�س �أن يروين يف دور
العجائز يف الأفالم يف امل�ستقبل ،بعد �أن ّ
البطلة ال�شابة”.
تفرغت الفنانة الراحلة ،التي مل تُ رزق ب�أطفال ،لرعاية الأيتام بعد
اعتزالها.
ولها �أعمال �أخرى هي :فيلم دمية،
وفيلم ظالل ،وهي حال ًيا حت�رض لفيلم
خيال علمي طويل ،من املرجح �أن
تبد�أ فيه العام القادم.
بد�أت رمي البيات م�شوارها
مب�شاركتها يف معار�ض للت�صوير
الفوتوغرايف �أثناء درا�ستها اجلامعية

يف بريطانيا ،وبعد عودتها �إىل اململكة
�أخرجت العديد من الأفالم الوثائقية
�أبرزها :ظالل والدمية ،و�شاركت
بهما يف مهرجانات خمتلفة ،و�صقلت
موهبتها بدرا�سة الإخراج ال�سينمائي،
وح�صلت على البكالوريو�س يف هذا
املجال عام .2008
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

حتتل م�س�ألة دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و
�إ�ستيعابهم يف املجتمع يف جميع املراحل العمرية  ,موقع ًا
متقدم ًا من �أجندة املجتمع الدويل  .ولتحقيق الغايات
املرجوة من برامج الدمج البد من تهيئة املجتمعات املحلية
للقيام بدورها املن�شود يف متكني ه�ؤالء الأ�شخا�ص وتعزيز
دعم الربامج التي ت�ؤهلهم للإعتماد على الذات  ,بالإ�ضافة
�إىل تغيري النظرة ال�سلبية نحوهم .ويعرتف املجتمع
الدويل مبا جلميع �أفراد الأ�سرة الإن�سانية من كرامة
وقيم مت�أ�صلة وحقوق مت�ساوية غري قابلة للت�صرف ك�أ�سا�س
للحرية والعدالة وال�سالم يف العامل  ,كما ي�ؤكد على �أهمية
�إدماج ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجزء ال يتجز�أ من
�إ�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة ذات ال�صلة والت�أكيد على
�ضرورة �أن " ال يتخلف �أحد عن الركب " .لذا البد من �أن
تت�ضمن الأطر الدولية والوطنية اخلا�صة بهذا املو�ضوع,
�إ�شارات وا�ضحة �إىل حتقيق تكاف ؤ� الفر�ص للمعوقني .فما
هو املف�صود بعملية الدمج والتمكني ؟ وما هي الغايات
املن�شودة منها ؟ ما هي التحديات التي تقف حجر عرثة
دون حتقيق الأهداف التنموية املن�شودة يف حمور الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ؟ هذه هي املحاور التي �سيدور حولها مو�ضوع
�صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .

مت الإحتفال يف الثالث من دي�سمرب احلايل
 , 2017باليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف البالد حتت �شعار " تعزيز
دعم املجتمعات املحلية للإعتماد الذاتي
للمعاقني"  .كما مت الإحتفال بهذه املنا�سبة
عاملي ًا حتت �شعار "التحول نحو املجتمعات
امل�ستدامة والقادرة على التكيف مل�صلحة
اجلميع"  .وعموم ًا نالحظ ب�أن مو�ضوع العام
احلايل  ,ي�سلط ال�ضوء عاملي ًا هذا العام
على " حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال
 17للم�ستقبل الذي نريد "  ,ودور تلك
الأهداف يف بناء عامل �أكرث �شمو ًال
و�إن�صاف ًا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
كما يتزامن الإحتفال بهذا اليوم
مع الذكرى ال�سنوية العا�رشة لإعتماد
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي
تعترب واحدة من املعاهدات الدولية
التي و�ضعتها الأمم املتحدة حيث كانت
الأكرث انت�شار ًا والأ�رسع ت�صديق ًا حتى
الآن .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن م�صطلح
"الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة" ي�شمل كل
ٍ
عاهات طويلة الأجل ,
من يعانون من
بدنية كانت �أو عقلية �أو ذهنية �أو ح�سّ ية
 ,قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف
احلواجز  ,من امل�شاركة ب�صورة كاملة
وفعالة يف املجتمع  ,على قدم امل�ساواة
مع الآخرين  .ومن اجلدير بالذكر �أن خطة
التنمية امل�ستدامة لعام  , 2030تعهدت "
بعدم ترك �أحد يتخلف عن الركب " ويتطلب
حتقيق ذلك  ,الإدماج الكامل وامل�شاركة
الفعالة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع
والتنمية  ,وذلك بو�صفهم م�ستفيدين وفاعلني
على ال�سواء  .على �أن ي�ستفيدوا من �رسعة
حتقيق التنمية ال�شاملة و امل�ستدامة  ,و�أن
ي�شحنوا عملية بناء املجتمعات القادرة
على ا�ستيعاب اجلميع وال�صمود بوجه
العوائق  ,مبا يف ذلك �سياق احلد من خماطر
الكوارث وتعزيز العمل الإن�ساين والتنمية
احل�رضية.
كما ي�ؤكد العديد من اخلرباء و الهيئات

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

تعزيز دعم املجتمعات املحلية للمعاقني

الدولية العاملة يف جماالت التنمية
املختلفة  ,على �أن حركة الإهتمام ب�أحوال
املعاقني  ,بد�أت يف �أعقاب احلرب العاملية
الثانية وتطور الوعي الدويل حتى �صفى �إىل
" �رضورة تعزيز وحماية وكفالة متتع جميع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة متتع ًا كام ً
ال على
قدم امل�ساواة مع الآخرين  ,بجميع حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ,بالإ�ضافة
�إىل تعزيز احرتام كرامتهم املت�أ�صلة ".
ويف الواقع  ,وجراء " التمييز والتفرقة

كاملة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
وم�شاركتهم الكاملة  ,وهذا �سيف�ضي حتم ًا
�إىل زيادة ال�شعور باالنتماء وحتقيق تقدم
كبري يف التنمية الب�رشية واالجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع باال�ضافة �إىل الق�ضاء
على الفقر الذي ي�سود ظروف �أكرثهم  .كما
ي�ؤكد ه�ؤالء اخلرباء على �رضورة و �أهمية
ت�سهيل �إمكانية و�صول املعاقني �إىل البيئة
املادية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية
واخلدمات الأ�سا�سية ملا لذلك من �أهمية يف

م�س�ألة متكني
ا لأ �شخا �ص
امل�ستمرين من جانب املجتمع ,
والتهمي�ش االقت�صادي ونق�ص امل�شاركة
يف عمليات �صنع القرارات االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية  ,تظل
الأغلبية العظمى من املعوقني  ,م�سقطة من
التنمية وجمردة من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
لها "  .ولذا ي�شري اخلرباء �إىل �أنه وبحرمان
هذه ال�رشيحة الكبرية من �إ�سماع �صوتها
ومن فر�صة القيام بدور فاعل يف املجتمع
 ,ف�إن املجتمعات حترم �أنف�سها من موارد
ب�رشية �أ�سا�سية ذات �أهمية حا�سمة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية  .وحتم ًا �سيف�ضي
ذلك �إىل �آثار �سالبة على عملية التنمية.
لذا البد من ت�شجيع متتع املعاقني ب�صورة

ذوي

من
الإعاقة
التمتع الكامل بجميع حقوقهم .ونعني
بالدمج  ,تفاعل الأفراد غري العاديني مع
�أقرانهم العاديني تفاع ً
ال زمني ًا وتعليمي ًا
واجتماعي ًا وفق خطة وبرنامج وطريقة
تعليمية م�ستمرة ح�سب حاجة كل معاق على
حده .
ويوفر برنامج العمل العاملي ب�ش�أن
الأ�شخا�ص املعوقني  ,الأ�سا�س لإدخال حاالت
الإعاقة يف منظور التنمية �ضمن جمتمعاتهم
املحلية  ,وذلك بهدف متكني املعوقني من

الإ�سهام يف التنمية والإفادة منها .و�أن الإطار
املعياري الدويل املتعلق بالإعاقة يتكون من
حزم هامة تتمثل يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة  ,وبرنامج العمل العاملي
املتعلق باملعوقني ,والقواعد املوحدة
املتعلقة بتكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة  ,ومن �صكوك �أخرى يف جمال حقوق
الإن�سان والتنمية .وا�ست�رشاف ًا للم�ستقبل,
ف�إن �أمام املجتمع الدويل فر�صةً ملوا�صلة
تعزيز هذا الإطار وذلك بالعمل على كفالة
�إدراج الإعاقة �رصاحة كم�س�ألة جامعة يف
خطة التنمية امل�ستقبلية .
�أما على ال�صعيد الوطني  ,ف�إنه وعلى
الرغم من �إحراز تقدم يف ال�سنوات الأخرية
يف جمال تعزيز التنمية ال�شاملة مل�سائل
الإعاقة وبرامج متكينهم و�إدماجهم يف
املجتمعات املحلية � ,إال �أنه ال تزال هناك
ثغرة قائمة تتمثل يف ترجمة العديد من
الإلتزامات الدولية �إىل تغيريات وبرامج
فعلية على �أر�ض الواقع مدعومة عن وعي
الفعالة
بدرع واقي من املبادرات املحلية
ً
�ضمن �أطر املجتمعات املحلية .
عموم ًا ما زال يتعني �إجناز الكثري قبل �أن
يتمكن الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة من
حتقيق كامل �إمكاناتهم باعتبارهم
�أع�ضاء مت�ساوين يحظون بالتقدير
يف املجتمع  .ويجب �أن نق�ضي
على التمييز والقوالب النمطية
التي تدمي ا�ستبعادهم وتهيئة بيئة
مي�رسة وم�ؤاتية و�شاملة للجميع.
ومن �أجل جناح خطة عام 2030
علينا �أن ن�رشك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
تنفيذ االتفاقية ور�صدها واال�سرت�شاد بها.
ونختم �صفحة اليوم ب�إعادة الت�أكيد على �أنه
ي�أتي يف مقدمة احللول الناجعة يف م�س�ألة
�إدماج املعاقني يف التنمية واملجتمع ,
البدء من احللقة املحورية واملتمثلة يف
الأ�رسة و ذلك ب�إعتبارها الوحدة الطبيعية
والأ�سا�سية للمجتمع والتي ينبغي �أن حت�صل
على احلماية وامل�ساعدة الالزمتني لتمكينها
من امل�ساهمة يف متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الكامل وعلى قدم امل�ساواة بكافة حقوقهم
الإن�سانية .
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يف حوار مع مدير مديرية جنوب دنكاليا
�ضعف م�شاركة الإناث يف العملية التعليمية من اهم امل�شكالت التي تواجه املديرية
ً
علينا ان نحافظ على وحدتنا الوطنية حتى نبني وطنا مزدهرا ي�شق طريقه نحو امل�ستقبل بكل ثقة وثبات
حممود عبداهلل "ابو كفاح"
مديرية جنوب دنكاليا هي االكرب
من بني مديريات �إقليم جنوب البحر
االحمر من حيث امل�ساحة وعدد ال�سكان
,حيث متتلك �شاطئ بحري ي�صل قرابة
 300كيلومرت من منطقة عا�سكوما وحتى
ر�أ�س دامريا,وهي مال�صقة ملنطقة باب
املندب اال�سرتاتيجية وبها جزر غنية
باملوارد كجزيرة حالب وفاطمة
واجلزر ال�صغرية مبنطقة برع�سوىل
وغريها ,للتعرف على املديرية عن
قرب كنا قد اجرينا اللقاء التايل مع
مدير املديرية ال�سيد عبده على دوليبا
ف�إىل م�ضابط احلوار :
يف البدء ارجوا ان تعطي القارئ
الكرمي نبذة تعريفية عن مديرية جنوب
دنكاليا من حيث املوقع,املوارد,
ال�سكان واالن�شطة الإقت�صادية التي
ميار�سونها ؟
حتيط مديرية جنوب دنكاليا
مبدينة ع�صب من كل الإجتاهات
كما لها حدود م�شرتكة مع دولة
جيبوتي واثيوبيا ومديرية و�سط
دنكاليا ومن حيث الهيكل الإداري
جندها تتكون من  10ادراة �ضاحية
هي ( راحيتا �,آبوكيلوما,حر�سيلي
 ,د با ي�سيما  ,بيلو ل
عيال,
,برع�سويل,وادي�,سدوحا
�سريورو ,ميندك) يقطنها حواىل
 23604الف ن�سمة يعتمدون يف
معي�شتهم على مزاولة حرفة الرعي
و�صيد الأ�سماك ,بالإ�ضافة اىل ممار�سة
التجارة على نطاق حمدود,ف�ض ً
ال
يف
عن �إجتاه بع�ض املواطنني
الآونة االخرية اىل الن�شاط الزراعي
ال�سيما يف مناطق راحيتا وقحرو
و�آبوكيلوما,بيلول,بحيتا ,برع�سوىل
 ,ومن حيث الغطاء النباتي تتميز
املديرية ب�إمتالكها عدد كبري
من الأ�شجار مقارنة باملديريات
الأخرى حيث تكرث ا�شجار الدوم
يف املناطق املنخف�ضة ك حر�سيلي
و�آبو,كيلوما,بيلول ,برع�سوىل والتي
ي�ستخدمها املواطنون يف العديد من

الأغرا�ض ك�إ�ستخدام اوراقه يف �صناعة
الربو�ش واحلبال ,و�سيقانه يف بناء
املنازل,وثماره كغذاء ف�ض ً
ال عن
ا�ستخال�ص م�رشوب الدوما ال�شعبي
منه ,اما �أ�شجار املرتفعات فتوجد يف
املناطق املرتفعة باملديرية كمنطقة
راملو و�سريورو وميندك وغريها,لي�س
هذا فح�سب فاملديرية بها اي�ض ًا ا�شجار
املنجروف التي تنمو على طول �شواطئ
البحر والتي توفر الغذاء للحيوانات
ب�أنواعها املختلفة.
اما احليوانات الربية فتوجد يف
قطعان الغزال الربى
املديرية
والنعام والثعالب والذئاب والقرود
وغريها .
ومن الناحية التاريخية جند ان
مديرية جنوب دنكاليا هي البقعة
التي دخل بها امل�ستعمر الإيطايل
اىل �إرتريا حيث تذكر الروايات
التايخية بان الإيطاليني دخلو البالد
عرب بوابة راحيتا اىل منطقة "مرقبال"
ب�إدارة �ضاحية حر�سيلي ومنه اىل
ع�صب,كما توجد هنالك �آثار يف بيلول
ومنطقة معابيلى ب "�سريورو" ت�شري
اىل مقاومة الأهايل للم�ستعمر يف
تلك الآونة,بالإ�ضافة اىل �آثار احلكم
الرتكي يف برع�سوىل .
منطقة �سدوحا عيال التي عقد فيها
امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لقوات التحرير
ال�شعبية اجلناح االول اي�ضا توجد
يف مديرية جنوب دنكاليا ,كما ان
جبهة بوري التي �شهدت املعارك

احلا�سمة بني قوات الوياين املعادية
وقوات الدفاع الإرترية والتي �أبلى
بالء ح�سن ًا يف
فيها املقاتل الإرتري
ً
الت�صدي للعدو وهزميته �إبان حمالت
الويانى,تقع �ضمن �أرا�ضي املديرية .
ومن الناحية ال�سياحية كما ا�سلفت
املديرية قريبة من باب املندب
وبها �شواطئ بحرية طويلة وجزر
خالبة ت�صل قرابة  30جزيرة كجزيرة
حالب وقدر فاطمة واجلزر القريبة
من برع�سويل والتي تتميز بغناها
بالأ�سماك وال�سالحف البحرية اجلاذبة
لل�سياح,كما ان احلمم الربكانية يف
منطقة �سريورو اي�ض َا تعترب موارد
�سياحية جاذبة.
ماهي التدابري التي تتبعها املديرية
حلماية الآثار التاريخية وال�سياحية
فيها ؟
لدينا عمل م�شرتك مع فرع وزارة
ال�سياحة يف املديرية للبحث والتنقيب
عن تاريخ الآثار املوجودة يف املديرية
واحلفاظ عليها واملنا كبري ان تتوا�صل
هذه اجلهود يف االيام املقبلة.
كيف توجد حالة اخلدمات التعليمية
باملديرية؟
ال نبالغ اذا قلنا ب�أن هذه املديرية
كانت �شبه حمرومة من التعليم يف
العهود الإ�ستعمارية حيث كانت
املدار�س ترتكز يف اماكن حمدودة فقط
اي راحيتا و�آبو وبيلول وتقت�رص فقط
على ابناء الزعامات ومي�سوري احلال
ولكن بعد التحرير وبف�ضل اجلهود
احلكومية �شهدت اخلدمات التعليمية
فيها طفرة كبرية حيث توجد لدينا يف
هذه الآونة  18مدر�سة من ريا�ض الأطفال
وحتى املرحلة الثانوية,يدر�س بها
قرابة  2500طالب وطالبة وي�صل عدد
املعلمني على امتداد املديرية قرابة
 100معلم.
مما يجدر ذكره هنا ان مدر�ستي
وا َدى وبيلول تعد مدار�س �شبه داخلية
حيث تقدم للطالب مبافيهم ابناء
الرحل الوجبات الغذائية اثناء
اليوم الدرا�سي حتى ت�شجعهم على
اال�ستمرارية يف تلقي التعليم وتخفف
عليهم عناء الرتدد على منازلهم لتناول
وجبة الفطور او الغداء ,وبعد اكمال
ه�ؤالء الطالب للمرحلة املتو�سطة يتم
نقلهم اىل املدر�سة الداخلية يف ع�صب

ملوا�صلة تعليمهم الثانوي على نفقة
الدولة .
وبخ�صو�ص م�شاركة الإناث يف التعليم
باملديرية ف�إنها لي�ست بامل�ستوى
املطلوب وحلل هذه امل�شكلة كونت
جلنة على م�ستوى الإقليم مب�شاركة
االدارة وفرع وزارة التعليم والإحتادات
الوطنية حيث ظلت والتزال هذه
اللجنة ت�سري احلمالت التوعوية يف
او�ساط املواطنني بخ�صو�ص اهمية
تعليم الإناث ونتوقع ان حتقق نتائج
جيدة يف امل�ستقبل القريب من خالل
املراقبة والإ�رشاف امل�ستمر على
املدار�س ,اما فيما يتعلق بربنامج
تعليم الكبار فتوجد لدينا عدة نقاط
لتعليم الكبار يف املديرية حيث تكرث
يف هذه املراكز الإناث.
وماذا عن اخلدمات ال�صحية يف
املديرية؟
اخلدمات ال�صحية باملديرية كانت
معدومة اذا ا�ستثنيا العيادة ال�صحية
التي بنتها الإر�سالية الكاثوليكية
يف العام  1981ببلدة �آبو,وبعد
التحرير وبف�ضل اجلهود التي بذلتها
الدولة الإرترية للإرتقاء باخلدمات
ال�صحية يوجد باملديرية يف الوقت
احلا�رض �ستة م�ؤ�س�سات �صحية يف كل
من وادى وبيلول و�آبو ودباي�سيما
وراحيتا,ا�ضف اىل ذلك يوجد لدينا
ممر�ضني متجولني يتجولون يف القرى
النائية بالأدوية واملعدات الالزمة
لتقدمي اخلدمات ال�صحية االولية
للمواطنني فيها ال�سيما يف جمال �صحة
االمومة والطفولة واحلوامل .ا�ضف اىل
ذلك لدينا اثنني من عربات الإ�سعاف
تعمل على نقل احلاالت الطارئة اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية الكبرية لتلقي
العالج ف�ض ً
ال عن امل�شاركة يف برامج
التطعيم.
وماذا عن حماربة العادات ال�ضارة
باملديرية كختان الإناث وغريها ؟
بالفعل هنالك العديد من العادات
ال�ضارة املتجذرة يف داخل املجتمعات
الإناث,وزواج
كختان
املحلية
القا�رصات,وعدم متابعة احلوامل
لأو�ضاعهن ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ,وقد ظلت والتزال الإدارة
�سواء يف الإقليم او املديرية حتارب
هذه العادات وت�سعى للق�ضاء عليها
من خالل �إ�صدار القرارات والتو�صيات
وتنظيم احلمالت التوعوية بخ�صو�صها
بالتعاون مع وزارة ال�صحة ورجال
الدين والقانون والإحتادات الوطنية
وغريهم من ال�رشكاء  ,و�أود ان ا�شري
هنا بان املديرية بها جلنة ي�ساهم فيها
ال�رشكاء تت�صدى للعادات ال�ضارة
وتعمل على حماربتها حيث قامت
هذا العام بت�سيري حمالت توعوية يف
عموم املديرية خالل �شهري اغ�سط�س
و�سبتمرب .

كيف توجد حالة خدمات مياه
ال�رشب النقية يف املديرية؟
هنالك العديد من نقاط توزيع
مياه ال�رشب يف العديد من املناطق
امل�أهولة بال�سكان يف املديرية والتي
تعمل بالطاقة ال�شم�سية ,والتوجد
لدينا ايه م�شكلة يف هذا املجال.
وماذا عن خدمات املوا�صالت
والإت�صاالت؟
كانت توجد يف املا�ضي باملديرية
ثالثة م�سارات او طرق فقط اكربها
هو طريق ع�صب  -بوري  -ادي�س ابابا/
والطريق الثاين هو طريق ع�صب
– بيلول,الطريق الثالث هو طريق
ع�صب -راحيتا الذي يربطنا بجيبوتي
,والآن ا�ضيفت العديد من الطرق
احلديثة كطريق ع�صب – وادي –�سدوحا
عيال � /سريورو معابلى /حيليلكا/
ب�سيدرو ,وي�ستغل املواطنني يف هذ
الطرق ال�سيارات اخلا�صة للتنقل من
موقع لآخر.
اما خدمات الإت�صاالت باملديرية
فهي موجودة يف كل من حر�سيلي
وابوكيلوما وبرع�سوىل واجزاء من
�ضاحية بيلول واملنا كبري ان نتمكن
من تو�صيل هذه اخلدمة اىل كل اجزاء
املديرية.
كيف توجد خدمات الكهرباء
باملديرية؟
بع�ض مناطق املديرية ت�ستفيد من
خدمات كهرباء مدينةع�صب ,كمناطق
حر�سيلي و�آبو اما بقية املناطق
حت�صل على الكهرباء من �أجهزة
الطاقة ال�شم�سية كمايف راحيتا وبيلول
وغريها .
وماذا عن نظام الإدارة االهلية يف
املديرية ودورها يف �إ�شاعة الوئام
وال�سلم الإجتماعي ؟
لدينا حماكم اهلية يف كل من راحيتا
وبيلول ووادى ت�ساهم بدور كبري يف
حل ق�ضايا املواطنني,فال�شعب هنا
غري معتاد على الذهاب اىل ال�رشطة
او غريها من اجلهات املعنية لتقدمي
ال�شكاوى,وهو يف�ضل دائما حل
ق�ضاياه يف هذه املحاكم التي �أن�ش�أها
بنف�سه مب�شاركة كبار الأعيان.
كلمة اخرية تود ان تقولها يف نهاية
هذا اللقاء؟
ال�شعب الإرتري قدم العديد من
الت�ضحيات اجل�سام ابان الن�ضال
التحرري من اجل حريته وا�ستقالله
ال كل �أ�شكال الظلم والإ�ضطاد
متحم ُ
املرير ,وبعد التحرير ا�ستطاع
بف�ضل وحدته �أن يف�شل كل امل�ؤامرات
والد�سائ�س التي حاكها الإعداء بعد
اال�ستقالل �ضد وطنه ,لذا ارجو من
ال�شعب الإرتري عامة و�شعب �إقليم
جنوب البحم االحمر ان يقوي من
وحدته الوطنية ومتا�سكه حتى
نبني وطن ًا مزدهرا ي�شق طريقه نحو
امل�ستقبل بكل ثقة وثبات.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات اجلولة  15من الكالت�شو الإيطايل
يف ختام مباريات اجلولة الـ  15من الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�شياطني احلمر ي�سقطون املدفعجية  .وليفربول يفرت�س برايتون باخلم�سة �إنرت ميالن يف طريقه ل�صدارة الكالت�شيو
يف املباريات التي �أقيمت ال�سبت املا�ضي ،خرج مان�ش�سرت يونايتد من ملعب
"الإمارات" فائزا على م�ضيفه �آر�سنال  ،3-1يف قمة مباريات اجلولة  15من
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم .وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد بهذا
الفوز �إىل  35نقطة يف املركز الثاين ،بفارق  5نقاط عن املت�صدر مان�ش�سرت
�سيتي الذي يلعب الأحد �أمام و�ست هام يونايتد ،فيما جتمد ر�صيد �آر�سنال
عند  28نقطة يف املركز اخلام�س .ووا�صل ليفربول �صحوته وحقق فوزا مهما
على ح�ساب م�ضيفه برايتون بخما�سية مقابل هدف واحد ،يف اللقاء الذي �أقيم
يف ملعب "ويذدين �ستاديوم" .ورفع ليفربول ر�صيده بقيادة مديره الفني
الأملاين يورجن كلوب �إىل  29نقطة ،متقدما للمركز الرابع ،بينما جتمد ر�صيد
برايتون عند  17نقطة يف املركز  11بقيادة مديره الفني كري�س هيوتون.
كما ا�ستمر �أداء توتنهام املتذبذب خارج ملعبه يف الدوري الإجنليزي بتعادله
 1-1مع م�ست�ضيفه واتفورد ،لكن الفريق اللندين �سي�سعد كثريا بنقطة التعادل بعدما خا�ض معظم ال�شوط الثاين بـ.10
وبهذه النتيجة ارتفع ر�صيد توتنهام للنقطة  25يف املركز ال�ساد�س ،فيما �أ�صبح لدى واتفورد  22نقطة يف املركز الثامن.
و�سجل دمياراي جراي هدفا يف الدقيقة ال�ساد�سة ،ليمنح لي�سرت �سيتي الفوز
�1صفر على برينلي .وبهذه النتيجة رفع لي�سرت �سيتي ر�صيده للنقطة 20يف املركز التا�سع ،وتوقف برينلي عند النقطة  25يف املركز ال�سابع .من ناحية
�أخرى ،قلب حامل اللقب ت�شيل�سي ،ت�أخره بهدف مبكر �إىل فوز ثمني ،بنتيجة
 ،3-1على �ضيفه نيوكا�سل .وارتفع ر�صيد ت�شيل�سي بهذه النتيجة �إىل 32
نقطة ،حيث يتخلف بفارق الأهداف وراء الو�صيف مان�ش�سرت يونايتد .ويف نغ�س
اليوم تغلب �ستوك �سيتي على �سوانزي �سيتي بهدفني مقابل هدف واحد،
كما فاز �إيفرتون على هيدر�سفيلد تاون بهدفني نظيفني .وتعادل كل من
و�ست بروميت�ش �ألبيون وكري�ستال باال�س �سلبيا ً .ويف مباريات �أول �أم�س الأحد،
انتهى لقاء بورمنوث و�ساوثهامبتون ،بالتعادل الإيجابي  ،1-1على ملعب
"فيتاليتي �ستاديوم"
(دين كورت �سابقا).
وبهذا التعادل ،ارتقى �ساوثهامبتون للمركز احلادي ع�رش بر�صيد
 17نقطة ،بفارق نقطتني عن بورمنوث الذي �صعد مركزين ،لي�صبح
يف املرتبة الرابعة ع�رش .بينما �أهدى الإ�سباين دافيد �سيلفا ،فريقه
مان�ش�سرت �سيتي ،فوزا ثمينا ،على �ضيفه و�ست هام يونايتد( ،)2-1
يف ختام اجلولة بعد � 3أيام على متديده تعاقده مع الفريق .وارتفع
ر�صيد مان�ش�سرت �سيتي بهذا الفوز �إىل  43نقطة ،ليعيد الفارق �إىل
 8نقاط بينه وبني مالحقة مان�ش�سرت يونايتد� ،أما و�ست هام فتوقف
ر�صيده عن النقطة العا�رشة ،وبقي يف املركز قبل الأخري.

�ضمن اجلولة الـ 14من دوري الليجا الإ�سباين
ريال مدريد يرف�ض هدية بر�شلونة بالتعرث �أمام بيلباو

�سلبيا ،مع م�ضيفه �أتلتيك بيلباو ،ال�سبت املا�ضي ،على ملعب
تعادل ريال مدريد
ً
�سان مامي�س� ،ضمن اجلولة الـ 14من الليجا ،ليف�شل يف ا�ستغالل تعادل املت�صدر،
بر�شلونة ،مع �سيلتا فيجو ( ،)2-2يف ذات اجلولة .وبذلك يرتفع ر�صيد الفريق
امللكي للنقطة الـ ،28يف املركز الرابع ،فيما و�صل بيلباو للنقطة الـ ،13ليظل يف
املركز الـ .16وحقق �إ�شبيلية فو ًزا مه ًما على �ضيفه ديبورتيفو الكورونيا بهدفني
نظيفني .وبهذه النتيجة ارتقى �إ�شبيلية للمركز الرابع بر�صيد  28نقطة على بعد
نقطتني من �أتلتيكو مدريد وثالثة من فالن�سيا وثماين من بر�شلونة املت�صدر .كما
منح الفرن�سي �أنطوان جريزمان فريقه �أتلتيكو مدريد فوزا ب�شق االنف�س (� )2-1أمام
�ضيفه ريال �سو�سيداد .وقبل دقيقتني من النهاية حول جريزمان ر�أ�سية �سا�ؤول
نيجييز بج�سده داخل ال�شباك ليخطف لفريقه ثالث نقاط ثمينة ا�ستمر بها يف املركز
الثالث بر�صيد  30نقطة على بعد �ست نقاط من بر�شلونة املت�صدر ونقطة من فالن�سيا الو�صيف .يف املقابل توقف ر�صيد ريال �سو�سيداد
عند  19نقطة يف املكز ال�سابع .يف حني �سجل لوي�س �سواريز ،الهدف الثاين لفريق بر�شلونة ،يف التعادل ،2-2مع �ضيفه �سيلتا فيجو لي�ستمر
الفريق الكتالوين يف �إحتالل �صدارة الدوري بعيداً عن مناف�سيه .كما فاز ليجاني�س على �ضيفه فياريال بثالثية لواحد �أول �أم�س الأحد ،يف
�إطار اجلولة  14من الدوري الإ�سباين لكرة القدم ،لي�ستعيد نغمة االنت�صارات عقب  4هزائم متتالية بالليجا .وباالنت�صار متكن ليجاني�س من
و�ضع حد ل�سل�سلة من  4هزائم متتالية يف الليجا ،و�صعد للمركز ال�سابع بر�صيد  20نقطة ،بفارق نقطة واحدة عن ريال �سو�سيداد الثامن.
وا�ستمر �إيبار يف عزف نغمة االنت�صارات بالليجا بعدما حقق فوزا م�ستحقا على ح�ساب �ضيفه �إ�سبانيول بثالثة �أهداف لواحد خالل اللقاء الذي
جمعهما على ملعب "�إيبوروا" .وبهذا يح�صد الفريق البا�سكي انت�صاره الثالث على التوايل ،اخلام�س هذا املو�سم ،لريتفع ر�صيده للنقطة
 17يف املرتبة الثالثة ع�رش .يف املقابل ،تكبد الفريق الكتالوين اخل�سارة ال�ساد�سة له هذا املو�سم ليظل عند  16نقطة يحتل بها املركز الـ.15
أخريا هزميته الأوىل يف الليجا� ،أمام م�ضيفه خيتايف ،بهدف دون
بينما تلقى فالن�سيا � ً
رد ،على ميدان "كول�سيوم �ألفون�سو برييز" .وبهذه الهزمية ،جتمد ر�صيد فالن�سيا
عند  31نقطة ،يف املركز الثاين ،ليفقد فر�صة االقرتاب من املت�صدر بر�شلونة ،بينما
ارتفع ر�صيد خيتايف �إىل  19نقطة ،يف املركز الثامن .وعاد ال�س باملا�س لتذوق طعم
االنت�صارات يف الليجا ،بعدما حقق فوزا �صعبا ،على ح�ساب �ضيفه ريال بيتي�س بهدف
نظيف ،على ملعب "دي جران كناريا" .وبهذا يعود ال�س باملا�س لدرب االنت�صارات،
بعد غياب طويل دام لـ 9جوالت ،وحتديدا منذ انت�صاره على �أتلتيك بلباو ،يف �سبتمرب
املا�ضي ،لريفع ر�صيده للنقطة الـ ،10لكنه ما زال يقبع يف مناطق اخلطر ،باملركز
الـ .18يف املقابل ،ف�شل الفريق الأندل�سي يف تذوق طعم �أي انت�صار ،للمباراة الرابعة
على التوايل ،ليتجمد ر�صيده عند  18نقطة ،يحتل بها املركز الـ.11

تعادل تورينو مع
�ضيفه �أتاالنتا ،1/1 ،خالل
املباراة التي جمعتهما،
ال�سبت املا�ضي ،يف اجلولة
اخلام�سة ع�رش من الدوري
الإيطايل لكرة القدم .ورفع
تورينو ر�صيده �إىل 20
نقطة ،يف املركز العا�رش،
متخلفًا بفارق الأهداف
فقط ،عن �أتاالنتا� ،صاحب
املركز ال�سابع .ومتكن
الت�سيو من قلب الطاولة
على م�ضيفه �سامبدوريا
ليفوز عليه بهدفني بعد
�أن كان مت�أخرا بهدف� ،أول �أم�س الأحد باملباراة التي احت�ضنها ملعب لويجي فرياري�س
(مارات�سي) .وبهذا الفوز رفع الت�سيو ر�صيده �إىل  32نقطة يف املركز اخلام�س ،فيما
جتمد �سامبدوريا عند  26نقطة يف املركز ال�ساد�س .كما اعتلى �إنرت ميالن� ،صدارة
ترتيب الدوري الإيطايل ،بعد جناحه يف الفوز على كييفو فريونا ،بخما�سية نظيفة،
على ملعب �سان �سريو .ورفع �إنرت ،ر�صيده للنقطة رقم  39بفارق نقطة واحدة ،عن
الو�صيف نابويل ،وبفارق نقطتني عن يوفنتو�س �صاحب املركز الثالث .من جانبه
حقق بينفينتو ،الفريق ال�صاعد حديثًا لدوري الدرجة الأوىل الإيطايل� ،أول نقطة له
هذا املو�سم يف البطولة ،وذلك بعد حتقيق تعادل مثري �أمام ميالن ( ،)2-2على ملعب
ت�شريو فيجوريتو .و�سجل احلار�س �ألبريتو برينيويل ،املعار من يوفنتو�س لفريق
تاريخيا ،لن مُيحى من تاريخ الكرة الإيطالية ونادي بينفينتو،
مقاطعة كامبانا ،هدفً ا
ً
حيث متكن به من تعديل النتيجة يف الدقيقة  ..95حيث تقدم احلار�س ملنطقة جزاء
اخل�صم يف كرة ثابتة بالدقيقة االخرية و�سددها بر�أ�سه من الو�ضع طائرا لت�سكن
ال�شباك على ي�سار دوناروما حار�س ميالن .وبهذه النقطة ،قد يبد�أ نادي بينيفنتو ،يف
اكت�ساب الكثري من القوة املعنوية ،التي رمبا ت�ساعده يف الفرتة القادمة ،لتحقيق
النقاط ،والقتال من
�أجل حتقيق معجزة
البقاء ،رغم خ�سارته
يف  14مباراة متتالية.
ويف نف�س اليوم ،تغلب
فريق فيورنتينا على
�سا�سولو
مناف�سه
بثالثية نظيفة .يف حني
تعادل كل من بولونيا
وكالياري بهدف لكل
منهما.

�سيلتيك�س يحبط �صحوة �صنز
وكافالريز يوا�صل االنت�صارات

ت�ألق كايري �إيرفينج قرب النهاية ليقود بو�سطن �سيلتيك�س ،لإخماد انتفا�ضة
فينك�س �صنز بالفوز عليه  116-111يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني
ال�سبت املا�ضي .و�سجل �إيرفينج  5نقاط يف �آخر دقيقة واحدة و 53ثانية ،بينما
�أنهى املباراة بر�صيد  19نقطة ،ليخرج �سيلتيك�س بانت�صار جديد .وكان فينك�س
قل�ص الفارق من  8نقاط �إىل نقطتني ،لكن �إيرفينج �سجل رمية ثالثية قبل دقيقة
واحدة و 53ثانية على النهاية .وحقق �سيلتيك�س فوزه العا�رش يف �آخر  11مباراة ،بينما
هو االنت�صار  20للفريق من  22مباراة طوال املو�سم اجلاري يف الدور التمهيدي.

11

الثالثاء 2017 /12 /5

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

فريق �سمبل ي�سلك طريق االنت�صارات من بوابة طواف غواجنزو ال�صيني

داويت مياين
جنم يتلألأ
يف �سماء ال�صني
عقب  3مراحل من التناف�س والندية
 ..طوى فريق �سمبل للدراجات الهوائية
م�شاركته بطواف غواجنزو ال�صيني الذي
�أختتمت مناف�ساته �أم�س االثنني � ،سالكا ً
االنت�صارات وحممالً بالتتويجات.
وجاءت املرحلة الثالثة واالخرية التي
�إمتدت مل�سافة ( 90كيلومرت) بني جبل
جريي ومدينة غواجنزو  ،لتبقي على
املكت�سبات التي حققها الفريق االرتري
يف املرحلتني ال�سابقتني.
و�ألت �صدارة ثالث املراحل للمت�سابق
الدمناركي ديني�س كانيبيخ�س من فريق
ريتيمو بانكا بعدما قطع امل�سافة يف
ظرف زمني بلغ (�ساعتني ودقيقتني
وثانيتني)  ،مبعدل �رسعة و�سطي بلغ
( 44كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
وحاز الدراج االجنليزي ع�ضو فريق
بايك �شانيل هاري تانفيلد على املركز
الثاين �أمام االملاين تينو توميل احلائز
على املركز الثالث.
وبنف�س التوقيت مع الفائز باملرحلة
 ،جاء روبيل تولدي باملركز (، )37
و�أمانئيل ظقاي باملركز ( ، )42و�ساميون
مو�سيي باملركز ( ، )56وداويت مياين
باملركز ( ، )58فيما نال الدراج دانئيل
برهي على املركز ( ، )78دون �أن يفقدوا
�أي فارق زمني مع املت�صدر.
هذا وكانت املرحلة الثانية التي �أقيمت
فعالياتها �أول ام�س االحد قد ك�شفت عن
تفوق الفريق االرتري ب�شكل وا�ضح على
مقدمة الرتتيب.
وحاز جنوم فريق �سمبل على ثالثة
مراكز بني الع�رشة االوائل يف املرحلة
الثانية التي �إمتدت مل�سافة (111.4
كيلومرت) مبدينة �أنظي .
ونال الدراج ال�شاب داويت مياين على
املرتبة الثالثة يف املرحلة بعدما ت�أخر
بفارق  17ثانية فقط عن الفائز باملرحلة
الدراج االجنليزي ماك�س �ستيدمان الذي
قطع امل�سافة املقررة يف ظرف زمني
قدره (�ساعتني و 51دقيقة و 37ثانية).
فيما تبواء الدراج االرتري االخر
�أمانئيل ظقاي على املركز الرابع مع
فارق زمني قدره  35ثانية عن ال�صدارة
و�ساميون مو�سيي على املركز التا�سع
بفارق دقيقة و 5ثواين.
�أما دانئيل برهي فكان مركزه هو
الرابع ع�رش  ،يف حني حاز روبيل تولدي
على املركز ال�سابع ع�رش  ،بينما مل يتمكن
الدراج مو�سيي يو�سيف من �إكمال م�سافة
ال�سباق يف الزمن املحدد لل�سباق الذي
�شارك فيه �أكرث من ت�سعني دراج.
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة باملراحل
الثالثة املا�ضية  ،ت�شبث الدراج االجنليزي
ماك�س �ستيدمان بال�صدارة وتوج باللقب

بعدما دون رقم زمني بلغ (� 6سا  33دق
و 29ثانية)  ،بفارق  6ثواين عن �صاحب
املركز الثاين اال�سرتايل دريو موري � ،أما
جنم فريق �سمبل ال�شاب داويت مياين
بفارق  19ثاينة فقط عن االول ليتوج
بامليدالية الربونزية لل�سباق.
و�أنهى زميله يف الفريق �أمانئيل ظقاي
ال�سباق وهو يف املركز اخلام�س واليف�صله
عن املقدمة �سوى  45ثانية  ،بينما �أتى
�ساميون مو�سيي باملركز التا�سع  ،وحاز
دانئيل برهي على املرتبة ( ، )15وروبيل
تولدي على املرتبة (. )17
وعلى �صعيد القمي�ص االخ�رض والنقاط
امل�سجلة � ،إعتلى الدراج االجنليزي روي
تاون�سيند الريادة بعد ان جمع يف ر�صيده
( 32نقطة)  ،بينما ذهب املركز الرابع
للدراج االرتري داويت مياين الذي لديه
( 12نقطة).
وعاد الدراج ال�شاب داويت مياين
و�أ�ست�أثر على لقب �أ�سد العقبة يف �أول
م�شاركاته خارج القارة ال�سمراء  ،و�أول
تتويج للفرق االرترية يف اال�ستحقاقات
اخلارجية  ،مدونا �إ�سمه ب�أحرف من نور يف
تاريخ �سباقات الدراجات الهوائية.

و�أرت�أى داويت مياين لأن يكون �صاحب
هذا االجناز الثالثي االبعاد  ،نتيجة تقدميه
م�ستويات عليا يف �صعود املرتفعات
وقطفه ( 24نقطة) �أف�سحت له املجال
للربوز بقوة.
وتفوق داويت بفارق  6نقاط على
�صاحب املركز الثاين االجنليزي روي
تاون�سند من فريق بايك �شانيل.
وان�ضم �أمانئيل ظقاي لإ�صحاب ال�سجل
النقاطي يف القائمة بعدما حاز على 6
نقاط و�ضعته يف الرتتيب ال�سابع.
ويف ترتيب الفرق امل�شاركة بالطواف
الذي يحظى بدرجة ( ، )2.2تربع فريق
�سمبل بكل جدارة وا�ستحقاق على هرم
الرتتيب متقدما على �صاحب املركز
الثاين �سانت جورج اال�سرتايل بفارق
كبري بلغ  7دقائق و 21ثانية  ،بينما حاز
فريق بايك �شانيل كانيون االجنليزي
على املركز الثالث.
و�شارك يف طواف غواجنزي ال�صيني
 18فريقا مبا فيهم �سمبل االرتري
ومن �أملانيا ورو�سيا واجنلرتا وال�صني
و�أخرين.

يح�ضار فيها خبري اللعبة ال�سوي�رسي فريت�س �شميدت

دورة ت�أهيلية للمدربني يف اللياقة البدنية ب�إ�شراف الفيفا

يف �إطار اجلهود امل�ستمرة لالرتقاء
بالقدرات التدريبية يف من�شط كرة القدم
بالبالد  ،ينظم االحتاد العام لكرة القدم
بالتعاون بينه وبني االحتاد الدويل لكرة
القدم دورة ت�أهيلية للمدربني حول �إعداد
اللياقة البدنية.
ويحا�رض يف الدورة التي تقام بال�شقني
النظري والتطبيقي  32مدربا ً قدموا من
كافة �أقاليم البالد  ،خبري التحكيم الدويل

املبعوث من االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) ال�سوي�رسي اجلن�سية /فريت�س
�شميدت .
وبح�ضور �أع�ضاء االحتاد العام لكرة
القدم يتقدمهم نائب رئي�س االحتاد
ال�سيد� /إ�سيا�س �أبرهام وم�س�ؤول ال�ش�ؤون
الفنية باالتخاد العام ال�سيد/دانئيل
يوهن�س و�أخرين � ،إنطلقت الدورة �صباح
�أم�س االثنني وت�ستمر الربعة �أيام.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

موقعة للزعامة بني بايرن و�سان جرمان يف دوري االبطال االوروبي

يوفنتو�س يريد العودة من �أر�ض اوملبياكو�س ببطاقة الت�أهل

بطل ايطاليا يتطلع للفوز على نظريه اليوناين
و�ضمان االقالع للدور الثاين من دوري االبطال،
وموقعة للزعامة بني بايرن و�سان جرمان.
م�صري يوفنتو�س بني يديه
�سيكون م�صري يوفنتو�س الإيطايل،
و�صيف البطل ،بني يديه عندما ي�سافر
اىل بريايو�س اليوم الثالثاء ملواجهة
اوملبياكو�س اليوناين ،فيما يلتقي بايرن
ميونيخ الأملاين و�ضيفه باري�س �سان
جرمان يف مباراة ث�أرية لتحديد الزعامة
بينهما ،وذلك يف اجلولة ال�ساد�سة الأخرية
من دور املجموعات مل�سابقة دوري ابطال
اوروبا يف كرة القدم.
يف املجموعة الرابعة ،كان االعتقاد
ال�سائد هو �أن يوفنتو�س �سيح�سم بطاقته
قبل الو�صول اىل اجلولة الأخرية ،لكن
ح�صوله على نقطة واحدة من مواجهتيه
مع بر�شلونة الإ�سباين ( 0-3ذهابا و0-0
ايابا) واكتفاءه بالتعادل خارج قواعده
مع �سبورتينغ ل�شبونة الربتغايل (،)1-1
جعاله ينتظر حتى مباراته مع اوملبياكو�س.
وبعد �أن �ضمن بر�شلونة ت�أهله وال�صدارة
يف اجلولة ال�سابقة بتعادله مع فريق
"ال�سيدة العجوز" يف تورينو� ،سينال بطل
ايطاليا البطاقة الثانية يف حال فوزه على
اوملبياكو�س الذي فقد �أي فر�صة (نقطة
واحدة) ،وذلك بغ�ض النظر عن نتيجة
�سبورتينغ يف "كامب نو".
كما �سي�ضمن فريق املدرب ما�سيميليانو
اليغري ت�أهله حتى يف حال اخل�سارة� ،رشط
عدم فوز �سبورتينغ وذلك لأن تعادل
الفريق الربتغايل يف "كامب نو" �سيجعله
على امل�سافة ذاتها من مناف�سه الإيطايل
ولكل منهما  8نقاط لكن الأخري يتمتع
ب�أف�ضلية املواجهتني املبا�رشتني بينهما
كونه فاز ذهابا .2-1
ويدخل رجال اليغري اىل مباراة بريايو�س
ب�أف�ضل معنويات ممكنة بعد فوزهم الغايل
يف الدوري املحلي على نابويل املت�صدر
يف عقر داره �/1صفر بف�ضل هدف
للأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي �أ�سقط
فريقه ال�سابق بني جماهريه.
و�أكد العب الو�سط الفرن�سي بليز
ماتويدي بعد الفوز على نابويل يف "�سان
باولو"� ،أن فريقه ذاهب اىل اليونان من
�أجل النقاط الثالث.
ومن امل�ؤكد �أن يوفنتو�س يف و�ضع
�أف�ضل من �سبورتينغ على كافة الأ�صعدة،
لأن النادي الربتغايل يحتاج اىل الفوز على
العمالق الكاتالوين الذي مل يذق طعم
الهزمية يف امل�سابقة على ملعبه يف مبارياته
الـ 23الأخرية ،وحتديدا منذ ايلول�/سبتمرب
 ،2013كما �أن الفريق الربتغايل مل يحقق
�أي فوز يف الأرا�ضي الإ�سبانية يف  11زيارة
( 8هزائم و 3تعادالت).
 بايرن �أمام مهمة �صعبة -ويف املجموعة الثانية� ،سيكون بايرن
ميونيخ �أمام مهمة �صعبة عندما ي�ست�ضيف
باري�س �سان جرمان لأنه بحاجة للفوز بفارق
اربعة �أهداف على رجال املدرب الإ�سباين
اوناي اميري من �أجل ازاحتهم عن ال�صدارة،
كونه خ�رس ذهابا بثالثية نظيفة.
وكانت خ�سارة النادي البافاري يف باري�س
مف�صلية �إذ �أدت اىل اقالة املدرب الإيطايل
كارلو ان�شيلوتي واال�ستعانة مبدربه القدمي
يوب هاينكي�س للمرة الرابعة.
وحقق بايرن بداية رائعة مع املدرب
الذي قاده اىل ثالثية الدوري والك�أ�س
املحليني ودوري ابطال اوروبا عام ،2013
�إذ فاز يف ت�سع من مبارياته الع�رش معه حتى
الآن.
لكن مهمة الثالثاء �ستكون �صعبة
�ضد فريق فاز بجميع مبارياته اخلم�س يف
امل�سابقة حتى الآن ،كما �أن الفوز بفارق
اربعة �أهداف على النادي الباري�سي لي�س
امرا �سهال بل �إنه "حلم غري قابل للتحقيق"
بح�سب ما اعترب مدافع بايرن مات�س

هوميل�س.
�أما هاينكي�س فتحدث عن مواجهة
"نف�سية بحتة" ،م�ؤكدا "نريد الفوز عليهم
و�أن نظهر ما نحن قادرون عليه� .أما كل
�شيء �آخر (الفوز بفارق  4اهداف) ،فبعيد
عن الواقعية".
وا�ستعد بايرن للمواجهة ب�أف�ضل
طريقة من خالل الفوز على هانوفر 3-1
بف�ضل الت�شيلي ارتورو فيدال والفرن�سي
كينغ�سلي كومان والبولندي روبرت
ليفاندوف�سكي وم�ساهمة توما�س مولر
الذي قدم اداء الفتا يف اول مباراة له بعد
عودة من ا�صابة ابعدته  5ا�سابيع.
اما بالن�سبة ل�سان جرمان ،فيدخل اىل
املواجهة على خليفة هزميته الأوىل هذا
املو�سم ال�سبت يف الدوري املحلي �أمام
م�ضيفه �سرتا�سبورغ .1-2
وك�شف اميري "�أين ل�ست قلقا" قبل
املباراة �ضد بايرن ،وقال ردا على �س�ؤال
"كال ،الفريق مل يفقد تفا�ؤله .املهم يف
االمر ان نعمل بجد وان نحافظ على هدوئنا.
مباراة الثالثاء مهمة لنا النها ت�شكل اختبارا
يف مواجهة فريق يريد الذهاب بعيدا يف
امل�سابقة االوروبية".
ويف املباراة الأخرى �ضمن هذه املجموعة،
�سيكون على اندرخلت البلجيكي حتقيق
�شبه معجزة من �أجل احل�صول على املركز
الثالث امل�ؤهل اىل "يوروبا" ليغ" ،كونه
يحتاج اىل الفوز بفارق ثالثة �أهداف على
م�ضيفه �سلتيك اال�سكتلندي الذي ميلك 3
نقاط ،فيما يدخل �ضيفه اىل املباراة دون
اي نقطة.
 البطاقة يف جيب يونايتد -ويف املجموعة الأوىل ،تبدو بطاقة
الدور الثاين يف جيب مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي ،املنت�شي من فوزه الغايل
ال�سبت خارج قواعده على غرميه املحلي
ار�سنال ( ،)3/1وذلك عندما ي�ست�ضيف
�س�سكا مو�سكو الرو�سي.
و�سي�ضمن فريق املدرب الربتغايل
جوزيه مورينيو ت�أهله وال�صدارة يف حال
تعادله وب�إمكانه الت�أهل حتى لو خ�رس بفارق
�ستة �أهداف يف حال مل يفز بازل ال�سوي�رسي
على م�ضيفه بنفيكا الربتغايل.
ويت�صدر فريق "ال�شياطني احلمر"
بفارق  3نقاط عن كل بنفيكا و�س�سكا،
فيما يقبع بطل الربتغال يف ذيل املجموعة
دون نقاط.
ويف حال ال�سقوط امل�ستبعد ليونايتد
على ار�ضه وفوز بازل على بنفيكا،
�ستتعادل الفرق الثالثة بـ 12نقطة،
و�سيت�أهل يونايتد �إال يف حال خ�سارته
بفارق �سبعة �أهداف كما �سيت�صدر �إال يف
حال خ�سارته بفارق خم�سة �أهداف ،ما يجعل
ت�أهله حم�سوما اىل حد كبري.
ويبدو بازل يف و�ضع اف�ضل من �س�سكا
نتيجة املواجهتني املبا�رشتني بينهما،
وعليه �أن يحقق نتيجة �أف�ضل من الفريق
الرو�سي �أو مثلها تعادال �أو هزمية لي�ضمن
بطاقته.
وال ين�سحب الأمر ذاته على اتلتيكو
مدريد الإ�سباين الذي يبدو يف طريقه
لتوديع امل�سابقة لأن عليه الفوز على
م�ضيفه ت�شل�سي الإنكليزي الذي �ضمن
�أوىل بطاقتي املجموعة الثالثة ،و�أن يخ�رس
روما الإيطايل �أمام �ضيفه املتوا�ضع قره
باخ االذربيجاين الذي تلقت �شباكه 13
هدفا حتى الآن.
و�سي�ضمن ت�شل�سي �صدارة املجموعة
يف حال فوزه �أو تعرث روما بالتعادل �أو
الهزمية ،فيما �سيت�أهل الأخري بفوزه �أو
بتعادل اتلتيكو يف لندن.
وميلك اتلتيكو �أف�ضلية املواجهتني
املبا�رشتني �أمام روما ،ما يعني �أن فوزه
وتعادل الأخري مع قره باخ �سيمنح و�صيف
بطل  1974و 2014و 2016بطاقة الدور
الثاين.
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يخرج ً
حيا بعد � 5أيام �أ�سفل �صخرة �ضخمة!!!

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

�إ�صطباحة قرية �سوي�سرية ت�ست�ضيف بطولة "بابا نويل" العاملية
عندما تتكاثر امل�صائب ميحو بع�ضها
ً
بع�ضا وحتل بك �سعادة جنونية
غريبة املذاق،
وت�ستطيع �أن ت�ضحك من قلب مل
يعد يعرف اخلوف.

ق�صة وعربة
و�صية رجل �صيني قبل ان ميوت

الأفريقية للبحث عن مفقودين ،على املزارع لوي�س �سرتيدوم
مدفونً ا ح ًيا �أ�سفل �صخرة كبرية بالقرب من مزرعتهر �أمدراي يف
مقاطعة فري �ستيت و�سط جنوب �أفريقيا ،وذلك بعد فقدان �آثاره
ملدة � 5أيام على التوايل.
ونق ً
ال عن �صحيفة ديلي ميل الربيطانية ،ف�إن بقاء �سرتيدوم
عاما) على قيد احلياة �أ�سفل ال�صخرة� ،أثار حرية املنقذين،
(ً 38
ال �سيما دون تناوله الطعام وال�رشاب ،حيث وجدوا �أثناء عملية
حتريره التي ا�ستمرت � 3ساعات ،فجوةً كبريةً يف باطن ال�صخرة
ت�سمح له بالتحرك.
وو�صف رئي�س �أفريفوروم �إيزولد لي�سيك ،احلادثة باملعجزة،
ُمبينًا �أن ُ
املزارع مل يتعر�ض لأي �إ�صابات خارجية ،ويخ�ضع الآن
للعالج من حالة اجلفاف ال�شديدة التي �أ�صابته.

معلم ميزج درو�س الفيزياء بامل�سرح واملو�سيقى

رجل ذهب لزيارة �صديقه يف
امل�شفى وبعد ما اطمن عليه ودعا له
�ساله من هذا اللي معاك يف الغرفه؟؟
فقال له:هذا واحد �صيني مري�ض
فقال:خليني ازوره واك�سب اجره
واول ما و�صل اىل جانبه �صار
ال�صيني ي�صيح� :شون �شا�شووك �شكا
ما �شنن �شاو �شوو �شن كوو فن ت�ش
�شن
�صاحبنا قال هذا �شكله بيموت
وهذي و�صيته خليني اكتب الكالم
اللي يقوله واعطيها الهله وامل�شكله
انه ما يعرف اللغه.
فقام وكتب الكلمات التي قالها
ال�صيني
وبالفعل بعدها بلحظات مات
ال�صيني امل�سكني وجاء اهله ال�ستالم
اجلثه
فراح �صاحبنا ملوا�ساتهم وقال لهم
اريد ان اعطيكم �شيئ قاله والدكم قبل
ان ميوت
انا كنت جنبه و�سمعته يقول
هالكلمات
ميكن تكون و�صيته بعدين �سالهم
عن اللي قاله ال�صيني ومعناه
فقالوا له كان يقول :ابعد �إنك واقف
على انبوب االوك�سجني ...يا ابن
احلالل ابعد �إنك �ستقتلني �ستموتني
 ,..ومات.

من �أقوال
جان جاك رو�سو

ميزج معلّم فيزياء �أردين درو�س الفيزياء بفنون امل�رسح
واملو�سيقي من �أجل جذب طالبه �إىل املادة املعقدة التي يدر�سها.
يدر�س الفيزياء منذ  27عاما،
وقال املعلم حممد ال�شبول ،الذي ّ
�إنه وجد �أن طالبه يبذلون جهودا م�ضنية ال�ستيعاب درو�س الفيزياء
ال�صعبة ،وخ�صو�صا يف ظل التغيري الذي �أحدثته التكنولوجيا
احلديثة يف طريقة تلقيهم للمعلومات.
وقال ال�شبول �إنه قام بتحويل درو�س الفيزياء �إىل ق�صة بحيث ميكنه
متثيلها يف املدر�سة التي يعمل بها يف العا�صمة الأردنية عمان،
كما قام بت�أليف �أغان تعتمد كلماتها على قوانني الفيزياء.
وقال ال�شبول �إن مو�سيقاه ت�ساعد الطالب على ا�ستيعاب درو�س
الفيزياء املعقدة.

* يولد الإن�سان
حرا و لكننا
حما طو ن
بالقيود يف كل
مكان.
* قد تغفر لك
املر�أة الق�سوة
والظلم  ..لكنها
ال تغفر لك عدم االهتمام بها.
* لو كان العامل يف كفة و امي يف
كفة الخرتت امي.
ً
* النا�س يولدون �أحرارا ،ولكنهم
ي�ستعبدون �أينما ذهبوا.
* ان القلب نف�سه يدق يف كل ال�صدور
االن�سانية.
* القوانني اجليدة ت�ؤدي خللق
قوانني �أف�ضل ،والقوانني ال�سيئة
ت�ؤدي �إىل قوانني �أ�سو�أ.
* النا�س الذين يعرفون القليل
يتحدثون كثري ًا� ،أما الذين يعرفون
الكثري ال يتحدثون �إال قليالً.
* قبل �أن �أتزوج كان عندي �ست
نظريات يف تربية الأطفال �أما الآن
فعندي �ستة �أطفال لي�س معي لهم
نظريات.

ا�ست�ضافت قرية �سوي�رسية بطولة �سانتا كلوز (بابا نويل) العاملية،
مب�شاركة �أكرث من  100مناف�س.
وتنظم هذه امل�سابقة �سنويا يف قرية �سامنون ،الواقعة على جبال
الألب �رشقي �سويريا ،وت�شمل مناف�ساتها تزيني �شجرة عيد ميالد امل�سيح
وت�سلق املدخنة و�سباق املزالج وامتطاء �أيل الرنة.
وعلى امل�شاركني يف املناف�سات املختلفة ارتداء زي القدي�س بابا نويل
الأحمر مع اللحية الطويلة البي�ضاء اللون.
ونظمت هذه البطولة �أول مرة عام  2001وا�ستلهمت من تقليد اتبع
ملئات ال�سنني يف قرية �سامنون حيث كان �أطفال القرية يرتدون زي
القدي�س بابانويل ويزورون كل بيت يف القرية ع�شية عيد امليالد حيث
يتم تقدمي الهدايا لهم.

برجك اليوم!..
برج احلمل
مهما كانت الإمكانيات العملية لأ�صحاب
برج احلمل �إال �أنهم �أ�صحاب مبادرة �شخ�صية
يف العمل ويتقنون العمل الذي يقومون به
برج الثور
�أن يتعامل معهم االخرين باحرتام ويقدرون قوة �شخ�صيتهم الذين تفر�ض
عليهم بحكم التعامل اليومى لنجاح العمل.
برج اجلوزاء
لديه موهبة كبرية يف فن الإقناع ،وي�ساعده يف ذلك حديثه اجلذاب الذى
ال ت�ستطيع �أن ت�صمد �أمامه وقت طويل ،لذلك هو جتارى ناجح ينجح يف
العديد من الأعمال التي حتتاج �إىل احلديث كثريا مثل ال�صحافة والإعالم.
برج ال�رسطان
الت�صوير ال�سينمائي وال�شعر وكتابة الق�ص�ص من املهن التي ينجح
فيها مواليد برج ال�رسطان بالإ�ضافة �إىل املهن التي ترتبط بالتعامل مع
الزبائن.
برج الأ�سد
التعامل معهم بهدوء واالبتعاد عن احراجهم امام االخرين مما يزيد
من ثقتهم بنف�س ب�شكل ملحوظ وفى حالة حدوث العك�س يواجه طريقتهم
الدفاعية للدفاع عن نف�سهم.
برج العذراء
ال ميتلك طبيعة القيادة والزعامة وخا�صة يف االعمال الكبرية و
امل�ؤ�س�سات ال�ضخمة
برج امليزان
ب�أنهم من الأفراد التي تهتم بعملها ب�شكل كبري وقادرين على العمل ب�شكل
كبري وعدد �ساعات طويلة بال كلل �أو ملل
برج العقرب
التي حتاول طوال الوقت �أن يكون لها قدرات كبرية يف عملها حتى ي�شار
�إليهم بالبنان وهم �أي�ض َا �شخ�صيات قادرة على �أ�ضاعة حقوقهم يف العمل
بكرث ع�صبيتهم
برج القو�س
ي�ستطيعون القيام بالكثري من الأعمال على فرتات ق�صرية ب�سبب قابليتهم
للعمل حتت ال�ضغوط.
برج اجلدي
من الأبراج التي تلتزم باجلد والأجتهاد يف العمل  ،و�أي�ضا الألتزام
باملواعيد حتى ال يوجه لهم اللوم على �أي موقف
برج الدلو
ي�ساعده يف كل املهن اليدوية ،ومن املهن التي يبدع وينجح فيها مواليد
برج الدلو هو الهند�سة والأبحاث العلمية.
برج احلوت
لديهم العديد من القدرات التي جتعلهم يقومون بتقدمي الكثري للو�صول
�إىل �أهدافهم العالية يف �أق�رص وقت.
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