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الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف حديث لو�سائل االعالم

فخامته حتدث عن تطورات عملية ال�سالم الت�أريخية االرترية -االثيوبية

اجرت �سائل االعالم املحلية ،م�ساء
ال�سبت املا�ضي الثالث من نوفمرب
اجلزء الأول من املقابلة مع فخامة
الرئي�س /ا�سيا�س افورقي ،حتدث فيها
عن عملية ال�سالم االرترية االثيوبية
وتطورات اال�شهر املا�ضية  .وقدم
فخامته تو�ضيحا يف املقابلة التي
بثت مبا�رشة عرب التلفزيون واذاعة

�صوت اجلماهري االرترية حول االهمية
واخللفية ال�سيا�سية للمرحلة اجلديدة
التي جاءت بن�ضاالت وت�ضحيات
ال�شعبني االرتري واالثيوبي ،وجوانبه
االقليمية والدولية للم�ساهمة يف
دفع اتفاق ال�سالم وال�صداقة وح�سن
اجلوار .وقال "ان املرحلة اجلديدة
ت�أتي بعد ثمانني عاما من العدائيات

التي واجهها ال�شعب االرتري عقب
احلرب العاملية الثانية ،وتنهي
و�ضع احلرب وع�رص املعاناة لل�شعبني
االرتري واالثيوبي ،و�ستعمل احلكومة
وال�شعب االرتري بقوة لت�أمينه والدفع
به قدما بامل�شاركة الن�شطة".
وقال الرئي�س /ا�سيا�س افورقي" ان
ق�ضية بادمي كانت خمتلقة مو�ضحا

باحلقائق التاريخية بانها موا�صلة
ال�سرتاتيجية العدائيات امل�ستمرة
من �سنوات طويلة بهدف الت�ضييق
على ارتريا ،وقد وجدت النهاية
القانونية بعد حرب �سنتني ،رغم
ان نظام وياين مل يرغب يف حلها
بت�شجيع من االدارة االمريكية التي
كانت حينها تعمل علىجعل ارتريا

رهينة ل�سيا�ساتها ،لذلك جاءت
عملية القبول وغري القبول املخرتعة
للت�أخري  ،والن ال�شعبني االرتري
واالثيوبي قاال كفا لهذا الو�ضع ،فقد
مت االنتقال اىل مرحلة جديدة نتيجة
الت�رصيح الذي ا�صدرته احلكومة
االثيوبية اجلديدة واو�ضح الرئي�س
ا�سيا�س افورقي فر�ص وحتديات
املرحلة اجلديدة لل�شعبني االرتري
واالثيوبي وحماوالت تعكريها من
وا�شار
بع�ض اجلهات املت�آمرة.
الرئي�س /ا�سيا�س افورقي اىل وجود
القوى واملعرقلني اخلارجيني الغري
�سعيدين بهذا احلدث ويرغبون يف
تازمي املناخ اجلديد ،واو�ضح
�أن الت�صدي الواعي وتطوير الثقة
املتبادلة للت�صدي لهذه امل�ؤامرات
والعمل العادة الفر�ص ال�ضائعة
ل�سنوات بو�ضع برامج ملمو�سة للعمل
امل�شرتك يف جميع املجاالت وت�ضافر
اجلهود الجناحها كمهمة ينبغي
اجنازها يف الع�رص اجلديد ،وقال
لقد �رسنا خطوات كثرية لالمام يف
وقت ق�صري كما ان تاثريه االقليمي
م�شجع .واو�ضح الرئي�س /ا�سيا�س
افورقي ان املرحلة احلالية يف
بدايتها وتنتظرنا مهام كبرية لل�سري
قدما مع حتدبدالوجهة ،ويتطلب
عدم اال�ستكانة ملجيئ ال�سالم والعمل
بقوة ت�ضاهي التحديات وذلك بتنمية
القدرات ودعم املوارد بالوقت والعمل
واملواد .وا�شاد بال�صمود والت�صدي
الذي ابداه ال�شعب االرتري يف ع�رص
العدائيات الفائت ،م�شددا بان ال�سالم
الذي جاء نتاج �صموده ،وعليه
موا�صلة ن�ضاله للح�صول على ثمار
هذا ال�صمود .هذا و�سيجري الرئي�س/
ا�سيا�س افورقي يف االيام القادمة
اجلزءالثاين من املقابلة يتناول فيه
الق�ضايا املحلية والتنموية املرتبطة
بالتطورات احلالية( .للمزيد من
التفا�صيل يرجى مراجعة اجلزء
االول من اللقاء)

عدي خواال :عقد �سمنار �صحي ح�صاد مزارع ا�سر فرع التوجيه املعنوي بوزارة
ال�شهداء يف ت�سني الدفاع ينظم دورة فنية

عقد �سمنارا يف مدينة عدي خواال ال�صحاب وعمال املرافق
اخلدمية وال�سكان ملكافحة االمرا�ض املعدية الناجتة عن نق�ص
النظافة .
وذكر االجتماع عن حتقيق اجنازات كبرية يف ال�سنوات املا�ضية
لل�سيطرة على االمرا�ض عامة وااليدز خا�صة ،داعيا لتعزيز
امل�شاركة ال�شعبية للحفاظ على االجناز والدفع به لالمام.
ومت التو�ضيح يف ال�سمنار اجلهود التي يقوم بها املواطنون يف
مناطقهم ملكافحة امرا�ض املياه ونق�ص النظافة.
واو�ضح م�س�ؤول مكافحة االيدز يف االقليم اجلنوبي ال�سيد /ا�سفاو
قربمكئيل ،ان وزارة ال�صحة تعمل بالتعاون مع ال�رشكاء للحد من
اال�صابة اجلديدة مبر�ض االيدز  ،داعيا املواطنني لتوخي احلذر
من االمرا�ض لت�سري حياة �آمنة.
من جانبها دعت مديرة ال�سياحة يف االقليم اجلنوبي ال�سيدة/
ا�سمرت ابرها ،املرافق اخلدمية لتقدمي خدمات جيد و�رسيعة
وعك�س ثقافة وقيم املجتمع..
كما قدم �رشحا حول قانون العمل والعالقة بني ا�صحاب العمل
والعمال .

يقوم ال�سكان واع�ضاء اجلي�ش
ال�شعبي يف مديرية ت�سني بح�صاد
مزارع ا�رس ال�شهداء.
وقال م�س�ؤول متابعة ادارات
ال�ضواحي يف املديرية ال�سيد/
ت�سفامكئيل منق�ست�آب ،ان املزارع
التي حت�صد قد مت زراعتها من قبل
بالنفري ال�شعبي .
الدعم
و�شكرت ا�رس ال�شهداء
ال�شعبي واحلكومي املقدم لها.
من جانبهم او�ضح امل�شاركون يف
النفري ان التعاون من قيم ال�شعب
االرتري ،معربني عن ارتياحهم
للم�شاركة يف م�ساعدة ا�رس ال�شهداء.
وافاد مرا�سل �إيرينا اىل اعداد
االرا�ضي الزراعية ملئة امراة تزاول
الزراعة  ،وتقدمي الدعم لها يف كافة
االن�شطة الزراعية.

نظم فرع التوعية والتوجيه يف وزارة الدفاع دورة تدريبية لـ  36من اع�ضاء
فرقة �ساوا الفنية يف اطار ان�شطة تطوير القدرات الفنية بوزارة الدفاع.
�شملت الدورة التدريبية التي ا�ستمرت من الثاين والع�رشين من اكتوبر
وحتى الثاين من نوفمرب الرق�ص وامل�رسح واالدب ،ا�ضافة اىل ال�صوت
واملو�سيقى.
واو�ضح م�س�ؤول ق�سم الثقافة والفنون بفرع التوعية والتوجيه املقدم/
كربوم عندمكئيل ،يف مرا�سم التخريج ،ان الدورة هدفت تقدمي التعليم
املهني للفنانني امل�ساهمني يف هذا املجال بجهدهم الذاتي ،وخلق االر�ضية
لعمل اكرث فعالية.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول فرع التعبئة والتوجيه يف وزارة الدفاع العقيد/
�سلمون �سيوم ،اهمية الفن للحفاظ على قيم املجتمع وتفعيلها ،داعيا
امل�شاركون لتطبيق الدرا�سة املقدمة.
وقال ممثل امل�شاركني يف الدورة ان الدرا�سة املقدمة تدعم القدرات
املكت�سبة.
وكان فرع التعبئة والتوجيه يف وزارة الدفاع قد نظم دورة تدريبية مماثلة
من قبل لـ  75فنانا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أردوغان يحذر �شركات الغاز من التنقيب قبالة ال�شواطئ القرب�صية الرئي�س الكوبي يف بيونغيانغ
لتعزيز «�صداقة ال ُتقهر»

حذر الرئي�س الرتكي ،رجب طيب
�أردوغان� ،رشكات النفط والغاز
الأجنبية من �أي عمليات ا�ستك�شاف
وتنقيب قبالة ال�شواطئ القرب�صية،
م�شددا على �أن بالده لن ت�سمح
للمحاوالت الرامية "لإق�صائها عن
البحار".
وجاء حتذير �أردوغان خالل خطاب
�ألقاه خالل م�شاركته يف مرا�سم ت�سليم
�سفينة حربية "فرقاطة" تركية ال�صنع
�إىل قيادة القوات البحرية.
وقال �أردوغان �إن بالده لن تقبل
باملحاوالت الرامية �إىل "�إق�صاء تركيا
وجمهورية �شمال قرب�ص الرتكية
و�سلب املوارد الطبيعية املتوفرة
�رشق املتو�سط".
و�شدد على القول " :كما لقنّا
الإرهابيني يف �سوريا در�سا ،ف�إننا لن
نرتك املجال للع�صابات التي ت�رسح
يف البحار".
و�سبق لرتكيا �أن �شنت حملة ع�سكرية
�ضد امليل�شيات الكردية وم�سلحي

تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف �شمال �سوريا ،انتهت
�إىل �سيطرة قوات موالية
لرتكيا على �أجزاء من مناطق
ال�رشيط احلدودي �شمايل
�سوريا.
ويعتقد �أن مناطق �رشقي
البحر الأبي�ض املتو�سط غنية
بالغاز الطبيعي ،وت�شكل
حماوالت ا�ستثماره م�صدر توتر بني
تركيا واليونان ،التي تربطها معاهدة
دفاعية بحكومة اجلزء اليوناين من
قرب�ص املعرتف بها دوليا.
وكانت القوات الرتكية احتلت
الثلث ال�شمايل من اجلزيرة عام 1974
ردا على انقالب يف قرب�ص ودعوة
االنقالبيني �إىل الوحدة مع اليونان.
وقد �أعلن هذا اجلزء الذي ي�سكنه �أنا�س
ذوو �أ�صول تركية عن ت�أ�سي�س جمهورية
�شمال قرب�ص التي مل يعرتف بها �أحد
�سوى �أنقرة.
ومنذ ذلك احلني مل ت�سفر اجلهود

التي تدعمها الأمم املتحدة لتوحيد
�شطري اجلزيرة عن �أي نتائج
�إيجابية.
وقالت �رشكات الطاقة العمالقة من
�أمثال �إيك�سون موبيل الأمريكية وايني
الإيطالية وتوتال الفرن�سية �إنها
ملتزمة بالتنقيب عن الطاقة قبالة
ٍ
حتد وا�ضح
ال�شواطئ القرب�صية يف
لتحذيرات �سابقة من �أردوغان.
بيد �أن �أردوغان �شدد على القول "من
ظنّوا �أنهم �سيقدمون على خطوات يف
�رشق املتو�سط وبحر �إيجه مبعزل عن
تركيا بد�أوا يدركون خط�أهم الكبري".

ال�سبت
�أعلنت الرئا�سة الأفغانية ّ
املا�ضي �أن الرئي�س �أ�رشف غني
ّ
�سيرت�شح لوالية ثانية يف االنتخابات
املقررة يف �أبريل .2019
ّ
املتحدث با�سم الرئا�سة �شاه
وقال
ّ
ح�سني مرت�ضوي لوكالة فران�س
بر�س "بو�سعي �أن �أ�ؤكّ د �أن الرئي�س

غني �سي�سعى �إىل �إعادة انتخابه يف
العام املقبل".
غني الذي تولىّ الرئا�سة يف 2014
�إثر انتخابات �أثارت الكثري من
اجلدل �سيخو�ض اال�ستحقاق املق ّبل
ّ
كمر�شح قادر على �إنهاء احلرب التي
عاما ،م�ستن ًدا
متزّ ق البالد منذ 17
ً
يف ذلك �إىل اجلهود التي يبذلها
راهنًا يف �إطار حمادثات ال�سالم
التي ت�شارك فيها الواليات املتحدة
وحركة طالبان.
الرئي�س الأفغاين الذي اختار يف
انتخابات  2014الزعيم الأوزبكي
املثري للجدل عبد الر�شيد دو�ستم
ملن�صب نائب الرئي�س ،مل يعلن

بعد مع من يريد �أن يتحالف هذه
املرة.
أي�ضا من
من غري املعروف � ً
ّ
املقرر
�سيرت�شح �ضده يف االنتخابات
ّ
�إجرا�ؤها يف � 20أبريل .ومن بني
ّ
املر�شحني املحتملني ملناف�سة
�أبرز
غني رئي�س احلكومة عبد الله عبد
الله وم�ست�شار الأمن القومي ال�سابق
حممد حنيف �أمتار.
كذلك ف� ّإن عطا حممد نور ،احلاكم
ال�سابق لوالية بلخ ،الذي اندلعت
بينه وبني غني �أزمة �سيا�سية طويلة
يف الربيع املا�ضي ب�سبب رف�ضه
اال�ستقالة� ،أعلن يف املا�ضي رغبته
يف خو�ض اال�ستحقاق الرئا�سي

فنّد مكتب رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي تقرير ًا �أفاد
بالتو�صل �إىل اتفاق جمركي مع
بروك�سيل ،ي�شمل اململكة املتحدة
كلها� ،ضمن اتفاق قانوين ملزم
�سيحكم خروج اململكة املتحدة من
االحتاد الأوروبي (بريكزيت).
وحتدث املكتب عن «تكهنات»،
وزاد« :رئي�سة الوزراء كانت وا�ضحة
تقدم ًا جيد ًا يف
بقولها �إننا نحقق
ّ
�ش�أن العالقات امل�ستقبلية (مع
االحتاد) ،وبت�سوية  95يف املئة من
اتفاق االن�سحاب ،وب�أن املفاو�ضات
ال تزال م�ستمرة».
وكانت �صحيفة «�صنداي تاميز»
�أوردت �أن لندن وبروك�سيل تو�صلتا �إىل
اتفاق جديد ،يق�ضي ببقاء بريطانيا
�ضمن احتاد جمركي موقت مع االحتاد
بعد «الطالق» ،ملنع ن�صب حدود بني

�إرلندا ال�شمالية التابعة للمملكة
املتحدة ،وجمهورية �إرلندا الع�ضو
يف االحتاد .ويوافق االحتاد مبوجب
ذلك على �إجناز عمليات معاينة
الب�ضائع يف امل�صانع واملتاجر،
تتم على احلدود.
بدل �أن ّ
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن االتفاق
يتيح �أي�ض ًا تفادي ت�شكيل «�شبكة
�أمان» اقرتحها التكتل ،ت�ستند �إىل
�إبقاء �إرلندا ال�شمالية يف االحتاد
اجلمركي وال�سوق املوحدة� ،إذا
يتم التو�صل �إىل حلّ �آخر ،علم ًا
مل ّ
�أن لندن ترف�ض هذا االقرتاح� ،إذ ال
تريد �أن تتعامل مع �إرلندا ال�شمالية
يف �شكل خمتلف عن �سائر مقاطعات
البالد.
كذلك ال ترغب بروك�سيل ولندن
بن�صب حدود جمدد ًا بني جان َبي
�إرلندا ،خ�شية انتهاك اتفاق «اجلمعة

العظيمة» لل�سالم الذي �أنهى عقود ًا
من اال�ضطرابات .لكن عدم التوافق
على هذه امل�س�ألة قد ي�ؤدي �إىل خروج
بريطانيا من االحتاد من دون اتفاق
نهائي ،علم ًا �أن وزير اخلارجية
الإرلندي �ساميون كوفيني ووزير
مكتب رئا�سة احلكومة الربيطانية
ديفيد ليدينغتون كانا �أكدا �أن دبلن
ولندن «قريبتان جد ًا» من التو�صل �إىل
اتفاق حول احلدود الإرلندية

�أعلن م�س�ؤولون بنغالد�شيون
�أن الجئا من الروهينغا �أ�صيب
بجروح طفيفة عند احلدود بني
بنغالد�ش وميامنار ،بعد �إطالق
نار من مركز �أمني حدودي تابع
مليامنار.
وكان نور الإ�سالم البالغ من
العمر  15عاما ،يرعى الأبقار
عندما مت �إطالق  17طلقة من مركز
رميونغخايل احلدودي ،وفق

املتحدث با�سم حر�س احلدود يف
بنغالد�ش �إقبال �أحمد.
و�أ�ضاف املتحدث �أن "الر�صا�صة
خد�شت مرفق يد �أحمد الذي كان
حمظوظا" ،م�ضيفا �أن الفتى يعي�ش
يف خميم بالوخايل لالجئني يف
منطقة كوك�س بازار اجلنوبية
ال�رشقية يف بنغالد�ش ،ح�سب ما
ذكرت وكالة فران�س بر�س.
و�أ�ضاف �أن حر�س احلدود
البنغالد�شي �سري�سلون احتجاجا
�إىل نظرائهم يف ميامنار ب�ش�أن
�إطالق النار.
وقال م�س�ؤول بنغالد�شي ،مل
يك�شف عن هويته� ،إن احلادث
ميكن �أن يكون موجها لت�أخري
عملية �إعادة الالجئني الروهينغا

بد�أ الرئي�س الكوبي ميغيل دياز
كانيل زيارة لكوريا ال�شمالية
اعتربتها و�سائل الإعالم «حدث ًا
تاريخياً» ،متحدثة عن «�صداقة ال
تُ قهر» بني البلدين.
وت�أتي الزيارة يف ظل �صعوبات
تواجهها حمادثات بني بيونغيانغ
ووا�شنطن ،وبعد �أيام على فر�ض
الواليات املتحدة قيود ًا اقت�صادية
جديدة على كوبا.
وكانت هافانا انتهكت العقوبات املفرو�ضة على بيونغيانغ� ،إذ �ضبطت
م�رصح
بنما عام � 2013سفينة كورية �شمالية كانت حتمل �شحنة كوبية غري
ّ
أ�رصت
عنها،
ّ
ت�ضم �أ�سلحة تعود �إىل احلقبة ال�سوفياتية ومقاتالت حربية .و� ّ
�آنذاك على �أن الأ�سلحة كانت مر�سلة لإ�صالحها قبل �إعادتها.
يف �سياق مت�صل ،تبد�أ الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية تدريبات
ع�سكرية حمدودة ،كانت �أُرجئت خالل املحادثات مع كوريا ال�شمالية

ّ
�سيرت�شح لوالية ثانية كاليدونيا اجلديدة ترف�ض اال�ستقالل عن فرن�سا
الرئي�س الأفغاين �أ�شرف غني

ماي ّ
تفند «تكهنات» �إعالمية باتفاق جمركي مع االحتاد الأوروبي

احلدود بني بنغالد�ش ومينامار ت�شهد مناو�شات

�إىل بالدهم املقرر �أن تبد�أ الأ�سبوع
املقبل.
و�أ�ضاف" :و�إال ملاذا يطلقون
النار على الأرا�ضي البنغالد�شية؟
�إنهم يريدون ال�ضغط على الالجئني
والأمم املتحدة".
وذكر م�س�ؤولون من بنغالد�ش
وميامنار الأ�سبوع املا�ضي �أن
نحو �ألفي الجئ من الروهينغا
قد يعودون �إىل موطنهم يف والية
راخني كجزء من خطة الرتحيل.
وفر �أكرث من � 720ألف �شخ�ص من
الروهينغا من ميامنار بعد حملة
قمع ع�سكرية وح�شية للجي�ش يف
�أغ�سط�س العام املا�ضي ،و�أقاموا
يف خميمات يف بنغالد�ش

�صوتت جزر كاليدونيا اجلديدة
يف املحيط الهادئ،اول ام�س
الأحد ،ل�صالح البقاء جزءا من
فرن�سا ،يف ا�ستفتاء على ا�ستقالل
�أظهر دعما لباري�س يف واحدة من
قواعدها اال�سرتاتيجية العديدة،
رغم بعدها جغرافيا.
الت�صويت
جناح
وكان
باملوافقة على اال�ستقالل �سيحرم
فرن�سا من �أن يكون لها موطئ
قدم يف منطقة املحيطني الهندي
والهادئ ،حيث تعزز ال�صني
وجودها.
ووفق ما نقلت وكالة رويرتز
عن قناة "�إن�.سي ال برميري"
التلفزيونية املحلية ،ف�إن ن�سبة
امل�شاركة يف اال�ستفتاء بلغت
نحو  80يف املائة ،و�أن النتائج
الأولية للت�صويت بعد فرز % 95
من الأ�صوات� ،أظهرت رف�ض
% 59.5من امل�شاركني
اال�ستقالل.

الفرن�سي
الرئي�س
وقال
�إميانويل ماكرون يف كلمة على
التلفزيون الفرن�سي" :اختار
�سكان كاليدونيا اجلديدة البقاء
فرن�سيني� .إنه ت�صويت مبنح
الثقة للجمهورية الفرن�سية
ومل�ستقبلها وقيمها".
و�أ�ضاف �أنه "يتفهم خيبة �أمل
امل�ؤيدين لال�ستقالل" ،م�ؤكدا �أن
الدولة الفرن�سية "�ستكفل احلرية
وامل�ساواة والأخوة لكل فرد".
وت�شهد املنطقة توترا منذ
فرتة طويلة بني ال�سكان
الأ�صليني امل�ؤيدين لال�ستقالل
واملعروفني با�سم الكاناك،
و�أحفاد امل�ستوطنني الذين
مازالوا موالني لباري�س.
ويعتمد اقت�صاد كاليدونيا
اجلديدة على م�ساعدات �سنوية
فرن�سية قيمتها  1.3مليار يورو
( 1.48مليار دوالر) ،وكذلك على
معدن النيكل الذي ي�شكل �إنتاجها
منه ربع الإنتاج العاملي،
بالإ�ضافة �إىل جانب ال�سياحة.
وتبعد كاليدونيا اجلديدة،
امل�ستك�شف
اكت�شفها
التي
الربيطاين جيم�س كوك ،نحو 17
�ألف كلم عن فرن�سا ،و�أ�صبحت
م�ستعمرة فرن�سية عام .1853

ً
الربملان ال�سريالنكي يلتئم قريبا لت�سوية الأزمة احلكومية

الربملان
رئي�س
دعا
ال�رسيالنكي كارو جايا�سوريا
�إىل جل�سة الأربعاء ،ملحاولة
ت�سوية �أزمة ن�شبت بعد
�إقالة الرئي�س مايرتيباال
�سريي�سينا رئي�س احلكومة
رانيل ويكرم�سينغ ،وتعيينه
الرئي�س ال�سابق ماهيندا
راجاباك�سي بد ً
ال منه.
والتقى جايا�سوريا 118
نائباً ،قال لهم« :اطلعت على طلبكم جتاوز �أفعال الرئي�س .تلقيت دعوات
من ديبلوما�سيني ومن هيئات املجتمع املدين للتدخل و�إنهاء الأزمة».
و�أعلن ناطق با�سمه �أنه «وعد بفتح الربملان يف  7ال�شهر اجلاري» .وكان
«حمام دم� ،إذا حاول بع�ضهم حلّ امل�س�ألة باللجوء �إىل
جايا�سوريا حذّ ر من
ّ
ال�شارع» ،وذلك بعد مقتل �شخ�ص وجرح اثنني يف مبنى الربملان بر�صا�ص
حار�س �شخ�صي لوزير النفط يف احلكومة املقالة �أرجونا راناتونغا.
ومنذ �إقالته التي يعتربها غري د�ستورية ،يطالب ويكرم�سينغ بجل�سة
للربملان ،ليثبت �أنه ال يزال ميتلك غالبية برملانية ،علم ًا �أن �سريي�سينا
جمد �أعمال الربملان حتى  16ال�شهر احلايل.
ّ
وك�شف راجاباك�سي عن جزء من ت�شكيلة حكومته اجلديدة ،فيما �سيطر
�أن�صاره على و�سائل الإعالم الر�سمية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

امللك �سلمان يبحث مع ملك البحرين العالقات الثنائية نيجرييا تنفذ عمليات "تطهري" على احلدود مع بوركينا فا�سو

عقد خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ال�سبت
املا�ضي ،جل�سة مباحثات مع ملك
مملكة البحرين حمد بن عي�سى �آل
خليفة.
وجرى خالل املباحثات  -بح�سب
وكالة الأنباء ال�سعودية  ،-ا�ستعرا�ض
العالقات الأخوية الوثيقة بني البلدين
ال�شقيقني ،وبحث م�ستجدات الأحداث
يف املنطقة.
ح�رض املباحثات� ،أمري منطقة
الريا�ض في�صل بن بندر بن عبدالعزيز،
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
م�ست�شار خادم احلرمني ال�رشيفني
الأمري الدكتور من�صور بن متعب بن
عبدالعزيز ،وزير اخلارجية عادل بن

�أحمد اجلبري ،م�ساعد
اخلا�ص
ال�سكرتري
احلرمني
خلادم
ال�رشيفني متيم بن
عبدالعزيز ال�سامل.
كما ح�رضها من
اجلانب البحريني،
نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخ حممد
بن مبارك �آل خليفة ،
وزير الديوان امللكي
ال�شيخ خالد بن �أحمد
�آل خليفة ،وزير
الداخلية الفريق ركن ال�شيخ را�شد بن
عبدالله �آل خليفة ،وزير اخلارجية
ال�شيخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل
خليفة.
�إىل ذلك� ،أعرب امللك حمد عن �شكره
وتقديره خلادم احلرمني ال�رشيفني
وويل عهده ،على «ما حتظى به مملكة
البحرين من دعم �أخوي متوا�صل
واهتمام بالغ».
وقال يف ت�رصيح لدى و�صوله
الريا�ض اليوم « :ي�رسنا ونحن ن�صل �إىل
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
�أن جندد �شكرنا وتقديرنا لأخينا
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمري

ارتفع عدد قتلى العوا�صف يف
�إيطاليا �إىل ما ال يقل عن � 29شخ�صا،
بعدما تويف  12ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية يف جزيرة �صقلية ،الأحد.
وقال متحدث با�سم �رشطة عا�صمة
�صقلية� ،إن �أمطارا غزيرة ت�سببت يف
انهيارات �أر�ضية وفي�ضانات ،مما
�أدى �إىل وفاة � 10أ�شخا�ص يف املنطقة
املحيطة مبدينة بالريمو ،الفتا
�إىل �أن �أ�شخا�صا ال يزالون يف عداد
املفقودين".
و�أكد م�س�ؤول �آخر �أن �شخ�صني قتال
قرب بلدة �أجريجنتو يف �صقلية ب�سبب
انهيار �أر�ضي �أ�صاب �سيارة كانوا
فيها.
و�أعلنت وكالة احلماية املدنية

الإيطالية �أن عدد
القتلى ب�سبب موجة
الطق�س ال�سيء بلغ 17
�شخ�صا ،دون ح�ساب
قتلى �صقلية.
رئي�س
وكتب
الإيطايل
الوزراء
جوزيبي كونتي على
تويرت� ،أنه �سيتوجه
�إىل �صقلية و�أنه على
ات�صال م�ستمر مع امل�س�ؤولني ب�ش�أن
الو�ضع امل�أ�ساوي يف �شمال البالد.
وجتتاح الأمطار والعوا�صف
�إيطاليا منذ عدة �أيام واقتلعت ماليني
الأ�شجار وعزلت قرى وطرقا .وكانت
منطقتا ترينتينو وفينيتو ال�شماليتان

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،على
ما حتظى به مملكة البحرين من دعم
�أخوي متوا�صل واهتمام بالغ ،يج�سد
احلر�ص الكبري للقيادة ال�سعودية
على م�ساندة جهود مملكة البحرين
نحو التطوير والرفعة والرخاء،
ومبا يعك�س ،بكل و�ضوح ،ثبات
العالقة الأخوية التاريخية الوثيقة
بني بلدينا و�شعبينا والتي تزداد منو ًا
وقوة ،يوم ًا بعد يوم على خمتلف
الأ�صعدة ويف املجاالت كافة».
و�أ�ضاف« :وبهذه املنا�سبة ،التي
جتمعنا على موقف واحد وبقلب
رجل واحد ،نعرب عن رف�ضنا القاطع
للحمالت املمنهجة واالفرتاءات
الإعالمية املغر�ضة التي تتعر�ض
لها اململكة العربية ال�سعودية من
�أي جهة كانت ،مطالبني امل�س�ؤولني
عنها ب�إيقافها ومنع ا�ستمرارها حتى
تتبني نتائج التحقيقات التي جتريها
اجلهات املخت�صة يف اململكة العربية
ال�سعودية بهدف ك�شف حقائق
الأمور ،م�ؤكدين بهذا ال�صدد ،ثقتنا
التامة بنزاهة وا�ستقاللية الق�ضاء
ال�سعودي القدير ،واملعروف بعدالة
�أحكامه املنطلقة من �سيا�سات اململكة
القائمة على ثوابت �إعالء احلق وحفظ
امل�صالح ون�رش اخلري

عوا�صف �إيطاليا تخلف مزيدا من القتلى ..وعمليات بحث عن مفقودين

من �أكرث املناطق ت�رضرا.
وقال حاكم فينيتو ،ال�سبت� ،إن
اخل�سائر الناجمة عن العوا�صف يف
املنطقة تقدر قيمتها مبليار يورو
على الأقل.

العاهل الأردين يقبل ا�ستقالة وزيرين بعد "فاجعة البحر امليت"

قبل العاهل الأردين امللك عبد الله
الثاين ،ا�ستقالة وزيرة ال�سياحة والآثار
لينا عناب ،ووزير الرتبية والتعليم
عزمي حمافظة ،ح�سبما �أفادت وكالة
الأنباء الأردنية (برتا) ،اول ام�س الأحد.
وكلف امللك وزير العدل �سمري التلهوين
ب�إدارة وزارة الرتبية ،ووزير الدولة
لتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي جمد �شويكة
ب�إدارة وزارة ال�سياحة.
و�أعلن الوزيران ا�ستقالتيهما ،اخلمي�س
املا�ضي ،بعد �أ�سبوع على م�رصع 21
�شخ�صا غالبيتهم طالب كانوا يف رحلة
مدر�سية جرفتهم �سيول ت�سببت بها �أمطار
غزيرة يف منطقة البحر امليت.
وبعد احلادث الذي هز الر�أي العام
الأردين ،ارتفعت الأ�صوات املطالبة
مبحا�سبة امل�س�ؤولني ،و�سط مطالبات
ب�إقالة الوزيرين.
وناق�ش �أع�ضاء جمل�س النواب
احلادثة ،فيما طالب �أغلبهم با�ستقالة
وزيرة ال�سياحة والآثار لكون ال�رشكة
املنظمة للرحلة املدر�سية غري مرخ�صة،
ووزير الرتبية والتعليم ووزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،ب�سبب منح الإذن
للرحلة رغم الأحوال اجلوية ال�سيئة.
ولقي � 21شخ�صا حتفهم غالبيتهم طالب

يف مدر�سة "فكتوريا" اخلا�صة ،كانوا
�ضمن الرحلة املدر�سية حني جرفتهم
�سيول يف منطقة البحر امليت ،على بعد
نحو  50كلم غرب عمان ،فيما �أ�صيب 35
�شخ�صا �آخرون.
من جهة اخرى ي�سعى الأردن �إىل حتجيم
�سقف الت�شاور الإ�رسائيلي على �أرا�ضي
الباقورة والغمر ،من خالل �إغالق الباب
من دون اخلو�ض ب�أي خيارات من �ش�أنها
امل�س بال�سيادة الأردنية على �أرا�ضيه.
و�شدد م�صدر ديبلوما�سي �أردين على
�أن بالده �أبلغت الإ�رسائيلني ب�أنها على
ا�ستعداد للت�شاور على «�أليات تنفيذ قرار
احلكومة الأردنية ب�إنهاء العمل مبلحقي
الباقورة والغمر من قانون معاهدة
ال�سالم الأردنية الإ�رسائيلية» ،ولي�س على
متديد حق االنتفاع الإ�رسائيلي للأر�ض.
و�أبلغت م�صادر ديبلوما�سية «احلياة»
ٍ
ما�ض بقراره �إنهاء ملحقي
�أن الأردن
الباقورة والغمر من معاهدة ال�سالم،
و�أن ال نية للخو�ض يف متديد حق انتفاع
الإ�رسائيلني ب�أرا�ض حدودية.
وتخفي طبيعة املرا�سالت بني اجلانبني
حتفظات �أردنية على طبيعة املمار�سات
الإ�رسائيلية حيال ملفات م�شرتكة ،على
ر�أ�سها االنتهاكات الإ�رسائيلية امل�ستمرة
بحق املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية،
وم�ساعي احلكومة الإ�رسائيلية لتجميد
فر�ص العودة ملفاو�ضات جادة
مع الفل�سطينني ،يف �سياق عالقات
ديبلوما�سية ي�صفها مراقبون مبرحلة
فتور �أردين جتاه تقييم ال�سيا�سات
الإ�رسائيلية.
وترغب �إ�رسائيل يف متديد ا�ستئجار

الأر�ض احلدودية ،وجاء ذلك يف �أول
تعليق لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتانياهو يف وقت �سابق ب�أن
حكومته �ستتفاو�ض مع الأردن على متديد
ا�ستئجار الأر�ض احلدودية .ووفق ما نقلت
عنه وكالة «رويرتز» ت�رصيحه ب�أن الأردن
يريد تنفيذ خيار �إنهاء اتفاق الإيجار،
و�أن �إ�رسائيل «�ستبد�أ مفاو�ضات يف �ش�أن
�إمكان متديد االتفاق احلايل».

�أعلن وزير الداخلية النيجري ال�سبت
املا�ضي �أن جي�ش النيجر دمر هذا
الأ�سبوع مع�سكرات جلهاديني مفرت�ضني
يف عمليات "تطهري" جنوب غرب البالد
قرب احلدود مع بوركينا فا�سو.
وقال بازوم حممد �أمام الربملان
�إن "رئا�سة الأركان النيجرية ومقرها
تورودي املكلفة الو�ضع على احلدود
مع بوركينا فا�سو ن�رشت قوات كبرية
دخلت اخلمي�س املا�ضي غابة �صغرية
حيث يتم تطهري كل املع�سكرات
املوجودة فيها" .ومتتد منطقة تورودي
جنوب غرب تيالبريي على طول احلدود
مع بوركينا فا�سو حيث تدهور الو�ضع
كثريا يف الأ�شهر الأخرية.

بدء مناورات «درع العرب  »1يف م�صر

انطلقت مناورات التدريب الع�سكري امل�شرتك «درع العرب »1يف قاعدة حممد
جنيب الع�سكرية يف م�رص ،وميادين التدريب القتايل بنطاق املنطقة ال�شمالية
الع�سكرية ،ومناطق التدريبات اجلوية والبحرية امل�شرتكة يف البحر املتو�سط،
وذلك مب�شاركة القوات ال�سعودية والإماراتية والبحرينية والأردنية والكويتية
�إىل جانب القوات امل�رصية .وتت�ضمن املراحل الأوىل للتدريب الذي ي�ستمر
حتى  16نوفمرب اجلاري« ،ا�صطفاف القوات امل�شاركة يف التدريب ،وعقد
املحا�رضات النظرية والعملية لتوحيد املفاهيم العملياتية ،وتن�سيق اجلهود
امل�شرتكة لتنفيذ كل املهام التدريبية املخططة» .ويهدف التدريب �إىل تطوير
العمل امل�شرتك بني القوات امل�شاركة ،والتخطيط و�إدارة �أعمال قتال القوات بني
خمتلف الأ�سلحة البحرية واجلوية والربية وقوات الدفاع اجلوي ،بالإ�ضافة �إىل
تبادل اخلربات املكت�سبة يف جمال �أعمال القتال� .إىل ذلك� ،أو�ضح قائد القوات
ال�سعودية امل�شاركة يف التمرين العميد الركن عبدالله بن ح�سني ال�سبيعي �أن
«درع العرب  »1ي�أتي �ضمن متارين اخلطة التدريبية ال�سنوية التي تنفذها القوات
ال�سعودية .و�أكد �أن التمرين «يهدف �إىل تعزيز جماالت التعاون بني القوات
امل�سلحة للدول ال�شقيقة امل�شاركة ،من خالل تنفيذ تدريب عربي م�شرتك».
و�أ�شار �إىل �أن التمرين «ي�ساهم يف توحيد املفاهيم الع�سكرية ورفع اجلاهزية
القتالية لدى القوات امل�شاركة� ،إذ ي�شتمل على عدد من العمليات يف جمال
مكافحة الإرهاب وتطهري القرى احلدودية وت�أمينها ،وطرق مكافحة العبوات،
والتدريب على الإنزال البحري واملظلي وت�أمني ال�سواحل البحرية وعدد من
العمليات والفر�ضيات القتالية اجلوية» .وذكر ال�سبيعي �أن التمرين «�سيمر بعدد
من املراحل من �أهمها مرحلة تدريب القوات التي ت�ستمر ت�سعة �أيام� ،إ�ضافة �إىل
ندوة كبار القادة� ،إذ ت�شتمل على حما�رضات يقدمها �ضباط من الدول امل�شاركة،
ومرحلة تنفيذ الأن�شطة البحرية ،ومرحلة الق�ضاء على ب�ؤرة �إرهابية ،ومرحلة
التدريب التكتيكي بالذخرية احلية ،وقفزة ال�صداقة .يف غ�ضون ذلك ،تتوا�صل
فعاليات مترين «مركز احلرب اجلوي ال�صاروخي  »2018يف قاعدة الظفرة اجلوية
يف �أبوظبي .ويعد التمرين من �أكرب املناورات يف املنطقة و�أطولها زمن ًا ،ويوفر
بيئة غنية باخلربات امليدانية والتكتيكية املتبادلة ،بهدف اال�ستفادة من هذه
اخلربات وتقوية العالقات والتعاون والتن�سيق العملياتي بني الدول امل�شاركة
وتطوير م�ستوى اجلاهزية ،واال�ستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات جوية حلماية
امل�صالح احليوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي
ت�ستهدف �أمن منطقتي اخلليج العربي وال�رشق الأو�سط وا�ستقرارهما.

�ستة قتلى ب�سل�سلة تفجريات يف بغداد

ُقتل �ستّة �أ�شخا�ص بينهم خم�سة مدن ّيني
و�أ�صيب نحو  20بجروح اول ام�س الأحد يف
تفجريات يف عدد من الأحياء ذات الغالب ّية
ال�شيع ّية يف بغداد بح�سب م�صادر �رشط ّية
وط ّبية.
ففي مدينة ال�صدر ب�رشق بغداد ُقتل
مدن ّيان و�أ�صيب ثمانية بجروح يف انفجارين
وفق ما قال �ضابط يف ال�رشطة و�أط ّباء.
حي ال�صحة بجنوب غرب
و�أ�ضافوا �أنه يف ّ
بغداد� ،أ ّدى انفجار عبوة ال�صقة مثبتة على
�س ّيارة موظف حكومي �إىل مقتله.
و�أ�شاروا �إىل مقتل جندي و�إ�صابة اثنني
بجروح يف انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدف
دوريتهم يف الطارمية ب�شمال بغداد.
ّ
ويف �ساحة عدن ب�شمال بغداد� ،أ ّدى
انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت مدن ّيني قرب
جتمع حافالت �إىل مقتل اثنني وجرح �ستّة
ّ
جميعهم مدن ّيون وفق امل�صادر نف�سها.
كذلك �أ�صيب �سبعة �أ�شخا�ص بانفجار
عبوتني نا�سفتني داخل حافلتني تقالن
مدنيني يف منطقتي ال�شعلة وامل�شتل �شمال
و�رشق املدينة بح�سب امل�صادر

و�أكد الوزير �أن العمليات "م�ستمرة"
�ضد هذه املجموعات امل�سلحة "التي
ت�أتي من جهة بوركينا فا�سو وتقوم
بالدعوة يف العديد من البلدات يف
النيجر".
وتابع �أن هجوما نيجريا �آخر �أطلق
"قبل � 10أيام" �سمح بطرد "�إرهابيني"
ماليني من منطقة تيالبريي �أتوا جلمع
الزكاة من القرويني.
و�أ�شاد ب"بتح�سن الو�ضع الأمني"
خ�صو�صا يف غرب تيالبريي التي ت�شهد
هجمات دامية من املجموعات امل�سلحة
القادمة من مايل .يف اكتوبر  2017قتل
�أربعة جنود �أمريكيني وخم�سة جنود
نيجريين يف هجوم ارهابي قرب تونغو
تونغو يف منطقة تيالبريي .وتيالبريي
جزء من منطقة ليتباكو غورما الواقعة
على حدود النيجر-بوركينا-مايل التي
�أ�صبحت "ملج�أ للإرهابيني" بح�سب
�سلطات هذه الدول .ومددت ال�سلطات
م�ؤخرا حال الطوارىء املطبق يف
املنطقة منذ مار�س 2017

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 :
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�ص.ب1284 :
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يف حديث لو�سائل االعالم املحلية

التغيري يف �إثيوبيا برغبة ال�شعب الإثيوبي ودعم ال�شعب الإرتري ما يعني ب�أن
ال�شعبني لن يقبال الدخول يف �صراعات وجتاذبات م�ستقب ً
ال
اجلزء االول
اجربت و�سائل االعالم املحلية م�ساء
ال�سبت املا�ضي الثالث من نوفمرب لقاء مع
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي حتدث فيه
عن عملية ال�سالم بني ارتريا واثيوبيا التي
بد�أت يف ال�شهور القليلة املا�ضية وما تلتها من
تطورات فاىل م�ضابط ما جاء فيه.
فخامة الرئي�س ،حدثت يف الأ�شهر
املا�ضية العديد من التطورات التي
رافقت �إتفاق ال�سالم التاريخي بني
�إرتريا و�إثيوبيا ،والذي ي�سري الآن
بوترية مت�سارعة .ويف اجلزء الأول
من حوارنا مع فخامتكم� ،سنتطرق
فقط حول تلك التطورات الإيجابية.
ويف اجلزء الثاين� ،سنقدم �أ�سئلة
حول التطورات امل�صاحبة لأجواء
ال�سالم و�إنعكا�ساته على امل�سار
الإقليمي واملحلي.
فخامة الرئي�س ،كما هو معلوم ،ال�شعب
الإرتري وكذلك ال�شعب الإثيوبي خا�ضا
ن�ضا ًال مرير ًا لأزمنة طويلة ،وقدما ت�ضحيات
ج�سيمة من �أجل حتقيق العدالة واحلرية
ل�شعبيهما .ويف �شهر يونيو املا�ضي ،وبعد
�ستة ع�شر عام ًا من �إ�صدار مفو�ضية تر�سيم
احلدود الإرترية-الإثيوبية قرارها النهائي
وامللزم يف ق�ضية احلدود� ،أعلنت احلكومة
الإثيوبية اجلديدة ت�أكيدها و�إ�ستعدادها
لتطبيق كافة بنود �إتفاقية ال�سالم املوقعة
يف اجلزائر .وبذلك مت والزال يتم �إتخاذ
قرار �شجاع من حكومتي كال البلدين لإعادة
العالقات بينهما ملا كانت عليه يف ال�سابق،
ماهي اخللفية ال�سيا�سية لهذه التطورات؟
يف البداية ،ومن �أجل �أال تكون
للمتابع �صورة خاطئة عن امل�شهد
احلايل ،ف�إنه ينبغي عدم تهويل
وتكبري م�س�ألة النزاع احلدودي
وقرار مفو�ضية تر�سيم احلدود.
فعندما نربط قرار مفو�ضية احلدود
بتطورات ال�سالم امللمو�سة حالي ًا،
ف�إننا نخرج مو�ضوع ال�سالم عن
م�ساره و�سياقه الطبيعي .وفيما
يتعلق بالنزاع احلدودي ،علينا
�أن ن�س�أل ملاذا مل يتم قبول قرار
مفو�ضية تر�سيم احلدود وهوقرار
املحكمة الدولية املخت�صة طوال
تلك الفرتة؟ و�إذا حاولنا الرتكيز
فقط على اجلانب الذي يقول "ملاذا
الآن؟" "وما الذي طر�أ حالي ًا؟"
ف�إننا نخرج امل�س�ألة عن �سياقها.
لذا ،فهذا لي�س قراره فقط .وال
ينبغي الربط بني م�س�ألة قبول
�إثيوبيا بقرار مفو�ضية احلدود
وبني ظهور تطورات جديدة ،حيث
�أن الع�رص الذي ن�شهده حالي ًا
،والأحداث التي يت�ضمنها معقدة
ب�صورة تتطلب منا الفهم بعمق.
و�إذا ت�ساءلنا ،ملاذا "النزاع
احلدودي؟" ،ف�إن النزاع احلدودي
بد�أ منذ قرن م�ضى ،وبالتحديد
يف نهاية الع�رص الثالث .وعند
رجوعنا بالتاريخ �إىل الوراء،
وتركيزنا على ال�سيا�سات التي
�إتبعتها �ألإدارات الأمريكية الثالث
املتعاقبة يف وا�شنطن �آنذاك ،جند
ب�أن تلك الفرتة كانت مرتكزة على
العدائيات جتاه �إرتريا ،ثم تلتها
بعد ذلك �أزمة حني�ش .وعندما
نت�ساءل "ملاذا ن�ش�أت هذه الأزمة؟"،
وملاذا يتم توريط �إرتريا يف مثل

كذا ق�ضايا وم�شاكل حدودية؟ وما
املراد منها؟ ف�إن كل هذه الأزمات
مل يتم خلقها ب�صورة مفاجئة.
فبعد �إنتهاء احلرب الباردة ،قام
الغرب ،وبالأخ�ص �إدارات وا�شنطن
بن�رش �أفكار وفل�سفات عن النظام
الدويل اجلديد ،عرب �سيا�سة
التبعية ،وتنفيذ خطط تلك الدول
يف العديد من مناطق العامل،
خ�صو�ص ًا يف هذه املنطقة ،وذلك
ملعاقبة اجلهات والدول التي ال
تتما�شى واملخططات الغربية،
وال�ضغط عليها ،من اجل ان تنحاز
�إىل جانبها .لذا ،ف�إن �أزمة حني�ش
مل ت�أتي هكذا فج�أة .بل كان الهدف
من هذه الأزمة هو جعل �إرتريا
حم�شورة يف لب الأزمة وال�ضغط
عليها ب�شكل متوا�صل بعد ذلك من
�أجل �أن تقع يف �أهداف وخطط تلك
القوى .و�إذا رجعنا �إىل الوراء،
ور�أينا الأزمة احلدودية مع اليمن
يف تلك الآونة ،ولي�س كما هو
عليه الآن ،ملاذا مل يتم �إثارة
النزاع احلدودي مع تلك الإدارات
الأمريكية وقتها ،والنقا�ش حول
احلدود املائية وال�سيادية،
فلماذا �إثريت هذه امل�س�ألة بعد
�إ�ستقالل �إرتريا؟ .وملاذا مت خلق
هذه الأزمة بعد ت�أكيد �سيادة
�إرتريا على �أرا�ضيها؟ .ف�سيادة
�إرتريا ت�أكدت بعد ن�ضال وكفاح
دام خلم�سني عام ًا� ،إال �أن النظام
العاملي اجلديد مل ي�ست�سغ ذلك.
لذا ،ف�إن الظواهر اجلديدة التي
ن�ش�أت داخل ذلك النظام امل�سمى
بالقطب الواحد� ،أتت لأجل
تنفيذ الإ�سرتاتيجيات الإقليمية،
والعمل على خلق �أوىل العقبات
�أمام �إرتريا وتوريطها يف �أزمات.
وعند رجوعنا للوراء يف ع�رص
الإدارتني ال�سابقتني  ،جند ب�أن
�أ�ؤلئك القائمني على تلك الأفكار
والإ�سرتاتيجيات ،كانوا يواجهون
م�شاكل كبرية ويعانون من قلق
وهموم ال مدى لهما .ورمبا كانت
�إرتريا دولة �صغرية من الناحية
اجلغرافية ،وعدد �سكانها حمدود
من ناحية الكثافة ال�سكانية� ،إال
�أن تلك الإدارات كانت تواجهها
حتديات كبرية من �أجل اخلروج
ب�إ�سرتاتيجيات وخطط مر�سومة
جتاه �إرتريا ،خدمة مل�صاحلها.
وما نراه الآن ،وما �سرناه م�ستقبالً،
�سي�ستمر على هذا املنوال .فهذه
ال�سيا�سات ال يراد منها �إنها�ؤها �أو
�إيقافها ،وق�ضية احلدود مل تنته
بعد .واملده�ش يف الأمر ،والذي ال
يالحظه كثري من النا�س ،هو كيف
ن�ش�أت ق�ضية حني�ش ،وكيف ن�شبت
احلرب ب�سببها ،وبعد ذلك كيف
مت �إحالة الق�ضية لقرار املحكمة
الدولية ،و�إ�صدار القرار فيها.
فالقرار مل يكن عاد ًال .و�إذا ر�أينا
كل الأوراق والوثائق املتعلقة
بهذه الق�ضية ،جند ب�أنها ق�ضية
معقدة ب�شكل كبري .والأغرب من
ذلك ،ومن �أجل �أن ت�ستمر هذه
امل�شكلة ،تعمدوا جعل �إرتريا
رهينة للأزمات ب�شكل متوا�صل،
ومت منح جزيرة حني�ش لليمن،

�إال �أنه يف النهاية ،مت الإقرار على
ال�سماح لإرتريا بدخول احلدود
املائية ال�سيادية لليمن .فكيف ميكن
لدولة ذات �سيادة �أن تتعدى على
حدود �سيادة دولة �أخرى؟ .وميكن
�أن نقول ب�أنه مت منحنا فر�صة �أو
نوع من احلقوق� ،إال �أن الر�سالة من
وراء ذلك كانت من �أجل جعل �إرتريا
رهينة الأزمات بد ًال من قفل امللف
و�إنهائه ب�صورة قانونية .بعد ذلك
�أتت �أزمة بادمي .و�أزمة بادمي كانت
مفتعلة .وال ميكن القول ب�أن هناك
�أزمة حدودية بخ�صو�ص بادمي� ،أو
ال�شك يف املعاهدات الإ�ستعمارية
امل�ستندة �إىل هذه امل�س�ألة .ورمبا
ونتيجة خلربتنا يف ق�ضية حني�ش،
لكان بالإمكان حل ق�ضايا احلدود
عرب خمتلف ال�سبل �أو حتى بالتفاهم
امل�شرتك� ،إال �أن التفاهم امل�شرتك
�سيكون يف نهاية املطاف حول
املعاهدات الإ�ستعمارية واحلدود
الإ�ستعمارية ،وذلك لأن الدول يف
النهاية قامت على �أ�سا�س احلدود
التي خلفها الإ�ستعمار الأجنبي .لذا
مل تكن ق�ضية بادمي مو�ضوع منازعة
على الإطالق ،ومن جانبنا،قلنا
نحاول �إيجاد حل لهذه الق�ضية
ب�شكل هادئ ومن دون تهويلها �أكرث
مما ينبغي .و�إذا مل تنجح هذه
املحاوالت ،فيمكن حلها بالتو�سط.
واملده�ش يف ذلك الوقت ،هو �أن
الواليات املتحدة الأمريكية كانت
الطرف الو�سيط التي تدخلت حلل
اخلالف احلدودي لبادمي .وكانت
مادلني �أولربايت �آنذاك وزيرة
اخلارجية الأمريكية .حيث قامت
ب�إيفاد مبعوثها �إىل املنطقة من �أجل
ت�سوية الق�ضية .وقمنا من طرفنا
بنداءات متوا�صلة بهذا ال�صدد من
�أجل ت�سوية م�س�ألة احلدود و�إجراء
الو�ساطة والدرا�سات بخ�صو�صها.
�إال �أن الق�ضية مل يتم حلها وح�سمها
بعد .ومت �إثارة الق�ضية و�إحالتها
�إىل واغادوغو ،حيث �أخذت الق�ضية
زوايا �أخرى ،ون�شبت على �إثرها
احلرب .حيث �إ�ستمرت هذه احلرب
ملدة �سنتني .ويف النهاية مت �إ�صدار
القرار املتعلق بهذه الق�ضية .وميكن
قراءة القرار من �أبعاد متعددة� .إال
�أنه يف نهاية املطاف ،ميكننا القول
ب�أنه مت �إيجاد خمرج لهذه الق�ضية.
�أما �إذا ت�ساءلنا "ملاذا مل يجد قرار
املفو�ضية القبول؟" فال�سبب لي�س
يف كون نظام الوياين مل يقبل
بالقرار ،ولي�س �أي�ض ًا ب�سبب الذين
�أرادوا �إفتعال تلك الأزمة وجعلها
رهينة ،لكي يحققوا م�صاحلهم
اخلا�صة .وكل تلك كانت بت�شجيع من
الإدارات الأمريكية يف وا�شنطن �آنذاك
جلعل الق�ضية بدون حل – �أي �أن تلك
الإدارات قامت بغ�ض النظر عن هذه
الق�ضية .فال�س�ؤال لي�س الآن عما
�إذا كانت احلكومة الإثيوبية �آنذاك
مل تقبل بالقرار �أم قبلت .فالق�ضية
�أثريت رمبا �أي�ض ًا نتيجة التطورات
التي ظهرت يف الداخل الإثيوبي.
�إال �أن ال�س�ؤال من الأ�سا�س ،مل يكن
من �أجل و�ضع العراقيل �أمام حتريك
العالقات الثنائية .وبالتايل ف�إن
�سبب عرقلة هذه الق�ضية كان من �أجل

موا�صلة و�ضع �إرتريا قيد الأزمات.
�إال �أن تلك اخلطط وامل�ؤامرات مل
تفلح يف م�سعاها .حيث �أن �صمود
ال�شعب الإرتري ومقاومته وت�صديه
يف النهاية �أف�شلت تلك امل�ساعي.
وتوالت بعد ذلك الأزمة احلدودية
مع جيبوتي .فلماذا وجد كل هذا
الإهتمام اخلا�ص والكبري يف كل
�أزمات احلدود التي تفتعل مع
�إرتريا؟ وماذا كان الدافع من وراء
ق�ضية احلدود؟ وما هي العوامل
امل�سببة للم�شاكل احلدودية؟ حيث
�أننا الآن �إذا رجعنا �إىل الوراء مرة
�أخرى ،يجب علينا قراءة تلك
الأحداث ب�صورة مطلوبة .ويجب
�أن نعرف �أي�ض ًا مغزى ومعاين
تلك الأحداث .و�إذا �أريد للعالقات
الثنائية �أو الإقليمية �أن تن�صلح
من الآن ف�صاعد ًا ،يجب علينا
التمعن يف الأ�سباب التي �أدت �إىل
تعقيد وت�أزمي العالقات .فمن
امل�شاكل احلدودية مع اليمن مرور ًا
بامل�شاكل احلدودية مع جيبوتي،
و�صلت الأحداث يف النهاية �إىل
م�س�ألة احلظر .وميكن القول ب�أن
احلظر املفرو�ض كان املحاولة
الأخرية .ومن الأ�سا�س ،ف�إن احلظر
�أتى ب�شكل م�صطنع .وذلك بذريعة
القول ب�أن �إرتريا تدعم حركة
ال�شباب ال�صومالية ،و�أنها تعمل
على زعزعة ال�سالم والإ�ستقرار يف
املنطقة ،حيث �صدر القرار يف
مثل هذا الوقت من ال�سنة يف عام
2009م.
ف�إذا ت�ساءلنا وقلنا كيف �صدر
هذا القرار؟ وما هي الدالئل
والقرائن امل�ؤيدة له؟ وماهي
فهذه �أجندة بحد
�رشعيتها؟
ذاتها .ويف نهاية املطاف ،كان
الغر�ض منها الت�ضييق على �إرتريا
وال�ضغط عليها ،وجعلها رهينة
لأالعيب وخطط املت�آمرين عليها.
حيث كان نظام الوياين هو اخلادم
الإقليمي يف هذه املنطقة حينها.
وكان نظام الوياين هو النظام

الذي �آتى يف الع�رص الثالث خلدمة
امل�صالح اخلارجية ،وهو النظام
الذي �آتى بالوكالة عن �أ�سياده
الغربيني من �أجل �سحق �إرتريا
والنيل منها .وهذه امل�س�ألة لرمبا
حتتاج �إىل وقت طويل للتحدث
عنها� ،إال �أنه وبالنظر �إىل هذه
امل�س�ألة ب�شكل عام ،ميكننا �أن
نقول ب�إن تلك التطورات التي
ظهرت يف �إثيوبيا بالأم�س ،هي
نتيجة للع�رص الثالث – �أو نهاية
لع�رص الأزمات الإقليمية �أي ما بعد
الإ�ستقالل �أو ما بعد نهاية احلرب
البارد .لذا ،ف�إن ماحدث بالأم�س
من تغريات جديدة يف �إثيوبيا ،هو
برغبة من ال�شعب الإثيوبي ودعم
من ال�شعب الإرتري ،مما يعني
ذلك ب�أن ال�شعبني لن يقبل بتكدير
�صفو العالقات احلالية ولن يقبل
بالدخول يف �رصاعات وجتاذبات
م�ستقبلية .ولهذا ،ف�إننا عندما
نرى تطور التحركات الديناميكية
يف داخل �إثيوبيا ،فلرمبا �أمكننا �أن
نقول ب�أن �إ�ستمرارية نظام الوياين
و�إ�ستمراره يف احلكم كان االمر
فوق طاقته ،خا�صة يف اخلم�سة �أو
ال�ستة �أو ال�سبعة �أعوام املا�ضية،
حيث كان ذلك يتم برعاية مكثفة.
لقد تال�شت الأحوال ال�سيا�سية،
الإقت�صادية ،والأمنية التي ن�ش�أت
يف �إثيوبيا والتي كانت ت�أمتر
وتن�صاع للتوجهات اخلارجية.،
ومن �أجل و�ضع نهاية لذلك النظام
الذي كان ي�سري حتت رعاية
مكثفة .ورمبا يجدر بنا �أن نالحظ
ب�أن �إ�ستقالة رئي�س الوزراء هيلي
ماريام دي�سالني و تركه مقاليد
ال�سلطة بحد ذاتها كانت �إحدى
الإ�شارات .وعندما يقال ب�أن �أالعيب
نظام الوياين ومعها �أالعيب من
كانوا ي�شغلونهم يف هذه املنطقة
قد �إنتهت  ،فذلك بالتايل يعك�س
�صورة التطورات املا�ضية .لذا،
ف�إن ما كان يطلق عليه التبعية
الإثيوبية التي تنفذ �أجندات وخطط
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نظام القطب الواحد ،والتي ن�ش�أت
بعد الإ�ستقالل ،م�ضى عليها ثالثون
عام ًا قد �إنتهت ،وفقدت فاعليتها.
وبهذه املنا�سبة اجليدة ،قام
ال�شعب الإثيوبي بفتح �صفحة
جديدة مع احلكومة اجلديدة،
ومت قفل ق�ضايا املا�ضي .ومن
طرف �إرتريا ،مل تكن تلك م�س�ألة
جديدة .وذلك لي�س لأن اللعبة قد
�إنتهت ،و�إمنا لأن نظام الوياين
ويف املرحلة التي كان يتلقى فيها
الدعم املكثف والرعاية،و�صل
بعدها ملرحلة �أ�شبه ب�سكرات املوت
وال زالت هذه املرحلة م�ستمرة �أكرث
مما يجب .ومل يزل ي�سري بخطى
�ضعيفة لأكرث من ع�رشة �سنوات.
والآن� ،إذا �أردنا الإ�ستنتاج من
هذه الظاهرة اجلديدة ،ف�إن قرار
املحكمة ،وتقبل قرار مفو�ضية
احلدود كانت �إحدى العالمات
والإ�شارات فقط .ومل يكن ذلك
النظام من �آتى بتلك التغيريات.
كما �أن تقبل �أو عدم تقبل القرار،
لي�س ال�سبب يف �إ�ستمرار ال�رصاع
�أو الأزمة .حيث �أن هذا النظام كان
�أحد �أدوات العدائيات وال�سبب يف
ت�أخري و�إطالة �أمد الأزمة� ،إ�ضافة
�إىل كونه �أداة تنفيذ خلطط و�أجندات
�أجنبية .لذا ،ف�إن م�س�ألة تقبل
قرار مفو�ضية احلدود من عدمه،
لي�س ب�سبب قراره بالتنفيذ �أو عدم
التنفيذ� .أنها ق�ضية �أ�رشفت على
�إنتهائها .وهذه املرحلة التي نحن
فيها ،هي مرحلة عبور نحو "ع�رص
جديد" �أو مرحلة �إنتقالية .فالفرتة
من عام 1990م �أو 1991م وحتى
هذه اللحظة ،هي التي ن�سميها
املرحلة الثالثة والتي ب�إمكاننا
�أن نقول ب�أنها �إنتهت .والآن نحن
�أمام مفرتق طريق� ،سي�ؤدي بنا
لدخول ع�رص جديد �أو مرحلة
جديدة .فاملخططات العاملية
امل�ؤ�س�سة على الهيمنة والإ�ستيالء
من �أجل جعل �إرتريا و�إثيوبيا
قوتني متنافرتني ومتحاربتني
�ضد بع�ضهما البع�ض ،قد �إنتهت،
ومل تفلح كل ما دبر من مكايد.
ورمبا هنالك �أبعاد �أخرى ينبغي
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علينا مالحظتها .كيف يت�سنى لنا
ترجمة التغريات التي حتدث على
م�ستوى العامل ب�شكل جيد؟ فاحلرب
الباردة �إنتهت ،وتلى بعدها جميئ
نظام عاملي جديد .والنظام
القائم على القطب الواحد ،والذي
حاولت و�سارعت خمتلف �إدارات
وا�شنطن �أن تخلقه جنبا �إىل جنب
مع حلفائها �إنتهى �أي�ض ًا .واليوم،
�إذا ر�أينا التوترات والأزمات التي
حت�صل يف العامل ،ف�إننا جند ب�أنها
ن�ش�أت وحتركت مبختلف الأ�سباب
لأكرث من ثالثني عام ًا �أو ع�رشات
ال�سنني ،و�إنتهت .ومل تفلح
امل�ساعي واملحاوالت يف خلق
نظام ذات قطب واحد .وت�أثريها
بالتايل لي�س �سه ً
ال على عالقاتنا
الثنائية �أو الإقليمية .فمث ً
ال كيف
ن�ش�أت التوترات الالمتناهية التي
ن�شهدها يف �أوروبا؟ وملاذا؟ وكيف
ميكننا �أن نعرب عنها؟ .كيف حدثت
الأزمة املالية يف عام 2008م؟ .
�أي نظام عاملي له �أفكار
و�أجندات ،له تبعات وعوامل
ت�ؤدي �إىل ال�ضعف والتهمي�ش.
ويف العامل� ،أو يف منطقتنا ،هناك
بالأخ�ص املخالب �أو العمالء
الذين تن�صبهم القوى الغربية يف
املنطقة .عدا الظروف املحلية
والإقليمية التي تن�ش�أ من متغريات
ما .لذا ف�إن هذا التغيري �آتى �إىل
�إثيوبيا فقط .والتغيري الذي �آتى
يف �إرتريا و�إثيوبيا هو نتيجة �صمود
ون�ضال كال ال�شعبني .ومبا �أنه ال
ينبغي علينا ترجمة تلك التغيريات
على �أنها �إ�سرتاتيجية هدفها �إ�شعال
العداوة بني ال�شعبني �أو النظر �إليها
بر�ؤى �ضيقة ،ف�إن هذه املرحلة
التي نحن ب�صدد الدخول �إليها
،لي�ست �سهلة بحد ذاتها .ومع كل
تعقيدات املرحلة ،وكل حتدياتها
الكربى ،فهي مرحلة ال تو�صف
بال�سهلة .فهي بالتايل تعرب عن
نهاية ع�رص ،والدخول لع�رص او
مرحلة �آخرى .وميكننا �أن جنمع ما
بني املرحلتني اللتني �سبقتا هذه
املرحلة ،وذلك بالرجوع بالتاريخ
�إىل الوراء ،والنظر �إىل التطورات

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

التي كانت بعد احلرب العاملية
الثانية (1941م) وحتى (1991م)،
يف مرحلة واحدة .كما ميكننا �أن
ن�صف هذه املرحلة ب�أنها مرحلة
ن�ضال وكفاح ال�شعب الإرتري من
�أجل ال�سيادة والتحرير والت�أكيد
على حقه يف تقرير م�صريه،
بالإ�ضافة �إىل خمتلف العدائيات
التي واجهتها �إرتريا عرب تلك
املرحلة .وميكن �أن ن�صف جميئ
نظام هيلي �سال�سي كوكيل لقوى
اال�ستعمار (1974م) كمرحلة �أوىل.
وعقب مرحلة الإ�ستعمار الربيطاين
�أو ما ي�سمى بـ "الإنتداب" ،تطورت
الأحداث حيث مت تهمي�ش حقوق
ال�شعب و�صدرت قرارات من قبل
الإدارة الأمريكية �آنذاك والتحالف
الذي كانت تقوده ،بالقول
ب�أن �إرتريا ال تخدم امل�صالح
الإ�سرتاتيجية لتلك القوى ،وعليه
مت خنق ال�شعب الإرتري و�سلب
حقوقه .وكردة فعل لذلك ،ن�ش�أت
املقاومة .حيث تطورت مقاومة
ال�شعب من مقاومة �سيا�سية لت�صبح
مقاومة م�سلحة .وبعد ذلك� ،آتى
دخول الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
يف تلك اللعبة ،يف ظل ظروف
احلرب الباردة �آنذاك .كما ميكننا
�أن نق�سم الفرتة الزمنية من 1941م
– 1991م والتي �إمتدت خلم�سني
عام ًا� ،إىل مرحلتني منف�صلتني.
املرحلة الأوىل ،هي الإ�ستعمار
الإجنليزي الذي ن�ش�أت عنه العديد
من التعقيدات ال�سيا�سية كونه
غطاء و�أداة للتحالف الدويل ،حيث
قام بتدمري و�إتالف البنى التحتية
للبالد ،وعمل على �إ�شاعة وخلق
الفنت الدينية والطائفية.
ومبا �أن ال�شعب �آنذاك كان
يتحرك للت�أكيد على حقوقه بكل
�صمود ووعي ،فقد كان لتلك الفرتة
مميزاتها ومالحمها اخلا�صة.
ومت عبور تلك الفرتة و�إنتهت بعد
ذلك� .إال �أن الأمر مل يتوقف عند
ذلك فح�سب ،حيث و�ضع الإحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق بكل قوته
وجموحه الع�سكري خالل احلرب
الباردة يده على املنطقة مب�ساعدة
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نظام الدرق الإ�ستعماري ،و�إنتهت
لعبتهم بعد ذلك .وجند ب�أن كال
الفرتتني كانتا تتميزان بطابع
خا�ص بهما� .إال �أن عام 1991م
�أتى بعد ذلك .و�إنتهت على �إثره كل
الأالعيب واملحاوالت .وحل�سن حظ
ال�شعب الإرتري� ،أن الظروف اتت
ل�صالح تطوير عالقات ال�صداقة مع
ال�شعب الإثيوبي وتطوير م�صاحلهما
امل�شرتكة .فكانت تلك مرحلة
جديدة ،حيث ن�ضالنا ودفعنا
الت�ضحيات اجل�سيمة جنب ًا �إىل جنب
و�أتينا بهذه التطورات .وت�أتي تلك
املنا�سبة تزامن ًا مع �إنتهاء احلرب
الباردة .ويف عام 1991م ،مل تكن
م�س�ألة الفر�ص املفتوحة والوا�سعة
لل�شعب الإرتري وال�شعب الإثيوبي
بالإ�ضافة �إىل املنطقة عموم ًا،
فالفرحة
ال�سهل.
بال�شيء
وال�سعادة والآمال لكال ال�شعبني
والتي كانت تغمر اجلميع �آنذاك،
كانت بال حدود� .إال �أن تلك امل�شاعر
مل تدم طويالً .و�إذا قلنا كيف مت
تكدير �صفو االجواء  ،وقهرهذه
امل�شاعر ،ف�إن الظروف العاملية
م�ضاف ًا �إليها الظروف الإقليمية،
كانت ال�سبب وراء تكدير تلك الفر�ص
وتعكريها .ولهذا �ضاعت منا فر�ص
ملدة ثالثني عام ًا وخ�رسناها.
حيث ت�سببت خمتلف امل�ؤامرات
غري املربرة للنزاع احلدودي يف
�إعاقة ثالثني عام ًا من الفر�ص.
وثالثون عام ًا لي�ست بالفرتة
الهينة .لذا ،ف�إن الفر�ص التي
ن�ش�أت يف تلك املرحلة الزمنية مت
�إعاقتها ،ومت الدخول يف �رصاعات
غنى عنها .وذلك
وجتاذبات كنا يف ً
لأن تلك الإعاقات والعراقيل كانت
هدف ومبتغى القوى اخلارجية
والأجنبية .وكانت املخططات
الأجنبية تقوم على اجبار �إثيوبيا
وغريها من التحالفات العاملة
معها تابعة لها من �أجل تنفيذ
خمططاتها و�أجنداتها �ضد ال�شعب
الإرتري واملنطقة ،االمر الذي
�أدى بدوره �إىل �إنزال ال�رضر
واخل�سائر باملنطقة عامة .كما �أن

ال�شعب الإثيوبي مل ي�سلم من الظلم
والإ�ضطهاد .وب�شكل وا�سع ،ف�إن
الظلم الذي وقع على القرن الأفريقي
مل يكن بال�شيء ال�سهل .ولذا ،ف�إن
ماخ�رسناه يف ثالثني عام ًا م�ضت
ال ميكن و�صفه .كما �أن الدر�س
الذي تعلمناه من هذه املراحل
لي�س بال�شيء الهني .فال�شعب
الإرتري وال�شعب الإثيوبي تعلما
در�س ًا كبري ًا .وبالرغم من خمتلف
الأو�صاف لقواه ال�سيا�سية ،ف�إنه
قد �إ�ستقى الدر�س جيد ًا .واخل�سائر
ال�سيا�سية والأمنية والإقت�صادية
التي حلت ب�إثيوبيا لي�س لها
حدود .لهذا ،ف�إن هذا الت�رصيح
الذي �آتى بالأم�س ،ي�ؤكد ب�أننا
نخرج من الع�رص الذي خ�رسنا فيه،
وندخل يف ع�رص جديد �أف�ضل .فما
يقال ب�أن احلكومة الإثيوبية �أكدت
على قبولها تنفيذ قرار مفو�ضية
احلدود ،لي�س ذاك هو املق�صود،
بل كانت هناك حماوالت لو�ضع
عقبات والبحث عن ذرائع ال �صلة
لها بامل�شكلة ،مثل "نعم �..إننا
نقبل بالقرار..لكن القرار:...
وغريها من الت�رصيحات التي
كانت �صادرة عن نظام الوياين يف
الوقت الذي كان فيه النظام يت�آكل
من داخله ويرقد يف غرفة الإنعا�ش.
ت�رصيحات
ويف
وبالأم�س،
احلكومة اجلديدة ،قيل ب�أن "هذه
امل�س�ألة لي�ست جديدة ،ولقد
كنا نتحدث على الدوام بخ�صو�ص
هذه امل�س�ألة..وهذه الق�ضية
كانت مو�ضوع نقا�ش يف الإئتالف
"اجلبهة الدميقراطية
احلاكم
الثورية ل�شعوب الإثيوبية"..وهي
لي�ست ق�ضية جديدة" .وكل هذه
املحاوالت وغريها من �إعطاء �صور
خاطئة ،تهدف �إىل الت�أثري على
هذه املرحلة اجلديدة التي نحن
ب�صدد الدخول فيها.
فالأحداث �إنتهت و�إنتهت
معها الأالعيب ،ونحن يف مرحلة
الدخول لع�رص جديد .ويجب علينا
االنتباه و�أن نقر�أ تلك الأحداث على
هذا النحو.
ان جتربة الثالثة عهود
ومراحل التي عانينا منها لي�ست
�سهلة  ،لذلك علينا االنتباه اىل
اين نحن �سائرون  ،وكيف �سيتم
تطوير عالقاتنا الثنائية غد ًا ،
وماهي الت�أثريات التي يحدثها
على م�ستوى املنطقة ،وكيف ميكن
قراءة التطورات على م�ستوى
العامل  ،وما هو دورنا وا�سهاماتنا
وما ميكن ان نقوم به يف هذا
امليدان  ،وما هو واجبنا  ،و
م�سئولية ال�شعب االرتري ،لذلك
اليجب ان ننظر اىل ذلك من خالل
نظرة �ضيقة � ،أي يجب ان ال ننظر
اليه من زاوية م�شكلة احلدود  ،او
قرار حول احلدود.
وفيما يتعلق بفرتة
الإنتقال املتعلقة بال�سالم ،وحتى
يتم االملام بخلفية االمور  ،ان
املرحلة التي ندخلها لي�ست
فر�صة �سهلة  ،لأن ما حدث يف عام
 1991له ظروفه وله خ�صو�صيته ،
اما االن يف مرحلة خمتلفة متام ًا
عن تلك املرحلة  ،لكن ما هي
املرحلة االنتقالية والفرتة التي
ت�ستغرقها  ،وكيف ميكن جتاوزها
نعرب هذه املرحلة؟
واىل اين
ت�سا�ؤل �سي�أتي الحق ًا يف �أوانه.
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تد�شني كتاب �سرية الفنان الراحل االمني عبد اللطيف
م�شوار من العطاء الفني والإجتماعي للراحل اال�ستاذ والفنان /االمني عبداللطيف يوثق يف كتاب
جمال حممد علي
مت تد�شني كتاب بالغة العربية بعنوان
االمني عبد اللطيف ن�صف قرن من الفن
والعطاء يوثق الكتاب ال�سرية الذاتية
والفنية حلياة اال�ستاذ والفنان الراحل/
االمني عبد اللطيف من ت�أليف ال�صحفي
حممود عبداهلل (ابو كفاح) ،ود�شن الكتاب
يف قاعة �سينما �أ�سمرا يوم الثالثاء املوافق
الثالثني من اكتوبر ،بح�ضور كال من وزيرة
العدل ال�سيدة /فوزية ها�شم ،وم�س�ؤول ق�سم
البحوث والتوثيق ال�سيد /زمهرت يوهن�س،
وم�س�ؤول ال�شئ�ؤن الثقافية للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد�/إبراهيم
اكال ،ورئي�س �إحتاد الفنانني ال�سيد /حممد
عثمان ،ورئي�س جمعية ا�سمرا الفنية ال�سيد/
جابر حممود ،وا�سرة الفنان الراحل االمني
عبد اللطيف ،والعديد من الفنانني واالدباء
والعاملني يف املجال الفني واملدعوين.
احيت حفل تد�شني الكتاب فرقة بي�شا
الفنية عرب مقدم برنامج حفل التد�شني
الفنان /ت�سفاي قرماي ،ا�ستهل الربنامج
بوقفة حداد الرواح �شهدائنا على انغام
حلن مو�سيقي يخلد ارواح ال�شهداء،
ثم تال ذلك تقدمي حلن من �أحلان
الفنان الراحل /االمني عبد اللطيف،
بلغة التقري بعنوان (ميا) وهي من
االحلان القدمية واملحبوبة وهي
�إحدى االغاين التي متيز بها الفنان
وعرب يف خفايا كلماتها عن �شوقه
وحمبته لوطنه وهي عنوان لإحدى
البوماته التي قام ب�إعدادها يف املهجر
قام بت�أديت االغنية الفنان ال�شاب وال�صاعد/
منري علي ،وابدع فيها ،ثم تال ذلك قراءة
عامة للكتاب قام بها الروائي وال�شاعر /احمد
عمر �شيخ� ،إ�ستهل قر�أته للكتاب بتقدمي �أبيات
�شعرية ميجد يف كلماتها العطاء الفني الذي
بذله الفنان الراحل االمني عبد اللطيف ،يف
حياته العامرة بالإبداع الفني الذي تغنى
به عن الوطن والغرام واحلياة الإجتماعية،
ثم اعقب ذلك بالإ�شادة على م�ؤلف الكتاب
ال�صحفي /حممود عبداهلل (ابوكفاح) على
مبادرته يف ت�أليف كتاب عن احد ابرز الرموز

الإرترية يف ال�ساحة الفنية ،الذي قدم الكثري
من االعمال الفنية بلغتي التقري والتقرنية،
حيث قال ان م�ؤلف الكتاب يف مقدمة كتابه
ال�صفحة اخلام�سة قال هذا الكتاب ما هو �إال
�صافرة البداية لتوثيق حياة فنانينا الكبار
الذين �أثروا ال�ساحة الفنية الإرترية..
وو�ضعوا اللبنات االوىل للغناء الإرتري
احلديث ،وهي جملة ت�ؤطر هذا العمل
ال�سردي امل�ؤثر والهام عن م�سرية االمني
عبد اللطيف ومبادرة خالقة لتاريخ الريادة
يف الغناء بلغتي التقري والتقرنية ،مبا حمله
املرحوم /االمني عبد اللطيف من �إرث عريق
 ،ومتاهي ولود يف ت�ضاعيف امل�شهد الثقايف
والفني الإرتري ،وكذا تباينات وتقاطعات
الثورة وال�شتات عرب جتاذبات مراحل الن�ضال
الإرترية ،وتعدد مناحي اللج�ؤ حيث ان الفنان
الراحل عا�صر الفرتة الريادية لالغنية
الإرترية يف مراحلها االوىل بلغتي التقري
و ا لتقر نية ،

و يتكو ن
الكتاب ويتطرق يف �صفحاته خللفية
الفنان ون�ش�أته ،ومراحل تلقيه وتعلمه
يف مدر�سة اجلالية العربية با�سمرا التي
تلقاء تعليمه فيها يف املراحل الدرا�سية من
الإبتدائية �إال �إكماله املرحلة الثانوية ،
�إىل جل�ؤئه يف العام 1974عرب ادي�س اببا
ثم ال�سودان ومن هناك �إىل اململكة العربية
ال�سعودية �إىل ان و�صل به اللج�ؤ �إىل �إمريكا،
�إال حني عودته �إال ار�ض الوطن يف العام
1994وما تال ذلك من �إ�سهامه الفني يف
الت�صدي �إبان احلرب الإرترية الإثيوبية يف
العام� 1998إال حني وافته املنية يف ال�سابع
من اغ�سط�س من العام .2017
يحتوي الكتاب �إنطالق ًا من الإهداء
وال�شكر والعرفان على ثمانية و�سبعون
�صفحة ،من احلجم املتو�سط ،وي�صل �إىل مئة
واربعة �صفحة مع ت�ضمني رثائني بقلم م�ؤلف
الكتاب والروائي و ال�شاعر /احمد عمر
�شيخ ،وملحق يحوي ثالثة ن�صو�ص وهي( �سب
نخبدو طراي �أي كونن زنرب ،عباي اب�شاول،
وكرنتو عجي) ،بالعربية واجلئز ،وهذا ً
�شيئ
يقدر لت�سهيل �سالمة النطق لدى القارئ
وملحق لل�صور ونبذة عن م�ؤلف الكتاب.
يعتمد الكتاب على مزاوجة الفعل

ال�سردي بني �صوت الراوي امل�ؤلف واحلاكي
االمني عبد اللطيف وتكمن م�صادر قوته
يف �سالمة اللغة و�إن�سيابية ال�سرد وت�ضمني
الكتاب �صور ًا اغلبها ملون وهي تعك�س خمتلف
املراحل احلياتية التي عا�شها الفنان الراحل
االمني عبد اللطيف و�صور ًا للحظات توديعه
االخرية.
ويف ختام
قر ا ء ته
ب
للكتا
قال ال�شاعر
و ا ال د يب /
عمر
احمد
يظل
�شيخ،
كتاب االمني عبد
اللطيف ن�صف
قرن من الفن
والعطاء وثيقة
هامة وجهدا كبريا
للم�ؤلف ،ويعد فاحتة
اوىل لتوثيق حياة
و�إجناز ذلك يف حياتهم،
رموزنا الكبار
الن قوة التوثيق تتعزز ويتجلى ثرا�ؤها يف
�إ�ستنطاقهم قبل ان يرحلوا عنا .و�أ�شادة اي�ضا
مببادرة امل�ؤلف /هيلي �سال�سي ولدو ،يف بادرته
الوطنية يف الكتابة عن مفجر الثورة الإرترية
البطل حامد �إدري�س عواتي ،و�إعترب ب�أن
العملني مهمني يف تعزيز البنيان الوطني.
ثم تال ذلك كلمة ت�أبني للفنان الراحل/
االمني عبد اللطيف ،قام ب�إلقائها ال�صحفي/
نور الدين خليفة ،حتت عنوان الرحيل املر،
وبداء قائال "�سيظل يوم الثامن من اغ�سط�س
2017م يوما م�شهودا يف ذاكرة ال�شعب
الإرتري املذواق للفن والإبداع ب�إعتباره
يوم ودع فيه هذا الوطن احد عمالقة الفن
الإرتري احلديث �أال وهو الفنان املخ�ضرم
االمني عبد اللطيف .ثم قام بذكر نبذة عن
�سرية الراحل منذ نعومة اظافره والظروف
ال�صعبة التي مرة بها والتي مل ت�سني من
عزمه بل كانت احدى اال�سباب يف بذله اجلهود
امل�ضاعفة يف م�شواره الفني والإجتماعي
ووالئه لبيئته ووطنه .وفقدان مثل هذا
الرمز هو بحق خ�سارة يجب ال�سعي لتعوي�ضها

ب�إقتفاء اثره.
ثم قدمت بعد ذلك فرقة بي�شا اغنية
من اغاين الراحل بعنوان (عباي اب�شاول)
بلغة التقرنية ،قام بت�أديتها الفنان ال�شاب
وال�صاعد /اليك�ساندر كح�ساي ،ثم تال ذلك
قراءة للكتاب بلغة التقرنية قام بها ال�صحفي/
�شهاب ارايا ،وقال �إنه مل ي�أتي ليقوم بقراءة
الكتاب بل جاء ليعرف القارئني بلغة التقرنية
بالكتاب حتى يحني وقت تتم فيه ترجمة
الكتاب �إىل لغة التقرنية ,وبد�أ بقراءة
العناوين الكبرية يف الكتاب ونبذة عن خلفية
م�ؤلف الكتاب،ثم جاء الدور على رفيق درب
الراحل يف مراحله االوىل و�صديقه الفنان

القدمي ال�سيد /جابر حممود ،رئي�س جمعية
(مات�أ) واحد من م�ؤ�س�سي فرقةا�سمرا الفنية,
وقد عملوا يف املجال الفني منذ بداية امل�شوار
الفني للراحل وقبل �إن�ضمامهم �إىل الفرقة
وكان �ضارب طبل �إيقاعي للفنان االمني
وم�ؤلف البع�ض من اغانيه ،وقال يف كلمته
ان الراحل كان ذو �شخ�صية وموهوب وحمبوب
من كل من عا�صره وعمل معه ,وكان اي�ضا
�إن�سان �إجتماعي يتجاوب مع الق�ضايا العامة
واخلا�صة ،وكما ذكر الكثري من خلفية االمني
عبد اللطيف وجهده من اجل الإرتقاء بنف�سه
يف املجال الفني وكيفية �إن�ضمامه لفرقة
ا�سمرا الفنية وتعاونهم امل�شرتك يف �إنتاج
الكثري من االعمال الفنية بلغة التقري" ويف
ختام كلمته قال ان فقدان الفنان واال�ستاذ
الراحل /االمني هو خ�سارة للوطن والفن
عموما ،وترحم على روح الفقيد.
ثم قدم بعد ذلك م�ؤلف الكتاب ال�صحفي/
حممود عبداهلل (ابو كفاح) كلمة تد�شني

للكتاب ،ويف بداية كلمته �شكر احل�ضور
لتلبيتهم دعوته ،ويف م�ستهل حديثه قال �إن
كتابة �سرية رجل متعدد املواهب كالراحل
االمني عبد اللطيف يعد بالتاكيد امر ًا �صعبا
للغاية ،ولكن ومبا ان لل�ضرورة احكام ،كان
البد من خو�ض هذه التجربة من اجل حتقيق
هدف �سامي ،اال وهو توثيق ولو جزء ي�سري
من ذلك العطاء والإرث الفني الذي ميتلكه
الراحل  ...ب�إعتباره ثروة وطنية يجب
توريثها ونقلها لالجيال القادمة...
وا�ضاف قائ ًال ان اللقاءت ال�صحفية التي
اجراها مع الراحل قبل رحيله بعام واحد
قد �ساهمت يف ت�سهيل مهمة �إجناز هذا الكتاب
والوفاء بوعد قطعه على نف�سه للقامة االمني
عبد اللطيف الذي ي�ستحق الكثري ،وبعيدا
عن التفا�صيل فالكتاب يحوي �سرية الراحل
منذ الن�ش�أة وحتى رحيله مت�ضمن ًا طفولته
وذكرياته اثناء الدرا�سة واالجواء ال�سيا�سية
التي عا�صرها ،وحتى مغادرته البالد،
وجتربته مع فرقة ا�سمرا الفنية وجوالتها
الفنية يف �إثيوبيا و�إرتريا وكذا التدري�س
يف مدر�سة اجلالية العربية وهجرته �إىل
ال�سعودية واروبا وامريكا ومن ثم العودة �إىل
�إرتريا بعد الإ�ستقالل وغريها من املو�ضوعات
بالإ�ضافة �إىل عالقاته مع �أقرانه من الفنانني
الإرتريني وال�سودانيني والإثيوبيني ف�ض ًال
عن ال�صور وبع�ض النماذج من اغنياته
اخلالدة .وقال �إن هذا الكتاب لن يكون
خامتة املطاف يف توثيق �سرية هذا العمالق،
و�إمنا هو �صافرة البداية ل�سرب اغوار جتربة
هذا الفنان املخ�ضرم ،ويف اخلتام قدم �شكره
و�إمتنانه لكل االخوة الذين �شدوا من �إزره
و�ساندوه طوال �سعيه الد�ؤوب لإجناز هذا
الكتاب.
ويف ختام حفل التد�شني وزعت ن�سخ من
الكتاب وقدمت لكل من �أ�سرة الفنان االمني
عبد اللطيف ،وكذلك جلمعية ا�سمرا الفنية،
ولل�شئ�ؤن الثقافية للجبهة ال�شعبية ،وقدمت
ن�سخة اي�ضا لإحتاد الفنانني الإرتريني.

7

الثالثاء 2018 /11 /6

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()38

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

�إع

داد/
ه
ا
ج
ر
حم
مد نو

ر

29
الـ
دورته
يفتتح
ال�سينمائية
قرطاج
أيام
�
مهرجان
مو�سكو حتت�ضن �أول مهرجان دويل مل�سارح الظل

انطلق م�ساء ال�سبت
املا�ضي  ،حفل افتتاح
فعاليات الدورة الـ29
ملهرجان �أيام قرطاج
يف
ال�سينمائية،
تون�س ،وت�ستمر هذه
الأيام حتى العا�رش
من نوفمرب .2018
حفل
وح�رض
رئي�س
االفتتاح
احلكومة ،يو�سف ال�شاهد� ،إ�ضافة
�إىل عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
التون�سية.
وقال ال�شاهد خالل حفل
االفتتاح� ،إنه “كلّما انت�رصت
الثقافة تراجع العنف والإرهاب”،
م�ضي ًفا �أن الدورة احلالية ميكن

اعتبارها ر�سالة ت�ؤكد �أن الثقافة
تنت�رص.
ُيذكر �أن هذه الدورة تُ قام يف
مدينة الثقافة التون�سية ،التي
تبعد ع�رشات الأمتار فقط من مكان
العملية امل�سلحة الأخرية ،التي
وقعت الأ�سبوع املا�ضي ،ومتثلت
يف تفجري فتاة لنف�سها يف ال�شارع

الرئي�سي بالعا�صمة تون�س.
وي�شارك يف هذه الدورة
ُ
� 206أفالم من  47دولة عربية
و�أجنبية ،ومن �أبرز الأفالم
التي �سيتم عر�ضها الفيلم
التون�سي “ولدي” للمخرج
حممد بن عطية ،والفيلم
الدين”
“يوم
امل�رصي
للمخرج �أبوبكر �شوقي،
والفيلم املغربي “�صوفيا”
للمخرجة بن مبارك.
وي�شارك يف امل�سابقة الر�سمية
فيلما من  19دولة،
للمهرجان 44
ً
فيلما روائ ًيا طويلاً ،
من بينها 13
ً
ريا ،و11
و12
فيلما روائ ًيا ق�ص ً
ً
لاً
فيلما وثائق ًيا طوي  ،و� 8أفالم
ً
وثائقية ق�صرية.

�أفالم تت�صدر �أف�ضل  100غري ناطقة بالإجنليزية
�أعدت هيئة الإذاعة الربيطانية
"بي بي �سي" ت�صنيفا لأف�ضل
 100من الأفالم غري الناطقة
بالإجنليزية يف القرن الع�رشين.
و�شغل فيلم "�سبعة �ساموراي"
الذي �أخرجه الياباين� ،أكريا
كورو�ساوا ،عام  1954املرتبة
الأوىل يف الت�صنيف� .أما املرتبة
الثانية ،فاحتلها فيلم "�سارقو
الدراجات الهوائية" ( )1948من
�إخراج الإيطايل ،فيتوريو دي
�شيكي .و�أتى بعده فيلم "ق�صة
طوكيو" من �إخراج الياباين،
يا�سودزيرو �أوزو.
وت�ضمنت قائمة �أف�ضل ع�رشة
�أفالم" :را�سيومون" و"قواعد
اللعب" و"�شخ�صية" و"ثمانية
ون�صف" و"� 400رضبة" و"مزاج

�أعلن الناطق با�سم
م�رسح الظل لأطفال
فيكتور
مو�سكو،
بالتونوف� ،أن  7م�سارح
من رو�سيا وفنلندا
ت�شارك يف املهرجان
الدويل الأول مل�سارح
الظل يف مو�سكو ،يف
الفرتة من  2وحتى 5
نوفمرب اجلاري.
بالتونوف،
وقال
وهو مدير م�رسح الظل
يف مو�سكو ،وحا�صل على جائزة القناع الذهبي امل�رسحية (�أكرب جوائر
امل�رسح يف رو�سيا� ،إن الغاية من مهرجان " "ShadowFestهي اجتذاب
اهتمام �أكرب عدد ممكن من امل�شاهدين بهذا النوع الفريد من الفن ،وتو�سيع
ثقة اجلمهور يف �إمكاناته ،كما �أعرب عن �أمله يف �أن تتحول الفعالية
الثقافية التي تقام يف مو�سكو �إىل مهرجان دائم.
و�ستعر�ض خالل � 4أيام لعمل املهرجان  12م�رسحية ا�ستخدمت
فيها خمتلف التقنيات والأ�ساليب اخلا�صة بالظل ،مبا فيها الرقمية
والكال�سيكية.
ويت�ضمن برنامج املهرجان م�رسحيات "بنت ال�سماء" من �إخراج م�رسح
الظل لأطفال مو�سكو و"ال�سريك" من �إخراج جمعية م�سارح الظل الفنلندية
و"زهرة حمراء" من يكاترينبورغ الرو�سية و"البارون مان�شهاوزن" من
�إخراج� ،سا�شا لونياكوفا ،من مو�سكو وغريها.
يذكر �أن م�رسح الظل لأطفال مو�سكو هو امل�رسح االحرتايف الوحيد يف
رو�سيا .ولديه ريربتوار خا�ص به .ويقدم على مدى  75عاما م�رسحيات
مبختلف تقنيات الظل و�أ�ساليبه ،ومن بينها تقنية �إدارة الدمية التي
�أطلقت عليها ت�سمية "الظل الرو�سي".

فنانون يجنون �أرباحا باملاليني حتى بعد وفاتهم!
احلب" و"احلياة احللوة".
كما جاءت يف ت�صنيف
الأفالم  4من �إخراج ال�سوفيتي
البارز� ،أندريه تاركوف�سكي،
وهي�" :سولياري�س" و"املر�شد"
و"املر�آة" و"�أندريه روبليوف"،

ف�ضال عن فيلم "اذهب وانظر"
من �إخراج ،عليم كليموف،
و"املدرعة بوتيومكني" من
�إخراج� ،سريغي �أيزن�شتاين،
و"الإن�سان بكامريا" من �إخراج،
دزيغي فيورتوف.

جدارية �آ�شورية عراقية ب�أكرث من  35مليون دوالر �شاروخان يحتفل بعامه الـ...53

باعت دار "كري�ستي" للمزادات
ومقرها نيويورك ،الأربعاء املا�ضي
� 31أكتوبر املا�ضي ،جدارية �آ�شورية
تعود للملك� ،آ�شور نا�رص بال الثاين،
مقابل  35مليونا و� 900ألف دوالر
�أمريكي .و�شهدت مواقع التوا�صل
الإجتماعي يف العراق جدال كبريا
بخ�صو�ص اجلدارية التي بيعت يف
نيويورك .وا�ست�ضافت دار مزادات
الفنون الرائدة يف العامل "كري�ستي"،
مزادا علنيا لبيع القطعة الأثرية
الآ�شورية التي بلغ عمرها � 3000سنة،
وكانت يف ق�رص ملكي قدمي يف العراق.
وذكرت �صحيفة "ديلي تلغراف" نقال،
عن جي .ماك�س برينهامير ،رئي�س
الق�سم الدويل للآثار يف دار كري�ستي
قوله� ،إن "املنحوتة الآ�شورية هي بال
�شك �أروع ما ُطرح يف ال�سوق منذ �أكرث
من جيل ،مبفردات الأ�سلوب واحلالة

واملو�ضوع" .وقال متحدث
با�سم دار كري�ستي يف ت�رصيحات
�صحافية �إن "املنحوتة ا�ستُخرجت
بني  1845و 1851مبوافقة من
ال�سلطان العثماين" ،م�شريا �إىل
"وجود �سوق م�رشوعة للأعمال
الفنية من العامل القدمي منذ
قرون ،وكان لها ت�أثري عميق
يف الثقافة الغربية" .و�أ�ضاف
املتحدث قائال" :ت�شعر دار
كري�ستي �أن بيع القطعة عمل م�رشوع
وم�أمون" .و�أفادت تقارير ب�أن وزارة
الثقافة العراقية اعرت�ضت على بيع
اجلدارية الآ�شورية الأثرية للبيع يف
مزاد علني يف نيويورك ،م�ؤكدة �أنها
�رسقت من العراق .ونقلت �صحيفة ذي
نا�شيونال عن متحدث با�سم الوزارة
دعوته جميع امل�س�ؤولني العراقيني
والدوليني واملجتمع املدين والإعالم،
التخاذ موقف جاد يف ال�ضغط على
الأمريكيني لوقف بيع اجلدارية،
قائال �إنها ا�ستمرار لتدمري تراث
العراق الثقايف .و�أ�ضاف املتحدث
�أن وزارة الثقافة ات�صلت بالإنرتبول
واليوني�سكو حلثهما على وقف بيع
اجلدارية .لكن املنظمتني مل تردا على
مطالبات لهما بالتعليق عما �إذا كانتا
تعتزمان التحرك �أم ال بهذا ال�ش�أن.

�أطف�أ جنم بوليوود �شاروخان Shah Rukh Khan
�شمعته الـ  53اجلمعة املا�ضي الثاين من نوفمرب ،
�شاروخان املولود يف الثاين من نوفمرب 1965حقق
ً
تاريخ حافل بالنجاحات
خالل م�سريته الفنية
واجلوائز ،ملا ّ
قدمه من �أفالم وم�سل�سالت خدمت
ال�سينما الهندية والعاملية كان اهمها .-:
 ح�صل على ماج�ستري يف الإعالم من �إحدىاجلامعات الإ�سالمية يف الهند.
ا لتلفز يو نية
بد�أ م�سريته الفنية منذ ظهوره يف العديد من امل�سل�سالت
يف �أواخر الثمانينيات� ،شارك يف ال�سينما لأول مرة يف فيلم "ديوانا" ،ومنذ ذلك احلني ،توالت
ً
�شهرة عاملية ،وحققت عائدات �ضخمة حمل ًّيا وعامل ًّيا.
جناحاته يف العديد من الأفالم التي القت
يُعترب �شاروخان �أ�سطورة ع�صره ،لذلك لقبته و�سائل الإعالم الهندية بـ"باد�شاه بوليوود" �أي
"ملك بوليوود"� ،أو "امللك خان" ،كما و�صفته جريدة لو�س �أجنلو�س تاميز الأمريكية اليومية ،ب�أنه
"�أكرب جنم �سينمائي يف العامل".عام  2005كرمته حكومة الهند بجائزة بادما �شري ،لإ�سهاماته يف
�شخ�صا ث�أثريًا يف
ال�سينما الهندية ،كما و�ضعته جملة نيوزويك عام � 2007ضمن قائمة �أكرث 50
ً
العامل ،ملا يتمتع به من ت�أثري كبري يف قارة �آ�سيا والعامل ،بف�ضل توا�ضعه وموهبته التمثيلية القوية
يف بوليوود ،بر�صيد فني بلغ ما جمموعه  80فيل ًما بوليووديًّا ،و 8م�سل�سالت تلفزيونية هندية.
يف عام � ،2010صنفته جملة تامي الأمريكية بح�سب ا�ستفتاء �أجرته مع قرائها ،يف املركز الثاين
ً
نفوذا حول العامل.كان خان العالمة التجارية لبع�ض احلمالت احلكومية
ع�شر ك�أكرث �شخ�صية
املختلفة ،مبا يف ذلك حملة �ضد �شلل الأطفال ،واحلملة الوطنية ملكافحة الإيدز.
ّ
ويعد خان ع�ضوًا يف جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �أطلب – �أمنية يف الهند ،ويف عام  2011مت تعيينه من
قبل مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع ،ك�أول �سفري عاملي يف املجل�س التعاوين لإمدادات املياه
وال�صرف ال�صحي .قام �شاروخان بالعديد من اخلدمات العامة ل�ضمان ال�صحة اجليدة والتغذية
ال�سليمة ،وان�ضم �إىل وزارة ال�صحة الهندية واليوني�سيف ،يف حملة حت�صني الأطفال على ال�صعيد
الوطني.يف عام  2011ح�صل على هرم اليوني�سكو جائزة "كون مارين" لاللتزام بالعمل اخلريي
وتوفري التعليم للأطفال ،لي�صبح �أول هندي يفوز باجلائزة ،ويف عام  ،2015ح�صل خان على
درجة امتياز من جامعة �أدنربة ،ا�سكتلندا.تز ّوج �شاروخان من الهندو�سية جوري خان عام 1991
ولديهما ثالثة �أوالد� :آريان و�سوهانا و�أبرام.

ن�رشت جملة فورب�س ت�صنيفا
جديدا ذكرت فيه فنانني
وم�شاهري ما زالت �أعمالهم جتني
�أرباحا كبرية بعد وفاتهم.
ويف املرتبة الأوىل من
الت�صنيف ،جاء ملك البوب
الراحل ،مايكل جاك�سون ،حيث
�أ�شارت املجلة �إىل �أن �أعماله
جنت �أرباحا هذا العام قدرت بـ
 400مليون دوالر.
�أما املرتبة الثانية فاحتلها
�إلفي�س
الروك،
�أ�سطورة
بري�سلي ،الذي تويف عام
 ،1977لكن مبيعات �أعماله
هذا العام و�صلت قيمتها �إىل 40
مليون دوالر.
ويف املركز الثالث حل
العب الغولف العاملي،
�أرنولد باملر ،الذي تويف منذ
عامني ،لكن املعدات الريا�ضية
وامل�رشوبات التي تباع حتت
ا�سمه جنت �أرباحا قدرت بـ
 35مليون دوالر خالل العام
اجلاري.
كما �ضم ت�صنيف فورب�س
�شخ�صيات �أخرى كهيو هيفرن،
ومارلني مونرو ،وحممد
على كالي ،ومغني الراب
"."XXXTentacion
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ق�ضايا تنموية

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

حتدي القراءة العربي جتربة �إماراتية رائدة
ت�ستحق الإ�شادة والنهل من معينها يف كيفية الدفع
ب�أهمية و�ضرورة حتفيز ملكة القراءة لدى النا�شئة
 .فوراء كل كتاب فكرة  ,ووراء كل فكرة خطوة
للأمام .وت�شكل القراءة الغذاء الرئي�سي للعقل,
فالعقل يظم�أ ويجوع �ش�أنه يف ذلك �ش�أن البدن  .وكما
�أن الطعام هو الغذاء للبدن ,فالقراءة هي الغذاء
للعقل  .وي�شري اخلرباء �إىل الكتاب ب�إعتباره ثقافة
وتوجيه ،معرفة وتعليم  .و�أن املجتمع م�س�ؤول عن
تدريب الأبناء على �صحبته .بالإ�ضافة �إىل �أن جتهيز
مكتبة زاخرة بالكتب املفيدة بكل منزل  ,تعترب ً
نواة
ً
حقيقية خللق جيل قارئ .و�أن من �أف�ضل الأمور التي
ميكن �أن ي�شغل بها �أيّ م ّنا وقت فراغه هي القراءة,
فالكتاب هو خري جلي�س للإن�سان يف حياته ,فكل كتاب
نقر�أه ي�أخذنا معه �إىل عامل �آخر لن�شعر ب�أ ّننا جزء من
ذلك العامل .لذا ُو�صف الكتاب يف البيت ال�شعري على
جلي�س يف
ري
�سرج
مكان يف الدنا
�أنه "�أعز
ُ
�سابح وخ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
كتاب " .فما هو موقع الكتاب من حياتنا ؟ ما
الزمان ُ
هي التحديات التي تواجهنا يف احل�صول عليه ؟ وما
هي �أف�ضل الو�سائل للح�صول على الكتاب وتنمية ملكة
الإطالع لدى اجليل احلايل وامل�ستقبلي ؟ وغري ذلك
من املحاور ذات ال�صلة �سنبحر بني طياتها يف �صفحة
اليوم ان�شاءاهلل .

" حتدي القراءة العربي" والذي �شهد
الثالثون من �أكتوبر املن�رصم ختام ن�سخته
الثالثة _ ومت فيه تكرمي �أكرث من ع�رشة
ماليني طالب عربي� ,شاركوا بفاعلية
وحما�س فائقني يف حتدي القراءة العربي,
وقر�أوا نحو ن�صف مليار كتاب يف هذا العام
 _ 2018هو عبارة عن مبادرة �إماراتية رائدة
ت�سعى �إىل غر�س حب القراءة يف نفو�س جيل
الأطفال وال�شباب ومتكني القراءة يف نفو�سهم
لت�صبح عادة مت�أ�صلة يف حياتهم ,ال جمرد
هواية متار�س وقت الفراغ مما يحفز ملكة
الف�ضول ورغبة املعرفة لديهم .بالإ�ضافة �إىل
� ّأن القراءة تدفع الطالب �إىل تنمية مهاراتهم
التحليلية والنقدية والتعبريية وتعزز قيم ًا
�أخالقية عديدة لديهم كالت�سامح واالنفتاح
الفكري والثقايف وذلك يتم عرب القراءة التي
تعرفهم ب�أفكار الكتاب واملفكرين والفال�سفة
ّ
املتنوعة واعتقاداتهم املختلفة وجتاربهم
الغنية والوا�سعة  .كما ي�صبو حتدي القراءة
العربي �إىل توحيد امليادين التعليمية
والأ�رسية يف العامل العربي ,جنب ًا �إىل جنب
من �أجل حتقيق هذه الغاية التي ت�سعى �إىل
تغيري واقع القراءة العربي وغر�س حبها
يف الأجيال من الأطفال وال�شباب .وتقوم
املبادرة على ت�شجيع القراءة بالعربية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

م�شروع حتدي القراءة بالعربية

من خالل التزام �أكرث من مليون طالب
بتحقيق الهدف املن�شود وهو قراءة خم�سني
مليون كتاب خالل كل عام درا�سي .ويكرم
يف امل�سابقة الفائزون وكذلك املدر�سة
وامل�رشف املتميزين  .وي�شري القائمون
على املبادرة �إىل �أنه �شارك يف هذا املو�سم
طلبة من  44دولة ,من بينها  14دولة عربية
و 30دولة �أجنبية ,وذلك يف �أول م�شاركة
ر�سمية وا�سعة للطــلبة العــرب املقيمني يف
دول املهجر ,وذلك على �إثر الإعالن يف ختام
الدورة الثانية مــن حتــدي القراءة العربي
حتول التحدي �إىل
يف �أكتوبر املا�ضي ,عن
ّ
العاملية ,تلبية ل�شغف الآالف من ال�شباب
العرب ,خارج الوطن العربي ,كي يكــونوا
جزء ًا من هذا الـــ�سباق املــعريف الأ�ضخم من
نوعه.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املبادرة �أو
امل�رشوع �أطلقها ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة ,رئي�س جمل�س الوزراء ,حاكم دبي
 ,بتكلفة تبلغ ثالثة ماليني دوالر �أمريكي.
وعلى الرغم من �أن امل�رشوع بد�أ بطالب
املدار�س �إال �أنه ي�سعى للتو�سيع من قاعدة
امل�شاركة املجتمعية يف حتدي القراءة
العربي ,بحيث يتخطى الن�شاط �أ�سوار
املدر�سة وامل�ؤ�س�سة التعليمية ككل ,لي�صبح
ن�شاط ًا جمتمعي ًا ت�شارك فيه خمتلف قطاعات

املجتمع املحلي .
عموم ًا ال ب�أ�س من الإ�شارة �إىل �أن �إهتمام
الإن�سان ومنذ قدمي الزمان بالكتاب ,ويف
هذا املجال تذكر بع�ض امل�صادر �أن من
�أوائل املكتبات التي � ّأ�س�سها الإن�سان قدمي ًا
يف منطقة ال�رشق الأو�سط كانت مكتبة
إ�سكندرية والتي �ش ّيدت على يد اليونان
ال
ّ
قبل امليالد  ,حيث عك�ست ح�ضارة اليونان
ثم
وثقافتهم واهتامهم بالكتابة والكتابّ ,
ا�ستمر االهتمام بالكتاب حتى جاء اخلليفة
ّ
العبا�سي امل�أمون والذي جعل لكلّ من يقوم
ّ
أجنبي وزنه ذه ًبا ,و� ّأ�س�س
�
كتاب
برتجمة
ّ
�سماها بيت احلكمة كانت �أ�شبه باملكتبة
دارا ّ
ً
العلمي الذي يلتقي فيه
العامة واملجمع
ّ
ّ
العلماء والفال�سفة ويتناق�شون ويتدار�سون
ويتحاورون فيما بينهم  ,مما كان له دور
ال ي�ستهان بع يف تعميق املعرفة و�إنت�شار
الكتاب و�إزدياد �أهميته يف حياة الإن�سان .
كما ال يفوتنا الت�أكيد �أنه وعلى الرغم
من ان�شغال النا�س يف الآونة الأخرية
بالتطورات التكنولوجية التي �شهدناها يف
و�سائل الإت�صال واملعلومات  ,وما فتحته
ال�شبكات العكبوتية من �آفاق وا�سعة للإطالع
والتح�صيل والن�رش� ,إال � ّأن الكتاب ما زال
يحتل مكانه ال�سامي يف حياة الب�رشية
 .فمهما كان امل�صدر الذي نح�صل على
املعلومات منه ف�إنّ ه ال ي�ضاهي الكتاب,
خا�صة و�أن قراءة �صفحات الكتاب
جتعلنا ن�شعر مبعاين املفردات
التي نقر�ؤها و�أن له �سلطان ًا ال
منازع له .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س
عزيزي القارئ ولتعميم الفائدة
من هذه التجربة الرائدة يف
حميطنا اجلغرايف ال ب�أ�س من
املرور وب�شكل خمت�رص على �أهم
الأهداف والغايات املن�شود بلوغها
عرب هذه املبادرة :
 1رفع الوعي مبدى �أهميةالقراءة لدى طلبة الوطن العربي
 2تنمية مهارات اللغة العربيةوحت�سينها لتمكني الطالب من
التعبري بلغتهم بف�صاحة وطالقة
 3-تنمية مهارات التحليل

والتفكري النقدي
 4دعم القراءة وتغيري واقعها املزري يفالعامل العربي
� 5إبراز جيل جديد متفوق يف جمال االطالعوالقراءة و�شغف املعرفة
 6ت�شجيع القراءة ب�شكل م�ستدام ومنتظمعرب نظام متكامل من املتابعة للطالب طيلة
العام الأكادميي
 7تعزيز احل�س الوطني والعروبةوال�شعور باالنتماء �إىل �أمة واحدة
ونختم �صفحة اليوم يف ال�سطور التالية
بالتجوال بني م�سارات ومراحل امل�سابقة
تتمثل مراحل
و�رشوطها :
ً
امل�سابقة املتدرجة يف التايل �أوال تبد�أ
من املدر�سة ,نواة التحدي الرئي�سة,التي
ت�رشف على ت�سجيل الطلبة وتزويدهم
بالكتب اخلا�صة بالتحدي ومتابعتهم من
املعلمني وامل�رشفني املعنيني وجلان
حتكيم داخلية على م�ستوى املدر�سة ,ومن
ثم تنتقل �إىل الت�صفيات التمهيدية على
م�ستوى كل منطقة �أو �إدارة تعليمية ,لتكتمل
بالت�صفيات النهائية على م�ستوى الدولة
لينتقل بعدها مبا�رشة �أوائل الطــلبة يف الدول
امل�شاركة �إىل الت�صفية النهائية يف دبي.
كما ي�ستند املحكمون يف تقييمهم �إىل معايري
وا�ضحة وحمددة ,يتم من خاللها اختبار
مهارات الطلبة اال�ستيعابية والتعبريية:
 1ينبغي على كل طالب قراءة  50كتاب ًايف �شتى �أنواع املعارف الأدبية والفكرية
والعلمية خارج املنهاج الدرا�سي.
 2يتعني على الطالب ,التمتع بالقدرةعلى تلخي�ص م�ضمون الكتاب ب�صورة وا�ضحة
وجامـــعة و�شاملة مع الرتكيز على النقاط
الأ�سا�سية
� 3أن تكون لديه القدرة على التعبري عن�أهم ما يطرحه الكتاب بلغة عربية �سليمة
ومتــينة� ,ضــمن عـر�ض منظم للأفكار,
يعك�س ثقةً ومتكن ًا.
� 4إعادة �صياغة الأفــكار واملفاهيمالواردة يف الكتاب ,والبــناء على هذه الأفكار
واملفاهيم وتطوير ملكة حتليلية ونقـــدية
متكنه من البناء عليها م�ستقبالً ,لتكوين
ر�أي نقدي بنّاء ,ي�شكل الأ�ســـا�س ل�شخ�صية
خالقة قادرة على الإبداع واالبتكار.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح
�سليمان -:
تكت�سب ق�ضية التعليم والتعلم �أهمية
ق�صوى يوما بعد يوم وب�شكل مطرد ،
لي�س فقط جمرد �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
التعليمية ومدها بجميع الأدوات املادية
الكمية الالزمة والقوى الب�رشية العديدة
وكفى  ،بل �أ�صبح ال�سعي لتح�سني ورفع
م�ستويات الكفاءة التعليمية ومتابعة
اجلودة والنوع الذي ميكن �أ�صحابه من
املناف�سة مع غريهم من الدول والأفراد
يف �سوقي العمل املحلي والعاملي ( ،
و�إال �أ�صبح عن�رصا ملجرد ت�ضييع للوقت
وللإمكانات املادية منها واملعنوية
للدولة وللأفراد امللتحقني به ) ،
ولهذا �أ�صبح اجلميع يعطيه الهم الأكرب
 ،حيث ظل ي�شغل اهتمام املخططني
اال�سرتاجتيني وجميع اجلهات املهتمة
بتطور ومناء البلدان  ،كما �أ�صبح
ي�شغل جميع الأ�رس والأفراد يف حر�صهم
للإلتحاق بامل�ؤ�س�سات التي تفيدهم
علميا وعمليا واختيار ما ي�ساعدهم
منها يف حت�سني حياتهم االقت�صادية
واملعي�شية  ،مهما كلفهم ذلك من
التكاليف املادية واملعنوية  ،وبكل ما
تعنيه الكلمة وبال مبالغة �أو تهويل فقط
�أ�صبحت ق�ضية التعليم وخمرجاته ( �أي
نوعية اخلريجني منه ومدى قدرتهم على
الإ�سهام املنتظر منهم يف بناء البلدان
)  ،هي الق�ضية املركزية ايل ت�ستحوز
على تفكري واهتمام جميع دول العامل
ل�سبب ب�سيط ومعلوم وهو �أن التعليم هو
الذي يتحكم على الكفاءة والقدرة والعقل
الب�رشي  ،و�أن الب�رش يعتربون متطورن
�أو مت�أخرون متى ما تطورو عقليا وفكريا
وعلميا � ،أو بتعبري �أخر �أنهم ي�ستطيعون
الإ�سهام يف بناء وتطوير بلدانهم تبعا
مل�ستوى تطورهم العلمي والفكري  ،كما
�أن التعليم والتنمية الب�رشية قد �أ�صبحتا
الأداتني الرئي�سيتني املرتبطتني بق�ضية
التنمية والتطور امل�ستدامني للبلدان .
وعليه و�سريا على هذا املفهوم  ،فمتى ما
خططنا للتنمية الإقت�صادية � ،أ�صبح لزاما
علينا �أوال وقبل كل �شيئ �أن نثبت �أركان
التعليم الكفوء ل�ضمان التنمية الب�رشية

 ،ومن ثم التنمية الإقت�صادية ،
ولهذا ال�سبب �أ�صبحت املفاهيم
الثالث ال تنف�صل عن بع�ضهما
البع�ض ( التعليم – التنمية
الب�رشية – التنيمة الإقت�صادية
) ففي عامل مل يعد يعرتف �إال
بالرثوة الب�رشية كرثوة وحيدة
 ،فالذين يرتبون لإعادة تخطيط
اخلريطة العاملية يعلمون جيدا
�أن م�ستقبل الأقطار الب�رشية
مرهون بالتعليم واكت�ساب
املعرفة .
وعندما نتحدث عن ذلك
التنا�سق بني ق�ضيتي التنمية
الب�رشية والتعليم  ،نعلم بان
الأوىل جذبت مفهوم وممار�سة
االهتمام العاملي والإقليمي
نحواحلاجة املطردة �إىل خلق
عقل متجدد ملجتمع متجدد ،
يف عامل متجدد  ،ومن ثم �أكدت
املتابعات العلمية حل�صاد م�ؤ�رشات
التنمية الب�رشية للأمم املتحدة �أهمية
بناء الب�رش و�إن�ضاج قدراتهم باعتبار
هذا املعيار هو �سبب البقاء الفاعل
واال�ستمرارية يف عامل اليوم والغد .
�أما التنمية الب�رشية فتنظر �إيل التعليم
من ثالث زوايا رئي�سية -:
)-.الزاوية الأوىل :االهتمام بتوفري
التعليم ك�أداة الكت�ساب التقنية (
التكنولوجيا ).
الزاوية الثانية  :تركز على ربط
التعليم باحتياجات �سوق العمل املحلي
والعاملي. .
الزاوية الثالثة :التعليم كحق �إن�ساين�أ�سا�سي يهدف �إىل حت�سني و�ضع الب�رش
ولي�س حت�ضري الب�رش للعمل فقط  ،ومن
خالل ربط التعليم باكت�ساب التقنية مت
االهتمام بالرتكيز على التعليم التقني
والتدريب املهني بدل التو�سع يف التعليم
العام  ،وقد حملت فرتة نهاية عقد
ال�ستينات ت�سا�ؤال حول العالقة بني زيادة
اال�ستثمارات يف التعليم والتدريب وبني
املهارات واملهن املحددة التي يتطلبها
املجتمع  ،ويف حماولة لتحديد�أهمية
دور التعليم يف التنمية الب�رشية طرح
التعليم كحق �إن�ساين �أ�سا�سي ،وعليه

فان النظرة �إىل تنمية املوارد الب�رشية
بو�صفها و�سيلة من خالل التدريب واكت�ساب
املهارات ،هي من قبيل عدم ر�ؤية الأمور
ب�شكل �صحيح ،وحتى ميكن احلديث عن
التنمية الب�رشية لتقومي العن�رص الب�رشي
املتاح والوقوف على كفاءة امل�ؤ�س�سة
التعليمية فيما يتعلق بالعن�رصالب�رشي.
يتطلب الأمر مقاي�سة امل�ؤ�رشات التعليمية
لبلد ما مع البلدان الأخرى وخ�صو�صا
املتقدمة منها تعليميا ..
ويف جمال الن�رش الكامل للتعليم راقي
النوعية ،مع �إيالء مكانة خا�صة لطرق
التح�صيل التعليمي والتعلم امل�ستمر مدى
احلياة  ،تت�ضمن املقرتحات التف�صيلية
يف جمال �إ�صالح التعليم �إعطاء �أولوية
للتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة،
وتعميم التعليم الأ�سا�سي للجميع مع
�إطالة �أمده لع�رشة �سنوات �أو �صفوف على
الأقل ،وا�ستحداث ن�سق م�ؤ�س�سي لتعليم
الكبار م�ستمر مدى احلياة وترقية،
و�إعطاء اهتمام خا�ص بالنهو�ض بالتعليم
العايل ،وااللتزام بالتقييم امل�ستقل
والدوري للنوعية يف مراحل التعليم كافة
..
ويف حماولة لتحديد االرتباط بني
التعليم والتنمية الب�رشية  ،طرحت
�أحد وثائق برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ال�صادرة
عام  1987انه يجب حتليل
�أربع ق�ضايا رئي�سية خا�صة
بالتعليم هي:
�أوال  :احلاجة �إىل حتديد
الأولويات بني خمتلف
والأنواع
امل�ستلزمات
التعليمية.
ثانيا :الرتكيز على تعليم
املر�أة باعتبار ها عن�رص
بناء للأ�رسة وللمجتمع .
ثالثا� :إعادة توجيه النظم
التعليمية لتوفري املهارات
الب�رشية �،آخذين بعني
االعتبار واقع التكنولوجيا
اجلديدة ،ويجب �إيالء
�أهمية اكرب للتعليم االبتدائي
للو�صول �إىل االلتحاق
ال�شامل بالتعليم وت�سجيل
معدالت �أعلى من الإملام

بالقراءة والكتابة .
رابعا :الرتكيز على التعليم متعدد
القنوات ،باعتبارها عملية دينامية
جماعية قائمة على امل�شاركة والتفاعل
بني �أطرافه حيث يكون جميع امل�شاركني
فيها معلمني ومتعلمني يف الوقت نف�سه
وهو يهدف �إىل تطوير معلوماتهم
و�إنتاج املزيد منها والتفكري يف �آفاق
جديدة لتوظيفها يف املجاالت التنموية
املختلفة ..
وت�ؤكد البحوث العلمية باطراد على
الأهمية الق�صوى ل�سنوات الطفولة
املبكرة يف ت�شكيل العقل الب�رشي،
وحتديد مدى �إمكاناته امل�ستقبلية ،
الأمر الذي يربز احلاجة �إىل الرتكيز على
التعليم ما قبل املدر�سي �.إال �أن هذا جمال
�آخر تتخلف فيه كثري من بلدان العامل
الثالث �أو البلدان النامية � ،إال �أن هناك
الكثري من امل�ؤ�رشات املب�رشة للتغلب
عليها م�ستقبال ..
ولعملية التعليم والتعلم �أهمية ق�صوى
يف منظومة املعرفة  ،ويرتتب على هذه
العالقة املحورية �أن يعترب ر�أ�س املال
الب�رشي مبعنى جماع املعارف والقدرات
واملهارات التي يكت�سبها الب�رش يف
املجتمع عرب التعليم واخلربة العملية
وهي النواة ال�صلبة ن�سبيا لتكوين
را�س املال املعريف  . .وهنا يقت�ضي
الأمرتوطني العلم وبناء قدرات ذاتية
يف البحث والتطوير التقني يف جميع
الن�شاطات املختلفة  ،من خالل ت�شجيع
البحث الأ�سا�سي و�إقامة ن�سق لالبتكار
يتمركز بحيث يتخلل الن�سيج املجتمعي
ب�أجمعه  ،مع ا�ستكماله وتعزيزه ب�إمدادات
حملية ودولية  ،وينبغي الإ�رساع يف
تطبيق تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف
�إطار من ال�سيا�سات واحلوافز التي ت�شجع
على الو�صول �إىل املعلومات ال�صحيحة
واملفيدة ب�أ�رسع ما ميكن ..
والتحول احلثيث نحو منط �إنتاج
االجتماعية
البنية
يف
املعرفة
واالقت�صادية من خالل التوجه نحو
تطوير املوارد القابلة للتجدداعتمادا
على القدرات التقنية واملعرفية الذاتية
 ،وتنويع البنى االقت�صادية والأ�سواق،
كما يتطلب تطوير وجود �أقوى ملفهوم
االقت�صاد اجلديد ..
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يف املرحلة احلادية ع�رشة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

مان�ش�سرت �سيتي ي�سحق �ساوثهامبتون ..وينفرد ب�صدارة الربميريليج

ا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي �صدارة الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،بفوزه على �ضيفه �ساوثهامبتون � ،6-1أول �أم�س
الأحد ،على ملعب "االحتاد"� ،ضمن مناف�سات اجلولة الـ.11
و�أحرز �أهداف مان�ش�سرت �سيتي كل من العب �ساوثهامبتون
وي�سلي هويت باخلط�أ يف مرماه (الدقيقة  ،)6و�سريجيو
�أجويرو (الدقيقة  )12ودافيد �سيلفا (الدقيقة  )18ورحيم
�سرتلينج (الدقيقة  45+2و ،)67ولريوي �ساين ( ،)90+1فيما
�سجل داين �إجنر هدف ال�ضيوف الوحيد يف الدقيقة  .30وبهذه
ّ
النتيجة ،يت�ص ّدر مان�ش�سرت �سيتي الرتتيب بر�صيد  29نقطة،
ّ
فتوقف
متفوقا على ليفربول بفارق نقطتني� ،أما �ساوثهامبتون
ّ
ر�صيده عند  7نقاط ليظل يف املركز الـ .16و�أجرى مدرب
مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب جوارديوال تعديال واحدا على ت�شكيلته
الأ�سا�سية ،فجل�س الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز على مقاعد
البدالء ل�صالح الأملاين لريوي �ساين� .أما مدرب �ساوثهامبتون
مارك هيوز ،فقام بـ 3تعديالت على ت�شكيلته الأ�سا�سية ،ف�شارك كل من بيري�-إميل هويربج وجيم�س وارد-براو�س و�شابن لوجن
مكان �أوريول روميو وحممد اليون�سي وت�شاريل �أو�سنت .تق ّدم مان�ش�سرت �سيتي يف الدقيقة ال�ساد�سة عندما تل ّقى �ساين متريرة
من برناردو �سيلفا ،قبل �أن يتق ّدم بالكرة ويحاول ت�سديدها يف الزاوية ال�سفلى ،ليكملها هويت بطريق اخلط�أ يف مرمى فريقه،
وجاء الهدف الثاين يف الدقيقة  ،12بعد جمهود فردي ناجح من �سرتلينج الذي مرر الكرة �إىل املتح ّفز �أجويرو ليودعها يف
ال�شباك .وبعد الهدف الثاين بـ 6دقائق ،عزّ ز ال�سيتي تق ّدمه بالهدف الثالث ،بعدما ا�ستقبل �ساين كرة �سرتلينج ثم �أر�سلها
ّ
ومتكن من تقلي�ص الفارق يف الدقيقة
وحت�سن �أداء الفريق ال�ضيف مع مرور الوقت،
نحو دافيد �سيلفا الذي و�ضعها يف املرمى.
ّ
 ،30عندما احت�سب احلكم ركلة جزاء له �إثر عرقلة �إجنز من قبل حار�س مان�ش�سرت �سيتي �إيدير�سون ،فن ّفذ الالعب نف�سه الركلة
ّ
تخطيه ماريو
بنجاح .وطالب العبو مان�ش�سرت �سيتي بركلة جزاء يف الدقيقة  ،42بعد �سقوط �سرتلينج داخل املنطقة عقب
امل�سجلني يف الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط
ليمينا ،بيد �أن احلكم �أمر مبوا�صلة اللعب ،ثم و�ضع �سرتلينج ا�سمه على الئحة
ّ
ال ّأول ،عندما انطلق �أجويرو بالكرة من الناحية الي�رسى قبل �أن ميررها �إىل �سرتلينج الذي ف�شل يف اللم�سة الأوىل ،قبل �أن
يح�صل على فر�صة ثانية ويودع الكرة يف ال�شباك� .أنقذ �إيدير�سون مرمى �سيتي على دفعتني يف بداية ال�شوط الثاين بعدما ت�ص ّدى
لت�سديدة وارد-براو�س ومتابعة �إجنز يف الدقيقة  ،49ثم ّ
تدخل احلار�س الربازيلي جم ّددا لإبعاد ر�أ�سية من �إجنز يف الدقيقة
مقو�سة من �ساين ب�إطار املرمى ،ونال ال�ضيوف عقابهم على �إهدار
 .55ورد مان�ش�سرت �سيتي يف الدقيقة  62عندما ارتطمت كرة ّ
الفر�ص بالدقيقة  ،67بعدما تل ّقى �سرتلينج متريرة �أجويرو وو�ضع الكرة من حتت احلار�س �أليك�س ماكارثي داخل املرمى.
و�أجرى �ساوثهامبتون تبديالته ب�إ�رشاك اليون�سي ومايكل �أوبافيمي مكان ناثان ريدموند ووارد-براو�س ،فيما دخل فيل فودين
مرر البديل �ستيوارت �أرم�سرتوجن الكرة
وفابيان ديلف يف ت�شكيلة ال�سيتي .و�أهدر �ساوثهامبتون فر�صة يف الدقيقة  ،84عندما ّ
�إىل لوجن الذي �سيطر عليها قبل �أن ي�س ّددها بجانب املرمى ،ثم جاء الدور على �ساين ليحرز الهدف ال�ساد�س لفريقه بالدقيقة
الأوىل من الوقت بدل ال�ضائع ،عن طريق ت�سديدة �أر�ضية من على حدود منطقة اجلزاء ،لينتهي اللقاء بفوز ال�سيتي بنتيجة .6-1

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

العدد ()38

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اجلولة الـ  11من الدوري الإيطايل:

�شخ�صية البطل تقود يوفنتو�س لعبور كالياري
وا�صل نادي يوفنتو�س ،تفوقه يف
مناف�سات الدوري الإيطايل ،بتحقيق
الفوز العا�رش له يف البطولة هذا
املو�سم ،ليرتبع على قمة الكالت�شيو،
بفارق  6نقاط عن �أقرب مالحقيه� ،إنرت
ميالن ونابويل .وتغلب يوفنتو�س،
ال�سبت املا�ضي ،على �ضيفه كالياري،
بنتيجة  ،3-1على ملعب �أليانز
�ستاديوم ،يف �إطار اجلولة الـ  11من عمر
الكالت�شيو .وارتفع ر�صيد يوفنتو�س
�إىل  31نقطة ،يف املركز الأول ،بفارق
 6نقاط عن �أقرب مالحقيه �إنرت ميالن
ونابويل .وواجه يوفنتو�س ،بع�ض
امل�صاعب خالل مواجهة كالياري ،رغم
متكنه من ت�سجيل ثالثية ،لكنه عانى
ريا خالل اللقاء .بدا اعتماد ما�سيميليانو
كث ً
�أليجري ،املدير الفني ليوفنتو�س ،على كري�ستيانو رونالدو كمهاجم �رصيح ،يف
طريقة اللعب " ،"4-3-3مع وجود باولو ديباال ودوجال�س كو�ستا على الأطراف.
وبد�أ �أليجري ،املباراة برباعي اخللف املكون من كان�سيلو ودي ت�شيليو وبونوت�شي
واملهدي بنعطية� ،أمامهم ثالثي الو�سط بنتانكور وبيانيت�ش وماتويدي ،فيما
يقود الهجوم ،رونالدو وديباال ودوجال�س كو�ستا .وداخل امللعب ،تواجد الدون
الربتغايل يف �أغلب حلظات اللقاء ،يف اجلهة الي�رسى ،فيما تناوب ديباال وكو�ستا
الدخول �إىل منطقة اجلزاء .ومل يكن ليوفنتو�س� ،أي �شكل يف الناحية الهجومية،
وعانى رونالدو يف اجلهة الي�رسى �أمام احلائط الدفاعي املنظم لل�ضيوف ،بينما
مل يظهر ديباال �أو كو�ستا بال�شكل املطلوب .ظهر نادي يوفنتو�س مب�ستوى هزيل
ؤخرا.
ومتذبذب ،بجانب بع�ض الأخطاء الدفاعية التي ال يزال الفريق يعاين منها م� ً
تقدم اليويف بهدف مبكر يف ال�شوط الأول �أمام كالياري ،لكن م�ستواه تراجع طوال
ال�شوط الأول ،لينجح ال�ضيوف يف �إدراك التعادل يف الدقيقة  .36ورغم الفوارق
الفنية التي ت�صب ل�صالح العبي اليويف ،لكن بع�ض الأندية متكنت من �إحراج بطل
الكالت�شيو يف �أكرث من منا�سبة ،لكن �شخ�صية البطل �أنقذت ال�سيدة العجوز .ما
عاب على يوفنتو�س ،هو ال�ضعف الذي ظهر عليه دي ت�شيليو ،حتى جنح كالياري
يف ت�سجيل هدف التعادل .كما غابت م�ساندة كان�سيلو املعهودة يف الهجوم ،وظل
يف املناطق الدفاعية لفريقه ،عك�س ما ظهر عليه الالعب منذ ان�ضمامه للفريق.

يف اجلولة احلادية ع�رشة من الليجا الإ�سبانية:

الرهان على فيني�سيو�س �أبرز مالمح معركة �سوالري الأوىل بالربنابيو

قاد الأرجنتيني �سانتياجو �سوالري ،مدرب ريال مدريد ،يوم ال�سبت املا�ضي� ،أول مباراة للفريق يف ملعبه "�سانتياجو
برنابيو" والتي حقق فيها الفوز على بلد الوليد بهدفني نظيفني .وكانت مالمح املعركة الأوىل خلليفة املدير الفني جولني
لوبيتيجي يف معقل الفريق امللكي على النحو التايل :حيث �أن الفارق الكبري بني �سوالري ولوبيتيجي جتلى يف منح الفر�صة
للربازيلي ال�شاب فيني�سيو�س والذي نزل بديال بالدقيقة  ،73حمل ماركو �أ�سين�سيو ،بينما كان التعادل ال�سلبي يخيم على
املباراة ،لكنه ا�ستطاع �أن ي�سجل بعد  10دقائق فقط حمرزا الهدف الأول للريال .وفتح هذا الهدف الباب �أمام حتقيق االنت�صار
الأول للملكي بعد  5جوالت مل يذق بها طعم الفوز يف الليجا .وبهدفه الأول بالليجا� ،أثبت فيني�سيو�س البالغ  19عاما �أنه
على قدر الثقة التي منحها له �سوالري على ح�ساب �أ�سين�سيو .عاند احلظ ،الريال �أثناء الإدارة الفنية للوبيتجي ،ففي فرتته
مل تكن ال�شباك على وفاق مع امللكي ،حيث �شهدت مباريات الفريق ذهاب عدد كبري من الكرات �إىل القائمني والعار�ضة ،كما
عانى من الكثري من الإ�صابات .لكن مع �سوالري �أم�س حالف احلظ الريال ،فت�سديدة فيني�سيو�س �سكنت ال�شباك مبا�رشة وبعدها
احت�سبت ركلة جزاء للمريجني �سجلها �سريجيو رامو�س ليعود امللكي لطريق االنت�صارات يف الليجا .ظهر الفارق بني �سوالري
ولوبيتيجي يف جانبي امللعب ،فلوبيتيجي كان ال يثق يف �ألفارو �أودريوزوال ،و�سريجيو ريجيلون وكان يف�ضل الدفع بنات�شو
ولوكا�س فا�سكيز عندما تعر�ض مار�سيلو وداين كارفاخال للإ�صابة .لكن �سوالري منحهما الثقة يف ك�أ�س امللك وكرر الأمر �أم�س،
وكحال فيني�سوي�س ظهر كالهما على قدر الثقة وقدما �أداء جيدا .اعتمد �سوالري على طريقة  4ـ  3ـ  ،3وهي ذات الطريقة التي

لعب بها ريال مدريد ،مع جولني لوبيتيجي ،حيث اعتمد يف الهجوم على الثالثي
املعتاد جاريث بيل وكرمي بنزميا وماركو �أ�سين�سيو .جزء من املدرجات مل يكف عن
�إطالق ال�صافرات �ضد رامو�س من البداية ،وهو ما مل يحدث من قبل يف "�سانتياجو
برنابيو" ،لكن قائد امللكي مل يت�أثر وجاء رده بت�سجيل �رضبة اجلزاء .ومل ي�سلم
بيل من �صافرات اال�ستهجان التي تالزمه وتطالب برحيله ،كما كان ملاركو �أ�سين�سيو
ن�صيبا من غ�ضب اجلمهور� ،أما الت�شجيع فكان لفيني�سيو�س الذي ت�ضع اجلماهري
�آمالها عليه ،كما حظي ريجيلون وبنزميا و�إي�سكو بجزء من دعم املدرجات.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  03نوفمرب)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  03نوفمرب)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  03نوفمرب)
انرت ميالن  0:5جنوى 17:00
فيورنتينا  1:1روما 20:00
يوفنتو�س  1:3كالياري 22:30

			
ليجاني�س � 1:1أتلتيكو مدريد 15:00
بورمنوث  2:1مان�ش�سرت يونايتد 		 15:00
				
ريال مدريد  0:2بلد الوليد 18:15
			
�إيفرتون  1:3برايتون 18:00
				
فالن�سيا  1:0جريونا 20:30
			
نيوكا�سل يونايتد  0:1واتفورد 18:00
(الأحد  04نوفمرب)
				
رايو فاليكانو  3:2بر�شلونة 22:45
			
و�ست هام يونايتد  2:4برينلي 18:00
الت�سيو � 1:4سبال 14:30
					
(الأحد  04نوفمرب)
			
كارديف �سيتي  1:0لي�سرت �سيتي 18:00
بارما  0:0فرو�سينوين 17:00
		
				�إيبار  1:2ديبورتيفو �أالفي�س 14:00
�آر�سنال  1:1ليفربول 20:30
كييفو فريونا � 2:0سا�سولو 17:00
				
فياريال  1:1ليفانتي 18:15
وولفرهامبتون  3:2توتنهام هوت�سبري 		22:45
�سامبدوريا  4:1تورينو 17:00
				
ريال �سو�سييداد � 0:0إ�شبيلية 20:30
					
(الأحد  04نوفمرب)
بولونيا � 2:1أتالنتا 20:00
هوي�سكا  1:1خيتايف 				20:30
			
مان�ش�سرت �سيتي � 1:6ساوثهامتون 18:00
ريال بيتي�س � 3:3سيلتا فيغو �			22:45أودينيزي  0:1ميالن 22:30
			
ت�شيل�سي  1:3كري�ستال باال�س 19:00
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الفعالية ينظمها االحتاد االو�سطي للدراجات الهوائية مب�شاركة جميع الفئات

العدد ()38

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

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

يف �إنتظار مباراة الإياب على ا�ستاد راد�س

دراجو االقليم االو�سط ينه�ضون مب�ستوياتهم قبل �إنطالق البطولة االفريقية الأهلي يهزم الرتجي يف ذهاب نهائي دوري �أبطال �إفريقيا

بهدف رفع �أهبة اال�ستعدادات
والتح�ضريات لال�ستحقاقات القارية التي
ت�ست�ضيفها البالد يف االيام القادمة ،
�إرت�أى �إحتاد الدراجات الهوائية باالقليم
االو�سط اىل تنظيم بطولة تن�شيطية بني
دراجيه ت�ستمر لثالثة مراحل وت�ضم جميع
الفئات.
واحت�ضن م�ضمار مونوبوليو فاحتة
الدورة التن�شطية �أول �أم�س االحد (04
نوفمرب)  ،حيث �سلطت معظم اال�ضواء
على �سباق الدرجة االوىل الذي عرف
م�شاركة نخبة كبرية من الدراجني بلغ
عددهم  63دراجا يف مقدمتهم الذين
اكملوا فرتة بقائهم باملركز التدريبي
العاملي التابع لالحتاد الدويل للدراجات
الهوائية  ،ولقطع م�سافة ال�سباق التي
بلغت  104.5كيلومرت.
وبعد فوا�صل متعددة من املحاوالت
االنفرادية الغري ناجحة  ،بلغت الكوكبة
الكبرية منت�صف ال�سباق وبالتحديد
الكيلومرت ( )70الذي �شهد �إنفراد

رباعي من الدراجني هم مكئيل هبتوم
(ات�صاالت)  ،ناتان مدهني (ا�سبيكو)
نوبيل مكئيل( �سمبل)  ،وفلمون مربهتو
(دندن)  ،و�سارت هذه املجموعة ب�رسعة
عالية م�ضاعفة الفا�صل الزمني الذي كان
يف�صلها مع املجموعة الكبرية .
لكن وقبل  4كيلومرتات من نهاية
ال�سباق  ،كان للكوكبة الكبرية ما�أرادت
والتحمت املجموعتني  ،لينتهز دراج
االت�صاالت هانيبال ت�سفاي هذه الفر�صة
ويطري وحيدا باملقدمة حاجز املركز االول
بكل جدارة وا�ستحقاق.
ويف �سباق ال�رسعة الق�صوى الذي جرى
بني املجموعة الكبرية � ،أكمل ثنائي فريق
االت�صاالت ناتنائيل ت�سفاظني و�سرياك
ت�سفوم ت�ألق فريقهما وتبواء املركزين
الثاين والثالث تباعا يف املرحلة.
املركز الرابع� -:أبيل تولدمهن �أ�سبيكو
املركز اخلام�س -:ناتنائيل ابرهام
دندن
املركز ال�ساد�س -:مكئيل هبتوم

لتن�شيط وتنمية املواهب املحلية

ات�صاالت
و�أثبتت املت�سابقة دانايت ف�صوم
من فريق على جدارة م�ستواها يف الوقت
الراهن بفوزها باملركز االول خملفة ع�ضوة
فريق قاال نفحي تعق�ستي قربهيويت
باملركز الثاين ود�سيت كيداين من فريق
عراق باملركز الثالث.
املركز الرابع -:لتي مكائيل ف�سهاي
فردي
املركز اخلام�س -:ليديا م�سجون قاال
نفحي
املركز ال�ساد�س -:دانايت ماريقو�س
دندن
هذا ويف �سباق الدرجة الثانية  ،حاز دراج
فريق االت�صاالت ناهوم مكنن على الريادة
على ح�ساب زميله يف الفريق امانئيل
حماري �صاحب املركز الثاين والدراج
الفردي �أبريانو�س قرماي �صاحب املركز
الثالث.
املركز الرابع -:عقباماريام رزين فردي
املركز اخلام�س -:الك�سندر ا�ساق
ا�سبيكو
املركز ال�ساد�س� -:سام�سوم هبتي
ا�سبيكو
ويف �سباق الدرجة الثالثة  ،كانت
ال�صدارة من ن�صيب جنم فريق ناتنا
عوت امان  ،فيما ذهب املركز الثاين
لدراج فريق دي �إت�ش �إل �ساميون جزائي
تبعه مت�سقن �سلمون من فريق قودايف
باملركز الثالث.
املركز الرابع -:هينوك قربتاتيو�س
فردي
املركز اخلام�س -:دانئيل برهي
قودايف
املركز ال�ساد�س -:ناهوم زمنف�س
قودايف

م�صوع وبارنتو حتت�ضنان بطولتان يف من�شط الدراجات الهوائية

ينظم �إحتاد الدراجات الهوائية
مبديرية م�صوع دورة تن�شيطية من ثالثة
مراحل على �رشف جنوم اللعبة ال�سابقني
مب�شاركة �أربعة فئات عمرية.
ويف �سباق �أول �أم�س االحد ( 04نوفمرب)
الذي جرى حتت �أنظار �أعداد غفرية من
اجلماهري  ،كانت االثارة والندية يف اعلى
م�ستوياتها بني جنوم مدينة م�صوع
ونظرائهم القادمني من مديرية قندع.
وبعد مناف�سة �إمتدت مل�سافة مايقرب
من �ستني كيلومرت  ،حقق دراج مدينة
م�صوع موائيل تيدرو�س العالمة الكاملة
بعدما �أكمل دورة كاملة على بقية
املت�سابقني ليقتن�ص على اللقب بكل
�أريحية دون منازع.
ونال الدراج ال�شاب الذي �صعد حديثا
اىل م�صاف الدرجة االوىل على �إ�شادة
وا�ستح�سان املتابعني للعبة خ�صو�صا
بعد االداء الراقي الذي قدمه يف �سباق
االحد.
ويف مناف�سات الدرجة الثانية الذي
اقيم على م�ضمار امتد مل�سافة 25
كيلومرت� ،أل املركز االول مل�صلحة
�سامئيل يحدقو متقدما على �سيم �أخليلو
�صاحب املركز الثاين.
املركز الثالث -:هانيبال �أتاخلتي
املركز الرابع -:زرئي �سناي برهاين
املركز اخلام�س -:بنيام كيداين
املركز ال�ساد�س � -:أمين عبده
هذا ويف نتائج مناف�سات ال�سيدات
 ،نالت املت�سابقة �أريام برهاين على
املركز االول تاركة املركزين الثاين
والثالث لكل من ليديا رد�أ و�سارون
دانئيل على الرتتيب.
�أما يف الدرجة الثالثة فحاز ملكيا�س

داويت على �صدارة الرتتيب متفوقا
على جميع مناف�سيه.
ويف �سياق مت�صل بلعبة الدراجات
الهوائية لكن بحا�رضة القا�ش بركة مدينة
بارنتو  ،تقام بطولة �إقليمية مبنا�سبة
اليوم العاملي لل�شباب بالتعاون بني
االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة فرع
�إقليم القا�ش بركة وبرنامج االمم
املتحدة لالمومة والطفولة (اليوني�سيف)
ي�ستمر لأربعة مراحل يف الفرتة من الرابع
من نوفمرب ولغاية اخلام�س والع�رشين من
نف�س ال�شهر.
الهدف من املنا�سبة بح�سب القائمني
عليها هو تن�شيط اللعبة على م�ستوى
االقليم وتنقيب املواهب الريا�ضية
والعمل على �صقلها وتنمية �إمكانياتها
ال�رشاكها يف البطوالت الوطنية ب�أف�ضل
ماميكن.
و�ضمت خارطة املناف�سة �سباقات

يف �أربعة فئات  ،بيد �أن �سباق الدرجة
االوىل كان الغائب االبرز يف املرحلة
لعدم االتفاق يف جوانب معددة  ،لينح�رص
ال�سباق بني فئات الدرجتني الثانية
والثالثة وفئة ال�سيدات.
ويف النتائج النهائي  ،حاز الدراج منري
حممد من فريق بارنتو على املركز االول
يف الدرجة الثالثة  ،تاله يوهن�س ظقي من
�أغوردات يف املركز الثاين بينما مل يخرج
املركز الثالث من اع�ضاء فريق �أغوردات
وجاء عرب بيرت م�سقنا.
�أما يف �سباق الدرجة الثاينة  ،ف�ألت
الغلبة مل�صلحة الثنائي مرهاوي
ت�سفامكائيل و�سامئيل �أمانئيل بعيد
�إ�ضافتهما دورة كاملة على بقية
املناف�سني.
وتربعت ودب برهاين على �صدارة
�سباق ال�سيدات  ،على ح�ساب زميلتها يف
فريق بارنتو �سارون تكيئ الثانية.

فاز الأهلي امل�رصي على �ضيفه الرتجى
التون�سى بثالثة �أهداف مقابل هدف وحيد
يف ذهاب نهائي دوري �أبطال �أفريقيا.
و�سجل العب الأهلي ،وليد �سليمان،
ّ
هدفني من ركلتي جزاء ،بينما �أحرز عمرو
ال�سولية الهدف الثالث لأ�صحاب الأر�ض.
وجاء هدف الرتجي الوحيد عن طريق ركلة
جزاء �سجلها يو�سف باليلي.
ويلتقي الفريقان يف مباراة الإياب على
ا�ستاد راد�س بالعا�صمة التون�سية ،يوم 9
نوفمرب اجلاري.
و�شهدت املباراة التي �أقيمت

م�ساء اجلمعة ا�ستخدام تقنية التحكيم
بالفيديو ،عندما جل�أ احلكم اجلزائري
مهدي عبيد �شارف �إليها الحت�ساب ركلتي
جزاء ل�صالح الأهلي.
وي�سعى الفريق امل�رصي للح�صول على
اللقب القاري التا�سع يف تاريخه.
وكان الأهلي قد فاز يف دور املجموعات
على الرتجي يف تون�س بهدف ل�صفر،
وانتهت املباراة يف م�رص بال �أهداف.
و�سي�ضمن الفريق الفائز باللقب مكانه
يف مناف�سة ك�أ�س العامل للأندية التي
�ستقام يف الإمارات يف �شهر دي�سبمر.

عدد من الفرق قد حت�سم ت�أهلها للدور الثاين من امل�سابقة

الت�أهل الأوروبي بوابة الكبار نحو الت�ألق املحلي

تعود عجلة دوري �أبطال �أوروبا للدوران
جمددا ب�إقامة مباريات اجلولة الرابعة من
دور املجموعات ،حيث �ست�سلط الأ�ضواء
هذا الأ�سبوع على عدد من الفرق قد حت�سم
ت�أهلها للدور الثاين من امل�سابقة.
هذه الفرق �ستحاول حتقيق الفوز
حل�سم بطاقة الت�أهل �إىل ثمن النهائي،
من �أجل الرتكيز على الدوري املحلي
م�ؤقتا ،حلني بدء مناف�سات الدور التايل
يف البطولة الأوروبية.
وي�ستعر�ض يف التقرير التايل� ،أبرز
الفرق القريبة من حتقيق الت�أهل الأوروبي
مبكرا:
ً
بورو�سيا دورمتوند
�ست�شهد العا�صمة "مدريد" مواجهة
مثرية بني �أتلتيكو وبورو�سيا دورمتوند
�ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل ،حيث
�سي�سعى الفريق الإ�سباين �إىل االنتقام
من اخل�سارة الفادحة التي تعر�ض لها
يف اجلولة املا�ضية �أمام نظريه الأملاين
بنتيجة .4/0
يف املقابل �سي�سعى دورمتوند للعودة
بالفوز من ملعب "واندا ميرتوبوليتانو"،
من �أجل �ضمان الت�أهل للدور الثاين ،حيث
يحتل الفريق الأملاين �صدارة املجموعة
بر�صيد  9نقاط بفارق  3نقاط عن الروخي
بالنكو�س ،لذلك �إذا عاد فريق املدرب
لو�سيان فافر بـ 3نقاط �سي�ضمن الو�صول
لثمن النهائي.
وهذا الأمر �سيجعل دورمتوند يركز �أكرث
يف الفرتة املقبلة على مباريات الدوري
الأملاين ،الذي يرتبع على �صدارته بفارق
 4نقاط عن بايرن ميونخ.

يوفنتو�س
ننتقل �إىل �إيطاليا التي �ست�شهد �إحدى
مباريات القمة يف اجلولة الرابعة بني
يوفنتو�س ومان�ش�سرت يونايتد على ملعب
"�أليانز �ستاديوم" ،حيث �سي�سعى فريق
ال�سيدة العجوز لتحقيق الفوز من �أجل
�ضمان بطاقة الت�أهل الأوىل يف املجموعة
الثامنة.
يوفنتو�س يت�صدر املجموعة بر�صيد
 9نقاط ،و�إذا حقق الفوز �أمام ال�شياطني
احلمر �سي�صل للنقطة  ،12وي�ضمن بذلك
ر�سميا.
الت�أهل
ً
ويت�صدر يوفنتو�س كعادته الدوري
الإيطايل بر�صيد  31نقطة بفارق  6نقاط
عن �إنرت ميالن الو�صيف.
بر�شلونة
مدينة "ميالنو" �ست�س�ضيف مباراة
بر�شلونة مع �إنرت ميالن على ملعب
"جو�سيبي مياتزا" ،حيث �سي�سعى الفريق
الكتالوين ملوا�صلة �سل�سلة انت�صاراته
املميزة يف الفرتة الأخرية لي�ضمن الت�أهل
للدور الثاين.
بر�شلونة يحتل �صدارة املجموعة
الثانية بر�صيد  9نقاط بفارق  3نقاط
عن �إنرت ميالن الو�صيف ،لذلك �إذا حقق
الفريق الكتالوين الفوز �سي�ضمن الت�أهل
للدور الثاين.
الليجا الآن �أ�صبحت مباحة لرب�شلونة،
ب�سبب املعاناة التي يعي�شها ريال مدريد،
بالإ�ضافة لتذبذب م�ستوى �أتلتيكو مدريد،
مما يجعل لقب الدوري الإ�سباين �أقرب �إىل
قلعة "كامب نو" ،حيث يت�صدر الفريق
الكتالوين البطولة بر�صيد  24نقطة.

عندما يلتقي نظريه الأمريكي يف مباراة خريية

ً
ً
روين قائدا ملنتخب انكلرتا جمددا!!
ذكرت تقارير �صحفية انكليزية الأحد،
ب� ّأن مهاجم منتخب �إنكلرتا ال�سابق ونادي
دي �سي يونايتد الأمريكي حاليا ً ،واين
روين� ،سيكون قائداً للأ�سود الثالثة ملرة
واحدة فقط عندما يلتقي نظريه الأمريكي
يف مباراة خريية.
و�سيحت�ضن ملعب وميبلي ال�شهري هذه
املباراة يف  15نوفمرب احلايل.
وكان روين �أعلن اعتزاله اللعب دوليا ً يف

�آب�/أغ�سط�س عام  2017بعد �أن خا�ض يف
�صفوف انكلرتا  119مباراة دولية �سجل
خاللها  53هدفا ً (رقم قيا�سي حملي).
و�ستكون املباراة مبثابة التكرمي للولد
الذهبي لكرة القدم االنكليزية ونادي
مان�ش�سرت يونايتد �سابقا ً.
وذكرت ال�صحف ب� ّأن االحتاد الإنكليزي
اتفق مع روين على خو�ض هذه املباراة مع
حمادثات طويلة بني الطرفني ونقلت

عن م�صدر قوله�" :ستمنح هذه املباراة
الفر�صة �أمام �أن�صار الكرة الإنكليزية
ليقوموا بتوديع العب حمبوب لديهم
ويف الوقت نف�سه �ستدر املباراة �أمواالً
مل�ؤ�س�سات خريية".و�سيعلن مدرب
انكلرتا غاريث �ساوثغيت ت�شكيلته
الر�سمية للمباراة �ضد الواليات املتحدة

الأ�سبوع املقبل .وكان روين بد�أ م�سريته
مع منتخب انكلرتا يف  12فرباير عام
� 2003ضد �أ�سرتاليا بعمر  17عاما ً و111
يوما ً ،و�شارك معه يف �ست بطوالت كربى
وكان قائداً له يف  22مباراة.
وخا�ض �آخر مباراة دولية له �ضد
ا�سكتلندا يف نوفمرب .2016
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()38

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
مايكل �سبن�س
ولد يف عام  1943يف مونتكلري نيوجريزي
 .ثم انتقلت �أ�رسته �إىل مزرعه خارج تورنتو
والتحق باملدر�سة الداخلية عام  .1951ثم
انتقل عام � 1952إىل تورونتو وذهب �إىل
�أوروبا يف �صيف عام .1962
تخ�ص�ص يف الريا�ضيات يف �أك�سفورد راندي
وتخرج من جامعة برين�ستون ،من  1968طالبا يف �أك�سفورد بد�أ (.)economic
يف برنامج الدكتوراه يف جامعة هارفارد عمل يف حرب فيتنام عام .1969
منح الدكتوراه عام  1970بكلية كينيدي للت�ضمن عام  ،1971بد�أ التدري�س يف
الطرق التحليليه يف كلية كنيدي للدرا�سات احلكومية وكان مي�ضى ال�صيف يف
بريكلي يف االقت�صاد الريا�ضي .عام  1972ح�صل على جائزة "ديفيد �أي �آبار"
للكتب اطروحتة الدكتوراه يف "�إ�شارة ال�سوق" وعام  1973انتقل �إىل �ستانفورد
يف االقت�صاد اجلزئي النظرية والتطبيقيه ال�صناعية.
عاد �إىل هارفارد ك�أ�ستاذ للتعليم العايل وتلقي جائزة التعليم غالربيث
يف هارفارد تلقى ميداليه من الرابطة االقت�صادية الأمريكية ويف يناير 1983
�أ�صبح رئي�سا لق�سم االقت�صاد يف جامعة هارفارد عام  1984ويف �أول �سنة 1986
ان�ضم �إىل جمل�س �إدارة �رشكة بوالرويد.

من طرائف العرب

 جاءت امر�أة �إىل احلجّ اج بن يو�سف ّالثقفي تلتم�س �أن يُط ِلق �سراح زوجها و�أخيها وابنها الذين
كان قد �أ�سَ َرهم بعد انت�صاره يف معركة وادي اجلماجم ،فقال لها -:مادامت لك ال�شجاعة لتواجهي
أحدهم ف�أيّهم تختارين؟ فكرت املر�أة لوهلة ُثم قالت -:الزوج
الأمري ف�إين �س�أقبل � ْأن �أف ّرج عن � ِ
ُ
موجود واالبن مولود والأخ مفقود� ،أختار الأخ .ف�أعْ جبَ احلجاجُ بجوابها و �أفرج عن الثالثة.
 قيل حلكيم� -:أي الأ�شياء خري للمرء؟ قال -:عقل يعي�ش به .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال -:ف�إخواني�سرتون عليه .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال -:فمال يتحبب به �إىل النا�س .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال-:
ف�أدب يتحلى به .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال -:ف�صمت ي�سلم به .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال -:فموت
يريح منه العباد والبالد.
 كان رجل فى دار ب�أجرة ،وكان خ�شب ال�سقف قدمي ًا بالي ًا فكان يتفرقع كثريا،فلما جاء �صاحبالدار يطالبه بالأجرة قال له� -:أ�صلح هذا ال�سقف فانه يتفرقع .قال -:ال تخاف وال ب�أ�س عليك
فانه ي�سبح اهلل .فقال الرجل�-:أخ�شى �أن تدركه اخل�شية في�سجد.
قال  -:احلجاج لأعرابي كان ي�أكل ب�سرعة على مائدته� -:أرفق بنف�سك  .فقال له الأعرابي-:و�أنت �أخف�ض من ب�صرك.
 قال احدهم لل�شاعر الظريف كلثوم بن عمرو العتابي  ،عندما كان ي�أكل خبزا على الطريق-:ويحك ياعتابي ،االت�ستحي؟ فقال -:لو كنت يف حظريه ،اكنت ت�ستحي �أن ت�أكل وما فيها من البقر
يراك؟
قال االول -:بالطبع ال .فقال� -:إذ ًا �أنتظر حتى �أريك انهم بقر .فوقف العتابي يخطب يف النا�س
ويعظ  ،ويدعو حتى كرث الزحام ،ثم قال لهم -:روى لنا غري واحد انه من بلغ ل�سانه ارنبة انفه
دخل اجلنه .
ف�أخذ كل واحد من احل�ضور يخرج ل�سانه ويقي�سه لرياه اذا بلغ �أرنبة �أنفه ام ال .وملا تفرق اجلمع
قال العتابي للرجل -:امل اقل لك انهم بقر.

اقوال ماثورة

حكم وامثال
 تذكر �أن �إهمالك لأ�شياءك الق ّيمةّ
وال�ضياع.
يعر�ضها لل ّتلف
ّ
 �إعجاب الإن�سان بنف�سه دليل على�صغر عقله .
 الإن�سان الذي لديه �شجاعةخارجية ،يجر�ؤ على املوت..
والإن�سان الذي لديه �شجاعة
داخلية ،يجر�ؤ على احلياة.
 الأمل طعام الفقري . من جنّ باحلب فهو عاقل ومن جنّبغريه فهو جمنون .
 ان الذين ال يعرفون قيمة احلياةال ي�ستحقونها.
 الأ�صدقاء باملواقف ولي�س بال�سنني ..حقيقة �ستدركها يوم ًا ما .
 يف الزواج لي�س هناك �سوى يومنيجميلني ،يوم دخول القف�ص ويوم
اخلروج منه.
 من زاد حبه لنف�سه ،زاد كرهالنا�س له .

فيتنامية تتوج على
عر�ش "جمال الأر�ض"

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

االحداث الداخلية-:
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1991م -:مت الإعالن عن مر�سوم اخلدمة الوطنية .االحداث اخلارجية-:
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1922م -:ملك اململكة املتحدة جورج اخلام�س يعلن�أيرلندا دولة حرة يف �إطار الكومنولث الربيطاين ولي�ست جمهورية م�ستقلة وبدون
�شطرها �شمايل.
رئي�سا للواليات
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1860م -:انتخاب �أبراهام لينكون ًاملتحدة.
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1913م -:القب�ض على مهامتا غاندي بينما كان يقودم�سرية عمال املناجم الهنود يف جنوب �أفريقيا.
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 2005م� -:إع�صار �إيفان ي�ضرب واليتي كنتاكيو�إنديانا ويخلف ثالثني قتيلاً و�آالف املنازل املدمرة.
 -يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1771م -:تويف العامل يف علم الفلك االجنليزي جونبفي�س.
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1893م -:تويف امل�ؤلف واملو�سيقي الرو�سي بيرت �إليت�شت�شايكوف�سكي.
 يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1941م -:تويف االديب الفرن�سي موري�س لوبالن. يف ال�ساد�س من نوفمرب عام 1964م -:تويف عامل الكيمياء احليوية ال�سويديهان�س فون �أويلر �شلبني ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الكيمياء عام .1929

فازت الفيتنامية فونغ خان
نغوين ،البالغة من العمر 23
عاما ،بلقب ملكة جمال الأر�ض
للعام .2018

كلمة ال�سر

ا�شطب احرف الكلمات من ال�شبكة
يف جميع االجتاهات وعندما
تنتهي �سيبقى لديك احرف غري

مطاعم فيني�سيا تتحدى الفي�ضانات بـ"�أغرب طريقة"

حتدت املطاعم يف مدينة فيني�سيا
ال�سياحية يف �إيطاليا موجة
الفي�ضانات التي غمرت �أجزاء
وا�سعة من املدينة ،و�أعاقت احلركة
يف املدينة التاريخية التي تعج
بال�سياح على مدار العام .و�أظهر
ت�سجيل م�صور جلوء �أ�صحاب املطاعم
�إىل طرق طريفة وغريبة من �أجل
ت�سيري �أعمالهم وا�ستقبال الزبائن،

رغم املياه التي غمرتها على مدار
القليلة املا�ضية .ويعر�ض مقطع
الفيديو موظفني يف �أحد املطاعم
وهم يحملون البيتزا خلدمة الزبائن
بينما تغو�ض �أقدامهم يف املياه،
يف حني انتعل الزبائن �أي�ضا �أحذية
ب�أعناق طويلة وهم يجل�سون لتناول
وجباتهم.
وغمرت مياه الفي�ضانات الناجمة
عن الأمطار الغزيرة ما يقرب من 80
يف املائة من املدينة ،بعد ارتفاع
من�سوب املياه فيها بنحو 160
�سنتيمرتا ،يف في�ضان هو الأ�سو�أ منذ
عقود .و�أثرت العوا�صف والأمطار
والفي�ضانات التي �رضبت �إيطاليا
الأ�سبوع املا�ضي على العديد من
املناطق املهمة واملعامل التاريخية،
مثل �ساحة �سان ماركو وج�رس ريالتو
وغريها.

�سرق بيتزا فحكم عليه بـ � 300ساعة عمل!!!..

�أ�صدرت حمكمة يف مدينة
كالينينغراد الرو�سية حكما
بالعمل الإجباري ملدة 300
�ساعة على رجل قام ب�رسقة
بيتزا من عامل تو�صيل تابع
لأحد مطاعم املدينة .و�أو�ضح
املتحدث با�سم املحكمة �أن
الرجل املذكور قام ،يف دي�سمرب
الفائت ،بطلب � 3شطائر بيتزا
من مطعم يف املدينة ،وعندما
ح�رض عامل التو�صيل �إىل منزله ،قام الرجل بخداع العامل و�إلهائه و�رسقة
البيتزا ،ثم �أغلق باب منزله وامتنع عن دفع ثمن الوجبات .وتقدم �أ�صحاب
املطعم ب�شكوى �ضد ال�سارق ،وبعد ا�ستدعائه �إىل التحقيق ،اعرتف بذنبه ،ومت
حتويله �إىل حمكمة اجلنايات يف كالينينغراد ،ليتم �إ�صدار حكم �ضده بالعمل
لـ � 300ساعة �إلزامية .و�أو�ضح املتحدث با�سم املحكمة �أن الفعلة التي قام
بها الرجل تدخل حتت ت�صنيف ال�رسقة املتعمدة ،وكان من املمكن �أن يحكم
عليه بال�سجن � 4سنوات ،لكن تعاون الرجل مع التحقيق واعرتافه بذنبه ،دفعا
القا�ضي للتخفيف من ق�سوة العقوبة.

جزيرةحتتوي على منزل واحد فقط!!..

تقع جزيرة «جا�ست روم
�إينف �آيالند» ،بال�ساحل ال�شمايل
للواليات املتحدة الأمريكية ،وال
تتجاوز م�ساحتها  3300قدم مربعة،
�أي ما يت�سع ملنزل واحد.وبح�سب
ما ن�رشته �صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية ،ف�إن اجلزيرة املعروفة
بـ«غرفة اجلزيرة» ال تزيد م�ساحتها
م�شطوبة تكون بالرتتيب كلمة ال�رس.
كلمة ال�سر هي:
من_ الأفعال_ النا�سخة _ التي
_ تدخل _ على _ املبتد�أ _

على م�ساحة ملعب التن�س .وتُ عرف
اجلزيرة ب�أنها �أ�صغر جزيرة م�أهولة
بال�سكان يف العامل ،لأنها ال حتتوي
�إال على منزل واحد و�شاطئ �صغري.
وتعترب هذه اجلزيرة واحدة من
 1864من اجلزر الواقعة على نهر
«�سانت لوران�س» يف نيويورك،
والتي ت�شكل «جزر �ألف» ،الواقعة
على احلدود بني الواليات املتحدة
وكندا .وحتولت اجلزيرة ،التي
كانت معروفة بـ«هاب �آيالند»� ،إىل
وجهة �سياحية م�شهورة ،بعد �أن
ا�شرتتها عائلة «�سايزالندز» عام
 ،1950وزرعت فيها �شجرة وبنت
ريا ا�ستنفد كل م�ساحة
بيتًا �صغ ً
اجلزيرة تقريبا.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
واخلرب _ عدا _ ا�ضحى _ بات_
ام�سى _ ظل _ مادام _ مازال _
مابرح _ ما انفك
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