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جمل�س �شعبي االقليم اجلنوبي يعقد اجتماعه ال�ساد�س ع�شر وزارة الزراعة تقيم ان�شطتها

عقد جمل�س �شعبي االقليم
اجلنوبي اجتماعه الدوري ال�ساد�س
ع�رش يف الثاين من مار�س مبدينة
مندفرا حتت �شعار "حماية الرثوات
الطبيعية �أ�سا�س للتطور".
واو�ضح رئي�س املجل�س اال�ستاذ
ولداي قربو يف الكلمة التي
القاها ،ان حت�سني م�ستوى معب�شة
املواطنني ترتكز على التغيريات يف
اخلدمات االجتماعية واالقت�صادية،
ودعا للتعرف على اجلوانب
االيجابية وال�سلبية للربامج التي
تنفذها م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة
وتن�سيق العمل للدفع بالربامج.
وقال "ان الربامج التي نفذت

يف جماالت ال�صحة والتعليم
وحماية الرثوات الطبيعية مهدت
مل�ستقبل م�رشق ،و�شدد على اهمية
االهتمام مب�شاريع املياه امل�شيدة
مبن�رصفات كبرية الن خدماتها
مل تكن بامل�ستوى املامول ب�سبب
االهمال والق�صور االداري".
االن�شطة
مبوا�صلة
واو�صى
ال�شعبية حلماية املوارد الطبيعية
ب�شكل اكرث تنظيما وفعالية.
قدم يف االجتماع تقييم الن�شطة
خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
عام .2016
واو�صى االجتماع بعد النظر
للتقييم املقدم ،على حتمل اولياء

االمور مل�س�ؤوليتهم لتن�ش�أة الن�شئ
بالقيم ال�سمحة وت�شجيع الكفاءة
االكادميية وتعاون املواطنني مع
ال�رشطة لإحالل االمن واال�ستقرار
لتقوية
امل�شاركة
وتقوية
املدار�س.
واكد حاكم االقليم اجلنوبي ال�سيد
/افرمي قربكر�ستو�س يف الكلمة التي
القاها ،على اهمية دور املجل�س يف
تنفيذ الربامج واخلطط احلكومية
وتلبية متطلبات املواطنني  ،داعيا
لت�ضافر جهود جميع القطاعات
خدمات
ا�ستمرارية
ل�ضمان
امل�ؤ�س�سات االجتماعية وحت�صيل
ال�رضائب وتنفيذ التعليمات.

عقدت اجتماعات يف االقليم االو�سط
ومديريتي عدي خواال ودقي لتقوية
تنظيم املراة وم�شاركتها يف كافة
املجاالت.
ويف ال�سمنار الذي عقده فرع املراة
يف االقليم االو�سط للعامالت يف
م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة  ،قدمت
املنا�ضلة �سنايت جلام تو�ضيحا
حول حقوق املر�أة بالنظر ل�سيا�سات
وقوانني احلكومة االرترية.
واو�ضحت ان معرفة املراة
بامل�ساواة واحلقوق الذي كان ال
يتعدى بن�سنبة  16%عام 1994
ارتقى عام  2015اىل ن�سبة ،85%

داعية املر�أة للم�شاركة الن�شطة يف
كافة الربامج الوطنية.
من جانبها او�ضحت رئي�سة
االحتاد الوطني للمراة ال�سيدة /تخ�أ
ت�سفامكئيل ،ان النظام االجتماعي
الذي كان قبل احلركة الثورية ينظر
للمر�أة بانها غري منتجة،
وقالت ان احلكومة االرترية ت�ؤمن
بامكانية العمل الفعال للمر�أة يف
جميع املجاالت وتطبقه عمليا.
ودعت امل�شاركات يف االجتماع اىل
وقوف الرجل اىل جانبهن ملكافحة
العادات املتخلفة املعيقة لتطور
املر�أة.
ويف �سياق �آخرعقد اجتماع مماثل

يف عدي خواال  ،او�ضحت فيه م�س�ؤولة
فرع االحتاد يف االقليم اجلنوبي
ال�سيدة /ابرا�ش هبتاي ،الربامج
املنفذة ملكافحة زواج القا�رصات
وختان االناث واال�رضار ال�صحية التي
ي�سببها ،ورفع وعي املر�أة وقدراتها
االقت�صادية.
و يف مديرية دقي او�ضحت م�س�ؤولة
فرع االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة/
امنة �سعيد يف االجتماع الذي عقدته
يف �ضاحية ح�شاكيتو  ،دور املر�أة
االرترية لتحقيق اال�ستقالل والذود
عن ال�سيادة الوطنية وبرامج التنمية
الوطنية  ،داعية لتعزيز التاطري
والتنظيم.

اجتماعات لتقوية تاطري وم�شاركة املر�أة االقليم االو�سط

قيمت وزارة الزراعة ان�شطتها
ال�سنوية يف اجتماع عقدته يومي
الثاين والثالث من مار�س با�سمرا
وبحثت برامج هذا العام.
قدم يف االجتماع تقرير عن ان�شطة
عام  2016والتحديات التي واجهت
العمل وجهود حلها.
وا�شار التقرير اىل بناء و�صيانة
احلواجز املائية حلفظ املياه
وتو�سيع اخلدمات البيطرية وتنفيذ
ان�شطة ناجحة ملكافحة الآفات التي
ظهرت وحتقيق اعمال ايجابية لرتبية
النحل وانتاج الع�سل.
واو�ضح التقرير بان ادخال التقانة
الزراعية ،ون�رش مواقد ادحنت قليلة
ا�ستهالك احلطب يف االقليم االو�سط
وتخزين بذور البطاط�س يف االقليم
اجلنوبي  ،وزيادة ن�رش دقيق احلم�ص

وادخال بذور القمح املح�سنة يف
اقليم القا�ش -بركة ،واال�ستمرار يف
تطعيم املا�شية و التو�سع يف املزارع
اجلماعية امل�صغرة يف اقليم عن�سبا
وحملة مكافحة اجلراد يف اقليم �شمال
البحر االحمر  ،وجتارب انتاج الع�سل
والب�ساتني يف اقليم جنوب البحر
االحمر كانت من الربامج الناجحة.
و�شدد وزير الزراعة ال�سيد /
ارفايني برهي يف الكلمة اخلتامية
على اال�ستعداد امل�سبق ملو�سم
اخلريف وتو�سيع ان�شطة حفظ املياه
والعمل ل�ضمان
وحماية الرتبة
الغذاء املتكامل والدفع بان�شطة
امل�شاتل ،وا�شار اىل ادخال �آليات
ع�صارات ال�سم�سم ب�شكل وا�سع ،
و�شدد على �رضورة االهتمام بالتن�سيق
مع ال�رشكاء.

م�ؤ�س�سة الب�صر اخلريية تقدم خدمات
العيون يف اقليم القا�ش -بركة

قدمت م�ؤ�س�سة الب�رص اخلريية
العاملية خدمات طب العيون
املجانية يف اقليم القا�ش -بركة
مبوجب عالقات التعاون وتبادل
اخلربات املوجودة بني وزارتي
ال�صحة يف ارتريا وال�سودان.
وقال م�س�ؤول الربنامج الوطني
ملكافحة العمى ال�سيد� /أمل زكريا�س
ان الربنامج الذي نفذ يف م�ست�شفى
بارنتو املرجعي يعد جزء من جهود
مكافحة العمى .م�شريا اىل ان الربنامج
ينفذ هذا العام للمرة اخلام�سة ويعترب
مهما لتبادل اخلربات .

وذكر م�س�ؤول مكافحة االمرا�ض غري
املعدية يف اقليم القا�ش -بركة ال�سيد
/هبتي ظقاي ،ان اخلدمات الطبية
املقدمة ا�سهمت للحد من امرا�ض
العيون ومكافحة العمى خا�صة،
وخففت ال�ضغط على م�ست�شفى بارنتو
املرجعي.
واو�ضح امل�رشف على فريق اطباء
الب�رص الدكتور ا�سامة �صديق ان
احلملة ال�سنوية تاتي يف اطار العالقة
بني البلدين ال�شعبني ،وتخلق دفعا
جلهود ارتريا ملكافحة العمى.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()108

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

ويل عهد البحرين يبحث مع امري �سخط دويل على �إطالق كوريا ال�شمالية � 4صواريخ بالي�ستية
قطر متتني العالقات الثنائية

التقى ويل عهد مملكة البحرين
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة يف
العا�صمة القطرية الدوحة بالأمري
متيم بن خليفة �آل ثاين ،الأحد.
وكانت العالقات الثنائية وال�سبل
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف
املجاالت كافة ،حا�رضة على �أجندة
املحادثت مع ت�أكيد على موا�صلة رفد
م�سارات التعاون والتن�سيق امل�شرتك
بني مملكة البحرين ودولة قطر.
مت خالل املحادثات تبادل الآراء
والت�شاور حول الق�ضايا الإقليمية
ودول
والدولية التي تهم البلدين
ّ
جمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة
�إىل �آخر امل�ستجدات يف املنطقة.

ونقل الأمري �سلمان لأمري قطر
حتيات امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البحرين ،ومتنياته
لدولة قطر ال�شقيقة املزيد من
الرفعة واالرتقاء.
من جانبه �أكد �أمري قطر على
�أن التن�سيق امل�ستمر بني دول
جمل�س التعاون عرب خمتلف �صور
التوا�صل احليوي بني الأ�شقاء هو
مرتكزٌ هام �أ�سهم يف الدفع مب�سرية
التكامل بني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
كما نوه ال�شيخ متيم �إىل �أن ا�ستمرار
"م�ساعي تعزيز منظومة جمل�س
التعاون ككيان موحد يج�سد التزام
الدول ال�شقيقة و�إميانها الرا�سخ
بواقع امل�صري امل�شرتك والعمق
اال�سرتاتيجي الذي ي�شكله املجل�س
لدوله ،فذلك تر�سيخ لبنية هذه
املنظومة مبا ير�سخ �أركان �أمنها
وا�ستقرارها وحتقيق تطلعات قادتها
و�شعوبها نحو املزيد من االزدهار
والتقدم امل�ستدام خلدمة تطلعات
املواطن اخلليجي".

�أطلقت كوريا ال�شمالية االثنني 6
مار�س �أربعة �صواريخ بالي�ستية،
اعترب مراقبون �أنها ت�أتي ردا على
تدريبات ع�سكرية م�شرتكة بني كوريا
اجلنوبية والواليات املتحدة.
وح�سب بيان للجي�ش الكوري
اجلنوبي ف�إن ال�صواريخ �أطلقت قبالة
�ساحلها ال�رشقي مل�سافة نحو �ألف
كيلومرت ،من منطقة توجنت�شاجن-
ري حيث توجد قاعدة لل�صواريخ.
وا�ستبعد اجلي�ش الكوري اجلنوبي
�أن تكون ال�صواريخ الأربعة التي
�أطلقتها كوريا ال�شمالية بالي�ستية
عابرة للقارات ولكن "هناك حاجة
ملزيد من الوقت لت�أكيد ذلك"،
ح�سب بيان اجلي�ش.
ودعت �سيئول �إىل ن�رش نظام
ثاد الأمريكي امل�ضاد لل�صواريخ
ب�رسعة ،وقال القائم ب�أعمال رئي�سة
كوريا اجلنوبية هوانغ كيو�-آن،
"علينا االنتهاء ب�رسعة من ن�رش
نظام ثاد واحل�صول على نظام دفاعي
�ضد ال�صواريخ النووية لكوريا
ال�شمالية".
من جهته قال مكتب هيئة الأركان
امل�شرتكة للقوات امل�سلحة الكورية

اجلنوبية �إن "كوريا اجلنوبية
والواليات املتحدة جتريان حتليال
دقيقا للح�صول على مزيد من
املعلومات" ،و�أ�ضاف �أن اجلي�شني
الكوري اجلنوبي والأمريكي يقومان
بدرا�سة عملية الإطالق ،و�أ�شار يف
بيان �إىل �أن هذه ال�صواريخ انطلقت
مل�سافة �ألف كيلومرت يف املتو�سط
وو�صلت لأق�صى ارتفاع بلغ نحو 260
كيلومرتا ،يف رد حمتمل من كوريا
ال�شمالية على التدريبات الأمريكية
الكورية اجلنوبية امل�شرتكة التي
بد�أت الأ�سبوع املا�ضي.
احتجت اليابان على بيونغ يانغ
لإطالقها ال�صواريخ� ،إذ �سقطت
ثالثة منها يف املنطقة االقت�صادية
لليابان ،ما اعتربه رئي�س وزراء
اليابان �شينزو �آبي تهديدا لبالده
وقال �إن "�أحدث عملية �إطالق
ل�صواريخ بالي�ستية تظهر بو�ضوح
وجود تهديد جديد من كوريا
ال�شمالية".
و�أو�ضحت وزيرة الدفاع اليابانية
تومومي �إينادا �أن هذه ال�صواريخ
التي �أطلقتها كوريا ال�شمالية
�سقطت على بعد  300كيلومرت من

ال�ساحل ال�شمايل الغربي لليابان،
ثالثة منها (ال�صواريخ) �سقطت داخل
املنطقة االقت�صادية لليابان على
بعد  300كيلومرت �إىل  350كيلومرتا
من �شبه جزيرة �أوجا يف مقاطعة
�أكيتا.
�أما اجلانب الأمريكي فقد �أ�شار �إىل
�أن عملية الإطالق مل ت�شكل تهديدا
للواليات املتحدة ،وقال مارتني
�أدونيل املتحدث با�سم القيادة
اال�سرتاتيجية الأمريكية �إن" ،القوات
الأمريكية �ستبقى يقظة يف مواجهة
اال�ستفزازات الكورية ال�شمالية وهي
ملتزمة ب�شكل كامل بالعمل عن كثب
مع حلفائنا يف جمهورية كوريا
واليابان للحفاظ على الأمن".
وكانت كوريا ال�شمالية هددت
باتخاذ "�إجراءات انتقامية قوية"
بعد �أن بد�أت كوريا اجلنوبية
تدريبات
املتحدة
والواليات
ع�سكرية م�شرتكة الأربعاء املا�ضي
الختبار ا�ستعدادهما الدفاعي �ضد
�أي عدوان حمتمل من قبل كوريا
ال�شمالية ،فيما و�صفت بيونغ
يانغ هذه التدريبات ال�سنوية ب�أنها
"ا�ستعداد حلرب �ضدها".

مدير �إف.بي�.آي يرف�ض مزاعم ال�صني تعلن زيادة ميزانية الدفاع 7%
ترامب ب�ش�أن تن�صت �أوباما
طلب جيم�س كومي،
مدير مكتب التحقيقات
(�إف.
االحتادي
بي�.آي) الأمريكي ،من
وزارة العدل �إ�صدار
بيان يرف�ض مزاعم
الرئي�س الأ مريكي
دونالد ترامب ب�أن
�سلفه ،باراك �أوباما،
�أمر بالتن�صت على
مكاتب ترامب ،ح�سبما �أفادت �صحيفة “نيويورك تاميز”.
ومل تقم وزارة العدل بذلك حتى الآن ،كما مل ترد على طلب من ال�صحيفة
للتعليق على الأمر.
وقال م�س�ؤولون �إن كومي قدم الطلب ب�سبب عدم وجود �أدلة تدعم املزاعم
والتلميحات ب�أن مكتب التحقيقات االحتادي خرق القانون.

قالت حكومة ال�صني �إنها تعتزم
زيادة الإنفاق الع�سكري بنحو  7يف
املئة يف العام احلايل ،وذلك بعد
�أيام من �إعالن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب نيته تعزيز ميزانية
الدفاع للواليات املتحدة.
وجاء �إعالن احلكومة عن زيادة
الإنفاق الع�سكري قبل االجتماع
ال�سنوي ملجل�س ال�شعب ال�صيني يف
العا�صمة بكني.
ومنذ فرتة ،جُتري ال�صني عملية
تطوير لقواتها امل�سلحة بالتزامن
مع منو اقت�صادها.
و�أعلنت بكني �أن ميزانية الدفاع
اخلا�صة بها �أقل من ميزانية الدفاع
الأمريكية .لكن مراقبني لل�ش�أن
ال�صيني يرون �أن الأرقام احلقيقية

للإنفاق الع�سكري
�أكرب بكثري من
ُ
املعلن.
وي�شري الإعالن
�إىل �أن الزيادة يف الإنفاق الع�سكري
ال�صيني مازالت للعام الثاين على
التوايل �أقل من  10يف املئة ،وذلك
بعدما ظلت يف حدود هذا الرقم �أو
�أعلى منه لنحو ع�رشين عاما.
وت�صل ميزانية الدفاع �إىل حوايل
 1.5يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل املتوقع يف  ،2017وهو
نف�س م�ستوى معدل الإنفاق على
مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية،
وفقا للمتحدث با�سم احلكومة فو
ينغ.
ومن املقرر �أن يعلن رئي�س وزراء

ال�صني يل كيجانغ الأرقام الدقيقة
للإنفاق الع�سكري �أمام جمل�س
ال�شعب.
ال�صني ملتزمة باحلوار كو�سيلة
للتو�صل �إىل حلول �سلمية ،لكنها
يف نف�س الوقت ترى �أن عليها
تعزيز قدراتها للدفاع عن �سيادتها
وم�صاحلها.
ويف الأ�سبوع املن�رصم ،قال
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إنه
ي�سعى لتعزيز الإنفاق الع�سكري
بواقع  10يف املئة يف �إطار املوازنة
الفيدرالية املقرتحة لعام .2018

ا�سطنبول :تظاهرة ن�سائية دعما لتو�سيع اجلزائر :حالة ت�أهب ق�صوى يف احلدود اجلنوبية
�صالحيات �أردوغان

�شاركت االف الن�ساء املنا�رصات
للحكومة الرتكية يف تظاهرة يف
�ساحة با�سطنبول االحد املا�ضي
ت�أييدا للت�صويت "نعم" يف ا�ستفتاء
مقرر يف �أبريل على تعديل د�ستوري
يعزز �صالحيات الرئي�س رجب طيب
اردوغان.
وافاد مرا�سلو وكالة فران�س بر�س
يف املكان ان املتظاهرات لوحن
باالعالم الرتكية وهتفن "طبعا نعم!"
يف ا�ستفتاء � 16أبريل الذي قد ينقل
تركيا اىل نظام حكم رئا�سي على غرار
فرن�سا او الواليات املتحدة.
ويخو�ض حزب اردوغان ،العدالة
والتنمية ،حملة "نعم" م�ؤكدا ان
التعديالت التي اقرتحها �ست�ؤدي اىل
اال�ستقرار ال�سيا�سي .غري ان اال�ستفتاء

يعترب ت�صويتا حول اردوغان نف�سه
الذي يجيز له اقرار التعديل البقاء
يف ال�سلطة حتى .2029
لكن خ�صومه ي�ؤكدون ان التعديالت
التي متنح الرئي�س �سلطات وا�سعة
�ستخل بعمل الربملان وتروج لنموذج
حكم الرجل الواحد وت�ؤ�س�س لنظام
�سلطوي يفلت مبوجبه امل�س�ؤولون من
املحا�سبة.
نظم التجمع املوايل للنظام يف
جممع عابدي ايبكجي الريا�ضي
خارج ا�سوار ا�سطنبول التاريخية
حتت �شعار "نعم! طاملا الن�ساء هنا،
فالدميوقراطية هنا".
ونظمت التجمع جمعية الن�ساء
والدميوقراطية املوالية للحكومة
التي تتوىل ابنة رئي�س الدولة
�سمية اردوغان بريقدار من�صب نائبة
الرئي�س فيها.

حث رئي�س �أركان
اجلزائري،
اجلي�ش
الفريق �أحمد قايد
�صالح ،الأحد  5مار�س
�أفراد وحدات القوات
اجلزائرية
امل�سلحة
املرابطة عند حدود
البالد اجلنوبية ،على
احلفاظ على "حالة
الت�أهب الق�صوى".
وقال الفريق �صالح خالل
اجتماعه ب�ضباط يف حمافظة
مترنا�ست الواقعة على بعد 2000
كيلومرتا جنوبي العا�صمة" :من
ال�رضوري احلفاظ على حالة
الت�أهب الق�صوى ،والتحلي
باملزيد من اليقظة والتفطن
واالحرتا�س بغية �ضمان النجاح
التام والأكيد لإ�سرتاتيجية
القيادة العليا للجي�ش الوطني
ال�شعبي يف �سبيل �صون �أمن
اجلزائر و�شعبها واحلفاظ على

ا�ستقرارها".
الع�سكري
القائد
و�أكد
اجلزائري على �أهمية "موا�صلة
ت�ضييق اخلناق على حتركات
املجرمني و�أذنابهم من ع�صابات
التهريب مبختلف �أ�شكاله وجتار
املخدرات ،بهدف تخلي�ص
بالدنا من هذه الآفات وال�رشور
اخلطرية".
يذكر �أن اجلزائر التي ذاق
�شعبها الأمرين من قبل اجلماعات
املتطرفة يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي ،قامت بح�شد ع�رشات

الآف اجلنود على
حدودها اجلنوبية مع
مايل والنيجر ،و�رشقا
على حدودها مع تون�س
وليبيا يف ال�سنوات
حت�سبا
الأخرية
تهريب
لعمليات
لل�سالح عرب حدودها
اجلنوبية وال�رشقية مع
بلدان ت�شهد ا�ضطرابات

�أمنية.
و�أعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية
ال�سبت عن �إحباط اجلي�ش
لعملية تهريب �سالح بكميات
�ضخمة بالإ�ضافة لذخرية من
�أنواع خمتلفة ،يف منطقة"عني
قزام" عند احلدود مع النيجر،
وهذه لي�ست الأوىل من نوعها
فقد �أعلنت الوزارة عدة مرات يف
�أوقات �سابقة عن �إحباط مثل هذه
العمليات ويف مناطق حدودية
خمتلفة.
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اجلي�ش الليبي يكثف ق�صفه للم�سلحني ال�ستعادة املوانىء النفطية تون�س تعتزم �إجراء �أول انتخابات
بلدية بعد الثورة يف نوفمرب املقبل

�أعلن متحدث ع�سكري ليبي
الأحد  5مار�س �أن طائرات
"قوات �رشق ليبيا" ق�صفت
ف�صائل م�سلحة يف حماولة
لطردها من مواقع حميطة
مبيناءي ال�سدرة ور�أ�س
النوف النفطيني
ويحاول اجلي�ش الليبي
املتمركز يف �رشق البالد
ا�ستعادة ال�سيطرة على
امليناءين بعدما ا�ضطرته
"�رسايا الدفاع عن بنغازي" اجلمعة
املا�ضي لالن�سحاب من حميطهما.
وقال املتحدث با�سم اجلي�ش الليبي
�أحمد امل�سماري" :طائرات اجلي�ش
ا�ستهدفت الأحد مواقع قرب ال�سدرة
وجنوبي مدينة بن جواد ال�ساحلية
على بعد  30كيلومرتا �إىل ال�رشق".
وقالت م�صادر ع�سكرية" :العملية
بد�أت بعد اكتمال جاهزية قوات
اجلي�ش ،وو�صول دعم من كتائب
القوات امل�سلحة الليبية �إىل م�شارف

ر�أ�س النوف غربي الربيقة".
و�أ�ضافت امل�صادر �أن �سالح اجلو
الليبي دمر يف م�ستهل العملية 25
�آلية ع�سكرية للجماعات امل�سلحة
جنوب بلدة بن جواد الواقعة �رشقي
�رست.
من جهة �أخرى ،قال م�س�ؤولون
�أمنيون� ،إن "ا�شتباكات وقعت �أي�ضا
بني ف�صائل متناحرة على الأر�ض رغم
�أنه مل يت�ضح على الفور من هو الطرف
املتقدم على الآخر".

ويعد مناءا ال�سدرة ور�أ�س
النوف من �أكرب املوانئ
الليبية ،وقد ت�رضرا ب�شدة
يف جوالت القتال ال�سابقة،
وكانا يعمالن ب�أقل من
طاقتهما اال�ستيعابية قبيل
ال�رصاع.
وكانت الغرفة الأمنية
امل�شرتكة باملنطقة الغربية
يف ليبيا� ،أعلنت يف بيان،
�أنها "�ست�رضب بيد من حديد
كل من يحاول نهب خريات البالد
وتق�سيمها".
وو�صف البيان الظروف الراهنة
يف ليبيا وما يحدث من حتالفات
ملن �أ�سماهم بـ"قوى ال�رش والطغيان"
متمثلة يف جماعة "الإخوان واجلماعة
وامليلي�شيات
املقاتلة
الليبية
اخلارجة عن القانون" ،وا�ستيالئها
على ثروات البالد تنفيذا لأجندة
وخمططات خارجية ،ب�أنه "تبث
للفتنة وتق�سم لليبيا"

العراق يدعو لتدويل �ضرب داع�ش للمو�صل بالكيمياوي

دعا العراق االمم املتحدة اىل
تدويل ق�ضية ا�ستهداف تنظيم داع�ش
للمدنيني يف املو�صل باال�سلحة
املحرمة دوليا وطالب التحالف
الدويل بالعمل على تفادي املدنيني
يف �رضباته اجلوية �ضد التنظيم.
ودعا رئي�س جمل�س النواب العراقي
�سليم اجلبوري اىل طرح ق�ضية
ا�ستهداف اجلانب االمين من مدينة
املو�صل بالأ�سلحة املحرمة دولي ًا
من قبل تنظظيم داع�ش لدى االمم
املتحدة وقال "ندين ب�شدة عمليات
اال�ستهداف التي يتعمدها تنظيم
داع�ش االرهابي �ضد مواطنينا يف
مدينة املو�صل التي تتعر�ض لأب�شع
عمليات االبادة من خالل ا�ستخدام
اال�سلحة املحرمة دوليا خالل معارك

التحرير التي تقودها
قواتنا االمنية البطلة".
احلكومة
وطالب
واملجتمع الدويل ب�أجراء
حتقيق عاجل و�رسيع
ب�شان االنتهاكات اجلبانة
التي يحاول من خاللها
داع�ش ان يوقع اكرب
اخل�سائر بني املدنيني
�سواء بالأ�سلحة املحرمة
او با�ستخدامهم كدروع ب�رشية يف
معركة تتطلب من اجلميع احليطة
واحلذر واحلر�ص على حياة املدنيني
يف املناطق التي ت�شهد عمليات
ع�سكرية.
وحذر من عواقب اي تهاون دويل
جتاه تكرار ا�ستخدام اجلماعات
االرهابية للأ�سلحة الكيماوية
املحرمة يف ا�ستهداف املدنيني وان
التهاون يف هذا االمر �سي�شجع هذه
اجلماعات على ا�ستهداف مناطق
اخرى والت�سبب بكوارث ان�سانية ال
حتمد عقباها على املدى البعيد".
وقالت االمم املتحدة " �إن 12
�شخ�صا بينهم ن�ساء و�أطفال يعاجلون
من احتمال تعر�ضهم ملواد ت�ستخدم
ك�أ�سلحة كيماوية يف املو�صل .كما

ا�شرتكت منظمة ال�صحة العاملية مع
�سلطات �صحية حملية عراقية وغريها
يف تفعيل "خطة عاجلة لتوفري عالج
�آمن للرجال والن�ساء والأطفال الذين
رمبا تعر�ضوا للمادة الكيماوية
العالية ال�سمية".
وب�ش�أن عمليات النزوح طالب
اجلبوري ب�إيالء ملف النازحني
االهمية الق�صوى من قبل احلكومة
واملجتمع الدويل من اجل ا�ستيعاب
االعداد الكبرية التي ا�ضطرت اىل
النزوح جراء العمليات الع�سكرية
من خالل تهيئة كل م�ستلزمات
االغاثة التي تعينهم على جتاوز
االزمة الراهنة.
و اقر التحالف الدويل �ضد داع�ش
الذي تقوده الواليات املتحدة ب�أن
الغارات التي ينفذها يف العراق
و �سوريا �أدت �إىل �سقوط  21مدنيا
خالل الأ�شهر الأخرية .وقال يف
بيان "�أن خرباء حققوا يف �سل�سلة
من التقارير ب�ش�أن مقتل مدنيني يف
غارات جوية".
وا�شار اىل ان رقم �إجمايل ال�ضحايا
املدنيني الذين قتلوا منذ بدء
الغارات اجلوية للتحالف بلغ نحو
 220قتيال جراء غاراته.

قال ع�ضو بالهيئة العليا لالنتخابات يف تون�س " �إن الهيئة �ستقرتح �إجراء
االنتخابات البلدية الأوىل يف البالد منذ �أحداث الثورة يف  ،2011يف �شهر نوفمرب
القادم.
و�رصح الع�ضو يف هيئة االنتخابات نبيل بوفون ب�أن املوعد املقرتح لإجراء
االنتخابات البلدية �سيكون �إما يوم اخلام�س �أو يوم  12نوفمرب املقبل.و�أ�ضاف
بوفون” �إن نقا�شا عاما �سيتم طرحه مع الأحزاب ال�سيا�سية لتحديد موعد نهائي
لالنتخابات.
كما �أو�ضح امل�س�ؤول �أن املوازنة التي �ستخ�ص�ص لالنتخابات �ستكون يف حدود
 68مليون دينار تون�سي.
وتعطلت االنتخابات البلدية بعد امل�صادقة على د�ستور تون�س اجلديد يف
 ،2014ب�سبب خالفات حول القانون االنتخابي يف الربملان.
و�صادق الربملان على القانون يف  31يناير املا�ضي بعد �أن منح موافقته بحق
الأمنيني والع�سكريني يف الت�صويت ،عقب نقا�شات امتدت لأ�شهر..

مقتل ع�شرة جنود ماليني يف هجوم

قتل ع�رشة جنود ماليني على االقل
يف وقت مبكر االحد يف هجوم على
قاعدة بوليكي�سي الع�سكرية ،وفق ما
افاد م�صدر ع�سكري مايل.
وقال امل�صدر "خ�رسنا ع�رشة رجال
على االقل .تعر�ض احد مواقعنا
لهجوم يف وقت مبكر �صباح االحد
�شنه ارهابيون على احلدود مع
بوركينا فا�سو .عدد كبري من رجالنا
ال يزالون احياء على االرجح ،لكنهم
(جل�أوا) اىل ارا�ضي بوركينا".
واو�ضح �ضابط مايل و�سكان ان
بوليكي�سي ،وهي قرية مالية حدودية
مع بوركينا فا�سو ،ا�ستهدفها االحد
مهاجمون جمهولون .وقال احد �سكان
دونتزا املجاورة ان "قرية بوليكي�سي
التي تتمركز فيها قوة للجي�ش
املايل هاجمها هذا ال�صباح عنا�رص

ارهابيون".
وا�ضاف ان املهاجمني نهبوا
واحرقوا كمية كبرية من املعدات
الع�سكرية .واكد �ضابط يف اجلي�ش
املايل يف باماكو الهجوم الفتا اىل ان
"تعزيزات ار�سلت اىل املكان ملطاردة
امل�س�ؤولني (عن الهجوم) وتقييم
اال�رضار" .ومل ي�ستبعد ال�ضابط
�ضلوع جهاديني رغم ان اي جهة مل
تتنب الهجوم.

نيجرييا :نازحات من بوكوحرام يطالنب بظروف معي�شية �أف�ضل
احتجت االف النازحات من خطر
"جهاديي" بوكو حرام على ظروف
معي�شتهن يف �شمال �رشق نيجرييا،
وذلك على هام�ش زيارة لوفد من
جمل�س االمن الدويل.
واتهمت املتظاهرات ال�سلطات
النيجريية
االغاثة
ووكاالت
امل�ساعدات
على
باال�ستيالء
االن�سانية وبانها م�س�ؤولة عن االزمة
الغذائية يف خميم باكا�سي لالجئني
الذي ي�ستقبل  15الف نازح يف
مايدوغوري ،عا�صمة والية بورنو.
كذلك ،اتهمن الوكالة الوطنية
الدارة احلاالت الطارئة ووكالة
والية بورنو ب�سوء معاملتهن.
وقالت حجة فلماتا ( 28عاما)
التي تقيم يف املخيم "لقد ا�ساءت
الوكالتان معاملتنا" .وا�ضافت
لفران�س بر�س بعد اجتماع مع �سفراء
الدول ال 15االع�ضاء يف جمل�س االمن

"اطلعنا الوفد على معاناتنا القدمية
العهد" .والتقى الوفد لن�صف �ساعة
ن�ساء ميثلن النازحات يف املخيم.
ويقوم الدبلوما�سيون بجولة
يف الدول االربع املحاذية لبحرية
ت�شاد (الكامريون وت�شاد والنيجر
ونيجرييا) للفت االنتباه اىل االزمة
يف هذه املنطقة حيث فر مئات االف
الالجئني من بوكو حرام .وقال رئي�س
الوفد االممي ال�سفري الربيطاين
ماثيو ريكروفت "لقد �صدمنا بحجم
االزمة" ،وا�ضاف خماطبا النازحات
"نحن هنا لنطلع مبا�رشة على ظروف
حياتكم" .وتابع "الوقت ينفد ونحن
عازمون على التحرك قبل ان يفوت
االوان".
وقال اي�ضا "ال مينكم ان تكافحوا
االرهاب بفاعلية من دون مكافحة
الفقر ،من دون التفكري اي�ضا يف
الرتبية والوظيفة ،يف حماية

املدنيني وحقوق االن�سان وخ�صو�صا
حقوق الن�ساء والفتيات اللواتي
ت�أثرن بهذه االزمة" .وكان الوفد
االممي زار �شمال الكامريون
وجنامينا (ت�شاد) ونيامي (النيجر)
و�سيختتم جولته االثنني يف ابوجا.
و�سبق ان اتهم النازحون يف
مايدوغوري مرارا الوكاالت الر�سمية
النيجريية بالف�ساد و�سوء توزيع
امل�ساعدات االن�سانية ،ما دفع
ال�سلطات اىل فتح حتقيق .وت�سعى
االمم املتحدة يف  2017اىل جمع
مليار ون�صف مليار دوالر ملنطقة
بحرية ت�شاد ،على ان يخ�ص�ص
ن�صف املبلغ ل�شمال �رشق نيجرييا
حيث يفتقر  5,1ماليني �شخ�ص اىل
الغذاء .ووعدت  14دولة بـ672
مليون دوالر خالل م�ؤمتر للمانحني
ا�ست�ضافته او�سلو يف نهاية فرباير.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى �أ�سمال�ش قرب�إرقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�أهداف وفوائد التعليم ما قبل املدر�سي ودور الآباء
�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
احللقة ال�سابعة ع�شر
الزلنا نناق�ش الفوائد الكثرية والعديدة
التي ميكن �أن يح�صل عليها املتعلم
ال�صغري ( التلميذ يف مرحلة التعليم ما
قبل املدر�سي ) من م�شاهدته ومتابعته
للو�سائل التكنولوجية احلديثة ،
وبالتحديد الأجهزة ال�سمعية الب�رصية
مثل التلفزيون والكمبيوتر وغريها ،
ومدى �إ�سهامها يف �إثراء معلوماته وتو�سيع
مداركه و�صقل خرباته يف خمتلف جماالت
احلياة  ،كما �أ�رشنا يف حلقات �سابقة ب�أن
هذه الأجهزة جعلت من الأطفال ال�صغار
علماء  ،و�صنعت منهم خرباء ميتلكون
معلومات عن جميع مناحي احلياة قبل
ح�صولهم عليها من املدر�سة واملعلم
والكتاب املدر�سي  ،مما �أ�صبح ي�سهل
عليهم التكييف مع اجلو املدر�سي والإحاطة
بالدرا�سة فيما بعد عند دخولهم املدر�سة
حيث ا�ستعدو لها من خالل ات�ساع وعيهم
االجتماعي والثقايف والعلمى واجلغرايف
واحل�سي واحلركي وغريها.
ومبا �أن كل �شيئ يف احلياة ن�سبي �أو
تقريبي وال يوجد �شيئ مكتمل �أو ح�سن
مئة يف املئة �أو �سيئ مئة يف املئة كما
يقول العلماء  ،ف�إن هذه الأجهزة لي�ست
كلها دائما ح�سنات �أو فوائد  ،بل لها
م�ساوئ عديدة وخا�صة �إذا مل يتم تقييد
ا�ستخدامها واال�ستفادة منها بزمن حمدد
�أو �أو مكان معني � ،أو عدم متابعة �أولياء
الأمور للأطفال عند ا�ستخدامهم لها �أو عند
عدم وجود جهة ما ر�سمية �أو غري ر�سمية
تقوم على ت�صفية ما هو �صالح للن�شئ من
غريه .
وهانحن نوا�صل ما بد�أناه عاك�سني
فوائدها ،ومدللني على ذلك ب�آراء بع�ض
اخلرباء وعلماء الرتبية وعلم النف�س
وبع�ض اخلرباء يف جمال التكنوليوجيا

ومدى ت�أثريها يف تطوير الأ�ساليب
اخلا�صة ب�أداء العملية التعليمية ب�شكل
عام وخا�صة ما يعرف بالتكنولوجيا
التعليمية �أو التقنيات الرتبوية منها
والتعليم والتعلم با�ستخدام الإنرتنيت
 ،ومدى ت�أثريها يف وقتنا احلا�رض يف
املجالني التعليمي والرتبوي،
(Ian , 1999ويرى العلم يف جمال
ب�أن دور
تكنوجليا التعليم ( �أيان
الإنرتنيت)
ينبغي �أن يتوقف على كونها و�سيلة
بديلة لتقدمي املقررات احلالية عن بعد
�أي خلدمة التعليم باملرا�سلة  .فعلى
الرغم من قدرة الإنرتنيت على ذلك� ،إال �أن
الغر�ض الأ�سا�سي منها لي�س جمرد �أن تكون
و�سيلة بديلة لتقدمي املقررات الدرا�سية ،
بل ينبغي مراعاة النواحي الرتبوية التي

ميكن �أن تنعك�س على الن�شئ �سلبا �أو �إيجابا
 .وهو يحذر من هذه النظرة التي �أدت يف
جمملها �إىل جعل معظم املواقع التعليمية،
لنظم تقدمي املقررات الدرا�سية� ،أ�شبه ما
تكون بامتداد لتكنولوجيا الكتاب؛ فهي
تت�ضمن املحتوى نف�سه ،ورمبا �أ�ضافت
�إليه بع�ض تقنيات الو�صول الع�شوائي
والفهر�سة �إىل هذا املحتوى ،دون االهتمام
بالنواحي اخلا�صة بالتفاعل احلقيقي مع
الدار�س �أو النواحي الرتبوية لت�شكيل
م�ستقبل الدار�س.
( Marian,
1 9 9 9و تتفق
ماريان) وزمال�ؤها

مع الر�أي ال�سابق؛ حيث
ترى �أن التحول �إىل
الإنرتنيت لي�س جمرد
ترجمة ملحتوى املقرر
التقليدي ب�شكل ي�سمح
بطرحه على الإنرتنيت
فقط  ،و�إمنا الغر�ض
احلقيقي من الإنرتنيت
يف العملية الرتبوية هو
�إعطاء املتعلم املزيد من
التحكم يف تعلمه ،من
حيث �إمكانية و�صوله �إىل
املعلومة اعتماد ًا على
مبادرته الفردية وقدراته
يف البحث والو�صول �إىل
املعلومة ،وقد �أدى ذلك
�إىل �رضورة وجود طريقة
بديلة لتقدمي املقررات
وملا كان التعلم من خالل
الإنرتنيت قد جاء بر�ؤية
جديدة للتعلم تنظر �إىل ما

وراء الكتاب املدر�سي� ،أو �أ�سلوب الإخبار
عدة ميزته
والتلقني؛ ف�إنه قد ات�سم ب�سمات ّ
عن باقي �أ�شكال التعلم  ،فقد �أ�شار كل من
بها وليو Peha, 1995; Leu&Lue,
الإيجابية الآتية
� 1997إىل اجلوانب
يف ا�ستخدام الإنرتنيت ك�أداة �أ�سا�سية يف
التعليم.
 -1تغيري نظم التدري�س وطرقه التقليدية
ي�ساعد على �إيجاد ف�صل مليء باحليوية
والن�شاط.
� -2إعطاء التعليم ال�صبغة العاملية،
واخلروج من الإطار املحلي.
� -3رسعة التعليم والتعلم  ،ومبعنى
�آخر ف�إن الوقت املخ�ص�ص للبحث عن
مو�ضوع معني با�ستخدام الإنرتنيت يكون
قلي ًال مقارنة بالطرق التقليدية.
 -4احل�صول على �آراء العلماء واملفكرين
والباحثني املتخ�ص�صني يف خمتلف
املجاالت يف �أي ق�ضية علمية �أو تربوية
ملحة .
� -5رسعة احل�صول على املعلومات
املتنوعة واملت�شعبة ب�أ�رسع وقت ممكن
وباقل تكلفة حيث �أ�صبحت املعلومة ملكا
للجميع .
 -6وظيفة املعلم يف الف�صل الدرا�سي
ت�صبح املوجه واملر�شد ،ولي�س امللقي
وامللقن.
 -7م�ساعدة الطالب على تكوين عالقات
عاملية – �أو �إن �صح التعبري.
• �إيجاد ف�صول دون جدران (Classroom
.)WithoutWalls
 -8تطوير مهارات الطالب على ا�ستخدام
احلا�سوب.
 -9عدم التقيد بال�ساعات الدرا�سية؛
حيث ميكن و�ضع املادة العلمية
عرب الإنرتنيت ،وي�ستطيع الطالب
احل�صول عليها يف �أي مكان ،ويف �أي
وقت.
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من هنا وهناك

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

�إجناح �أول عملية جراحية يف العامل
با�ستخدام التنومي الإيحائي
ب�صمت �أ�سماء خالد ،االخت�صا�صية
يف طب الإنعا�ش والتخدير وممار�سة
للعالج بالتنومي الإيحائي ،على
م�سار مهني ا�ستثنائي حافل بالعطاء
والإبداع
حيث �سطع جنمها عامليا انطالقا
من م�ست�شفى جامعي بباري�س ،ك�أول
طبيبة تتمكن من �إجناح �أول عملية
جراحية يف العامل باعتماد ال�صوت
ك�آلية للمراقبة خالل فرتة التنومي
الإيحائي يف عملية ال�ستئ�صال ورم
بالغدة الدرقية ملغنية حمرتفة.
ا�ستطاعت طبيبة مغربية �إجناح �أول
عملية جراحية يف العامل با�ستخدام التنومي
الإيحائي.
� ،إىل جانب هذا الإجناز العلمي الفريد،
حققت �إجناز �آخر اعتربه الأخ�صائيون
يف هذا املجال ،الأول من نوعه عامليا،
ويتعلق الأمر باعتماد التنومي الإيحائي
بدل التخدير الكيميائي يف عمليات جراحية
معقدة تتعلق بتغيري �صمام القلب.
" ح�صلت على �شهادة الدكتوراه من كلية
الطب وال�صيدلة من جامعة احل�سن الثاين
وبعد م�سارها الدرا�سي بالدارالبي�ضاء
هاجرت �أ�سماء خالد �إىل ال�سنغال وا�ستطاعت
�أن حت�صل على دبلوم التخ�ص�ص يف طب
التخدير والإنعا�ش ،ثم اال�ستقرار بباري�س
املحطة التي �صقلت فيها كل تراكماتها
الدرا�سية بعد ح�صولها على العديد من
الدبلومات يف جمال تخ�ص�ص طب التخدير
والإنعا�ش والتنومي الإيحائي.
هذه التجربة وامل�سار العلمي الغني
لأ�سماء خالد ،التي تعترب �أن التفوق
وبلوغ الأهداف ال يرتبط باالنتماء
اجلغرايف بل بالعمل املتوا�صل والد�ؤوب،
�أهلها لدخول عامل التدري�س يف املجال
الطبي حيث وجلت ،ومن الباب الوا�سع،
جامعة باري�س (كريتاي) ك�أ�ستاذة تدر�س
حاليا وملدة ثالثة �سنوات مبادئ التنومي
الإيحائي� ،إىل جانب ت�أطريها رفقة العديد
من الأطباء املرموقني لدورات تكوينية
لطلبة كلية الطب بباري�س.
وعالقة ب�إجنازها الطبي الكبري ك�أول
طبيبة عامليا جتري عملية جراحية
بالتنومي الإيحائي ،ت�رسد الطبيبة �أ�سماء
خالد تفا�صيل العملية اجلراحية التي
�أجريت على مري�ضتها املغنية امل�شهورة
(االماكانتي) والتي �شدت �أنظار الأطباء
واملهتمني باملجال الطبي والإعالم على
امل�ستوى العاملي بحكم كونها �سابقة
فريدة ،بعدما متكنت من ا�ستعمال التنومي
الإيحائي بدل التخدير الكيميائي ال�ستئ�صال
ورم بالغدة الدرقية.
وت�ضيف خالد �أن هذه العملية متت
بعد قبولها القرتاح اجلراح امل�رشف على

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

وظيفة راتبها  2.7مليون درهم
من منا ال يحلم بوظيفة مريحة براتب كبري… الآن �أ�صبح احللم ممكن التحقيق وبراتب يفوق
توقعاتك بكثري.
تبحث م�ؤ�س�سة « مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية » ،عن �شخ�ص لي�شغل وظيفة راتبها
مليون درهم �إماراتي �أو ما يعادل �أزيد من  2.7مليون درهم.
ون�رش ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم �إمارة دبي ونائب رئي�س دولة الإمارات �إعالنا على
�صفحته الر�سمية على موقع التوا�صل االجتماعي « تويرت » جاء فيه « :نبحث عن �#صناع_الأمل يف
عاملنا العربي… ».
وجاء يف ن�ص الإعالن « :نعلن عن الرغبة يف ا�ستقبال تر�شيحات من تنطبق عليهم ال�رشوط وامل�ؤهالت
واخلربات التالية� :إتقان مهارات البذل وخدمة النا�س ،خربة ال تقل عن مبادرة جمتمعية واحدة يف
العمل والعطاء التطوعي �أو �أي من الأعمال الإن�سانية �أو اخلريية �أو التخ�ص�صية التي ت�سهم يف �إ�سعاد
النا�س ».
ً
بح�سن
جمتمعه
يف
له
ا
م�شهود
يكون
أن
�
«
املن�صب
لهذا
م
املتقد
يف
ي�شرتط
ذلك،
إىل
�
إ�ضافة
وبال
ّ
ُ
ال�سرية وجمال ال�سلوك الإن�ساين� ،أن يكون �إيجابي ًا وم�ؤمن ًا بطاقات من حوله من �أبناء الوطن
العربي� ،أن يكون عمره من � 5إىل � 95سنة » ،والتقدم مفتوح لكل مواطني العامل العربي.

اختبارات احلمل الإيجابية جتارة رائجة

العملية الذي كان معتادا على طريقتها
التخديرية يف عمليات �أ�شد تعقيدا ،ويتعلق
الأمر بتغيري �أو ترميم جدار ال�رشيان ،
هذا االقرتاح كان من منطلق �أن الورم كان
متواجدا بالقرب من الأع�صاب امل�س�ؤولة
على الوظيفة ال�صوتية ،وكان هاج�س
املري�ضة هو تغيري نربتها ال�صوتية بعد
العملية كونها مغنية حمرتفة.
وتبوح االخت�صا�صية يف طب الإنعا�ش
والتخدير “�أح�س بغبطة عارمة كلما �أتذكر
تلك اللحظات الرهيبة التي فقدت خاللها
مري�ضتي �صوتها بالكامل �أثناء �أدائها
لأغنيتها امل�شهورة ،ممكنة الطبيب اجلراح
من توجيه مناطق ا�ستئ�صال الورم اعتمادا
على نربتها ال�صوتية ،تكللت العملية
بنجاح و�شفيت املري�ضة وحت�سن �صوتها
وذاع �صيتها”.
وبعد هذا الإجناز متكنت �أ�سماء خالد من
تكري�س ريادتها وخربتها يف ا�ستعمال هذه
الطريقة العالجية كو�سيلة لإجناح عمليات
التخدير املواكبة لتغري �صمامات القلب
لدى كبار ال�سن ،حيث يخ�ضعون لعمليات
جراحية دقيقة دون اللجوء ل�شق ال�صدر.
وت�ؤكد االخت�صا�صية �أن هذه الطريقة
العالجية ا�ستفاد منها �أزيد من مائة �شخ�ص
من مر�ضى القلب.
وعالقة بتعريف التنومي الإيحائي،
قالت �أ�سماء خالد �إن التنومي االيحائي ال
يعك�س لفظه� ،أي �أن ال�شخ�ص ال ينام فعال
رغم �أنه يبدو كذلك كما تف�ضل هذه الطبيبة
نعته بتقنيات ” حتفيز الوعي” وهو الأمر
الأقرب للم�ستجدات العلمية املربهنة عن
طريق الفحو�صات الإ�شعاعية.
فخالل ح�ص�ص التنومي الإيحائي �أو
التحفيز الواعي ،ت�ضيف خالد ،يقوم
الدماغ بوظائف مذهلة غري اعتيادية متكنه
من التخل�ص من بع�ض العادات ال�سيئة،
�رشيطة �أن يرغب بذلك ،وحتفيز قدراته
وا�ستثمار طاقاته الداخلية يف �أح�سن
�أوجهها ،ولعل ا�ستعمال هذه الطريقة
العالجية يف نطاق عالج الآالم املزمنة
ميثل �أف�ضل تطبيق طبي منا�سب للمعطيات
ال�سو�سيو-دميغرافية ح�سب ر�أي اخلبرية
املغربية.

حتولت اختبارات احلمل الإيجابية
ّ
التي ت�شري �إىل وجود جنني يف بطن
الأم ،لتجارة رائجة متتهنها بع�ض
الن�ساء يف ت�شيكيا ،حيث يقمن بن�رش
�إعالنات على الإنرتنت يعر�ضن فيها
�إر�سال اختبارات احلمل الإيجابية ملن
يريد ،مقابل مبالغ من املال ترتاوح
دوالرا.
ما بني � 5إىل 20
ً
وعلى الرغم من جود �إقبال على �رشاء
هذه االختبارات� ،إال �أن احلقوقيني يف
الت�شيك يحذّ رون من ا�ستخدامها ،حيث
تعر�ض من ي�ستخدمها لل�سجن ملدة ترتاوح بني عامني �إىل خم�سة �أعوام بتهمة االحتيال.
ميكن �أن ّ
يف هذا الإطار ،قال املحامي الت�شيكي ايفو غرو�سمان� ،إن “ا�ستخدام هذا االختبار من ِقبل املر�أة ،كي
رسع ب�إجناز معاملة الزواج ،فعل غري قانوين يعاقب عليه القانون”.
جتعل �رشيكها �أو خطيبها ي� ّ

اال�سرتخاء فى ال�سرير والتدخني مقابل � 18ألف دوالر

ك�شفت وكالة "نا�سا" عن رغبتها يف توظيف
متربعني ملا ي�سمى "باختبارات الراحة"
التي يجرونها وهي عبارة عن درا�سة تتطلب
من كل م�شارك البقاء مدة  70يوما يف �رسير
وتدخني �أنواع خمتلفة من املاريجوانا وفى
املقابل احل�صول على راتب � 18ألف دوالر.
و�أ�ضافت �أنهم خالل الدرا�سة ي�ستطيعون
اال�ستمتاع بلعب الفيديو �أو قراءة كتب
والتكلم عرب �سكايب مع التدخني امل�ستمر.
و�أ�شارت �أن الهدف من الدرا�سة الت�أكد
من معرفة �أب�سط طريقة للحفاظ على �صحة
و�سالمة رواد الف�ضاء خالل فرتات طويلة
من ال�سفر عرب الف�ضاء ،م�ؤكدين على �أن
اال�سرتخاء وال�سبات يحفز انعدام اجلاذبية يف الف�ضاء.
وجترى الوكالة جمموعة من االختبارات لفهم التغريات اجل�سدية والف�سيولوجية للأ�شخا�ص عند
بقائهم يف الف�ضاء لفرتة طويلة ،وتطلب نا�سا متطوعني لإجراء هذه االختبارات مقابل احل�صول على
مبالغ ماىل يقدر بـ � 18ألف دوالر �أي ما يعادل  1200دوالر يف الأ�سبوع.

معبد ال�سماء” ..رمز بكني و�أكرب معابد ال�صني
يعد معبد ال�سماءاملعلم الأبرز للعا�صمة
ال�صينية بكني,حيث يعود بناء�ؤها اىل حواىل
 500عام وميتددعلى م�ساحة مليونيني و700
الف مرت مربعا,ويعترب ح�سب الأعتقادات
ال�صينية "�صلة بني ال�سماء والأر�ض" بداء
العمل على بناء هذا املعبديف عهد مينغ عام
, 1420نتيجة للأعتقاد �أن الأر�ض مربعة
وال�سماء دائرية ,بنيت قاعدتة على �شكل مربع
والطوابق العلويةعلى �شكل دائري وتتكون
القاعدة املربعة على �شكل من عدة درجات
لرتمز للروابط بني ال�سماء والأر�ض .
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ملحق الآداب والفنون
نحو ثقافة وطنية دميقراطية فاعلة

را�سلونا على العنوان التايل:

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

�صوت ين�سج �أغنيات املا�ضي بخيوط احلا�ضر
الفنان ال�شاب  /حممد �إدري�س عبداهلل (�أ�شرتانا)
حمجوب حامد �آدم

م�ساء ال�سبت املا�ضي الرابع
من مار�س  2017وفى قاعة
معطم (عروبنا) ب�أ�سمرا حيث
�ضمخ املكان وهج �ساطع و ح�شد
كثيف ورائع من الأحباب و الأهل
والأ�صدقاء فى �إحتفائية مميزة
لزواج الأخ والدبلوما�سي� /إبراهيم
�إدري�س � ،رشف ف�ضاء القاعة
عدد كبري من كروانات وكناري
الغناء الإرتري  ،يتو�سطهم �شاب
�أ�سمر نحيل مزينا �صدره بربابة
مدوزنة على مزاج بهى  ،جاء
يحمل عدد من الأغنيات اجلميلة
والتى �أبهر من خاللها امل�شاركون
فى املنا�سبة  ،ما جعلني �أ�شاهد
ب�أم عيني عدد كبري منهم يتمايلون
طربا �أمام �إختيارات هذا ال�شاب
اجلميل حممد �إدري�س (�أ�شرتانا) .
وبالرغم من �إ�ستماعي لهذا ال�شاب
فى م�شاركات ومنا�سبات عديدة �إال
�أنني �أي�ضا كنت مبهورا �أمام �أداءه
اجليد  ،وطبقات �صوته املريحة ،
فقد �إ�ستطاع �أن يتجاوز حدود الأذن
ب�صوته الطرى /الغريد ليت�سلل
نحو تالبيب النفو�س ودروب
القلوب  ،ما يف�صح عن تفجر
الطاقة الكامنة داخله و�إكتمال
�أدواته الفنية و�صقل جتربته فى
فرتة وجيزة رغم حداثتها .
فى واحدة من �إ�سرتاحات
املنا�سبة وجدت نف�سي و�سط
جمموعة من الإخوة كان حديثهم
عن ذلك ال�شاب (�أ�شرتانا) ..
حديث نابع عن ده�شة و�إعجاب
�شكلتها حلظات �إ�ستماع خمنت �أنها
املرة الأوىل  ،لبع�ضهم  ،وطبعا
للإنطباع الأول وقع خا�ص فى
النف�س والذاكرة � ..شدين حديثهم
وت�شجيعهم للمواهب ال�شابة التى
حتتاج بكل �صدق ايل متابعة
وحتفيز لتثبت �إ�ستمراريتها و
يت�سنى لها حجز مكانة خا�صة
فى ذلك الف�ضاء الوا�سع والكبري
من الإبداع  ..كما لكزين �أحدهم
قائال  :ملا ال تكتب �شيئا عن هذا
ال�صوت اجلميل ..؟  ،فقلت فى
نف�سي  ..نعم يجب �أن �أكتب عنه
�شيئا  ،ف�أنا �أعرفه �أكرث منهم ،
وهو ي�ستحق �أحريف و�إهتمامي .
الفنان �أ�شرتانا �شاب مهذب
وخلوق ربطتني به معرفة قدمية
وهو فى �سن مبكر قبل �أن يتجاوز
�صوته حدود امللمات فى �أركان
احلارة مع �أقرانه مدندنا لهم

بروائع من كبار الفنانني  ،ولأنه
�إبن حارتي فى كرن كنت �أ�ستمع
�أحيانا و�أنا عابر ايل �صخب هذه
امللمات التى �شكلت بداياته الفنية
و�ألهمته ال�سري بخطى واثقة على
الدروب الأوىل التى قادته نحو هذا
النجاح املبهر .
�إلتحق الفنان �أ�شرتانا بالدفعة
ال�سابعة لأداء واجب اخلدمة
الوطنية وهناك �إن�ضم للفرق الفنية
التابعة لقوات الدفاع م�ستفيدا
من بداياته الب�سيطة والذاكرة التى
حتفظ عددا كبريا من الأغنيات ،
وفى مدينة ع�صب �أتقن العزف على
�آلة الربابة  ,لرتتبط �أوتارها
بجمال البحر وعطاءه كلما جاء
احلديث عن البدايات  ،و�صار
مولعا بها يدندن كلما �سنحت له
الفر�صة لكبار الفنانني وم�شاركا
�أحيانا فى املنا�سبات التى تقيمها
الفرق التابعة لقوات الدفاع  ..فى
عام  2004مت ت�رسيحه
ليعود ايل
مد ينة

كر ن
حممال بتجربة
جديدة� ،أتاحت له التعرف
على العديد من الثقافات التى
يزخر بها الوطن  .بحكم التنقل من
منطقة ايل �أخرى حال العمل الذى
تفر�ضه ظروف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
.
�إنخرط الفنان �أ�شرتانا مع فرقة
الإحتاد الوطني ل�شباب وطلبة
�إرتريا ب�إقليم عن�سبا وعمل معهم
على �إجناز العديد من الربامج
الفنية والغنائية م�ستفيدا من
التنوع الثقافى املوجود فى الفرقة
والتى بالت�أكيد جت�سد كل �أطياف
الغناء الذى ي�شكل ثقافة �سكان
الإقليم  ،ما يتيح �أي�ضا التعرف
على العديد من الإيقاعات والأحلان

والأ�صوات والتى تعمل بطريقة
�سل�سلة وغري مبا�رشة على �إ�شباع
الذاكرة ال�سمعية  .كما �أن لهذه
الفرقة الفنية جوالت داخل الإقليم
وم�شاركات خارجه خ�صو�صا فى
املنا�سبات الوطنية واملهرجانات
والذى ي�أتي فى �أولويتها مهرجان
�إرتريا ومهرجان ال�شباب ب (�ساوا)
 .وهذا يفتح نافذة للفنانني اجلدد
ميكن الإطالل من
خاللها ايل

ا جلمهو ر
 ،و�أي�ضا نوافذ
�أخرى للعمل مع �شعراء وملحنني
ومنتجني .
�أحب (�أ�شرتانا) كل ما هو منتمي
للرتاث من �أغاين وحكايات وقد
عكف على التفتي�ش والتنقيب على
�أغنيات التجري فى الكثري من
املناطق  ،خ�صو�صا �أيام مهرجان
�إرتريا برفقة �صديقيه ال�شاعر
ال�شاب /همد بركاي وال�شاعر
واملغني� /آدم هقر ..ع�شق مفردات
و�أحلان ود �أمري ،وترجم هذا
الع�شق على �أوتار ربابته حيث ردد
�أغنياته فى الكثري من املنا�سبات
 ،كما ت�أثر بالفنان الكبري و
املجدد �إبراهيم حممد على قورت

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

وربطته به �صحبة جميلة كانت
زادا ال ي�ستهان به فى م�سريته من
ن�صح و�إر�شاد و،تع�ضيد فى عدد
من �أغنياته اخلا�صة  ..كما �إهتدى
الفنان (�أ�شرتانا) �أثناء تنقيبه
ايل العمل فى معاجلة بع�ض من
�أغنيات الفنان عبي عبدالله فنيا
�ساكبا فيها �شيئا من جهده اخلا�ص
لتدخل هذه الأغنيات ايل جوقة
الأوركو�سرتا والتوزيع املو�سيقي
مع الإحتفاظ ب�صفاتها اللحنية
الأوىل  .وهو جهد ي�ستحق الإ�شادة
والتقدير � ،إ�ستطاع من خالله �أن
يك�سب الكثري من قلوب النا�س .
والفنان عبي عبدالله هو طبعا
فنان �شعبي معروف  ،و�ضع ب�صمة
خا�صة فى �سماء كرن ب�أغنياته
العاطفية ال�صادقة  ،وبفرقة
عمادها �صوته ال�شجي ومفرداته
الب�سيطة الغارقة فى اجلمال
و�إيقاعات (الدلوكة) وبع�ض
(ال�شيالة) من البنات ذات الأ�صوات
اجلميلة  ..هذا فقط كان كاف فى
تلك الفرتة من الزمان لإنتاج كل هذا
الكم الرائع من الأغنيات  ،والذى
يعترب حديقة خلفية ي�سرتيح فيها
غناء اليوم من تعب امل�شاوير
الطويلة .وهو منط ي�شبه ايل حد
كبري ما ي�سمى (�أغاين احلقيبة)
فى تاريخ الغناء ال�سوداين.
لكنه معروف فى �أو�ساط الرتاث
الغنائي الإرتري  ،وقد �شاع
هذا النوع من الغناء فى كرن
و�ضواحيها �إذ يعرف ب�إ�سم (جفرا)
عند التجري و(قوليا) عند البلني
وهو تالحق طبيعي يح�صل بحكم
التقارب والن�شاطات امل�شرتكة .
يحاول الفنان (�أ�شرتانا) ر�سم
طريق خا�ص به ي�سعى من خالله
جاهدا لتنفيذ �أعمال جديدة حتمل
�إ�سمه من حيث الكلمات والأحلان
فى جتربة تعترب نا�ضجة �إذا نظرنا
اليها بعني فاح�صة ك�أغنيتي (
دونك) و (�سفالل ) اللتني وجدتا
قبوال وترحيبا �شديدين فى الو�سط
الغنائي � ،إ�ضافة ايل الأعمال
الوطنية اجلميلة مثل (هلينا
�إقلكي �إرتريا – حناتو �سب �أمانا
– قبنانا ) وغريها من الأغنيات
� ..أما بخ�صو�ص الأغنية امل�صورة
( الفيديو كليب) فهو ب�صدد �إكمال
التخطيط لأغنية (متعابيت) والتى
�سيتم ت�صوير كل ف�صولها فى
مدينة كرن  ،وهى التجربة الأوىل
التى يخو�ضها فى جمال ( الفيديو
كليب).

يف ال�ساح

ل يعرتف القلب

�شعر /

ر
و�ضة احلاج

يزيد يقيني يف كل يوم
ب�أين خلقت الجلك انت
واين ر�أيت بعينيك هاتني
فاهك قال الق�صائد قبلي
واين بغريك يا رج ًال يعرتيني كحمى
ال�سواحل
ُ
قاحلة كالبالد اخلراب
ُ
وباهتة كاجلروف اليباب
وال لون يل
وال طعم يل
ورائحتي كاجلروف التي مل يزرها املطر
يزيد يقيني يف كل يوم
ب�أنك يا رج ًال من جميع امل�ساحات جاء
ولوّن وجه احلياة لدى
احلياة و�شكل احلياة
بلون احلياة وطعم
ِ
ً
الكون يوما م�ساء
غريبُ اطل على
ِ
ُ
ف�صحت �أجارتنا..
مل جتبني
ولكنني كنت اعرف
طوبى لنا اننا غرباء
يزيد يقيني يف كل يوم
باين كعود الثقاب الذي لن ي�ضىء �سوى
مرة
ٍ
واحدة
فكن هذه املرة الواحدة
ودعني �أُ�ضىء بحقلك ليالً
فوحدك متلك �سر الثقاب الذي قد
ي�ضىء
�سنين ًا طوا ًال..وعمر ًا طويل
ووحدك من متنح العمر
اكليل لون احلياة اجلميل
ووحدك من يقنع القلب
هذا امل�شاك�س واملت�شكك يف كل �شىء
ليقلع من عادة �سيئة
تالزمه منذ عهد بعيد
تعاوده كل �صبح جديد..ت�سمى
الرحيل
يزيد يقيني يف كل يوم ويف كل حني
ب�أين �أكابر
حني �أ�صر ب�أن ح�ضورك ما كان اعظم
زلزلة
ٍ
�سجلتها مقايي�س عمري
و�إين �أجانب كل احلقيقة
حني ا�سميك �صاح
وادعوك بع�ضي
ورمز ًا �صغري ًا يزين �شعري
واين �أمار�س جنب الن�ساء اجلميل
فانكر حتى على ال�صحب امري
فتطلع �صوت ًا جديد ًا جمي ًال
ووردة فل
تعطر كل حروف وقاري
فيف�ضحنى احلرف يا انت ويحي
ويبدو للنا�س عطري
يزيد يقينيي يف كل يوم
و�أقوى احل�صار ح�صار اليقني
ف�أين �ساهرب مما اعتقدت
وهذى القناعات متتد حويل
ك�سور من الع�شب والفل واليا�سمني
يزيد يقيني يف كل يوم
فزدين بربك بع�ض اليقني
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د نور

مهرجان "ال�سامبا" بالربازيل �شهد مليون زائر رغم املخاوف الأمنية متحف بريطاين يدرب �أثريني
عراقيني لرتميم ما دمره "داع�ش"..

احتفلت الربازيل مبهرجان
ال�سامبا ال�شهري يف الفرتة من
25فرباير وحتى االول من مار�س
اجلاري وقام م�س�ؤولون يف ريو
دي جانريو التي تعرف ب�أنها
الأكرث �صخبا يف االحتفال ،بت�سليم
مفتاح املدينة ل�شخ�صية رمزية
تدعى "امللك مومو" ،ب�صفته
ملك املهرجانات وامل�شرف على
االحتفال.
وعلى الرغم من الك�ساد
والإ�ضراب يف �أو�ساط �أفراد ال�شرطة
الذي �أثار خماوف �أمنية يف الأ�سابيع
الأخرية ،تدفق الآالف من ال�سكان
وال�سياح يف �أنحاء ريو يف بداية
املهرجان الذي �إ�ستمر خم�سة
�أيام.
حيث قدر زوار املدينة � ،أكرث من
مليون زائر ،يعود على االقت�صاد
املحلي بنحو مليار دوالر.
وي�أتي املهرجان -املعروف ب�إقامة

حفالت راق�صة يف الأحياء �إ�ضافة
لعر�ض �ضخم يف منطقة االحتفاالت
الر�سمية يف ريو -يف وقت ت�سعى فيه
الربازيل للنهو�ض من ك�ساد دام
عامني ،هو الأ�سو�أ على الإطالق
وا�ضطرابات �سيا�سية العام املا�ضي

�أدت مل�ساءلة الرئي�سة ال�سابقة ديلما
رو�سيف.
و �شهدت مدن برازيلية �أخرى
عرو�ضا كربى خالل املهرجان ،من
بينها �ساو باولو و�سالفادور .و�إنتهي
املهرجان ر�سميا الأربعاء املا�ضي
االول من مار�س.

منع املوظفني امل�س�ؤولني عن خط�أ الأو�سكار من العمل يف هوليوود

ذكرت �أكادميية الأو�سكار ب�أن
حما�سبني من براي�س ووتر هاو�س
�سيمنعان من
كوبرز ()PwC
ُ
امل�شاركة يف مرا�سم حفالت توزيع
اجلوائز امل�ستقبلية يف �أعقاب اخلط�أ
الكارثي الأ�سبوع املا�ضي.
و�سيبقى كل من ،مارثا رويز،
وبراين كولينان ،اللذان ُح ّمال
م�س�ؤولية فتح املغلف اخلط�أ للإعالن
عن الفائز بجائزة "�أف�ضل �صورة"،
يف عملهما �ضمن �شركة املحا�سبة
الأ�شهر يف العامل ،وفقا ملتحدث

با�سم ال�شركة.
وقالت� ،شرييل بون
ايزاك ،رئي�سة �أكادميية
الأو�سكار� ،إن ،براين
كولينان ،ت�سبب بهذا
اخلط�أ ب�سبب ان�شغاله يف
بالتغريد
الكوالي�س
على موقع تويرت �أثناء
العر�ض ،كما ذكرت
ب�أن الأكادميية تعيد النظر يف
عالقتها مع براي�س ووتر هاو�س
كوبرز.
 .وذكرت التقارير �أن كولينان،
كان يقوم بن�شر �صورة الفائزة
بجائزة �أف�ضل ممثلة� ،إميا �ستون،
على تويرت قبل دقائق من ت�سليم
املغلف الذي يحتوي على ا�سم
الفيلم الفائز بجائزة "�أف�ضل
�صورة" ،هذا
وحذفت التغريدة
ُ
فيما بعد.
وذكرت ال�شركة �أن كولينان،
�سلم املغلف اخلط�أ �إىل ،وارن بيتي

وفاي دوناواي ،وبعد عدة ثوان من
الرتدد� ،أعلنت فاي عن فوز الفيلم
املو�سيقي "ال ال الند".
واعترُ ف بهذا اخلط�أ الكبري ،بعد
حلظات من �صعود طاقم عمل فيلم
"ال ال الند" لت�سلم اجلوائز ،حيث
�أعلن ،جوردون هورويتز ،منتج
الفيلم ،عن الفائز احلقيقي "مون
اليت".
وقالت �شركة  PwCالتي حتملت
امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا اخلط�أ:
"مل تتابع بروتوكوالت الت�صحيح
ب�سرعة كافية من قبل ال�سيد
كولينان وزميلته ،عند وقوع
اخلط�أ".
ويذكر �أن الأكادميية تقدمت
باالعتذار من جميع املت�ضررين،
بعد يوم واحد من االحتفال ،مبا يف
ذلك ،بيتي ودوناواي ،وقالت �إنها
�ستقوم بالإجراءات املنا�سبة لتخطي
هذه امل�شكلة.
تعد ثالث �أكرب مبلغ مدفوع لقاء

لوحة مر�سومة على مدى تاريخ

دور املزادات املخت�صة ببيع روائع
الفنون اجلميلة يف �أوروبا.

ويقول منظمو املزاد �إن لوحة

لوحة لغو�ستاف كليمت بيعت بـ 60مليون دوالر

 Bauerngartenتعترب من �أف�ضل

الأعمال التي عر�ضت للبيع يف
املزادات ب�شكل عام.

و�أقيم مزاد مماثل يف دار كري�ستي

للمزادات ،املناف�س الرئي�سي لدار

�أوردت دار �سوثبي للمزادات،

خ�ص�صت مبيعات دار �سوثبي ذلك

�سوثبي ،م�ساء يوم الثالثاء 28

ريفي)

يف �أ�سلوبي املدر�ستني االنطباعية

"املنزل" ،لبول غوغان� ،أغلى �سلعة

الأربعاء  1مار�س اجلاري� ،أن لوحة

Bauerngarten

للر�سام

(ب�ستان

النم�ساوي،

غو�ستاف

كليمت ،بيعت مبا يعادل 59.3

مليون دوالر يف مزاد بلندن.

اليوم لبيع روائع الفن التي �أبدعت

والع�صرانية.
و�أكدت

�إدارة

دار

�سوثبي

للمزادات �أن القيمة املذكورة،

فرباير

املا�ضي ،و�أ�صبحت لوحة

بيعت فيه مببلغ  20.3مليون جنيه
�إ�سرتليني ما يزيد عن  25مليون

دوالر.

�أعد املتحف الربيطاين يف لندن برناجما لتزويد العراق ب�أجهزة �إلكرتونية،
وتدريب علماء �آثار عراقيني ،لإنقاذ قطع فنية ،و�إعادة بناء مواقع قدمية
حاول مقاتلو داع�ش تدمريها.
وقال ،جوناثان تاب ،مدير برنامج التدريب الطارئ لإدارة الرتاث
العراقي ،التابع ملتحف لندن ،يف ت�صريحات مل�ؤ�س�سة توم�سون رويرتز� ،إن
امل�شروع بد�أ كمحاولة لفعل �أمر �إيجابي يف وقت مل يكن من املمكن فيه
حتقيق �شيء على الأر�ض.
وتابع قائال" :يف و�سعنا �إعداد خمت�صني بانتظار حترير هذه املواقع مرة
�أخرى ،والت�أكد من امتالكهم كل املهارات والأدوات املطلوبة للتعامل
مع �أفظع �أ�شكال التدمري".
هذا و�سيم�ضي علماء الآثار العراقيون ثالثة �أ�شهر يف التدريب النظري
يف املتحف الربيطاين ،ثم ثالثة �أ�شهر �أخرى يف التدريب العملي مبواقع
حقيقية يف العراق.
زيد �سعد اهلل� ،أحد الأثريني العراقيني املتدربني ،فر من بيته يف املو�صل
�شمال العراق ،عندما �سيطر مقاتلو داع�ش على املدينة العام  ،2014وتوجه
مع عائلته �إىل مدينة �أربيل القريبة.
وقد هالته ر�ؤية لقطات فيديو ن�شرها تنظيم داع�ش على الإنرتنت ،يف
فرباير  ،2015لتدمري �آثار متحف املو�صل ،الذي عمل فيه �سابقا.
وت�ضم الآثار املدمرة قطعا تعود �إىل القرن ال�سابع قبل امليالد ،وقال �سعد
اهلل �إن الأثريني العراقيني مبن فيهم �آهايل املو�صل يريدون �إعادة بناء
املدينة و�إحيائها.

ال�شاب يعقوب �شاهني يفوز بلقب «�أراب �آيدول»

فاز ال�شاب الفل�سطيني يعقوب
�شاهني بلقب فنان العرب �ضمن
املو�سم الرابع لربنامج «�أراب
�آيدول» متخطيا الفل�سطيني �أي�ضا
�أمري دندن واليمني عمار حممد
بعد مرحلة تناف�س حمتدمة بلغت
م�ستوى ا�ستدعاء الدعم الرئا�سي
والدبلوما�سي وحظيت مبتابعة
جماهريية وا�سعة على امل�ستوى
العربي.
و�أحيت احلفلة اخلتامية من حلقة
«�أراب �آيدول» املطربة امل�صرية �شريين عبد الوهاب.
ووقف الثالثة بثيابهم الر�سمية ي�ستمعون �إىل النتيجة من مقدم الربامج واملمثل
امل�صري �أحمد فهمي الذي خاطبهم قائال�« :أنتم الثالثة �أ�صبحتم حديث النا�س
و�أنتم الثالثة �أ�صبحتم �أ�صوات النا�س الذين �صوتوا لكم ويريدونكم ال�صوت
الذي يواجه �أ�صوات العنف».
ورغم �أن الفوز جاء عرب احت�ساب �أ�صوات اجلماهري ،ف�إن جلنة احلكام وجدت نف�سها
يف حرية من �أمرها �أمام ثالثة مر�شحني و�صلوا �إىل احللقة الأخرية وهذا ما عبرّ عنه
�أع�ضاء جلنة احلكام امل�ؤلفة من الفنانني الإماراتية �أحالم واللبناين وائل كفوري
واللبنانية نان�سي عجرم وامل�صري ح�سن ال�شافعي.
وقالت عجرم يف احللقة الأخرية �إن هذا املو�سم حمل �أجمل الأ�صوات على
الإطالق و�أ�ضافت�« :شعوري ميتزج بني احلنني وال�شوق واللهفة على النتيجة» .فيما
عرب كفوري بجملة واحدة عن حلقة اخلتام قائ ً
ال« :هيدا مثل �آخر لقاء مع احلبيبة
على �أمل نرجع نلتقي».
وكان يعقوب �شاهني من �أكرث الأ�صوات التي حظيت بت�شجيع من اجلمهور .ويفاخر
حمرم لأنه
�شاهني ب�شهادة ع�ضو جلنة التحكيم ح�سن ال�شافعي عندما قال له «�صوتك ّ
من امل�سكرات وب�أن اجلمهور الذي ي�صفق لك ويتفاعل معك اليوم ما هو �إال جزء
ب�سيط من اجلمهور الذي ينتظرك يف حفالتك القادمة».
ويف احللقة ما قبل النهائية لفتت كلمة للفنان وائل كفوري �إىل فل�سطني وقال:
«عندما نذكر فل�سطني نتذكر �أطفال احلجارة ...و�أطفال احلجارة كربوا .اليوم واحد
ا�سمه يعقوب وواحد ا�سمه �أمري ...ولن �أن�سى عمار الذي كانت له ب�صمة حيث
�شكلت الأغنية اليمنية ملح �أراب �آيدول».
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ق�ضايا تنموية
مَتْ ِك ُني ا مْلَرْ�أَة يف َع ٍمَ
ال ُمتَغ ٍريِّ
املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

�صفحة �إ�سبوعية
تتناول م�سائل التنمية
امل�ستدامة مبحاورها املتنوعة .كما
�أنها متثل مر�آة تعك�س التطورات التي
ت�شهدها مفا�صل البنية التحتية يف جماالت
املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة البحرية
واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا
تهتم ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة
للإن�سان الإرتري وحفزه للم�شاركة
الفعالة يف م�سرية التنمية والتعمري
الوطنية
ي َُر ِك ُز املجتمع الدويل على �ضرورة متكني املر�أة
عرب خطط التنمية ملا بعد العام  2015و�ضرورة �إعطاء
الأولوية مل�س�ألة امل�ساواة بني اجلن�سني  ,فيما اذا �أريد
حقيقي يف املجتمعات  ,مع
حتول
لتلك اخلطط �أن ت�سفر عن ٍ
ٍ
الو�ضع بعني الإعتبار حقيقة �أنه ,متى ما �أطلق العنان لقوة
املر�أة ,ف�إنه ب�إمكاننا ت�أمني امل�ستقبل للجميع  .وق�ضية املر�أة
هي باحلقيقة ق�ضية ن�صف املجتمع من الناحية الكمية حيث
تت�ساوى ن�سبة الذكور �إىل الإناث يف كل املجتمعات تقريب ًا
بالإ�ضافة �إىل �أنها ق�ضية املجتمع كله من الناحية الكيفية
حيث ت�ضيف م�ساهمة املر�أة الفعّالة يف املجتمع مورد ًا ب�شري ًا
هام ًا ملواجهة حتديات التقدم والتطور والنمو  .لذا البد من
الإميان ب�ضرورة متكني املر�أة من الإ�سهام يف حياة جمتمعها
عطاء و�أخذ ًا والإقتناع ب�أن لها دور ًا اجتماعي ًا و�إن�ساني ًا
ً
وتربوي ًا واقت�صادي ًا عليها �أن ت�ؤديه وعلينا �أن نخطط
له جميع ًا  .ويف هذا الإطار ما هي التحديات والعقبات ؟
وما هي ال�سبل املثلى لتجاوزها وحتقيق احلا�ضر وامل�ستقبل
املن�شودين ؟ هذه املحاور وغريها ذات ال�صلة ما �سنحاول
التطرق له �ضمن �صفحة " ق�ضايا تنموية " ان�شاءاهلل .

يحتفل املجتمع الدويل يوم غد الأربعاء
الثامن من مار�س احلايل  ,باليوم العاملي
للمر�أة حتت �شعار " املر�أة يف عامل عمل متغري:
نحو كوكب املنا�صفة بحلول عام  . " 2030ومن
اجلدير بالذكر �أن هذا اليوم هو فر�صة متاحة
للت�أمل يف التقدم املحرز والدعوة للتغيري
وت�رسيع اجلهود ال�شجاعة التي تبذلها عوام
الن�ساء وما ي�ضطلعن به من �أدوار ا�ستثنائية
يف �صنع تاريخ بلدانهن وجمتمعاتهن  .وت�شري
اجلهات الدولية ذات ال�صلة �إىل �أن فكرة هذا
املو�ضوع ت�أتي للتعجيلبالأهداف العاملية
امل�ضمنة يف خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
 ,وبناء زخم لتنفيذ الهدف اخلام�س واخلا�ص
بامل�ساواة بني اجلن�سني وكذلك الهدف الرابع
اخلا�ص ب�ضمان التعليم اجليد واملن�صف
وال�شامل للجميع تنفيذ ًا فعا ًال  .و�سريكز
املو�ضوع كذلك على االلتزامات اجلديدة حتت
القائمة �ضمن مبادرة هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
يف ما يت�صل بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة وحقوق الإن�سان للمر�أة .
ترتك التغيريات يف عامل العمل
�آثارا كبرية على الن�ساء .فمن جهة,
وجود العوملة والثورة التكنولوجية
والرقمية والفر�ص التي جتلبها,
ومن جهة �أخرى ,تزايد العمل غري
الر�سمني وعدم ا�ستقرار �سبل العي�ش
والدخل ,وال�سيا�سات املالية
والتجارية اجلديدة والت�أثريات
البيئية على كل منها ,وبالتايل
بجب معاجلة هذه الق�ضايا يف �سياق
التمكني االقت�صادي للمر�أة .
وبتقليبنا �صفحات وثيقة �أهداف
التنمية التنمية امل�ستدامة لعام
 2030نالحظ �أن الهدف الرابع منها
يدعو �إىل " �ضمان التعليم اجليد
املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز
فر�ص التعلّم مدى احلياة للجميع .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س من �أن
نت�صفح الغايات التي ي�صبو املجتمع
الدويل بلوغها �ضمن هذا الهدف :
� 1ضمان �أن يتمتّع جميع البناتوالبنني والفتيات والفتيان بتعليم
ابتدائي وثانوي جماين ومن�صف
وج ّيد ,مما ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج
وفعالة بحلول عام
تعليمية مالئمة
ّ

. 2030
� 2ضمان �أن تتاح جلميع البنات والبننيفر�ص احل�صول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام  2030م
� 3ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساء والرجاليف احل�صول على التعليم املهني والتعليم العايل
اجل ّيد واملي�سور التكلفة ,مبا يف ذلك التعليم
اجلامعي ,بحلول عام  2030م
 4الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد ال�شبابوالكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املنا�سبة,
مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ,للعمل
و�شغل وظائف الئقة وملبا�رشة الأعمال احلرة
بحلول عام  2030م
 5الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يفالتعليم و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص الو�صول �إىل جميع
م�ستويات التعليم

والتدريب املهني للفئات ال�ضعيفة ,مبا يف
ذلك للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�شعوب الأ�صلية
والأطفال الذين
يعي�شون يف ظل �أو�ضاع ه�شة ،بحلول عام
 2030م
يلم جميع ال�شباب ون�سبة
� 6ضمان �أنّ
كبرية من الكبار ,رجا ًال ون�ساء على حد �سواء,
بالقراءة والكتابة واحل�ساب بحلول عام 2030
م
� 7ضمان �أن يكت�سب جميع املتعلّمنياملعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية
ال�س ُبل من
امل�ستدامة ,مبا يف ذلك بجملة من ُ
بينها التعليم لتحقيق التنمية امل�ستدامة
واتّ باع �أ�ساليب العي�ش امل�ستدامة ,وحقوق
الإن�سان ,وامل�ساواة بني اجلن�سني ,والرتويج
لثقافة ال�سالم ونبذ العنف واملواطنة العاملية
وتقدير التنوع الثقايف وتقدير م�ساهمة الثقافة
يف التنمية امل�ستدامة ،بحلول عام 2030

�أما الو�سائل التي ي�ستخدمها لإجناز تلك
الغايات ف�إنها تتمثل يف الآتي على �سبيل املثال
ال احل�رص :
 1بناء املرافق التعليمية التي تراعيالفروق بني اجلن�سني ،والإعاقة ،والأطفال،
ورفع م�ستوى املرافق التعليمية القائمة
وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وم�أمونة وخالية
من العنف للجميع
 2الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املنحاملدر�سية املتاحة للبلدان النامية على ال�صعيد
العاملي ،وبخا�صة لأقل البلدان منوا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية والبلدان الأفريقية،
لاللتحاق بالتعليم العايل ،مبا يف ذلك منح
التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،والربامج التقنية والهند�سية
والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية الأخرى ،بحلول عام 2020
 3الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املعلمنيامل�ؤهلني ،مبا يف ذلك من خالل التعاون
الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية،
منوا والدول اجلزرية
وبخا�صة يف �أقل البلدان ًّ
ال�صغرية النامية ،بحلول عام 2030
ويويل اخلرباء �أهمية بالغة للفرد املتعلّم
مفع ً
ال لدينامكية التنمية
بو�صفه عن�رص ًا
ِّ
االجتماعية واالقت�صادية  ,فبينما يرى بع�ض
اخلرباء �أنه العن�رص امل� ِّؤ�س�س للح�ضارة  ,يراه
�آخرون �أنه قد يكون �سبب ًا يف انهيار احل�ضارة
وانحطاطها.
ويالحظ اخلرباء و اجلهات ذات ال�صلة ب�أن
دول القارة ال�سمراء مرت وما زال بع�ضها
مبرحلة خما�ض ع�سري للإنعتاق من حالة
اجلهل و التخلف  ,لذا ف�إنها ت�ضع ن�صب
عينيها االهتمام بق�ضية التعليم لل�سري يف
طريق التنمية املن�شود بلوغها  .فعلى �سبيل
املثال جند �أن الأهداف العامة للتعليم يف
ارتريا تتمثل يف التايل على �سبيل املثال:
 )1جتهيز ال�سكان بالوعي الالزم واملعرفة و
الثقافة والتحفيظ الذاتي لل�سكان للحفاظ على
�إقت�صاد يعتمد على الذات واحلديثة
 )2الوعي و التحفيظ الذاتي لل�سكان لتمكينهم
من مكافحة الفقر و املر�ض وجميع الأ�سباب
التي ت�صاحب ذلك من التخلف و اجلهل
� )3إتاحة التعليم للجميع
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ال�سري نحو حترير مدينة نقفة ال�صمود !!!
حممود عبداهلل� /أبوكفاح
اجلز�ؤ الأول
يعد كتاب"الرحلة من نقفة و�إىل
نقفة" للكاتب الدكتور تخ�ستى فقادو
من الكتب القيمة التي �ساهمت يف
تدوين االحداث والعمليات اخلالدة
التي خا�ضها ابطال اجلي�ش ال�شعبي
�إبان فرتة الكفاح امل�سلح من �أجل
حترير نقفة وتخلي�صها من براثن
امل�ستعمر الأثيوبي ,حيث يتناول
الكاتب الذي كان �شاهد عيان على
العمليات الع�سكرية
تلك الفرتة
التي خي�ضت لتحرير نقفة و ح�صارها
ب�إعتباره �أحد امل�ؤ�س�سني لوحدة
العمليات اجلراحية مع زميله برهانى
هيلو اللذان كانا من اوائل �أطباء
اجلبهة ال�شعبية يف امليدان,ويف
هذا املقال الذي �سنقدمه يف حلقات
�سنتناول نق ًال عن م�ضمون هذا الكتاب
عملية حترير مدنية نقفة ..كيف
بد�أت؟ وكيف �إجنزت تلك املعجزة
البطولية ؟.
ق�ضى الدكتور تخ�ستى بعيادة
العمليات اجلراحية يف �ضواحي
ظربا مدة �ستة ا�شهر وهو منخرط
مع بقية زمالءه الأطباء يف �إجراء
العمليات و معاجلة اجلرحى الذين
كانوا ي�أتون اىل العيادة من معارك
جبهة نقفة التي كانت يف غاية ال�شدة
وال�رشا�سة ,ومن �ضمن ذكرياته يف
تلك الأيام يقول الدكتور تخ�ستى
"ذات يوم �أي يف الثامن ع�رش من
مار�س من العام  1977م عند الرابعة
ع�رص ًا جاءين �شاب منا�ضل من ناحية
منطقة "�إمبالقو" وهو يحمل ر�سالة
مغلقة واخربين بان الر�سالة هي من
طرف قائد اجلبهة ,فقمت على الفور
بفتحها امامه لأقر�أها فوجدتها تقول
"يجب ان ت�أتي غد ًا يف ال�صباح الباكر
اىل منطقة "�إمبالقو"".ويف احلال
توقعت ان ال�سبب يف �إ�ستدعائي هو
رغبة القائد يف التعرف على االدوية
واالجهزة الطبية التي بحوذتنا
بالإ�ضافة اىل عدد اجلرحى الذين
كانوا معنا يف العيادة,وقد راودين
هذا الإعتقاد ال�سيما وانه كان دائما
يخربين ب�أي هجوم ع�سكري مهم
يود املقاتلني تنفيذه �ضد العدو
وكذلك الإ�ستعدادات املطلوبة لذلك
ب�إ�ستدعائي اىل مقره ,وعليه مل
�أكن ا�شك بانه �سيطلب منا ان نتجهز
للعملية الع�سكرية املزمع تنفيذها
يف جبهة نقفة .
ففي ذلك اال�سبوع كانت ال�شائعات

التي يتداولها النا�س تقول بان
الهجوم الكبري على جبهة نقفة قد
حان �أوانه وعليه فقد كنا ندرك متام ًا
بان املهام التي تنتظرنا لي�ست
بال�سهلة او القليلة".
يف تلك الفرتة كان مقاتلوا الثورة
الإرترية قد �أحلقوا بقوات العدو
االثيوبي هزمية �ساحقة يف قرورة
كما دمروا مع�سكر العدو يف منطقة
هربنقاقا وغريها من املع�سكرات
مما ادخل الرعب يف قلوب افراد
اجلي�ش الأثيوبي  ,ويف املقابل زادت
معنويات الثوار و�إرتفعت اىل عنان
ال�سماء" .
ويف �رشحه للدمار الذي حلق
ب�أفراد اجلي�ش االثيوبي بقرورة يقول
اجلندي االثيوبي مولوقيتا الذي كان
حما�رص ًا مع افراد اجلي�ش االثيوبي
داخل مدينة نقفة يف مفكرته التي
دون فيها تلك الذكريات "ان اجلنود
االثيوبيون الذين كانوا يرابطون يف
مع�سكر قررورة وبعد ح�صار دام لعدة
�شهور يف ظل عدم قيام احلكومة
االثيوبية ب�أي عمل لإنقاذهم وكذا نفاذ
ذخريتهم يف النهاية عقب حماوالتهم
العديدة لفك احل�صار ,تعر�ض بع�ضهم
للموت بينما الذ من تبقى منهم حي ًا
بالفرار اىل ال�سودان ".
يقول الدكتور تخ�ستى يف كتابه"
ان هذا يو�ضح لنا جليا بان قوات
العدو الأثيوبي التي كانت تتواجد
داخل مدينة نقفة اي�ض ًا كانت م�شلولة
وتنتظر حلظة الإنق�ضا�ض عليها
والإ�ست�سالم للقدر املحتوم ,ففي تلك
االم�سية بذلك املو�سم البارد وال�سماء
امللبدة بالغيوم كنا مع خم�سة من
افراد وحدة العمليات نق�ضي ليلتنا
�سويا ونحن متحلقون حول النار التي
�أوقدناها للتدفئة,فقد ظللت مهموما
طوال الليل بخ�صو�ص الر�سالة التي
و�صلتني وغريها من املو�ضوعات
ذات ال�صلة ,حيث كنت اتفقد الآالت
واالدوية الطبية التي بحوذتنا ,وقد
ظل رفاقي كلما ر�أوين غارق ًا يف التفكري
ي�س�ألونني قائلني ماذا بك اليوم ؟ هل
انت بخري؟ ولكنهم مل يكونوا يلحون
علي بالإجابة,حتى لو �أحلوا علي

ملا كانوا قد ح�صلو ا على ال�رس الذي
كنت اخفيه يف �صدري وبني ا�ضلعي
لأن احلر�ص على �سالمة وحفظ �أ�رسار
التنظيم يف تلك الفرتة كان �شديد ًا
للغاية ,حيث ان ن�رش �أو �إف�شاء
املعلومات او التعليمات التي تعطى
�إليك اىل ا�شخا�ص اليعنيهم االمر كان
جرمية اليغتفر,كل �شخ�ص كان ي�ؤدي
املهام التي تخ�صه هو فقط,و�إذا ُ�أريد
ان ت�صل املعلومة اىل �شخ�ص بعينه
فهي ت�صل اليه عرب القنوات املعنية
.من ياترى ميكنه ان ينقل املعلومة
للعدو من منطقة" طنا�س" اىل داخل
نقفة  ,ومن نقفة اىل �أ�سمرا ؟وحتى
لو و�صلت املعلومة اىل قيادة العدو
ياترى هل كان للعدو حيلة ميكنه ان
يفعلها يف ظل االو�ضاع املزرية التي
كانت تخيم على جنوده ؟كان العدو
بالفعل م�شلو ًال ولي�س مبقدوره فعل
�أي �شيئ,لأن �أ�رسار تنظيمنا الطليعي
�أي ًا كان نوعها كانت يف غاية ال�رسية
وجذورها عميقة للغاية ي�صعب
الو�صول اليها ".
ي�ضيف الدكتور تخ�ستى قائ ًال"
يف ال�صباح الباكر من اليوم التايل
توجهت مع �أحد الرفاق اىل املنطقة
التي كان يتواجد بها قائد اجلبهة
,حيث كان يتوجب علينا اخلروج

من" �إمبالقو "اىل منطقة "حاالي"...
ومن املعلوم انه يوجد بني منطقة
�إمبالقو وظربا جبل �شاهق ا�سمه "
�إيتجندق" كنا منر دائما من جهته
الغربية عند ذهابنا اىل منطقة �إمبالقو
ب�إعتباران ذلك الطريق هوالأقرب
م�سافة ,ولكنني يف ذلك اليوم ف�ضلت
ان ن�سلك الطريق املوجود باجلهة
ال�رشقية جلبل " �إيتجندق" امل�ؤدي
اىل �سهول نقفة .
�إن ال�سبب يف �إختياري للذهاب
عرب هذا الطريق مبحاذاة اجلهة
ال�رشقية جلبل " �إيتجندق" رغم بعده
هو ت�شوقي لر�ؤية احل�صار الذي كان
مفرو�ض ًا على نقفة من جهة ال�شمال
واجلنوب ال�رشقي ال�سيما وان احل�صار
كان مطبق ًا وخانق ًامن كل اجلهات.
لقد �رسنا عرب خور ظربا ناحية
اجلهة ال�رشقية مبحاذاة جبل"
�إيتجندق" حتى و�صلنا يف النهاية
اىل اجلهة ال�شمالية ال�رشقية ل�سفح
اجلبل ,ومنه �رسنا على الطريق
املنعطف ناحية اجلنوب ملدة من
الزمن لنعرب عدد من االودية والطرق
الوعرة ,وبينما نحن يف م�سرينا
قابلنا رفيق قادم من الدفاع يتبع
للكتيبة  , 607طلبنا منه بو�ضوح
ان ي�ساعدنا يف ر�ؤية دفاعات رفاقنا
ودفاعات العدو لعلمنا بان قواتنا
ا�ستطاعت ان جترب العدو على التقهقر
يف فرتة وجيزة ال�سيما وان �سبب
قدومنا بهذا الطريق هو لتحقيق
هذه االمنية !!!ومن خالل �رشحه لنا
لطبيعة الو�ضع ادركنا بان دفاعاتنا
ودفاعات العدو باتت متقاربة من
بع�ضها البع�ض اىل حد كبري كما ان
احل�صار قد �أخذ �شكله النهائي وقد
تنفجر االو�ضاع يف �أي حلظة ...
بعد حلظات من و�صولنا اىل وادي
"�إمبالقو " ا�ستقبلنا �أع�ضاء عيادة
الكتيبة  607بكل ترحاب و�أح�سنو
�ضيافتنا,واخذنا على الفور ق�سط
من الراحة مع ثالثة افراد �آخرين يف
�إحدى االكواخ ...وبعد هنيهة ات�ضح
يل ان ال�شخ�صني من ه�ؤالء الثالثة
كنت قد قابلتهم قبل ا�سبوعني يف هذا
املوقع وبنف�س الهيئة التي كانوا
عليها من قبل ,خا�صة ذلك الذي كان
يجل�س بجواري..فقد كان يبدو من
تقاطيع وجهه انه مرهق للغاية ب�سبب
الإجهاد وكرثة العمل ,فبالرغم من
ان اياديهم واوجههم كانت نظيفة اال
ان بقية اع�ضاء ج�سمهم ال�سيما �شعر
ر�ؤو�سهم وكذا مالب�سهم التي كانوا
يرتدونها ,كانت تبدو وك�أنها ظلت
غارقة يف تراب احمر اللون .
كانوا قد انزلو كفوفهم التي كانت
حتتوي على �سونكي طويل وحاد
اجلانبني لي�ستلقوا على الأر�ض
علهم يخففوا من التعب الذي كانوا
يح�سون به ,كما ان احدهم كان معه
كال�شينكوف حديث ميكن طبقه,علم ًا
ب�أن الأ�شخا�ص الذين كانوا يحملون

هذا النوع من الكال�شينكوف يف تلك
الفرتة هم الأ�شخا�ص الذين يتم
�إر�سالهم لآداء مهمات خا�صة حيث
ميكنهم �إخفاءه حتت مالب�سهم وتنفيذ
مايودون تنفيذه بكل �سهولة.
وعلى الفور تبادر اىل ذهني ان
ه�ؤالء الأ�شخا�ص هم اي�ض ًا ممن اوكلت
اليهم تنفيذ مهمات خا�صة وبينما انا
اتردد يف الت�أمل بني مالب�سهم املبتلة
بالعرق واملت�سخة بالطني واملعلقة
جانب ًا وبني ال�شخ�ص الذي كان
م�ستلقي ًا بجواري و اقول يف قراراة
نف�سي"ياترى يف اي مهمة كانوا قد
ام�ضوا ه�ؤالء الأ�شخا�ص هذا الأ�سبوع"
,دخل احد اع�ضاء عيادة الكتيبة 607
وعلى الفور توقف خيايل عن التحليق
بعيد ًا ووقفت قائم ًا لأ�سلم عليه و�أدخل
يف احلديث معه عن املو�ضوع الذي
�أتيت من اجله.
بعد الإنتهاء من احلديث مع
املنا�ضل كربوم يف املو�ضوع الذي
اتيت من اجله,بدانا ندرد�ش يف
العموميات واالحوال ب�شكل عام
حيث اخربين ب�أن رفاقنا يف اجلي�ش
ال�شعبي كانوا منهمكني اليام عديدة
يف انتزاع الألغام التي زرعها العدو
الأثيوبي بني دفاعات اجلي�ش ال�شعبي
ودفاعاته والتزال تلك الأعمال
م�ستمرة يف كل الإجتاهات املحيطة
مبدينة نقفة حيث مت �إجناز هذه
املهمة يف بع�ض الأماكن التي ميكن
ان تكون نقطة �إنطالق ل�شن هجوم
على قوات العدو داخل مدينة نقفة
,ومن حديثه تبني يل ان ال�سونكي
الذي كان يحمله ه�ؤالء اال�شخا�ص
الذين كانوا ي�ستلقون بجواري ,ظل
ي�ستخدم يف �إقتالع الألغام ,ومن كل
تلك املعطيات �إت�ضح يل جلي ًا بان
هجوم اجلي�ش ال�شعبي على مدينة
نقفة وحتريرها من قب�ضة العدو
بات و�شيك ًا للغاية .عموما يف نهاية
درد�شتنا اخربت املنا�ضل كربوم
ب�أنني ذاهب اىل موقع القيادة يف
منطقة حاالي ومن طريقة تقبله لهذه
املعلومة ب�شكل �إعتيادي تبني يل انه
كان قد علم بذلك م�سبق ًا من اجلهات
املعنية .
لقد ظل قائد جبهة نقفة وقيادات
الكتائب طوال �ستة ا�شهر يف منطقة
ويتفاكرون
يخططون
حاالي
حول اخلطوة القادمة ,حيث مل
يكونوا ينزلون من مقر القيادة اال
بغر�ض الإجتماع بجنودهم وتفقد
الدفاعات,ال�سيما وان حاالي كانت
ترتبع يف قمة جبل "عنطاي" القائم
والذي الميكن ال�صعود اىل قمته
ب�سهولة �إال عرب طريق �ضيق يلتف
حوله من �أ�سفل اىل اعلى.
يتبع.....
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�إعداد
عبد الوهاب حممد �أمان
alhadisasport@zena.gov.er

توتنهام يحافظ على و�صافة الربميري ليغ االجنليزى بر�شلونة يحافظ على �صدارة الليغا اال�سبانية

قل�ص توتنهام الثاين الفارق عن
ت�شل�سي املت�صدر موقتا اىل  7نقاط بفوزه
على �ضيفه ايفرتون بثالثة اهداف مقابل
هدفني بف�ضل ثنائية ملهاجمه هاري
كاين ،يف املباراة التي اقيمت �ضمن
املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين من الدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم " الربميري
ليغ".
وعزز توتنهام ر�صيده يف املركز
الثاين مع  56نقطة ،بينما مني ايفرتون
بخ�سارته االوىل يف �آخر  10مباريات يف

الدوري املحلي وبقي �سابعا.وبات يف
ر�صيد كاين  19هدفا مقابل  18للوكاكو.
ورفع االول ر�صيده يف خمتلف امل�سابقات
اىل  24هدفا يف  28مباراة.
وافتتح كاين الت�سجيل فى الدقيقة (.)20
ويف ال�شوط الثاين ،ا�ستغل توتنهام �سوء
تفاهم بني مورغان �شنايدرلني وا�شلي
وليام�س من ايفرتون ،لينتزع ديلي �آيل
الكرة وميررها باجتاه كاين الذي انفرد
باحلار�س و�سدد داخل �شباكه (.)57ورد
لوكاكو بهدف تقلي�ص الفارق (.)81

مل ي�ستغل يوفنتو�س حامل اللقب يف
ال�سنوات اخلم�س االخرية تعرث مطارده روما
على �أكمل وجه ،فقدم اداء عاديا و�سقط يف فخ
التعادل امام م�ضيفه اودينيزي املتوا�ضع بهدف
مقابل هدف ،يف املرحلة ال�سابعة والع�شرين من
الدوري االيطايل لكرة القدم" ال�سرييا".
وهذه اول مرة يخ�سر يوفنتو�س املت�صدر
النقاط بعد  7انت�صارات متتالية فرفع الفارق اىل
 8نقاط مع روما.كما هو اول تعادل ليوفنتو�س
هذا املو�سم بعد  22فوزا و 4خ�سارات.
وبرغم تفوق يوفنتو�س يف ال�شوط االول
من دون جناعة لالرجنتينيني غونزالو هيغواين
وباولو ديباال والكرواتي ماريو مانزوكيت�ش،
فاج�أ اودينيزي �ضيفه يف ال�شوط االول عندما
انهاه متقدما.و�سجل هدف اودينيزي املهاجم
الكولومبي دوفان زاباتا (.)37ويف ال�شوط
الثاين،عو�ض بونوت�شي خط�أه عندما �سجل
هدف التعادل مرتقيا لع�سكية التى نفذها ديباال
من ال�ضربة حرة تابعها بر�أ�سه من م�سافة قريبة يف
ال�شباك (.)60وارتقى الت�سيو اىل املركز الرابع
بفوزه على ار�ض بولونيا ال�ساد�س ع�شر بهدفني
للمهاجم ت�شريو اميوبيلي ( 9و.)74ورفع
اميوبيلي ر�صيده اىل  16هدفا هذا املو�سم.
وعاد انرت اىل �سكة الفوز بعد �سقوطه امام
روما يف اجلولة املا�ضية ،بخما�سيته امام كالياري
الثالث ع�شر.و�سجل النرت الكرواتي ايفان
بريي�سيت�ش ( 34و )47واالرجنتينيان ايفر
بانيغا ( )39وماورو ايكاردي ( 67من ركلة
جزاء) وروبرتو غاليارديني ( ،)89ولكالياري
ماركو بورييلو (.)42ورفع انرت ر�صيده اىل 51
نقطة يف املركز ال�ساد�س ،مقابل  52التاالنتا
و 53لالت�سيو.
نابوىل يرد االعتبار
ث�أر نابويل الثالث من م�ضيفه روما الثاين
و�شدد اخلناق عليه عندما تغلب عليه بهدفني
مقابل هدف.وفر�ض املهاجم الدويل البلجيكي
دريي�س مريتنز نف�سه جنما للمباراة بت�سجيله
هديف فوز نابويل يف الدقيقتني  26و 50رافعا
ر�صيده �إىل  18هدفا هذا املو�سم ،فبات على
بعد هدف واحد من ثالثي �صدارة الئحة
الهدافني الأرجنتيني غونزالو هيغواين
(يوفنتو�س) والبو�سني ادين دزيكو (روما)
واندريا بيلوتي (تورينو).و�سجل الهولندي
كيفن �سرتومتان هدف ال�شرف لروما يف الدقيقة
.89
وجاء فوز نابويل يف توقيت منا�سب وحتديدا

بعد خ�سارتني متتاليتني �أمام �ضيفه اتاالنتا بهدفني
يف الدوري وم�ضيفه يوفنتو�س بهدف مقابل
ثالثة اهداف يف ذهاب ن�صف نهائي م�سابقة
الك�أ�س املحلية ،وذلك قبل ا�ست�ضافة ريال مدريد
الإ�سباين غد الثالثاء يف �إياب ثمن نهائي م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا عقب خ�سارته بهدف مقابل
ثالثة اهداف.يف املقابل،مني روما الذي ي�ستعد
ملواجهة م�ضيفه ليون الفرن�سي اخلمي�س املقبل
يف ذهاب ثمن نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليغ"،بخ�سارته الثانية على التوايل بعد
�سقوطه �أمام جاره الت�سيو بهدفني يف ذهاب دور
الأربعة مل�سابقة الك�أ�س املحلية.
فوز ثمني مليالن
وفاز ميالن على �ضيفه كييفو فريونا بثالثة
اهداف مقابل هدف.ومنح الدويل الكولومبي
كرلو�س باكا التقدم مليالن يف الدقيقة  24بيد �أن
كييفو ح�صل على ركلة جزاء �أدرك من خاللها
التعادل يف الدقيقة  42عرب الهولندي جوناثان دي
غوزمان.
وعاد باكا ومنح التقدم مليالن يف الدقيقة 70
رافعا ر�صيده �إىل  11هدفا هذا املو�سم ،قبل �أن
يطمئن البديل جان لوكا البادوال جماهري فريقه
بت�سجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء يف الدقيقة
.82ورفع ميالن ر�صيده �إىل  50نقطة مقابل 35
لكييفو يف املركز احلادي ع�شر.وفاز �سمبدوريا
على بي�سكارا بثالثة �أهداف مقابل هدف.ورفع
�سمبدوريا ر�صيده �إىل  38نقطة يف املركز التا�سع،
وبقي بي�سكارا �أخريا بر�صيد  12نقطة فقط.
هاتريك بيلوتي
وا�صبح اندريا بيلوتي اول العب ي�سجل 20
هدفا هذا املو�سم ،عندما �سجل ثالثية �سمحت
لتورينو التا�سع بقلب ت�أخره امام �ضيفه بالريمو
الثامن ع�شر اىل فوز بثالثة اهداف مقابل هدف.
و�سجل بيلوتي الهدفني االول والثالث بر�أ�سه
والثاين على الطاير ،لريفع ر�صيده اىل  22هدفا
يف �صدارة ترتيب الهدافني.و�سجل بيلوتي اهدافه
يف الدقائق  74و 76و ،81فيما �سجل القائد
اندريا ري�سبويل ( )30للخا�سر الذي طرد له
املجري نوربرت بالوغ (.)78و�سجل الفرن�سي
اوليفييه ن�شتام هدفا قاتال بت�سديدة من حافة
املنطقة �ساهمت يف منح جنوى اخلام�س ع�شر نقاط
الفوز على م�ضيفه امبويل ال�سابع ع�شر بهدفني دون
رد.و�سجل نت�شام هدفه يف الدقيقة  ،89قبل ان
يعمق ال�سويدي او�سكار هيليمارك النتيجة (.)90
وتعادل كروتوين و�صيف القاع مع �سا�سوولو
الثاين ع�شر من دون اهداف.

يوفنتو�س يتعادل لأول مرة هذا املو�سم

ويف الدقيقة االوىل من الوقت بدل
ال�ضائع ا�ستغل �آيل كرة من ركلة حرة رفعها
هاري وينك داخل املنطقة فان�سل من وراء
املدافعني ليحولها داخل املرمى ،لكن
ايفرتون وجد الوقت الكايف لت�سجيل هدف
�رشيف بوا�سطة االحتياطي ايرن فالن�سيا يف
اللحظات االخرية للمباراة.
وبعد املباراة حذر االرجنتيني
ماوري�سيو بو�شيتينو ت�شل�سي املت�صدر
بان �شهية كاين التهديفية �ستبقي �ضغط
فريقه على جاره اللندين بقوله "بالطبع
االمور لي�س بايدينا ،لكن يتعني علينا
موا�صلة الكفاح ورمبا نحقق حلمنا اذا
انهار ت�شل�سي".
وا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي املركز الثالث
بعودته من �سندرالند بنقاط املباراة
الثالث بعد فوزه بهدفني نظيفني.و�سجل
االرجنتيني �سريخيو اغويرو الهدف االول
( ،)42قبل ان ي�ضيف ال�شاب االملاين
لريوي �ساين الثاين بعد هجمة مرتدة
�رسيعة قام بها العاجي يايا توريه
(.)59
انتف�ضة ليفربول
انتف�ض ليفربول بعد خ�سارته املفاجئة
امام لي�سرت �سيتي حامل اللقب بهدف
مقابل ثالثة اهداف باجلولة املا�ضية
وهزم �ضيفه ار�سنال بالنتيجة ذاتها
حل�ساب املرحلة ال�سابعة والع�رشين.
وعا�ش ليفربول اياما �صعبة بعد
�سقوطه امام لي�سرت �سيتي يف املرحلة
املا�ضية ،لكن مدربه االملاين يورغن
كلوب تخل�ص موقتا من ال�ضغط بعد ان
رفع ر�صيده من النقاط �إىل النقطة الثانية
واخلم�سني.
وازداد ال�ضغط يف املقابل على الفرن�سي
ار�سني فينغر مدرب ار�سنال الذي تطالب
جماهري النادي ب�إقالته ،اذ تراجع فريقه
اىل املركز اخلام�س بعد ان جتمد ر�صيده
عند  50نقطة ،وهو مركز غري م�ؤهل اىل
امل�شاركة يف دوري ابطال اوروبا التي
اعتاد النادي اللندين امل�شاركة فيها يف
املوا�سم املا�ضية.وميلك ار�سنال مباراة
م�ؤجلة مع مان�ش�سرت �سيتي.
و�سجل الربازيلي روبرتو فريمينيو ()9
وال�سنغايل �ساديو مانيه ( )40والهولندي
جورجينيو فينالدوم ( )90+1لليفربول،
وداين ويلبيك ( )57الر�سنال.
و�سقط مان�ش�سرت يونايتد املتوج بك�أ�س
رابطة االندية االنكليزية املحرتفة يف فخ
التعادل مع �ضيفه بورمنوث بهدف مقابل
هدف.
و�سجل ملان�ش�سرت االرجنتيني ماركو�س
روخو ( ،)23ولبورمنوث الغامبي
جو�شوا كينغ ( 40من ركلة جزاء).ومل
ي�ستفد �صاحب االر�ض من النق�ص العددي
يف �صفوف مناف�سه الذي اكمل املباراة
بع�رشة العبني بعد طرد اندرو �سورمان يف
الدقيقة  45لنيله انذارين.
كما ان جنمه ال�سويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش ف�شل يف ترجمة ركلة
جزاء يف الدقيقة  72اذ جنح احلار�س
البولندي ارتور بوروك يف �صدها قبل ان
تخرتق الزاوية الي�رسى للمرمى.وجتمد
ر�صيد مان�ش�سرت عند  49نقطة ،يف املركز
ال�ساد�س امل�ؤهل للم�شاركة يف بطولة
الدوري االوروبي (يوروبا ليغ).
انتفا�ضة لي�سرت تتوا�صل
وحقق لي�سرت �سيتي بطل املو�سم
املا�ضي فوزه الثاين على التوايل بعد
اقالة مدربه االيطايل كالوديو رانيريي
وكان على �ضيفه هال �سيتي بثالثة اهداف
مقابل هدف.
و�سجل النم�سوي كري�ستيان فوخ�س
( )28واجلزائري ريا�ضي حمرز ( )59وتوم
هولدي�ستون ( 90خط�أ يف مرمى فريقه)
للي�سرت ،و�سام كليوكا�س ( )14لهال
�سيتي.وفاز �ستوك �سيتي على ميدلزبره
بهدفني للنم�سوي ماركو ارناتوفيت�ش
( 29و ،)42و�سوان�سي �سيتي على برينلي
بثالثة اهداف لال�سباين فرناندو لورنتي
( 12و )90+2وال�سويدي مارتن اول�سون
( )70مقابل هدفني الندري غراي ( 20من
ركلة جزاء و.)61وخ�رس واتفورد �أمام
�ساوثمبتون بثالثة �أهداف مقابل �أربعة ،
وو�ست بروميت�ش البيون امام كري�ستال
باال�س بهدفني .

قب�ض بر�شلونة حامل اللقب على
�صدارة الدوري اال�سباين لكرة القدم"
الليغا" جمددا بخما�سية نظيفة يف
مرمى �ضيفه �سلتا فيغو فى املرحلة
ال�ساد�سة والع�رشين.
ومل يفوت بر�شلونة فر�صة ا�ست�ضافة
�سلتا فيغو لي�ضمن بقاءه يف ال�صدارة
لال�سبوع الثاين على التوايل.ويويل
بر�شلونة �أهمية كبرية لالحتفاظ بلقبه
بعد ان تلقى �رضبة موجعة يف موا�صلة
املناف�سة يف دوري ابطال اوروبا
بخ�سارته القا�سية برباعية نظيفة امام
باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف ذهاب
ثمن النهائي.ورفع بر�شلونة ر�صيده
اىل  60نقطة ،بفارق نقطة امام ريال
مدريد ،ولالخري مباراة م�ؤجلة مع
�سلتا فيغو بالذات.
كانت االف�ضلية لرب�شلونة ليفتتح
ليونيل مي�سى التهدي حني تلقى
متريرة من مي�سي داخل املنطقة
فتابعها "�ساقطة" من فوق احلار�س
بلم�سة واحدة قبل نهاية ال�شوط االول
بخم�س دقائق.
ا�ستمر مد الفريق الكاتالوين يف
ال�شوط الثاين ف�سجل ثالثة اهداف
عرب الكرواتي ايفان راكيتيت�ش ()57
والفرن�سي �صامويل اومتيتي ()61
ومي�سي (.)65وعزز مي�سي �صدارته
لرتتيب هدايف الدوري بر�صيد 23
هدفا.
ويف املباراة الثانية ،ا�ستعاد ريال
مدريد توازنه بعد ان كان تنازل يف
املرحلة ال�سابقة عن ال�صدارة للمرة
االوىل منذ اكتوب املا�ضي.وا�ستعد
ريال مدريد جيدا ملباراة اياب ثمن
نهائي دوري ابطال اوروبا �ضد نابويل
االيطايل الثالثاء املقبل (فاز ذهابا
.)3-1وح�سم ريال مدريد النتيجة
بن�سبة كبرية يف ال�شوط االول بت�سجيله
ثالثة اهداف ،برغم غياب رونالدو
اف�ضل العب يف العامل والويلزي غاريث
بايل.
وافتتح الفرن�سي كرمي بنزمية
الت�سجيل يف الدقيقة  14بكرة بي�رساه
من اجلهة اليمنى للمربع ال�صغري
ا�ستقرت يف الزاوية الي�رسى للمرمى.
وا�ضاف الفرن�سي الهدف الثاين حني
تلقى كرة من الكولومبي خامي�س
رودريغيز ف�أكملها بيمناه من زاوية
�ضيقة يف �سقف املرمى يف الدقيقة
.24ورد بنزمية التحية اىل رودريغيز
بكرة مماثلة �سجل منها االخري الهدف
الثالث حني �سددها بي�رساه من م�سافة
قريبة يف الزاوية الي�رسى يف الدقيقة
.29وعزز ماركو ا�سين�سيو النتيجة
بهدف رابع بعد مرور �ساعة على
انطالق املباراة بكرة بي�رساه يف و�سط
املرمى ،قبل ان يقل�ص روبن بينا
الفارق يف الدقيقة .72
وتغلب فياريال على �ضيفه ا�سبانيول
بهدفني لاليطايل روبرتو �سوريانو
( )45ودييغو لوبيز ( 80هدف يف مرمى

فريقه).ورفع فياريال ال�ساد�س ر�صيده
اىل  45نقطة ،وجتمد ر�صيد ا�سبانيول
عند  36نقطة يف املركز التا�سع.وفاز
ليغاني�س على �ضيفه غرناطة بهدف
للفنزويلي داروين مات�شيز (.)83
وكانت املرحلة الـ 26افتتحت بفوز
ريال �سو�سييداد على م�ضيفه ريال
بيتي�س .3-2
اتلتيكو ي�ستيعد نغمة الفوز
ا�ستعاد �أتلتيكو مدريد نغمة الفوز
واملركز الرابع بعد �إهداره خم�س نقاط
يف �آخر مباراتني ،بفوزه على �ضيفه
فالن�سيا بثالثية من االهداف .واقتن�ص
�أتلتيكو مدريد املركز الرابع من ريال
�سو�سييداد ،وذلك بعد خ�سارة االخري
من �أمام بر�شلونة املت�صدر بهدف مقابل
هدفني فى مرحلة املا�ضية ثم تعادله
مع ديبورتيفو الكورونيا ايجابيا بهدف
مقابل هدف ،ورفع �أتلتيكو ر�صيده �إىل
 49نقطة بفارق نقطة عن �سو�سييداد،
فيما بقي فالن�سيا يف املركز الثالث
ع�رش.
ت�ألق املهاجم الفرن�سي الدويل
�أنطوان غريزمان بت�سجيله الهدفني
الأول بت�سديدة ي�سارية �أر�ضية يف
الزاوية الي�رسى البعيدة من هجمة
مرتدة والهدف الثالث عندما تابع كرة
ار�ضية من داخل املنطقة ( 10و،)83
فيما �أ�ضاف مواطنه كيفن غامريو
الثالث بت�سديدة قوية من حافة املنطقة
ارتدت من الدفاع �إىل الزاوية الي�رسى
(.)48ورفع غريزمان ر�صيده  12هدف ًا
هذا املو�سم مع �أتلتيكو يف الدوري.
و�شاهد املباراة من املدرجات مهاجم
�أتلتيكو مدريد ،فرناندو توري�س الذي
تعر�ض لإ�صابة قوية بر�أ�سه خالل
مباراة ديبورتيفو الكورونيا الأخرية.
وارتقى �أتلتيك بلباو �إىل املركز
ال�سابع بد ًال من �إيبار بفوزه على �ضيفه
ملقة اخلام�س ع�رش بهدف.و�سجل
راوول غار�سيا مهاجم �أتلتيكو مدريد
ال�سابق هدف الفوز من ركلة جزاء يف
الدقيقة .72
وقاد العب ريال مدريد ال�سابق
واملعار من باري�س �سان جرمان
الفرن�سي خي�سي رودريغيز ال�س
باملا�س الثاين ع�رش �إىل فوز كبري
على �ضيفه �أو�سا�سونا متذيل الرتتيب
بخما�سية من االهداف مقابل هدفني.
ديبورتيفو يح�سم معركة القاع
وح�سم ديبورتيفو ال كورونيا معركة
القاع مع م�ضيفه �سبورتينغ خيخون
بهدف.و�سجل بدرو مو�سكويرا هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،45بعدما
كان زميله الرتكي اميري كوالك �أهدر
ركلة جزاء يف الدقيقة .32
ورفع ديبورتيفو ر�صيده اىل  23نقطة
يف املركز ال�سابع ع�رش (له مباراة
م�ؤجلة) ،مبتعدا بفارق �ست نقاط عن
�سبورتينغ خيخون التا�سع ع�رش قبل
االخري.
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م�ستويات رفيعة للدراجني االرتريني يف ختام الطواف الغابوين

مريون �أبرهام يكتب ق�صة جناحه يف خامتة طواف الغابون

ب�صم الدراج ال�شاب مريون ابرهام
على �أف�ضل خامتة م�شاركته رفقة
منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يف
طواف الغابون الدويل (TROPICAL
 )AMISSA BONGOب�أروع طريقة
ممكنة  ،عقب فوزه ب�صدارة املرحلة
ال�سابعة واخلتامية التي جرت �أول �أم�س
االحد.
املرحلة ال�سابعة التي �إمتدت مل�سافة(
 137.5كيلومرت) وربطت بني �أويندي
والعا�صمة ليربافيل  ،كانت �سانحة �أمام
(و�صيف بطل افريقيا لعام احلايل )  ،لنرث
�إبداعاته مرة �أخرى والفوز باملركز االول
بعدما قطع م�سافة ال�سباق يف ظرف زمني
قدره (� 3ساعات و 10دقائق و 5ثواين).
وقدم مريون ابرهام قدرات فائقة يف
�سباق ال�رسعة الق�صوى النهائي يف نهاية
املرحلة  ،ليتفوق على خرية من الدراجني
االوروبني واملتمر�سني يف هذا املجال ،
على ر�أ�سهم االي�سلندي كراج �أندر�سون
دراج فريق ديلكو مار�سيليا الفائز
باملركز الثاين.
و�أل املركز الثالث للدراج النم�ساوي
�ستاني�سلو بازخو من فريق مين�سك ،
ام املركز الثالث ف�أل للدراج اجلزائري
�إ�سالم من�صوري.

ويف املجموعة الثانية التي ت�أخرت بفارق
 3ثواين عن رباعي املقدمة  ،حل الدراج
ال�شاب /مو�سيي �سم�ؤون باملركز ال�ساد�س
 ،وال االرتري ت�سفوم عقباماريام دراج فريق
انرتبرو املركز العا�رش يف هذه املرحلة.
يوناتان هيلو حاز على املركز ()17
واليا�س افورقي على املركز ( ، )18مريون
ت�شمي على املركز ( ، )32عوت هبتوم على
املركز ( )36وزمنف�س �سلمون على املركز
(.)38
هذا وكان الدراج ال�شاب زمنف�س �سلمون
قد حقق الو�صافة يف �سباق املرحلة
ال�ساد�سة التي جرت يوم ال�سبت.
ويف نهاية الطواف  ،ذهب اللقب العام
مل�صلحة الدراج الفرن�سي ال�شهري يوهان
جني (دابركت انرجي)  ،بعدما نال زمنا
قدره (� 19س 41دقيقة 21ثانية) ليتوج
بالقمي�ص اال�صفر.
وذهب املركز الثاين للدراج االرتري
ت�سفوم عقباماريام من فريق انرتبرو الياباين
الذي ت�أخر بفارق زمني قدره 16ثانية.
وكان املركز ال�سابع من ن�صيب دراج
منتخبنا وع�ضو فريق بايك �إيد االملاين
مريون ت�شمي الذي ت�أخر بفارق  22ثانية
 ،يف حني حقق عوت هبتوم املركز الثامن
بفارق  30ثانية عن املتوج باللقب.

قزاباندا مدعو اليوم ال�ستعادة �صدارته

دندن يعتلي ترتيب الدوري العا�صمي بفوزه على عدولي�س

و�سط ح�ضور جماهريي غفري توا�صلت
�أول �أم�س �أحداث جولو جديدة من جوالت
االثارة والتناف�س بدوري الدرجة االوىل
لكرة القدم باالقليم االو�سط.
وحقق فريق دندن فوزا ثمينا حمله
اىل �صدارة الرتتيب العام حتى �إ�شعار
�أخر يف املواجهة التي جمعته مع غرميه
فريق عدولي�س  ،بينما �إنتهت مباراة
التحرير وعداقاحمو�س بالتعادل
ال�سلبي دون �أهداف.
مواجهة عدولي�س ودندن التي �إنطلقت
عند الرابعة ع�رصا كان حمط �أنظار
ال�رشيحة الكبرية من اجلماهري التي
حطت برحالها يف ا�ستاد ا�سمرا الدويل.
ويف اطوار املواجهة  ،باغت دندن
مناف�سه عدولي�س مبكرا وقبل ان
يتمكن الالعبني من الدخول اىل �أجواء

كان امانئيل دم�سي العب فريق دندن
يحرز الهدف االول عند الدقيقة الرابعة .
ثم عاد نف�س الالعب امانئيل دم�سي
و�ضاعف النتيجة لفريقه دندن باحرازه
الهدف الثاين بحلول الدقيقة الثامنة
والع�رشين  ،لي�ضع فريقه يف املقدمة
بثنائية نظيفة وهي النتيجةة التي
�إنق�ضى على وقعها ال�شوط االول.
يف ال�شوط الثاين  ،كانت للتغيريات التي
�أجراها املدرب /ر�ؤ�سوم قربم�سقل يف
ت�شكيلة فريقه عدولي�س �أثر ال�سحر ،
حيث متكن الالعب طحي�شا تخلي ويني
من تذليل الفارق التهديفي بهدف من
طراز عاملي من ركنية ثابتة حولها القائم
االي�رس اىل هدف يف الدقيقة التا�سعة
واخلم�سني.
ون�شط اخلط الهجومي لفريق عدولي�س

وفاز الدراج ال�شاب زمنف�س �سلمون
الذي ا�ستفاد من املرحلة ال�سابعة ليحقق
قفزة كبرية  ،فاز باملركز ( ، )13ونال
مريون ابرهام املركز الثامن ع�رش  ،يف حني
ذهب املركز ( )30للدراج اليا�س افورقي
واملركز ( )31ملو�سيي �سم�ؤون  ،اما
يوناتان هيلي فكان مركزه هو (.)47
التتويج االرتري الوحيد يف االق�صمة
ال�رشفية بالن�سخة الثانية ع�رش للطواف
الغرب افريقي  ،جاء عرب الدراج ال�شاب /
عوت هبتوم الذي ت�سلم لقب �أ�سد العقبة
منذ املرحلة الثانية  ،وحافظ على ال�صدارة
بف�ضل النقاط التي جمعها حتى مرحلة
االحد والتي ا�ستقرت عند ( 33نقطة) ،
لينتزع القمي�ص االحمر املنقط باالبي�ض.
وحقق ع�ضو منتخبنا الوطني االخر
زمنف�س �سلمون املركز الثاين بف�ضل 26
نقطة جمعها يف الطواف.
وحقق الدراج النم�ساوي �ستاني�سلو
بازخو الرتتيب االول يف �رصاع القمي�ص
االخ�رض بعدما جمع ( 118نقطة)  ،وحل
االرتري مريون ت�شمي باملركز ال�ساد�س ،
�أما مريون ابرهام الفائز باملرحلة االخرية
فجاء باملركز الثامن بعدما قطف (68
نقطة).
ونال الدراج املغربي �سفيان �شعبوي
لقب �أف�ضل دراج �شاب يف طواف الغابون
 ،على ح�ساب الفائز باملركز الثاين الدراج
االرتري عوت هبتوم بفارق  13ثانية ،
وزمنف�س �سلمون �صاحب املركز الثالث.
وحقق املنتخب املغربي �إجناز كبري
 ،بتفوقه على بقية الفرق واملنتخبات
االخرى وفوزه باملركز االول يف الرتتيب
االجمايل �أمام بايك ايد االملاين ودايركت
انرجي الفرن�سي  ،بينما حاز منتخبنا
الوطني على املركز اخلام�س من �أ�صل 12
منتخب قاري وفريق حمرتف.
ويف �سياق مت�صل بالتتويجات االرترية
الغزيرة � ،شهد طواف الغابون الدويل ،
مرا�سم توزيع جائزة �أف�ضل دراج �أفريقي
لعام 2016م  ،الذي حاز عليه الدراج
االرتري ت�سفوم عقباماريام.
وت�سلم ت�سفوم عقباماريام الذي �شارك
يف الن�سخة املق�ضية من الطواف  ،درع
اللقب من الدراج الفرن�سي امل�شهور
وحامل الرقم القيا�سي يف طواف فرن�سا
(برنارد هوييي) .
وحاز ت�سفوم املن�ضم حديثا لفريق
انرتبرو الياباين  ،على لقب �أف�ضل دراج
افريقي للمو�سم املا�ضي  ،بعيد تقدميه
م�ستويات رفيعة وتتويجه ب�ألقاب عديدة
�أهمها فوزه بلقب افريقيا للعام املا�ضي
على ال�صعيدين الفردي واجلماعي.
بعد هذا الهدف  ،االن الرد البليغ كان
من طرف دندن الذي �إ�ستطاع �إحراز
الهدف الثالث يف الدقيقة ( )85بوا�سطة
الالعب فلمون طعومزقي و�ضعه بي�ساره
قوية يف الزاوية الت�سعني من مرمى
عدولي�س.
ويف اخر انفا�س اللقاء � ،سجل الالعب
�سام�سوم قربواهد الهدف الثاين
لفريقه عدولي�س يف اللقاء الذي �إنتهى
بفوز دندن بثالثة �أهداف لهدفني.
بهذه النتيجة ارتفع ر�صيد دندن اىل
النقطة العا�رشة  ،معتليا �صدارة الرتتيب
حتى �إكتمال بقية مباريات املرحلة.
هذا ويف اللقاء االول الذي دار بني
التحرير وعداقاحمو�س  ،ر�ضي الطرفان
باقت�سام النقاط بعدما انتهت املباراة
بنتيجة �سلبية.
و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
العا�صمية اليوم الثالثاء  ،باقامة
مباراتني جتمع االوىل بني فريق �رشكة
�سقن والبحراالحمر  ،فيما �ستكون
املواجهة الثانية بني قزاباندا و�سيتي
�سنرت.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

مب�شاركة كبرية من البدان االفريقية

البالد ت�ست�ضيف اجلمعية العمومية للريا�ضة الع�سكرية بافريقيا

ت�ست�ضيف البالد يف الفرتة من (8-16
من مار�س احلايل) � ،أعمال الدورة اخلام�سة
ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية
بافريقيا( .)OSMA
و�سوف تعقد اجلمعية
العمومية �إجتماعها الذي
يقام مرة واحدة كل عامني
يف العا�صمة ا�سمرا  ،ومن
املتوقع �أن يخرج بقرارات
وتو�صيات هامة.
واىل جانب ا�سبوع الفعاليات
الذي تت�ضمنها اجندة االجتماعات
�ستقوم اللجنة املنظمة بتنظيم
رحالت وزيارات �سياحية الع�ضاء
الوفود امل�شاركة  ،وتقربيهم �أكرث
من ثقافة وعادات ال�شعب االرتري .
وتعترب املنظمة االفريقية
( )OSMAالهيئة الريا�ضية
الع�سكرية الوحيدة يف
افريقيا والتي ير�أ�سها حاليا

و�شط م�شاركة قوية

اللواء الدكتور /بن زين مقداد من اجلزائر
 ،وهو يف القوت نف�سه نائب
الرئي�س يف املجل�س
الدويل للريا�ضة
ا لع�سكر ية
( ، )CISMفيما
ي�شغل من�صب
العام
االمني
العقيد
للمنظمة
النيجريي  /عبداهلل
مايكانو من�صب االمني العام يف
املنظمة.
وقد انعقدت الدورة الرابعة
واالخرية للجمعية العمومية فى
مدينة حمامات ال�ساحلية التون�سية
فى الثالث من مار�س وحتى الثامن
من نف�س ال�شهر لعام
� 2014شارك فيها 22
من الدول االفريقية .

من االقاليم

االقليم االو�سط يكت�سح جوائز بطولة النا�شئني للقوى

�أختتمت �أول �أم�س االحد فعاليات الن�سخة
الثامنة ع�رش للبطولة الوطنية للنا�شئني
والنا�شئات يف العاب القوى  ،ب�إقامة
عدة ا�ستحقاقات مب�ضمار ا�ستاد ا�سمرا
الدويل.
البطولة التي �شاركت فيها اقاليم القا�ش
بركة وعن�سبا واجلنوبي واالو�سط باال�ضافة
اىل منتخب وزارة الدفاع االرترية (دندن)
� ،أبانت عن ق�سطا وافر من االثارة والندية
بني الفرق والعدائيني اليافعني .
ومتيزت الن�سخة احلالية من البطولة
الوطنية التي �إنطلقت يف الثالث من
مار�س  ،عن �سابقاتها من الن�سخ الفائتة
ب�إعطائها الفر�صة واملجال �أمام بزوغ
مواهب ريا�ضية هائلة تناف�ست بقوة على
مدار �أيام البطولة الثالث  ،وادخلت االمل
مل�ستقبل �أم االلعاب االرترية .
االقليم االو�سط الذي �إحت�ضن فعاليات
البطولة كانت له الكلمة العليا يف من�صات
التتويج و�أحكم قب�ضته املطلقة على
الريادة يف فئت الذكور واالناث.
ويف النتائج التي حتققت باليومني
االخريين من املناف�سات  ،كانت خارطة
النتائج على ال�صورة التالية-:
 200مرت ذكور
املركز االول-:روبيل �أمانئيل �أو�سط
املركز الثاين�-:أبرهام نقا�سي �أو�سط
املركز الثالث-:مقو�ص �سم�ؤون دندن
 200مرت �إناث
املركز االول-:ميكال عقباي �أو�سط
املركز الثاين�-:صباح عمار �أو�سط
املركز الثالث-:فنان مربهتو او�سط
 1500مرت �إناث
املركز االول-:نبيات ت�سفاي �أو�سط
املركز الثاين�-:سارون مكنن �أو�سط
املركز الثالث�-:سمهر تخلي �أو�سط
 1500مرت ذكور
املركز االول-:برخت مكئيل �أو�سط
املركز الثاين-:مريون قيت�ؤوم �أو�سط
املركز الثالث-:كربوم �أفورقي �أو�سط

 2000مرت �سباق حواجز ذكور
املركز االول� -:أبيل مياين او�سط
املركز الثاين-:فلمون داويت جنوبي
املركز الثالث-:هريمون كفلوم �أو�سط
 100مرت �إناث
املركز االول -:فنان مربهتو او�سط
املركز الثاين -:ميكال عقباي او�سط
املركز الثالث -:فرهيويت د�سايل جنوبي
 100مرت ذكور
املركز االول -:نقو�سي �سم�ؤون دندن
املركز الثاين-:حممد �سليمان القا�ش
املركز الثالث -:ابرهام نقا�سي او�سط
 800مرت ذكور
املركز االول-:برخت تيدرو�س جنوبي
املركز الثاين -:لوثر �إ�ساق �أو�سط
املركز الثالث-:روبيل اببي او�سط
 800مرت �إناث
املركز االول-:نبيات ت�سفاي او�سط
املركز الثاين -:ا�ستري �أببي او�سط
املركز الثالث -:ليديا ف�صوم او�سط
 3000مرت ذكور
املركز االول-:برخت مكئيل �أو�سط
املركز الثاين-:هينوك ت�سفاي �أو�سط
املركز الثالث-:مريون قيت�ؤوم �أو�سط
 1000*400مرت �سباق التتابع (�إناث)
املركز االول-:االقليم االو�سط
املركز الثاين-:االقليم اجلنوبي
املركز الثالث� -:إقليم عن�سبا
 1000*400مرت �سباق التتابع (ذكور)
املركز االول -:منتخب وزارة الدفاع
املركز الثاين� -:إقليم القا�ش بركة
املركز الثالث -:االقليم االو�سط
ويف الرتتيب االجمايل للفرق امل�شاركة
بالبطولة  ،حاز منتخب على اللقب والريادة
يف فئة الذكور واالناث.
ويف اخلتام  ،ت�سلم الفائزون باملراكز
االوىل امليداليات امللونة واجلوائز املالية
من قبل خمتلف امل�س�ؤولني يف مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة واللجنة االوملبية
االرترية واالحتاد العام اللعاب القوى.
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العدد ()108

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

حقائق غربية وطريفة حول املر�أة والرجل
العديد من الدرا�سات قد و�ضحت فروقات عديدة بني الرجل واملر�أة
بيولوجية واي�ضا نف�سية
�سواء فروقات �سلوكية �أو
العلمية التي �أثبتتها
وهذه جمموعة من احلقائق
و ا لتى
الدرا�سات العلمية احلديثة
بينهم :
تو�ضح بع�ض الفروق
 1املر�أة تتعر�ضللكوابي�س الليلة �أكرث
من الرجل.
� 2أن ت�أثري املر�أةمن
يف تغري تاريخ العامل اكرب
ت�أثري الرجل.
 3تتحمل املر�أة املر�ض والتعب اكرث من الرجل وذلك ب�سبب انهالديها جهاز مناعة قوى مما ي�ساعدها على احلماية من االمرا�ض املعدية
فجهاز املناعة هو امل�سئول عن انتاج االج�سام امل�ضادة للربوتينات
الغربية التى تغزو اجل�سم.
� 4أن الرجل اكرم من املر�أة 5غالبا تظهر عالمات كرب ال�سن عند املر�أة ب�صورة �أو�ضح من الرجلويرجع ذلك الن املر�أة لديها ب�رشة اقل �سمكا من ب�رشة الرجل.
 6املر�أة ت�ستطيع التعرف على الكثري من االنفعاالت مثل احلبوالكره واخلوف واخلجل والتعب وغريها اكرث من الرجل فهى لديها
القدرة على تف�سري تعبريات الوجوه اكرث من الرجل .
 7اي�ضا اثبتت الدرا�سات احلديثة ان الرجل يف�ضل ا�ستخدام الدعايةللت�أثري على االخرين  ،بينما املر�أة تلج�أ لتعبريات الوجه والكلمات
فى بع�ض االحيان للت�أثري على النا�س.
 8حواىل  22%من الن�ساء قد تعانى من ال�شخري  ،بينما للرجالحواىل  48%يعانون من ال�شخري اثناء النوم.
 9بالن�سبة للنمو احلركى عند الفتاة ا�رسع من عند الولد  ،فالفتاةال�صغرية قد تبد�أ فى امل�شى فى الفرتة ما بني � 12 ، 11شهرا  ،بينما
الولد قد يبد�أ فى امل�شي فى الفرتة ما بني � 14 ، 12شهرا  ،ولكن
بالطبع ف�إن االوالد دائما ما يكونوا اكرث �شقاوة من الفتيات.
� 10أن حاالت االنطواء ت�صيب الأوالد �أكرث من الفتيات على عك�س مايعتقد الكثريون.
11املر�أة ال تن�سى بال�رسعة التي ين�سى بها الرجل� 12شعر املر�أة ينمو ب�شكل �أبط�أ من �شعر الرجل بن�سبة  15%حيث�أ�شارت الدرا�سات �أن �شعر املر�أة ينمو ب�شكل �أبط�أ من �شعر الرجل ،لأن
ب�صيلة ال�شعرة عند املر�أة حتتوي على مواد دهنية �أكرب تعوق منو
�شعرها بن�سبة � 15%أقل مما هو عند الرجل.

�إ�سم م�ستعار يعيد �سيدتني بعد ً 36
عاما

ال�رشطة
�أعلنت
مبقاطعة
الكندية
�ألبريتا ،العثور على
كنديتني
�شقيقتني
على قيد احلياة بعد
اختفائهما ملدة  36عاما
يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
كما �أ�صدرت عدة
منا�شدات للح�صول على معلومات تفيد الق�ضية ،ومعرفة م�صري ال�شقيقتني
املختفيتني .ويف �أكتوبر  ،2015ن�رشت ال�رشطة بيان ًا نادر ًا على اخلا�صة
بوزارة الداخلية الكندية حلث ال�شقيقتني على االت�صال بهما �أو بذويهما.
وقال املتحدث با�سم ال�رشطة الكندية �إنه مت اكت�شاف مكان ال�سيدتني من خالل
تتبع كتاب قامت �إحداهما بكتابته حتت ا�سم م�ستعار ،حيث وجدت ال�رشطة
الكندية �أن هذا اال�سم امل�ستعار مطلوب لديها ،وهو ما دفعها �إىل البحث عنه يف
الوقت الذي مل تكن ال�شقيقتان تعلمان ب�أن والديهما قد تقدما بطلب منذ عقود
�إىل ال�رشطة الكندية بالعثور عليهما واعتبارهما من املفقودين.
و�أكد �سكوت وود �أن �ضباطا من ال�رشطة الأمريكية التقوا وجها لوجه مع
ال�سيدتني ،و�أبلغوا ال�رشطة الكندية ب�أنهما على قيد احلياة.
وقال متحدث ال�رشطة الكندية �إن ال�رشطة ت�شعر باالرتياح ،لأن معظم حاالت
الفقد طويلة الأجل ال تنتهي مبثل هذه النهاية الإيجابية ،خا�صة بعد ما يزيد
عن  36عاما.
وقال �شقيق ال�سيدتني ويدعى هاكز ويبلغ من العمر  57عاما ويعي�ش يف والية
#تك�سا�س الأمريكية� ،إنه علم من �شقيقه "جيل" الأ�سبوع املا�ضي بالعثور على
�شقيقتيهما وهما على قيد احلياة.
و�أعرب عن �رسوره هو و�إخوته بوجودهما مع �أنهم كانوا يتمنون �أن تكون
والدتهم التي توفيت منذ � 4سنوات بدون معرفة م�صريهم على قيد احلياة
لرتاهما من جديد.
و�أ�ضاف �أن لديه رغبة حقيقية لر�ؤيتهما والتوا�صل معهما ،و�أنه مل يتحدث
معهما بعد ،لأن ال�رشطة ال ت�ستطيع الإف�صاح عن معلوماتهما له.

ا�صطباحة

علينا �أن نقدم االعتذار بنية
�صادقة معرتفني بالأذى الذي
وقع على الآخر ،كلنا نخطئ،
ولكن حينما نخطئ ونعرف
خط�أنا يجب علينا امل�سارعة
باالعتذار ،فذلك دليل ال�شجاعة
واملحبة والثقة بالنف�س وقوة
ال�شخ�صية.

ق�صة وعربة

ال�ضفدع الفائز
فى يوم من االيام قرر ال�ضفادع
اقامة م�سابقة كبرية ت�ضم جميع
ال�ضفادع من العامل لتحديد من هو
ال�ضفدع االقوى و اال�شجع و اال�رسع و
قد اختارو برجا عاليا ليكون االول
فى ت�سلق هذا الربج هو الفائز فى
ال�سباق و اتفقت ال�ضفادع مع بنى ادم
ان ال يتدخلو فى ال�سباق وال يف�سدوه
او يحاولون اعاقتة .
اجتمعت ال�ضفادع من كل بلدان
العامل للت�سابق للح�صول على ال�رشف
الكبري باختيارها ا�شجع ال�ضفادع فى
العامل و ا�شرتك فى ال�سباق اكرث
من � 2000ضفدع من جميع االنواع و
اال�شكال و االعمار  .بد�أ ال�سباق و
اجتهت جميع ال�ضفادع م�رسعة اىل
الربج و بد�أت فى الت�سلق ..
اثناء ت�سلق ال�ضفادع كان جميع
احل�ضور من الب�رش و ال�ضفادع الغري
م�شرتكة فى ال�سباق يرددون � ” :ستقع
احذر يا جمنون �ست�سقط �ستموت احذر
 ” ..و غريها من عبارات التخويف
و التحذير  .و هكذا تواىل �سقوط
ال�ضفادع واحدا تلو االخر  .املحظوظ
من ال�ضفادع قد �سقط من م�سافة قريبة
فلم ميت و مل يحدث له �شئ او ا�صيب
ا�صابة خفيفة و لكن بع�ض ال�ضفادع
قد �سقط من م�سافة عالية فمات على
الفور  .و ا�ستمر اجلميع يرددون
هتافاتهم  ” :انتبه مات اىل االن 10
�ضفادع  ,احذر �ست�سقط ميتا ”  .ومع
ترديد هذة الهتافات قد تواىل �سقوط
جميع ال�ضفادع كاملطر !
�سقطت جميع ال�ضفادع و مل يبقى
اىل �ضفدعا وحيدا قد وا�صل الت�سلق
رغم ا�ستمرار الهتافات املحبطة و
املحذرة  .و هكذا ا�ستمر هذا ال�ضفدع
حتى و�صل اىل قمة الربج و فاز فى
ال�سباق و نال �رشف ا�شجع و ا�رسع
�ضفدع فى العامل .
واراد احل�ضور جميعا معرفة �رس
هذا ال�ضفدع و �رس �شجاعتة و جر�أتة
ف�س�أله احدهم  ” :اخربنا ما ال�رس فى
جناحك ؟ ” ولكن ال�ضفدع مل يجيب !
فا�ستمروا فى �س�ؤاله  ” :كيف جنحت
فى الت�سلق دون ان ت�سقط ؟ ما �رس
هذا النجاح و هذة ال�شجاعة ؟ ” و
لكن ال�ضفدع ا�ستمر فى ال�صمت و مل
يجيب .
كرروا ال�س�ؤال مرة و اتنني و ثالثة
و ا�ستمر �سكوت ال�ضفدع .
وكان �صمته هو خري اجابة !!
فقد كان هذا ال�ضفدع ا�صم ال ي�سمع
و لهذا مل يت�أثر بعبارات االحباط و
التحذير املخيفة ووا�صل اىل القمة و
كان هذا هو �رس جناحه فى ال�سباق.
العربة من الق�صة  :كن ا�صما وال
تهتم لعبارات التخويف و االحباط
من حولك ووا�صل عملك و اجتهادك .

�شرطي مرور بدون �ساقني
حتدى رجل فلبيني
�إعاقته ،ومتكن من العثور
على وظيفة ك�رشطي
مرور ،على الرغم من �أنه
ال ميلك �ساقني ،ويعاين
من ت�شوهات يف ذراعيه.
ماجدالينو
ُولد
ً
بور�سي�س ( 58عاما) وهو
يعاين من مر�ض وراثي
نادر ُيدعى “ �أميليا ” ي�سبب ت�شوهات يف الأطراف ،وعلى الرغم
من �أنه ال ميلك �ساقني ،ولديه ا�صبعان فقط يف كل يد� ،إال �أن
ذلك مل مينعه عن ال�سعي لك�سب رزقه.
يعمل بور�سي�س على تنظيم ومراقبة حركة املرور يف واحد
من �أكرث ال�شوارع ازدحام ًا بال�سيارات .ورغم �إعاقته� ،إال �أنه
ي�ؤدي عمله على نحو ممتاز ، ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة “ديلي
ميل” الربيطانية.

برجك اليوم!..
برج احلمل  /االقرتا�ض لن يزيدك �إال خ�سائر
لكنها �ستكون م�ؤجلة ،ومن الأف�ضل �أن ت�ستغل عالقاتك
املت�شعبة فى تنفيذ خطوات ا�ستثمارية م�ضمونة
الأرباح.
ال تبالغ فى �شكرك للأقارب حتى ال تبدو عالمات النفاق على وجهك ،ف�أنت بغنى عن العالقات التى
حتمل عالمات ا�ستفهام عن �شكل التعامل املفاجئ.
برج الثور  /ال متلك القدرة الكافية للتحكم فى �أع�صابك ،وقد تو�ضع اليوم فى العديد من
االختبارات التى تتطلب منك التعامل ب�شكل هادئ وحكيم ،لكنك �سرت�سب فى بع�ض منها.
انتظر حتى تت�أكد من م�شاعرك وابحث عن ال�شخ�ص الذى يفهمك ً
جيدا ،ف�أنت ال تعطى م�شاعرك
دون �أن تت�أكد من �صوت العقل �أولاً .
برج اجلوزاء  /ال تكن مت�سرعً ا فى اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل اليوم ،وال ت�أخذ � ً
أبدا �أى قرار
مدفوع بعاطفتك وم�شاعرك ،واف�صل متامًا بني الآراء ال�شخ�صية واملعلومات الدقيقة واحلقائق ،ف�أنت
اليوم �أكرث عر�ضة لتلقى معلومات مغلوطة بهدف دفعك التخاذ قرارات خاطئة.
الطريق �إىل اجلحيم مفرو�ش بالنوايا الطيبة ،فال تكتفى ب�صدق م�شاعرك ونواياك ،وتعتمد
عليها فى حتديد موقف ال�شريك منك فهو بحاجة �إىل الكثري من التف�سريات والتو�ضيحات منك كى ال
تفاج�أ ب�أن الفجوة �شا�سعة بينك وبينه.
:برج ال�سرطان  /تتمكن اليوم من �شحذ مهاراتك املهنية وت�ستفيد من امل�شاركة فى �سباق املحرتفني
بروح قتالية قوية ،وميكنك � ً
أي�ضا احل�صول على فر�ص لتحقيق جناح فى عملك وزيادة دخلك فى
الوقت نف�سه.
من اجليد �أن تتمكن من ا�ستيعاب الكثري من الأ�شياء املتعلقة ب�شريك حياتك مهما كانت خمتلفة
عنك ،وتتجنب الدخول فى معارك تافهة ب�سبب ت�صرفاته املزعجة � ً
أحيانا ،وكل هذه الأمور تتح�سن
فى الوقت احلاىل.
برج الأ�سد /ملواليد هذا الربج ي�ؤكد العلماء �أنك بذلت جمهو ًدا كثريًا دون تقدير من مدير ما
ي�ؤدى �إىل �إحباطك الفرتة املقبلة حاول �أن تتجاهل �أنت تعمل مل�صلحتك فى النهاية.
�أكد علماء الفلك �أن ال�شق العاطفى �أظهر حبك ل�شريك حياتك ،ولكن حاول �أن حتافظ على قلبك
حتى ال تخ�سر نف�سك.
برج العذراء  /كره االحتماالت وع�شق التفا�صيل واحلكمة التى تطغى على تفكريه فى معظم
الأحيان ،والبحث عن املثالية ورغبة العي�ش فى املدينة الفا�ضلة ،وامليل �إىل العزلة فى بع�ض الأحيان
هى �أبرز �صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على ال�صعيد املهنى والعاطفى وال�صحى.
برج امليزان  /حياتك املهنية متوازنة للغاية هذه الأيام ،و�ستتمكن من حتديدها �أكرث ،وحتديد
املهارات الرائعة لديك ،و�ستح�صل على فر�ص كثرية لتتعلم �أكرث وتتبادل املعرفة مع الآخرين،
ولكنك لظروف غري متوقعة قد تتكبد خ�سائر مالية.
اليوم هو الأن�سب ملفاج�أة �شريك حياتك بهدية رومان�سية �أو لفتة جميلة ،خا�صة �أنه فى الآونة
الأخرية يريد اهتمامك ب�شدة ،وحان الوقت لأن تظهر التقدير له.
برج العقرب /ملواليد هذا الربج ي�ؤكد العلماء �أن ال�صعيد املهنى رمبا �ستواجه بع�ض امل�شاكل فى
العمل ،ولكن �ستمر منه مبجرد تركزك فى العمل.
�أكد علماء الفلك �أن من املهم �أن ت�أخذ خطوات حا�سمة للتحكم فى عالقتك العاطفية ،ف�إذا ر�أيت
�أنها حتتاج �إىل االنتهاء البد �أن تنهيها فو ًرا.
برج القو�س  /ملواليد هذا الربج ي�ؤكد العلماء �أن ال�صعيد املهنى رمبا يتم تكليفك مبهام كثرية،
عليك �أن تنجزها فى هدوء وت�أخذ وقتك الكافى فى �إجنازها.
�أكد علماء الفلك �أن ال�شق العاطفى �ضرورى ً
جدا �أن ت�أخذ حبيبك فى موعد رومان�سى مبكان هادئ
اليوم ،لأنكما حتتاجان �إىل احلديث �سويًا كثريًا.
برج اجلدى  /العمل لن يطري ،لذا عليك �أن توازن بني حياتك املهنية والأ�سرية حتى ال جتد
نف�سك وحيد ًا بني ليلة و�ضحاها دون �أن ت�شعر ،وت�أكد �أن كل �شىء مقدر من قدمي الأزل ،وال تخ�شى
�شيئا طاملا فعلت ما يتوجب عليك القيام به.
حياتك العاطفية بحاجة �إىل نظرة منك ،حيث �إنها متر مبنحنى خطر نتيجة الن�شغالك ال�شديد
فى جمال العمل ،ولهذا قم مبا ميليه عليك �ضمريك ،ولكن ال تدع �شريك احلياة ميل من ان�شغالك
عنه مع مرور الوقت.
اليوم الدلو  /عليك �أن توا�صل الطريق الذى بد�أته قبل �سنوات لتحقيق الأهداف ،وال ميكن �أن
ترتاجع فى منت�صف الطريق ف�أنت تدرك �أنك �شخ�ص ا�ستثنائى بكل املقايي�س ،وعليك �أن تعمل وف ًقا
لهذا الأ�سا�س حتى حتقق �أف�ضل نتائج ممكنة.
ال يفيد البكاء على اللنب امل�سكوب ،ولهذا عليك �أن ترتك املا�ضى خلفك وال تلتفت �إليه مرة �أخرى،
فما فات مات وال يجب عليك �أن تعلق نف�سك لت�صبح �أثري بذلك املا�ضى ،وعليك النظر للم�ستقبل بكل
ما يحمله لك من مفاج�آت.
برج احلوت  /كنت قد و�صلت ملرحلة كبرية من االجنازات فى جمال العمل الفرتة املا�ضية� ،إال �أن
احلظ لي�س فى �صفك كما كان فى ال�سابق ،ولهذا عليك بذل املزيد من اجلهد فى العمل و�إال �ضاع ما
حققت من �إجناز .الأمور العاطفية ا�ستقرت ولكن انتبه حتى ال ت�شغلك عن عملك وتعيق تقدمك،
فقد تفقد ما حققت من تقدم فى حلظة ،لذا �ضع كل كبرية و�صغرية فى ح�سبانك قبل فوات الأوان،
وال تتعجل فكرة االرتباط الر�سمى ب�أحدهم فى الفرتة احلالية.
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