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وزير احلكومات املحلية ي�شرح حت�سني ايجارات املباين غري ال�سكنية برامج التنمية يف افعبت وفرو وقلعلو
بحث ممثلو �سكان مديريات افعبت
وفرو وقلعلو باقليم �شمال البحر
االحمر لدى لقائهم م�س�ؤويل خمتلف
م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة  ،تنفيذ
برامج التنمية املو�ضوعة لهذه
ال�سنة وما بعدها.
ووجهت يف االجتماعات الدعوات
مل�ضاعفة العمل لتنفيذ فاعل للربامج
التنموية املو�سعة هذا العام.
وذُ كر بان امل�ؤ�س�سات اخلدمية

ت�سهم يف حت�سني ظروف املواطنني،
لكن ازدياد اعداد ال�سكان نتيجة
جتميع القرى ادى لنق�ص يف اخلدمات
التي منحت االولوية.
ودعا امل�شاركون يف االجتماعات
حلل م�شكلة الطرق يف املديريات
لت�سهيل اخلدمات و�ضمان توفري مياه
ال�رشب ال�صاحلة ،و�صيانة طريق
�أوملي -فرو وتو�سيع انت�شار خدمات
الهاتف النقال.

مقلو �:سمنارملكافحة االمرا�ض

قدم وزير احلكومات املحلية
ال�سيد /ولدنكئيل ابرها تو�ضيحا
يف ال�ساد�س من مايو با�سمرا
مل�س�ؤويل االدارة واملالية وفروع
ادارات ايجارات البيوت القادمني
من االقاليم ال�ستة حول القيمة
املح�سنة اليجارات البيوت غري
ال�سكنية اخلا�صة والعامة.
وقال "ان احلكومة انطلقت
بكامل طاقاتها منذ غداة اال�ستقالل
لتح�سني الأو�ضاع املعي�شية
العدالة
واحالل
للمواطنني
االجتماعية ،لكن العمل ظل يعاق
ملختلف اال�سباب ،والن ايجارات
البيوت ب�صفة خا�صة �شكلت
�ضغطا على االو�ضاع املعي�شية،

فان احلكومة اقامت جلنة لدرا�سة
الو�ضع ،وبد�أت باتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها-.
واو�ضحح بان حت�سني مبالغ
ايجارات البيوت جزء من جهود
املعي�شية
الأو�ضاع
حت�سني
للمواطنني ،م�شريا اىل و�ضع
برامج تطبيقية على مراحل ت�ؤثر
ايجابا على حياة املواطنني مع
مرحلة ال�سالم اجلديدة.
وقال ان التح�سني الذي جرى
يف ا�سعار ايجارات البيوت غري
ال�سكنية لي�س التخفي�ض النهائي
العادل ،و�سيجري العمل خللق
او�ضاع تخفي�ض اكرث بالتقييم

�سد قحتيالي ي�ؤمن مياه م�صوع والتنمية املروية

قال امل�رشفون على بناء �سد
قحتيالي بان ال�سد ي�شيد بطريقة
ت�ؤمن املياه ملدينة م�صوع وبرامج
التنمية يف املنطقة .وقال خبري
البناء دانئيل يف التو�ضيح الذي
قدمه ملئة مواطن من مديرية
عداقا حمو�س با�سمرا زاروا ال�سد،
ان ال�سد الذي ي�شيد بطريقة
حديثة و�آمنة  ،يعترب من ال�سدود

الكبرية اال�سرتاتيجية التي اظهرت
قدرة وامكانات العمل املحلية.
واو�ضح املواطنون القادمون
من احياء امباقاليانو وحزحز
وماي افرا�س وفياجدا  ،ان هذا
االجناز يعك�س ال�صمود ورغبة
التنمية ،م�شيدين باع�ضاء �رشكة
البحر االحمر للبناء والتنمية
،واجلهات االخرى لالعمال التي

والدرا�سات امل�ستمرة.
وتبادل امل�شاركون االراء واالفكار
حول الت�رصيح ال�صادر لتح�سني
ايجارات البيوت غري ال�سكنية،
مو�ضحني عن جتهيز اال�ستبيان
لتوزيعه اىل اجلهات املعنية
لتنفيذ الربنامج املو�ضوع.
وقد مت اقرار حت�سني ايجارات
البيوت غري ال�سكنية العامة
واخلا�صة التي يبد�أ �رسيانها يف
االول من يونيو  ، 2019بالنظر
لل�شكاوى واالراء املقدمة من
امل�ؤجر وامل�ست�أجر والت�شاور مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية املخت�صة،
و�ستخف�ض بن�سبة  50%اىل 20%
ح�سب تق�سيم املناطق.
يقومون بها مبا ي�ؤمن �إ�ستمرارهذه
الروح ونقلها لالجيال.

عقد �سمنار يف مديرية مقلو
ملكافحة االمرا�ض عامة ،واالمرا�ض
امل�سببة لتاثريات خطرية.
وقال ع�ضو ال�صحة العامة يف
املديرية اال�شاب /مريون مربهتو،
ان �ضمان �صحة البيئة واملياه ،ودفن
الربك ،ي�سهم يف مكافحة االمرا�ض
املعدية .واو�ضح ان ذلك ادى اىل
انخفا�ض ن�سب اال�صابة باملالريا يف

املديرية العام املا�ضي .من جانبها
او�ضحت م�س�ؤولة مركز مقلو ال�صحي
املمر�ضة /احماداريت يوهن�س ان
املالريا من االمرا�ض امل�ستفحلة
يف املديرية ،داعية املواطنني
للقيام بنفري لنظافةحميطهم ودفن
اماكن توالد البعو�ض وا�ستخام
النامو�سيات.

جرت يف �ضواحي �شيخايتو
وع�صبوي وبلينكوما مبديرية ع�صب
انتخابات الق�ضاة وجلان ال�صلح
للمحاكم االهلية .واو�ضح مدير
مديرية ع�صب ال�سيد /ت�سفاي زرئي يف
املنا�سبة التي قدمت فيها تقارير عن
ان�شطة املحاكم االهلية حلل الق�ضايا
بال�صلح واحلكم ،ان املحاكم االهلية
قامت باعمال ناجحة يف ال�سنوات
املا�ضية ،وتعمل حاليا بهيكلية

ت�سمح لتقدمي خدمات تر�سخ عرف حل
الق�ضايا وتطويره .واو�ضح الناخبون
ان انتخاب جلان ال�صلح يعترب موا�صلة
للربنامج املعمول به ليدار ال�شعب
وينظر لق�ضاياه باالدارة والق�ضاة
الذين انتخبهم  ،وقد كانت امل�شاركة
كبرية النتخاب ذوي الكفاءة .وقدمت
يف املنا�سبة ال�شهادات لت�سعة ق�ضاة
انتهت فرتة عملهم بينهم ثالثة امراة،
تقديرا ل�سماهمتهم.

ع�صب
انتخابات ق�ضاة املحاكم االهلية وجلان ال�صلح

جمعية املتربعني بالدم ب�شمال البحر االحمر تعقد م�ؤمترها

حـــــــقات
دورة يف رعاية االمومة والطفولة

نظمت دورة تاهيلية الربعني امراة يف حقات حول �ضمان �صحة االمومة
والطفولة.
نظم الدورة التي ا�ستمرت لثالثة ايام من االول وحتى الثالث من مايو مكتب
االحتاد الوطني للمراة يف اقليم عن�سبا ،ركزت على مكافحة االمرا�ض املعدية
عامة ،ومر�ض االيدز خا�صة ،و�ضمان رعاية االمومة والطفولة .واو�ضح م�س�ؤول
االر�شاد واملعلومات يف مكتب ال�صحة باقليم عن�سبا ال�سيد /برهاين عندوم
،ان ان�شطة التوعية املكثفة حول االيدز �ساعدت على خ�ض كبري يف اال�صابة
باملر�ض ،وعلى املراة رفع وعيها ال�صحي لل�سيطرة متاما على املر�ض.
يف غ�ضوم ذلك قدم ال�سيد يو/نان�س الأزار من مكتب العمل والرعاية
االجتماعية �رشحا مو�سعا للم�شاركات يف الدورة  ،حول حقوق الطفل والعادات
ال�ضارة والو�سائل التي يجب على املجتع اتباعها ملحاربتها .وقدمت م�س�ؤولة
االدارة واملالية يف مكتب االحتاد الوطني للمراة باقليم عن�سبا ال�سيدة /ظيون
عقبامكئيل تو�ضيحا عن امل�ساواة يف اال�رسة ،بالنظر لالهداف االجتماعية
املرجو بلوغها.

عقدت جمعية املتربعني بالدم يف
اقليم �شمال البحر االحمر م�ؤمترها
الثاين يف الثالث من مايو  ،قيمت
فيه ان�شطة ال�سنوات الثالثة املا�ضية
وانتخبت هيئة ادارية جديدة.
�شارك يف امل�ؤمتر حاكم اقليم �شمال
البحر االحمر العميد /تخلي لب�سو
ورئي�س جمعية املتربعني بالدم يف
ارتريا العميد تكئي ر�ؤ�سوم واالمني
العام للجمعية ال�سيد� /سام�سوم
قرب�سال�سي وم�س�ؤولون اخرون
ومهنيون �صحيون.

وقيم امل�ؤمتر تنفيذ ان�شطة فعالة
ل�ضمان توفري الدم  ،لكن عدم وجود
فرع بنك الدم يف االقليم قد يت�سبب يف
تلف الدم املتربع به �رسيعا ،مما
يتوجب اقامة بنك الدم االقليمي.
وقدم املدير الطبي مل�ست�شفى م�صوع
تو�ضيحا حول امل�صاعب التي كانت
تواجه عملية نق�ص الدم وجهود حلها
 ،ومت تقدمي �شهادات �شكر للمتربعني
النموذجيني بالدم.
واو�ضح رئي�س جمعية املتربعني

بالدم يف اقليم �شمال البحر االحمر
ال�سيد /هيلي تولدبرهان اهداف
اجلمعية واهمية التربع بالدم
ووجوده يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ور�سالة التربع بالدم  ،واحلمالت
الثالثة التي جرت يف او�ساط ال�شعب
للتربع الطوعي بالدم ودورها يف
التوعية.
وا�شاد حاكم اقليم �شمال البحر
االحمر العميد تخلي لب�سو بان�شطة
اجلمعية  ،داعيا املواطنني للتربع
الطوعي بالدم النقاذ احلياة.
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االحتاد الوطني للمر�أة يح�صل على دعم �صيني انتكا�سة يف حزب �أردوغان و
بوادر تفكك للحلف
اخبار حملية وعاملية

تلقى االحتاد الوطني للمر�أة
االرترية دعما من �سفارة جمهورية
ال�صني ال�شعبية ،عبارة عن
ادوات للم�شغوالت اليدوية ت�ساعد
على تنمية قدرات املر�أة�.شمل
الدعم ادوات �صناعة الفخاريات
( �سرياميك) ومعدات اال�شكال
والنماذج واخلياطة والتف�صيل
وغريها من االدوات .
وقال �سفريجمهورية ال�صني

ال�شعبية لدى ارتريا �سعادة
ال�سفري/يانغ زيغانغ يف مرا�سم
ت�سليم الدعم التي جرت يف
الثالثني من ابريل املن�رصم " ان
الدعم يعرب عن النوايا احل�سنة
و�صداقة احتاد املر�أة ال�صيني
واالحتاد الوطني للمراة االرترية،
وي�سهم يف جهود تطوير املراة
االرترية يف كافة املجاالت.
من جانبها ا�شارت رئي�سة

االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة/
تخ�أ ت�سفامكئيل اىل �أن العالقات
التاريخية بني ارتريا و ال�صني
 ،مو�ضحة بان ال�سفارة ال�صينية
كانت قد �ساعدت باالثاثات
العاب
ومعدات
املكتبية
اجلمنازيوم الريا�ضية.
ح�رض مرا�سم ت�سليم الدعم
م�س�ؤوالت اق�سام االحتاد واع�ضاء
ال�سفارة ال�صينية.

حريق بطائرة ركاب رو�سية يخلف ع�شرات القتلى

لقي � 41شخ�صا على الأقل
م�رصعهم و�أ�صيب �آخرون جراء
اندالع حريق كبري يف طائرة
ركاب خالل هبوط ا�ضطراري
يف مطار بالعا�صمة الرو�سية
مو�سكو.
وقالت ال�سلطات الرو�سية
�إن الطائرة -وهي من طراز
"�سوخوي �سوبرجت  -"100كانت
يف طريقها �إىل مدينة مورمان�سك،
لكن طاقمها ا�ضطر �إىل العودة
�رسيعا ب�سبب اندالع حريق يف
�أحد املحركات
ومتكنت الطائرة من الهبوط
فقط بعد املحاولة الثانية ،لكن
احلريق ا�ستمر وانت�رش يف جزء
كبري منها.
و�أفاد �شهود عيان ب�أن بع�ض
الركاب -الذين بلغ عددهم

 ،73بالإ�ضافة �إىل �أفراد طاقمها
ال�ستة -كانوا يحاولون اخلروج
من الطائرة وهي ال تزال ت�سري
على املدرج.

وقال م�صدر لوكالة �إنرتفاك�س
�إن "الطائرة وجهت نداء ا�ستغاثة
بعد �إقالعها ،لقد حاولت القيام
بهبوط ا�ضطراري لكنها مل تنجح
يف املرة الأوىل ،ويف املرة
الثانية ا�صطدم هيكلها بالأر�ض
واندلعت فيها النار".
والطائرة هي �أول طائرة
مدنية رو�سية ال�صنع بعد احلقبة
ال�سوفياتية .و�أو�ضحت جلنة
التحقيق الرو�سية يف بيان �أن
"حتقيقا جنائيا فتح النتهاك
قواعد ال�سالمة" .وال تزال �أ�سباب
احلريق جمهولة ،يف حني قالت
وكالة ريا نوفو�ستي �إنه قد
يكون ناجتا عن خلل يف نظام
الكهرباء.

هجوم انتحاري لـ «طالبان» على مق ّر لل�شرطة الأفغانية

فجر انتحاري من حركة «طالبان»
ّ
مقر لل�رشطة
�سيارة ملغومة �أمام
ّ
يف �شمال �أفغان�ستان ،وتلت ذلك
ا�شتباكات بني م�سلحني وقوات �أمن.
و�أعلن م�س�ؤول �صحي جرح 40
�شخ�ص ًا ،فيما ذكر ع�ضو يف جمل�س
�إقليم بغالن �أن ال�سلطات طلبت ن�رش
قوات من �أقاليم جماورة.
و�أ�شار ناطق با�سم وزارة الداخلية يف
كابول اىل ت�سلّل م�سلّحني «طالبانيني»
مقر ال�رشطة ،فيما �أعلنت احلركة
�إىل ّ

م�س�ؤوليتها عن الهجوم ،متحدثة عن
«ا�شتباكات مع قوات �أفغانية».
ورف�ضت «طالبان» دعوة �أطلقها
الرئي�س الأفغاين �أ�رشف غني واملوفد
الأمريكي املكلّف ملف �أفغان�ستان
زملاي خليل زاد ،اىل �إعالن وقف
للنار .وذكر الأخري �أن الواليات
املتحدة م�ستعدة لإلقاء «جميع
الأطراف» ال�سالح ،بعد يوم على قول
غني �إنه م�ستعد للدعوة �إىل وقف نار
«فوري ودائم».

بد �أت تلوح يف ا لأفق بوادر
تفكك يف "حتالف ال�شعب"،
الذي يجمع حزب العدالة
الرئي�س
بزعامة
والتنمية
الرتكي رجب طيب �أردوغان،
واحلركة القومية بقيادة دولت
بهجلي ،ف�ضال عن نذر ان�شقاق
يف حزب �أردوغان نف�سه.
و�شكلت هزمية حزب �أردوغان
يف
البلدية
لالنتخابات
�إ�سطنبول� ،إحدى كربى املدن
الرتكية ،يف  31مار�س املا�ضي،
انتكا�سة حلزب العدالة والتنمية
وحليفه احلركة القومية ،ا لأمر
الذي دفع �أع�ضاء وقادة احلزبني
�إىل التململ.
وحتدثت " �أحوال" الرتكية
عن تنامي ا لأ�صوات الراف�ضة
داخل حزب �أردوغان للتحالف
مع احلركة القومية ،و �ألقوا
بالالئمة على ازدواجية اخلطاب
بني احلزب واحلركة قبل
االنتخابات البلدية.
وانتقد رئي�س الوزراء الرتكي
ال�سابق� ،أحمد داود �أوغلو،
�أواخر �أبريل املا�ضي ،وعرب عن
"عدم االرتياح داخل احلزب" ،ال
�سيما يف ظل حتالفه مع احلركة
ا لقو مية .
التقارير
�إحدى
وذهبت

ال�صحفية �إىل �أبعد من
ذلك� ،إذ قالت �إن داود
�أوغلو بدء بالفعل يف
ح�شد �شخ�صيات من
حوله يف حزب العدالة
والتنمية ،يف م�ؤ�رش
على �إن�شاء تكتل مل
تعرف مالحمه بعد.
ومن بني امللتفني
حول داود �أوغلو ،نائب رئي�س
حزب العدالة والتنمية نعمان
كورتولو�ش ،وب�شري �أتاالي،
نائب رئي�س الوزراء يف حكومة
�أردوغان من � 2011إىل .2014
وي�أتي هذا التململ من قبل
داود �أوغلو ،يف وقت ال تزال
ا لأو�ساط ال�سيا�سية الرتكية
"مفرت�ضا"
حتركا
ترتقب
للرئي�س الرتكي ال�سابق عبد
الله غول ،الذي �أعطى �أكرث من
�إ�شارة تتعلق برغبته ب�إطالق
حزب جديد ين�أى بنف�سه عن
حزب �أردوغان.
وال ي�ستبعد كثري من املحللني
�إن�شاء حتالف بني مع�سكري
غول وداود �أوغلو للخروج بكيان
�سيا�سي جديد ،بعد �أن �أ�صبحت
احلركة القومية ت�شكل عبئا على
حزب العدالة والتنمية.
ويقول املحللون �إن م�س�ألة
تفكك حزب العدالة والتنمية
قد بد �أت لتوها ،و�ستكت�سب
مزيدا من الزخم مع الوقت،
م�ستبعدين يف الوقت نف�سه �أن
يام التارجع عن خطوة من هذا
القبيل يف ظل تراجع �شعبية
احلزب يف ا لأو�ساط الرتكية.

ّ
فنزويال :مقتل  7ع�سكريني بتحطم مروحية

ُقتل  7ع�سكريني فنزويليني ،بعد
حتطّ م مروحيتهم قرب كراكا�س.
و�أعلنت وزارة الدفاع �أن املروحية،
وهي من طراز «كوغار» تابعة ل�سالح
اجلو الفنزويلي� ،سقطت يف منطقة
ّ
جبلية يف بلدة �إل هاتيلو ،بعدما

وقال �سهيل �شاهني ،وهو ناطق
�سيا�سي با�سم احلركة« :لن ُيناق�ش
وقف للنار �إال مبجرد االنتهاء من
التو�صل �إىل اتفاق يف �ش�أن ان�سحاب
القوات الأجنبية» من �أفغان�ستان.

�أقلعت من كراكا�س متجهة
اىل والية كوخيدي�س �شمال
غربي البالد ،حيث �أ�رشف
الرئي�س نيكوال�س مادورو
مع القيادة الع�سكرية
على مناورات نفّذها 5300
جندي .و�أعلنت الوزارة
فتح حتقيق يف احلادث،
ملعرفة �أ�سبابه.
و�أ�شار مادورو اىل مقتل
«�سبعة من ال�ضباط ال�رشفاء
وقدم «تعازي قلبية لأقاربهم
للوطن»ّ ،
و�أ�صدقائهم».
تزامن ذلك مع تنظيم �أن�صار لزعيم
املعار�ضة خوان غوايدو م�سرية
«�سلمية» نحو الثكنات الع�سكرية،
ّ
حل�ض الع�سكريني جمدد ًا على
التخلّي عن مادورو .وكتب غوايدو
على «تويرت»« :الهدف يتمثل يف
نقل ر�سالتنا ،من دون ال�سقوط يف
مواجهة وال يف ا�ستفزاز».
اىل ذلك ،خاطب وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو الفنزويليني،
م�صور قال فيه« :وقت
يف ت�سجيل
ّ
انتقال احلكم حان .الواليات املتحدة
تقف بقوة اىل جانبكم ،يف �سعيكم اىل
احلرية والدميوقراطية .من حقكم �أن
تطالبوا ب�إحلاح م�ؤ�س�ساتكم وجي�شكم
وقادتكم ب�إعادة الدميوقراطية».
وختم بالإ�سبانية« :نحن معكم»
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حما�س تعلن التو�صل التفاق لوقف �إطالق النار مع �إ�سرائيل
قال م�س�ؤول فل�سطيني وقناة
حما�س التلفزيونية �إنه مت التو�صل
التفاق لوقف �إطالق النار مع
�إ�رسائيل لإنهاء الت�صعيد الأخري يف
العنف يف غزة.
وكانت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية،
�أكدت الأحد املا�ضي � ،أن الف�صائل
الفل�سطينية و�إ�رسائيل تو�صلت
التفاق تهدئة بني اجلانبني،
برعاية م�رصية ،عقب جولة من
الت�صعيد ا�ستمرت مدة ثالثة �أيام.
كان
ري�شت
قناة
وقالت
العربية ،نقال عن م�صدر م�شارك يف
املباحثات� ،إن اتفاق وقف لإطالق
النار من املمكن �أن يبد �أ العمل به
خالل ال�ساعات القليلة املقبلة.
و�أ�ضافت ،القناة العربية� ،أن

وقف �إطالق النار �سيعتمد
على ما �ستفعله حما�س بعد
ذلك ،الفتة �إىل �أن حما�س
�سعت لوقف �إطالق النار بعد
عودة اجلي�ش ا لإ�رسائيلي
لتنفيذ عمليات اغتيال �ضد
ن�شطا ئها .
وقالت �صحيفة ”تاميز
�أوف ا�رسائيل“ الأحد املا�ضي
� ،إن ”حركة حما�س تنوي وقف
�إطالق النار مع �إ�رسائيل يف ظل
هذا الت�صعيد امل�ستمر يف قطاع
غزة ،و�إن حما�س بعثت بر�سالة
بهذا اخل�صو�ص �إىل �إ�رسائيل
عرب الو�سطاء امل�رصيني الذين
يحاولون التفاو�ض على هدنة بني
اجلانبني“.
وكان رئي�س املكتب ال�سيا�سي

حلما�س� ،إ�سماعيل هنية ،قد قال
يف وقت �سابق ا لأحد املا�ضي ،
�إن ”العودة �إىل حالة الهدوء �أمر
ممكن واملحافظة عليه مرهون
بالتزام االحتالل بوقف تام لإطالق
النار ،والبدء الفوري بتنفيذ
التفاهمات التي تتعلق باحلياة
الكرمية للمواطنني يف غزة على
طريق �إنهاء احل�صار“.

حفرت يدعو اجلي�ش �إىل "مطاردة العدو املن�سحب" والق�ضاء عليه

�أ�صدر قائد اجلي�ش الوطني
الليبي ،امل�شري خليفة حفرت ،يف
وقت مت�أخر من ليل الأحد املا�ضي ،
الأمر للجي�ش بـ"تدمري قوات العدو

املن�سحبة" ،بح�سب ما جاء
يف ت�سجيل �صوتي.
وقال حفرت خالل الت�سجيل
ال�صوتي الذي بثه املتحدث
با�سم اجلي�ش الوطني� ،إن
رم�ضان مل يكن �سببا لوقف
املعارك ال�سابقة عندما
�سيطر على مدينتي بنغازي
ودرنة بال�رشق ،و�سقوط
البالد يف حالة فو�ضى عقب الإطاحة
مبعمر القذايف يف .2011
و�أ�ضاف "�أيها ال�ضباط واجلنود
املقاتلني يف قواتنا امل�سلحة

والقوات امل�ساندة �أحييكم يف هذه
الأيام املجيدة و�أ�شد على �أيديكم
وقوة عزميتكم لتلقنوا العدو در�سا
�أعظم و�أكرب من الدرو�س ال�سابقة
بقوة وثبات كما عرفناكم دائما حتى
يتم اجتثاثه من �أر�ضنا احلبيبة..
مع االلتزام واملحافظة على �أرواح
املدنيني وممتلكاتهم"
وكان اجلي�ش الوطني الليبي
قد �سيطر على جنوب البالد الغني
بالنفط ،يف وقت �سابق من العام قبل
التحول �إىل طرابل�س ال�شهر املا�ضي
ملطاردة الإرهابيني.

ً
�أحزاب كرد�ستان توقع اتفاقا لت�شكيل حكومة الإقليم العراق ي�سعى ل�شراء
منظومة �إ�س ..400

�شهدت �أزمة ت�شكيل احلكومة يف
انفراجا،
�إقليم كرد�ستان العراق
ً
بعد توقيع احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين بزعامة م�سعود بارزاين،
مع حزب االحتاد الوطني برعاية
�آل طالباين ،م�سودة اتفاق �سيا�سي
لت�شكيل احلكومة اجلديدة يف الإقليم،
أ�شهرا
وذلك بعد مفاو�ضات ا�ستمرت � ً
عدة.
وعقد ،الأحد املا�ضي  ،اجتماع
ُ
بني نائب رئي�س احلزب الدميقراطي
نيجريفان بارزاين ،ونائب الأمني
العام لالحتاد الوطني الكورد�ستاين
كو�رست ر�سول ،يف مدينة ال�سليمانية
لالتفاق على ت�شكيل حكومة الإقليم،
و�إنهاء اخلالفات احلا�صلة حيال
ذلك.
وبعد االجتماع� ،أكد نيجريفان
بارزاين لل�صحفيني� ،أنه ”بعد جولة
طويلة و�صعبة من املباحثات،
جرى اليوم التوقيع واالتفاق ر�سم ًيا
مع االحتاد الوطني ،ونحن �سعداء
للو�صول �إىل خريطة طريق لت�شكيل
حكومة �إقليم كرد�ستان اجلديدة“.
من جهته ،قال نائب الأمني العام
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين كو�رست
ً
حدثا
ر�سول� ،إن“هذا االتفاق يعد
تاريخ ًيا ،وي�صب يف خدمة �شعب
ً
اتفاقا مع حركة
كرد�ستان ،وعقدنا
التغيري ومع الدميقراطي الكرد�ستاين
على ت�شكيل احلكومة اجلديدة“.
ومع ذلك ،مل يتو�صل االحتاد
الوطني والتغيري ،اخل�صمان اللذان
يرف�ضان االجتماع وحل اخلالفات
بينهما� ،إىل اتفاق حا�سم ،وقرر
ؤخرا زيارة كال
”الدميقراطي“ م� ً
الطرفني يف حماولة للإ�رساع بعملية
ت�شكيل احلكومة.
ومن املتوقع �أن يقرتح االحتاد
الوطني للتغيري �أن يكون نائب رئي�س
الإقليم م�س�ؤولاً عن ال�ش�ؤون الع�سكرية
من بينها �رشاء الأ�سلحة ،والإ�صالح،
والتن�سيق مع قيادة العمليات
امل�شرتكة يف العراق.
و�سيتوىل برملان الإقليم ت�شكيل
احلكومة على �أن يتم انتخاب الرئي�س
�أولاً �ضمن �أوىل اخلطوات ،و�سيدعو

الرئي�س مر�شح الكتلة الأكرب عد ًدا
لت�شكيل احلكومة.
ويرى مراقبون وخمت�صون يف
ال�ش�أن الكردي� ،أن هذه الأحزاب هي
احلاكمة ،وتعترب �أنه ال يوجد م�شكلة
من ت�أخر ت�شكيل احلكومة� ،إذ �أن
الكثري من الأحزاب غري متحم�سة يف
امل�ضي بفاعلية لت�أ�سي�س احلكومة.
و�أ�شار �إىل �أن ”القيادي البارز يف
االحتاد قادر حمه جان ،ي�ستمر يف
لقاءاته �شبه اليومية بر�ؤ�ساء الدوائر
اخلدمية ،واالدارية ،واملالية،
والق�ضائية ،والتعليمية ،والأمنية،
يف مقاطعة ال�سليمانية دون توقف،
و�إعطائهم التعليمات �أو التوجيهات
كما ي�سميها �إعالم االحتاد“.
و�أ�ضاف نوح“:الأمور تدار حزب ًيا
يف كل �صغرية وكبرية ،والإقليم بال
موازنة وال ح�سابات بدائية وختامية
منذ �سنوات ،وكل وزير يدير وزارتني،
وهناك وزير يف وزارة �إ�سرتاتيجية
أ�شهرا ،وجمل�س
يغيب عن وزارته � ً
الوزراء يجتمع �أو ال يجتمع لأ�شهر“.
و�أو�ضح �أن ”الإقليم كاد ينهار
اقت�صاديا ،وعجز طوال �سنوات عن
ً
دفع جزء كبري من رواتب موظفيه،
ف�ضلاً عن اال�ستمرار يف انق�سامه الأمني
والع�سكري على احلزبني ،وتوزيع
البي�شمركة والأمن على احلزبني،
ورفع عدد الت�شكيالت احلزبية اخلا�صة
داخل ذلك اجلهازين احل�سا�سني“.
وبعد �أ�شهر من املفاو�ضات متخ�ضت
االتفاقات بني اجلانبني عن �أن يكون
رئي�س الإقليم من احلزب الدميقراطي
بزعامة بارزاين ،ورئي�س احلكومة
كذلك� ،أما نواب رئي�س الإقليم فهم من
االحتاد الوطني وحركة التغيري.
كما ن�ص االتفاق على منح االحتاد
الوطني من�صب حمافظ كركوك،
وكذلك من�صب وزير العدل يف احلكومة
االحتادية.

ك�شف رئي�س جلنة الأمن والدفاع
ال�سابق يف الربملان العراقي حاكم
الزاملي عن �أن بغداد تتفاو�ض
الآن ل�رشاء منظومة الدفاع اجلوي
الرو�سية "�إ�س  ،"400م�شريا �إىل
�أن هذه املنظومة مهمة جد ًا ،ومن
املتوقع �أن تدخل العراق خالل
العامني املقبلني".
وقال الزاملي -يف ت�رصيحات
�صحفية� -إن" املباحثات متقدمة وال
تزال م�ستمرة على قدم و�ساق من قبل
وزارة الدفاع العراقية وم�ست�شارية
الأمن الوطني مع اجلانب الرو�سي".
و�شدد على �أن "هناك توجها عراقيا
لتعزيز التعاون يف جمال الت�سليح
مع رو�سيا ،وهذا ما نتج عنه توقيع
عقد ب�أربعة مليارات دوالر ل�رشاء
طائرات مقاتلة بجناح ثابت �أو
متحرك ،بالإ�ضافة �إىل عقد مبليار
دوالر لتجهيز العراق مبدرعات".
ولفت الزاملي �إىل �أن "�أمريكا تقف
�ضد هذه ال�صفقة ،وبالتايل لن ت�سمح
للعراق -ب�أي �شكل من الأ�شكال-
بامتالك هذا ال�سالح املتطور".
ويعد هذا النظام ال�صاروخي
الرو�سي الذي ي�صل مداه �إىل �أربعمئة
كيلومرتا �أحد �أكرث الأنظمة تطورا،
وي�ستطيع تدمري �أهداف تتحرك
ب�رسعة خم�سة كيلومرتات يف الثانية،
مبا فيها الطائرات وال�صواريخ ذاتية
الدفع ومتو�سطة املدى وال�صواريخ
املجنحة

العدد ()142

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

�إعــــــالن هام
يعلن جمل�س �ش�ؤون احلج والعمرة االرترية للراغبني يف
اداء فري�ض احلج لهذا العام  1440هـ املوافق  2019م  ،ب�أن
الت�سجيل يبد�أ  -مب�شيئة الله -غرة �شهر رم�ضان  1440هـ -
املوافق  -يوم االثنني  6مايو 2019م.
وعلى الراغبني احل�ضور اىل مكتبه مبدينة ا�سمرا  ،ب�شارع
افعبت رقم  ،138على ان ي�ست�صحبو معهم-:
( )1بطاقة الهوية االرترية .
(� )2سند �إثبات موقع �سكنه من �إقليمه .
( )3جواز �سفر �ساري املفعول.
واهلل ويل التوفيق
جمل�س �ش�ؤون احلج والعمرة االرتري

رئي�س جنوب �أفريقيا :البالد مازالت
تواجه حماوالت تهدد وحدتها

حذر رئي�س جنوب �أفريقيا �سرييل رامافو�سا ال�سبت املا�ضي ،من �أنه
رغم التقدم الذي حققته جنوب �أفريقيا منذ انتهاء الف�صل العن�رصي ،لكنها
الزالت تواجه حماوالت تهدد وحدة الأمة.
وقال �أمام ح�شد من اجلماهري يف ماخاندا ،وهي حمافظة بالكاب ال�رشقي،
لالحتفال بيوم احلرية� ،إن مثل هذه املحاوالت تت�ضمن �أفعاال عن�رصية
وهجمات �ضد الأجانب ،ورفع راية التمييز العن�رصي.
وي�صادف يوم احلرية وهو الـ 27من �إبريل من كل عام ،الذكرى الـ25
لتحرير جنوب �أفريقيا من الف�صل العن�رصي اال�ستعماري ،وحتول البالد
وتطورها �إىل دميقراطية د�ستورية .ويف الـ 27من �إبريل عام � ،1994أجرت
البالد �أول انتخابات غري راديكالية ،و�أطيح بحكومة الف�صل العن�رصي.
وقال رامافو�سا "احرتاما لد�ستورنا ،ودفاعا عن حريتنا ،نرف�ض
العن�رصية ،ونرف�ض العودة لذلك املا�ضي العن�رصي ورموزه ،ونرف�ض
مهاجمة �أولئك الذين جل�أوا لبالدنا ،ونرف�ض العنف والع�صيان وجتاهل
حكم القانون".
وكان الرئي�س ي�شري بذلك �إىل العديد من حوادث العنف التي ا�ستهدفت
�أجانب يف بع�ض �أجزاء البالد ،وخا�صة يف مقاطعة كوازولو ناتال.
و�أ�شار �إىل �أنه "رغم �أننا حققنا الكثري خالل الـ 25عاما املا�ضية ،ولكن ما
زال �أمامنا طريق طويل".

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:
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تع ّلم القراءة والكتابة العربية من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الق�صتني التاليتني
�إعداد الأ�ستاذ/
حممد �صالح �سليمان
بعد قراءتك اجليدة واملت�أنية للقطعتني التاليتني
 ،وفهم ما ما فيهما من املعاين  ،و�إدراك املو�ضوعني
اللذين تتحدثان عنهما  ،حاول �أيها القارئ الكرمي
الإجابة عن الأ�سئلة التابعة لكل منهما � ،أمتنى �أن توفر
لك القطعتان املتعة �أوال  ،وحتديث معلوماتك اللغوية
ثانيا .
�أوال القطعة الأوىل للقراءة -:
�إن ت�أهيل ال�شخ�ص املعاق مبعناه
ال�شمويل يعني تطوير وتنمية قدرات ال�شخ�ص
امل�صاب لكي يكون م�ستق ً
ال ومنتجاومتكيف ًا
 ،كما وي�شمل مفهوم ت�أهيل املعاق م�ساعدة
ال�شخ�ص املعاق على تخطي الآثار ال�سلبية
التي تخلفها الإعاقة والعجز من �آثار نف�سية
�أواجتماعية �أو اقت�صادية .
�أن الت�أهيل هو عملية تهدف �إىل تقدير
القدرات النافعة لدى الأفراد املعوقني
وتنمية �إعاقاتهم وتوظيفها �أو اال�ستفادة
منها فيما يفيدهم ويفيد �أ�رسهم وجمتمعهم
 ،وي�شري البع�ض �إىل �أن مفهوم ت�أهيل
املعوقني هو عبارة عن جمموعة من اجلهود
التي تبذل خالل مدة حمدودة نحو هدف حمدد
لتمكني ال�شخ�ص املعاق وعائلته من التغلب
على الآثار الناجمة عن العجزواكت�ساب �أو
ا�ستعادة دوره يف احلياة معتمد ًا على نف�سه
والو�صول به �إىل �أف�ضل م�ستوى وظيفي عقلي
�أو ج�سماين �أو اجتماعي .
املعوقني
ويعرف البع�ض ت�أهيل
ً
ب�أنه ميثل جمموعة من اجلهود والأن�شطة
والربامج املن�سقة واملنظمة واملت�صلة
التي تقدم للأفراد بق�صد تدريبهم �أو �إعادة
تدريبهم مل�ساعدتهم على مواجهة م�شكالتهم
اجل�سمية �أو العقلية �أو النف�سية �أو التعليمية
.
وقد عرف علماء �آخرون الت�أهيل ب�أنه تلك
العملية املنظمة امل�ستمرة التي تهدف �إىل
�إي�صال الفرد املعوق �إىل �أعلى درجة ممكنة
من النواحي الطبية واالجتماعية .
�أما التعريف ال�شامل ملفهوم تاهيل الإن�سان
املعوق والذي يتفق عليه جميع املخت�صني
هو الآتي � :أن الت�أهيل هو عملية متبعة
ال�ستخدام الإجراءات الطبية واالجتماعية
والت�أهيلية جمتمعة يف م�ساعدة ال�شخ�ص
املعوق على ا�ستغالل وحتقيق �أق�صى
م�ستوى ممكن من طاقاته وقدراته واالندماج
يف املجتمع .
وتهدف عملية ت�أهيل املعوقني �إىل حتقيق
مايلي .
 1توفري فر�ص العمل والت�شغيل منخالل التدريب .
 2دمج املعاقني يف املجتمع و�إك�سابهمالثقة ب�أنف�سهم لإ�ستغاللها كما ينبغي .
 3و�ضع القوانني التي تكفل للمعاقنيحق امل�ساواة مع غريهم من �أقرانهم .
 4تهيئة كافة الو�سائل والأن�شطةالريا�ضية والثقافية والرتويحية لهم .

� - 5إتاحة فر�ص التعليم وحمو الأمية
لهم كما لغريهم من �أفراد املجتمع .
 6العمل على حت�سني القدرات اجل�سميةوالوظيفية يف الفرداملعوق والو�صول به �إىل
�أق�صى م�ستوى من الأداء الوظيفي .
 7العمل على تعديل بع�ض العاداتال�سلوكية اخلاطئة التي قدتن�ش�أ عن الإعاقة
.
 8العمل على توفري الظروف البيئيةاملنا�سبة لدمج املعوق يف املجتمع املحلي
وذلك من خالل العمل على تعديل اجتاهات
الأفراد وردود �أفعالهم جتاه املعاق والإعاقة
وم�ساعدة الأ�رسة على فهم وتقدير وتقبل
حالة الإعاقة وم�ساعدة الأ�رسة على مواجهة
ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية وم�ساعدتها
يف الو�صول �إىل قرار �سليم واختيار جمال
الت�أهيل املنا�سب لطفلهم املعوق وم�ساعدة
الأ�رسة على �أ�ساليب رعاية وتدريب الطفل
املعاق .
�س� 1-إقر�أ القطعة الأوىل جيدا ثم �أجب عن الأ�سئلة
التالية التابعة لها -:
� - 1ضع عنوانا منا�سبا للقطعة ......
.................................
.................
 - 2اذكر هدفا
واحدا من
�أ هد ا ف

ت�أهيل
ا ملعو قني
............
.................
- 3ال�ضمري " هم " املت�صل بكلمة "
�إعاقاتهم " يف ال�سطر الأول من الفقرة
الثانية يرجع �إىل ...............
 - 4ا�ستخرج من القطعة م�صدر �صناعي
..............................
 - 5ا�ستخرج من القطعة امل�صدر (
الكلمة الأ�صلية ) للفعل املا�ضي " فهم "
....................
 - 6ال�ضمري "ها " املت�صل بكلمة "
م�ساعدتها " يف ال�سطر قبل الأخري يرجع �إىل
.................
 - 7ا�ستخرج من ن�ص القطعة كلمة
...........
مرادفة لكلمة " �أبعد "
.............
 - 8ا�ستخرج من ن�ص القطعة تعبري
معاك�س للتعبري الآتي  " :املجتمع العاملي
..............
 - 9ا�ستخرج من ن�ص القطعة الفعل
امل�ضارع للفعل الآتي " اتفق " ........

.................
ا�ستخرج من ن�ص القطعة
- 10
" عائلة "
لكلمة
الكلمة املرادفة
..........................
 - 11ما هو مفهوم ت�أهيل
كم ذكر يف القعطة ؟
املعوق
............................
 - 12ال�شخ�ص املعوق هو �شخ�ص
.....................
�أ -كامل ب -غري كامل
ج -قادر
 - 13ال�شخ�ص
املعوق هو �شخ�ص

.................
ب-
�أ -ميكن ت�أهيله
الميكن ت�أهيله
ثانيا القطعة الثانية للقراءة -:
نالحظ يف عامل اليوم الت�سابق الكبري بني
م�صانع الن�سيج بعد �أن تطورت الأنواع
والألوان و�أ�صبحت متوفرة يف الأ�سواق
والتناف�س على عر�ض الألوان والنقو�ش
اجلذابة .....الخ  ،وتكمن �أهمية املالب�س
يف حمايتنا �أنها حتمينا من حرارة ال�شم�س
�صيفا ومن الربودة �شتاءا  ،.....فهي
حتافظ على درجة حرارة �أج�سامنا .
وبف�ضل التقدم ال�صناعي توافرت �أنواع
كثرية من املن�سوجات لذلك يجب علينا
درا�سة �أنواع هذه االقم�شة  ،وخ�صائ�صها
لت�ساعدنا على اختيار الأنواع املختلفة
املنا�سبة  ،...كذلك التعرف على طرق
العناية بها واملحافظة عليها واال�ستفادة
منها ملدة �أطول  ،وينت�رش ا�ستعمال
املن�سوجات القطنية لرخ�ص ثمنها  ،كما
�أنها يف متناول اجلميع  ،وت�ستعمل يف
�أغرا�ض كثرية مثل ( املالءات واملنا�شف
والثياب ب�أنواعها ) .
تقوم بع�ض الدول بزراعة نبات القطن
بكرثة  ،ويزرعه بع�ضها الآخر بكميات
قليلة  ،كما ي�شتهر يف الأ�سواق العاملية
بجودته حيث يزرع يف �أجزاء من �أمريكا
ال�شمالية واجلنوبية والهند وافريقيا ،
وت�ستخرج �شعريات القطن من لوزة القطن
 ،ويبلغ طولها اثنني بو�صة عند ن�ضوجها
 ،وتر�سل �إىل امل�صانع ليتم ت�صنيعها  ،كما
تظهر �شعريات القطن ملتوية حتت املجهر
 ،حيث يزداد التوائها يف ال�شعريات الدقيقة
.
ومن �أهم خ�صائ�ص املن�سوجات القطنية ،
�أنها ناعمة امللم�س  ،وتتبخر منها الرطوبة
ب�رسعة  ،لذلك تنا�سب اجلو احلار  ،ويف�ضل

ا�ستخدامها للمالب�س الداخلية والريا�ضية
ل�شدة امت�صا�صها الرطوبة  ،وهي قابلة
للتجعد لذلك حتتاج �إىل الكي با�ستمرار
 ،واملن�سوجات القطنية متينة تتحمل
الدعك �أثناء الغ�سل  ،لذلك تنا�سب مالب�س
الأطفال والعمل  ،وكذلك التت�أثر بالغلي
مما يجعلها منا�سبة للج�سم من الناحية
ال�صحية  ،تنكم�ش املن�سوجات القطنية
عندما تبتل لأول مرة لذلك ي�ستح�سن نقعها
قبل اخلياطة .
ويف بالدنا �إرتريا تتم زراعة نبات القطن
يف م�رشوع علي قدر الزراعي وغريه  ،وتنقل
�إىل م�صنع الن�سيج
منه املواد اخلام
الكائن يف العا�صمة �أ�سمرا لتتحول �إىل
مالب�س قطنية .
�س 1-اقر�أ القطعة الثانية �أعاله جيدا ثم �أجب عن
الأ�سئلة التالية :
...
�1ضع عنوانا منا�سبا للقطعة.................................
...........................
 - 2من �أهم خ�صائ�ص املن�سوجات القطنية
و
..........................
...............................
- 3من �أهم ا�ستعماالت املن�سوجات القطنية
.........................و ......
...............................
 - 4ا�ستخرج من القطعة كلمة معاك�سة
لكلمة ( خ�شنة ) ..................
...........................
 - 5ا�ستخرج من القطعة كلمة مرادفة
لكلمة ( ت�سابق ) ..................
...........................
 - 6ا�ستخرج من القطعة واحدة من اخوات
.......................
( كان )
.......................
 - 7ا�ستخرج من القطعة فعل م�ضارع معناه
....................
( ي�ستح�سن )
................
 - 8ا�ستخرج من القطعة كلمة معاك�سة
................
لكلمة ( يتمدد )
..................
 - 9ا�ستخرج من القطعة كلمة معاك�سة
...............
لكلمة ( �إنثنائها )
................
 ( - 10املن�سوجات القطنية تنا�سب اجلو
احلار )  ،املفعول به للفعل ( تنا�سب ) يف
اجلملة ال�سابقة هو ............
 - 11يتم �إنتاج القطن يف �إرتريا يف
� ..................أ -عيال برعد
ج -علي قدر د -قر�ست
 - 12م�صنع الن�سيج يف �إرتريا يوجد يف
�......................أ – �أ�سمرا ب-
كرن ج -م�صوع
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مو�سيقى ال�شعر
قاعة كرن ت�ضم فعاليات فنية تعترب االول من نوعها يف مو�سيقى ال�شعر
عزيزي القارئ ،نقدم لكم يف �صفحة
اليوم فعاليات االم�سية الثقافية التي
تعد االول من نوعها ،والتي نظمت يف
قاعة كرن بفندق ا�سمرا باال�س-:،

قا�سم احمد

الفن واالدب االرتري عريق ،
منذ قدمي الزمان ،معانيه وا�ضحة
والفاظه �سليمة ،وكذلك ال�شعر
االرتري ،لهذا ا�صبح �سهل التناول
لدى الفنانني حتى خارج حدود
�سواء �أكان الداين
البالد ،وي�ستمتع
ً
والقا�صي برقة ال�شعر االرتري
لكونه يحظى بكنوز االدب  ،و�أن
رقة �أ�سلوب ال�شعراء االرتريني
و افق ثقافتهم ا�ضيف اىل ال�شعر
الكثري ،حيث كانت ارتريا التي
تعد عرو�س القارة ال�سمراء الزاهية
ال ترق�ص طربا
نهار ًا وامل�ضيئة لي ً
منذ القدم ،لرثاء اهلها وجمال
طبيعتها وعناية الطامعني يف
خرياتها وثرواتها وكرثة مغنيها
 .تبدو احلياة فيها �أنيقة وكان
�أهلها ذوي ح�ضارة وعناية بجمال
البالد ف�ضال عن متتعهم بالثقافة
والعلم.
الأديب االرتري الذي ن�ش�أ يف ح�ضن
وطنه الغايل وترعرع يف �أذقة مدنه
النظيفة وقراه املت�أ�صلة ،ور�ضع
من ثقافتها وبهجتها و�شاهد ان�سها
و�رسورها ،فانعك�س ذلك كله يف
نف�سه ويف �شعره وحلنه واغانيه،
وتقربه من خرية الأدباء ا�صحاب
التجارب واخلربات الرثة  ،يقدم
�أجمل اال�شعار و�أرق الأحلان التي
ت�رس ال�سامع واملتذوق للطرب
االرتري ،يعزف على قيثارة
احلب والغزل فهو قدم الكثري
من الق�صائد متجد �صالبة ال�شعب
االرتري وب�سالة قوات دفاعه،
ق�صائد حترك امل�شاعر يف الف�ؤاد
ذات اال�سلوب العذب معب�أة ب�أحلى
حكايات �شعب ارتريا العريق،
فكانت لل�شعراء االرتريني عناية
باالدب والطرب ،فقد �صدح
ب�أعذب
االرتريون
الفنانون
الأحلان الوطنية منها والغزلية
واالجتماعية ،ف�أ�سمعونا اغاين
تذهب االلباب والعقول ،ويتجلى
حب الفنانني االرتريني للغناء
يف �شعرهم بكل و�ضوح ،فقد كان
�شعرهم ينبثق من الوجدان ،يفي�ض
يف ا�سلوب ي�ستويف جوانب ال�صور
التي ير�سمها يف و�صفه ال�صورة
القوية
والعبارة
اخليالية،
املن�سقة ،واللفظ ال�صاخب ،اظهر
�صفاته  ،ملا فيه من خيال رائع،
وت�صوير دقيق.
عزيزي القارئ ،املو�سيقى
عن�رص جوهري يف ال�شعر  ،ال
قوام له بدونها و هي �أقوى عنا�رص
الأيحاء فيه  ،حتى لقد قيل �أن
ال�شعر مو�سيقى ذات �أفكار ،اما
ال�شعر باملو�سيقى هما �رضبان

متناف�سان من الفن ،ال من حيث
فكرة تلحني الكالم وال من جهة
عالقة ال�شعر احلديث باللحن
الذي ت�سلّق على حداثته مانح ًا
� ّإياه �شهرةً �أو�سع من حدود ال�شعر،
لكن مب�ضمون مو�سيقي متوا�ضع� ،إذ
يظلّ �أن املو�سيقى ال تكون ف�صيحة
فهي تعبرّ عن الغام�ض بالغام�ض،
ويف هذا هي �رضب من الفكر ال
مير باللغة ،على ما ر�أى ليفي -
ّ
�شرتاو�س �أي�ضاً،
القارئ الكرمي ،احت�ضنت قاعة
كرن بفندق ا�سمرا باال�س يف الرابع
من مايو اجلاري ام�سية ثقافية
ا�ستثنائية ،حيث بد�أت االم�سية
اجلميلة التي نالت ا�ستح�سان ور�ضا
اجلماهري الغفرية التي ح�رضت
االم�سية االوىل من نوعها ،من حيث
تنظيم برنامج جتريبي ي�ؤدي اىل
الرقي بال�شعر االرتري م�صحوبا
باملو�سيقى املحلية،يف ال�ساعة
م�ساء ،اكتظت
اخلام�سة والن�صف
ً
القاعة منذ البداية باجلماهري
املتعط�شة ل�سماع وتذوق ال�شعر
االرتري العريق ،االمر الذي ادى
اىل ا�ستثنائية االم�سية الثقافية،
كما ان التنظيم اجليد ا�ضفى على
االم�سية جماال وروعة،كانت
معظم الق�صائد لل�شعراء القدامى،
وبع�ضها لل�شعراء اجلدد ،فقد ادت
املو�سيقى ايقاعات منظمة ،حركت
نب�ضات القلب ودقات ال�ساعة على
احل�ضور الطيب ،واعطت معنى
فريدا ل�شعر ال�شعراء لتجعل
االم�سية ا�ستثنائية.
لقد ابدع الأديب االرتري
يف �أداء الق�صائد يف
الفخر واملدح والن�صح
الهمم
وا�ستنها�ض
والعتاب والغزل ،حيث
قدم ق�صائد رائعة .
قدم االديب االرتري ق�صائد
بينة املعنى عذبة �سل�سة ،يرتاح
لها ال�سامع ويجري بها الل�سان
يف �سهولة وي�رس،وابدعوا كل
االبداع وتفننوا يف مدح االبطال
الذين دحروا العدو الغا�شم
ب�ألفاظ رقيقة و�سهلة وكالم ح�سن
وعذب ،قدموا اروع اال�شعار
م�ستنه�ضة للهمم ،دقتها جتمع
االلفاظ بحالوة االيقاعات وتقرب
املعاين ب�سهولة التعبري دفعت
اىل حتقيق ن�رص م�ؤزر �أبهر العامل،
حيث قدم ال�شعراء ثمانية ع�رش
ق�صيدة بلغات التقرايت والتقرنية
والعربي واالجنليزي رافقهم
اع�ضاء فرقة " ر�أيي"املو�سيقة،
وكان االداء من�سقا وجميال ومنظما
بنغمات رقيقة توالت بفوا�صل
زمنية منتظمة نالت ر�ضا احل�ضور
الكرمي.
كانت فاحتة الربنامج ق�صيدة
"هياو دبري" بلغة التقرنية،
من تاليف ال�شاعر ت�سفاماريام
ولدي ماريام واداء ال�شاعر قرماي
ابرهام  ،هم�س فيها ب�أ�شجان

عذبة ،تلتها ق�صيدة تراثية "
مامت" بلغة التقرنية اي�ضا ،من
تاليف ال�شاعر �إقلي �أو �إقليت واداء
برخت اماري� ،أعقبتها ق�صيدة " من
�أمروتو �أفتحاتا" وقبل القاءها قدم
ال�شاعر الرائع حممد �سعيد عثمان
نبذة ق�صرية عن الق�صيدة ليفتح
بها �شهية اجلمهور املتعط�ش
ل�سماع تلك الق�صيدة ،فهي من
تاليف ال�شاعر بالل �سعد وتفنن يف
ادائها ال�شاعر املبدع حممد �سعيد
عثمان ،واعقبتها ق�صيدة " كر�سي
بحري" من كلمات ال�شاعر بيني
هيلي ماريام واداء ايي�س كريو�س،
تلتها ق�صيدة " قطينلكا" من تاليف
ال�شاعر ا�سيا�س ظقاي واداء ناظنت
تولدي ،اعقبتها ق�صيدة " قنتاويت
تفنق " ق�صيدة مرتجمة اىل اللغة
االجنليزية  ،قام باداءها ال�شاعر
منق�س �سامئيل بطريقة هادئة
و�سل�سة ،وقد قام برتجمتها كل
من املبدعني منق�س �سامئيل
والربوفي�سور ت�شارل�س كانتالبون،
واعقبتها ق�صيدة" منف�س بعل كرار"
وهي من تاليف واداء ال�شاعر /
قرماي ابرهام ،فقد هز هذا
ال�شاعر وجدان اجلماهري املتذوقة
لل�شعراملمزوج باملو�سيقى ،وابدع
يف التفاعل مع الربابة التي كان
يراوغ بها الفنان املبدع عامر فايد
م�سامع احل�ضور العريق ،بعد ذلك

�صعد املن�صة ال�شاعر الذي قطعت
ا�شعاره بل وجميع ابداعاته الفنية
احلدود ،لتعرب اىل خمتلف انحاء
املعمورة ،للتعريف بثقافة بالدنا
الراقية للعديد من املجتمعات
وال�شعوب ،فقد امتع ال�شاعر القدير
احمد عمر �شيخ احل�ضور بق�صيدته
ال�شهرية " ود با�شقري" تلتها ق�صيدة
اخرى لل�شاعر ت�سفاماريام ولدي
ماريام بعنوان" ظظر" وابدع يف
ادائها ال�شاعر مل�س نقو�سي ،تلتها
ق�صيدة "حممد دينو" وهي ق�صيدة
مرتجمة اىل االجنليزية القاها
ال�شاعر منق�س �سامئيل ،وقد قام
برتجمتها كل من املبدعني منق�س
�سامئيل والربوفي�سور ت�شارل�س
كانتالبون ،بعد ذلك قامت ال�شاعرة
املبدعة الآن�سة امونا مو�سى مندر
باداء ق�صيدة" عيال ناي عدنا" من
تاليف ال�شاعر ت�سفاماريام ولدي
ماريام ،وقد ابدع الفنان الرائع
حممد �سعيد عثمان يف ترجمتها

اىل لغة التقرايت ،بعد ذلك ابدع
ال�شاعر املبدع افرمي هبتظيون
يف اداء ق�صيدة فكاهية بعنوان"
ي�سام خيئي ديخت" بداية من ا�سم
الق�صيدة املعنونة بلغة التقرنية
التي قلبت حروفها ،اي تبد�أ
الكملة باحلرف االخري ،ومرورا
مبحتواها الطريف وادائها الراقي
نالت ا�ستح�سان احل�ضور.
ثم جاءت ق�صيدة " �أبايكي" من
تاليف واداء ال�شاعر املبدع حممد
�سعيد عثمان،تلتها ق�صيدة اخرى
بعنوان " ناي حلنا فقري" من
تاليف واداء ال�شاعر مل�س نقو�سي،
اعقبتها ق�صيدة " �آي موتن بهاليت"
من تاليف ال�شاعر ت�سفاماريام
ولدي ماريام واداء الفنانة املبدعة
مريي حماري ،ومن ثم ا�ستلمت
ال�شاعرة الدكتورة �سالم كيداين
املن�صة لتلقي ق�صيدة" I am tall
 "in my fathers’ armsوقد ابدعت
يف ادائها كل االبداع ،تلتها ق�صيدة
" �إمبوتت" للفنان ال�شاب الرائع
واملبدع الذي يتمتع ب�شخ�صية
فنية ا�ستثنائية حممد دافال ،حيث
القى الق�صيدة ب�صورة راقية نالت
ا�ستح�سان احل�ضور الكرمي ،بتذوق
فني جميل ورائع ،وكانت ق�صيدة
" قو�شيتنا" لل�شاعر ت�سفاماريام
ولدي ماريام م�سك اخلتام
لالم�سية اال�ستثنائية،
حيث ابدع يف ادائها
ال�شاعر افرمي
هبتي ظيون.
ان ال�شعر هو
الإبداع وال�شاعر
هو املبدع ،
تكاد
واملوهبة
تكون مكتملة  ،وعلى
ركن هذا و�أ�سا�س ذاك  ،و�ضع
العر�ضيون عرو�ضهم  ،وقا�سوا
مبيزانهما �أوزانهم  ،وغرفوا من
بحرهما  ،والعرو�ض علم يعتمد
على عقول علمائه وتقنيناتها،
فعندما يتمرد عباقرة ال�شعر على
�أوزانه ،يجب �أن ي�سايرهم جهابذة
العرو�ض على جديدهم اجلميل
الرائع  ،لأن دائرة اخليال الفني،
وموهبته الإيقاعية �أو�سع من دائرة
الأدراك احل�سي العقلي وتفعيالته
العرو�ضية ،وهذا لي�س تناز ً
ال
لأ�صحاب الن�ص النرثي ،وعلى
املبدع ان ير�ضى بالتمرد العبقري
لأنه ولود ،لذلك ظلت والزالت
تقوم م�ؤ�س�سة االمانة لدار الن�رش
التابعة لق�سم التوثيق والبحوث
باجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ،ببذل جهود حثيث
لتطوير هذا املجال العريق، ،
فالإيقاع ال�شعري لي�س له قيمة
ثابتة ،و نغمة حمددة ،يف كل
فالأيام
الأم�صار والع�صور،
ت�سري ،والنا�س �شتى ،والليايل تلد

كل ّ عجيب ،وللأذن ذوق رقيب،
وللموروث جذر عريق .ويف هذه
االم�سية كان لنا لقاء مع ال�شاعر
القدير� /أحمد عمر �شيخ ،حيث
قال " الربنامج من �إعداد م�ؤ�س�سة
الأمانة التابعة للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة،
و كانت الفكرة ان تقدم اال�شعار
م�صاحبة لها االغنية املحلية،
وقد قمنا بتمارين للإعداد لعر�ض
هذه االم�سية ،وقر�أت اال�شعار بلغة
التقرنية والتقري واللغة العربية
والإجنليزية ،وكما متت �إعادة قراءة
ا�شعار لبع�ض ال�شعراء القدامى،
م�صاحبة باملو�سيقى املحلية،
وهي حماولة لتعويد النا�س
بال�شعر
لي�ستمعو وي�ستمتعو
م�صحوب ًا باملو�سيقى  ،و�إعتقد ان
ال�شعر بطبيعته وا�صله لديه �إيقاع،
وعندما ي�رسد وت�صاحبه املو�سيقى
تكون خطوة جيدة للإ�ستمتاع
بال�شعر وهي بداية وجتربة اوىل
وعلى ا�سا�سه �سيكون الربنامج
معرو�ضا على اليوتيوب ،بحكم ان
ال�سو�شيال ميديا قد قطعت �شوط
كبري وجتاوزت الو�سائل التقليدية
للإعالم .كما يقول ال�شاعر ان
م�صاحبة ال�شعر املحلي باللحن
وب�آالت مو�سيقية تراثية ،يعطي
مزيج جميل وممتع ،وكما ذكرت
ان هذه كانت جتربة اوىل ،ويف
العرو�ض التي �ستكون يف املرات
املقبلة والتي �ستتم ب�إ�رشاف
القائمني بالربنامج م�ؤ�س�سة
االمانة للن�رش ،و �سنحاول ان
نعطي الآالت املو�سيقية الرتاثية
ف�سحة و دوراكرب يف العرو�ض
املقدمة،وان ت�أتي م�صاحبة لل�شعر
املحلي ،فقد �إ�ستمتع احل�ضور
و�إ�ستمتعنا جميعا باللحن الذي
عزفه الفنان املخ�رضم ،عامر فايد
ب�آلة "امل�سنقو" الربابة ،م�صاحبة
لل�شعر املحلي ،وهي خطوة
موفقة ومهمة لتكري�س الثقافة
الإرترية بكل تنوعاتها وثرائها.
كما قال ال�شاعر ,احمد عمر �شيخ،
ان الربنامج �سيكون دفعة معنوية
للفن وال�شعرعموما  ،فجميعنا
نعلم ان جمهور ال�شعر هو قليل،
�إال اننا �شاهدنا ح�ضور كبري من
املهتمني بال�شعر فقد كادت ان
متتلئ القاعة وهي كما نعلم من
اكرب القاعات يف ا�سمرا وذلك يدل
على مدى تعط�ش اجلمهور لل�شعر
وملثل هكذا برامج ،فقد كانت
خطوة ناجحة .ويف اخلتام قال
،امتنى ان تت�ضافر جهود املتلقي
واجلمهور فهي عملية تبادلية،
و�إعتقد انه يجب ان من�ضي قدما يف
هذه امل�س�أئل اكرث واكرث.
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�ساحة الفاحت من �سبتمربت�شهد مهرجان الطائرات الورقية الثالث

�أقيم املهرجان الثقايف الثالث
للطائرات الورقية ال�صينية �صباح
الرابع من مايو اجلاري  ،ب�ساحة
ميدان الفاحت من �سبتمرب با�سمرا ،
حتت �شعار " لرتتقي عالي ًاال�صداقة
ال�صينية -الإريرتية".
�شارك يف تنظيم املهرجان �سفارة
ال�صني يف �إريرتيا  ،ومفو�ضية الثقافة
والريا�ضة  ،ومعهد كنف�شيو�س
باملعهد الوطني للتعليم العايل
والبحث العلمي (. .)CI-NHERI
ح�رض املهرجان �سعادة ال�سفري زمدي
تخلي  ،مفو�ض مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة  ،و�سعادة ال�سفري/
يانغ زيغانغ � ،سفري ال�صني لدى
�إريرتيا .كما �شارك يف املهرجان
حوايل � 1000شخ�ص.
ت�ضمن املهرجان �أربعة �أجزاء ،
�شملت عرو�ض ثقافية  ،وم�سابقة
�إطالق الطائرات الورقية  ،ومعر�ض
تاريخ الطائرات الورقية  ،وم�سابقة
ت�صوير فعاليات املهرجان.
ويف حفل االفتتاح � ،ألقى �سعادة
ال�سفري  /يانغ زيغانغ كلمة� ،أعرب
فيها عن تهانيه احلارة للم�شاركني
يف املهرجان .و�شكر مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة على مابذلوه من جهد
لتعزيز التعاون الثقايف والريا�ضي
بني البلدين  ،وتوقع �أن الأن�شطة
الثقافية يف خمتلف الأ�شكال ميكن �أن
ت�سهل تنمية ثقافة البلدين وتوطد
ال�صداقة والتفاهم املتبادل بني
ال�شعبني .يف ال�صني وارتريا
خالل العرو�ض الثقافية  ،قدم فنانون
من مفو�ضية الثقافة والريا�ضة وطالب
معهد كنف�شيو�س وعرو�ضا رائعة  ،مبا
يف ذلك رق�صات الكوناما  ،والرق�ص
اجلماعي املعا�رص  ،وقدمت جمموعة

تاي ت�شي عرو�ض ًا �شيقة  ،كما ادى
امل�شاركون �أغنية �صينية "�شباب".
انتهى حفل االفتتاح بعر�ض للطائرات
الورقية ال�صينية عندما عقد طالب
معهد كنف�شيو�س الطائرات الورقية
خ�صي�صا من مدينة ويفانغ
املخ�ص�صة
ً
مبقاطعة �شاندونغ ال�صينية .من
بني هذه الطائرات الورقية  ،طائرة
ورقية للتنني بطول �أكرث من  30مرتًا

تلو الآخرى بتوجيه من مدربيهم
حمل املتناف�سون الطائرات الورقية
التي حتمل عبارة "ال�صداقة بني
ال�صني و�إريرتيا" ونقلوها
عاليا يف ال�سماء  ،حيث جذبت
انتباه اجلماهري .مت احلكم على
�أدائهم من قبل  5ق�ضاة �إريرتيني
وف ًقا لالرتفاعات والأطوال الزمنية
التي ق�ضتها الطائرات الورقية يف

�،أذهلت كل اجلمهور عندما �أطلقت يف
ال�سماء.

ال�سماء .ويف اخلتام فازت كل
من حرنت و ملعت و دمبي �سمبل
باملراكز الثالثة الأوىل يف جمموعة
املدار�س الثانوية .وكان كل من كلية
�إدارة الأعمال والعلوم االجتماعية ،
وكلية الهند�سة وكلية �أ�سمرا للرتبية
من الفائزين يف جمموعة الكلية.
كما ح�صل جمل�س الأعمال ال�صيني ،
و�رشكة �سيت�شوان رود �آند بريدج ،
واالحتاد الوطني لل�شباب والطلبة
على جوائز جمموعة البالغني.
يف اخلتام قدم كل من �سعادة ال�سفري/
زمدي تخلي و �سعادة ال�سفري /يانغ
زيغانغ اجلوائز وال�شهادات جلميع
الفائزين.
�سي�ستمر املهرجان ملدة �أ�سبوعني مع
معر�ض لتاريخ الطائرات الورقية
وم�سابقة ت�صوير حول املهرجان يف
جامعة �أ�سمرا.
يجدر بالذكر ان مهرجان الطائرات
الورقية ال�صيني بد�أ لأول مرة يف عام
 2017ومت تنظيمه بنجاح ثالث مرات.
�أهدافها هي تقدمي الثقافات التقليدية
ال�صينية  ،وتعزيز التبادالت
الثقافية  ،وتعزيز ال�صداقة والتفاهم
بني �إريرتيا وال�صني .لقد �أ�صبح الآن
ً
مهما للتبادالت
�سنويا
حدثا ثقاف ًيا
ً
ً
الثقافية بني �شعبي البلدين.

كانت م�سابقة تطيري الطائرات الورقية
الربنامج الأكرث �إثارة للمهرجان.
كانت هذا العام هناك ثالث جمموعات
للم�سابقة .ت�ضمنت جمموعة املدار�س
الثانوية  8فرق من املدار�س الثانوية
الإريرتية  ،وت�ألفت جمموعة الكلية
من  6فرق من الكليات الإريرتية ،
و�شملت جمموعة الكبار  7فرق من
املنظمات الإريرتية وال�صينية .هذه
املجموعات تناف�ست ب�شكل ودي واح ًدا

ر

ُ
حممد هنيدي يد�شن ”�ستاند �آب كوميدي“ يف �أمريكا

�أعلن الفنان امل�رصي حممد
هنيدي� ،أنه �سيد�شن �أول
”�ستاند �آب كوميدي“ ،يف مدينة
نيويورك بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وحتدي ًدا على م�رسح
”بيكون“ ،و�سيكون االفتتاح يوم
� 22سبتمرب املقبل.
و�صف حممد هنيدي ،عرب ح�سابه
على ”في�سبوك“ هذه اخلطوة
ريا
ب�أنها فارقة يف حياته ،م�ش ً
�إىل �أنه كان يفكر فيها خالل الفرتة
املا�ضية ،و�أنه كان ُيتابع جتارب
الـ“�ستاند �آب كوميدي“� ،إال �أنه مل
يتجر�أ على اتخاذ اخلطوة.
و�أ�شار الفنان امل�رصي� ،إىل �أنه قدم
الكثري من الأعمال على ال�صعيدين
التلفزيوين وال�سينمائي ،وجنح

ريا امل�رسح.
كث ً
و�أو�ضح �أنه �سي�سعد بح�ضور اجلمهور،
خا�صة �أنه متحم�س للتجربة ومنبهر
ً
بها.
ُيذكر �أن �آخر �أعمال الفنان حممد
هنيدي ،كان م�سل�سل ”�أر�ض النفاق“،
ومت عر�ضه �ضمن مو�سم دراما رم�ضان
املا�ضي

مع انطالق �شهر رم�ضان املبارك،
يبد�أ مو�سم درامي جديد  ،حيث
ا�ستطاع ثالثة جنوم احتالل قائمة
”الرتيند“ عرب موقع الفيديوهات
العاملي ”يوتيوب“.
ُيعد م�سل�سل ”زلزال“ ،للنجم امل�رصي
حممد رم�ضان ،من �أبرز الأعمال الفنية
التي يت�شوق اجلمهور مل�شاهدتها،

وذلك بعدما �أحاطها الكثري
من اجلدل ،خالل الأيام
املا�ضية ،يف ظل �إعالن حال
�شيحة ،بطلة امل�سل�سل �أمام
حممد رم�ضان ،انف�صالها عن
زوجها الكندي� ،إ�ضافة �إىل
عودتها للتمثيل.
ويبتكر ُ�صنّاع امل�سل�سالت
�أ�ساليب دعاية خمتلفة
جلذب اجلمهور ،حيث مت طرح
�أغنية ”�سيبونا يف حالنا“ كرتويج
مل�سل�سل ”زلزال“ ،ويغنيها املطرب
ال�شعبي �أحمد �شيبة ،ودخلت هذه
الأغنية قائمة ”الرتيند“ عرب موقع
الفيديوهات العاملي ”يوتيوب“،
ب�أكرث من  3ماليني م�شاهدة..

حممد رم�ضان ومي عز الدين و�أمري
كرارة يف قائمة ”الرتيند“..

فيلم "املنتقمون" يحقق عائدات
خيالية يف �شباك التذاكر

حقق الفيلم اجلديد
لعبة
"املنتقمون..
النهاية" عائدات تخطت
 1.2مليار دوالر ،خالل
�أقل من �أ�سبوع من عر�ضه
يف دور ال�سينما حول
العامل.
و�أ�صبح هذا العمل �أ�رسع
فيلم يف العامل يح�صد
عائدات تتجاوز مليار
دوالر يف ظرف � 5أيام فقط
من عر�ضه يف دور ال�سينما العاملية،
وحطم بذلك الرقم القيا�سي ال�سابق
للإيرادات ،والذي بلغ  640مليون
دوالر ،والذي حققه الفيلم ال�سابق
التابع لنف�س ال�سل�سلة" :املنتقمون..
احلرب الالنهائية".
وقام ببطولة الفيلم اجلديد النجم
روبرت داوين ،جم�سدا �شخ�صية
الرجل احلديدي.
وبلغت �إيرادات الفيلم يف الواليات
املتحدة  350مليون دوالر ،مقابل

 330مليون دوالر يف ال�صني بعد بدء
عر�ضه الأ�سبوع املا�ضي.
وحول هذا الإجناز ،قال رئي�س "والت
ديزين" املنتجة لهذا الفيلم� ،أالن
هورن" :رغم �أن فيلم لعبة النهاية
�أبعد ما يكون عن النهاية بالن�سبة
ل�رشكة مارفل و�إنتاجها ال�سينمائي،
�إال �أن النجاح الذي حققناه يف هذا
اجلزء من (املنتقمون) كبري جدا،
وجاء نتيجة اخليال واحلما�س الذي
بذله القائمون على هذا العمل ليلهموا
امل�شاهدين يف جميع �أنحاء العامل".
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ق�ضايا تنموية

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

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الإجتاهات املعا�صرة يف تعزيز القدرات املهنية واحلرفية للعمال

حتتل م�س�ألة بناء قدرات القوى العاملة وتهيئتها
لل�صمود واملناف�سة يف �سوق العمل,الأولوية الق�صوى يف
�إهتمامات الدول وذلك لتحقيق الغايات والأهداف املن�شودة
يف �أجندة التنمية امل�ستدامة لعام  . 2030ولقد مت �إحراز
تقدم كبري يف مواجهة الكثري من التحديات الإمنائية على
امل�ستوى العاملي  ,كما خرج بف�ضل تلك امل�ؤهالت  ,مئات
املاليني من الأ�شخا�ص على مدى الأجيال املا�ضية من دائرة
الفقر املدقع على امل�ستوى العاملي � ,أي�ض ًا طر�أت زيادة
كبرية يف ال�سبل املتاحة للح�صول على التعليم املهني واحلريف
للجن�سني  .وي َِع ُد انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والرتابط العاملي  ,ب�إمكانات كبرية تتيح التعجيل بالتقدم
الب�شري و�سد الفجوة الرقمية و�إيجاد جمتمعات تقوم على
املعرفة .فالتعليم والتدريب التقني واملهني �أداة فاعلة
ت�سهم يف تزويد الأفراد باملهارات الالزمة للنجاح ،علم ًا ب�أن
فائدتها تظهر ب�صورة جماعية ،ولي�س على نطاق فردي.
فما هو حظ �شعوب الدول النامية من هذه ال�سلة العامرة
؟ ما هي الإجنازات التي حتققت ؟ وما هي التحديات التي
تقف حجر عرثة دون قطف ثمار ما هو متاح من موارد ؟
وما هي �أف�ضل ال�سبل لبناء املجتمعات املذدهرة املن�شودة ؟
�سنحاول يف عدد اليوم التحليق مع هذه املحاور وغريها ذات
ال�صلة ان�شاءاهلل.
�إحتفلت البالد واملجتمع الدويل يف الأول من
مايو اجلاري  , 2019باليوم العاملي للعمال
 .ومن اجلدير بالذكر �أن الإحتفال الذي يتم
على امل�ستوى الوطني هذا العام يف ن�سخته
الثامنة والع�رشين كان حتت �شعار " الكفاءة
املهنية يف املرحلة اجلديدة"  ,وعلى امل�ستوى
العاملي والذي يتم للمرة  . 129هذا وقد ذكر
ال�سكرتري العام للكونفدرالية الوطنية لعمال
ارتريا يف كلمته بهذه املنا�سبة �أن الكنفدرالية
الوطنية للعمال و�ضعت الكثري من الربامج
التي بد�أت بتنفيذها متا�شي ًا مع برنامج الإعمار
الوطني خالل املرحلة اجلديدة  .كما �أ�شارت
الكنفدرالية يف بيانها بهذه املنا�سبة �إىل " �أن
اكت�ساب القدرات املهنية خالل هذه املرحلة
اجلديدة يعترب من املهام الآنية  ,لأن املناف�سة
القوية والإنتاجية النوعية ت�ساهم يف حمو
التخلف والفقر " .عموم ًا �أ�صبحت �أهمية التعليم
والتدريب التقني واملهني بهدف حتقيق التنمية
امل�ستدامة والنمو والنهو�ض بالدول ،معرتف ًا
بها على نطاق وا�سع خالل العقود الأخرية يف
جميع �أنحاء العامل .وي�شري العديد من اخلرباء
�إىل �أن التعليم والتدريب التقني واملهني لديه
ت�أثري �إيجابي على عطاء ال�شباب ,ف�ض ً
ال عن دوره
يف حتقيق النمو االقت�صادي والتخفيف من عبء
الفقر وحت�سني فر�ص التوظيف ال �سيما بالن�سبة
لل�شباب والبالغني غري امللتحقني باملدار�س.
ومن ناحية �أخرى ,ازدادت �أهمية برامج
التعليم والتدريب التقني واملهني باعتبارها
�آلية لتوفري املهارات واملعرفة التي يريدها
�أ�صحاب العمل لتلبية احتياجاتهم.
عموم ًا ي�ساعد التعليم والتدريب التقني
واملهني يف تزويد الأفراد باملهارات
واملعارف ذات ال�صلة ,وبالتايل متكني النا�س
من امل�شاركة بفعالية يف عمليات االبتكار
االجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية,
حيث يعترب �أمر ًا �رضوري ًا لتطوير �أي بنية
اجتماعية .ويف ال�سطور التالية ال ب�أ�س
عزيزي القارئ من �أن نتجول بني طيات
البع�ض من فوائد برامج التعليم والتدريب
التقني واملهني على �سبيل املثال ال احل�رص
:
� 1إعداد ال�شباب للدخول �إىل عاملال�شغل مع تزويد الأفراد باملهارات والأفكار
الالزمة للنجاح واملتواكبة مع �سوق العمل

 2تدريب املوظفني على تطوير مهاراتهم�أثناء عملهم
� 3أداة لتعزيز القدرات و�إطالق العنان للفر�صوفتح �آفاق جديدة للعمل للباحثني عنه.
 4تقوية الن�سيج االقت�صادي واالجتماعيللبلدان التي تتبناها وتعتمدها خا�صة و�أن
فائدتها تظهر ب�صورة جماعية ،ولي�س على
نطاق فردي.
وعلى الرغم من كل تلك الفوائد والأهمية
التي ذكرناها مل�س�ألة تعزيز القدرات املهنية
واحلرفية للعمال وتهيئتهم للمناف�سة يف �سوق
العمل ب�شكل �أف�ضل � ,إال �أننا جند للأ�سف �أنه ال
يزال هناك اجتاه �سائد يف جمتمعاتنا املحلية,
ينظر �إىل التعليم والتدريب التقني واملهني
احلريف على �أنه �أقل �أهمية من التعليم العايل
 ,بقدرته على تطوير وتنمية املهارات .و�إن
التم�سك بهذه املفاهيم اخلاطئة من �ش�أنه تهمي�ش
دور برامج التعليم والتدريب التقني واملهني
التي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من التنمية امل�ستدامة
للمجتمع ولي�س فقط التنمية ال�شخ�صية للفرد .
ونظر ًا لدورها املهم الذي تلعبه يف التنمية
ا مل�ستد ا مة ,
�أ�ضحت برامج
لتعليم
ا
و ا لتد ر يب
التقني واملهني
ا ليو م

مكون ًا �أ�سا�سي ًا يف تدخالتنا الرباجمية .وعلى
هذا النحو ,ت�ؤدي م�ؤ�س�سات التدريب املهني
واحلريف دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الرتويج للهدف الرابع
من �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة الذي
يركز على التعليم والتدريب التقني واملهني
لل�شباب .ومع االعرتاف العاملي ب�أهمية
التعليم والتدريب املهني والتقني واملهارات
واملزايا التي يوفرها ,ف�إن هذا القطاع يواجه
حتديات تتعلق بتحقيق �إمكاناته واحلفاظ على
�أهميته والتغيري وحتى �إلغاء املفاهيم اخلاطئة
املرتبطة به ,عالوة على التكيف مع التغيري.
و�إن التغلب على التحديات التي تواجه هذا
القطاع يتم فقط من خالل التعاون بني خمتلف
اجلهات ذات ال�صلة �سواء كان ذلك ب�شكل عام �أو
حول كيفية متهيد الطريق �أمام ال�شباب للم�ضي
قدم ًا يف م�سار جديد يف حياتهم.وهذا هو ال�سبيل
الفعال ل�ضمان الو�صول �إىل التعلم واملعرفة
والر�ؤى وجعلها متاحة للجميع وبدون قيود �أو
متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو القدرات
�أو املركز االجتماعي .وبهذا يتم تعزيز و�إثراء
مهارات ومعرفة املواطنني ,ويجعل لديهم
دراية �أو�سع وم�شاركة وتفاين يف الإ�سهام يف بناء
جمتمعات م�ستدامة متقدمة.
وهذا النهج حتم ًا
هو الذي
يعرت ف
ب�أنه

ال

ينبغي لأحد ,وال ميكن لأحد �أن ُي�ستثنى من
فر�صة تعزيز قدراته ومهاراته والدخول �إىل
�سوق العمل والنجاح والإ�سهام فيه بفعالية.
وحتم ًا هذا النهج الذي يركز على النتائج
القائمة على امل�ساواة وال�شمولية  ,كفيل
مب�ضاعفة قيمة اال�ستثمار يف التعليم والتدريب
التقني واملهني الذي هو مبثابة ا�ستثمار يف
النا�س ,و�أعظم مورد ب�رشي على كوكبنا ,يف
الوقت الذي �سيزيد قدراتهم يف الإ�سهام يف ر�سم
امل�ستقبل نحو الأف�ضل.
وال ب�أ�س عزيزي القارئ الكرمي من �أن نختم
مقالنا بالتجول يف ال�سطور التالية ,بني ردهات
ودرجات البع�ض من الأجندة والبنود الواردة يف
الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  2030والتي تتمحور حول تعزيز النمو
االقت�صادي املطرد وال�شامل للجميع وامل�ستدام
والعمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل
الالئق للجميع :
 1احلفاظ على النمو االقت�صادي الفردي وفق ًاللظروف الوطنية ,وبخا�صة على منو الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  7يف املائة على الأقل
�سنوي ًا يف �أقل البلدان منو ًا
 2تعزيز ال�سيا�سات املوجهة نحو التنميةوالتي تدعم الأن�شطة الإنتاجية ,وفر�ص العمل
الالئق ومبا�رشة الأعمال احلرة ،والقدرة على
الإبداع واالبتكار وت�شجع على �إ�ضفاء الطابع
الر�سمي على امل�شاريع املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،ومنوها مبا
يف ذلك من خالل احل�صول على اخلدمات
املالية.
 3حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفريالعمل الالئق جلميع الن�ساء والرجال ,مبن
فيهم ال�شباب والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وتكاف�ؤ
الأجر لقاء العمل املتكافئ القيمة بحلول عام
2030
 4احلد بدرجة كبرية من ن�سبة ال�شباب غريامللتحقني بالعمالة �أو التعليم �أو التدريب
بحلول عام 2020
 5حماية حقوق العمل و�إيجاد بيئات عملتوفر ال�سالمة والأمن جلميع العمال ,مبن
فيهم العمال املهاجرون وبخا�صة املهاجرات
والعاملون يف الوظائف غري امل�ستقرة
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م�س�ؤول اخلدمات ال�صحية يف مديرية نقفة:
تركيزنا ين�صب على الوقاية من الأمرا�ض مت�شيا مع حكمة الوقاية خري من العالج.
ادعو املواطنني لزيادة وعيهم ال�صحي خا�صة يف مرحلة ال�سالم احلالية التي يكرث فيها الإختالط بني مواطني دول اجلوار
ال�سليم من الأمرا�ض هو الإن�سان الأقدر على خدمة نف�سه و �أمّته
� ّإن الإن�سان ّ
ال�صحيح ّ
ً
وجمتمعه ،فالإن�سان العليل الذي ي�صيبه املر�ض تراه �ضعيفا هزي ًال غري قادر على القيام
ال�صحيح ،وهذا بال ّ
�شك يكون له �آثار
بالواجبات وامل�س�ؤوليّات امللقاة على عاتقه على الوجه ّ
�سلبيّة على الإن�سان كما يت� ّأثر املجتمع كذلك نتيجة وجود املر�ض بني �أفراده حيث ت�ضعف
االنتاجيّة له�ؤالء املر�ضى وي�صبحوا ً
عالة على املجتمع� ،أمّا وجود �أفراد �أ�صحّ اء يف املجتمع
فهذا يعني وجود �أفراد منتجني ميتلكون القوّة والقدرة على العطاء والبذل ولهذا ال�سبب
نري احلكومات واملجتمعات التي حتر�ص على �سالمة �أفرادها تر ّكز يف �إنفاقها على جوانب
الوقاية والإر�شاد ال�صحّ ّي اىل جانب توفري املرافق ال�صحية التي تعالج املر�ضى,وادراك ًا
لهذه احلقيقة ظلت احلكومة الإرترية منذ اال�ستقالل تقوم بن�شر اخلدمات ال�صحية يف الريف
واحل�ضر على حد �سواء حيث تعد مديرية نقفة واحدة من املديريات التي حققت جناحات
كبرية يف املجال ال�صحي بف�ضل تلك املرافق ال�صحية التي �أر�سيت يف كافة �أرجاءها ,للتعرف
على حالة اخلدمات ال�صحية يف مديرية نقفة كنا قد حاورنا ال�سيد حمرتئاب �أ�سقدوم م�س�ؤول
اخلدمات ال�صحية باملديرية ف�إىل م�ضابط احلوار :

حممود عبداهلل �/أبوكفاح
يف البدء ارجو ان تعطي القارئ
الكرمي فكرة عامة عن املرافق
ال�صحية يف مديرية نقفة؟
يوجد يف مدينة نقفة م�ست�شفي
واحد وثالث مراكز �صحية
حيث
وخم�س نقاط �صحية
تعطي هذه امل�ؤ�س�سات اخلدمات
ال�صحية ل 51الف  373مواطن
وتتمثل هذه اخلدمات يف عالج
املر�ضى الذين يرتددون على
هذه امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�شكل
يومي و رعاية االمومة والطفولة
مبا يف ذلك تطعيم االطفال
و متابعة احلوامل والوالدة
و�إجراء فح�ص الإيدز وال�سل
وغريها من الأمرا�ض بالإ�ضافة
اىل �إجراء الفح�ص املعملي و
العمليات اجلراحية والأ�شعة
يف امل�ست�شفى,وب�إخت�صار ما
ينق�صنا هنا هي خدمات العيون
عدد
فقط,وي�صل
والأ�سنان
العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات
قرابة  98من املمر�ضني والأطباء
ومن املعلوم ان تركيز فرع
ال�صحة مبديرية نقفة ين�صب
على الوقاية من الأمرا�ض مت�شيا
مع احلكمة التي تقول الوقاية
تف�شي
خري من العالج لأن
املر�ض يف او�ساط املواطنني

م�ست�شفى مدينة نقفة

يجعل من ال�صعب ا�ستئ�صاله
ب�سهولة ,فعلى �سبيل املثال
يف العام 2017م كان ي�شكل
مر�ض املالريا املرتبة الثانية
من حيث الإنت�شار يف املديرية
ولكن يف العام 2018م ا�ستطعنا
بف�ضل احلمالت التوعوية من
�إنزالة اىل املرتبة احلادية
ع�رش,كما اليفوتني ان ا�شري هنا
اىل درجة الوعي العالية التي
يتمتع بها �سكان هذه املديرية
التي كانت معق ً
ال رئي�سي ًا للثوار
�إبان مرحلة الن�ضال التحرري
,فالقيم الثورية املتجزرة يف
او�ساط ه�ؤالء ال�سكان زادت من
درجة وعيهم يف كل املجاالت
مبا يف ذلك املجال ال�صحي
وبالتايل ف�إن تفاعلهم مع
برامج ا�صحاح البيئة ومكافحة
االمرا�ض جيد للغاية كما ان
هنالك جلان �صحية من االهايل
توعي اجلماهري وتراقب الو�ضع
ال�صحي عن كثب وتبلغ اجلهات
املعنية يف حال ظهور �أي حاالت
مر�ضية وفوق هذا وذاك هنالك
قرابة ثمانية جلان على م�ستوى
املديرية ت�رشف على االن�شطة
ال�صحية يف املديرية وتعمل على
رفع الوعي ال�صحي للمواطنني.
وماذا عن خدمات رعاية
الإمومة والطفولة؟

م�ست�شفى مدينة نقفة

ال�سيد /حمرتئاب �أ�سقدوم
يف هذه املديرية
االمهات
حري�صات على و�ضع حملهن يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية حيث جند
البع�ض منهن يقطعن م�سافات
طويلة للح�ضور اىل العيادات
وحتى
ال�صحية
واملراكز
امل�ست�شفى الكائن يف حا�رضة
املديرية مدينة نقفة,ونحن من
جانبنا �أكرث حر�ص ًا على تقدمي
اخلدمات ال�صحية لهن �سواء
واملتابعة
الفح�ص
خدمات
�أوالتوليد �أ�ضف اىل ذلك توجد
بامل�ؤ�س�سات
مرفقة
منازل
احلوامل
لإنتظار
ال�صحية
و�إعا�شتهن اىل حني والدتهن كما
ان املواطنني يف املديرية يقومون
بجمع االموال لتغطية تكاليف
ترحيل احلوامل اىل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ,اما بخ�صو�ص الأطفال
فاخلدمات تقدم لهم من التطعيم
�ضد االمرا�ض وحتى املتابعة
والعالج,فامل�ؤ�س�سات ال�صحية
التابعة لوزارة ال�صحة ت�ضع
يف �أولوياتها رعاية الأمهات
والأطفال ,فاالطفال كما نعلم هم
قادة امل�ستقبل وبالتايل يجب ان
ينالوا الرعاية ال�صحية الكافية
�سواء يف الريف او احل�رض حتى
ن�ضمن ا�ستمرارية الأجيال,حيث

يوجد لدينا اخ�صائي �أطفال يف
املديرية.
هل لديكم عربات ا�سعاف كافية
لنقل املر�ضى واحلوامل اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية باملديرية؟
توجد لدينا يف املديريةعدد
ثالث من عربات الإ�سعاف
,الأوىل تعمل يف ناحية رورا
حباب ,والثانية يف م�ست�شفى
نقفة والثالثة يف ناحية �أقرع
,والتوجد لدينا �أية م�شكلة يف
هذا اجلانب.
املبذولة
اجلهود
ماهي
من قبلكم ملحاربة العادات
ال�ضارة؟
اجري يف العام  2015بحث
يف املديرية للتعرف على
ن�سبة ممار�سة ختان الإناث يف
املجتمع ,و�أظهرت النتائج
حينها ب�أن ن�سبة ممار�سة اخلتان
يف املديرية التتجاوز  1%وهذا
يف اعتقادي ي�شري اىل وعي
املجتمع ب�أ�رضار هذه الظاهرة
وغريها من العادات ال�ضارة
 ,الظاهرة الوحيد التي مل
نتمكن من ا�ستئ�صالها كما ينبغي
هي ظاهرة �إزالة اللهاة التي
التزال متار�س يف العديد من
املجتمعات,وب�شكل عام كنا
قد عقدنا يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية �إجتماع للأ�شخا�ص
الذين ين�شطون يف الطب ال�شعبي
وقد تبادلنا معهم الآراء والأفكار
حول اجلوانب ال�سلبية لهذا
النوع من التداوي و�رضورة
تفادي ال�سلبيات والإحتفاظ
بالإيجابيات ,لي�س هذا فح�سب
فقد دفعناهم لتكوين جمعية
ي�سريون من خاللها اعمالهم
ويتلقون الإر�شادات ال�صحية
املطلوبة.
وماذا عن حماربة مر�ض الأيدز
وال�سل يف املديرية؟
كان هنالك وجود لهذا املر�ض
يف ال�سابق حيث
باملديرية
وجدنا قرابة ثمانية حالة
�إ�صابة ولكن الآن الوجود للمر�ض
بف�ضل زيادة الوعي يف او�ساط
املواطنني بخ�صو�ص الوقاية
منه,ومن املعلوم ان احلاالت
للمر�ض
للإ�صابة
القدمية
معظمها كانت ناجتة عن الزواج
الفح�ص,حيث
�إجراء
بدون
كان بع�ض املواطنني يزوجون
بناتهم ب�أفراد مقيمني يف
ال�سودان دون ان يعرفوا و�ضعهم
ال�صحي وبدون اح�ضار ورقة
الفح�ص ,وهكذا ت�صاب الفتيات
باملر�ض الذي كنا نكت�شفه فيهن

عند جميئهن اىل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ,,ولكن م�ؤخر ًا �أوقفنا
مثل هذه الزيجات التي ال يخ�ضع
فيها العري�س والعرو�س لفح�ص
مع جمل�س
الأيدز بالإتفاق
االوقاف الإ�سالمي مبديرية نقفة
.
اما بخ�صو�ص مر�ض ال�سل فقد
حققنا جناحات كبرية يف الق�ضاء
عليه وتدنت ن�سبة اال�صابة
بهذا املر�ض بف�ضل اجلهود
املبذولة,حيث اننا ال نكتفي
فقط بعالج ال�شخ�ص امل�صاب
فقط وامنا نقوم ب�إجراء الفح�ص
لكافة افراد ا�رسته حتى ن�ستئ�صل
هذا املر�ض املعدي من العائلة
ب�شكل نهائي .
هل يوجد يف املديرية جمعية
للمتربعني الطوعيني للدم؟
جمعية
لدينا
بالفعل
للمتربعني الطوعيني بالدم
يف املديرية ان�شات يف العام
2016م وهذه اجلمعية تقوم
منذ ت�أ�سي�سها بالدور املنوط
بها يف جمع كميات الب�أ�س بها
من الدم,وقد �ساهمت بدور
كبري يف انقاذ حياه العديد من
املواطنني مبايف ذلك الن�ساء
اللواتي يعانني من النزيف يف
بع�ض احلاالت املر�ضية.
ماهي اهم التحديات التي
تواجه اخلدمات ال�صحية يف
املديرية؟
اهم التحديات التي تعيق
اخلدمات ال�صحية هي م�شكلة
الطرق الوعرة التي توجد يف
املديرية مبايف ذلك الطريق
الرئي�سي الذي يربط نقفة
مبدينة كرن ,حيث ت�ؤدي
هذه الطرق اىل �إحداث بع�ض
اال�رضار ب�سيارات اال�سعاف
وكذا ت�أخر و�صول الأدوية يف
بع�ض الأحيان ,التحدي الثاين
هو عدم وجود مياه �رشب نقية
كما ينبغي خا�صة يف املناطق
النائية التي تفتقر اىل املياه
ال�صحية ويتعر�ض مواطنوها اىل
الإ�سهاالت,اما التحدي الثالث
م�شكلة الكهرباء التي
فهو
نحتاج اليها لت�شغيل االجهزة
الطبية ,وبهذه املنا�سبة ادعو
اجلهات املعنية لإيجاد حلول
ناجعة لهذه امل�شكالت ,كما
ادعو املواطنني لزيادة وعيهم
ال�صحي خا�صة يف مرحلة ال�سالم
احلالية التي يكرث فيها الإختالط
بني مواطني دول اجلوار.
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يف اجلولة قبل الأخرية من الدوري الإجنليزي املمتاز:

هيدير�سفيلد يحرم مان�ش�سرت يونايتد من مقعد دوري الأبطال

فقد مان�ش�سرت يونايتد الأمل يف احتالل �أحد املراكز الأربعة الأوىل
بالدوري الإجنليزي املمتاز هذا املو�سم والت�أهل �إىل دوري �أبطال
�أوروبا باملو�سم املقبل ،بتعادله مع م�ضيفه هيدير�سفيلد تاون ()1-1
�أول �أم�س الأحد� ،ضمن اجلولة الـ 37وقبل الأخرية .و�سجل �سكوت
ماكتوميناي هدف مان�ش�سرت يونايتد يف الدقيقة  ،8فيما �أحرز �أيزاك
مبينزا هدف هيدير�سفيلد يف الدقيقة  .60وبهذه النتيجة ارتفع ر�صيد
مان�ش�سرت يونايتد �إىل  66نقطة يف املركز ال�ساد�س ،بفارق  4نقاط
وراء توتنهام �صاحب املركز الرابع .يف املقابل ،رفع هيدير�سفيلد
علما ب�أنه هبط يف
تاون ر�صيده �إىل  15نقطة يف املركز الأخري،
ً
وقت مبكر �إىل الدرجة الأوىل (ت�شامبيون�شيب) .وقاد الأ�سرتايل �أرون
موي عمليات البناء الهجومي من و�سط امللعب ب�إ�سناد من جوناثان
هوج وجونينيو باكونا ،فيما ت�شكل اخلط الأمامي من الثالثي كارالن
جرانت و�أيزاك مبينزا و�أليك�س بريت�شارد .و�ضغط مان�ش�سرت يونايتد منذ البداية ،ووجه لينديلوف كرة نحو را�شفورد الذي
متابعا �أمام املرمى يف الدقيقة الرابعة .والتقط احلار�س جونا�س لو�سل ركلة حرة �سهلة نفذها
بدوره مررها بكعب قدمه مل تلق
ً
را�شفورد يف الدقيقة  ،6وبعدها بدقيقتني افتتح يونايتد الت�سجيل ،عندما قطع باكونا كرة من �أمام بوجبا لت�صل �إىل ماكتوميناي
الذي �سددها قوية وحاول احلار�س لو�سل �إبعادها دون فائدة .وحاول �صاحب الأر�ض معادلة النتيجة يف الدقيقة  ،24عندما
قطع باكونا الكرة من منت�صف امللعب ،قبل �أن ينطلق بها وي�سددها عند حافة منطقة اجلزاء لكنها مرت بجانب القائم .وبعدها
بدقيقة تبادل العبو مان�ش�سرت يونايتد الكرة ب�أناقة يف و�سط امللعب ،قبل �أن ت�صل �إىل ماتا الذي حاول ت�سديدها قو�سية ،لكنها
مرت بجانب املرمى .ونفذ باكونا ركلة حرة ارتدت من احلائط الب�رشي �إىل خارج امللعب ،ثم ت�صدى احلار�س دافيد دي برباعة
لكرة م�سددة من جرانت يف الدقيقة  ،39و�أر�سل ماتا كرة �أمام مرمى هيدير�سفيلد تابعها بوجبا بقوة بر�أ�سه لكنها ارتدت من
العار�ضة يف الدقيقة  .42و�أطاح لوك �شو مبحاولة ملان�ش�سرت يونايتد بعي ًدا عن املرمى يف الدقيقة  ،47واقرتب جرانت من
معادلة النتيجة يف الدقيقة � ،52إثر متريرة متقنة من باكونا ،لكن حماولته علت املرمى بقليل .ودخل الإ�سباين �أندير هرييرا
بدال من ماتيت�ش ،قبل �أن ترغم الإ�صابة �سان�شيز على اخلروج من امللعب ،ليدخل مكانه ال�شاب تاهيث ت�شوجن ،ومرر را�شفورد
كرة متقنة �إىل بوجبا الذي حاول و�ضعها يف الزاوية العليا ملرمى هيدير�سفيلد لكنها كانت عالية �أكرث من الالزم يف الدقيقة
 .57وكان لهيدير�سفيلد ما �أراد يف الدقيقة  ،60عندما التقط احلار�س لو�سل الكرة و�أر�سلها �رسيعا �إىل مبينزا بعدما تلك�أ �شو
يف �إبعادها ،لينفرد املهاجم باملرمى وي�ضع الكرة بني �ساقي دي خيا .وتوقف اللعب قليال بعد الهدف ،من �أجل تغيري �إحدى
الرايات الركنية ،وتابع جونز ركلة حرة نفذها يوجن فوق املرمى بالدقيقة  .71حاول يونايتد ا�ستعادة تقدمه فيما تبقى من
وقت ،لكنه مل ميلك الأ�سلحة املطلوبة لذلك ،وت�ألق لو�سل يف �إبعاد ت�سديدة بعيدة من را�شفورد يف الدقيقة  ،82ليدخل بعدها
ديوجو دالوت بدلاً من لينديلوف يف ت�شكيلة يونايتد .ومر البديل ت�شوجن من الناحية الي�رسى منفر ًدا باملرمى لكن لو�سيل
ت�ألق جمددا و�أبعد حماولته يف الدقيقة  ،88وبعدها بلحظات ،ارتدت حماولة جديدة لبوجبا من عار�ضة هيدير�سفيلد .وكاد
�صاحب الأر�ض يحرز هدف الفوز يف الدقيقة  ،89عندما انطلق جرانت بالكرة ،فاختار الت�سديد بدال من التمرير لزمالئه،
ليبعد دي خيا املحاولة بقدميه .و�سيطر لو�سل يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت بدل ال�ضائع على ت�سديدة �سهلة من هرييرا.

يف اجلولة الـ  36من الليجا الإ�سبانية:

ريال مدريد ي�صالح االنت�صارات على ح�ساب فياريال
عاد ريال مدريد لطريق االنت�صارات� ،أول �أم�س الأحد ،بالفوز ()3-2
على �ضيفه فياريال ،يف �إطار مناف�سات اجلولة الـ 36من الليجا ،بعدما
ف�شل يف اخلروج فائزً ا من �آخر جولتني .و�سجل لريال مدريد ،ماريانو
دياز (هدفني) ،يف الدقائق  2و ،49وفاييخو يف الدقيقة  ،40بينما �أحرز
لفياريال جريارد مورينو ،يف الدقيقة  ،11وخاومي كو�ستا يف الدقيقة
 .94وبهذا االنت�صار ،رفع املريينجي ر�صيده �إىل  68نقطة ،يف املركز
الثالث ،بينما جتمد فياريال عند  40نقطة ،يف املركز الرابع ع�رش.
وبد�أ ريال مدريد املباراة ب�ضغط ُمبكر على ال�ضيوف ،وجنح �إبراهيم
دياز يف قطع الكرة من �سانتي كازورال ،ومرر لزميله ماريانو دياز،
الذي �سجل الهدف الأول يف الدقيقة  .2وكاد دياز �أن ُي�سجل الهدف الثاين
لريال مدريد ،حيث ا�ستقبل كرة من توين كرو�س ،و�سدد على املرمى بقوة ،لكن احلار�س فرينانديز ت�صدى لها برباعة ،يف الدقيقة .7
وجنح جريارد مورينو العب فياريال يف ت�سجيل هدف التعادل ،بنف�س �سيناريو هدف ريال مدريد ،حيث قطع زميله �ألفارو جونزالي�س
الكرة من كا�سيمريو ومرر له ،ل ُي�سدد مورينو على ي�سار احلار�س تيبو كورتوا يف الدقيقة  .11وحرم القائم الأي�رس داين كارفاخال،
من ت�سجيل الهدف الثاين لريال مدريد ،يف الدقيقة  ،13بعد ت�سديدة �صاروخية من العب املريينجي .وحاول فورنال�س العب فياريال
�إحراز الهدف الثاين ،حيث انطلق بالكرة على حدود منطقة اجلزاء ،و�أر�سل ت�سديدة قوية ،لكنها مرت �أعلى مرمى كورتوا يف الدقيقة
 .28وجنح فاييخو يف �إعادة التقدم للفريق امللكي ( ،)2-1يف الدقيقة  ،40حيث �سدد زميله مار�سيلو كرة ا�صطدمت يف الدفاع ،وو�صلت
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�إىل الأول لي�ضعها على ميني حار�س فياريال .ومع بداية ال�شوط الثاين ،جنح ماريانو
دياز يف ت�سجيل الهدف الثالث لريال مدريد ،والهدف ال�شخ�صي الثاين له ،يف الدقيقة
 ،49بعدما ا�ستقبل متريرة من زميله داين كارفاخال ،يف منطقة اجلزاء .وقرر زيدان
�إجراء تغيريين دفعة واحدة ،حيث �أ�رشك �أ�سين�سيو و�إي�سكو بدال من فا�سكيز وفالفريدي،
ريا فيني�سيو�س جونيور بدال من �إبراهيم دياز .وجاءت �أخطر فر�ص فياريال يف ال�شوط
و�أخ ً
الثاين ،عرب ماريو جا�سبار يف الدقيقة  ،78حيث �سدد كرة ر�أ�سية قوية مرت بجانب
القائم الأي�رس .ووا�صل العبو فياريال حماوالتهم لتقلي�ص الفارق ،حتى جنح خاومي
كو�ستا يف �إحراز الهدف الثاين ،يف الدقيقة  ،94لتنتهي املباراة بفوز امللكي (.)3-2

رغم ما مر به اليويف خالل املو�سم احلايل:

رونالدو ُيكمل القطعة
الناق�صة يف يوفنتو�س
ال�شك يف �أن الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،مهاجم وهداف يوفنتو�س
الإيطايل ،يعد م�صدر قوة كبرية يف
�صفوف البيانكونريي ،رغم ما مر به
اليويف خالل املو�سم احلايل .وان�ضم
كري�ستيانو �إىل �صفوف يوفنتو�س ،يف
قادما من ريال مدريد
ال�صيف املا�ضي،
ً
الإ�سباين ،يف �صفقة بلغت قيمتها 112
مليون يورو ،بعقد ميتد حتى  4موا�سم
دورا
مقبلة .ولعب الدون الربتغايل ً
حموريا يف قيادة يوفنتو�س للتتويج
ً
بلقب الدوري الإيطايل قبل نهاية
امل�سابقة بـ 5جوالت ،للمرة الثامنة على التوايل بالن�سبة لليويف ،واملرة الأوىل يف
تاريخ رونالدو ويف مو�سمه الأول .ومتكن رونالدو من ت�سجيل  21هد ًفا و�ساهم ب�صناعة 11
هد ًفا َاخر ،خالل  29مباراة لعبها يف الكالت�شيو هذا املو�سم ،وخالل  2509دقيقة لعب.
وعلى مدار الفرتة املا�ضية ،ورغم ال�سيطرة املطلقة ليوفنتو�س على امل�ستوى املحلي،
�إال �أن ال�سيدة العجوز افتقد للعن�رص احلا�سم والقادر على �إنهاء املباراة ب�أقل التفا�صيل،
دورا �أ�سا�س ًيا يف العديد من املباريات
لين�ضم الدون ويكمل تلك القطعة .لعب الدون ً
حا�سما يف مباريات عديدة
الكربى ليوفنتو�س هذا املو�سم بالدوري الإيطايل ،فكان
ً
يخو�ضها اليويف �أمام كبار �إيطاليا .وبعي ًدا عن املباريات الكربى ،كان كري�ستيانو هو
رجل مباريات الديربي التي خا�ضها برفقة يوفنتو�س �أمام �إنرت ميالن بديربي �إيطاليا،
و�أمام تورينو يف ديربي املدينة .متكن كري�ستيانو رونالدو من ح�سم ديربي تورينو ،يف
اجلولة  16من الكالت�شيو ،باملباراة التي �أقيمت مبلعب �أوملبيكو دي تورينو ،بعدما
مهما خارج قواعده.
�سجل هدف املباراة الوحيد من عالمة اجلزاء ،ليمنح فريقه
انت�صارا ً
ً
ويف اجلولة  ،34وعقب ح�سم البيانكونريي للقب الدوري ،كاد �أن يخ�رس �أمام �إنرت
ميالن بالديربي الإيطايل ،ليظهر رونالدو �شخ�صيته احلا�سمة واملعتادة ويعود من �سان
�سريو مبدينة ميالنو بنقطة ثمينة ومينع خ�سارة الديربي ،بعدما �سجل هدف التعادل.
وعاد احلا�سم رونالدو لينقذ ال�سيدة العجوز من هزمية جديدة �أمام تورينو باجلولة
 ،35بعدما �سجل هد ًفا بالدقائق الأخرية من املباراة .وحرم الدون تورينو من انت�صار
�أول مبعقل البيانكونريي منذ الت�سعينيات ،بعدما �سجل هدف التعادل جمد ًدا ،لينجح
الدون يف �أن ي�صبح رجل ديربيات يوفنتو�س يف مو�سمه الأول مع الفريق .ويف دوري
�أبطال �أوروبا ،وا�صل رونالدو �إظهار �شخ�صيته التي متتع بها على مدار م�شواره الكروي
�سواء مع مان�ش�سرت يونايتد �أو ريال مدريد ،لي�ضيف �إىل يوفنتو�س تلك ال�شخ�صية.
ورغم الف�شل الأوروبي ليوفنتو�س ،بعدما خرج من الدور ربع النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا ،بعد الهزمية �أمام �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي� ،إال رونالدو كان بطل اليويف يف
تلك املرحلة .ففي الأدوار الإق�صائية� ،سواء بدور الـ� 16أو ربع النهائي ،متكن يوفنتو�س
من ت�سجيل � 5أهداف ،جميعها كان عن طريق الدون ،فيما ف�شل زمالئه يف ت�سجيل �أي
هدف .وب�إياب دور الـ ،16حقق يوفنتو�س رميونتادا تاريخية �أمام �أتلتيكو مدريد ،فبعد
الهزمية ذها ًبا ب�إ�سبانيا ( ،)2-0عاد يوفنتو�س ليحقق الفوز ( )3-0وجاءت الأهداف
الثالثة بتوقيع رونالدو .و�أمام �أياك�س يف ربع النهائي ،متكن الدون من ت�سجيل هد ًفا يف
الذهاب وهدف َاخر يف الإياب� ،إال �أن ذلك مل ي�شفع للفريق يف العبور للأدوار النهائية.
ومع قدرة الدون على قيادة فريقه ملراحل متقدمة يف خمتلف البطوالت� ،إال �أن اليد
الواحدة لن ت�ساعد طوال الوقت ،وهو ما عانى منه اليويف يف نهاية مو�سمه احلايل.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  04مايو)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  04مايو)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  04مايو)

كييفو فريونا � 4 : 0سبال 19:00
ليفانتي  1 : 4رايو فاليكانو 			14:00
بورمنوث 0 : 1توتنهام هوت�سبري		 14:30
			�أودينيزي  0 : 0انرت ميالن 21:30
و�ست هام يونايتد � 0 : 3ساوثهامتون �		17:00إ�سبانيول � 0 : 3أتلتيكو مدريد 17:15
		
ديبورتيفو �أالفي�س  1 : 0ريال �سو�سييداد 19:30
			
وولفرهامبتون  0 : 1فولهام 17:00
(الأحد  05مايو)
				
�سيلتا فيغو  0 : 2بر�شلونة 21:45
		
كارديف �سيتي  3 : 2كري�ستال باال�س 19:30
					�إمبويل  0 : 1فيورنتينا 13:30
(الأحد  05مايو)
			
نيوكا�سل يونايتد  3 : 2ليفربول 21:45
الت�سيو � 3 : 1أتالنتا 16:00
				
خيتايف  0 : 2جريونا 13:00
							
بارما � 3 : 3سامبدوريا 16:00
			
					�إيبار  0 : 1ريال بيتي�س 15:00
(الأحد  05مايو)
�سا�سولو  2 : 2فرو�سينوين 16:00
				
ريال مدريد  2 : 3فياريال 17:15
		
هيدير�سفيلد تاون  1 : 1مان�ش�سرت يونايتد 16:00
جنوى  1 : 1روما 19:00
			
بلد الوليد �	0 : 1أتلتيك بيلباو 19:30
				
ت�شيل�سي  0 : 3واتفورد 16:05
نابويل  1 : 2كالياري 21:30
				
هوي�سكا  6 : 2فالن�سيا 21:45
				
�آر�سنال  1 : 1برايتون 18:30

11

الثالثاء 2019 /5 /7

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()142

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

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

املناف�سات �شاركت فيها فرق قدمت من �أقاليم البالد ووزارة الدفاع و�ساوا

الإحتاد العام لكرة ال�سلة ينظم بطولة وطنية على �شرف ذكرى عيد الإ�ستقالل
مناف�سات الرجال بعيد تفوقه على فريق
االقليم االو�سط بفارق �ضئيل ليتوج
بالك�أ�س الغالية وامليداليات الذهبية
واجلوائز املالية املقدمة.
�أما املركز الثاين فحاز عليه فريق
االقليم االو�سط �صاحب امليداليات
الف�ضية .
يف مناف�سات ال�سيدات  ،نال فريق �ساوا
اللقب �إثر تلغبه يف امل�شهد النهائي على
فريق االقليم االو�سط  ،لريفع الك�أ�س
الغالية وامليداليات الذهبية .
وذهب املركز الثاين لفريق االقليم
االو�سط الذي حاز على امليداليات
الف�ضية.
ورافقت البطولة مناف�سات فردية

نظم االحتاد العام لكرة ال�سلة يومي
ال�سبت واالحد (� 04-05أبريل) مناف�سات
بطولة ك�أ�س اال�ستقالل ال�ستحقاق � 3ضد
 3مبلعب ا�سمرا بوت�شوفيال بالعا�صمة
ا�سمرا و�سط م�شاركة كبرية من الفرق.
املناف�سة التي تنظم لأول مرة على

م�ستوى الوطن �شهدت م�شاركة خم�سة
فرق من �أقاليم البالد هي االقليم
االو�سط  ،اجلنوبي  ،عن�سبا � ،شمال
البحراالحمر  ،القا�ش بركة باال�ضافة اىل
فرق فرق وزارة الدفاع و�ساوا وحرينا يف
كال اجلن�سني.

وافتتح مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي مناف�سات البطولة
التي �إمتدت ليومني و�شهدت �إقامة
املباريات بنظام دور املجموعات .
ويف النتائج النهائية للبطولة  ،حاز
فريق وزارة الدفاع على املركز االول يف

من خالل �سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفرق

ك�أ�س اال�ستقالل � ..ساحة �صراع �أخرى لفرق االقليم االو�سط للدراجات الهوائية

توا�صلت �أول �أم�س الأحد ( 05مايو )
ب�ضواحي منطقة هيئة الت�أمينات بو�سط
العا�صمة �أ�سمرا  ،فعاليات بطولة االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية التي �إنتظمت
على مدار خم�سة مراحل على �رشف ذكرى
الثامنة والع�رشين لعيد اال�ستقالل املجيد
يف خمتلف الفئات والدرجات و�سط ح�ضور
جماهريي كبري.
و�أرت�أى �إحتاد االقليم االو�سط للدراجات
الهوائية (اجلهة املنظمة للبطولة )
تنظيم املرحلة من البطولة ب�سباق ال�رسعة
�ضد ال�ساعة .
�إ�ستحقاق الدرجة االوىل االكرث
�إ�ستقطابا ملتابعات اجلماهري  ،جاء
ب�صورة غري معهودة من خالل �سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفرق مل�سافة (33
كيلومرت) مبعدل ( 3.3كيلومرت للدورة
الواحدة ) .
وق�سم املنظمون �إنطالقة الفرق يف
جمموعتني  ،حيث �أعطيت �رضبة البداية
االوىل لفرق طمرت  ،حدنت والفرق
املكونة من الدراجني الفرديني باال�ضافة
اىل فريق �أ�سبيكو .
�أما املجموعة الثانية ف�ضمت فرق

�سمبل  ،دندن واالت�صاالت على الرتتيب.
ويف احل�صيلة النهائية للنتائج  ،ظفر
فريق االت�صاالت بلقب ال�سباق بعد �أن
�أنهاه باملركز االول يف ظرف زمني قدره
( 40دقيقة و 11ثانية ) مبعدل �رسعة
و�سطي ناهز ( 49.2كيلومرت يف ال�ساعة
الواحدة.
وت�أخر فريق �سمبل بفارق  16ثانية
لينال املركز الثاين  ،فيما جاء فريق
�أ�سبيكو باملركز الثالث.
وعلى �ضوء النتائج املحققة حتى
اللحظة على م�ستوى الفردي  ،يعتلي
دراج فريق االت�صاالت مكئيل هبتوم
�صدارة الرتتيب العام بر�صيد زمني
قدره (� 3ساعات ودقيقتني و 29ثانية) ،
متبوعا بزميليه يف الفريق يعقوب دب�ساي
والك�سندر مكائيل يف املركز الثاين
والثالث تباعا.
�أما يف ترتيب الفرق  ،فيت�صدر فريق
االت�صاالت امل�شهد ويف جهبته ر�صيد
زمني ناهز (� 7ساعات و 45دقيقة و05
ثواين)  ،يليه فريق �سمبل باملركز الثاين
 ،ومن ثم ي�أتي �أ�سبيكو باملركز الثالث.
ويف �سباق ال�سيدات الذي توا�صل �أول

�أم�س االحد من خالل �سباق ال�رسعة �ضد
ال�ساعة للفرق  ،فدانت ال�صدارة مل�صلحة
فريق عراق يليه فريق �رساير �ساوا باملركز
الثاين  ،يف حني جاء املركز الثالث من
ن�صيب �سنيت باملركز الثالث.
واختلفت ال�صورة يف مناف�سات الدرجة
الثانية الذي توا�صل ب�سباق الطريق امتد
مل�سافة  69.3كيلومرت  ،حيث حجز الدراج
ناهوم مكنن من فريق االت�صاالت على
املركز االول �أمام ثالثي فريق �أ�سبيكو
مريون كرب�أب ودانئيل برهي و�سام�سوم
هبتي �أ�صحاب املركز الثاين والثالث
والرابع.
املركز اخلام�س -:دانئيل يحدقو
ات�صاالت
املركز ال�ساد�س -:ناهوم زرائي
�سمبل
�أما يف مناف�سات النا�شئني  ،فحقق
ع�ضو فريق قودايف هينو�س تخلي
املركز االول على ح�ساب فانئيل حيلأب
من فريق ناتنا وروبيل هبتي ماريام من
فريق اجلنوبي �صاحبي املركز الثاين
والثالث على التوايل.
املركز الرابع� -:إيفن �أمانئيل قودايف
املركز اخلام�س -:هيربون برهاين
ظنعت
املركز ال�ساد�س  -:روبيل ا�ستيفانو�س
اخريا
هذا و�ضمن نف�س البطولة كانت قد
توا�صلت مناف�سات البطولة اجلبلية التي
�شملت خمتلف الفئات العمرية.
و�سوف تختتم مناف�سات البطولة
العا�صمية التي تقام على ر�سم ك�أ�س
اال�ستقالل يوم االحد القادم ( 12مايو)
مب�ضمار �شارع �أفعبت .

عقب اال�صابة التي تعر�ض لها يف الربميرليج

امل�صري حممد �صالح خارج مواجهة بر�شلونة يف دوري االبطال

بات يف حكم امل�ؤكد غياب الدويل
امل�رصي حممد �صالح جناح ليفربول
الإجنليزي ،عن مواجهة فريقه �أمام
بر�شلونة ،يف �إياب ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا م�ساء اليوم الثالثاء.
ووفقًا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية ،ف�إن طبيب ليفربول اتخذ هذا

القرار بالفعل ،و�أخرب الالعب به ،وبات
على املدرب يورجن كلوب بناء خطته
بدون �صالح.
والتزم طبيب ليفربول بقوانني
ولوائح االحتاد الإجنليزي ،والتي تتطلب
�أن الالعب الذي يتلقى �إ�صابة يف ر�أ�سه

يح�صل على راحة � 6أيام ك�إجراء وقائي.
وخرج �صالح من مواجهة ليفربول �أمام
نيوكا�سل ،م�ساء ال�سبت ،بعد ا�صطدامه
بحار�س مرمى "القطط ال�سوداء" دوبرافكا،
حيث مل ي�ستطع ا�ستكمال املباراة ،ليخرج
ويدخل بدلاً منه ديفوك �أوريجي.

ملعرفة �صاحب �أف�ضل ر�صيد يف
الثالثيات  ،و�أجمل دانكن.
حيث ذهب لقب االف�ضل يف الرميات
الثالثية يف فئة الرجال مل�صلحة �إي�رسوم
تيدرو�س من فريق حرينا  ،يف حني كانت
ع�ضوة فريق االقليم االو�سط جليال
تيدرو�س االبرز يف فئة ال�سيدات .
�أما النا�شئ مو�سيي ظقاي فقد حاز
على جائزة �أف�ضل دانكن .
يف اخلتام  ،ت�سلمت الفرق املتوجة
اجلوائز وامليداليات امللونة وال�شهادات
التقديرية من م�س�ؤول متابعة االحتادات
الريا�ضية واللجنة االوملبية مبفو�ضية
الثقافة والريا�ضة العقيد� /سلمون
�سيوم وخمتلف امل�س�ؤولني.

يف املحطة الأخرية قبل الو�صول للوجهة النهائية

ليفربول وبر�شلونة بني هاج�س روما وحلم النهائي الثاين
ي�ستعد ملعب �آنفيلد الحت�ضان
مواجهة ليفربول �أمام بر�شلونة ،يف
حني يت�أهب �إ�ستاد يوهان كرويف �أرينا
ال�ست�ضافة مباراة �أياك�س �أم�سرتدام
�ضد توتنهام هوت�سبري ،يف املحطة
الأخرية قبل الو�صول للوجهة النهائية
على ملعب واندا مرتوبوليتانو ،يف
مدريد ،حيث �سيتحدد بطل دوري
�أبطال �أوروبا اجلديد يف الأول من يونيو
املقبل.
ذهابا على "الريدز"
انت�صاره
وعقب
ً
 3-0على ملعب كامب نو يف ن�صف
نهائي الت�شامبيونز ليج ،ي�سعى
بر�شلونة حل�سم ت�أهله للنهائي يف
املعركة الأخرية التي تف�صله عن
الو�صول ملعقل �أتلتيكو مدريد.
و�سيخو�ض الرب�سا هذه املعركة
الفا�صلة اليوم الثالثاء ،حيث �سي�سعى
رجال املدرب الأملاين يورجن كلوب
لتحقيق املعجزة ،بدعم من جماهري
ملعب �آنفيلد ،الذي مل يتجرع ليفربول
الهزمية عليه منذ بداية املو�سم.
لكن برغم الأداء امل�رشف الذي قدمه
ذهابا ،لن تكون
يف قلعة كامب نو
ً
مهمة ليفربول �سهلة ب�سبب الفوز
العري�ض الذي حققه البلوجرانا يف
مباراة الذهاب ،مما يجعل الفريق
قدما يف نهائي البطولة
الكتالوين ي�ضع ً
الأوروبية ،التي هيمنت عليها الكرة
الإ�سبانية خالل املوا�سم الـ 5الأخرية،
التي �شهدت تتويج ريال مدريد يف 4
منها مقابل مرة لرب�شلونة.
وحال بلغ الرب�سا نهائي الت�شامبيونز،
�ستكون هذه املرة الأوىل له منذ عام
 2015حني توج بالبطولة للمرة الـ5
يف تاريخه ،لكن فريق املدرب �إرن�ستو
فالفريدي يعلم عن جتربة �أن نتيجة
مباراة الذهاب �أمام ليفربول ال تعني
حم�سوما.
�أن الأمر بات
ً
ففي ن�سخة العام املا�ضي ،حقق
بر�شلونة الفوز على روما بنتيجة 4-1
على ملعب كامب نو يف ذهاب ربع
النهائي ليقرتب من الت�أهل للدور
التايل ،لكن الفريق الإيطايل متكن من
حتقيق املعجزة يف مباراة العودة بفوزه
و�سط جماهريه  3-0ليرتك البلوجرانا
خارج البطولة.
ويف هذا املو�سم ،يعلم بر�شلونة
الذي توج بالفعل بطلاً للدوري
الإ�سباين "الليجا"� ،أنه بات على بعد
 3مباريات لتحقيق الثالثية الـ 3يف
تاريخه ،حيث يف�صله عن هذا الهدف
اخلروج بنتيجة جيدة من ملعب �آنفيلد
للو�صول �إىل واندا مرتوبوليتانو ،حيث
�سي�صارع على لقب الت�شامبيونز �أمام

الفائز من مواجهة �أياك�س وتوتنهام ،يف
حني �سيكون فالن�سيا ،هو مناف�سه على
لقب ك�أ�س ملك �إ�سبانيا يف النهائي،
املقرر يف  25مايو اجلاري.
ويف املقابل ،يحب�س ليفربول �أنفا�سه
من �أجل الو�صول للنهائي الثاين على
التوايل لنهائي البطولة الأوروبية،
بعدما �سقط املو�سم املا�ضي �أمام
ريال مدريد بطل الن�سخة.
�أما مباراة ن�صف النهائي الثانية،
ف�ستح�سم على ملعب يوهان كرويف
�أرينا ،غدا الأربعاء ،حني ي�ست�ضيف
�أياك�س مناف�سه توتنهام الذي �سقط
على �أر�ضه بهدف نظيف يف مباراة
الذهاب.
وبهذا الفوز ،اقرتب الفريق
الهولندي من نهائي الت�شامبيونز
ليج �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وحال
متكن من احل�صول على بطاقته لواندا
مرتوبوليتانو� ،سيكون هذا النهائي
عاما.
الأول له منذ ً 23
ويعد �أياك�س مفاج�أة هذه الن�سخة
من البطولة الأوروبية ،بعدما �أق�صى
يف طريقه لن�صف النهائي ريال مدريد
حامل اللقب يف دور الـ ،16ثم يوفنتو�س
الإيطايل يف ربع النهائي ،ليق�صى بذلك
اثنني من �أقرب املر�شحني للفوز
بالك�أ�س ذات الأذنني.
وعلى الرغم من ذلك ،حقق رجال
�إيريك تني هاج النتائج الأف�ضل يف
هذه الأدوار الإق�صائية خارج �أر�ضهم،
يف حني �شهدت جماهري يوهان كرويف
�أرينا هزمية الفريق �أمام الريال يف
ذهاب ثمن النهائي ،والتعادل �أمام
يوفنتو�س يف ذهاب ربع النهائي ،قبل
�أن يح�سم الفريق الهولندي ت�أهله على
ملعب اخل�صم يف املرتني.
ويخو�ض نادي �أياك�س ن�صف نهائي
دوري الأبطال (الت�شامبيونز ليج)
للمرة الأوىل منذ عام  ،1997ومل يح�سم
الفريق بعد لقب الدوري الهولندي
الذي ما زال يت�صارع عليه مع فريق بي
�إ�س يف �آيندهوفن.
من جانبه ،يتطلع توتنهام بقيادة
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو لقلب
الطاولة يف مباراة الإياب ،التي ي�أمل
�أن يلحق بها هاري كني ،بعدما تعر�ض
لإ�صابة �أثناء مواجهة مان�ش�سرت �سيتي
يف ربع نهائي البطولة.
ويعد هذا ن�صف النهائي الثاين يف
تاريخ توتنهام بعد ذلك الذي �سقط
فيه �أمام بنفيكا الربتغايل يف مو�سم
 ،1961-1962وهو بذلك الوحيد يف
املربع الذهبي الذي مل ي�سبق له رفع
الك�أ�س ذات الأذنني.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()142

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور

ميلتون �أوبوتي
(2005 – 1925م)

ميلتون اوبوتي كان زعيم �أوغندا الذي قاد �إىل
ا�ستقالل �أوغندا يف عام 1962م من اال�ستعمار
الربيطاين  .بعد ا�ستقالل البالد� ،شغل من�صب
رئي�س وزراء �أوغندا يف فرتة مابني عام (– 1962
1966م) و رئي�س �أوغندايف فرتة مابني عام (1966
– 1971م)  ،ثم مرة �أخرى مابني عام (1980
– 1985م)� .أطيح به من قبل عيدي �أمني يف عام
1971م ،ولكن ا�ستعاد ال�سلطة يف عام 1979م  .و�شابت فرتة حكمه
الثانية بالقمع ومقتل العديد من املدنيني نتيجة للحرب الأهلية يف
�أوغندا .ويف عام 1985م حدث انقالب ع�سكري بقيادة "تيتو اوكلو"
�أطاح بحكومته ففر �أوبوتي �إىل تنزانيا ثم يف وقت الحق �إىل زامبيا .
لعدة �سنوات كان ي�شاع عنه �أنه �سيعود �إىل ال�سيا�سة الأوغندية .يف
�أغ�سط�س � ،2005إال �أنه �أعلن عن نيته التنحي عن من�صبه كرئي�س زعيم
احتاد الوطنيني الكنغوليني .ويف �سبتمرب من عام 2005م � ،أفيد �أن
�أوبوتي �سيعود �إىل �أوغندا قبل نهاية عام 2005م .ويف يوم العا�رش
من اكتوبر عام 2005م اعلنت وفاة �أوبوتي ب�سبب الف�شل الكلوي يف
م�ست�شفى يف جوهان�سربغ بجنوب �أفريقيا .

اقوال ماثورة

من �أقوال
العظماء عن العلم

 ما قرن �شيء �إىل �شيء �أف�ضل من �إخال�ص�إىل تقوى  ،و من حلم �إىل علم  ،و من
�صدق �إىل عمل  ،فهي زينة الأخالق و منبت
الف�ضائل(.مثل عربي)
 �أول العلم ال�صمت والثاين ح�سن الإ�ستماعوالثالث حفظه والرابع العمل به واخلام�س
ن�شره (.م�صطفى لطفي املنفلوطي)
 كل �إناء ي�ضيق مبا جعل فيه �إال وعاء العلمف�إنه يت�سع (.علي بن �أبي طالب)
 من قال �أنا عامل فهو جاهل (.عمر بناخلطاب).

تلقى رجل من هوليوود هدية مميزة
جد ًا يف عيد ميالده� ،إذ فاز باجلائزة
الكربى يف اليان�صيب والتي تبلغ
قيمتها مليون دوالر �أمريكي .ولفتت
املعلومات اىل �أن الرجل ا�شرتى
لنف�سه بطاقة يان�صيب من �أحد
املتاجر يف هوليوود مبنا�سبة عيد
ميالده ،ليح�صل بعدها على هدية
مميزة وهي اجلائزة الكربى� .إ�شارة
اىل �أن املتجر الذي ا�شرتى منه
الرجل البطاقة ح�صل على مكاف�أة
مالية قيمتها � 10آالف دوالر وذلك
لبيع البطاقة الرابحة.

يخ�ضع �أ�سمن طفل يف العامل،
كيلوغراما يف
والذي يبلغ وزنه 197
ً
�سن العا�رشة ،لعملية جراحية لفقدان
الوزن يف حماولة لإنقاذ حياته.
وي�أمل والدا الطفل ”حممد �أربرار“
يف ح�صوله على وزن طبيعي بعد �أن
وافق الدكتور معاذ احل�سن � ،أ�شهر
جراح لعالج البدانة يف باك�ستان،
على �إجراء عملية لإنقاذه.
ويتناول حممد ،من باك�ستان،
وجبات منتظمة تكفي لإطعام �أربعة
بالغني ،وف ًقا ل�صحيفة ”ديلي ميل“
الربيطانية .وعلى الرغم من �أن
وزنه كان حوايل  3.6كيو غرام فقط
عند الوالدة� ،إال �أنه بد�أ يكت�سب وزنً ا
�رسيعا منذ كان عمره �ستة �أ�شهر
ً
فقط .وقال �أطبا�ؤه �إنه �أكرث الأطفال
�سمنة يف العامل ،ويزن �أكرث من
الإندوني�سي �آريا بريمانا ،الذي
احتل العناوين الرئي�سية والذي كان
كيلوغراما يف العا�رشة من
يزن 184
ً
العمر قبل ثالث �سنوات .وقال والداه
�إن حممد كان دائم اجلوع وهو طفل
ر�ضيع وكان ي�رشب خم�سة �أ�ضعاف
اللنب الذي ي�رشبه �إخوته الأكرب.
وكان ثقي ً
ال لدرجة �أن والدته مل
ت�ستطع تغيري احلفا�ضات مبفردها،
وا�ضطرت �إىل احل�صول على �رسير
خ�صي�صا لرفع وزنه .وب�سبب
م�صنوع
ً
وزنه� ،أ�صبحت الأن�شطة الأ�سا�سية مثل
امل�شي واجللو�س مهمة �شاقة لل�صبي
قبل �سن املراهقة ،ومل يذهب �أب ًدا �إىل
املدر�سة لأنه ال ي�ستطيع اتخاذ �أكرث
من ثالث خطوات يف وقت واحد.

هجرت عائلة نرويجية احلياة
املدنية املعا�رصة يف املدن الكبرية
ووجدت �سعادتها يف تربية �أكرث من
 100كلب دفعة واحدة والعناية بها.
وذكرت �صحيفة ديلي مريور� ،أن
�أودون �سالتيه وزوجته ميا ا�شرتيا
بيتا يف حممية لونغيريبني الطبيعية
يف جزيرة �سفالبارد ،منذ عامني
فقط ،وقررا القيام برتبية ورعاية
�أكرث من  100كلب .وتطورت الأمور
لدى عائلة �أودون التي �أخذت تنقل
ال�سياح على زالجات جترها الكالب
يف املناطق ال�سياحية اجلبلية

الطبيعية ب�سفالبارد .و�أكد
�أودون �أنه حاول اال�ستمتاع
�سابقا باحلياة يف املدن
الكربى لكنه دائما كان ي�شعر
بالتوتر من املحيط الذي
كان يعي�ش به .وقال �أودون:
"كنت �أتوتر من ال�سيارة ومن وجودي
يف املتجر كما كنت �أ�شعر باال�ستياء
من كل �شخ�ص ي�صادفني يف الأماكن
العامة ،لكنني الآن بخري وكل �شيء
على ما يرام .فالأمر خمتلف جدا مع
الكالب .هل �سبق و�أن ر�أيت كلبا يزعج
�أحدا؟ ال ،لأن الكالب عادة تنبح على
�شخ�ص ما وهذا كل �شيء�.إنها ال تفكر
بالب�رش الذين عادة ما يفتعلون �أ�شياء
مزعجة .الكالب ت�ستمتع باحلياة
�أف�ضل من الب�رش بكثري و�أنا �أتعلم
منها" .يذكر �أن مدينة لونغيريبني
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يف خطوة من �ش�أنها تعزيز ال�شعور
بالثقة بالنف�س لدى الأطفال يقدم
�صالون حالقة يف والية
بن�سلفانيا الأمريكية
 3دوالرات للأطفال
القراءة
مقابل
ب�صوت مرتفع �أثناء
ق�ص �شعرهم� .أعلن
�صالون حالقة "�سيتي
كات�س" �إطالق مبادرة "
املطالعة للأطفال " التي تهدف
�إىل ت�شجيع الأطفال على املطالعة
وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم عرب القراءة
ب�صوت مرتفع.
احلالقة
�صالون
وبح�سب

"جوناثان �إ�سكوتا" �إن الفكرة من
وراء الربنامج هي بناء ثقة الأطفال
ومنحهم اخلربة الكافية
�أمام
للتحدث
اجلمهور.و�أ�ضاف
" جو نا ثا ن "
الربنامج
�إن
من
م�ستوحى
التي
الأبحاث
ت�شري �إىل ن�سبة عالية
من البالغني يخ�شون التحدث �أمام
اجلمهور ،لذا البد من غر�س هذه
اخلربة يف الإن�سان منذ نعومة
�أظفاره ،ووفق موقع "يو بي �آي"
الإلكرتوين.

عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف ال�سابع من مايو عام  1995اختتمت دورة تاهيلية بوزارة التعليم
با�سمرا للم�ساعدة يف بث برامج تعليمية باالذاعة حول ال�صحة ومكافحة
اجلفاف والت�صحر �شارك فيها  16من معدي الربامج التعليمية عرب
االثري من وزارة التعليم و�صحفيون واع�ضاء وزارة الزراعة
يف ال�سابع من مايو عام 1250م فك �أ�سر ملك فرن�سا لوي�س التا�سع
وخروجه من حمب�سه يف دار ابن لقمان مبدينة املن�صورة يف م�صر.
يف ال�سابع من مايو عام 1875م -:اليابان ورو�سيا توقعان على اتفاقية
تبادل (�ساخالني) و�أرخبيل( تي�شيما).
يف ال�سابع من مايو عام 1914م� -:أول باخرة تعرب قناة بنما.
يف ال�سابع من مايو عام 1945م� -:أملانيا النازية ت�ست�سلم لقوات احللفاء
دون قيد �أو �شرط يف احلرب العاملية الثانية ،وانتهاء النازية.
رئي�سا
يف ال�سابع من مايو عام 2012م -:فالدميري بوتني ي�ؤدي اليمني ً
لرو�سيا االحتادية ليخلف دميرتي ميدفيديف يف املن�صب.
يف ال�سابع من مايو عام 2016م -:ال�سعودية ُتعلن عن �إعادة هيلكة لعدد
من �أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات وا�ستحداث
�أخرى.
يف ال�سابع من مايو عام 2017م -:فوز �إميانويل ماكرون باالنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية بن�سبة  66.1%مُقابل  33.9%ملناف�سته مارين
لوبن.

�أ�سمن طفل يف
العامل يخ�ضع
جلراحة لإنقاذ حياته

عيد ميالده!!...

هجر املدينة لي�ؤ�س�س حياة جديدة مع 100
كلب!!!...

حقائق ومعلومات
()1 – 1

 كان االمرباطور الروماينكومود�س يجمع االقزام واملعوقني
واملجانني من جميع ارجاء
امرباطوريته يف مدينة روما ثم
يرغمهم على الت�صارع حتى املوت
يف حلبة عمالقة وذلك كنوع من
الت�سلية والرتفيه.
 حتى االن اكت�شف العلماء نحو 350نوعا من الببغاوات و950
نوعا من اخلفافي�ش و 150نوعا من
البوم و� 5آالف نوع من املرجان و4
�آالف نوع من ال�ضفادع.
 ت�شهد الكرة االر�ضية نحو  50الفزلزال بدرجات متفاوتة �سنويا،
وان غالبية تلك الزالزل حتدث يف
املحيطات وال�صحارى.
 يطلق العلماء على الكبد لقب«م�صنع كيماويات اجل�سم» وحتى
االن اح�صى العلماء �أكرث من 500
وظيفة خمتلفة للكبد.
 ت�ستطيع بذور نبات اخل�شخا�ش انتبقى كامنة يف باطن الرتبة ملدة
قد ت�صل احيانا اىل � 100سنة اذا مل
تتوافر لها الظروف املالئمة كي
تنبت.
 حتتوي ال�شيكوالتة على مادةكيماوية ميكن ان ت�ؤدي �إىل قتل كلب
�إذا �أكل كمية كبرية من ال�شيكوالتة.
 يقدر علماء الفلك عمر الكونبنحو  9,5مليار �سنة.
 يوجد يف العامل حوايل � 33ساللةخمتلفة من القطط ،ويبلغ اجمايل
التعداد العاملي للقطط نحو 500
مليون.
 الفراعنة كانوا �أول من اكت�شفخمرية اخلبز وكان ذلك يف العام
 4000قبل امليالد.
 �أثبتت البحوث �أن اال�ستحمامباملاء البارد ي�ؤدي �إىل تقوية
م�ستوى اال�ستثارة اجلن�سية.
 تت�سبب ال�صواعق الرعدية يف�إ�ضافة نحو  10ماليني طن من غاز
النيرتوجني �إىل غالف اجلو للكرة
الأر�ضية �سنويا.
 ينب�ض قلب ال�شخ�ص العاديمبعدل  40مليون نب�ضة �سنويا.
 مبنى البنتاغون الأمريكي يت�ألفمن � 5أ�ضالع و 5طوابق ،كما �أن
امل�ساحة التي توجد يف و�سطه تبلغ
� 5أفدنة.
 مت اخرتاع �أول جهاز كمبيوتر قبلنحو  54عاما وكان �ضخما للغاية
حيث كان يبلغ طوله نحو  27مرتا
ووزنه  30طنا.
 التم�ساح ال ي�ستطيع �أن يخرجل�سانه من فمه.
 �أول �إن�سان هبط على �سطحالقمر كان رائد الف�ضاء الأمريكي
نيل ارم�سرتونغ الذي وطئ بقدمه
الي�رسى �أوال.
 تغري الثعابني �أ�سنانها مثلماتغري جلودها من وقت لآخر،
فعادة ت�سقط الأ�سنان القدمية كل
ب�ضعة �أ�سابيع وتنمو �أ�سنان جديدة
مكانها.
 خالل الفرتة الواقعة بني عامي 3000و 5000قبل امليالد كان
ي�صنعون
القدماء
امل�رصيون
معجون �أ�سنان يت�ألف من م�سحوق
ق�شور بي�ض ورماد حوافر ثريان
باال�ضافة �إىل نوع معني من ال�صمغ
املر.
تقع يف اجلزء الغربي من جزيرة
�سفالبارد التي تبعد م�سافة 1050
كيلومرتا من القطب ال�شمايل ويعي�ش
فيها نحو �ألفي ن�سمة وغالبيتهم
يعرفون بع�ضهم بع�ضا.
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