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التقى وفد ارتري عايل امل�ستوى
مكون من وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد/عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب،
وزير اخلارجية ال�سعودي ال�سيد
/عادل اجلبري يف اخلام�س من
اغ�سط�س يف جدة ،
بحث اللقاء العالقات الثنائية
عامة والتجارة واال�ستثمار خا�صة.
كما تناول اللقاء التطورات
الراهنة يف القرن االفريقي خا�صة
عملية ال�سالم االرترية -االثيوبية.
واكد وزير اخلارجية ال�سعودي
ال�سيد/عادل اجلبري ،على ا�ستعداد
بالده امل�ساهمة للدفع بالعملية.

وحول زيارة رئي�س جمهورية
ال�صومال االحتادية ال�سيد/حممد
ِ
عبدالله اىل ارتريا اعرب اجلانبان
عن ثقتهما بان التطورات الراهنة
يف القرن االفريقي ت�ساعد جمهورية
ال�صومال على جتاوز التحديات.
وقدم معايل الوزير عثمان �صالح
دعوة لوزير اخلارجية ال�سعودي
لزيارة
اجلبري
ال�سيد/عادل
ارتريا.
ت�أتي زيارة الوفد االرتري عايل
امل�ستوى اىل اململكة العربية
ال�سعودية موا�صلة لزيارة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي للمملكة قبل
ا�سبوعني.

حمالت نفري تنموية يف قاال نفحي � -سرجقا وافعبت

يقوم �سكان مديريتي قاال نفحي
و�رسجقا باالقليم االو�سط ومديرية
افعبت باقليم �شمال البحر االحمر
بان�شطة حفظ املياه وحماية الرتبة
لرفع االنتاجية ،وري االرا�ضي.
وقام �سكان قريتي عدي رعدا
وحمربتي بغر�س اكرث من  20الف
�شتلة ا�شجار ،وت�سعة �آالف �شجرة يف

قريتي عدكلوم وق�شنا�شم.
من جهة ثانية يقوم �سكان افعبت
بان�شطة فاعلة حلفظ املياه وحماية
الرتبة.
واو�ضح مدير مديرية افعبت
ال�سيد /احمد حممد نور رجب ،ان
النفري يجري اي�ضا يف �ضاحيتي فلكت
وقالمت ،م�شيدا بامل�شاركة ال�شعبية
خا�صة املر�أة.

بد�أت اخلطوط اجلوية االرترية
رحالتها ال�سبت املا�ضي الرابع من
اغ�سط�س رحالتها اىل ادي�س ابابا.
واقلت طائرة الرحلة االوىل 134
م�سافرا تتقدمهم وزيرة ال�سياحة
ال�سيدة /ا�سكالو منقريو�س ووزير
املوا�صالت واالت�صاالت ال�سيد/
ت�سفا�سال�سي برهاين ،وعدد من
امل�س�ؤولني.
وقال ال�سيد /قربتن�سائي بيطرو�س

من الق�سم التجاري للخطوط اجلوية
االرترية" ان اخلدمات التي بد�أت اىل
ادي�س ابابا با�سعار تذاكر منا�سبة
�،ستكون الرحالت ثالثة ايام يف
اال�سبوع�،أي ايام االثنني واخلمي�س
وال�سبت.
وذكر بان اخلطوط اجلوية
االرترية قامت بتفاهمات مع
اخلطوط اجلوية االثيوبية متكنها
من ت�سيري رحالت بخيارات �رسيعة

لزبائنها ملختلف الدول.
وت�سري اخلطوط اجلوية االرترية
رحالت منتظمة من واىل ا�سمرا
القاهرة -اخلرطوم -جدة -دبي
وكانت اخلطوط اجلوية االثيوبية
قد بد�أت رحالتها اىل ا�سمرا يف
الثامن ع�رش من يوليو املا�ضي
مبوجب اعالن ال�سالم وال�صداقة
املربم بني ارتريا واثيوبيا يف
التا�سع من يوليو املا�ضي يف
ا�سمرا.

دعم املزارعني حاكم عن�سبا ي�شيد بامل�شاركة ال�شعبية يف التنمية
يف عونا واطوت
قدم دعما ماليا ل�رشاء
البذور لـ  800ا�رسة مزارعني
يف �ضاحية عونا واطوت
مبديرية ماي عيني.
واو�ضح مدير املديرية
ال�سيد /احمد عثمان ،ان
هذه اال�رس تقطن قرى عونا
قوباي وعونا واطوت وعدي
�شاخو وعدي عنتورا وعدي
عوكا و�إنكو واالخا وقيح
كوحي وعدوف لكونها مل
حت�صل على انتاج جيد ل�شح
االمطار العام املا�ضي.
ودعا م�س�ؤول الزراعة يف
املديرية ال�سيد /تاديو�س
مكئيل ،املزارعني ال�ستغالل
لزراعة
املقدم
الدعم
ارا�ضيهم يف الأوان .
من جهة اخرى جتري اعمال
حفظ املياه وحماية الرتبة
مب�شاركة اكرث من 1200
�شخ�ص يوميا يف مديرية
ظرونا.
�شمل النفري �صيانة الطريق
الذي جرفته ال�سيول يف
بلدة ظرونا وطريق ظرونا
-دقمحري.

ا�شادت ادارة اقليم عن�سبا
بامل�شاركة ال�شعبية وتن�سيق
اجلهات املخت�صة النفاذ برامج
التنمية.
واو�ضح حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد/
علي حممود ،يف االجتماع التقييمي
الن�صف �سنوي الذي عقد يومي
الثاين والثالث من اغ�سط�س يف
مدينة كرن  ،ان امل�شاركة ال�شعبية
والتن�سيق اجليد كان لهما دور هام
يف اجناز اعمال البنية التحتية
للمياه ،وبناء و�صيانة املدار�س
وبناء املجاري التحويلية لل�سيول
وار�ساء البنية التحتية الزراعية
و�صيانة وجتديد الآبار.
وا�شار التقييم اىل اكمال% 90من
ت�شييد �سد مزرت مبديرية هربو،
بتكلفة  3.5مليون نقفة وبناء احلفاير
يف العديد من مناطق االقليم ،ا�ضافة
اىل �صيانة بوابة �سد مو�شا مبديرية

حملمالو بكلفة  1.4مليون نقفة
وبناء جمرى حتويلي بتكلفة حوايل
مليوين نقفة حلماية مزارع هربو يف
م�ساحة  84هكتار وت�شييد مدار�س
يف مديريتي ا�سماط وهربو باكرث
من اربعة مليون نقفة.
وذكر انه مت اكمال م�شاريع مياه
يف �شغايل و�إمبلداي وغو�ش – جرمت
وعد تكليزان ومزاباط وقُ فت�ؤ وكرن
و�صيانة الكثري من الطرق الرتابية
واجراء امل�سح والتخطيط على
االر�ض يف كرن وعيالبرعد وحقات
وحملمالو وعد تكليزان.
واو�صى االجتماع باملتابعة
اجليدة عند بناء امل�ؤ�س�سات
اخلدمية عامة واملدار�س خا�صة
واالهتمام بدفع ب�رضيبة االر�ض
واملا�شية لرفع االيرادات وايجاد
حل مل�شكلة املياه يف القرى التي
لي�س بها م�شاريع مياه.

مقلو  :اجراء انتخابات ال�ضواحي
جرت يف مديرية مقلو انتخابات مدراء ال�ضواحي .
وهربدا وعد َمرِ غ
وقد جرت االنتخابات يف بلدة مقلو و�ضواحي تركنا
ّ
وكوفريينكو ِ
أردا و�أبروم وعد قناد ودقا.
ودملي و� ّ
ودعا مدير مديرية مقلو ال�سيد /ابرهام كداين املدراء املنتخبون خلدمة
املواطنني بتفان وعلى ال�سكان التعاون معهم الجناز مهامهم بنجاح.
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اثينا  :كارثة احلريق تت�سبب يف
اقالة قائدي ال�شرطة واالطفاء
احلكومة
اقالت
اليونانية التي تتعر�ض
النتقادات لطريقة تعاملها
مع كارثة احلريق يف �رشق
اثينا والتي خلفت ت�سعني
قتيال ،اول ام�س االحد
قائدي ال�رشطة وجهاز
االطفاء.
واورد بيان مقت�ضب
ملكتب رئي�س الوزراء
اليك�سي�س ت�سيربا�س اثر
اجتماع وزاري ان "ادارة جهاز االطفاء
بات يتوالها م�ساعد القائد احلايل
اجلرنال فا�سيليو�س ماثيوبولو�س"
فيما يتوىل قيادة ال�رشطة "م�ساعد
القائد احلايل اجلرنال اري�ستيدي�س
اندريكوبولو�س" .وجاء هذا القرار
بعد يومني من اقالة م�ساعد الوزير
املكلف حماية املواطنني نيكو�س
كو�ستا�س الذي حملته املعار�ضة
وو�سائل االعالم م�س�ؤولية "االدارة
ال�سيئة" للحريق يف  23يوليو.
من جهته ،قال م�ساعد الوزير

الذي يتوىل من�صبه منذ  2015انه
تخلى عن من�صبه ب�سبب اخل�سائر
الكبرية يف االرواح .وغداة الكارثة،
اعلن كو�ستا�س انه عر�ض ا�ستقالته
على رئي�س الوزراء لكنه رف�ضها.
ونقلت �سلطات احلماية املدنية اىل
وزير الداخلية بانو�س �سكورليتي�س.
وق�ضى �شخ�صان نقال اىل امل�ست�شفى
منذ احلريق متاثرين با�صابتهما
نهاية اال�سبوع ،ما رفع ح�صيلة
�ضحايا هذه الكارثة اىل ت�سعني
قتيال ،وفق ما افاد م�س�ؤول يف جهاز
االطفاء فران�س بر�س.

بنغالد�ش ت�شن حملة على القيادة املتهورة بعد احتجاجات

�أطلقت ال�رشطة يف بنغالد�ش
اول ام�س الأحد حملة �صارمة على
القيادة املتهورة ،يف وقت ت�سعى
فيه احلكومة لتهدئة احتجاجات
طالبية اندلعت بعد مقتل �شابني
�صدمتهما حافلة م�رسعة قبل
�أ�سبوع.
واحتج ع�رشات الآالف من الطالب
منذ الأحد املا�ضي عندما �صدمت
احلافلة التي تديرها �رشكة خا�صة
الطالبني اجلامعيني وقتلتهما،
ما �أزعج احلكومة قبل االنتخابات
العامة املقررة هذا العام.
وقالت رئي�سة الوزراء ال�شيخة
ح�سينة يف داكا «بد�أت �رشطتنا
حملة مدتها �أ�سبوع لإعادة النظام
�إىل الطرق».
واالحتجاجات الطالبية العفوية
نادرة يف بنغالد�ش ،و�أملحت
ال�شيخة ح�سينة �إىل �أن مناف�سيها
ال�سيا�سيني ي�ستغلون الق�ضية
املناه�ضة
امل�شاعر
لتحفيز
للحكومة.
بنغالد�ش
حزب
ونفى
الوطني املعار�ض �أي دور يف
االحتجاجات.

وعلى �صعيد منف�صل ،ذكرت
ال�سفارة الأمريكية يف بيان �أن �سيارة
ال�سفرية مار�سيا برينيكات،التي
انتهت فرتة عملها ،تعر�ضت
لهجوم �شنه رجال م�سلحون،
بع�ضهم على دراجات نارية ،يف
داكا �أم�س االول.
وقالت ال�سفارة «غادرت ال�سفرية
وطاقمها الأمني املنطقة دون
�أذى ،لكن ،حلقت بع�ض الأ�رضار
و�سلطت
ب�سيارتني �أمنيتني».
االحتجاجات املنت�رشة يف �أنحاء
بنغالد�ش ال�ضوء على املخاطر
املرورية.
و�أفاد البنك الدويل ب�أن �أكرث من
�أربعة �آالف �شخ�ص يلقون حتفهم
يف حوادث طرق كل عام ،وهو �أحد
�أعلى املعدالت يف العامل.

�إعــالن هــام
ننوه ب�أن مهرجان �إرتريا لهذا العام � 2018سيقام
بدء من يوم � 31أغ�سط�س وحتى يوم � 08سبتمرب
ً
ب�أر�ض املعار�ض "الإك�سبو" مبدينة �أ�سمرا.
وعليه نحيط كل من:
امل�ؤ�س�سات الراغبة يف عر�ض خدمة
•
امل�أكوالت وامل�رشوبات
امل�ؤ�س�سات الراغبة يف عر�ض بازار
•
ملنتجاتها املحلية والأجنبية
الفرق الفنية للأطفال وال�شباب التي ترغب
•
بامل�شاركة يف فعاليات املهرجان ،التقدم �إىل
مكتب اللجنة الوطنية لتن�سيق الإحتفاالت (الكائن
بجوار �سيتي بارك – �شارع ال�شهداء ،رقم املنزل
بدء من تاريخ �صدور هذا الإعالن
 )31والت�سجيل ً
وحتى تاريخ � 20أغ�سط�س .2018
الن�صر للجماهري
اللجنة الوطنية لتن�سيق الإحتفاالت

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()195

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

فنزويال تعتقل متورطني مبحاولة اغتيال مادورو

قال الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو �إن �سلطات بالده قب�ضت على
بع�ض املتورطني مبحاولة اغتياله
�أثناء �إلقائه خطابا يف ا�ستعرا�ض
ع�سكري بالعا�صمة كاراكا�س ،يف
حني تبنت جمموعة غري معروفة
الهجوم على مادورو ونفت كولومبيا
�أي �صلة لها بالهجوم.
ونقلت وكالة �أ�سو�شيتد بر�س عن
مادورو قوله يف خطاب لل�شعب
الفنزويلي �إن بع�ض املدبرين
الرئي�سيني للهجوم بطائرات م�سرية
�أ�صبحوا رهن االحتجاز .و�أ�ضاف
مادورو �أن "بع�ض ف�صائل اليمني
املتطرف داخل البالد املتواطئة
مع مت�آمرين يف بوغوتا وميامي هي
امل�س�ؤولة عن الهجوم".
و�أو�ضح الرئي�س الفنزويلي �أن بع�ض
ممويل حماولة اغتياله يوجدون

مبيامي الأمريكية ،معربا عن �أمله
يف �أن يكون الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب م�ستعدا ملحاربة املجموعات
الإرهابية .ووعد ب�إجراء حتقيق كامل
مع جميع امل�س�ؤولني عن الهجوم.
و�أعلنت جمموعة غري معروفة
م�ؤلفة من مدنيني وع�سكريني تطلق
على نف�سها ا�سم "احلركة الوطنية
جلنود يرتدون قمي�صا" امل�س�ؤولية
عن الهجوم ،وقالت املجموعة يف
بيان ن�رشته على �شبكات التوا�صل
االجتماعي "�إنها خططت لإطالق
طائرتني م�سريتني ولكن قنا�صة
طائرة
وانفجرت
�أ�سقطوهما".
م�سرية حمملة مبتفجرات قرب مكان
اال�ستعرا�ض الع�سكري ،لكن الرئي�س
مادورو جنا هو وباقي �أع�ضاء
احلكومة دون �أن ي�صيبهم �أذى� ،إال
�أن �سبعة من جنود احلر�س الوطني

�أ�صيبوا يف احلادث .ونقلت وكالة
�أ�سو�شيتد بر�س عن رجال �إطفاء
قولهم �إن احلادث كان نتيجة انفجار
عبوة غاز يف �أحد الأبنية القريبة من
مكان االحتفال .وردا على اتهامات
كاراكا�س ،قال م�صدر حكومي
كولومبي �إن اتهام الرئي�س مانويل
�سانتو�س بالوقوف خلف الهجوم �ضد
مادورو ال �أ�سا�س له ،و�أ�ضاف امل�صدر
�أن الرئي�س �سانتو�س كان يحتفل
بتعميد حفيدته ال�سبت املا�ضي،
و"ال يفكر يف �أي �شيء �آخر وبالأخ�ص
�إ�سقاط حكومات �أجنبية".

لقاء ليبي-امريكي -ايطايل ملواجهة الهجرة عرب  املتو�سط
تواترت يف العا�صمة الليبية
طرابل�س � ّأن �أطراف ًا ليبية و�أمريكية
و�إيطالية �ستعقد اجتماع ًا �أمني ًا
منت�صف الأ�سبوع يف بالريمو
عا�صمة جزيرة �صقلية للتن�سيق يف
�ش�أن حملة �أمنية بحرية ملواجهة
تدفقات الهجرة.
و�سيتناول االجتماع الأمني �أي�ض ًا
�سبل تطوير الدعم اللوجي�ستي
للقوى الأمنية املوجودة يف
طرابل�س� .إىل ذلك� ،أفادت �أجهزة �إنقاذ
�إ�سبانية ب�إنقاذ قرابة  400مهاجر
يف البحر املتو�سط خالل الأ�سبوع
املا�ضي بينما كانوا يحاولون

العبور من املغرب �إىل �إ�سبانيا عرب
م�ضيق جبل طارق وبحر البوران.
وعلى رغم انخفا�ض العدد الإجمايل
للمهاجرين الذين ي�صلون �إىل �أوروبا

من طريق البحر مقارنة بالذروة
التي بلغها عام � ،2015إلاّ �أن
�إ�سبانيا ت�شهد زيادة م�ضطردة يف
الهجرة عرب البحر التي بد�أت قبل
�أكرث من عام وارتفعت وتريتها يف
ال�شهور القليلة املا�ضية.
وللمرة الأوىل منذ �سنوات،
ت�صبح �إ�سبانيا الوجهة املف�ضلة
لالجئني بد ًال من �إيطاليا� ،إذ
�سجلت و�صول قرابة � 21ألف
مهاجر منذ مطلع العام �أي ما يفوق
تقريب ًا عدد الوافدين خالل العام
املا�ضي ب�أكمله وفق �أرقام املنظمة
الدولية للهجرة.

�أفغان�ستان :مقتل  3جنود «�أطل�سيني» بهجوم انتحاري لـ «طالبان»

تبنّت حركة «طالبان» هجوم ًا
انتحاري ًا ا�ستهدف دورية لقوات احللف
الأطل�سي �رشق �أفغان�ستان ،و�أ�سفر عن
مقتل  3جنود ت�شيكيني ،وجرح جندي
وجنديني �أفغانيني.
�أمريكي
َ
و�أعلن امللحق الإعالمي لقوات
«الأطل�سي» العقيد مارتن �أودونيل �أن
«االعتداء وقع قرب �شاريكار عا�صمة
�إقليم باروان» ،على بعد نحو 70
كيلومرت ًا �شمال كابول .و�أ�ضاف �أن
«انتحاري ًا قتل  3عنا�رص من (قوة) مهمة
الدعم احلازم ،خالل دورية م�شرتكة مع
القوات الأفغانية �رشق �أفغان�ستان».
و�أكدت ناطقة با�سم احلكومة املحلية
�أن «انتحاري ًا راج ًال ا�ستهدف موكب ًا
للقوات الأمريكية يف �شاريكار» .ونعى
اجلرنال جون نيكول�سون ،قائد القوات
الأمريكية و «الأطل�سية» يف �أفغان�ستان،
اجلنود القتلى قائ ًال �إن «ت�ضحيتهم
وتقوي
باقية يف قلوبنا ويف تاريخنا
ّ
عزميتنا».
و�أقر م�س�ؤولون يف احللف ب�أن

«العن�رص الذي �أ�صيب بجروح
�أمريكي» ،م�شريين �إىل �أن القوات
الع�سكرية «تتبع �سيا�سة تق�ضي بعدم
الإف�صاح عن هوية ال�ضحايا ،قبل �أن
تعلنها ال�سلطات الوطنية املعنية».
�إىل ذلك� ،أعلن الناطق با�سم
«طالبان» ذبيح الله جماهد �أن احلركة
«قتلت  8من الغزاة الأمريكيني يف
تفجري» انتحاري .و�أ�ضاف« :ا�ضطر
الغزاة �إىل �إح�ضار  3مروحيات �إ�سعاف
لت�أمني جنودهم» .لكن «طالبان» كتبت
على «تويرت» �أن «تفجري ًا ا�ستهدف
قوات املحتل الأمريكي يف �شاريكار،
ُ
وجرح ثمانية �أمريكيني» .وق ّدم
وقتل ُ
وزير الدفاع الت�شيخي لوبومري متنار
تعازيه لأ�رس اجلنود القتلى ،علم ًا �أن
براغ وافقت �أخري ًا على خطة لن�رش 390
من جنودها يف �أفغان�ستان حتى العام
ً
مقارنة بـ 230جندي ًا ي�شاركون
،2020
الآن يف «مهمة الدعم احلازم».
وكانت «طالبان» هاجمت ال�سبت
مقر ًا لل�رشطة املحلية يف �إقليم

�أوروزغان جنوب البالد ،ما �أ�سفر عن
مقتل  4جنود �أفغان و 9من م�سلحي
احلركة التي �أعلنت �أنها �أ�رست جندي ًا.
ويف يوليو املا�ضي ُقتل عن�رصان من
القوات الأمريكية ،ما يرفع �إىل  4عدد
الع�سكريني الأمريكيني الذين قتلوا
هذه ال�سنة يف �أفغان�ستان ،فيما ُقتل
 11جندي ًا �أمريكي ًا عام .2017
وت�أتي العملية يف �شاريكار بعد
هجوم انتحاري اجلمعة املا�ضي على
م�سجد لل�شيعة يف �رشق �أفغان�ستان،
�أدى �إىل مقتل � 39شخ�ص ًا وجرح حواىل
 ،80تبنّاه تنظيم «داع�ش» الذي �أعلن
�أن «حواىل  150من ال�شيعة وعنا�رص
الأمن �سقطوا بني قتيل وجريح،
يف هجوم انغما�سي ا�ستهدف معبد ًا
لل�شيعة يف مدينة كرديز يف بكتيا �رشق
�أفغان�ستان».
وكان قائد ال�رشطة يف بكتيا ذكر
�أن مت�شد َدين تخفيا وراء نقاب هاجما
امل�سجد ،حيث كان �أكرث من 100
�شخ�ص ي�ؤدون �صالة اجلمعة.

الربازيل حزب العمال ير�شح الرئي�س ال�سابق لوال دا �سيلفا للرئا�سة
«العمال»
حزب
اختار
يف الربازيل ر�سمي ًا ال�سبت
املا�ضي ،الرئي�س ال�سابق
لوي�س �إينا�سيو لوال دا �سيلفا
ليكون مر�شحه للرئا�سة حتى
على رغم �أنه يق�ضي عقوبة
بال�سجن بعد �إدانته بالف�ساد،
وهو �أمر من �شبه امل�ؤكد �أن
مينعه من خو�ض االنتخابات.
ودخل لوال ال�سجن يف
�أبريل املا�ضي ،لكنه يت�صدر
ا�ستطالعات الر�أي عندما يتم
�إدراج ا�سمه مر�شحاً .ونظر ًا
لتعذر ح�ضوره اجتماع احلزب،
�أر�سل خطاب ًا �أبدى فيه لهجة
حتد وا�ضحة.

وكتب لوال
يف الر�سالة:
« ا ليو م
دميوقراطيتنا
مهددة� ...إنهم
يريدون تزوير
ا نتخا با ت
ا لر ئا �سة
با �ستبعا د
الذي
اال�سم
ر
تت�صد
كل
�شعبيته
ا�ستطالعات الر�أي».
وانتهى اجتماع احلزب من
دون �إعالن مر�شح ملن�صب
نائب الرئي�س مما زاد من

حال الغمو�ض التي تكتنف
االنتخابات التي تعد �أكرث
التكهن
ي�صعب
انتخابات
بنتائجها يف الربازيل منذ
عقود.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

العراق:العبادي يحذر "الفا�سدين" من حرف املظاهرات عن م�سارها �ساحل العاج :انتخاب غباغبو زعي ًما حزب ًيا

حذر رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي من و�صفهم "ب�أ�صحاب الف�ساد"
من ركوب موجة املظاهرات املتوا�صلة
يف مناطق عدة من العراق ،وحرفها عن
م�سارها ال�صحيح ،ح�سب تعبريه.
كما �أكد -يف لقاء مع وجهاء و�شيوخ
ع�شائر وم�س�ؤولني حمليني من حمافظة
بابل� -أن البالد بحاجة �إىل ما دعاها "ثورة"
لتخلي�صها من العابثني واملف�سدين.
واعترب �أحمد ال�صايف ممثل املرجع
الديني الأعلى لل�شيعة يف العراق علي
ال�سي�ستاين -خالل خطبة اجلمعة املا�ضية
مبدينة كربالء� -أن من حق املت�رضرين
من امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية �أن
يعربوا عن غ�ضبهم.
وقال ال�صايف "�إن هناك م�شاكل �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية يف البالد ،و�إن من
حق النا�س �أن يعربوا عن غ�ضبهم �إن مل
حتل تلك امل�شاكل ،ب�رشط �أن يكون ذلك
الغ�ضب حتت ال�سيطرة".
وجتمع الع�رشات من املتظاهرين
�أمام مبنى جمل�س حمافظة الب�رصة و�سط
املدينة؛ احتجاجا على تردي اخلدمات

العامة والف�ساد ،وقلة فر�ص العمل.
ورفع املتظاهرون الفتات ،ورددوا
�شعارات مناه�ضة للحكومة ،حمملني
�إياها م�س�ؤولية ا�ست�رشاء الف�ساد يف
مفا�صل الدولة ،و�سوء اخلدمات العامة،
ف�ضال عن تدين م�ستوى معي�شة ال�سكان.
وخرجت املظاهرة و�سط انت�شار كثيف
لقوات مكافحة ال�شغب وال�رشطة املحلية
و�سط املدينة .وقال �أحد املتظاهرين
لوكالة الأنا�ضول "�إن احلكومة العراقية
غري جادة يف تنفيذ تعهداتها بخ�صو�ص
�سنوا�صل
املتظاهرين..
مطالب
التظاهرات ولن نتوقف حتى ت�ستجيب
احلكومة ملطالبنا ب�شكل فعلي".
و�أ�ضاف "البلد ال يزال م�رسحا للف�ساد

�أكد رئي�س «التيار الوطني احلر» وزير
اخلارجية يف حكومة ت�رصيف الأعمال
اللبنانية جربان با�سيل «�أننا مل نفكر
يوم ًا �أننا �سن�أتي �إىل احلكم بل كان همنا
ا�ستقالل لبنان و�سيادته فقط» .وقال« :يف
احلكومة اليوم ،عليهم �أن يفهموا ملاذا
ال ن�ستطيع �أن نتنازل عن ثمثيل �شبابنا.
عليهم �أن يفهموا �أننا نا�ضلنا ل�سنوات
لن�صل �إىل حكومة متوازنة ال لنخ�رسها
اليوم ،عليهم �أن يفهموا �أن يف رقبتنا دم
�شهداء ليتحرر لبنان وتبنى فيه دولة
وليكون هناك توازن وميثاقية وعدالة».
وتوجه با�سيل �إىل منا�رصيه خالل
رعايته املهرجان الذي نظمه «التيار»
ملنا�سبة ذكرى � 7آب يوم اعتقل �شباب
«التيار» و «القوات اللبنانية» خالل
تظاهرات احتجاج ًا على الوجود ال�سوري،
بالقول« :ال ي�صعب �شيء علينا عندما نقرر
من دون غطاء دويل .وحدنا وقفنا يف

وجه العامل ،يف وجه اجليو�ش
ودول كبرية ،واجهنا وانت�رصنا
وحررنا بلدنا» .و�أ�ضاف� 7« :آب
هي العني التي ك�رست خمرز
العتمة ومن ا�ستطاع �أن يقوم بهذا
ال�شيء لي�س من ال�صعب �أن يك�رس
الفا�سد والف�ساد» .واعترب �أن «من
الطبيعي �أنهم �سيهاجموننا عندما
نريد ك�رس ف�سادهم ،وبالت�أكيد
�سيقومون بت�شويه �سمعتنا
عندما نواجههم ونحاول �أن نبني
دولة ،لكن الأهم �أننا �أوالد ق�ضية م�ؤمتنون
عليها» .وقال« :على �شبابنا �أن يفهموا
ملاذا نقف ونقاتل عند كل حمطة» .و�س�أل:
«ما بالهم (ال�شباب) �إذا �ضمت احلكومة
ن�صف وثلث وكل واحد معه وزير؟» .وزاد:
«يريدون حكومة تعمل وت� ّؤمن م�ستقبلهم.
كل قتالنا من �أجل �أن تكون هناك عدالة.
م�شكلتنا �أنهم يقاتلوننا ويعطلوننا

امل�ست�رشي بجميع مفا�صله ..نحن
بانتظار خطوات فعلية وجادة ملحاربة
الف�ساد ،وتقدمي الفا�سدين للعدالة،
والعمل بجدية لتح�سني اخلدمات وتوفري
دخل وفر�ص عمل للعاطلني".
وتعد الب�رصة مهد احتجاجات �شعبية
متوا�صلة منذ التا�سع من يوليو املا�ضي،
�شملت عدة حمافظات و�سط وجنوبي
العراق.
وتخللت االحتجاجات �أعمال عنف
و�إحراق ممتلكات عامة ومكاتب �أحزاب،
وخلفت  14قتيال ،ف�ضال عن مئات
امل�صابني من قوات الأمن واملتظاهرين.
والحتوائها اتخذت احلكومة العراقية
على مدى الأ�سبوعني املا�ضني قرارات
ل�صالح تخ�صي�ص وظائف حكومية
و�أموال ،وتعهدت بتنفيذ م�شاريع لتح�سني
اخلدمات يف حمافظات الب�رصة وذي قار
واملثنى ومي�سان والديوانية وكربالء
وبابل.
لكن املحتجني يقولون �إن قرارات
احلكومة ال تتنا�سب مع حجم املطالب،
وي�شككون يف �إيفاء احلكومة بوعودها.

اختار اجلناح املن�شق عن "حزب
اجلبهة ال�شعبية" يف �ساحل العاج
الرئي�س ال�سابق لوران غباغبو ،الذي
يحاكم حاليا �أمام املحكمة اجلنائية
الدولية بتهم ارتكاب جرائم �ضد
االن�سانية ،رئي�سا له.
وكان غباغبو ( 73عاما) هو املر�شح
الأوحد لرئا�سة اجلناح املن�شق يف
احلزب ،وقد فاز بن�سبة  97.5باملئة
من �إجمايل � 5325صوتا ،بح�سب ما
�أعلن فرانك �أندر�سون كوا�سي املتحدث
با�سم اجلناح املوايل لغباغبو يف
احلزب املعار�ض .وقال كوا�سي
لوكالة فران�س بر�س "يبقى غباغبو
حجر الزاوية يف جماعتنا" .يف
املقابل �أعيد انتخاب رئي�س الوزراء
ال�سابق با�سكال �أيف نغي�سان رئي�سا
لوالية من خم�س �سنوات لـ"حزب
اجلبهة ال�شعبية" الذي �أ�س�سه غباغبو،
بح�سب ما �أعلن م�س�ؤول حزبي .وي�شهد
"حزب اجلبهة ال�شعبية" �أزمة كبرية،
وهو منق�سم اىل ف�صيلني.
ي�ؤيد الف�صيل الأكرب نغي�سان،

فيما ي�ؤيد املعار�ضون عبد الرحمن
�سنغاري ،املقرب من غباغبو.
وغباغبو �أول رئي�س �سابق يحاكم �أمام
املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي.
دفع غباغبو برباءته من التهم
املوجهة اليه على خلفية �أعمال عنف
�أعقبت االنتخابات و�شهدتها �ساحل
العاج يف  2010و.2011
ُقتل نحو ثالثة �آالف �شخ�ص يف
الأزمة التي ع�صفت ب�أبيدجان� ،إحدى
تنوعا ،يف �أعقاب
�أكرث املدن الأفريقية
ً
االنتخابات الرئا�سية يف نوفمرب 2010
حني رف�ض غباغبو االقرار بهزميته
�أمام خ�صمه اللدود والرئي�س احلايل
احل�سن وتارة.

احت�شد ع�رشات �آالف اال�رسائيليني
الدروز و�أن�صارهم و�سط تل �أبيب ال�سبت
املا�ضي ،لالحتجاج على قانون جديد
يعتربون �أنه يجعل منهم �سكان ًا من
الدرجة الثانية.
وين�ص القانون الذي مت �إقراره ال�شهر
املا�ضي لي�صبح جزء ًا من القوانني
الأ�سا�سية التي تعد مبثابة د�ستور على
�أن ا�رسائيل هي «الدولة القومية لل�شعب
اليهودي».
وال يت�ضمن �إ�شارات �إىل امل�ساواة �أو
الدميوقراطية ملمح ًا بذلك �إىل �أن الأولوية
هي للطابع اليهودي ،بينما ي�شري �إىل �أن
ا�رسائيل هي الوطن التاريخي لليهود
ومينحهم احلق «احل�رصي» لتقرير
امل�صري فيها.
وندد مواطنو ا�رسائيل العرب ب�شدة
بالقانون وخ�صو�ص ًا الدروز البالغ
تعدادهم � 130ألف ًا.
وبخالف غريهم من العرب الذين
ب�إمكانهم التطوع للخدمة يف اجلي�ش
اال�رسائيلي ،ف�إن اخلدمة يف اجلي�ش �أو
ال�رشطة �إىل جانب اليهود اال�رسائيليني
�إجبارية بالن�سبة للدروز.
وهتف امل�شاركون يف التظاهرة
وهم يحملون الأعالم الدرزية بالألوان
اخلم�سة منادين بـ«امل�ساواة» ،فيما
ق ّدرت و�سائل اعالم حملية عددهم ب�أكرث
من � 50ألف متظاهر.
ونقلت و�سائل �إعالم ا�رسائيلية عن

الرئي�س الروحي للطائفة الدرزية ال�شيخ
موفق طريف قوله يف خطاب« :على رغم
والئنا غري امل�رشوط للدولة ،الدولة ال
تنظر �إلينا كمواطنني مت�ساوين».
وقال اجلرنال الع�سكري ال�سابق �أمل
�أ�سعد �إن امل�س�ؤولني الدروز الكبار يف
امل�ؤ�س�سة الأمنية مثله «يريدون االحتفاظ
بهويتهم الإ�رسائيلية ،ويعتقدون ان
ب�إمكان احلكومة ورئي�سها �إ�صالح
القانون».
وكان رئي�س الوزراء اال�رسائيلي
بنيامني نتانياهو عقد �سل�سلة لقاءات
مع زعامات الدروز يف ا�رسائيل م�ؤكدا
لهم «ال يوجد �شيء يف القانون يتعار�ض
مع حقوقكم كمواطنني مت�ساوين داخل
ا�رسائيل ،وال يوجد �شيء ميكن ان مي�س
بالو�ضع اخلا�ص للطائفة الدرزية يف
ا�رسائيل».
�إال �أن اللقاءات والتطمينات مل
متنع عدد ًا من الع�سكريني الدروز يف
رتب متدنية من اال�ستقالة من اجلي�ش
اال�رسائيلي احتجاجا على القانون.

ً
متوازنا من دون حكومة متوازنة ع�شرات االف يتظاهرون يف �إ�سرائيل �ضد قانون «القومية»
با�سيل :ال م�ستقبل

ليحرمونكم منها» .و�شدد على �أنه «كما
ك�رسنا الإحتالل والو�صاية �سنك�رس الف�ساد
يف لبنان» .وقال« :عليكم �أن تفهموا ملاذا
نعاند يف �ش�أن احلكومة لأننا �إذا مل نح�صل
على حكومة متوازنة اليوم ال ن�ستطيع �أن
نعدكم مب�ستقبل متوازن» ،الفت ًا �إىل �أن
«التيار الوطني احلر �إذا �شاخ انتهى وعليه
�أن يبقى يف جتدد دائم».

وزير اخلارجية الإيطايل يف القاهرة يبحث ملفي الهجرة والغاز

بحث وزير اخلارجية الإيطايل
�إينزو ميالنيزي خالل زيارته
القاهرة اول �أم�س االحد ،ملفات
عدة مع الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي ووزير اخلارجية �سامح
�شكري ،على ر�أ�سها الهجرة غري
ال�رشعية والتطورات يف ليبيا،
واكت�شافات الغاز يف �رشق املتو�سط
وق�ضية الباحث الإيطايل جوليو
ريجيني الذي عرث عليه قتي ً
ال يف
م�رص يف فرباير عام  ،2016وتتعاون
الدولتان يف حماولة فك غمو�ض
اجلرمية التي �أودت بحياته.
وقال الناطق الر�سمي با�سم
الرئا�سة ال�سفري ب�سام را�ضي� ،أن
ال�سي�سي �أ�شاد باهتمام البلدين
بتطوير جماالت التعاون امل�شرتك
خالل الفرتة الأخرية ،و�أكد حر�ص
م�رص على الك�شف عن مالب�سات مقتل
ريجيني ،وموا�صلة التعاون الكامل
وب�شفافية تامة ،من خالل ال�سلطات
املعنية بخا�صة ال�سلطة الق�ضائية
ممثلة بالنيابة العامة امل�رصية
التي تقوم بالتن�سيق مع نظريتها
الإيطالية ،ملعرفة مرتكبي اجلرمية
وتقدميهم �إىل العدالة .و�أ�شار �إىل
�أن ال�سي�سي �أ�شاد بالتعاون املثمر
والبناء مع ال�رشكات الإيطالية،
خ�صو�ص ًا يف جمال الغاز والطاقة،

معرب ًا عن تطلعه �إىل مزيد من
التعاون يف هذا املجال خ�صو�ص ًا
يف ظل �سعي م�رص �إىل �أن ت�صبح
مركز ًا لتداول جتارة الغاز
والطاقة يف جنوب املتو�سط.
و�أ�شاد الوزير الإيطايل بالتعاون
الإيجابي وال�شفافية بني ال�سلطات
املعنية امل�رصية والإيطالية يف ما
يخ�ص مقتل ريجيني ،معرب ًا عن ثقته
ب�أن هذا اجلهد امل�شرتك �سي�ساهم يف
التو�صل �إىل احلقيقة التي يبحث
عنها اجلانبان.

ويعد ميالنيزي �أول وزير خارجية
�إيطايل يزور القاهرة منذ العام
.2015
وقال �شكري يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع نظريه� ،إن القاهرة
وروما تعمالن على تعزيز العالقات
الثنائية بينهما وبحث زيادة
اال�ستثمارات الإيطالية يف م�رص
وا�ستئناف عمل جمل�س رجال الأعمال
والدفع نحو دعم جهود م�رص لدعم
الإ�صالح االقت�صادي والتعاون يف
مكافحة الإرهاب.

3قتلى يف في�ضانات مترنا�ست اجلزائرية

�أفادت م�صادر جزائرية
مبقتل ثالثة �أ�شخا�ص يف
في�ضانات �شهدتها والية
مترنا�ست.
وانت�شلت م�صالح احلماية
املدنية ثالث جثث غرقوا
يف �إحدى الربك املائية
م�ساء ال�سبت املا�ضي يف
منطقة تنغاكلي (على بعد
 25كيلومرت ًا �شمال �رشقي
مدينة مترنا�ست).
ونقلت وكالة الأنباء اجلزائرية
�أنّ ه تقرر �إيفاد جلنة وزارية م�شرتكة
بالتن�سيق مع القطاعات املعنية
�إىل مترنا�ست �إثر اال�ضطرابات
اجلوية التي �شهدتها املنطقة.
كما �أ�صدرت القيادة العليا للجي�ش
اجلزائري �أوامر ملفارز اجلي�ش

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

فاك�س127749 :
بالتدخل يف منطقة عني قزام لتقدمي
امل�ساعدة للأهايل الذي حا�رصتهم
الفي�ضانات ،وفك العزلة عن
املنطقة وفتح امل�سالك املقطوعة».
و�أكد بيان للجي�ش اجلزائري �أن
وحداته «تبقى على �أهبة اال�ستعداد
للتدخل ال�رسيع كلما دعت ال�رضورة
لذلك».

هاتف التوزيع200454  :
هاتف االعالنات125013  :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er

4

الثالثاء 2018 /8 /7

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()195

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

ابداعات �شبابية يف مهرجان ال�شباب  ب�ساوا
الن�شاطات ال�شبابية التي   �شكلت   فعاليات  
املهرجان  الثامن  لل�شباب  الذي  نظم حتت  �إ�شراف  
االحتاد الوطني  لل�شباب  وطلبة  ارتريا من  الثالثة
ع�شر وحتى اخلام�سة ع�شر من   يوليو املن�صرم  
بحرم  �صانعة ال�شباب  �ساوا  الميكن  �سردها  كاملة  
يف �آن واحد نظرا لكرثتها حيث كانت   ن�شاطات
عامة  ت�ضمنت   جوانب عديدة مليول  ال�شباب التي
�شملت التخ�ص�صات  يف الفنون الثقافية يف املو�سيقى  
والرتاث   والفن الت�شكيلي للر �سومات   والإبتكار
والت�صنيع وامل�سابقات االدبية يف ال�شعر واخلطابة  
واملعلومات العامة بالإ�ضافة ملوا�ضيع �أخرى  تطرقنا
اليها من قبل.
وقد ج�سدت عرب تلك الن�شاطات املواهب
ال�شبابية   التواقة للم�ساهمة يف   م�شاريع التنمية
ال�شاملة للبالد بالعطاء احلقيقي النابع  من الرغبة  
البناءة املح�صنة بالعلم  واملعرفة املهنية والدرا�سية
ومن الدافع احلما�سي   ل�صنع امل�ستقبل املزدهر
الذي   ي�ضمن   الرفاهية   للمواطنني يف   م�ضمار
التطور العام   على خمتلف اال�صعدة احليوية
باحلفاظ على الهوية الوطنية   املحمية بالوحدة
التي   الميكن العي�ش  دونها،ا�ضافة اىل   التم�سك  
ب�سماحة العادات والتقاليد و�صيانتها لتواكب  
الع�صر احلديث  وتثبت  وجودها.
اذن   اعزائنا القراء وكما تابعتم   يف االعداد
ال�سابقة   ل�صحيفتكم   ارتريا احلديثة   مت تناول   
جانب الإبتكار والت�صنيع الذي كان ي�شكل اهم
الن�شاطات  ال�شبابية يف املهرجان  لهذا العام   2018
وذلك عرب املقابالت التي اجريناها مع عدد من
ال�شباب املبتكرين بغر�ض   التعرف على مدى
النجاح الذي حتقق يف هذا العمل واهميته.واليكم
اليوم يف اخر املقابالت  هذه املقابلة التي  اجريناها
مع املن�سق العام  لالعمال الإبتكارية واملخرتعات  
التي  متت امل�شاركة بها يف املهرجان  املهند�س  /ل�ؤل
كيدانى (ودي معيتى) كما يلي-:

     تقرير�/سليمان حممد �سعد
بد�أنا احلوار مع املن�سق العام
لالعمال الإبتكارية يف املهرجانات
ال�شبابية املهند�س /ل�ؤل كيداين
ب�س�ؤال حول عدد الأعمال الإبتكارية
التي تتم امل�شاركة بها يف مهرجان
ال�شباب لهذا العام .وحول اخلطوات
التي اتبعت جلميع تلك االعمال من
االقاليم اجاب بالقول مايلي-:
كما هو معلوم �إن الإبتكار والت�صنيع
هو احد االن�شطة التي كانت والتزال
حتظى بالأولوية لت�سجل ح�ضورها
يف املهرجانات ال�سابقة ،وكما هو
احلال ل�ضمان ا�ستمرارية مثولها
�رشعت
يف مهرجان هذا العام
اجلهة املخت�صة للإحتاد ويف وقت
مبكر ب�إر�سال بيانات �رشوط اعمال
الإبتكار مل�س�ؤويل فروع الإحتاد يف
االقاليم لتملأ بالنا�شطني يف جماالت
الإبتكار والت�صنيع ثم تر�سل للمكتب
املركزي بعد الت�أكد من �صحتها.
وعلى هذا اال�سا�س قد و�صلتنا من
الأقاليم  105م�رشوع ابتكاري
ت�ضمن جماالت خمتلفة  ،حيث كانت
امل�شاركة يف امليكانيكا وجمال
الكهرباء ويف املجال االلكرتوين ويف
امليكنكية والكهربائية باال�ضافة اىل
الكمبيوتر وجماالت احرى .ومي�ضي
املهند�س /ل�ؤل يف تو�ضيحه حول
عملية البحث والتقييم التي اجريت
يف امل�شاريع الإبتكارية ،بعد ان مت
جمعها من الأقاليم بلجنة كونت
من مواطنني ميتلكون الكفاءات
التخ�ص�صية يف هذا املجال ،وذلك
قبل انعقاد املهرجان ب�ساوا.
ومبوجب قرار اللجنة مت اختيار70
من امل�شاريع الإبتكارية  ،قدمت يف
مهرجان هذا العام ،وبنف�س الطريقة
اي�ضا وا�صلت جلان التحكيم عملها
لفرز امل�شاريع الإبتكارية الفائزة

املهند�س /ل�ؤل كيدانى

يف املهرجان حيث كانت ال�رشوط
التي �إ�ستعانوا بها يف التحكيم
ركزت على امل�شاريع الإبتكارية التي
متتلك اجلودة ودورها امل�ساعد يف
امل�صلحة العامة من خالل الفائدة
التى �ستجنى منها ،واىل اي مدى
ميتلك مبتكريها من الكفاءة والقدرة
يف اتقان عملهم على حمور مهنة
والت�صنيع ،وعلى هذا
الإبتكار
الأ�سا�س مت اعالن فوز  21عمل
ابتكاري يف املهرجان.
بخ�صو�ص الوقت الذي
اما
ا�ستغرق جلمع االعمال الإبتكارية
والتكاليف املادية التي خ�ص�صت
لإجناز ذلك ذكر يف اجابته بالقول
،بان الإ�ستعدادات جلمع االعمال
الإبتكارية بد�أت يف 1/11/2017
للمتخ�ص�صني
بعقد الإجتماعات
يف املجال ،وافراد جلان التحكيم
الذين مت اختيارهم من املعاهد
العليا يف البالد  ،وذلك للت�شاور حول
امليزانية التي يحتاجها الربنامج
والطرق التي �ستتبع من قبل جلان
التحكيم ،يف تقيم اعمال املبتكرين
والكيفية التي ت�ضمن م�ستقبلهم.
وبعد م�صادقة االحتاد على امليزانية
التي مت حتديدها يف تلك الإجتماعات
انتهت الرتتيبات االخرى مثل جمع
امل�شاريع الإبتكارية من االقاليم
واخلال�ص من تقييمها ب�شهر قبيل
�إنطالق فعاليات املهرجان الر�سمية

التي بد�أت يف الثالثة ع�رش من �شهر
يوليو للعام احلايل.
وملعرفة مدى التطور يف جمال
من خالل
والت�صنيع
الإبتكار
املالحظات للن�شاطات الإبتكارية
التي قدمت يف مهرجان هذا العام
مقارنة بتلك التي قدمت يف املنا�سبات
ال�سابقة �س�ألنا املن�سق فاجاب
بالقول -:احد ال�رشوط اال�سا�سية
التي نفر�ضها على املبتكرين تلزمهم
ب�أن يقدموا م�شاركة مبتكرات جديدة
مل ت�شاهد من قبل ،وعلى هذا اال�سا�س
جند الفرق يف االعمال الإبتكارية
التي �شاركوا بها يف مهرجان هذا
العام  ،كما و�صفت من قبل معظم
الزوار بامل�شجعة نظرا لنمو مواهب
ال�شباب املت�صاعد ،يف تطوير جمال
الإبتكار وبالذات يف جمالت الطاقة
يف الكمبيوترات
والتكنولوجيا
.وهذا يعود بالف�ضل �إىل اهداف
الإحتاد ال�سامية التي تتمثل يف
عقده مثل هذه املهرجانات يف �ساوا
،ليتم عربها تبادل الفكر واملواهب
املفيدة بني ال�شباب على كافة املهن
ال�سيما يف جمال الإبتكاروالت�صنيع،
وانطباعات
وح�سب مالحظاتنا
الزوار التطور يف جمال الإبتكار اخذ
يف ازدياد ويب�رش بالإزدهار.
وللإطالع على اخلطوات الداعمة
لدعم املبتكرين
التي تتخذ
نحو
وت�شجيعهم على الإ�ستمرار
اجناز الكثري من املبتكرات احلديثة
اجاب املن�سق العام على �س�ؤالنا
بقوله-:
التكاليف يف بداية العمل الإبتكاري
تنح�رص على املبتكرين انف�سهم ولكن
يف مثل هذه املنا�سبات وغريها
من املهرجانات تقوم الإحتادات
بتقدمي
احلكومية
وامل�ؤ�س�سات
الدعم املعنوي واملادي على ح�سب
الإمكانيات املتاحة ،ولكن ال�شئ
الذي اريد الإ�شارة اليه يف هذه النقطة
�أن القيام مبهام الدعم للنا�شطني يف
جمال الإبتكار لي�س م�س�ؤلية الإحتاد
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وحدها بل

هي م�س�ؤلية املجتمع ب�أ�رسه ،ولذا
يجب على املجتمع وخا�صة ا�صحاب
املال ان يولوا اهتمامهم لهذا
املجال ،وميدوا الدعم للنا�شطني به
حتى توفر فوائد الإبتكار والت�صنيع
احتياجات املجتمع الالزمة.
ويف اخلتام اف�سحنا املجال امام
من�سق اعمال الإبتكار ان يقول كلمته
االخرية ،والذي بداها بالتو�صية
ملن يعنيهم االمر قائال" :او�صي
اجلهات املعنية ان تويل اهتمامها
به�ؤالء النا�شطني يف جمال الإبتكار
،وب�صفة خا�صة النا�شئني ال�صغار
منهم  ،والتعرف على ميولهم ومن
ثم يتم ادخالهم يف املدار�س
واملعاهد العليا بغ�ض النظرعن
م�ستوياتهم الدرا�سية حتى ولوكانت
يف املراحل املتو�سطة والثانوية
وما�شابه ذلك ،النه ي�ساعد يف تنمية
املواهب له�ؤالء املبتكرين ال�صغار
ويفتح الطريق امامهم لي�صنعوا
املعجزات يف هذا املجال احليوي
واملهم".
ثانيا او�صي املواطنني عامة
اينما كانوا �سواء يف داخل او خارج
الوطن ان ميدوا يد العون والدعم
الالزم لتطوير هذا املجال وت�شجيع
النا�شطني ،وذلك ملا له من فوائد يف
النقلة ال�رسيعة بالتنمية ال�شاملة
التي يجري جمهود الأمة يف �سبيلها.
اذكر اجلميع بان م�س�ؤلية
 ،وهنا
ّ
الدعم مل�شاريع املبتكرين اليتوقف
دعمها على امل�ؤ�س�سات احلكومية
فقط ،بل امنا يتوجب على جميع
افراد املجتمع لتكون مثمرة على
النحواملطلوب.
و يف ختام هذا احلوارالذي اجريناه
مل يبق لنا �شيء �سواء ان نلقي عليه
كلمة الوداع على امل اللقاء معه يف
تن�سيق اعمال ابتكارية جديدة يف
عطاء املهرجانات القادمة متمنني
له النجاح وال�سداد يف خطوات
عمله البناءة.
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كيف ن�ساعد �أبناءنا الطالب على التفوق والنجاح
�إعداد الأ�ستاذ /حممد  �صالح �سليمان

فلتكن البيت مدر�سة  ،وليكن �أفراد
الأ�رسة معلمون  ،و ؟؟؟؟ كما �أن اليد
الواحدة الت�صفق وحدها � ،أي �أنها ال
تتمكن من �إي�صال الر�سالة التي يحملها
�صوت الت�صفيق �إىل امل�ستمع ب�شكل
كامل  ،فكذلك ال ميكن �أن يت�أتي جناح
التلميذ كنتيجة لتوفر عن�رص واحد
من ال�رشكاء يف العملية التعليمية (
املدر�سة ،الأ�رسة ....الخ ) �،أي �أن
العن�رص الواحد وحده الميكن �أن يتمكن
من حتقيق �أهداف الر�سالة التعليمية
ال�سامية و�إي�صالها �إىل التلميذ ب�شكل
كامل  ،مما يعني ب�أن الإعداد املدر�سي
والرتبوي وخا�صة يف املراحل الأوىل
من الدرا�سة يعتمد �أكرث من غريها
على التعاون والتن�سيق الل�صيقني بني
البيت واملدر�سة وغريها من املعنيني
بالأمر ،
ومع الو�ضع يف االعتبار كل ما �سبق
ذكره � ،إال �أن الدرا�سات والبحوث ت�ؤكد
دوما ب�أن الأ�رسة والأبوين يحتالن
املرتبة الأوىل من بني ال�رشكاء و�أن
بقية ال�رشكاء يقفون مكتويف الأيدي يف
حالة انعدام دور الأ�رسة والأبوين، ،
ولهما الأ�سبقية والدور الكبري والقدح
املعلى يف تعليم وتربية الطفل ،
بل ويعتربانهما املعلمني الأولني
للطفل �سواءا ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش حيث يرى بع�ض الرتبويني
ب�أنه �إذا كان البد للتعليم املدر�سي �أن
ينجح  ،فالبد من �أن تتم
العناية بالأبوين قبل
كل �شيئ ومتكينهما من
�أن يلعبا دورا �إيجابيا
يف م�ساعدة الطفل ب�شكل
خا�ص وم�ساعدة املدر�سة
ب�شكل عام  ،وخا�صة
عند ا�سهامهما يف م�ساعدة
التلميذ يف البيت يف مراجعة
ومذاكرة ما در�سه وما تعلمه
يف املدر�سة  ،وبذلك ي�صبحان
معلمني وعن�رصا هاما وجزءا
اليتجز�أ من املدر�سة وعملها ،
وهنا البد من توعيتهما و�إعدادهما
ليلعبا هذا الدور الهام والكبري
م�سبقا  ،و�أن يعطيا جزءا من املقرر
الدرا�سي والتوجيهات الالزمة حتى
يتمكن الطفل من ممار�سته �سواء قبل

او بعد املدر�سة  ،وحتى قبل التحاقه
باملدر�سة  ،مما ي�ؤكد �أهمية و�رضورة
وجود التفاعل الإيجابي لي�س بني
املدر�سة والبيت فح�سب بل وبني جميع
ال�رشكاء يف العملية التعليمية وعلى
ر�أ�سهم املدر�سة واملعلم واملجتمع ،
حيث �أنه من ال�رضورة مبكان �أن ي�ؤدي
تكامل جهود كل تلك اجلهات �إىل تكامل
�شخ�صية التلميذ �سواءا من النواحي
العلمية �أو االجتماعية �أو الثقافية �أو
النف�سية ،.......
كما �أن املجهود الأ�رسي من �ش�أنه
�أن ي�ساعد املدر�سة يف وجود التفاعل
الإيجابي بني املعلم والأطفال ملا يف
ذلك من �أهمية كربى يف توفري البيئة
واجلو التعليمي املنا�سب  ،مما ي�ؤدي
يف نهاية املطاف �إىل متكني املتعلم
من الإبداع والتفوق منذ بداية م�شواره
للن�ش�أة
 ،التعليمي حيث ال�ضمان
التعليمية اجليدة للمتعلمني  ،وذلك
ح�صولهم على اخلربات واملهارات
الأ�سا�سية والتمهيدية من قبل الأ�رسة
التي تخلق �أ�سا�سا متينا للمراحل
التعليمية برمتها يف امل�ستقبل  ،لأن
ح�صول املتعلم على الأ�سا�س املتني
وهو �صغري يجعل التلميذ يجتاز كل
املراحل التعليمية بنجاح  ،حيث �أن
عدم �أو �ضعف الإعداد الأ�رسي للتلميذ
يعني �ضعف التلميذ يف جميع املراحل
التعليمية  ،اللغوية منها والأكادميية
.
و�إذا مل جتد هذه
القدرات وهذه الطاقات
الدعم
الذهنية
والرعاية
الأبوي
واالهتمام الكافيني
الذي
واالعرتاف
ت�ستحقه من قبل
العليا
اجلهات
 ،ف�إنها ت�ضيع
وهدرا
�سدى
غري
وت�صبح
مثمرة من �أن
تتم اال�ستفادة
يف
منها
ال�شخ�صي
امل�ستويني
واالجتماعي  ،وكذلك على امل�ستوى
،بل وقد ت�ستخدم هذه
الوطني
الطاقات ب�شكل عك�سي متاما  ،حيث
ميكن �أن يلج�أ �أ�صحابها �إىل م�سارات

مدمرة لهم ولأوطانهم  ،وبدال من
ذلك يجب اال�ستفادة منها وتوظيفها
مل�صلحة املجتمع والوطن  ،كما �أن
الإعداد الأ�رسي من �ش�أنه �أن يدعم جهود
املعلم الذي يجب �أن يجد كلما يعينه
يف عمله من امل�ساعدة والتعاون من
خمتلف فئات املجتمع حتى يتقوى ،
فماملعلم �إال مر�آت عاك�سة لل�سلوكيات
والأخالقيات احلميدة يف الأطفال ،
وهو الذي ي�سبح بهم �إىل �شاطئ النجاة
 ،واحرتام عادات وتقاليد جمتمعاتهم
 ،وكذلك يجب �أن يكون  ،وهو الذي
ي�سري بهم على �ضوء املوجهات العامة
ويحقق من خاللهم �أهداف العملية
التعليمية عامة  ،وينمي فيهم روح
الت�سامح واالحرتام املتبادل فيما
بينهم  ،ويجعلهم يراعون التنوع
الثقايف والإثني  ، ......وهو الذي
تتج�سد فيه القيم االجتماعية
ال�سائدة والنظر �إليها بامل�ساواة
،ويغر�س الوطنية وحب الوطن يف
الطفل يف املدر�سة.
كما �أن ا�شرتاك الأبوين و�إ�سهامهم يف
تنفيذ عمل املدر�سة يعزز من فر�ص
ح�صول املتعلم على التعليم املبكر
 ،حيث يفتح له طرق و �سبل التعليم
اللغوي وتنمية خياله وحتبيبه للتعلم
وي�سهم يف تقلي�ص ن�سبة الف�شل الدرا�سي
على م�ستوى البالد عامة  ،مما يرتتب
عليه بالتايل حماربة الهدر املدر�سي
كما ي�ساعد يف تر�سيخ القيم الثقافية
و املعرفية و االخالقية يف نف�سية
ووجدان الطفل .
وما دام دور الأبوين كمعلني بارزا يف
بع�ض البيوت  ،ومنعدما يف بع�ضها
الآخر  ،حيث يت�سبب يف وجود
التفاوت بني تالميذ ال�صف الواحد
ب�شكل وا�ضح للعيان  ،بل والت�أثري يف
م�ستقبلهم الدرا�سي برمته  ،فقد �أ�صبح
لزاما على اجلميع العمل مل�ساعدة
الأ�رس لتقوم بهذا الدور وتعميمه يف
جميع املناطق  ،مما �سي�ساهم بدوره
يف حت�سني م�ستوى التعليم االبتدائي
ومن بعده املتو�سط والثانوي  ،وال
بد من اعطاء االهتمام الكايف للتعليم ما
قبل املدر�سي وربطه بالأ�رسة  ،و�إبراز
دورها الإيجابي فيه  ،و ان نوفرللأ�رسة
الأر�ضية املنا�سبة حتى تلعب دورها
ب�شكل كامل � ،سواءا كان يف الريف
�أواحل�رض وحتى املناطق النائية حتى
يتمكن الأطفال بها من م�سايرة ومواكبة
التطور العلمي والتكنولوجي املعا�رص
 ،وي�ضمنو الرتبية ال�صحيحة وال�سري
الدرا�سي ال�سليم  ،علما ب�أن م�ستقبل
التلميذ الدرا�سي كله مرهون مبا
ح�صل عليه من املعارف و املفاهيم
واملهارات واخلربات
والأن�شطة
والتجارب التي اكت�سبها الطفل يف
البيت  ،وكذلك يف مرحلة التعليم
االويل  ،ح�سب الت�سل�سل املنهجي

املعمول به يف جميع الدول  ،وهذا
هو عني ال�سبب الذي يجعل التالميذ
الذين مل يعدو من قبل الأ�رسة يف
حرية من �أمرهم عند دخولهم املدر�سة
الإبتدائية  ،بل ويخلق لديهم نوعا من
اخلوف واخلجل والإرتباك من اجلو
اجلديد الذي �إلتحقو به خارج البيت
ولأول مرة يف حياتهم  ،وذلك بعك�س
املجموعة الأخرى من التالميذ التي
متتعت بالدرا�سة يف تلك املرحلة
العمرية يف البيت و�ألفت �أ�ساليب
الدرا�سة مقدما  ،حيث ت�ستثمر ذلك
مل�صلحتها يف اال�ستفادة من عمليات
التعليم والتعلم املبا�رش منها وغري
املبا�رش  ،باعتبارها قد تعودت على
كل ذلك منذ �أعوام كاملة،وال فرق
عندها بني البيت واملدر�سة  ،كما �أن
�سري عمليتي التعليم والتعلم ي�صبح
�سهال للتالميذ من هذا النوع ب�إعتباره
موا�صلة وا�ستمرارا ملا در�سه التلميذ
من قبل (يف البيت )
وبهذا يكون الإعداد الأ�رسي قد �أ�سهم
لي�س فقط يف بناء التالميذ وحتقيق
التوافق والتكيف فيمابينهم والتقريب
بني م�ستوياتهم العلمية والأكادميية
واملهنية وحتقيق طموحاتهم يف
حتقيق م�ستقبلهم الو�ضاء والتمتع
بحقوقهم الأ�سا�سية يف احل�صول على
التعليم الذي ي�شكل النافذة التي
يطلعون من خاللها على علوم وخريات
العامل املعا�رص  ،بل وي�صبح �أداة
لتحقيق التوافق االجتماعي والثقايف
واحل�ضاري  ،وعامال لتوحيد الر�آى
وامل�شاعر والأحا�سيي�س واخلربات
وكذلك منربا لتمهيد الطريق الذي
يو�صل �إىل الوحدة الوطنية  ،ملا
للتن�شئة الأوىل من ت�أثري كبري على
ت�شكيل �شخ�صية االن�سان � ،إن كانت
جيدة �صاحلة �أدت �إىل �صالح الفرد
واملجتمع  ،و�إن كانت عك�س ذلك
ترتب عليها ت�أثرياتها ال�سلبية �سواءا
كان ذلك على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو
العائلي �أو على امل�ستوى االجتماعي
�أو الوطني عامة .
ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد علماء النف�س
ب�أن التن�شئة الأوىل اجليدة للطفل لها
دور كبري لي�س فقط يف منوه اجل�سمي
اكت�سابه جميع
والعقلي بل ويف
العادات وال�صفات التي ت�ؤهله لأن
يكون ع�ضوا نافعا وفعاال يف املجتمع
 ،بل ومواطنا �صاحلا يعرف ما له
وما عليه  ،يتميز ب�صحته النف�سية
واالجتماعية والتعليمية وتك�سبه
الثقة بالنف�س وتورثه قوة ال�شخ�صية
والقدرة على العمل امل�ستقل ،.....
كما �أنها تهئ له اجلو التعليمي ال�سل�س
 ،ومتنحه الفر�صة ليت�صف بقدر من
الذكاء .
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قومية العفر :تراث  غني وعادات تنظم احلياة اليومية للمجتمع
   قومية العفر  ،احدى القوميات الإرترية
التي لديها تراث وعادات وتقاليد و�أعراف
تنظم حياة القومية الإجتماعية وتديرها
�سلطنة لها �أالف ال�سنني من عمر تواجدها،
ومرت عرب الزمن بالكثري من التطورات
على  م�ستوى الرتاث من �أعراف وتقاليد.
ولبلورة بع�ض  من جوانب هذا الرتاث،
�أجرينا مقابلة مع بع�ض املهتمني والعارفني
برتاث وعادات قومية العفر وهم ال�شاعر
والفنان� /إدري�س طاهر حممد ،و الزميل  
�صالح حممد عمر م�سئول الإذاعة باللغة
العفرية.

جمال حممد علي
اجلزء الأول
�إ�ستهلينا حوارنا بال�س�ؤال عن قومية
العفرالرتاث ،التقاليد ،العادات واملنا�سبات
(الزواج واالحزان) ،و(االزياء ،الت�سريحة،
و�أدوات الزينة) وتطورها عرب الزمن؟
ال�سيد� /صالح حممد عمر :تقطن
قومية العفر الإرترية يف �سواحل
و�ضفاف البحر االحمر� ،إمتداد ًا من
�إقليم جنوب البحر االحمر �إىل �إقليم
�شمال البحر االحمر و�صوال اىل م�صوع
وجزر دهلك يف الداخل الإرتري،
ومتتد القومية �إىل دول اجلوار
جيبوتي و�إثيوبيا ،وب�إعتبار اللغة
العفرية هي من ال�ساللة الكو�شية
لها عالقات لغوية ون�سبية مع
اللغة ال�صومالية ولغة االرومو يف
�إثيوبيا ،وتتالقى لغوي ًا ون�سبي ًا مع
لغة ال�ساهو يف معظم امل�صطلحات
املتداولة يف القوميتني.
كان للقومية عرب التاريخ يف
تكوينها القومي خم�سةُ �سلطنة يعود
تاريخها �إىل �أالف ال�سنني وهي �سلطنة
تاجورا� ،أو�ساِ ،قرِ ُفو،
( زيلع،
ُ
ورحيتا)� ،إثنني من تلك ال�سلطنة
موطنها داخل االرا�ضي الإرترية،
وهي �سلطنة ِ
(قرِ ُفو ورحيتا)�،سلطان
رحيتا ي�سمى (دردر) ،واكربها �سلطنة
رحيتا التي يقال �أن تاريخها يعود
�إىل قبل 1500عام ،وو�صلت للجيل
ال�ساد�س ع�رش ،ولها قوانني عرفية
�شفهية تداولتها االجيال وتعمل
بنظمها �إىل يومنا هذا ،وت�شرتك كل
قبائل القومية يف تفعيلها و�إ�صدار
القرارات عرب �إقامة جمال�س ي�شرتك
فيها زعمائها على نحو مت�ساوي،
وت�ضم �سلطنة رحيتا �ستة وثالثني
قبيلة تربطها عهود ومواثيق قبلية،
اما ال�سلطة يف ال�سلطنة تنح�رص على
قبيلتني وتتناوب عليها ،عند تويل
�إحداهن ال�سلطنة ،يكون النائب من
القبيلة االخرى ووريث العر�ش،
وتتقا�سم كل القبائل م�سئولية الدفاع
والت�صدي والتوجيه وغريها من مهام،
وتكون م�سئولة عن ت�رصفات افرادها
وعن املهام املوكلة بها،واملهام
التي توكل بها القبائل عديدة ،ولها
م�سميات وبع�ض ًا منها كـ (فعمت �أبا)
وتعني قائد ال�شباب ومهمتها الدفاع،
و�أي�ض ًا (�إيبو ،فنتبا ،وريب�سا) وتعني
املهاجمني واملدافعني واملنفذين
وت�ضم الكثري من امل�سئوليات ،وكذلك
(�أ�ؤ�سوبا) وتعني الإعالم والإعالن عن

كل مايخ�ص القومية.
املوقع اجلغرايف الذي تقطنه
القومية ولأهميته الإ�سرتاتيجية
توافد عليه الغزات من كل اجلهات
برا وبحرا ،مما جعل �أفراد القومية
يف موقع ت�أهب و�إ�ستعداد للدفاع
والذود عن �شعبهم واعمالهم
التجارية الربية والبحرية .وكانت
هناك حروب مع الفر�س ومن بعدهم
االتراك وامل�رصيني ،وامل�شهورة
منها مثل موقعة (ع�ساعيال وعد ُبر)
وغريها من حروب ،ومن الناحية
الثقافية والإجتماعية مع الهجرات
املتوا�صلة من دول اجلوار والتجارة
التي جتمعهم كان لها دور يف العملية
الإجتماعية والتعديالت للقوانني
وتتخذ
العرفية يف القومية،
القرارات التي تنظم حياة املجتمع
يف ال�سلطنة عرب �إقامة جمال�س ت�ضم
جميع زعماء القبائل ويتفقوا على
القرارات بع�ض مناق�شتها ،ويقوم
ال�سلطان بالت�صديق عليها ،وبف�ضل
تلك العملية التي لها طابع الت�ساوي
والدميقراطي الجند �أي نزاعات قبلية
قائمة يف القومية ،و�أ�ضاف ال�سيد/
�إدري�س طاهر :تتواجد قومية العفر
يف ثالثة دول وهي دولة �إرتريا
وجيبوتي و�إثيوبيا ،ولها تراث
وتقاليد وعادات مت�شابهة �أو باالحرى
واحدة ،وكان لها يف ال�سابق خم�سة
�سلطنة حتكمها حتت قوانني و�أعراف
منظمة ومتوارثة �شفهي ًا ،تنظم وتدير
حياة املجتمع من خاللها ،والقوانني
العرفية املتبعة لديها تنق�سم
�إىل عدة �أق�سام حيث فيها
جرى بع�ض التعديل مع مرور
الزمن ب�إدخال بع�ض القوانني
املتوارثة من دول ومناطق �أخرى
عرب الهجرات والتعامل الثقايف
والتجاري مع تلك ال�شعوب
ومعظمها مع دول حو�ض البحر
االحمر ،مثل اليمن وال�سعودية
و غريها ،ومنها قوانني ( ُمرعلي
وبر ُدتُ وت بري مدعاي)،
مدعايُ ،
وهي قوانني ت�ضم يف حمتواها ما
يخ�ص تعامل االفراد يف حياتهم
واالحداث التي تواجههم ،من
م�شاكل وحقوق وملكيات،
وواجباتهم وم�سئوليتهم �إجتاه
قومهم ،وتعاملهم مع حميطهم،
�إقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،وي�ضمنوا
حقوقهم و ما عليهم من واجبات،
عرب �سلطة ال�سلطنة ،التي تدير
�شتى نواحي حياتهم وتنظم
امورهم عرب �إقامة املجال�س

التي ت�ضمن م�شاركة كل قبيلة عرب
زعمائها و�شيوخها وتناق�ش كل ما
يخ�ص القومية وتتخذ القرارات
ب�إجماع كل زعماء القبائل ويقوم
ال�سلطان بالت�صديق عليها ،اما
ال�سلطنة املتواجدة حالي ًا يف �إرتريا
هي �سلطنة رحيتا ،وتكون ال�سلطة
فيها بالتناوب بني قبيلتني ،ولكل
قبيلة دور تقوم به يف املجتمع،
وتتخذ القرارات كما ذكر �سابق ًا عرب
�إقامة جمال�س لها م�سميات ومنها
جمل�س املتحدث ب�إ�سم ال�سلطنة
(ح ُلولتا) ،وجمل�س ويل العهد
ُ
(بنُ ويتا) ،وجمل�س �شيوخ القبائل
ُ
(مكابون) .وبف�ضل تلك القوانني
العرفية ال جند الكثري من اخلالفات
بني القبائل ،ويف حال حدوث �أي
منازعات او خالفات يقوم زعماء
و�شيوخ القبائل االخرى بالتدخل
ال�رسيع برفع قطعة قما�ش بي�ضاء
ك�إ�شارة لل�سلم و ت�سمى(عدا ُ�سلو�س)،
ال ي�ستطيع �أي طرف من القبيلتني
املت�شاحنتني �إرتكاب اية م�شاكل او
رد فعل يف حق القبيلة االخرى وذلك
�إحرتام ًا وتقيد ًا باعراف وتقاليد
القومية و�شيوخها وزعمائها  ،ويقام
جمل�س لإحتواء املوقف �رسيع ًا وتتم
حل اخلالفات وترجع العالقة يف
ما بينهم ك�سابق عهدها ب�إعطاء كل
�صاحب حق حقه ،وي�ؤنب الغلطان
منهم ،و�أ�ضاف ال�سيد� /صالح حممد:
يف حال �إرتكاب �أي فرد من القومية
جرمية قتل ،يقوم باللج�ؤ �إىل
ال�سلطان ويحتمي به ويكون حتت
قيده �إىل �أن تقوم ا�رسته او قبيلته
بال�صلح والإتفاق مع قبيلة املقتول
على الدية ودفعها وت�سوية اخلالف
بينهم ،وبذلك ت�سلم اال�رستني او
القبيلتني من هدر الدماء ،ويرجع
القاتل �إىل ع�شريته �سامل ًا �ضامن ًا
على روحه ،وما ذكرناه هو البع�ض
من القوانني العرفية التي كانت
تتبعها القومية �سابق ًا عرب الع�صور
القريبة والبعيدة وما زالت تتبع
الكثري منها �إىل يومنا هذا ،وكل
افراد القومية يكن لها الإحرتام

ويتقيد بها.
ال�سيد� /إدري�س طاهر :يعي�ش
�أفراد القومية يف الريف واحل�رض
وعلى �شواطئ البحر االحمر ،وجند
منهم الرعاة وبع�ض املزارعني يف
الريف ،اما القاطنني على �شواطيء
البحر فيعملوا على �صيد اال�سماك
وجمع اال�صداف البحرية مبختلف
�أنواعها مثل ( ال�ضفرة واحلدرة)،
واملتاجرة عرب البحار ويف الرب .يف
ال�سابق كانت مناطق بيلول ومعدر

وجتراء من اقدم املوانئ التجارية يف
املنطقة وكان لها تعامل جتاري مع
الفر�س وامل�رصيني واالتراك والهند
وغريها من دول تطل على البحر
االحمر واملحيط الهندي.
و�أ�ضاف ال�سيد� /صالح
حممد :قبل �أالف ال�سنني كانت
هناك اعمال جتارية قائمة
تربط القومية مع احل�ضارة
ال�سبئية ،الإغريقية ،الفار�سية
والهندية ،وحاليب ،عمان
وال�صومال ،وكانوا ي�ستخدموا
املراكب ال�رشاعية وي�ستدلوا
بالطبيعة يف رحالتهم التجارية
و�صيد اال�سماك ،وكان قواد
املراكب (الناكودا) ذوي خربات
عالية ولهم دراية وعلم مبواقع
النجوم و�إجتاهات الرياح
وحركة املوج وي�ستدلوا بها
يف رحالتهم البعيدة والقريبة،
وا�صبحوا
الأن
وتطورت
ي�ستخدموا البو�صلة و�أجهزة
حتديد املواقع ،وكانت منطقة
القرن الإفريقي ،واملوانئ
الإرترية من اكرب املنافذ
البحرية واقربها �إىل القارات
االخرى ،و�إ�ستخدمتها دول
املنطقة يف خمتلف االعمال

التجارية مما جعلها من اكرب املناطق
للتبادل التجاري ،وهذا بدوره اثر
على القومية يف عدة نواحي ثقافية
و�إجتماعية.
الأزياء التي كانت ترتديها القومية،
وت�سريحة ال�شعر ،و�أدوات الزينة ،عرب
الع�صور والتطور الذي مرت من خالله؟
ال�سيد� /صالح حممد :يف
العهود القدمية كانت ت�ستخدم
القومية اجللود بعد دبغها ك�أزياء
ترتديها ك�سائر ال�شعوب الأخرى،
و�إ�ستخدمتها �أي�ض ًا يف خمتلف حاجاتها
و�أحذية
كاللحاف
املعي�شية،
وغريها ،ومع مرور الزمن وعرب
معامالتها التجارية تغريت وتطورت
االزياء لت�صبح قطعة قما�ش اجلديد
(الدمورية) املالب�س التي يرتديها
�أفراد القومية من الرجال والن�ساء
واالطفال� ،إىل ان تغري ذلك �أي�ض ًا
�إىل املئزر( الفوطة) لت�صبح الزي
ال�شعبي للقومية والتي هي معروفة
به االن .و�أ�ضاف ال�سيد� /إدري�س
طاهر :كان الزي امل�صنوع من قطعة
قما�ش اجلديد ي�سمى (منيكر) ،وله
عدة م�سميات منها( دللي ،دللتاي،
كيللي) وكان ي�سقى بال�سمن لتغيري
لونه االبي�ض و�إ�ستخدموا ال�شجر

�أي�ض ًا يف �صبغه بااللوان املختلفة
ويف تعطريه بالروائح الذكية،
وتختلف �أزياء الرجال عن الن�ساء
واالطفال بت�صميماتها و�ألوانها،
وكذلك �أزياء االعيان وال�شيوخ،
وا�ستخدموا قما�ش اجلديد ،ك�رشاع
يف مراكبهم وقواربهم ،وتغري ذلك
االن لي�صبح املئزر (الفوطة) الزي
ال�شعبي للقومية ،وكان للعالقات
التجارية مع دول املحيط مثل الهند
دور ا�سا�سي يف االزياء التي ترتديها
القومية �سابق ًا ويف احلا�رض.
ال�سيد� /إدري�س طاهر :اما عن
احلالقة وت�رسيحة ال�شعر تكون
خمتلفة ب�إختالف املراحل العمرية
واجلن�س ،ففي عمر الثالثة �إىل
العا�رشة ت�سمى(بكُ رتا) للجن�سني
ومن ثم (�سوكُ و) للفتيان يف مرحلة
ال�شباب واي�ض ًا ( ،رفا) ،اما بالن�سبة
للفتيات فهي م�شابهة لت�رسيحة
الفتيان يف املرحلة ما بني الثالثة
والعا�رشة من العمر وت�سمى(بكُ رتا)
ويف املرحلة التي تليها من العا�رشة
تكون الت�رسيحة (�أمو حابتو) وبعدها
(ب�سيته وكاللة) ،وعند الزواج
ت�سمى(يرا).
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ُ�صنفت ممثلة تلفزيون الواقع كايلي
جيرن ،يف املرتبة الأوىل على قائمة
�أغنى ال�شخ�صيات على موقع التوا�صل
االجتماعي ان�ستغرام ،يف حني احتل
العب كرة القدم الإجنليزي ال�سابق،
ديفيد بيكام ،مرتبة �أغنى بريطاين
على القائمة نف�سها .ويقدر ما
تتلقاه جنمة برنامج تلفزيون الواقع
"كيبينغ �أب ويذ ذي كاردي�شيانز" عن
كل من�شور دعائي ممول بنحو مليون
دوالر �أمريكي .ويتقا�ضى بيكام
البالغ من العمر 43 ،عاما  ،مبالغ
ت�صل �إىل � 300ألف دوالر (�أي ما يعادل
� 228ألف جنيه ا�سرتليني).
وت�صدرت كايلي ،القائمة متفوقة
على املغنية �سيلينا غوميز ،التي
حلت يف املركز الثاين بعد �أن كانت
تت�صدر القائمة العام املا�ضي ،بينما
حلّت الأخت غري ال�شقيقة لكايلي ،كيم
كاردا�شيان وي�ست ،يف املركز الرابع.
اهمل ان�ستاغرام الر�سالة التي بعث
بها  kyliejennerنهاية ان�ستاغرام
الر�سالة التي بعث بها kyliejenner
وجاء كل من بيون�سيه وج�ستني بيرب
واملمثل دواين جون�سون والعبي كرة
القدم نيمار وكري�ستيانو رونالدو
�ضمن املراكز الع�رش الأوىل.
وقد قدمت هذه البيانات �رشكة
"هوبر �إت�ش كيو" ومقرها اململكة

املتحدة ،وهي �رشكة تدير ح�سابات
و�سائل التوا�صل االجتماعي نيابة عن
ال�رشكات والأفراد ،ون�رشت ال�رشكة
�أول قائمة لأغنياء ان�ستغرام العام
املا�ضي .اهمل ان�ستاغرام الر�سالة
التي بعث بها selenagomez
نهاية ان�ستاغرام الر�سالة التي
بعث بها selenagomez
ويقال �إن كايلي ،البالغة من العمر
 20عاما ،والتي لديها  111مليون
متابع على �إن�ستغرام ،يف طريقها لأن
ت�صبح �أ�صغر مليارديرة ع�صامية.
وقد �ساهم جناح خط املاكياج
"كايلي كوزماتيك�س" يف �صعودها �إىل
املركز الأول عام  2018بعد �أن احتلت
املرتبة الرابعة العام املا�ضي.
وجاءت كل من ،كيندال جيرن
�شقيقة كايلي و�أختها غري ال�شقيقة
كلوي كاردا�شيان ،يف املرتبتني 10
و  11على التوايل.
اهمل ان�ستاغرام الر�سالة التي بعث
بها davidbeckham
نهاية ان�ستاغرام الر�سالة التي
بعث بها davidbeckham
واحتل ديفيد بيكام املرتبة  12يف
العامل .وتظهر امل�شاركات الأخرية
العب كرة القدم ال�سابق وهو يروج
ل�ساعات "تيودور" و املنتجات
الريا�ضية ل�رشكة "�أديدا�س".

ثاين �أغنى بريطاين على القائمة
هو العب كرة القدم الويلزي غاريث
بيل الذي تبلغ قيمة من�شوراته 185
�ألف دوالر �أمريكي .وقد ازدادت
املبالغ املالية لقيمة الإعالنات على
�إن�ستغرام ب�شكل كبري مقارنة بالعام
املا�ضي .ففي عام  ،2017مت تقدير
�أعلى املكا�سب لأ�شهر "امل�ؤثرين" على
موقع التوا�صل الإجتماعي ال�شهري
بنحو � 550ألف دوالر �أمريكي يف حني
قدرت هذا العام بنحو مليون دوالر.
وقال مايك بندر ،ال�رشيك امل�ؤ�س�س
ل�رشكة هوبر� ،إن االرتفاع يرجع �إىل
�أن �رشكات الت�سويق بد�أت "تبتعد
عن الو�سائل التقليدية للإعالن مثل
التلفزيون واملطبوعات وترى �أنها
ت�ستطيع احل�صول على عائد �أكرب من
ا�ستثماراتها عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي".

خطوبة النجمة الهندية بريانكا ت�شوبرا واملغني الأمريكي نيك جونا�س

متجر املجوهرات “تيفاين”
يف نيويورك يف وجه الزبائن؛
ليختار خامت اخلطوبة.
ومل يت�سن االت�صال بوكيل
�أعمال �أي من الفنانني؛ للتعليق
على املو�ضوع.
غري �أن املخرج علي عبا�س
جعفر قد ّ
ملح �إىل هذا احلدث
ال�سعيد وقت �إعالنه عن قرار
املمثلة التي اختريت ملكة جمال
العامل �سنة  ،2000التخلي عن
ت�صوير فيلم “بهارات”.

عقدت خطوبة جنمة ال�سينما
البوليوودية بريانكا ت�شوبرا
واملغني الأمريكي نيك جونا�س،
اللذين يتواعدان منذ �شهرين ،بح�سب
ما �أفادت جملة “بيبول” ،اجلمعة.
ونقلت املجلة التي تعنى ب�أخبار

امل�شاهري عن م�صادر مل تك�شف عن
هويتها� ،أن املغني البالغ من العمر
عاما ،خطب يد حبيبته خالل
25
ً
االحتفال بعيد ميالدها ال�ساد�س
والثالثني يف لندن.
و�أوردت “بيبول”� ،أنه طلب �إغالق

غرد�“ :إن ال�سبب خا�ص ج ًدا
و ّ
ريا �إىل “�أنها �أعلمتنا
ج ًدا” ،م�ش ً
بقرارها يف اللحظة الأخرية وقد
ريا”.
فرحنا لها كث ً
و�أو�ضحت املجلة �أن احلبيبني
تعارفا منذ فرتة من الزمن وتربطهما
حب منذ �شهرين.
ق�صة ّ

فرقة "�سباي�س غريلز" تعود من جديد
من املقرر �أن يلتئم �شمل
فرقة البوب "�سباي�س غريلز"
الربيطانية ال�شهرية ،حيث
�ستنطلق يف جولة فنية عام
.2018
ون�رشت وكالة رويرتز للأنباء،
�أن املغنية ميالين براون وع�ضو
الفرقة ال�سابقة� ،أعلنت خرب
اجتماع الفرقة من جديد ،حيث
قالت" :نحن كالأخوات ،اجتزنا
معا طريقا مذهال ورائعا و�سنعود
من جديد معا".
و�أ�شارت ميالين �أي�ضا �إىل
�أن جميع �أع�ضاء الفرقة وافقن
على التجمع والإنطالق بجولة
فنية ،ما عدا فيكتوريا بيكهام.

مغنية
و�أ�ضافت
�سباي�س غريلز قائلة:
"لن يكون �إقناعها
�سهال ،لكننا �سنتمكن
من �إعادتها �إىل
الفرقة" .وا�شتهرت
فرقة �سباي�س غريلز
يف ت�سعينيات القرن
الع�رشين كفرقة بوب
بريطانية ،ومن �أكرث
الأغاين التي تداولها املعجبون:
" "Wannabeو"Spice Up Your
 "Lifeو"."Stop
وتتكون الفرقة من  5فتيات هن:
فيكتوريا بيكهام (التوابل الأنيقة)،
ميالين براون (التوابل املخيفة)،
ميالين �شيزومل (التوابل الريا�ضية)،

�إميا بانتون (التوابل الطفولية)،
جريي هالويل (التوابل املثرية).
يذكر �أن الفرقة تفرقت عام
 ،2001واجتمعت مرة ثانية يف
جولة غنائية حققت جناحا باهرا.
وينتظر الآن اجتماع الفرقة من جديد
بعد طول غياب.

ور

فيلم "�إيكوااليزر  "2يتفوق على "ماما ميا" يف
�إيرادات �شباك التذاكر الأمريكية

يج�سد املمثل دينزل وا�شنطن دور
البطولة يف "�إيكوااليزر" ،وتلعب
ليلي جيم�س بطولة فيلم "ماما ميا"
توقع اجلميع عندما بد�أ عر�ض فيلم
"ماما ميا  "2يوم اجلمعة املا�ضي �أن
يحقق الفيلم �أكرب �إيردات يف عرو�ض
نهاية الأ�سبوع ال�سينمائية� ،إن مل
يكن يف مو�سم ال�صيف.
وجاء فيلم "�إيكوااليزر  ،"2الذي
�صدر اجلزء الأول منه عام ،2014
ليقلب املوازين متفوقا على فيلم
"ماما ميا" ،ويحتل �صدارة قائمة
�إيردات الأفالم املناف�سة يف ال�سوق.
وا�ستطاع الفيلم الذي ينتمي �إىل فئة
�أفالم الإثارة حتقيق �إيرادات ُقدرت
بنحو  35.8مليون دوالر ،متفوقا على
"ماما ميا" الذي حقق �إيرادات بنحو
 34.4مليون دوالر.

ومل يكن الفيلمان هما
الوحيدان،
املتناف�سان
بل �شاركهما على قائمة
التناف�س ثمانية �أفالم
�أخرى ،على نحو ي�ؤكد �أن
ف�صل ال�صيف هو بحق مو�سم
العرو�ض ال�سينمائية.
ويعد احتالل فيلم "ماما
ميا" املركز الثاين ب�أي
حال من الأحوال نوعا من
الإخفاق ،لأن الفيلم طرح
يف الأ�سواق مت�شيا مع
التوقعات.
وكانت املفاج�أة عندما �سجل فيلم
"�إيكوااليزر  "2جناحا� ،إذ و�ضعته
التحليالت يف ت�صنيف اجلمهور املهتم
بالتنوع العرقي وجمهور الرجال.
وقال �أدريان �سميث ،رئي�س ق�سم
التوزيع املحلي ل�رشكة �سوين،
ملوقع "فارايتي" املعني بال�ش�ؤون
الفنية ":كانت مفاج�أة �أن يحل الفيلم
على �صدارة قائمة ال�سوق �شديد
التناف�س".
و�أ�ضاف " :ي�شري ذلك �إىل قوة
(املمثل) دينزل وا�شنطن ،بدون �شك".
وحقق الفيلم جناحا رغم اال�ستجابة
الفاترة من جانب النقاد ،ال�سيما بعد
�أن و�صفه �أحدهم ب�أنه فيلم له "حبكة
خيال رجل يف منت�صف العمر".

مهرجان القاهرة ال�سينمائي مينح ح�سن ح�سني جائزة «فاتن حمامة»
�أعلن مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدويل تكرمي
املمثل ح�سن ح�سني مبنحه
حمامة»
«فاتن
جائزة
التقديرية ،التي يت�سلمها يف
الدورة الـ  40للمهرجان �شهر
(نوفمرب) املقبل.
وقالت �إدارة املهرجان يف
بيان� ،إن «تكرمي ح�سني ي�أتي
تقديرا مل�سريته ال�سينمائية
امل�ضيئة واحلافلة بالإجنازات
البارزة� ،إ�ضافة �إىل مكانته
املرموقة مثل �أحد �أبرز
الفنانني يف تاريخ ال�سينما
امل�رصية».
وقدم ح�سني ( 86عاما)
على مدى �أكرث من ن�صف قرن
حواىل  200فيلم� ،إ�ضافة
�إىل امل�سل�سالت الدرامية
التلفزيونية
وال�سهرات

والأعمال امل�رسحية.
ومن �أبرز �أفالمه «�سواق الأتوبي�س» ،و«امل�ساطيل» ،و«�سارق
الفرح» ،و«عبود على احلدود» ،و«ليلة �سقوط بغداد» ،و«خارج على
القانون» ،و«الديكتاتور» و«على جثتي».
وقال املنتج وكاتب ال�سيناريو رئي�س مهرجان القاهرة ال�سينمائي
الدويل حممد حفظي« :يعد االحتفاء بالفنان ح�سن ح�سني تتويج ًا
لواحد من النجوم الذين �أثروا ال�شا�شة امل�رصية والعربية ب�أعمال
خالدة يف ذاكرة ال�سينما ،كما �أن النجم الكبري خا�ض الكثري من
التجارب التي قدمها النجوم ال�شباب وكان �سندا ومعلما لهم».
و�أعلن املهرجان يف متوز (يوليو) املا�ضي تكرمي �آخر مبنح جائزة
«فاتن حمامة» للتميز �إىل امللحن ه�شام نزيه.
وتقام الدورة الـ  40من مهرجان القاهرة ال�سينمائي يف الفرتة من
� 20إىل ( 29نوفمرب) املقبل.
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�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
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ف�ضا َءات م�أ ُمونة لل�ش َباب 2018

ال �شك يف �أن ال�شباب هم الركيزة الأ�سا�سية التي
تقوم عليها التنمية امل�ستدامة يف كافة املجتمعات  ,كما �أن
م�س�ألة التعاطي معهم  ,ال تتم خبط ع�شواء  ,بل تقوم على
�أ�س�س علمية مدرو�سة بعناية بحيث تتنا�سب و�إحتياجاتهم
ومتطلباتهم وتر�ضيها  .ويف ظل التحديات املتعددة الراهنة
التي حتيط بال�شباب  ,فالبد � ً
أي�ضا من توفري م�ساحات
وف�ضاءات �آمنة  ,تتيح لل�شباب البيئة املنا�سبة للتعبري عن
�آراءاهم وطموحهم بكل حرية و�شفافية يف ذات الوقت الذي
تقوم فيه اجلهات ذات ال�صلة بتوظيف الطاقات الكامنة لل�شباب
و�صقلها بالتعليم والتدريب والت�أهيل والعمل الالئق  ,ل�ضمان
الإ�ستثمار فيهم ب�شكل م�ستدام  .فما هي الف�ضاءات امل�أمونة
املن�شودة لل�شباب؟ ما هي التحديات يف هذا املجال ؟ وما هي
�أف�ضل الطرق للتغلب عليها ؟  ,هذا وغريه من املحاور ذات
ال�صلة �سنحلق معها يف �صفحة اليوم ان�شاءاهلل.
يحتفل املجتمع الدويل باليوم الدويل
لل�شباب يف يوم ال�سبت القادم الثاين ع�رش من
�أغ�سط�س  2018م  .وتقوم �إحتفاالت هذا العام
حتت �شعار " �إتاحة م�ساحات م�أمونة لل�شباب
"  .ومن اجلدير بالذكر �أن هذه الإحتفاالت تتم
بناء على قرار اجلمعية العمومية رقم /120
 54وال�صادر يف ال�سابغ ع�رش من دي�سمرب من
العام 1999م  ,والقا�ضي ب�إعالن � 12أغ�سط�س
من كل عام بو�صفه يوم ًا دولي ًا لل�شباب ,ليكون
مبثابة احتفال �سنوي بدور ال�شابات وال�شباب
كونهن �رشكاء �أ�سا�سيني يف التغيري ,ف�ض ً
ال عن
كونه فر�صة للتوعية بالتحديات وامل�شكالت
التي تواجه �أولئك ال�شباب وال�شابات يف كل
�أنحاء العامل .وي�شري اخلرباء يف هذا املجال
�إىل �أنه يوجد حالي ًا  1.8مليار �شاب ترتاوح
�أعمارهم بني  10و � 24سنة يف العامل .وهذا
هو �أكرب عدد من ال�شباب على الإطالق�.إال �أن 1
من كل � 10أطفال يعي�ش يف مناطق ال�رصاع و
 24مليون منهم ال يذهبون �إىل املدار�س .هذا
وقد �أدى غياب اال�ستقرار ال�سيا�سي وحتديات
�سوق العمل والف�ضاءات املحدود للم�شاركة
ال�سيا�سية واملدنية �إىل زيادة عزلة ال�شباب يف
املجتمعات.
وي�ؤكد ال�سكرتري
للأمم
العام
املتحدة يف كلمته
املنا�سبة
بهذه
على �أن " حتقيق
ال�سالم والدينامية
االقت�صادية والعدالة
االجتماعية والت�سامح
 ,كل هذا و�أكرث
يعتمد ,اليوم وغد ًا,
على قدرتنا على
اال�ستفادة من طاقات
ال�شباب"  .و " � ّأن ما
يزيد على  ٤٠٠مليون
�شاب و�شابة يعي�شون
اليوم يف خ�ضم النزاع
امل�سلح �أو يف ظل
العنف املنظَّ م "  ,كما
" يعاين املاليني من
احلرمان والتحر�ش
والتنمر وغري ذلك
من �أ�شكال التعدي
على احلقوق الواجبة لهم  ,والن�ساء والفتيات
يت�أثرن بذلك ب�صورة خا�صة "  .وبناء ًا على هذه
احلقائق يدعو ال�سيد انطونيو �إىل " �أن �شباب
ٍ
م�ساحات �آمنة� ,إىل ف�ضاءات
العامل يحتاج �إىل
عامة ومدنية ومادية ورقمية  ,تتيح لهم
التعبري عن �آرائهم بحرية وال�سعي �إىل حتقيق
�أحالمهم ,و�أنه ال بد لنا �أن نوظف اال�ستثمارات

بحيث يت�سنى لل�شباب احل�صول على التعليم
والتدريب والعمل الالئق من �أجل حتقيق
�إمكاناتهم كاملةً "  .ويختم الكرتري العام للأمم
املتحدة ر�سالته بالقول �أنه "�ستكون م�ساعي
�إيجاد عامل �آمن لل�شباب � ,سبب ًا يف جعل العامل
مكان ًا �أف�ضل للجميع " .وهنا ال ب�أ�س عزيزي
القارئ من املرور يف ال�سطور التالية على
الأجندة التي يت�ضمنها الهدف احلادي ع�رش من
�أهداف التنمية امل�ستدامة لعام  2030واملتعلق
ب "جعل املدن وامل�ستوطنات الب�رشية �شاملة
للجميع و�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة"
:
� 1ضمان ح�صول اجلميع على م�ساكن وخدمات�أ�سا�سية مالئمة و�آمنة ومي�سورة التكلفة ،ورفع
م�ستوى الأحياء الفقرية ،بحلول عام 2030
 2توفري �إمكانية و�صول اجلميع �إىل نظم نقلم�أمونة ومي�سورة التكلفة وي�سهل الو�صول �إليها
وم�ستدامة ،وحت�سني ال�سالمة على الطرق ،وال
�سيما من خالل تو�سيع نطاق النقل العام ،مع
�إ يال ء

بحلول عام . 2030
 4تعزيز اجلهود الرامية �إىل حماية و�صونالرتاث الثقايف والطبيعي العاملي
 5التقليل �إىل درجة كبرية من عدد الوفياتوعدد الأ�شخا�ص املت�رضرين ،وحتقيق انخفا�ض
كبري يف اخل�سائر االقت�صادية املبا�رشة املت�صلة
بالناجت املحلي الإجمايل العاملي التي حتدث
ب�سبب الكوارث ،مبا يف ذلك الكوارث املت�صلة
باملياه ،مع الرتكيز على حماية الفقراء
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظل �أو�ضاع
ه�شة ،بحلول عام . 2030
 6احلد من الأثر البيئي ال�سلبي الفرديللمدن ،مبا يف ذلك عن طريق �إيالء اهتمام
خا�ص لنوعية الهواء و�إدارة نفايات البلديات
وغريها ،بحلول عام 2030
 7توفري �سبل ا�ستفادة اجلميع من م�ساحاتخ�رضاء و�أماكن عامة� ،آمنة و�شاملة للجميع
وميكن الو�صول �إليها ،وال �سيما بالن�سبة
للن�ساء والأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،بحلول عام
2030
ويتم انزال تلك
ا لغا يا ت
عرب الو�سائل
التالية :
�أ -دعم الروابط
الإيجابية االقت�صادية

وت�شجيع
حتفيز
4لإ�ستك�شاف
امل�شاركني
الف�ضاءات املوجودة وكذلك
املمكنة يف جمتمعاتهم املحلية.
مع �إعمال التفكري يف �إيجاد
ف�ضاءات ت�ضم كل ال�شباب مبا فيهم
من لهم �أو�ضاع خا�صة كذوي الإعاقة
من ال�شباب وتالئم خمتلف الإعمار
من اجلن�سني  ,وكذلك املهاجرين
والالجئني ... ,الخ  ,والإ�ستماع لأراء ه�ؤالء
يف هذه املوا�ضيع.

اهتمام
خا �ص
الحتياجات الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظل
ظروف ه�شة والن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وكبار ال�سن ،بحلول عام . 2030
 3تعزيز التو�سع احل�رضي ال�شامل للجميعوامل�ستدام ،والقدرة على تخطيط و�إدارة
امل�ستوطنات الب�رشية يف جميع البلدان على
نحو قائم على امل�شاركة ومتكامل وم�ستدام،

متكاملة من �أجل �شمول اجلميع ،وحتقيق
الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد ،والتخفيف من
تغري املناخ والتكيف معه ،والقدرة على
ال�صمود يف مواجهة الكوارث ،وو�ضع وتنفيذ
الإدارة الكلية ملخاطر الكوارث على جميع
امل�ستويات ،مبا يتما�شى مع �إطار �سينداي
للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2015-2030
.
ج -دعم �أقل البلدان منوا ،مبا يف ذلك من
خالل امل�ساعدة املالية والتقنية ،يف �إقامة
املباين امل�ستدامة والقادرة على ال�صمود
با�ستخدام املواد املحلية
وحتم ًا ميكن الإحتفال بهذه املنا�سبة ب�أ�شكال
وطرق خمتلفة ومتنوعة  .وعلى �سبيل املثال ال
احل�رص ميكننا �أن نذكر التايل :
 1ن�رش وت�سليط ال�ضوء على فكرة " ف�ضاءاتم�أمونة" بدء ًا من حميطنا الأ�رسي و�أ�صدقاءنا
وجمتمعاتنا املحلية
 2النقا�ش بكل �شفافية حول �أهمية احلاجةوال�رضورة لف�ضاءات م�أمونة لل�شباب ,وعرب
النقا�ش نبلور الأ�شكال والأمناط املتنوعة
للف�ضاءات امل�أمونة مع ت�سليط ال�ضوء حول
مدى توفر تلك الف�ضاءات و�إمكانيات الولوج
�إليها من قبل ال�شباب.
 3م�شاركة الآخرين مبا متلكه من معرفةومعلومات حول الف�ضاءات امل�أمونة كالف�ضاءات
املدنية والعامة والرقمية .مع �إعطاء �أمثلة
حول كيفية م�ساهمة الف�ضاءات الآمنة يف
تنمية مقدرات ال�شباب الإدراكية
والإجتماعية والعاطفية

واالجتماعية والبيئية بني املناطق احل�رضية
واملناطق املحيطة باملناطق احل�رضية
واملناطق الريفية ،من خالل تعزيز تخطيط
التنمية الوطنية والإقليمية
ب -العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة
بن�سبة كبرية يف عدد املدن وامل�ستوطنات
الب�رشية التي تعتمد وتنفذ �سيا�سات وخططا

 5خلق �سلة " الإخذ-دون �إنقطاع" من خاللالنقا�شات ومن ثم التعرف على موا�صفت ادوات
وعنا�رص عملية كنوع الف�ضاءات التي ميكن �أن
تعود بالفائدة لل�شباب يف املجتمع املحلي,
ومن ثم جتميع وت�صنيف هذه البيانات
وم�شاركتها و�إدارة نقا�ش حولها مع قادة
املجتمع املحلي .
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يف حوار مع من�سق معر�ض الإقليم الأو�سط مبهرجان ال�شباب الثامن ب�ساوا!!!

ً
وجد معر�ض الإقليم االو�سط هذا العام اقباال منقطع النظريمقارنة باملهرحانات ال�شبابية ال�سابقة
يجب على حمتويات املعار�ض ال�سيما ال�شبابية ان تعك�س ن�ضاالت ال�شعب الإرتري وقيمه ور�ؤاه وطموحاته امل�ستقبلية  
حممود عبداهلل /ابوكفاح
تعد املعار�ض من �أهم الو�سائل
املفيدة يف تنمية طاقات الإن�سان
وحرية تفكريه وعمق ت�أمله
ودقة مالحظته  ،مما ي�ساعده
يف اكت�شاف نظريات و�آراء وقيم ًا
جمالية ومفاهيم فكرية وغايات
نفعية فهي �إحدى �أهم و�سائل
االت�صال الفاعلة التى جتمع
�صاحب املوهبة واملعلومة فى
مكان واحد وب�صورة �أكرث و�ضوح ًا
وت�شويق ًا و�أبقى �أثراً,حيث تنقل
املعار�ض املهارات واملعلومات
واملعارف التعليمية والتثقيفية
�إىل جمهور امل�شاهدين ،وتعد
معرو�ضات املعر�ض مبثابة
الر�سالة التعليمية �أو التثقيفية،
واجلمهور هم م�ستقبلى تلك
الر�سالة ،واملعر�ض هو القناة
�أو و�سيلة النقل بني املر�سل
وامل�ستقبل .وادراك ًا لأهمية هذه
املعار�ض ظل الإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا يخ�ص�ص
جناح ًا ملعار�ض الأقاليم يف
مهرجان ال�شباب الذي ينظمه
ب�ساوا كل عامني وفيه يعك�س
�شباب كل اقليم افكارهم ور�ؤاهم
وكذا االن�شطة التي يقومون بها
يف مناطقهم �سواء كانت ان�شطة
تنظيمية �,سيا�سية �,إجتماعية ,
توعوية ,تنموية ...الخ بالإ�ضافة
اىل ابراز مايزخر به الإقليم من
موارد وامكانيات,للتعرف على
حمتويات معر�ض الإقليم االو�سط
يف مهرجان ال�شباب الثامن هذا
العام كنا قد �إلتقينا بال�شاب
ناتنائيل ف�سهاي من�سق املعر�ض
ف�إىل م�ضابط احلوار:
ماهي املحتويات التي �أتيتم
بها يف معر�ض الإقليم االو�سط
مبهرجان ال�شباب الثامن هذا
العام؟
معر�ض الإقليم الأو�سط مبهرجان
ال�شباب الثامن هذا العام يت�ضمن
حمتويات مت جتهيزها ب�أقل
التكاليف تعك�س القوة الفاعلة
التي يتمتع بها ال�شباب و
دورهم يف التنمية والدفاع عن
ال�سيادة الوطنية ,ومن �ضمن هذه

املحتويات :
 �صورة متثل ال�شباب�شاركوا يف
الإرتريني الذين
الن�ضال التحرري قبل اربعني
عاما لتحرير �إرتريا من قب�ضة
اال�ستعمار االثيوبي بهدف اال�شارة
اىل الت�ضحيات التي بذلها �شبابنا
يف تلك املرحلة احل�سا�سة من
تاريخ ال�شعب الإرتري ,,من
حرمان و�إعاقة وا�ست�شهاد ...الخ
 جم�سم يحمل فيها �شبابالوطنية(وار�ساي)
اخلدمة
�إرتريا على اعناقهم يف داللة
على ا�ستعدادهم الدائم للنهو�ض
ب�إرتريا والتفاين يف العمل على
تقدمها و�إزدهارها.
الأن�شطة
تو�ضح
�صوراملختلفة التي ظل يقوم بها
�شبابنا خالل �سنوات اال�ستقالل
املا�ضية كامل�شاركة يف اجناح
الربامج التنموية ال�سيما يف بناء
ال�سدود واملرافق احليوية وبناء
و�صيانة الطرق واعمال الت�شجري

بالإ�ضافة اىل الأن�شطة الريا�ضية
التي ا�ستطاع �شبابنا من خاللها
التعريف ب�إرتريا على ال�صعيد
الريا�ضي ال�سيما ريا�ضة العدو
و�سباق الدراجات..
جم�سم يحمل ا�سم GAMEيحوي على �صورة
OVER
يظهر فيها فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء االثيوبي
الراحل مل�س زيناوي اثناء توقيع
اتفاقية اجلزائر بح�ضور وزير
اخلارجية الإرترية �آنذاك ال�شهيد
علي �سيد عبدالله و الأمني العام

للأمم املتحدة
يف تلك الآونة
كويف
ال�سيد
عنان وعدد من
ر�ؤ�ساء الدول
ا ال فر يقية
والو�سطاء ,
يخط
حيث
فخامة الرئي�س
اثناء
بيده
التوقيع على
اتفاق اجلزائر
الدفرت
يف
املوجود امامه
عبارة GAME
 OVERبينما
رئي�س
جند
وزراء اثيوبيا
الراحل يخط
يف
بيده
ا لد فرت كلمة
ONE MORE
حيث ان الهدف
من هذا املج�سم هو تو�ضيح رغبة
�إرتريا يف انهاء ال�رصاع وب�شكل
نهائي وفق املواثيق الدولية
وااللتزام مبا وقعت عليه منذ
البداية بينما كان هدف قيادة
الويانى من التوقيع على الإتفاق
 ,ك�سب الوقت والتطلع اىل
املزيد من ال�رصاعات التي كانوا
يخططون لها ماوراء الكوالي�س.
جم�سم به �صورة مر�سومةباليد لفخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا
احلايل الدكتور �آبى �أحمد اثناء
التاريخي
اال�ستقبال
مرا�سم
التي اجريت له يف مطار ا�سمرا
الدويل يهدف اىل عك�س اجواء
ال�سالم ال�سائدة حاليا بني
البلدين ورغبة قيادتيهما يف
انهاء ال�رصاع وتفويت الفر�صة
على القوى املعادية لل�سالم يف
املنطقة.
 جم�سم الفراد من القومياتمبالب�سهم
الت�سع
الإرترية
التقليدية يعرب عن حر�ص ال�شعب
الإرتري على وحدته الوطنية
وجهوده امل�ستمرة يف تر�سيخ
الوئام الإجتماعي .
 جم�سم يو�ضح اهمية التعليميف بناء الوطن,وي�ؤكد يف ذات
الوقت ب�أن التقدم وال ازدهار يذكر
بال تعليم .
 جم�سم يو�ضح املبايناحلديثة التي مت
والعقارات
ت�شييدها وكذا التي التزال قيد
الت�شييد يف الإقليم االو�سط خا�صة
يف �ضواحي فندق ا�سمرا باال�س و
منطقة قحاوتا بالعا�صمة ا�سمرا
حلل م�شكلة ال�سكن .
 جم�سم لبع�ض ال�سدود التيمت ت�شييدها على �إمتداد الإقليم
الأو�سط حلل م�شكلة مياه ال�رشب
النقية للمواطنني ومياه ال�سقي
للبهائم .
 جم�سم للم�رشوعات الزراعيةاملوجودة يف الإقليم والتي
�ساهمت بدور كبري يف �ضمان الأمن
الغذائي .
-جم�سم يت�ضمن �ست عربات

حمملة ب�صهاريج املياه متثل كل
واحد ة منها واحد من الأقاليم
تدخل جميعها اىل
الإرترية
حا�رضة الإقليم االو�سط ا�سمرا
,وهي تعبري عن ان ا�سمرا هي
مركز البالد وهي احل�ضن اجلامع
للإرتريني من خمتلف الأقاليم .
بالإ�ضافة اىل بع�ض املج�سمات
وال�صور التي تعك�س املوارد و
البنى التحتية واجلمال املعماري
الذي يتمتع به الإقليم ,وب�شكل

عام ا�ستطيع ان �أقول بان معر�ض
الإقليم االو�سط وجد هذا العام
ال منقطع النظري من الزوار
اقبا ً
مقارنة باملهرحانات ال�شبابية
ال�سابقة.
كيف تقيم ن�سبة الإقبال على
معر�ض الإقليم الأو�سط؟
معر�ض الأقليم االو�سط مبا
�إحتواه من جم�سمات ور�سومات
هادفة جذب �إنتباه ال�شباب الذين
ظلوا يتوافدون على املعر�ض منذ
اللحظات الأوىل لإفتتاحه,وكثري ًا
منهم قالوا لنا ان هذا املعر�ض
بالإ�ضافة اىل اجلماليات التي
يزخر بها فهو معر�ض تعليمي
وتوعوي اليخرج ال�شخ�ص منه اال
وقد نال ق�سط ًا وافر ًا من املعرفة
ال عن دوره يف عك�س الأن�شطة
ف�ض ً
الكبرية التي ظل يقوم بها فرع
الإحتاد الوطني بالإقليم الأو�سط.

من املعلوم ان جتهيز مثل هذه
املعار�ض يحتاج اىل ميزانيات
مقدرة.وجهود كبرية الح�رص لها
وتن�سيق م�ستمر بني القائمني
عليها ,ماهي الر�سالة التي
النا�شطني
لل�شباب
توجهها
يف هذا املجال حتى يوظفوا
امكانياتهم كما ينبغي وتكون
معار�ضهم هادفة بحيث حتقق
الهدف املن�شود منها ؟
من املعروف ان ال�شعب الإرتري

قدم الكثري من الت�ضحيات يف
�سبيل حترير ار�ضه وبناء دولته
امل�ستقلة ولديه جتارب الحت�صى
والتعد يف م�سريته الطويلة
من اجل البقاء و�إثبات الوجود
وعلى اي �شاب �إرتري يرغب يف
امل�شاركة باملعار�ض ال�شبابية
ان ي�ست�صحب تلك التجارب
والر�سومات
املج�سمات
يف
التي يعدها اي يجب ان تعرب
ن�ضاالت ال�شعب
اعماله عن
الإرتري وقيمه ور�ؤاه وطموحاته
امل�ستقبلية ,فال�شخ�ص املدرك
لتاريخ �شعبه هو الذي ي�ستطيع
ان يعرب عن نب�ض هذا ال�شعب
وتطلعاته ور�ؤاه,لي�س هذا فح�سب
فعلى ال�شباب اي�ضا ان ي�ست�شريوا
من �سبقوهم يف هذا املجال حتى
يتمكنوا من جتويد �آداء �أعمالهم
التي ينوون اجنازها..
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات بطولة الك�أ�س الدولية للأبطال الودية

يف بطولة الدرع اخلريية الإجنليزية (كوميونيتي �شيلد)

ريال مدريد ي�سقط يوفنتو�س ..وميالن ينتزع فوزا قاتال من بر�شلونة �أجويرو يقود مان�ش�سرت �سيتي لإحراز اللقب
يف املباريات التي �أقيمت �أول �أم�س الأحد ،فاز ريال مدريد على
يوفنتو�س ( ،)3-1يف املباراة التي جمعتهما� ،ضمن مناف�سات
الك�أ�س الدولية للأبطال .وو�ضع داين كارفاخال ،يوفنتو�س يف
املقدمة ،باخلط�أ يف مرماه يف الدقيقة ( ،)12ثم عادل جاريث
بيل ،النتيجة يف الدقيقة ( ،)39ليح�سم ماركو �أ�سين�سيو ،الفوز
للفريق امللكي ،بهدفني يف الدقيقتني ( .)56 ،47وارتفع ر�صيد
الريال لـ 4نقاط ،يحتل بهم املركز الثامن باملجموعة ،بعد خو�ض
مباراتني ،فيما ظل يوفنتو�س ،باملركز اخلام�س بر�صيد  5نقاط
من  3مباريات .وتبادل الفريقان ،اال�ستحواذ على الكرة يف الدقائق
الأوىل من املباراة ،مع فاعلية �أكرب لريال مدريد ،الذي و�صل
مرتني ملنطقة جزاء يوفنتو�س .ووا�صل الفريق امللكي ،ال�ضغط
الهجومي يف ن�صف ملعب يوفنتو�س ،الذي بدا منظما على اجلانب
الدفاعي ،ومن كرة طولية داخل منطقة اجلزاء يف الدقيقة ( ،)8كاد
بيل �أن يفتتح �أهداف اللقاء ،لكنه ف�شل يف ا�ستالمها .ومبرور 4
دقائق ،ا�ستغل بريناردي�سكي هجمة مرتدة للبيانكونريي ،ليمررها
لكان�سيلو ،الذي قام بعر�ضية ،عجز كارفاخال عن التعامل معها،
لي�سجل هدفً ا ،يف �شباك نافا�س باخلط�أ ،ويعلن تقدم يوفنتو�س
يف الدقيقة ( .*12توىل و�سط ملعب ريال مدريد ،املكون من كرو�س ،وفالفريدي ،و�سيبايو�س ،م�س�ؤولية �صناعة اللعب من اخللف،
على �أمل خلق الفر�ص لبيل ،وبنزميا ،لكن التزام العبي يوفنتو�س بالواجبات الدفاعية ،حال دون و�صول �أي كرات خطرية على مرمى
احلار�س ت�شيزين .ومل يقدم �إي�سكو ،امل�ستوى املطلوب ملوقعه ك�صانع �ألعاب خلف ثنائي الهجوم ،ب�سبب ال�ضغط والكرثة العددية
لليويف ،ليتحول يف بع�ض الأحيان كجناح �أي�رس ،ويعود بيل للجناح الأمين ،الأمر الذي فتح امللعب �أمام دفاعات املناف�س .وجل�أ اليويف ،يف
�أغلب فرتات ال�شوط الأول� ،إىل تهدئة �إيقاع اللعب ،والرتكيز على الكرات العر�ضية عن طريق �أليك�س �ساندرو ،بالإ�ضافة �إىل انطالقات
برناردي�سكي .ويف الدقيقة  ،39ا�ستطاع جاريث بيل ،تعديل الكفة ،و�إحراز هدف التعادل ،من ت�سديدة �صاروخية من خارج منطقة اجلزاء،
ا�ستغل فيها ارتباك العبي و�سط ودفاع اليويف .و�أجرى املدرب جولني لوبيتيجي 5 ،تغيريات مع انطالق ال�شوط الثاين ،بخروج �إي�سكو،
وكرو�س ،وكارفاخال وبنزميا ،وبيل ،ودخول �أ�سين�سيو ،ويورنتي،
و�أودريوزوال ،وفا�سكيز ،وفيني�سيو�س ،فيما �سحب �أليجري،
بدل منه .ومن �أول هجمة
�سامي خ�ضرية ،و�أ�رشك نيكولو فاجيويل اً
يف ال�شوط الثاين� ،أحرز الإ�سباين �أ�سين�سيو ،هدف التقدم لريال
مدريد ،بهجمة مرتدة قادها الرائع فيني�سيو�س ،الذي مر بر�شاقة
من اجلبهة الي�رسى ،ومررها ب�سهولة لأ�سين�سيو الذي �أودعها
داخل ال�شباك .وبات ريال مدريد� ،أكرث �رسعة ومرونة يف ال�شوط
الثاين ،مع تغيري الثالثي يف الأمام ،ودخول فا�سكيز ،و�أ�سين�سيو،
وفيني�سيو�س ،حيث ت�سبب هذا الثالثي ،يف متاعب كبرية لدفاع
الكرة من جديد،
يوفنتو�س ،ل�رسعتهم الفائقة .وعاود �أ�سين�سيو،
ّ
ومتكن من �إ�ضافة الهدف الثالث لريال مدريد يف الدقيقة  ،56من
جمهود فني كبري ،حيث راوغ املهدي بنعطية داخل منطقة اجلزاء،
و�سدد كرة �أر�ضية ،عجز ت�شيزين عن �صدها .و�أجرى لوبيتيجي،
تغيريين �إ�ضافيني ،يف الدقيقة  ،64بخروج داين �سيبايو�س،
بدل من ت�شيزين ،وروناجي
واحلار�س نافا�س ،ودخول بورخا مايورال ،واحلار�س الأوكراين �أندريه لونني ،كما �أ�رشك �أليجري ،احلار�س بريين ،اً
بدل من بيانيت�ش .وتقدم الفريق الإيطايل للهجوم ،ومع الدقيقة  ،67ت�صدى لونني لت�سديدة قوية
بدل من بنعطية ،ولوكا�س فرنانديز اً
اً
من برناردي�سكي ،ثم �أ�ضاع كيلليني ،كرة �سهلة �أمام املرمى ،بعد تنفيذ �رضبة حرة غري مبا�رشة .وت�ألق لونني ،يف الدقيقة  ،80بعدما
ت�صدى لكرة عر�ضية �صعبة ب�أطراف �أ�صابعه ،و�سط حتية من اجلمهور ،لتنتهي املباراة بفوز ريال مدريد .كما حقق ميالن ،فوزا �صعبا
على مناف�سه بر�شلونة ،يف اجلولة الثالثة والأخرية من الن�سخة التا�سعة من بطولة ك�أ�س الأبطال الدولية الودية ،بهدف نظيف من توقيع
مهاجمه الربتغايل ال�شاب �أندريه �سيلفا ،يف الوقت املحت�سب بدال من ال�ضائع .وا�ستغل �سيلفا متريرة من الالعب الإيفواري مارك
كي�سييه وجتاوز بت�سديدته الأملاين مارك تري �شتينجن حار�س الفريق الكتالوين (ق .)92وخلق البار�سا الكثري من الفر�ص على ملعب
"ليفاي�س �ستاديوم" يف �سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا الأمريكية ،لكنه ف�شل يف الت�سجيل .وعندما بدا الفائز جمهوال ولن ُيعرف �إال بركالت
الرتجيح ،متكن �سيلفا من حتقيق الفوز لفريقه واحلفاظ على ماء وجه ميالن الذي خ�رس يف اجلولتني ال�سابقتني بامل�سابقة الودية �أمام
مان�ش�سرت يونايتد بركالت الرتجيح ( )8-9بعد انتهاء الوقت الأ�صلي للقاء بالتعادل  ، 1-1و� 0-1أمام توتنهام� .أما بر�شلونة فقد
فاز يف جولته الأوىل على توتنهام بركالت الرتجيح ( )5-3بعد انتهاء الوقت الأ�صلي بالتعادل ( ،)2-2وخ�رس �أمام روما (.)2-4

بعد حتقيق بطولتي ميونخ ومدريد

زفرييف يتوج ببطولة وا�شنطن املفتوحة للعام الثاين على التوايل
انتزع العب التن�س الأملاين �ألك�سندر زفرييف لقب بطولة
وا�شنطن املفتوحة� ،أول �أم�س الأحد ،بعد تغلبه على الأ�سرتايل
ال�شاب �أليك�س دي ميناور ( 19عاما) بنتيجة  6-2و .6-4وبذلك،
جنح زفرييف يف حتقيق اللقب التا�سع له خالل م�سريته والثالث هذا
العام ،بعد حتقيق بطولتي ميونخ ومدريد .ويعد الالعب الأملاين
هو ثاين العب يتمكن من االحتفاظ بلقب بطولة وا�شنطن للعام
الثاين على التوايل ،حيث كان الأرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو
هو �أول من حقق ذلك بعد حتقيقه اللقب يف عامي  2008و.2009

ُت ِّوج مان�ش�سرت �سيتي ،بطل الدوري الإجنليزي ،بلقب الدرع اخلريية ،بتغلّبه على بطل
الك�أ�س ،ت�شيل�سي (� )2-0أول �أم�س الأحد ،على ملعب وميبلي .و�أحرز مهاجم مان�ش�سرت
�سيتي� ،سريجيو �أجويرو ،هديف املباراة يف الدقيقتني ( .)58 ،13وغاب عن �صفوف
ال�سيتيزن� ،صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين ،وكذلك دافيد �سيلفا ،فيما جل�س
احلار�س الربازيلي �إيدير�سون على مقاعد البدالء ،ولعب مكانه الت�شيلي كالوديو برافو.
وخا�ض اجلزائري ريا�ض حمرز� ،أول مباراة ر�سمية له مع الفريق ،منذ ان�ضمامه �إليه قادما من
للمرة الأوىل على �صعيد املباريات الر�سمية،
لي�سرت �سيتي� .أما ت�شكيلة ت�شيل�سي ،ف�ضمت ّ
الدويل الإيطايل جورجينيو ،لكن غاب عنها الفرن�سيان جنولو كانتي و�أوليفييه جريو،
والبلجيكيان تيبو كورتوا ،و�إيدن هازارد .وجل�س الربازيلي ويليان ،على مقاعد البدالء
أي�ضا م�شاركة الالعب ال�شاب كالوم
قبل �أن ي�شارك يف ال�شوط الثاين ،و�شهدت الت�شكيلة � ً
هود�سون �أودوي ،يف مركز اجلناح الأي�رس .و�سيطر �سيتي منذ البداية ،وافتتح الت�سجيل يف
ميررها �إىل �أجويرو الذي
الدقيقة ( ،)13عندما انطلق ال�شاب فيل فودين بالكرة قبل �أن ّ
�س ّددها من حدود منطقة اجلزاء �أر�ضية على ي�سار احلار�س ويلي كابايريو .و�أبعد برافو،
كرة عر�ضية خطرية للغاية من �أمام مرماه يف الدقيقة ( ،)17وانطلق �سيتي بهجمة مرت ّدة
بالدقيقة  ،23لكن الأملاين لريوي �ساين قابل الكرة بلم�سة ثقيلة قبل االنفراد باحلار�س.
واخرتق هود�سون �أودوي من العمق ،قبل �أن ي�س ّدد كرة علت مرمى �سيتي يف الدقيقة ،30
ومرة �أخرى عاد الالعب ال�شاب ليخترب احلار�س برافو بكرة بعيدة املدى ،ارتدت من يدي
احلار�س و�أبعدها الدفاع يف الدقيقة  .35و�أجرى مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بيب جوارديوال،
تبديالً بني ال�شوطني ،ب�إخراج �ساين ،و�إ�رشاك مواطنه �إلكاي جوندوجان .وك�رس �أجويرو،
م�صيدة الت�سلّل قبل �أن ينفرد بكابايريو ،لكنه ف�ضل مراوغة احلار�س قبل الت�سديد يف
ال�شباك اجلانبية بالدقيقة ( .)50لكن املهاجم الأرجنتيني ع ّو�ض من خالل �إحراز الهدف
الثاين يف الدقيقة  ،58بعدما تلقّى كرة بينية من زميله الربتغايل برناردو �سيلفا قبل �أن
ي�س ّدد يف الزاوية ال�ضيقة .و�أجرى ماروي�سيو �ساري ،تبديلني دفعة واحدة ب�إخراج هود�سون
�أودوي ،و�سي�سك فابريجا�س ،و�إ�رشاك ويليان ،وداين درينكووتر .و�س ّدد حمرز ،كرة من بعيد
مرت بجوار القائم الأي�رس ،قبل �أن ي�ستبدله املدرب جوارديوال ،باملهاجم جابريال جي�سو�س،
ّ
ثم حلّ �أبراهام يف ت�شكيلة ت�شيل�سي ،مكان �ألفارو موراتا .وف ّوت احلار�س كابايريو ،على
�أجويرو فر�صة �إحراز الهدف الثالث ،عندما ت�ص ّدى لت�سديدة "على الطاير" من م�سافة
قريبة يف الدقيقة ( .)71ودخل ال�شاب براهيم دياز مكان فودين ،ف�أهدر فر�صتني ،واحدة
يف الدقيقة  79عندما �س ّدد بجانب القائم القريب ،والثاين يف الدقيقة ( )82عندما ت�ص ّدى
كابايريو ملحاولته .وانطلق رو�س باركلي ،بهجمة مرت ّدة نادرة لت�شيل�سي قبيل النهاية،
ومرر الكرة �أمام املرمى �إىل �أبراهام ،لكن برافو تدارك املوقف وت�ص ّدى للمحاولة .وعاد
ّ
كابايريو لينقذ انفراد لدياز يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�ضائع ،قبل �أن يبعد
مدافع ت�شيل�سي �أتنونيو روديجري ت�سديدة جي�سو�س ،بعد خروج احلار�س عن مرماه.

ال�ستكمال �إجراءات انتقاله للفريق الكتالوين

فيدال :ارتداء قمي�ص بر�شلونة حلم حتقق

و�صل الدويل الت�شيلي �أرتورو
فيدال� ،إىل مدينة بر�شلونة
الإ�سبانية ،ال�ستكمال �إجراءات انتقاله
قادما من بايرن
للفريق الكتالوين،
ً
ميونخ .و�سيخ�ضع الالعب ال�سابق
ليوفنتو�س ،للفح�ص الطبي ،ثم
�سيوقع عقوده مع بر�شلونة .وقال
الالعب لدى و�صوله�" :أنا �سعيد
للغاية ،ومتلهف لبدء التدريب مع
زمالئي ،وارتداء هذا القمي�ص الكبري،
والقدرة على القيام ب�أ�شياء مهمة".
وعن طموحه مع بر�شلونة� ،أردف�" :أن �أكون هنا فهو حلم ،و�أمتنى حتقيق جميع
الأهداف� .أريد �أن �أفوز بكل �شيء� ،س�أترك حياتي يف امللعب من �أجل ذلك".
واختتم بح�سب �صحيفة "موندو ديبورتيفو"�" :آمل �أن �أجلب الكثري من احلب هنا،
خالل ال�سنوات الثالث التي �س�أق�ضيها هنا �أريد الفوز بكل �شيء مع بر�شلونة".
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

ب�سجل خايل من الهزائم ومليئ بالتتويجات الفردية

البحراالحمر يتالعب باملناف�سني..ويرتبع على عر�ش الكرة بالإقليم الأو�سط

يف �إحتفالية كروية مميزة ممزوجة
ب�أمطار اخلري  ،جرت �أول �أم�س االحد (05
�أغ�سط�س ) خامتة مناف�سات دوري الدرجة
االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط
ملو�سم (2017/2018م) با�ستاد ا�سمرا
الدويل و�سط ح�ضور كثيف من ع�شاق
العبة .
امل�شهد اخلتامي للبطولة الذي �شهده
بع�ض من كبار امل�س�ؤولني يف الدولة
و�ضيوف ال�رشف � ،إحتكر على واجهته
فريق البحراالحمر الذي خرج بعدة مميزات
�إيجابية �ضاعفت من تتويجاته بلقب
البطولة  ..لعل �أهمه ي�أتي حتقيقه الفوز
على غرميه اللدود عدولي�س واحلفاظ على
�سجله اخلايل من الهزائم هذا املو�سم.
اليوم اخلتامي الذي �إنطلق عند الثانية
ظهرا � ،شهد يف مواجهته االوىل اقامة
مباراة بني فريق دندن وقزاباندا رغبة يف
ت�سجيل االنت�صار على �أمل اال�ستفادة يف
طي هذا املو�سم ب�أف�ضل �صورة ممكنة.
عقب �شوط �أول انتهى بالتعادل ال�سلبي
دون �أهداف  ،ت�أخرت االثارة التهديفية يف
جمريات ال�شوط الثاين التي كان فيها
حامل لقب البطولة فريق هو املبادر يف
افتتاح ال�سجل التهديفي بحلول الدقيقة
احلادية واخلم�سني بوا�سطة العبه روبيل
كيداين.
وقبل دقيقة واحدة من نهاية املباراة
حت�صل فريق دندن على ركلة جزاء �إنربى
لها ت�سف�أمل ولدقابر لي�ضيف الهدف
الثاين لفريقه ويزيد من معاناة قزاباندا
الذي ت�أكد بعيد هذه النتيجة نزوله اىل
الدرجة ال�سلفى.
ويف املواجهة الثانية التي كانت
اجلماهري ترتقبها دارت بني البحراالحمر
ال�ضامن م�سبقا للقب الدوري � ،أمام
فريق عدولي�س الباحث عن فوز ي�ضمن له
التواجد باملركز الثاين يف ختام البطولة.
وانطلقت املواجهة حامية الوطي�س
منذ الدقائق االوىل  ،حيث �سيطر فريق

عد�سة� :ضرار ف�سهاي

طابور �شريف لالعبي البحراالحمر
ال�سفري/زمدي تخلي ي�صافح الالعبني
عدولي�س على جمريات اللعب والحت
�أمامه فر�صا ً عدة كانت كفيلة ب�إهداءه
التقدم يف النتيجة خ�صو�صا الفر�صة
التي �أهدرها اجلناح الن�شط يونا�س براخي
م�ستفيدا من خط�أ يف الت�شتيت حلار�س
مرمى البحراالحمر عبداهلل  ،لكن العار�ضة
وقفت �أمامها ،لينتهي ال�شوط االول بدون
اهداف.
يف ال�شوط الثاين � ،إرتفعت وترية اللعب
وحاول الفريقان الو�صول اىل مبتغاه من
�شتى الطرق  ،لكن البحراالحمر كان االكرث
جناعة امام املرمى � ،إذ متكن الهداف
املت�ألق �شام ف�سهاي من ترجيح كفة
فريقه البحراالحمر بالهدف االول الذي
دونه عند الدقيقة ( ، )53وهو الهدف
اخلام�س ع�رش له هذا املو�سم.
لكن هذا الهدف مل يعمر �سوى 8
دقائق فقط  ،حينها متكن عدولي�س من
تعديل النتيجة عرب الهدف الذي �سجله
متو�سط امليدان مت�سقن كربوم عند
الدقيقة احلادية وال�ستني.
بعد ذك تلقت جمهودات البحراالحمر

يناف�س ب�ألوان الفريق التابع لالحتاد الدويل للدراجات الهوائية

بنيام قرماي ينقل تتويجاته القارية للم�ضامري الأوروبية

يوا�صل الدراج االرتري ال�شاب
بنيام قرماي عملية تطوير م�ستواه
و�صقل مواهبه الفنية حتت �إ�رشاف
املركز التدريبي التابع لالحتاد الدويل
للدراجات الهوائية ( ، )UCIمن خالل
عدد من ال�سباقات التي ي�شارك فيها
بقمي�ص هذا الفريق.
وكانت لبنيام الذي توج مطلع
العام بلقب افريقيا يف فئة النا�شئني
�صوالت وجوالت يف عطلة نهاية اال�سبوع
املا�ضي  ،جراء م�شاركته ب�سباق (�أوبيل
–ت�سيمي�سرت – �ستافوليت) ببلجيكا.
ال�سباق الذي الذي اقيم لثالثة مراحل ،

عرف ت�ألق وا�ضح للدراج االرتري الواعد
حيث كان قاد فاز باملرحلة االوىل  ،فيما
جاء �ساد�سا باملرحلة الثالثة.
وعلى �ضوء هذه النتائج � ،أل املركز
الثالث لبنيام قرماي يف الرتتيب العام
لالزمنة خلف املتوج بالبطولة البلجيكي
رميكو ايفينيبولو بفارق توقيت زمني
قدره ( 4دق و 08ثانية).
ويف قائمة الفائزين بالنقاط  ،جاء
بنيام قرماي رابعا وله  33نقطة  ،و�سجل
نف�س املركز يف �رصاع �أ�سد العقبة  ،لينال
اال�شادة والثناء من قبل متابعي اللعبة
ال�شعبية بالبالد.

ل�رضبة قوية عقب طرد العبه املدافع
ال�شاب ابيل يوهن�س بالبطاقة احلمراء
ب�سبب �إحتكاكه املبا�رش مع مدرب الفريق
املناف�س  ،ليدخل الفريقان يف حالة من
الع�صبية واملناو�شات.
وعلى عك�س �سري اللقاء وتوقعات
احل�ضور � ،سجل فريق البحراالحمر
املنقو�ص عدديا ً الهدف الثاين بوا�سطة
ماكينة االهداف �شام ف�سهاي وذلك
بالدقيقة التا�سعة وال�ستني.
عقب ذلك تعددت حماورت فريق
عدولي�س للعودة يف النتيجة وجاهد كثريا
لتحقيق عودته املنتظرة  ،لكن دفاعات
البحراالحمر ومن خلفها حار�س املرمى
كانت متفوقة يف جميع الكرات  ،ليطلق
احلكم �صافرة اللقاء االخرية وتنطلق
معها �أفراح البحراالحمر مع الإنت�صارات
والتتويجات  ،فيما منيت م�ساعي
عدولي�س الحتالل الو�صافة ل�رضبة قوية
وتراجع للمركز الثالث يف الرتتيب العام .
يف اخلتام جرت مرا�سم توزيع اجلوائز
وامليداليات امللونة للفرق املتوجة من
قبل خمتلف امل�س�ؤولني و�ضيوف ال�رشف
 ،كذلك مت تكرمي الطاقم التحكيمي
للمباراة النهائية الذي كان يقوده الدويل
تخلو مقو�ص .
وحاز العب فريق البحراالحمر �شام
ف�سهاي على لقب هداف املو�سم بعدما
�سجل  16هدفا  ،ليقب�ض على الك�أ�س
املقدمة وجائز مالية مقدرة.
ونال فريق عدولي�س على جائزة اللعب
النظيف .
ويف ترتيب الفرق  ،ذهبت امليداليات
الربونزية لفريق عدولي�س �صاحب املركز
الثالث  ،ونال فريق دندن الو�صيف
امليداليات الف�ضية � ،أما البحراالحمر
الفائز باللقب بر�صيد نقاطي بلغ (48
نقطة)  ،فتوج بامليداليات الذهبية
وك�أ�س البطولة وجائزة مالية قدرها 20
الف نقفة.

لفتة تكرميية لطاقم املباراة النهائية

قادما من موناكو

لي�سرت ي�ضم اجلزائري غزال

قال لي�سرت �سيتي املناف�س يف الدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم �أول �أم�س
الأحد �إنه تعاقد مع اجلناح اجلزائري ر�شيد
غزال قادما من موناكو الفرن�سي ملدة
�أربع �سنوات دون الإف�صاح عن القيمة
املالية لل�صفقة.
وي�شبه �أ�سلوب الالعب البالغ عمره 26
عاما ذلك اخلا�ص مبواطنه ريا�ض حمرز
الذي رحل عن لي�سرت �إىل مان�ش�سرت �سيتي
ال�شهر املا�ضي.
و�سيجتمع غزال مرة �أخرى مع الفرن�سي
كلود بويل مدرب لي�سرت والذي كان
يتوىل تدريب اوملبيك ليون عندما تخرج
الالعب اجلزائري من �أكادمييته.

هداف املو�سم �شام ف�سهاي �أثناء مرا�سم التتويج
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يف
�
س
ط
ور

ت�شارلز نيل�سون جوديري (1860-1800م)
وخمرتع
كيميائي
هو
�أمريكي .ا�ستطاع �أن يخرتع
طريقة لتقوية املطاط .عندما بلغ �سن ال�سابعة ع�رش
من عمره ح�صل على عمل لدى �رشكة الأخوين" روجرز"
يف فيالدلفيا .يف عام  1821عاد من جديد �إىل مدينته
للعمل يف �رشكة والده لت�صنيع الآالت الزراعية .تزوج
عام  1824مع "كالري�سا بيت�شري" .بعد ذلك فتح يف
فيالدلفيا حمل جتارة لبيع احلديد.
بد�أ ت�شالرز جتاربه با�ستعمال نوعا خاما من املطاط
بهدف جعل هذه املادة مفيدة يف عمليات الت�صنيع .وبعد
عدة جتارب قام بها،اكت�شف �أن مادة الكربيت ت�ساعد
على تقليل ُلزوجة املطاط .تويف ت�شارلز جوديري يف
مدينة نيويورك بعد �أن تدهورت حالته ال�صحية ،ملدة
�ستة �أ�شهر قبل �إمتامه �سن ال�ستني ومات فقريا .يف عام
� 1898أي بعد مرور  38عاما على وفاته قام مهاجران
�أملانيان بت�أ�سي�س �رشكة لإنتاج الإطارات املطاطية حتت
ا�سم �رشكة جوديري تريي وروبر تخليدا وعرفانا له.

من طرائف العرب

 �س�أل م�سكني �أعرابيا �أن يعطيهحاجة فقال:لي�س عندي ما �أعطيه
للغري فالذي عندي �أنا �أحق النا�س به فقال ال�سائل� :أين الذين ي�ؤثرون على
�أنف�سهم؟ فقال الأعرابي :ذهبوا مع الذين ال ي�س�ألون النا�س �إحلاف ًا .
 �أعد احلجاج مائدة يف يوم عيد فكان من بني اجلال�سني اعرابي فاراداحلجاج ان يتالطف معه فانتظر حتى �شمر النا�س للأكل و قال :من �أكل من
هذا �ضربت عنقه .فظل االعرابي ينظر للحجاج مرة وللطعام مرة اخرى
ثم قال  :او�صيك ب�أوالدي خريا ...وظل ي�أكل ف�ضحك احلجاج و امر بان
يكاف�أه.
 �أتى احلجاج بن يو�سف الثقفي ب�صندوق مقفل كان قد غنمه من ك�سرى  ,ف�أمر بالقفل �أن يك�سر فك�سر  ,ف�إذا به �صندوق �آخر مغلق  ,فقال احلجاج ملن
يف جمل�سه :من ي�شرتي مني هذا ال�صندوق مبا فيه وال �أدري مافيه ؟ فتقدم
عدد من احلا�ضرين يف مزايدة على ال�صندوق الذي ر�سا على �أحدهم مببلغ
خم�سة �آالف دينار  ,وتقدم امل�شرتي ليفتح ال�صندوق وي�سعد مبا فيه  ,ف�إذا
به رقعة مكتوب عليهامن �أراد �أن تطول حليته فليم�شطها �إىل �أ�سفل!.
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 �أغ�سط�س عام 1960م -:الإعالن عن ا�ستقالل �ساحلالعاج عن فرن�سا.
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 2017م -:حدوث خ�سوف جزئي للقمرا�ستمر ما يقارب ال�ساعتني و�شوهد يف كل من �آ�سيا ،و�أوروبا ،و�أفريقيا
و�أ�سرتاليا.
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1779م -:ولد العامل اجلغرايف الأملاينكارل ريرت.
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1904م -:ولد الدبلوما�سي االمريكيرالف بن�ش ،واحلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم عام .1950
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1933م -:ولدت االقت�صادية االمريكية �إلينور �أو�سرتوم،واحلا�صلة على جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية عام.2009
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1966م -:ولد  رجل االعمال االمريكيجيمي ويلز ،و�أحد م�ؤ�س�سي ويكيبيديا.
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1848م  -:تويف عامل الكيمياء ال�سويدي  يون�س ياكوب بريت�سيليو�س.
 يف ال�سابع من �أغ�سط�س عام 1941م   -:تويف االديب الهنديروبندرونات تاكور ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام .1913

�أغرب مباين يف العامل !!!!

يف كل ركن من �أركان هذا الكوكب الف�سيح جند مهند�سني معماريني وم�صممني
لهم خيال و�إبداع منقطع النظري ي�ستطيعون تقدمي �أبنية يف غاية الغرابة.
 /1منزل على �شكل طائرة يف مدينة "�أبوجا" بنيجرييا.
 /2مباين على �شكل قباب بنيت من طرف
منظمة �إن�سانية من الواليات املتحدة لل�ضحايا
الذين فقدوا منازلهم
نتيجة الزالزال يف
"جاكرتا"
مدينة
ب�إندوني�سيا.
 /3منزل بني فوق
�صخرة على نهر درينا
يف م�ستوطنة بانيا با�ستا ال�رصبية.
 /4منزل على �شكل
هرم يف قرية "مزيارة"
بلبنان.
 /5بناء هيكل قر�ش
على �سطح منزل يف
"�أوك�سفورد"
مدينة
الإجنليزية.
 /6املنزل الطائرة
يف قرية مزيارة يف �شمال لبنان.

القط العمالق يدخل مرحلة حا�سمة!!!

برون�سون" قط عمالق ،من ف�صيلة القطط
العتابية ،يتمتع ب�صحة جيدة وال يعاين من �أي
م�شكلة �صحية با�ستثناء ك�رس يف �أحد �أ�سنانه� ،شكل
�صدمة للزوجني" مايك ويل�سون"و" ميغان هامنان"
عندما ذهبا �إىل ملج�أ للحيوانات امل�رشدة بهدف
تبني قطة �صغرية.
عندما �شاهد الزوجان القط برون�سون ،ا�ستغربا يف بداية الأمر ،لكنهما
قررا الحقا �أن يتبنيا القط "املاموث" وم�ساعدته على التخل�ص من وزنه الزائد،
والعودة به �إىل احلياة الطبيعية للقطط�.أبلغهما امللج�أ �أن القط على ما يبدو
كان ي�أكل العديد من الوجبات الغذائية الغنية بالن�شويات ،عندما كان لدى
�أ�صحابه ال�سابقني من كبار ال�سن ،فو�صل وزنه �إىل  15كيلوغراما ،وبلغ حميط
بطنه  32بو�صة.
وكان قط عمالق �آخر ،عرف با�سم "لوغان" ،قد حقق �شهره كبرية بعد
�أن ن�رشت �صورته على موقع في�سبوك ،من جراء وزنه الكبري ،حيث بلغ 14
كيلوغراما.وو�صل عدد م�شاهدات القط "لوغان" ،الذي كان يو�صف بـ"كرثة
الفراء"� ،إىل �أكرث من  29مليون م�شاهدة .غري �أن "برون�سون" الذي يعي�ش يف
ميت�شغان ،يفوق "لوغان" الذي يعي�ش يف "نيوهامب�شاير" ،وزنا ،بحوايل كيلو
غرام واحد .وقد قررا مايك وميغان اللذان تبنيا القط برون�سون ،م�ساعدته
على خف�ض وزنه ،ف�أخ�ضعاه يف مايو املا�ضي �إىل نظام غذائي �صارم مب�ساعدة
الأطباء البياطرة ،الذين قل�صوا كميات ال�سعرات احلرارية التي ينبغي على
"برون�سون" تناولها �إىل � 375سعرة حرارية يف اليوم.
ومنذ مايو حتى الآن فقد القط "برون�سون " 680غراما ،ويبدو �أنه تخل�ص من
�إدمانه على املواد الغنية بالن�شويات ،و�أخذ يتناول �أطعمة طرية وخالية من
احلبوب و�أطعمة قطط خالية قليلة الدهون.وي�سعى املالكون اجلدد لـ"برون�سون"
�إىل خف�ض وزنه مبعدل  500غرام �شهريا �إىل �أن ي�صل �إىل الوزن الطبيعي.

نابغة  �صغري يحطم قواعد االلتحاق باجلامعات!!!

ي�ستعد طفل عبقري يف املك�سيك لبدء
درا�سته يف جامعة مرموقة بالبالد،
رغم �أن عمره ال يتجاوز اثني ع�رش
عاما لكن تفوقه يف التح�صيل
العلمي و�صل م�ستوى مبهرا.
وبح�سب ما نقلت "ديلي ميل" ،ف�إن
الطفل "كارلو�س �أنطونيو �سانتا
ماريا"� ،سيبد�أ درا�سته عما قريب
يف اجلامعة الوطنية امل�ستقلة يف املك�سيك ،وهي من امل�ؤ�س�سات الأكادميية
العريقة يف البالد .وبحكم �شغفه بالعلوم� ،سيدر�س النابغة ال�صغري فيزياء
الطب احليوي ويقول �إنه ي�سعى �إىل تطوير العلوم والق�ضاء على الأمرا�ض
اخلطرية التي تنغ�ص حياة الب�رشية .وجنح كارلو�س يف امتحان الدخول �إىل
اجلامعة على الرغم من �رشا�سة املناف�سة بني من يتقدمون لدخول امل�ؤ�س�سة
العلمية ،وقال يف م�ؤمتر �صحفي �إنه واجه �صعوبات ب�سيطة فقط يف مادة
الريا�ضيات .وبد�أ اهتمام الطفل بالعلوم منذ �سنوات طويلة ،فهو يقر�أ الكتب
بنهم كبري ،كما �أنه يطلع �أي�ضا على الأعمال الأدبية مثل رواية "مئة عام من
العزلة" للكاتب "غابرييل غار�سيا ماركيز"بينما يوا�صل �أقرانه درا�ساتهم يف
املرحلة االبتدائية .وواجه كارلو�س م�صاعب عدة يف املرحلة االبتدائية جراء
تفوقه على زمالئه يف ال�صف ،لكنه �صار �سعيدا اليوم بعدما جنح يف دخول
م�ؤ�س�سة علمية ال يدخلها �سوى "الكبار".

طرف...

    �سال   �شخ�ص  �صاحبه قالله -:اي�ش  الفرق بني العنزة
اجلاهلة والعنزة املتعلمة؟ العنزة
اجلاهلة بتقول ماء اما العنزة
املتعلمة بتقول H2O
 التقى فيل مع منلتني قالوللفيل �شو رايك نت�صارع قام قال
الفيل ال ال هادا ما بي�صري انتو
اتنني وانا واحد.
 كان كلب بيجري فدخلدكان اجلزار و�سرق قطعة حلم.
فقام اجلزار عمل �شاطر وفات
عند �صاحب الكلب وهو حمامي
و�س�أله":لو كلب �سرق قطعة
حلم من دكاين ،هل يل احلق
ب�أين اطالب �صاحب الكلب بحق
اللحمه؟"
"نعم
قائال:
فرداملحامي
بالت�أكيد"
اجلزار" :اذا ادفع يل  10$ثمن
القطعة لأن كلبك هو ال�سارق".
املحامي بدون اي اعرتا�ض  -
كتب ال�شيك واعطاه للجزار الذي
خرج را�ضي ًا من املكتب.
لكن بعد يومني وجد يف دكانه
فاتورة بقيمة 100$ :من املحامي
مقابل اال�ست�شارة الق�ضائية.

�إع
داد /حافظ حممد الآمني

الكلمات املتقاطعة:

 .1اغفال او اهمال _ م�ستطاع
 .2اكرب جزيرة يف العامل
 .3اداة نداء (م) _ جمع ناقة
 .4زوجة ابي �سفيان وام اخلليفة
االموي معاوية
 .5حروف مت�شابهة _ َخ�صم _
رجاء
 .6من ال�ضمائر _ ه�ضبة (م)_
بحر
 .7عنوان اخر �صفحة يف جريدة
ارتريا احلديثة _ م�صباح
 .8عك�س مت�أخر (م) _ دولة
افريقية (م)
 .9مليار
 .10مذكرة _ مفيدة
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