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مندفرا :وزيرة العدل تركز على تقوية املحاكم االهلية يف االقليم االقليم االو�سط :توزيع
ارا�ضي لأغرا�ض �سكنية

مت توزيع قطع ارا�ضي �سكنية "الطي�سا "الكرث من �ستة �آالف مواطن
بينهم  2254امراة يف االقليم االو�سط يف اال�شهر الع�رشة املا�ضية.
واو�ضح م�س�ؤول االرا�ضي واملياه يف ادارة االقليم االو�سط ال�سيد/
مكونن مائيل ،ان عملية التوزيع املرتكزة على املر�سوم رقم 58/94
نفذت بتعاون فعال بني ادارة املديريات وال�ضواحي وجلان القرى.
وا�شار اىل ان عملية توزيع ارا�ضي الطي�سا �ست�ستمر يف قرى مديرية
�رسجقا.

عقدت وزيرة العدل ال�سيدة/
فوزية ها�شم اجتماعا يف ال�ساد�س
من نوفمرب يف مدينة مندفرا� ،شارك
فيه م�س�ؤولو احلكومة واجلبهة
واالحتادات  ،ركزت فيه على دور
وم�ساهمة املحاكم االهلية لتقوية
املحاكم االهلية يف االقليم اجلنوبي.
وقالت "ان العمل ظل جاريا جلعل
اجلهة العدلية م�ستقلة حل�صول
املواطن على خدمات �رسيعة تتحلى
بامل�ساواة  ،م�شددة على اهمية العمل
املن�سق لرفع ثقة املواطن بالنظام
العديل" .

وذكرت ان القانون يرتكز على
اجلذور االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية للمجتمع
،وا�ضعا يف االعتبار خ�صو�صية البلد
وال�شعب واحلكومة .و�أو�ضحت بان
ال�شعب االرتري يحرتم القانون وذلك
من خالل الثقافة والفكر الذي طوره
عرب الع�صور.
وا�شارت اىل املبادرات املتخذة
با�ستمرار لتقييم ان�شطة املحاكم
االهلية وحت�سينها ،لتقدمي خدمات
جيدة واحلفاظ على قيم واعراف
املجيتمع.

وقدم م�س�ؤول ق�سم التقانة
واملعلومات يف الوزارة ال�سيد/
روبيل ولدمكئيل من جانبه تو�ضيحا
ب�شان �شبكة احلا�سوب الرقمي املعدة
الدخالها قريبا يف جميع املحاكم يف
البالد ومكاتب االدعاء العام.
وقال حاكم االقليم اجلنوبي ال�سيد
/افرمي قربكر�ستو�س "ان جناح مهام
املحاكم يت�أتى بامل�شاركة الن�شطة
للم�ؤ�س�سات احلكومية".
وناق�ش االجتماع تقوية املحاكم
االهلية واال�شكاالت التي قد تطر�أ مع
ادخال التقانة.

م�صوع :ارتفاع امل�شاركة يف التعليم

قال م�س�ؤول التعليم يف مديرية
م�صوع اال�ستاذ /ا�سماعيل �صالح،
ان امل�شاركة يف التعليم اظهرت
تطور ًا كبري ًا يف جميع املراحل.
واو�ضح يف التقرير الذي قدمه يف
االجتماع الذي عقد يف اخلام�س من
نوفمرب ان م�شاركة الطالب ارتفعت
يف املرحلة االبتدائية بن�سبة 3.2%
ويف املرحلة املتو�سطة بن�سبة
 4.3%ويف املرحلة الثانوية بن�سبة
 9.1%مقارنة مع العام املا�ضي،
داعيا لتقوية العالقة الثالثية بني
املعلمني واولياء االمور والطالب

ملزيد من النتائج.
واو�ضح اال�ستاذ ا�سماعيل الوعي
التنامي الولياء االمور يف املجال
التعليمي  ،مع وجود بع�ض التق�صري
فيما يتعلق مبتابعة ابنائهم.
وا�شار اىل ارتفاع النجاح بن�سبة
 3.1%يف امتحانات ال�شهادة
املتو�سطة ،وانخف�ضت النتيجة
بن�سبة  6.7%يف امتحانات ال�شهادة
الوطنية لل�صف الثاين ع�رش.
وحث االجتماع ملوا�صلة تاهيل
املعلمني وتوا�صل التوعية لرفع
امل�شاركة وم�ساهمة اولياء االمور

 ،وتقدمي تعليم الكبار بانتظام.
يجدر بالذكر انه توجد يف
مديرية م�صوع  26مدر�سة بدء ًا
من ريا�ض االطفال وحتى املرحلة
الثانوية  ،ومدر�ستني م�سائيتني
و�ستة مراكز لتعليم الكبار..

ان�شطة التاهيل املجتمعي يف عيالبرعد

دعا م�س�ؤول مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف مديرية عيالبرعد
عمال التاهيل يف القرى لدرا�سة امل�صاعب االجتماعية يف او�ساط املجتمع
والعمل ال�ستفادة املواطنني من موارد حميطهم.
واهاب التقييم الذي جرى يف ايدن مب�شاركة عمال التاهيل يف القرى
وامل�ؤ�س�سات ال�رشيكة ،اىل تعزيز دور عمال التاهيل لتمكني املواطنني
املحتاجني عامة واملعاقني خا�صة من اال�ستفادة من موارد املجتمع
واملحيط.
وذكر يف املنا�سبة عن تقدمي  29عربة كارو بقيمة  580الف نقفة
للمعاقني واال�رس الراعية للمعاقني ،و�سيجري قريبا التاهيل بالدواب.
ا�ضافة اىل تقدمي االعالة والدعم املجتمعي لـ  927ا�رسة �شهيد ،
واخلدمات الكاملة ملعاقي احلرب الذين يتم رعايتهم وم�ساعدة الطالب
املحتاجني ماليا وعينيا
ودعا االجتماع لتعزيز م�ساهمة جميع ال�رشكاء ل�ضمان الرعاية
االجتماعية للمواطنني وتقدمي الدورات التدريبية لعمال التاهيل
االجتماعي يف القرى.

احتاد املر�أة :جهود التوعية حتقق فعالية كبرية

خدمات والدة دائمة يف
م�ست�شفى بارنتو
يقدم م�ست�شفى بارنتو املرجعي خدمات والدة دائمة على مر اال�سبوع
ل�ضمان �صحة االمهات واالطفال.
واو�ضح م�س�ؤول ق�سم الوالدة يف امل�ست�شفى الدكتور /تاميت ا�ستيفانو�س،
ان امل�ست�شفى يقدم اخلدمات املنتظمة بالتحويل للحوامل القادمات من
جميع مناطق اقليم القا�ش بركة ،م�شريا اىل ان خدمات الق�سم ت�شمل عالج
االمرا�ض الباطنية املرتبطة باحلمل ومتتابعة الظواهر امل�صاحبة للحمل
وخدمات الوالدة الطبيعية وبالعمليات وتطعيم املواليد وت�أهيل االمهات
بتخطيط اال�رسة
وقال ان الق�سم الذي ي�ضم طبيبان وعدد كبري من املمر�ضني واملهنيني
االخرين ،قد قدم هذا العام خدمات والدة لـ  1100حامل  221منهم
بالعملية اجلراحية.
وا�شار اىل تقدمي الن�صح ال�صحي لالمهات خا�صة اثناء احلمل ل�ضمان
�صحتها و�صحة اجلنني ،داعيا املجتمع لتربع الطوعي للدم .

اعلن االحتاد الوطني للمر�أة ،ان
االن�شطة والربامج التي ادخلها
لالرتقاء بوعي املر�أة يف جميع
املجاالت ت�سهم بدور دافع يف
امل�ستويات االجتماعية وال�صحية
واالقت�صادية.
وقال م�س�ؤول اخلدمات االقت�صادية
يف املكتب املركزي لالحتاد ال�سيد/
ا�سمروم قيت�ؤوم" ان التوعية التي
جرت يف جميع املناطق مبا فيها
النائية ملكافحة العادات ال�ضارة

واالمرا�ض املعدية �ساعدت الن�ساء
يف الدفاع عن حقوقهن.
واو�ضح بان مقاطعة التعليم من
اهم معوقات تطور املر�أة ،م�شري ًا
اىل ان االحتاد يقوم اىل جانب
توعية املر�أة  ،بتح�سني احلياة
االقت�صادية للمر�أة عرب اقامة
البنوك الريفية يف االقاليم  ،وقدم
قر�ض ًا بحوايل  47مليون نقفة لـ 14
الف امر�أة.
وذكر حمالت التوعية التي قام

بها االحتاد يف او�ساط الطالبات
ملكافحة العادات ال�ضارة وزواج
القا�رصات واالمرا�ض املعدية.
وت�شري وثائق االحتاد الوطني
للمر�أة اىل ان ختان االناث الذي
كان عام  1995ميار�س ب�سنبةا
كرث من  95%انخف�ض عام 2010
اىل  33%وحتت �سن اخلام�سة اىل
 ، 12%وتنخف�ض ظاهرة ختان
االناث كثريا نتيجة لتنامي وعي
املجتمع.
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الدميوقراطيون ينتزعون �أول مقعدين من "اجلمهوري" يف االنتخابات ال�صني تك�شف عن املقاتلة اخلفية ..وتثري اجلدل

�أكدت نتائج االنتخابات
الن�صفية للكونغر�س الأمريكي،
على
الدميقراطيني
فوز
جمل�س
يف
اجلمهوريني،
النواب ،واحتفاظ "حزب ترامب"
اجلمهوري ب�سيطرته على جمل�س
ال�شيوخ ،يف انت�صار له طعم
الهزمية.
وفاز الدميقراطيون بـ219
مقعدا يف جمل�س النواب ،مقابل
ح�صول اجلمهوريني على 194
مقعدا ،لي�صبح فوزهم ب�أغلبية
جمل�س النواب هو الأول منذ 8
�سنوت ،ح�سبما ذكرت �شبكة "�سي
�إن �إن".
احلزب
متكن
باملقابل
اجلمهوري من املحافظة على
الأغلبية يف جمل�س ال�شيوخ،
حاجزين  51مقع ًدا ،مقابل 43
للحزب الدميقراطي ،ح�سب �آخر

نتيجة غري ر�سمية �أظهرتها "�سي
�إن �إن".
وفوز الدميقراطيني بالأغلبية
يف جمل�س النواب� ،سي�ؤهلهم
لفر�ض رقابة م�ؤ�س�سية على
رئا�سة ترامب ،وهو ما من �ش�أنه
الت�أثري �سلبيا على �أجندة البيت
الأبي�ض يف مترير عدد من امللفات
التي يعتربها ترامب �أ�سا�سية.

وقد ا�ستعاد الدميقراطيون
�أغلبيتهم يف جمل�س النواب لأول
مرة منذ � 8سنوات ،رغم التوقعات
التي ا�ستبعدت ذلك نظرا حلاجة
احلزب للفوز بواليات �صوتت
ل�صالح ترامب واجلمهوريني
مثل انديانا وفريجينيا الغربية
ومونتانا وداكوتا ال�شمالية.

ماكرون يدعو جلي�ش �أوروبي ملواجهة "تهديد رو�سيا"

طالب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون االحتاد الأوروبي بت�أ�سي�س
جي�ش موحد للدفاع عن نف�سه
مبواجهة تهديدات ع�سكرية قائمة،
و�أخرى قادمة ذكر �أن رو�سيا قد ت�صبح
�أخطرها.
ونقلت جملة فوكو�س الأملانية
اول ام�س الثالثاء عن ماكرون قوله
مبقابلة مع "راديو �أوروبا � "1إن
الأوروبيني بدون جي�شهم احلقيقي لن
يكون مبقدورهم الدفاع عن �أنف�سهم
مبواجهة تهديدات خطرية.
و�أ�ضاف "فيما يتعلق برو�سيا
الواقعة على حدودنا واملحتمل
حتولها لتهديد خطري ،ال ينبغي على
الأوروبيني االعتماد مبواجهة هذا

التهديد على الواليات
املتحدة وحدها".
وبرر ماكرون مطلب
بت�أ�سي�س
امل�سارعة
جي�ش �أوروبي بالتحذير
قوى
�صعود
من
وت�سابقها
"�سلطوية"
بالت�سلح على احلدود
مع �أوروبا ،واعترب �أن
الأوروبيني "يتوجب عليهم الدفاع
عن �أنف�سهم مبواجهة رو�سيا وال�صني
وحتى الواليات املتحدة".
و�أكد �أن �أوروبا و�أمنها �سيكونان
ال�ضحية الرئي�سية لتداعيات �إعالن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قبل
�أيام عن عزمه االن�سحاب من معاهدة
نزع الأ�سلحة املتو�سطة املدى مع
رو�سيا.
وكان الرئي�س الفرن�سي قد دعا
العام املا�ضي لت�أ�سي�س قوة ع�سكرية
�أوروبية للتدخل مبناطق الأزمات
بحلول عام  ،2020واقرتح لهذه
القوة ميزانية مالية موحدة وعقيدة
ع�سكرية جديدة.

ُيذكر �أن الدعوة لت�أ�سي�س جي�ش
�أوروبي موحد انطلقت من فرن�سا
عام  ،1950و�أخذ اجلدل حولها بعدا
ت�صاعديا منذ عام  ،2000ويق�صد
بهذا اجلي�ش حتالف دفاعي بني الدول
�أع�ضاء االحتاد على غرار حلف �شمال
الأطل�سي (ناتو) وتطوير هذا احللف
�إىل قوات �أوروبية موحدة تديرها
وزارة دفاع �أوروبية موحدة.
وكان �أع�ضاء االحتاد -با�ستثناء
بريطانيا والدامنارك ومالطا -قد
اتفقوا يف دي�سمرب/كانون الأول 2017
على ت�شكيل �آلية الدفاع الأوروبية
الدائمة (بي�سكو) .ورحبت وزيرة
الدفاع الأملانية �أورو�سوال فون دير
الين بت�شكيل هذه الآلية و�سمتها
"االحتاد الأوروبي للأمن والدفاع"
واعتربتها خطوة ممهدة لت�أ�سي�س
جي�ش �أوروبي موحد.
ومبوازاة ت�شكيل هذه الآلية،
عر�ضت تركيا م�شاركتها بت�شكيل
جي�ش �أوروبي موحد بنحو �ستني �ألف
جندي مبجرد ان�ضمامها لع�ضوية
االحتاد الأوروبي.

غوتريي�ش يدعو لإطالق �سراح التالميذ املخطوفني يف الكامريون
دعا الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش اول ام�س
الثالثاء لإطالق �رساح  79تلميذا
خطفوا يف �شمال غرب الكامريون،
جمددا دعوته لإنهاء النزاع الدامي
ّ
يف املنطقة الناطقة بالإنكليزية من
هذا البلد.
وخطف م�سلحون جمهولون 79
تلميذا الإثنني املا�ضي يف �شمال
غرب الكامريون ،يف �أكرب عملية
خطف تقع يف املنطقة الناطقة
بالإنكليزية منذ بدء النزاع مع
الإنف�صاليني امل�سلحني فيها.
و�إ�ضافة �إىل التالميذ خطف
امل�سلحون مدير مدر�سة ثانوية يف
بامندا (عا�صمة �شمال غرب البالد)
و�أ�ستاذا و�سائقا.
ودان غوتريي�ش عملية اخلطف
و"دعا لإطالق �رساحهم فورا
وعودتهم لبيوتهم و�أ�رسهم" ،على
ما قال املتحدث با�سمه �ستيفان

دوجاريك.
دوجاريك
وتابع
"لي�س هناك من تربير
لهذه اجلرائم �ضد
املدنيني".
عملية
وجاءت
اخلطف ع�شية �أداء
الرئي�س بول بيا
البالغ  85عاما
اليمني الد�ستورية بعد
�إعادة انتخابه لوالية
�سابعة �إثر ح�صوله على 71,28%
من الأ�صوات .وو�صل بيا �إىل �سدة
احلكم العام .1982
وت�شهد املنطقتان الناطقتان
باللغة الإنكليزية يف ال�شمال الغربي
واجلنوب الغربي من الكامريون
نزاعا منذ عام بني االنف�صاليني
الذين يطالبون باال�ستقالل واجلي�ش
الكامريوين.
اجتماعية
�أزمة
وحتولت

و�سيا�سية حادة نهاية عام 2016
اىل نزاع م�سلح �أواخر عام .2017
وقتل  400مدين هذا العام و�أكرث
من  175عن�رصا من قوات الأمن،
على ما �أفادت منظمات غري حكومية
معنية بالنزاع الدامي.
وجدد غويرتي�ش دعوته للتو�صل
اىل حل �سلمي للنزاع وعر�ض
م�ساعدة الأمم املتحدة لرتتيب
حوار بني الأطراف املتنازعة.

ك�شفت ال�صني الول
مرة عن الطائرة بدون
طيار التي مت �إنتاجها
بتقنيات �رسقت من
املتحدة
الواليات
والتي يطلق عليها(
املقاتلة اخلفية) (
 ) ch-7بامكانيات غري
م�سبوقة
وتزعم بكني �أن الطائرة بدون
طيار ،التي كان من املقرر اختبارها
العام املقبل ،مت تطويرها حمليا
مبعرفتها اخلا�صة ،لكن مراقبون
�أ�شاروا �إىل �أنها تبدو ا�ستن�ساخا
لطائرات بدون طيار بالواليات
املتحدة ،وخا�صة " "X-47Bالتابعة
للبحرية الأمريكية.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية� ،أزيح ال�ستار عن املج�سم
الكامل لـ"املقاتلة اخلفية" ،التي مت
تطويرها وت�صنيعها من قبل املعهد
احلادي ع�رش مل�ؤ�س�سة ال�صني للف�ضاء
والتكنولوجيا ،يف معر�ض "زوهاي"
للطريان ،املقام يف العا�صمة بكني،
وميتد حتى  11نوفمرب اجلاري.
ويبلع طول الطائرة ال�صينية 10
�أمتار ( 33قدما) بعر�ض يبلغ 22
مرتا ( 72قدما) ،وهو حجم مماثل
لـ " "X-47Bمن �رشكة نورثروب
غرومان ،وفقا ل�صحيفة "ت�شاينا
ديلي".
و"الدرون" ال�صينية لديها حمرك
نفاث ،وقادرة على القيام برحلة
بحرية على ارتفاع  13000مرت
( 42650قدم) كحد �أق�صى ،وميكنها

الو�صول �إىل �رسعة ق�صوى تبلغ
 0.75ماخ ( 571ميل يف ال�ساعة)،
وهي ال�رسعة املطابقة لـ"الدورن"
الأمريكية "."X-47B
و"املقاتلة اخلفية" جمهزة بـ"خمزن
�صاروخي خفي" ،وميكنها من خالله
تدمري �أهدافا ب�صواريخ م�ضادة
للإ�شعاعات و�صواريخ جو�-أر�ض
وقنابل بعيدة املدى و�صواريخ م�ضادة
لل�صواريخ ،وفقا لوكالة �أنباء ال�صني
اجلديدة (�شينخوا).
وتو�صف الطائرة ب�أنها "عالية
االرتفاع وال�رسعة وغري مرئية،
وقادرة على تنفيذ طلعات ا�ستك�شافية
ومهاجمة الأهداف بطريقة خمفية يف
مناطق حمفوفة باملخاطر ،ويتوقع
�إنتاجها بحلول عام .2022
من جانبه� ،أو�ضح �أحد خرباء
الطائرات بدون طيار ،وانغ يونغ
ت�شى� ،أن " "CH-7مت تطويرها لتعادل
الطائرتني الأمريكيتني ""X-47B
و" "RQ-180و"نورون" امل�صنعة من
قبل �رشكة دا�سو الفرن�سية.
و�أ�ضاف �أن "املقاتلة اخلفية"
ميكنها الإقالع من حامالت الطائرات،
و�سيتم ت�صديرها �إىل البلدان ال�صديقة
لل�صني.

حمامون يطالبون ماي
ٍ
ثان على «بريكزيت»
با�ستفتاء ٍ

حتدثت م�صادر �أوروبية عن احتمال
ّ
بن�سبة  50يف املئة ،لإبرام اتفاق
بني رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي وبروك�سيل ،حول
خروج اململكة املتحدة من االحتاد
الأوروبي (بريكزيت) ،يحظى
مبوافقة جمل�س العموم الربيطاين
(الربملان) .يف الوقت ذاته ،طالب
�أكرث من  1500حمام بارز ماي
بتنظيم ا�ستفتاء ٍ
ثان على «الطالق».
و�أعلن م�صدر يف رئا�سة الوزراء
حددت
الربيطانية �أن احلكومة
ّ
اجلمعة املقبل موعد ًا لتحقيق
«تقدم» يف م�س�ألة احلدود الإرلندية،
ّ
يتيح لرئي�س املجل�س الأوروبي
دونالد تو�سك الدعوة �إىل قمة طارئة
لالحتاد نهاية ال�شهر اجلاري،
لإبرام اتفاق على «بريكزيت» .لكنه
نفى �أنباء عن اتفاق جاهز للتوقيع،
قائالً« :ال نخفي �شيئاً ،ولي�س هناك
�أي اتفاق �رسي».
و�أعلن م�صدر �آخر �أن اململكة
املتحدة «حتتاج قمة �أوروبية قبل
نهاية كانون دي�سمرب املقبل� ،أكرث
من حاجة االحتاد الأوروبي �إليها،
كي يتاح لنا تقدمي ما ُيتفق عليه �إىل

الربملان» لإقراره.
م�س�ؤولني
لكن
�أوروبيني �أبدوا حذر ًا
يف التعبري عن تفا�ؤل
يف التو�صل �إىل اتفاق،
مرجحني ذلك بن�سبة
ّ
 50يف املئة ،علم ًا �أن
ت�رص على
بروك�سيل
ّ
�أن يت�ضمن �أي اتفاق
بني الطرفني ن�ص ًا
قانوني ًا ي�ؤكد بقاء
�إرلندا ال�شمالية �ضمن
اجلمركي.
االحتاد
املفو�ضية
وافقت
كما
ّ
الأوروبية على �أن
تعطى الأولوية يف االتفاق للمملكة
املتحدة ب�أكملها ،على �أن ت�ستمر
املفاو�ضات لإبرام معاهدة منف�صلة،
خالل املرحلة االنتقالية.
وقال م�صدر �أوروبي �إن هذا «االتفاق
وحده ميكن �أن يحلّ مكان �أي ن�ص
يتعلّق ب�إرلندا� ،إذا كانت الرتتيبات
التي نتو�صل �إليها دائمة» .و�أ�ضاف:
تقدم �إيجابي ومرونة يف
«هناك
ّ
املفو�ضية ،مل�صلحة اململكة
طرح
ّ
املتحدة� .أما �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
توقيع اتفاق ،فم�س�ألة �أخرى .على
تقوم قدرتها على ت�سويق ما
ماي �أن ّ
نتو�صل �إليه».
ّ
�إىل ذلك ،وقّ ع  1500من �أبرز
املحامني الربيطانيني ر�سالة
�إىل ماي والربملان ،يطالبون
فيها بتنظيم ا�ستفتاء �آخر على
املوقعني
وبني
«بريكزيت».
املحامية هيلينا كينيدي والقا�ضي
ال�سابق يف املحكمة الأوروبية
كونراد �شيمان .و�أكد املحامون
�أن الربملان لي�س ملزم ًا بنتائج
ا�ستفتاء « 2016خ�صو�ص ًا يف ظلّ
�أ�سئلة كثرية حول �صالحيته».
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ملك املغرب يدعو اجلزائر �إىل �إن�شاء "�آلية م�شرتكة" للحوار الأردن و ُعمان مفاو�ضات وفق املبادرة العربية
دعا ملك املغرب حممد ال�ساد�س
اجلزائر �إىل �إعادة فتح احلدود املغلقة
بني البلدين منذ العام  ،1994واقرتح
امللك املغربي �إن�شاء �آلية �سيا�سية
م�شرتكة للحوار والت�شاور.
و�أكد انفتاح بالده على املقرتحات
واملبادرات التي تتقدم بها اجلزائر
بهدف جتاوز اجلمود يف العالقات
بينهما.
و�أ�ضاف امللك -يف خطاب �ألقاه
م�ساء اول ام�س الثالثاء مبنا�سبة
الذكرى الـ 43ملا يعرف يف املغرب
بـ"امل�سرية اخل�رضاء"� -أن الآلية التي
يقرتحها على اجلزائر تتناول ق�ضايا
اال�ستثمار وتعزيز الت�شاور الثنائي
جتاه التحديات الإقليمية والدولية،
و�أهمها مكافحة الإرهاب و�إ�شكالية
الهجرة ،مبا ي�ضمن �إر�ساء عالقات
ثنائية متينة.
وقال �إن مهمة هذه الآلية "تتمثل
يف االنكباب على درا�سة جميع
الق�ضايا املطروحة ،بكل �رصاحة
ومو�ضوعية ،و�صدق وح�سن نية،
وب�أجندة مفتوحة ،ودون �رشوط �أو
ا�ستثناءات".
واعترب �أن هذه الآلية "ميكن
�أن ت�شكل �إطارا عمليا للتعاون،
بخ�صو�ص خمتلف الق�ضايا الثنائية،

وخا�صة يف ما يتعلق با�ستثمار
الفر�ص والإمكانات التنموية
التي تزخر بها املنطقة
املغاربية" ،كما "�ست�ساهم
يف تعزيز التن�سيق والت�شاور
الثنائي لرفع التحديات
الإقليمية والدولية ،ال�سيما
يف ما يخ�ص حماربة الإرهاب
و�إ�شكالية الهجرة".
وو�صف حممد ال�ساد�س و�ضع
العالقات بني البلدين ب�أنه "غري
طبيعي وغري مقبول" ،وقال �إن هذا
الواقع "ال يتما�شى مع الطموح الذي
كان يحفز جيل التحرير واال�ستقالل
�إىل حتقيق الوحدة املغاربية".
و�أكد �أن "املغرب م�ستعد للحوار
املبا�رش وال�رصيح مع اجلزائر
ال�شقيقة ،من �أجل جتاوز اخلالفات
الظرفية واملو�ضوعية ،التي تعيق
تطور العالقات بني البلدين" ،و�أن
م�صالح ال�شعبني اجلزائري واملغربي
"هي يف الوحدة والتكامل واالندماج،
دون احلاجة لطرف ثالث للتدخل �أو
الو�ساطة".
واحلدود بني اجلزائر واملغرب
مغلقة منذ العام  ،1994بينما تعود
قمة بني البلدين �إىل العام
�آخر ّ
.2005

ويف  6نوفمرب من كل عام يحتفل
املغاربة بذكرى امل�سرية اخل�رضاء،
وهي امل�سرية التي �شارك فيها يف
اليوم نف�سه من عام  1975نحو 350
�ألف مغربي بعدما دعاهم امللك
الراحل احل�سن الثاين �إىل ال�سري
باجتاه منطقة ال�صحراء -التي كانت
حتت حكم اال�ستعمار الإ�سباين-
وا�ستعادة ال�سيطرة عليها.
وبعد رحيل امل�ستعمر الإ�سباين
�سيطر املغرب على معظم مناطق
ال�صحراء ،وهو ما �أدى �إىل اندالع
نزاع م�سلح مع "اجلبهة ال�شعبية
لتحرير ال�ساقية احلمراء ووادي
الذهب" (البولي�ساريو) ا�ستمر حتى
.1991
وتن�رش الأمم املتحدة بعثة لها يف
املنطقة منذ  1991للإ�رشاف على
احرتام وقف �إطالق النار بني املغرب
وجبهة البولي�ساريو.

الوفد امل�صري يغادر غزة بعد مباحثات حول "امل�صاحلة" و"التهدئة"

غادر وفد �أمني من جهاز املخابرات
العامة امل�رصي م�ساء االثنني
املا�ضي قطاع غزة عرب معرب بيت
حانون (�إيريز) ،بعد زيارة ا�ستمرت
عدة �ساعات.
وهذه الزيارة هي ال�ساد�سة للوفد
الأمني امل�رصي �إىل قطاع غزة خالل
ثالثة �أ�سابيع ،حيث كثفت م�رص
�أخريا و�ساطتها بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني للتو�صل �إىل هدنة يف
غزة ،ولكنها حتر�ص على �أن تظل
جهودها طي الكتمان.
وقال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي على هام�ش املنتدى الدويل
لل�شباب الذي ي�ست�ضيفه يف منتجع

�رشم ال�شيخ� ،إن م�رص
تتحرك "دائما حتى ال يح�صل
نزاع م�سلح ب�شكل �أو ب�آخر
يف قطاع غزة �أو يف ال�ضفة
الغربية".
بدوره �أكد م�صدر �أمني
فل�سطيني لوكالة الأنا�ضول
�أن الوفد امل�رصي برئا�سة
م�س�ؤول امللف الفل�سطيني
يف جهاز املخابرات اللواء
�أحمد عبد اخلالق ،غادر القطاع عرب
معرب بيت حانون ،دون الإ�شارة �إىل
الوجهة التالية للوفد.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن الوفد -الذي
و�صل القطاع ظهر اليوم -ا�ستكمل
خالل الزيارة مباحثات يجريها مع
حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
حول ملفي التهدئة مع �إ�رسائيل،
وامل�صاحلة الفل�سطينية.
وكان م�صدر فل�سطيني مطلع قد
ك�شف للأنا�ضول اخلمي�س املا�ضي،
�أن املخابرات امل�رصية التي تقود
جهود الو�ساطة بني الف�صائل
الفل�سطينية و�إ�رسائيل ،حققت تقدما

ملمو�سا يف مفاو�ضات التهدئة.
�أما حركة حما�س ف�شددت على �أن
ما يجري بينها -ومعها الف�صائل
االحتالل
وبني
الفل�سطينية-
الإ�رسائيلي هو جمرد تثبيت لوقف
�إطالق النار املتفق عليه بعد حرب
عام  ،2014والقا�ضي بتحقيق تهدئة
مقابل �رشط رئي�سي يتمثل يف ك�رس
احل�صار على قطاع غزة.
ونفى القيادي يف حما�س حماد
الرقب يف حديثه للجزيرة نت �أن
تكون حركته اتفقت على تهدئة
طويلة الأمد مع االحتالل متتد لثالث
�سنوات �أو غريها� ،أو �أنها تعهدت
بوقف م�سريات العودة ،م�ؤكدا يف
الوقت ذاته �أن خطوات التهدئة بني
اجلانبني بد�أت بالتطبيق على �أر�ض
الواقع.
وتنظم ف�صائل فل�سطينية -من
�أبرزها حما�س واجلهاد الإ�سالمي-
م�سريات قرب ال�سياج الفا�صل بني
القطاع و�إ�رسائيل منذ نهاية مار�س/
�آذار املا�ضي� ،أ�سفرت عن ا�ست�شهاد
�أكرث من  200فل�سطيني وجرح الآالف

�شدد العاهل الأردين امللك عبد
العماين املكلّف
الله الثاين والوزير ُ
بال�ش�ؤون اخلارجية يو�سف بن علوي
بن عبدالله اول �أم�س الثالثاء ،على
�أهمية �إعادة �إطالق مفاو�ضات ال�سالم
بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني ،يف
وقت �أبدت ال�سلطة الفل�سطينية قلق ًا
من التهدئة يف غزة ،ومت�سكت بتثبيت تفاهمات العام .2014
و�أوردت وكالة «فران�س بر�س» بيان ًا للديوان امللكي الأردين �أفاد ب�أن بن علوي
�سلّم امللك عبدالله ر�سالة من ال�سلطان قابو�س بن �سعيد .و�أ�شار �إىل �أن اجلانبني
�أكدا «�رضورة �إعادة �إطالق مفاو�ضات �سالم بني الفل�سطينيني و�إ�رسائيل على �أ�سا�س
حل الدولتني ومبادرة ال�سالم العربية ،مبا ُيف�ضي �إىل �إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة على خطوط الرابع من يونيو  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية» .وتابع
�أن اللقاء تناول «الأزمات التي متر بها املنطقة و�أهمية تكثيف اجلهود املبذولة
للتو�صل وكان بن علوي التقى الأ�سبوع املا�ضي الرئي�س حممود عبا�س يف رام
الله ،و�سلّمه ر�سالة تتعلق بالزيارة املفاجئة التي قام بها رئي�س الوزراء
لعمان يف  25ال�شهر املا�ضي .وكان عبا�س زار
الإ�رسائيلي بنيامني نتانياهو ُ
ال�سلطنة قبل �أيام قليلة من زيارة نتانياهو.،
وفيما تت�سارع اجلهود لدفع عملية ال�سالم ،ف�إن اجلهود امل�رصية الرامية �إىل
التو�صل �إىل اتفاق تهدئة بني قطاع غزة و�إ�رسائيل ،و�ضعت ال�سلطة الفل�سطينية
�صعبي ،فمن جهة ال ميكنها �أن ترف�ض اتفاق ًا يوقف الدعم
خيارين
بني
نْ
ْ
يكر�س قطاع غزة كيان ًا
اتفاق
قبول
ميكنها
ال
أخرى
�
جهة
ومن
والت�سهيالت،
ّ
منف�ص ً
ال عن ال�ضفة الغربية

�أفريقيا حمور اهتمام «منتدى
�شباب العامل»

حظيت قارة �أفريقيا بن�صيب وافر
من االهتمام وت�سليط ال�ضوء على
ق�ضاياها امللحة �ضمن فعاليات
و�أن�شطة «منتدى �شباب العامل» يف
ن�سخته الثانية ،الذي اختتم يف �رشم
ال�شيخ بح�ضور � 5000شاب من 160
دولة .ويتزامن اهتمام �إدارة املنتدى
بالقارة ال�سوداء ،مع ا�ستعداد م�رص
لرئا�سة االحتاد الأفريقي مطلع العام
املقبل.
و�شهدت �أن�شطة املنتدى عقد «منوذج
حماكاة القمة العربية الأفريقية»،
بح�ضور �شباب ميثلون  67دولة عربية

و�إفريقية يجمعهم احلوار
والنقا�ش ،يف حماولة
لإيجاد حلول للتحديات
التي
امل�شرتكة
تواجههم وتعزيز �سبل
التعاون بني ال�شباب
العربي والأفريقي .كما
�شكّ ل املنتدى فر�صة
للتعارف بني �شباب
القارة ال�سمراء .وعقدت
خالله ور�ش عمل
حت�ضريية تهدف �إىل زيادة الوعي
ب�أجندة �أفريقيا  ،2063وحتفيز
م�شاركة ال�شباب فيها ،وال�سعي �إىل
تبادل اخلربات ،للخروج مبجموعة
من احللول واالبتكارات التي ت�ساعد
يف تطبيق الأجندة على �أر�ض الواقع،
�إ�ضافة �إىل «مبادئ �أجندة »2063
وهى اجلل�سة التي �شهدها الرئي�س
ال�سي�سي ،وناق�شت �أهداف الأجندة
القائمة على التنمية ،ومواجهة
الفقر والإرهاب ،وحت�سني الأو�ضاع
االقت�صادية ودعم التكامل الأفريقي

العراق:الربملان يرجئ الت�صويت على املر�شحني للوزارات ال�شاغرة
�أرج�أ الربملان العراقي ،
الت�صويت على الأ�سماء املر�شحة
ل�شغل الوزارات ال�شاغرة يف
حكومة عادل عبد املهدي ،ب�سبب
ا�ستمرار اخلالف حول بع�ضها،
واملر�شح
و�أبرزها وزارة الداخلية
ّ
ل�شغل حقيبتها فالح الفيا�ض.
الأم�س
جل�سة
وخ�ص�صت
ملناق�شة مو�ضوع املوازنة العامة
ل�سنة  2019وال �سيما الفقرات
املتعلقة بح�صة �إقليم كرد�ستان
واملحافظات املحررة من �سيطرة
تنظيم «داع�ش» الإرهابي� ،إ�ضافة
�إىل خم�ص�صات «احل�شد ال�شعبي».
وقال رئي�س اجلبهة الرتكمانية
النائب �أر�شد ال�صاحلي �إن «الكتل
الربملانية ف�شلت يف املفاو�ضات
الهادفة �إىل مترير باقي وزراء
احلكومة والت�صويت عليهم ب�سبب
اخلالف حول املر�شحني لتويل
وزارتي الدفاع والداخلية».
و�أكد �أن «املفاو�ضات بني الكتل
ال�سيا�سية م�ستمرة لتمرير �أ�سماء

الوزراء املتبقني» ،متوقع ًا �أن
«يطرح عبد املهدي �أ�سماء الوزراء
اخلمي�س املقبل �أو يوم ال�سبت
كحد �أق�صى».
ي�شار �إىل �أن الربملان �صوت
يف  25من ال�شهر املا�ضي على
منح الثقة لرئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي و 14وزير ًا يف جل�سة
عقدها بح�ضور قرابة  220نائباً.
على �صعيد �آخر� ،أبدى نواب
حمافظة نينوى اعرتا�ضهم على
ح�صة املحافظة يف م�رشوع قانون
املوازنة املالية لعام ،2019
مطالبني باعتبارها «منكوبة»
وتخ�صي�ص �أموال لإعمارها.
وطالب النائب عن املحافظة
عبد الرحيم ال�شمري يف م�ؤمتر
�صحايف عقده يف مبنى الربملان
بح�ضور نواب نينوى «ب�إعادة
املوازنة �إىل احلكومة و�إعطاء
ح�صتها وحقوقها».
املحافظة
ّ
ودعا �إىل «اعتبار حمافظة نينوى
منكوبة لتخ�صي�ص �أموال لإعمارها

يف موازنة .»2019
واعتربت النائب عن حمافظة
نينوى ب�سمة ب�سيم �أن ح�صة
املحافظة من موازنة « 2019قليلة
جداً» وال تكفي لإعمار منطقة
واحدة من مناطق املحافظة.
�إىل ذلك� ،أكدت النائب عن احلزب
«الدميوقراطي الكرد�ستاين» ميادة
النجار مت�سك حزبها بن�سبة الإقليم
من موازنة عام  2019والتي تبلغ
 17يف املئة» .و�شددت يف بيان
على «التم�سك بقوة بح�صة الإقليم
يف املوازنة ،وعلى عدم النتنازل
عنها مطلقاً» .وقالت �إن «ح�صة
الإقليم هي ق�ضية مقد�سة كونها
تطال لقمة عي�ش �شعبنا الكردي،
وت�ضم رواتب موظفي الإقليم
واحتياجاته من اخلدمات والأمن
والطاقة وبقية قطاعات احليوية».
و�أكدت �أن «علينا القيام بواجبنا
الأخالقي والإن�ساين يف حماية
حقوق الأكراد الد�ستورية ب�صفتنا
ممثلني لهم يف الربملان».

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

احتفظت بجثة �أمها يف املنزل ل�سبب غريب..

�أخفت ابنة جثة �أمها البالغة
عاما يف املنزل،
من العمر 93
ً
يف مدينة �إنفيلد بوالية نورث
كارولينا الأمريكية ،ومل تخرب
�أح ًدا بوفاتها ،وال�سبب غريب،
وهو �أن ترى مراحل التحلل
للج�سم الب�رشي بعد الوفاة.
بح�سب موقع "ديلي مريور"،
عاما)
كانت دونا �سو هودنز (ً 69
ت�شعر بالف�ضول ب�ش�أن املراحل
والتحلل
للوفاة
املختلفة
للإن�سان ،وا�ستخدمت ج�سد والدتها يف جتربتها الغريبة.
معا يف نف�س املنزل ،ولذلك قررت ابنتها االحتفاظ بجثة
كانت الأم واالبنة تعي�شان ً
والدتها؛ ملجرد م�شاهدة ما �سيحدث لها.
وقال كيني فيال�سكويز ،الذي انف�صل عن حفيدة نيللي هودجنز� ،إن �أفراد العائلة حاولوا
أعذارا يف كل مرة ،بحجة �أنها نائمة �أو متعبة.
ر�ؤية اجلدة ،لكن دونا هودجنز كانت تقدم � ً
وقال اجلريان القريبون من منزل هودجنز� ،إنه منذ �أ�سابيع توجد رائحة كريهة تنبعث من
املنزل؛ مما �أثار �شكوكهم وجعلهم يت�صلون بال�رشطة ،وعندما ذهبت ال�رشطة �إىل املنزل،
وجدوا اجلثة متحللة ب�شكل �سيئ.
وقد �ألقت ال�رشطة القب�ض على هودجنز واتهمتها ب�إخفاء جرمية املوت ،بينما يرجح
�آخرون �أن "دونا �سو هودجنز" حتتاج للعالج العقلي.

رجل �أعمال يهدي موظفيه �سيارات
فارهة ..بقرابة ن�صف مليون دوالر
اعتاد ّ«�سافجي دوهاالكيا»،
الهندي
الأعمال
رجل
«يدلل» موظفيه
ال�شهري� ،أن ُ
ب�شكل قد يراه البع�ض مبالغً ا
فيه ،ويراه الأ�شخا�ص الذين
يعملون لديه �أنه – بكل ت�أكيد
– املكان الأمثل والأف�ضل
للعمل ،فقد اعتاد «دوهاالكيا» �أن
يهدي املوظفني يف �رشكته هدايا
قيمة ،وبع�ضها ثمني ج ًدا ،بني فرتة
و�أخرى ،و�آخر مفاج�آته كانت باهظة
للغاية ،ما ت�سبب ب�صدمة كبرية لكل
من و�صله خربها.
�صاحب
«دوهاالكيا»،
وكان
�صادرات «هاري كري�شنا» ال�شهرية،
واملنت�رشة يف الهند على نطاق وا�سع،
قد فاج�أ ،خالل الفرتات القليلة
املا�ضية 3 ،موظفني من العاملني
لديه؛ ب�أن قام ب�إهدائهم � 3سيارات
«مر�سيد�س بنز» من طراز «»GLS
اجلديد؛ وذلك ب�سبب �أنهم �أمتوا 25
عاما من العمل يف ال�رشكة .ويف
ً
وقت �سابق من العام املا�ضي 2017؛
كان قد فاج�أ العاملني ب�رشكته؛ ب�أن
قام ب�إهدائهم قرابة الـ� 400شقة،

و� 1260سيارة.
ومن اجلدير بالذكر �أن قيمة ال�سيارة
الواحدة ،من �سيارات «مر�سيد�س
بنز» من طراز « »GLSاجلديد ،التي
�أهداها رجل الأعمال الهندي الرثي
ملوظفيه ،والذي و�صفه الكثري من
النا�س ب�أنه «جمنون» بعد القيام
بذلك ،ت�صل �إىل قرابة الـ� 133ألف
دوالر �أمريكي ،حيث �إن ال�سيارات
الثالث ت�صل قيمتها �إىل ما يقارب
وي�شار
الـ� 400ألف دوالر �أمريكيُ ،
�إىل �أن املوظفني الثالثة كانوا قد
ت�سلموها من مدير ال�رشكة نف�سه،
الذي كان برفقة كل من حاكم
«مادهيا برادي�ش» ،ورئي�س وزراء
والية «غوجارات» ال�سابق «�أناندبني
باتل».

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

م�سابقة لغناء الطيور بتايالند

م�سابقة غنائية �أقيمت
بتايالند ،بح�ضور عدد
كبري من امل�شاهدين
وامل�ستعمني ،لكنها من
نوع خا�ص ،وهي لغناء
الطيور.
بح�سب ما ورد مبوقع
�أقيمت
"،"CGTN
امل�سابقة ال�سنوية لغناء
الطيور بتايالند ،بح�ضور
عدد كبري من امل�شاهدين
من جنوب �رشق �آ�سيا ،وقد �شارك يف امل�سابقة �أكرث من  1600طائر من تايالند ،ماليزيا،
و�سنغافورة ،التي يعر�ض فيها �أ�صحابهم نغمات طيورهم �أمام الآخرين.
مت و�ضع الطيور يف �أقفا�ص مزخرفة م�صنوعة من خ�شب البامبو ،التي مت تعليقها على
ارتفاع ثالثة �أمتار فوق الأر�ض على عمود معدين.
ي�صدر احلكام قراراتهم على ح�سب اللحن ،النغمة ،الو�ضوح ،القدرة على االحتمال،
املزاج و�صوت الطائر ،و� ً
أي�ضا كمية الأغاين التي يتغنى بها الطائر.
والطائر الفائز هو الذي يغني �أكرث عدد من الأغاين يف مدة حمددة ،وي�ستطيع التغريد �أكرث
من ثماين مرات يف الدورة الواحدة.
وي�سعى مالك الطيور لت�شجيع طيورهم؛ للح�صول على جائزة مادية �إذا فاز طائرهم.

�أكروبات على �سقف �سيارة متحركة!

رجل يقوم ب�ألعاب �أكروباتية على �سقف
�سيارة متحركة ،يف حيلة رتبتها �رشكة
�إعالمية يف مدينة لوان �رشق ال�صني؛ جلذب
انتباه املارة ،وانتهت بالقب�ض عليه و�سائق
ال�سيارة وتغرميهما خمالفة قواعد املرور.
وح�سب ما جاء مبوقع " ،"CGTNيظهر

يف الفيديو -الذي يت�ضمن يف بدايته
حتذيرا من عدم حماولة التجربة
ً
لأي �شخ�ص؛ لأنها ميكن �أن تودي
بحياة من يفعلها – رجل يقوم
ب�إظهار مهاراته الأكروباتية؛ فيميل
بج�سده كله متمركزً ا على رجل
واحدة ،ثم يعود في�ضع رجله على
الأخرى �أثناء قيام ال�سائق بال�سري
بال�سيارة بجانب ال�سيارات الأخرى
ٍ
مبال بالأ�رضار
يف الطريق ،غري
التي ميكن �أن تلحق به �إذا اختل توازنه.
و�ألقت ال�رشطة القب�ض على كل من ال�سائق
وم�ؤدي احلركات الأكروباتية ،وتغرميهما
وذلك ملخالفتهما قواعد �أمن و�سالمة
املرور.

طبيبان تو�أم ُيجريان عملية توليد ل�سيدة
حامل بطفلني تو�أم م�صادفة غريبة..

يف �صدفة غريبة من نوعها
حدثت يف الواليات املتحدة،
جنح طبيبان �أمريكيان تو�أم ،يف
�إجراء عملية توليد قي�رصية،
المر�أة حامل بطفلني تو�أم.
و�أجرى ال�شقيقان التو�أم
ناثان وماثيو كيلر ،العملية
القي�رصية ،الثالثاء املا�ضي ،يف
م�ست�شفى ويل�سبان �ساماريتان،
يف والية بن�سلفانيا.
وك�شف الطبيب ناثان " :لقد
�شاهدت الأم مرات عدة �أثناء حملها ،ولديها طفالن تو�أم �آخران ،ومت جتهيز غرفة العمليات
لإجراء عملية قي�رصية لها ،ويف اليوم الذي �سبق العملية ،اكت�شفت �أن ماثيو �سي�ساعدين
رائعا للغاية".
فيها ،وكان الأمر
ً
و�أ�ضح ماثيو قائ ً
ال " :هناك فر�صة لتوليد تو�أم يف �أي وقت ،لكن عندما تنظر عرب طاولة
العمليات ،لتجد �أن من ي�ساعدك هو �شقيقك التو�أم ،فهذه جتربة ال ت�صدق".
وا�ستطاع الطبيبان التو�أم� ،إخراج الطفل الأول ،وخرجت �شقيقته التو�أم بعد دقيقة
واحدة ،ومن ُ
عاما.
املثري للده�شة �أن الطبيبني التو�أم ولدا يف امل�ست�شفى نف�سها قبل ً 32
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مدر�سة �أزما�ش خمتا الإبتدائية ب�ضاحية �إندى قرقي�ش بعدي خواال
عطاء متوا�صل عرب تاريخ طويل والتطلع نحو ا�ست�شراف �أفاق امل�ستقبل
مما ال�شك فيه �أن ما ن�شاهد من انت�شار الن�شاط التعليمي يف كل البلدات والقرى
حتى تلك النائية ،يعترب نتاجا طبيعيا للجهود التي بذلتها وال زالت تبذلها وزارة
التعليم لن�شر م�ؤ�س�سات التعليم يف خمتلف �أرجاء الوطن� ،إنطالقا من �إدراكها ب�أهمية
ن�شر التعليم يف كل املناطق ال �سيما املناطق النائية والبعيدة التي كانت تعاين
احلرمان من فر�ص التعليم قبل التحرير .حيث �أخذت املهمة موقعها يف مقدمة
الأولويات املهمة �ضمن امل�ساعي الرامية لإعمار الوطن وتنميته ،والإرتقاء ببلد
دمرته احلروب و�سيا�سات الإ�ستعمار .حيث �شيدت املدار�س الإبتدائية واملتو�سطة
ومن ثم الثانوية يف كل ناحية يف �شتى املديريات والقرى .ما ميثل �شكل من �أ�شكال
اجلهود املبذولة للوفاء مببد�أ امل�ساواة بني ابناء الوطن يف احل�صول على فر�ص
التعليم قدر الإمكان.
لقد جتلت نتائج هذه اجلهود يف كل الأقاليم الإرترية ومديرياتها املتعددة دون
ا�ستثناء .حيث يجد الزائر يف كل منطقة ي�صل اليها معامل م�ؤ�س�سات التعليم وحراك
الطالب هنا وهناك ،مهما كانت املنطقة نائية ومتباعدة ،وعلى الرغم من �أن بع�ض
الأقليم كانت لها فر�ص اف�ضل من غريها ،يف مرحلة ما قبل الإ�ستقالل� ،إال �أن تلك
الفر�ص كانت حمدودة للغاية ،لذا فقد مثل بزوغ فجر احلرية �صافرة انطالق
الن�شاط التنموي بكل جوانبه مبا يف ذلك تنمية الإن�سان علميا ومعرفيا على م�ستوى
الوطن ككل .حتى يتمكن الن�شئ من الإ�سهام يف بناء وطن �شامخ ،ا�ستنادا على
الأ�س�س العلمية والتطور التقني ،بايدي �أبنائه وحماته .ويف هذا ال�سياق يعترب
الإقليم اجلنوبي �أحد الأقاليم التي توفرت لها فر�ص تعليم و�إن كانت حمدودة.
وهو بال �شك قد �ضاعف جهده يف التو�سع �أكرث يف جمال التلعليم بعد التحرير كغريه
من الأقاليم ،وكنا يف اجلزء املا�ضي قد ا�ستعر�ضنا مع القراء خال�صة ما �أجريناه من
حوار مع م�س�ؤول التعليم مبديرة عدي خواال ،ويف هذا اجلزء ن�سلط ال�ضوء على
م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التعليم يف �ضاحية اندا قرقي�ش الواقعة على بعد نحو  15كيلو
مرت جنوب مركز املديرية .حيث التقينا م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ملدر�سة
�أزمات خمتي الإبتدائة ،ال�سيد /قيت�ؤوم ولدي قربيئيال قربي هن�س ،وفيما يلي
نقدم لقرائنا الكرام خال�صة ما جرى معه من حوار .نتمنى لكم قراءة ممتعة.

حممدعلي حميدة
م�سرية املدر�سة ودورها يف املنطقة
ويف هذا يقول امل�س�ؤول الإداري
واملايل ملدر�سة (�أزما�ش خمتا)
الإبتدائية ،يف �ضاحية اندى
قرقي�ش مبديرية عدي خواال،
ال�سيد /قيت�ؤوم ولدي قربيئيال
قربي هن�س ،ت�أ�س�ست املدر�سة
يف عام 1956م مببادرة خا�صة
من ال�سيد /ازما�ش خمتا قربي
ما �سي ،فقد ا�ستعري �إ�سمها من
�إ�سم م�ؤ�س�سها .فهي وكما يظهر
من تاريخ تا�سي�سها من اوائل
امل�ؤ�س�سات التعليمية التي
�أن�شئت يف املدينة ،و �أنها
واحدة من املدار�س العتقية
والتاريخية يف �إرتريا ب�شكل
عام .كانت بدايتها
ب�أربعة ف�صول ،وتقدم
لطالب
خدماتها
املرحلتني الإبتدائية
واملتو�سطة� ،أي من
ال�صف الأول وحتى
ال�سابع.
ال�صف
وا�صلت مهمتها بهذا
امل�ستوى حتى عام
 1999بعدها خ�ص�صت
الإبتدائية
للمرحلة
فقط� ،إثر نقل املرحلة
املتو�سطة اىل مدر�سة
ظنعت ،التي ت�شمل
املرحلة املتو�سطة
والثانوية ،وتقع منها
على بعد نحو كيلو مرت
واحد تقريبا.
املدر�سة تقدم خدماتها
لأبناء القرى املحيطة مبركز

ال�ضاحية
ويف هذا �أو�ضح ال�سيد/
قيت�ؤوم ولدي قربيئيال� ،أن
املدر�سة حتت�ضن نحو 1207
طالبا وطالبة .وقد مت تقييد

نحو  1190طالب وطالبة هذا
العام .مبينا �أن عدد املدر�سني
املنتظمني يف املدر�سة ي�صل
�إىل  21مدر�س و�أربعة ما بني
�إداريني وعمال� .أي نحو 25
عامال يف املدر�سة ككل .وعن
قدرة املدر�سة الإ�ستيعابية،
يقول �سيادته :حتتوي املدر�سة
نحو  18ف�صال ،ي�ستوعب كل
ف�صل ما بني  56-62بالإ�ضافة
اىل الف�صول املبنية بالزنك،
و�أ�ضاف لكنه ون�سبة لأن
طق�س املنطقة �شبيه بطق�س
املنخف�ضات احلار ،لذا يف
الفرتة من �شهر يناير وحتى �شهر
ابريل يعاين الطالب الكثري من
امل�صاعب .وعند �إكمال ال�صف
اخلام�س ينقل الطالب اىل
مدر�سة ظنعت التي تبعد عنها
بنحو كيلو مرت تقريبا .ت�ستقبل
املدر�سة كل النا�شئة من نحو 12
قرية� ،أبعدها قرية ماي ظربي،
وكذلك منطقة كدوحنبا�شا 8
كيلو مرتات� .أي �أن املدر�سة قد
لعبت منذ ت�أ�سي�سها دور مهما يف
ن�رش التعليم يف �أو�ساط النا�شئة
من الطالب باملنطقة ،وال زالت
متار�س دورها بفعالية.
لكن ون�سبة لأو�ضاع عدم

الإ�ستقرار التي �سادت املنطقة،
ت�أثرت املدر�سة وطالبها ب�شكل
�سلبي� .سواء يف مرحلة الكفاح
امل�سلح حتى نيل الإ�ستقالل.
او يف مرحلة الدفاع عن
�سيادة الوطن التي توا�صلت
على مدار عقدين من الزمان،
كانت املنطقة وباعتبارها من
املناطق احلدودية قد ت�أثرت
بظروف املواجهة بني الطرفني.
ونتيجة لذلك كانت ن�سب
الت�رسب من الدرا�سة كبرية
جدا ،وذلك بانخراط ال�صغار
رعاية البهائم وخدمة
يف
الأ�رس ،ونق�ص التعاون من قبل
�أولياء الأمور .وقال م�ستدركا
�أما الآن ون�سبة لب�شائر ال�سالم
التي تظلل املنطقة ت�ساعد على
حت�سن الأو�ضاع .لذا ف�إن ن�سبة
الطالب امل�سجلني يف العامني
تت�ضاعف،
املا�ضني �أخذت
وقد اقبلت اعداد اكرث للتقييد
يف �سجالت املدر�سة هذا العام،
كما �أن روح الإقبال التي
جتلت ،وم�ستوى ا�ستجابتهم
لكل متطلبات املدر�سة ،ت�ؤكد
مدى �إ�ستعداد اجلميع ملوا�صلة
والإلتزام التام
الدرا�سة
بالأ�س�س ال�رضورية لإجناح

العام الدرا�سي.
فاعلية املدر�سة وتفوقها �أكادمييا
وعن مدى فعالية املدر�سة
يقول ال�سيد /قيت�ؤوم /م�ستوى
طالب املدر�سة م�ستوى معقول،
�إذ نالت هذه املدر�سة جائزة
الإلتزام وموا�صلة �أكرب عدد من
الطالب .بالإ�ضافة اىل تاهل
املدر�سة لت�صبح واحدة من
املدار�س التي ميكنها املناف�سة
يف مدى الفعالية وغريها من
املميزات ،كما �أنها �ست�رشك يف
اختبار الذي �أعد من قبل خرباء
واملخت�صني يف هذا املجال ،يف
الـ 19/12/2018م �ضمن عدد
من املدار�س يف الإقليم .و�أ�ضاف
�أن هذه الإجنازات تتحقق نتيجة
لتوا�صل املدر�سة وتعاونها مع
الإدارة ،وكذلك اللجان ال�شعبية
التي تنوب عن ال�شعب ،كذلك
م�شاركة �أولياء الأمور التي
�أخذت تتح�سن ن�سبة لزيادة
الوعي وجهود الوزارة وكل
املعنيني.
التحديات التي تواجه املدر�سة
كما �أو�ضح �سيادته ب�أن هناك
عدد من التحديات التي تواجه
املدر�سة منها على �سبيل املثال
قلة الف�صول حيث جند تكد�س
اعداد كثرية يف الف�صل
الواحد ،كما ان الطالب
الدار�سني يف الف�صول املبنية
من الزنك يعانون من كرثة
الزحام واحلرارة وغريها من
الأجواء ال�شاغلة عن الرتكيز
للتح�صيل العلمي .كما �أن
املدر�سة تعاين من م�شكلة
�إنعدام املاء ،بالإ�ضافة �إىل
عدم وجود مكتبة ت�شجع
الطالب يف القراءة ،وحتفزهم
على املطالعة والإ�ستفادة من
الإطالع على الكتب وزيادة
�آفاق املعارف لديهم .لذا
ف�إن اجلهود متوالية حلل
هذه الإ�شكاالت التي ت�ؤثر
ت�أثريا �سالبا على م�ستوى �أداء
املدر�سة ،وتوفري الأجواء
الطالب
لتفرغ
املالئمة
للدرا�سة فقط.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الرئي�س ا�سيا�س لو�سائل االعالم املحلية

الينبغي اخلوف من الآفاق التي ندخلها  -ن�ستطيع ان نقول هذه
املدة الق�صرية باننا تقدمنا اىل االمام يف العديد من الأمور
اجلزء الثاين
اجريت و�سائل االعالم املحلية
م�ساء ال�سبت املا�ضي الثالث من
نوفمرب لقاء مع فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي حتدث فيه عن عملية ال�سالم
بني ارتريا واثيوبيا التي بد�أت ال�شهور
القليلة املا�ضية وما تلتها من تطورات
فاىل م�ضابط ما جاء فيه.
فخامة الرئي�س مع ماذكرته ف�إن
او�ضاع احلرب قد و�صلت اىل نهايتها
وفتحت حقبة جديدة من ال�سالم
والتعاون ,وقد ذكر يف الإعالن املوقع
بني الدولتني �إلتزام احلكومتني ببناء
عالقات وثيقة على ال�صعد ال�سيا�سية
والإقت�صادية والإجتماعية واالمنية,
كما يوجد بند يف الإعالن ين�ص على
تنفيذ قرار تر�سم احلدود بني �إرتريا
واثيوبيا,ماذا عن التطورات املتعلقة
بتطبيق هذا القرار,وماهي الفر�ص
والتحديات التي �ستتبع هذه الآفاق
اجلديدة بالن�سبة ل�شعبي �إرتريا
و�أثيوبيا ؟
اذا فهمنا هذه الآفاق كما
ينبغي,ف�إن اوىل اولوياتنا
يجب ان تكون متهيد الأر�ضية
املالئمة لهذه الآفاق,ب�إعتبار
ان هذه هي م�س�ؤليتنا
االوىل ,فهنالك العديد من
املو�ضوعات الكبرية التي
رمبا حتتاج ل�سنوات عديدة
من اجل تنفيذها بالإ�ضافة
اىل الربامج التي ن�ضعها الآن
امامنا,وكذا تلك التي كانت

موجودة من قبل يف املجاالت
والإقت�صادية
ال�سيا�سية
واالمنية والتي الحت�صى وال
تعد,ولكن قبل كل �شئ يجب
تعزيز وتر�سيخ الأر�ضية التي
متكننا من تطبيق كل ذلك على
�أر�ض الواقع .يجب ان نعزز
الثقة فيما بيننا ،ونر�سخها
بني بع�ضنا البع�ض ,قد
ن�ستطيع ان نعرب عن رغباتنا
وامل�شاعر
بالإحا�سي�س
،لكننا يجب ان نعرب عن هذه
الرغبات بالأرقام واحلقائق
على �أر�ض الواقع  ,يجب
ان نرتب كل قطاع  ,جمال
�,صناعة,مو�ضوع بالتف�صيل
كال على حدا.
الن�ستطيع ان نقول ال يجب
ان نقوي هذه الأ�شياء او ً
ال
ثم نرتبها فيما بعد ,يجب
ان نخلق الأر�ضية والبيئة
واالجواء املنا�سبة لذلك,هذه
الأر�ضية الآن مت و�ضع الأ�سا�س
ال�سليم لها  ,ولكن حتى
جنعل تطورنا وم�سريتنا يف
امل�ستقبل �آمنة يجب ان نقوى
هذه الأ�شياء املذكورة ,يجب
ان النقول ان كل امل�شاكل
والعقبات وال�صعوبات مت
حلها و�إزالتها مبجرد بروز
هذه احلقبة من الآفاق ,وان
كل العقبات والعوامل املعيقة
العاملي
امل�ستوى
على
والإقليمي قد اختفت من امل�شهد

كلياً,ان هدفنا االول هو معرفة
كم من الزمن �ست�أخذ هذه
العقبات والعوائق وماذا يجب
ان نفعله للعمل على ق�رصمدة
هذه العوائق والعقبات ,من
خالل تعزيز الثقة فيما بيننا
وتو�سيع ر�ؤيتنا بخ�صو�ص
براجمنا اجلماعية ,الآن يف
هذه املرحلة نعمل على تقوية
الثقة فيما بيننا,حيث اليوجد
اي �شك يف الرغبة والنوايا
احل�سنة لكلينا,ويجب ان
نزيل العوامل اخلارجية التي
ميكن ان ت�ؤثر علينا,ومبا
انه الينبغي على العنا�رص
املعيقة واخلائنة يف الداخل
وغريهم من بقايا العمالء ان
يعيقوا هذه املرحلة ,يجب
ان منهد الأر�ضية كما ينبغي
,انه من غري املمكن الإ�ستمرار
يف القول ان كل الأمور قد
حلت,وهانحن قد دخلنا اىل
�آفاق جديدة ,ولكن ميكننا
القول انه و من اجل خلق الثقة
التي تقودنا اىل ذلك ا�ستطعنا
ان نحل يف زمن وجيز الكثري
من االمور .
بع�ض النا�س وحتى يتظاهروا
بانهم اكرث حكمة وذكاء ًا من
الآخرين يثريون الت�سا�ؤالت
من قبيل كيف �ست�سري االمور اذا
حدث كذلك؟ على �سبيل املثال
هنالك من ي�سعون اىل خلق
اجواء تعيق الثقة وت�شو�ش

على الو�ضع من خالل القول
يجب ان نكون حذرين,وان
ال نغفل ,يجب ان النن�سى
ما تعلمناه من خرباتنا,غد ًا
ميكن ان تاتي م�ستجدات
جديدة ولكن الينبغي اخلوف
من هذه املرحلة او الآفاق التي
ندخلها ,وعليه ف�إن فهمنا هو
اننا وخالل هذه املدة الق�صرية
ن�ستطيع ان نقول باننا تقدمنا
اىل االمام يف العديد من الأمور
.
وبينما نحن نعمل على
تقوية هذه الآفاق التي فتحت
�أمامنا ،يجب ان نتمكن من
براجمنا
و�إظهار
تطوير
طويلة املدي,مبا ان القوى
اخلارجية املختلفة التي ظلت
تعكر عالقاتنا الحت�صى وال
تعد ,علينا ان نت�سم باليقظة
واحلكمة حتى مننع هذه القوى
من تعكري وت�سميم تلك االجواء
الإيجابية التي نود ان نخلقها
.
مبا ان �سعي هذه القوى
اخلارجية �صباح ًا وم�ساء من
اجل �إعاقة الفر�ص املوجودة
بني هذين ال�شعبني �سوف لن
يتوقف ،يجب ان ننظر بعمق
اىل او�ضاعنا,,ا�ضف اىل ذلك
يجب ان نتمكن من معرفة
ال على
ماهية هذه القوى ك ً
حدا...بغ�ض النظر عن مدى
كرب حجمها او �صغرها .يجب

ان نفكر يف ماهية الت�أثري الذي
ميكن ان يحدثوه؟كيف ميكننا
الت�صدي لذلك الت�أثري؟
�إن التحديات ال�سيا�سية
اخلا�صة بنا ال نهاية لها ,هل
انتهت تلك التحديات ام و�صلت
اىل خامتتها ؟ قيل ب�أن املرحلة
جديدة,
و�صلت اىل �آفاق
ولكن نرى ان الدمارال�سيا�سي
الذي ا�صاب داخل اثيوبيا
او خارجها ال نهاية له,ففي
اثيوبيا ويف اوقات عديدة من
خالل مان�سمعه ومانراه ،جند
ان هنالك �رصاعات حادة بني
القوميات,ا�ضف اىل ذلك
هنالك العديد من الق�ضايا
احل�سا�سة املوجودة من قبل
والتي الن�ستطيع ان نقول ب�أن
�أثارها زالت او اختفت,هذه
الرتكة يجب ان تزال كلي ًا من
الوجود,والجدال يف ان ذلك
�سي�أخذ بع�ض الوقت,وهنالك
املو�ضوعات
من
العديد
املت�شابكة ذات ال�صلة مع هذا
االمر,كما انه الميكن القول ب�أن
الثقافة التي كان يتم تر�سيخها
لتعكري العالقات بني البلدين
قد ازيلت او اختفت نهائياً.
التحديات
ماهي
�إذن
ال�سيا�سية ؟ كل منا ميكن
ان تكون لديه حتديات
�سيا�سية خا�صة به,ومبا اننا
نري التحديات ال�سيا�سية
العامة على م�ستوى الإقليم

يجب ان نزيل العوامل اخلارجية التي ميكن ان ت�ؤثر علينا,ومبا انه الينبغي على العنا�صر املعيقة
واخلائنة يف الداخل وغريهم من بقايا العمالء ان يعيقوا هذه املرحلة ,يجب ان منهد الأر�ضية كما ينبغي
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والعامل ,يجب علينا ان
نخلق جو ًا من الوئام يف هذه
م�شكالت
الف�ضاءات,هنالك
الح�رص لها تتعلق بالأمن
,وان ماكان يجري �ضدنا من
عدائيات م�ستمرة وماكان
يخلقه ذلك من م�شكالت يف
امننا الوطني الح�رص له.
هنالك اي�ض ًا ما ميكن طرحه
داخل اثيوبيا من اطروحات
خمتلفة تتعلق بق�ضايا الأمن
الوطني,كما توجد ق�ضايا
ينظر اليها على م�ستوى الإقليم
تتعلق ب�أمن وا�ستقرار هذه
املنطقة ,على �سبيل املثال
ميكن ان نذكر ق�ضية ال�صومال
ودول اخرى وغريها من
الق�ضايا التي ميكن ان نتحدث
عنها الحقاً.
التحديات الإقت�صادية الح�رص
لها ,فالفر�ص الإقت�صادية لكال
الدولتني والتي اعيقت لثالثني
عاما بادية للعيان,وعليه
وحتى نكمل اقت�صادياتنا
قوة كال
يعتربم�ضاعفة
ال�شعبني امر ًا �رضورياً.
نظر ًا لزعزعة ا�ستقرارنا يف
هذا الإقليم من قبل اجلهات
املعادية ,ف�إن امل�شكالت
التي خلفها ذلك الو�ضع على
�إقت�صادنا النهاية لها ,والآن
قمنا بر�سم غايات كبرية
لتحقيقها,و�ضمنا بذلك تكامل
اقت�صادياتنا,وحتى نتمكن من
الإنتقال بقوتنا امل�ضاعفة اىل
قوة اكرب وبوترية مت�سارعة
يجب ان ننظر اىل كل جمال
على
�,صناعة,م�رشوع
حدا,ونحدد ماهية الربامج
التي �سنقوم بتطويرها.
فال�س�ؤال مل يكن هل فتحت
احلدود ام ال؟ويف التجارة
ماهي املواد التي دخلت وماهي
تلك التي خرجت من ال�سوق ,
هنالك ق�ضايا �أكرب من ذلك.
فبد ً
ال من ان تنح�رص جهودنا يف
الفر�ص املتعرثة م�سبقاً,يجب
ان ندرك بان هنالك ق�ضايا
كربى يجب النظر اليها �ضمن
الفر�ص امل�ستقبلية للدولتني
,فالقوة التي تخلقها هذه
العوامل م�ضافة مع العوامل
ال�سيا�سية واالمنية النهاية
لها ,لذا كيف ميككنا ان تعامل
مع جمموع �آثار هذه الق�ضايا
يف كل مرحلة او زمان.يجب
الآن ان جنتهد يف تر�سيخ الثقة
فيما بيننا وتقوية التعاون
من مرحلة الخرى مع الإقت�صاد
يف الزمن واال�رساع يف تنفيذ
ذلك,كما يجب ان نعمل على
تقارب ر�ؤانا بو�ضوح ويف
ا�رسع وقت على ان ن�ضع يف
نهاية املطاف برامج عملية
م�شرتكة.
ان امل�شاعر او النوايا احل�سنة
لي�ست كافية,يجب ان ناتي
بق�ضايا ومو�ضوعات ن�ستطيع
ان نعمل فيها ب�شكل جماعي
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,كما يجب ان ال نح�س باحلرج
من الآثار ال�سالبة لتجربتنا
املا�ضية ,وان ال نتقاع�س او
ن�شك يف نوايا بع�ضنا البع�ض.
يجب ان ننظر اىل الربامج
التي ن�ستطيع ان نتقدم فيها
اىل االمام,وحقيقة ف�إن الثقة
التي خلقت بيننا�,أتاحت لنا
ب�إ�ستمرارمن وقت لآخر فر�صة
ال عن بد�أها
تبادل الأفكار,ف�ض ً
يف فتح العديد من الفر�ص.
حتى اذا نظرنا يف التقييمات
التي اجريناها قبل ثالثة او
�أربعة ا�شهر وما نراه الآن
من او�ضاع جند ان وترية
التطورات مب�رشة يف حقيقة
االمر .وميكننا القول ب�أن هذا
الو�ضع املب�رش يدفعنا للعمل
بقوة اكرب حتى ننتقل اىل
مرحلة اف�ضل يف كل الق�ضايا
على �سبيل املثال مانراه الأن
من تطور يف الق�ضايا الدبلو
ما�سية,ال�سيا�سية,الأمنية,الإ
قت�صادية...الخ مطمئن..
يف الإعالن العام هنالك
ق�ضايا كثرية مت ذكرها ,وبد ً
ال
من ان ننح�رص يف العالقات
الثنائية,فقد اتفقنا اي�ض ًا على
عدم جتاهل مو�ضوع �ضمان
الإ�ستقرار الإقليمي,لأن عدم
ا�ستقرار ومالئمة الأقليم وعدم
حل امل�شكالت التي يعاين منها
مقلق للغاية...وان انح�صار
االمر يف ق�ضايانا نحن الأثنني
فقط لي�س كافيا.
هذا لي�س اخرتاعاًجديداً,
يف العام 1991م اي�ض ًا كان
لنا موقف مماثل ,ومبا
ت�أثريعالقتنا الثنائية
ان
الي�ستهان به يف امل�ستوى
الإقليمي ,ف�إننا عندما ن�ضع
الربامج,وكذا نفكر يف تقوية
تعاوننا,وحتى نهيئ الأ�سا�س
الإقليمي لذك,يجب ان نو�ضح
طبيعة عملنا ونخلق ظروف
مواتية لذلك,لأننا اذا اردنا
ان نحقق التكامل ,الينبغي ان
نقول العالقات الثنائية كافية
بالن�سبة لنا �,سرنى الأو�ضاع
الإقليمية الحق ًا ونرتك الإهتمام
بالو�ضع الإقليمي ,وعليه
ن�ستطيع ان نقول باننا ننطلق
الآن يف جهودنا متحملني
امل�س�ؤولية اجلماعية جتاه
ذلك.فالأو�ضاع املوجودة يف
ال�صومال ,جنوب ال�سودان
..الخ وغريها من الدول
املحيطة ميكن ان يكون لديها
ت�أثريات من قريب �أو من بعيد
علينا وبطرق خمتلفة ,ولهذا
ال�سبب وبد ً
ال من التبعية
وانتظار الأو�ضاع حتى تتبدل
بعد انتهاء دورتها يجب
ان ن�شارك بفعالية يف هذه
الق�ضايا حيث النزال نعمل
يف هذا الإجتاه جنب ًا اىل
جنب مع الق�ضايا الثنائية,
ال
هذه االمور ميكن �رشحها مث ً
املحتويات
ب�إخت�صار,اما
املوجودة يف داخلها ميكن
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و�صفها باجلملة اي( قيمة
الواجهة),وبالقول املعتاد
انا اقول لها(قيمة زائدزمن),
�ساعة,يوم,ا�سبوع,,,الخ,
وميكن القول كم هي االعمال
التي اجنزتها يف هذا الوقت.
الزمن له قيمة,اذا نظرنا
اليه مبنظور ما حتقق خالل
الأ�سابيع او ال�شهور املا�ضية
,بحيث ميكننا ان نقول بان اي
�ساعة زادت قيمتها ب�أ�ضعاف
م�ضاعفة عن ال�ساعات التي
�سبقتها ,وميكن ان نقي�س تلك
القيمة بالتطور الذي احدثناه
يف عالقاتنا الثنائية.
ماذا فعلنا يف كل قطاع
 ,مو�ضوع,و جمال على
عن
احلديث
حدا؟ميكنك
ذلك عندما جتد مت�سع من
الوقت للحديث عنه,هذه
املبادرة تنفذ من قبلنا نحن
الدولتني,فاملو�ضوع لي�س
فقط مو�ضوع الثقة,فعندما
تدخل يف تعاون ثنائي فعال
وتقوم بعمل مهام يف �ساحات
منف�صلة يبدو لك ان ماتقوم
به من اعمال هي اعمال خمطط
لها م�سبقاً,حيث ت�سري االعمال
دون تخطيط,ولكن يف النهاية
جتتمع �سوي ًا بحيث حتقق
نتائج وت�أثريات اعلى من تلك
التي خطط لها م�سبقاً,حقيقة
هذا خلق �آفاق �أرحب وهو
مرحلة جديدة,عندما نقول
باننا ندخل يف حقبة حديثة
,ميكن ان نعرب عن ذلك ب�رسور
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وفرحة حارة,يف بع�ض االحيان
ويف املراحل املهمة ,الغبطة
وامل�رسة لها هيكل وت�أثريات
حمددة ,ولكن عندما تهد�أ
االحوال وت�أخذ تلك الفرحة
وقتها املحدد �ستعود بنا اىل
الو�ضع الطبيعي ,رمبا ننظر
اىل هذه الآفاق املاثلة امامنا
يف الوقت احلايل كالآفاق التي
فتحت يف العام 1991م,وقد
ننظر اليه ب�شكل خمتلف من
حيث الطبيعة التي يتميز بها
,الن�ستطيع ان تقول عندما ت�صل
امل�شاعر والغبطة وامل�رسة
باننا ندخل
اىل نهايتها
اىل مرحلة جديدة لأن وقته
المي�ضي وال ينتهي �,صحيح ان
له زمن حمدد,ولكن ن�ستطيع
ان نقول بان هذه الفرحة مل
ينتهي وقتها بعد.ماذا يعني
ذلك؟
بكل �رصاحة هذه لي�ست �آفاق
فقط وامنا �شيئ اكرب من ذلك
بكثري,فالقوة التي ات�سمت بها
املراحل االوىل من هذه احلقبة
الي�ستهان بها ,لقد مت احلديث
ك�إتفاقية,و�رشحت
عنها
ك�إعالن ,رمبا اذا اعدنا النظر
اىل الكلمات يف داخل الإعالن
الذي �صدر�آنذاك �سنجد ان هنالك
اختالف ًا كبري ًا يف نظرتنا اليها
عند بداية كتابتها يف ال�سابق
ويف الوقت احلا�رض..
اذا قيل ماذا فعلنا يف هذه
املدة الق�صرية يف كل جمال

على حدا؟وحتى عندما كنا ننظر
اىل الق�ضايا هل مت ذلك حقيقة
بالفعل ؟واذا نظرنا اليها من
حيثالتنفيذ(,الكثافة,القوة
,ال�رسعة) ,ا�ستطيع ان اقول
ب�أنها غري طبيعية .لأن �رسعة
وترية,قوة,حمتويات الإعالن
لي�ست باالمر القليل,رمبا تفكر
يف ان هذا الإعالن �سي�أخذ زمنه
وينزوي,ولكن هذا الإعالن
بالتاكيد لن ينتهي على هذه
ال�شاكلة,وامنا ميكننا القول
بانه فوق هذا وذاك فقد ترك
لنا حتديات كبرية ينبغي
ان نت�صدى لها حتى نتحمل
امل�س�ؤوليات وننفذ الق�ضايا
التي تنتظرنا يف املراحل
امل�ستقبلية,نعم يجب ان
نعمل بقوة,ون�سري بوترية
�رسيعة,حيث ان الت�أثري الذي
نقول انه يجب ان يكون كذلك
هو عندما تكون مبادراتنا
يف اعلى املراتب وعلى هذا
الأ�سا�س ف�إن مانقوم به لن
يكون عمالً�سهالً.
وعليه ن�ستطيع ان نقول
باننا ذهبنا اكرث من الإعالن
نف�سه,ففي الإعالن رمباو�ضعت
نقاط ميكن ان نقول عنها ر�ؤى
عامة ,ولكي تنفذها على �أر�ض
الواقع يف هذه املدة الق�صرية
لي�س بالعمل ال�سهل,كما
الميكن احلديث عن ماحتقق
ب�أنه على قدر الإعالن فقط.

8

تعد م�س�ألة توفر دورات املياه ال�صحية �إحدى �أهم
التحديات التي تواجه املجتمع الدويل والتي تدخل
يف �إطار الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  . 2030وجراء ذلك تعر�ضت كرامة الإن�سان
للإنتهاك يف العديد من املحاور ذات ال�صلة و تف�شت
الأمرا�ض بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلها �أحد �أهم �أ�سباب
وفيات الأطفال  .لذا البد من �أن تت�ضافر اجلهود
الدولية للحد من ظاهرة التغوط يف العراء وتوفري
مرافق �صحية للجميع  .فما هي التحديات التي
تواجه بالدنا واملجتمع الدويل يف هذا املجال ؟ وما
هي اخلطوات التي �إجنزت حتى الآن ؟ وما هي �أف�ضل
ال�سبل لتحقيق الأهداف املن�شودة يف هذا املجال ؟ هذه
املحاور وغريها ذات ال�صلة �ستكون مدار �إهتمامنا حتت
هذا العنوان �إن�شاءاهلل .
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البيئة
الطبيعة تنا�شدنا 2018

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
�سيحتفل املجتمع الدويل يف التا�سع
ع�رش من نوفمرب اجلاري باليوم
العاملي للمرحا�ض حتت �شعار "
الطبيعة تنا�شدنا "  ,ويتم ذلك �إ�ستناد ًا
�إىل قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
رقم  , 67/291ال�صادر يف يوليو 2013
م  ,واخلا�ص بتوفري فر�ص الو�صول
�إىل مرافق ال�رصف ال�صحي للجميع.
وترتكز حملة هذا العام على فكرة �أن
من غري املمكن �أبدا التنكر حلاجات
اجل�سد الب�رشي التي منها ق�ضاء
احلاجة .ولإن كثريون ال ميتلكون
مرافق ال�رصف ال�صحي ,فمعنى ذلك �أن
وجود الف�ضالت الب�رشية غري املعاجلة
حتول الطبيعة �إىل بالوعة مفتوحة.
مما يعني �أننا نحتاج �إىل مزيد من
احللول الطبيعية ملواجهة الأزمة
العاملية للمرافق ال�صحية  .مع العلم
ب�أنه مل يزل يعي�ش اليوم ما يقرب من
 4.5مليار ن�سمة بدون مرافق �صحية
م�أمونة حول يف �أنحاء املعمورة,
يف حني مل يزل  892مليون �شخ�ص
ميار�سون التغوط يف العراء .
عموم ًا ي�شري اخلرباء �إىل �أن الغاية
املن�شودة من هذا الإحتفال هي رفع
م�ستوى الوعي املجتمعي وت�سليط
ال�ضوء عربها على احلاجة املا�سة
للق�ضاء على ظاهرة التغوط يف العراء
وخا�صة من قبل الفئات ال�ضعيفة يف
املجتمع كذوي الإحتياجات اخلا�صة
من املعاقني وامل�سنيني والن�ساء
والفتيات اللواتي يتطلنب توافر مرافق
خا�صة يف مرحلة احلي�ض
�صحية
ً
وبالتايل رفع م�ستوى الوعي املجتمعي
بهذه الق�ضايا .بالإ�ضافة �إىل ت�سليط

ال�ضوء على العنف اجلن�سي الذي
تتعر�ض له الن�ساء و الفتيات ب�سبب
غياب اخل�صو�صية وعدم مالئمة معظم
دورات املياه لهن .
ويتعلق الهدف ال�ساد�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة لعام 2030
واخلا�ص مب�س�ألة �ضمان توافر املياه
وخدمات ال�رصف ال�صحي للجميع
و�إدارتها �إدارة م�ستدامة البنود التالية
:
 1حتقيق هدف ح�صول اجلميع ب�شكلمن�صف على مياه ال�رشب امل�أمونة
واملي�سورة التكلفة بحلول عام 2030
 2حتقيق هدف ح�صول اجلميع علىخدمات ال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية وو�ضع نهاية للتغوط يف
العراء و�إيالء اهتمام خا�ص الحتياجات
الن�ساء والفتيات ومن يعي�شون يف ظل
�أو�ضاع ه�شة بحلول عام .2030
3حت�سني نوعية املياه عن طريقاحلد من التلوث ووقف �إلقاء النفايات
واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل
ت�رسبها �إىل �أدنى حد وخف�ض ن�سبة
ّ
مياه املجاري غري املعاجلة �إىل
الن�صف وزيادة �إعادة التدوير و�إعادة

اال�ستخدام امل�أمونة بن�سبة كبرية على
ال�صعيد العاملي بحلول عام . 2030
 4زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه يفجميع القطاعات زيادة كبرية و�ضمان
�سحب املياه العذبة و�إمداداتها على
نحو م�ستدام من �أجل معاجلة �شح
املياه واحلد بدرجة كبرية من عدد
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ندرة
املياه بحلول عام . 2030
 5تنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارداملياه على جميع امل�ستويات ,مبا يف
ذلك من خالل التعاون العابر للحدود
ح�سب االقت�ضاء بحلول عام .2030
 6حماية وترميم النظم الإيكولوجيةاملت�صلة باملياه ,مبا يف ذلك
اجلبال والغابات والأرا�ضي الرطبة
والأنهار وم�ستودعات املياه اجلوفية
والبحريات بحلول عام . 2020
كما يتم لإنزال تلك الأجندة عرب
الو�سائل التالية :
�أ -تعزيز نطاق التعاون الدويل
ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية
يف جمال الأن�شطة والربامج املتعلقة
باملياه وال�رصف ال�صحي ,مبا يف ذلك
جمع املياه و�إزالة ملوحتها وكفاءة
ا�ستخدامها ومعاجلة املياه العادمة
وتكنولوجيات �إعادة التدوير و�إعادة
اال�ستعمال بحلول عام . 2030
ب -دعم وتعزيز م�شاركة املجتمعات
املحلية يف حت�سني �إدارة املياه
وال�رصف ال�صحي
ومن اجلدير بالذكر �أن هنالك حملة
دولية للق�ضاء نهائي ًا على ممار�سة
التربز يف العراء بحلول عام 2025م
وذلك باال�ستفادة من اجلهود اجلارية
من قبيل حملة املرافق ال�صحية
واملياه للجميع  .وتتعدى الغايات
املن�شودة من �إطالق تلك احلمالت
�إىل حتفيز الإرادة ال�سيا�سية الدولية
للعمل ب�شكل �أكرب على هذه الق�ضية.
وي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل
�أن ال�سالمة والكرامة يف جمال توافر
دورات مياه تتطلب �أن تتميز تلك

املواقع بتحقيق العوامل التالية :
 1الكرامة عرب حتقيق اخل�صو�صية�أي توفر مكان مريح وحممي من �أنظار
الآخرين واملتطفلني بالإ�ضافة �إىل
ح�ض بع�ض الثقافات على �رضورة �أن
يكون املكان على مدى مالئم بحيث
ال ي�شتم منه روائح كريهة او ا�صوات
مزعجة .
 2ال�سالمة مبعني توفر مكان تذهب�إليه وت�شعر فيه باالمان وعدم اخلوف
من الإعتداء
 3نظافة دورات املياه و املراحي�ضحتفظ كرامة الإن�سان كما �أنها تدفع و
ترغب النا�س يف ا�ستخدامها
 4الكرامة من خالل توفري الإحرتاموحت�سني و�سائل احلياة خا�صة وان
توافر م�صارف �صحية يزيد من قيمة
اال�ستخدامات الب�رشية وحالة واحرتام
من يتعاملون معه .
 5وتعني الكرامة املحكومية والإ�ستقاللية حيث تقود امل�صارف
ال�صحية املح�سنة �إىل م�ستويات عالية
من التعليم والذي ي�ؤدي بدوره �إىل
زيادة الدخل وحت�سني ال�صحة وزيادة
متو�سط عمر الإن�سان
لذا البد من �أن تت�ضافر اجلهود بدء ًا من
املجتمعات املحلية للتخل�ص النهائي
من ظاهرة التربز يف العراء و�أن تركز
ال�سيا�سات على التخل�ص الآمن من
الف�ضالت عن طريق ا�ستخدام املراحي�ض
وخلق بيئة خالية من التربز يف العراء
والتخل�ص الآمن من النفايات ال�صلبة
وال�سائلة والرتويج للعادات ال�صحية
ال�سليمة يف جمتمعاتنا املحلية  .كما
ندخر جهد ًا من �أجل
ينبغي لنا �أال ّ
حتقيق امل�ساواة والكرامة وال�سالمة
للن�ساء والفتيات يف جمتمعاتنا
املحلية والأماكن العامة و�رضورة
�إقامة �رشاكات حملية وحتى عاملية
 ,ملواجهة حتدي ال�رصف ال�صحي
وبلوغ الهدف املتعلق بتوفري خدمات
ال�رصف ال�صحي للجميع .
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اوتار قدمية يف حلن جديد ومتجدد!!!
جمال بحالياي
بخطوات �سعيدة وواثقة كان يخرج
ال
من ف�صل درا�سي �إىل ف�صل اخر – حام ً
بيده اليمني تلك احلقيبة ال�سوداء
التي مل تفارق يده ليل نهار –
ويحمل يف اليد الأخرى كتاب البالغة
�سمعه بع�ض تالمذة اوىل ثانوي وهو
ميزح مع ا�ستاذ ( داود) معلم االدب
االجنليزي وهو يف اال�صل من ابناء
اغردات وتخرج من جامعة بغداد يف
االدب االجنليزي  ..قال له بلهجة
�سودانية مرحة " حبيب �شنو الر�شاقه
الزايده دي  )..ابت�سم اال�ستاذ حبيب
حتى تراءت نو اجذه وقال له
بعربية ف�صحى  :املعلم يا حبيبي ال
يهرم ابدا  ..وال ت�شيخ احالمه وان
خالياه واحا �سي�سه جتدد مع مطلع
كل عام بني ا�رساب تالمذته وابنائه
�شم�س ما بني ال�ضحي والظهرة كانت
�ساطعة  ..عيونه ال�صغرية كانت
علي البنايات واملقاهي العريقة
الكائنة على حوايف اال�سفلت الذي
يحا�رص املدينه ،من اجلهة الغربية
اك�شاك املرطبات واملكتبات كان
يراها من خالل النافذه ر�أى مكتبة
"ح�سن �شبوب  )..ذلك احللنقي
الظريف وقد كان معلم ًا قدميا حتي
عندما تقاعد مل يفارق ا�ضابري
الورق والكتب واملجالت كان ك�شكه
(العامر) مبختلف ال�صحف ال�سودانية
العاملية
واملجالت
والعربيه
والكتب قبلة انظار املعلمني من كل
ارجاء املدنية ال�سيما عندما متيل
�شم�س ال�صيف (بك�سال) نحو الغروب
(و القيف يعاين القيف  )..كما قال
( ا�سحاق احللنقي ) �شاعر ال�رشق
االنيق وعند ليبها البجاوى ..و
اخل�رضه يف ال�ضفة وهم�س الن�سيم
املا�ش تبت�سم ك�سال عرو�س بيجاوية
دقيقه اخل�رص وثقيلة االرداف طالعة
كالفرا�شات البي�ض من �سفوح توتيل
وقمم التاكا بعينيه التائهتني ودع
املكتبة التي كان يرتادها بني جمهرة
الزبائن ليتناول جملة او �صحيفة
او ا�صدارة جديدة �ضحكة ح�سن
�شبوب املرحة والتي يوزعها على
املعارف والزبائن بالت�ساوي ودون
تفرقة ،ترن يف اذنيه  ..كلما ن�أى
..البوك�س  )..من اطراف املدينة
الول مرة بدء يرى جبل توتيل من
جهته اخللفية انه رائع ومهيب وجميل
يف كل االحوال واجلهات واالجتاهات
�إنه (توباد) العا�شقني وحرم الزهاد
وال�صاحلني وتكايا ال�سادة ..
املراغنة  )..والذين ميتدون يف
الرقعة املباركة وموطنهم اال�صلي
(م�صوع) �سيد ها�شم املرغني ..
و�سيدي بكرى ) ..ب ( كرن ) موائل
االباء واالجداد � ...إن خرياتهم
وبركاتهم التي تنبثق وتندلق من
م�صوع متتد حتي ك�سال فتمتد االفاق
النورانية وت�صدع الرمال واجلبال
البنويه
باملدائح
ال�شاخمات
واخل�رضات النورانيه  ..بينما كان
غائ�ص ًا يف هذه العوامل والف�ضاءات

التي تن�ضح باحلب والوجد والع�شق
اجلميل توقفت ال�سيارة عند اخر
نقطه تفتي�ش باالرا�ضي ال�سودانية
وبعد �إجراءات قانونية ي�سرية رك�ض
النا�س نحو ال�سيارات املتجهه اىل
ت�سني..اذهلني و�شد انتباهي كل من
اكمل مرا�سم التفتي�ش يحمل حقيبته
وينطلق م�شتاقا ال هثا راك�ض ًا نحو
ال�سياره املتجهة اىل ت�سني ،واغلب
امل�سافرون هم من العائدين لأول
مرة اىل ار�ض الوطني ،كان يدفعهم
ال�شوق وتلهبهم �سياط احلنني ..
�إن ركو�ضهم وجريهم الالهث ذكرين
املثل العربي ( اذا تراف�ست احلمري
بخت الركاب  )..وكان بختي ان
�صعدت عربية تقل ركاب خفيفي
الظل خليط من �شباب و�شابات
وكبار ال�سن وقورون وتكرونيات
يرثثرن باعلي �صوتهن يف ركن من
اركان ال�سيارة ) ..نظرت نحوهن
�شذر او اجتهت بانظاري نحواخلالء
ً
املمتد واغ�صان اال�شجار املت�شابكه
علي اطراف الطريق  ...بي�ضاوات
مثل الثلج وم�رشقات مثل �شم�س
الوطن الطالعة من بني التلول
جل�سا قبالتي  ..الواحدة طويله
كاعواد الدوم واالخرى ق�صرية
القامه حدقت الواحدة يف وجهي
التفت اىل الناحية االخرى امتع
ُ
ناظرى بجمال الطبيعية وا�ستن�شق
ان�سام الوطن القادمة من �ضفاف القا
�ش وعلى قدر وكل احلالل والقرى
االرتريه القابعة على �ضفاف القا�ش
تلفت ثانية  ..لكنها كانت الزالت
ُ
حتدق يفّ � ،إ�شطت غ�ضب ًا  ..تذكرت
كالم جمال انو )..وهو يحكي مع
عمر افرو)بالقرب من بئر ب�شري )
ونحن �صغار ًا نتقافز يف رمال اخلور
 ..اذا حملقت فتاة يف وجهك والتقت
ناظريكما  ..اغمز لها ب�رسعة فائقه
ال ..
ف�إما تركتك و�شانك وفرت خج ً
واما منحتك قلبها وكنت الرابح)..
اظنها تلك امل�رشقه اجلميله قد قر�أت
افكاري وادركت ابعاد اجلرمية التي
كنت انوى ارتكابها ..يف لهجه

�سودانية �سل�سله وهام�سة مثل ن�سائم
القا�ش لطف ًا ورقه قالت" لأ ختها
الطويلة ال�سامقه  ( :اغردات دي
بعيده من ت�سني يا ( )...اختي )..
 ..ياريت لو وزعونا مع بع�ض جوا
املدينه  )...من حديثها ال�سل�س
واملن�ساب مثل غدران بركه وحليب
النوق والبقر الذي يجري يف ال�رضوع
املليئة ،اكت�شفت انها من اغردات
ال ...
ال
وجذورا ونب�ض ًا وجما ً
ا�ص ً
ً
وانهما ذاهبتان ملمار�سة نف�س املهنة
التي انوى ان اعمل بها يف ظالل وطن
طالع لتوه من جذور املدفع واتون
املعركه وغبار احلروب �...صفق
قلبي ال�صغري والفارغ طرب ًا ،وقلت
ب�صوت خافت " لعلي ذات يوم التقي
وهذه ال�رصوح اجلميله يف واحدة من
قرى الوطن ومدائنه املحررة فنفتح
ال من الأخوه وال�صداقه والزماله
ف�صو ً
بني �صفوف الدرا�سة ،ويلتقي احلب
والوطن يف عروق الن�شيد وخاليا
الق�صيد ونب�ض احلروف الطالعة
من اعماق تكتوى اىل عناق االر�ض
احليببة التى نزحف نحوها رك�ض ًا
وحب ًا  ...وانا الالهث الراك�ض لأرى
مالمح ار�ض وتقاطيع وجه حبيبة
فارقتها وعمرى �سنتني او يزيد
،كم هو دافئ " ح�ضن هذه احلبيبة
و�صدرها ر�ؤوم ي�ضم بني �أ�ضالعه كل
االجنا�س والأعراق مثلما ي�ضم �أبناءها
اال�صالء (�أتراك -تكارنه -ح�ضارمة-
ميانيون�-سودانيون -هنود -اكراد-
وارمن -واغريق وايطاليون..
الخ )..كل هذه الدماء و االعراق
ت�رسبت يف الدماء االريرتيه .فكانوا
ال �أخ�رض ًا يف �شجرة
غ�صن ًا جمي ً
االر�ض البا�سقة الفرعاء وا�صبحت
املع�شوقه(�إريرتيا)حبيبة اجلميع
وفردو�س �أحالم �شعبها وان�سانها..
دارت هذه اال�شياء بخلدى وايقنت
من اعماقي ان قلب هذه االر�ض كبري
وتاريخها عظيم وم�ستقبلها م�رشق و
م�ضيء!!!.
دخلت املهنة وجتولت يف غاباتها و
التقطت انفا�س ًا حتت ظالل خمائلها..

لقد �رسقت �شبابي و�صباى و اكلت
عروقي و�رشايني وجثمت بكل ثقلها
وقوامها على �صدرى  ..القيت يف
الطريق الطويل والدرب البعيد كل
�شيء �إالوجهها..ورددت قول عمربن
ابي ربيعه:
ف�آخر عهد ىل بها حني
�أعر�ضت والح لهاحد نقي وحمجر
يانعم
قلت
�أننى
�سوى
قولة لها والعتاق االرحبيات تزجر
اليوم (�أحاد) خيم ال�صمت على اركان
املدر�سة� ..سوى �أنك ت�سمع �ضجيج ًا
وجلبة تاتي من بعيد ..وحركه
اطفال ون�ساء يف ِك ّبة �سندل)� ..أعلى
املدر�سة..كنت �أخطو نحواحلجره
 ..ا�صوات التالميذ ال�شاديه ملأت
االفق دوي ًا وطرب ًا ،القيت ال�سالم
على عم (�صالح) (كابو)� ..إنه (�أب
املدر�سة) واحد رموزها ..ابت�سم
يف وجهي فرحاً..توقفت يف منت�صف
الطريق اىل احلجرة ،تالق ال�صوت
وازدان ال�صباح االريرتى باال�شعاع
وال�سنا..
درب من
من �ساوا لدندن
االمال
ي�شدو
�رسب من االجيال
لنا لبتاريخ
ي�سمولنا وطنا!!!!...
�صفق قلبي فرح ًا وكدت �أطري من
ال�سعادة..ع�رشون عام ًا او يزيد
وقد خنقتني هذه املر�أة بكف من
نور وا�صابع من �شعاع ،و�ساعد
من �ضياء .وهددتني ( ويحك ال
ترتكني ) � ...إطم�أن قلبي على نب�ض
االر�ض و�شجرة اجلماهري وعيون
االطفال ومالمح ال�صغار و�شكل
ال�صباح امللفوق بالع�شق ال�رسمدى
االرترى.
دفعت الباب �إ�ستقبلوين بوجهٍ
�سعيد واوم�أت برا�سي املثقل اهاميم ًا
ومع
وخواطر ًا وذكريات بعيده
حممود ( ال�سعيد) وكوكبة االطفال
الرو ابي و ( ال�شحادير
وع�صافري
ٌ
) غنينا لل�صباح ولل�رشوق وعيون
الوطن !!!...
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تاريخ مواجهات الأهلي والرتجي يف البطوالت الأفريقية دوري �أبطال �أوروبا :ليفربول
ي�سقط يف بلغراد �أمام النجم الأحمر

ي�ست�ضيف الرتجي التون�سي نظريه الأهلي
امل�رصي يف مباراة العودة للدور النهائي لدوري
�أبطال �أفريقيا يوم غداجلمعة ،يف ملعب راد�س.
وفاز الأهلي يف مباراة الذهاب بثالثة �أهداف
مقابل هدف وحيد ،ليقطع �شوطا كبريا نحو
احل�صول على لقب البطولة للمرة التا�سعة يف
تاريخه.
و�شهدت املباراة ا�ستخدام تقنية حكم الفيديو
امل�ساعد للمرة الأوىل يف �أفريقيا ،لكن كان هناك
العديد من عالمات اال�ستفهام حول قرارات حكم
املباراة.
ويعد هذا هو النهائي الأفريقي رقم  12للأهلي،
الذي فاز بلقب البطولة ثماين مرات ،يف حني
�سيكون النهائي ال�سابع للرتجي ،الذي فاز بلقب
البطولة مرتني وي�سعى للفوز باللقب الثالث.
و�سبق و�أن تواجه الفريقان  15مرة يف بطولة
دوري �أبطال �أفريقيا ،فاز الأهلي خاللها يف �ست
مباريات (مبا يف ذلك ثالث مرات يف تون�س)،
وفاز الرتجي يف ثالث مباريات ،يف حني فر�ض
التعادل نف�سه يف �ست مواجهات.
الأهلي يهزم الرتجي  3-1يف ذهاب نهائي
دوري �أبطال �إفريقيا
التقى الأهلي والرتجي للمرة الأوىل يف
دوري �أبطال �أفريقا يف دور ال�ستة ع�رش للبطولة
عام  ،1990وانتهت مباراتي الذهاب والعودة
بالتعادل ال�سلبي ،وت�أهل الرتجي للدور ربع
النهائي بعد الفوز بركالت الرتجيح.
كان �أكرب فوز للأهلي على الرتجي بنتيجة

ثالثة �أهداف دون رد يف عامي  2007و.2015
فاز الرتجي بنتيجة هدف مقابل ال �شيء يف
الثالث مرات التي فاز فيها على الأهلي.
ح�صل الأهلي على لقب البطولة ثماين مرات
مقابل مرتني للرتجي.
وتواجه الفريقان يف الدور ن�صف النهائي
لدوري �أبطال �أفريقيا عام  ،2001وانتهت املباراة
الأوىل يف القاهرة بالتعادل ال�سلبي وبدا �أن الفريق
التون�سي قد و�ضع قدما يف املباراة النهائية ،لكن
مباراة العودة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق
وت�أهل الأهلي للمباراة النهائية م�ستفيدا من قاعدة
احت�ساب الهدف خارج ملعبه بهدفني.
وتوج الأهلي بلقب البطولة يف هذا العام بعد
الفوز يف املباراة النهائية على �صن داونز اجلنوب
�أفريقي.
ويف عام � ،2007أ�سفرت القرعة عن وقوع
الفريقني معا يف دور املجموعات من دوري �أبطال
�أفريقيا ،وفاز الأهلي يف القاهرة بثالثية نظيفة،
يف حني فاز الرتجي يف مباراة العودة بهدف دون
رد.
و�شهد الدور ن�صف النهائي لدوري �أبطال
�أفريقيا عام  2010مواجهة �أخرى بني الفريقني،
وفاز الأهلي يف القاهرة بهدفني مقابل هدف
وحيد ،وخ�رس يف تون�س بهدف دون رد يف مباراة
�شهدت جدال حتكيميا كبريا ب�سبب الهدف الذي
�أحرزه العب الرتجي مايكل �إيرنامو من مل�سة يد
وا�ضحة.

جتددت املواجهة مرة �أخرى يف دور املجموعات
بدوري �أبطال �أفريقيا عام  ،2011وفاز الرتجي
يف املباراة الأوىل بتون�س بهدف مقابل ال �شيء،
وتعادل الفريقان يف القاهرة بهدف ملثله.
وت�أهل الفريقان للمباراة النهائية لدوري
�أبطال �أفريقيا عام  ،2012وانتهت املباراة الأوىل
يف م�رص بالتعادل بهدف لكل فريق ،ثم فاز الأهلي
يف املباراة الثانية بتون�س بهدفني مقابل هدف
وحيد وح�صل على لقب البطولة.
ويف عام  ،2017التقى الفريقان يف دور
الثمانية ،وانتهت مباراة الذهاب يف م�رص بهدفني
ملثلهما ،ثم فاز الأهلي يف تون�س بهدفني مقابل
هدف وحيد.
ويف ك�أ�س الكونفيدرالية الأفريقية ،تواجه
الفريقان يف دور املجموعات عام  ،2015وفاز
الأهلي يف مباراة الذهاب يف القاهرة بثالثية
نظيفة ،ثم كرر فوزه يف تون�س بهدف دون رد.
وخالل املباريات التي جمعت الفريقني حتى
الآن� ،أحرز الأهلي  22هدفا ،مقابل ت�سعة �أهداف
للرتجي.
وكان �أكرب فوز للأهلي على الرتجي بنتيجة
ثالثة �أهداف دون رد يف عامي  2007و ،2015يف
حني فاز الرتجي بنتيجة هدف مقابل ال �شيء يف
الثالث مرات التي فاز فيها على الأهلي.
و�سي�شارك الفريق الفائز بدوري �أبطال �أفريقيا
هذا العام يف مناف�سات ك�أ�س العامل للأندية التي
تقام يف الإمارات يف دي�سمرب املقبل.

مني فريق ليفربول االجنليزي بهزمية مفاجئة
يف دوري �أبطال �أوروبا �أمام النجم الأحمر بلغراد
ال�رصبي و�أجل ت�أهله �إىل املرحلة االق�صائية من
املناف�سة الأوروبية.
وكان الفوز باملباراة �سي�ضع ليفربول يف
�صدارة املجموعة الثالثة ،بفارق ثالث نقاط،
ولكنه تراجع �إىل املركز الثاين بعد تعادل نابويل
�أمام باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف �إيطاليا.
ومنح مهاجم النجم الأحمر ،ميالن بافكوف،
التقدم لفريقه يف الدقيقة  21من املباراة ،ثم
�أ�ضاف الهدف الثاين بعد دقائق قليلة.
و�سيطر �أ�صحاب الأر�ض على جمريات ال�شوط
الأول ،و�صنعوا العديد من فر�ص الت�سجيل �أبرزها
عن طريق ،فويادين �سافيت�ش ،والعب منتخب
جزر القمر ،الفاردو بن نبوهان ،قبل �أن ي�سجل
بافكوف الهدف الأول.
و�أهدر العب مهاجم ليفربول ،دانيال
�ستاريدج ،كرة يف منطقة ال�ستة �أمتار يف الدقيقة
 17من املباراة.
ويف ال�شوط الثاين ،ا�ستحوذ ليفربول على
الكرة بن�سبة  80يف املئة ،و�صدت العار�ضة
ت�سديدات العبيه مرتني ،لكنه مل يتمكن من
الت�سجيل �أمام دفاع م�ستميت� ،إذ حافظ النجم
الأحمر على �شباكه نظيفة  10مرات يف  15مباراة
�أوروبية يف بلغراد.
وكان ليفربول دون امل�ستوى املعهود،
فا�ستغل النجم الأحمر الفر�صة ونال منه يف هذه
املباراة املهمة.

ويبدو �أن مباراة الدوري االجنليزي التي
تعادل فيها مع �أر�سنال �أتعبت العبي ليفربول
وجعلتهم يفقدون القليل من قوتهم فظهروا فريقا
ثقيل احلركة مل ي�صمد �أمام �رسعة العبي الفريق
امل�ضيف وعزميتهم.
والبد �أن املدرب ،يورغن كلوب ،وجد �صعوية
يف و�سط امليدان ب�سبب غياب وعدم جاهزية
العبيه الأ�سا�سيني ،جوردان هندر�سون امل�صاب،
و�آدم ال النا ،العائد بعد غياب طويل ،ونابي
كايتا ،الذي اكتفى باجللو�س مع البدالء.
وحت�سن م�ستوى ليفربول يف ال�شوط الثاين
و�صنع حممد �صالح فر�صا خطرية ولكنه مل يجد
الطريق �إىل �شباك النجم الأحمر.
وكان الفريق االجنليزي مر�شحا للت�أهل �إىل
املرحلة الإق�صائية قبل املباراة ،ولكن هذه
الهزمية جعلته ينتظر مواجهة باري�س �سان
جريمان ونابويل حل�سم م�صريه.
نتائج بقية مباريات الثالثاء يف دوري �أبطال
�أوروبا
نادي بروج وموناكو 4-0
�أتليتيكو مدريد وبرو�سيا دورمتوند 2-0
�إنرت ميالنو وبر�شلونة 1-1
توتنهام وبي �أ�س يف �أيندوفان 2-1
نابويل وباري�س �سان جريمان 1-1
بورتو ولوكوموتيف مو�سكو 4-1
�شالكه وغلطة �رساي 2-0

ً
تاريخيا� ..شباك بايرن ميونخ حم�صنة �ضد اليونانيني
جنم مان�ش�سرت يونايتد ،ال�صربي نيمانيا
ماتي�ش :لن �أرتدي رمز زهرة اخل�شخا�ش

قال نيمانيا ماتي�ش ،جنم خط الو�سط يف نادي
مان�ش�سرت يونايتيد الإجنليزي لكرة القدم �إنه لن
ي�ضع رمز زهرة اخل�شخا�ش على قمي�صه يف املباراة
التي يقابل يونايتيد فيها جاره وغرميه اللدود
مان�ش�سرت �سيتي يوم الأحد املقبل.
يذكر �أن هذه الزهرة ترمز �إىل قتلى وجرحى
اجلي�ش الربيطاين ،ويرتديها الكثري من
الربيطانيني يف الفرتة القريبة من "يوم التذكر"

الذي ي�صادف يف الـ  11نوفمرب من كل عام وهو
تاريخ عقد الهدنة يف احلرب العاملية الأوىل يف
.11/11/1918
و�ستحيي بريطانيا  -كما درجت كل عام -
ذكرى "يوم التذكر" يف ذلك اليوم.
ودعا ماتي�ش �أن�صار يونايتد �إىل احرتام
قراره.
وقال �إن رمز زهرة اخل�شخا�ش يذكره باحلملة
اجلوية التي �شنها حلف �شمال الأطل�سي على
�رصبيا ،وطنه الأم ،يف عام  1999عندما كان يبلغ
من العمر  12عاما.
وكان ماتي�ش الالعب الوحيد يف فريق يونايتد
الذي مل ي�ضع الرمز على قمي�صه يف املباراة التي
خا�ضها الفريق �ضد بورمنوث ال�سبت املا�ضي يف
نطاق الدوري الإجنليزي املمتاز والتي �أ�سفرت عن
فوز ال�شياطني احلمر بهدفني لهدف.
وقال ماتي�ش يف ر�سالة ن�رشها على �إن�ستغرام،
"�أقدر �سبب ارتداء النا�س لرمز زهرة اخل�شخا�ش،
و�أحرتم كليا حقهم يف ذلك ،واتعاطف مع الذين

فقدوا �أعزاء لهم يف احلروب".
ولكنه �أردف قائال" ،ولكن بالن�سبة يل ال
يذكرين هذا الرمز �إال بالهجوم الذي �شعرت به
�شخ�صيا عندما كنت �صبيا مرعوبا مل يتجاوز
عمره  12عاما يف بلدة فريلو عندما دمرت بالدي
بفعل الق�صف عام ".1999
وقال" ،ورغم ارتدائي لهذا الرمز يف املا�ضي،
ال �أ�شعر اليوم  -بعد تفكري عميق � -أنه من املنا�سب
�أن �أ�ضع هذه ال�شارة على قمي�صي".
وا�ستطرد" ،ال �أرغب يف التقليل من قيمة زهرة
اخل�شخا�ش كرمز للفخر يف بريطانيا ،كما ال �أريد
�أن �أ�ؤذي م�شاعر �أحد ،ولكننا كلنا نتاج للرتبية
التي ترعرعنا عليها وهذا خياري ال�شخ�صي
للأ�سباب التي ذكرتها".
يذكر �أن جيم�س ماكلني ،العب و�سط نادي
�ستوك �سيتي ،كان قد �أ�صدر نداءا مماثال الأ�سبوع
املا�ضي التم�س فيه من �أن�صار ناديه احرتام قراره
باالمتناع عن و�ضع الرمز على قمي�صه خالل
املباريات.

ي�ست�ضيف بايرن ميونخ
ال�سة نظريه اليوناين،
�آيك �أثينا ،ام�س الأربعاء،
على ملعب �أليانز �أرينا،
يف اجلولة الرابعة من دور
املجموعات ،بدوري �أبطال
�أوروبا.
ويف هذا ال�صدد� ،أبرز
املوقع الر�سمي للنادي
البافاري ،امتالك بايرن
ل�سجل رائع �أمام الفرق

اليونانية ،عندما ي�ست�ضيفها يف ميونخ.
وقد حافظ الفريق الأملاين على نظافة �شباكه ،خالل الـ 10مباريات،
التي خا�ضها �أمام اليونانيني على ملعبه ،بينما �أحرز  18هدفً ا.
ومن جهة �أخرى� ،أبرز املوقع �أن النجم البولندي ،روبرت ليفاندوف�سكي،
�سي�سجل ظهوره الأوروبي الـ ،100حال م�شاركته يف مباراة الليلة.
كما �سيعادل مهاجم بايرن ،رقم زالتان �إبراهيموفيت�ش و�أندريه
�شيفت�شينكو� ،إذا هز �شباك �آيك �أثينا ،حيث �سي�صل �إىل  48هدفً ا يف تاريخه
بدوري الأبطال ،ليتقا�سم معهما املركز ال�سابع ،يف قائمة الهدافني
التاريخيني للم�سابقة.
أي�ضا ،م�شاركته الـ 50يف دوري
وينتظر الكولومبي خامي�س رودريجيز � ً
الأبطال.
لكن ال�شكوك حتوم حول تواجده يف مباراة الليلة ،ح�سبما �أملح مدربه
نيكو كوفات�ش� ،أم�س الثالثاء ،خالل م�ؤمتر �صحفي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

الفعاليات متتد لت�شمل من�شطي العاب القوى والدراجات الهوائية

العدد ()39

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

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

قادما من فريق دامين�شن داتا اجلنوب افريقي

كرن ت�ست�ضيف فعاليات ريا�ضية مبنا�سبة اليوم العاملي للإيدز ناتنائيل برهاين يحمل �ألوان كوفيدي�س الفرن�سي

تزامنا مع �إحتفاء البالد باليوم العاملي
ملر�ض االيدز الذى يجرى مبدينة كرن يف
االول من دي�سمرب حتت �شعار " فلنبادر
ملعرفة �أو�ضاعنا ال�صحية "  ،جرت
بحا�رضة اقليم عن�سبا فعاليات ريا�ضية
تذكر بالر�سالة املوجهة مبنا�سبة هذه
اليوم.
واحت�ضنت �شوارع مدينة كرن يوم
االحد املا�ضي ( 04نوفمرب) مناف�سات
�ساخنة يف من�شطي العاب والقوى
والدراجات الهوائية .
ويف �سباق الدراجات اجلبلية الذي امتد
لـ  30دورة  ،حقق الدراج حماري �إزقي
املركز االول متفوقا على حنب فتوي
�صاحب املركز الثاين يف الرتتيب .
اما يف �سباق االناث � ،ألت ال�صدارة
مل�صلحة ق�سانت هيلي التي �أ�ضافت
دورة كاملة على بقية املتناف�سات ،
حمتكرة الواجهة بكل جدارة وا�ستحقاق.

ويف �سباق الدراجات الهوائية الذي
دار مل�سفة  44كيلومرت  ،ظفر دهلك
ولدتن�سائي باملركز االول تاركا املركز
الثاين للدراج ولدقرقي�ش يجني فيما حاز
روبيل يوهن�س على املركز الثالث.
املركز الرابع -:يونا�س برخت
�سامئيل
اخلام�س-:
املركز
قرب�إي�سو�س
املركز ال�ساد�س-:عادل حامد
�أما يف بطولة العاب القوى التي اقيمت
الفئة العمرية ( 15 – 14عاما) يف �سباق
امتد لـ  800مرت  ،جاء العداء يا�سني
حممد باملركز االول  ،تالله �أبيل فتوي
باملركز الثاين فيما ذهب املركز الثالث
من ن�صيب ناهوم كفلوم.
ويف �سباق  400مرت لنف�س الفئة
العمرية  ،حجز �أدم �إدري�س على املركز
االول متقدما على مت�سقن تخلي �صاحب
املركز الثاين وهاين قرب�إذقابهري الفائز

باملركز الثالث.
ويف فئة  13-14عاما �ضمن �سباق
 200مرت  ،تبواء ناهوم مكئيل على
ال�صدارة �أمام دهلك ردائي املتوج
باملركز الثاين وناهوم موجليتا احلائز
على املركز الثالث.
وحازت العداءة فيونا برهاين على
املركز االول يف �سباق  400مرت �إناث الذي
على هام�ش الفئة العمرية ( -15 14عاما)
 ،لترتك املركز الثاين مل�صلحة �ساليم
ف�سها واملركز الثالث لفريوز ت�سف�أمل .
و�ضمن �سباق  17-18عاما مل�سافة
 1500مرت  ،حقق هبتوم �سامئيل املركز
االول متقدما على افرمي م�سقنا الفائز
باملركز الثاين  ،يف حني �أنهى يوهن�س
براخي ال�سباق باملركز الثالث.
و�سوف تتوا�صل فعاليات البطولة يف
اال�سابيع القادمة لثالثة مراحل بح�سب
معلومات من اجلهة املنظمة للحدث.

قبل مباراة الإياب يف الدور النهائي لدوري �أبطال �إفريقيا

الأهلي امل�صري يحتج على �إيقاف مهاجمه املغربي وليد �أزارو

�أعلن النادي الأهلي امل�رصي تقدمه
باحتجاج اىل االحتاد الإفريقي لكرة
القدم (كاف) عن طريق االحتاد امل�رصي،
على خلفية �إيقاف مهاجمه املغربي
وليد �أزارو مباراتني ،ما �سي�ؤدي حلرمانه
فر�صة امل�شاركة يف مباراة الإياب يف
الدور النهائي لدوري �أبطال �إفريقيا �ضد
الرتجي التون�سي.
وكان االحتاد القاري قد �أعلن �سابقا
�إيقاف �أزارو على خلفية ت�رصفه يف مباراة
الذهاب التي انتهت بفوز الفريق امل�رصي
 3-1اجلمعة املا�ضي يف الإ�سكندرية،
ما �سيحرمه من خو�ض مباراة الإياب غدا
اجلمعة يف ملعب راد�س بتون�س.
وقال الأهلي الباحث عن لقبه التا�سع
يف امل�سابقة الإفريقية �إنه "�أر�سل خطابا
لالحتاد امل�رصي لكرة القدم ،عقب قرار
االحتاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)
ب�إيقاف وليد �أزارو مباراتني ،وتغرمي
الأهلي وا�ستدعاء كارتريون ،املدير
الفني (الفرن�سي) جلل�سة ا�ستماع".
وطلب بطل م�رص "التقدم مبذكرة
لالحتاد الإفريقي ي�ستند خاللها على
�شكوى تت�ضمن ده�شته من �إيقاف وليد
�أزارو مباراتني ،يف حني مل يدنه حكم
املباراة ومل ينذره ،و�رشيط املباراة مل
يت�ضمن �أي �إدانة له".
ويف حني مل يحدد الكاف يف بيانه
�أم�س ال�سبب املبا�رش لإيقاف �أزارو ،يرجح
�أنه يعود ملا ظهر عرب كامريات البث
التلفزيوين ،من تعمد املهاجم املغربي
متزيق قمي�صه يف ركلة اجلزاء الثانية

التي ح�صل عليها فريقه ،و�سجل منها
وليد �سليمان الهدف الثالث للفريق
امل�رصي.
واعترب الأهلي �أن "واقعة قطع الالعب
قمي�صه �سلوك غري ريا�ضي مت حما�سبته
عليه من ناديه ،لكنه معتاد من العبني يف
كل مالعب العامل ،دون �أن توجه �ضدهم
عقوبات ،وهو ما يدفعنا لل�س�ؤال عن الئحة
مثل هذه العقوبات ،خا�صة وهي ت�أتي
قبل مباراة نهائي بطولة كربى".
و�إ�ضافة اىل �إيقاف �أزارو ،قرر االحتاد
الإفريقي فر�ض غرامة قدرها � 20ألف
دوالر على النادي ،وا�سدعاء مدربه
كارتريون للمثول �أمام جلنة االن�ضباط
لال�ستماع �إليه بخ�صو�ص اتهاماته ب�سلوك
غري ريا�ضي.
واعترب الأهلي �أن فر�ض غرامة عليه
"بينما مل يقع منه �أو من جماهريه ما ي�ستحق
ذلك  ..ا�ستدعاء كارتريون جلل�سة ا�ستماع

بح�سب القيمة ال�سوقية لالعبني

�أمر غري مفهوم ،وهو من تعر�ض لالعتداء
من جانب العب بالفريق املناف�س".
و�سي�شكل غياب �أزارو عن الإياب �رضبة
للأهلي ال�ساعي �إىل لقب �أول منذ 2013
وتعزيز رقمه القيا�سي يف عدد الألقاب يف
امل�سابقة القارية ورفعه �إىل ت�سعة ،بينما
ي�سعى الرتجي للقب ثالث بعد 1994
و.2011
وكان �أزارو قد اقتن�ص ركلتي جزء
ل�صالح فريقه يف مباراة الذهاب.
ويف مقابل غيابه ،من املقرر �أن
يغيب عن �صفوف الرتجي �سيف الدين
الداوودي والكامريوين فرانك كوم،
ب�سبب الإيقاف لرتاكم االنذارات ،بعد نيل
كل منهما بطاقة �صفراء يف مباراة الذهاب
التي �شهدت خ�شونة من قبل الالعبني،
وانتقادات وا�سعة للحكم اجلزائري مهدي
عبيد الذي احت�سب ثالث ركالت جزاء
(اثنتني للأهلي وواحدة للرتجي).

مبابي �أغلى العب يف العامل  ..حممد �صالح ً
رابعا ومي�سي �ساد�ًسا
�أ�صدر املركز الدويل للدرا�سات
العبا على
االقت�صادية قائمة �أغلى 15
ً
م�ستوى العامل يف الوقت الراهن.
وجاء كيليان مبابي جنم باري�س �سان
جريمان الفرن�سي ال�شاب يف طليعة
القائمة ،حيث تبلغ قيمته ال�سوقية يف
الوقت احلايل  216.5مليون يورو ،وزادت
قيمته  23مليون يورو يف �أكتوبر.
وي�أتي خلف مبابي ،النجم الإجنليزي
ومهاجم توتنهام الإجنليزي هاري كني،
حيث تبلغ قيمة انتقاله  197.3مليون
يورو ،ثم نيمار دا �سيلفا جنم باري�س
�سان جريمان  197مليون يورو.

وجاء امل�رصي حممد �صالح ،هداف
ليفربول الإجنليزي يف املرتبة الرابعة
حيث تبلغ قيمته ال�سوقية  173مليون
يورو ،ثم فيليب كوتينيو جنم بر�شلونة
الإ�سباين  171.3مليون يورو.
وحل ليونيل مي�سي جنم جنوم الرب�سا
يف املركز ال�ساد�س حيث تبلغ قيمته
ال�سوقية  170.6مليون يورو ،ويليه
رحيم �ستريلينج جناح مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي وهدافه بـ  164.6مليون
يورو ،ثم روميلو لوكاكو دبابة مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي بـ  164.3مليون يورو.
ويف املركز التا�سع يتواجد ديلي �آيل

جنم خط و�سط توتنهام بـ  163.4مليون
يورو ،ثم �أنطوان جريزمان مهاجم �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين بـ  157.7مليون يورو،
ثم باولو ديباال جنم يوفنتو�س الإيطايل
 155.6مليون يورو ،ثم كيفني دي بروين
�صانع �ألعاب مان�ش�سرت �سيتي بـ 150.4
مليون يورو� .أما املركز الثالث ع�رش،
في�أتي بول بوجبا جنم مان�ش�سرت يونايتد بـ
 130.5مليون يورو ،ثم �إيدير�سون حار�س
مرمى مان�ش�سرت �سيتي ك�أغلى حار�س يف
أخريا �صامويل
العامل بـ  102مليون يورو و� ً
�أومتيتي مدافع بر�شلونة و�أغلى مدافع يف
العامل بـ  99.2مليون يورو.

�إن�ضم املحرتف االرتري يف عامل
الدراجات الهوائية ناتنائيل برهاين اىل
فريقه اجلديد كوفيدي�س الفرن�سي يف
عقد ميتد لعاما واحدا بح�سب ما�أوردته
و�سائل �إعالم متخخ�صة يف اللعبة.
اخلرب الذي �أكده املوقع الر�سمي
لفريق كوفيدي�س الفرن�سي ي�شري اىل
�أن حامل بطولة افريقيا عدة مرات ،
�أنهى ارتباطه مع فريق دامين�شن داتا
اجلنوب افريقي و�سوف يرتدي القمي�ص
اال�صحمر اخلا�ص بكوفيدي�س يف املو�سم
الريا�ضي القادم 2019م.
و�سوف يكون �أمام ناتنائيل برهاين
فر�صة امل�شاركة مع فريقه ال�ضامن
مكانه مع قائمة الفرق االحرتافية العاملية
املو�سم املقبل  ،و�سوف يكون ب�إمكانه
التواجد يف كربى الطوافات العاملية
على غرار طواف فرن�سا الدويل وفويلتا
ا�سبانيا وجريو دي �إيطاليا.

يذكر �أن فريق كوفيدي�س كان قد �ضد
العام املا�ضي يف �صفوفه الدراج االرتري
االخر دانئيل تخلي هيمانوت  ،ومل يت�أكد
حتى اللحظة ما�إذ كان االخري �سوف يجدد
تعاقده �أم ال.
وحتى اللحظة ت�أكد وجود  3دراجني
�إرتريني يف خارطة الطوافات العاملية
املو�سم القادم 2019م  ،حيث يربز
امانئيل قرب�إذقابهري مع دامين�شن داتا
ومرهاوي قدو�س املن�ضم حديثا اىل
فريق �أ�ستانا الكازاخي باال�ضافة اىل
ناتنائيل برهاين �أخر املن�ضمني اىل
القافلة.
وتزخر �سجالت ناتنائيل برهاين بعدة
�ألقاب وتتويجات لعل �أبرزها نيله لقب
طواف تركيا وطواف الغابون الدويل
باال�ضافة اىل عدة �إجنازات و�أرقام
تتحدث عن نف�سها �سطرها مع منتخبنا
الوطني للدراجات الهوائية.

خلو�ض نزال ليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة

املالكم املعتزل مايويذر يعود جمددا بنزال يف اليابان
�أعلن �أ�سطورة املالكمة الأمريكي
املعتزل فلويد مايويذر عن توقيعه
عقدا مع �رشكة  RIZINاليابانية خلو�ض
نزال ليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة يف مدينة
�سايتاما اليابانية.
ووقع مايويذر البالغ  41عاما ،العقد
مع �رشكة  RIZINاليابانية امل�س�ؤولة
عن الرتويج للفنون القتالية املختلطة
 ،MMAلكن مل يتقرر بعد كيف �ستكون
لوائح وقواعد هذا النزال املرتقب ،الذي
يناف�س فيه الياباين تين�شني نا�سوكاوا
( 20عاما) يف ريا�ضة "كيك بوك�سينغ"
وهي مالكمة با�ستخدام اليدين والقدمني
يف �آن واحد.
ويخو�ض نا�سوكاوا مناف�سات الفنون
القتالية املختلطة �إ�ضافة �إىل "كيك
بوك�سينج" ،وفاز مبواجهاته الأربع يف

الفنون القتالية املختلطة.
وتن�ص لوائح املالكمة على �رضورة
ا�ستخدام القب�ضتني فقط ،بينما ي�سمح
يف الفنون القتالية املختلطة با�ستخدام
القدم والركبة واملرفق.
و�سبق ملايويذر البالغ  41عاما ،الفوز
ب�ألقاب عاملية يف � 5أوزان خمتلفة يف
املالكمة دون �أن يتعر�ض لأي هزمية،
وخا�ض نزاله الأخري يف  2017عندما تفوق
على الإيرلندي كونور ماكغريغور ،البطل
ال�سابق للفنون القتالية املختلطة ،ليعزز
م�سريته يف املالكمة ويحقق انت�صاره
الـ 50دون �أي هزمية ويح�صد  300مليون
دوالر.
وكان مايويذر حينها عاد من اعتزال
ا�ستمر عامني ملواجهة ماكغريغور ،وقال
بعد النزال �إن م�سريته انتهت يف املالكمة.
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اهلل جونازا
نان عبد
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الك�شف عن �سر زيادة �إ�صابات
العبي كرة القدم!

ارتبط ا�سم العديد من العبي كرة
القدم حول العامل بظاهرة املبالغة
يف التعبري عن الأمل �أثناء التعر�ض
لإ�صابة معينة على �أر�ضية امللعب،
ولكن درا�سة علمية جديدة تك�شف
عك�س ذلك.
ووجدت الدرا�سة القائمة على العبي
كرة القدم املحرتفني يف �إجنلرتا،
�أن عدد الإ�صابات املتكررة بني

العبي الدوري الإجنليزي ،ت�ضاعفت
مقارنة ب�إ�صابات الأ�سالف يف �أواخر
الت�سعينات.
كما وجد الباحثون �أن معدل
الإ�صابات ارتفع بن�سبة  ،50%ويلقون
باللوم يف ذلك على �إ�رشاك الالعبني
يف املزيد من املباريات.
ودر�س باحثو جامعة Leeds
 ،Beckettمعدل الإ�صابات لدى

كلب عانى من ق�سوة الب�شر

تعر�ض كلب لنوبة قلبية حادة
ب�سبب التوتر ال�شديد واخلوف من

"�أ�صوات غريبة" �أدت لنفوقه.
وذكرت �صحيفة ديلي ميل� ،أن احلادث
وقع يف مقاطعة مان�ش�سرت الكربى،
ليلة الـ  5من نوفمرب� ،أثناء االحتفال
بليلة (جاي فوك�س) ،املعروفة بليلة
الألعاب النارية ،والتي يحتفل بها
الربيطانيون كل عام.
و�أبقى موظفو ملج�أ الكالب يف املنطقة
احليوانات يف املبنى ،ملعرفتهم ب�أن
الألعاب النارية ت�ؤثر �سلبا على الكالب
التي ال ت�ستطيع فهم ما يجري وتفزع
ب�شدة.

ب

د
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تع يل

ق

 243العبا من الدوري الإجنليزي
لكرة القدم والرابطة الوطنية ،خالل
موا�سم .2015/2016
وي�شمل الدوري الإجنليزي لكرة
القدم ( ،)EFLفرق الدوري الإجنليزي
املمتاز ،بالإ�ضافة �إىل فرق League
 Oneو.League Two
ومت اختيار الالعبني يف الدرا�سة،
التي نُ �رشت يف جملة Physical
 ،Therapy in Sportمن  10فرق
غري معروفة.
ويف درا�سة �سابقة لالعبني بني
عامي  1997و ،1999بلغ متو�سط
عدد الإ�صابات � 1.3إ�صابة لكل العب
يف املو�سم الواحد .ولكن هذا الرقم
ارتفع بن�سبة  50يف املئة خالل
ال�سنوات اخلم�س ع�رشة التالية،
حيث بلغ � 1.9إ�صابة يف مو�سم عام
 ،2016وفقا للدرا�سة التي �أجرتها
�آ�شلي جونز.
كما ارتفعت الإ�صابات املتكررة،
التي ُعرفت ب�أنها �إ�صابات من
النوع نف�سه يف املكان نف�سه ،ب�شكل
ملحوظ.
وك�شفت درا�سة �أخرى نُ �رشت عام
� ،2001أن عددا �أقل من الالعبني
يتعر�ضون لن�سبة �أعلى من الإ�صابات،
عن طريق التعر�ض للأذى عدة مرات
خالل املو�سم.
وكتب الباحثون يف الدرا�سة
اجلديدة" :ميكن �أن يعزى هذا
التغيري على مدى ال�سنوات الـ 16
املا�ضية �إىل العدد الأكرب من طلبات
االلتحاق يف جميع بطوالت كرة القدم
الإجنليزية".
و�أ�شارت درا�سة حديثة �أخرى �إىل �أن
العبي كرة القدم الكبار ،ي�ضطرون �إىل
بذل املزيد من اجلهد ليكونوا الأف�ضل،
وبالتايل يزداد عدد الإ�صابات.
وبني موا�سم عامي  2006و،2012
ارتفع معدل الوقت الذي يق�ضيه
الالعبون يف ممار�سة ن�شاط عايل
الكثافة ،بن�سبة  .30%وتبني �أن
منطقة الفخذ الأكرث �شيوعا للتعر�ض
للإ�صابات ( ،)31.7%تليها الركبة
( ،)14.6%والكاحل (.)13%
وي�ستغرق �شفاء الإ�صابات الأكرث
�شيوعا ،فرتة ترتاوح بني � 8إىل 28
يوما.

عجائب و غرائب حول العامل

�أثناء االحتفال بالعيد الديني اخلا�ص بالهندو�س ف�أنهم يقومون بثقب �أجزاء خمتلفة من �أج�سامهم ،وميكن
مالحظة هذه العادة الغريبة ب�شكل رئي�سي يف البلدان التي يوجد فيها تواجد كبري للهندو�س مثل الهند،
�سريالنكا ،ماليزيا ،موري�شيو�س� ،سنغافورة ،تايالند وميامنار ،وهم يفعلون ذلك عن طريق عمل ثقوب م�ؤملة يف
�أجزاء من اجل�سم مبا يف ذلك الل�سان ،ومع مرور الوقت �أ�صبحت هذه الطقو�س �أكرث دراماتيكية ،ملونة ،دموية مع
رماح كبرية وخطافات تثقب كل من ال�صدر والوجه .
كرث العرو�ض غرابة حول العامل هو ما قام به �أحد املحالت الأوكرانية ال�شهرية التي تعمل يف جمال
•
بيع الهواتف النقالة ،حيث يقدم لكل من يغري ا�سمه يف جواز ال�سفر �إيل ” �أيفون ” ولقبه �إيل ” �سبعة ” �سيح�صل
علي هاتف �أيفون  7ب�أقل من دوالر �أمريكي .
يف �إقليم منغوليا بال�صني توجد مدينة ال يوجد فيها �أى امراة وكل �سكانها من الرجال ،هذه
•
املدينة تدعي ” موتكن ” وال ي�سمح للن�ساء ال�صينيات �أن يتخطني حدود هذه املدينة ،فن�ساءها يغادرون كل
عام للتجارة ويعودون �أيام قليلة جد ًا لأزواجهم قبل �أن يغادروا املدينة من جديد ،ومن اجلدير بالذكر ان �شوارع
هذه املدينة هادئة جد ًا وجميلة ونظيفة دائم ًا .
عند الهنود احلمر عندما تلد املر�أة ف�إنها ال ترقد يف فرا�شها مدة النفا�س كعادة الن�ساء ،ولكن
•
زوجها يرقد يف الفرا�ش هذه املدة بد ًال عنها ،وذلك حتي يخدع الأرواح ال�شريرة ويبعدهم عن زوجته فال
ت�صيبها ب�أي �سوء .
امل�صريني القدماء عبدوا �أكرث من � 1400إله خالل احلقبة الفرعونية.
•
�أكرب بلد فى العامل من حيث عدد الأهرامات هي ال�سودان ولي�ست م�صر.
•
متثال احلرية �صنع يف الأ�صل ليتم و�ضعه يف م�صر ولي�س يف الواليات املتحدة الأمريكية كما هو
•
الآن .
يبلغ عدد �سكان فرن�سا  60مليون ن�سمة ،وعدد ال�سياح الذي ي�أتون لزيارة فرن�سا كل عام يزيد
•
عن عدد �سكانها .
 54%من النا�س ي�ستخدمون موقع جوجل للبحث  ،و  46%ي�ستخدمونه للت�أكد من �أن ات�صال
•
الأنرتنت يعمل ب�شكل �سليم .
دولة اليابان هي الدولة الوحيدة التي �أ�صدرت قانون ًا يعاقب علي ال�سمنة ومينع املواطنني من �أن
•
تكون �أوزانهم زائدة عن املعدل املثايل .
�أغرب و�أق�صر ر�سالة يف التاريخ ،هي ر�ساله كتبها الفنان الهندي غانغرام �سوين علي حبة �أرز
•
واحدة ،وقد ا�ستغرق مدة �شهر كامل لكتابة هذه الر�سالة املكونة من  42كلمة ومكتوبة يف � 25سطر ًا .
يف عقد الثالثنيات من القرن احلايل قامت �سنغافورة بتوظيف جمموعة من القرود ر�سمي ًا ،حيث
•
الحظ م�سئويل ال�شركة �أن القرود لها قدرة فائقة علي قطف ثمار جوز الهند من اال�شجار العالية التي ي�صعب
ت�سلقها وحتتاج �إيل جهد ووقت كبري .
اكت�شف العلماء �أنه يف حالة اختفاء النحل �أو انقرا�ضة من الأر�ض ،ف�سوف تختفي احلياة
•
بالكامل علي الكرة الأر�ضية يف ظرف � 4سنوات فقط .
ُيعترب الت�شوي�ش الذي تراه على �شا�شة التلفزيون يف حني عدم التقاط قناة معينة هو نتيجة الأ�شعة الراديوية
التي خ ّلفها االنفجار الكوين العظيم قدمي ًا .
�أغلي منزل يف العامل يوجد يف الهند ،ويبلغ ثمنة مليار دوالر �أمريكي وميلكه رجل �أعمال هندي
•
�شهري .
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