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الوفد عاىل امل�ستوى يبحث يف القاهرة مع وزير ت�شييد املبنى اجلديد لكلية العلوم
اخلارجية امل�صري تعزيزالعالقات الثنائية

يقوم وفد رفيع امل�ستوى ي�ضم
كل من وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد/عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد/مياين قرب�آب
بزيارة عمل جلمهورية م�رص
العربية .
التقى الوفد يف ال�ساد�س من
مايو اجلاري يف القاهرة وزير
اخلارجية امل�رصي ال�سيد/
�سامح �شكري  ،بحث خالله
تعزيز العالقات الثنائية  ،وعرب
اجلانبان عن ر�ضاهما للتطور

الرثوة البحرية
يف جماالت
 ،الزراعة  ،ال�صحة والطاقة
والتجارة واال�ستثمار .
كما تبادل اجلانبان وجهات
االقليمية
النظر يف الق�ضايا
االهتمام
والدولية ذات
امل�شرتك.
يجدر بالذكر ان امل�سئولني
يف كل من ارتريا وجمهورية
م�رص العربية  ،قد اجروا لقاءات
مماثلة يف اال�شهر املا�ضية يف كل
من ا�سمرا والقاهرة.

جهود لتو�سيع الزراعة املروية بالإقليم الأو�سط

�أكد ق�سم البنية التحتهية
الزراعية يف الإقليم الأو�سط ب�أنه
يعمل جاهدا لتو�سيع �أعمال
التنمية الزراعية  ،ب�إدخال
�أ�ساليب الزراعة املروية ل�ضمان
توفري متطلبات ال�سوق من
اخل�رض والفاكهة و�ضمان ا�ستقرار
الأ�سعار.
وقال م�س�ؤول املكتب املهند�س
�أبراهام دانئيل يف ت�رصيح �أدىل به
لوكالة الأنباء الأرترية "�أن املكتب
قام منذ غداة اال�ستقالل ببناء 105
من ال�سدود واحلفائر ،وذلك
لتوفري املياه للتنمية الزراعية،
حيث يتم الآن تنمية �أكرث من 1200

هكتارا باخل�رض والفاكهة.
و �أ�شار �إىل م�ساهمة ال�سدود
واحلفائر يف الإقليم الأو�سط يف
تنمية املياه اجلوفية ،والدفع
باالنتاج الزراعي.
وقد ذكر املهند�س �أبراهام ب�أن
املكتب يركز على املنحدرات
ال�رشقية مثل عربى ربوع وقولعي
وغريهما ،و�أن الربنامج قد �شارف
على االكتمال.
من جانبهم �أو�ضح املزارعون
بالتنمية
يقومون
الذين
الزراعةاملروية ب�أنهم ي�سعون
جاهدين �إىل رفع االنتاج الزراعي
م�ستفيدين من البنية التحتبة التي
مهدتها لهم �إدارة الإقليم الأو�سط.

�أعلن معهد �إرتريا للتقانة عن
اكتمال % 90من املبنى اجلديد
لكلية العلوم  ،والذي يتم ت�شييده
بتكلفة�أكرث من  25مليون دوالر ،
مبوجب االتفاق املوقع بني �إرتريا
وجمهورية ال�صني ال�شعبية يف
�شهر يوليو من العام .2014
ي�شتمل املبنى املذكور الذي
تقوم بت�شييده ال�رشكة ال�صينية
للهند�سة املدنية يف م�ساحة
 37.979مرت مربع على مكاتب
للإدارة ولهيئة التدري�س ،ومعمل
وقاعات لالجتماعات والدرا�سة

درا�سية

وف�صول
ومكتبات
وجتهيزات �أخرى.
و �أو�ضح نائب رئي�س ال�ش�ؤون
الأكادميية يف املعهد الربوفي�سور
لوكالة
قربهويت مدهاين
الأنباء ،ب�أن امل�رشوع يعك�س مدى
تطورالعالقات املتينة بني �إرتريا
وال�صني ،ويتوقع اكتمال وت�سلم
املبنى يف يوليو القادم  ،والذي
يتوقع ان ي�ساهم بدور كبري يف
تطوير �أداء وكفاءة التعليم العايل
يف البالد.
وقال " �أن املبنى ي�سع حلوايل

�ستة �آالف من الطالب مع كامل
جتهيزاته التي �سيتم �إدخالها
لتقدمي اخلدمات �أي�ضا لكليتي
الهند�سة والرتبية.
كما �أفادت مفو�ضية التعليم
العايل ب�أن امل�رشوع ي�أتي يف
�إطار اال�ستثمار احلكومي لتو�سيع
خدمات التعليم العايل ،حيث
توجد برامج لتو�سعة الكليات
الأخرى ب�شكل مماثل.
وي�ضم معهد �إرتريا للتقانة
والعلوم
الهند�سة
كليات
والرتبية.

فتح مكتب لل�ضرائب يف حقات ي�سهل عمليات التح�صيل ال�ضريبي

�أو�ضح ال�سكان مبدينة حقات
املكتب اجلديد
ب�أن افتتاح
لل�رضائب مبنطقتهم �سهل عليهم
دفع امل�ستحقات ال�رضيبية عن
قرب.
وذكر ال�سكان ب�أنهم كانو
يتوجهون قبل افتتاح املكتب� ،إىل
مدينة كرن و�أ�سمرا و�أغردات للقيام
باالجراءات ال�رضيبية ويتعر�ضون
لهدر يف املال والوقت ،داعني �إىل
�أن تعمل اجلهات املخت�صة على
ت�سهيل ح�صولهم على خدمات
الرخ�ص التجارية يف املدينة..
و دعا م�س�ؤول مكتب ال�رضائب يف
املديرية ال�سيد  /زرئ�سال�سي هيلو
�إىل دفع ال�رضائب امل�ستحقة يف
�أوانها لكونها توظف يف الربامج
التنموية.
هذا ويقدم مكتب ال�رضائب الذي
مت افتتاحه يف العام  2011يف
مديرية حقات اخلدمات لـ  16من
ال�ضواحي والقرى .
ويف مديرية ا�سماط �رصح
�أ�صحاب الب�ساتني �أن العمل ي�سري
ب�شكل د�ؤوب لإنتاج املحا�صيل
الوفرية  ،لكونها تلعب دورا
كبريا يف ا�ستقرار الأ�سواق يف
منطقتهم واملناطق الأخرى.

وطالب املزارعون بدعم من
الآليات الثقيلة  ،وذلك يف
ت�رصيحات �أدلو بها لوكالة
الأنباء الأرترية لبناء حواجز
لل�سيول املنحدرة من الأنهار
املارة بوادي زارا التي جترف
حما�صيلهم �سنويا.
كما ذكر املزارعون ب�أن ال�سيول
كبدتهم خ�سائر كبرية يف خريف
العام  2015/2016جلرفها
الب�ساتني املمتدة من منطقة هاو�ش
وحتى منطقة �إمبلداي ،داعني فرع
الزراعة ب�إقليم عن�سبا �إىل �إعطاء

اهتمام �أكرب لهذه الق�ضية وتقدمي
الدعم الالزم لإجناح اجلهود
اجلارية من �أجل حل امل�شكلة.
وت�شري م�ستندات مكتب الزراعة
يف مديرية �أ�سماط �إىل �أن �أكرث من
خم�سني من املزارعني املن�ضويني
يف جمعية واحدة يقومون
بتنمية �أكرث من  13هيكتارا يف
جمال اخل�رضوات والفواكه يف
�ضواحي �أ�سندا وهاو�ش و�إمبلداي
 ،و 20مزارعا غري من�ضوين يف
اجلمعيات الزراعية ينمون حوايل
 27هيكتارا �أخرى .

م�شروع املياه ال�صاحلة ل�شرب مبنطقة (قحري) يقدم خدمات ناجحة

�أكد �سكان منطقة قحري يف مديرية جنوب دنكاليا ب�أن م�رشوع املياه
ال�صاحلة لل�رشب امل�شيد يف منطقتهم يقدم خدماته  ،وذلك بف�ضل
املتابعة واال�ستخدام اجليد.
و �أو�ضح �أحد اللجنة املكونة ملتابعة املياه من القرية ال�سيد /
علي فاديل حممد يف ت�رصيح �أدىل به لوكالة الأنباء الأرترية �إىل م�شكلة
النق�ص يف �إمدادات املياه التي كانت تواجههم قبل ان�شاء امل�رشوع� ،إال
�أن تلك اال�شكالية انتفت متاما مع ت�شييد امل�رشوع.
وقد �أ�شار �إىل �أنهم ي�ستفيدون من امل�رشوع على �ضوء التعليمات
املتفق عليها  ،م�ؤكدا ب�أنهم يبذلون جهودا مقدرة ل�ضمان ا�ستمرارية
امل�رشوع.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ليبيا :ا�ستمرار اخلالف ب�ش�أن �صياغة م�سودة الد�ستور ترحيب وا�سع بفوز ماكرون برئا�سة فرن�سا

عقدت الهيئة الت�أ�سي�سية
ل�صياغة م�رشوع الد�ستور الليبي
يف مدينة البي�ضاء �رشق ليبيا
جل�سة ح�رضها  52ع�ضوا من
الهيئة ،ناق�شوا خاللها خيارات
حتديد �آلية اختيار املقرتح
الأ�سا�سي واملقرتحات البديلة
من بني �سبعة مقرتحات قدمت
اللجنة ،و�سط خالفات بني �أع�ضاء
هذه الهيئة.
وقدم عدد من الأع�ضاء �ستة مقرتحات
ّ
لتعديل م�سودة الد�ستور ،يف حني
قدمت جلنة التوافق مقرتحا واحدا
ّ
�أثار جدال يف بع�ض مواده� ،أبرزها
توزيع الرثوات الطبيعية ،وتوزيع
عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ (الغرفة
الثانية) ،و�شكل العلم والن�شيد،
ومقر العا�صمة.
كما طالب عدد من الأع�ضاء يف
جل�سة اليوم ب�إجراء تعديالت على
الالئحة الداخلية للهيئة فيما يتعلق
ب�آلية الت�صويت.
ورفعت جل�سة اليوم على �أن
ت�ست�أنف الحقا ،حيث من املتوقع
�أن يحدد املقرتح الأ�سا�سي مل�سودة
الد�ستور ليقدم فيما بعد لال�ستفتاء،
لكن الأع�ضاء مل يتفقوا بعد على �آلية

اختيار هذا املقرتح ،فهو �إما �أن يكون
بالت�صويت �أو ب�أولوية التقدمي.
وكانت جلنة مكونة من  12ع�ضوا
قدمت مقرتحات لتعديل م�سودة
الد�ستور حظيت بتوقيع حوايل 9
�أع�ضاء من تلك اللجنة.
وذكرت االنباء �إن حجم اخلالفات
كبري جدا ويتعلق مبواد �أ�سا�سية يف
م�سودة الد�ستور املزمع �إعالنها خالل
الأيام املقبلة.
و�أ�شار �إىل �أن عمل اللجنة املنتخبة
التي بد�أت �أعمالها قبل ثالثة �أعوام
كان مقررا �أن تنهي مهامها بعد
 120يوما ،لكن االنق�سام ال�سيا�سي
وال�رصاع امل�سلح الذي ت�شهده البالد
�أثر ب�شكل كبري يف عملها ،وخلف
انق�سامات بني �أع�ضائها ،قبل �أن
يجري ت�شكيل جلنة توافقية لو�ضع
م�سودة د�ستور توافقي.

تيار مركل يهزم «الدميوقراطي اال�شرتاكي»
يف والية �شمال �أملانيا
�سحق التيار املحافظ بزعامة
امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مركل
مناف�سيه يف «احلزب الدميوقراطي
اال�شرتاكي» يف انتخابات والية
�شل�سفيغ هول�شتاين �شمال �أملانيا اول
ام�س الأحد ما يعزز فر�صها للفوز يف
انتخابات عامة يف �سبتمرب املقبل.
و�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجري عقب
�إدالء الناخبني ب�أ�صواتهم ل�صالح
حمطة «�إي �آر دي» التلفزيونية ح�صول
«احلزب الدميوقراطي امل�سيحي»
الذي تتزعمه مركل على  33يف املئة
من الأ�صوات يف �شل�سفيغ هول�شتاين
ارتفاع ًا من  30.8يف املئة يف �آخر
انتخابات �أجريت هناك يف .2012
وح�صل «الدميوقراطي اال�شرتاكي»
على  26يف املئة انخفا�ض ًا من 30.4
يف املئة.
وت�شري هذه النتائج �إىل �أن

«الدميوقراطي امل�سيحي» يفتقر �إىل
الدعم الكايف ليحكم مبفرده وتو�ضح
كذلك �أن «الدميوقراطي اال�شرتاكي» ال
ميكنه موا�صلة احلكم يف ائتالف مع
«اخل�رض» وحزب «جنوب �شل�سفيغ»
الذي ميثل الأقلية املنحدرة من �أ�صل
دمناركي.
وتعني �أي�ض ًا �أن حزب مركل
تغلب على « احلزب الدميوقراطي
اال�شرتاكي» يف انتخابات بواليتني هذا
العام .والفوز يف �شل�سفيغ هول�شتاين
هو �أي�ض ًا �أكرث �أهمية لأن «الدميقراطي
اال�شرتاكي» يحظى مبيزة �أنه احلاكم
احلايل للوالية.
وتتيح انتخابات يف والية ثالثة،
وهي والية نورد راين ف�ستفاليا
الكبرية ال�سبت املقبل ،ملركل
و«املحافظني» فر�صة لأن يهزموا
الدميوقراطي
«احلزب
جمدد ًا
اال�شرتاكي» الذي يحكم الوالية حالي ًا
ولبناء قوة دافعة يف حماولتها للفوز
بفرتة رابعة يف املن�صب يف �أيلول
املقبل.

فنزويال :مظاهرات ملعار�ضي مادورو و�أخرى مل�ؤيديه

توا�صلت املظاهرات املناه�ضة
نيكوال�س
الفنزويلي
للرئي�س
مادورو ,و�شهدت العا�صمة كراكا�س
م�سريات ن�سائية معار�ضة ملادورو،
و�أخرى م�ؤيدة له .وتظاهرت �آالف
الأبي�ض
بلبا�سهن
الفنزويليات
ال�سبت املا�ضي �ضد الرئي�س ،قابلهن
عدد مماثل من م�ؤيدات الرئي�س
اال�شرتاكي اللواتي كن يرتدين اللون
الأحمر ونددن بـ"العنف الإرهابي"
للمعار�ضة .وحاولت املتظاهرات
املناه�ضات ملادورو الو�صول �إىل
مقر وزارة الداخلية والعدل يف و�سط
كراكا�س تتقدمهن نائبات وم�س�ؤولون
�آخرون يف املعار�ضة� ،إال �أن طوقا
�أمنيا لل�رشطة منعهن من الو�صول.
ونظمت م�سريات مماثلة يف مدن

�أخرى ،ك�سان كري�ستوبال غرب
فنزويال ،حيث �شاركت �آالف الن�ساء
يف م�سريات �ضد احلكومة.
يف املقابل ،تظاهرت �آالف من
م�ؤيدات مادورو �أمام مقر الدفاع
ال�شعبي و�سط العا�صمة ،وقالت
�إحداهن وتدعى زوالي رومريو
"نحن ندافع عن نيكوال�س (مادورو)
وعن الثورة" .وت�أتي هذه التعبئة
الن�سائية لدى املع�سكرين على خلفية
توتر مت�صاعد يف فنزويال ت�سبب
لغاية الآن يف مقتل نحو � 88شخ�صا،
ومع ا�ستمرار تفاقم الأزمة ال�سيا�سية
مظاهرات
باتت
واالقت�صادية،
املعار�ضني �شبه يومية منذ الأول من
�أبريل للمطالبة برحيل مادورو قبل
�أن تنتهي واليته يف دي�سمرب .2018

هن�أ عدد من امل�س�ؤولني داخل
�أوروبا وخارجها مر�شح الو�سط
�إميانويل ماكرون بفوزه بانتخابات
الرئا�سة الفرن�سية على مناف�سته
زعيمة اليمني املتطرف مارين
لوبان ،معتربين ذلك انت�صارا
لأوروبا.
و�أعلن ق�رص الإليزيه �أن الرئي�س
الفرن�سي فران�سوا هوالند "هن�أ
بحرارة" م�ساء اول ام�س الأحد خلفه
وزير اقت�صاده ال�سابق ماكرون
بـ"فوزه الكبري" يف مواجهة مر�شحة
اليمني املتطرف.
وقال هوالند كما نقل عنه بيان
للق�رص الرئا�سي "�أجريت ات�صاال
هذا امل�ساء ب�إميانويل ماكرون
لأهنئه بحرارة بانتخابه رئي�سا
للجمهورية".
و�أ�ضاف "فوزه الكبري ي�ؤكد �أن

الأغلبية الكبرية جدا من مواطنينا
الفرن�سيني �أرادوا التوحد حول
قيم اجلمهورية و�إظهار ارتباطهم
باالحتاد الأوروبي".
من جهته اعترب امل�سجد الرئي�سي
يف باري�س �أن فوز ماكرون يعطي
الأمل مل�سلمي فرن�سا ب�أن بو�سعهم
العي�ش يف ان�سجام واحرتام للقيم
الفرن�سية.
من جانبه هن�أ الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب مر�شح الو�سط ماكرون
على فوزه بانتخابات الرئا�سة
الفرن�سية.
وقال ترامب على ح�سابه الر�سمي
يف تويرت "تهانينا لإميانويل ماكرون
على فوزه الكبري اليوم برئا�سة
فرن�سا� ،أتطلع ب�شدة للعمل معه".
بدورها اعتربت امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل فوز ماكرون

انت�صارا "لأوروبا قوية وموحدة"،
وفق ما ذكر املتحدث با�سمها �شتيفن
�سايربت.
وكتب �سايربت على ح�سابه على
موقع تويرت "تهانينا� ،إن انت�صاركم
هو انت�صار لأوروبا قوية وموحدة
ولل�صداقة الفرن�سية الأملانية".
كما رحب وزير اخلارجية
الأملاين �سيغمار غابرييل بانتخاب
ماكرون رئي�سا لفرن�سا ،معتربا �أن
فرن�سا تبقى يف �ضوء ذلك "يف قلب
�أوروبا".
اال�شرتاكي
الوزير
وكتب
الدميقراطي على ح�سابه على تويرت
�أن "فرن�سا كانت و�ستبقى يف و�سط
وقلب �أوروبا".

دوال كربى وحتاول فر�ض ثقافتها
وح�ضارتها على دول العامل.
و�أ�ضاف خامنئي �أن توقيع احلكومة
على هذه الوثيقة غري مقبول
ومرفو�ض كليا ،وطالب مبراقبة
ور�صد �أي حترك يف هذا املجال.
و�أو�ضح خامنئي �أن �إيران هي
جمهورية �إ�سالمية وتعتمد على
تعاليم الإ�سالم ،وال مكان يف �إيران
لأ�سلوب احلياة الغربية القائم على
الف�ساد املدمر ،ح�سب تعبريه.
و�أ�شارت رويرتز �إىل �أن الزعيم
الإيراين مل يذكر بالتف�صيل �أ�سباب
اعرتا�ضه على خطة التعليم 2030

التي طرحتها اليون�سكو ،لكن معلقني
حمافظني يف �إيران قالوا �إنها "ت�شجع
امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم
مبا يتنافى مع الإ�سالم" ،ح�سب
و�صفهم .غري �أن تقريرا عن حقوق
الإن�سان �صادر عن الأمم املتحدة يف
�أغ�سط�س  2015قال �إن �إيران حققت
تقريبا معدالت عاملية وم�ساواة بني
اجلن�سني يف كل مراحل التعليم.
لكن التقرير قال �إن �سيا�سات
متعلقة مبعدل متتع كل جن�س
بالتعليم تبنتها الدولة يف 2012
�أدت �إىل انخفا�ض يف ن�سبة ت�سجيل
الفتيات يف اجلامعات.

خامنئي ينتقد دعم روحاين خلطة تعليم �أممية
انتقد مر�شد الثورة الإ�سالمية يف
�إيران علي خامنئي حكومة الرئي�س
ح�سن روحاين ،لتوقيعها وقبولها
خطة تعليم طرحتها الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)،
بو�صفها "مت�أثرة بالغرب".
وقال خامنئي -يف كلمة �ألقاها �أمام
جمع من املعلمني� -إن لدى بالده
قوانني تعليم وخططا تنا�سبها ،وهي
لي�ست بحاجة لتعليمات دولية تقرها
جمموعة من الدول ت�سمي نف�سها

كندا �:إجالء �سكان وانت�شار
للجي�ش ب�سبب الفي�ضانات

�أجربت في�ضانات يف الن�صف ال�رشقي
من كندا ال�سلطات على بدء �إجالء
�آالف ال�سكان حت�سبا الرتفاع من�سوب
املياه ،يف حني �ضاعف اجلي�ش
انت�شاره مل�ساعدة املنكوبني.
و�أدى انهيار ثالثة �سدود ترابية
�صغرية م�ؤقتة يف بريفوند غرب
جزيرة مونرتيال �إىل ارتفاع من�سوب
املياه يف مناطق مغمورة �إىل حد كبري
بالفي�ضانات ،وهو ما ا�ستدعى �أعمال
�إجالء �إ�ضافية.

�ضفاف
ومن
�أونتاريو (و�سط)
وتورونتو ،وعلى
امتداد �أكرث من خم�سمئة كلم على
طول نهر �سان لوران ،وا�صل من�سوب
املياه االرتفاع ويتوقع �أن يبلغ �أعلى
م�ستوياته يف مقاطعة كيبيك ،بح�سب
وزارة الأمن املدين.
واجتاحت املياه �أكرث من �ألفي منزل
يف  126بلدية منكوبة يف املقاطعة،
يف حني تكرر ال�سلطات منا�شدة

ويف ظل تدهور �أ�سعار النفط،
تعاين فنزويال نق�صا خانقا يف ال�سلع
الغذائية والأدوية �إ�ضافة �إىل ت�ضخم
هائل توقع �صندوق النقد الدويل �أن
يبلغ  720%نهاية هذا العام.
وترغب املعار�ضة يف �إجراء
انتخابات مبكرة ،يف حني يرف�ض
مادورو ذلك ،و�أ�صدر الأربعاء
املا�ضي مر�سوما يدعو �إىل انعقاد
جمعية ت�أ�سي�سية مهمتها �إعادة النظر
يف د�ستور  ،1999ويقول الرئي�س �إنه
يريد بذلك حتقيق "امل�صاحلة" يف
البالد ،لكن خ�صومه يعتربون الأمر
مناورة لت�أخري االنتخابات والتم�سك
بال�سلطة ب�شكل �أكرب .وكانت املحكمة
العليا جردت نهاية مار�س الربملان
من �سلطاته ،قبل �أن ترتاجع عن الأمر،
وهو ما اعتربه املعار�ضون "انقالبا"
من جانب املع�سكر الرئا�سي ،و�شكلت
هذه اخلطوة ال�رشارة التي �أ�شعلت
موجة التظاهرات الراهنة.

غني يعلن مقتل زعيم داع�ش ب�أفغان�ستان
�أعلن الرئي�س الأفغاين �أ�رشف غني
اول ام�س الأحد مقتل زعيم داع�ش يف
�أفغان�ستان عبد احل�سيب يف عملية قادتها
القوات الأفغانية اخلا�صة يف �إقليم
ننغرهار ب�رشق �أفغان�ستان.
وجاء يف بيان الرئي�س �أن عبد احل�سيب
الذي عني العام املا�ضي بعد مقتل
�سلفه حفيظ �سعيد خان يف غارة لطائرة
�أمريكية من دون طيار ،يعتقد �أنه �أمر
ب�سل�سلة من الهجمات البارزة ،منها
هجوم يف مار�س على امل�ست�شفى الع�سكري
الرئي�سي يف كابل نفذته جمموعة تنكرت
يف زي الأطباء .وكان متحدث �أمريكي
من البنتاغون قد قال ال�شهر املا�ضي
�إن عبد احل�سيب رمبا يكون قد قتل يف
عملية �شنتها قوات �أمريكية و�أفغانية يف

ال�سكان املغادرة ،وحث رئي�س وزراء
مقاطعة كيبيك فيليب كويار ال�سكان
م�ساء ال�سبت املا�ضي على املغادرة.
لكن الإجالء قد ي�صبح �إلزاميا
�إذا �أعلنت حالة الطوارئ يف عدد
من املناطق ،وفق ما �رصح رئي�س
بلدية مونرتيال دوين كودير يف لقاء
�صحفي.

ننغرهار وقتل فيها جنديان �أمريكيان،
ولكن وفاته مل ت�ؤكد.
من جهة �أخرى ،ذكرت وزارة الدفاع
الأفغانية اول ام�س الأحد �أن  19م�سلحا
منهم م�سلحون ينتمون جلماعة "خرا�سان"
التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية
وم�سلحون �أجانب يقاتلون يف �صفوف
حركة طالبان قد قتلوا يف �سل�سلة من
عمليات الق�صف اجلوي يف ثالثة �أقاليم.
ي�شار �إىل �أن القوات الأمريكية
والأفغانية مدعومة بالطائرات امل�سرية
وقوات جوية �أخرى قد ك�سبوا �سل�سلة
من العمليات �ضد تنظيم الدولة (والية
خرا�سان) هذه ال�سنة ،وذكروا �أنهم قتلوا
الع�رشات من قوات التنظيم خا�صة يف
�إقليم ننغرهار.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ً
امللك �سلمان يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س �سرياليون حما�س تعلن هنية رئي�ساملكتبها ال�سيا�سي
عقد العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبد العزيز ورئي�س
�سرياليون يف جدة ال�سبت املا�ضي،
جل�سة مباحثات ر�سمية تناولت
العالقات الثنائية و�آفاق التعاون
بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
ويف بداية املباحثات ت�سلم امللك
�سلمان بن عبد العزيز من رئي�س
جمهورية �رساليون و�سام ال�رشف
تقديرا جلهود العاهل ال�سعودي يف
�صون ال�سالم العاملي ،والدفاع عن
الإ�سالم.
ح�رض جل�سة املباحثات ،الأمري
خالد الفي�صل بن عبدالعزيز
م�ست�شار خادم احلرمني ال�رشيفني
�أمري منطقة مكة املكرمة ،والأمري

الدكتور من�صور بن
متعب بن عبدالعزيز
وزير الدولة ع�ضو جمل�س
الوزراء م�ست�شار خادم
احلرمني ال�رشيفني ،كما
ح�رضها من اجلانب
وزير
ال�سرياليوين،
اخلارجية الدكتور �سامورا
كمارا ،ووزير املالية
كارجبو،
مومودو،
وزير املعادن ،مينكايلو
مان�صاري ،ووزير التعليم الدكتور
مينكا يلوباه ،ووزير الإعالم حممد
باجنورا ،و�سفري �سرياليون لدى
اململكة حممد �سيال كارجيو.
وكان العاهل ال�سعودي قد ا�ستقبل

الرئي�س �آرن�ست باي كروما يف ق�رص
ال�سالم بجدة..
وقد �أقام امللك �سلمان م�أدبة غداء
تكرمي ًا للرئي�س �آرن�ست باي كروما
والوفد املرافق له.

ال�سي�سي يف الكويت لبحث ق�ضايا �سيا�سية واقت�صادية
و�صل الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي �إىل الكويت يف زيارة ر�سمية
ت�ستغرق يومني للتباحث خاللها مع
�أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد
ال�صباح الذي ا�ستقبله يف مطار
الكويت.
وهذه هي زيارة ال�سي�سي الثانية
للكويت منذ توليه الرئا�سة يف
يونيو من عام  ،2014حيث يبحث
اجلانبان �سبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ،والق�ضايا
الإقليمية والدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
(كونا) عن نائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي جراح ال�صباح

قوله �إن "املباحثات ت�ضمنت
العالقات الأخوية التي تربط
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني والعمل
على تعزيزها يف كافة الأ�صعدة،
وتو�سيع �آفاق التعاون بني دولة
الكويت وم�رص مبا يخدم م�صاحلهما
امل�شرتكة".
من جانبه� ،أفاد املتحدث الر�سمي
با�سم الرئا�سة امل�رصية عالء يو�سف
ب�أن �أمري الكويت �أكد ما تت�سم به
العالقات امل�رصية -الكويتية من
"متيز وخ�صو�صية ،وما يجمع بني
البلدين من تاريخ م�شرتك وم�صري
واحد".
كما ذكر امل�صدر �أن �أمري الكويت
�أ�شاد بـ"دور م�رص املحوري باعتبارها
دعامة رئي�سية لأمن وا�ستقرار دول
اخلليج والوطن العربي ب�أكمله".

ويف ال�سياق ذاته ،يرى �أكادمييون
كويتيون �أن للزيارة �شقني �أحدهما
�سيا�سي والآخر اقت�صادي ،حيث
يت�صدر ال�ش�أن ال�سيا�سي الأزمات
امل�شتعلة يف املنطقة وبحث �سبل
�إطفائها ومواجهة حتدي الإرهاب.
ويتمثل اجلانب االقت�صادي -ح�سب
الأكادمييني الكويتيني الذين �أدلوا
بت�رصيحات لوكالة الأنا�ضول  -يف
م�ساعدة م�رص لتجاوز �أو�ضاعها
و�أزماتها االقت�صادية.
وكان ال�سي�سي زار الأربعاء
املا�ضي الإمارات ،وعقد مباحثات
مع ويل عهد �أبو ظبي ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان.
كما زار الأ�سبوع املا�ضي
ال�سعودية ،حيث التقى امللك �سلمان
بن عبد العزيز.

الرئي�س النيجريي يتوجه �إىل لندن لإجراء فحو�صات طبية
�أعلن مكتب الرئي�س النيجريي حممد
بخاري �أنه توجه �إىل لندن م�ساء اول
ام�س الأحد لإجراء فحو�صات طبية و�أنه
�سلم ال�سلطة لنائبه ميي �أو�سينباجو.
كان بخاري ( 74عاما) قد عاد �إىل
نيجرييا قبل �شهرين بعد تلقي عالج
طبي يف بريطانيا .ورف�ض امل�س�ؤولون
ك�شف تفا�صيل حالته الطبية.
وكانت هذه ثالث مرة على التوايل
يتغيب فيها بخاري عن ح�ضور
االجتماع الأ�سبوعي للحكومة والذي
ر�أ�سه �أو�سينباجو.
وقال مكتب الرئي�س يف بيان
"الأطباء �سيحددون مدة بقاء الرئي�س
يف لندن" .و�أ�ضاف "احلكومة �ستوا�صل
�أداء مهامها ب�شكل عادي برئا�سة نائب
الرئي�س" .وقال �إنه ال يوجد ما يدعو
للقلق .كان بخاري ،وهو حاكم
ع�سكري �سابق ،قد عاد للبالد يف
مار�س �آذار بعد فرتة عالج ا�ستمرت
�شهرين تقريبا يف بريطانيا وقال �إنه
�سيحتاج ملزيد من الراحة ثم يعود

من جديد لربيطانيا لإجراء اختبارات
للمتابعة.وقال مكتب الرئي�س ِ �إن
بخاري �أبلغ جمل�سي الربملان برحلته
يف خطوة جعلت �أو�سينباجو يتوىل
امل�س�ؤولية ر�سميا.
من جهة اخرى �أكدت الرئا�سة فى
نيجرييا� ،أن جماعة “بوكو حرام”
�أطلقت بالفعل �رساح  82تلميذة من
جمموعة ت�ضم ما يزيد على  200فتاة،
كانت اختطفتهم من بلدة ت�شيبوك
ب�شمال �رشق البالد فى �أبريل ،2014
مقابل الإفراج عن �سجناء.
وقالت الرئا�سة فى ح�سابها على
موقع “تويرت”� ،إن نيجرييا ت�شكر
�سوي�رسا واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر للم�ساعدة فى �إطالق �رساح
الفتيات من خالل “مفاو�ضات
مطولة”.
وقال م�صدر ع�سكرى� ،إن الفتيات
موجودات حاليا فى منطقة بانكى
القريبة من احلدود مع الكامريون،
حيث يخ�ضعن لفحو�ص طبية قبل
نقلهن جوا �إىل مايدوجورى عا�صمة

�شدد الرئي�س الأملاين فرانك فالرت
�شتاينماير على �رضورة تنفيذ حل
الدولتني (فل�سطينية و�إ�رسائيلية) ،وذلك
خالل زيارته لإ�رسائيل عقب الت�صعيد
الأخري بني البلدين .وقال �شتاينماير
�أثناء لقائه نظريه الإ�رسائيلي ر�ؤوفني
ريفلني �إن حل الدولتني هو "املنظور
الوحيد الذي ال يزال ميكن ت�صوره
والبد من العمل عليه" .و�أ�ضاف الرئي�س
الأملاين -الذي و�صل ال�سبت املا�ضي
�إىل �إ�رسائيل� -أن �أية حلول �أخرى لي�ست
متاحة ،و�أن الو�ضع احلايل دون �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة ال ينقل �سوى

�شعورا زائفا بالأمان ،وفق تعبريه.
من جهة �أخرى ،انتقد �شتاينماير
الت�صعيد الأخري يف العالقات الثنائية
بعد �إلغاء رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو لقاء مع نظريه الأملاين
زغمار غابرييل ال�شهر املا�ضي ،ردا على
اجتماع الأخري مبنظمات تنتقد احتالل
الأرا�ضي الفل�سطينية .وقال "ل�سنا بحاجة
�إىل قواعد جديدة ،وال يتعني علينا �أي�ضا
فر�ض �أية قيود" ،م�شددا على �رضورة �أن
يكون هناك "حوار �صادق ومفتوح".
�أما الرئي�س الإ�رسائيلي فقد �شكر نظريه
الأملاين لت�صويت بالده �ضد قرار منظمة

الرئي�س الأملاين :حل الدولتني هو اخليار الوحيد

والية بورنو .و�سيتم نقل الفتيات من
هناك جوا �إىل العا�صمة �أبوجا.
وكان خطف الفتيات حدثا كبريا
خالل مترد بوكو حرام الذى دخل
عامه الثامن دون �أن تلوح فى الأفق �أى
بادرة على انتهائه .وجرى خطف نحو
 220طالبة من داخل مدر�ستهن.
و�أطلق �رساح �أكرث من  20فتاة فى
�أكتوبر املا�ضي فى اتفاق برعاية
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
وفرت �أخريات �أو جرى �إنقاذهن فى
حني يعتقد ب�أن  195كن فى الأ�رس قبل
�إطالق ال�رساح الذى �أعلن يوم ال�سبت
املا�ضي.
الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
عرف �إ�رسائيل
(اليون�سكو) الأخري ،الذي ّ
ب�أنها قوة احتالل يف القد�س .وتطرق �إىل
الأزمة بني البلدين بالقول �إن �إ�رسائيل
"دميقراطية ناب�ضة ت�ضم �أ�صواتا خمتلفة
ومتنوعة وناقدة ،حتى �إن بدا قبول
تلك الأ�صوات �صعبا �أو �أثارت اال�ستياء
�أحيانا" .ويف هذا ال�سياق� ،أي�ضا �شدد
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �أثناء
لقائه الرئي�س الأملاين على "التحالف
الفريد" بني البلدين .ويلتقي �شتاينماير
اليوم الثالثاء الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س يف مقر الرئا�سة مبدينة رام الله
يف ال�ضفة الغربية املحتلة .وتعد زيارة
�شتاينماير هي الأوىل للمنطقة منذ توليه
من�صبه يف مار�س املا�ضي ،و�أول زيارة
خارج �أوروبا.

املقاومة
حركة
قالت
الإ�سالمية (حما�س) �إنها �أنهت كل
مراحل االنتخابات مل�ؤ�س�ساتها
يف الداخل واخلارج ،و�أعلنت
ت�شكيل مكتبها ال�سيا�سي اجلديد
برئا�سة �إ�سماعيل هنية.
و�أ�ضافت احلركة �أن جمل�س
ال�شورى العام للحركة عقد
دورته العادية على �صعي َدي
الداخل واخلارج ،وانتخب خاللها
�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي للحركة،
وذكرت منهم مو�سى �أبو مرزوق،
يحيى ال�سنوار� ،صالح العاروري،
خليل احل ّية ،حممد نزال وعزّ ت
الر�شق.
وقال البيان �إن قيم ال�شورى
والدميقراطية جت�سدت يف جميع
مراحل االنتخابات الداخلية للحركة،
و�سادت فيها روح التوافق بني �أبناء
احلركة بكل مكوناتها يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة واخلارج ،ويف
�سجون االحتالل ال�صهيوين.
و�أكدت احلركة مت�سكها بالثوابت
الوطنية والدفاع عن احلقوق
واملقد�سات ،م�شددة على ا�صطفاف

كوادرها خلف القيادة اجلديدة "يف
حتمل امل�س�ؤولية لتحقيق تطلعات
ّ
�شعبنا يف التحرير والعودة".
و�أعلنت اعتزازها بالأ�رسى يف
�سجون االحتالل ،الذين "يخو�ضون
�إ�رضاب الكرامة �ضد ال�سجان ال�صهيوين
النتزاع حقوقهم امل�رشوعة ،ون�ؤكد
لهم �أن حتريرهم من �سجون العدو
قادم".
كما �أ�شادت احلركة برئي�س مكتبها
ال�سابق خالد م�شعل ،واعتربت
�أنه "كانت له ب�صمته الوا�ضحة
والإيجابية يف قيادة احلركة وحتقيق
�أهدافها واالرتقاء بدورها فل�سطينيا
وعربيا و�إ�سالميا ودوليا".

انطالق مترينات ع�سكرية �أردنية� -أمريكية

بد�أت يف الأردن مترينات الأ�سد
املت�أهب التي تنفذها القوات
امل�سلحة الأردنية بالتعاون مع
اجلانب الأمريكي ،ومب�شاركة 22
دولة عربية و�أجنبية ،بقوات برية
وبحرية وجوية.
ت�شمل التمارين عمليات هجومية
ودفاعية وعمليات مكافحة الإرهاب
وعمليات الإنقاذ ومكافحة الإرهاب
الإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستجابة
للهجمات الكيميائية.
ويف هذا ال�سياق ،قال خالد
ال�رشعة الناطق الإعالمي با�سم
القوات الأردنية امل�شاركة يف مترين
"الأ�سد املت�أهب"� ،إن التمرين يهدف
�إىل بناء حتالف قادر على اال�ستجابة
ال�رسيعة ملكافحة الإرهاب،
ومواجهة نزوح الالجئني.
و�أ�ضاف املتحدث يف م�ؤمتر
�صحفي �أن الهجمات الإرهابية التي

�شهدتها احلدود الأردنية العام
املا�ضي ا�ستدعت الرتكيز على
متارين ا�ستخدام "قوة الرد ال�رسيع"
يف ت�أمني حدود.
و�أ�شار �إىل �أن مترين الأ�سد
املت�أهب الذي انطلق يف ن�سخته
الأوىل عام � ،2011سينفذ هذا العام
بقوات برية وبحرية وجوية يبلغ
عددها قرابة  7200م�شارك ,ميثلون
القوات امل�سلحة الأردنية واجلي�ش
العربي وممثلني عن حلف الناتو،
وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية
(البرتا).
من جهته ،قال اللواء بيل
هيكمان نائب القائد العام للجي�ش
الأمريكي �إن مترين الأ�سد املت�أهب
ي�سمح مبوا�صلة العمل مع القوات
الأردنية والدولية للت�صدي ب�شكل
�أف�ضل للتهديدات امل�شرتكة للأمن
الإقليمي.

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 �أ�سمال�ش قرب�إزقابهري
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

4

الثالثاء 2017 /5 /9

�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
قبل عقود قليلة م�ضت مل تكن الربامج
الهادفة �إىل تطوير البلدان (برامج التنمية
والتطور ) يف كثري من دول العامل تهتم
بالتنمية الب�رشية كما ينبغي �،أي �أنها مل
تكن تنظر �إىل الإن�سان كعن�رص �أ�سا�سي
وهام فيها  ،كان التخطيط يركز �أكرث
و�أكرث يف الناحية االقت�صادية البحتة
والعوامل �أو امل�صادر التي ت�ؤمن وفرة
الدخل القومي �أو الوطني من الناحية
املادية فقط  ،بل وكان بع�ض القائمني
على تلك الربامج يفكر يف تعوي�ض الإن�سان
بغريه من الو�سائل �أو الآالت واملاكينات
وغريها �،أو على الأقل تقلي�ص عدد القوى
العاملة �إىل �أقل ن�سبة ممكنة  ،ولكن ومع
مرور الزمن والقيام بالكثري من البحوث
والدرا�سات يف جمال التطور والتنمية
 ،ت�أكد ب�أن العن�رص الب�رشي فيها هام
جدا ،وال ميكن الإ�ستغناء عنه بحال من
الأحوال � ،أو �إهمال دوره  ،والميكن �أن
يتم تطوير �أي من الدول بدونه  ،وبالتايل
جل�أت جميع الدول �إىل �رضورة الربط
بني عدة عوامل �أطلق عليها ( التحالف
الثالثي لتطوير البلدان )و كلها جميعا
تقود �إىل ما يعرف بالتطور احل�ضاري
ال�شامل ،وهي التطور االجتماعي من
ناحية  ،والتطور الإقت�صادي من ناحية
ثانية  ،والتطور الب�رشي من ناحية ثالثة
،ولكي يتم الو�صول �إىل التطور الإقت�صادي
واالجتماعي فالبد من البدء بتطوير وتنمية
الإن�سان �أوال ،
وعند النظر �إىل التطوير الب�رشي ف�إنه
�أ�صبحت الناية بال�شباب حتتل املرتبة
الأوىل باعتباره العن�رص احلي وامل�ؤثر
يف احلراك االجتماعي واالقت�صادي على
حد �سواء  ،وللتمكن من توجيه هذه الفئة
احلية يف الن�سيج االجتماعي  ،ف�إنه �أ�صبح
من ال�رضوري توفري برامج وخطط لتوفري
التعليم والت�أهيل والإعداد والتدريب
الأمثل بالن�سبة لها  ،واالهتمام بتوعيتها
وتن�شيطها يف الإجتاهات املرغوب فيها ،
وبهذا �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل الرتكيز
على الرتبية والتعليم يف مراحله املختلفة
 ،بدءا من املراحل الإبتدائية وحتى
املراحل العليا  ،بل وتعبئتها بالقيم
االجتماعية التي تنمي فيها روح الت�سامح
واحلب و�إيثار غريهم على �أنف�سهم وتقدمي
م�صالح بلدانهم على امل�صالح الفردية
والفئوية  ،وتنمية الروح الوطنية
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التعليم ودوره يف التطور احل�ضاري

و�رضورة �إت�صافهم ب�أنهم مواطنون
�صاحلون ونافعون لأنف�سهم ولأوطانهم ،
وذلك من خالل ت�رشبهم ملفاهيم املواطنة
 ،ب�إعداد املناهج وامل�ؤ�س�سات التي
تعنى برتبية وتن�شئة الأجيال على حب
بلدانها و�أوطانها والت�ضحية والكفاح
من �أجل �سالمتها وامل�ساهمة يف منوها
وتطورها وتقدمها حتى ت�صل �إىل م�صاف
الدول املتقدمة واملتطورة  ،وبهذا �أ�صبح
�شعار " الإن�سان �أوال "هو ال�سائد يف جميع
الربامج التنموية والتطويرية يف جميع
�أنحاء العامل يف الوقت احلا�رض  ،حيث �أن
اجلميع �أدرك الدور البارز للأن�سان  ،كما
�أدركو �أهمية العناية بفئة ال�شباب يف كل
خطوة يخطوها املخططون اال�سرتاتيجيون
واملفكرون والفال�سفة يف جمايل التنمية
والتطور امل�ستقبليني للبلدان  ،وعلى
ر�أ�سها برامج الأمم املتحدة الإمنائية
 .مفهوم املواطنة
يعرف بع�ض املتخ�ص�صني يف العلوم
ّ
االجتماعية "املواطنة" على �أنها جمموعة
االلتزامات املتبادلة بني الأ�شخا�ص من
جانب والدولة من جانب �آخر  ،فال�شخ�ص
يح�صل على بع�ض احلقوق املدنية وغريها

نتيجة لإنتمائه �إىل جمتمع معني �أو بلد
معني ( دولة )  ،وعليه يف الوقت نف�سه
�أن ي�ؤدي بع�ض الواجبات التي تطلبها
منه الدولة �أو يطلبها منه البلد املعني ،
مبعنى �أنها ت�شتمل على العالقة التبادلية
بني الأفراد والدولة  ،مع امتثال الأفراد
للتوجيهات  ،و�ضمان للحقوق والواجبات
من جانب الدولة  ،وهي ت�شتمل كذلك على
ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها املواطن
 ،لتجعل منه مواطنا �صاحلا  ،كما �أنها
تت�ضمن امل�س�ؤوليات التي عليه القيام بها
ل�صالح جمتمعه وبلده  ،وتتميز املواطنة
بل وتركز بوجه خا�ص على والء املواطن
للبالد وخدمتها والتعاون مع الآخرين
من �أجل حتقيق الأهداف العليا للدولة
 ،وتت�ضمن م�ستوى عالي ًا من الت�ضامن
والتعاون مع غريه م�صحوب ًا بالعديد
من امل�س�ؤوليات  ،وتتجلى يف وعي الفرد
واهتماماته ب�ش�ؤون املجتمع وقدرته على
العمل بكفاءة ل�صاحله ،ولذلك ميكن فهم
املواطنة على �أنها " تلك الع�ضوية التي
يتمتع بها الأفراد يف املجتمع" ،وتت�ضمن
القبول والت�سليم بتبادل االهتمامات
واملنافع  ،بني جميع الأفراد والإح�سا�س
باالهتمام امل�شرتك من �أجل
�ضمان م�ستقبله والدفاع عنه
يف حالة احلرب  ،والعمل
لرفاهية املجتمع والقدرة
على العطاء لتحقيق
مزيد من تطور املجتمع
وا�ستقراره يف حالة ال�سلم
�أوال�سالم .
يعد مفهوم "املواطنة"
مبثابة املدخل احلقيقي
لفهم مكانة الوطن وعلوه
على جميع املفاهيم ما
دون الوطنية  ،ويف
الوقت نف�سه ف�إن برامج
الرتبية والتعليم البد �أن
ت�ستند على مفهوم وا�ضح
مل�صطلح املواطنة،بحيث
يكون وا�ضحا وجليا جلميع
املواطنني  ،كما يجب �أن
يت�ضمن الربنامج التعليمي
والرتبوي املقارنة بني

�أو�ضاع الدول املختلفة يف ت�أدية مواطنيها
لواجباتهم  ،وح�صولهم على حقوقهم ،
بحيث ي�صبح املواطن واعيا متاما مبا
له من حقوق وما عليه من واجبات ،
وهذا يعني ب�أن املواطن �سيكون واعيا
بالواجبات التي عليه �أن يقوم ب�أدائها
من جانب  ،واحلقوق التي عليه احل�صول
عليها من جانب �آخر ،كما يفهم معنى
الوطنية وقيمة الوطن ومكانته بالن�سبة
له  ،وهذا يعترب جزءا اليتجز�أ من الهوية
ال�شخ�صية واالجتماعية  ،وي�ساهم ب�شكل
كبري يف ت�شكيل اجتاهات و�أفكار املواطن
يف امل�ستقبل  ،وبناء �شخ�صيته ب�شكل
�صحيح  ،كما �أن هذا االجتاه يعني وجود
ال�شفافية والو�ضوح من جاب الدولة ،
وو�ضوح الر�ؤيا وبيان الهدف الذي يجب
على املواطن �أن ي�صل �إليه �أو يحققه من
طموحاته ال�شخ�صية �أو االجتماعية......
الخ  .والوطنية هي احللقة الو�سيطة بني
كل من "االنتماء" و"املواطنة" ،وت�شتمل
املواطنة على معنى حق امل�ساهمة ب�شكل
كلي يف "الرتاث املجتمعي" مبا ي�ؤكد
وجود العالقة الوطيدة بني املواطنة
والقيم احل�ضارية يف املجتمع ،ونظر ًا
لأن احلياة تقت�ضي �سل�سلة متوا�صلة من
الأحكام والقرارات الأخالقية  ،ف�إن فعالية
�أف�ضل لربامج الرتبية يف جماالت االنتماء
والتفوق العلمي ميكن �أن ت�ؤ�س�س على
الق�ضايا الأخالقية والوجدانية والإرادة
الداعمة لإجناز امل�رشوع الوطني ،وهو
ما ي�ؤكد التقاء ف�ضائل الأخالق مع ف�ضائل
املواطنة ،وا�ستناد ًا عليه ف�إن الرتبية من
�أجل املواطنة والتفوق العلمي ينبغي �أن
تقوم على وعي الذات الوطنية وعنا�رص
الهوية الوطنية والأدوار االجتماعية وحق
ح�صول املواطن على الكفاية العلمية
وحتقيق مهارته وميوله  ،ووعي املواطن
بالأدوار التي عليه لعبها �أو �أدائها يعترب
من �أهم العوامل التي تف�ضي �إىل الفهم
ال�صحيح ملعنى الوطن والوطنية  ،وهذا
الوعي بدوره هو الذي يدفع الأفراد �إىل
العمل من �أجل امل�ساهمة يف تطوير
وازدهار بلدانهم و�شعوبهم من غري كلل
�أو ملل .
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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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أ�صل �أ�سماء العمالت يف العامل

�آي�س كرمي �أ�سود اللون لأول مرة يف الأ�سواق
�أثار �أول �آي�س كرمي من نوعه جد ًا على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بعد طرح مثلجات �سوداء اللون م�صنوعة من
جوز الهند مع الفحم.
وطرح متجر "ليتيل داميج" يف لو�س �أجنلو�س الآي�س كرمي
الفريد من نوعه ،بطعمه الغريب ومظهره غري امل�ألوف،
حيث مت ت�صنيعه من بقايا متفحمة من غالف جوز الهند،
مع رقائق من جوز الهند وحليب جوز الهند ،بح�سب موقع
�سكوت مان.
وحظي الآي�س كرمي باهتمام كبري من قبل م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي �إن�ستغرام ،حيث عرب
الكثريون عن رغبتهم بتذوقه ،وو�صف من تذوقه طعمه ب�أنه مزيج من ال�شوكوالتة مع الفحم.
وي�أتي الآي�س كرمي بلون �أ�سود داكن ،كما يتوفر بنكهات �أخرى مع �إ�ضافة طبقة ملونة ،وت�صف
ال�رشكة امل�صنعة عرب موقعها الإلكرتوين هذه املثلجات ب�أنها ال تقاوم.
وت�ضيف ال�رشكة "نحن ن�ستثمر يف مكونات مميزة ل�صناعة مثلجات ذات نكهة �شهية ،مما يدفعهم �إىل
العودة كل مرة ،ونريد �أن ي�ستمتع اجلميع بنتاج عملنا ،لذلك نقوم دوم ًا ب�إ�ضافة
النكهات النباتية

بطاطا تقتل عائلة ب�أكملها..

حبات البطاطا التي تخزنّها الأم يف قبو املنزل �ست�ؤدي �إىل
مل تعرف عائلة رو�سية � ّأن ّ
وفاة �أفرادها.
ُ
حتولت هذه اخل�ضار ،بعد �أن ّ
مكون �سام .وقد �أعلنت
مت تخزينها لوقت طويل �إىل
ّ
فقد ّ
ّ
كل �أفراد
وفاة
العائلة الذين
نزلوا �إىل القبو
مادة
ب�سبب
تعطي
قاتلة
املخزنة
البطاطا
ّ
املتع ّفنة طعمها
املر وتتحول �إىل
ّ
غاز ي�سبب تن�شقه
الفوري.
املوت
وي�شري اخلرباء �إىل
ُ
� ّأن هذه املادة
تتو ّفر ،بن�سبة
هذا
يتم تخزين
منخف�ضة ،يف البطاطا العادية و�أنّها ت�صبح �أكرث كثافة عندما
ّ
وملدة طويلة.
النوع من اخل�ضار بطريقة غري �صحية
ّ

�إحذر �أن تلم�س هذا
ال�شيء..

لأول نظرة �ستظنوها عملة نادرة ،لكن
عندما تعرفون احلقيقة �ست�صابون بالرعب
عندما تكت�شفون انه ظهر عقرب قاتل يدعى "
ال�سيكلوكوزميا ريكيتى cyclocosmia ricketti
 " spiderالذي ي�شل حركتك بثانينت فقط و يقتلك
ٍ
ثوان معدودة.
خالل
يعد هذا العقرب نادر الوجود ب�سبب كرثة ال�سم
بداخله التي تقتل حيوانات قوية و �ضخمة مثل
الفيل و الثور.
ا�شتهر ب�إغرائه ل�ضحاياه ،فهو يلون ظهره و
يت�شكل على هيئة عمالت جميلة و نادرة ،ليقرتب
منه الكائنات احلية و الب�رش  ،و يختبئ بال�صخور
و باطن احلجارة ،كما ي�ستطيع ان يحفر ال�صخور
ب�أنيابه ال�صلبة اخلطرية التي ي�ستطيع غر�سها يف
اجللد ب�أقل من ثانية و يخرث الدم فوراً.
اثار تواجده باالونة االخرية يف اماكن ال يتواجد
و ال يتعاي�ش فيها مثل ال�رشق االو�سط و اليمن
و االردن و املغرب و قبل ا�سبوعني يف لبنان،
بح�سب العلماء يتواجد هذا النوع من العقارب يف
�صحراء ناميبيا و �صحاري الربع اخلايل و �شمال
�سيبرييا

يعتقد البع�ض �أن ال �شيء يجمع بني �أ�صل العمالت املتداولة يف دول العامل حاليا،
بدءا من اجلنيه �إىل اللرية ،ومن الدينار �إىل الريال ومن البيزو �إىل الدوالر و�أخري ًا
النقفة عملتنا الوطنية.
يف الواقع الأمر لي�س �صحيحا متاما ،فهناك الكثري مما يجمع بينها من ناحية
الأ�صل يف ت�سمية هذه العمالت بح�سب ما �أظهرت مدونة على الإنرتنت م�ستفيدة مما
ورد يف قوامي�س �أك�سفورد املتخ�ص�صة.
و�إذا كان لديكم �أي �شك يف ذلك ،متعنوا يف �أ�سماء العمالت التالية والإنفوغرافيك
املرفق.
دينار� :أ�صل الكلمة من العملة الرومانية "ديناريو�س" ،وجمعها بالالتيني "ديناري"
و�سكت من الف�ضة لأول مرة عام  211قبل امليالد .ومن الدول العربية التي ت�ستخدم
الدينار ،الأردن والكويت والبحرين واجلزائر وتون�س.
دوالر :الت�سمية م�شتقة من وادي يف جمهورية ت�شيكيا حاليا ا�سمه "يواخيم�سثال"
�أي وادي القدي�س يواخيم ،والعملة الف�ضية التي �سكت هناك يف القرن ال�ساد�س ع�رش
�صارت تعرف با�سم تَ َ
الر (بالأملانية )Taler :هي عملة معدنية من الف�ضة �سكت �سنة
 1518وكانت ت�ستخدم يف معظم مناطق �أوروبا لفرتة � 400سنة تقريبا.
ومنها ا�شتق اال�سم "دوالر" الذي تتعامل به الكثري من الدول حاليا �أو ت�سمي عملتها
با�سمه.
كرونا :اال�سم م�شتق من كلمة "كراون" �أي "التاج" ويلفظ بطرق خمتلفة بح�سب لهجات
ولغات الدول امل�ستخدمة للعملة .وحاليا ت�ستخدم يف كل من ت�شيكيا والدمنارك
وغرينالند وجزر فارو و�آي�سلندا والرنويج وال�سويد.
لرية :من الأ�صل الالتيني ليربا وتعني اجلنيه ،ويعود �أ�صلها �إىل ما عرف �سابقا
با�سم لرية طروادة ،التي �سكت من الف�ضة اخلال�صة .وظلت ت�ستخدم حتى الع�صور
احلالية عندما متت ترجمة املعني بح�سب اللغات املعا�رصة ،و�صارت تعرف
بالإجنليزية با�سم "باوند" وبالفرن�سية با�سم ليفر وبالإيطالية با�سم "لرية".
يف القرن التا�سع ع�رش تبنت م�رص والإمرباطورية العثمانية اال�سم و�صارت تعادل
 100قر�ش .وت�ستخدم اللرية حاليا يف �سوريا ولبنان من الدول العربية ،والعديد
من الدول الغربية ،مثل تركيا.
بيزو�:أطلق على العملة الإ�سبانية ا�سم بيزو وهي ترجمة للكلمة الإجنليزية "باوند"
وتعني "الوزن" ،وهي من �أ�سماء العمالت املنت�رشة يف العامل ،خ�صو�صا يف دول
�أمريكا اجلنوبية.
باوند/جنيه :من الأ�صل الالتيني "باوندو�س" وتعني الوزن� ،أو وزن اللرية �أو لرية
طروادة .وي�ستخدم اجلنيه بهذا اال�سم يف م�رص وال�سودان ،لكنه قيمته و�صفته تنطبق
على اللرية ،التي ت�ستخدم يف �سوريا ولبنان وتركيا.
ريال :من الأ�صل الالتيني "ريغالي�س" وتعني امللكي .والريال عبارة عن �صكوك
وعمالت ف�ضية كانت ت�ستخدم يف التجارة العاملية ب�شكل م�ستمر منذ الإ�صدار الأول
لها يف عام  .1741وي�ستخدم الريال يف العديد من الدول العربية ،مثل ال�سعودية
وقطر وعمان.
الروبل :وزن من الف�ضة وهو العملة الر�سمية يف رو�سيا.
الروبية :وزن من الف�ضة باللغة ال�سن�سكريتية ،وت�ستخدم يف الهند وباك�ستان.
يوان :م�شتق من رمز �صيني ويعني العملة الدائرية ال�شكل ،واال�سم ي�ستخدم �أي�ضا
ب�أ�سماء �أخرى مثل الني يف اليابان.
الدرهم :اال�سم م�شتق من كلمة "دراخما" اليونانية ،التي كان يتم التعامل بها قدميا،
وحتى �إىل ما قبل ا�ستخدام اليورو ،كما �أنها كانت ت�ستخدم �أيام اجلاهلية والإ�سالم.
والدرهم هو العملة الر�سمية امل�ستخدمة يف الإمارات واملغرب.
وت�ستخدم عمالت �أخرى يف بع�ض الدول  ،مثل الفرنك يف جيبوتي وال�شلن يف
ال�صومال والأوقية يف موريتانيا .وتعميما للفائدة نختمها بعملتنا الوطنية نقفة
 ،وجاءت اعتزاز ًا ومتجيد ًا ل�صمود مدينة نقفة طيلة ما يقارب العقدين يف وجه
العدوان االثيوبي بعد حتريرها رغم كل املحاوالت ومب�شاركة كل االحالف.
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املدار�س العربية باالقليم االو�سط تتناف�س يف م�سابقة املعلومات العامة وال�ضياء يف املقدمة

يف �إطار الن�شاط الثقايف
بوزارة التعليم يف الإقليم
االو�سط جرت م�سابقة يف
املعلومات العامة باللغة
العربية بني املدار�س التي
تدر�س باللغة العربية يف
املرحلة الإبتدائية ،واملدار�س
التي �شاركت يف هذه امل�سابقة
هي مدر�سة الأمل النموذجية،
مدر�سة ال�ضياء الإ�سالمية
واملعهد الديني ب�أ�سمرا.
امل�سابقة
هذه
وت�أتي
بالتزامن مع �إ�ستعدادات �شعبنا
يف الداخل واخلارج بالذكرى
 26لعيد الإ�ستقالل املجيد،
وهذا الإ�ستقالل ما كان ليتحقق
لوال منا�ضلينا الأ�شاو�س ،وقد
نظمت هذه امل�سابقة حتت
�شعار "التناف�س ال�رشيف

جيل التفوق والإبداع".قدم هذه امل�سابقة الأ�ستاذ
حممد حامدنور "�سلفوم" من
مدر�سة الأمل النموذجية ،علم ًا
ب�أن موا�ضيع �أ�سئلة املعلومات
العامة ترتكز حول املجاالت
الآتية-:
�أوالً :عادات وتقاليد ال�شعب
الإرتري
ثانياً :الريا�ضة ،ال�صحة
العلوم والتكنولوجيا.
ومت حتديد الهدف من هذه
امل�سابقة:
ي�ستهدف تطوير قدرات
ومعارف التالميذ يف املجاالت
املذكورة حثهم على القراءة
والإ�صالح امل�ستمرين.
ويف بداية هذه امل�سابقة
وقف الكل دقيقة حداد ترحم ًا

على �أرواح �شهدائنا الأماجد،
ومن ثم قدمت فقرات ترفيهية
باللغة العربية من قبل
التالميذ احل�ضور.
مت تنظيم امل�سابقة يف قاعة
مدر�سة الأمل النموذجية.
و�أقيمت امل�سابقة برعاية
الأ�ستاذ /تخلي قربي �إزقي
من الإقليم الأو�سط يف وزارة
التعليم وامل�رشف الرتبوي
الأ�ستاذ /عثمان حممدنور
كيكيا والأ�ستاذ /حممود
�إدري�س ولفيف من �أولياء امور
التالميذ وبح�ضور كثري من
املعلمني والتالميذ.
كان قد مت اختيارمتثيل

تلميذين من كل مدر�سة ذكر
و�أنثى ،وكانت امل�سابقة يف
املجاالت التي ذكرت �سابق ًا
 ،حيث تناف�س الطالب كل
يف ابراز املواهب واالمكانات
يتميز بها ،وكانت
التي
النتيجة كما يلي-:
مدر�سة ال�ضياء
حققت
اال�سالمية املركز االول
وجاء املعهد الديني يف
املركز الثاين
-3و مدر�سة الأمل النموذجية
كانت يف الرتتيب الثالث.
وقد اعد الطالب انف�سهم
لهذه املناف�سات  ،كما
اجتهدت املدار�س واجلهات

املخت�صة من اجل اخراج
املناف�سات باف�ضل مما كان
وذلك باال�ستفادة من التجارب
ال�سابقة  ،رائدهم يف ذلك
التقدم والتطوير
حتقيق
وجتويد االداء ب�إ�ستمرار ملا
فيه فائدة الطالب واملجتمع
والوطن ب�شكل عام  .وهوجزء
من �إداد ال�شباب لتحمل
م�سئولياته يف امل�ستقبل.
يجدر بالذكر انه قد بدات
مدار�س
بني
املناف�سات
يف كافة
االقليم االو�سط
املجاالت وذلك مبنا�سبة
الذكرى ال�ساد�سة والع�رشين
لال�ستقالل.
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انتحار الكاتب الأفريقي كارل
انطالق مهرجان ربيع الأدب والفنون يف تون�س
املغرب �أول بلد عربي و�أفريقي يحت�ضن ملتقى كاتبات العامل �شوميان املر�شح جلائزة نوبل

حتت �شعار “الإبداع والذاكرة”،
انطلقت فعاليات الدورة احلادية
والثالثني للمهرجان الدويل لربيع
الأدب والفنون يف مدينة بو�سامل �شمال
غربي تون�س اجلمعة ،28/4/2017
مب�شاركة  12بل ًدا عرب ًيا و�أجنب ًّيا،
وبح�ضور عديد املبدعني يف جماالت
الأدب والفنون.
و�أ�رشف وزير ال�ش�ؤون الثقافية حممد زين العابدين ،على افتتاح الدورة
احلالية التي تتوا�صل على مدى ثالثة �أيام.
حداد،
ومن بني املبدعني امل�شاركني يف املهرجان :ال�شاعر البحريني قا�سم ّ
واملرتجم وامل�ست�رشق نائب رئي�س احتاد كتاب رو�سيا “�أوليغ بافيكني”،
والباحثة واملرتجمة اليونانية “بري�سا كوموت�سي” ،وال�شاعر اليمني عبد
الإله ال�شمريي ،وال�شاعر الأردين جميل �أبو �صبيح ،وال�شاعر اجلزائري حممد
الأخ�رض �سعداوي ،وعازف ال�سنطور الأول يف العراق با�سل اجلراح ،وال�شاعرة
املرتجمة الإيرانية مرمي حيدري وال�شاعر الفل�سطيني عبد النا�رص �صالح،
والياباين “يونكو موكاي” والإيطالية “�إليزا بياجيني”� ،إىل جانب عدد من
ال�شعراء التون�سيني.
و�شهدت فعاليات املهرجان افتتاح معار�ض للفنون الت�شكيلية والكتاب،
ومعر�ض لباقات الزهور الربية من �إجناز تالميذ املدار�س االبتدائية� ،إىل جانب
تنظيم فقرة �شعرية مو�سيقية لل�شاعر البحريني قا�سم حداد ،وعازف ال�سنطور
العراقي با�سل اجلراح.

بربارة �سرتاي�سند� :إمر�أة متعددة الوجوه والزيجات

بر با ر ة

" �أكملت املغنية واملمثلة الأمريكية
ٍ
م�سرية
�سرتاي�سند عامها الـ  75بعد
فنية طويلة مع النجومية�" .إيالف"
ت�ستعيد �ضمن قائمة طويلة
�أ�سماء �أبرز ع�شاقها وزيجاتها،
والالفت �أنها جمعت الع�شاق
امل�شاهري من كل مكان ،ومنهم
دون جون�سون ،و�آندريه �آغا�سي،
والأمري ت�شارلز.
فقد بلغت بربارة �سرتاي�سند،
ا خلا م�س
املر�أة املتعددة الوجوه ،يف � 24أبريل عامها
وال�سبعني .وهي تعي�ش حالي ًا مع زوجها الثاين ،املمثل جيم�س برولني،
علم ًا �أنها متكنت عرب م�سريتها الفنية الطويلة من بيع � 52إ�سطوانة ذهبية،
و 31بالتينية ،و� 13إ�سطوانة بالتينية متعددة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نالت
جوائز �أخرى عديدة 2 :جوائز �أو�سكار� 5 ،إميي 8 ،جرامي 4 ،غولدن غلوب،
وجائزة توين ،ح�صلت عليها على مدى م�شوارها املمتد لأكرث من �أربعني عام ًا
من العمل الإحرتايف.
ً
وبعد �صدور �أكرث من  50كتابا بطريقة غري ر�سمية عن �سريتها الذاتية ،قد
ت�صدر "�سرتاي�سند" يف هذا العام احلايل كتاب مذكراتها الذي �سيتناول م�شوار
حياتها من وجوه عدة ،كممثلة ،وخمرجة ،وم�ؤلفة � ٍ
أغان ،ومطربة ،مذ كانت
طالبة يف "�إيرا�سمو�س هول هاي �سكول" يف بروكلني ،حيث مكان والدتها،
وحتى اللحظات احلا�سمة يف ال�سينما وعلى خ�شبة امل�رسح .حيث �ستتحدث
�صاحبة الأغنية ال�شهرية "� "Woman in loveأي�ض ًا عن جوانب من حياتها
العاطفية املثرية .على الرغم من �أنها يف طفولتها ،كانت بنظر �أ�رستها،
"البطة ال�صغرية القبيحة" ،ب�سبب �أنفها الكبري ،لكنها غدت �شابة وامر�أة
فخورة بج�سدها الذي تقا�سم ال�رسير مع �أ�شهر ال�شخ�صيات يف عامل ال�سيا�سة،
والفن ،وال�صحافة ،وحتى مع �أمري .هذا ما ي�ؤكده ،على الأقل ،ال�صحايف
كري�ستوفر �أندر�سون يف كتابه "بربارة ،كما هي" ،ال�صادر يف .2006
ومن بني �أ�سماء ع�شاقها املزعومني ،يربز ويل عهد �إنكلرتا الأمري ت�شارلز،
وبيل كلينتون ،و�إلفي�س بري�سلي ،وليام ني�سون ،وعمر ال�رشيف ،و�آندريه
�آغا�سي .فقد قال �أمري ويلز �أنه من املعجبني بالفنانة منذ لقائه بها يف ،1974
أقر �أنها كانت "مثرية للغاية" .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ووفق ًا مل�صادر امل�ؤلف،
و� ّ
�أن النجل الأكرب للملكة �إيزابيل الثانية ،ملكة �إنكلرتا� ،أل�صق �صورة للممثلة
على جدار مكتبه عندما كان �ضابط ًا يف البحرية.
ٍ
ب�شاب �صغري يدعى
ويف العام  1992فاج�أت "�سرتاي�سند" اجلميع ب�إرتباطها
�آندريه �آغا�سي .وكان عمر العب التن�س �آنذاك  22عام ًا ،يف حني كانت بربارا
تبلغ  50عام ًا .حيث قالت املمثلة عن الريا�ضي ال�شهري �أنه "ذكي جد ًا".وبعد
تزوج �آغا�سي من بروك �شيلدز ،وتطلقا بعد مرور عامني على
فرتة وجيزةّ ،
زواجهما.
ومن بني الأ�سماء الأخرى التي ي�ضمها الكتاب بني ط ّيات �صفحاته� ،إ�سم
ال�صحايف بيرت جينينغز ،وم�صفف ال�شعر جون بيرتز ،وم�ؤلف الأغاين
ريت�شارد با�سكني� ،إ�ضافة �إىل بيري ترادو ،رئي�س وزراء كندا اخلام�س ع�رش
 ،1979 – 1968ووالد رئي�س الوزراء احلايل جا�سنت ترودو.
ويف حفل خا�ص �أقامه �صديق عام � ،1996إلتقت "�سرتاي�سند"ا باملمثل جيم�س
برولني ،وبعد عالقة دامت قرابة عامني ،قررا الزواج .ومنذ ذلك احلني،
ٍ
بحياة م�ستقرة �إىل جانب زوجها الأخري.
تتمتع بربارا

�سيحت�ضن املغرب �أول لقاء
حت�ضريي للملتقى الدويل لكاتبات
العامل يف �شهر �أبريل � ،2018إذ
�سيعقد لأول مرة يف �أفريقيا والعامل
العربي ،بعد �أن ُعقدت دوراته االثنتا
ع�رشة ال�سابقة بدول �أمريكا الالتينية
(ال�شيلي ،الأرجنتني ،الأورغواي،
كولومبيا ،فينزويال ،الربازيل،
بورتو ريكي ،املك�سيك ،بامنا)
ويف الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سبانيا.
وجاء اختيار املغرب الحت�ضان هذه
التظاهرة الثقافية الدولية الكربى
�إثر مذكرة بعثت بها رابطة �أدباء
ال�شمال �إىل املنظمني وامل�شاركات
وامل�شاركني يف امللتقى الأخري ،الذي
عقد مبيامي ،عربت فيها عن رغبتها
وا�ستعدادها الحت�ضان هذه التظاهرة،
فتم لها ذلك بعد مناف�سة مع دولة
الدومينكان.
ويذكر �أن هذا اللقاء الأويل �ساهمت
فيه� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء من رابطة
�أدباء ال�شمال ،الرئي�سةُ بالنيابة
للم�ؤمتر الدويل لكاتبات العامل
ال�شاعرة غلوريا يونغ ،التي ت�شغل
يف الآن نف�سه من�صب �سفرية دولة
أع�ضاء من
بامنا باملغرب ،وكذلك �
ٌ
م�ؤ�س�سة غابرييل غار�سيا ماركيز،
وممثلون ملجموعات البحث يف
ال�سعدي،
عبداملالك
جامعة
وفاعلون من املجتمع املدين بجهات
مغربية خمتلفة منها طنجة وتطوان
واحل�سيمة.
ُفتح النقا�ش الختيار رئي�سة لدورة

هذا امللتقى ،وفق الأعراف التي
ر�سمت يف دوراته ال�سابقة ،وهي �أن
تكون كاتبة من املنطقة املحت�ضنة
للدورة ،وقد وقع االختيار يف هذا
ال�صدد على ال�شاعرة فاطمة الزهراء
بني�س.
كما مت االتفاق على اختيار الفاعلة
اجلمعوية نبيلة بنعمر نائبة لها،
لتت�شكل بعدها جلنة حت�ضريية
للإ�رشاف على تهيئة هذه الدورة،
التي �ست�شكل لكاتبات �أفريقيا
والعامل العربي فر�صة لإي�صال
�أ�صواتهن الإبداعية والإن�سانية،
ولاللتقاء بكاتبات العامل على �أر�ض
مدن جهة طنجة وتطوان واحل�سيمة
التي �ستحت�ضن هذه التظاهرة.
وقالت فاطمة الزهراء بني�س رئي�سة
امللتقى الدويل للكاتبات �إثر االجتماع
�إن" :احت�ضان املغرب للملتقى
العاملي للكاتبات يف غ�ضون ال�سنة
عاملي للمر�أة
القادمة هو تتويج
ّ
املغربية املبدعة التي ا�ستطاعت �أن
�صحح للآخر �صورتها النمطية ،من
تُ ّ
خالل ما تُ نتجه من ن�صو�ص جريئة
إبداعي و�أفكار نورانية
باملعنى ال
ّ
الذكورية".
تُ ذيب حمولتها
ّ

براد بيت يتحدث لأول مرة عن طالقه من �أجنيلينا جويل

ك�شف املمثل ،براد بيت ،لأول مرة عن تفا�صيل طالقه من� ،أجنلينا جويل،
واعرتف ب�إفراطه يف تناول امل�رشوبات الكحولية وتدخني املاريجوانا ،ف�ضال
عن كونه منعزال عاطفيا عن الآخرين طوال عمره.
وحتدث بيت ،البالغ من العمر  53عاما ،يف حوار مع جملة "جي.كيو
�ستايل" ،ن�رش الأربعاء  3مايو ،عن طالقه ب�رصاحة ،و�أقر ب�أنه �أقلع عن �رشب
الكحول ويخ�ضع الآن لعالج نف�سي ،كما �أنه ملتزم وجويل بحل امل�شاكل بينهما
وديا يف ال�رس.
وقال بيت" :بد�أت العالج النف�سي للتو ،يعجبني للغاية ،لقد ق�صدت معاجلني
اثنني حتى و�صلت لل�شخ�ص املنا�سب" ،م�شريا �إىل �أن الطالق كان "حافزا كبريا
للتغيري" ،وتابع قائال "ال ميكنني �أن �أتذكر يوما واحدا منذ تركت اجلامعة
مل �أحت�س فيه اخلمر �أو �أدخن املاريجوانا �أو �شيء من هذا القبيل� ..أنا �سعيد
للغاية لأنني انتهيت من كل ذلك".
وك�شف املمثل الأمريكي �أنه ا�ستعا�ض عن امل�رشوبات الكحولية ب�رشاب التوت
الربي مع املياه الفوارة ،ف�ضال عن �أنه يجد مالذه حاليا يف الأ�شغال اليدوية،
م�ستخدما ال�صل�صال واجل�ص واحلديد واخل�شب ،وقال �إنه وجويل قررا التخلي
عن "الكراهية الالذعة" والعمل معا حلل خالفاتهما.
و�أو�ضح بيت" :مل �أعد �أفكر كثريا يف نف�سي كممثل .هذا الأمر بات ي�شغل القليل
من وقتي ومن تركيزي" ،ومن املقرر �أن يبد�أ عر�ض �أحدث �أفالم بيت "وور ما�شني"
عن حرب الواليات املتحدة يف �أفغان�ستان ،يف  26مايو اجلاري.

�أكدت و�سائل الإعالم نب�أ انتحار
الكاتب اجلنوب �أفريقي ،كارل
�شوميان ،عن عمر يناهز 77
عاما ،مع تركه ر�سالة وداع
تك�شف عن �أنه كان يفكر باالنتحار
منذ زمن بعيد.
و�ألف الكاتب الأفريقي  19رواية
والعديد من املقاالت التاريخية،
كما كُ رم من قبل الرئي�س الراحل،
نيل�سون مانديال.
وقال يف ر�سالته امل�ؤرخة
يوم � 27أبريل ،والتي �أ�صدرها
املحامي ،كارل فان رن�سيورغ،
يوم الثالثاء  2مايو" :قررت منذ
�سنوات �إنهاء حياتي� ،أو حتى
حماولة تنفيذ الأمر".
و�أ�شار �شوميان ،يف ر�سالته
�إىل رغبته يف التوقف طواعية عن
تناول الطعام وال�رشاب ،و�إنهاء
حياته من خالل عملية ت�سمى
"�إماتة اجل�سد".
ويذكر �أن حماولة االنتحار
هذه ،كانت الثانية بالن�سبة
للكاتب الأفريقي ،حيث حاول
االنتحار للمرة الأوىل عندما كان
بعمر الـ  75عاما.
وجاء يف ر�سالة الوداع �أي�ضا:
"�إن قرار االنتحار �شخ�صي وهو
�أمر ال �أن�صح �أي �أحد بالقيام به،
بالن�سبة يل �أنا ممنت لقدرتي على
اتخاذ وتنفيذ قرار االنتحار".
واجلدير بالذكر �أن ،كارل
�شوميان ،كان يعي�ش يف منزل
التقاعد ،يف مدينة بلومفونتني،
هذا وقد ح�صد العديد من اجلوائز
وكان مر�شحا للح�صول على
جائزة نوبل.
 .وقال �شوميان يف الر�سالة� ،إنه
ي�أمل �أن ي�ساعد انتحاره يف �إجراء
مناق�شة مفتوحة حول القانون
املتبع يف جنوب �أفريقيا ،الذي
يحظر القتل الطوعي الرحيم.
ويرجع �سبب عدم �شهرة
�شوميان ،الذي ولد يوم 26
�أكتوبر � ،1939إىل �أن معظم
كتاباته باللغة الأفريقانية،
وهي نوع من اللغة الهولندية
امل�ستخدمة يف جنوب �أفريقيا،
وذلك على الرغم من �أن العديد من
كتبه غري اخليالية ،كانت مكتوبة
يف الأ�صل باللغة الإنكليزية.
وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن �شوميان
ح�صد جائزة �أفريكانز الأدبية
املرموقة ،هريتزوغ 3 ،مرات،
كما كان واحدا من بني اثنني
فقط ،ممن ُمنحوا جائزة رئي�س
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ق�ضايا تنموية
�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
من ال�ضرورة مبكان رفع الوعي الوطني
بالأبعاد والعواقب املت�صلة باحلوادث والإ�صابات
والأمرا�ض املرتبطة مبكان العمل ف�ض ًال عن و�ضع
�صحة العاملني و�سالمتها يف �سلم �أولويات �أجندة
املجتمعات املختلفة .و�إن البلدان التي لديها بيانات
دقيقة �ستكون يف و�ضع �أف�ضل للوفاء بالتزامها بتنفيذ
خطة العمل العاملية للق�ضاء على الفقر وحماية الأر�ض
و�ضمان الرخاء للجميع يف �إطار خطة الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة  . 2030ويتمثل البعد الوطني
لثقافة ال�صحة و ال�سالمة املهنية يف تعزيز احلق يف
وجود بيئة عمل �صحيّة و �آمنة  ,حترتمها احلكومات و
�أ�صحاب الأعمال و العاملني النا�شطني يف جمال توفري
بيئة العمل ال�صحية و الآمنة  ,وذلك من خالل نظام
يحدد احلقوق و امل�س�ؤوليات و املهام  ,بالإ�ضافة �إىل
�إعالءه من �أولوية مبادئ الوقاية  .فما هي ال�ضرورات
التي �إقت�ضت �ضرورة توفر قاعدة بيانات متينة عن
ال�سالمة وال�صحة املهنية ؟ هذا ما �سنحاول الإبحار معه
يف �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .
يحتفل املجتمع الدويل يف الثامن والع�رشين
من ابريل من كل عام  ,باليوم العاملي لل�سالمة
وال�صحة يف العمل  .وقد متت احتفاالت هذا
العام  2017حتت �شعار " حت�سني عملية جمع
بيانات ال�صحة و ال�سالمة املهنية وا�ستخدام
تلك البيانات "  .وهذا اليوم هو اليوم الذي
ربطته احلركة النقابية يف العامل بذكرى
احلوادث و الأمرا�ض املهنية  ,وذلك كجزء
من احلملة الدولية ال�سنوية لتعزيز بيئة
عمل الئقة و �صحية و �آمنة � ,أي �إنها حملة
لزيادة الوعي وتركيز االهتمام الدويل على
حجم امل�شكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة
ال�صحة وال�سالمة التي ميكن �أن ت�ساعد على
التقليل من عدد الوفيات والإ�صابات املرتبطة
مبكان العمل .ومن اجلدير بالذكر �أن منظمة
العمل الدولية حتتفل بهذا اليوم العاملي منذ
العام  2003م  ,م�شددة فيه على الوقاية من
احلوادث والأمرا�ض يف مكان العمل  ,م�ستفيدة
من قواها التقليدية املتمثلة يف الثالوث املكون
من احلكومات و �أ�صحاب العمل
و املنظمات العمالية بالإ�ضافة
�إىل ت�سخريها احلوار
لتلك
االجتماعي
الغاية.
وت�شدد منظمة العمل
الدولية بهذه املنا�سبة
على احلاجة املا�سة
لإدخال حت�سينات كبرية
على البيانات الوطنية
لل�سالمة وال�صحة املهنية.
وت�شري الإح�صاءات الدولية
�إىل �أن هنالك ما يقارب
ال  2.3مليون حالة وفاة
و 300مليون حادث ب�سبب
ا�صابات يف مكان العمل تقع
كل عام  .وت�شري اجلهات
الدولية املختلفة �إىل �أن
هذه التقديرات ال تك�شف

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

البيانات الوطنية لل�سالمة وال�صحة املهنية

متام ًا حجم امل�شكلة  ,وال الأثر احلقيقي
للحوادث والأمرا�ض املهنية على العمال
والأ�رس واالقت�صادات ,لذا يجب توفري بيانات
وطنية �أف�ضل من �أجل فهم �أف�ضل لأبعاد وعواقب
احلوادث والإ�صابات والأمرا�ض املت�صلة
بالعمل  ,وو�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
فعالة لتعزيز ال�سالمة وال�صحة يف �أماكن
العمل.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن �أهمية البيانات
املوثوقة عن ال�صحة وال�سالمة املهنية تتمثل
يف املحاور التالية على �سبيل املثال ال
احل�رص:
 1ت�ساعد يف حتديد الأولويات 2توفر الأ�سا�س لقيا�س التقدم املحرز 3وال غنى عنها الكت�شاف الأخطار اجلديدةواملخاطر النا�شئة وحتديد القطاعات اخلطرة
 4ت�ساعد على و�ضع تدابري وقائية وحت�سنيا�سرتاتيجيات الوقاية
 5ت�ساعد هذه البيانات يف الك�شف املبكرعن الأمرا�ض املهنية وت�شخي�صها ف� ً
ضال عن
اتخاذ تدابري لالعرتاف بها والتعوي�ض عنها
 6ت�ساعد بيانات ال�سالمة وال�صحة املهنيةمقارنة
يف �إجراء حتليالت
مفيدة وحت�سني فعالية
حمالت التوعية
 7-ت�ساعد يف

�إجراء حوار اجتماعي �أكرث فعالية ب�ش�أن
ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة املهنية بني الأطراف
املعنية كاحلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل
ومنظمات العمال
 8ف� ًضال عن تنفيذ �سيا�سات ونظم وبرامج
بالإ�ضافة �إىل وتعزيز ت�صميم ت�رشيعات
ال�صحة وال�سالمة املهنية على امل�ستويني
الوطني وامل�ؤ�س�سي
وت�ؤكد منظمة العمل الدولية على �أنه
�ستكون البلدان التي لديها بيانات جيدة يف
و�ضع �أف�ضل ميكنها من الوفاء بالتزامها ب�ش�أن
تنفيذ والإبالغ عن خطة العمل العاملية للق�ضاء
على الفقر وحماية كوكب الأر�ض و�ضمان متتع
جميع الب�رش بال�سالم واالزدهار يف �إطار خطة
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة لعام .2030
ومن اجلدير بالذكر �أن الهدف  8من �أهداف
التنمية امل�ستدامة لعام  , 2030يدعو �إىل
�رضورة " تعزيز النمو االقت�صادي املطرد
وال�شامل للجميع وامل�ستدام ,والعمالة
الكاملة واملنتجة ,وتوفري العمل الالئق
للجميع "  ,والذي يت�ضمن حتم ًا م�س�ألة حماية
حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل �آمنة وم�أمونة
العمال حتى يف الوظائف غري
جلميع
.
ا مل�ستقر ة
املنا�سبة جتدد
و بهذ ه
العمل
منظمة
الدولية التزامها
بدعم جهود
ا لد و ل
الأ ع�ضا ء
يز
لتعز
قدراتها على
منع احلوادث
و الأ مر ا �ض
املهنية وذلك
خالل
من
تدابري عملية
كمجمو عة
�أ د و ا ت
ا ل�سال مة

وال�صحة املهنية التي ت�شمل موارد م�ساعدة
لتح�سني القدرة على جمع وا�ستخدام بيانات
موثوقة عن ال�سالمة وال�صحة املهنية .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
ويف ا�سرتاحة � ,أن نتجول بني البع�ض من
خطوات ال�سالمة العامة يف مواقع العمل كما
ي�شري �إليها اخلرباء يف هذا املجال :
� 1رضورة ا�ستخدام معدات الوقايةوال�سالمة ال�شخ�صية �أثناء العمل وعدم
اال�ستهانة ب�أهميتها
� 2رضورة توفري �صندوق �إ�سعافات �أوليةيف مواقع العمل من اجل التعامل مع الإ�صابات
الب�سيطة وب�صورة �رسيعة
 3حفظ املواد الكيماوية واملواد القابلةلال�شتعال بعيد ًا عن �أماكن جتمع العمال
باعتبارها م�صدر خطر حقيقي على امل�صانع
واملن�ش�آت والعاملني فيها
 4تفعيل مفهوم ال�سالمة املهنية داخلامل�صانع واملن�ش�آت وذلك ب�إيجاد م�رشف
لل�سالمة املهنية بحيث يقوم مبتابعة متطلبات
ال�سالمة التي من �ش�أنها �أن حتد الكثري من
احلوادث
 5الرتكيز على رفع مدى جاهزية العاملنييف امل�صانع واملن�ش�آت وذلك بتنفيذ التمارين
التي من �ش�أنها �إك�سابهم اخلربات الكافية
بكيفية الإخالء والتعامل مع احلوادث حال
وقوعها
� 6إدامة التن�سيق بني �أ�صحاب امل�صانع�أو القائمني عليها مع جهاز الدفاع املدين
لل�سالمة وال�صحة املهنية واجلهات املعنية
بهذا ال�شان وذلك بعقد دورات للم�رشفني على
العمل والعاملني التي تهدف �إىل توفري بيئة
عمل �آمنة للجميع
 7العمل على �إ�صدار املطويات والبو�سرتاتواملل�صقات ب�شكل دوري ومواكبة التطورات
التي تطر�أ على بيئة
العمل يف جمال ال�سالمة العامة حيث تعترب
هذه املن�شورات من الأمور ال�رضورية واملهمة
لتثقيف العاملني ورفع احل�س التوعوي لديهم
وبالتايل احلد من الإ�صابات يف بيئة العمل .
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يف حوار مع م�س�ؤول ق�سم اخلدمات الإجتماعية ب�إقليم جنوب البحر الأحمر
مهام ق�سم اخلدمات الإجتماعية بالإقليم تتمثل يف التن�سيق بني فروع الوزارات اخلدمية ومراقبة �آداءها
�أدعو ال�سكان للإ�ستفادة املثلى من املرافق اخلدمية التي وفرتها لهم الدولة
حممود عبداهلل � -أبوكفاح

�إقليم جنوب البحر االحمرمن
الأقاليم الإرترية ال�ست,ويتكون من
الناحية الإدارية من اربع مديريات
وهي مديريات و�سط دنكاليا ,جنوب
دنكاليا� ,أراعتا ,وع�صب والتي ت�ضم
� 30إدارة �ضاحية ,اما املجموع الكلي
لل�سكان بالإقليم في�صل اىل قرابة 80
�ألف ن�سمة ويعتمد غالبيتهم على
ممار�سة الرعي يف ت�سيري حياتهم
املعي�شية بالإ�ضافة اىل �صيد
الأ�سماك والتجارة .للتعرف على
حالة اخلدمات الإجتماعية بالإقليم
عن قرب كنا قد �إلتقينا بال�سيد/
حمد علي م�س�ؤول ق�سم اخلدمات وبالتايل لدينا هنا يف الإقليم مدار�س
من ريا�ض الأطفال وحتى املرحلة
الإجتماعية .ف�إىل م�ضابط احلوار .
الثانوية حيث يبلغ جمموع هذه

يف البدء ارجو ان تطلع القارئ
الكرمي على مهام ق�سم اخلدمات
الإجتماعية ب�إدارة �إقليم جنوب البحر
الأحمر؟
اخلدمات
تتمثل مهام ق�سم
الإجتماعية بالإقليم يف التن�سيق بني
فروع الوزرات اخلدمية ومراقبة �آداءها
ل�ضمان تلبيتها لطلبات املواطنني
على الوجه االكمل وتتمثل هذه الفروع
يف العمل والرعاية الإجتماعية,
املوا�صالت والإت�صاالت ,التعليم ,
ال�صحة  ,هيئة الكهرباء ,م�صلحة
الربيد ...الخ ,ومن املعلوم ان هذا
الق�سم يقوم بعقد �إجتماعات م�ستمرة
مع هذ الفروع ويهيئ لها الظروف
املالئمة للعمل من خالل املتابعة
واملراقبة الل�صيقة ,ا�ضف اىل ذلك
توجد يف الق�سم عدد من اجلمعيات
التي ت�ؤدي مهامها كما ينبغي ,على
�سبيل املثال لدينا جمعية ملحاربة
ختان الإناث وزواج القا�رصات
,جمعية بدهو لرعاية امل�صابني
بالأيدز ,جميعة رعاية املعاقني
ج�سدي ًا وعقليا والتي ترعى مدر�سة
خا�صة للمعاقني ف� ً
ضال عن متابعة
�صندوق امانة ال�شهداء وتوظيفه
لدعم هذه الأ�رس .
كيف توجد حالة التعليم يف �إقليم
جنوب البحر الأحمر ؟
�أو�ضاع التعليم ت�سري ب�شكل
جيد بالإقليم مقارنة بفرتة ماقبل
التحرير,فالتعليم هو �أ�سا�س التطور
املن�شود وبالتايل احلكومة تويل
هذا القطاع الأهتمام الذي يليق به,

امل�ؤ�س�سات التعليمية يف عموم االقليم
 76م�ؤ�س�سة" 20منها م�ؤ�س�سات ماقبل
التعليم املدر�سي 37,مدر�سة �إبتدائية
 9,مدار�س متو�سطة وابتدائية وثالث
متو�سطة وثالث ثانوية بالإ�ضافة اىل
�إثنني من املدار�س اخلا�صة ويبلغ
عدد املعلمني فيها  448معلم ,
اما عدد الطالب في�صل قرابة 10
�آالف طالب.وهنالك مدار�س داخلية
مبن�رصفات كبرية تتحملها الدولة يف
كل من ع�صب وطيعو وافمبو حلل م�شكلة
طالب املناطق النائية .اما بخ�صو�ص
تعليم الكبار فالإقليم به نقاط لتعليم
الكبار موزعة يف املديريات املختلفة
ويبلغ عدد املنخر طني يف هذه النقاط
 1477فرد .ولدنيا برنامج لت�شييد
ت�سع مدار�س جديدة يف امل�ستقبل
ح�سب اخلطة املو�ضوعة .
وب�شكل عام التعليم يف الإقليم
ي�سري بوترية جيدة مقارنة باالو�ضاع
التي كانت �سائدة يف عهد الإ�ستعمار
حيث كان هذا الإقليم حمروما من
اخلدمات الإجتماعية خا�صة اخلدمات
التعليمية .
وماذا عن م�شاركة الإناث يف العملية
التعليمية؟
م�شاركة الإناث يف التعليم جيدة
يف املرحلة الإبتدائية ولكنها تبد�أ يف
التناق�ص يف املراحل الالحقة لتبلغ
ذروة التناق�ص يف املرحلة الثانوية
 ,وهذا يعود اىل طبيعة املجتمع
الذي اليتجاوب مع �إر�سال البنات اىل
املناطق البعيدة ملوا�صلة التعليم
الثانوي باملدار�س الثانوية يف كل
من افمبو  -طيعو وع�صبو وحلل هذه
امل�شكلة ظللنا ننظم العديد من احلمالت
التوعوية والتي نتوقع ان ت�ؤتي �أكلها

بت�ضافر جهود اجلميع �أ�ضف اىل ذلك
�سنعقد يف الأيام القادمة م�ؤمتر على
م�ستوى الإقليم يبحث هذه امل�شكلة
ب�إ�سهاب ويناق�ش احللول املقرتحة
وكذا ال�سبل الكفيلة بزيادة م�شاركة
الإناث يف العملية التعليمية.
كيف توجد حالة خدمات املوا�صالت
والإت�صاالت والربيد بالإقليم؟
خدمة الإت�صاالت يف العهد
الإ�ستعماري كانت �شبه معدومة
�إذا �إ�ستثنينا مدينة ع�صب ولكن يف
هذا الوقت حت�سن الو�ضع كثري ًا وقد
�إنت�رشت خدمات الهاتف النقال يف
معظم اجزاء الإقليم ولدينا برنامج
ملد املناطق االخرى بهذه اخلدمة
,كما يوجد ثالث مراكز للإنرتنيت يف
ع�صب ,اما خدمة الربيد فهي اي�ض ًا
جيدة يف الإقليم ال�سيما يف �إر�سال
و�إ�ستقبال الر�سائل والتحويالت .
اما خدمة املوا�صالت فهنالك عدد من
الب�صات و�سيارات الأجرة تعمل يف
تقدمي خدماتها للمواطنني يف ع�صب
كما يوجد لدينا ب�ص يعمل يف اخلط
بني ع�صب وطيعو ,بالإ�ضافة اىل
ب�صات حارات التي ترتدد بني ع�صب
والعا�صمة �أ�سمرا,كما ان الرحالت
اجلوية قد بد�أت م�ؤخر ًا بني العا�صمة
�أ�سمرا وع�صب وهذا يف اعتقادي
اجناز كبري �سيحل م�شكلة املوا�صالت
,وب�شكل عام ن�ستطيع ان نقول ب�أن

خدمات الإت�صاالت واملوا�صالت
والربيد الب�أ�س بها يف عموم الإقليم.
وماذا عن �أن�شطة العمل والرعاية
الإجتماعية؟
هنالك العديد من االن�شطة التي
نقوم بها يف هذا املجال ومن �ضمنها
تنظيم دورات التدريب املهني لل�شباب
حتى يح�صلوا على فر�ص العمل بكل
�سهولة ف� ً
ضال عن م�ساعدة �أ�رس ال�شهداء
واملحتاجني .
وماذا عن اخلدمات ال�صحية يف
الإقليم؟
يوجد يف الإقليم  18م�ؤ�س�سة �صحية
تقدم خدماتها للمواطنني على اكمل
وجه موزعة يف كافة ارجاء الإقليم
بع�ضها عيادات ونقاط والبع�ض الآخر
مراكز �صحية بالإ�ضافة اىل م�ست�شفى
�إ�ست�شاري يف ع�صب وم�ست�شفيني
اهليني يف عدي وطيعو  ,ويعمل
يف هذه امل�ؤ�س�سات قرابة  140من
الكوادر ال�صحية كما توجد لدينا
مو�س�سة �صحية واحدة تتبع القطاع
اخلا�ص يف ع�صب ,وهنالك �إهتمام
خا�ص باحلوامل حيث يوجد يف كل
م�ؤ�س�سة �صحية منازل لإنتظار احلوامل
بالقرب من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اىل
حني و�ضع حملهن ,كما يوجد لدينا
عربات �إ�سعاف لنقل احلاالت الطارئة
يف كل من طيعو و�سط دنكاليا وجنوب
دنكاليا وهنالك اوامر �صادرة يف
الإقليم تلزم كل ا�صحاب ال�سيارات اىل
حمل اي �أم حامل تطلب امل�ساعدة اىل
�أقرب م�ؤ�س�سة �صحية لتلقي الرعاية
ومعاقبة كل من يخالف ذلك .وب�شكل
عام ا�ستطيع ان �أقول بان هذه
امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالإ�ضافة اىل
االعمال اليومية الروتينية ف�إن هذه
امل�ؤ�س�سات تن�شط يف رعاية �صحة
االمومة والطفولة والفح�ص الطوعي
للأيدز واجناز حمالت التطعيم .
وفيما يتعلق مبحاربة العادات
ال�ضارة فهنالك جهود جبارة ظلت
والتزال تبذل للق�ضاء عليها وقد
حققنا العديد من النجاحات يف هذا
امل�ضمار,وبخ�صو�ص مكافحة الأيدز
ف�إن هذا الإقليم الذي ظل يعترب اول
بقعة ظهر فيها هذا املر�ض قد تعافى
تقريبا من ذلك الداء القاتل بف�ضل
احلمالت التوعوية وا�صبحت ن�سبة
الإ�صابة بهذا املر�ض متدنية للغاية
�إن مل نقل قد �شارفت على الإختفاء
كلي ًا.

كيف توجد حالة خدمة الكهرباء
بالإقليم ؟
خدمات الكهرباء داخل مدينة ع�صب
جيدة �,صحيح اننا واجهنا العديد
من االعطال التي �أ�صابت املولدات
الكهربائية ب�سبب القدم خالل نهاية
العام  2014وبداية  2015ولكن الآن
مت �إ�صالح الأعطال بف�ضل اجلهود
احلكومية وعادت االمور اىل و�ضعها
الطبيعي  ,لي�س هذا فح�سب فقد مت
�إ�ستجالب اربع مولدات كهربائية
حديثة للمدينة ونتوقع ان حتل هذه
املولدات امل�شكلة من جذورها .
�أما يف املديريات الأخرى ف�إن
خدمات الكهرباء لي�ست بامل�ستوى
املطلوب ,حيث يوجد مولد كهربائي
يف طيعو وعدي يعمل ل�ساعات
حمدودة,كما ان معظم املدار�س
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية املنت�رشة يف
الإقليم ال�سيما املناطق النائية بها
�أجهزة طاقة �شم�سية لتوفري الكهرباء
.
وماذا عن خدمات املياه بالإقليم ؟
مايقارب  78يف املئة من مواطني
الإقليم يح�صلون على خدمات مياه
ال�رشب النقية والتوجد لدينا ايه
م�شكلة يف هذا املجال �إذا ا�ستثنينا
بع�ض املناطق الطرفية التي تعتمد
على مياه الآبار.
كيف ت�سري برامج جتميع القرى يف
مراكز حمددة بالإقليم؟
لأهمية برامج جتميع القرى حل�صول
املواطنني على اخلدمات الإجتماعية
ف�إن الإقليم ظل واليزال يبذل جمهودات
مقدرة لإجناز هذا الربنامج على اكمل
وجه ,ولدينا مناذج ناجحة للتجمع
يف افمبو ووادي وغريها التي �أ�صبحت
�أ�شباه مدن بف�ضل التجمع ,واملنا
كبري ان ننجز هذه املهمة بالكامل يف
امل�ستقبل القريب.
ماهي الر�سالة التي توجهها
للمواطنني يف نهاية هذا اللقاء؟
احلكومة
ان الهدف من �إن�شاء
للمرافق اخلدمية هو توفري اخلدمات
الإجتماعية للمواطنني وبالتايل ادعو
املواطنني للإ�ستفادة املثلي من هذه
املرافق التي هي منهم و�إليهم والعمل
على رعايتها كما ينبغي حتى ت�ستمر
يف �آداء مهامها على الوجه الأكمل.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

قبيل ذهاب نهائي �أبطال �أوروبا
يف خ�ضم جوالت الدوري الإجنليزي املمتاز
�أحالم موناكو ت�صطدم بالتفوق التاريخي ليوفنتو�س
بدوري الأبطال و�أتلتيكو مدريد ي�ستعد للديربي

�أر�سنال ي�سقط مان�ش�سرت يونايتد وينع�ش �آماله الأوروبية

�أنع�ش �أر�سنال� ،آماله يف امل�شاركة
بدوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم،
املو�سم املقبل ،بعد الفوز على �ضيفه
(� )2-0أول �أم�س الأحد ،يف قمة اجلولة
الـ 36من الدوري الإجنليزي املمتاز.
ورفع �أر�سنال ر�صيده لـ 63نقطة
باملركز ال�ساد�س من  34مباراة،
مقابل  65نقطة ملان�ش�سرت
يونايتد (اخلام�س) من  35مباراة،
و 69نقطة لل�سيتي (الرابع) من
 35مباراة ،و 70نقطة لليفربول
(الثالث) من  36مباراة� .أحرز
ال�سوي�رسي جرانيت ت�شاكا ،هدف
�أر�سنال الأول يف الدقيقة ،54
بعدما �سدد كرة من خارج منطقة
اجلزاء ،ت�صطدم ب�أندير هرييرا،
العب و�سط يونايتد ،وتخدع دافيد
دي خيا ،وتعانق ال�شباك.و�أ�ضاف
مهاجم مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق
داين ويلبيك ،الهدف الثاين
لأر�سنال ،بعد متابعة ر�أ�سية لعر�ضية
من ت�شامربلني ،يف الدقيقة (.)57ويف
خرب �آخر ،تلقت �آمال ليفربول يف الت�أهل
لبطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم،
يف املو�سم القادم� ،رضبة جديدة موجعة،
بعدما �سقط يف فخ التعادل ال�سلبي
�أمام �ضيفه �ساوثهامبتون� ،أول �أم�س
الأحد ..وارتفع ر�صيد ليفربول �إىل 70
نقطة يف املركز الثالث ،امل�ؤهل ملرحلة
املجموعات للم�سابقة القارية يف املو�سم
املقبل ،ولكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة
فقط �أمام مان�ش�سرت �سيتي� ،صاحب
املركز الرابع ،الذي مازال لديه مباراة
م�ؤجلة ،وبفارق �أربع نقاط �أمام مان�ش�سرت
ف�ضل
يونايتد� ،صاحب املركز اخلام�س،
اً
عن امتالكه مباراة م�ؤجلة.
وتلقت �آمال توتنهام ،يف املناف�سة
على لقب الربمييريليج ،لطمة قوية
بعدما �سقط خارج قواعده على يد و�ست

هام يونايتد  ،0-1اجلمعة املا�ضي على
"امللعب الأوملبي" .حيث حمل هدف
اللقاء الوحيد توقيع الأرجنتيني مانويل
النزيني يف الدقيقة  ،65بعدما ا�ستغل
االرتباك الدفاعي داخل منطقة جزاء

"ال�سبريز" ،لي�سدد كرة قوية �سكنت
�شباك هوجو لوري�س .وع َّزز مان�ش�سرت
�سيتي� ،آماله يف الت�أهل لدوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم ،املو�سم املقبل،
بفوزه ال�ساحق ( )5-0على كري�ستال
باال�س ال�سبت املا�ضي .وا�ستعاد
مان�ش�سرت �سيتي ،نغمة االنت�صارات
بالدوري الإجنليزي ،بعد تعادلني
قا�سيا،
متتاليني ،ولقن �ضيفه در�سً ا
ً
و�إن �أهدر العبو املدرب الإ�سباين بيب
جوارديوال ،فر�صة لت�سجيل عدد �أكرب
كثريا من الأهداف .ورفع مان�ش�سرت
ً
�سيتي ،ر�صيده لـ 69نقطة لي�ستعيد
املركز الثالث بفارق الأهداف فقط،
�أمام ليفربول ،فيما جتمد ر�صيد
كري�ستال باال�س عند  38نقطة يف املركز
الـ ،16بعدما مني بالهزمية الثالثة على
التوايل.يف حني حقق فريق �سندرالند
الذي ت�أكد هبوطه من الدوري االجنليزي
املمتاز ،فوزا معنويا على م�ضيفه هال

�سيتي بثنائية نظيفة ،ليعقد موقف
النمور الذين �أ�صبحوا على حافة ال�سقوط
يف منطقة اخلطر.
�أحرز بيلي جونز وجريمن ديفو ،هديف
فوز �سندرالند يف ال�شوط الثاين ،لريفع
ر�صيده �إىل  24نقطة ولكنه
ال زال يف املركز الأخري وت�أكد
هبوطه املو�سم املقبل
لدوري الق�سم الثاين يف
�إجنلرتا (ت�شامبيون�شيب.).
يف املقابل توقف ر�صيد
هال �سيتي عند  34نقطة،
يف املركز ال�سابع ع�رش.
و�سحق لي�سرت �سيتي �ضيفه
واتفورد بثالثية نظيفة
لريفع ر�صيده �إىل 43
نقطة يف املركز التا�سع ،يف
حني توقف ر�صيد واتفورد
اخلام�س ع�رش يف الرتتيب
عند  40نقطة .حملت ثالثية
الثعالب توقيع �أونيني نديدي ()38
وريا�ض حمرز ( )58ومارك الربايتون
( .)90و�سقط وي�ست بروميت�ش يف
فخ التعادل � 2-2أمام م�ضيفه برنلي،
ليحتل الأول املركز الثامن بـ 45نقطة
يف مقابل  40نقطة لربنلي الرابع ع�رش يف
الرتتيب .وبنف�س النتيجة تعادل �ستوك
�سيتي الثالث ع�رش يف الرتتيب وله 41
نقطة  ،مع م�ضيفه بورمنوث العا�رش يف
جدول امل�سابقة وله  42نقطة .وخرج
�سوانزي �سيتي ،من منطقة الهبوط يف
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم،
بفوزه  ،0 1-على �إيفرتون ليتلقى
دفعة هائلة للبقاء يف امل�سابقة .وبعد
خ�سارة هال �سيتي  2-0يف وقت �سابق
اليوم �أمام �سندرالند ،الذي ت�أكد هبوطه
قبل ذلك ،ح�سم �سوانزي االنت�صار
ب�رضبة ر�أ�س يف ال�شوط الأول لفرناندو
يورينتي.

�سيكون على موناكو ،الذي خ�رس 2-0
مبلعبه يف ذهاب قبل نهائي دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم�،أمام يوفنتو�س� ،أن
ي�صنع التاريخ يف لقاء الإياب اليوم
الثالثاء� ،إذا �أراد �أن ي�ضع حدا لغياب �أندية
الدوري الفرن�سي الطويل عن النهائي.
كما �سيتعني على موناكو ،وهو �أخر فريق
فرن�سي ي�صل النهائي عندما خ�رس �أمام
بورتو بقيادة جوزيه مورينيو يف ،2004
�أن ي�ضع حدا مل�سرية يوفنتو�س اخلالية
من الهزائم على �أر�ضه يف �أوروبا منذ 4
�سنوات �إ�ضافة ل�سل�سلة من  6مباريات
متتالية للفريق الإيطايل يف البطولة دون
�أن تهتز �شباكه.
ومل يفز موناكو مطلقا مبباراة يف
�إيطاليا يف �سبع حماوالت �سابقة كما لن

يعطيه �سجل يوفنتو�س �أمام الأندية
الفرن�سية الكثري من الت�شجيع �إذ انت�رص
الفريق الإيطايل يف  11مواجهة �سابقة
يف �أدوار خروج املهزوم �ضد مناف�سني
فرن�سيني بينهم موناكو نف�سه مرتني.
وعلى ال�صعيد ذاته ،عاد فريق �أتلتيكو
مدريد للتدريبات ا�ستعدا ًدا ملواجهة جاره
ريال مدريد ،يوم غد الأربعاء ،يف �إياب
ن�صف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة
القدم ،حيث �سيحاول "الروخيبالنكو�س"
ذهابا .وقاد
قلب خ�سارتهم بثالثية نظيفة
ً
املدير الفني لأتلتيكو مدريد ،الأرجنتيني
دييجو �سيميوين� ،أول �أم�س الأحد ،مران
فريقه مب�شاركة خوانفران توري�س
والأوروجواياين خو�سيه ماريا خيمينيز،
بعد �أن تعافيا من �إ�صابتيهما.

يف الدوري الإيطايل للدرجة الأوىل

روما املثايل يهزم امليالن املفكك
�سقط امليالن على ملعبه
وو�سط جماهريه �أول �أم�س
الأحد برباعية �أمام روما الذي
�إنتف�ض بقوة بعد اخل�سارة

�أتالنتا مع م�ضيفه �أودينيزي
( ،)1-1و�إكت�سح الت�سيو
فريق �سامبدوريا ب�سباعية
وودع
مقابل ثالثة �أهداف،
ّ

يف �إطار مباريات الدوري الإ�سباين

رباعية لرب�شلونة وريال مدريد

اجتاز بر�شلونة عقبة جديدة وبات
بانتظار خدمة من الآخرين بعدما حقق الفوز
على �ضيفه فياريال  4-1ال�سبت املا�ضي
يف اجلولة ال�ساد�سة والثالثني من الدوري
الإ�سباين لكرة القدم .ويت�صدر بر�شلونة
بهذه النتيجة ترتيب الدوري بفارق  3نقاط
عن ريال مدريد الذي يلعب حاليا ب�ضيافة
غرناطة  ،علما ب�أن للفريق امللكي مباراة
م�ؤجلة .واكتفى فريق ريال مدريد بت�سجيل
� 4أهداف ،يف مرمى م�ضيفه غرناطة ،خالل
املباراة التي �أقيمت ال�سبت املا�ضي على
ملعب "لو�س كارميني�س" وانتهت بفوز
الريال بنتيجة  .-0 4ويف مباريات �أخرى،
�سقط فريق �إ�شبيلية يف فخ التعادل  1ـ ،1
�أمام �ضيفه ريال �سو�سييداد خالل املباراة
التي جمعتهما اليوم اجلمعة املا�ضي.
يف حني حافظ �سبورتينج خيخون ،على
فر�صته يف البقاء بالدوري الإ�سباين لكرة
القدم ،بفوزه الثمني ( )1-0على ال�س
باملا�س .وحقق �أتلتيكو مدريد فو ًزا مهما

و�صعبا على
ً
�ضيفه �إيبار،
بهدف نظيف
�سجله �سا�ؤول
نيجو يز ،
يف
وذلك
املباراة التي
ا حت�ضنها
ملعب
في�سينتي
كا لد ير و ن .
يف حني �أهدر
فريق �أتلتيك
بيلباو فر�صة
التقدم �إىل املركز اخلام�س يف جدول ترتيب
الإ�سباين لكرة القدم بعد خ�سارته �أمام
م�ضيفه ديبورتيفو �أالفي�س (� )1-0أول
�أم�س الأحد .وو�ضع فالن�سيا ح ًدا لنتائجه
الباهتة يف بطولة الدوري ،بعدما حقق فو ًزا
ثمي ًنا  1 / 4على �ضيفه �أو�سا�سونا .يف

حني عمق �إ�سبانيول من جراح ديبورتيفو ال
كورونيا يف الليجا بعدما �أ�سقطه يف عقر داره
بهدف مقابل �إثنني على ملعب "الريازور".
ووا�صل ماالجا م�سل�سل انتفا�ضته يف الليجا
كبريا على ح�ساب
ؤخرا بعدما حقق فو ًزا
ً
م� ً
�ضيفه �سيلتا فيجو بثالثية دون مقابل
على ملعب "ال رو�ساليدا".

يف الديربي الإ�سبوع املا�ضي
�أمام اجلار اللدود الت�سيو
لي�ستعيد فريق العا�صمة
املركز الثاين الذي خطفه
نابويل بفوزه ال�سبت املا�ضي
على كالياري.
وحافظ نادي يوفنتو�س
على عادته بقلب النتيجة
على ملعبه �أمام جاره اللدود
تورينو يف بطولة الدوري
وذلك بعدما�سجل الأرجنتيني
جونزالو هيجواين مهاجم
ال�سيدة العجوز هدف التعادل
يف الدقيقة  92بت�سديدة
�صاروخية لينتهي اللقاء
( .)1-1يف حني تعادل فريق

ر�سميا مناف�سات
بالريمو
ً
الدوري الإيطايل املمتاز لكرة
القدم ،وهبط لدوري الدرجة
الثانية بعد تعادله 1/1
�أمام م�ضيفه كييفو فريونا،
و�أهدر �أنطونيو كاندريفا،
العب �إنرتميالن ،ركلة جزاء
بالدقيقة ( ،)87ليخ�رس
(� )1-0أمام جنوى املتوا�ضع
يف �سابع مباراة على التوايل،
ال يعرف فيها الفوز ،يف حني
�شهدت �أي�ضً ا هذه اجلولة
فوز �إمبويل على بولونيا / 3
 ،1وكروتوين على بي�سكارا
� / 1صفر ،وتعادل �سا�سولو
مع فيورنتينا .2 / 2
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حقق رقم قيا�سي �إرتري جديد يف املاراثون

الأ�سطوري زرئي �سناي يحقق طموحه يف م�شروع نايكي

�سجل العداء الكيني �إيليود كيبت�شوغي
�أ�رسع زمن يف تاريخ �سباق املاراثون عندما
قطع امل�سافة ،يف �ساعتني و 24ثانية لكنه
مل ي�ستطع ك�رس حاجز ال�ساعتني.
وتفوق كيبت�شوغي بالزمن اجلديد الذي
�سجله يف حلبة مونزا الإيطالية ل�سباقات
ال�سيارات على الرقم القيا�سي لهذا
ال�سباق والبالغ �ساعتني ودقيقتني و57
ثانية وامل�سجل ب�إ�سم الكيني ديني�سكي
موتو يف برلني يف .2014
لكن الرقم اجلديد رغم ذلك لن ي�سجل كرقم
قيا�سي ر�سمي لل�سباق ب�سبب ترتيبات
ال�سباق وب�صفة خا�صة طريقة حتديد �إيقاع
و�رسعة املناف�سني  ،و�سجل الكيني ديني�س
كيميتو الرقم القيا�سي احلايل عندما قطع
م�سافة ال�سباق يف �ساعتني ودقيقتني و57
ثانية يف برلني .2014
و�أنطلق ال�سباق يف اخلام�سة و 45دقيقة
�صباحا بالتوقيت املحلي لإيطاليا حتت
جنح الظالم وقبل غروب ال�شم�س  ،وذلك
رغبة من املنظمني لتفادي م�شكلة الرياح
التي قد تواجه العدائني يف امل�ضمار .
و�شارك يف ال�سباق ثالثة ريا�ضيني فقط
من بينهم العداء االرتري زرئي �سناي
تد�سي  ،و�أقيم برعاية �رشكة نايكي يف �إطار
م�رشوع ت�سويقي يحمل �إ�سم "ماراثون ما
دون ال�ساعتني".
و�أكدت ال�رشكة و�آخرون �أن امل�رشوع الذي
مت العمل فيه �سبعة �أ�شهر كاملة  ،يعك�س
�أن نتائج اجلمع بني املوهبة والتدريب
والتكنولوجيا قد تكون مذهلة دون احلاجة
مل�ساعدة مواد كيميائية.
و�شكل احلذاء الذي يزن  200جرام القاعدة
للم�رشوع ب�أكمله،
ا لأ �سا �سية
�إن دمج بع�ض
وقالت نايكي
منها الكربون
ا ملو ا د
منحني ي�ساعد
بت�صميم
زاوية القدم
يف تغيري
ما
وهو
يعني �أن

يحتا ج
�أربعة

حذ ا ء

ا ملت�سا بق
لطاقة �أقل
مبقد ا ر
يف املئة
لري ك�ض
با ل�رس عة
نف�سها
مقا ر نة
ب�أ ف�ضل
�سابق.

و�إ�ستغرق ال�سباق من زرئي �سناي (�صاحب
الرقم العاملي لن�صف املاراثون)� ،ساعتني
و�ست دقائق وخم�سني ثانية  ،فيما �أنهى
املت�سابق الثالث ليلي�سا دي�سي�سا ال�سباق
يف �ساعتني و 14دقيقة.
وتوج زرئي �سناي م�شاركته يف �إطار م�رشوع
"نايكي"  ،بتحقيقه �أف�ضل رقم �شخ�صي له
وللبالد وذلك بعدما �أنهى امل�سافة املقدرة
( 42كيلومرت)  ،يف �ساعتني و�ست دقائق
وخم�سني ثانية  ،لكن عدم �إعرتاف الإحتاد
الدويل للعبة باالرقام امل�سجلة يف املاراثون
� ،أعاد االعتبار للرقم القيا�سي املحلي يف
مناف�سات املاراثون وامل�سجل �سابقا ب�إ�سم
العداء ياريد �أ�سمروم (�ساعتني  7دقائق
و 26ثانية) الذي حققه يف مدينة ديجو
بكوريا اجلنوبية.
و�إىل جانب حيازته للرقم القيا�سي العاملي
لن�صف املاراثون ( 21كلم)  ،توج زرئي
�سناي بلقب بطولة العامل لهذه امل�سافة
�أربعة مرات متتالية من  2006واىل 2009
 ،قبل �أن يزيد من تتويجاته بلقب �آخر يف
. 2012
ومن املفارقات الغريبة يف ال�سباق هو
�صمود رقم زرئي �سناي العاملي مل�سافة
 21كيلومرت البالغ  58:23دقيقة والذي
�سجله يف ل�شبونة الربتغالية عام ، 2010
�أمام �سباق ال�سبت املا�ضي بحلبة مونزا
 ،حيث قطعت امل�سافة نف�سها بتوقيت
زمني قدره (� )59:57أي بفارق �أكرث من
دقيقة كاملة عن رقم زرئي �سناي العاملي
رغم تواجد خرية من العدائني يف مهمة
ت�رسيع الإيقاع.
وهو برهان �آخر على �أن مهمة حتطيم الرقم
القيا�سي لزرئي �سناي تد�سي لي�ست
بال�سهلة ومن املرجح �أن يظل هذا الرقم
�صامداً ل�سنوات �أخرى .
و�شارك زرئي �سناي تد�سي الذي ولد
بقرية �صغرية تدعى (عدي بانا) مبديرية
دباروا باللإقليم اجلنوبي يف �أكرب البطوالت
والإ�ستحقاقات التي ينظمها الإحتاد الدويل
للعبة (الياف) منذ بداية م�شواره مع اللبعة
مطلع الألفية .
وتذخر م�سرية زرئي �سناي تد�سي ب�أرقام
قيا�سية عاملية وحملية الح�رص لها رفعت
من مقامه ومقام �ألعاب القوى الإرترية
يف املحافل العاملية  ،ويعترب فتى دباروا
الأول والوحيد الذي قطف ميدالية �أوملبية
للبالد  ،وكان ذلك يف دورة �أثينا االوملبية
عام  2004بتتويجه بالربونزية يف �إ�ستحقاق
 10الآف مرت.
و�إ�ستقطب م�رشوع"نايكي " كوكبة من
العدائني املتميزين جاءوا من كينيا و�إرتريا
و�إثيوبيا ي�صل عددهم �إىل ع�رشين عدا ًء  ،من
بينهم الرباعي الإرتري تخلي ماريام مدهن
 ،نقو�سي �أمل�سوم� ،أرون كفلي وقيت�ؤوم
كفلي.
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قب�ض لقب �أ�سد العقبة بفارق وا�ضح عن �أقرب مناف�سيه

دانئيل تخلي هيمانوت ين�سخ جناحات طواف فرن�سا يف �إيطاليا
فاز

الكولومبي فرناندو جافرييا ،ب�أول مرحلة
يف م�سريته يف �سباق كبري عندما انت�رص يف
املرحلة الثالثة ل�سباق �إيطاليا للدراجات
ليقتن�ص �أي�ضً ا �صدارة الرتتيب والقمي�ص
الوردي اخلا�ص باملت�صدر.
وتفوق جافرييا ب�سهولة يف �سباق �رسعة
دار بني جمموعة من ثمانية مت�سابقني
للمناف�سة على الفوز باملرحلة التي امتدت
مل�سافة  148كيلومرتا من تورتويل وحتى
كالياري  ،متقدما على الأملاين روديجر

زيليج مت�سابق بورا والإيطايل جياكومو
نيت�سولو مت�سابق تريك والدراج اال�سرتايل
ناتان ها�س دراج فريق دامين�شن داتا.
و�أنهى ناتنائيل برهاين املرحلة الثالثة
بالرتتيب ( )59مت�أخرا بفارق دقيقة واحدة
وثانيتني عن �صاحب املركز االول  ،فيما
حاز دانئيل تخلي هيمانوت املركز الثالث
واالربعني بعد املئة مع فارق دقيقتني
و 44ثانية يف ختام املرحلة.
ويف ح�صيلة ثالث �أيام من املناف�سات ،

يتواجد ناتنائيل برهاين يف املركز ال�سابع
واالربعني برتتيب الدراجني بعد ان ت�أخر
بفارق دقيقة واحدة و 12ثانية .بينما يحتل
دانئيل تخلي هيمانوت املركز ()158
مبتعدا بفارق  8دقائق و 49ثانية عن
املت�صدر للرتتيب العام.
و�ضمن دانئيل تخلي هيمانوت احلفاظ
على القمي�ص االزرق اخلا�ص ب�أ�سد العقبة
على االقل حتى نهاية يوم الثالثاء  ،حيث
�أبقى على الفارق الذي يف�صله مع �أقرب
مطارديه وهو  11نقطة  ،بعدما �أرتقى
بنقاطه اىل ع�رشين نقطة.
ويف ترتيب الدراجني على ال�صعيد
النقاطي  ،يحتل دانئيل تخلي هيمانوت
املركز الثاين بعد �أن ح�صد  74نقطة بفارق
 7نقاط فقط عن املت�صدر االملاين �أندريه
جريبل.
ويف ترتيب الفرق يتواجد فريق دامين�شن
داتا باملركز الثالث ع�رش يف الرتتيب مت�أخرا
بفارق دقيقة واحدة و 12ثانةي عن الفريق
املت�صدر كويك ا�ستيب البلجيكي يليه
فريق بورا االملاين باملركز الثاين والبحرين
مرييدا باملركز الثالث.
وح�صل املت�سابقون على راحة �أم�س الإثنني
و�ستنتهي املرحلة الرابعة اليوم الثالثاء.
و�ستقام املرحلة الرابعة اليوم الثالثاء
وتربط بني �سيفالو و�إيتنا حيث �ستكون
حافلة ب�صعود عقبة من الدرجة االوىل ،
فيما �ستكون املرحلة اخلام�سة بني بيدارا
ومي�سينا.

�ضمن دوري الدرجة االوىل باالقليم االو�سط

البحراالحمر ي�شدد اخلناق على ال�صدارة من بوابة اخريا

�شدد البحراالحمر اخلناق على املت�صدر
دندن بعدما �سجل فوزا ع�صيبا بهدف
مقابل ال�شئ على �أخريا –�سالم �ضمن
مواجهات دوري الدرجة االوىل لكرة القدم
بالإقليم االو�سط  ،فيما �إقتلع التحرير
ثالث نقاط ثمينة .
عند الثانية ظهرا  ،كان �إ�ستاد ا�سمرا
الدويل على موعد مع لقاء البحراالحمر
و�أخريا –�سالم  ،بغايات وطموحات
متباينة  ،فاالول كان يود �إ�ستثمارها
لت�ضيق الهوة مع �صاحب املركز االول ،
يف حني كانت �أهداف اخريا ترتكز لتحقيق
املفاج�أة و�إنزال الهزمية بالعمالق (االحمر
واالبي�ض).
وانتهت جمريات ال�شوط االول  ،بح�سب
مات�شتهيه �سفينة �أ�شبال املدرب/
�سمري �سعيد  ،حيث خيمت نتيجة التعادل
ال�سلبي على الدقائق  45االوىل.
ويف ال�شوط الثاين كان التقارب �سيد
املوقف  ،اال ان متكن الالعب روبيل
�سلمون من �إهداء فريقه الهدف االول
وهدف االنت�صار الغايل بحلول الدقيقة
الثانية وال�ستني من مردود �شخ�صي
كبري.
ومل تفلح جميع املحاالوت يف م�ضاعفة
النتيجة �أو تعزيز النتيجة من قبل كال
الفريقني  ،ليقطف البحراالحمر العالمة
الكاملة ويوا�صل رحلة املطاردة خلف
دندن االول بفارق نقطتني.
وتواجه فريقا التحرير و�سيتي �سنرت يف
اللقاء الثاين عند الرابعة ع�رصا  ،على �أمل
حت�سني املراكز يف الرتتيب العام.
و�أهدى الالعب فلمون �سمري االنت�صار
الثمني لفريقه التحرير يف اللقاء بعدما
�أحرز هدف فريقه الوحيد يف �أطوار ال�شوط
االول.
هذا و�أقيمت �أم�س االثنني مباراة م�ؤجلة
�ضمن ر�سم ك�أ�س اال�ستقالل باالقليم
االو�سط.
وقطع فريق عداقاحمو�س ت�أ�شرية العبور
للدور ن�صف النهائي بعدما جتاوز عقبة
�سقن للبناء بثالثة �أهداف لهدفني ،

لي�ضيفه اىل �ضحاياه بالبطولة .
و�سجل �أهداف عداقاحمو�س كل من مكئيل
حماري يف الدقيقة الثانية والع�رشين
ومريون �أكايل يف منا�سبتني (� ،64رضبة
جزاء .)75
بينما حمل هديف �سقن للبناء �أبيل
قيت�ؤوم يف الدقيقة الثانية والع�رشين ،

وكفلي ماريام ايوب يف الدقيقة احلادي
وال�سبعني.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
العا�صمية اليوم الثالثاء با�ستاد ا�سمرا
الدويل � ،إذ يتقابل يف االول فريقا قجرت
و�رشكة �سمبل  ،بينما �ستدور الثانية بني
قزاباندا وعدولي�س يف قمة كروية.

يف ت�صويت رابطة الكتاب ال�صحفيني

ر�سميا ..كانتي يتوج بجائزة العب العام يف �إجنلرتا

ح�صل الفرن�سي جنولو كانتي ،العب
ت�شيل�سي الإجنليزي �أم�س االثنني ،على
جائزة �أف�ضل العب يف عام  ،2017يف
ت�صويت رابطة الكتاب ال�صحفيني.
و�سبق وح�صد كانتي لقب �أف�ضل العب
يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم ،بعد
قيادته ت�شيل�سي ل�صدارة ترتيب
الربميريليج.
وذكرت �شبكة "�سكاي �سبورت�س"
الربيطانية � ّأن كانتي ح�صل على �أكرب
متفوقا على زميله
عدد من الأ�صوات،
ً
يف الفريق ،البلجيكي �إيدين هازارد،
والإجنليزي ديلي �آيل ،العب توتنهام،
يف الت�صويت الذي �شارك فيه 350
ريا�ضيا.
�صحفيا
ً
ً
وقال كانتي ،عقب ح�صوله على

اجلائزة�" :إ ّنه �أمر عظيم وفخر يل..
فرغم وجود عدد من �أف�ضل الالعبني يف
فريقي ،ت�شيل�سي ،والدوري الإجنليزي
عموما ،ح�صلت على �أعلى الأ�صوات،
ً
�إنها حلظة �سعيدة يف م�سريتي
الكروية".
وجاء هازارد يف املركز الثاين ،يليه
ديلي �آيل الذي حل ثال ًثا يف الت�صويت
الذي ناف�س فيه �أي�ضً ا �سريجيو �أجويرو،
من مان�ش�سرت �سيتي ،وتوبي �ألدريفيلد
وهاري كني ،من توتنهام ،ودييجو
كو�ستا و�سيزار �أزبيليكويتا وديفيد
لويز ،من ت�شيل�سي ،بجانب زالتان
�إبراهيموفيت�ش ،من مان�ش�سرت يونايتد،
و�أليك�سي�س �سان�شيز ،من �أر�سنال،
وفيليب كوتينيو ،من ليفربول.
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�أفعى ابتلعت فري�سة �ضخمة فخ�سرت جلدها �إ�صطباحة فندق تتقا�سمه دولتني!
تُ عرف الثعابني والأفاعي بقدرتها على ابتالع حيوانات
�أكرب منها باحلجم� ،إال �أن هذه الأفعى ا�ضطرت للتخل�ص
من جزء من جلدها ،بعد �أن ابتلعت فري�سة �ضخمة تفوق
قدرتها.
ويف مقطع الفيديو الذي تناقله م�ستخدمو موقع التوا�صل
في�س بوك ،يظهر جلد
ا ال جتما عي
وقد بد�أ بالتف�سخ
الأفعى
و ا لت�سا قط ،
�أن
بعد
ا بتلعت
حيو ا ن
بلو �سو م
�ضخم ،
و ي�رش ح
ئد
�صا
الزواحف لوكي
الأفعى �آذت نف�سها بعد
كيف �أن
�أن التهمت الفري�سة ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.
وي�ضيف لوكي "يبدو �أن الأفعى قد ربحت للتو معركة �ضد
فري�سة كبرية ن�سبي ًا ،والتي تبني فيما بعد �أنها حيوان
بلو�سوم طويل الذيل ،وعلى �إثر ذلك ،بد�أت الأفعى تفقد
الكثري من جلدها".
وعلق لوكي على �سلوك الأفعى العدائي جتاهه "من الوا�ضح
�أن الأفعى ال ترغب ب�أن يزعجها �أحد وهي ته�ضم وجبتها،
وهذا ال�سلوك �شائع بني الثعابني بعد تناولها وجبة طعام
كبرية ،ورمبا يكون ذلك �أي�ض ًا ناجت ًا عن اجلرح الكبري الذي
تعر�ضت له ،وهي حتاول ه�ضم الفري�سة".
وحاولت الأفعى عدة مرات لدغ لوكي ،لكنه ا�ستطاع
بخربته جتنب هجماتها املتكررة ،قبل �أن يتم نقل الأفعى
�إىل مكان �آمن ،ورد ًا على �س�ؤال بع�ض امل�شاهدين فيما �إذا
كانت الأفعى بحاجة �إىل قطب لعالج جراحها ،قال لوكي �إن
اجلراح كانت �سطحية و�ست�شفى لوحدها مع الوقت.

اعتقد �أنها ح�سناء وتفاج�أ يوم الزفاف بقبحها!

عمرها  37عاماً
ً
وتنجب  38طفال !!!

برجك اليوم!..

قال �سيا�سي �أوغندي ال�شهر
املا�ضي� ،إن مواطنة �أوغندية تبلغ
ال
من العمر  37عاماً ،لديها  38طف ً
من بينهم �أربع جمموعات عبارة
عن توائم ثالثية وثالث جمموعات
توائم رباعية وثنائية.
و�أجنبت مرمي ناباتانزي من
قرية كابيمبريي ،على بعد حوايل
 50كيلومرتا �شمال �رشق العا�صمة
كمباال ،جميع �أطفالها من نف�س
الرجل.
وقال �سامارى مو�سينريو ع�ضو
جمل�س املقاطعة لوكالة االنباء
الأملانية (د.ب�.أ) �إن �أعمار الأطفال
ترتاوح بني �أربعة ا�شهر و23
عاما.
وقال مو�سينريو �إن املر�أة تكافح
من �أجل دعم �أطفالها لأنها ال تتلقى
�أي م�ساعدات مالية من والدهم.
و�أ�ضاف �أن ال�سيا�سيني من
املنطقة قاموا بجمع م�ساعدات
حكومية لتوفري بذور الذرة
لنباتانزى كي نقوم بزراعتها
ملواجهة اعباء املعي�شة.

حكم وامثال

ا
�صباح يوم الزواج� ،أقدم عري�س جزائري على رفع دعوى ق�ضائية� ،أمام
�ضد عرو�سه ،متّهم ًا �إياها و�أهلها
حمكمة �سيدي حممد يف اجلزائر العا�صمة ّ
باخليانة والتزوير والن�صب واالحتيال.
وبح�سب �صحيفة "البالد" اجلزائرية ،ف�إن ال�سبب يعود �إىل �أنها �أخفت
وجهها احلقيقي ،الذي يظهر قبحاً ،وذلك بطالء الوجه ب�أكدا�س من
امل�ساحيق والطالء ،حتى تظهر يف �أح�سن هيئة وجمال ،وح�سن ،بف�ضل
املكياج.
وغيرّ املكياج من حقيقة وجه العرو�س ،الأمر الذي �أ�صاب العري�س
يتحول مبا�رشة بعد ا�ستيقاظه من النوم ،يف �صباح
ب�صدمة نف�سية ،جعلته
ّ
اليوم الأول للعر�س� ،إىل املحكمة لرفع ق�ضية حتايل وخيانة وتزوير.
وعقب هذه ال�صدمة ،قال الزوج "املغدور" لو�سائل الإعالم� ،إنه مل
التعرف عليها ٬وظنّها �شخ�ص ًا غريب ًا دخل بيته بغر�ض ال�رسقة،
ي�ستطع
ّ
فانتابه الذعر حلظتها ،قبل �أن يكت�شف بعد ذلك �أنّ ها زوجته التي بدت له
فاتنة ،ليلة البارحة ،وال�سبب يعود �إىل اال�ستعمال املفرط مل�ستح�رضات
التجميل".
وطالب العري�س بتغرمي زوجته ،وتعوي�ض ال�رضر النف�سي واملعنوي
الذي ح�صل له ،يف ق�ضية تعترب الأوىل يف اجلزائر.

�سمعنا عن الدول التي ال يوجد
بني حدودها �أي فا�صل ،كما هو
احلال بني هولندا وبلجيكا �أو
ال�سويد والرنويج.
لكن ،ما قد يبدو غريب ًا هو وجود
بناء واحد داخل دولتني ،كما هو
احلال يف فندق �أربيز الواقع على
احلدود بني فرن�سا و�سوي�رسا.
ف�إذا كنت تنام يف �إحدى غرف
ذلك الفندق ،فمن الطبيعي �أن يكون ر�أ�سك يف �سوي�رسا وقدماك يف فرن�سا! �أو �أن تنام
�أنت و�رشيكك على ال�رسير نف�سه ،لكن ك ً
ال منكما يف بلد خمتلف!
وتعود ق�صة �أربيز �إىل عام  ،1862حني كان البلدان يت�شاجران لل�سيطرة على
مناطق على احلدود بينهما ،وحني قبلت الدولتان بعد معارك طويلة تر�سيم احلدود
وقَّ عا اتفاق ًا ين�ص على عدم امل�سا�س باملباين التي �ستقع على ال�رشيط الفا�صل
بينهما.
وحني علم �أحد رجال الأعمال -ويدعى مون�سيور بونثوث -بالأمر �سارع �إىل
بناء بار وبقالة جتارية على احلدود قبل تنفيذ االتفاق لي�ضمن تهريب الكحول
والتبغ وال�شوكوالته بني البلدين ،وعقب الرت�سيم �أ�صبح البار يف فرن�سا والبقالة
ب�سوي�رسا.
وحتول �إىل فندق عام  1921بعد �أن ا�شرتته جويل �أربيز ،لي�صبح مزار ًا فريد ًا من
نوعه يف العامل.
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برج احلمل /اذا كنت ترغب يف النجاح ويف حتقيق �شيء ذو
قيمة ،فحان الوقت �أن تتحالف مع الآخرين ،قد يكونوا �أقرباء
�أو �أ�صدقاء �أو زمالء يف العمل .ال تدع الفر�صة تفوتك ،فيجب
عليك االنتفاع من هذه الفر�صة وبذل جمهود .من املحتمل
�أن تنقلب عليك الأمور التي مل حت�سمها بعد عندما ال تتواجد
الفر�ص ال�سانحة والظروف املب�شرة املتاحة الآن.
برج الثور� /أنت على وفاق وان�سجام تام مع حميطك� ،سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو املهني.
انتفع من هذا التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط القائمة بينك وبني الآخرين للت�سلح يف الأوقات
الع�صيبة التي تكون فيها جمموعة الأبراج الكونية غري مب�شرة والأحوال لي�ست ل�صاحلك.
برج اجلوزاء /كل ما كنت تهدف �إليه منذ فرتة طويلة �أ�صبح من املمكن الو�صول �إليه ،حيث
تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم املقدم لك من كل �صوب لإمتام اخلطوات الأخرية الالزمة
لذلك .حافظ على ال�سري يف خطى واقعية ووا�صل ال�سعي وراء الو�صول �إىل �أهدافك و�سوف ت�ؤتي
ثمار ذلك.
برج ال�سرطان /حالتك البدنية والذهنية يف �أح�سن حال ،لذا لديك ت�أثري �إيجابي كبري على
الآخرين الذين يالحظون مدى �إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة� .سوف تنف ُـذ احلما�سة التي تغمرك
وتتخلل كل من تتعامل معه وت�ؤثر فيه ،فتجدهم خري عون وم�ساعد لك يف تنفيذ وحتقيق �أهدافك
التي ظننت �أنها لن تتحقق .انتفع من تلك الطاقة ال�صادرة منك قبل �أن يفوت الوقت ومير دون
ذلك.
برج الأ�سد /مبا �أنك الآن تن�ضح بهالة خا�صة من القوة واال�ستقرار ،ف�إن النا�س �سوف يلجئون
�إليك من �أجل امل�ساعدة والدعم .حاول ا�ستخدام طاقتك يف م�ساعدة الآخرين ،حيث �أنهم �سوف
يردون اجلميل بالت�أكيد يف املرة القادمة التي حتتاج فيها �إىل م�ساعدة .لكن حاول �أال تغفل عن
�أهدافك لأنك الآن متلك القوة الالزمة لتحقيقها.
برج العذراء /هناك ما يعوقك عن التقدم يف اجتاه �أهدافك ،فال تي�أ�س �أو تتوقع تلقي الكثري
من املوا�ساة من �أي �شخ�ص .اح�شد قوتك وا�ستمر يف تتبع �أحالمك – حتى و�إن كان البد من تغيريها
بع�ض ال�شيء .ال تت�صرف بت�سرع وحافظ على طاقتك .انظر �إىل هذه امل�شكلة كمهمة �أخرى يجب
�إجنازها ،وثق �أنه لن يقف �أمامك �أي �شيء.
ً
برج امليزان /حان وقت تو�ضيح الأمور ،وهذا ينطبق على املهام امل�ؤجلة و�أي�ضا �سوء التفاهم
بني الزمالء .الثقة التي تن�ضح بها مغرية وجذابة للآخرين� .أنظر �إىل العامل من خالل عيون
مفتوحة .املعارف القدمية قد تعيد لك حيويتك .ا�ستخدم طاقتك يف الأن�شطة الريا�ضية � ً
أي�ضا.
�إذا مل يكن لديك احلافز ال�سليم من قبل ،ميكنك البدء الآن� ،أخريًا.
برج العقرب /ال �شيء ي�سري ح�سب رغبتك يف الوقت احلايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري مدخلك ،قد
تنجز �أهدافك ب�شكل �أ�سرع ،كما قد ت�ساعد �آراء الآخرين� .سوف تواجه يف حياتك اخلا�صة جميع
�أنواع امل�شكالت ،ولكن يجب �أن تكون وجهة نظرك وا�ضحة يف هذا املوقف� .سالمتك اجل�سدية قد
ت�صبح �أف�ضل .فكر يف �أ�سلوب حياتك ،ولكن ال تكن قا�سيًا على نف�سك.
برج القو�س /يف الوقت احلايل� ،أنت تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س ،و�صحتك لي�ست يف �أح�سن �أحوالها.
اثبت يف مكانك اليوم ،فالأوقات اجليدة قادمة .يف الوقت احلايل ،حاول �أن تذكر نف�سك
بالذكريات ال�سعيدة – وعندئذ �سرتى �أن حتى هذه املرحلة ال�سيئة �سوف مت�ضي و�سوف ت�شعر
ب�شيء من التفا�ؤل.
ً
برج اجلدى/يبدو يف الوقت احلايل �أنك تواجه عد ًدا متزايدا من التعقيدات غري املتوقعة.
ال يقع اللوم على من هم حولك – يف بع�ض الأحيان تكون �أنت املخطئ .حاول �أن تظل ً
هادئا و�أن
ترى العقبات املوجودة يف طريقك كو�سيلة الكت�شاف مداخل جديدة .اعد اكت�شاف هدوئك و�سوف
تخرج من هذه املرحلة �أقوى.
برج الدلو/ت�ستطيع �أخذ نف�س عميق واال�سرتخاء ،وقد حان الوقت لكي تفكر يف نتائج املجهود
الذي قمت به .ا�ستغل هذه املرحلة لتح�سني حالتك ال�صحية� .سوف تعطيك الفيتامينات والهواء
ً
النقي ً
جديدا من احلياة والذي �سيكون يف غاية الأهمية .ت�ستطيع التمتع بحياتك اخلا�صة
عقدا
�أكرث وق�ضاء �أوقات �أكرث مع �أ�صدقائك وعائلتك يف حالة عدم وجود �سوء تفاهم ونزاعات.
برج احلوت�/سوف تقابلك التحديات ب�صورة متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة لك الكثري
من ال�ضغوط .رمبا يجب �أن تبتعد عن الطريق � ً
أحيانا بد ًال من حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف
ي�ساعك هذا على توفري طاقتك للأ�شياء الهامة بحق ،خا�صة يف العمل.
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