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املعلمون يحتفلون باليوم العاملي للمعلم بتكرمي املعلم املثايل البنك الوطني للتنمية واال�ستثمار يقدم
قرو�ض مبليار نقفة خالل  20عاما

احتفل املعلمون يف اخلام�س من
اكتوبر اجلاري باليوم العاملي
للمعلم حتت �شعار "حقوق التعليم
تت�أكد عرب معلم كف�ؤ".
ويف االحتفال الذي �شارك فيه
كبار امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم
وال�ضيوف املدعوين ،القى رئي�س
جمعية املعلمني اال�ستاذ� /سم�ؤون
حماري كلمة او�ضح فيها بان اجلمعية
ت�سعى جاهدة ل�ضمان تعليم اكادميي
جيد يف كافة ارجاء البالد ،بالتن�سيق
مع اجلهات ال�رشيكة .
وقال اال�ستاذ �/سم�ؤون "ان تطور

وتقدم الدول يرتكز �إىل نوعية التعليم
املقدم يف الدولة ،وان اال�ستثمار
ال�ضخم الذي تقوم به احلكومة
االرترية يف القطاع التعليمي ينطلق
من هذا االميان ،وميكن القول ب�أنه
مت ت�أكيد توزيع وانت�شار املدار�س
يف البالد ،وما تبقى هو ت�أكيد كفاءة
وجودة نوعية التعليم ،داعيا كافة
ال�رشكاء واجلهات املعنية للقيام
بالعمل املن�سق مع املعلم الذي يعد
الالعب الرئي�سي واال�سا�سي.
من جانبها او�ضحت الدكتورة/
حليمة حممد من وزارة التعليم
م�ضمون ور�سالة �شعار هذا العام

خرجت مدر�سة مندفرا مل�ساعدي
التمري�ض يف ال�ساد�س من اكتوبر اجلاري
 145طالب وطالبة تلقو درا�سة نظرية
وتطبيقية امتدت اىل �سنة و�ستة ا�شهر.
والقى مدير املدر�سة اال�ستاذ /برخت
ف�سهايي يف مرا�سم التخرج كلمة او�ضح
فيها بان الطالب قدموا من مدر�سة وار�ساي
يك�ألو  ،وان  % 85من املتخرجني بدرجة
ال�شهادة هن طالبات .وواو�ضح اال�ستاذ /
برخت بان الطالب حققوا نتائج عالية
بعد م�شاركتهم يف امتحان اعدته وزارة
ال�صحة ي�ؤكد كفاءتهم  ،متمنيا لهم
اوقات عمل طيبة .بدورها قالت م�س�ؤولة
وحدة متابعة مدار�س م�ساعدي التمري�ض
يف االقاليم املمر�ضة /القاني�ش تخلي
قرقي�ش يف الوزارة "ا�شارت اىل الوزارة
الزالت جتري ا�ستثمار �ضخم يف تطوير
املوارد الب�رشية والبنى التحتية ل�ضمان
لتو�سيع اخلدمات ال�صحية من حيث
الكمية والنوعية ،وان مدار�س م�ساعدي
التمري�ض املفتوحة يف خمتلف املدن
جزء من ذلك اال�ستثمار ،مو�ضحة بان
املتخرجني �سنويا يلعبون دورا كبريا

يف �سد النواق�ص و�ضمان تطور اخلدمات
ال�صحية .من جهتها اكدت ممثلة
اخلريجني جاهزيتهم لتنفيذ عهدهم
املتمثل يف �ضمان �صحة جمتمعهم.
واو�ضح املديرالعام امل�ؤقت لق�سم
ال�سيا�سة واخلطط واملوارد الب�رشية
يف وزارة ال�صحة الدكتور /برهاين
دبرو، ،بان االجنازات املحققة يف
املجال ال�صحي على م�ستوى البالد نتاج
اال�ستثمار اجلاري يف املوارد الب�رشية
 ،منا�شدا اخلريجني لتعزيز م�ساهمتهم
املهنية باحلفاظ على تلك املكت�سبات
واالرتقاء اىل اعلى املراحل .هذا وت�شري
م�ستندات مدر�سة مندفرا مل�ساعدي
التمري�ض التي ت�أ�س�ست يف العام 2003
بانها خرجت حتى االن للمرة الثانية
ع�رش  1184طالب وطالبة ، .يذكر
بان مدر�سة قندع مل�ساعدي التمري�ض
خرجت يف التا�سع والع�رشين من
�سبتمرب املن�رصم  121طالب بينهم
 79طالبة مب�ستوى ال�شهادة بعد تلقي
درا�سة نظريا وتطبيقيا ا�ستمرت ملدة
�سنة و�ستة ا�شهر.

مدر�سة مندفرا مل�ساعدي التمري�ض تخرج دفعة من طالبها

 ،كما قدمت تو�ضيحا مف�صال حول
�صفات املعلم الكف�ؤ وت�أكيدها
ل�ضمان كفاءة التعليم.
هذا ويتم احياء اليوم العاملي
للمعلم على م�ستوى البالد للمرة
الثانية والع�رشين وعلى امل�ستوى
العاملي للمرة اخلام�سة والع�رشين.
احتفل
ويف االقليم االو�سط
باملنا�سبة " يف ال�ساد�س من اكتوبر
بتكرمي  88معلما بينهم  25من
املعلمات.
وكان عبارة عن �شهادات تقديرية
ووتقدمي مبالغ مالية للمعلمني
امل�ستحقني الذين عملوا يف احلقل
التعليمي من  40اىل  56عام ًا و14
معلما من املكرمني اجنزوا اعماال
جيدة ب�شهادة اجلميع.
وقال رئي�س الفرع اال�ستاذ افورقي
قربي ازقابهري انهم يعملون بالتعاون
مع �رشكائهم لتعزيز وتطوير قدرات
املعلمني واحلقل التعليمي بت�شجيع
املعلمني النموذجيني .
من جانبه ذكَّ ر م�س�ؤول مكتب
التعليم باالقليم اال�ستاذ /بالي هبتي
قابر بان املعلم ا�سا�س متني لكافة
انواع املعرفة  ،منا�شدا املعلمني
للقيام بالعمل املتفاين مدركني
اهمية امل�س�ؤولية الرزينة التي تقع
على كاهلهم.
فكما مت احياء املنا�سبة يف اقليم
�شمال البحر االحمر مبختلف االن�شطة
التي متجد عظمة املنا�سبة.

�رصح املدير التنفيذي للبنك الوطني للتنمية واال�ستثمار الدكتور /قيت�ؤوم ولدي
ماريام بان البنك قدم لزبائنه يف االعوام الع�رشين املا�ضية قرو�ض ًا مالية قدرت بنحو
مليار نقفة .
وذكر الدكتور قيت�ؤوم بان القر�ض املقدم ي�سمح به للعمل يف امل�شاريع التنموية
فقط  ،مو�ضح ًا بان تقدمي القرو�ض للمواطنني يتم بعد الت�أكد من حقيقة وواقعية وكفاءة
الدرا�سة اال�ستثمارية الدقيقة التي يقدمها املواطن وفعالية ادارتها.
وا�شار اىل ان البنك الوطني للتنمية واال�ستثمار ي�ضم حوايل  700زبون ،معظمهم ن�شط
وملتزم با�سرتجاع القر�ض يف �أوانه.
واو�ضح الدكتور قيت�ؤوم ،بان اهم زبائن البنك املواطنني النا�شطني يف جمال الت�صنيع
الزراعي وال�سياحة  ،م�شريا اىل ان البنك يقدم لهم ار�شادات مكثفة وم�ستمرة لتفعيل
القر�ض وتوظيفه كما ينبغي ،ا�ضافة اىل ذلك يقوم اع�ضاء البنك مبتابعة وتفقد مناطق
ا�ستثمارهم وزيارتها با�ستمرار .
يف اخلتام دعا املدير التنفيذي للبنك الوطني للتنمية واال�ستثمار الدكتور /قيت�ؤوم
ولدي ماريام الزبائن ا�سرتجاع القر�ض املايل يف اوانه والعمل بجدية لتاليف اخل�سائر
وتراكم الديون.

مندفرا  :بحث االحتفال باليوبيل
الف�ضي لت�أ�سي�س جمعية معاقي احلرب

عقدت يف مدينة مندفرا يف الرابع من
اكتوبر اجلاري جل�سة مباحثات مبنا�سبة
االحتفال باليوبيل الف�ضي لت�أ�سي�س اجلمعية
الوطنية ملعاقي احلرب ت�ساعد يف تغيري
جتارب معاقي احلرب يف كل املناحي.
واو�ضح امل�شاركون يف جل�سة املباحثات
بانهم ا�ستطاعوا �أالعتماد على انف�سهم
واالبتعاد عن االتكالية بف�ضل الفر�ص التي

اختتام انتخابات مدراء ال�ضواحي
بعدي خواال و�سقنيتي

اختتمت انتخابات مدراء ال�ضواحي واملدراء التنفيذيني وجلان
القرى والتي انتظمت يف مديريتي عدي خواال و�سقنيتي النتخاب
مدراء جدد.
و�أفاد املدير التنفيذي ملديرية عدي خواال ال�سيد /ت�سفاي ابرها
انه مت اجراء االنتخابات يف  22منطقة ،داعيا املنتخبني لتنفيذ
امل�س�ؤولية امللقاة على كاهلهلم بتفان وامانة ،وواو�صى املواطنني
البداء التعاون وتقدمي دعمهم للمنتخبني اجلدد.
كما نظمت انتخابات مماثلة يف مديرية �سقنيتي يف الفرتة من
الرابع وحتى الثالث والع�رشين من �سبتمرب .
ونا�شد املدير التنفيذي للمديرية ال�سيد /يوهن�س قربي م�سقل
املنتخبني لت�سيري املهمات االدارية باخال�ص و�صورة ن�شطة
وفعالة.
هذا وتوجد يف مديرية عدي خواال  110قرية يف � 22ضاحية ،ويف
مديرية �سقنيتي  38قرية يف � 18ضاحية.

خلقتها اجلمعية لتح�سني احلياة املعي�شية
لأع�ضائها خالل م�سريتها خلم�سة وع�رشين
عاما.
وا�شار اع�ضاء اجلمعية جناحهم يف
املجاالت التي ين�شطون فيها بف�ضل الدورات
املهنية والقرو�ض املالية التي تلقوها
من اجلمعية ،وان تقبل االعاقة يعد احد
ا�رسار انت�صارهم ،م�شيدين بالدعم احلكومي
وال�شعبي املقدم لهم.
واو�ضح م�س�ؤول الفرع يف االقليم اجلنوبي
ال�سيد /ت�سفالدت منق�ستو انهم يقومون
بتنظيم دورات تاهيلية لتلبية رغبات
وطلبات املعاقني ،وان الربامج اجلارية
مل�ضاعفة انتاج املعاقني حتقق نتائج
عالية.
وا�شار اىل وجود اع�ضاء منوذجيني
ا�ستطاعوا ت�أمني او�ضاعهم املعي�شية
على م�ستوى االقليم باالنخراط يف جماالت
احلدادة والنجارة وتنمية الب�ساتني
وتربية املوا�شي ا�ضافة اىل م�ؤ�س�سات
املخابز واملقاهي والنا�شطني يف التجارة
امل�صغرة.
وي�ضم الفرع يف االقليم اجلنوبي 4530
ع�ضوا ممن اعيقو يف احلرب التي خي�ضت
لتحرير البالد وحماية ال�سيادة الوطنية.
هذا و�سوف جتري مرا�سم االحتفال الر�سمي
لليوبيل الف�ضي للجمعية يف ال�سابع ع�رش
من اكتوبر اجلاري يف العا�صمة ا�سمرا حتت
�شعارَ :تعَ هُ د من اجل م�ستقبل م�رشق".
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العدد ()22

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

ّ ً ً
بومبيو وكيم ناق�شا خطوات �أمريكية مقابل تفكيك الربنامج الذري زعيمة ا�سكتلندا ّترجح ا�ستقاللها وت�ؤيد ا�ستفتاء ثانيا على «بريكزيت»
�أعلنت اخلارجية الأمريكية
�أن الوزير مايك بومبيو والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون
ناق�شا يف بيونغيانغ �أول �أم�س،
«خيارات» لتحديد مكان قمة ثانية
جتمع الأخري بالرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وموعدها .و�أ�شارت
�إىل �أن كيم دعا مفت�شني �إىل زيارة
موقع «بونغيي ري» للتجارب
الذرية ،لت�أكيد «تفكيكه يف �شكل ال
عودة عنه».
جاء ذلك بعدما لفت م�س�ؤول
�أمريكي �إىل �أن زيارة بومبيو كانت
«�أف�ضل من املرة الأخرية» ،م�شدد ًا
على وجوب بذل مزيد من اجلهود.
تقدم ،وزاد�« :ستكون
و�أ�شار �إىل �إحراز ّ
فرتة طويلة».
وبعد و�صوله �إىل �سيول� ،إثر
�ساعات �أم�ضاها يف بيونغيانغ،
يف زيارته الرابعة ،ن�رش بومبيو
على «تويرت» �صورة له وهو مي�شي
مع كيم ،وكتب يف تغريدة« :قمت
برحلة جيدة �إىل بيونغيانغ للقاء
تقدمنا يف
الزعيم كيم .تابعنا
ّ
ُ
(املربمة)
�ش�أن االتفاقات ال�سابقة
�أثناء قمة �سنغافورة» التي جمعت
كيم وترامب يف (يونيو) املا�ضي.
و�أ�ضاف�« :شكر ًا ال�ستقبايل� ،أنا

وفريقي» وفور و�صوله �إىل
كوريا اجلنوبية� ،أطلع
بومبيو جون بولتون،
للأمن
ترامب
م�ست�شار
القومي ،و�أبرز موظفي
البيت الأبي�ض جون كيلي،
على نتائج رحلته.
ويف حمطته الثالثة من
جولة �آ�سيوية ،بد�أت يف
اليابان و�إنتهت ام�س يف
ال�صني ،التقى الوزير
الأمريكي الرئي�س الكوري
اجلنوبي مون جاي �إن الذي
خاطبه قائالً�« :آمل ب�أن تكون
زيارتك �أحرزت تقدم ًا حا�سم ًا
ال عودة عنه ،يف ما يتعلّق
بنزع ال�سالح النووي ،ف�ض ً
ال عن
عملية ال�سالم .كما �آمل ب�أن تُ عقد
قريب ًا القمة املقبلة بني الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية».
ونقلت الرئا�سة الكورية اجلنوبية
عن بومبيو قوله �إنه «اتفق مع كيم
على عقد ثاين قمة �أمريكية  -كورية
�شمالية يف �أقرب وقت» .و�أ�ضافت
�أن الوزير الأمريكي وكيم ناق�شا
«خطوات نزع الأ�سلحة النووية التي
�ستتخذها كوريا ال�شمالية ،ودور
احلكومة الأمريكية» يف ذلك� ،إ�ضافة

�إىل «�إجراءات مقابلة» �ستتخذها
وا�شنطن.
بومبيو التقى كيم لنحو � 3ساعات
ان�ضم
ون�صف �ساعة يف جل�سة عمل ،ثم
ّ
�إليه على مائدة غداء لـ  90دقيقة.
و�أعلن ناطق با�سم مون �أن بومبيو
وكيم ناق�شا خطوات نزع الأ�سلحة
النووية ،وتدابري �ستنفذها الواليات
املتحدة يف املقابل .ومل ي�ستبعد
حمللون �أن ت�سعى وا�شنطن �إىل
تخفيف جزئي للعقوبات املفرو�ضة
التقدم
على بيونغيانغ ،ا�ستناد ًا �إىل
ّ
يف نزع الأ�سلحة النووية.

الربازيل :بول�سونارو وحداد مناف�سة على ك�سب الناخبني املرتددين

ع�ش ّية اجلولة الأوىل من االنتخابات
الرئا�س ّية �أول �أم�س الأحد يف الربازيل،
ّ
املر�شحان الأوفر حظ ًا �أن ُيقنعا
حاول
ال�سبت ،عرب التغريدات ،الناخبني
الذين مل يح�سموا خيارهم بعد.
ّ
املر�شح اليميني املتطرف
وكتب
جايري بول�سونارو على تويرت
"خالل �سنوات كثرية ،كان على
الربازيليني االختيار من بني
ّ
مر�شحني ال مي ّثلونهم"� .أ�ضاف
نحب الربازيل،
"اليوم خمتلف! نحن
ّ
ندافع عن العائلة وبراءة الأطفال،
نعامل املجرمني كما يجب ،ول�سنا
منخرطني يف ف�ضائح ف�ساد".
وبول�سونارو ال�ضابط ال�سابق يف
يت�صدر ا�ستطالعات
اجلي�ش الذي
ّ
الر�أي ( ،)35%دعا الربازيليني �إىل

"ت�صويت مفيد" �أول �أم�س الأحد
من �أجل �أن ي�ضمنوا له فوزً ا من
ّ
املر�شح
اجلولة الأوىل .وكتب
الذي مل ي�ستطع القيام بحملة
تعر�ضه
على الأر�ض بعد
ّ
ريا من
كب
جزءا
للطعن ونظّ م
ً
ً
حملته عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي "نحن قادرون على
الإقرار ب�أخطائنا وحدودنا ،ولكن
� ً
أي�ضا على ر�ؤية الإمكانات التي
متلكها الربازيل لكي تُ �صبح من جديد
دولة كبرية مزدهرة نحن جاهزون
لتغيري الربازيل!".
ّ
مر�شح حزب
�أما مناف�سه الرئي�سي
العمال فرناندو حداد فكتب "يف هذه
رجح
اللحظة ،كُ لّ �صوت مهم"ُ .
وي ّ
ح�صول حداد على  22يف املئة من

الأ�صوات يف الدورة الأوىل ،ا�ستنا ًدا
�إىل ما �أظهرته ا�ستطالعات الر�أي.
ّ
املر�شح الي�ساري � ً
أي�ضا
ووجه
ّ
"ر�سالة �إىل ال�شعب الربازيلي" طال ًبا
منه �أن "يبقى يقظ ًا الآن ،على مواقع
التوا�صل االجتماعي ويف ال�شارع،
من �أجل �ضمان وجودنا يف الدورة
الثانية ،من �أجل �أن نُ كافح مرة
جديدة مل�ستقبل بالدنا".

بريطانيا .توقعات ب�أن تثري الر�أ�سمالية �أكرب انق�سام بني املحافظني م�ستقبالً

يتوقع �أال يدور �أكرب انق�سام يف
�صفوف حزب املحافظني م�ستقب ً
ال
حول مو�ضوع خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،و�إمنا يتوقع �أن
يكون حول الر�أ�سمالية ،وال�س�ؤال
الذي يدور الآن هو :هل املحافظون
حزب ال�سوق احلرة �أم الدولة
احلا�ضنة؟
وقد �شهد م�ؤمتر حزب املحافظني
الذي �أقيم الأ�سبوع املا�ضي جانب ًا من
النقا�شات حول فكرة الر�أ�سمالية،
وكانت هناك بع�ض الأ�صوات البارزة
يف هذا النقا�ش مثل �ساجد جاويد،
بوري�س جون�سون ،ليز ترو�س،
ديفيد غاوك ،دومينيك راب ويعقوب
ري�س موج.
التلغراف
�صحيفة
ونوهت
الربيطانية �إىل �أن النا�س بحاجة
لأن ي�سمعوا ب�شكل �أكرب من �أمثال
ه�ؤالء ومن جيل النواب ال�شاب الذين
ي�ؤمنون ب�أن العمل التطوعي من
�أ�سفل لأعلى �أكرث كفاءة و�أهمية من
الناحية الأخالقية من �أيديولوجية
�سيطرة الدولة التي تعمل من �أعلى
لأ�سفل .و�أ�شارت ال�صحيفة كذلك �إىل
�أن املحافظني �أنف�سهم بحاجة للغة

جديدة كلية ،فالناخبون ال�شبان
لي�ست لديهم ذكريات عن �شتاء
ال�سخط �أو الثورة التات�رشية ،كما
�أنهم ال ي�ستجيبون ب�شكل جيد للأفكار
الفل�سفية التجريدية اجلافة
و�أ�شارت التلغراف يف الأخري �إىل

�أن املحافظني بحاجة �إىل ا�سرتداد
�أجندة "ا�ستعادة ال�سيطرة" و�أن تبذل
بع�ض اجلهود على ال�صعيدين الفكري
والعاطفي من �أجل احلرية ،حيث
يجب منح النا�س مرة �أخرى القدرة
على التحكم يف �أموالهم بخف�ض
ال�رضائب ومتكينهم من ال�سيطرة على
خدماتهم من خالل الإ�صالحات التي
حتررهم من طغيان جتارب امل�ستهلك
ال�سيئة ومتكينهم كذلك من ال�سيطرة
على حياتهم من خالل �إطالق العنان
للفر�ص االقت�صادية ،وهو ما يجب
العمل عليه �رسيع ًا لأن الوقت ينفذ.

فوز حزب م�ؤيد حل�سن اجلوار مع رو�سيا بانتخابات التفيا

فاز حزب "الوئام" (هارموين) امل�ؤيد
حل�سن اجلوار مع رو�سيا بانتخابات
التفيا الت�رشيعية ،متقدما على حزبني
�شعبويني مل ي�ستبعد �أحدهما ت�شكيل
ائتالف معه ،وفق النتائج النهائية
ال�صادرة �أول �أم�س الأحد .
ح�سب النتائج �شبه النهائية التي
�صدرت �صباح �أالحد املا�ضي  ،حل
حزب "الوئام" امل�ؤيد لعالقات طيبة
مع رو�سيا يف املرتبة الأوىل يف هذه

الدولة ال�سوفيتية �سابقا ،والع�ضو
يف حلف الناتو حاليا ،بح�صوله على
 19,9%من الأ�صوات ،يليه حزبان
�شعبويان هما حزب "من ميلك الدولة؟"
( )14,06%الذي ي�ؤكد ا�ستعداده
للتعاون مع جميع الأطراف بدون
"خطوط حمراء" ،ثم "احلزب املحافظ
اجلديد" (.)13,6%
وبعد هذه الأحزاب الثالثة ،جاء حزب
"تنمية التفيا" الليربايل ( )12,0%ثم

رجحت رئي�سة احلكومة اال�سكتلندية نيكوال
ّ
�ستورجن �أن تنال بالدها ا�ستقاللها عن اململكة
املتحدة ،و�أعلنت ان حزبها القومي �سي� ّؤيد تنظيم
ا�ستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي (بريكزيت).
وقالت�« :أعتقد ب�أن ا�سكتلندا �ستنال ا�ستقاللها».
جاء ذلك بعدما تظاهر حواىل � 20ألف �شخ�ص يف
�إدنربه ،مطالبني با�ستقالل ا�سكتلندا عن اململكة
املتحدة ،يف ملف يرى قوميون �أنه اكت�سب دفع ًا من �سعي بريطانيا �إىل «الطالق» مع االحتاد.
وحمل املتظاهرون قرب مبنى الربملان اال�سكتلندي� ،أعالم ًا �ضخمة ال�سكتلندا ،تزامن ًا مع
بدء «احلزب القومي اال�سكتلندي» بزعامة �ستورجن م�ؤمتره ال�سنوي ،علم ًا �أنه ي�شغل نحو ن�صف
املقاعد يف الربملان .و�أعلنت �ستورجن �أن حزبها �سي� ّؤيد تنظيم ا�ستفتاء ثانٍ على «بريكزيت».
ُ
وتظهر ا�ستطالعات للر�أي �أن ت�أييد ًا �شعبي ًا ال�ستقالل ا�سكتلندا عن اململكة املتحدة ال يزال
ً
ُ
عند م�ستواه� ،أي  45يف املئة ،منذ ا�ستفتاء نظم عام .2014لكن حزب العمال ر�أى «خداعا» يف
حديثها عن التق�شف والإ�صالح ،معترب ًا �أنها تطرح «منا�شدات يائ�سة ،يف حماولة لإحياء �إدارتها
الفا�شلة».وبني املوقعني على الر�سالة قائد الأورك�سرتا �ساميون راتل ،وعازف الدرامز يف فرقة
«كوين» رودجر تايلور ،وكذلك املغني الأمريكي بول �سامين ،فيما دعا جنم املو�سيقى الإرلندي
بوب غيلدوف �إىل تنظيم ا�ستفتاء �آخر على «الطالق» ،معترب ًا �أنها «الطريقة الوحيدة التي حتول
دون �أن ين�سف بريكزيت م�ستقبلنا».

بلغاريا :مقتل �صحافية ا�ستق�صائية يف ظروف غام�ضة

قتلت �صحافية ا�ستق�صائية ،تدعى
فيكتوريا مارينوفا ،يف مدينة رو�سي
الواقعة يف �شمال بلغاريا ،وفق
ما �أفاد مكتب االدعاء العام الأحد
املا�ضي ،يف جرمية �أثارت ا�ستنكارا
دوليا .وفتحت ال�سلطات حتقيقا بعد
العثور على جثتها يف �إحدى احلدائق
العامة .و�أقادت و�سائل �إعالم حملية
�أن ال�صحافية البالغة من العمر 30
عاما بد�أت حديا تقدمي برنامج حواري
با�سم "الكا�شف" ،ومل ت�صدر حمطة تي

يف �إن التي تعمل بها كمديرى
�إدارية �أي بيان حتى اللحظة
عرثت ال�سلطات يف مدينة
رو�سي ب�شمال بلغاريا على جثة
�صحافية تلفزيونية يف �إحدى
احلدائق العامة .و�أفاد مكتب
املدعي العام يف املدينة �أن وفاة
ال�صحافية فيكتوريا مارينوفا،
البالغة من العمر  30عاماجنمت عن
�رضبات على الر�أ�س ثم اخلنق .كما
�أفاد مكتب االدعاء العام �أن اجلرمية
�أثارت ا�ستنكارا دوليا.
و�أ�شار املدعي العام �إىل فقدان
هاتفها اخلليوي ومفاتيح �سيارتها
ونظاراتها وجزء من مالب�سها ،الفتا
�إىل �أن التحقيق ي�أخذ كل الفر�ضيات
بعني االعتبار �سواء ال�شخ�صية �أو تلك
املتعلقة بوظيفتها.

االنتخابات الرئا�سية يف البو�سنة والهر�سك

بعد حملة انتخابية هيمن
عليها اخلوف من النزاعات
الداخلية والت�أثري الأجنبي،
توجه الناخبون يف البو�سنة
والهر�سك �أول �أم�س الأحد �إىل
�صناديق االقرتاع الختيار ممثلني
جدد للقيادة الثالثية التي تر�أ�س
البالد منذ نهاية احلرب الأهلية يف
نهاية  .1995ويعرتف الد�ستور
بثالث قوميات هي امل�سلمون البو�سنة وال�رصب الأرثوذوك�س والكروات
الكاثوليك ،وتنتخب كل قومية ممثلها يف املجل�س الرئا�سي.

اعتقال فل�سطينيني بعد مقتل �إ�سرائيليني بال�ضفة الغربية
�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي ،الأحد املا�ضي ،اعتقال عدد من ال�شبان الفل�سطينيني،
بعد اقتحامه قرية �شويكة ق�ضاء طولكرم �شمايل ال�ضفة الغربية ،بدعوى اال�شتباه
فيهم مب�ساعدة منفذ عملية �إطالق النار ،التي وقعت �صباح ام�س االول مب�ستوطنة
بركان و�أدت �إىل مقتل �إ�رسائيليني .و�أ�شار اجلي�ش �إىل قيامه بعملية م�سح هند�سي
ملنزل عائلة منفذ العملية متهيدا لهدمه ،وفق ما نقل مرا�سل يف ال�ضفة الغربية.
ودفع اجلي�ش الإ�رسائيلي بقوات �إ�ضافية �إىل �شمال ال�ضفة الغربية ،لتكثيف البحث
عن منفذ عملية �إطالق النار �أ�رشف �سليمان
وقتل �إ�رسائيليان وتعر�ض ثالث لإ�صابة خطرية ،يف حادث �إطالق نار مبنطقة
�صناعية جماورة مل�ستوطنة يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،ح�سبما �أعلن اجلي�ش
الإ�رسائيلي.

"التحالف الوطني" اليميني ()11,0%
وحزب "اخل�رض والفالحني" من و�سط
اليمني بزعامة رئي�س الوزراء املنتهية
واليته ماري�س كو�شين�سكي�س ()10,0%
و"الوحدة اجلديدة" من و�سط اليمني
(.)6,7%
ومل يتمكن حزب "الوئام" الوا�سع
ال�شعبية بني الأقلية الناطقة
بالرو�سية ،من ت�شكيل حكومة بعد
فوزه يف االنتخابات الثالث الأخرية� ،إذ
مل يقبل �أي حزب �سيا�سي �آخر بالتحالف
مع الت�شكيل الذي عقد يف املا�ضي اتفاق
�رشاكة مع حزب "رو�سيا املوحدة"

بزعامة الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،فيما يقال �أن احلزب خرج من
هذا االتفاق العام املا�ضي بدون ت�سليط
الأ�ضواء على الأمر.
و�أعلن رئي�س احلزب ،رئي�س بلدية
العا�صمة ريغا ،نيل�س �أو�شاكوف�س،
منذ م�ساء ال�سبت �أنه م�صمم على
النجاح هذه املرة يف �إدخال حزبه �إىل
احلكومة.
غري �أن جمل�س ًا موزع ًا على �سبعة
�أحزاب يوفر احتماالت كثرية لت�شكيل
ائتالف و�ستجري ات�صاالت غري ر�سمية
بهذا ال�صدد بني قادة الأحزاب.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

وزيرة نيجريية �سابقة تعلن تر�شيح نف�سها يف انتخابات الرئا�سة

�أعلنت الوزيرة النيجريية ال�سابقة
�أول
�إيزيكوي�سيلي
�أوبياجيلي
�أم�س الأحد �أنها �سرت�شح نف�سها يف
انتخابات الرئا�سة العام املقبل.
وكانت �إيزيكوي�سيلي( 55عاما)
ت�شغل �سابقا من�صب نائب رئي�س
البنك الدويل ملنطقة �أفريقيا كما
�شاركت يف ت�أ�سي�س جماعة لزيادة
الوعي ب�ش�أن �أكرث من  200فتاة
خطفتها جماعة بوكو حرام يف
.2014
وقالت �إيزيكوي�سيلي �إنها �سرت�شح
نف�سها عن حزب امل�ؤمتر املتحالف
لنيجرييا .ومن املقرر �إجراء
انتخابات الرئا�سة يف نيجرييا يف
فرباير .2019

وعملت �إيزيكوي�سيلي يف احلكومة
النيجريية خالل الفرتة ما بني عامي
 2000و 2007يف البداية كوزيرة
للمعادن ثم للتعليم بعد ذلك.
يف الوقت نف�سه اختار حزب م�ؤمتر
كل التقدميني احلاكم الرئي�س حممد
بخاري مر�شحا له يف انتخابات
الرئا�سة يف حني اختار حزب
املعار�ضة الرئي�سي ،حزب ال�شعب
الدميقراطي ،عتيق �أبو بكر نائب
الرئي�س مر�شحا له خالل م�ؤمتر
عقده يوم الأحد.وقالت �إيزيكوي�سيلي
يف العا�صمة �أبوجا ”�أريد الرت�شح
والفوز يف انتخابات الرئا�سة 2019
خلدمة املواطنني و�إعطائهم �أولوية
من خالل تعبئة واتخاذ �إجراءات

حا�سمة ب�ش�أن عدد من الأفكار الكبرية
التي �ست�ساعدنا كلنا على بناء دولة
ا�ستثنائية“.
وقالت �إنها �ستقوم ب�إ�صالح �رشكة
النفط اململوكة للدولة ومتكني
القطاع اخلا�ص من توفري فر�ص
عمل والرتكيز على تنمية ر�أ�س املال
الب�رشي .وقالت �إنها تعتزم القيام
بجولة يف نيجرييا..

الكامريون :بول بيا يتطلع للفوز بعهدة رئا�سية جديدة

توجه الكامريونيون الأحد املا�ضي
�إىل �صناديق االقرتاع للإدالء ب�أ�صواتهم
يف انتخابات رئا�سية تبدو نتائجها
حم�سومة م�سبقا ل�صالح الرئي�س بول
بيا ،الذي يحكم البالد منذ عام 1982
وايل ي�سعى للفوز بوالية �سابعة.
وتخيم على االنتخابات انتفا�ضة
انف�صالية يف املناطق الناطقة
بالإنكليزية ،الواقعة ب�شمال غرب
وجنوب غرب البالد.
يتطلع الرئي�س بول بيا ،الذي

يحكم الكامريون منذ عام
� ،1982إىل الفوز بوالية
�سابعة يف االنتخابات
الرئا�سية التي ت�شهدها
بالده  ،ليمدد حكمه
امل�ستمر منذ  36عاما
ويف حال الفوز،
�سي�ستمر هذا الزعيم
البالغ من العمر 85
عاما يف حكم البالد
�إىل �أن ي�صبح عمره  92عاما على
الأقل ،ليخالف بذلك توجها مبدئيا
يف �أفريقيا حيث و�ضعت دول كثرية
قيودا على فرتات الرئا�سة.
و�سيبقي ذلك الو�ضع القائم منذ
فرتة طويلة يف ذلك البلد املنتج
للنفط والكاكاو بو�سط �أفريقيا حيث
يعي�ش كثريون من �سكان الكامريون
البالغ عددهم  24مليون ن�سمة يف
فقر مدقع رغم اال�ستقرار االقت�صادي

الن�سبي والنمو الذي جتاوز �أربعة يف
املئة �سنويا منذ املرة ال�سابقة التي
مت فيها انتخاب بيا يف .2011
وتخيم على االنتخابات انتفا�ضة
انف�صالية يف املناطق الناطقة
بالإنكليزية ،الواقعة ب�شمال غرب
وجنوب غرب البالد ،والتي �أودت
بحياة الآالف و�أجربت �آالفا �آخرين
على الفرار �إما �إىل املناطق التي
تتحدث الفرن�سية �أو �إىل نيجرييا
املجاورة.
وتعهد االنف�صاليون مبنع �إجراء
االنتخابات يف مناطقهم التي يبلغ
عدد �سكانها خم�سة ماليني ن�سمة� ،أي
نحو خم�س �سكان الكامريون.
يذكر �أن الرئي�س الأفريقي احلايل
الوحيد الذي حكم لفرتة �أطول من
بول بيا هو رئي�س غينيا اال�ستوائية
تيودورو �أوبيانغ نغييما مبا�سوغو

الأ�سد يعلن موقفه من االتفاق "الرو�سي  -الرتكي"

قال الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
�إن االتفاق "الرو�سي  -الرتكي"
لتجنب �شن هجوم ع�سكري يف حمافظة
�إدلب �شمال غربي البالد ،هو "اتفاق
م�ؤقت" ملنع �سفك الدماء ،لكن هدف
حكومته هو ا�ستعادة ال�سيطرة على
�سائر �أنحاء �سوريا.
جاءت ت�رصيحاته الأحد� ،أثناء
اجتماع اللجنة املركزية حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي احلاكم.
وو�صف الأ�سد اعرتا�ض الغرب على
هجوم يف �إدلب ب�أنه "ه�ستريي"،
م�ضيفا �أن انت�صار احلكومة ال�سورية
الع�سكري هناك كان �سيف�شل خططهم
�ضد �سوريا.
تو�صلتا
ي�شار �إىل �أن رو�سيا وتركيا
ّ
يف � 17سبتمرب املا�ضي �إىل اتفاق
جنب حمافظة �إدلب وحميطها هجوم ًا
تعد له دم�شق.
وا�سع ًا كانت ّ
ون�ص االتفاق على �إقامة منطقة
منزوعة ال�سالح عر�ضها بني 15
و 20كيلومرت ًا على خطوط التما�س
بني القوات احلكومية والف�صائل
املعار�ضة ،على �أن ت�سحب الف�صائل
�سالحها الثقيل من املنطقة العازلة
يف مهلة �أق�صاها العا�رش من ال�شهر
من �أكتوبر اجلاري.
كما ن�ص االتفاق على ت�سيري
القوات الرتكية دوريات مع ال�رشطة
الرو�سية للإ�رشاف على �إقامة املنطقة
املنزوعة ال�سالح� .إال �أن الف�صائل
املعار�ضة �أبدت قبل �أيام رف�ضها لهذا
البند م�ؤكدة ح�صولها على �ضمانات
تركية بعدم دخول ال�رشطة الرو�سية
اىل مناطق �سيطرتها ،الأمر الذي مل
ت�ؤكده �أنقرة ومو�سكو.

ووا�صلت الف�صائل املعار�ضة
الأحد �سحب �سالحها الثقيل من
املنطقة العازلة يف عملية �ست�ستمر
"�أيام ًا عدة" ،مع اقرتاب انتهاء
املهلة الزمنية املحددة لذلك
مبوجب االتفاق الرو�سي الرتكي.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سورية
(�سانا) عن الأ�سد قوله �إن �سوريا

تتجه الآن نحو "معركة" �إعادة ت�أهيل
قطاعات املجتمع التي دعمت ما
�أ�سماه "الفو�ضى والإرهاب".

ال�صني:مدير "الإنرتبول" امل�ستقيل
موقوف رهن التحقيق

قالت وزارة الأمن العام ال�صينية يف
بيان على موقعها ،ام�س االثنني� ،إن
رئي�س منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية
"الإنرتبول" امل�ستقيل مينغ هونغوي
موقوف رهن التحقيق يف ق�ضية ر�شوة.
وقالت الوزارة يف بيان �إن ال�سلطات
ال�صينة حتقق مع مينغ هونغوي يف ق�ضية
ر�شوة وانتهاك للقانون.
وبعد الإعالن عن اختفاء مدير
"الإنرتبول" الأ�سبوع املن�رصم� ،أكدت
ال�سلطات ال�صينية الأحد �أنها اعتقلته
للتحقيق معه ب�شبهة ف�ساد.
و�أعلنت "الإنرتبول" يف نف�س اليوم

�أنها تلقت طلب اال�ستقالة من رئي�سها
مينغ هونغوي ،الذي حتتجزه ال�سلطات
ال�صينية للتحقيق معه.
على �صعيد مت�صل رجح متابعون
وحمللون لق�ضية اعتقال ال�سلطات
ال�صينية ملدير "الإنرتبول" مينغ هونغ
وي� ،أن يكون ال�سبب وراء ذلك تورطه يف
ق�ضايا قد تكون �أكرث خطرا من ق�ضايا ف�ساد
مايل.
ونقلت �صحيفة "South China
 "Morning Postعن حمللني �صينيني
�أن الطريقة وال�رسعة ،التي حتركت بها
ال�سلطات ال�صينية ،واملغامرة ب�صورتها
على م�ستوى ال�ساحة الدولية ،توحي ب�أن
الأمر �أكرب و�أخطر من جمرد ق�ضية ف�ساد.
وقال الربوفي�سور ،مدير املعهد
ال�صيني التابع لـ"مدر�سة لندن للدرا�سات
ال�رشقية والإفريقية"� ،ستيف ت�سانغ،
نظرا ملن�صب مينغ هونغ وي ،يف جهاز
"الإنرتبول" ف�إن �إيقافه ما كان �أن يتم �إال
بقرار من �أعلى هرم يف ال�سلطة
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الكنغو الدميقراطية :مقتل � 50شخ�صا يف حادث مرور

�أ�سفر ا�صطدام �شاحنة
�صهريج ب�سيارة ال�سبت
املا�ضي يف طريق �رسيع
يف غرب جمهورية الكنغو
الدميقراطية عن مقتل ما ال
يقل عن � 50شخ�صا و�إ�صابة
� 100آخرين بحروق،
وكانت �شاحنة ال�صهريج
تنقل الوقود وانفجرت قرب
مدينة كي�سانتو على بعد  120كلم غرب العا�صمة كين�شا�سا.
ا�صطدمت �شاحنة حمملة بالوقود ب�سيارة على طريق يربط العا�صمة كين�شا�سا
باملنفذ البحري الوحيد جلمهورية الكنغو الدميقراطية .و�أ�سفر احلادث
عن مقتل � 50شخ�صا و�إ�صابة مئة �آخرين بحروق بالغة يف غرب اجلمهورية
الدميقراطية ،وفق ما �أعلن م�س�ؤول حملي.
وكانت ال�شاحنة ال�صهريج تنقل الوقود وقد انفجرت قرب مدينة كي�سانتو على
بعد  120كلم غرب كين�شا�سا.
وعادة ت�سلك �سيارات حمملة مبنتجات زراعية ،و�شاحنات نقل هذه الطريق
التي تربط العا�صمة البالغ عدد �سكانها ع�رشة ماليني ن�سمة مبرف�أ ماتادي على
املحيط الأطل�سي .للمزيد :الكنغو الدميقراطية :حريق ي�أتي على �أكرث من 200
منزل ب�سبب �أطفال كانوا يطهون طعاما
وقال حاكم �إقليم كنغو الأو�سط بالوكالة �أتو ماتوبوانا" :ن�أ�سف ملقتل نحو
� 50شخ�صا وهناك مئة �شخ�ص �أ�صيبوا بحروق من الدرجة الثانية".
وا�صطدمت ال�شاحنة ب�سيارة �أخرى ،بح�سب �إذاعة �أوكابي التابعة للأمم
املتحدة ،التي كانت �أ�شارت �صباحا �إىل ح�صيلة ثالثني قتيال .و�أو�ضحت الإذاعة
�أن النريان امتدت �رسيعا وبلغت امل�ساكن املجاورة

رئي�س الوزراء الليبي يجري تعديالت وزارية
عني رئي�س الوزراء الليبي
املدعوم من الأمم املتحدة فائز
ال�رساج وزيرا جديدا للداخلية
و�أجرى تعديالت �أخرى باحلكومة
�أول �أم�س الأحد ،يف خطوة تعترب
حماولة لتو�سيع نطاق ت�أييده يف
البالد وتعزيز الأمن يف العا�صمة
بعد �أ�سابيع من اال�شتباكات.
وعانت طرابل�س من القتال بني
جماعات م�سلحة متناحرة تت�صارع
على الأموال العامة وال�سلطة ،يف
�إطار الفو�ضى التي ت�شهدها ليبيا
منذ الإطاحة مبعمر القذايف يف
.2011
بد�أت �أعمال العنف حني هاجمت
بع�ض الف�صائل املتمركزة خارج
العا�صمة �أربعة ف�صائل مرتبطة
بحكومة طرابل�س يف �أواخر �أغ�سط�س
�آب.
وحتاول الأمم املتحدة تطبيق
وقف لإطالق النار بالدعوة �إىل

ترتيبات �أمنية �أو�سع نطاقا.
ويف التعديل الوزاري ،عني
رئي�س الوزراء فتحي علي با�ش �آغا
وزيرا للداخلية ،وهو من مدينة
م�رصاتة يف غرب البالد وقريب من
جماعاتها امل�سلحة التي �شارك
بع�ضها يف ا�شتباكات طرابل�س.
كما عينت احلكومة �أي�ضا علي
عبد العزيز العي�ساوي وزيرا جديدا
لالقت�صاد وال�صناعة ،وهو من
بنغازي يف �رشق ليبيا حيث تتمركز
حكومة مناف�سة .والعي�ساوي
�شخ�صية بارزة من القوى املعار�ضة
التي �أطاحت بالقذايف.

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
�أحالم حممود حممد
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alhadisa@zena.gov.er
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�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
رمبا اعتقد البع�ض من الطالب و�أولياء
الأمور ب�أن الإجازة املدر�سية م�س�ألة
ب�سيطة وعادية متر مرور الكرام بال
ح�ساب �أو عقاب  ،وال ترتتب عليها �أية
خ�سائر مادية �أو معنوية �إذا مرت على
الأبناء الطالب بال تخطيط �أوبرجمة �أو
توجيه  .واحلقيقة عندما نقول الإجازة
املدر�سية ف�إننا بالت�أكيد نق�صد به �شيئا
هاما له ت�أثريه الكبري يف حياة التلميذ
�إيجابا �إذا ما مت ا�ستغالله ب�شكل جيد
وكما ينبغي مل�صلحة حياته الدرا�سية ،
وكذلك له تاثريه ال�سلبي �إذا مت جتاهله
و�إهماله  ،وذلك كنتيجة طبيعية
لوجود التكامل والإرتباط الكبري بينما
يقوم به التلميذ �أثناء العام الدرا�سي
 ،وما ميكن �أن يقوم به من �أعمال �أثناء
الإجازة املدر�سية � ،سواءا كان ذلك
على امل�ستوى ال�شخ�صي للتلميذ �أو
الأ�رسة �أو املجتمع �أو على م�ستوى
الوطن برمته ،ومن الناحية الواقعية
نق�صد بالإجازة املدر�سية تلك الأيام
التي ت�أتي بعد نهاية العام الدرا�سي ،
واملعروفة بالإجازة املدر�سية ال�سنوية
( �شهرين �أوثالثة �شهور ح�سب التقييم
ال�سنوي لوزارة التعليم يف بالدنا ) ،
وكذلك الأيام التي توجد بني الفرتة
الأوىل والفرتة الثانية خالل العام
الدرا�سي ،واملعروفة بالإجازة الن�صف
�سنوية ( �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع )
 ،كما ت�شمل الإجازة املدر�سية اليومني
اللذين ي�أتيان بعد كل �أ�سبوع خالل العام
الدرا�سي ( ال�سبت والأحد �أو اخلمي�س
واجلمعة )  ،وبهذا ويف حقيقة الأمر ف�إن
الإجازة املدر�سية تغطي تقريبا ن�صف
العام  ،ف�إذا �أهملنا الأبناء الطالب خالل
ن�صف عام كامل بال توجيه �أو برامج
مفيدة ت�شغلهم من ناحية وتفيدهم
علميا و�أخالقيا من ناحية ثانية  ،فما
ذا �سيكون م�صري امل�ستقبل التعليمي
والأدبي والأخالقي له�ؤالء الطالب
وال�شباب ؟؟ � ،أولي�س هو ال�سبب احلقيقي
وراء وجود الفارق الكبري بني من يتم
االهتمام بهم وبني من اليتم االهتمام بهم
من الطالب يف نتائجهم الدرا�سية ؟؟؟،
وملاذا ال ي�ستفيد ويدر�س املهملون من
نتائج الطالب املتفوقني يف امتحانات
ال�شهادة الوطنية للمرحلتني املتو�سطة
والثانوية ،ما �رس جناح من ينجحو
وما �رس ر�سوب من ير�سبو �أو يف�شلو ؟؟؟
وما �رس ترك املدر�سة بالن�سبة ملن
تركو الدرا�سة ؟؟؟ �أولي�س هو جمهود
الأ�رس املهتمة �سواءا خالل الإجازة
املدر�سية �أو�أثناء العام الدرا�سي
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الإجازة املدر�سية ما لها وما عليها
�أن�شطة الإجازة املدر�سية

يف خمتلف املنا�سبات
؟؟؟ وكذلك
التي ي�شاهدون فيها طالبا قد انت�رصو
يف م�شوارهم التعليمي ،و�آخرين ف�شلو
نتيجة �إهمالهم لواجباتهم املدر�سية ؟؟؟
وهنا �سن�أتي �إىل �رسد بع�ض من الأن�شطة
التي ميكن �أن يقوم بعملها التلميذ خالل
الإجازة املدر�سية لعل هناك من ي�ستفيد
منها يف ال�سطور التالية ومنها . -:
الدورات التدريبية  -:لقد انت�رشت
يف االعوام االخرية املراكز واملعاهد
االهلية التي تقوم بتدريب ال�شباب يف
حرفة معينة  ،كتعليم احلا�سب االيل �أو
اللغة االجنليزية او العربية �أو غريها.
بل حتى ان بع�ض املدار�س ومراكز
�أعدت بع�ضا من مراكز
ال�شباب قد
التدريب �شبه املجانية لإعداد الكوادر
الناجحة يف امل�ستقبل ,فال ي�ضريك لو
ا�شرتكت يف احداها وتعلمت منها ما
يفيدك م�ستقبال  ،وننوه هنا اىل اختيار
املركز املنا�سب لك من حيث كفاءة
املعلمني واملدر�سني ....الخ .
تعلم الطبخ  :كثري من الفتيات ي�شعرن
بامللل الكبري �أثناء االجازة في�ستغل
غالبيتهن الوقت يف ماال يفيدهن ,
فلم ال تقومني بو�ضع �ساعة يوميا او اقل
او اكرث تتعلمني بها احدى الطبخات من

والدتك �أو اختك �أو �صديقتك �أو حتى من
كتاب طبخ الطعام  ,ف�ستفيدك م�ستقبال
عندما تكونني ربة منزل ناجحة �إ�ضافة
�إىل اال�ستفادة من الدرو�س ؟ وهناك مراكز
لتدري�س الطبخ يف بع�ض املدن ..
املراكز ال�صيفية  -:لقد انت�رش يف معظم
دول العامل افتتاح مراكز �صيفية
لالوالد
والبنات لي�ستثمروا اجازاتهم مبا
يعود عليهم من نفع وفائدة  .ففي
املراكز ال�صيفية فوائد عدة نذكر منها :
�أنها و�سيلة للتعارف بني الطالب وك�سب
عالقات �أخوية جديدة فيما بينهم ,ا�ضافة
اىل ان املراكز لديها العديد من الربامج
املــمتعه والهادفة وامل�ســلية للطـالب
كالريا�ضـات املتنوعة وامل�سابقات
الثقافية والرحالت املختلفة وغريها
الكثري الكثري من الن�شاطات املنوعة
واملفيدة.
م�ساعدة �أ�سر ال�شهداء والأ�سر الفقرية  -:يف
اجازة ال�صيف تزداد �أوقات الفراغ مما
يحدو بال�شخ�ص اىل اخلروج من املنزل
لتغيري اجلو قليال ,فلم ال يكون خروجــك
من املنزل مل�ساعدة املحتاجني بدال من
ت�ضييعه يف القيل والقال ؟؟؟
�أ�رس ال�شهداء والأ�رس
وم�ساعدة
الفقرية تعترب واحدة من الأن�شطة
الهامة والكبرية والتي تو�صي بالقيام
بها اجلهات امل�س�ؤولة مرارا وتكرارا
 ،وهي تندرج �ضمن الأعمال النبيلة
والكرمية التي تنحددر من عادات
وتقاليد جمتمعاتنا ال�سمحة  ،وخذ
معك بع�ضا من النقود �أو طعام �أو �أثاث
و�أعطه عائــلة او اثنتان �أو �أكرثعلى
ح�سب ما معك من م�ؤن ,فبها تك�سب
الكثري من االجور وال�شكر اجلزيل ,
و�أي�ضا تزرع الب�سمة يف وجوه الفقراء
واملحتاجني .
�أعمال منزلية � -:أثناء جلو�سك يف
البيت  ,مل ال حتاول �أن تقوم ببع�ض
اال�صالحات يف البيت بدال من اجللو�س
على غري فائدة  ,فكثريا ما نحتاج

اىل بع�ض اال�صالحات ال�رضورية مثل
اال�ضاءة واالبواب وغريها  ،مما يعطيك
خربة عملية قد تفيدك يف امل�ستقبل ،
�,أو حتى �رشاء �أغرا�ض للمنزل �أو غري
ذلك من االعمال والأعباء املنزلية ..
الرتفيه عن النف�س  -:الرتفيه كلمة
�شاملة تعني الكثري من املعاين ,
�أما ق�صدنا بالرتفيه فهو تغيري اجلو
قليال �إىل جو مليئ باملتعة والراحة
وال�رسور وجتديد الن�شاط  ,ف�أثناء
جلو�سك يف البيت بامكانك الرتفيه عن
نف�سك بت�صفح االنرتنت مثال � ،أوم�شاهده
الربامج اخلالية من املحاذير ال�سيئة
عرب التلفاز �أو لعب الكرة مع اخوتك,
وحتى خارج املنزل توجد العديد من
و�سائل الرتفيه مثل الذهاب اىل اال�سواق
واملراكز الرتفيهيه والعلمية واحلدائق
احليوانية التي تفيدك يف معرفة الكثري
من احليوانات  ،وكذلك الطلعات الربية
وغريها .
زيارة املكتبات والت�سجيالت  -:تتوفر
بالت�أكــيد يف كثري من املدن والقرى
مكـتـبة مركزية عامة حتوي العديد من
الكتب واملجالت الثقافية املتنوعة
والدوريات  ,ويزور املكتبات دائما
الطالب الن�شطون الذين يعتربون قدوة
لغريهم  ،وكذلك املثقفون والهواة
واملطلعون وحمبوا القراءة  ,و�أي�ضا
هنــاك املـكاتب التجارية التي حتوي
اجلديــد واجلديد من الكتب املنوعة
املختلفة امل�شارب .
فاملقرتح هو �أن تقوم بزيارة اىل
واالطالع على اجلديد من
�إحداها
هذه الكتب وك�سب املزيدمن الثـقـافة
التي تفيدك م�ستقبال .و�أي�ضا هناك
الت�سجيــالت التي حتتــوي على
كميات كبرية من اال�رشطة املنوعة
كاملحا�رضات والفعاليات املنوعة ،
بع�ضها تعليمية و�أخرى توجيهية ....
الخ  ،تطلع من خاللها على الكثري مما
و�صل عليه العامل من حولنا من العلوم
واملعارف واملخرتعات واملنجزات .
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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.

يتوقف قلبه بانتظام منذ ً 20
عاما!!..

يعاين رجل ُولد يف �ساحل  Sunshineالأ�سرتايل من
حالة غريبة عر�ضته لل�شعور باملوت لأكرث من مرة،
ب�سبب توقف قلبه بانتظام منذ �أن كان يف الع�رشين من
عمره.
وميكن �أن يكون جيمي َبول ،الذي يعي�ش يف لندن،
حمظوظا مبا فيه الكفاية للبقاء على قيد احلياة رغم
مر�ضه القلبي الذي يطلق عليه ا�سم ت�ضخم ع�ضلة القلب
املرتاكز ،ولكن الأطباء يقولون �إن قلبه قد ي�ستمر
بالعمل مدة � 5سنوات �أخرى فقط.
عاما ،ب�أن والدته
29
ويعرتف َبول البالغ من العمر
ً
ت�س�أله يف كل مرة تتحدث معه فيها "هل توفيت هذا الأ�سبوع؟" ،ويجب �ضاحكً ا "لي�س هذا الأ�سبوع"،
حماولاً اال�ستمتاع باحلياة قدر الإمكان على الرغم من مر�ضه اخلطري.
و�أو�صى الأطباء املري�ض الأ�سرتايل ،بتجنب ممار�سة الريا�ضة ،يف حني �أنه �سافر حول العامل
وتزلج على اجلليد يف جبال الألب.
و�أ�صيب َبول بهذا املر�ض منذ والدته ،وهي حالة ي�صبح فيها جزء من ع�ضلة القلب �أكرث كثافة،
ويعتقد �أنها ت�ؤثر على واحد من بني � 5آالف �شخ�ص ،حيث ت�صبح ع�ضلة القلب �أقل قدرة على �ضخ الدم
ُ
ب�شكل �صحيح حول اجل�سم ،ما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل م�ضاعفات مميتة.
وميكن لبع�ض املر�ضى �أن يعي�شوا مع املر�ض دون املعاناة من �آثار خطرية ،ولكن ال�سيدَ /بول
قال �إن حالته قاتلة و�أكرث تعقيدا ،ح�سب "رو�سيا اليوم".
والآن ،زُ ود َبول بجهاز �إلكرتوين ي�سمى  ICDداخل ج�سمه ،ميكنه �إعادة ت�شغيل قلبه تلقائيا عندما
يتوقف.
وقال بول ،الذي يعمل كخبري مبدع يف التكنولوجيا" :املرة الأوىل التي �أ�صبت فيها بامل�شكلة
القلبية كانت عندما كنت يف الع�رشين من عمري .وتطلبت عملية الإنعا�ش القلبي الرئوي  45دقيقة،
وا�ستيقظت بعد �أ�سبوع من الغيبوبة ،وقيل يل كل ما حدث".
وا�ستطرد قائال" :يف املرة الثانية ،كنت مع �أبناء عمومي� ،شعرت بالدوار و�أ�صبت بالأزمة القلبية،
حلما؟".
و�أتذكر �أنني ا�ستيقظت و�أنا �أفكر :هل حق ًا ذهبت �إىل �أبناء عمي �أم كان الأمر ً
ثم متتع َبول ب�سنة ون�صف دون م�شاكل ،حتى تعر�ض لأربع �أزمات قلبية �أخرى خالل � 3أ�سابيع،
بعد انتقاله �إىل لندن .وقال" :املرة الثالثة مل تكن �إال بعد عامني ون�صف ،وكانت الأوىل بالن�سبة
متوجها �إىل العمل ،قبل الإ�صابة بالنوبة الرابعة واخلام�سة بعد �أ�سبوع واحد
يل يف لندن بينما كنت
ً
بال�ضبط .وتعر�ضت للأزمة القلبية ال�ساد�سة �أثناء توجهي للعمل �أي�ضا".
ويعتقد بول �أنه يف كل مرة يواجه جتربة قريبة حمتملة من املوت ،حيث �أطلق عليها ا�سم "الثواين
الثماين من املوت" ،وهو يعلم ما هو قادم ولكنه ال ي�ستطيع فعل �أي �شيء حياله.

�إطعام احلمام يف
تايالند يقودك
�إىل ال�سجن

ذكرت وكالة رويرتز ،من خالل تقرير
لها� ،أن العا�صمة بانكوك تبحث �سجن
من يطعمون احلمام يف الأماكن العامة
وذلك للق�ضاء على خطر انت�شار �إنفلونزا
الطيور وغريها من الأمرا�ض.
وتقود �إدارة العا�صمة بانكوك حملة
ل�صيد احلمام وتعهدت بفر�ض حظر على
�إطعامها .و�سي�صبح املخالفون عر�ضة
لل�سجن ملدة ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر �أو دفع
غرامة قدرها � 25ألف بات ( 770دوالرا)
�أو كليهما.
وفر�ضت مدن �أخرى حول العامل
قرارات حظر مماثلة مثل مدينة البندقية
الإيطالية حيث يعترب �إطعام احلمام
ت�رصفا غري قانوين لكن ال يواجه �أحد
خطر ال�سجن.
ويف بانكوك ،ي�صفون احلمائم
ب�أنها ”فئران جمنحة“ وتتواجد يف
املناطق املزدحمة كاملعابد والأ�سواق
واملتنزهات العامة.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أغلى �سمكة «كوي كارب» يف العامل!!..

بيعت �سمكة من نوع "كوي كارب" مبزاد علني
يف اليابان ،ب�سعر خيايل بلغ  203ماليني ين
ياباين ( 1.4مليون جنيه �إ�سرتليني)
حتمل ال�سمكة ا�سم " ،"S Legendوهي من
جمموعة  ،Kohakuوالتي تعترب الأكرث متيزً ا
بني العديد من �أنواع �سمك ال�شبوط التي ميكن
�رشا�ؤها ،ح�سب "�سبوتنيك".
وتفوقت ال�سمكة يف �سعرها اخليايل الذي
بيعت به على الرقم القيا�سي العاملي ال�سابق،
بح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وبيعت ال�سمكة يف املزاد بعد حرب مزايدة
�رش�سة يف مزرعة �ساكي للأ�سماك يف مدينة هريو�شيما.
ا�شرتت ال�سمكة امر�أة من تايوان يطلق عليها ا�سم الآن�سة ينغينغ ،وتعتزم التناف�س يف
معر�ض  ،All Japan Koiالذي فازت به العام املا�ضي.

قرد يقود حافلة !!..

�أوقف �سائق حافلة عن العمل ل�سماحه
لقرد بقيادة حافلته يف والية كارناتاكا
اجلنوبية بالهند.
وقد ُاتخذ هذا القرار على الرغم من �أن
�أيا من الركاب الثالثني الذين كانوا على
منت احلافلة مل يعرت�ض على قيام القرد
ب�سياقتها.
ولكن بعد انت�شار فيديو لقرد الالنغور،
الذي بدا م�سيطرا وم�سرتخيا وهو مم�سكا
بعجلة القيادة �أثناء �سري احلافلة!! اتخذ
وقال متحدث با�سم ال�رشكة املالكة للحافلة ال ميكن تعري�ض �سالمة الركاب للخطر
"بال�سماح لقرد باجللو�س على عجلة القيادة".
ومن املفاجئ �أن هذا القرار مل يحظ برتحيب من م�ستخدمي الإنرتنت الذين �سرُ الكثري منهم
مبقطع فيديو قيادة القرد.
وكتبت باراغ هيدا يف تغريدة فيديو "حلو جدا ،ملاذا ُيوقف ال�سائق عن العمل .كان ينبغي
حتذيره من مغبة تكرار فعل ذلك".
وقع احلادث االثنني ،بح�سب م�ؤ�س�سة النقل الربي احلكومية ،التي مل تعرف بت�رصف
ال�سائق �إال بعد انت�شار الفيديو ب�شكل كبري.
ووفقا ل�شهود عيان� ،صعد القرد �إىل احلافلة برفقة �شخ�ص �آخر ،ورف�ض اجللو�س يف
�أي كر�سي �أال على عجلة القيادة يف مقدمة احلافلة التي كانت يف رحلة يف �شوارع مدينة
دافاناغريي.

اكت�شاف �أكرب خملوق
عا�ش على الأر�ض قبل
 200مليون عام
نوعا جدي ًدا من الدينا�صورات
اكت�شف العلماء
ً
العمالقة التي ت�أكل النباتات وعا�شت قبل 200
مليون عام.
وتقول �صحيفة الديلي ميل� :إن الدينا�صور يحمل
ا�سم " ،"Ledumahadi mafubeويعني" :رعد
عمالق عند الفجر" ،باللغة ال�سوتية ،وهي �إحدى اللغات الر�سمية يف جنوب �أفريقيا.
وكان الوح�ش �أحد "�أقارب" الربنتو�صور ،ويزيد حجمه بنحو مرتني عن فيل �أفريقي كبري ،ويزن  12طنًا فيما يبلغ ارتفاعه � 4أمتار.
ويقول العلماء �إن هذا النوع من الدينا�صورات كان �أكرب حيوان حي على الأر�ض يف ذلك الوقت.
وقال عامل الأحافري الربوفي�سور ،يوناه �شينري ،من جامعة ويتواتر�رساند يف جنوب �أفريقيا �إن "ا�سم الدينا�صور يعك�س احلجم الكبري للحيوان
وكذلك حقيقة �ساللته التي ظهرت يف �أ�صول الدينا�صورات ال�رصبية".
نائما عندما تويف ،ومتكن العلماء من حتديد عمر احليوان بدقة والذي قدر بـ  14عاما ،من خالل النظر �إىل
ويقدر الباحثون �أن الدينا�صور كان
ً
حلقات النمو يف الأن�سجة العظمية الأحفورية.
وقالت الدكتورة ،جينيفر بوتا برينك ،من املتحف الوطني جلنوب �أفريقيا يف بلومفونتني" :متكنا من خالل النظر �إىل البنية املجهرية العظمية
للحيوان ،معرفة �أنه منا ب�رسعة �إىل مرحلة البلوغ".
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القرى الرتاثية لقومية البلني يف �أر�ض املعار�ض الإك�سبو

البيوت التقليدية يف �أر�ض املعار�ض الإك�سبو تعك�س عراقة قومياتنا الإرترية
�إعداد :جمال حممد علي
قدمت �أر�ض املعار�ض الإك�سبو
يف مهرجانها الذي �أقيم يف �شهر
�سبتمرب من العام  2018العديد
من العرو�ض الرتاثية والثقافية
والإبتكارات املختلفة التي قدمها
ال�شباب على نحو فردي او ممثلني
لأقاليمهم مبختلف امل�شاريع
التنموية والثقافية ،وقد كان
من �ضمن الربامج الذي قدمته
الأقاليم يف حمتوياتها القرى
الرتاثية للقوميات التي تقطن
تلك االقاليم ،وبذلك كان هناك
متثيل جلميع قومياتنا برتاثها
وعاداتها وتقاليدها وفلكلورها،
ويف م�ستهل تناولنا يف �صحيفة
�إرتريا احلديثة للرتاث الإرتري
نتطرق يف �صفحتنا هذه لقومية
البلني الذي عك�ست فيه جانب
من البيوت التقليدية للقومية
برتاثها وتقاليدها التي يتبعوها
يف بناء بيوتهم التقليدية بيت
العر�سان (ابلورا) وكذلك البيت
اال�سا�سي الال�رس( تكول).
تتكون البيوت التقليدية يف
قومية البلني من بيتني وهم
البيت اال�سا�سي لال�رسة وي�سمى
( تكول) ،وبيت ي�شيد م�ؤقت ًا يف
يوم العر�س لإ�ست�ضافة العري�س
وعرو�سه وي�سمى (ابلورا) ويظل
هذا البيت حتى تعود العرو�س
الهلها بعد �أن متكث فرتة ثالثة
�أ�شهر او اكرث مع زوجها ،وبعد
�إنق�ضاء الفرتة امل�سموحة
لها مع �أهلها تعود �إىل منزل
حماها  ،ويبني زوجها بيت
اال�رسة ( تكول) ،اي ان البيت
اال�سا�سي عند القومية هو بيت
(تكول) ،بناء هذا البيت يكون
بطريقة تقليدية واملواد التي
يبنى بها تتكون من احلجارة
وعيدان اال�شجار وعيدان الزرة
ت�شيده
واحل�شائ�ش،وطريقة
تكون بدايةً بجمع حجارة كافية
لبناء املنزل وت�سمى احلجارة
عند القومية ِ
(كرِ ن) ،بعد ذلك
يبدا�ؤ بالبناء بداية بو�ضع
�أ�سا�س للمنزل من احلجارة
ثم يرفعوا البناء لطول مرت
ون�صف او مرت وخم�سة و�سبعون
�سنتميرت او مرتين  ،وذلك ح�سب
قدرتهم املادية ،ويكون البناء
دائري ال�شكل وم�ساحته تكون

لإ�ستيعاب
كافية
�أفراد اال�رسة ،بعد
�إمتام البناء من
احلجارة ،يغرز يف
االر�ض و�سط البناء
عمود متني من عيدان
اال�شجار يف اعاله
ثالثة فروع وي�سمى
ُ
�سيخا
(م�سونا
فُ لقري) ،ثم ي�ضعوا
بعد ذلك الكثري
من العيدان فوق
حائط البناء تكون
ومو�صولة
كافية
بالعمود املغروز
يف و�سط البناء ثم
ي�ضعوا فوق ال�سقف
املر�صو�ص من ق�صب
الدخن و مواد �أخرى
مثل احل�شائ�ش حتى
يغطوها بالكامل من
االعلى ،ثم يق�سموا
البيت �إىل ن�صفني بربو�ش مزينة
ولها الوان زاهية وي�سمى هذا
الفا�صل ِ
(ح ِقريِ يف)ويكون مفتوح
من جانبني حتى ي�ستطيعوا
املرور �إىل الداخل وهو مكان
يكون خم�ص�ص للمر�أة وهي من
تقوم ب�إعداد تلك الربو�ش ،
وبذلك يكون قد امتوا بنائه
و �إحتموا من �أ�شعة ال�شم�س
واالمطار ،وتكون هيئة البيت
دائرية وجميلة ال�شكل ومهياء
حلماية �ساكنيه يف ف�صل ال�شتاء
من الربودة ويف ف�صل ال�صيف
من احلرارة اي انه مبني بطريقة
مدرو�سة ومهياء ل�سكنه يف كل
ف�صول ال�سنة.
يحتوي بناء البيت التقليدي
لقومية البلني ح�سب التقاليد
واملعتقدات التي يتبعوها يف
بنائه ،فمث ً
ال العمود اال�سا�سي
املغروز يف و�سط البيت كما
ذكرنا يجب ان يكون من اعاله
ثالثة فروع ويرجع �سبب
ذلك �أوال ليحمل عيدان البيت
االخرى املو�صولة به ،ثاني ًا
لإميانهم بالثالوث املقد�س عند
امل�سيحني ليكون حامي بيتهم
 ،وعند امل�سلمني عند ربط
القران يكون �شهود العقد ثالثة
ا�شخا�ص ،وكذلك كما نعلم انه
هناك بعد ااخلالفات التي حتدث
بني الزوجني يف حال حدوث

خالف بني الزوجني واراد
الزوج ان ي�رضب زوجته تقوم
الزوجة بالإم�ساك بهذا العمود
ويعترب ملج�أها الذي تلتجئ
�إليه يف حال اراد زوجها ان
ي�رضبها ،وبذلك تكون قد �إحتمت
من زوجها وغ�ضبه حيث انه ال
ي�ستطيع ان ميد يده ل�رضبها،
ويف حال �رضبها وهي مم�سكة
بهذا العمود يكون الق�ضاء يف
م�صلحتها ويجب على زوجها يف
هذه احلال ان يقدم لها تعوي�ض
مادي ومعنوي ح�سب االعراف
املتبعة.
البيت الثاين عند قومية
البلني كما �سبق ذكره ي�شيد
م�ؤقتا للعر�سان وي�سمى (ابلورا)
والفرتة التي يقام فيها تكون
يف يوم الزواج ويقوم ببنائه
ا�صدقاء العري�س ويجمعوا
املواد الالزمة لبنائه بانف�سهم
وتتكون املواد من عيدان ا�شجار
ال�سدر لليونته ومرونته حتى
يتم ثنيها لتكون منا�سبة لبناء
منزل ثم تغطى ب�سبعة برو�ش
بي�ضاء اللون ،ويق�سم البيت �إىل
ن�صفني بربو�ش مزينة وملونة
تقوم العرو�س بتجهيزها قبل
الزواج ويكون اجلزء اخلارجي
مو�ضع يجل�س فيه العري�س
و�صديقه واجلزء الداخلي مكان
خا�ص للعرو�س .وعن املواد

امل�ستخدمة
و �إ ختيا ر هم
لعيدان �شجر ال�سدر لإقامة
بيت العر�سان هو الن �شجر
ال�سدر يكون اخ�رض على مدار
ال�سنة و�إ�ستخدامهم له متني
منهم حتى تكون حياةالزوجني
مثمرة و�سعيدة مدى حياتهم،
كذلك �إختيارهم لربو�ش بي�ضاء
اللون يف �إقامة البيت هو حتى
تكون قلوبهم بي�ضاء و�صافية من
كل خالف يحدث ,و�إختيار عدد
الربو�ش ان تكون �سبعة حبة هو
انه يف تقاليد القومية العدد
�سبعة جنده حا�رض ًا يف كثري من
املنا�سبات وبع�ضا منها مثل،
التمني للعر�سان بذرية �سبعة
من االوالد ،وكذلك عندما تب�رش
اال�رسة مبولود ولد تزغرد
الن�ساء �سبعة ذغرودة ،و�أي�ض ًا
عندما يذهب وفد للخطوبة عند
اهل الفتاة يكون عددهم �سبعة
�أ�شخا�ص ،وكذلك عندما يبلغ
الولد �سن املراهقة يحتفل اهله
ويقيموا له م�أدبة بخبز �سبعة

ع�صيد ة ،
واالمثلة كثرية
للعدد �سبعة عند
قومية البلني ،وتكون م�س�ؤلية
خدمة العر�سان و�إ�ست�ضافة
ال�ضيوف يف بيت العر�سان
من م�س�ؤلية �صديقه (الوزير)
وي�سمى (مادا ُ�شونكرِ يخ) ،وعلى
الزوار دفع مبلغ رمزي لي�سمح
لهم بزيارة العرو�س ويجب
عليهم �إحرتام التقاليد املتبعة
يف بيت العر�سان.
ما مت ذكره من تقاليد متبعة
يف بناء البيوت التقليدية
وتوارثها ي�ؤكد عراقة قومياتنا
الإرترية وتعدد الرتاث الذي
متلكه و�إن�ضباطهم يف حياتهم
بتتبع ذلك الرتاث يف كل
التي
وعاداتهم
خطواتهم
ورثوها من االباء واالجداد
وما زال يورث �إىل االبناء،
وذلك ي�ؤكد �أهمية املهرجانات
وخمتلف املنا�سبات الوطنية
مما ي�ساعد يف تبادل الثقافات
بني القوميات الإرترية.
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مهرجان دبي مل�سرح ال�شباب يطلق دورته ال12

�أطلقت هيئة الثقافة والفنون يف
ال�سبت املا�ضي ،
مدينة دبي،
الدورة الثانية ع�رشة من “مهرجان
دبي مل�رسح ال�شباب” التي ت�ستمر
حتى  17من �أكتوبر اجلاري،
برعاية ر�سمية وم�شاركة من عدة
فرق م�رسحية.

وقال �سعيد النابوده ،املدير
العام بالإنابة للمهرجان� ،إنه مت
اختيار “عام زايد” عنوانً ا لهذه
الدورة لـ”�إطالع املجتمع على
�إجنازات ال�شيخ زايد والت�شجيع
على التحلي بالقيم التي عا�شها
وتقدميها للأجيال القادمة من خالل

امل�رسح”.
واعترب الفنان الإماراتي �أحمد
اجل�سمي � ،أن املهرجان يعمل
على “تخريج ال�شباب نحو
م�رسح الكبار حتى ي�ستطيعوا
تقدمي الأفكار اجلديدة التي
تالم�س �أفكارهم وطموحاتهم
وق�ضاياهم”.
و�أ�ضاف“ ،هناك حركة
ن�شطة للم�رسح العربي تقودها
الإمارات بعد الرتاجع الذي
�أ�صاب احلركة امل�رسحية
الواقع
بفعل
العربية
ال�صعب الذي تعي�شه البلدان
العربية”.
ويهدف املهرجان �إىل ت�سليط
ال�ضوء على �إبداعات الفرق امل�رسحية
املوجودة يف دولة الإمارات وتوفري
من�صة للتعريف مبواهب و�إمكانات
املمثلني واملخرجني وامل�ؤلفني
والفنيني ،بح�سب ما ذكرت وكالة
الأنباء الر�سمية “وام”.

تون�س ت�شارك ب�سبعة �أفالم يف مهرجان الفيلم العربي بفرن�سا
ت�شارك ال�سينما التون�سية ب�سبعة
�أفالم ،طويلة وق�صرية ووثائقية
يف امل�سابقات الر�سمية للدورة 29
ملهرجان الفيلم العربي يف ”فاماك”
بفرن�سا.
وي�شارك فيلم ”بنزين” للمخرجة
التون�سية ال�شابة� ،سارة العبيدي
�إىل جانب � 5أفالم عربية �أخرى ،فيما
ت�ضم امل�شاركة التون�سية يف م�سابقة
الأفالم الق�صرية �رشيطي “بلبل”
خلديجة املك�رش و”هن” لأني�س
ً
�رشيطا عرب ًيا.
العب�سي ،رفقة 14
وميثل فيلم “ك�سك�سي :حبوب
الكرامة” ملخرجه حبيب العايب،
تون�س يف م�سابقة الأفالم الوثائقية،
يف حني �سيعر�ض فيلم “ولدي” ملحمد

عطية
بن
�ضمن جائزة
جلنة حتكيم
ا ل�صحا فة ،
�إ�ضافة �إىل
جا ئز ة
جلنة حتكيم
ا ل�شبا ب
و ا لتي
ي�شارك فيها
كذلك الفيلم
التون�سي “�رش�ش” للمخرج وليد
مطار.
�أما الفيلم الآخر وهو فيلم ”اجلايدة”
للمخرجة �سلمى بكار ،فيناف�س على
جائزة اجلمهور� ،إىل جانب � 6أفالم

عربية �أخرى.
وتعترب م�شاركة تون�س الفتة حيث
ال تتجاوز م�سابقات هذه الدورة
فيلما من خمتلف الدول
خم�سني
ً
العربية ،والتي حتل فيها ال�سينما
امل�رصية ك�ضيف �رشف

ر

م�سل�سل �أمريكي يحقق ماليني الدوالرات على يوتيوب

�أطلق �شاين داو�سون ،جنم موقع
التوا�صل االجتماعي عرب الفيديو
يوتيوب ،حلقات م�سل�سلة من ثمانية
�أجزاء عن �صديقه جايك بول املعروف
على يوتيوب �أي�ضا.
وت�صل مدة احللقة �إىل  40دقيقة،
وهي احللقات التي جنحت يف جذب
�أكرث من  50مليون م�شاهدة .ويتوقع
�أن حت�صد تلك احللقات ماليني
الدوالرات.
وقال خبري يف املجال �إن �شاين قد
يجني حوايل مليوين دوالر �شهريا من
هذه احللقات امل�سل�سلة.
ويقدم م�سل�سل جايك جلمهور
امل�ستخدمني واحدا من �أكرث جنوم
يوتيوب �إثارة للجدل.
كما كان جلايك ن�صيب كبري
من امل�شاركة يف �أحداث مثرية
للجدل� ،إذ واجه اتهامات بالبلطجة
الإليكرتونية ،وا�ستغالل غريه من
املدونني على موقع يوتيوب،
وتقدمي حمتوى غري الئق جلمهوره
من ال�شباب.
وقالت جي�سيكا برينان ،مديرة
ت�سويق لدى �سب�شيالي�ست وورك�س:
"يرتاوح املبلغ الذي يتقا�ضاه �شاين
عن كل فيديو ينتجه بني � 85ألف
و� 170ألف دوالر".

و�أ�ضافت �أنه "ينتج حوايل 15
فيديو �شهريا ،ما يرجح �أنه يجني
حوايل مليوين دوالر �شهريا" ،لكن
�شاين نفى �أن ت�صل املبالغ التي
يح�صدها من ن�شاطه على يوتيوب �إىل
هذه الأرقام.
و�أ�شارت جي�سيكا �إىل �أن هذا
امل�سل�سل يجذب امل�سوقني للماركات
امل�شهورة لأنه يح�صل على عدد كبري
من امل�شاهدات ،وي�ستقر على قمة
مقاطع الفيديو الأكرث انت�شارا على
يوتيوب.
و�أكدت �أن �شايل بد�أ يف التحول
�إىل جنم �أكرث من كونه ن�شيطا على
يوتيوب ملا حققه من انت�شار �أدى �إىل
اكت�سابه �شهرة خارج موقع التوا�صل
االجتماعي.
ويف �إحدى حلقات امل�سل�سل ،ت�ساءل
�شاين ،قائال" :هل جايك مري�ض
اجتماعيا؟" ،وهو التعليق الذي لقى
الكثري من االنتقادات لرتويجه مزاعم
دون وجود دليل عليها.
و�أعرب املدون على يوتيوب جو
�ساغ عن �أمله يف �أن ي�ؤدي ظهوره
يف برنامج"�سرتيكتلي كم دان�س"
على مواقع التوا�صل االجتماعي عرب
الفيديو �إىل ظهوره يف و�سائل الإعالم
التقليدية.

املمثلة الأمريكية غوينث بالرتو وفاة �شارل �أزنافور� ،أ�سطورة الغناء الفرن�سي ،عن  94عاما
تتزوج املنتج براد فالت�شوك

ك�شفت املمثلة الأمريكية ،غوينث
بالرتو ،احلائزة على جائزة �أو�سكار،
عن زواجها باملنتج التلفزيوين براد
فالت�شوك.
وتناقلت بع�ض ال�صحف واملجالت
الفنية �أن الثنائي قد تزوجا يف حفل
خا�ص �أقيم يوم ال�سبت املا�ضي،
يف منزل غوينيث الفاخر يف منطقة
هامبتون يف نيويورك.
ويف ما بدا �أنه ت�أكيد خلرب الزواج،
الأحد
ن�رشت املمثلة املعروفة
املا�ضي � ،صورة على موقع التوا�صل
االجتماعي �أن�ستغرام ،ليدها ويد
زوجها اجلديد يظهر فيهما خامتا
الزواج.
ووفقا ملجلة بيبول ،ح�رض الزفاف

جمموعة من جنوم
هوليود ،من بينهم
�ستيفن
املخرج
�سبيلربغ ،والنجمة
دياز،
كامريون
روبرت
واملمثل
جونيور،
داوين
الذي ت�شارك معها
بطولة فلم "�أيرون
مان".
وا�شتهر املنتج براد فالت�شوك
بانتاج م�سل�سالت ناجحة مثل م�سل�سل
"غلي" وم�سل�سل "�أمريكان هورور
�ستوريز" وم�سل�سل "�سكرمي كوينز".
وكانت غوينث بالرتو ،قد ظهرت
بدور معلمة بديلة يف اجلزء الثاين من
م�سل�سل "غلي" عامي  2010و .2011
وكان الثنائي ك�شفا عن عالقتهما
عام  ،2015و�أعلنا خطوبتهما عرب
�صورة غالف جملة "غوب" التي
متتلكها غوينث.
ويف بيان م�شرتك للربنامج
ال�صباحي ال�شهري "غود مورنينغ
�أمريكا" قاال" :ن�شعر ب�أننا حمظوظان
كثريا لأننا ارتبطنا يف هذه املرحلة
املف�صلية يف حياة كلينا ،يف وقت

تويف �أ�سطورة الغناء الفرن�سي
�شارل �أزنافور ،الذي باع اكرث من
 180مليون ا�سطوانة خالل م�سريته
الفنية التي دامت �أكرث من  80عاما،
عن  94عاما.
Advertisement
وتويف �أزنافور يف �أحد منازله يف
جنوبي غرب فرن�سا ،ح�سبما �أكد
مدير �أعماله.
ومن بني �أ�شهر �أغاين �أزنافور اغنية
ميكن لنجاحاتنا و�إخفاقاتنا �أن
ت�شكل بناء �صحيا لعالقة مفعمة
بال�سعادة".
وهذا هو الزواج الثاين لغوينث،
�إذ انف�صلت عام  2014عن املغني
الربيطاين ال�شهري ،كري�س مارتن،
بعد عالقة دامت ع�رش �سنوات،
وح�صلت على الطالق الر�سمي عام
.2016

" ،"Sheكما �أنه
ح�صل على جنمة يف
طريق امل�شاهري يف
هوليوود عام .2017
وقد تزوج �أزنافور
ثالث مرات وله �ستة
�أبناء.
ولد �أزنافور يف
باري�س عام 1924
لوالدين من الأرمن فرا من الإبادة
اجلماعية يف بالدهما لبدء حياة
جديدة يف العا�صمة الفرن�سية.
وكان من املزمع �أن يبد�أ �أزنافور
جولة غنائية يف فرن�سا و�سوي�رسا
بدءا من نوفمرب/ت�رشين الثاين من
العام احلايل.
وعاد �أزنافور م�ؤخرا من جولة
غنائية يف اليابان ،بعد ان ا�ضطر
لإلغاء عدد من احلفالت �صيفا ب�سبب
ك�رس يف ذراعه.
و�سجل �أزنافور �أكرث من 1200
�أغنية ب�سبع لغات و�أقام حفالت يف
 94دولة.
� Image captionأزنافور
ووا�صل �أزنافور الغناء يف عقده
التا�سع يف قاعات احت�شدت بجمهوره
ونفدت تذاكرها .وا�ستمر يف كتابة

�أغان بع�ضها عن حياته ،ومن بينها
�أغنية لالحتفال مبرور  50عاما على
زواجه.
وعالوة على م�سريته الناجحة يف
الغناء ،كان �أزنافور ممثال ناجحا،
ولعب دور البطوله يف فيلم "اطلق
الر�صا�ص على عازف البيانو"
لفران�سوا تروفو (عام .)1960
كما لعب �أزنافور دورا يف فيلم
"الطبل ال�صفيح" للمخرج الأملاين
فولكر �شلوندروف ،الذي لعب فيه
دور بائع �ألعاب يهودي طيب.
وغنى ازنافور امام العديد من
الر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الأ�رس املالكة
والباباوات يف الكثري من االحتفاالت
الإن�سانية.
ا�شتهر �أزنافور ب�أعماله اخلريية
و�أ�س�س م�ؤ�س�سة خريية بعد الزلزال
الذي �رضب �أرمينيا عام  1988مع
�صديقه ليفون �سايان.
ويف عام ُ 2009عني �أزنافور �سفريا
لأرمينيا يف �سوي�رسا و�أ�صبح �أي�ضا
مبعوث �أرمينيا �إىل الأمم املتحدة يف
جنيف.
و�أعرب الآالف من جماهري �أزنافور
عن حزنهم لفقده على تويرت.
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�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية
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ق�ضايا تنموية

�أطفال اليوم جيل الغد وامل�ستقبل وقادة حركة
التنمية بالإ�ضافة �إىل �أنهم املخزون الب�شري اال�سرتاتيجي
الذي يجب حمايته من الأخطار كافة ,وتهيئة البيئة
ال�صاحلة لتن�شئته التن�شئة التي ت�ؤهله ليكون فرد ًا �سوي ًا
حم�صن ًا بالقيم والأخالق ,ومزود ًا بر�صيد نف�سي �صحي كبري
يجعل منه �إن�سان ًا مكتمل النمو العقلي والنف�سي واجل�سدي
 .ومبا �أن �أطفالنا هم فلذات �أكبادنا  ,ف�إنهم حتم ًا ي�ستحقون
منا ,ك�أ�سر وم�ؤ�س�سات اجتماعية وهيئات معنية �أن نبذل كل
ما بو�سعنا لبناء ح�صن منيع يحمي وجودهم وي�صون �سالمة
�أج�سادهم ومينع �أي انتهاكات قد يتعر�ضون لها �سواء على
�صعيد االنتهاكات اجل�سدية �أو االعتداءات غري الأخالقية
�أو اال�ضطهاد الناجت عن ت�شغيلهم يف �سن مبكرة �أو يف جمال
اخرتاق كراماتهم وتعري�ض �صحتهم العقلية �أو النف�سية
للخطر  .خا�صة و�أن هنالك ثمة �شيء واحد يت�شارك فيه
جميع الأطفال�,أال وهو حقوقهم .فكما ذكرنا لكل طفل
حق يف البقاء والنماء والتعليم والتح ّرر من العنف و�سوء
املعاملة وكذلك يف امل�شاركة و�إ�سماع ال�صوت .وهذه حقوق
�أ�صيلة للإن�سان ,لذا يعد مت ُّتع الأطفال بها �أمر ًا حتمي ًا غري
قابل للت�ص ّرف مثلما هو احلال بالن�سبة �إىل البالغني .هذا
وغريه من املحاور �سنتوغل قلي ًال بني دهاليزها يف هذه
ال�صفحة ان�شاءاهلل .
مت تد�شني مهرجان الطفل بالإقليم الأو�سط
وحا�رضة البالد ا�سمرا يف ال�ساد�س من اكتوبر
اجلاري  2018والذي �سي�ستمر حتى العا�رش منه
حتت �شعار " �أطفالنا �أ�سا�س م�ستقبلنا الباهر
" .وبهذه املنا�سبة �إرت�أيت �أنه ال ب�أ�س عزيزي
القارئ الكرمي من �أن نعي�ش تلك اللحظات
ال�سعيدة مبعية فلذات �أكبدانا من الع�صافري
ال�صغرية  ,نزغزغ معها ونغور بعمق �ضمن
دهاليز �إحتياجاتها ومتطلباتها والتحديات
التي تواجهها  ,ونفكر �سوي ًا يف �أف�ضل احللول
وال�سبل املمكنة للإ�ستجابة لتلك الإحتياجات
واملتطلبات  .فهم �أطفال اليوم وجيل احلا�رض
وكل امل�ستقبل  ,وبهذا الفهم فعم املر�آة
التي نرى عربها م�ستقبل املجتمع
مو�ضوعي
و�أ�ستهل
ان�شاءالله.
بالتذكري ب�أن اجلمعية العامة للأمم
املتحدة �إعتمدت يف العام  1989م
اتفاقية حقوق الطفل.
يتفق املجتمع الدويل نظري ًا على
�أن للطفل حق ًا �أ�صي ً
ال يف البقاء والنمو
والتعليم والتحرر من العنف و�سوء
املعاملة بالإ�ضافة �إىل احلق يف
امل�شاركة و�إ�سماع ال�صوت  .ومبا �أن
الغاية التنموية املن�شودة يف �أطفال
اليوم وجيل امل�ستقبل هي متكينهم
ب�صورة فعالة من الو�سائل والأدوات
واملقدرات التي ت�ؤهلهم لتب�ؤء
املكان الالئق بهم كجن�س للب�رش عرب
تطوير مهارات ال�س�ؤال النقدي لدى
الأطفال و�إبراز اال�ستخدام الواعي
لتلك الو�سائل و الأدوات والتقنيات
 .وحتم ًا البد من �أن نتفح�ص تلك
الو�سائل والأدوات مبنظور تلك
الغايات امل�ستهدفة وتقيمهها بني حني و�آخر.
خا�صة و�أن البالد بذلت وما زالت جهود ًا جبارة
ل�ضمان رفاه ومناء الأطفال يف حماولة منها
لبناء م�ستقبل م�ستقر ومزدهر للأجيال احلالية
والقادمة .
وكمدخل ال ب�أ�س من �أن نراجع ون�أخذ
�أكرث الو�سائل والأدوات ت�أثري ًا ومردود ًا يف
ع�رصنا احلا�رض � ,أال وهي و�سائل املعلومات
والإت�صاالت كالإنرتنيت والف�ضائيات وو�سائل
الإت�صاالت املختلفة الأخرى املقروء منها و

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الأطفال  ...مر�آة م�ستقبل املجتمع

الدرا�سي الأكادميي و�ضعفه
 5تعلم �أ�ساليب ارتكاب اجلرمية واالنحراف 6قلة احلركة والن�شاط 7الرتويج للمواد الغذائية ال�ضارة بال�صحةعرب الدعايات
بالإ�ضافة �إىل اعتالالت كثرية ج�سدية و عقلية
و نف�سية و �إجتماعية و تربوية

امل�سموع واملرئي .ولرنى �آثارها ال�سلبية و
الإيجابية منها على الأطفال وما هي �أف�ضل ال�سبل
لتاليف ال�سلبيات و الإم�ساك بتالبيب الإيجابيات
منها و تعزيزها ؟
ي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أن الإيجابيات
يف و�سائل املعلومات و الإت�صال عديدة ميكننا
�أن نذكر منها
�إمكانية �إختيار الربامج ذات املغزى التعليمي
والرتبوي واملو�ضوعات ومقاالت املجالت
املحفزة على التفكري
والتمعن �.أما ال�سلبيات فهي عديدة �أي�ض ًا

لذا البد من �إعداد برامج وخطط لتنمية مواهب
الأطفال والإ�ستفادة ب�شكل م�أمون من و�سائل
املعلومات و الإت�صاالت بالإ�ضافة �إىل العمل

وميكننا �أن نذكر بع�ضها يف ال�سطور التالية
على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1تبني العنف عرب م�شاهدة �أو �سماع �أوقراءة مو�ضوعات ال تتنا�سب و �أعمارهم وبدون
توجيه و �إر�شاد
 2حماولة حماكاة امل�شاهد اجلن�سيةامل�ضمنة يف تلك الو�سائل
 3ت�أثري تعاطي التدخني وامل�سكراتواملخدرات
 4-الت�أثري ال�سلبي على م�ستوى التح�صيل

على م�شاركتهم يف احلياة االجتماعية وو�ضعهم
�أمام منعطف جديد يف ر�ؤيتهم للم�ستقبل حتى
ن�ضمن ا�ستدامة م�ستقبل حياتهم ومناهم .
وتندرج م�س�ألة تنظيم مهرجانات للطفل �ضمن
�إطار االهتمام بالطفولة  ,والعمل على خلق
وعي جمتمعي جتاه
ق�ضايا حقوق الأطفال وحمايتها وتر�سيخ
ثقافة حقوق الطفل و�إطالق الطاقات الإبداعية
اخلالقة لهم ومبا يوفر لهم مناخات �أف�ضل
كونهم من يعول عليهم يف بناء م�ستقبل ال�شعوب

امل�رشق .
ول�ضمان �إجناز وحتقيق تلك الغايات
املن�شودة ف�إن لأولياء الأمور دور ًا رئي�سي ًا
وحموري ًا يتمثل على �سبيل املثال ال احل�رص يف
الآتي :
 1ت�شجيع الأبناء على االختيار الواعيللربامج
 2م�شاركة الأبناء فيما ي�شاهدونه �أوي�سمعونه �أو يقر�أونه
 3تعليم الأطفال مهارات النقد 4اال�ستخدام الأمثل لهذه الو�سائل من حيثالتعامل معها والوقت املخ�ص�ص لها
 5تبني ن�شاطات بديلة �أو رديفع لو�سائلاملعلومات و الإت�صاالت
� 6رضورة خلق بيئة خالية من و�سائلاملعلومات و الإت�صال يف غرف نوم الأطفال
وعموم ًا ي�شري اخلرباء �إىل �أن الإ�ستثمار
يف قطاع الأطفال هو �إ�ستثمار يف احلا�رض
وامل�ستقبل مع ًا وهو ا�ستثمار يتمتع بالإ�ستدامة
وتعزيز روح الإبداع والعطاء يف املجتمع .
وحتم ًا البد من الت�أكيد على �أهمية دور
املجتمعات املحلية يف دعم الأطفال حتى
ي�صبحون على ال�صورة التي نخطط لها من
�ضمان ثقتهم ب�أنف�سهم ومقدراتهم وتكوينهم
ك�أع�ضاء منتجني يف املجتمع  .وت�شري منظمة
اليون�سيف يف هذا ال�صدد �إىل �أن �إريرتيا قد
�سجلت تقدم ًا هائ ً
ال و�رسيع ًا يف كفالة رعاية
الطفل وفق ًا لربوتوكول عام  1994املتعلق
بكفالة حقوق الطفل بالإ�ضافة �إىل الإجنازات
امللحوظة امل�سجلة حتى الآن يف الرعاية
ال�صحية ال�سابقة للوالدة يف البالد .
ونختم �صفحة اليوم بالت�أكيد على �أن
الغاية التنموية املن�شودة يف �أطفال اليوم
فعالة
وجيل امل�ستقبل هي متكينهم ب�صورة ّ
من الو�سائل والأدوات واملقدرات التي ت�ؤهلهم
لتب�ؤء املكان الالئق بهم كجن�س للب�رش ,
وذلك عرب تطوير مهارات ال�س�ؤال النقدي لدى
الأطفال و�إبراز اال�ستخدام الواعي لتلك الو�سائل
والأدوات والتقنيات  ,وبالتايل البد من تفح�ص
تلك الو�سائل والأدوات مبنظور تلك الغايات
امل�ستهدفة وتقيمهها بني حني و�آخر.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�شذرات من وحي
الن�ضال التحرري!!!
حممود عبداهلل� /أبوكفاح
اجلزء الرابع
يف اجلزء الثالث من هذا املقال
كنا قد ذكرنا بان املنا�ضل فظوم
قرباي قد توجه اىل منطقة (عراق)
لدرا�سة الت�صوير ,تنفيذ ًا للأوامر
التي تلقاه من التنظيم,ويف املدة
التي ق�ضاها يف التدري�س �أجاد
الت�صوير بكفاءة و�إقتدارة ليعود
بعده مبا�رشة اىل وحدته �ضمن
اللواء  23ويبد�أ عمله يف ق�سم
الت�صوير,ففي تلك الأثناء وبينما
كان يرى فظوم قرباي رفاقه
يف الوحدة الع�سكرية ميت�شقون
الدو�شكا والكال�شينكوف وهو يحمل
يف كتفه الكامريا من خلفهم,كان
هذا الو�ضع اليروق له �أبد ًا ولكنه
كان يحاول تقبله بقدر الإمكان
,فكلما �إ�ضطر للتحرك اىل موقع ما
لإلتقاط بع�ض ال�صور كان يخجل
من حمل الكامريا على منكبه مما
كان يدفعه ذلك حلملها يف غالب
الأحيان داخل حقيبة خ�ص�صها
لذلك ,وا�ستمر حاله على هذا
ال تارة
املنوال لفرتة طويلة متنق ً
هنا وتارة هناك لآداء املهام التي
كانت توكل اليه بني احلني والآخر
يف اجلبهات االمامية والقواعد
اخللفية ,ومن املعلوم ان للمنا�ضل
فظوم قرباي يختزن العديد من
الذكريات الفريدة يف الهجوم االول
والثاين يف منطقة اوقت بجبهة
�شمال �رشق ال�ساحل ,ففي الهجوم
االول الذي نفذ يف �شهر مار�س من
العام 1984م والذي ترك �آثار ًا
المتحى يف ذاكرة من كانوا ح�ضورا
يف ذلك الهجوم ,كان قرباي يف
ذلك الهجوم م�صور ًا �ضمن الكتيبة
الثانية باللواء  , 23فبالرغم من
ان الن�رص كان يبدو حليف الثوار
يف اللحظات االوىل من الهجوم اال
ان الو�ضع تغري مع انبالج ال�صبح
,حيث تعر�ض املنا�ضلني الذين
تغلغلوا داخل نطاق �سيطرة قوات
العدو اىل ح�صار حمكم ي�صعب
الفكاك منه ,ومما يجدر ذكره هنا
ان �أفراد قوات اجلي�ش ال�شعبي يف
ذلك الهجوم وبهدف مباغتة قوات
العدو كانوا قد قطعوا م�سافة
�ست �ساعات يف �سكون وهدوء تام
ملالقاة جي�ش العدو يف دفاعاته
م�ستغلني الظالم احلالك الذي كان

يخيم على ليايل تلك املنطقة �آنذاك
مع حت�س�س كل االمكنة التي كانوا
ميرون بها بدقة متناهية حتوط ًا
لأي طارئ ميكن ان ي�صادفهم �,إال ان
تغري �سري املعركة ل�صالح العدو
جعل عودة الثوار اىل مواقعهم التي
�أتوا منها �صعب ًا للغاية وبالتايل
ا�صبح الهم الوحيد لقيادة اجلي�ش
ال�شعبي يف تلك اللحظة فك ح�صار
العدو بقدر الإمكان لإنقاذ ارواح
املنا�ضلني يف تلك البيئة القا�سية
اجلافة التي تت�سم ب�شم�سها احلارقة
و�سهولها املمتدة التي ي�صعب
قطعها ب�سهولة...فاخلروج من
مع�سكرجي�ش العدوالذي يفتقر اىل
م�صادر املياه والعودة اىل القواعد
اخللفية ب�إخت�صار كان امر ًا يف
غاية ال�صعوبة.
ففي تلك الآونة ا�صبحت عبارة
(فليخرج من ي�ستطيع ان يخرج من
هذا احل�صار ) �سيدة
ا ملو قف  ,و د خل
الثوار يف حالة
فيها
ي�صعب
م�ساعدة
احدهم
الآخر رغم ر�ؤيه
اجلرحى والقتلي
املنا�ضلني
من
يت�ساقطون �أمامه
ب�سبب الر�صا�ص
املنهمر عليهم من
قوات العدو ,حيث
�أن كل من يت�أخر
للحظات
ولو
معدودة ملد يد
العون لرفاقه كان
م�صريه فقط البقاء
معهم �إما جريح ًا او قتيالً,ففي تلك
الآونة ا�ست�شهد وا�رس العديد من
املنا�ضلني بفعل ت�أثري ذلك املناخ
احلار واجلاف الذي اليرحم وكذا
الر�صا�ص املنهمر من كل جانب
وقذائف املدفعية واملدرعات
والقنابل التي ظلت تطلقها �آليات
العدو بال توقف...حتى يخيل اليك
وك�أن �أل�سنة لهب اجلحيم قد حلت
بالأر�ض يف زيارة خاطفة ...
ويف خ�ضم تلك االو�ضاع كان
املنا�ضل فظوم قرباي منهمك ًا
يف توثيق الأحداث بكامريته
املتوا�ضعة او ً
ال ب�أول حيث ظل
ي�صور الإ�ستعدادات للهجوم منذ
البداية وكذا م�شاهد الرحلة

الطويلة للو�صول اىل دفاعات
العدو ,ولكن عندما دخل مع قوات
اجلي�ش ال�شعبي يف احل�صار املطبق
الذي فر�ضه عليهم العدو �أ�صابه
القلق على كامريته وما تختزنه من
�صور حيث كان يدرك متام ًا بانه يف
حال ا�ست�شهاده يف �ساحة املعركة

�أفراد جي�ش العدو فر�صتهم للتمثيل
بجثامني ال�شهداء الأبرار طوال �شهر
كامل ...متجاهلني �أب�سط القواعد
الدولية للحرب و متجردين يف
ذات الوقت من كل القيم الإن�سانية
يتقبل
مل
النبيلة...وحينها
املنا�ضلني (الذين ظلوا يف م�سريتهم

كرفاقه الآخرين ف�إن الكامريا
ب�صورها �ستقع ال حمالة يف يد
العدو مما �سي�شكل ذلك خ�سارة
كبرية الحتمد عقباها ,وبالتايل
�رشع وهويهرول مع رفاقه ملغادرة
�ساحة املعركة �أثناء الإن�سحاب يف
فتح الكامريا التي بحوذته و�سحب
�أ�رشطة ال�صور منها الواحد تلو
الآخر وتعري�ضها لل�ضوء حتى تفقد
�صالحيتها وتتلف كل ال�صور التي
كانت بها لإدراكه هذه املعلومة
م�سبق ًا �أثناء الدرو�س التي كان قد
تلقاها يف الت�صوير ....وهكذا ف�شل
الهجوم االول للجي�ش ال�شعبي يف
جبهة �شمال �رشق ال�ساحل,,,ووجد

الن�ضالية يدركون معنى ان يهزم
املقاتل وي�ستعيد متا�سكه ليعيد
الكرة وينت�رص جمدداً)تلك الهزمية
امل�ؤقتة ب�أي حال من الأحوال
ال�سيما عندما و�صلت اىل ا�سماعهم
مافعله العدو برفاقهم ال�شهداء
�...إنتابتهم نوبة من الغ�ضب
ال�شديد والرغبة العارمة يف الث�أر
لرفاقهم ...ال�سيما وان عبارات
ال�شهداء الذين تركوهم خلفهم
وهم يطلبون النجدة وامل�ساعدة
كانت ترتدد يف �آذانهم ب�إ�ستمرار من
قبيل (�سننتظركم يف املوقع الذي
تركتمونا فيه) ,لذا فقد كان بع�ضهم
ي�صيح ب�أعلى �صوته قائالً(�إن رفاقنا
ال�شهداء ارحتلوا عن هذا الكون وهم
يتوقعون انت�صارنا على العدو )
وا�صبحت �آراءهم كلها من�صبة يف
�رضورة حتقيق اماين وتطلعات
ال�شهداء وتوقعاتهم على �أر�ض
الواقع وباتت خيارات املنا�ضلني
حم�صورة يف الآتي (�إما ان ندفن
جثماين �شهداءنا الأبرار كما ينبغي
اون�ست�شهد بجوارهم بكل �شجاعة
ورباطة ج�أ�ش)....وهكذا فقد ظل
كل املنا�ضلني الذين �شاركوا يف
ذلك الهجوم يعدون العدة خلو�ض
هجوم ثاين يحققون فيه الإنت�صار
على جي�ش العدو,,وبعد م�ضي
�شهر واحد فقط اي يف �شهر �أبريل من
العام 1984م وقبل ان يندمل جرح
الهزمية التي �أملت بهم يف الهجوم
االول انطلق الثوار جمددا يف رحلة
�أخرى �شاقة ملالقاة جي�ش العدو يف
جبهة �شمال �رشق ال�ساحل يدفعهم
بقوة الغ�ضب والت�صميم الالحمدود

للث�أر لرفاقهم ...ليدخلوا بذلك
يف معركة حامية الوطي�س مع قوات
الدرق .
ونظر ًا للدماء التي كانت تغلي يف
دواخلهم ورغبتهم الكبرية يف الإنتقام
من العدو وك�رس �شوكته ...ا�ستطاع
الثوارب�إعجوبة وب�رسعة فائقة يف
تدمري دفاعات العدو الواحد تلو
الآخر والتقدم اىل الأمام ...وبينما
هم يخرتقون دفاعات ومع�سكرات
العدو الكائنة يف تلك املنطقة
الحظوا ان بع�ض جثامني ال�شهداء
ملقية على الأر�ض دون ان تدفن مما
زادهم ذلك غ�ضب ًا ورغبة يف الإنتقام
,,وحينها مل يكن مبقدور �أي قوة
�إيقافهم من الزحف والتقدم ...فقد
كانوا م�صممني لإي�صال املعركة
اىل نهايتها و�إ�صابة جي�ش العدو
يف مقتل حتى اليفكر يف رد الهجوم
بهجوم م�ضاد �أو �إ�ستعادة قواه
مرة �أخرى...حيث كانوا يتقدمون
بقوة وعنف اىل الأمام غري مبالني
بالت�ضحيات التي كانوا يقدمونها
والإ�ست�شهاد الذي كان يطال بع�ض
وكان يبدو ان غ�ضبهم
رفاقهم
الميكن ان يهد�أ اال بعد تدمري
جي�ش العدو يف تلك املواقع جملة
وتف�صيالً.
ففي اللحظة التي و�صل فيها
املنا�ضل فظوم قرباي اىل منطقة
�أوقت ب�صحبة رفاقه املقاتلني بعد
تدمري دفاعات العدو وقع نظره يف
جثمان احد الثوار الذين �سقطوا يف
الهجوم االول وهو مرمي يف ذلك
املوقع...على هيئة هيكل عظمي
الميكن التعرف عليه بدقة�...إال ان
ال�شدة (�شعار املنا�ضل )التي كانت
يف رجليه وبع�ض املالب�س البالية
التي بجواره كانت ت�شري بال ادنى
�شك ب�أنه من الثوار الذين مثُّل بهم
العدو ...وحينها مل ي�ستطع فظوم
قرباي �أن يتمالك نف�سه حيث دبت
يف ج�سده ق�شعريرة م�صحوبة بالأمل
...وبالعودة بذاكرته اىل الوراء
والتامل يف اجلثمان ملي ًا ادرك
ان هذا ال�شهيد هو ذلك املنا�ضل
الذي كان رفيق دربه يف ال�رساء
وال�رضاء خالل م�سريته الن�ضالية
 ...وهو من كان يهرول بجانبه
يف الهجوم الأول �أثناء �رشوع الثوار
يف الإن�سحاب من �ساحة املعركة
وحماولة فك احل�صارالذي فر�ضه
عليهم العدو  ,,,وبالرغم من انه
مل يكن يرغب يف الت�صوير �آنذاك �إال
ان يده اجتهت عفوي ًا اىل كامريته
ليلتقط �صورتني لذلك امل�شهد الذي
كان البد ان يوثق للتاريخ حتى
تعرف الأجيال حجم الت�ضحيات
التي بذلت من اجل هذا الوطن وكذا
ب�شاعة امل�ستعمر وظلمه.
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يف اجلولة الثامنة من الدوري الإ�سباين:

�ضمن اجلولة الثامنة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

هازارد ..ملك متوج على قمة الربمييريليج نع�ش لوبيتيجي يخ�شى
م�سمار الكال�سيكو

بات البلجيكي �إيدين هازارد،
متوجا على
العب ت�شيل�سي ،ملكً ا
ً
قمة الدوري الإجنليزي املمتاز،
بعدما قاد البلوز لالنت�صار على
�ساوثهامبتون بثالثية نظيفة،
�أول �أم�س الأحد� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الثامنة .و�سجل هازارد
هدفا لفريقه يف الدقيقة  30من
املباراة ،كما �أنه �صنع الهدف
الثالث الذي �سجله زميله �ألفارو
موراتا .وبح�سب �شبكة "�سكواكا"
للإح�صائيات ،ف�إن هازارد �أ�صبح �أول
العب يف الربمييريليج هذا املو�سم
ي�شارك يف � 10أهداف .وبعد مرور
 8جوالت ،ميلك هازارد يف ر�صيده
� 7أهداف ،بينما �صنع � 3أخرى .كما
ينفرد جنم ت�شيل�سي ب�صدارة هدايف الدوري الإجنليزي يف املو�سم احلايل بفارق هدفني عن كل من هاري كني مهاجم
توتنهام� ،ألك�سندر ميرتوفيت�ش من فولهام� ،سريجيو �أجويرو جنم مان�ش�سرت �سيتي ،وجلني موراي العب برايتون.

يف الأ�سبوع الثامن من دوري الكالت�شيو الإيطايل:

�سالح �أليجري يفك �شفرة �أودينيزي
وا�صل يوفنتو�س عرو�ضه القوية منذ انطالق املو�سم احلايل ،بعد فوزه ال�سبت املا�ضي ،على �أودينيزي بنتيجة ( ،)2-0حمققا
انت�صاره الثامن على التوايل .ويرتبع البيانكونريي على قمة ترتيب الدوري الإيطايل ،بو�صوله للعالمة الكاملة بـ 24نقطة ،من
 8مباريات ،بفارق  9نقاط عن نابويل يف املركز الثاين من  7مواجهات .ودخل ما�سيميليانو �أليجري ،املدير الفني ليوفنتو�س،
املباراة بطريقة ( ،)4-3-3بتواجد بنتانكور يف منت�صف امللعب بد ًال من امل�صاب خ�ضرية ،وبجانب بيانيت�ش وماتويدي،
و�أمامهم ديباال ،ماندزوكيت�ش ورونالدو يف اخلط الهجومي .ديباال تواجد يف اجلناح الأمين ،وتوىل رونالدو الأي�رس �إال �أنه يف
كثري من الأحيان تواجد يف قلب الهجوم ،بينما كان ماندزوكيت�ش مهاجم الفريق ال�رصيح .يف املقابل ،دخل خوليو فيال�سكيز،
مدرب �أودينيزي املباراة ،بطريقة ( ،)4-5-1واعتمد على ال�سانيا يف هجوم الفريق وحده� .أودينيزي حاول اللعب بواقعية من
خالل �إغالق امل�ساحات �أمام العبي يوفنتو�س ،وجنح يف منع البيانكونريي من الو�صول �إىل املرمى ب�شكل فعال يف الن�صف �ساعة
الأوىل .ومل يكن للفريق امل�ست�ضيف �أي فعالية هجومية تذكر على مرمى يوفنتو�س ،يف ظل ال�ضغط الذي واجهه .ويف ظل التكتل
الدفاعي لأودينيزي ،وعدم القدرة على االخرتاق من العمق ،ظل اعتماد يوفنتو�س الأول هو اللعب على �إر�سال العر�ضيات �إىل منطقة
جزاء اخل�صم ،يف حماولة ال�ستغالل القوة اجل�سدية ملاندزوكيت�ش ورونالدو ،بالإ�ضافة �إىل قدرة الثنائي على اللعب بالر�أ�س
ب�شكل ممتاز .ومع اعتماد البيانكونريي على العر�ضيات ،دخل الدون الربتغايل �إىل جانب �سوبر ماريو يف كثري من الأحيان،
والتي جنحت يف فك ال�شفرة الدفاعية لأودينيزي .هدف يوفنتو�س الأول ،جاء من عر�ضية لعبها املت�ألق جواو كان�سيلو ،الظهري
الأمين لليويف ،والذي ال يزال يقدم م�ستوى هائال ،خا�صة يف الكرات العر�ضية املتقنة ،و�أر�سل واحدة و�صلت �إىل ر�أ�س بنتانكور
الذي �أ�سكنها ال�شباك .هدف يوفنتو�س فك تكتل �أودينيزي ،وفتح املباراة بعدما حاول الأخري �إدراك التعادل ،وقام ببع�ض
ريا خالل املباراة ،وكان من بني �أبرز العبي اليويف ،وجنح يف ت�سجيل هدف بينما
دورا كب ً
الهجمات على ا�ستحياء .رونالدو لعب ً
حرمه �سكوفيت ،حار�س �أودينيزي ،من � 3أخرى حمققة .رونالدو متيز خالل املباراة بثنائياته مع زمالئه ،ف�شكل واحدة مع
ماندزوكيت�ش ،ومن خالل تفاهمهما جنح الكرواتي يف �صناعة هدف للربتغايل .ومتكن �صاروخ ماديرا من ت�شكيل ثنائية �أخرى
مع بريناردي�سكي بعد نزوله بدقائق ،وكادت �أن ت�سفر عن هدفني ،لوال ت�ألق حار�س الفريق املناف�س .ومع تقدم اليويف بهدفني
نظيفني يف ال�شوط الأول ،تراجع الأداء جمد ًدا للمباراة الثالثة على التوايل ،يف ال�شوط الثاين ،وهو الأمر الذي �أغ�ضب �أليجري.

ك�شفت تقارير �صحفية �إ�سبانية� ،أول �أم�س الأحد ،عن منح فلورنتينو
برييز ،رئي�س ريال مدريد ،جولني لوبيتيجي ،مدرب امللكي ،فر�صة
�أخرية بعد النتائج املخيبة للآمال يف املباريات الأخرية .وقالت �صحيفة
"�سبورت" الإ�سبانية� ،إن برييز غا�ضب من النتائج الأخرية للفريق،
خا�صة و�أنه حقق نقطة واحدة من �آخر  9نقاط ممكنة يف الدوري .وعلى
الرغم من غ�ضب برييز من نتائج الفريق� ،إال �أنه قرر منح املدرب فر�صة
جديدة وطالبه بالهدوء ،على الرغم من الأ�صوات التي تنادي ب�إقالته.
و�أ�شارت ال�صحيفة الكتالونية �إىل �أن مباراة الكال�سيكو يف الكامب نو ،يوم
� 28أكتوبر اجلاري� ،ستكون حا�سمة مل�ستقبل جولني لوبيتيجي كمدرب
لريال مدريد .وقبل الكال�سيكو �سيكون هناك مباراة �أخرى يف الدوري �أمام
ليفانتي بعد فرتة التوقف الدويل القادمة .وقد تكون الهزمية يف الكال�سيكو
لريال مدريد ،هي امل�سمار الأخري يف نع�ش لوبيتيجي ،مثلما حدث مع
املدربني ال�سابقني للملكي ،رافائيل بينيتيز وبريند �شو�سرت من قبل.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت � 06أكتوبر)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 06أكتوبر)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 06أكتوبر)

كالياري  0:2بولونيا 16:00
					
جريونا � 3:2إيبار 14:00
لي�سرت �سيتي � 2:1إيفرتون 			 17:00
خيتايف  1:0ليفانتي �				17:15أودينيزي  2:0يوفنتو�س 19:00
			
توتنهام هوت�سبري  0:1كارديف �سيتي 17:00
			�إمبويل  2:0روما 21:30
ديبورتيفو �أالفي�س  0:1ريال مدريد 19:30
			
كري�ستال باال�س  1:0وولفرهامبتون 17:00
(الأحد � 07أكتوبر)
ليجاني�س  0:1رايو فاليكانو 				21:45
				
واتفورد  4:0بورمنوث 17:00
جنوى  3:1بارما 13:30
				
(الأحد � 07أكتوبر)
				
برينلي  1:1هيدير�سفيلد تاون 17:00
				�أتالنتا � 1:0سامبدوريا 16:00
بلد الوليد  0:1هوي�سكا 13:00
		
مان�ش�سرت يونايتد  2:3نيوكا�سل يونايتد 19:30
الت�سيو  0:1فيورنتينا 16:00
			
					�أتلتيكو مدريد  0:1ريال بيتي�س 17:15
(الأحد � 07أكتوبر)
ميالن  1:3كييفو فريونا 16:00
				
فولهام � 5:1آر�سنال �				14:00إ�سبانيول  1:3فياريال 19:30
نابويل � 0:2سا�سولو 19:00
				
				�إ�شبيلية � 1:2سيلتا فيغو 19:30
�ساوثهامتون  3:0ت�شيل�سي 16:15
�سبال  2:1انرت ميالن 21:30
				
فالن�سيا  1:1بر�شلونة 21:45
			
ليفربول  0:0مان�ش�سرت �سيتي 18:30
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الطواف تتوا�صل جمرياته لغاية الرابع ع�رش من ال�شهر اجلاري

منتزعا اللقب الغايل من قب�ضة حامل اللقب فريق دندن
ً ً
يهل يف �سماء كرن بلقب دوري �إقليم عن�سبا جنوم االت�صاالت طرفا �صعبا يف املناف�سة بطواف تايهو ليك
الهالل ُ

ح�سم فريق الهالل تتويجه بلقب
بطولة دوري �إقليم عن�سبا لكرة القدم
يوم اخلام�س من �أكتوبر اجلاري بعد
مناف�سات �إمتدت خلم�سة �أ�شهر متتالية .
ويف امل�شهد اخلتامي للبطولة
االقليمية التي حتظى بقبول جماهريي
�أكرب مقارنة مع نظرياتها يف االقاليم
االخرى  ،تقابل فريقا الهالل ودندن
على ملعب كرن البلدي على غاية مماثلة
هي التتويج باللقب العن�سباوي ملو�سم
2018م.
املواجهة التي �أدارها احلكم �أبوبكر

يا�سني دخل اليها فريق دندن وهو
ميتلك اليد العليا يف حالة التعادل كونه
�سجل �أهدافا �أكرث من مناف�سه الهالل
الذي ت�شجع بف�ضل ذلك ليتحول اىل
الهجوم منذ الدقائق االوىل للمباراة .
ويف الدقيقة  ، 32نال فريق الهالل
مراده بت�سجيله هدف التقدم حمل ب�صمة
الالعب �سلمون ت�سفامكائيل  ،وقبل
دقائق معدودة من نهاية ال�شوط االول
ت�ضاعفت الغلة التهديفية بالهدف
الثاين الذي دونه الالعب افرمي زر�ؤوم
 ،ليخرج الفريقان اىل فرتة اال�سرتاحة

مابني ال�شوطني بتقدم للهالل بهدفني
نظيفني.
يف ال�شوط الثاين � ،سجل الالعب
�سلمون مهن�شو هدف تقلي�ص النتيجة
حلامل اللقب وبالتحديد قبل نهاية
املباراة بع�رش دقائق  ،لكن بعد ذلك
مل يطر�أ �أي جديد على م�ستوى النتيجة
و�صمد الهالل لينهي اللقاء متفوقا
بهدفني لهدف واحد  ،وي�رضب موعدا مع
التتويج باللقب الغايل.
ويف اجلوائز الفردية  ،حاز العب فريق
الهالل �سلمون مهن�شو على لقب �أف�ضل
هداف.
ويف اخلتام  ،ت�سلم املتوجون
امليداليات والك�ؤو�س من خمتلف
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات .
وكانت لفريق دندن الفائز بلقب العام
املا�ضي �إعرتا�ضات على قرارات االحتاد
االقليمي للكرة ب�سبب طريقة توزيع
اجلوائز الفردية وباالخ�ص مايتعلق
بلقب الهدافني  ،و�سط ت�رصيحات
م�ضادة بني م�س�ؤويل احتاد اقليم عن�سبا
لكرة القدم برئا�سة ال�سيد /ا�سماعيل
حممد وم�س�ؤويل فريق دندن.

ي�شارك فريق االت�صاالت للدراجات
الهوائية بطواف تايهو ليك ال�صيني
الذي �إنطلقت مناف�ساته �أم�س ال�سابع من
�سبتمرب وتتوا�صل حتى الرابع ع�رش من
نف�س ال�شهر.
ويف نتائج املرحلة االوىل التي �أقيمت
مبدينة وت�شي مل�سافة ( 85كيلومرت )  ،كان
املركز االول من ن�صيب الكولومبي خوان
�سبا�ستيان موالنو من فريق مانزانا بعدما
قطع امل�سافة يف ظرف زمني قدره (�ساعة
واحدة  45دق  59ثا) مبعدل �رسعة و�سطي
قدره ( 48كلم يف ال�ساعة الواحدة).
ومن بني الع�رشة االوائل يف املرحلة ،
�أل مركزين لفريق االت�صاالت من خالل
ناتنائيل ت�سفاظني الذي حاز عل املركز
ال�سابع يف �أول م�شاركة خارجية له  ،فيما
كان املركز التا�سع من ن�صيب يعقوب
دب�ساي وكالهما مل يخ�رسا �أي توقيت زمني

مع الفائز باملرحلة.
وتبواء مكئيل هبتوم على املركز الثالث
واالربعني  ،فيما كان املركز اخلام�س
واالربعني لناتنائيل مربهتوم  ،حجز
دانئيل هبتي مكائيل على املركز ال�ساد�س
والثمانني.
ويف ترتيب فئة ال�شباب ملا دون  23عاما
 ،يتواجد يعقوب دب�ساي باملركز الثامن ،
وناتنائيل ت�سفاظيون باملركز احلادي
ع�رش.
هذا ويف نتائج املرحلة التي اقيمت يوم
االحد  ،ذهب املركز ال�ساد�س والع�رشين من
ن�صيب يعقوب دب�ساي واملركز ال�سابع
والع�رشين ل�سرياك ت�سفوم  .وعاد املركز
االربعني لدانئيل هبتي مكائيل.
ويف ترتيب الفرق  ،عاد املركز الثامن
لفريق االت�صاالت من �أ�صل  21فريقا
م�شاركا بالطواف.

من خالل فوزه باملراكز الثالثة االوىل يف �سباق الدراجة االوىل

االت�صاالت يكت�سح واجهة البطولة التن�شيطية للدراجات الهوائية باالقليم االو�سط

توا�صلت �أول �أم�س االحد املرحلة
الثانية للبطولة التن�شيطية التي يقيمها
�إحتاد االقليم االو�سط على �رشف جنوم
اللعبة ال�سابقني مب�شاركة جميع الدرجات
مب�ضمار �شارع �أفعبت (�إندماريام
�سابقا).
ويف النتائج التي حتققت ب�سباق
الدرجة االوىل الذي �إمتد مل�سافة 100.8
كيلومرت ،ذهب املركز االول للدراج
الفردي �أخليلو قربهيوت متفوقا على
الدراج الفردي االخر �أبيل مكنن  ،فيما

حاز دراج فريق �سمبل نوبل مكئيل .
املركز الرابع -:ناتان مدهني ا�سبيكو
املركز اخلام�س -:هبتوم حدي�ش دندن
�أما يف �سباق فئة ال�سيدات (60.2
كيلومرت)  ،ذهبت ال�صدارة للمت�سابقة
ليديا �أماري من فريق اليكرتواليت
على ح�ساب دانايت ف�صوم من فريق
عراق الثانية � ،أما املركز الثالث
فحازته تعق�ستي قربهيويت من فريق
قاالنفحي.
املركز الرابع -:لتي مكائيل ف�سهاي

ا�ستف�رس عن و�ضعيته يف النادي خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي

نيمار ين�صح بوغبا برتك مان�ش�سرت يونايتد

ن�صح الربازيلي نيمار دا�سيلفا مهاجم
نادي باري�س �سان جريمان �صديقه
الفرن�سي بول بوغبا العب �إرتكاز نادي
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي برتك قلعة
"االولد ترافورد" و االلتحاق به يف "حديقة
االمراء".
وك�شفت تقارير �إعالمية ان نيمار توا�صل
مع بوغبا يف الفرتة الأخرية التي عرفت
ت�صاعد دخان الأزمة التي مير بها يف نادي
مان�ش�سرت يونايتد  ،وو�ضعت الالعب
الفرن�سي يف وجه املدفع ب�سبب حتميله
م�س�ؤولية االخفاقات التي تعر�ض لها
الفريق � ،إ�ضافة �إىل توتر عالقته مبدربه

الربتغايل جوزيه مورينيو.
و�أكد املوقع العاملي "جول" يف ن�سخته
الإنكليزية  ،ب�أن نيمار ات�صل ببوغبا يف
�شهر �سبتمرب املا�ضي و ا�ستف�رس منه عن
و�ضعيته يف النادي  ،ومدى ا�ستعداده يف
اللعب لنادي باري�س �سان جريمان .وكان
نيمار قد حاول ا�ستغالل عالقته اجليدة
ببوغبا القناعه باالن�ضمام �إىل نادي بر�شلونة
الإ�سباين عندما كان العبا ً يف �صفوفه  ،لكن
العب الو�سط الفرن�سي قرر حينها االنتقال
�إىل مان�ش�سرت يونايتد ،ليعود م�ؤخراً
املهاجم الربازيلي ويكرر حماولته يف �إقناعه
باالنتقال ولكن �إىل باري�س هذه املرة .

فردي
املركز اخلام�س -:يودرانو�س ر�ؤ�سوم
دندن
املركز ال�ساد�س -:داناييت ماريقو�س
دندن
ويف �سباق الدرجة الثانية ( 66كلم) ،
حاز الدراج ناهوم زرائي من فريق �سمبل
تاركا املركزين الثاين والثالث لكل من
�سامئيل م�سقانا من فريق االت�صاالت
والفردي فلمون نقا�سي.
املركز الرابع� -:ساميون تخلي برهان
فردي
املركز اخلام�س -:مريون جزائي �سمبل
املركز ال�ساد�س� -:أمون �سلطان فردي
يف الدرجة الثالثة ( 44كلم)  ،ظفر
الدراج مريون كرب�أب من فريق قواديف
بلقب املرحلة للمرة الثانية على التوايل
 ،بينما ذهب املركز الثاين لدراج فريق
ناتنا �سامئيل جربي واملركز الثالث
للدراج الفردي ايفني قيت�ؤوم .
املركز الرابع -:نيمرود عوت ناتنا
املركز اخلام�س -:ناهوم زمنف�س
قودايف
املركز ال�ساد�س -:اي�رسوم ت�سفاي
فردي
وميتلك نيمار عامالً هاما ً ي�ساعده على
�إقناع �إدارة �سان جرمان بالتعاقد مع بوغبا،
حيث يرى فيه الالعب القادر على تقدمي
الإ�ضافة الفنية للفريق يف م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا  ،و التي متثل الهدف الأ�سا�سي
مل�رشوع النادي الريا�ضي  ،كما ان الرتكيبة
الب�رشية للفريق هذا املو�سم تفتقد لالعب
و�سط من الطراز الرفيع  ،وهو ما يجعل
املدرب الأملاين توما�س توخيل �سعيداً
بهذا التعاقد  ،لأنه �سيتخل�ص من ال�صداع
املزمن يف هذا املركز الذي ي�ؤرقه منذ
بداية املو�سم .ويف حال ر�ضخ بوغبا لرغبة
�صديقه نيمار  ،ف�إن انتقال النجم الفرن�سي
�إىل باري�س �سان جريمان �سوف تعيقه قواعد
اللعب املايل النظيم التي ا�صبحت هاج�سا ً
ي�ؤرق مالك النادي الباري�سي � ،إذ ان التعاقد
معه يحتاج لدفع �أكرث من  100مليون يورو
 ،و هذا ما يجعله الفرن�سيني يخرقون قواعد
اللعب املايل ،وي�ضعون عددا من جنوم
الفريق على قائمة االنتقاالت.

بعد  23عاما رائعة كالعب كرة القدم

القائد تريي ..حان وقت الإعتزال

�أعلن مدافع ت�شل�سي واملنتخب الإجنليزي
ال�سابق ،جون تريي ،اعتزاله اللعب نهائيا
يف �سن ال�سابعة والثالثني ،يف وقت تطرقت
فيه و�سائل الإعالم الربيطانية منذ ب�ضعة
�أ�سابيع عن دخول تريي عامل التدريب.
وكتب تريي تريي على ح�سابه يف
�إن�ستاغرام "بعد  23عاما رائعة كالعب
كرة القدم ،قررت �أن الوقت قد حان
لالعتزال".وكانت و�سائل �إعالم بريطانية
قد �أ�شارت �إىل �أن تريي غري املرتبط مع
�أي ناد منذ تركه �أ�ستون فيال ال�صيف
املا�ضي� ،سيقود الإدارة الفنية للأخري مع
املهاجم الدويل الفرن�سي ال�سابق تيريي

هرني خلفا ل�ستيف برو�س الذي �أقيل من
من�صبه مطلع الأ�سبوع احلايل.ويف وقت
�سابق من �سبتمرب املا�ضي� ،أعلن تريي �أنه
رف�ض عر�ضا لالن�ضمام اىل �صفوف نادي
�سبارتاك مو�سكو الرو�سي.
ولعب تريي املو�سم املا�ضي مع �أ�ستون
فيال ،لكنه تركه بعد الف�شل يف ال�صعود �إىل
الدوري املمتاز.وترك تريي ت�شل�سي يف
�صيف  ،2017بعدما دافع عن �ألوانه ملدة
 22عاما توج معه خاللها بدوري �أبطال
�أوروبا ،والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"
 ،و� 5ألقاب يف الربميريليغ ،و� 4ألقاب يف
ك�أ�س �إجنلرتا.

مب�شاركة � 4آالف ريا�ضي ميثلون  206دول

افتتاح مبهر لأوملبياد ال�شباب بالأرجنتني مب�شاركة �إرترية
افتتحت فجر �أول �أم�س الأحد دورة
الألعاب الأوملبية الثالثة لل�شباب،
واملقامة بالعا�صمة الأرجنتينية بوين�س
�آير�س خالل الفرتة من � 6إىل � 18أكتوبر،
مب�شاركة � 4آالف ريا�ضي ميثلون 206
دول.
الأوملبياد اخلا�ص العاملي �أبوظبي
 2019يطلق �رشاكة مع جمل�س ال�شباب
وميثل البالد يف البطولة  7العبني

والعبات يتناف�سون ريا�ضتني خمتلفتني
هما العاب القوى والدراجات الهوائية.
و�أقيم حفل االفتتاح املبهر ب�ساحة بالزا
دي الريبوبليكا بالعا�صمة الأرجنتينية،
عند املعلم التذكاري "امل�سلة" ،وهذه
هي املرة الأوىل يف التاريخ الأوملبي
احلديث التي يقام فيها حفل افتتاح
الأوملبياد يف �ساحة خارجية بعيدا عن
ملعب تقليدي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()22

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور

ابو فرا�س احلمداين
(968 – 932م)

خلد ابو فرا�س �إ�سمه بوقائعه احلربية و�أ�شعاره القوية التي
كانت فرتة م�ضطربة من التاريخ العربي يف القرن العا�شر
امليالدي.
ولد مبدينة املو�صل عام 932م وتربى يف كنف �إبن عمه �أمري
حلب �سيف الدولة �إبن حمدان حيث كان �أبوه قد قتل وهو
�صغري .ويف ق�صر الإمارة �إحتك عن قرب بالأحداث ال�سيا�سية
والع�سكرية و�إ�ستمع �إىل الأدباء والعلماء فن�ش�أ على حب
الفرو�سية والأدب  ،وبرز يف املجالني ،وابدى حنكة وذكاء جعل
�سيف الدولة احلمداين يوليه �إمارة"منبج" و"حران" ،وهو يف
ال�ساد�سة ع�شرة من عمره.
وعندما كانت الدولة العبا�سية تتفتت وتتحلل كان �سيف الدولة هو الوحيد الذي يقف �أمام هجمات
الدولة البيزنطية كح�صن واحد ومنيع،و�شارك �أبو فرا�س �إبن عمه يف هذه املواقع و�أبلى بالء
م�شهود ًا و�إنت�صر يف كثري من املعارك ونقل �إىل الق�سطنطينية عا�صمة الروم .وظل يف الأ�سر قرابة
ال�سبع �سنوات وت�أخر �سيف الدولة يف مفاداته ،و�أختلفت �آراء امل�ؤرخني يف �أ�سباب هذا الت�أخري،
و�أخريا فاداه �سيف الدولة فعاد اىل وطنه وتوىل امارة حم�ص ،وعندما تويف �سيف الدولة بعد
عام واحد ن�شب اخلالف فج�أة بني ابي فرا�س وامري حلب اجلديد ابي املعايل بن �سيف الدولة
 ،وانتهت مبقبل ابي فرا�س قرب حم�ص �سنة 968م وهومل يتجاوز ال�ساد�سة والثالثني من عمره.
�أمتاز �شعر ابي فرا�س بالقوة واجلزالة واملو�سيقى العذبة و�صدق العاطفة وامل�شاعر،
واالعتزازبالنف�س والن�سب التغلبي العربي العريق  ،ويف اال�سر كتب ابو فرا�س اعظم ا�شعاره
التي عرب فيها وجدانه وحاله وحنينه اىل احلرية والوطن ،و�سميت هذه اال�شعار بالروميات.

من طرائف العلماء

 �أثناء حديث (فولتري) مع �صديق عن �أحد معارفه قال له ال�صديق  -:غريب �أمرك � ،إنك دائماتذكره باخلري وتثني عليه ً
علما ب�أنني مل �أ�سمعه قط يذكرك باخلري بل �إنه ال يرتك فر�صة �إال ويذمك
ً
 .فرد عليه فولتري -:من املحتمل �أن يكون كل منا خمطئا .
 كان �سقراط من الذين ثاروا على ثرثرة النا�س فعندما كان يخاطبه �أي ان�سان ًقائال� -:صباح اخلري يا
�سقراط كان يقول له �أعرف �أننا يف ال�صباح ولكن ما الذي تق�صده باخلري؟ هل هو خريي �أنا �أو خريك
�أنت �أو خري كل النا�س ؟
 ذهب �أحد الأ�صدقاء لزيارة الكاتب برنارد�شو ،وعندما دخل عليه حجرته وجد برنارد�شو يتحدثمع نف�سه وعندئذ قاطعه ال�ضيف ً
قائال� -:أتتكلم مع نف�سك؟ فرد عليه برنارد�شو -:نعم �إنها عادة  ،فقد
اعتدت منذ ال�صغر �أن �أحتدث كل يوم مع �شخ�ص ذكي.
 ُت ْروَى عن ديفيد لويد جورج �أحد زعماء حزب الأحرار الربيطاين ورئي�س وزرائها �أثناء الن�صفالأخري من احلرب العاملية الأوىل حادثة جد طريفة ،فقد نفذ بنزين �سيارته حني كان يتنزه يف �أحد
الأرياف الإجنليزية خارج لندن ،ومل يجد و�سيلة للعودة ،فقرر املبيت حيث هو حتى ال�صباح ،اجته �إىل
مبنى قريب منه وقرع اجلر�س ،وحني خرج احلار�س �شرح له ظرفه ،وطلب منه �أن ي�سمح له باملبيت،
فاعتذر له احلار�س قائال" :هذا م�ست�شفى للمجانني" ،غري �أن لويد بقي على ر�أيه وقدم نف�سه للحار�س
قائال�" :أنا لويد جورج رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق" ،ف�ضحك احلار�س وقال له" :ادخل ف�إن بامل�ست�شفى
خم�سة �أ�شخا�ص كل واحد منهم يدعي ب�أنه هو لويد جورج ،فلتكن �أنت لويد جورج ال�ساد�س".
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف التا�سع من اكتوبر عام 1820م -:غواياكيل تعلن ا�ستقاللها عن�إ�سبانيا.
 يف التا�سع من اكتوبر عام 1962م -:الإعالن عن ا�ستقالل�أوغندا.
 يف التا�سع من اكتوبر عام 1967م� -:إعدام الثائر الأرجنتينيت�شي جيفارا يف بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله وحماكمته يف
حماكمة ميدانية �سريعة.
 يف التا�سع من اكتوبر عام 2013م -:جائزة نوبل يف الكيمياء ل�سنة 2013منحت لكل من مارتني كاربلو�س ومايكل لويت و�أريه وار�شيل.
 يف التا�سع من اكتوبر عام 2014م -:الروائي الفرن�سي باتريكموديانو يفوز بجائزة نوبل يف الأدب ل�سنة .2014
 يف التا�سع من اكتوبر عام 2017م -:الأمريكي ريت�شارد ثالريح�صل على جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية مل�ساهماته يف االقت�صاد
ال�سلوكي.
 يف التا�سع من اكتوبر عام 1879م -:ولد عامل الفيزياء االملاينماك�س فون الوه ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1914

حكم وامثال العثور على خامت بعد �ضياعه قبل 3عقود!..

 �إذا �أردت النجاة من النقد فالتقل �شيئ ًا وال تفعل �شيئ ًا ...وال
تكن �شيئ ًا.
 ميكننا جتنب احلقيقة لكنناال ن�ستطيع تفادي نتائج جتنب
احلقيقة.
 كرثة ح�سادك� .. .شهادةجناحك.
 من �أراد النجاح يف هذا العاملعليه �أن يتغ ّلب على �أ�س�س الفقر
ال�ستة :النوم ..الرتاخي..
اخلوف ..الغ�ضب ..الك�سل..
املماطلة.
 لكى تنجح يجب �أن تكونرغبتك يف النجاح تفوق خوفك من
الف�شل.
 ال�سري نحو النجاح رحلة ال نهايةلها ،توقف قلي ًال عن ال�سري وارجع
ما قطعته يف رحلتك و�صحح
�أخطائك وطور مهاراتك وا�شحذ
همتك وانظر للحياة بتفائل
و�سعادة ثم �أكمل م�سريتك نحو
النجاح.

علق �إ�صبعه بخزان
وقود �سيارته!! ..
متكنت اجلهات املعنية يف
مبنطقة
القريات
حمافظة
اجلوف يف اململكة العربية
ال�سعودية من �إنقاذ �إ�صبع
مواطن علقت داخل خزان وقود
ال�سيارة ،حيث مت �إخراجها
دون ت�سجيل �أي �إ�صابة.والحقًا،
�أظهرت مقاطع فيديو عملية
حترير �إ�صبع الرجل ،التي
ت�سببت له بانح�شار يده داخل
اخلزان ،وقيامهم بقطع احلديد
عن �إ�صبعه وحترير يده ،وذلك
بعد نقله للم�ست�شفى.

كلمة ال�سر

كلمة ال�رس :ا�شطب احرف
الكلمات من ال�شبكة يف جميع
االجتاهات وعندما تنتهي �سيبقى
لديك احرف غري م�شطوبة تكون

عرث مواطن �أمريكي على خامت حاكم
والية مي�سي�سيبي الأمريكية "فيل
براينت" بعد ثالثة عقود من اختفائه
الغريب .وذكرت "فوك�س نيوز" �أن
"جيف ماهر" ،وجد بالقرب من منزل
�أقارب زوجة احلاكم "براينت" �أريكة
قدمية ،ف�أخذها �إىل بيته .وكان
"براينت" قد �أعطى هذه الأريكة �إىل

ابنة عم زوجته يف عام  ،1989يف
نف�س العام الذي فقد فيه خامت
زواجه.
ونق�شت على اخلامت احلروف الأوىل
من ا�سمي حاكم الوالية الأمريكية
وزوجته وتاريخ زفافهما.ون�رش
"براينت" خرب العثور غري املتوقع
على اخلامت عرب تويرت ،وو�ضع
�صورة له و"جليف ماهر" وخامت
الزواج.وقال "براينت" يف تغريدة،
معلقا على احلدث ال�سار"-:وجد
�صديقي "جيف ماهر" خامت الزواج
الذي يعود للعام  1976يف الأريكة
القدمية .وكان اخلامت قد �ضاع عام
1989م �شكرا جيف.

تركب �أعلى موجة على �شاطيء يف العامل!!..

�أحرزت �شابة برازيلية �إجنازا غري
م�سبوق يف ركوب الأمواج على �شاطئ
برتغايل ،بعدما جنحت يف ال�صمود
�أمام موجة يزيد طولها عن ع�رشين
مرتا .وبح�سب ما نقلته �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية ،ف�إنه مل ي�سبق لأي
امر�أة �أن حققت هذا الرقم املذهل يف
الريا�ضة البحرية ،وبالتايل ف�إن
"مايا غابريا"ح�صدت ال�صدارة العاملية
ب�إجنازها الأخري.
وا�ستطاعت "غابريا" �أن تركب املوجة ال�شاهقة ،خالل يناير املا�ضي لكن
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية �أكدت �صدارتها العاملية خالل الآونة
الأخرية.وا�ضطرت مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية �إىل مراجعة �سجل ع�رشين
�سنة كاملة ،قبل ت�أكيد الإجناز الذي حققته ال�شابة الربازيلية.ومل يكن الإجناز
�سهال ،ففي �إحدى املرات كادت املر�أة الربازيلية �أن تفقد حياتها ،خالل ممار�سة
الريا�ضة و�أ�صيبت بك�سور خطرية من جراء املحاولة.وركبت"غابريا"البالغة من
العمر  31عاما املوج يف �شاطئ منطقة "برايا دو نورتي" على بعد  80كيلومرتا
�شمايل العا�صمة ل�شبونة.
واملثري والطريف يف هذا الإجناز الأخري� ،أن برازيلي ًا �آخر هو الذي يت�صدر
الرجال يف �أعلى املوجات التي مت ركوبها ،وبالتايل ف�إن الربازيليني �صاروا
"�أ�سياد املوج" �إىل حني جميء من يتفوق على الأرقام امل�سجلة .يف غ�ضون ذلك،
تقدمت الع�صبة الدولية لركوب الأمواج بالتهاين لـ"غابريا" واعتربت ما قامت
به ال�شابة الربازيلية �إجنازا جديرا بالتنويه.

ً
نخلة تنقذ �سائحا من املوت!!!...

حاول �سائح رو�سي املرور اىل
غرفة جماورة لغرفته يف الطابق
 13ب�أحد فنادق مدينة احلمامات
بالرتتيب كلمة ال�رس.
كلمة ال�رس:
جمعية  -ارترية  -كانت
 تقدم  -االغاثة  -واملعوناتاالن�سانية
-

ال�سياحية عرب النافذة ولكن قدمه
زلت لي�سقط على �شجرة نخيل �أنقذت
حياته من موت حمقق حيث مل ي�صب
�إال بك�رس يف �إحدى قدميه.
وتبينّ من خالل التحري �أن ال�سائح
كان يف حالة غري طبيعية عندما
�أقدم على فعلته و�أثبتت الكامريا
املثبتة باملكان خالف ما �أ�شيع من
كونه قد تعر�ض للدفع و�أن �سقوطه
كان من جراء فقده لتوازنه ب�سبب
ت�أثري ما تناوله من كحول.

�إع
داد /حافظ حممد الآمني
للمحتاجني  -يف  -زمن  -حرب
 -التحرير
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