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ال�صحة باجلنوبي اجناز اعمال ناجحة يف مكافحة ومعاجلة االمرا�ض واالوبئة

اعلن فرع مكتب ال�صحة يف االقليم
اجلنوبي اجناز اعمال ناجحة يف
مكافحة االمرا�ض وعالجها بف�ضل
اجلهود املن�سقة التي بذلتها
االدارات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
واملواطنني.
واو�ضح م�س�ؤول الفرع ال�سيد
مياين هيلي يف االجتماع الذي اقيم

يف الفرتة من الرابع واخلام�س
من يناير احلايل يف مدينة مندفرا
اجلهود اجلبارة التي جرت هذا
العام ملكافحة االمرا�ض عامة ،و
االمرا�ض الوبائية العابرة للحدود
ب�صفة خا�صة.
وذكر ال�سيد /مياين انه مت

ر�ش ادوية يف املناطق التي
تتكاثر فيها ملالريا وتوزيع
اكرث من  26الف نامو�سية معقمة
ملكافحة املالريا ،مو�ضحا جناح
الربنامج.
وا�ضاف تقدمي التطعيم لالطفال
ذو االعمار املتفاوتة من عمر
�سنة اىل خم�س �سنوات والذين

مديرية ت�سني :املزارع واملا�شية توجد يف و�ضع جيد
اعلن مدير مديرية ت�سني ال�سيد
/ت�سف�أمل بهتا  ،االو�ضاع اجليدة
للزراعة املروية واملا�شية بالرغم
من ان الزراعة املطرية مل تكن
بامل�ستوى املامول لقلة المطار
 2016يف املديرية.
واو�ضح يف االجتماع الذي عقده
لل�سكان وادارات ال�ضواحي وم�س�ؤولو
امل�ؤ�س�سات احلكومية انه مت تنفيذ
اغلب الربامج املو�ضوعة بنجاح

لت�ضافر جهود اجلميع.
وقال "ان اكمال الدرا�سات العادة
توزيع االرا�ضي الزراعية ومكافحة
االمرا�ض وتاهيل ا�رس ال�شهداء
وت�شييد البنى التحتية من الربامج
التي منحت االولوية يف التنفيذ،
م�شريا اىل موا�صلة اجلهود حلل
ا�شكالية املياه يف �ضواحي فانكو
واجنحاي وعد عمر.
من جانبه او�ضح املدير العام

الدارة اقليم القا�ش بركة ال�سيد
عمر حممد ان العمل جار اليجاد
حل م�شرتك لنق�ص املياه يف بع�ض
�ضواحي املديرية  ،وا�شاد بالعمل
النموذجي الذي قام به �سكان مديرية
ت�سني العالة ا�رس ال�شهداء.
واكد امل�شاركون يف االجتماع
على اال�ستعداد التام لاليفاء بكل
املتطلبات للدفع بتنمية مديريتهم.

ي�صل عددهم اىل  82الف طفل،
م�شريا اىل تغطية اكرث من ت�سعني
يف املائة مقارنة لتو�سيع وانت�شار
قرى االقليم.
واو�ضحت التقارير التي قدمها
م�س�ؤولو ال�صحة يف املديريات
احلمالت التوعوية التي جرت
لتعزيز فهم ومعارف املواطنني

وحققت نتائج ايجابية .
وقدم املدير التنفيذي لالقليم
اجلنوبي ال�سيد /فرانكو كوبابا
يف ختام االجتماع كلمة او�ضح
فيها ان املجتمع املتح�رض هو
جمتمع متكامل ال�صحة  ،داعيا اىل
تعزيز االن�شطة ال�صحية لتقوية
امل�ساهمة املجتمعية.

ا�شادة باخلدمات ال�صحية يف قرورة

ا�شاد �سكان قرورة باخلدمات
ال�صحية التي تقدمها عيادة املنطقة
وا�سهامها ل�ضمان �صحة املواطنني.
وتقدم العيادة التي تخدم �ضواحي
عريرب ورحيب وافالق وح�سمت ،
تقدم خدمات رعاية االمومة والطفولة
ومكافحة االمرا�ض.
واو�ضح م�س�ؤول عيادة قرورة م�ساعد
التمري�ض ال�سيد /حممد عثمان مرجوب

ان وعي ًا قدتر�سخ ب�شان مر�ض املالريا
واملراجعة اثناء احلمل م�شريا اىل ان
الكادر ال�صحي يف العيادة يقوم اىل
جانب اخلدمة املنتظمة يف العيادة ،
بالتجول مرة يف ال�شهر اىل ال�ضواحي
لتقدمي اخلدمات ال�صحية والتوعية
ال�صحية.
ومتتلك عيادة قرورو غرف للعناية
باملر�ضى وانتظار احلوامل للوالدة.

م�س�ؤول مركز�صحي اماتري يدعو لتعزيز دور املجتمع الجناح حملة التطعيم حت�سن رعاية االمومة
ولطفولة يف حلحل

دعا م�س�ؤول مركز اماتري
لرعاية االمومة والطفولة ال�سيد
�سمري برهي لتعزيز دور املجتمع
للدفع باالجنازات التي حتققت يف
حملة تطعيم االطفال.
وقال "ان حملة التوعية التي
تفذت يف مديرية م�صوع ال�ستفادة
اولياء االمور من برامج التطعيم
لدرء االمرا�ض قد حققت نتائج
مر�ضية ،وقد انخف�ضت الوفيات
واالعاقة الناجتة النعدام التطعيم
اىل م�ستوى ال�صفر.
وا�شار اىل تطعيم اكرث من خم�سة
الف طفل يف املديرية العام
املا�ضي ،وقد اظهر هذا الرقم منوا
عن العام الذي �سبقه.
يف غ�ضون ذلك افادت االنباء
الواردة من ا�سماط عن تنظيم
برنامنج تطعيم االطفال مب�شاركة

�شعبية فاعلة.
واو�ضح م�س�ؤول امل�ؤ�س�سات
ال�صحية يف املديرية املمر�ض مل�ؤ

بي ان برنامج التطعيم نفذ يف
نّ
ثماين �ضواحي ،حيث مت تطعيم
اكرث من �ستة �آالف طفل دون �سن
اخلام�سة.

تنمية الب�ساتني يف بيان مبديرية نقفة

يقوم ا�صحاب الب�ساتني يف بيان مبديرية نقفة با�ستغالل موارد املياه
وتلبية احتياجات املنطقة وحت�سني ظروفهم واو�ضاعهم املعي�شية
واو�ضح املزارعون بان ال�سدود واحلفاير امل�شيدة يف �ضاحية رورا بقال
�سهامت كثريا يف تنمية املياه اجلوفية ،و�شجعتهم على انتاج اخل�رض
والفاكهة.
ودعا املزارعون ال�ستمرار ار�شادات ودعم وزارة الزراعة ،لزراعة
منتجات نقدية  ،م�ؤكدين بان املنطقة ت�شهد تنمية م�ستمرة بالزراعة
املروية بجهود اال�رس وخا�صة املر�أة.

او�ضح مدير مديرية حلحل ال�سيد
/حممود ابراهيم عن انخفا�ض
وفيات االطفال واالمهات بن�سبة
 75%نتيجة حمالت التوعية
واخلدمات ال�صحية املقدمة.
وذكر لدى لقائه ال�سكان وجود
مركز �صحي وعيادتني باملديرية
تقدم خدمات �صحية جيدة وتوعية
�صحية حتقق نتائج م�شهودة
للتعريف بالطب احلديث.
وا�شار اىل مميزات نفري حفظ
املياهوحماية الرتبة ل�ضمان
االمن الغذائي ،داعيا املزارعني
للقيام باال�ستعدادات امل�سبقة قبل

حلول مو�سم االمطارلدورها يف رفع
االنتاج الزياعي.
من جهة اخرى عقد �سمنار يف
�شامبقو لتوعية ال�شباب ملكافحة
اجلرمية.
وقال قئد مركز �رشطة املديرية
املالزم تخلي هيلي "ان معظم
اجلرائم واملخالفات التي ترتكب
يف املديرية ناجتة ب�سبب انتهاك
قوانني املرور واالهمال وعدم
معرفة القانون ،داعيا الطالب
للتعرف على القانون وتعريفه
للآخرين.
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ك�شف ال�سودان عن �إحباط حماوالت
لتهريب �أكرث من � 1500شخ�ص على
احلدود مع ليبيا ،مطالب ًا املجتمع
الدويل برفع احلظر عليه حتى
يتمكّ ن من حماربة االجتار بالب�رش
والهجرة غري ال�رشعية ،وم�شري ًا �إىل

اخبار حملية وعاملية
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ال�سودان يحبط تهريب � 1500شخ�ص �إىل ليبيا زوما يدعو �إىل �إنهاء اخلالفات الداخلية يف حزبه

�أنّ ه برغم حمدودية �إمكانياته
يبذل جهود ًا كبرية يف مكافحة
تهريب ال�سالح والتطرف.
وقال قائد قوات الدعم
ال�رسيع التابعة جلهاز الأمن
ال�سوداين اللواء حممد حمدان ،يف
م�ؤمتر �صحايف عقب و�صول  115من
�ضحايا االجتار بالب�رش الذين مت
�ضبطهم يف ال�صحراء �شمال ال�سودان
يف طريقهم �إىل ليبياّ � ،إن ال�سودان
يعد الآن من �أكرث الدول التي تعمل

يف مكافحة التهريب واالجتار
بالب�رش والهجرة غري ال�رشعية
والتطرف وتهريب ال�سالح ،بف�ضل
انت�شار قوات الدعم ال�رسيع يف كل
املناطق احلدودية مع دول اجلوار،
م�شري ًا �إىل � ّأن قوات الدعم ال�رسيع
متكنت منذ مايو املا�ضي من القب�ض
على �أكرث من � 1500شخ�ص من
�ضحايا التهريب ،و�أنّ ها �ستوا�صل
جهودها من �أجل احلد من عمليات
الهجرة والتهريب.

وفاة الرئي�س الإيراين الأ�سبق ها�شمي رف�سنجاين
ذكرت وكالة اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية للأنباء �أن الرئي�س الأ�سبق
علي �أكرب ها�شمي رف�سنجاين تويف
م�ساء ال�سبت املا�ضي عقب نقله �إىل
امل�ست�شفى ب�سبب م�شكالت يف القلب،
وقالت وكالة فار�س الإيرانية �إن
رف�سنجاين تويف �إثر جلطة قلبية
تعر�ض لها.
ورف�سنجاين ( 82عاما) �شخ�صية
نافذة يف �إيران و�شغل من�صب رئي�س
جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة النظام منذ
�سنوات ،وهو م�ؤ�س�سة خمت�صة بحل
النزاعات بني الربملان وجمل�س
�صيانة الد�ستور.
وهو يعد �أحد �أركان النظام
الإيراين ومن بني �أكرث ال�شخ�صيات
نفوذا وت�أثريا يف �إيران ،ومن
ال�شخ�صيات امل�ؤ�س�سة للجمهورية
الإ�سالمية كما �أنه م�ساعد مقرب من
�آية الله اخلميني.
وتقلب رف�سنجاين باملنا�صب
العليا للدولة مبا يف ذلك رئي�س

الربملان وقائد القوات
امل�سلحة ورئي�س البالد من
 1989حتى  .1997وتقول
تقارير �إن عائلة رف�سنجاين
لها نفوذ اقت�صادي ،لكن
كل ذلك مل مينع خ�صومها
من حماولة �إق�صائها عن
ال�سلطة.
رف�سنجاين
وتعر�ض
تدريجيا
وعائلته
ملحاوالت عزل من امل�شهد ال�سيا�سي
بعدما اتهمه الرئي�س ال�سابق حممود
�أحمدي جناد عالنية عام 2009
باختال�س الأموال .وكان رف�سنجاين
�أحد املهند�سني الرئي�سيني للنظام
الإ�سالمي يف �إيران ،ولكن نظرا
النتقاده الدائم لنجاد فقد تعر�ض
للعزل ال�سيا�سي الفعلي.
وجرى عزل رجل الدين املعتدل
�صيف  2009من من�صبه �إماما ل�صالة
اجلمعة بطهران ،ويف مار�س 2013
فقد من�صبه رئي�سا لـ جمل�س اخلرباء

وهو هيئة دينية مرموقة ،يف حني ظل
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س ت�شخي�ص
م�صلحة النظام ،وهو هيئة حتكيمية
لت�سوية النزاعات الت�رشيعية.
و�سبق �أن رف�ض جمل�س �صيانة
رف�سنجاين
تر�شح
الد�ستور
لالنتخابات الرئا�سية التي �أجريت
يوم  14يونيو  ،2013الأمر الذي �أثار
انتقادات غربية ،كما رف�ض تر�شح
جنله الأكرب حم�سن لالنتخابات
البلدية التي تزامن �إجرا�ؤها مع
الرئا�سية.

جنيف ت�ست�ضيف املفاو�ضات القرب�صية
تبد�أ يف جنيف اجلولة الثالثة من
املفاو�ضات القرب�صية الرامية لإيجاد
حل �سيا�سي يف اجلزيرة املتو�سطية
املنق�سمة ،برعاية الأمم املتحدة
ومب�شاركة من الرئي�س القرب�صي
نيكو�س انا�ستا�سياد�س والزعيم
القرب�صي الرتكي م�صطفى اكينجي.
وي�ست�ضيف املفاو�ضات التي
تهدف لإنهاء اكرث من اربعة عقود من
االنق�سام يف اجلزيرة املتو�سطية كل
من املدير العام ملكتب الأمم املتحدة
يف جنيف مايكل مولر ،وامل�ست�شار
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ب�ش�أن قرب�ص �إ�سنب بارث �إيدي.
ومنذ عام  ،1974تعاين جزيرة
قرب�ص من االنق�سام بني �شطرين،
�شمايل تهيمن عليه تركيا ،وجنوبي
تهيمن عليه اليونان ،وال يعرتف
باجلمهورية املقامة يف �شمال قرب�ص
التي ت�ضم القبار�صة الأتراك �سوى
تركيا� ،أما اجلمهورية القرب�صية
يف اجلنوب التي ت�ضم القبار�صة
اليونانيني فهي ع�ضو يف االحتاد
الأوروبي.
وتتمحور املفاو�ضات حول 6
عناوين هي "امل�شكلة االقت�صادية
لقرب�ص ،واالحتاد الأوروبي،
وامللكية ،والهجرة وم�شاركة
والأمن،
والأرا�ضي
ال�سلطة،
وال�ضمانات" .كما تتناول مو�ضوعني
خالفيني �أ�سا�سيني هما :عودة
القبار�صة اليونانيني �إىل �أرا�ضيهم
وم�ساكنهم يف �شمال اجلزيرة وم�س�ألة
�إعادة هذه الأرا�ضي اىل �أ�صحابها
ومالكيها .و�سيقدم كل طرف خارطته
للحل يوم  11يناير اجلاري� ،إىل
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مولر و�إيدي ،ويلي ذلك
م�ؤمتر دويل ت�شارك فيه
الدول ال�ضامنة لقرب�ص،
وهي بريطانيا ب�صفتها
ال�سابقة
امل�ستعمرة
واليونان وتركيا ،و�سط
توقعات بحدوث اخرتاق رئي�سي خالل
املحادثات.
ي�شار �إىل �أنه يف  15مايو 2015
ا�ست�ؤنفت املفاو�ضات القامة فيديرالية
بني كيانني (قرب�صي يوناين وقرب�صي
تركي) بعد توقف �سبعة ا�شهر مع
اجتماع بني الرئي�س انا�ستا�سيادي�س
وم�صطفى اكينجي الزعيم اجلديد يف
"جمهورية �شمال قرب�ص الرتكية".
و يف يناير  2016يف دافو�س
(�سوي�رسا) �أعرب الزعيمان القرب�صي
اليوناين والرتكي عن االمل يف

التو�صل اىل اتفاق لتوحيد اجلزيرة
قبل نهاية العام.
وما بني  7اىل  11نوفمرب 2016
بحث نا�ستا�سيادي�س واكينجي يف
�سوي�رسا للمرة االوىل ملف االرا�ضي
ال�شائك اال انهما ف�شال يف التو�صل اىل
اتفاق .وخالل اجلولة الأوىل �أعرب
�أنا�ستيايادي�س عن حاجته للوقت
�أمام االنفتاح الرتكي على طاولة
املفاو�ضات ،والح ًقا قرر اجلانبان
عقد جولة ثانية يف  20نوفمرب
املا�ضي.

دعارئي�س جنوب �أفريقيا جاكوب
زوما اول ام�س الأحد حزب «امل�ؤمتر
الوطني الأفريقي» احلاكم �إىل و�ضع
حد للخالفات الداخلية بني �أع�ضائه
والرتكيز على ا�ستعادة دعم ال�شعب.
وكان عدد من �أبرز �أع�ضاء احلزب
احلاكم دعوا زوما �إىل اال�ستقالة يف
نوفمرب املا�ضي ،بعد ال�رضر الذي
�أحلقته ف�ضائح ف�ساد ب�صورة احلزب
و�أ�سو�أ �أداء انتخابي له يف �أغ�سط�س
املا�ضي.
واتُّ هم زوما بالتكرب وعدم االعرتاف
برتاجع �شعبية حزبه بعد �إطالقه
ت�رصيحات مفادها �أن «الله يدعم
حزبه و�أنه �سيحكم �إىل �أن يبعث ي�سوع
حي ًا».
ويف احتفال الذكرى الـ 105
لت�أ�سي�س احلزب يف �ستاد �أورالندو

يف جوهان�سربغ ،اتبع زوما
(� 74سنة) نربة �أكرث توا�ضع ًا
يف خطابه .وقال �أمام �آالف
امل�ؤيدين الذين ارتدوا لوين
علم احلزب الأ�صفر والأخ�رض:
«قال لنا �شعبنا �إننا ان�شغلنا
�أكرث مما يلزم باالقتتال الداخلي
و�أننا ال نعري انتباها كافي ًا
حلاجاتهم».
و�أ�ضاف �أنه «علينا منح �شعبنا الأمل
و�أن نتحد �ضد �أعدائنا امل�شرتكني،
وهم البطالة والفقر وعدم امل�ساواة،
ولي�س �ضد بع�ضنا البع�ض».
و�ساهم تزايد اخلالفات يف احتدام
النقا�ش داخل احلزب احلاكم يف �ش�أن
خليفة زوما ،والذي �سينتخبه امل�ؤمتر
العام للحزب يف دي�سمرب املقبل،
و�سيتوىل على الأرجح الرئا�سة بعد
انتخابات العام  ،2019نظر ًا لهيمنة
احلزب على القاعدة االنتخابية.
و�أ�شار زوما خالل خطابه �إىل
انتخاب قيادة جديدة للحزب يف
دي�سمرب املقبل ،ملمح ًا �إىل �أنه
�سيتنحى حينذاك .وين�ص الد�ستور يف
جنوب �أفريقيا على �أن يتنحى زوما
عن من�صبه بعد انتهاء واليتيه اللتني
امتدتا ع�رش �سنوات يف .2019

ماي� :إ�سرتاتيجيتنا للخروج من االحتاد
الأوروبي غري م�شو�شة
نفت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي اول ام�س الأحد �أن تكون
خطط بالدها للخروج من االحتاد
الأوروبي م�شو�شة ،وقالت �إنها �ستحدد
تفا�صيل �إ�سرتاتيجية االنف�صال يف
الأ�سابيع املقبلة ،م�شددة على �رضورة
�إقامة عالقة �صحيحة مع االحتاد.
وجتاهلت ماي -يف �أول مقابلة
�صحفية لها العام اجلديد -دعوات
متنامية من قادة املعار�ضة
وامل�رشعني ور�ؤ�ساء �رشكات �إىل
الك�شف عن تفا�صيل �إ�سرتاتيجية لندن
للخروج من االحتاد الأوروبي.
�صوتوا
وكان  52%من الربيطانيني ّ
يوم  23يونيو  2016لفائدة خروج
البالد من االحتاد الأوروبي.
وذكرت امل�س�ؤولة الربيطانية -يف
مقابلة مع قناة "�سكاي نيوز"� -أن
حتديد �أيهما الأوىل :تقييد الهجرة
�إىل بريطانيا �أو الو�صول لل�سوق
الأوروبية املوحدة ب�صيغة تف�ضيلية
يبقى م�س�ألة حيوية يف حوار لندن مع
االحتاد الأوروبي.
ويقول م�س�ؤولو االحتاد �إنه ال
ميكن منح بريطانيا حرية احلركة

يف �شينغن دون �أن تقبل مببد�أ حرية
احلركة بينها وبني الدول الأع�ضاء،
وحذر امل�س�ؤولون الأوروبيون ماي
من ال�سعي لالحتفاظ فقط باجلانب
املفيد من ع�ضويتها باالحتاد.
غري �أن ماي �أكدت �أن بالدها �ستخرج
متاما من االحتاد ،م�شرية يف الوقت
نف�سه �إىل �أن ذلك ال يعني اخلروج
من �أوروبا و�إمنا من االحتاد فقط،
و�أ�ضافت �أن بريطانيا �ستفعل الف�صل
رقم  50من اتفاقية ل�شبونة امل�ؤ�س�سة
لالحتاد قبل نهاية مار�س�/آذار
املقبل ،ما يعني بداية املفاو�ضات
الر�سمية لالنف�صال عن املنظومة
الأوروبية.
وكان �سفري بريطانيا لدى االحتاد
الأوروبي �إيفان روجرز قدم قبل �أربعة
�أيام ا�ستقالته ب�شكل مفاجئ ،وحتدث
عن غمو�ض يف الأهداف التفاو�ضية
لبالده ب�ش�أن طريقة االنف�صال.

رئي�س فنزويال يرفع احلد الأدنى للأجور خلام�س مرة خالل عام
�أعلن الرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو اول ام�س
الأحد زيادة احلد الأدنى للأجور
واملعا�شات خم�سني يف املئة
وهي خام�س زيادة على مدى
العام املا�ضي للم�ساعدة يف
حماية العمال من �أعلى معدل
للت�ضخم يف العامل.
ويجعل هذا الإجراء احلد الأدنى
للأجور  40683بوليفار �أي نحو
 60دوالرا بال�سعر الر�سمي �أو 12
دوالرا ب�سعر ال�سوق ال�سوداء.

وقال خالل برناجمه التلفزيوين
والإذاعي الأ�سبوعي "قررت زيادة
املرتبات واملعا�شات يف بداية
العام".
و�أ�ضاف "يف �أوقات احلرب
االقت�صادية وهجمات املافيا..
علينا حماية التوظيف ودخل
العمال ".وكان مادورو قد رفع
احلد الأدنى للأجور بن�سبة
مرتاكمة بلغت  322يف املئة منذ
فرباير �شباط .2016
وعزا مادورو ( 54عاما) الركود

ت�شهده
الذي
فنزويال منذ ثالث
�سنوات وارتفاع
الأ�سعار ونق�ص
�إىل
املنتجات
هبوط يف الأ�سعار
العاملية للنفط
منذ منت�صف 2014
و�إىل "حرب اقت�صادية" ي�شنها
خ�صومه ال�سيا�سيون ورجال
�أعمال معاديون.
ولكن منتقدين يقولون �إن عدم

كفاءته و 17عاما من ال�سيا�سات
االقت�صادية الفا�شلة هي ال�سبب يف
الأزمة االقت�صادية التي ت�شهدها
فنزويال

3

اخبار عاملية
الثالثاء 2017 / 1 / 10

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()76

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

ال�سعودية والنيجر توقعان  3اتفاقيات تعاون ت�شمل �سد كنداجي قادة غرب �أفريقيا متم�سكون بجهود �سلمية
ً
وال يعتزمون التدخل ع�سكريا يف غامبيا

عقد العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان جل�سة مباحثات اول ام�س
الأحد مع اي�سوفو حممدو رئي�س
النيجر ،فيما وقعت حكومتا
البلدين ثالث اتفاقيات تعاون
يف عدة جماالت.
وا�ستقبل امللك �سلمان يف ق�رص
اليمامة ،الرئي�س اي�سوفو حممدو
رئي�س النيجر ،و عقد العاهل
ال�سعودي جل�سة مباحثات
ر�سمية مع الرئي�س النيجريي،
جرى خاللها ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني البلدين ،و�سبل دعمها
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت،
وتطورات الأحداث يف املنطقة ثم
قلد امللك �سلمان الرئي�س اي�سوفو
حممدو قالدة امللك عبدالعزيز.
ووقعت حكومتا اململكة والنيجر
ثالث اتفاقيات ومذكرة تفاهم �ضمن
جل�سة املباحثات وكانت املذكرة
الأوىل عن التعاون الأمني ،وقعها
من اجلانب ال�سعودي نائب وزير
الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن
الربيعان ،ومن جانب النيجر وزير

الدفاع الوطني كاال موتاري .
كما مت توقيع م�رشوع اتفاقية
بناء وجتهيز مدار�س ابتدائية يف
جميع الأقاليم بجمهورية النيجر،
وم�رشوع اتفاقية �سد كنداجي.
واخت�صت االتفاقية الثالثة
ّ
باملرحلة اخلام�سة للربنامج
ال�سعودي حلفر الآبار والتنمية
الريفية ،وقعها من اجلانب
ال�سعودي نائب رئي�س جمل�س
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية الع�ضو
املنتدب املهند�س يو�سف الب�سام،
ومن جانب النيجر وزيرة التخطيط
كان عاي�شتو بوالما.

عاد الهدوء اىل بواكيه ،ثاين مدن
�ساحل العاج ،بعد «اتفاق» مع جنود
ادى متردهم ب�سبب مطالب مادية ،اىل
�شل احلركة ليومني يف هذه املدينة
�شمال البالد ،وو�صلت امتداداته اىل
ابيدجان ال�ساحلية.
وقال احد مرا�سلي وكالة «فران�س
بر�س» انه «مل يح�صل اطالق نار منذ
ليل ال�سبت .ومل نعد نرى جنود ًا يف
املدينة .وا�ست�ؤنفت حركة ال�سري
يف ال�صباح ،و�أعادت املتاجر فتح
�أبوابها».
�أتى ذلك بعد اتفاق مع حكومة
الرئي�س احل�سن وترة �أبرمه وزير
الدفاع �آالن  -ري�شار دونواهي الذي
احتجز ل�ساعات يف بواكيه مع وفد

ر�سمي كان برفقته ال�سبت .واتفق
الوزير مع اجلنود املتمردين
على تلبية مطالبهم بزيادة على
رواتبهم والإ�رساع يف الرتقيات.
واحتجز جنود غا�ضبون الوزير
والوفد الذي كان يرافقه ومنعوه
من مغادرة بواكيه مطلقني ر�شقات
ر�صا�ص يف الهواء .وبعد �ساعتني
متكن الوزير من املغادرة ،ورفع
اجلنود احلواجز التي كانت متنع
الدخول اىل بواكيه ،اثر اعالن
وترة االتفاق مع املتمردين.
وبعد ابرام االتفاق مع احلكومة،
اكد �أحد اجلنود انهم عادوا �إىل
ثكناتهم .وقال ال�سارجنت مامادو
كوين�« :أخلينا املمرات يف كل مكان
كما تعهدنا وعدنا �إىل ثكناتنا منذ
الليلة املا�ضية (ال�سبت)» .و�أ�ضاف:
«�أ�ؤكد انه على م�ستوى البالد عاد جميع
رجالنا �إىل ثكناتهم وينتظرون املال.
الع�صيان انتهى بالن�سبة لنا» .و�أ�شار
اىل ان اجلنود يتوقعون احل�صول على
مدفوعاتهم اعتبار ًا من اليوم .وال
يخفي النا�س غ�ضبهم من احتجاجات
اجلنود الذين بثوا اخلوف والذعر
من خالل اطالق النار من الأ�سلحة
الثقيلة ور�شقات «كال�شنيكوف» يف

وجدير بالذكر �أن ال�سعودية
والنيجر يجمعهما التطابق يف
الر�ؤي ال�سيا�سة حول الأحداث
التي ت�شهدها املنطقة،
وهو ما عك�س االت�صال الذي
�أجراه رئي�س النيجر �إي�سوفو
حممدو ،بامللك �سلمان يف
نوفمرب املا�ضي و�أكد فيه
ت�ضامن بالده مع ال�سعودية
�ضد ت�رصفات احلوثيني
جتاه اململكة ،خا�صةً �إطالق
ميلي�شيا احلوثي �صاروخ ًا بالي�ستي ًا
جتاه منطقة مكة املكرمة.
ومنذ تويل امللك �سلمان مقاليد
احلكم فقد �أوىل اهتماما كبريا
بتو�سيع دائرة عالقات التعاون
بني اململكة ودول القرن الإفريقي،
لتحقيق عدة �أهداف ا�سرتاتيجية على
ر�أ�سها حماية العمق اال�سرتاتيجي
والأمن القومي ال�سعودي واخلليجي
والعربي يف مواجهة الهيمنة
على البحر الأحمر و�أهم املواينء
وامل�ضايق البحرية ،وتهديد �أمن
وا�ستقرار دول املنطقة.

عودة الهدوء �إىل �ساحل العاج بعد اتفاق لتلبية مطالب املتمردين

بواكيه عا�صمة مترد ال�شمال ال�سابقة
(.)2001-2011

تعقد املجموعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا (ايكوا�س)
اجتماع ًا يف نيجرييا ،
ملوا�صلة م�ساعي �ضمان انتقال
�سلمي لل�سلطة يف غامبيا حيث
يرف�ض الرئي�س يحيى جامع
قبول هزميته يف انتخابات
�أجريت ال�شهر املا�ضي.
ي�أتي ذلك بعد اجتماع بني
قادة املجموعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا (ايكوا�س)
يف �أكرا عا�صمة غانا ال�سبت املا�ضي،
قالت على �أثره رئي�سة ليبرييا ايلني
جون�سون �سريليف لل�صحافيني �إن
املجموعة لي�ست لديها نية اىل الآن،
لن�رش قوتها الع�سكرية يف غامبيا.
و�أ�ضافت �سريليف�« :إننا ملتزمون
بو�ساطة �سلمية وانتقال �سلمي لل�سلطة
يف غامبيا� .سنوا�صل ال�سعي اىل ذلك
يف الفرتة احلالية».
ورد ًا على �س�ؤال عما �إذا كانت
«ايكوا�س» �ستن�رش قوة ع�سكرية
قريب ًا� ،أجابت بالنفي ،م�ضيفة �أن
املجموعة تراقب عن كثب �إجراءات
املحكمة العليا يف غامبيا والتي تنظر
يف رف�ض جامع لنتيجة االنتخابات.
وقال جيفري �أونياما وزير اخلارجية
النيجريي �إن «ايكوا�س» �ستعقد
اجتماع ًا االثنني يف �أبوجا لبحث

اتخاذ خطوات �أخرى .و�أ�ضاف من
دون الإدالء بتفا�صيل« :هناك بع�ض
املعلومات املثري للقلق �سمعها
الرئي�س (النيجريي حممد بخاري)
ويحتاج للت�أكد منها واجتماع
�أبوجا �سيتخذ قرار ًا نهائي ًا» .وعينت
«ايكوا�س» بخاري و�سيط ًا .كما ح�رض
حممد بن �شمبا�س كبري م�س�ؤويل الأمم
املتحدة يف غرب �أفريقيا االجتماع
املغلق يف �أكرا الذي مثل �أول م�شاركة
ر�سمية يف قمة اقليمية لرئي�س غانا
اجلديد نانا �أكوفو �أدو الذي �أدى الق�سم
ال�سبت .وي�شعر ديبلوما�سيون بقلق
من احتمال ت�صاعد �أزمة االنتخابات
ب�رسعة �إىل �أعمال عنف.
املتحدة
الواليات
وحذرت
مواطنيها من ال�سفر �إىل غامبيا،
وح�ضت الأمريكيني املوجودين يف
هذا البلد ال�سياحي على املغادرة.

م�صدر ع�سكري:مقتل خم�سة جنود يف هجوم لبوكو حرام على قاعدة للجي�ش النيجريي

قال م�صدر ع�سكري نيجريي
اول ام�س الأحد �إن خم�سة
جنود نيجرييني و�أكرث من 15
من مقاتلي جماعة بوكو حرام
الإ�سالمية املت�شددة ُقتلوا
عندما هاجم مت�شددون قاعدة
للجي�ش يف �شمال �رشق البالد
حيث تقاتل اجلماعة من �أجل
�إقامة دولة �إ�سالمية.
وقال متحدث با�سم اجلي�ش
�إن بوكو حرام هاجمت لواء
للجي�ش يف بوين يادي يف والية يوبي
يف �ساعة مت�أخرة من يوم ال�سبت
املا�ضي .ومل يحدد املتحدث رقما
لعدد ال�ضحايا.
وقال امل�صدر الع�سكري �إن "خم�سة
جنود ُقتلوا يف الهجوم رغم �أن قوات
اجلي�ش قتلت �أكرث من  15من بوكو
حرام".
و�سمع دوي عدة انفجارات يوم
ُ

الأحد يف مايدوجوري عا�صمة والية
بورنو حيث بد�أت بوكو حرام متردها
قبل �سبع �سنوات والذي �أ�سفر عن
�سقوط نحو � 15ألف قتيل وت�رشيد
�أكرث من مليوين �شخ�ص.
ومل يت�سن االت�صال مب�س�ؤولني �أو
م�سعفني ب�شكل فوري لتحديد عدد

القتلى.
و�سيطرت بوكو حرام على
منطقة تعادل م�ساحة بلجيكا
تقريبا يف بداية  2015لكن
قوات اجلي�ش النيجريي وقوات
من دول جماورة متكنت من
طردها من معظم تلك الأرا�ضي
خالل العام املا�ضي.
ويف ال�شهر املا�ضي �أعلن
اجلي�ش �سيطرته على مع�سكر
رئي�سي لبوكو حرام يف
�آخر معاقلها يف نيجرييا يف غابة
�سامبي�سا املرتامية الأطراف.
ويقول حمللون �أمنيون �إن قدرة
اجلماعة على �شن هجمات يف النيجر
والكامريون وت�شاد املجاورة ت�شري
�إىل امتالكها قواعد متعددة.

قمة �إقليمية و�شيكة لبلورة حل يف ليبيا

ذكرت م�صادر دبلوما�سية يف
العا�صمة تون�س� ،أنّ ه يتم الإعداد
حالي ًا لعقد قمة ثالثية تون�سية
جزائرية م�رصية خالل الأيام املقبلة،
للبحث يف مبادرة حل للأزمة الليبية،
فيما من املنتظر �أن حتت�ضن تون�س
�أواخر الأ�سبوع اجلاري جولة جديدة
للحوار الليبي لبحث �أ�س�س التفاعل
الإيجابي مع مبادرة دول اجلوار.
وقالت امل�صادرّ � ،إن من املرجح
انعقاد القمة يف اجلزائر ،م�شرية
�إىل � ّأن الدول الثالث باتت على قناعة
ب�رضورة التحرك الفوري لتقريب
امل�سافات بني الفرقاء الليبيني،
يف ظل تفاقم اخلالفات وال�رصاعات
واحلزبية
والقبلية
اجلهوية
والأيديولوجية التي تنذر بتق�سيم
البالد.
و�أو�ضحت امل�صادر � ّأن ا�ستقبال
تون�س ولأول مرة رئي�س جمل�س
النواب الليبي امل�ست�شار عقيلة �صالح
برفقة وفد ي�ضم وزير اخلارجية يف

احلكومة امل�ؤقتة حممد
الدائري ،واللقاءات
التي جمعت بينه
التون�سي
والرئي�س
الباجي قائد ال�سب�سي
ورئي�س جمل�س النواب
حممد النا�رص ،مت ّثل حتو ًال يف موقف
الدبلوما�سية التون�سية التي كانت
تبدي حتفظ ًا يف تعاملها مع �سلطات
بنغازي ،خ�شية �أي �سوء تفاهم مع
طرابل�س التي تتقا�سم معها ال�سيطرة
على احلدود امل�شرتكة بني البلدين.
و�أبانت � ّأن املوقف التون�سي لي�س
معزو ًال عن املوقف اجلزائري اجلديد
الذي بات منفتح ًا �أكرث على اجلي�ش
الوطني الليبي بعد ا�ستقبال اجلزائر
امل�شري خليفة حفرت القائد العام
للجي�ش الليبي.
ولفتت امل�صادر �إىل � ّأن الرئي�س
التون�سي تداول مع نظريه اجلزائري
خالل لقائهما منت�صف دي�سمرب م�رشوع
مبادرة تقدمت بها تون�س حلل الأزمة

على �أ�سا�س امل�صاحلة ال�شاملة
واالعرتاف املتبادل بني خمتلف
الأطراف ،م�ضيفة � ّأن وزير اخلارجية
التون�سي خمي�س اجلهيناوي نقل
م� ّؤخر ًا �إىل الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ن�سخة من ن�ص
املبادرة.
ووفق امل�صادر ،ف�إن زيارة عقيلة
�صالح تون�س ،تزامنت مع ا�ستقبال
تون�س ك ً
ال من رئي�س حكومة الإنقاذ
بطرابل�س خليفة الغويل ،ورئي�س
املجل�س الع�سكري ال�سابق لثوار
م�رصاتة �سامل جحا ،ف�ض ً
ال عن عارف
الناب�ض �أحد �أبرز املر�شحني خلالفة
فائز ال�رساج على ر�أ�س املجل�س
الرئا�سي.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()76

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

�أبرز الأن�شطة الدبلوما�سية خالل العام 2016م

يف �إطار م�ساعيها الرامية اىل توثيق عالقات
التعاون وال�صداقة على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل ظلت �إرتريا تبذل جهود ًا دبلوما�سية
مقدرة خالل العام 2016م موا�صلة جلهودها
ال�سابقة وقد حققت يف هذا املجال العديد من
الإجنازات.فيما يلى اهم االن�شطة التي نفذت
خالل هذا العام املن�رصم:
ال�سبت 30/1/2016م
وقعت احلكومة االرترية واالحتاد االروبي
اتفاقية تعاون بقمية  200مليون يورو تخ�ص�ص
يف جمال الطاقة ،يف الثامن والع�رشين من
�شهر يناير  2016با�سمرا.
وفق االتفاق �سينفذ الربنامج �أبتداء من عام
 2016وحتى العام  ، 2020حيث يكون 175
مليون يورو يف جمال الطاقة ،وع�رشين مليون
يف جمال االدارة الر�شيدة ،وخم�سة مليون يورو
يف امور فنية اخرى.

اجلمعة 05/02/2016/
العلوم والثقافة
ت�سلمت مفو�ضية
"اليون�سيكو" وثيقة تطالب بتوثيق املباين
االثرية يف ا�سمرا ،وو�ضعها �ضمن املوروث
العاملي بالعا�صمة الفرن�سية حيث مقر
املفو�ضية.
و�سلمت الوثيقة �سفرية ارتريا يف فرن�سا
،وممثلة البالد الدائمة يف مفو�ضية اليوني�سكو
ال�سيدة /هنا �سم�ؤون للمدير العام ملفو�ضية
املوروث العاملي الدكتور /مت�شتيل رو�س،
وذلك بعد بذل جهود كبرية لفرتة عامني
العداد الوثيقة من قبل مكتب الآثار با�سمرا.
الثالثاء16/02/2016/
التقى وزير ال�شئون اخلارجية ال�سيد /
عثمان �صالح يف اخلام�س ع�رش من فرباير
2016م رئي�س جمهورية م�رص العربية فخامة
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
ويف اللقاء �سلم معاليه للرئي�س ال�سي�سي
ر�سالة من فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
،والتي ركزت على تعزيز عالقات التعاون
بني ارتريا وم�رص  ،باال�ضافة اىل الق�ضايا
االقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
وقدم الرئي�س ال�سي�سي �شكره لفخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي على الر�سالة  ،م�ؤكد ًا ا�ستعداد
بالده للعمل مع ارتريا يف الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
الثالثاء 23/02/2016
ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
احلاد ي والع�رشين من فرباير 2016م بقاعة
دندن � 14سفري ًا  ،قدموا لفخامته اوراق اعتماد
هم :
وقدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي لل�سفراء
تو�ضحيا مف�صال حول االو�ضاع الراهنة يف
البالد ،والربامج التنموية اجلارية،باال�ضافة
اىل التطورات االقليمية والدولية ،كما ناق�ش
مع كل منهم العالقات التي تربط بني ارتريا
وبلدانهم والن�شاطات التعاونية امل�شرتكة التي
ميكن تفعيلها م�ستقبال.
ال�سبت 27/02/2016
التقى �سعادة ال�سفري علي ابراهيم احمد �سفري
ارتريا لدى قطر يف الثالث والع�رشين من
فرباير 2016م ،ب�سعادة ال�سيد /جا�سم �سيف
ال�سليطي وزير املوا�صالت واالت�صاالت القطري
يف العا�صمة القطرية الدوحة  ،وجرى خالل
اللقاء تبادل وجهات النظر ،وبحثا فيه تعزيز
التعاون امل�شرتك بني البلدين ،وافاق تطويرها
بالرتكيز على جمال املوا�صالت واالت�صاالت.
اخلمي�س 03/03/2016/
دعا وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح ،اىل �رضورة الإبتعاد عن �إزدواجية

املعايري يف تنفيذ القانون الدويل ،وح�صول
ق�ضية انتهاك حقوق االن�سان على احلل الأمثل.
جاء ذلك يف الكلمة التي القاها يف االجتماع
الـ  31ملجل�س حقوق االن�سان التابع لالمم
املتحدة والذي انعقد يف الأول من مار�س مبدينة
جنيف.
ال�سبت 05/03/2016م
يف الأول من �شهر مار�س  2016مبدينة
جنيف,القى وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد/
عثمان �صالح كلمة يف الإجتماع الـ 31للمجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان مبنظمة االمم
املتحدة قال فيها بعد الرتحيب باحل�ضور
"ان ارتريا التي ولدت من رحم الكفاح امل�سلح
,والتي ت�ضع الكرامة االن�سانية من �أبرز
اولوياتها ت�شعر بالفرحة العارمة ،ان ياتي
احرتام وحماية وتقوية حقوق االن�سان من �ضمن
اهم مو�ضوعات االجندة العاملية .
و�أ�ضاف قائالً(:ان مانراه يف هذا الوقت من موجات
الهجرة غري ال�رشعية لبني الب�رش وما ت�سببه من
تفكك ,وانق�سامات,وموت و�آالم,وانتهاك حلقوق
االن�سان وكرامته,والعن�رصية والكراهية �ضد
االجانب,ب�شكل عام ،فان هذا االمر خلق او�ضاع
م�آ�ساوية يف العديد من الدول  ،وفوق هذا وذاك
ت�سبب يف �إ�ضطراب العامل وعدم ا�ستقراره .
و�إختتم حديثه قائالً"ان ارتريا ملتزمة
بالدار�سات العاملية الآنية التي جترى بني
احلني والآخر  ،والتي ينبغي ان ت�شارك فيها
كل الدول وينظر اليها على قدم امل�ساواة ,فقد
قدمت �أرتريا مرتني يف هذا امل�ضمار ,حيث
تقبلت العديد من التو�صيات ,وهي تعمل
بفعالية لتنفيذ تلك التو�صيات بالتعاون مع
منظمة االمم املتحدة ومكتب املفو�ضية العليا
للمجل�س الإ�ست�شاري حلقوق الإن�سان وغريهم
من ال�رشكاء ,وفوق هذه وذاك فقد �سجلت �إرتريا
تقدم ًا ملحوظ ًا يف تطوير احلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية لل�شعب
،رغم وجود العدائيات والأو�ضاع العاملية
ال�سالبة ,وهنالك الكثريون ممن بد�أوا يتقبلون
هذا الواقع يف الوقت احلا�رض".
اخلمي�س 17/03/2016
قام فخامة الرئي�س� /إ�سيا�س �أفورقي بزيارة
عمل ر�سمية يف دولة قطر.
بحث فخامته يف اللقاء الذي �أجراه مع امري
دولة قطر ال�شيخ /متيم بن حمد �آل ثاين ،تعزيز
العالقات الثنائية.
كما �أجرى اجلانبان خالل الإجتماع مباحثات
حول تعزيز العالقات الثنائية وال�سبل الكفيلة
بدعمها وتعزيزها�،إ�ضافة ايل بحث عدد من
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام
امل�شرتك ،ويف مقدمتها تطورات الأو�ضاع يف
املنطقة.
اخلمي�س 31/03/2016
�شاركت البالد يف اجتماع وزارات الدفاع لدول
ال�ساحل وال�صحراء اخلام�س الذي عقد يف الفرتة
من الثانى والع�رشين وحتى اخلام�س والع�رشين
من مار�س2016م بجمهورية م�رص العربية
ومثل ال�سفري فا�صيل قربي �سال�سي �سفري ارتريا
مب�رص البالد يف هذا الإجتماع الذي ت�شارك فيه
 22دولة من الدول الأع�ضاء.
كما �شارك �سفري �إرتريا بليبيا ال�سيد /عبد
الله مو�سى يف الإجتماع كممثل ل�سكرتاريات
املنظمة.
اجلمعة 15/04/2016
ال�سفري علي ابراهيم يلتقي معايل رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر
�إلتقى �سعادة ال�سفري علي �إبراهيم �سفري �إرتريا

لدى دولة قطر مبعايل ال�شيخ
عبد الله بن نا�رص بن خليفة
�آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية يف الثاين ع�رش
من �إبريل اجلاري بالعا�صمة
القطرية الدوحة.
ال�سبت 16/04/2016
�سلم ال�سفري ا�ستيفانو�س
هبتي ماريام �سفري ارتريا يف
بريطانيا وايرلندا يف الثاين
ع�رش من ابريل2016م �أوراق
اعتماده للرئي�س االيرلندي
مايكل هيقن�س.
الثالثاء 26/04/2016م
نظم مندوب �إرتريا الدائم
باالحتاد الأفريقي واملفو�ضية
االقت�صادية الإفريقية برناجما
تعريفيا بالبالد وم�سريتها
التنموية وثرواتها الطبيعية
 ،ا�شتمل على معر�ض لل�صور الفوتوغرافية
و�أفالما وثائقية.
و�ضم املعر�ض �سبعة وخم�سني �صورة
فوتغرافية عك�ست اجلمال الطبيعي والفلكلوري
واملعماري للبالد � ،أما الفيلم الوثائقي فكان
بعنوان �إرتريا  :الرواية الأخرى .
اخلمي�س 28/04/2016
وقعت �إرتريا يف الثاين والع�رشين من
�إبري2016م على اتفاقية باري�س حول التغريات
املناخية.
ويف مرا�سم التوقيع التي جرت يف مكتب
الأمم املتحدة بنيويورك وقع على االتفاقية
�سفرير �إرتريا الدائم بالأمم املتحدة ال�سيد /
قرما ا�سمروم نيابة عن فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي.

ال�شعب االرتري �أحيا وبكل فخر فى الع�رشين
من يونيو اجلارى ذكرى �شهدائه الذين �ضحو
ب�أرواحهم لت�أكيد و�ضمان كربيائه الإن�ساين
وا�ستقالله و�سيادته  ،واحتفل بحفاوة كبرية
قبل �شهر باليوبيل الف�ضي ال�ستقالله ،ويعك�س
ذلك الفرق الكبري بني احلياة ال�صعبة التي كان
يعي�شها يف فرتة اال�ستعمار وبني عهد الكربياء
واحلرية االن�سانية املعا�شة يف ظل اال�ستقالل،
ويعمل الآن من �أجل بناء وطن مزدهر تنفيذا
للأمانة التي حملها �إياه ال�شهداء.
�سمنار ملندوب ارتريا يف الإحتاد الإفريقي حول املر�أة
عقد مندوب �إرتريا يف االحتاد االفريقي
ال�سفري ار�آيا د�ستا �سمنارا فى الع�رشين من
يونيو2016م يف ادي�س وابابا وذلك بالتعاون
مع مفو�ضية االحتاد االفريقي حول جتربة
ارتريا لتقوية املر�أة والتنمية.
وقال ال�سفري �أر�أيا د�ستا ب�أن امل�ساواة بني
اجلن�سني عمل بها منذ مرحلة الن�ضال التحررى
 ،مو�ضحا ب�أن املر�أة الأرترية �أكدت حقوقها
يف الن�ضال من �أجل اال�ستقالل والدفاع عن
ال�سيادة واال�ستقالل االقت�صادي و�ضمنت حقوقها
وم�ساواتها مع �أخيها الرجل  ،و�أن ت�أكيد حقوق
املر�أة يعترب من �أهم �أعمدة التنمية للحكومة
االرترية.
الثالثاء 19/07/2016
�شارك وفد ارتريا برئا�سة وزير ال�شئون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح يف اجتماعات
الدورة ال�سابعة والع�رشين لالحتاد االفريقي
املنعقدة يف العا�صمة الرواندية كيغايل حتت
�شعار" 2016عام حقوق االن�سان ،مع تركيز
خا�ص على حقوق املر�أة".
اجلمعة 22/07/2016م
اجرى وفد ارتريا عايل امل�ستوى بقيادة
م�س�ؤول ال�ش�ؤون االقت�صادية للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد /حقو�ص قربي
هيوت لقاءات مكثفة مع خمتلف امل�س�ؤولني يف
جمهورية ال�صني ال�شعبية.
�ضم الوفد عايل امل�ستوى كل من وزير الأ�شغال
العامة ال�سيد /ابرها ا�سفها ووزير املالية
ال�سيد /برهاين هبتي ماريام ووزير التنمية
الوطنية الدكتور قرقي�س تخلي ميكائيل ووزير

م�ؤمتر ال�صحة العاملية
�ألقى القائم ب�أعمال البعثة االرترية الدائمة
لدى الأمم املتحدة يف جنيف ال�سيد /برخت
ولدي يوهن�س كلمة يف م�ؤمتر منظمة ال�صحة
العاملية التا�سع وال�ستني والذي جرت فعالياته
يف الفرتة من الثالث والع�رشين وحتى الثامن
والع�رشين من مايو2016م ممثال ل 47دولة
�إفريقية.
اخلمي�س 16/06/2016م
القى وزير ال�شئون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح كلمة يف اجتماع جمل�س حقوق االن�سان
التابع لالمم املتحدة يف الرابع ع�رش من يوين
2016م بجنيف.
وقال معايل الوزير يف كلمته "ان ق�ضية تاكيد
حقوق االن�سان ،ترتكز على املبادئ اال�سا�سية
ملجل�س حقوق االن�سان ولي�س بهدف خدمة
م�صالح قلة من القوى الكربى.
اخلمي�س 23/06/2016م
دعا وفد �إرتريا يف الكلمة التي �ألقاها يف
االجتماع الثاين والثالثني ملجل�س حقوق االن�سان
التابع للأمم املتحدة �إىل �أن يقر�أ الأو�ضاع ب�شكل
�صحيح وحقيقى ،واال�ستماع باهتمام ل�صوت
ال�شعب االرتري .
وقال ال�سيد /مياين قرب�آب الذي ر�أ�س وفد ارتريا
يف االجتماع الذي عقد يف احلادي والع�رشين
من يونيو 2016م يف جنيف ال�سوي�رسية ب�أن

التعليم ال�سيد� /سمري ر�ؤ�سوم ووزير الزراعة
ال�سيد /ارفايني برهي.
الثالثاء2/8/2016م
�شارك الوفد احلكومي رفيع امل�ستوى برئا�سة
ال�سيد /حقو�ص قربهيوت م�س�ؤول ال�ش�ؤون
الإقت�صادية باجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف منتدى التعاون ال�صيني – الإفريقي
يف بكني يف الفرتة  30 – 28يوليو 2016م.
وعلى هام�ش املنتدى وقع ال�سيد /حقو�ص
قربهيوت م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإقت�صادية باجلبهة
مع وزير التجارة ال�صيني ال�سيد /غاو هوت�شن
�إتفاق ًا لتطوير كلية العلوم والتقانة مباي نفحي
يف اطار التعاون الإقت�صادي والفني بني �إرتريا
وال�صني.
اجلمعة 26/8/2016م
التقى معايل وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح وزير اخلارجية
الهولندي ال�سيد /برت كندر�س .
ركز اللقاء على ت�أ�سي�س عالقات دبلوما�سية
بني البلدين  ،ففي اللقاء الذي جرى يف
الثالث والع�رشين من اغ�سط�س 2016م يف
مدينة الهاي  ،عرب الوزير عثمان عن رغبة
ارتريا يف تطوير عالقات دبلوما�سية  ،تركز
على التعاون عرب ال�رشاكة التي ت�ؤمن بها
ارتريا وتطبقها عملي ًا .

اخلمي�س 02/06/2015
مبعوث �إرتريا ممثال لإفريقيا يلقي كلمة يف
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الثالثاء 30/8/2016م
التقى معايل وزير ال�شئون اخلارجية ال�سيد
/عثمان �صالح نظريه الياباين ال�سيد /فوميو
كي�شيدا  ،حيث بحثا معا �أوجه التعاون
والعالقات الثنائية بني البلدين .
فقد التقى معايل الوزير عثمان  ،الوزير
فوميو كي�شيدا يف ال�ساد�س والع�رشين من
�أغ�سط�س2016م يف العا�صمة الكينية نريوبي
على هام�ش منتدى طوكيو الدويل للتنمية يف
�إفريقيا  ،ناق�ش اجلانبان كافة الق�ضايا
االقليمية منها والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
ال�سبت 10/9/2016م
قام وفد عايل امل�ستوى برئا�سة وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد عثمان �صالح
وع�ضوية وزير التنمية الوطنية الدكتور
قرقي�س تخلي ميكائيل وم�س�ؤول ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ال�سيد /مياين قرب�آب بزيارة عمل
ر�سمية الملانيا.
الثالثاء 20/9/2016
قال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح يف م�ؤمتر قمة عدم االنحياز ال�سابع
ع�رش "ان ارتريا وبالرغم من العدائيات
اجلارية العاقتها ،تقوم بو�ضع اال�سا�س
املتني للتطور امل�ستدام ،ارتكازا �إىل العدالة
االجتماعية.
واو�ضح يف امل�ؤمتر الذي الت�أم يومي
ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش من �سبتمرب
2016م يف جزيرة مارغريتا الفنزويلية ،ان
ارتريا حققت تقدما ملحوظا لتح�سني خدمات
التعليم وال�صحة واالنتاج الزراعي ،ورا�ساء
البنى التحتية ،وتقوم بدور ايجابي الحالل
ال�سالم واال�ستقرار واالمن االقليمي.
اخلمي�س 22/9/2016م
قال مبعوث ارتريا ال�سيد /مياين قرب�آب
يف اجتماع الهجرة والالجئني الذي عقد يف
التا�سع ع�رش من �سبتمرب2016م يف نيويورك
بالواليات املتحدة االمريكية�" ،أنه يتطلب
بذل جهد دويل فاعل جلعل عاملنا اكرث توازنا
وعدالة.
واو�ضح يف الكلمة التي القاها يف االجتماع
الذي عقد مبمثلني عايل امل�ستوى ،ان الق�ضية
�آنية وذات اهمية دولية ،وف�صل حزمة من �آراء
وافكار احلكومة االرترية لالهداف التي يجب
الرتكيز عليها يف مثل هذه االجتماعات.
اجلمعة 30/9/2016م
التقى وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد
 /عثمان �صالح يف ال�سابع والع�رشين من
�سبتمرب 2016م بالأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون.
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وا�شاد ال�شيخ حممد يف اللقاء الذي جرى
بابوظبي بامل�ستوى الذي بلغته العالقات
االرترية -االماراتية ،واكد رغبة وا�ستعداد
بالده لتطوير العالقات املرتكزة على التعاون
امل�شرتك وامل�صلحة امل�شرتكة مع الدول.
الثالثاء 18/10/2016م
�إرتريا ت�شارك يف الإجتماع اال�ستثنائي
ملجل�س االحتاد الأفريقي
�شارك وفد �إرتريا برئا�سة وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد  /عثمان �صالح يف الإجتماع
اال�ستثنائي ملجل�س االحتاد الأفريقي الذي
عقد من احلادي ع�رش وحتى اخلام�س ع�رش من
العام 2016م يف لومي عا�صمة توغو.
وقد حث املجتمعون بالرتكيز على ق�ضايا
�أمن و�سالمة وتطوير املالحة البحرية ،كما
�صادق بعد نقا�ش طويل على امليثاق الذي مت
و�ضعه ملواجهة خمتلف التحديات يف هذا
املجال.
////
�إرتريا ت�شارك يف اجتماع حقوق الطفل بغامبيا
�شاركت �إرتريا يف اجتماع جلنة خرباء
حقوق الطفل الأفريقي الذي انعقد يف مدينة
بانغول الغامبية الذي مت عقده يف اخلام�س
والع�رشين من �شهر �أكتوبر .2016
قدم وفد ارتريا امل�شارك يف االجتماع تقريرا
عن حقوق الطفل خالل الأعوام  2002وحتى
.2013
الثالثاء 8/11/2016م
�شارك وزير الزراعة ال�سيد /ارفايني برهي،
يف امل�ؤمتر الثالث لوزراء الزراعة العرب
والأفارقة الذي �إلت�أم يف الفرتة من احلادي
والثالثني من �أكتور وحتى الثاين من نوفمرب
2016م يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم.
اخلمي�س 10/11/2016م
دعا فخامة الرئي�س �إ�سيا�س افورقي جمددا
يف ر�سائل بعثها �،إىل ر�ؤ�ساء الدول امل�ؤثرة
والتي تهمها م�شكلة الهجرة � ،إىل تفعيل
اجلهود الدولية لإيجاد حل دائم لق�ضية اللجوء
والهجرة  ،والعمل معا من �أجل مكافحة
اجلرمية الدولية املنظمة واملتمثلة يف

التهجري واالجتار بالب�رش ،والتي تعمل على
ت�شجيع ال�شباب على اللجوء والهجرة.
وقد �أو�ضح الرئي�س ا�سيا�س يف ر�سالته
،ب�أن تزايد تدفق الالجئني واملهاجرين
امل�ستمر �أ�صبح �أمرا مقلقا على م�ستوى
العامل  ،خا�صة يف مناطق العامل املت�أزمة
ب�سبب ال�سيا�سات اخلاطئة ،وتدخالت بع�ض
القوى الكربى  ،وقد �شدد ب�أنه يتطلب بذل
اجلهود الدولية اجلادة واملن�سقة للتعرف
جيدا على الأ�سباب احلقيقية و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها ،بعيدا عن احلمالت الدعائية
امل�ضللة با�سم حقوق االن�سان للتغطية
و قد م
على احلقائق على الأر�ض .
فخامةالرئي�س ا�سيا�س افورقي حتليال مف�صال
يف ر�سالته ب�ش�أن اجلرمية الدولية املنظمة،
والتهجري غري القانوين للب�رش والتي ظهرت
متزامنة مع ق�ضية الالجئني واملهاجرين
وتطوراتها ،و�أهداف م�شجعيها وامل�شاركني
فيها ،والأالعيب اجلارية للتغطية على
اجلرمية وحمالت الت�شويه و�شيطنة اجلهات
التي �أعربت عن معار�ضتها لذلك االجتاه .

اخلمي�س 13/10/2016م
التقى فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يوم
الثالثاء احلادي ع�رش من اكتوبر 2016م
ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات
امل�سلحة االماراتية ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،وبحث معه �سبل تعزيز العالقات بني
البلدين.

ال�سفري بيطرو�س ظقاي يقدم �أوراق اعتماده لرئي�س
�أذربيجان
�سلم �سفري ارتريا يف رو�سيا االحتاديةال�سيد/
بيطرو�س ظقاي �أوراق اعتماده لرئي�س
اذربيجان الدكتور ايلهانا علييف ك�سفريا غري
مقيم لإرتريا يف �أذربيجان.
هذا وقد قدم ال�سفري بيطرو�س يف اللقاء الذي
جرى يف اخلام�س من نوفمرب2016م حتايا
الرئي�س ا�سيا�س افورقي للرئي�س علييف،
مو�ضحا احلر�ص على العمل من �أجل تطوير
العالقات بني البلدين.
وقد �أعرب الرئي�س علييف عن رغبة بالده
يف تطوير العالقات مع ارتريا يف املجاالت
الثقافية واالقت�صادية والتجارية وغريها،
متمنيا دوام ال�صحة والعافية للرئي�س ا�سيا�س
افورقي وال�سالم واالزدهار لل�شعب الأرتري.
اخلمي�س 17/11/2016م
�شارك وفد عايل امل�ستوى برئا�سة وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح يف
مرمتر قمة التغري املناخي املنعقد يف مراك�ش
املغربية من ال�سابع وحتى الثامن ع�رش من
نوفمرب2016م  ،وذلك بالتعاون والتن�سيق

بني الأمم واملتحدة واململكة املغربية.
و �ألقى الوفد الأرتري كلمة يف املنتدى
احلواري للوزراء الأفارقة ب�ش�أن برنامج
تنمية ال�شواطئ الذي عقد يف الثالث ع�رش من
نوفمرب 2016م  ،والذي �شارك فيه وزراء من
ال�سنغال وغامبيا والغابون والر�أ�س الأخ�رض
وموري�ش�س وال�سودان ومدراء بنك التنمية
الإفريقي
الثالثاء 22/11/2016م
�أكد معايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد/
عثمان �صالح� ،أهمية ال�رشاكة العربية -
الأفريقية يف حفظ املنطقة من خماطر التدخالت
الأجنبية التي تعمل ل�صالح �أجندتها اخلا�صة
وت�سببت يف موجة الإرهاب ،و�شدد على ال�سعي
اجلاد للتجمع العربي  -الأفريقي للمطالبة
ب�إ�صالح منظومة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
الدويل ،واحل�صول على مقعدين دائمني يف
جمل�س الأمن للعرب والأفارقة.
اخلمي�س 1/12/2016م
قام فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يف
التا�سع والع�رشين من نوفمرب 2016م بق�رص
االحتادية يف القاهرة بعقد لقاء مع الرئي�س
امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي ،حيث بحث
معه �سبل تطوير العالقات الثنائية وو�سائل
.و�أكد
تعزيزها يف خمتلف املجاالت
الرئي�سان ا�سيا�س وال�سي�سي  ،ا�ستعدادهما
للتعاون خا�صة يف جماالت الزراعة والرثوة
احليوانية وال�سمكية والتجارة واال�ستثمار
وغريها  ،حيث تو�صال �إىل تفاهم لتفعيل
اللجنة امل�شرتكة امل�رشفة على تنفيذ هذه
الربامج .
اخلمي�س 8/12/2016م
ا�ستقبل الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف ال�ساد�س
من دي�سمرب2016م بقاعة هقر املبعوث
اخلا�ص للرئي�س ال�سنغايل ماكي �ساال .
�أكد الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف اللقاء
ا�ستعداد �إرتريا التام للعمل مع ال�سنغال من
�أجل تطوير العمل امل�شرتك يف الق�ضايا الهامة
وترقية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بينهما بغ�ض
النظر على بعد امل�سافة .
كما �أ�شار الرئي�س ا�سيا�س افورقي �إىل
�أن االحتاد الأفريقي مل ي�ستطع حتى الآن
حتقيق توقعات �شعوب �إفريقيا وتلبية
رغبات م�ؤ�س�سي الدول الأفريقية  ،وقد �شدد
على �أهمية الإلتزام بو�سائل العمل امل�شرتك
للو�صول �إىل املبتغى
اجلمعة 16/12/2016م
�سلم ال�سفري بيطرو�س ظقاي �أوراق اعتماده
لرئي�س رو�سيا البي�ضاء الرئي�س �أليك�ساندر
لوكا�شينكو ،ك�سفري غري مقيم لإرتريا يف
رو�سيا البي�ضاء.
tيف اللقاء الذي جرى يف الثالث ع�رش من
دي�سمرب2016م ابلغ �سعادة ال�سفري بيطرو�س
للرئي�س �أليك�ساندر لوكا�شينك حتيات الرئي�س
�إ�سيا�س �أفورقي ومتنياته الطيبة ل�شعب
وحكومة رو�سيا البي�ضاء  ،كما قدم له �رشحا
بخ�صو�ص الأو�ضاع الآنية العامة يف املنطقة
 ،م�ؤكدا ا�ستعداد ارتريا لتطوير العالقات مع
رو�سيا البي�ضاء.
من جانبه عرب الرئي�س لوكا�شينكو عن
رغبته يف �إيجاد �آلية للتعاون لتقوية
العالقات مع �إرتريا يف كافة املجاالت،
و�أعرب عن متنياته مبوفور ال�صحة والعافية
للرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي والرخاء واالزدهار
لل�شعب الأرتري.
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را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

يا �أيها البطل املقيم فى رئتي
�إيل روح املقيم الراحل الأ�ستاذ
اجلليل وال�شاعر الكبري /بابكر
عو�ض الكرمي

حمجوب حامد�آدم
�سبل العي�ش ونوعية الغذاء
غالبا ما تكون مرتبطة بالبيئة
التى يعي�ش فيها املرء والن�شاطات
يزاولها
التى
الإقت�صادية
،لإرتباطها بنوعية املحا�صيل
الغذائية التى تنتج يف املحيط
اجلغرايف املحدد،ولتجان�سهامع
املزاج اجلمعي لقاطني تلك الرقعة
،وبل ولإحتادها مع املمار�سات
الطقو�سية امل�صاحبة للأفراح
والأتراح � ..إذن فهي لي�ست حم�ض
غذاء ميكن الإ�ستعا�ضة عنه ب�أي من
امل�أكوالت البديلة .
يف هذه امل�ساحة نتناول وجبة
�إرترية جامعة ،وهي الع�صيدة .
مكوناتها وحدود �إنت�شارها،وطرق
حت�ضريها،و�أ�سما�ؤها،واملنا�سبات
التى تقدم فيها،وقيمتها الغذائية
و�أ�سباب �إعتمادها كوجبة �أ�سا�سية.
معلوم �أن الع�صيدة من الأكالت
ال�شعبية امل�شهورة يف كافة
بلدان القارة الأفريقية ومعظم
البالد العربية،وتعد يف �إرتريا
من الوجبات املحلية الأو�سع
�إنت�شارا،حيث تتناولها كل القوميات
الإرترية بال �إ�ستثناء،وتعتمد عليها
املجموعات الرعوية والزراعية
معا يف حياتهم اليومية  .كما
حتتل الع�صيدة مكانة خا�صة يف
املنا�سبات الإجتماعية لدى �سكان
احل�رض .
ولأنها �سهلة الإعداد وقليلة

التكاليف كان ذلك �أحد �أ�سباب
�إعتماد معظم �سكان الأرياف عليها
والع�صيدة
�أ�سا�سية.
كوجبة
ت�صنع من دقيق القمح �أو الذرة �أو
الدخن �أو الذرة ال�شامية،وتختلف
االيدامات امل�صاحبة لها من مكان
لآخر،لكن القا�سم امل�شرتك هو
احلليب وم�شتقاته بالإ�ضافة للفلفل
الأحمر وال�سمن .

و حت�رض�أ و
ت�صنع الع�صيدة ككتلة متما�سكة
بو�ضع القليل من املاء على النار
حتى الغليان ومن ثم ي�ضاف
الدقيق ويقلب جيدا بوا�سطة حمرك
خ�شبي حتى يتما�سك القوام ثم
ترفع عن النار وتع�صد جيدا،ثم
ترد على النار،وي�صب عليها
ماء مغلي،وترتك حتى تن�ضج
على النار،ثم تنزل بعد �أن يجف
املاء،وتع�صد مرة اخرى باليد
�أو على �إناء يعطي �شكل الع�صيدة
املعروف والذى ي�شبه (ن�صف كرة)
ولي�س هناك تف�سري لذلك �سوى

�أن الإيدام امل�صاحب لها يجب �أن
يجد مكانه �إما يف حفرة على قمة
الع�صيدة �أو حولها .
�أ�سماء متعددة مل�سمى واحد قد
تختلف مكوناته وفق املنطقة �أو
املنا�سبة لكنه يظل وجبة �أ�سا�سية
ت�أخذ �أهميتها من �إرتباطها بطقو�س
�إجتماعية �ضاربة يف القدم ومتار�س
حتى اليوم كجزء �أ�سا�سي ال تكتمل
ف�صول �إحياء املنا�سبة املعينة �إال.
ت�سمى عند :
قومية البلني (كاال)
وقومية الكوناما (كوا)
وقومية التجرى(�إكلت)
وقمية التجرينة (قعت)
وقومية النار(وملي)
وقومية الر�شايدة(ع�صيدة)
وقومية ال�ساهو(دقحه)
وقومية العفر(دقحه)
وقومية احلدارب (�أومت)
�إذن لي�ست الع�صيدة حم�ض
وجبة �أ�سا�سية يف املجتمع الإرتري
مبختلف مكوناته الإجتماعية ،بل
هى ن�شاط �إجتماعي له طقو�سه
خ�صو�صا عندما يرتبط تقدميها
يف املنا�سبات،وت�أخذ �أهميتها من
�أهمية املنا�سبة التى تقدم فيها .
�أما يف املهجر فيعد تقدميها يف حد
ذاته منا�سبة ت�ستحق �إجتماع الأهل
والأ�صدقاء .

�شعر/عبداهلل عمر كرام

(�إ�سرج خيولك �إن الروم تقرتب)
و�سيفك البتار خافه اليلب
(�إ�سرج خيولك) �إن النوق قد وردت
وما�ؤك الدفاق ماج ين�سلب
(�إبن �شعيب) بحب الأر�ض ي�أ�سرنا
و�أنت رو�ض فى التاريخ ينكتب
قد كان فى (لبنان) جرح �أمته
(وهز بالنخل كى ي�ساقط الرطب)
******
(�إ�سرج خيولك) فى البالد ما رحبت
وال�شعر من مقلتيك الدر والذهب
يا فار�سا (�شجر احلراز) يذكرك
(و�شائج)تبقى ما بقت احلقب
�أنا هنا �إن الق�صيد يحملني
على مناكب دنياك وهو ي�صطخب
�أهذه �أ�سمرا غنت ق�صائدك
ب�سحرها الدفاق فيك تنجذب
قد كنت بدرا م�ضيئا فى م�سارحها
وعندها يحلو املدح والطرب
م�صوع حتكي للكون ق�صتك
من امل�آثر ما كان وما يجب
البحر والأمواج فى تالطمها
حتى النوار�س لل�شط�آن تنت�سب
*****
�أنت الذى تعرف الأوطان وقفتك
والنا�س تعرفهاوالعجم والعرب
كنت �سفريا بني الدولتني �أمريا
فى مرابعها تعلو بك ال�شهب
(وال�شم�س ت�شرق من هنا) حتدثنا
والقا�ش يحدثنا واملوج ي�ضطرب
ت�سرى لنا كالنيل فى تدفقه
وال�شاطىء الو�سنان منك يقرتب
علك يوما ن�شيدا كنت ت�سمعه
من دندناتك قد �إنتابه العجب
وهذه اخلرطوم كيف نقر�ؤها
وفى جواجنها التاريخ والأدب
فتفجع اليوم بالأحزان �صامتة
وفى �صحائفها لل�صرب تكت�سب
ف�أنت فار�سها والفجرم�ؤتلق
ونيلك الغر فى ال�شط�آن �إذ يثب
هدئى خماوفه �شكل ق�صائده
تلقاه مي�سورا علت به الرتب
*****
يا �أيها البطل املقيم فى رئتي
هذه القوايف بالأوجاع تلتهب
كان ر حيلك فقدا طاف �أمتنا
رجا�ؤنا لك عند اهلل حتت�سب
�أغردات  3 -يناير 2017
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عداد /هاجر حممد نور

�أهم الأحداث الثقافية والفنية لعام 2016

�شهد العامل عام �2016أحداثا
هامة يف جماالت عدة من بينها
املجال الثقايف الذي ت�ضمن �أحداثا
كثرية اهمها.-:

 يف  10يناير ح�صد �أحدث �أفالماملمثل ليوناردو دي كابريو،
"العائد" ،ثالث جوائز يف الدورة
 73للم�سابقة ال�سنوية "غولدن
غلوب" ،وح�صل الفيلم على جائزة
�أف�ضل فيلم درامي وفاز بطله
ليوناردو دي كابريو بجائزة
�أف�ضل ممثل يف فيلم درامي ،فيما
فاز باجلائزة الثالثة خمرج الفيلم

�أليخاندرو �إيناريتو.
 بتاريخ  28فربايرفاز ديكابريو بجائزة الأو�سكار لعام
 2016لأف�ضل ممثل عن دوره يف
فيلم "العائد" ،وهذا هو �أول
لقب �أو�سكار خالل امل�شوار الفني
لكابريو امل�ستمر منذ نحو 25
عاما.
 يف � 15أبريل /ني�سان �شهدتمو�سكو افتتاح �أول م�رسح ل�سينما
الليزر يف رو�سيا يدعم تقنية 4
الرائدة.
 يف بداية �شهر مايو احت�ضناملتحف الربيطاين بلندن معر�ضا
للقطع الأثرية املفقودة من "املدن
الغارقة يف م�رص" والتي تعرف
با�سم "�أتالنت�س م�رص".
 يف � 26أبريل �أقيمت يف مو�سكومرا�سم منح "جائزة رو�سيا للآداب"
للفائزين هذا العام بامل�سابقة
الأدبية الدولية ذات ال�ش�أن التي
�أ�س�سها "مركز الرئي�س يلت�سني" يف
العام .2005

وفاز ت�سعة من الكتاب وال�شعراء
املتميزين من �أملانيا و�إ�ستونيا
و�أوكرانيا
ومولدوفا
وكندا
والواليات املتحدة و�إ�رسائيل

باجلائزة ،وهم الأوكرانية �إرينا
يف�سا ،والأملاين دانييل ت�شكونيا،
والأمريكية كاتيا كاربوفيت�ش،
واملولدايف رومان كوجوخوف،
والأوكراين �أندريه خومت�شينكو،
غادول
�ألك�سند
والأوكراين
وغريهم.

كما حاز املرتجم وال�شاعر
�إيغور كو�ستيوخني من �أ�ستونيا
جائزة خا�صة لقاء دوره البارز يف
تر�سيخ تقاليد الثقافة الرو�سية يف
املهجر.
 يف  8مايو ا�ستعادت �إيرانمن الواليات املتحدة الأمريكية
 73قطعة �أثرية ثمينة ،تعود �إىل
العهد ال�سا�ساين ،وو�ضعتها فى
متحف �إيران الوطني يف العا�صمة
طهران.
 يوم الأحد  22مايو فاز فيلم""I, Daniel Blake
(�أنا ،دانييل بليك)
للمخرج الربيطاين
كني لوت�ش بجائزة
الذهبية
ال�سعفة
لأف�ضل فيلم يف الدورة
 69من مهرجان "كان"
ال�سينمائي الدويل. ،
 و�أ�صدرت اجلمعيةالعربية ال�سعودية
للثقافة والفنون يف
� 24أغ�سط�س بيانا
�أعلنت من خالله �أنه
مت اختيار الفيلم
الكوميدي الرومان�سي ال�سعودي
"بركة يقابل بركة" لتمثيل اململكة
يف جوائز �أو�سكار  2017بفئة �أف�ضل
فيلم �أجنبي
 -.ويف � 14سبتمرب حاز فيلم
"اجلنة" من �إخراج املخرج الرو�سي
املعروف �أندريه كونت�شالوف�سكي
على جائزة "الأ�سد الف�ضي" ،وهي
ثاين اجلوائز �أهمية ،يف مهرجان
ا لبند قية
ال�سينمائي.
 و�شهد يوم 13من �أكتوبر
فوز
الأول
كاتب الأغاين
الأمريكي بوب
ديالن بجائزة
نوبل للآداب
للعام .2016
 ومع نهاية �شهر �أكتوبر متتن�صيب مدينة الأق�رص امل�رصية
عا�صمة لل�سياحة العاملية لعام
� 2016إىل جانب ا�ست�ضافتها يف
�شهر نوفمرب للقمة اخلام�سة

ل�سياحة املدن.
واختريت مدينة الب�رصة يف
العراق عا�صمة لل�سياحة العاملية
للعام  ،2018ومدينة بورت�سودان
يف ال�سودان للعام  ،2019ومدينة
بيت حلم يف الأرا�ضي الفل�سطينية
للعام  ،2020ومدينة �أربد يف
الأردن للعام ،2012
ومدينة الكويت يف
الكويت للعام .2022
و�شهد العام 2016
وفاة العديد من م�شاهري
ورموز الفن والثقافة
يف العامل �أجمع ومن
بني �أهم الأ�سماء التي
فقدتها ال�ساحة الفنية
العربية والعاملية:
 تويف مغني الروك الربيطاينامللقب باحلرباء ديفيد بوي
عن عمر ناهز  69عاما الأحد 10
يناير ،بعد �رصاع طويل مع مر�ض
ال�رسطان-.وغ ّيب املوت الثالثاء
 25يناير عميد ال�صحافة العراقية
فائق بطي عن � 81سنة �أم�ضى
معظمها يف العمل ال�صحايف.
ولقي خم�سة من �أع�ضاء فرقة
فيوال بيت�ش ملو�سيقى الروك
حتفهم يف �أثناء غرق �سيارتهم يف

قناة بالقرب من �ستوكهومل �صباح
ال�سبت  13فرباير.
 وغ ّيب املوت فنانة ال�شعبالرو�سي ناتاليا كرات�شكوف�سكايا
التي توفيت يف �صباح اليوم
الثالث من مار�س عن عمر يناهز
 77عاما.
 كما فارق املمثل الكوميديامل�رصي �سيد زيان احلياة �صباح
يوم االربعاء � 13أبريل عن عمر
يناهز  73عاما بعد معاناة �شديدة
و�رصاع مع املر�ض ل�سنوات عدة.
 وتويف املغني الأمريكيال�شهري ،برين�س روجر نيل�سون،
املعروف با�سمه الفني "برين�س"
عن عمر ناهز  58عاما يف 21
�أبريل.
 ووافت املنية م�ساء االثنني 25�أبريل املخرج واملنتج ال�سوري
الالمع خلدون املالح عن عمر
ناهز الـ 78عاما بعد �رصاع طويل
مع املر�ض يف مدينة لو�س �أجنل�س
الأمريكية.
 -ويف  2مايو �أعلن �أ�رشف زكي
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"بوابة ال�صحراء" التون�سية
ت�ستعد الفتتاح مهرجانها الدويل

ت�ستقبل مدينة دوز التون�سية بوالية قبلي مهرجانها الدويل لل�صحراء
يف دورته الـ  ،49يف  13يناير  ،وي�ستمر � 3أيام.
وبد�أت املدينة امللقبة بـ "بوابة ال�صحراء" ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة
الفنانني وال�شعراء والأدباء ،ف�ضال عن �آالف ال�سياح الذين اعتادوا
امل�شاركة يف املهرجان الدويل ال�شتوي باملدينة.
و�أ�شار مدير املهرجان ،ال�رشيف بن حممد � ،إىل �أن املهرجان ي�شمل
تراث البادية الذي ي�شمل اال�ستعرا�ضات التقليدية املعروفة على غرار
املرحول ،وم�سابقات ال�صيد بال�سلوقي و�سباق اخليل ،و�سباق املهاري،
وكل العادات والتقاليد ال�صحراوية يف وجبة ثقافية د�سمة حتيلنا �إىل
الرتاثني املادي والالمادي".
كما ال ميكن �أن يبقى حبي�س املظاهر الرتاثية املا�ضية ،بل يحاول �أن
يقدم اجلديد .
و�سيحتفي املهرجان يف دورته اجلديدة مبئوية الأديب والباحث يف
الرتاث ،حممد املرزوقي ،املولود مبدينة دوز العام .1916
و�ست�شارك يف الدورة احلالية للمهرجان الذي ت�أ�س�س العام  1910بلدان
عدة ،هي اجلزائر وليبيا وم�رص والأردن وال�سعودية والكويت وفرن�سا
وبلجيكا واليابان.
نقيب املهن
ا لتمثيلية
يف م�رص �أن
الفنان وائل
نور رحل
عن عاملنا
عمر
بعد
ناهز الـ55

ال�سوفيتي والرو�سي واملمثل
امل�رسحي وال�سينمائي فالدميري
زيلدين وامللقب بـ"عميد فناين
العامل" عن عمر يناهز  102عام.
 وتويف املو�سيقي وال�شاعرالكندي ليونارد كوهني اخلمي�س
 10نوفمرب عن عمر يناهز  82عاما
يف مقر �إقامته يف لو�س �أجنل�س

�سنة يف مدينة
ا لإ �سكند ر ية
امل�رصية.
 كما غ ّيب املوتاملخرج ال�سينمائي
امل�رصي حممد خان
فجر يوم الثالثاء
 26يوليو ،عن
عمر يناهز 73
عاما ،على �إثر
تعر�ضه لأزمة �صحية مفاجئة.
 وتويف املطرب اللبناين ال�شهري�سمري يزبك عن عمر ناهز  77عاما
�صباح االثنني � 22أغ�سط�س ،داخل
م�ست�شفى قلب ي�سوع يف بريوت بعد
�رصاع طويل مع املر�ض.
تويف املو�سيقار اللبناينملحم بركات عن عمر يناهز 71
عاما يوم � 28أكتوبر ،بعد �أن �أقام
بامل�ست�شفى عدة �أ�سابيع ب�سبب
تدهور حالته ال�صحية.
 و�شهد يوم االثنني � 31أكتوبروفاة الفنان املخ�رضم لل�شعب

بح�سب ما �رصح به وكيل �أعماله
عرب الفي�سبوك.
توفى الفنان امل�رصي حممودعبد العزيز ال�سبت  12نوفمرب عن
عمر يناهز  70عاما ،بعد �رصاع
مع املر�ض  ،دخل على �إثره يف
غيبوبة طويلة مب�ست�شفى ال�صفا
بالقاهرة.
 وفقدت ال�ساحة الفنية امل�رصية�صباح الأربعاء  14دي�سمربالفنان
امل�رصي الكبري �أحمد راتب عن
عمر يناهز  64عاما بعد تعر�ضه
لأزمة قلبية حادة.
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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

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الإ�ستثما ُر يف ال�شباب� ...إ�ستثما ٌر يف امل�ستقبل()2

يقوم جوهر تنمية املوارد الب�شرية وهدفها على
قاعدة �إجناز وحتقيق غايات هناء و رفاهية و �إ�ستقرار
الإن�سان ب�شكل �أ�سا�سي  ,كما تعتمد على الإن�سان يف �إنزال
تلك ال�سيا�سات على �أر�ض الواقع وبالتايل فهي ت�سعى
لتنمية للإن�سان بالإن�سان .وت�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات
و ال�سيا�سات الوطنية هذه امل�س�ألة يف لب براجمها  .وتبد�أ
التنمية من الطفولة وذلك بحكم �أن �أطفال اليوم هم جيل
وعماد امل�ستقبل للأمم و املجتمعات  ,ف�إذا ما ت�سلحوا بالعلم
كانوا معين ًا و رائد ًا يف التنمية �أما اذا غلفهم اجلهل و الأمية
كانوا وبا ًال على �أنف�سهم و جمتمعاتهم .فما طبيعة اخلطط
والربامج الوطنية يف هذا املجال ؟ وهل �أتت اخلطط
و الربامج التي نفذت �أكلها يف حتقيق الغايات الوطنية
الكربى ؟ وما هي التحديات التي واجهتها ؟ وكيف تعمل
اجلهات املعنية على معاجلتها ؟ هذا بع�ض مما �سن�شري �إليه
عرب �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذا املو�ضوع
على الـت�أكيد على دور ال�شباب املف�صلي يف
الق�ضايا التنموية  ,كما مررنا على البع�ض
يتمتع
من اخل�صائ�ص واملميزات التي
بها ال�شباب  ,بالإ�ضافة �إىل �أهم الغايات
امل�ستهدفة من النهج والإ�سلوب العلميني يف
التعاطي مع ق�ضايا ال�شباب واللذان �أ�صبحا
ي�شقان طريقهما بقوة يف العديد من البلدان
و املجتمعات ,وخا�صة النامية منها �أو تلك
التي يف طريقها للنمو  .وذكرنا ب�أن الهوة ما
زالت وا�سعة بني ال�شباب يف البلدان املتقدمة
وال�شباب يف البلدان الفقرية والنامية  ,وذلك
لعوامل تتعلق بالقدرات املالية لتلك البلدان
وعدم توفر اخلطط والربامج الكافية للت�أهيل
والتن�شئة والرتبية مع عدم �إغفال العوامل
الداخلية و الذاتية واملتعلقة باملوروث
العقائدي واالجتماعي وطبيعة القيم والعادات
والتقاليد وكذلك تركيبة املجتمع والعائلة
وم�ستوى االنفتاح االجتماعي بالإ�ضافة �إىل
طبيعة النظم ال�سيا�سية القائمة  .لذا �سرنكز
يف �صفحة اليوم على �أهم تلك التحديات وهو
ما يتعلق منها بت�أهيل وتدريب القوى الب�رشية
و�إرتباط ذلك الوثيق مب�س�ألة التنمية الوطنية
ال�شاملة وامل�ستدامة .
ي�شري العديد من اخلرباء و العلماء �إىل
�أن التعليم العايل هو مبثابة عملية �صناعة
لأجيال امل�ستقبل  .وحتم ًا �أن الإ�ستثمار يف هذا
النوع من احلقول وباحلجم املقدر  ,يعترب
�أف�ضل �أنواع الإ�ستثمار و�أكرثها فائدة و ذلك
بحكم �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية تعمل على
تغذية املجتمع بقيادة م�ستقبلية يف كافة
املجاالت  .وبالتايل نالحظ �أن التعليم
العايل ي�شكل حمور ًا �إ�سرتاتيجي ًا يف
بناء الأمم و املجتمعات  .ولكن
وقبل التعمق يف قاع املحيط العميق
مل�س�ألة التنمية امل�ستدامة يف قطاع
التعليم العايل ,دعنا نتجهز مبا
يالئمه من �أدوات الغو�ص والتفاعل الإيجابي
لرن�سو مبا نحمل على بر الأمان الذي نن�شده
يف �سعينا و نظرتنا املمتدة مل�ستقبل الرفاه
الذي ن�صبو �إليه وذلك بتنمية املوارد الب�رشية
التي تقوم على �أكتافها التنمية امل�ستدامة .
تلك التنمية التي تعرف ب�أنها " �إعداد العن�رص
الب�رشي �إعداد ًا �صحيح ًا مبا يتفق و�إحتياجات
املجتمع " .
ي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أن م�س�ألأة
تنمية املوارد الب�رشية ,متثل �أحد املقومات
الأ�سا�سية يف حتريك و �صقل و �صيانة و تنمية
القدرات و الكفاءات الب�رشية من عدة حماور
العلمية و العملية و الفنية و ال�سلوكية ,
وبهذا الفهم فهي و�سيلة تعليمية متد الإن�سان

مبعارف �أو معلومات �أو نظريات �أو مبادئ
�أو قيم و فل�سفات تزيد من طاقته على العمل
والإنتاج .
حملي ًا  ,تعترب م�س�ألة تنمية املوارد الب�رشية
حلقة حمورية يف جميع القطاعات التنموية
التي تتعلق برفاه الإن�سان و املجتمع  .كما
�أنها ت�شكل �أحد الأعمدة الرئي�سية التي تقوم
عليها ا�سرتاتيجية حماربة الفقر يف ارتريا .
وحتم ًا يتم ذلك �إميان ًا بحقيقة �إ�ستحالة حتقيق
و �إجناز تنمية حقيقية دون �أن يكون الإن�سان �أهم
غاياتها و�أدواتها  .ولذا ف�إن �شعار " موظفونا
هم م�ستقبلنا " ما هو �إال عبارة عن �إطار للمر�آة
التي تعك�س الربامج و الإجراءات التنفيذية
التي اتبعت لإنزال ال�سيا�سات التنموية يف
جمال تنمية املوارد الب�رشية وخا�صة يف
القطاعات اخلدماتية كالتعليم وال�صحة
والإت�صاالت واملوا�صالت والطاقة وغريها من
قطاعات البنية االتحتية الرئي�سية وال�رضورية
للمجتمعات.
ومن اجلدير بالذكر نالحظ �أن دولة
ارتريا �ألزمت نف�سها بالعديد من ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات والإتفاقيات الدولية التي
تدعو �إىل �رضورة �إت�ساع نطاق التعليم و �أن يكون
يف متناول اجلميع و�أن ي�صل
طق
للمنا

النائية بالإ�ضافة �إىل حت�سني نوعيته وفعاليته
بهدف الو�صول يف امل�ستقبل �إىل جمتمع الرفاه
للجميع الذي نرنو �إليه  .و�ضمن تلك اجلهود
�إلتزمت احلكومة بتحقيق الإهداف الإمنائية
للألفية و �أهداف التعليم للجميع وبرامج
تطوير قطاع التعليم وغريها من الربامج التي
تهدف �إىل تنمية املورد الب�رشي يف القطاع
التعليمي  .وعلى �سبيل املثال ال احل�رص جندها
قد متكنت من تنفيذ العديد من الربامج الهادفة
�إىل تو�سيع و �إنت�شار التعليم �سواء �أكان تعليم
الكبار �أو التعليم النظامي يف جميع ربوع
البالد تقريب ًا وذلك حتقيق ًا ل�شعار التعليم
للجميع � .أي�ض ًا عملت احلكومة خالل �سنوات ما
بعد التحرير على ت�أهيل الكادر التعليمي رغم
ما �صاحب الربنامج من حتديات �أو تكبده من
�إخفاقات وقبيلة التعليم �أدرى بذلك وخا�صة يف
التعليم الإبتدائي و اجلامعي وما فوق اجلامعي
 .و�أنه على الرغم من الإجنازات التي حققت
يف هذا القطاع مع عدم �إغفال الإخفاقات التي
مني بها الربنامج يف بع�ض جوانبه يف حتقيق
الغايات املن�شودة منه � ,إال �أن هذا ال مينعنا
من الإ�شارة �إىل �رضورة التقييم امل�شرتك
وامل�ستمر للن�شاطات التعليمية وخا�صة ما بني
وزارة التعليم و املجتمعات املحلية
امل�ستهدفة من التعليم بلغة الأم .
والغاية من ذلك اخلروج بر�ؤية
�شفافة ومو�ضوعية وعملية
يف هذه امل�س�ألة ,خا�صة
و�إن الفاقد الرتبوي يف هذا
ا ملر حلة

يد

عو

للقلق

وخا�صة يف املناطق النائية بالإ�ضافة �إىل �أنه
رافد رئي�سي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل كما �أنه
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مبحاور التنمية عامة ,
خا�صة اذا و�ضعنا بعني الإعتبار �أن �أطفال اليوم
هم جيل وعماد امل�ستقبل للأمم و املجتمعات
 ,ف�إذا ما ت�سلح بالعلم كان معين ًا و رائد ًا يف
التنمية �أما اذا غلفه اجلهل و الأمية كان وبا ًال
على نف�سه وجمتمعه .
تعمل خطط تنمية املوارد الب�رشية يف
قطاع التعليم عرب برنامج تطوير قطاع
التعليم على خلق كفاءات تقنية عرب التو�سع
يف املدار�س واملراكز املهنية التي تعمل على
تخريج كفاءات تلبي حاجات ال�سوق الآنية و
امل�ستقبلية  .ول�ضمان فعالية هذا الربامج البد
من م�شاركة املجتمع املحلي لقطاع ال�صناعات
يف مراحل التخطيط و التقييم و املتابعة .
�أي�ض ًا البد من تقييم �إ�سهامات القطاع اخلا�ص
يف هذا احلقل الهام و �أن يتم حتفيزه و ت�شجيعه
 ,وكذلك للكثريين من املهتمني مب�س�ألة تنمية
املوارد الب�رشية من الإرتريني القاطنني
باخلارج  .بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إتباع مبد�أ
�إتاحة وو�ضع املعلومات و التكنولوجيا
يف متناول اجلميع �أي �إعتماد مبد�أ المركزية
فر�ص احل�صول على املعلومات وبناء القدرات
للعاملني يف قطاع التعليم من معلمني ومدراء
مدار�س بالإ�ضافة �إىل النا�شطني يف املجتمعات
املحلية  .وحتم ًا بالتنفيذ الفعال و املتكافئ
ملثل تلك الربامج �ستتاح الفر�ص لقطاعات
عري�ضة من املجتمع و خا�صة من الأ�رس الفقرية
و يف املناطق النائية جلني ثمرات التعليم و
الت�أهيل و امل�شاركة يف التنمية املجتمعية
فعال .
ب�شكل ّ
وعموم ًا تهدف برامج التدريب و تنمية القوى
الب�رشية �إىل حت�سني معدل �أداء امل�ؤ�س�سات عرب
العديد من الفعاليات و الأن�شطة  ,نذكر يف
ال�سطور التالية بع�ضها على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1جتويد الأداء مع حت�سني فعالية م�ستوىالتعلم
 2تنمية الإجتاهات الإيجابية لدىاملتدربني
 3حت�سني معدل كفاءة ا�ستخدام الوقت 4تدريب عدد �أكرب من املتدربني 5زيادة قاعدة وفر�ص الإ�ستفادة من الربامجالتدريبية والت�أهيلية للجميع .
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�أهداف وفوائد التعليم ما قبل املدر�سي ودور الآباء
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
احللقة التا�سعة

�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
 :احللقة العا�رشة :
يف احللقة ال�سابقة كنا قد ناق�شنا
امل�صطلح الذي ظهر حديثا يف
املجالني الرتبوي والتعليمي وهو
ما عرف عند الرتبويني ب "الرتبية
ما قبل املدر�سية من خالل التلفاز
" والذي يق�صدون من خالل و�ضعه
حتديد تلك االجتاهات الفكرية
والتعليمية وال�سلوكية واالنفعالية
والعاطفية  .....التي من املحتمل �أن
يرتكها هذا اجلهاز اخلطري على الن�شء
وعلى ال�شباب عموما وعلى الأطفال
بوجه خا�ص  ،كما ك�شفنا بع�ضا
من الت�أثريات املختلفة التي ميكن
�أن يرتكها جهاز التلفاز على الأطفال
ال�صغار �سواءا كان ذلك ب�شكل �سلبي
�أو �إيجابي  ،ويف احلقيقة ف�إن هذا
املجال يعترب مثارا للنقا�ش واجلدل
 ،بل حمال خلالف حقيقي وجتاذب
و�أخذ ورد لي�س بني الرتبويني
فح�سب بل وبني جميع �أفراد وف�آت
املجتمعات و�شعوب العامل املختلفة
 ،حيث ظهرت حوله الكثري من الآراء
املتعار�ضة واملت�ضاربة �أحيانا تبعا
للتباينات املوجودة بني خمتلف
ال�شعوب وخمتلف الثقافات والعادات
والتقاليد يف دول العامل ،فبينما يرى
البع�ض ب�أن كلما يقدم من خالل هذا
اجلهاز يعترب �رشا م�ستطريا  ،وبالتايل
يرون �رضورة �إبعاد هذا اجلهاز
عن الأطفال وعن حياتهم ال�سعيدة
والربيئة ويت�شددون ويبالغون يف
ذلك  ،يرى البع�ض الآخر ب�أنه من
الأهمية مبكان اال�ستفادة مما يحمله
من الربامج واملعلومات واخلربات
املختلفة واملتنوعة وبال حتفظ ،
حيث يرى هذا االجتاه عك�س االجتاه
ال�سابق ب�أن كلما يقدم من خالله مفيد
ولي�س فيه ما يعيب �أو ي�رض مب�صلحة
وم�ستقبل الأطفال ،بل �أنه ي�ساهم يف
رفع وعي الأطفال املبكر ويعمل على
تو�سيع مداركهم  ،ويزيد من ثروتهم
اللغوية والعلمية ويك�سبهم بل
ويغذيهم ويعرفهم بكل ما هو مفيد
ويجعلهم
يف حياتهم امل�ستقبلية
يتفوقون على �أقرانهم الذين اليتابعون
هذه الأجهزة يف الدرا�سة ويف احلياة
العملية على حد �سواء  ،ويو�صلهم
�إىل ما مل ي�ستطيعو الو�صول �إليه
من مكنونات و�أ�رسار العامل واملواقع
املختلفة من الكرة الأر�ضية وغريها ،
وبني هذا وذاك ظهر �إجتاه ثالث يبحث
عن طريق و�سط يحاول �أن يجمع بني
املتعار�ضني
الفريقني ال�سابقني
واملتناق�ضني  ،وهذا االجتاه يرى
ب�رضورة العمل على تنقية وت�صفية كل
ما يقدم �أو ميكن �أن يقدم من خالل هذا
اجلهاز  ،وتنقية تلك الربامج و�أخذ ما
هو مفيد ومنا�سب للبيئات االجتماعية
املحلية وفح�صها حتى يتم الو�صول
�إىل �إختيارما ميكنه �أن يخدم م�صلحة

الأطفال من تلك الربامج باعتبارهم
رجال امل�ستقبل  ،حيث تتوقف
م�صلحة البالد على توجيههم الوجهة
ال�صحيحة وكذلك جناح �أو ف�شل
الأجيال القادمة  ،كما يتوقف على
توجيههم م�ستقبل البلدان برمتها ،
ومن خالل ذلك ميكننا املحافظة على
الرثوات الثقافية املتمثلة يف العادات
والتقاليد وال�سلوكيات والأعراف
اخلا�صة ببلد ما من بالد العامل �أو بدولة
ما من دول العامل املعا�رص  ،وح�سب
ر�أي هذا الفريق الذي ي�ضم الكثريين
من الرتبويني املعا�رصين يرى ب�أننا
وب�سلوكنا لهذا الطريق الو�سط ميكننا
�أن نوائم ونوزان بينما ي�صلح للأطفال
وما الي�صلح منها  ،حيث �أنهم يرون �أال
مفر والملج�أ من ت�أثريات هذه الربامج
وهذا اجلهاز على �أطفال مرحلة ما قبل
املدر�سة �إال �إليها ،وقد ت�أكد من خالل
الدرا�سات والبحوث التي �أجريت يف هذا
اخل�صو�ص ا�ستحالة االنت�صار يف هذه
املعركة  ،ولذلك فبدال من الت�صادم
مع ما يقدم من تلك الربامج �أو حماولة
الإبتعاد عنها كلية � ،أو االنهماك فيها
ع�شوائيا  ،ف�ضل هذا الفريق االلتفاف
على هذه اجليو�ش الهائلة واملتدفقة يف
ع�رص العلوم والتكنلوجيا وباالتفاق
مع امل�س�ؤولني والذين يعنيهم الأمر
يف هذا املجال تراهم قد عملو على
�إن�شاء جمعيات وهيئات وم�ؤ�س�سات

متخ�ص�صة للعناية بالرتبية ما قبل
املدر�سية والتي و�ضعت يف مقدمة
�أولوياتها متابعة خمتلف الربامج
التلفزيونية اخلا�صة بالأطفال والتي
تقدم من خالل التلفزيون �أو من
خالل ال�شبكة العنكبوتية العاملية
�أو املحلية وغريها ( االنرتنيت )
من �أدوات التكنولوجيا احلديثة ،
وو�ضع برامج هامة لدرا�سة الو�سائل
الكفيلة بحماية الأطفال من هذا الغزو
الفكري واالحتالل الثقايف اخلطري ،
كما �أنه ومن �ضمن مهام تلك اجلمعيات
املذكورة تنقية تلك الربامج وقبول
ماهو مفيد منها ورف�ض ماهو�ضار وغري
�صالح �أو غري منا�سب �أو�أنه اليتما�شى
مع الثقافات واملثل االجتماعية
املحلية � ،أو الذي من �ش�أنه الت�أثري
�سلبيا على البنية الثقافية للمجتمعات
وبالتايل الت�أثري على الهوية الوطنية
و�إ�ضعاف الوحدة الوطنية للدول
وال�شعوب ،كما �أثبتت تلك الدرا�سات
ب�أن الدول التي اتبعت هذا الأ�سلوب
ا�ستطاعت �أن حتافظ على �أمنها القومي
الثقايف  ،وبالتايل متكنت من املحافظة
على عقول �شبابها  ،تلك الرثوة التي
التن�ضب  ،وذلك من خالل غر�س روح
الإعتزاز ببالدهم و�أوطانهم وال�سعي �إىل
تطويرها وجعلها مناف�سة لغريها من
الدول يف جمال العلم والتكنولوجيا
 ،ولذلك متكنت من ال�صمود يف وجه
كل الأعا�صري وا�ستطاعت الت�صدي لكل
حماوالت تفتيتها �أو ت�شتيت قواها
الإقت�صادية والع�سكرية،........
تلك الدول التي اتبعت هذا النهج
الو�سط �سلمت من االخرتاق الثقايف
لعقول نا�شئيها ال�صغار � ،أي �أنها
�سبقت غريها يف التخطيط مل�ستقبل
�شبابها منذ نعومة �أظفارهم وجنحت
يف الدفاع عن موروثاتها ومعتقداتها
 ،و�سلمت مما ي�سمى باال�ستالب
الثقايف �أوالغربة الثقافية التي تعني
ب�أن االن�سان قد ي�صبح مغرتبا وغريبا
على بلده وهو يف داخل وطنه �أو بلدته
متى ما كان معجبا بثقافة وتراث
الآخرين ،والعك�س �صحيح متاما �أي
�أنه ميكن �أن ي�صبح يف داخل وطنه
حا�رضا طاملا كان قلبه معلقا به
حتى لوكان مغرتبا بالفعل �أو بعيدا
وهذا بدوره
عنه ،
يعترب م�ؤ�رشا خطريا �إىل ما يف الأجهزة
الإعالمية وو�سائل التكنولوجيا

الأخرى من خماطر �إذا مل تتم اال�ستفادة
منها ب�شكل مدرو�س وممنهج قد ي�ؤثر
�سلبا يف بنية وم�ستقبل �أي بلد من بلدان
العامل .
كما �أن تلك الدول التي اتبعت
هذا النهج ا�ستطاعت اال�ستفادة من
واملخرتعات
اجلوانب الإيجابية
العلمية املفيدة وال�سري مع العامل
فيما هو مفيد � ،أي �أن تلك الدول عملت
على اال�ستفادة من حما�سن و�إيجابيات
العوملة  ،كما �أنها جتنبت م�ساوئها
وت�أثرياتها ال�سلبية ،كما �أننا نالحظ
�أحيانا ب�أن بع�ضا من تلك الدول قد
حرمت دخول بع�ض الربامج على
�شبكة االنرتنيت �إىل �أرا�ضيها كنتيجة
طبيعية لعمليات املتابعة امل�ستمرة
لتلك الربامج  ،والت�أكد من خطورتها
على وحدة وم�ستقبل بالدهم  ،وهذا
هو الطريق الأ�صوب والأفيد والو�سط
الذي يوازن بينما هو حملي وبينما هو
عاملي  ،وبينما هو غث وما هو ثمني
وبينما هو �صالح وما هو غري �صالح
 ،وبني الت�شدد املفرط يف الرف�ض
والقبول الع�شوائي اللذان قد يت�سببان
يف عدم ا�ستفادة ال�شعوب من جتارب
بع�ضها البع�ض  ،كل ذلك يجب �أن يتم
من خالل التخطيط والتوجيه ال�سليمني
 ،اللذين ي�أخذان على عاتقهما م�شاركة
الأبوين ويو�ضحان م�سبقا الأدوار
التي ميكن �أن يلعبها الأبوان يف
الرتبية ما قبل املدر�سية من خالل
التلفاز والواجبات التي ميكنهما �أن
يقوما بها باعتبارهما الأقرب والأل�صق
بالطفل خا�صة الأم ،ومبا �أن كل اخلطط
والربامج اخلا�صة مب�ستقبل الطفل
وحا�رضه الميكن �أن يكتب لها النجاح
من غري الإ�رشاك املبا�رش للأبوين ،
ف�إن وا�ضعي مناهج وبرنامج الرتبية
ما قبل املدر�سية من خالل التلفاز قد
حر�صو على �إعطاء اجلزء الأكرب من
تنفيذ ذلك الربنامج للأبوين  ،و�أما
بقية اجلهات احلكومية منها واخلا�صة
ما هي �إال جهات م�ساعدة �إما ماديا �أو
معنويا .
وما يجعل ت�أثريات اجلهاز �أو
الأجهزة املذكورة �أكرث خطورة هو
�أن الطفل الميكن منعه من م�شاهدة تلك
ال�شا�شة البلورية اجلميلة يف عينية
 ،والميكن الف�صل بينها يف حال من
الأحوال ،وقد ي�صبح قلبه معلقا بها
حتى لو ابتعد عنها  ،وعلى الوالدين

وبدال من ذلك حماولة تنظيم وقت
الطفل ح�سب اجلدول الذي يتم و�ضعه
بوا�سطة املخت�صني يف هذا املجال ،
كما �أن الطفل يعترب �صفحة بي�ضاء
ميكنه �أن يت�أثر بكل ما ي�شاهده �أو يراه
ويتطبع ب�أي طابع باعتباره يعتمد
على التقليد الأعمي يف �سنه املبكرة
والدولة هي امل�س�ؤولة من حمايته عن
طريق التعاون مع املجتمع وعلى ر�أ�سه
الأ�رسة والآباء .
و�أخريا ماذا عن بالدنا احلبيبة ؟؟
وعلى �ضوء ماذكناه من انت�شار احلرب
التكنولوجية والعوملة يف عاملنا
املعا�رص والتي حولت العامل �إىل
قرية �صغرية  ،هل توجد برامج
تهدف �إىل حماية الهوية الوطنية
والبنية الثقافية من االخرتاق انطالقا
من الطفل ؟؟ و�إذا كانت الإجابة بنعم
فما املدى الذي و�صلت �إليه ؟وماهي
اجلهات االعتبارية امل�س�ؤولة من تنفيذ
ذلك ؟؟وما مدى ت�أثري تلك الأجهزة على
�شبابنا �سواءا كان ذلك �سلبا �أو�إيجابا
؟؟؟؟ ومالذي ميكن قبوله من تلك
الربامج �أو رف�ضه ؟ وما هي الربامج
املخولة للأبوين و�أ�ساليب الدعم
والتوجيه  ،وهل بالدنا قادرة بالفعل
على مواجهة هذا الغزو الثقايف الهائل
واخلطري على �أطفالها و�شبابها ؟
نتمنى لبالدنا كل التقدم والرقي
ول�شبابنا التمتع بالنظرة الثاقبة
والإعتزاز بالهوية والثقافة الوطنيتني
�أكرث ف�أكرث ف�إن من الوطن له الهوية
له ،كما نتمنى لبالدنا �أن توفق يف
و�ضع برامج وخطط حلماية ال�شباب
عموما والأطفال ب�شكل خا�ص  ،ترقى
�إىل م�ستوى التحديات والتوجهات
املعا�رصة عن طريق برامج تطوير
التعليم والرتبية ما قبل املدر�سية ،
وكذلك تفعيل ما هو موجود بالفعل
من تلك الربامج �أكرث و�أكرث حتى
تلبي رغبات ال�شباب والأطفال احلالية
وتر�ضي وت�شبع طموحاتهم وتطلعاتهم
امل�ستقبلية من جميع النواحي النف�سية
واالجتماعية واالقت�صادية وغريها
 ......يف اال�ستفادة من التكنولوجيا
املعا�رصة ( وعلى ر�أ�سها جهاز التلفاز
) من جوانبها الإيجابية من ناحية
وجتنب ت�أثرياتها ال�سلبية من ناحية
�أخرى .
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يف املرحلة التا�سعة ع�رشة من الدوري االيطايل
يوفنتو�س يتخطى بولونيا وانت�صارات لروما وميالن وانرت فينيك�س يحرج كليفالند وجيم�س

يف الدوري الأمريكي للمحرتفني

ا�ستهل يوفنتو�س املت�صدر وحامل
اللقب عام  2017بفوز �رصيح على �ضيفه
بولونيا �3-صفر االحد يف املرحلة
التا�سعة ع�رشة من الدوري االيطايل

لكرة القدم ،والتي �شهدت فوز روما
الثاين على م�ضيفه جنوى �1-صفر،
وا�ستعادة ميالن نغمة االنت�صارات على
ح�ساب كالياري �1-صفر.

ورفع يوفنتو�س ر�صيده اىل 45
نقطة من  18مباراة ،بفارق  4نقاط
عن روما الذي لعب مباراة اكرث.
يف املباراة االوىل على ملعب
"يوفنتو�س
افتتح
�ستاديوم"،
هيغواين
غونزالو
االرجنتيني
الت�سجيل ليوفنتو�س بت�سديدة طائرة
جميلة بيمناه بعد متريرة يف العمق
من البو�سني مرياليم بيانيت�ش (.)7
وعزز االرجنتيني االخر باولو
ديباال االرقام قبل انتهاء ال�شوط االول
من ركلة جزاء ( .)41وترجم العائد
ديباال ركالت اجلزاء الـ 11التي
�سددها بنجاح حتى االن يف الدوري
االيطايل.
ويف ال�شوط الثاين� ،سجل هيغواين
هدفه الثاين والثالث لفريقه بكرة
ر�أ�سية من داخل املنطقة ( .)55ورفع
هيغواين ر�صيده اىل  12هدفا يف
ترتيب الهدافني ،بفارق هدفني عن
املت�صدر مواطنه ماورو ايكاردي
(انرت).

جنوم تتلألأ يف �سماء �أمم �أفريقيا 2017

مع اقرتاب انطالق بطولة الأمم الأفريقية
يف الغابون ،يوم  14يناير احلايل ،تتجه
الأنظار نحو متابعة بع�ض الالعبني
املوهوبني ،الذين �سيكونون �أ�سلحة مميزة
يف البطولة القارية.
وي�سعى �أكرث من جنم ،لقيادة منتخبات
بالدهم ،للفوز بلقب ك�أ�س الأمم الأفريقية
 ،2017خا�صة �أن هذه البطولة ت�ساهم
كثريا يف ح�سم م�صري الكرة الذهبية ،نهاية
ً
العام.
وتر�صد “�إرم نيوز” يف التقرير التايل،
بع�ض النجوم املتوقع توهجهم يف بطولة
الأمم الأفريقية ،ف�إىل ال�سطور التالية:
ريا�ض حمرز
يخو�ض النجم ريا�ض حمرز� ،صانع �ألعاب
منتخب اجلزائر ،وفريق لي�سرت �سيتي
االجنليزي ،بطولة �أمم �أفريقيا لأول مرة،
باحثًا عن التتويج باللقب القاري ،خا�صة
�أنه فائز منذ �أيام بالكرة الذهبية ،ك�أف�ضل
العب يف قارة �أفريقيا.
وي�سعى حمرز لتزيني تاريخه الدويل مع
اجلزائر ،وقيادة حماربي ال�صحراء للتتويج
باللقب القاري ،بعد غياب طويل ،منذ
الفوز الوحيد بالبطولة عام .1990
ويرى �أحمد ح�سام “ميدو” ،جنم منتخب
م�رص الأ�سبق ،يف ت�رصيحات خا�صة لـ”�إرم
نيوز”� ،أن حمرز من الالعبني �أ�صحاب
القدرات اخلا�صة ،القادرين على حتويل
م�سار املنتخب اجلزائري.
و�أ�شار �إىل �أن حمرز من العنا�رص املوهوبة،
التي ت�ستطيع �صناعة الفارق ،مو�ض ًحا
�أن الالعب يعي�ش فرتة تراجع يف الدوري
االجنليزي ،وي�ستطيع ا�ستعادة بريقه
وتوهجه مع بطولة �أمم �أفريقيا.
حممد �صالح
يراهن منتخب م�رص ،على جنمه ال�رسيع
واملوهوب ،حممد �صالح ،جناح فريق روما
الإيطايل ،الذي يخو�ض بطولة �أمم �أفريقيا
لأول مرة.
وي�سعى حممد �صالح لقيادة منتخب
م�رص ،يف �أول م�شاركاته ،بعد غياب  3ن�سخ
متتالية ،خا�صة �أن �صالح لديه قدرات
خا�صة ،جتعله من الالعبني املهمني يف
البطولة ،و�أبرزها ال�رسعات والقدرات
التهديفية.
و�سجل �صالح  27هدفً ا يف  45مباراة
دولية� ،شارك بها مع الفراعنة ،وا�ستطاع
�أن يقود املنتخب امل�رصي ،ل�صدارة
جمموعته بت�صفيات ك�أ�س العامل.
و�أكد حماده �صدقي ،مدرب منتخب م�رص
الأ�سبق ،يف ت�رصيحات خا�صة لـ”�إرم نيوز”

�أن �صالح من الالعبني املوهوبني ،الذين
ي�صنعون الفارق مع املنتخب امل�رصي.
و�أ�شار �إىل �أن �صالح ميثل قوة هجومية
�ضاربة يف قيادة منتخب م�رص ،وي�ستطيع
�أن يقود الفراعنة للتقدم يف البطولة ،يف
ظل �رسعاته وقدراته الفنية املميزة.
�أوباميانغ
ي�سعى النجم �أوباميانغ ،مهاجم فريق
برو�سيا دورمتوند الأملاين ،و�أف�ضل العب
يف �أفريقيا عام  ،2015لتحقيق �إجناز
تاريخي مع منتخب الغابون ،خا�صة �أنه
يقدم م�ستويات رائعة يف املو�سمني،
املا�ضي واحلايل ،مع فريقه بالدوري
الأملاين.
ويعد �أوباميانغ من �أ�رسع و�أف�ضل
الالعبني يف القارة ال�سمراء ،ولديه قدرات
مميزة ،جتعله ورقة مهمة ينتظر اجلميع
متابعتها ،يف لقاءات البطولة القارية.
و�سجل �أوباميانغ  21هدفً ا يف  52مباراة
دولية لعبها مع املنتخب الغابوين ،وميلك
نظرا مل�شاركته منذ عام .2009
خربات ً
ويرى هاين رمزي ،جنم منتخب م�رص
الأ�سبق ،والذي لعب ل�سنوات يف الدوري
الأملاين ،يف ت�رصيحاته لـ”�إرم نيوز” �أن
�أوباميانغ من الالعبني الذين ال يختلف
عليهم �أحد ،خا�صة �أن املنتخب الغابوين،
يعتمد ب�شكل �أ�سا�س على �رسعاته وقدراته
التهديفية.
و�أ�ضاف�“ :أوباميانغ مع ال�شحن
اجلماهريي وطموح جمهور الغابون ،ووجود
مهاجم قوي بجواره مثل �إيفونا� ،سيكون
ورقة مهمة يف البطولة القارية”.
بايلي
يعد الإيفواري �إريك بايلي ،مدافع فريق
مان�ش�سرت يونايتد االجنليزي ،من الالعبني
الذين يتطلعون لتقدمي بطولة قوية يف
كان .2017
وي�سعى بايلي لت�أكيد جدارته بقيادة
دفاع الأفيال الإيفوارية ،يف ظل قدراته
الدفاعية و�أدائه املتميز ،الذي قدمه بداية
املو�سم احلايل مع املانيو.
ويتميز بايلي بال�رسعة والقدرات البدنية،
التي جتعله من الالعبني �أ�صحاب املهارات
اخلا�صة يف اخلط اخللفي.
�ساديو ماين
يتابع ع�شاق ال�ساحرة امل�ستديرة ،النجم
ال�سنغايل �ساديو ماين ،جنم فريق ليفربول
االجنليزي ،ومنتخب ال�سنغال.
ويتميز ماين بال�رسعة واملهارة واخلربات،
التي اكت�سبها يف الدوري االجنليزي،
باللعب مع �ساوثهامبتون وليفربول.

ويعد ماين من الالعبني �أ�صحاب
ال�رسعات والقدرات اخلا�صة ،التي جتعله
حمط �أنظار املتابعني ،ولديه طموحات
كبرية مع املنتخب ال�سنغايل.
املهدي بنعطية
ي�أمل املهدي بنعطية ،جنم فريق
يوفنتو�س الإيطايل� ،أن ي�ساهم يف حتقيق
منتخب املغرب ،بطولة الأمم الأفريقية.
وي�سعى بنعطية لقيادة �أ�سود الأطل�س،
لتحقيق مباريات قوية يف البطولة القارية،
خا�صة �أنه يراهن على خرباته الطويلة،
�سواء مع روما الإيطايل� ،أو بايرن ميونخ
الأملاين.
ويعد بنعطية من النجوم الأ�سا�سيني يف
ت�شكيلة املدرب الفرن�سي هرييف رينار،
املدير الفني ملنتخب املغرب الباحث عن
قيادة الأ�سود للتتويج.
�أندريا �أيو
ي�سعى �أندريا �أيو� ،صانع �ألعاب فريق
و�ست هام االجنليزي ،ال�ستعادة بريقه مع
منتخب غانا ببطولة �أمم �أفريقيا.
وي�أمل �أيو حتقيق البطولة مع منتخب
غانا ،يف ظل انتقادات �رش�سة يواجهها،
ب�سبب تراجع م�ستواه واحتمالية رحيله
عن الدوري االجنليزي ،يف املو�سم احلايل،
وانتقاله للعني الإماراتي.
ويبقى �أيو من الالعبني �أ�صحاب
القدرات الفنية ،والت�سديدات والتهديف،
ولكنه ما زال يعاين على م�ستوى اللياقة
البدنية ،وهو ما يهدده يف البطولة.

ينقذه وفوز ثامن تواليا لهيو�سنت

كاد كليفالند كافاليريز حامل اللقب
ان ي�سقط امام فينيك�س �صنز ،احد
ا�ضعف فرق املنطقة الغربية هذا
املو�سم ،لوال جهود جنمه ليربون
جيم�س الذي قاده يف النهاية اىل الفوز
 120-116االحد يف دوري كرة ال�سلة
االمريكي للمحرتفني.
وبدا كليفالند الذي يت�صدر ترتيب
املنطقة ال�رشقية و�صاحب ثالث اف�ضل
�سجل يف الدوري باملجمل خلف و�صيفه
غولدن �ستايت ووريز و�سان انتونيو
�سبريز ،يف طريقه لتحقيق فوز �سهل
على م�ضيفه بعد و�صل الفارق بينه
وبني االخري اىل  20نقطة يف اوائل
الربع الثالث.
اال ان فينيك�س انتف�ض بعدها وقل�ص
الفارق حتى �أدرك التعادل مرتني يف
الثواين االخرية من الربع الثالث،
بعدما �سجل  25نقطة مقابل  7فقط
لفريق املدرب تايرون لو الذي دخل
الربع االخري متقدما  93-90بف�ضل
ثالثية من كايري ايرفينغ يف الثانية
االخرية.
وبقي فينيك�س قريبا من حامل اللقب
يف الربع االخري ،ومل يتعد الفارق
بينهما النقطة اليتيمة خالل دقائقه
االوىل ،كان �آخرها .97-98
اال ان ايرفينغ رد جمددا وو�سع
الفارق اىل �سبع نقاط (.)104-98
وت�سلم جيم�س املبادرة بعد ذلك
لي�سجل رميتني ثالثيتني تواليا يف
�آخر  2,46دقيقتني ،ليجعل النتيجة
 115-109ل�صالح فريقه ،وا�ضاف
نقطتني من حتت ال�سلة يف اخر 44
ثانية لت�صبح النتيجة ،120-114
ممهدا الطريق امام فريقه لتحقيق
فوزه العا�رش خارح ملعبه من ا�صل

دمييرتوف يهزم ني�شيكوري ليحرز لقبه الأول منذ 2014

فاج�أ البلغاري غريغور
كي
الياباين
دمييرتوف
ني�شيكوري امل�صنف خام�سا
عامليا ،بفوزه عليه ،6-2
 ،2-6و 6-3يف نهائي دورة

بريزبني اال�سرتالية لكرة
امل�رضب االحد ،حمرزا
لقبه االول منذ .2014
دمييرتوف
وتفوق
( 25عاما) يف املباراة
املتكافئة على الياباين
يف
ثالثا
امل�صنف
الدورة ،لي�ستعيد بع�ضا
من م�ستواه الذي �سبق
ان او�صله اىل املركز الثامن
يف ترتيب الالعبني املحرتفني
عام  ،2014واطالق كنية "فيد
ال�صغري" عليه ،يف ا�شارة اىل

 15مباراة ،والثامن
والع�رشين باملجمل من
ا�صل  36مباراة.
و�سجل جيم�س  12من
نقاطه الـ 28يف الربع
االخري و�ساهم بـ 8متابعات
و 4متريرات حا�سمة ،فيما
ا�ضاف ايرفينغ  27نقطة
مع  7متريرات حا�سمة
وكيفن لوف  25نقطة مع
 10متابعات.
واكد جيم�س يف ت�رصيحات بعد
املباراة ،انه يتخذ القرارات احلا�سمة
يف الوقت الالزم "النني واثق بقدراتي.
انا اعمل على تطوير م�ؤهالتي .اعمل
يوميا على تطوير الطريقة التي ا�سدد
بها".
يف املقابل ،كان ايريك بليد�سو (31
نقطة و 8متابعات) وديفني بوكر (28
نقطة) االف�ضل يف �صفوف فينيك�س،
من دون ان يجنباه هزميته ال�ساد�سة
والع�رشين يف  38مباراة ،بينها 10
من  17على ار�ضه.
اىل ذلك ،وا�صل هيو�سنت روكت�س
�أداءه اال�ستثنائي هذا املو�سم ،بتحقيقه
فوزه الثامن تواليا والثالثني يف 39
مباراة ،على ح�ساب م�ضيفه تورونتو
رابتورز  129-122بف�ضل جنمه
جيم�س هاردن الذي حقق الـ"تريبل
دابل" العا�رش له هذا املو�سم.
و�سجل هاردن  40نقطة ،وا�ضاف
ع�رش متابعات و 11متريرة حا�سمة.
وفاز فيالدلفيا �سفنتي �سيك�رسز على
بروكلني نت�س  ،105-95ووا�شنطن
ويزاردز على مليووكي باك�س 107-
 ،101وممفي�س غريزليز على يوتا
جاز  ،88-79وديرتويت بي�ستونز
على بورتالند ترايل باليزرز 125-
 124بعد التمديد مرتني بف�ضل �سلة من
كنتافيو�س كالدويل-بوب يف اخر 9,4
ثانية من ال�شوط اال�ضايف الثاين.
وانهى كالدويل-بوب اللقاء ويف
ر�صيده  26نقطة ،فيما كان ريجي
جاك�سون مع  31نقطة �أف�ضل م�سجل
لديرتويت الذي حقق فوزه الثاين
تواليا للمرة االوىل منذ الثاين من
دي�سمرب.

ا�سلوب لعبه امل�شابه لذاك
الذي يعتمده ال�سوي�رسي روجيه
فيدرر.
اال ان اال�صابات واالداء
املتوا�ضع ،ادوا اىل تراجع
البلغاري ب�شكل كبري يف 2015
والن�صف االول من  ،2016اىل
املركز  40يف الت�صنيف ،اال انه
بد�أ يف الن�صف الثاين من العام
املا�ضي با�ستعادة م�ستواه ،ما
اتاح له ان يبد�أ دورة بريزبني
يف الرتتيب  17عامليا.
�سي�صعد
الفوز،
وبهذا
دمييرتوف اىل املركز  15عامليا
لدى اعالن ت�صنيف الالعبني
املحرتفني االثنني.
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د�شن م�شاركاته يف ن�صف املاراثون من االرا�ضي املنخف�ضة

الفتى الذهبي قرماي قرب�سال�سي ي�ستهل العام اجلديد بفوزه باملركز الثالث

حقق الفتى الذهبي قرماي قرب�سال�سي
امليدالية الربونزية يف ال�سباق االول الذي
خا�ضه يف عام 2017م .
ونال بطل العامل قرماي قرب�سال�سي
البالغ ( 21عاما)  ،املركز الثالث يف
�سباق ن�صف املاراثون الذي اقيم بهولندا
( aSaucony Egmond Half Mar
.(thon 2017
اال�ستحقاق الذي يعترب البوابة االوىل
الخرتاق قرماي قرب�سال�سي ل�سباقات
ن�صف املاراثون ( 21كيلومرت)  ،فاز

بلقبه العداء االثيوبي داويت تولدي بعد
�أن �أنهى م�سافة ال�سباق يف ظرف زمني
قدره �ساعة واحدة ودقيقتني و 41ثانية.
بينما حاز الهولندي �أبدي ناجييي على
املركز الثالث � ،أما قرماي ف�أنهى امل�سافة
املقررة يف زمنا قدره ( ، )1.02.43عقب
تقارب كبري وفوارق �ضيقة بني الفائزين
باملراكز ال�ست االوائل.
قرماي قرب�سال�سي الذي فر�ض نف�سه
يف العامني املا�ضيني بفوزه بلقب بطولة
العامل يف بكني  ،وم�ؤخرا بلقب ماراثون

نيويورك  ،حول توجهه اىل �سباقات ن�صف
املاراثون  ،ويعترب حتقيقه املركز الثالث
يف �أول مناف�سة �شئ الي�ستهان.
هذا واحتل الوجه االرتري اجلديد العداء
يك�ألو ف�سهاي املركز ال�ساد�س بعد ان
ت�أخر بفارق ( ، )1.05.23ليحجز مركزين
لاللعاب القوى االرترية مع الع�رشة
االوائل.
ويف �سباق ال�سيدات  ،حقق البحرينية
دي�سي جي�سا لقب ن�صف املاراثون لعام
2017م.

العدد ()76

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

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

ال�سبت 2014/10/11

�أوزيل مياطل �أر�سنال ب�رشط جديد

فينغر ي�ستبعد �إبرام �أر�سنال �صفقات يف "املريكاتو ال�شتوي"

ك�شفت �صحيفة " ذا �صن " الربيطانية
�أن �إدارة نادي �أر�سنال وب�إيعاز من مدربه
الفرن�سي ار�سني فينغر ال ت�سعى اىل تعزيز
�صفوف الفريق ب�صفقات جديدة خالل
�سوق االنتقاالت ال�شتوية ،التي افتتحت
مع بداية �شهر يناير اجلاري.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ال�صفقات
التي كان يرتقبها جمهور "املدفعجية"
خالل �شهر يناير اجلاري مع كل من العب
الو�سط البو�سني مرياليم بيانيت�ش
واملهاجم الإيطايل �أندريا بيلوتي واملدافع
ال�سوي�رسي ريكاردو رودريغيز والظهري
الإ�سباين خو�سيه لويز غايا قد يتم ت�أجيلها
للمريكاتو ال�صيفي املقبل.
و�أكدت ال�صحيفة �أن �أر�سني فينغر ال يزال
مقتنعا ً ب�أن تركيبة الفريق الب�رشية احلالية
ثرية وقادرة على املناف�سة على الألقاب
والبطوالت التي يخو�ضها حمليا ً وقاريا ً،
خا�صة بعد البداية اجليدة التي �سجلها
الفريق يف بطولتي الدوري الإنكليزي
ودوري �أبطال �أوروبا ،م�شرية اىل �أن فينغر
حاليا لإقناع عدد من ركائز
مينح الأولوية
ً
"املدفعجية " لتمديد عقودهم مع النادي
خا�صة الأملاين م�سعود اوزيل والت�شيلي
�أليك�سي�س �سان�شيز ،بالإ�ضافة �إىل الثالثي

املكون من الإ�سباين �سانتي كازورال
والفرن�سيني �أوليفيه جريو وفران�سي�س
كوكلني  ،حيث يعتربهم فينغر م�ستقبل
الفريق رغم �أن عقودهم تنق�ضي يف نهاية
العام املقبل.
ومنذ توليه الإدارة التقنية للنادي
اللندين يف عام  1996ظل �أر�سني فينغر
وفيا ل�سيا�سته ،برف�ض القيام بانتدابات
ً
يف "املريكاتو ال�شتوي" مف�ضالً �إبرام
�صفقاته مع فتح باب االنتقاالت ال�صيفية،
�إذ يعترب املدرب الفرن�سي من �أكرث املدراء
الفنيني مطالبة ب�إلغاء املريكاتو ال�شتوي.
و�أبدى م�سعود �أوزيل ا�ستعداده لتوقيع
عقد جديد مع �أر�سنال املناف�س يف الدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم لكن العب
الو�سط املهاجم يرغب يف معرفة ما �إذا
كان املدرب �أر�سني فينجر �سيبقى يف
النادي ملا بعد املو�سم احلايل.
وينتهي عقد فينجر يف نهاية املو�سم
بينما ال يزال هناك � 18شهرا يف عقدي
�أوزيل وزميله اليك�سي�س �سان�شيز.
ويحتل ار�سنال حاليا املركز اخلام�س
يف الدوري بر�صيد  41نقطة من 20
مباراة ويت�أخر بثماين نقاط عن ت�شيل�سي
املت�صدر.

الغابون  :2017حل خالف مكاف�آت العبي زميبابوي

خالفات مالية تهدد لقاء االفتتاح يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا

دخل العبون من غينيا بي�ساو التي
�ست�شارك يف ك�أ�س الأمم الإفريقية لكرة
القدم لأول مرة وزميبابوي املت�أهلة
للنهائيات �أي�ضا يف نزاعات مالية مع
احتاداتهم قبل �أيام قليلة من التوجه
للبطولة يف اجلابون.
وذكرت وكالة �أنباء لو�سا الربتغالية
يوم الأحد �أن العبي غينيا بي�ساو
اجتمعوا مع رئي�س البالد جوزيه ماريو
فاز يف حماولة حلل امل�شكلة بعدما
�أخلف احتاد كرة القدم املحلي وعده
ب�ش�أن مكاف�آت.
ويف الوقت نف�سه رف�ض العبو زميبابوي
ح�ضور ع�شاء وداع قبل التوجه للبطولة مع
�إمير�سون مناجناجوا القائم ب�أعمال رئي�س
البالد يف حماولة للح�صول على مبلغ �أكرب
من املال مقابل اال�شرتاك يف النهائيات.
وقالت و�سائل اعالم حملية �إن الع�شاء
م�ضى قدما يوم اجلمعة بدون العبي
الت�شكيلة ومت التو�صل التفاق بعدها
القت�سام عائدات البطولة بني الالعبني
واحتاد زميبابوي لكرة القدم.
و�أجرى ثالثة من العبي غينيا بي�ساو،
حمادثات مع الرئي�س فاز رغم �أنه لي�س
من الوا�ضح ما �إذا كانوا تلقوا وعودا
باحل�صول على �أموال.
وتعهدت حكومة غينيا بي�ساو �أي�ضا
بدفع قيمة اال�ستعداد للبطولة لكن
الفريق مل يخ�ض �أي مباراة ودية �أو ي�سافر
خارج البالد القامة مع�سكر تدريبي كان
وعد به.
وذكرت لو�سا �أن �سفر الفريق �إىل
اجلابون  -حيث من املقرر �أن يخو�ض
املباراة االفتتاحية للبطولة �ضد �أ�صحاب
ال�ضيافة يف ليربفيل يوم ال�سبت  -حمل
�شك �أي�ضا.
وي�شارك يف ك�أ�س الأمم التي تقام كل
عامني  16فريقا وت�ست�ضيف املباريات
�أربعة مالعب يف اجلابون الدولة الغنية
بالنفط الواقعة يف و�سط افريقيا.

بطولة قطر �إك�سون موبيل لكرة امل�رضب

دجوكوفيت�ش يعاين قبل تتويجه باللقب الثاين
نزاعات مالية
وتعد غينيا بي�ساو من �أفقر دول
العامل ودخل منتخبها الوطني يف العديد
من النزاعات املتعلقة باملال.
وتعاين كرة القدم يف زميبابوي �أي�ضا
من �صعوبات مالية ويواجه احتادها
مت�أخرات مباليني الدوالرات ويحتاج
يف الكثري من الأحوال �إىل متربعني
لدفعها.
و�أبلغ ويالرد كات�ساندي قائد منتخب
زميبابوي االذاعة املحلية" :ال نطلب
الكثري ..نعرف ما نريده كفريق وقدمنا
اقرتاحنا منذ فرتة طويلة لكن ال �أحد
ا�ستمع �إلينا".
وكان من املقرر �أن ي�سافر الالعبون
الأحد �إىل الكامريون ،حيث يخو�ضون
مباراة ودية الثالثاء قبل االنتقال اىل
الغابون التي ت�ست�ضيف الك�أ�س بني
 14يناير واخلام�س من فرباير.
�إال �أن اخلالف املتوا�صل منذ ايام،
�أدى �إىل اختالل يف جدول ال�سفر ،ف�سافر
عدد من الالعبني �صباح الأحد ،بينما من
املقرر ان ين�ضم �إليهم الباقون على

منت طائرة اخرى يف وقت الحق اليوم.
ورف�ض الالعبون بدل امل�شاركة
الذي اقرتحه االحتاد والبالغ �ألف دوالر
�أمريكي ،مطالبني بخم�سة �آالف ،بح�سب
م�صادر يف االحتاد.
وكان الالعبون رف�ضوا يف وقت
�سابق ،الإقامة يف من�ش�أة تابعة لالحتاد،
معتربين �أنها "ما دون امل�ستوى
املطلوب".
وعدم الوفاء بالتعهدات ب�ش�أن
املدفوعات �إىل الالعبني من �سمات كرة
القدم يف افريقيا ومتتلك املنتخبات
الوطنية تاريخا من الإ�رضابات قبل
البطوالت الكربى يف حماولة للح�صول
على املزيد من املال من االحتادات
املحلية.
وقبل ك�أ�س العامل  2014يف الربازيل
�أرج�أ العبو الكامريون �سفرهم �إىل
البطولة ب�سبب امل�ساومة على املال
بينما رف�ض العبو غانا املران قبل اخر
مباريات املجموعة وهو ما �أجرب احلكومة
على �إر�سال طائرة حمملة باملال �إىل
النهائيات من �أجل ا�سرت�ضاء الالعبني.

عا�ش ال�رصبي نوفاك دجوكوفيت�ش حامل اللقب
�سيناريو متقلب قبل فوزه على الربيطاين �آندي
موراي وتتويجه بلقبه الثاين توالي ًا يف بطولة قطر
�إك�سون موبيل لكرة امل�رضب.
توج ال�رصبي نوفاك دجوكوفيت�ش بلقب
الن�سخة اخلام�سة والع�رشين من بطولة قطر
�إك�سون موبيل لكرة امل�رضب بعد �أن تغلب
على الربيطاين �آندي موراي امل�صنف اول
على العامل مبجموعتني لواحدة  6-3و5-7
و 6-4يف ختام البطولة.
وح�صل دجوكوفيت�ش على جائزة مالية
تقدر بـ  209,665دوالر بينما �سيكون
ن�صيب موراي  110,420دوالر.
من قدر الكرة ال�صفراء �أن يعي�ش ال�رصبي
نوفاك دجوكوفيت�ش �سيناريو واحد
مب�شهدين خمتلفني خالل � 24ساعة
يف بطولة قطر �إك�سون موبيل للتن�س،
فباالم�س يف قبل النهائي وقف احلظ �إىل
جانبه �أمام اال�سباين فرناندو فريدا�سكو
الذي كان يف طريقه حل�سم بطاقة الت�أهل
للمباراة النهائية لكنه �أخفق يف انهاء
املجموعة الثانية واملباراة من خم�س كرات
حا�سمة ،ليتمكن دجوكوفيت�ش من الفوز
باملجموعة الثانية  ،7-6واليوم كادت
الكرة احلا�سمة �أن ت�شكل منعرجا ً �سيئا ً
لل�رصبي يف املجموعة الثانية.

وا�ستطاع دجوكوفيت�ش �أن ينهي ال�شوط
الأخري مل�صلحته �رسيعا ً واملجموعة 6-4
ويفوز باملباراة مبجموعتني لواحدة
ويتوج باللقب.
وا�ستغرق النهائي الأول بني امل�صنفني
الأوليني يف تاريخ بطولة قطر �إك�سون
موبيل �إىل  2.55دقيقة.
هو اللقب الثاين لدجوكوفيت�ش على
التوايل ليعادل بذلك رقم الربيطاين
موراي وال�سويدي �ستيفان �إيدبريغ
بر�صيد لقبني اثنني.
وح�صل البطل دجوكوفيت�ش على نقاط
البطولة كاملة فئة  250نقطة بينما ح�صل
و�صيفه الربيطاين موراي على 150
نقطة.
كما ميلك الت�شيكي بيرت كوردا لقبني
يف هذه البطولة لكنهما منف�صلني 1996
و.1998
وهذا النهائي هو املواجهة رقم  36بني
امل�صنفني الأول والثاين على العامل ،اذ
فاز دجوكوفيت�ش يف  25مباراة ،بينما
كانت الغلبة للربيطاين يف 11منا�سبة.
و�أخفق موراي حامل لقب البطولة عامي
 2008و 2009يف حتقيق لقبه الثالث
يف هذه البطولة ومعادلة رقم ال�سوي�رسي
روجيه فيدرر.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()76

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

الف�ساد �آفة اال�آفات !!..
بقلم  /عبداهلل املديفر
دخل على والده الفا�سد وهو يف �رسير املر�ض  ،فقال علمني يا �أبت يف
الف�ساد علم ًا ال �أ�س�أل بعده �أحد ًا  ،فقال الأب :
ياولدي للف�ساد قواعد و�أ�صول البد �أن تتعلمها وتراعيها  ،وال�سيا�سيون
يعرفون ذلك جيد ًا � ،أمل ت�ستمع �إىل خطاب الرئي�س هوالند عندما خاطب
الفرن�سيني بعد فوزه يف �ساحة البا�ستيل قائال � ( :أعدكم ب�أن �أبتعد عن قواعد
الف�ساد ).
ياولدي للف�ساد ح�سابات غري تلك التي تعلمتها يف املدر�سة  ،فهذه
املعادلة قد تكون �صحيحة يف ريا�ضيات الف�ساد .
ال تكن وحدك ياولدي  ،فالف�ساد عمل جماعي يتطلب منك م�شاركة الفا�سدين
وتوثيق �صالتك بهم  ،وابحث عن الرجال الذين يقول النا�س عنهم �إنهم «فوق
القانون» وا�شرت �رشاكتهم بغايل الأثمان  ،فه�ؤالء يعلمونك مهارات الميلكها
غريهم ويخت�رصون عليك الزمن يف �صعود �سلم الف�ساد
�سرتتكب خط�أ ج�سيم ًا ياولدي �إذا كانت قطعتك من كيكة الف�ساد �أكرب من
قطعة من هو �أعلى منك  ،فكعكعة الفا�سدين ال تقطع بالت�ساوي  .كن كرمي ًا
ياولدي واجعل �شعارك ( رب ارزقني وارزق مني )  ،ففتات الف�ساد الذي
توزعه على الفا�سدين ال�صغار �سي�شجعهم الح�ضار مزيد من الكيك الفا�سد
الفا�سد املحرتف ياولدي البد �أن يكون قانوني ًا  ،فاملختل�سون البدائيون
يذهبون لل�سجن والفا�سدون املحرتفون ي�صفق لهم النا�س ويكرمون �أمام
عد�سات امل�صورين
تعلم يا ولدي كيف تخفي �أدلة ف�سادك وتغرقها يف �أقرب جمرى لل�سيول ،
ف�إغراق الأدلة �أ�سهل من دفنها .
ال تخف وال تخجل يا ولدي من الف�ساد فنحن �أكرب امرباطورية يف العامل ،
وموجودون يف كل حكومة و�رشكة وحارة  ،ولنا دعاة يف قلب كل �إن�سان .
�أقم احلفالت ال�صاخبة بني القطاعني اخلا�ص واحلكومي  ،فكلما زاد ال�سهر
بينهما زاد الف�ساد  ،وتذكر يا ولدي �أن كبار التجار �أقدر النا�س على �إف�ساد
كبار امل�س�ؤولني .
الفا�سد يا ولدي يكره ا�سم الر�شوة ويحب �أن تنعتها بالعمولة  ،واحلديث
الذي يحبه الفا�سدون ( تهادوا حتابوا )  .ال تنكر الف�ساد ياولدي  ،بل حتدث
على �أنه كبري حلد ال ميكننا �إزالته وعلينا التعاي�ش معه .
حتدث عن النزاهة وال تخجل من �سب الف�ساد  .قدم خدمات جليلة ملطاردي
الف�ساد  ،وخذ معهم ال�صور التذكارية و�أنت مبت�سم فقد يغ�ضون طرفهم �إذا
عرثوا عليك متلب�س ًا � ،سيبحثون ياولدي عن �أحجار الف�ساد ودورك �أن تدلهم
على احلجر ال�صغري الذي �سقط �أ�سفل الوادي  ،ثق ب�أنهم �سين�شغلون به
ويرتكون اجلبل الكبري خلف ظهورهم .
ال تقلق ياولدي من كرثة امل�ؤ�س�سات التي تكافح الف�ساد ب�رشط �أن تنجح يف
ازدواجيتها وعدم تكاملها  .ابحث عن ذراع �إعالمي ي�ساعدك  ،فاالنتهازيون
من الإعالميني ياولدي �سيخت�رصون عليك خطوات كثرية .
ٍ
معد  ،و�صاحب الدخل املحدود الذي
ال تقلق ياولدي فالف�ساد مر�ض
متر املاليني من حتت يده �سي�ضعف يوم ًا ما مادامت الرقابة �ضعيفة .
البريوقراطية يا ولدي بيئة رائعة للف�ساد  ،فعن طريق النظام اعطل م�صالح
النزيه  ،وبثغرات النظام اخدم م�صالح الفا�سد .
اكرث ياولدي من الأنظمة املرتاكمة بع�ضها فوق بع�ض  ،فبينها ينمو
الف�ساد ب�أمان  ،وان�رش ثقافة �أن �صاحب احلق ال ي�صل مل�ستحقه حتى متطر
�سحائبه على من بيدهم الأختام .
ابت�سم ياولدي عندما ت�شاهد عامل القهوة ي�أخذ �أكيا�س ال�شاي ملنزله ،
وعندما ي�ضع املوظف الب�سيط الأقالم يف جيبه  ،فبيئة الف�ساد حتول الأنقياء
مع الزمن .
ادر�س عميلك ياولدي جيد ًا وت�أكد �أن مفاتيح املال واملن�صب وال�شهرة
تفتح �أ�صعب الأقفال  .اقنع ال�شيخ ياولدي �أن احلديث عن ف�ساد املر�أة �أهم
�أنواع الف�ساد .
وال تكرتث كثري ًا باملثقفني ياولدي  ،فهم قبائل �أيديولوجية يتطاحنون
بينهم بعيد ًا عنك  .و�إذا عرثت ياولدي على القا�ضي الفا�سد فلقد وجدت كنز ًا
اليقدر بثمن  ،ف�أغدق عليه لأنه عملة نادرة  ،ولن ي�س�أله �أحد عن الرثاء
املفاجئ .
احذر ياولدي من «ال�شفافية» فهي بداية النهاية  ،ومن يدعون لها يجب
حماربتهم والت�ضييق عليهم .
عدوك الأول ياولدي هو «ال�ضمري»  ،و�سيك�سب املعركة �إن �أفاق من
غيبوبته.

مر�صع برقائق ذهب
كابت�شينو ّ

مر�صع برقائق ذهب عيار  23قرياط ًا بدال من
يعترب ارت�شاف كابت�شينو
ّ
يقدم فندق �أرماين دبي ،م�رشوبهم
القهوة العادية �آخر �رصعات فنادق دبي�.إذ ّ
املميز املمزوج بحبوب النب العربي،
وبجانبه ال�شوكوالته الداكنة مقابل 75
درهم ًا �إماراتي ًا.
املر�صع برقائق ذهب
الكابوت�شينو
ّ
عيار  23قرياط ًا متاح مقابل  75درهم ًا
�إماراتي ًا ،يف طابق ردهة فندق �أرماين
دبي.ويقع فندق �أرماين يف �إمارة دبي،
وحتديد ًا يف برج خليفة� ،أطول �أبراج العامل ،فيما ُيعترب م�صمم الأزياء الأ�سطوري
و�أيقونة املو�ضة جيورجيو �أرماين ،هو �صاحب فكرة بناء الربج.دبي معروفة
�أي�ض ًا بتقدمي بع�ض املنتجات الأخرى امل�صنوعة من الذهب كال�شاي ،وع�صري
التفاح ،والكعك ،والكرمي املخفوق.

ا�صطباحة
ق�صة وعربة
يحكى ان ::
قبل �أيام من العيد ذهب رب عائلة
متو�سط الدخل لل�سوق _ل�رشاء
�أ�ضحية العيد و بعدما اختار
الأ�ضحية
و دفع ثمنها التقى ب�أحد �أ�صدقائه
و طلب منه ان ي�أخذ الأ�ضحية اىل
منزله
لأنه كان م�شغول و كان �صديقه
متوجه اىل ناحية بيته,
ال�صديق مل يكن مت�أكد من موقع
املنزل بال�ضبط
ف�أخط�أ و �أخذ الأ�ضحية اىل جريان
�صديقه و �أعطاهم اياها
قائال هذه الأ�ضحية لكم دون ان
يذكر من من.
اجلريان فقراء ال ميلكون املال
ل�رشاء الأ�ضحية
ففرحوا كثريا ظنا منهم �أنها من
احد املح�سنني
اىل درجة ان زوجة املعني انتبهت
لهم من �شدة الفرحة
و ت�ساءلت يف نف�سها من اين لهم
باملال ل�رشاء الكب�ش.
عندما عاد اىل املنزل توقع ان
يجد اوالده فرحني بالكب�ش
لكن كل �شيء عادي,
دخل املنزل و �س�أل زوجته فردت
عليه...
مل ي�أت �أحد ب�أ�ضحية و تذكرت
جريانها
و قالت له .....اعتقد ان �صديقك
اخط�أ
و �أخذ الأ�ضحية جلرياننا فاذهب و
�آت بها,
فرد عليها ان الله قد كتبها لهم
...
و ال يحق لنا ان ن�سلب فرحة
الأوالد الفقراء
وقرر ان يذهب ل�رشاء �أ�ضحية
�أخرى,
عندما عاد �إىل ال�سوق وجد �أحد
البائعني يحط رحله
فذهب اليه و قال يف نف�سه...
�س�أكون اول امل�شرتين عليه ...
ع�سى ان ي�ساعدين يف الثمن
فعندما و�صل عنده ت�صوروا ماذا
قال له البائع ..........
قال له" :يف الطريق وقع يل حادث
و جنوت انا وما�شيتي _ب�أعجوبة و
نذرت نذرا.......
�أنه �سيدع �أول زبون يختار �أف�ضل
�أ�ضحية
و ي�أخذها بدون ان يدفع �شيء

تطعن �صديقها بال�سكني لأنه �أكل “البطاطا”
ومل يرتك لها �شيئا

اعرتفت �شابة بريطانية
تُ دعى ديان مارغريت كاليتون
تبلغ من العمر  34عام ًا،
وت�سكن يف مدينة بالك برين،
بقتلها �صديقها �سيمون هيل
طعن ًا بال�سكني عندما كانا يف
منزل �صديق ثالث ،لأنّ ه �أكل
البطاط�س اخلا�ص بها ومل يرتك لها �شيئ ًا لت�أكله ،فما كان منها �إال �أن التقطت
�سكين ًا من املطبخ و�سددت له عدد ًا من الطعنات يف كتفه.وقالت وكيلة االدعاء
لدى املحكمة بارفني �أخطر يف تفا�صيل الواقعة� ،إن كال من كاليتون وهيل ذهبا
لزيارة �صديق يف �أواخر �شهر نوفمرب املا�ضي ،حيث �رشبا الكحول وتناوال
ال�شيب�س املطبوخ منزلي ًا ،حيث قام �سيمون هيل ب�أكله كله ،وهو ما ت�سبب
ب�إغ�ضاب كاليتون التي قامت بتوجيه �صفعة له على وجهه قبل �أن تغادر الغرفة
باجتاه املطبخ لتلتقط من هناك �سكين ًا وتقوم بطعنه يف كتفه ،وتت�سبب له
بجرح ظاهري.و�أمرت املحكمة كاليتون �أي�ض ًا بدفع غرامة مالية قيمتها

 115جنيها ا�سرتلينيا ،بعد �أن تق�ضي مدة الـ� 26أ�سبوع ًا يف ال�سجن ك�رشط
لإطالق �رساحها.

برجك اليوم!..
برج احلمل/اليوم على موقع عرب نيوزيجب عليك �أن تقوم
برتتيب �أمورك حتى ال ت�صاب باللخبطة لتعدد الثالثاءاث التي
�ستمر عليك اليوم ،احلظ �سيكون
حليفك يف الظهرية فالأمور �سوف ت�سري معك كما ترغب ،لكن
يجب عليك برتك الع�صبية و�أن تكون �أكرث �صرب ًا يف
فرتة ما بعد الظهرية ،امل�ساء جيد للخروج مع اال�صدقاء.
برج الثور /ال تزال تعاين من الأمور املادية وخا�صة امل�صاريف التي ال جتد لها ً
حال ،دع كل �شيء
مي�شي كما هو فرتة ما بعد
الظهر �سوف تلحظ تطورات كبرية ،على امل�سار العائلي لن يعجبك ،الأمور العاطفية ما زالت ت�سري
يف جانبك
واحلبيب يفهم كل كلمة تقولها ،امل�ساء يحمل لك � ً
أوقاتا �سعيدة فا�ستغلها وال جتعل كالم النا�س ي�شو�ش
علي افكارك
برج اجلوزاء �/أنت تعي�ش يف �أف�ضل �أيامك لهذا ال�شهر يا مولود اجلوزاء يجب عليك �إتخاذ القرارات
اليوم و�إبداء ر�أيك يف كل
�شيء وعدم اخلوف من رف�ض االخرون لأنه لن يكون هنالك معاك�سة لك لقوة �شخ�صيتك وح�ضورك
على من حولك،الناحية املهنية هي �أكرث النواحي امل�ستفيدة .
برج ال�سرطان“/ال تري �شئ امامك ،ال رغبة لك بالعمل وتريد فقط النعا�س ،تغلب على ك�سلك
ً
وخ�صو�صا �أن مهام عديدة تبدو يف
انتظارك يف الظهرية وا�ستعد �إىل الت�سا�ؤل من قبل مديرك عن خط�أ فعلته من فرتة ،يوم لي�س بجيد
لكن امل�ساء قد يخفف عنك الكثري..
برج اال�سد /يجب عليك اعادة ترتيب �أمورك يا مولود الأ�سد ،والتفكري جيد ًا قبل اخلو�ض باملناق�شات
وخا�صة �أن اجلميع يقف عك�سك وخا�صة يف العمل الذي تلقى به كثري ًا من امل�شكالت واختالف يف وجهات
النظر يجب عليك ق�ضاء اليوم مع عائلتك وخا�صة انك ال متنحهم اي �شيء من وقتك ،م�ساء هادئ لكنك
قد حت�س بالك�آبة وامللل لهذا الهدوء
برج العذراء /ال تتع�صب يا �صديقي العذراء فالثالثاءاث التي �سوف متر بها اليوم يلزمها هدوء
وتفكري ،لكنك لن تفعل ذلك و�سوف تعجل باتخاذ القرارات وجراءتك �سوف ت�صل �إىل �أعلى م�ستوى لها
خالل فرتة الظهرية،كما �أن رغبتك بالإنتقام �سوف حت�سها بقوة يف امل�ساء وخا�صة من ناحية احلبيب
برج امليزان /يوم ممتاز ملواليد امليزان واحلظ يحالفك يف فرتة الظهرية وال�صباح على وجه
اخل�صو�ص ،القرار قد يكون جيد ًا لإعطائه اليوم كما �أن بع�ض الثالثاءاث الرائعة قد تالزمك خالل
فرتة ما بعد الظهر  .يف امل�ساء الأمور عادية جد ًا وقد تف�ضل البقاء يف البيت للتحدث مع عائلتك.
ً
وخ�صو�صا
برج العقرب /تبدو �أكرث حيوية منذ ال�صباح ومتلهف للعمل  ،فهناك العديد من الأعمال
املهنية منها حيث تنجز العديد من �أعمال لكن انتبه بع�ض التعطيالت التي قد حتدث يف فرتة الظهرية
وما بعدها لكنها لن توقفك عما ترغب فعله و�سوف تنتهي منها ب�سرعة ،امل�ساء رائع للخروج والتمتع بعد
النهار املرهق الذي مررت به لكن كن �أكرث تفهما ملوقف قد يحدث �أمامك من �أحد �أ�صدقائك.
ً
مري�ضا ب�أزمة �صحية فان اليوم
برج القو�س /هانت  ،فاليوم هي نهاية �إرهاقك  ،فمن كان منكم
�ستتح�سن �أموره ن�سبيا .انتبه من معاك�سة الأمور لك و�ضغط العمل املرتاكم عليك خالل فرتة ال�صباح
والظهرية فهي �أ�صعب الفرتات عليك ،الأمور تتح�سن يف ال�سهرة وتعود الإبت�سامة لت�ضيئ وجنتيك .
برج اجلدي /يجب عليك الإ�سراع بتنفيذ ما ترغب يف عمله هذا اليوم وخا�صة خالل فرتة ال�صباح
والظهرية التي تعترب الأكرث ً
دعما بالن�سبة �إليك ،انتبه �أن ت�ساورك ال�شكوك حول عالقتك مبن حتب
لأنها قد ت�ؤدي �إىل تدمريك وحملك �إىل الك�آبة يف فرتة ما بعد الظهر ،يف فرتة امل�ساء قراراتك تبدو
لي�ست حكيمة و�سوف تندم عليها فا�ستعد لليلة طويلة مملة
برج الدلو /منذ فرتة ال�صباح تتحلى ب�أجمل مالب�سط لكي تقوم بالكثري من املواعيد واملقابالت ،يوم
مهني ناجح بالن�سبة لك و بالأخ�ص يف فرتة ال�صباح والظهرية ،اما يف امل�ساء ف�إن جاذبيتك قد جتعلك
تهيمن على جميع من حولك
ً
برج احلوت /احذر على �صحتك فقد تكون هي الأكرث ت�ضررا ذلك اليوم وبخا�صة معدتك وجهازك
التنف�سي� ،أما بالن�سبة للمفاج�آت والتغيريات ت�صل �إىل �أوجها خالل فرتة الظهرية ،فن�صيحة ال ترتبط
مبواعيد لأنها �ستتغري  ،امل�ساء �سوف يكون جيد حلد ما ً
ن�سبيا و�سهرة مع احلبيب او احد الأ�صدقاء تن�سيك
ما مر عليك باليومني ال�سابقني
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