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يف ختام زيارة رئي�س وزراء اثيوبيا لأ�سمرا
الرئي�سان ا�سيا�س افورقي و�أبي �أحمد يوقعان بيان ال�سالم وال�صداقة
الرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي :اال�ستقبال ال�شعبي احلا�شد تعبري عن رغبة حقيقية واننا نقف اىل جانبك
الدكتور/ابي احمد:اهنئ ال�شعبني االرتري واالثيوبي النتقالنا اىل مرحلة ال�سالم واال�ستقرار املب�شرة
م�ستوى ال�سيادة والقانون وامل�ساواة
دون النظر للخلف واالمتعا�ض والندم
على اخل�سائر ال�سابقة ، ،واحداث ع�رص
جديد يف القرن االفريقي ارتكازا �إىل
املناخ املب�رش الذي خلق بني ارتريا
واثيوبيا.
واو�ضح ان ال�شعب االرتري لي�س
وحده بل ال�شعب االثيوبي اي�ضا تعر�ض
خل�سائر كبرية يف ال�سنوات الع�رشين
املا�ضية ،ورغم انه غري مرغوب وغري
منتظر  ،فان الثمن الذي يدفع من اجل
ال�سالم كبري ،وا�شار اىل ان املرحلة التي
خلقت لها م�ضمون قوي وثمني لكونها
تنفذ برغبة ومبادرة الزعيمني دون طرف
ثالث .وقال ال�سيد /مياين قرب�آب "ان
املناخ اجلديد جاء نتيجة لل�صمود القوي
لل�شعب االرتري ون�ضال ال�شعب االثيوبي
للتغيري ،مو�ضح ًا بان املرحلة املا�ضية
بينت حاليا م�سريتنا امل�ستقبلية لل�سالم
وال�صداقة والتعاون.
وكان فخامة الرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي
قد اقام م�أدبة ع�شاء على �رشف رئي�س
وزارء جمهورية اثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية الدكتور �آبي �أحمد بقاعة
ادارة االقليم االو�سط ح�رضها الوزراء
وم�س�ؤويل احلكومة واجلبهة ،ورجال
الدين االرتريني ،واع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي املعتمدين يف ارتريا
وال�ضيوف املدعوين ،قدمت فقرات
غنائية تراثية وع�رصية عك�ست اهمية
ال�سالم والتعاون امل�شرتك بني ال�شعوب
،خا�صة �شعبي ارتريا واثيوبيا.
و�ألقى فخامة الرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي
كلمة او�ضح فيها ان حفاوة اال�ستقبال
ال�شعبي احلا�شد لرئي�س وزراء اثيوبيا
الدكتور �آبي احمد والوفد العايل املرافق

اختتم رئي�س وزراءجمهورية اثيوبيا
االحتادية الدميقراطية الدكتور �آبي
احمد زيارته لإرتريا التي ا�ستغرقت
يومني وعاد اىل بالده ظهر �أم�س االثنني،
بعد توقيعه بيان م�شرتك مع الرئي�س
ا�سيا�س افورقي،
�أعلنا فيه انهاء احلرب بني ارتريا
واثيوبيا وفتح ع�رص جديد لل�سالم
وال�صداقة.
وكان الدكتور/ابي احمد قد التقى
االحد الرئي�س ا�سيا�س افورقي بقاعة هقر
 ،بحث اللقاء املجاالت الدبلوما�سية
وال�سيا�ساية واالجتماعية واالقت�صادية
التي تهم البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وكان رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
االحتادية الدميقراطية الدكتور �آبي
احمد قد و�صل ا�سمرا �صباح اول �أم�س
الأحد  ،وكان يف مقدمة م�ستقبليه
لدى و�صوله مطار ا�سمرا الدويل
فخامة الرئي�س �إ�سيا�س افورقي وكبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة ،
وجرى له ا�ستقبال ر�سمي و�شعبي كبري،
حيث خرج مئات الآالف من ال�شعب
االرتري على امتداد الطريق من املطار
حتى قاعة هقر يف ا�ستقبال �شعبي له
وتاييد ًا للعملية التي بد�أت.
وتعترب زيارة رئي�س وزراء اثيوبيا
الرتريا حدثا تاريخيا ا�ستثنائيا
لكونها اول لقاء بني البلدين وقيادته
منذ ع�رشين عاما ،وتب�رش ملرحلة
جديدة لل�سالم وال�صداقة..
وقال م�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب يف ت�رصيح لو�سائل االعالم "ان
الهدف اال�سا�سي من اللقاء خلق مناخ
الحداث تغيري ايجابي يف اق�رص وقت
،بالرتكيز على امل�صلحة امل�شرتكة على

له تعبري حقيقي عن رغبة �شعبية ،وا�شاد
باخليار الكبري ايل اتخذه الدكتور �آبي
احمد لتعوي�ض الوقت ال�ضائع والفر�ص
املهدرة الكرث من ع�رشين عاما ،واكد
قائال اننا نقف اىل جانبك.
من جانبه �شكررئي�س وزراء اثيوبيا
الدكتور �آبي احمد حفاوة اال�ستقبال
من ال�شعب واحلكومة االرترية ،م�شيدا
باال�ستعداد واالهتمام الذي ابداه
الرئي�س �سايا�س افورقي لل�سالم وح�سن
اجلوار ،وقال لقد انهينا مرحلة الال�سلم
والالحرب ،واحب تهنئة ال�شعبني
االرتري واالثيوبي النتقالنا اىل مرحلة
ال�سالم واال�ستقرار املب�رشة.
وقال كفى حرب وانباء عن حرب
 ،مو�ضحا بان ال�سالم واال�ستقرار
والتعاون وال�رشاكة الذي ي�شيد بني
ارتريا واثيوبيا �سيكون ج�رسا يفيد
�شعوب القرن االفريقي ،وا�شار اىل انه مت
التو�صل اىل اتفاق مبدئي لفتح املوانئ
وانتقال ال�شعب من واىل البلدين وبدء
خدمات املالحة اجلوية.
وا�ست�ضاف الرئي�س ا�سيا�س افورقي
رئي�س الوزراء ابي احمد مبنزله يف
جل�سة قهوة ،وزارا منطقة درفو مل�شاهدة
املناظر الطبيعية اجلميلة.
رافق رئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور
�آبي احمد وزير اخلارجية ال�سيد /
ورقنيه قب ّيهو والناطقة با�سم جمل�س
ممثلي ال�شعب ال�سيدةُ /مفرحات كامل
،والناطقة با�سم جمل�س االحتاد ال�سيدة
/خريية ابراهيم ورئي�س اقليم العفر
احلاج �سيم �أول وغريهم.
(للمزيد من التفا�صيل راجع التقرير يف
ال�صفحات).6-7

م�سريات باالقاليم ترحيب ًا مببادرات ال�سالم بني ارتريا واثيوبيا

مبنا�سبة الزيارة التاريخية
التي قام بها رئي�س وزراء
اثيوبيا الفدرالية
جمهورية
الدميقراطية الدكتور� /آبي �أحمد
اىل ارتريا  ،جرت م�سريات يف
كافة مدن وبلدات ارتريا ترحيب ًا
وت�أييد ًا ملبادرة ال�سالم التي
�إتخذتها حكومتا ارتريا واثيوبيا
بفتح مرحلة جديدة.
بد�أت امل�سريات �صباح اول ام�س
الأحد الثامن من يوليو وا�ستمرت
حتى منت�صف النهار يف كل من
االقليم اجلنوبي يف مدن مندفرا
و�صنعفي وعدي قيح وظرونا
وعدي خواال ويف اقليم القا�ش-
بارنتو و�شامبقو
بركة يف
و�شاللو وام حجر وت�سني ،ويف

اقليم عن�سبا يف كرن وحقات
وعيالبرعد وعد تكليزان ،واقليم
�شمال البحر االحمر يف مديريتي
م�صوع وبدا ،واقليم جنوب البحر
االحمر يف مدينة ع�صب.
حمل امل�شاركون يف امل�سريات
االعالم االرترية واالثيوبية
و�صور الرئي�سني ا�سيا�س افورقي
و�آبي احمد م�ؤدين الرق�صات
الفلكلورية ومرددين �شعارات
ال�صمود ورغبة ال�شعبني يف
ال�سالم.
واو�ضح امل�شاركون ان ال�شعب
االرتري يعرف جيدا تاثري
وا�رضار احلرب  ،لذلك يرغب يف
ال�سالم اكرث من غريه ،معربني
عن امنياتهم الطيبة لل�شعبني.

اخبار حملية وعاملية
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بريطانيا :ا�ستقالة وزيري الربيك�ست ب�سبب خطة ترييزا ماي تركيا :حادث قطار يت�سبب يف ع�شرات القتلى واجلرحى يف تركيا

مبلف بريك�ست
قدم الوزير املكلف
ّ
ّ
ديفيد ديفي�س ا�ستقالته من من�صبه
اول ام�س الأحد ،بعد يومني من
موافقة احلكومة الربيطانية على
خطة للحفاظ على عالقات اقت�صادية
قوية مع االحتاد الأوروبي بعد
خروج بريطانيا من التكتل ،وفق ما
�أفادت و�سائل �إعالم بريطانية.
وا�ستقالة ديفي�س تلتها �أي�ضا
بح�سب و�سائل �إعالم بريطانية،
ا�ستقالة وزير الدولة ل�ش�ؤون
بريك�ست �ستيف بايكر.
وقال ديفي�س �إنه ا�ستقال من
احلكومة لأنه �شعر ب�أن �سيا�سات
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي تقو�ض
املفاو�ضات مع بروك�سل ب�ش�أن
االن�سحاب من االحتاد الأوروبي
و�أن الربملان لن ي�ستعيد ال�سلطات
ب�شكل حقيقي بعد ترك االحتاد

الأوروبي.
و�أ�ضاف ديفي�س يف
خطاب ا�ستقالته ملاي
�إن "التوجه العام
لل�سيا�سة �سيرتكنا على
�أف�ضل تقدير يف موقف
تفاو�ضي �ضعيف ورمبا
يكون موقفا ال مهرب
منه" .ون�رش مكتب ماي
خطاب اال�ستقالة.
وقال ديفي�س" يف ر�أيي �أن النتيجة
احلتمية لل�سيا�سات املقرتحة
املفرت�ضة
ال�سيطرة
�ستجعل
للربملان �أمرا وهميا ولي�س
حقيقيا".
وديفي�س ( 69عاما) هو �أحد قدامى
احلزب املحافظ املعروف مبواقفه
الرا�سخة امل�شككة يف البناء
الأوروبي.

عينّ ديفي�س يف من�صبه قبل
عامني ،وهو كان قد هدد مرارا
باال�ستقالة ب�سبب خالفات مع
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي ،بح�سب و�سائل �إعالم.
وقال النائب املحافظ بيرت بون
�إن ديفي�س "فعل ال�صواب" من خالل
اال�ستقالة ،معتربا �أن مقرتحات
ماي حول بريك�ست "غري مقبولة".

�أدى خروج قطار
ركاب عن �سكته يف
�شمال غرب تركيا،
اول ام�س الأحد،
�إىل �سقوط  10قتلى
و 73جريحا كما
التلفزيون
�أفاد
الر�سمي الرتكي.
من جهته قال
منطقة
حمافظ
تكريداغ حممد جيالن ل�شبكة "�إن تي يف"" ،هناك العديد من اجلرحى كما �سقط
قتلى" �إثر خروج قطار عن �سكته متحدثا عن "ظروف مناخية �سيئة".
وكان القطار يقل  360راكبا ومتجها من "قابي قوله" على احلدود البلغارية
يف طريقه �إىل ا�سطنبول.
و�أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرتكي� ،أ�شخا�صا من فرق الطوارئ وهم يف
طريقهم �إىل موقع احلادث ،وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
من جانبها ،ذكرت قناة "�سي�.إن�.إن ترك"� ،أن احلادث جنم عن انهيار �أحد
اجل�سور.

بومبيو :املفاو�ضات مع كوريا ال�شمالية �صعبة اليابان :ارتفاع ح�صيلة قتلى الأمطار الكارثية

جتاهل وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو اتهامات كوريا
ال�شمالية له باتباع دبلوما�سية
"رجال الع�صابات" خالل املفاو�ضات
يف بيونغيانغ ،قائال �إنه �سيوا�صل
حمادثات نزع ال�سالح النووي مع
بيونغيانغ بعد لقاء مع نظرييه من
اليابان وكوريا اجلنوبية.
وقال بومبيو يف طوكيو �إنه ال يزال
هناك عمل كثري يتعني القيام به لكنه
واثق من �أن الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون �سيلتزم بتعهده
بالتخلي عن الأ�سلحة النووية الذي
قطعه خالل قمة مع الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف �سنغافورة ال�شهر
املا�ضي.
وجاء اجتماع بومبيو مع وزير

اخلارجية الياباين تارو كونو
ووزيرة اخلارجية الكورية اجلنوبية
كاجن كيوجن-هوا بعد يومني من
املحادثات يف بيونغيانغ انتهت
ال�سبت.
و�أ�ضاف بومبيو يف م�ؤمتر
�صحفي "عندما حتدثنا �إليهم ب�ش�أن
نزع ال�سالح النووي مل يقدموا ردا
�سلبيا ...ينتظرنا طريق �صعب
وينطوي على حتديات ونعرف �أن
املنتقدين �سيحاولون التقليل من
العمل الذي �أجنزناه".
وعرب �أع�ضاء بارزون مبجل�س
ال�شيوخ الأمريكي عن قلقهم ب�ش�أن
الكلمات الالذعة ال�صادرة عن كوريا
ال�شمالية وطالبوا �إدارة ترامب
مبوا�صلة ال�ضغط على بيونغيانغ.
وقالت ال�سناتور جوين �إرن�ست من
احلزب اجلمهوري والع�ضو بلجنة
القوات امل�سلحة �إن املناورات
الع�سكرية امل�شرتكة مع كوريا
اجلنوبية والتي علقت لإظهار ح�سن
النوايا جتاه كوريا ال�شمالية يجب �أن

ت�ست�أنف "قريبا" �إذا تعرثت حمادثات
نزع ال�سالح النووي.
وحتدث بومبيو بعدما قالت كوريا
ال�شمالية يف بيان نقلته وكالة
الأنباء املركزية الكورية بعد مغادرة
بومبيو لبيونغيانغ �إن املحادثات
التي انعقدت على مدى يومني مع
وزير اخلارجية الأمريكي "و�ضعتنا
هذه املرة يف موقف خطري رمبا
تتزعزع فيه �إرادتنا الثابتة من �أجل
نزع ال�سالح النووي بدال من تعزيز
الثقة بني جمهورية كوريا ال�شعبية
الدميقراطية والواليات املتحدة".
و�أ�شارت نتائج م�رسبة تو�صلت
�إليها �أجهزة املخابرات الأمريكية �إىل
�أن كوريا ال�شمالية ال تعتزم التخلي
عن برناجمها النووي بالكامل.
وتعهد ترامب ب�أنه لن ي�سمح
لكوريا ال�شمالية بتهديد الواليات
املتحدة ب�صواريخها البالي�ستية
و�أ�سلحتها النووية .وجاءت قمته مع
كيم يف �سنغافورة بعد �أ�شهر من تبادل
الت�رصيحات احلادة والتهديدات.

قال املركز الوطني الأمريكي
للأعا�صري �إن عا�صفة ت�شكلت
قبالة �ساحل نورث كاروالينا من
املتوقع �أن تتحول �إىل �إع�صار يف
حني تهدد العا�صفة املدارية برييل
بورتوريكو.
و�أ�ضاف املركز يف تقرير �أن
العا�صفة املدارية كري�س تبعد 27
كيلومرتا جنوبي كيب هاتريا�س
يف نورث كاروالينا حمملة برياح
ت�صل �رسعتها �إىل  72كيلومرتا يف
ال�ساعة.
وقال املركز "الأمواج التي
�أثارتها كري�س من املتوقع �أن تزيد
وت�ؤثر على �أجزاء من �سواحل نورث
كاروالينا وواليات �إقليم الأطل�سي

خالل
الأو�سط
اليومني القادمني"
م�ضيفا �أن بع�ض
الناجمة
الأو�ضاع
عن ذلك قد تهدد
الأرواح.
الإع�صار
كان
برييل تراجع �إىل
مدارية
عا�صفة
ال�سبت املا�ضي ومن
املتوقع �أن يفقد
املزيد من قوته .
لكن الهيئة الوطنية للطق�س
قالت �إن برييل ال يزال يتحرك يف
م�ساره �صوب جنوبي جزر العذراء
الأمريكية وعرب غربي بويرتوريكو

االثنني مع احتمال �سقوط �أمطار
ي�صل من�سوبها �إىل ما بني خم�سة
وثمانية �سنتيمرتات م�صحوبا برياح
�شديدة �إىل الأرا�ضي الأمريكية التي
ال تزال تتعافى من الدمار الذي
خلفه الإع�صار ماريا العام املا�ضي

كري�س تتحول لإع�صار وبرييل يهدد بورتوريكو

تايالند تعلن �إنقاذ فتى الكهف الثامن

�أعلن يف تايالند عن �إنقاذ الفتى
الثامن ،منذ بدء املرحلة الثانية
من انت�شال فتية الكهف العالقني
منذ �أكرث من �أ�سبوعني يف كهف
�شمايل البالد ،و�أ�شري �إىل �أنه ال
يزال  4فتية ومدربهم يف الكهف.

وت�سنى ا�ستئناف
انت�شال
عملية
الأطفال بعد و�ضع
�أ�سطوانات جديدة
من الأوك�سجني على
طول طريق الإجالء
املمتد حتت املاء
جزئيا.
و�أعلنت تايالند
�أول �أم�س الأحد� ،إنقاذ  4من الفتية
املحا�رصين داخل كهف ،م�ؤكدة
�أنهم جائعون لكنهم يف �صحة
جيدة.وح�سب ال�سلطات ،ف�إنه مل
ي�سمح بعد لذوي الفتية بلقائهم،
وذلك يف انتظار �إمتام الفحو�ص

الطبية الالزمة لهم.
وي�سعى  13غوا�صا �أجنبيا
و 5من �أفراد القوات اخلا�صة
التابعة للبحرية التايالندية �إىل
�إخراج الفتية ،الذين ال يجيدون
ال�سباحة،
اجلي�ش
قادة
�أحد
وقال
امل�شاركني يف العملية �إنها قد
ت�ستمر � 3أو � 4أيام بح�سب ظروف
الطق�س يف املنطقة.وتعد الأيام
املقبلة حا�سمة يف �إنقاذ ال�صبية،
وهم العبون نا�شئون لكرة القدم
يرافقهم مدربهم ،مع توقع هطول
�أمطار مو�سمية ،ميكن �أن تتدفق
جمددا عرب الكهف.

ت�سببت الأمطار الغزيرة التي هطلت
على غرب اليابان على مدى �أيام
عدة ،يف مقتل نحو � 88شخ�صا ،وفق
ّ
ح�صيلة ر�سمية مر�شحة لالرتفاع ،يف
وقت حتدثت و�سائل �إعالم حملية عن
وجود  88قتيال ف�ضال عن  58مفقودا.
وهذه واحدة من �أخطر الكوارث من
هذا النوع يف ال�سنوات الأخرية يف
اليابان ،حيث جتاوز عدد ال�ضحايا
احلايل العد َد الذي ُ�س ّجل خالل
االنهيارات الأر�ضية يف هريو�شيما يف
عام  ،2014حيث بلغ عدد الوفيات
�آنذاك  74حالة.
وقال رئي�س احلكومة اليابانية
�شينزو �آبي خالل اجتماع �أزمة يف
طوكيو مع �أبرز الوزراء �إن "�أعمال
الإغاثة والإنقاذ والإجالء يف �سباق مع
الوقت" ،فيما �أ�شار املتحدث با�سم
احلكومة �أي�ضا �إىل اختفاء عدد كبري
من الأ�شخا�ص.
وذكر يو�شيهيدي فوجيتاين،
امل�س�ؤول عن �إدارة الكوارث يف مديرية
هريو�شيما� ،إن "عمليات الإنقاذ

م�ستمرة على مدار
ال�ساعة" .و�أ�ضاف
يف ت�رصيح لوكالة
فران�س بر�س "نعتني
بالأ�شخا�ص
�أي�ضا
�أجليوا،
الذين
ت�صليح
ونحاول
التحتية
البنى
احليوية مثل �شبكة
املاء والغاز� .إننا
نقوم بكل ما يف و�سعنا".
وت�ساقط الأمطار القيا�سي امل�سجل
منذ ب�ضعة �أيام يف عدد كبري من
املناطق� ،أدى �إىل في�ضانات
ا�ستثنائية وانزالقات للرتبة،
فحا�رص عددا كبريا من النا�س على
رغم �أوامر الإخالء التي وجهت �إىل
�أكرث من مليوين �شخ�ص.
وكانت �أجهزة الإغاثة حتاول �إنقاذ
�سكان جل�أوا �إىل �سطوح منازلهم.
و�أظهرتهم اللقطات التلفزيونية وهم
يلوحون مبناديل بي�ضاء حتى ميكن
ر�ؤيتهم .وقد ا�ستخدمت مروحيات
و�سفن و�آليات �أخرى.
ووجه �أي�ضا كثريون نداءات ا�ستغاثة
على �شبكات التوا�صل االجتماعي.
وقد �أقامت احلكومة اول ام�س الأحد
"مقر قيادة لإدارة الكوارث".
وغالبا ما تتعر�ض اليابان
ملوجات مطر كبرية ،بالإ�ضافة �إىل
الأعا�صري املدمرة التي دائما ما
جتتاحها يف ال�صيف.

احلر يف كندا
ارتفاع عدد قتلى ّ

ارتفع عدد
ا لو فيا ت
ا ملر تبطة
مبوجة احلر يف
مقاطعة كيبيك
ا لكند ية ،
لي�صل �إىل 54
على الأقل يف
�أ�سبوع واحد.
وقالت هيئة
الإذاعة الكندية "�سي.بي�.سي" نقال عن م�س�ؤولني� ،إن  28من
ال�ضحايا �سقطوا يف مونرتيال ،بينما تويف الباقون يف مناطق يف
جنوب كيبيك.
وقال امل�س�ؤولون �إن ال�ضحايا الذين القوا حتفهم من كبار ال�سن،
خا�صة الرجال الذين يعي�شون مبفردهم ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف ظروف �صعبة ،وكثري منهم يعانون من م�شاكل مثل
تعاطي املخدرات �أو �أمرا�ض مزمنة �أو عقلية.
وقال "�سي.بي�.سي" �إن العامل احلا�سم يف الوفيات الناجمة عن
�سخونة اجلو ،هو عدم وجود تكييف هواء داخل ال�شقق ،ح�سب ما
ذكرت وكالة رويرتز.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سي�سي ي�صدر تعليمات للحكومة امل�صرية بعد االكت�شاف البرتويل اجلديد الداخلية اليمنية :ال وجود ل�سجون �سرية باملحافظات املحررة

عقد الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي� ،أم�س االثنني،
اجتماعا مع رئي�س الوزراء
م�صطفى مدبويل ،والوزراء
امل�رصيني بعد االكت�شاف
البرتويل اجلديد الذي �أعلنت
عنه �رشكة "�إيني" الإيطالية".
وقال املتحدث با�سم رئا�سة
اجلمهورية يف م�رص ب�سام
را�ضي� ،إن االجتماع تناول

خطة احلكومة لتطوير قطاع
البرتول ،والتي تهدف �إىل
حتديث �أن�شطة القطاع ب�صورة
�شاملة ،من �أجل تعظيم م�ساهمته
يف عملية التنمية التي تتبناها
احلكومة ،من خالل العمل ب�شكل
�أكرث كفاءة ،وجذب املزيد من
اال�ستثمارات ،وتطوير الكوادر
الب�رشية وحت�سني �أدائهم ،ف�ضال
عن حتويل م�رص �إىل مركز �إقليمي

وتداول
لتجارة
البرتول والغاز.
و�شدد على �رضورة
حتقيق اال�ستفادة
االقت�صادية املثلى
الإمكانيات
من
والرثوات الطبيعية
التي متتلكها م�رص،
العمل
وتكثيف
م�رص
لتحويل
�إىل مركز �إقليمي
وتداول
لتجارة
الغاز والبرتول ،مبا ي�ساهم
يف دفع عملية التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها م�رص حاليا.
وكانت �رشكة "�إيني" الإيطالية
قد �أعلنت ،عن ك�شف نفطي ثان
يف منطقة جنوب غربي مليحة
يف ال�صحراء الغربية امل�رصية،
على بعد حوايل  130كم �شمال
واحة �سيوة.

تون�س :قتلى من الأمن بـ"هجوم �إرهابي" قرب حدود اجلزائر
�أعلنت وزارة الداخلية التون�سية،
اول ام�س الأحد� ،أن  8من عنا�رص
احلر�س الوطني قتلوا يف "هجوم
�إرهابي" ا�ستهدف دوريتهم قرب حدود
اجلزائر.
وا�ستهدف الهجوم رجال الأمن يف
جندوبة� ،شمال غربي تون�س ،ح�سب
ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
وقالت وكالة الأنباء الر�سمية يف
تون�س �إن "الكمني ن�صبته جمموعة
�إرهابية قرب الطريق الرابط بني
حممية الفائجة ومنطقة ال�رصيا".
و�أو�ضح م�صدر تون�سي لـ"�سكاي
نيوز عربية" �أن الكمني ا�ستهدف

عربتني تابعتني
احلدود
حلر�س
يف
التون�سي،
�شهيد،
منطقة
ملنطقة
التابعة
غار الدماء يف
جندوبة.
الباحث
وقال
خالد
ال�سيا�سي
عبيد� ،إن امل�سلحني
ا�ستهدفوا العربتني بقذيفة ،ثم بوابل
قوي من الر�صا�ص ،الفتا �إىل �أن
احل�صيلة النهائية للقتلى ال تزال غري
حمددة بدقة.

و�أ�شار �إىل �أن "اجلهة التي تقف وراء
هذا الهجوم ،قد تكون (كتيبة عقبة
بن نافع) التابعة لتنظيم القاعدة
يف املغرب ،التي تتواجد يف هذه
املنطقة منذ عام .2013

الكويت� ..أحكام بال�سجن بق�ضية اقتحام جمل�س الأمة

ق�ضت حمكمة التمييز الكويتية،
اول ام�س الأحد ،ب�سجن نائبني
حاليني و 6نواب �سابقني ملدة 3
�سنوات ون�صف يف ق�ضية اقتحام

جمل�س الأمة.
كما �أدانت املحكمة
 5نا�شطني بنف�س املدة
وحكمت على نا�شطني
بال�سجن
اثنني
ملدة عامني ،بينما
ق�ضت بتربئة النائب
حممد املطري ،وفقا
ملرا�سلنا يف الكويت.
�أحكام
وت�أتي
املحكمة على خلفية �إدانة نواب
�سابقني وحاليني باقتحام مبنى
الربملان الكويتي عام .2011

وتعود واقعة اقتحام جمل�س
الأمة �إىل  16نوفمرب  ،2011عندما
قام املئات من نا�شطي املعار�ضة
بدخول مبنى جمل�س الأمة للمطالبة
ب�إقالة رئي�س الوزراء ال�شيخ نا�رص
حممد ال�صباح ب�سبب اتهامات
بالف�ساد.
وقدم ال�شيخ نا�رص بعد �أ�سبوعني
ا�ستقالته ،ومت ت�شكيل حكومة
جديدة و�أ�صدر �أمري الكويت ،ال�شيخ
�صباح الأحمد ال�صباح� ،أمرا بحل
جمل�س الأمة ودعا �إىل انتخابات
جديدة.

ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان تقرر �إحياء القيادة ال�سيا�سية املوحدة

عقدت ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية يف لبنان ،اجتماعا
ام�س االثنني ناق�شت خالله خمتلف
الق�ضايا التي تهم املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان و�إحياء
القيادة ال�سيا�سية املوحدة.
"الن�رشة"
ملوقع
ووفقا
اللبناين ،فقد كانت �أجواء
االجتماع الذي عقد يف مقر
ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت
وتر�أ�سه �أمني �رس حركة "فتح"
فتحي �أبو العردات ،كانت
ايجابية ،و�أعرب املجتمعون
عن مت�سكهم ب�إعادة العمل
بالأطر امل�شرتكة ومنها "القيادة
ال�سيا�سية املوحدة".
كما اتفق ممثلو الف�صائل
الفل�سطينية على �صياغة وثيقة
(اتفاق �رشف) و�ضعت �أثناء

العناوين العامة
االجتماع
لها ،على �أن تدقق وتنقح وتقر
ب�شكل نهائي يف اجتماع �آخر يف
غ�ضون �أ�سبوع ،وتكون �أ�سا�سا
للعمل امل�شرتك جلميع القوى
ال�سيا�سية الفل�سطينية التي تعمل
على ال�ساحة اللبنانية.
وك�شفت "الن�رشة" ا�ستنادا
مل�صادر فل�سطينية� ،أن �أحد �أهم
العناوين التي تت�ضمنه الوثيقة
هو التوافق على ا�ستثنائية
ال�ساحة الفل�سطينية يف لبنان،
على قاعدة "تنظيم اخلالف"
واحرتام قواعد العمل امل�شرتك
واالبتعاد عن االزدواجية بني
املوقف ال�سيا�سي والتطبيق
امليداين �أو الت�صعيد بطريقة غري
مبا�رشة.
الوثيقة
�ستت�ضمن
كما

ا�سرتاتيجية موحدة بعيدا عن
تفرد �أي طرف باتخاذ قرارات
�أو القيام بتحركات تعني كل
الفل�سطينيني دون التن�سيق
امل�سبق ،على اعتبار �أن املرحلة
تتطلب اجلهود الفل�سطينية
"�صفقة
ملواجهة
املوحدة
القرن" الأمريكية ،ومواجهة عزم
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني "الأونروا" تقلي�ص
خدماتها ،وحماولة �إنهاء عمل
الوكالة متاهيا معها و�شطبحق
العود ة وفر�ض التوطني� ،إ�ضافة
اىل االلتزام ب�سيا�سة الن�أي
بالنف�س واحلفاظ على ما �أجنز
من جناح يف حماية املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان وحفظ
�أمنها وا�ستقرارها.

نفى نائب وزير الداخلية اليمني،
اللواء الركن علي نا�رص خل�شع ،اول
ام�س الأحد ،وجود �أي �سجون �رسية
باملحافظات املحررة يف اليمن من
�أيدي ميلي�شيات احلوثي.
وحذر خل�شع مما �سماه "و�سائل
الإعالم املتحزبة وامل�أجورة" ،التي
تقوم مبا و�صفه "ن�رش ال�شائعات
حول �سجون �رسية" ،يف �إ�شارة �إىل

ما تردد عن حمافظة ح�رضموت.
وقال خل�شع" :ال �سجون �رسية مبطار الريان يف ح�رضموت� .إن جميع ال�سجناء
موجودون يف ال�سجن املركزي يف املكال ،وو�سائل الإعالم املتحزبة وامل�أجورة،
تعمل على ن�رش �شائعات حول �سجون �رسية".
و�أ�شار نائب وزير الداخلية اليمني �إىل �أنه "ال وجود لل�سجون ال�رسية يف
املحافظات اليمنية املحررة ،والق�ضاء ي�رشف على كل ال�سجون يف املناطق
املحررة".
وقال خل�شع �إن اجلماعات الإرهابية متار�س اخلطف وتقوم بتجنيد املختطفني
لتنفيذ عملياتها.

نتانياهو وبوتن ..وبحث "وجود �إيران" يف �سوريا

�أكد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي،
بنيامني نتانياهو ،اول ام�س الأحد،
�أن وجود قوات �إيرانية يف �سوريا،
�سيكون �أحد مو�ضوعات املباحثات
مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
يف مو�سكو هذا الأ�سبوع.
وقال نتانياهو يف ت�رصيحات خالل
اجتماع جمل�س الوزراء" :لن نقبل
بتمو�ضع القوات الإيرانية والقوات
املوالية لها يف �أي جزء من الأرا�ضي
ال�سورية ،لي�س يف مناطق قريبة
من احلدود ولي�س يف مناطق بعيدة
عنها".
و�أ�ضاف�" :سنطالب �سوريا باحلفاظ
على اتفاقية ف�ض اال�شتباك عام 1974

بحذافريها" ،والتي تق�ضي بوقف
�إطالق النار يف الرب والبحر واجلو
بني البلدين.
وو�صف نتانياهو لقاءه املرتقب
مع بوتن ب�أنه "�سيكون هاما" ،وقال:
"نلتقي بني احلني والآخر من �أجل
�ضمان موا�صلة التن�سيق الأمني بني
الطرفني ،وبالطبع �أي�ضا من �أجل
بحث التطورات الإقليمية".
و�أ�ضاف" :من البديهي �أنني
�أقيم ات�صاال دائما �أي�ضا مع الإدارة
الأمريكية .هذه العالقات مع هاتني
القوتني العظميني تتحلى دائما
ب�أهمية كبرية لأمن �إ�رسائيل وخا�صة
يف الفرتة الراهنة".

القوى ال�سنية يف العراق ت�شكل فريقا
تفاو�ضيا ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة

تو�صلت عدد من الكتل ال�سيا�سية العراقية ال�سنية �إىل اتفاق الختيار فريق
تفاو�ضي موحد حول ت�شكيل احلكومة وا�ستحقاقات املرحلة املقبلة.
ومت انتخاب رئي�س حتالف املحور الوطني خمي�س اخلنجر ليكون مفو�ضا عن
اثنني وخم�سني نائبا �سنيا خالل مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة العراقية املقبلة.
ومن �أبرز زعماء الكتل ال�سيا�سية التي �شاركت يف االتفاق زعيم حتالف القرار
�أ�سامة النجيفي ورئي�س الربملان العراقي ال�سابق �سليم اجلبوري .من جانب
�آخر� ،أجرى وفد م�شرتك من ائتالف دولة القانون برئا�سة ح�سن ال�سنيد وائتالف
الفتح برئا�سة النائب �أحمد الأ�سدي م�شاورات ال�سبت املا�ضي يف �أربيل مع م�سعود
البارزاين رئي�س احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وقيادة حزب االحتاد الوطني
الكرد�ستاين متحورت حول �إمكانية تو�صل اجلانبني �إىل تفاهمات �سيا�سية م�شرتكة
ب�شان ت�شكيل احلكومة العراقية القادمة .وقال فا�ضل مرياين �سكرتري املكتب
ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي "مت تبادل وجهات النظر بيننا بخ�صو�ص ت�شكيل
كتلة مو�سعة تكون الأكرب ،ت�ضم ال�شيعة وال�سنة والأكراد دون �أن يكون هناك �رشوط
م�سبقة �أو فيتو على �أي جهة".

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
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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كيف ن�ساعد �أبناءنا الطالب على النجاح والتفوق
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
ت�شري البحوث التي قام بها عدد من
املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية والتعليم
�إىل وجود �إرتباط كبري بني فهم وا�ستيعاب
الدرو�س ب�شكل جيد وبني القيام ببع�ض
التمارين الريا�ضية اخلفيفة خالل الدرا�سة
�أو املذاكرة ويف فرتات متقطعة � ،سواءا
كان ذلك �أثناء املذاكرة يف البيت �أو �أثناء
تلقي الدرو�س يف داخل املدر�سة  ،و�أنها
ت�ؤدي �إىل تن�شيط الذاكرة وت�ساعد الدار�س
على الرتكيز  ،من خالل تن�شيطها للف�ص
اجلبهي الأمامي للمخ وجتديدها لن�شاطه
وعمله احلركي والذهني  ،وهذا الإجتاه يف
الرتبية يعترب حديثا جدا ظهرت نتائجه
يف الع�صور احلديثة  ،وكنتيجة طبيعية
لظهور هذا الإجتاه يف الرتبية والتعليم
احلديثني فقد اعتربت مادة الريا�ضة البدنية
واحدة من املواد الدرا�سية الهامة يف جميع
املدار�س  ،ومل يكن �أي اعتقاد يف ال�سابق يف
�أن للريا�ضة دور يف فهم وا�ستيعاب الدرو�س
وتقوية الذاكرة  ،بل بالعك�س كانت الريا�ضة
تعترب عند علماء الرتبية القدماء عامال من
عوامل الت�شوي�ش الذي يفقد الدرو�س جوها
الطبيعي الهادئ  ،وي�رصف انتباه الدار�س
�إىل اللعب واللهو بعيدا عن الدرا�سة والفهم ،
وتت�سبب يف ت�ضييع وقت الطالب فيما الفائدة
منه على الإطالق  ،وماال ينا�سب جو الدرا�سة
والتدري�س ،
ولذلك يعترب من امل�ألوف م�شاهدته عند
املدر�سني الكبار يف مدار�سنا اليوم حماولتهم
ا�ستغالل ح�ص�ص الريا�ضة يف تعوي�ض ما
�ضاع منهم من احل�ص�ص لآ�سباب خمتلفة
 ،وحماولتهم منع الطالب من اخلروج
ملمار�ستها ملختلف الأ�سباب  ،غري مدركني
متاما �أهميتها ومكانتها يف الرتبية احلديثة
كما ينبغي  ،كما يعتقدون ب�أن معلم مادة
الرتبية الريا�ضية الميتلك ح�ص�صا يدر�سها
 ،حيث يعتربون ح�صته نوعا من ال�سياحة
داخل املدر�سة  ،وميكن �أن يدر�سها �أو ي�ؤديها
�أي معلم حيث الحتتاج �إىل تخ�ص�ص عندهم
 ،وهذا يعترب بالطبع فهم خاطئ  ،وهذا
الفهم ملادة الرتبية الريا�ضية يعترب من
خملفات املفهوم القدمي لها .
وقد الحظ الباحثون ب�أن التالميذ ينتظرون
ويرتقبون ح�صة الرتبية الريا�ضية بكل �شغف
و�شوق  ،ويحبونها حبا جما  ،مما يرتتب
عليه من الناحية النف�سية تهيئة الذهن لفهم
الدرو�س التي ت�أتي بعدها ب�شكل جيد ويف جو
معافى و�صحيا ،كنتيجة للراحة الذهنية
التي ح�صلو عليها بعد كرثة احل�ص�ص وتدفق
الدرو�س
خالل
من
املعلومات
ملختلفة
ا

واملتنوعة.
كما �أن هذا الإجتاه نف�سه يف الرتبية
احلديثة قد خلق ثورة حقيقية �ضد املفهوم
القدمي لعالقة الريا�ضة بالدرا�سة وكذلك
عالقة الريا�ضة باملدر�سة  ،حيث كان يعتقد
يف ال�سابق ب�أن مهمة الرتبية الريا�ضية هي
تقوية اجل�سم وبناء الهيكل الع�ضلي للإن�سان
لعقلية
فقط  ،وال عالقة لها بالرتبية ا
العقل للرتكيز
املتمثلة يف تهيئة
يف الدرا�سة والفهم
واال�ستيعاب ،
ولهذا يخربنا
تاريخ الرتبية
و ا لتعليم
عند
ا لأ مم

مثل
القدمية
و ا لر و ما ن
ا ليو نا ن
وغريهم ب�أنه كان يتم ربط الريا�ضة
بالفرو�سية والتدريب الع�سكري دائما ،
وذلك بهدف تقوية الن�شئ ملواجهة الأعداء
والدفاع عن تلك الأمم يف املدنيات القدمية
 ،ومل يكن لها مكان يف مدار�سهم �أو
درو�سهم بعك�س ما هو احلال يف املدار�س
احلديثة .
وقد تو�صلت الأبحاث احلديثة
�إىل �أن الريا�ضة التي تقت�ضي
التن�سيق بني حركات العديد
من �أجزاء اجل�سم ،مثل ت�سلق
اجلبال �أو لعب كرة ال�سلة �أ و
الطائرة ،ت�ؤدي �إىل تن�شيط الف�ص
اجلبهي يف املخ الذي �سبق
الإ�شارة �إىل دوره يف الرتكيز ،كما
�أن جمرد امل�شي يف الهواء الطلق
ي�ؤدي �إىل حت�سني �رسيان الدم يف
خاليا املخ ،وهو الأمر الذي ي�ستمر
ت�أثريه ومفعوله حتى بعد انتهاء
ممار�سة الريا�ضة �أو امل�شي.
كما �أثبتت الأبحاث التي �أجريت على تالميذ
املرحلة االبتدائية ،ب�أن التالميذ الذين
يح�صلون على ح�صة تربية ريا�ضية كل يوم
على ح�ساب الوقت املخ�ص�ص للمواد العلمية
الأخرى  ،يحققون نتائج �أف�ضل خا�صة يف
مادة احل�ساب ،مقارنة بزمالئهم الذين
يح�صلون على وقت درا�سي �أطول يف املواد
العلمية املختلفة  ،وال يح�صلون على ح�ص�ص
تربية ريا�ضية  ،ولذلك خل�ص العلماء نتائج
�أبحاثهم يف �شعار «احلركة ت�ساعدك يف
احل�ساب».
�أو�ضح علماء املخ
لك
كذ
ب�أن قراءة الروايات
و ا لأ ع�صا ب
ب�صورة
ت�ساعد
ا لطو يلة
كبرية على احل�صول
على ذاكرة قوية ،
لأن الطفل الذي
كتابا من 500
يقر�أ
ً
يكون
�صفحة،
عليه �أن يحتفظ
طوال الوقت يف
ذاكرته بالأحداث
وت�سل�سلها و�صفات
ال�شخ�صيات التي
مرت عليه من �أول
بحيث
الكتاب،

قادرا على فهم نهاية
يكون
ً
الرواية ،وهو الأمر الذي يعترب
تدري ًبا جي ًدا للذاكرة.
وهنا ن�أتي �إىل احلقيقة العلمية
الثابتة والقائلة ب�أن اجل�سم
والعقل يعتربان وجهان لعملة
واحدة  ،وي�ؤثران ويت�أثران
ببع�ضهما البع�ض ب�شكل كلي
حتقيقا للحكمة القائلة ب�أن "العقل
ال�سليم يف اجل�سم " كما �أنه الميكن �أن
يوجد اجل�سم ال�سليم يف العقل غري ال�سليم
 ،والعملية التعليمية الميكن �أن تتم �إال
بالن�شاط اجل�سمي زائدا الن�شاط
العقلي  ،فمثال �إذا كان الدار�س
ميار�س القراءة والكتابة فهما تبد�آن
بالفهم ( عمل عقلي ) ومن ثم تنجزان
بالعمل ( عمل ع�ضلي ج�سمي )  ،وهذا
يعني ب�أنه كلما كانت �أج�سامنا
�صحيحة كلما كانت فر�صنا كبرية
للتمتع بذاكرة �أقوى وتعلم ناجز  ،وكلما
كانت عقولنا �سليمة و�صحية انعك�س ذلك
�إيجابا يف �صحتنا اجل�سمية  ،فالعقل واجل�سم
ع�ضوان متالزمان ومكمالن لبع�ضهما البع�ض
يف جميع الأن�شطة �سواءا كانت تعليمية
�أوغريها  ،وهما كل الينف�صل  ،و�إذا
ت�أثر �أحدهما �سلبا انعك�س ذلك على
الآخر
اجلانب
متاما  ،والميكن
�أن نهتم ببناء
�أحدهما مبعزل عن
الآخر.وهذه هي
النظرة املتكاملة
للمخلو قا ت
عموما ،
نحن
و
ك�أولياء �أمور
وك�آباء يجب
علينا العناية
بالأبناء من
النواحي
جميع
ا ل�شعو ر ية
والعاطفية والنف�سية واجل�سمية والعقلية
.........الخ  ،من �أجل �أن ينجحو يف
درو�سهم ويتفوقو فيها ومن �أجل �أن يحققو
م�س�ستقبلهم امل�رشق من خالل العلم واملعرفة
النظرية والعمل التطبيقي .
وعلينا االهتمام بجعلهم ميار�سون الريا�ضة
يف فرتات متقطعة �أثناء املذاكرة �أوالدرا�سة
 ،ولي�س فقط �ضغطهم و�شدهم يف املذاكرة
بال فوا�صل �أو فرتات للراحة  ،فكما �أن اجل�سم
يحتاج �إىل راحة ف�إن الذهن �أي�ضا يحتاج �إىل
راحة و�إىل تن�شيط  ،ومبا �أن املذاكرة عمل
ذهني يف املقام الأول  ،ف�إذا مل يجد الذهن
الراحة الكافية ي�صبح عمل اجل�سم جمرد
�صورة �أو �آلة متحركة بالفهم �أو ا�ستيعاب
ذهني  ،وهذا هو الأخطر � ،أخطر �شيئ هو
ظهور التلميذ ( وهو ميثل ) ظهور التلميذ
وك�أنه يفهم وذهنه �شارد �إىل عامل �آخر  ،وهذا
هو �أي�ضا ما يحتم علينا لي�س فقط �أمرهم
باملذاكرة  ،ولكن املتابعة والت�أكد من �أنهم
بالفعل يفهمون �أم ال  ،يركزون �أم ال ،يحلون
التمارين والتدريبات فعال من ذاكرتهم �أم
يلج�ؤون �إىل احليل مثل النقل والغ�ش ......
الخ � ،أم ي�ستعملون �أذهانهم .
والأمر الآخر الأكرث �أهمية هو �أنه وعند
و�ضعنا جلدول املذاكرة علينا �أال نن�سى ،
وعلينا �أن نت�أكد على �أن اجلدول يحتوي على

فرتات للراحة واللعب والت�سلية �أوالريا�ضة
واحلركة اجل�سمية ........الخ  .ويقرتح
بع�ض الباحثني �أن جنعل التلميذ ميار�س
التمارين الريا�ضية بتوقيف نف�سه ملدة
 30ثانية كل �ساعة ملدة �شهر فهذا من
�ش�أنه �أن يزيد اليقظة الذهنية عنده .
كما �أن الأمر الآخر الذي يجب العناية به
بقدر الإمكان هو النظام الغذائي الذي يجب
�أن يكون متنوعا بقدر الإمكان  ،ومهما كان
ب�سيطا علينا مراعاته وعدم اعتباره من
الأ�شياء التي الدخل لها يف فهم وا�ستيعاب
التلميذ لدرو�سه ،
ويف هذا ال�سياق يو�صي خرباء التغذية �إىل
�أن الأطفال غالبا الينجذبون كثريا �إىل تناول
الأطعمة خا�صة �إذا كانت ت�شغل بالهم �أ�شياء
�أخرى جانبية مثل اللعب �أو الذهاب �صباحا
�إىل املدر�سة ...الخ  ،مما قد يرتتب عليه
عدم تناولهم لوجبة الإفطار  ،حيث لوحظ
ب�أن الأ�شخا�ص �أو االبناء الذين اليتناولون
وجبة الإفطار ويذهبون �إىل الدرا�سة �أو
العمل يبد�أون يومهم هذا ب�إح�سا�س بالك�سل
واخلمول  ،وقلة الن�شاط الذهني والع�ضلي
 ،مما ي�ستوجب على الآباء متابعة �أبنائهم
�أثناء تناول الوجبات خا�صة وجبة الفطور
.،
ويجب �أن يكون الإفطار متوازنا �أى به
تنوع للعنا�رص الغذائيه املختلفة مثال
وجبة بليلة �أوكورن فليك�س وي�ضاف
�إليها بع�ض الفواكه واملك�رسات مثل الفول
ال�سودانى).
–وبعد ذلك يجب �أن يتناولوا وجبة
خفيفة بعد �ساعة من امل�ستح�سن �أن يكون
كوبا من الزبادى ومعه  1ملعقة ع�سل
وبعد �ساعتني يتم تناول بع�ض الفاكهة
ال�سهلة،
وي�أتى وقت الغداء  ،والذى البد و�أن
يكون مكونا من العنا�رص الهامة.
مثل قطعة بروتني �صغرية �أوكوب من
العد�س �أواحلم�ص �أوالبطاط�س و�سلطة
خ�رضاء وي�صاحب هذه الوجبة كوب من ع�صري
الربتقال ،وت�أتى فرتة بعد الظهر ويكون
فى الأغلب وقت املذاكرة وهو الأهم.
ثم وجبة زبادى � ،أومن املمكن تناول
قطعة حلوى �صغرية و�أكرث املواد الالزمة فى
هذا الوقت من اليوم هى الربوتني والفاكهة
وخا�صة البلح والتمر فمن املمكن تناوله
فى حالة اجلوع كذلك املك�رسات كالفول
ال�سودانى والزبيب والف�شار واجلبيللى
والزبادى ...الخ ..
الع�شاء  :ويكون عبارة عن قطعة بروتني
خفيفة كالتونة �أوالبي�ض ومعها ال�سالطة
وكوب من الزبادى و 4/1رغيف فهذا من
�ش�أنه �أن يجعل الطالب يكمل مذاكرته حيث
�إنه ي�ساعد على الرتكيز  ،وهذه الن�صيحة
الأخرية التى نريد �إ�ضافتها من التغذية من
�أجل ذاكرة جيدة هى �أنه البد من احلر�ص على
تناول الأ�سماك من ثالث �إىل �أربع مرات �أ�سبوعيا
،وذلك ملا بها من فيتامينات ومعادن كثرية
ت�ساعد على الرتكيز والتذكر.
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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

يقوم جوهر التنمية على قاعدة �إجناز وحتقيق
غايات هناء ورفاهية و�إ�ستقرار الإن�سان (الأ�سرة) ,
كما �أنها تعتمد عليه يف �إنزال تلك ال�سيا�سات على �أر�ض
الواقع وبالتايل فهي تنمية بالإن�سان وللإن�سان  .كما
تقوم م�س�ألة تنظيم ومتكني الأ�سرة على مفهوم توفري
الو�سائل الالزمة لبناء تلك الأ�سرة و�ضمان ا�ستمرارها
مبا يحقق الغايات املرجوة منها .وبالتايل ف�إن النهــو�ض
بالأ�سرة يتطلب ب�شكـل �أ�سا�سي �أن تعي�ش الأ�سـرة بجميـع
مكـوناتـــها م�ستجدات احلياة بكل تفا�صيلها ,والتي تفر�ض
بال�ضرورة �إدخال بع�ض التغريات الإيجابية من حيث
املفاهيم والأ�ساليب التي تن�سجم مع حاجاتها ومع التحديات
التي تواجهها .وي َُر ِك ُز املجتمع الدويل على �ضرورة متكني
املر�أة عرب خطط التنمية امل�ستدامة لعام  , 2030والو�ضع
بعني الإعتبار حقيقة �أنه ,متى ما �أطلق العنان لقوة املر�أة,
ف�إنه ب�إمكاننا ت�أمني امل�ستقبل للجميع .وعلى الرغم من �أنه
نظري ًا وقانوني ًا لي�س هنالك ما مينع الن�ساء من الإ�ستفادة
من الفر�ص التنموية املتاحة � ,إال �أن واقع احلال ي�شري
�إىل وجود بع�ض امل�شاكل و العقبات التي تواجهها الن�ساء
يف جمتمعاتنا املحلية والتي حتد من فر�ص قيامهن بتلك
الأدوار وبالتايل فمجتمعنا ما زال يف حاجة �إىل املزيد من
التوعية ب�أهمية املر�أة ودورها يف املجتمع  .هذا وغريه من
املحاور ذات ال�صلة �سنثري النقا�ش حولها يف �صفحةاليوم
�إن�شاءاهلل .
�سيحتفل املجتمع الدويل غد ًا  ,احلادي
ع�رش من يوليو اجلاري باليوم الدويل
لل�سكان حتت �شعار " 'تنظيم الأ�رسة بو�صفه
حق ًا �إن�ساني ًا "  .ومن اجلدير بالذكر �أن
هذا العام  2018م  ,ميثل الذكرى ال�سنوية
اخلم�سني النعقاد امل�ؤمتر الدويل حلقوق
الإن�سان يف عام  ,1968والذي �أكدت وثيقته
اخلتامية املعروفة با�سم �إعالن طهران ,و�أن
ال للمجتمع
حماية الأ�رسة والطفل تظل �شاغ ً
الدويل ,بالإ�ضافة �إىل �أن حرية الأبوين
يف تقرير عدد �أبنائهما والفرتات الفا�صلة
بينهم بروح امل�س�ؤولية هو حق ان�ساين
�أ�سا�سي لهما  .وت�شري التقديرات احلالية
للأمم املتحدة �إىل �أن ما يقرب من  83مليون
�شخ�ص ُ ,ي�ضافون �إىل �سكان العامل كل عام.
وحتى على افرتا�ض �أن م�ستويات اخل�صوبة
�ست�ستمر يف االنخفا�ض ,فمن املتوقع �أن
ي�صل عدد �سكان العامل �إىل  8.6مليار يف
عام  ,2030و  9.8مليار يف عام  2050و
 11.2مليار يف عام  2100م وفق ًا لإ�سقاطات
املتغريات املتو�سطة .
من اجلدير بالذكر �أن قادة العامل ,
�ضمنوا الأهداف والغايات التي اتفقوا عليها
َّ

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

احلق الإن�ساين يف التخطيط الأ�سري

يف �أجندة التنمية امل�ستدامة لعام  2030م ,
ر�ؤيةً يف منتهى الطموح  ,تقوم على �إحداث
التحول الذي ي�صبو اليه اجلميع  .وت�صبو
تلك الر�ؤية لإجناز عامل يتمتع باملوا�صفات
التالية :
 1خالي ًا من الفقر واجلوع واملر�ضوالعوز ,ميكن �أن تنتع�ش فيه جميع �أ�شكال
احلياة
 2م�ؤكد ًا فيه الإلتزام فيما يتعلق بحقالإن�سان يف احل�صول على مياه ال�رشب
امل�أمونة وخدمات ال�رصف ال�صحي,
وتتوافر فيه �سبل حم�سنة للنظافة ال�صحية
 3متاح ًا فيه الأغذية الكافية وامل�أمونةواملي�سورة التكلفة واملغذية
 4فيه املوائل الب�رشية �آمنة وقادرة علىال�صمود وم�ستدامة
 5يتاح فيه لكل الن�ساء والفتيات التمتعبامل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني ,وتزاح
عنه جميع العوائق القانونية واالجتماعية
واالقت�صادية التي حتول دون متكينهن
 6تكون فيه �أمناط اال�ستهالك والإنتاجو�أوجه ا�ستعمال كل املوارد الطبيعية -من
الهواء �إىل الأر�ض ومن الأنهار والبحريات
وطبقات املياه اجلوفية �إىل املحيطات
والبحار � -أمناطا و�أوجه ا�ستعمال م�ستدامة
 7تكون فيه التكنولوجيا يف تطويرهاوتطبيقها مراعية للمناخ وحمرتِ مة للتنوع

البيولوجي وقادرة على ال�صمود
 8تعي�ش فيه الإن�سانية يف وئام معالطبيعة وحتمى فيه احلياة الربية و�أنواع
الكائنات احلية.
وهنا ال ب�أ�س عزيزي القارئ الكرمي من
املرور يف ال�سطور التالية  ,على املعايري
الت�سعة لإعالء احلق الإن�ساين يف تنظيم
الأ�رسة:
 1جتنب التمييز :حيث �أنه ال ينبغي �أنمتنع خدمات تنظيم الأ�رسة واملعلومات
املعلومات املت�صلة بها ب�سبب نوع العرق
�أو �إعاقة �أو احلالة االجتماعية �أو امليول
اجلن�سي �أو الهوية اجلن�سانية .
� 2إتاحة الب�ضائع واخلدمات ذات ال�صلة:ينبغي للبلدان �ضمان �إتاحة الب�ضائع
واخلدمات املت�صلة بتنظيم الإ�رسة للجميع
 3تي�سري احل�صول على الب�ضائعواخلدمات :ينبغي للبلدان �ضمان تي�سري
ح�صول اجلميع على الب�ضائع واخلدمات
املت�صلة بتنظيم الأ�رسة.
 4القبول :ينبغي �أن تتاح خدمات موانعاحلمل واملعلومات املت�صلة بها �إتاحة حتفظ
الكرامة  ،ومبا يحرتم القواعد الأخالقية
للمهن الطبية وكذلك احرتام ثقافة الأفراد
 5اجلودة :بنبغي ن�ش�أن تخلور املعلوماتاملت�صلة بتنظيم الأ�رسة من الأخطاء العلمية
و�أن تن�رش ب�شكل
وا�ضح.
القرارات
6املدرو�سة :للأفراد
احلق يف اتخاذ
القرارات الإجنابية
املنا�سبة لهم بدون
�ضغوط �أو �إجبار �أو
ت�ضليل
 7اخل�صو�صيةوالثقة :ينبغي �أن
حتفظ خ�صو�صيات
الذين
الأفراد
ي�سعون �إىل احل�صول
اخلدمات
على
واملعلومات املت�صلة
بتنظيم الأ�رسة
امل�شاركة:
8تقع على البلدان
�ضمان
م�س�ؤولية
الأفراد
م�شاركة
معرفية
م�شاركة
فاعلة يف ما كل ما

ي�ؤثر فيهم ,مبا يف ذلك الق�ضايا ال�صحية
 9امل�ساءلة :ينيغي �أن ُتو�ضع النظمال�صحية والنظم التعليمية والقيادات
و�صانعي ال�سيا�سات يف مو�ضع امل�ساءلة
�أمام جماهريهم مبا ي�ضمن احلقوق الإن�سانية
لتلك اجلماهري يف ق�ضية تنظيم الأ�رسة .
�أما يف ال�سطور التالية فال ب�أ�س من
�أن نذكر �أهم املوا�ضيع التي ينبغي �أن
تتناولها عملية تنظيم الأ�رسة  ,وذلك على
�سبيل املثال ال احل�رص :
 1ن�رش الثقافة العلمية التي تتعلقبنظرة الأمة �إىل الأ�رسة ,ودورها يف حتقيق
الأهداف الوطنية والإن�سانية التي ُحددت
مبا يتنا�سب وحاجات الفرد والأمة
 2رفع م�ستوى وعي املواطنني بال�سيا�سةال�سكانية للدولة  ,وارتباطها بامل�صالح
العليا وامل�صالح الفردية مع ًا ومن ثم دفعهم
�إىل تبنِّي هذه ال�سيا�سات واالقتناع بها
 3امل�شاركة يف بناء املناهج الرتبويةو�إعداد اخلطط للو�سائل الإعالمية الوطنية
من �أجل �أن ت�ؤدي دورها يف حتقيق الأهداف
الوطنية املتعلقة بالأ�رسة
 4ت�أهيل النا�شطني يف حقل التوعيةاالجتماعية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلمعيات الأهلية وتزويدهم باملعارف
ال�رضورية والالزمة لإجناح عملهم وحتقيق
الأهداف الوطنية املنوطة بهم
 5العمل على درا�سة القوانني املت�صلةبالأ�رسة وتطويرها ب�إ�ستمرار مبا يتنا�سب
والغايات املرجوة وكذلك م�ستوى وعي
املجتمعات املحلية امل�ستهدفة
� 6إقامة برامج وطنية لت�أهيل املقدمنيعلى الزواج عرب تزويدهم باملعارف
العلمية الدينية منها وال�صحية والقانونية
والنف�سية التي ت�ساعدهم على االختيار
ال�صحيح للطرف الآخر ال�رشيك يف بناء
الأ�رسة و�ضمان ا�ستمرار بناء الأ�رسة مبا
يحقق �سعادة الإن�سان
� 7إقامة مراكز ومعاهد لبحوث الأ�رسةتهتم بالدرا�سات العلمية املتعلقة بالق�ضايا
الأ�رسية وتقوم بتوفري املعلومات الالزمة
لبقية الأن�شطة والفروع املت�صلة بتنظيم
الأ�رسة ومن ذلك بناء قاعدة بيانات تقوم
على م�سح �إح�صائي دقيق للمجتمع  ,وترتبط
بامل�ؤ�س�سات والهيئات ذات ال�صلة.
و�سنوا�صل يف العدد القادم مع حماور
تتعلق بالربامج اجلارية �ضمن حمور تنمية
ومتكني الأ�رسة والتخطيط ال�سكاين على
امل�ستوى املحلي ان�شاءالله .
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يف زيارة تاريخية للبالد ...رئي�س وزراء �أثيوبيا �آبي �أحمد ينهي عقود من القطيعة بني البلدين!!!!

الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ي�شيد باخليار الكبري الذي انتهجه الدكتور �أبي احمد لتعوي�ض
ما�ضاع من وقت وفر�ص لأكرث من ع�شرين ً
عاما م� ً
ؤكدا وقوف �إرتريا اىل جانبه
تقرير /حممود عبداهلل "ابو كفاح"

موا�صلة للزيارة التي قام بها وزير
اخلارجية الإرتري عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ميانى قرب�آب لأثيوبيا يف ال�شهر
املا�ضي �شهدت العا�صمة �أ�سمرا االحد
املا�ضي املوافق الثامن من يوليو 2018م
حدث ًا تاريخي ًا فريد ًا من نوعه ,,,فبعد
قطيعة �إ�ستمرت بني البلدين اجلاريني الكرث
من عقدين .خرجت اجلماهري الإرترية وب�شكل
عفوي من منازلها يف �ساعات ال�صباح االوىل
لإ�ستقبال �ضيف البالد الكبري الدكتور �آبي
احمد رئي�س وزراء �أثيوبيا والوفد املرافق له
والذي �ضم وزير اخلارجية ال�سيد  /ورقنيه
قبيهو ووزيرالإعالم ال�سيد� /أحمد �شيدى
والناطقة ب�إ�سم ممثلي ال�شعب ال�سيدة /
مفرحات كامل ,والناطقة ب�إ�سم جمل�س الإحتاد
ال�سيدة /خريية �إبراهيم ورئي�س �إقليم العفر
ال�سيد حاج �سيم اول وبع�ض الإعالميني.
وكان يف ا�ستقبال الوفد الذي قدم مبا�رشة
من ادي�س �أبابا اىل ا�سمرا عرب �إحدى طائرات
اخلطوط اجلوية الأثيوبية ,يف املطار فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي و�سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة ال�سيد/
االمني حممد �سعيد ورئي�س هيئة �أركان قوات
الدفاع اجلرنال فليبو�س ولديوهن�س ووزير
اخلارجية عثمان �صالح وم�ست�شار الرئي�س
ال�سيد /ميانى قرب�أب وجمع غفري من م�س�ؤويل
احلكومة واجلبهة ...ورجاالت الدين واالعيان
والريا�ضيني وغريهم من املواطنني...
وبعد عزف �سالح املو�سيقى للن�شيد الوطني
للبلدين ...طاف فخامة الرئي�س برئي�س
الوزراء الأثيوبي �آبي احمد على كبار م�س�ؤويل
احلكومة واجلبهة الذين كانوا باملطار على
�رشف �إ�ستقباله...وعقب اخذ ق�سط من
الراحة يف �صالة الإ�ستقبال اجته املوكب
اىل الق�رص الرئا�سي ,,,حتفه افواج كبرية
من املواطنني وهم يحملون الأعالم الإرترية
والأثيوبية و�صور للرئي�سان والفتات تعلن
ترحيبها بال�سالم .....وح�سب الربنامج
املعد فقد انطلق املوكب من بوابة املطار
وحتى �شارع ال�شهداء ومنه اىل �ساحة الفاحت
من �سبتمرب لينعطف ثانية اىل الوراء وي�صل
اىل مق�صده االخري يف نهاية املطاف اي الق�رص
الرئا�سي...
ويف قاعة هقر بالقرب من الق�رص الرئا�سي
التقى فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
بالدكتور �آبي �أحمد رئي�س وزراء جمهورية
اثيوبيا الإحتادية الدميقراطية وبحث
معه املجاالت الدبلوما�سية وال�سيا�سية

م�ست�شار الرئي�س/ال�سيد مياين قرباب
والإجتماعية والإقت�صادية التي تهم البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.
وبخ�صو�ص م�ضمون املباحثات التي جرت
قال ال�سيد /ميانى جرب�آب(الهدف الرئي�سي من
هذا اللقاء هو تهيئة املناخ املالئم لإحداث
تغيري �إيجابي ي�صب يف م�صلحة البلدين يف
اقرب وقت ممكن دون الإلتفات اىل الوراء
و�إجرتار ذكريات املا�ضي,والتمهيد ملرحلة
جديدة يف القرن الأفريقي يعمها التفا�ؤل
بناء ًا الظروف امل�شجعة التي خلقت يف
العالقات بني دولتي �إرتريا و�أثيوبيا).وا�شار
اىل ان ال�شعبني الإرتري والأثيوبي خ�رسا
الكثري خالل ال�سنوات الع�رشين املا�ضية
,ودفعا الغايل والنفي�س من اجل ال�سالم الذي
ظال ين�شدانه بكل لهفة ,وان املرحلة التي
نلجها هذه الأيام تنفذ مببادرة الزعيمني دون
اي �أطراف �أخرى مما ي�ؤكد الرغبة العارمة
للبلدين يف حتقيق ال�سالم وح�سم خالفاتهما
مرة و�إىل الأبد)
وا�ضف ال�سيد /ميانى قائ ًال(ان هذا املناخ
الذي يدعو للتفا�ؤل �أتي بف�ضل �صمود ال�شعب
الإرتري ون�ضال ال�شعب الأثيوبي من اجل
التغيري ,وان هذه املرحلة �ست�ضع الأ�سا�س
املتني مل�سريتنا امل�ستقبلية نحو ال�سالم
وال�صداقة والتعاون).
ويف اثناء انهماك اجلميع يف ا�ستقبال الوفد
الزائر للبالد �صبيحة يوم الأحد كنا قد اجرينا
عدد من اللقاءات ال�صحفية مع بع�ض املواطنني
على جانبي �شارع احلرية عن انطباعاتهم
بخ�صو�ص تلك الزيارة ,و�أول من التقينا بها
هي ال�شابة �سقن مربهتو التي كانت تتو�شح
العلم الإرتري ويف يدها العلم الأثيوبي حيث

قالت يف معر�ض ردها على �س�ؤالنا ( �سعادتي
بزيارة الدكتور �آبي احمد اىل �إرتريا من اجل
تر�سيخ ال�سالم بني البلدين الحتدها حدود..
فانا عاجزة عن التعبري عما يختلج �صدري
من م�شاعر واحا�سي�س.وبهذه املنا�سبة ادعو
ال�شباب للمحافظة على ماحتقق من �إجناز
باملزيد من العمل وا�شاعة احلب والوئام).
اما ال�سيدة هيلني �آر�أيا فتقول ( عموم ًا اجواء
ال�سالم التي نعي�شها اليوم تبعث يف دواخلنا
الغبطة وال�رسور,وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي
فانا يف قمة ال�سعادة ال�سيما وان جميئي اىل
ارتريا هذه الأيام بعد ع�رش �سنوات �صادف
هذا احلدث التاريخي البهيج,وكل ما امتناه
يف هذه ال�سانحة ان ي�ستمر �شعبي �إرتريا
و�أثيوبيا يف طريق ال�سالم ويعي�شا �سويا يف
حمبة ووئام).
ومن جهتها تقول ال�سيدة ويني �أرقا �أر�أيا
القادمة من املانيا "ا�شعر بال�سعادة الغامرة
لزيارة الدكتور �آبي احمد اىل �أ�سمرا والتي
تهدف اىل فتح �صفحة جديدة يعمها ال�سالم
بني البلدين,,فال�شعب الإرتري �شعب يع�شق
ال�سالم واال�ستقرار والت�آلف وهذا هو �رس
اال�ستقبال الكبري الذي حظي به الوفد الزائر
وبهذه املنا�سبة ادعو �شعبي ارتريا واثيوبيا
لال�ستفادة من هذه الفر�صة والعمل �سويا من
اجل ال�سالم).
وبدورها تقول ال�سيدة �آمنة �أدري�س (فرحتى
الحدود لها بهذه الزيارة التاريخية وانا بكل
�رصاحة عاجزة عن التعبري والي�سعني �إال ان
�أقول احلمد لله الذي اتاح لنا ر�ؤية هذا اليوم
الفريد,كما ادعو اجلميع للمحافظة على هذا
الإجناز الكبري الذي �ضحينا من اجله بالغايل
والنفي�س ).
اما ال�سيد /حممد علي ح�سن فيقول (انا �سعيد
بزيارة �ضيف البالد الكبريالدكتور �آبي �أحمد
لإرتريا,فقد حتقق اليوم ال�سالم الذي ظللنا
نحلم به الكرث من عقدين و�أ�صبحت الفرحة
بادية يف كل الوجوه ,وبهذه املنا�سبة امتنى
ان تعود الأخوة بني ال�شعبني اىل و�ضعها
الطبيعي ب�أ�رسع ماميكن).
اما ال�شاب يوناتان �إفرمي فيقول من
جهته(يف البدء ا�شكر الله على هذه النعمة
التي انعمها علينا ,ف�أنا ولدت وترعرعت يف
اثيوبيا وابعدت من هناك ب�سبب تلك احلرب
التي ن�شبت بني البلدين وبالتايل فرحتي
كبرية مبا حتقق من �سالم بني الدولتني,وان
مانراه اليوم من ا�ستقبال كبري لرئي�س وزراء
�أثيوبيا الدكتور �آبي احمد يعرب عن ع�شق
ال�شعب الإرتري لل�سالم اكرث من غريه من
�شعوب العامل وانا على يقني بان امل�ستفيد

االول من هذه املبادرة ال�شجاعة التي اتخذتها
حكومتي ارتريا واثيوبيا هما �شعبي البلدين
وبالتايل ينبغي ان يع�ضا على هذا ال�سالم
بالنواجز حتى ي�صبح بلدينا منوذج مثايل يف
القارة ال�سمراء من حيث النماء والإ�ستقرار)
ومن جهته يقول ال�سيد �/إبراهيم عنجة (يف
البدء اهنئي ال�شعب الإرتري على هذا الإجناز
الكبري الذي حققه بف�ضل �صموده الإ�سطوري
,فقد كان ينوي اعداء �إرتريا ت�شتيت �شعبها
ومتزيق كيانها اال اننا زدنا متا�سك ًا ووحدة
ومنعة وهانحن اليوم ن�شهد قبول �أثيوبيا
بقرارتر�سيم احلدود امللزم والنهائي لتفتح

�سقن مرباهتو

ال�سيد/حممد علي ح�سن
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بيان م�شرتك لل�سالم وال�صداقة
بني ارتريا واثيوبيا
بذلك �صفحة جديدة من عالقات ال�صداقة
والتعاون بني البلدين اجلاريني,كما اليفوتني
ان اهنئي اي�ض ًا �شعب �أثيوبيا على هذه املبادرة
ال�شجاعة التي اتخذها �سعادة الدكتور �آبي
�أحمد وحكومته بقبول قرارتر�سيم احلدود
امللزم والنهائي,فال�شعب الإرتري �شعب حمب
لل�سالم,والتاريخ ي�شهد على جتربته الرثة يف
الن�ضال ال�سلمي من اجل حق تقرير امل�صري
بدء َا من االحزاب ال�سيا�سية وحركة حترير
�إرتريا و�أن جلوءه اىل الكفاح امل�سلح مل ي�أتي
�إال بعد ان �سدت امامه كل احللول ال�سلمية
,وحتى بعد ان انتزعنا حريتنا من الدرق مل
نتباهى بقوتنا بل �رشعنا يف تنفيذ الإ�ستفتاء
لنثبت بذلك حقنا يف اال�ستقالل بطريقة

املحكمة ال�صادر ب�ش�أنها,,فنحن �شعب يحب
ال�سالم ويعمل من اجله,وبهذه املنا�سبة �أدعو
�شعبي البلدين للعمل ب�صورة جماعية من اجل
التكامل والتعاون وحتويل منطقتنا اىل منطقة
�سالم ومناء وخالية من املجاعات ).
ويف امل�ساء اقام فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي م�أدبة ع�شاء لرئي�س وزراء �أثيوبيا
الدكتور �آبي احمد والوفد املرافق له يف
بلدية ا�سمرا على انغام فرقة �سربيت للفنون
ال�شعبية وفرقة اثر وعدد من الفنانني الكبار
الذين قدموا عدد ًا من االغاين الرتاثية باللغات
الإرترية املختلفة واللغة االمهرية...ويف
املنا�سبة التي ح�رضها لفيف من الوزراء وقادة
اجلي�ش ورجال الدين واالعيان واع�ضاء ال�سلك

و�ضع ًا يف االعتبار للعالقات التي جتمع بني ال�شعبني االثيوبي واالرتري والتي ت�شمل اجلغرافيا
والتاريخ والثقافة واللغة والدين امل�شرتك وامل�صالح امل�شرتكة بينهما:
ومع التذكري ب�أن الفر�ص التي كانت مواتية لل�شعبني من اجل ت�أ�سي�س م�ستقبل زاهي وم�شرق مبني على
الإرث امل�شرتك قد �أهدرت خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية:
و�إنطالق ًا من �أن كال ال�شعبني قررا طي مرحلة كانت مليئة بالآثار ال�سلبية يف منطقة القرن الأفريقي،
والتي دفعا فيها ت�ضحيات كبرية ،ومن �أجل �إ�ستعادة تلك الفر�ص مرة �أخرى ،و�إ�ستبدالها بفر�ص �أخرى
ذهبية-:
تو�صلت كال من احلكومتني الإثيوبية والإرترية �إىل �إ�صدار البيان التايل والذي يعك�س رغبة و�آماين
ال�شعبني- :
�	.1إنهاء حالة احلرب بني �إثيوبيا و�إرتريا .وفتح �صفحة جديدة من ال�سالم وال�صداقة.
� .2ستعمل احلكومتان على ال�شروع يف تطبيع التعاون ال�سيا�سي والإقت�صادي والإجتماعي والثقايف
والأمني مبا يخدم و يدفع لالمام مب�صالح ال�شعبني.
 .3ت�شرع الدولتان يف العالقات التجارية واملوا�صالت واالت�صاالت بينهما  ،و �إ�ستئناف العالقات
الدبلوما�سية والأن�شطة املتعلقة بها.
 .4العمل على تنفيذ قرار مفو�ضية احلدود الإرترية – الإثيوبية.
� .5ستعمل الدولتان مع ًا من اجل �ضمان �إحالل ال�سالم والتنمية والتعاون الإقليمي.
و يف هذه ال�سانحة التاريخية �،إذ تعرب كال احلكومتني عن �شكرهما لكافة �أ�صدقاء �إرتريا و�إثيوبيا و
جميع حمبي ال�سالم ،تنا�شدانهما على تعزيز �صداقتهما ودعمهما.
�أ�سمرا 09 :يوليو 2018م
عن جمهورية �إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
				
عن دولة �إرتريا
رئي�س الوزراء الدكتور �آبي �أحمد
		
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي

ال�سيد/ابراهيم عنجة

ال�سيد/يوناتان �إفرمي
قانونية فكان لنا ما�أردنا ,وعندما ا�شتعلت
احلرب بيننا وبني اثيوبيا بعد التحرير
وتدخل الو�سطاء لإنهاءها كنا نحن اول من قبل
ب�إتفاقية اجلزائر  ,وحتى يف نزاعنا مع اليمن
بخ�صو�ص جزيرة حني�ش كنا اول من قبل بقرار

ال�سيدة/وينى �إرقا �أرايا
الدبلوما�سي املعتمدين يف �إرتريا القى فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقة كلمة خمت�رصة قال فيها
لي�س لدي الكثري مما �أقوله فاحلفاوة الكبرية
التي �أ�ستقبل بها ال�شعب رئي�س وزراء �أثيوبيا
الدكتور �آبي �أحمد دليل وا�ضح على امل�شاعر
التي تنتاب اجلماهري,م�شيد ًا باخليار الكبري
الذي انتهجه الدكتور �أبي احمد لتعوي�ض
ما�ضاع من وقت وفر�ص لأكرث من ع�رشين عام ًا
وم�ؤكد ًا وقوف �إرتريا اىل جانبه.
من جهته تقدم الدكتور �أبي احمد ب�شكره
حلكومة و�شعب �إرتريا على حفاوة الإ�ستقبال
,م�شيد ًا بحر�ص فخامة الرئي�س على ال�سالم
وح�سن اجلوار ومعلنا يف ذات الوقت نهاية
مرحلة الال�سلم والالحرب وبدء مرحلة
جديدة مفعمة بال�سالم والإ�ستقرار والتعاون
وال�رشاكة والتي �ست�شيد حتم ًا ج�رس ًا يفيد
لي�س فقط �إرتريا و�أثيوبيا وامنا اي�ضا �شعوب
القرن االفريقي قاطبة وت�ساهم يف �إيقاف
الهجرة غري ال�رشعية وعودة املواطنني اىل
بالدهم .
كما دعا رجال االديان واالعيان للعمل
بجد و�إخال�ص من اجل تر�سيخ ثقافة ال�سالم
,م�شري ًا اىل تو�صل البلدين اىل �إتفاق مبدئي
لكي ت�ستخدم �أثيوبيا املوانئ الإرترية وكذا
التفاهم لل�رشوع يف بدءخدمات املالحة
اجلوية وت�سهيل حركة املواطنني من و�إىل
البلدين".

ويف �صبيحة يوم ام�س الإثنني وقعت
�إرتريا و�أثيوبيا بيان َا م�شرتك ًا لتدعيم ال�سالم
وال�صداقة بني البلدين ,حيث وقع على البيان
امل�شرتك من جانب دولة �إرتريا فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ومن جانب جمهورية
اثيوبيا الإحتادية الدميقراطية رئي�س الوزراء
�آبي �أحمد علي ,و�ضم البيان امل�شرتك خم�س
نقاط هي-:
� /1إنهاء حالة احلرب بني البلدين ،والتي
ا�ستمرت ع�رشون عاما.
 /2تعزيز التعاون الوثيق بني البلدين يف
املجاالت ال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،والإجتماعية ،والثقافية،
والأمنية.
� /3إ�ستئناف العالقات يف جماالت
النقل ،والتجارة ،والإقت�صاد ،والأن�شطة،
الدبلوما�سية.
 /4تنفيذ القرارات ب�ش�أن احلدود.
� /5سيعمل الطرفان معا ل�ضمان ال�سالم

والتنمية والتعاون على ال�صعيد الإقليمي.
بحيث يتم الإ�رساع بفتح �سفارتي البلدين
يف ا�سمرا وادي�س �أبابا و�إ�ستعادة االت�صاالت
الهاتفية الدولية املبا�رشة بني �إثيوبيا
و�إريرتيا وا�ستخدام �أثيوبيا للموانئي
الإرترية...
وبانتهاء مرا�سم التوقيع توجه موكب
رئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور �آبي احمد اىل
املطار يف طريق عودته اىل ادي�س �أبابا حيث
كان يف وداعه فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
وعدد من م�س�ؤويل احلكومة واجلبهة ورجال
الدين واالعيان ,وبهذه الزيارة املهمة تكون
عجلة قطار ال�سالم بني �إرتريا و�أثيوبيا قد
بد�أت فع ًال بالدوران ,وبات حلم حتقيق
ال�سالم واقع ًا معا�ش ًا بني الدولتني اجلارتني
,فالتهنئة مو�صولة ل�شعبي �إرتريا و�أثيوبيا
بهذا الإجناز العظيم الذي حتقق من خالل
رغبة ال�شعبني وحر�ص قيادتي البلدين على
جتاوز تلك احلقبة املظلمة من احلروب,,,

رئي�س وزراء �أثيوبيا الدكتور �أبي احمد ي�شكر حكومة و�شعب �إرتريا على حفاوة الإ�ستقبال وي�شيد بحر�ص فخامة الرئي�س على
ال�سالم وح�سن اجلوار ويعلن نهاية مرحلة الال�سلم والالحرب وبدء مرلة جديدة مفعمة بال�سالم والإ�ستقرار والتعاون بني البلدين
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اطار مناف�سات دور الثمانية من مونديال رو�سيا

كرواتيا تنهي مغامرة رو�سيا ب�سيناريو دراماتيكي
حجز منتخب كرواتيا ،بطاقة العبور �إىل ن�صف نهائي
ك�أ�س العامل ،بعد فوزه على رو�سيا ،ال�سبت املا�ضي،
ب�رضبات الرتجيح بنتيجة  ،4-3بعد انتهاء الوقت الأ�صلي
بالتعادل  ،2-2يف اطار مناف�سات دور الثمانية من
املونديال .وافتتح ديني�س ت�شري�شيف ،نتيجة املباراة
يف الدقيقة  31من ت�سديدة رائعة ،ثم عدل �أندريه
كراماريت�ش ،الكفة يف الدقيقة  ،39لي�ضيف دوماجوي
فيدا ،الهدف الثاين لكرواتيا ،يف الدقيقة  ،101ثم �أعاد
ماريو فرنانديز النتيجة للتعادل ،يف الدقيقة  .115و�أجرى
املنتخب الكرواتي ،تعديالت على الت�شكيلة ،التي خا�ضت
بها املباراة املا�ضية �أمام الدمنارك ،ب�إ�رشاك كراماريت�ش
بدل من بروزوفيت�ش العب االرتكاز ،كما �أحدثت رو�سيا،
اً
تغيريات عديدة يف طريقة اللعب بالعودة لالعتماد على
 .4-2-3-1و�ساد التحفظ على �أداء املنتخبني يف �أول
 15دقيقة ،حيث �سيطر املنتخب الكرواتي على الكرة يف و�سط امللعب ،دون �سيا�سة هجومية وا�ضحة ،يف حني ظهرت رو�سيا
ب�شكل منظم ،يف اخلط اخللفي .وحاول الرو�س ،ا�ستغالل القوة البدنية للمهاجم دزيوبا ،الفتتاح نتيجة اللقاء ،يف الدقيقة ،16
بعدما ا�ستقبل كرة عر�ضية من فرنانديز ،ولكن مل يتعامل معها بال�شكل الأمثل .وجاءت حماوالت كرواتيا ،غري جمدية على
املرمى ،حيث مل يجد املهاجم الوحيد ماريو ماندزوكيت�ش �أي م�ساندة من العبي الو�سط ،يف ظل م�شاركة الثنائي مودريت�ش
وراكيتيت�ش كالعبي ارتكاز .وكان اجلناح الأمين ريبيت�ش ،العن�رص الأن�شط يف �صفوف كرواتيا ،فقد ت�سبب يف م�شاكل كثرية
ملدافعي رو�سيا ،بف�ضل قوته يف االلتحامات وقدرته على االخرتاق .ويف الدقيقة  ،31ا�ستلم ديني�س ت�شري�شيف ،كرة من
دزيوبا ،على حدود منطقة اجلزاء ،ليقوم بت�سديدة مباغتة� ،سكنت الزاوية اليمنى من مرمى احلار�س �سوبا�سيت�ش ،ليعلن عن
تقدم رو�سيا .وجاء الرد الكرواتي يف الدقيقة  ،39وو�سط غفلة من مدافعي رو�سيا ،جنح ماندزوكيت�ش ،يف التقدم ،ومرر كرة
عر�ضية لكراماريت�ش ،الذي �أودعها بر�أ�سية داخل ال�شباك .وبد�أ العبو كرواتيا ،يف �صنع اخلطورة على مرمى �أ�صحاب الأر�ض يف
ال�شوط الثاين ،وظهرت ال�رسعة يف �أدائهم ،وبات انت�شارهم �أف�ضل عن الفرتة الأوىل وكاد بري�سيت�ش �أن يعطي كرواتيا هدف
التقدم ،من كرة و�صلته داخل منطقة اجلزاء ،ولكنه �سددها يف القائم يف لقطة غريبة .و�أجرى مدرب رو�سيا ،تغيريين بدخول
بدل من ت�شري�شيف و�ساميدوث ،كذلك دفع زالتكو داليت�ش ،بربوزوفيت�ش وبريفيت�ش وكوفا�سيت�ش،
�سمولوف و�إيروخاين ،اً
بدل من بري�سيت�ش و�سرتينيت�ش كراماريت�ش .ويف الدقيقة الأخرية من املباراة� ،أثار احلار�س �سوبا�سيت�ش ،الذعر بني رفاقه،
اً
بعدما �سقط مت�أملا من �إ�صابة يف الع�ضلة اخللفية ،ولكنه عاد للعب بعد تدخل اجلهاز الطبي ،وتتجه املباراة �إىل الوقت
الإ�ضايف .ومتكن املدافع دوماجوي فيدا ،من ترجيح كفة كرواتيا يف الدقيقة  ،101من ال�شوط الأول الإ�ضايف ،ومن خالل �رضبة
ركنية ،ا�ستغل �سوء متركز العبي رو�سيا ،وو�ضع الكرة بر�أ�سية داخل ال�شباك .ويف ال�شوط الثاين ،عادل ماريو فرنانديز ،النتيجة
لرو�سيا يف الدقيقة  ،115ب�رضبة ر�أ�سية من خمالفة احت�سبها احلكم على العب كرواتيا ،ليتم اللجوء ل�رضبات الرتجيح ،التي
ابت�سمت ملنتخب كرواتيا بنتيجة  4-3بعد �إ�ضاعة منتخب رو�سيا لركلتني.

ك�أ�س العامل
رو�سيا 2018

يف افتتاح مناف�سات دور الثمانية ملونديال 2018

�شياطني بلجيكا ت�سرق �أحالم الربازيل
وفرن�سا تك�سر عقدة �أوروجواي

يف دور الثمانية من بطولة ك�أ�س العامل 2018

�إجنلرتا تقهر لعنة  28عا ًما يف املونديال على ح�ساب ال�سويد
و�صل املنتخب الإجنليزي� ،إىل ن�صف نهائي ك�أ�س العامل،
للمرة الأوىل منذ ن�سخة  ،1990بتغلبه على نظريه ال�سويدي،
بهدفني دون رد ،ال�سبت املا�ضي ،على ملعب �سمارا ،يف
دور الثمانية للمونديال الرو�سي .وحملت ثنائية �إجنلرتا،
توقيع هاري ماجواير يف الدقيقة  ،30وديلي �آيل يف الدقيقة
 ،58لينتظر منتخب الأ�سود الثالثة ،مواجهة الفائز من مباراة
كرواتيا ورو�سيا .ويعد هذا الفوز ،هو الأول للمنتخب الإجنليزي
على نظريه ال�سويدي ،يف نهائيات ك�أ�س العامل ،بعدما تعادل
معه مر ّتني ،الأوىل بنتيجة  1-1يف مونديال  ،2002والثانية
بنتيجة  2-2يف مونديال  .2006ومل يغيرّ مدرب املنتخب
الإجنليزي ،جاريث �ساوثجيت ،من ت�شكيلته الأ�سا�سية التي
اجتازت كولومبيا بركالت الرتجيح يف ثمن النهائي ،حيث ج ّدد
ثقته يف املهاجم رحيم �سرتلينج ،ليلعب بجوار هاري كني� .أما
مدرب املنتخب ال�سويدي ،يان �أندر�سون� ،أجرى تغيريين على
الت�شكيلة ،التي هزمت �سوي�رسا  ،1-0يف ثمن النهائي ،ولعب
�إميل كرافت يف خط الدفاع ،وعاد �سيبا�ستيان الر�سون� ،إىل خط الو�سط بعد انتهاء �إيقافه .وبا�ستثناء ت�سديدة كني الزاحفة من
مرت بجوار القائم يف الدقيقة  ،19مل ي�شهد الن�صف الأول من ال�شوط الأول� ،أي تهديد حقيقي على
خارج منطقة اجلزاء والتي ّ
مرمى املنتخبني ،نتيجة تك ّتل املنتخب ال�سويدي يف ملعبه وعدم رغبته يف مبادلة الإجنليز لل�سيطرة على الكرة .وتبادل الطرفان،
الهجمات ،حتى الدقيقة  ،30عندما افتتحت �إجنلرتا ،الت�سجيل عن طريق ر�أ�سية من ماجواير ،من ركلة ركنية .وظل املنتخب
الإجنليزي ،م�سيطرا على املجريات ،وكاد �أن ي�ضاعف تق ّدمه يف الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط ال ّأول ،عندما و�صلت الكرة �إىل
بدل من
رحيم �سرتلينج ،الذي حاول مراوغة احلار�س ،لك ّنه ف�شل يف ذلك ،لرتتد �إليه الكرة لك ّنه ف�ضل الت�سديد يف قدم املدافع ،اً
التمرير ،لتخرج الكرة �إىل ركلة ركنية .وكاد املنتخب ال�سويدي� ،أن يباغت مناف�سه بهدف التعادل يف الدقيقة  ،47لكن احلار�س
جوردان بيكفورد ،ت�صدى ب�أعجوبة لر�أ�سية ماركو�س بريج .ومن كرة عالية داخل منطقة اجلزاء ال�سويدية ،مرر ماجواير الكرة امام
ي�سجل الإجنليز ،هدفهم الثاين يف الدقيقة  ،58بعدما رفع جي�سي لينجارد ،كرة عر�ضية ارتقى
املرمى دون �أن تلقى متابعا ،قبل �أن
ّ
لها ديلي �آيل ،ليوقع على الهدف الثاين لإجنلرتا .وحرم احلار�س بيكفورد ،ال�سويد من تقلي�ص الفارق يف الدقيقة  ،62عندما
ت�ص ّدى ملحاولة قريبة من فيكتور كالي�سون ،وعاد احلار�س ليبعد ب�أطراف �أ�صابعه ،كرة خطرية من بريج يف الدقيقة  .72ودخل
بدل من جوردان
بدل من ديلي �آيل لتدعيم احلماية �أمام منطقة اجلزاء ،قبل �أن يدخل �إيريك داير ،اً
فابيان ديلف ،يف خط و�سط �إجنلرتا اً
هندر�سون ،ليطلق احلكم� ،صافرة النهاية ،بفوز �إجنلرتا و�صعودها لن�صف النهائي.

يف لقاءات يوم اجلمعة املا�ضي ،ت�أهل منتخب بلجيكا �إىل ن�صف نهائي ك�أ�س
العامل ،بعد الفوز املثري على الربازيل بنتيجة ( ،)2-1يف ملعب "كازان �آرينا"،
حل�ساب دور الثمانية .و�أحرز ثنائية بلجيكا كل من ،الربازيلي فريناندينيو
(هدف عك�سي) ،وكيفني دي بروين ،يف الدقيقتني  13و ،32بينما �سجل
هدف الربازيل ريناتو �أوجو�ستو ،يف الدقيقة  .77وو�صل ال�شياطني احلمر
للمربع الذهبي للمونديال،
للمرة الثانية بعد ن�سخة
 ،1986عقب مباراة جاءت
يف غاية الإثارة والندية .كما
وا�صل منتخب فرن�سا زحفه
يف ك�أ�س العامل بالفوز على
�أوروجواي بهدفني دون رد،
يف افتتاح مناف�سات دور
الثمانية ملونديال .2018
و�سجل رافائيل فاران
و�أنطوان جريزمان هديف
املباراة بالدقيقتني 40
و .61وبهذا االنت�صار ك�رس
املنتخب الفرن�سي عقدة
�أوروجواي يف ك�أ�س العامل
بعد تعادلني بدون �أهداف
يف مونديايل  2002و2010
وخ�سارة بنتيجة ()1-2
يف  ،1966لينتظر الديوك
املواجهة مع بلجيكا اليوم
الثالثاء.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

 4منتخبات �أوروبية ت�سعى لكتابة تاريخ جديد يف املونديال

فرن�سا ت�صطدم ببلجيكا ..وكرواتيا تواجه �إجنلرتا بن�صف نهائي املونديال

العدد ()179

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

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

ك�أ�س العامل
رو�سيا 2018

مباريات ك�أ�س العامل
اليوم الثالثاء (  10يوليو )2018
ال�ساعة 9:00 -:بلجيكا  VSفرن�سا
غد ًا االربعاء (  11يوليو )2018
ال�ساعة 9:00 -:كرواتيا � VSإجنلرتا
حتددت مالمح املربع الذهبي للن�سخة
احلالية لبطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم يف رو�سيا،
وذلك بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي
للعر�س العاملي ،م�ساء يوم ال�سبت.
�ستكون ذكريات التاريخ وجنوم كرة
القدم العظماء ال�سابقني حا�رضة ،عندما
تلتقي �إجنلرتا مع كرواتيا ،وبلجيكا مع
فرن�سا ،بالدور قبل النهائي لبطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم املقامة حاليا يف
رو�سيا.
فمازالت �أ�سماء �أ�ساطري منتخب
�إجنلرتا مثل بوبي مور وجيوف هري�ست،
اللذين قادا الفريق للتتويج بلقبه
العاملي الوحيد عام  ،1966وكذلك بول
جا�سكوين ،الذي �ساهم يف ت�أهل منتخب
(الأ�سود الثالثة) للدور قبل النهائي يف
مونديال  1990ب�إيطاليا ،عالقة يف عقول
وقلوب اجلماهري االجنليزية حتى الآن.
ومل تن�س اجلماهري الفرن�سية حتى الآن
جنمها املعتزل زين الدين زيدان ،الذي
�أحرز مع منتخب (الديوك) ك�أ�س العامل
عام  ،1998وكذلك مي�شيل بالتيني
الذي �صعد باملنتخب الفرن�سي للدور
قبل النهائي يف ن�سختي  1982ب�إ�سبانيا
و 1986باملك�سيك.
ومازالت اجلماهري البلجيكية تتذكر
اجليل الذي �صعد باملنتخب امللقب
بـ(ال�شياطني احلمر) للمربع الذهبي
يف مونديال عام  ،1986والذي ي�ضم
�إينزو ت�شيفو و�إيريك جرييت�س وجان
كوليمانز وجان ماري بفاف وفرانكي
فريكوتريين.
�أما يف كرواتيا ،فاحلديث يدور هذه
الأيام عن النجوم الذين قادوا البلد
الأوروبي لت�سجيل ظهوره الأول يف الدور
قبل النهائي لك�أ�س العامل عام 1998
بفرن�سا ،والذي ي�ضم دافور �سوكر
وزفونيمري بوبان وروبرت بروزيني�سكي.
وخرج الآن جيل جديد من الالعبني
خلالفة �أ�ساطري املنتخبات الأربعة التي
تت�صارع حلجز مكان يف املباراة النهائية
للمونديال يف  15يوليو اجلاري بالعا�صمة
الرو�سية مو�سكو ،واملا�ضي يعني القليل
بالفعل بالن�سبة ملعظمهم.
ويتطلع املنتخبان الكرواتي والبلجيكي
لت�سجيل ظهورهما الأول يف نهائي ك�أ�س
العامل ،يف حني ميكن لفرن�سا �أن تت�أهل
للنهائي للمرة الثالثة يف تاريخها بعد
ن�سختي البطولة عامي  1998و،2006
فيما يحلم املنتخب الإجنليزي بال�صعود
للمباراة النهائية للمرة الثانية يف تاريخه
بعد نهائي ملعب (وميبلي) عام .1966
ولكن بعد هذا املونديال اال�ستثنائي،

الذي �شهد وداعا مبكرا ملنتخب �أملانيا
(بطل العامل) من مرحلة املجموعات،
وكذلك منتخبي �إ�سبانيا والأرجنتني،
اللذين خرجا من البطولة يف دور ال�ستة
ع�رش ،ومنتخب الربازيل� ،صاحب الرقم
القيا�سي يف عدد مرات الفوز بالبطولة
بر�صيد � 5ألقاب ،الذي انتهت م�سريته
يف دور الثمانية ،فال يبدو �أن �أيا من
املنتخبات الأربعة املتبقية يف امل�سابقة
مثقلة بالتاريخ �أو التوقعات ال�ضخمة
واملبالغ فيها.
ويرجع �آخر ظهور ملنتخب فرن�سا يف
املربع الذهبي للمونديال �إىل ن�سخة
امل�سابقة عام  2006ب�أملانيا ،حينما
فاز الفريق الأزرق على نظريه الربتغايل
بهدف نظيف �أحرزه زيدان من ركلة
جزاء.
ويتقا�سم املنتخب الفرن�سي مع نظريه
الإجنليزي املركز الثاين يف قائمة �أ�صغر
املنتخبات الـ 32امل�شاركة يف البطولة
عمرا ،وفقا مل�ؤ�س�سة (�ستاتي�ستا)
الإح�صائية ،حيث ت�ضع اجلماهري
الفرن�سية �آماال عري�ضا على املهاجم
ال�شاب كيليان مبابي �صاحب الـ19
عاما لقيادة بالدها نحو املباراة النهائية
جمددا ،عندما تلتقي فرن�سا مع بلجيكا
ٍ
اليوم الثالثاء مبدينة �سان بطر�سربج.
و�ستجمع مباراة بلجيكا وفرن�سا ،يف
ن�صف نهائي ك�أ�س العامل ،بني فريقني
هجوميني ،ي�ضمان عددا كبريا من
الالعبني الرائعني ،من �أ�صحاب املهارة
وال�رسعة.ويبدو �أنه ال يوجد الكثري ،الذي
مينع بلجيكا وفرن�سا من تقدمي مباراة
قوية ،يف ن�صف نهائي مثري يف �سان
بطر�سربج.
وي�ضم الفريقان عددا كبريا من
الالعبني املميزين ،حيث يلعب كيفن
دي بروين و�إيدين هازارد� ،ضمن
ت�شكيلة بلجيكا.ويف املقابل ،يت�ألق
�أنطوان جريزمان وكيليان مبابي ،بني
�صفوف فرن�سا.كما �أظهر الفريقان قوة
�شخ�صية ،ت�ضيف لأوراقهما الرابحة
كبطلني حمتملني.وانتف�ضت بلجيكا
يف �آخر  25دقيقة من مواجهتها ،يف
دور ال�ستة ع�رش� ،أمام اليابان ،بينما
قدمت فرن�سا �أداء رائعا ،لتحول ت�أخرها
يف ال�شوط الثاين ،وتنت�رص  4-3على
الأرجنتني .وبد�أ الفريقان البطولة ب�شكل
بطيء ،لكنهما و�صال على ما يبدو �إىل قمة
�أدائهما ،يف الوقت املنا�سب.
ويتمثل ال�سالح الناجع للفريقني
يف �رسعة التحول للهجوم ،وامتالكهما
لالعبني يتمتعون مبوهبة غريزية،

و�أثبتوا جدارتهم وح�سمهم يف الكثري من
املواقف.
و�سيتعامل الفريقان بحذر عند التحول
للهجوم ،لعدم ترك م�ساحات خلف
املدافعني ،ميكن �أن ي�ستغلها املناف�س
يف الهجمات املرتدة.
و�سيلج�أ الفريقان للتمرير وج�س
النب�ض ،وانتظار اللم�سات ال�سحرية،
لفتح ثغرات يف الدفاع.وتعج معركة
و�سط امللعب بالكثري من ال�رصاعات
�أي�ضا ،حيث �سيجد بول بوجبا ،العب
مان�ش�سرت يونايتد ،نف�سه يف مواجهة
زميله مروان فياليني.
وتعززت قوة بلجيكا عقب الفوز
على الربازيل ،يف دور الثمانية ،بينما
�ست�ستعيد فرن�سا جهود بليز ماتويدي،
العائد من الإيقاف ،خالل املباراة.
وهذا يعني �أن كورينتني تولي�سو
�سيفقد موقعه ،ليكون بذلك التغيري
الوحيد فيما يبدو على ت�شكيلة فرن�سا،
التي انت�رصت  2/0على �أوروجواي يف دور
الثمانية ،اجلمعة املا�ضي.
و�أمام اليابان ،تعر�ضت بلجيكا ل�ضغط
وح�صار �شديدين من املناف�س ،وواجهت
خطر اخلروج.لكنها انتف�ضت لت�صبح �أول
فريق ،يتعافى من ت�أخره بفارق هدفني،
ليفوز مبباراة يف �أدوار خروج املغلوب،
منذ انت�صار �أملانيا الغربية  3-2على
�إجنلرتا ،بعد وقت �إ�ضايف ،عام .1970
و�شكلت تلك النهاية الرائعة ،بت�سجيل
ثالثة �أهداف قرب النهاية ،لتعوي�ض
الت�أخر بهدفني �أمام اليابان ،حتذيرا
�شديدا للمناف�سني ،من القوة الهائلة
لفريق املدرب روبرتو مارتينيز.
لكن رغم ذلك� ،أجرت بلجيكا تغيريات
ناجعة يف املباراة التالية �أمام الربازيل،
حيث دفع املدرب بفياليني ونا�رص
ال�شاذيل من البداية.ولعب ال�شاذيل للأمام
قليال ،بينما حتول روميلو لوكاكو �إىل
اجلهة اليمنى ،واندفع دي بروين للأمام،
للقيام بدور ر�أ�س احلربة الوهمي.
و�سيجري املدرب مارتينيز املزيد من
التعديالت� ،أمام فرن�سا ،ب�سبب غياب
توما�س مونييه للإيقاف ،ورمبا يعيد
يانيك كارا�سكو للت�شكيلة� ،أو يعتمد
على يان فرتونخن.
ويقف حار�سان متميزان كعائقني� ،أمام
ت�شكيلتني غنيتني بالالعبني الرائعني.
وميكن القول �إن هوجو لوري�س،
ٍ
بت�صد
حار�س مرمى وقائد فرن�سا ،قام
هو الأف�ضل يف البطولة حتى الآن ،عندما
حافظ على تقدم فريقه  ،1-0يف ال�شوط
الأول �أمام �أوروجواي.

الكاف ي�شن حملة تطهري �ضد ر�شاوى احلكام

الإحتاد الإفريقي يقرر �إيقاف  11حكما ب�سبب الف�ساد والر�شوة

قررت جلنة االن�ضباط باالحتاد الإفريقي
لكرة القدم "كاف" �إيقاف عدد من احلكام،
لتورطهم يف ق�ضايا ف�ساد وتالعب يف نتائج
املباريات التي عرفتها القارة ال�سمراء يف
الفرتة الأخرية  ،والتي فجرها �صحفي غاين
من خالل اجنازه فيلم بعنوان "العدد ."12
وتراوحت العقوبات بني الإيقاف مدى
احلياة و�سنتني ،بحيث �أ�صدر "الكاف" قرار
الإيقاف مدى احلياة يف حق احلكم امل�ساعد
الكيني مروا رانغ ،و� 10سنوات يف حق كل
من احلكم التوغويل ياني�سو بيبو واحلكم
امل�ساعد الغامبي �إبرميا جالو.
ومت �إ�صدار عقوبة الإيقاف ل�ست �سنوات
يف حق احلكم الإيفواري ديني�س دميبلي ،و
خم�س �سنوات يف حق كل من احلكم بوكاري
بوكاري ودراوغو ( بوركينا فا�سو) و
احلكام امل�ساعدين موريبا دياكيتي (مايل)
و دميبا بوبو (موريتانيا) و مامان راجا �أبا
مالن �أو�سيني(النيجر).

وعوقب ملدة عامني احلكام امل�ساعدين
الإيفواريني ماريو�س تان و بي فالريو
جوهو وكوليبايل �أبو.
وقررت جلنة االن�ضباط ت�أجيل الف�صل
يف ملفات حكام �آخرين ،حلني التحقيق
معهم من قبل جمل�س الت�أديب يف اخلام�س
من �أغ�سط�س املقبل ،وهم حكام ال�ساحة
الغانيني الثربيدج ريجينالد و بيلو عبودو
وفالي�رش �سي�سل و�أنافو ناثان ويدراوغو
داوود ،ومواطنيهم احلكام امل�ساعدين
نانتريري �إريك و�ساليفو مالك و باديو
براهيم ودافيد الريا و ال�سيدة اكوجنامي
ترييزا  ،بالإ�ضافة حلكم ال�ساحة الليبريي
جيكي جريي.
وكان وزير الريا�ضة الغاين قد قرر حل
احتاد الكرة على �إثر فيلم "العدد  ،"12ومت
�إحالة كوي�سي نيانتاكاي ،رئي�س االحتاد
الغاين لكرة القدم  ،و�أع�ضاء االحتاد �إىل
ال�رشطة.

يف خطوة مفاجئة وبعيداً عن �أ�ضواء ال�صحافة العاملية

ً
باولينيو وتالي�سكا ر�سميا يف غوانغزو �إيفرغراند

�أعلن نادي غوانغزو �إيفرغراند ال�صيني
اليوم الأحد عن تعاقده مع العب بر�شلونة
الإ�سباين باولينيو ومهاجم بي�شكتا�ش
الرتكي �أندر�سون تالي�سكا.
ويف خطوة مفاجئة وبعيداً عن �أ�ضواء
ال�صحافة العاملية� ،أكد الفريق ال�صيني
�أنه تعاقد ر�سميا ً مع الدويل الربازيلي
والعب بر�شلونة باولينيو ( 29عاما ً) على
�سبيل الإعارة ليعود بذلك الالعب جمدداً
للدوري ال�صيني من بوابة نف�س الفريق
الذي تركه يف �أغ�سط�س  2017مقابل 40
مليون يورو.

و�أ�شار الفريق ال�صيني ب�أن باوليينو
عاد معاراً من بر�شلونة ملدة مو�سم مع
�أحقية ال�رشاء مقابل  50مليون يورو.
وكتب فريق غوانغزو �إيفرغراند
عرب موقعه الر�سمي " مرحبا ً بعودتك
باولينيو".
ودخل الفريق ال�صيني املريكاتو
ال�صيفي من �أو�سع �أبوابه بعد ح�صوله
على خدمات الدويل الربازيلي الآخر
�أندر�سون تالي�سكا ( 24عاما ً) معاراً
من نادي بي�سيكتا�ش الرتكي ملدة 6
�أ�شهر.

12

الثالثاء 2018 /7 /10

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()179

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

مدينة بابل تلوث ال�سيارات يتحول �إىل لوحات فنية

وجدت بابل من الألفية الثانية قبل
امليالد وح ّتى الألفية الأوىل قبل امليالد،
كواحدة من �أقدم عوا�صم الع�صور القدمية،
ٍ
حيث كانت عا�صمة بالد ما بني النهرين،
َ
ً
جنوبا ،وكانت يف العهد
م�سافة  88كيلومرت ًا
وتقع قرب نهر الفرات ،وتبعد عن العا�صمة العراقية بغداد
مدينة ريفية ،و�شكلت فيما بعد ً
لعا�صمة �ضمت الأرا�ضي الواقعة جنوبي بالد
نواة
الثالث ململكة �أور جمرد
ٍ
ٍ
ما بني النهرين ،وجزءً من مملكة �آ�شور الواقعة �شمال بالد ما بني النهرين ،بعد �أن قام امللك حمورابي
بدخولها وت�سميتها عا�صمة لهذه الأرا�ضي يف الفرتة بني ( )1792-1750قبل امليالد ،وبوقوع هذه
ً
ً
ً
مطمعا
و�سيا�سيا مميز ًا ،وبذلك �صارت
جتاريا
الأرا�ضي �ضمنها ،وبف�ضل موقعها املميز �أ�صبحت مركز ًا
للغزاة.
�سميت بابل با�سمها هذا الذي يعني بالفار�سية القدمية؛ بوابة اهلل ،وكان جمتمعها ي�ضم ثالث
طبقات من ال�سكان ،مرتبني ح�سب �أهميتهم ،حيث ي�أتي احلر احلا�صل على كامل حقوقه يف الطبقة
ٍ
ً
ً
جميعا،
وحقوقا ،ثمّ ي�أتي العبيد يف النهاية ،وكانت هذه الطبقات
االعلى ،ويليه من هم �أقل حرية
تخ�ضع لقوانني حمورابي عن القانون والأخالق� ،أما احلياة العائلية وطقو�س الزواج ،فكانت ب�سيطة
زواج وغريه،
وتقليدية ،قريبة ملا نعرفه اليوم ،وكان الأهل م�س�ؤولون عن �ش�ؤون العائلة وعالقاتها من ٍ
إ�ضافية للخدم ،كما � ّأن نوافذها كانت تتوزع على �أكرث
غرف �
ٍ
بينما متيزت البيوت يف معظمها على وجود ٍ
ً
معروفا بدقة ،لكنه يقدر ما
جانب للبيت الواحد ،ومل تكن �شوارعها منظمة ،كما � ّأن عدد �سكانها لي�س
من ٍ
بني (� 10000إىل  )50000مواطن ،وبخ�صو�ص معرفتهم بالتنظيم العلمي والتكنولوجي ،فقد امتلك
أعمال خمتلفة ،منها
البابليون القدرة على احل�ساب ،وقاموا ب�شق القنوات املائية وبناء ال�سدود وتنظيم � ٍ
ً
ً
�صباغة اجللود ،وال�صناعات الفخاريةً � ،
قانونيا وحماكم تعتمد نظام ال�شهود وتعاقب
نظاما
أي�ضا ،امتلكوا
ً
وفقا لقوانني حمورابي[
وغزوات عديدة بف�ضل قيمتها
حروب
إىل
�
بابل
تعر�ضت
الثاين،
ن�صر
نبوخذ
امللك
وفاة
بعد
ٍ
ٍ
اجلغرافية والتجارية ورغد احلياة فيها ،منها غزوات الفار�سيني بقيادة �سايرو�س الأكرب ،وبعد ذلك،
غزاها الإ�سكندر املقدوين ،الذي �أ�صابته حمى بابل ،وتويف فيما بعد ،ليرتك املدينة للفار�سيني ،حيث
�أنهكتها ال�صراعات الداخلية واخلارجية لزمن ،قبل �أن تبد�أ باالندثار يف العام  141قبل امليالد ،وحني
دخلها امل�سلمون يف العام  650بعد امليالد ،كانت املدينة قد امنحت عن الوجود ،وبقيت منها بع�ض
الآثار.

عمره  11عام و�أ�صبح فنان عاملي ب�سبب لوحاته

طفل نيجريي ُيدعى  Kareen Olamilekanعمره 11
عام �أ�صبح فنان عاملي ،حيث اكت�سبت ر�سوماته �شهرة
نظرا
دولية
ً
�رسيعا بعد �أن �سجلت معه حمطات عاملية ً
لإبداعه يف لوحاته املليئة بالتفا�صيل واحلياة.

كندي يبيع وجبة "مكدونالدز" ا�شرتاها قبل � 6أعوام
عر�ض مزارع كندي ،م�ؤخرا ،وجبة �رسيعة من
"ماكودونالدز" للبيع على موقع " "eBayالإلكرتوين
بعدما م�ضى �ستة �أعوام كاملة على �رشائها.
وبح�سب ما نقل موقع جملة "تامي" ،ف�إن ديف �أليك�ساندر ا�شرتى الربغر مع
البطاطا املقلية �سنة  2012حتى يت�أكد من نظرية تقول �إن الوجبات ال�رسيعة ال
تف�سد مثل باقي الأغذية الأخرى.
وفقدت الوجبة طراوتها ب�شكل كامل حتى �أن البطاطا املقلية �أ�صبحت �صلبة
كاحلجر لكن �رشيحة اخلبز ما زالت يف هيئة �شبه عادية من حيث املظهر،
واملده�ش �أي�ضا �أن اجلنب مل يتحلل و�أ�صبح فقط "بني اللون".
وقال �صاحب "الربغر القدمي" �إنه مل يلم�س الوجبة منذ �رشائها قبل �أعوام كما
مل يقم بتجميدها �إذ اكتفى بو�ضعها على الرف ،لكنه �أزاح عنها ما تراكم من غبار
يف الآونة الأخرية حتى يتمكن من عر�ضها للبيع على الإنرتنت.
وبو�سع الراغبني يف �رشاء الربغر �أن يتقدموا للمزايدة على الإنرتنت ،التي
جتاوزت �ستني دوالرا للوجبة ،ويقول العر�ض �إن "ال�شطرية" قد تكون مفيدة
لأبحاث علمية.
عزيزي القارئ تبد�أ منذ اليوم يف �إدخال 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 العا�شر من يوليو  1952الربملان االرتري ي�صادق على الد�ستور الفدرايل.
يف العا�شر من يوليو  1900االتفاق على تر�سيم احلدود بني ارتريا واثيوبيا.
 يف العا�شر من يوليوعام 1796م -:عامل الريا�ضيات الأملاين كارل فريدري�ش غاو�سيكت�شف �أن كل عدد طبيعي موجب ميكن كتابته على الأكرث يف �شكل جمموع ثالثة �أعداد
مثلثية.
 يف العا�شر من يوليو عام 1925م -:ت�أ�سي�س وكالة الأنباء الر�سمية ال�سوفييتية حتتا�سم (وكالة �إتار تا�س).
ً
جديدا يف دورانه
 يف العا�شر من يوليو عام 1938م -:هوارد هيوز يحطم رق ًما قيا�سيًاحول العامل ،وقد حقق ذلك يف � 91ساعة و 14دقيقة.
 يف العا�شر من يوليو عام 1962م� -:إطالق �أول قمر �صناعي لالت�صاالت يف العاملبا�سم تل�ستار  1والذي كان ينقل الربامج التلفزيونية بني �أوروبا والواليات املتحدة.
 يف العا�شر من يوليو عام 1991م - :بوري�س يلت�سن يتوىل رئا�سة رو�سيا االحتاديةليكون �أول رئي�س منتخب لها منذ حل االحتاد ال�سوفيتي.
 يف العا�شر من يوليو عام 1559م -:وفاة امللك هرني الثاين ،ملك فرن�سا. يف العا�شر من يوليو عام 1851م -:وفاة العامل الكيميائي والفنان الفرن�سي لوي�سداجري.
 يف العا�شر من يوليو عام 1884م -:وفاة العب ال�شطرجن االمريكي بول �شارلموريف.

ميكن لتلوث ال�سيارات �أن يتحول �إىل
لوحات فنية ،ففي الربازيل وحتدي ًدا يف
مدينة �ساو باولو يوجد العديد من فناين
اجلرافيتي الذين يتجولون ليلاً يف �شوارع
املدينة للر�سم على �أي مبنى �أو �سور يجدوه
�أمامهم ،ويف الوقت ذاته يوجد الفنانني
املتخ�ص�صني بالر�سم داخل �أنفاق ال�سيارات ،حيث ي�ستغلون تلوث ال�سيارات
والأتربة املرتاكمة على ُجدران النفق لري�سمون بالتلوث �أجمل اللوحات الفنية،
�إنه عمل �شاق وفن غريب ،لكنه �شغف يتملك من الكثريين يف هذا العامل.

عمره � 8سنوات وي�ستعد لدخول اجلامعة..
يرتاوح العمر التقليدي لإنهاء الثانوية العامة
واال�ستعداد لدخول اجلامعة بني  17و 18عام ،لكن
الطفل البلجيكي لورانت �سيمونز مل يتجاوز عمره الـ 8
�سنوات بعد لكنه ي�ستعد لبدء درا�سته اجلامعية .وقد �أنهى
لورانت الثانوية العامة يف �أقل من عامني حيث يبلغ معدل
ذكائه  IQ 145يف حني �أنه عندما ي�صل معدل ذكاء �أي �شخ�ص لـ  130يعترب
موهوب .واختار لورانت �سيمونز دخول كلية الهند�سة والتخ�ص�ص بق�سم هند�سة
الربجميات حيث يرغب ب�شدة �أن ي�صبح مهند�س ،وقد ولد يف منتجع �أو�ستند
امللكي عام  ،2009ويعترب �أ�صغر من رفاقه يف الثانوية العامة بحوايل 10
�سنوات .كما �رصح لورانت �أنه يحب الريا�ضيات �أكرث من �أى مادة �آخرى حيث
كان يكافح للعب مع �أ�صدقائه وكان يرغب �أن ي�صبح جنارا.

ليتوانيا تطيح فنلندا يف بطولة العامل لـ"حمل الزوجات"

حمل  53رجال زوجاتهم �أو �صديقاتهم
على �أكتافهم ورك�ضوا بهن يف �سباق ملدة
�ساعة ببلدة �سونكاياريف ال�صغرية يف
فنلندا و�سط تهليل �آالف امل�شجعني.
وجذبت بطولة العامل حلمل
الزوجات التي جترى للعام الثالث
والع�رشين �آالف الزائرين �إىل البلدة
التي يبلغ عدد �سكانها  4200ن�سمة
فقط واكت�سبت متابعني يف �أنحاء
العامل .وجترى م�سابقات ر�سمية
يت�أهل من خاللها املتناف�سون يف دول
من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا

وال�سويد وا�ستونيا .وقال منظمون �إن
 53زوجا مع زوجاتهم من  13دولة
�شاركوا يف هذه البطولة.
فيتواتا�س
الزوجان
وفاز

خط�أ "متثال احلرية" يكلف ماليني الدوالرات

ق�ضت حمكمة �أمريكية بتغرمي خدمة الربيد
يف البالد مبلغ  3.5مليون دوالر ،بعد �أن
و�ضعت عن طريق اخلط�أ ،على طابع بريدي،
�صورة لن�سخة مقلدة لتمثال احلرية ال�شهري،
ولي�س للتمثال نف�سه ،الذي يعترب �أبرز معامل
الواليات املتحدة.
وطبقا ملا �أوردت قناة "فوك�س نيوز"،
ال�سبت ،ف�إن النحات روبرت ديفيد�سون ربح ق�ضية رفعها �ضد خدمة الربيد قبل
�سنوات تتعلق "بانتهاك حقوق امللكية الفكرية".
وتعود بداية الق�صة �إىل  ،2011عندما �أ�صدرت خدمة الربيد الأمريكية طابعا
جديدا اعتقدت �أنه يحمل �صورة متثال احلرية ال�شهري ،الذي �أهدته فرن�سا
للواليات املتحدة.
ومل ينتبه �أحد من م�س�ؤويل خدمة الربيد �إىل اخلط�أ الفادح� ،إال بعد مرور 3
�أ�شهر ،وطباعة نحو  3مليارات طابع.
ودافع حمامو النحات عن �أن ال�صورة يف الطابع الربيدي تعود �إىل التمثال
الذي �صنعه يف مدينة ال�س فيغا�س ،الذي يبدو "جديدا "و "مثريا" ،بينما قال
حمامو هيئة الربيد �إن ت�صميم ال�س فيغا�س ي�شبه كثريا متثال احلرية الأ�صلي يف
نيويورك �إىل درجة "تنفي حقوق امللكية".
لكن القا�ضي الفيدرايل �إيريك بروغنيك حكم مل�صلحة النحات ،معترب �أن
التمثال الذي �أبدعه عمل يتمتع بالأ�صالة ،وت�ضمن احلكم �أن تدفع دائرة الربيد
مبلغ  3.5مليون دوالر على �سبيل التعوي�ض.
والالفت يف الأمر �أن النحات ديفيد�سون جنى مبلغ � 233ألف دوالر من �صناعة
التمثال ،لكنه ربح يف ق�ضية احلقوق امللكية �أ�ضعاف املك�سب الأ�صلي.

حكم و�أمثال

 وردة واحدة لإن�سان على قيدٍ
باقة كاملة على
احلياة �أف�ضل من
قربه.
 ي�سخر من اجلروح كلّ من اليعرف الأمل.
 ال تثق يف قلب النّ�ساء ،وال يف�شم�س ّ
الدنيا؛ ف�إنّ ها
ال�شتاء ،وال يف ّ
دار الفناء ،ولكن ثق يف � ٍأخ مل تلده
� ّأمك ولكن ولدته لك ال ّأيام ،ف�إذا كان
الرحيق ف� ّإن �أجمل
�أجمل ما يف الورد ّ
ال�صديق.
ما يف ّ
الدنيا ّ
 لي�س كل ما يلمع ذهب ًا. لي�س كلّ ما يتمنّاه املرء يدركه،ال�سفن
الرياح مبا ال ت�شتهي ّ
جتري ّ
 ل�سانك ح�صانك؛ �إن �صنته�صانك ،و�إن خنته خانك.
 � ّإن من �أعظم العمارة الهند�س ّية�أن تبني ج�رس ًا من الأمل على نهرٍ من
الي�أ�س
مر ًة و�صديقك �ألف
ك
عدو
احذر
ّ
ّ
مرة؛ ف�إن انقلب ال�صديق فهو �أعلم
ّ
رضة.
بامل� ّ
�ضياء يف الوجه،
 � ّإن للح�سنةً
ً
وقوة يف البدن،
ونور ًا يف القلب،
ً
و�سعة يف الرزق ،وحم ّب ًة يف قلوب
اخللق ،و� ّإن لل�س ّيئة �سواد ًا يف
ً
ظلمة يف القلب ،ووهن ًا
الوجهُ - ،و
ً
الرزقُ ،وبغ�ض ًا
يف
ا
ونق�ص
يف البدن،
ّ
يف قلوب اخللق.
ونريينجا
كريكيلياو�سكا�س
كريكيلياو�سكيني من ليتوانيا بال�سباق
الذي ت�ضمن الرك�ض واخلو�ض يف
بركة من املياه واجتياز العديد من
العقبات .وهزم الزوجان بطل العامل
الفنلندي تاي�ستو ميتينني الفائز
بالبطولة �ست مرات.
وفور انتهاء ال�سباق �صاح
كريكيلياو�سكا�س ب�سعادة غامرة قائال
"هذه زوجتي� ...إنها الأف�ضل".

�إع
داد /حافظ حممد الآمني

كـــلمـة �ســـر

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

كلمة ال�سر هي:
( منظمة_ دولية _ غري _ حكومية _ تقوم
_ بتقدمي _ م�ساعدات _ ان�سانية _ ل�ضحايا _
احلروب _ واملنكوبني).
علما ب�أن كلمة ال�سر تتكون من 12
احرف.

حل العدد ال�سابق

من طرائف العرب

 وقف �أعرابي معوج الفم �أمام �أحد الوالة ف�ألقى عليه ق�صيدة يف الثناء عليهالتما�س ًا ملكاف�أة ,ولكن الوايل مل يعطه �شيئ ًا و�س�أله  :ما بال فمك معوج ًا,
فرد ال�شاعر  :لعله عقوبة من الله لكرثة الثناء بالباطل على بع�ض النا�س .
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