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مندفرا  :نتائج مر�ضية حلمالت التوعية ال�صحية تنظيم معر�ض الكتاب الوطني
يف الأقاليم

مت تنظيم املعر�ض الوطني ال�ساد�س ع�رش للكتاب يف كل من مدن م�صوع
وكرن ودقمحري وت�سني.
و ذكر يف مرا�سم افتتاح املعار�ض املذكورة التي ا�ستمرت حتى التا�سع
من �أبريل اجلاري  ،ب�أن مهارة القراءة تنمي املعارف االن�سانية وت�سهم
يف تغيري احلياة �إىل الأف�ضل  ،ويتوجب تر�سيخها لدى املواطنني كثقافة،
حيث عر�ضت الكتب يف جميع املجاالت الثقافية والرتاثية واللغة
وتطورها ،والروايات والق�ص�ص ال�صغرية والتاريخ وال�شعر والتعليم
وغريها .
و �أو�ضح زوار تلك املعار�ض ب�أن املحتوى وخا�صة املكتبة الرقمية لهذا
العام ت�ساعد يف تر�سيخ ثقافة القراءة.
يجدر بالذكر ان معر�ض الكتاب ال�ساد�س ع�رش قد نظم يف العا�صمة
�أ�سمرا من الرابع والع�رشين من مار�س املن�رصم وحتى الثاين من ابريل
اجلاري .

قال م�س�ؤول اخلدمات
ال�صحية يف مديرية مندفرا
ال�سيد /برهاين هيلي ان
حمالت التوعية ال�صحية
التي ت�شهدها كافة مناطق
املديرية حققت نتائج
مر�ضية الحداث تغيري يف
العادات.
واو�ضح لوكالة االنباء
عن افتتاح �سبعة نقاط
�صحية يف الرى التي ال
تتواجد فيها العيادات
ال�سباب خمتلفة.
وذكر عدد من الربامج
ال�صحية الفعالة لرعاية
والطفولة،
االمومة
م�شريا اىل التطور الكبري
االمرا�ض
ملكافحة
ورعاية االمومة والطفولة
وتو�سيع التطعيم.
م�ستخدمو
واو�ضح
امل�ؤ�س�سات ال�صحية بان
حمالت التوعية ال�صحية
اجلارية ا�سهمت لرفع
الوعي ودفعت اال�ستفادة
من امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
اخرى
جهة
من
�أ�شاد م�س�ؤول التنمية
االقت�صادية يف مديرية
مندفرا ال�سيد  /م�أكلي
مب�ستوى
ت�سفامكائيل
النمو الذي و�صلت �إليه

وكذلك
،
الب�ساتني
بالذين يقومون بالعمل
حلفظ املياه وحماية
ا لرت بة  ،و مكا فحة
اقتالع الأ�شجار � ،إىل
جانب الب�ستنة  ،داعيا
املزارعني الآخرين �إىل �أن
يحذو حذوهم.
ذكر ذلك لدى تفقده
يف
الب�ستنة
لأن�شطة
عدي منغوتي و�شاخا
ودي ب�رسات ،وكذلك
�أعمال حماية الرتبة
من االجنراف بال�سيول
وحماية الأ�شجار الكبرية
املعمرة.
و ذكر املزارع ك�ستي

�سبهتو ب�أنه يبذل اجلهود
لتنمية م�ساحة هكتارين
 ،وذلك ببناء حواجز
من ال�سيول
حلمايتها
وردم الأر�ض احلجرية
ال�صلبة يف املزرعة
بالرتبة املختارة ب�أكرث
من � 200شاحنة والقيام
بت�سميدها.
من جانبه �أو�ضح املزارع
مو�سى عمر يف �شاخا ودي
ب�رسات ب�أنه �أجر �أربعة
عمال حلماية الأ�شجار
يف املنطقة � ،إىل جانب
زراعة اخل�رضوات يف
م�ساحة من الأرا�ضي تبلغ
�سبع هكتارات.

ّبدا :امل�ؤ�س�سات اخلدمية
�أ�سهمت يف ا�ستقرار ال�سكان

قال مدير مديرية قلعلو
ال�سيد � /أحمد علي بوكاليا "�أن
م�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية
بدا
التي �أر�سيت يف �ضاحية
ّ
ت�ساهم يف تطوير احلياة
االجتماعية واالقت�صادية لل�سكان
ب�شكل فعال .
و �أ�ضاف لدى لقائه �سكان
م�ؤ�س�سات
ب�أن
ال�ضاحية
اخلدمات ال�صحية واملياه
والتعليم وغريها �أ�سهمت يف
اال�ستقرار باملنطقة ،ووجدت
اال�ستحح�سان من قبل ال�سكان ،
داعيا �إىل اال�ستفادة املثلى منها
و�ضمان ا�ستمراريتها من خالل العناية بها واملحافظة عليها .
كما �أ�شار اىل �أن �أن�شطة النفري اجلماعي حلفظ املياه وحماية
الرتبة ت�سري ب�شكل جيد  ،حاثا ال�شباب على تعزيز امل�شاركة يف
برامج التنمية.
من جانبهم عرب ال�سكان عن ارتياحهم خلدمات امل�ؤ�س�سات
االجتماعية التي �أر�ستها احلكومة وا�سهامها يف تطوير حياتهم،
مطالبني ب�سد �أوجه الق�صور يف املوا�صالت واالت�صاالت .
هذا ويزاول �سكان بدا التي يقطنها �ألف ن�سمة ،الزراعة والرعي
و�صيد الأ�سماك والتجارة وجماالت �أخرى.

دعوة ال�شباب العامل للدفع بالإنتاجية وزارة الزراعة:متابعةم�ستمرة ل�ضمان �صحة اللحوم
دعا م�س�ؤول الإدارة واملالية يف �إقليم �شمال البحر الأحمر ال�سيد
 /ت�سفاظني قرماي ال�شباب العامل �إىل تقوية الت�أطري والتنظيم
والعمل بقوة للدفع بالإنتاجية يف م�ؤ�س�ساتهم�.أو�ضح ذلك لدى
لقائه ال�شباب العامل يف الإقليم  ،قائال ب�أن ال�شباب باعتبارهم
قوة عاملة ن�شطة لهم الدور الرائد يف ازدهار جمتمعاتهم ب�شكل
خا�ص وبالدهم ب�شكل عام
وقال ب�أن احلكومة تقوم با�ستثمار �ضخم لتو�سيع م�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية ،و�أن ح�صول املواطنني على اخلدمات اجليدة
اليتم �إال بالعمل املتفاين من قبل العاملني يف امل�ؤ�س�سات اخلدمية
وخا�صة ال�شباب.
وقد �أو�ضح امل�شاركون يف االجتماع ب�أن خدمة املجتمع م�س�ؤولية
وطنية  ،م�ؤكدين امل�ساهمة يف رفع االنتاجية.

�أعلن امل�س�ؤول بق�سم الت�سويق ومتابعة جودة اللحوم يف وزارة
الزراعة ال�سيد /افورقي ف�سهايي ،ب�أن جهودا جبارة تبذل ل�ضمان
�صحة اللحوم يف الأ�سواق.
وقال "ب�أن الق�سم يقوم بفح�ص حلوم الذبائح قبل توزيعها يف
الأ�سواق ملكافحة الأمرا�ض التي تنتقل عرب اللحوم وللحفاظ على
ال�صحة العامة املواطنني ".
وقال ب�أن متاجر بيع اللحوم يف �أ�سمرا ملزمة ببيع اللحوم التي قام
الق�سم بفح�صها ،ويتم معاقبة املتاجر التي ال تلتزم بذلك.
كما �أو�ضح اخلبري يف جمال جودة وفح�ص اللحوم ال�سيد /ظقاي
قربماريام عن القيام بالفحو�صات ملختلف الأمرا�ض التي ت�صيب
الأبقار للحيلولة دون انتقالها �إىل الإن�سان.
و �أ�شار �إىل قيام وزارة الزراعة بحمالت توعوية م�ستمرة ملنتجي
اللحوم وبائعيه على حد �سواء � ،إ�ضافة �إىل متابعة الأو�ضاع ال�صحية
للما�شية وتطعيمها.
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فنزويال ترف�ض االنتقادات
الدولية املوجهة �إليها

اخلارجية
وزيرة
رف�ضت
الفنزويلية ديل�سي رودريغيز الأحد
انتقادات الأرجنتني وكولومبيا
واملك�سيك والربازيل حلكومة
الرئي�س نيكوال�س مادورو،
بعد منع �أحد قادة املعار�ضة
الفنزويلية �أنريكي كابريلي�س من
يّ
ملدة 15
تول �أي من�صب حكومي ّ
عاماً.
واتهمت رودريغيز تلك البلدان
معا ل�صالح التدخل يف
بالعمل ً
ال�ش�ؤون الداخلية الفنزويلية،
ً
"تلبية مل�صالح وا�شنطن".
وت�صاعد ال�ضغط الدويل على
فنزويال عندما قررت املحكمة
العليا املعروفة بت�أييدها للرئي�س
يّ
تول �سلطات الربملان
مادورو،
لفرتة ق�صرية لترتاجع بعد 48
�ساعة عن هذا القرار.
وقال الرئي�س الأرجنتيني
ماوري�سيو ماكري يف مقابلة

تلفزيونية � ّإن فنزويال ال ميكن
"ت�صنيفها ب�أنها دميوقراطية"
غداة قيام ال�سلطات الفنزويلية
اجلمعة مبنع كابريلي�س،
املر�شح ال�سابق لالنتخابات
الرئا�سية يف العام  ،2013من
يّ
تول �أي من�صب حكومي ملدة 15
عاما ،ما �سيمنعه من الرت�شح
ً
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة
يف .2018
ور�أت كولومبيا �أن العقوبة
املتخذة بحق كابريلي�س "تزيد
اال�ستقطاب" يف فنزويال.
وقالت الوزيرة الفنزويلية" :نحن
ب�شدة على موقف
نرف�ض ونحتج
ّ
وزارة اخلارجية الكولومبية"،
م�ضيفة "�أنظروا �إىل الواقع اخلا�ص
بكم (� )...أين يتم قتل قادة حركات
الفالحني؟".
كذلك وجهت الوزيرة انتقادات
�إىل ّ
كل من املك�سيك والربازيل.
وقالت" :كيف ميكن للربازيل،
حيث قادت احلكومة ( )...انقالب ًا
�ضد رئي�سة انتخبها �أكرث من 54
تدعي �إعطاء
مليون برازيلي� ،أن ّ
درو�س يف الدميوقراطية؟"،
وذلك يف �إ�شارة منها �إىل الرئي�سة
الربازيلية ال�سابقة ديلما رو�سيف،
التي �أزيحت من ال�سلطة عام
.2016

ا�صطدام بني قطارين ي�سفر
عن  12جريحا يف مو�سكو
ا�صيب ثمانية وع�رشون �شخ�صا بجروح ،ونقل اثنا ع�رش منهم اىل
امل�ست�شفى ،لدى ح�صول ا�صطدام بني قطارين يف غرب مو�سكو،
كما اعلنت ال�سلطات الرو�سية االحد.
ح�صل اال�صطدام م�ساء ال�سبت املا�ضي عندما عمد �سائق قطار
ال�ضواحي فج�أة اىل ال�ضغط على الفرامل حتى ال ي�صدم �شخ�صا كان
موجودا على ال�سكة ،كما اعلنت ال�رشكة الرو�سية لل�سكك احلديد
يف بيان.
و�أ�صيبت منظومة الفرامل ب�أ�رضار ادت اىل تراجع القطار الذي
ا�صطدم بقطار للخط اال�سا�سي الذي توقف ،مما ت�سبب بانحراف
عدد كبري من عربات القطارين ،كما او�ضح البيان.
و�رصح وزير االو�ضاع الطارئة فالدميري بو�شكوف لوكاالت
االنباء الرو�سية ،ان "� 12شخ�صا نقلوا اىل امل�ست�شفى� ،ستة منهم
يف حالة خطرة".

�إبطال عبوة م�شبوهة
يف �أو�سلو
اعلنت ال�رشطة الرنوجية االحد انها ابطلت مفعول عبوة مثرية
لل�شبهة "ت�شبه قنبلة" بالقرب من و�سط مدينة او�سلو واوقفت �شخ�صا
واحدا بعد يومني على هجوم ب�شاحنة ده�ست مارة يف �ستوكهومل.
وقالت �رشطة او�سلو يف بيان �أن "خرباء املتفجرات يف ال�رشطة
قاموا بتفجري موجه ليل ال�سبت االحد".
ومت تطويق حي غرونالند املزدحم يف العا�صمة الرنوجية حيث
عرث على العبوة ،واخالء احلانات واملطاعم فيه.
وقالت ال�رشطة ان العبوة كانت تتمتع بقدرة تدمريية حمدودة.
وعهد بالتحقيق اىل اجهزة االمن الداخلي .ومل تك�شف اي تفا�صيل
على الفور.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

مناورات بحرية �إيرانيةُ -عمانية -باك�ستانية -كازاخية
�أعلنت �إيران �أن �سالحها
البحري بد�أ ا م�س الإثنني �إجراء
ثالث مناورات م�شرتكة مع القوة
البحرية لكل من �سلطنة عمان
وباك�ستان وكازاخ�ستان ،وذلك
يف منطقة �شمال املحيط الهندي
و�رشق م�ضيق هرمز وبحر قزوين.
وقال قائد القوة البحرية التابعة
للجي�ش الإيراين الأدمريال حبيب
الله �سياري �إن مناورات الإ�سناد
والإنقاذ امل�شرتكة للقوة البحرية
مع �سلطنة عمان ،وت�شارك يف هذه
املناورات من جانب ايران مدمرة
"�سبالن" و�سفينة "الوان" للإ�سناد
وحمل املروحيات ومروحية واحدة
من طراز � ،SH3Dإ�ضافة اىل �سفينة
"فالخن" القاذفة لل�صواريخ.
و�أ�ضاف االدمريال �سياري:
الثالثاء املناورات
و�ستنطلق
التكتيكية امل�شرتكة بني القوة
البحرية االيرانية ونظريتها
الباك�ستانية يف �رشق م�ضيق هرمز
و�شمال املحيط الهندي ،كما
�ستنطلق بعدها مناورات م�شرتكة
مع كازاخ�ستان يف بحر قزوين.
ومن جهته� ،أعلن م�ساعد قائد
بحرية اجلي�ش االيراين يف ال�ش�ؤون
حممود
االدمريال
العمالنية
مو�سوي عن بدء مناورات م�شرتكة
مع �سلطنة عمان يف �شمال املحيط
الهندي.
وقال مو�سوي ،ان جمموعة �سفن

القوة كانت قد ر�ست يف ميناء
م�سقط العماين ،وقامت بالتن�سيق
مع بحرية هذا البلد بهدف اجراء
مناورات م�شرتكة يف جمال االغاثة
واالنقاذ البحري يف املناطق التي
مت حتديدها م�سب ًقا ب�شمال املحيط
الهندي.
وا�ضاف ،ان املرحلة االوىل من
مناورات االغاثة واالنقاذ البحرية
امل�شرتكة ت�ضمنت تدريبات
تكتيكية عديدة كمناورات تغيري
االنت�شار ومرافقة ال�سفن التجارية
وناقالت النفط والتزود بالوقود
يف البحر ،وتبادل االت�صاالت،
والتدريبات االخرى.
وتابع القائد البحري الإيراين
ا�ستمرارا للمناورات ،فقد
�أنه
ً
ت�ضمنت املرحلة الرئي�سية فيها

اجراء تدريبات تخ�ص�صية يف
�ش�ؤون االغاثة واالنقاذ البحري
الذي ي�شمل عمليات الرد ال�رسيع
على الكوارث البحرية املفاج�أة
وانقاذ ال�سفن والطاقم املت�رضر.
ولفت مو�سوي اىل انه بالنظر
اىل حماذاة اجلمهورية اال�سالمية
االيرانية وعمان مل�ضيق هرمز
وبحر عمان ،ف�إن البلدين
ي�ضطلعان مب�س�ؤولية اجراء
مناورات االغاثة واالنقاذ وتقدمي
امل�ساعدات لل�سفن التجارية
وناقالت النفط التي جتتاز
م�ضيق هرمز ،والتي تتعر�ض اىل
حوادث ،حيث ان البلدين يجريان
مثل هذه املناورات ال�سنوية بهدف
زيادة تن�سيق الن�شاطات واجلهود
واال�ستفادة من الطاقات والقدرات
بني بحريتي البلدين يف بحر عمان
و�شمال املحيط الهندي.
واعترب ان من بني االهداف
االخرى للمناورات امل�شرتكة هو
متتني اوا�رص ال�صداقة بني ايران
وعمان على خمتلف ال�صعد،
ال�سيما املجال البحري ،حيث
تقام �سنوي ًا وبتناوب اال�ست�ضافة
يف كال البلدين ،والتي اقيمت
العام اجلاري يف عمان.
ونوه اىل ان جمموعة ال�سفن
ّ
احلربية االيرانية امل�شاركة يف
املناورات �ضمت مدمرة (�سبالن)
و�سفينة (الوان) اللوج�ستية وقاذفة
ال�صواريخ (فالخن) ومروحية
م�ضادة للغوا�صات ،ا�ضافة اىل
فرق الغوا�صني ،حيث ر�ست يف
ميناء م�سقط.

توجه ت�سعة �أ�شخا�ص من مايدوغوري
ّ
عا�صمة والية بورنو ،جلمع احلطب،
و�أوقفتهم يف قرية كايامال جمموعة من
املقاتلني الذين �أقدموا على قتل ثمانية
منهم ،فيما متكّ ن �شخ�ص واحد من
الفرار ،وفق ًا لل�سكان.
وقال باباكورا كولو الع�ضو يف
ميلي�شيا ت�ضم مدن ّيني يكافحون بوكو
حرام ،لوكالة فران�س بر�س �إنّ "الرجال
امل�سلّحني �أوقفوا �شاحنة �صغرية
وجمعوا الرجال .وذبحوا ثمانية منهم
و�أحرقوا جثثهم".
و�أ�ضاف �أنّ ال�شخ�ص الذي جنح يف
الفرار ح ّذر �سكان قرية جماورة ف�أتوا
جلمع اجلثث ودفنها.
وقال �أحد ال�سكّ ان ويدعى حممد
�أبوبكر "لقد دفنّا (جثة) جاري م�ساء
ال�سبت .هو كان بني الثمانية الذين
قتلتهم بوكو حرام وكانوا ذهبوا جلمع
احلطب" .و�أ�ضاف "لقد قطعوا حنجرته
و�أحرقوا جثته".
مترد
أدى
�
�سنوات،
ومنذ ثماين
ّ
الإ�سالميني �إىل مقتل �أكرث من � 20ألف
�شخ�ص ونزوح  2,6ماليني �آخرين،

وتدمري �سبل معي�شة ال�سكان يف ال�شمال
ال�رشقي للبالد.
وقال �أبوبكر �إنه كان قد مت حتذير
جامعي احلطب من وجود جهاديني يف
�سيتوجهون �إليها.
املنطقة التي كانوا
ّ
و�أو�ضح "لقد جتاهلوا التحذير لأنهم
أم�س احلاجة �إىل و�سيلة لإطعام
كانوا يف � ّ
�أ�رسهم ،وكان جمع احلطب خيارهم
الوحيد".
واجلمعةّ � ،أدى هجوم منف�صل �إىل
مقتل خم�سة عنا�رص يف �صفوف اجلي�ش
على بعد نحو خم�سني كيلومرت ًا من
مايدوغوري.
وقال �رشطي طالب ًا عدم ك�شف ا�سمه
"عند نحو ال�ساعة الواحدة بعد الظهر،
ن�صبت جمموعة رجال ُي�شتبه يف �أنهم
�إرهابيون من بوكو حرام مكمن ًا لدورية
يف بلدة مافا ،ما �أدى �إىل مقتل خم�سة
جنود .و�أ�صيب اثنان �آخران بجروح".
واخلمي�س � ّأدى مكمن ن�صبته بوكو
حرام للجي�ش� ،إىل �سقوط �أربعة قتلى
وخم�سة جرحى ف�ض ًال عن فقدان �أربعة
�أ�شخا�ص يف املنطقة نف�سها ،بالقرب
من ديكوا.

الكنغو الدميوقراطية :ال�شرطة متنع
تظاهرة مقررة االثنني للمعار�ضة

اعلنت �رشطة جمهورية الكنغو
الدميوقراطية م�ساء االحد منع تظاهرة
يف كين�شا�سا وجتمعات يف مدن اخرى
يف البالد مقررة االثنني بدعوة من
املعار�ضة التي اتهمت الرئي�س
جوزف كابيال بانه "العقبة الرئي�سية
يف طريق العملية الدميوقراطية".
وقال الناطق با�سم ال�رشطة
الكنغولية الكولونيل بيارو رومبو
موانامبوتو ان "امل�سرية ممنوعة
الن م�سارها يحمل يف طياته بذور
ع�صيان" ،مو�ضحا ان هذا احلظر ي�شكل
كل ارا�ضي الكنغو الدميوقراطية .واكد
ان ال�رشطة �ستفرق كل جتمع الكرث من
ع�رشة ا�شخا�ص.
ودعا اىل هذه التحركات احتاد
الدميوقراطية والتقدم االجتماعي
احلزب الذي ا�س�سه املعار�ض
اتيان
التاريخي
الكونغويل
ت�شي�سيكيدي الذي تويف يف االول من
فرباير يف بروك�سل عن  84عاما.
واتهم جنله فيليك�س ت�شي�سيكيدي
الذي يقود "التجمع" ،حتالف
املعار�ضة الذي ت�شكل حول املعار�ض
التاريخي يف يوليو املا�ضي ،االحد
الرئي�س كابيال بانه "العقبة الرئي�سية
يف طريق العملية الدميوقراطية".
وقال لل�صحافيني ان كابيال "تعمد
يف هذه االوقات احلرجة م�ضاعفة
املناورات ال�سيا�سية التي تغرق
جمهورية الكنغو الدميوقراطية يف
الفو�ضى".
وا�ضاف ان "جوزف كابيال فر�ض
نف�سه الآن كعقبة رئي�سية يف طريق
العملية الدميوقراطية عرب جعل
بلدنا منطقة غري م�ستقرة وتهديدا
لل�سالم واالمن الدوليني".
ي�أتي ذلك بعد يومني على تعيني
كابيال لربونو ت�شيباال املن�شق

عن اكرب احزاب املعار�ضة ،رئي�سا
للوزراء .وانتقد املعار�ضة هذا القرار
معتربة انه "مكاف�أة للخيانة".
وعني ت�شيباال ( 61عاما) رئي�سا
للحكومة مبوجب اتفاق على اال�شرتاك
يف ادارة املرحلة االنتقالية ،معقود
يف  31دي�سمرب بني املعار�ضة
واالكرثية ،ملحاولة اخراج البالد
من الأزمة الناجمة عن بقاء كابيال يف
ال�سلطة بعد  20دي�سمرب ،بعد نهاية
واليته الد�ستورية الثانية واالخرية.

مقتل مدنيني وجنود يف هجمات لبوكو حرام يف نيجرييا
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الغارديان :لدى �إدارة ترامب خطة لتق�سيم ليبيا �إىل  3دول قمة دول جنوب االحتاد االوروبي ت�ؤكد وحدتها بعد بريك�ست
ك�شفت �صحيفة "الغارديان"
الربيطانية �أن لدى �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،خطة
لتق�سيم ليبيا �إىل  3دول �صغرية.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية
�إىل �أن اثنني من مرا�سليها
هما جوليا برغر ،و�ستيفاين
كري�شغا�سرن ،ح�صال على تلك
اخلطة ،التي ر�سمها م�س�ؤول كبري
يف البيت الأبي�ض لدبلوما�سي
�أوروبي.
و�أو�ضحت ال�صحيفة مالب�سات
احلادثة م�شرية �إىل �أن م�س�ؤوال
رفيع امل�ستوى يف البيت الأبي�ض،
مكلفا من قبل ترامب مبلف ال�سيا�سة
اخلارجية� ،رشح لدبلوما�سي
�أوروبي خالل �أحد االجتماعات
خطة الإدارة الأمريكية حلل الأزمة
يف ليبيا بتق�سيمها �إىل  3دول،
ور�سمها للدبلوما�سي الأوروبي.
ورجحت "الغارديان" �أن يكون
ذلك امل�س�ؤول هو م�ساعد ترامب يف
العالقات اخلارجية� ،سبا�ستيان
غوركا ،الذي �سبق وواجه
انتقادات كبرية ،ب�سبب عالقاته
الوا�سعة باليمني املتطرف يف
املجر ،الفتة �إىل �أن مقرتح فريق
ترامب ب�ش�أن تق�سيم ليبيا كان قبل
تن�صيبه ر�سميا ب�أ�سابيع قليلة.
ورد الدبلوما�سي الأوروبي
باملقابل على غوركا قائال �إن:
"التق�سيم رمبا يكون �أ�سو�أ احللول
التي ميكن ت�صورها يف ليبيا،
لأنها لن تنهي النزاع �أبدا بل
�ستفجره ب�صورة �أكرب".
وم�ضت "الغارديان" قائلة �إن
"غوركا ،رمبا يح�صل يف الوقت
احلايل على من�صب مبعوث ترامب

اخلا�ص �إىل ليبيا ،يف حماولة
لتطبيق اخلطة املقرتحة بتق�سيم
البالد �إىل  3دويالت �صغرية".
وتعتمد خطة التق�سيم الأمريكية
لـ"ليبيا" على خريطة الواليات
العثمانية القدمية ،التي كانت
يف البالد ،والتي تعتمد على
وجود دويلة "برقة" يف ال�رشق،
و"طرابل�س" يف الغرب ،و"فزان"
يف اجلنوب.
ودافع غوركا عن تلك اخلطة،
خالل لقائه بالدبلوما�سي الأوروبي
قائال" :خريطة التق�سيم اجلديدة
لليبيا� ،ست�سمح بكل �سهولة
بالق�ضاء على الإ�سالم املتطرف،
ومنع الإرهاب من الت�سلل �إىل
�أوروبا والواليات املتحدة".
�إال �أن الدبلوما�سي الأوروبي
�أو�ضح لغوركا �أن تلك اخلطة،
رمبا لن يكتب لنا النجاح �أبدا،
لأنها �ستفجر �رصاعات �أكرب وتزيد
من �أزمة ليبيا ب�صورة �أق�سى ،وهو
ما �سيمنح فر�صة �أكرب لتنامي
الإرهاب فيها.
بدورها ،نقلت الغارديان عن
خبري ال�ش�ؤون الليبية ،ماتيا

تاولدو قوله" :خريطة غوركا
وخطته دليل على �أنه ال يعرف
�شيئا عن ليبيا ،فتلك اخلطة �إذا
ما مت تطبيقها لن ت�ؤثر فقط على
ليبيا ،ولكن �ستزعزع ا�ستقرار
دول اجلوار مثل :م�رص ،واجلزائر،
وتون�س ،و�ست�ساهم يف انت�شار
الإرهاب مبنطقة �شمال �أفريقيا
ب�صورة غري م�سبوقة".
من جهة �أخرى ،ذكرت
"الغارديان" �أن �ضابط املخابرات
ال�سابق ،فيليب �إ�سكرافاج ،الذي
عمل يف ليبيا لأكرث من � 10سنوات
يناف�س غوركا يف احل�صول على
من�صب مبعوث ترامب اخلا�ص �إىل
ليبيا.
وتقول "الغارديان" �إن �إ�سكرافاج
لديه خطة خمتلفة حلل الأزمة
يف ليبيا ،وهي تعتمد على �ضخ
املزيد من الدعم الغربي �إىل
ليبيا مبليارات الدوالرات لتقريب
وجهات النظر بني املتناف�سني،
ودفع عجلة التنمية يف البالد،
وحث جميع الأطراف على العمل
معا من �أجل �إر�ساء اال�ستقرار،
وحماربة الكيانات الإرهابية.

ال�شرطة االندوني�سية تقتل �ستة �أ�شخا�ص يعتقد �أنهم على �صلة بداع�ش
اعلنت ال�رشطة االندوني�سية
االحد انها قتلت �ستة ا�شخا�ص
يعتقد انهم نا�شطون على �صلة
بتنظيم داع�ش خالل تبادل الطالق
النار يف جزيرة جاوا يف نهاية
اال�سبوع اجلاري.
وقال الناطق با�سم ال�رشطة
ريكوانتو ان �سبعة رجال هاجموا
ال�سبت مركزا ل�رشطة املرور
ال�سبت واطلقوا النار على عنا�رص
فيه ،لكنهم مل يتمكنوا من ا�صابة
احد ،مو�ضحا ان عملية مطاردة
تلت هذا الهجوم.
وا�ضاف ان االرجال ال�سبعة
تركوا �سيارتهم وهربوا يف منطقة
توبان ب�رشق جاوا.
وتابع "عندما و�صلنا اىل
املنطقة �سمع ازيز ر�صا�ص واندلع
تبادل الطالق النار قتل فيه �ستة من
الرجال" ،م�شريا اىل ان ال�رشطة
اوقفت الرجل ال�سابع حيا.
وتقول ال�رشطة ان ه�ؤالء
املهاجمني ينتمون اىل جماعة
ان�صار الدولة املرتبطة بتنظيم
داع�ش والتي ن�سب اليها عدد من
الهجمات التي �شهدتها اندوني�سيا
م�ؤخرا ،مبا فيها االعتداء يف
جاكرتا يف يناير .2016
وكان تنظيم داع�ش اعلن للمرة
االوىل م�س�ؤوليته عن اعتداء يف
اندوني�سيا يف هذا الهجوم الذي

ا�سفر عن مقتل اربعة مدنيني واربعة
مهاجمني .و�شهدت اندوني�سيا اكرب
بلد يف عدد امل�سلمني يف العامل

اعتداءات يف  2002اودت بحياة
� 202شخ�صا يف بايل بينهم عدد
كبري من االجانب.

م�صر تعلن حالة الطواريء ملدة � 3أ�شهر

قال جمل�س الوزراء
امل�رصي يف بيان �إنه وافق
على قرار الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ب�إعالن
حالة الطوارئ يف البالد
ملدة ثالثة �أ�شهر اعتبارا
من ال�ساعة الواحدة ظهر
ام�س االثنني وذلك بعد مقتل
� 44شخ�صا على الأقل يف
تفجريين ا�ستهدفا كني�ستني
الأحد.
وقال البيان "يف �إطار ا�ستكمال
الإجراءات الد�ستورية والقانونية
وافق جمل�س الوزراء يف اجتماعه
اليوم برئا�سة املهند�س �رشيف
�إ�سماعيل على قرار رئي�س
اجلمهورية ب�إعالن حالة الطوارئ
يف جميع �أنحاء البالد ملدة 3
�أ�شهر اعتبار ًا من ال�ساعة الواحدة
من م�ساء اليوم االثنني".
و�أ�ضاف �أنه مبوجب القرار
"تتوىل القوات امل�سلحة وهيئة
ال�رشطة اتخاذ ما يلزم ملواجهة
�أخطار الإرهاب ومتويله وحفظ

الأمن بجميع �أنحاء البالد وحماية
املمتلكات العامة واخلا�صة وحفظ
�أرواح املواطنني".
ودفعا التفجريان ال�سي�سي
التخاذ قرارات بتكليف قوات
اجلي�ش بت�أمني املن�ش�آت احليوية
�إىل جانب قوات ال�رشطة و�إعالن
حالة الطوارئ ملدة ثالثة �أ�شهر.
ووفقا للد�ستور يتعني عر�ض
�إعالن حالة الطوارئ على
الربملان خالل �سبعة �أيام ليقرر
ما يراه ب�ش�أنه.
و�أعلن ال�سي�سي �أي�ضا اتخاذ قرار
ب�إن�شاء جمل�س �أعلى ملكافحة
التطرف والإرهاب يف م�رص.

على بدء اجراءات
خروج بريطانيا من
التكتل االوروبي.
و�سي�شارك يف
الثالثة
القمة
لدول اجلنوب منذ
�سبتمرب ،2016
التي �ستعقد يف
ق�رص باردو بالقرب
العا�صمة
من
الإ�سبانية ،ر�ؤ�ساء
دول وحكومات �إ�سبانيا وفرن�سا
و�إيطاليا والربتغال ومالطا
وقرب�ص واليونان.
وقالت رئا�سة احلكومة الإ�سبانية
يف بيان �إن هذه القمة ت�شكل فر�صة
للدول امل�شاركة "لتوجيه ر�سالة
وحدة والتزام من �أجل م�رشوع
التكامل الأوروبي يف حلظة حا�سمة
يف تاريخ" االحتاد.
و�أ�ضافت انه "على �أوروبا
�أن توا�صل العمل لالهتمام
باملو�ضوعات التي تثري قلق
املواطنني وتعزيز م�رشوعها
للتكامل".
و�أو�ضح البيان �أن م�ستقبل
االحتاد االوروبي بعد خروج
بريطانيا �سيكون على جدول
اعمال االجتماع� ،إ�ضافة �إىل
الهجرة وال�سيا�سة االقت�صادية
واالجتماعية والدفاعية.
وقالت م�صادر يف باري�س �إن
"لدول اجلنوب �صوت ًا ينبغي
ا�سماعه من دون امل�سا�س بوحدة
الدول الـ 27الأع�ضاء" .و�أكدت
�أن تلك الدول تدافع عن "التقارب
واالجتماعي"،
االقت�صادي
وعن �سيا�سات ت�شجع "النمو
والتوظيف".
ت�صدر الدول ال�سبع يف ختام
اجتماعها "اعالنً ا م�شرتكً ا" ،قبل
�أقل من �أ�سبوعني من الدورة الأوىل
لالنتخابات الرئا�سية الفرن�سية
يف  23ابريل ،والتي تدافع فيها
مر�شحة اليمني املتطرف مارين
لوبن عن برنامج للخروج من
االحتاد الأوروبي.

وي�ست�ضيف رئي�س الوزراء
املحافظ ماريانو راخوي الذي
كان اعترب �أن انتخاب لوبن
�سي�شكل "كارثة" ،قادة ينتمون اىل
الي�سار (الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا
هوالند ورئي�س الوزراء الإيطايل
باولو جنتيلوين ونظريه اليوناين
�ألك�سي�س ت�سيربا�س والربتغايل
�أنطونيو كو�ستا واملالطي جوزف
مو�سكات) ،با�ستثناء الرئي�س
القرب�صي نيكو�س انا�ستا�سياد�س.
وقد تتطرق القمة � ً
أي�ضا �إىل
الو�ضع يف اليونان ،يف وقت
قالت �أثينا �إنها قبلت مطالب
فر�ضها
التي
الإ�صالحات،
دائنوها� ،أم ً
ال منها بتلقي مزيد
من الأموال التي �ستتيح لها جتنب
خطر التخلف عن ال�سداد.
وينق�سم دائنو اليونان� ،صندوق
النقد الدويل ومنطقة اليورو،
حول م�س�ألة الديون اليونانية.
ويو�صي �صندوق النقد بتخفيف
كبري لتلك الديون ،لكن �أملانيا
الدائن الرئي�سي لليونان ترف�ض
ذلك.
وكان رئي�س املفو�ضية الأوروبية
جان كلود يونكر ك�شف �أن راخوي
الراعي ال�سيا�سي الجتماع االثنني
مل يكن يريد يف � 2015إدراج هذه
الق�ضية على جدول الأعمال.
وت�أتي هذه القمة قبل اجتماع
املجل�س الأوروبي يف � 29أبريل
يف بروك�سل ،حيث �سيقرر
االحتاد الأوروبي املبادئ الكربى
ملفاو�ضات خروج بريطانيا من
االحتاد االوروبي.

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:
�ستل حممود �أحمد
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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التعليم ودوره يف التطور الب�شري
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
يقال �أنه ويف ال�ستينيات من القرن املا�ضي
قال �أحد الأ�ساتذة اجلامعيني لطالبه يف كلية
الزراعة بربيطانيا "توجد �أماكن حمددة على
�سطح الأر�ض �إذا مت حفرها  ،ف�إنها ت�ستخرج منها
كميات كبرية من الفلو�س  ،كما �أن هناك �أماكن
�أخرى ت�ستخدم ال�ستخراج خمتلف املعادن مثل
الذهب والف�ضة والبرتول وغريها " وبالتايل
كلفهم بالبحث عنه حتى يجدوه  ،بل ووعد من
يجده مبنح جائزة التفوق يف التعليم  ،وهذا
الكالم كان فيه �شيئ من الغرابة �أو مل ي�ستطع
الطالب ت�صديقه لأنهم مل ي�شاهدو �أحدا قام �أو
يقوم با�ستخراج الفلو�س من باطن الأر�ض � ،إال
�أنهم وا�ستجابة لأوامر معلمهم قامو بعملية
البحث والتنقيب عن تلك الفلو�س ال�ستخراجها
من باطن الأر�ض ،وبعد عدة �أ�سابيع قدم الطالب
تقاريهم عن ممو�ضوع البحث  ،وكانت كلها
�سلبية � ،إال �أن �أحد الطالب الأذكياء قام بالبحث
عن الرتبة ال�صاحلة للزراعة وقدم بحثه مما
جعله يفوز بجائزة التفوق تلك ،و�رشح
لهم ب�أنه يق�صد بتلك الفلو�س  ،الفلو�س
التي ت�أتي كنتيجة للمنتوجات الزراعية ،
كما �أنه قد الي�صدقنا �أحد على الأقل على امل�ستوى
القريب لو قلنا " ب�أن الطائرات وال�سيارات
وتكنولوجيا غزو الف�ضاء
وال�صواريخ
وتكنولوجيا املعلومات و التكنولوجيا التي
نتج عنها بناء املدن الكبرية واحلديثة ،
وتكنولوجيا الطب وال�صيدلة وغريها من
املكت�شفات وو�سائل التطور التقني املختفلة
ال�سلمي منها واحلربي � ،إذا قلنا �أنها متت
�صناعتها يف املدر�سة �أو هي تعترب من �أهم
نتائج الدرا�سة باملدر�سة  "،لو قلنا هذا
الكالم رمبا الي�صدقنا الكثريون لأنهم مل يرو
يف املدر�سة طائرة �أو �صاروخا ي�صنع  ،ولكن
ال�شيئ الوا�ضح والأكيد �أن كل هذه املخرتعات
واملكت�شفات مل ت�أت ومل تكت�شف �إال كنتيجة
طبيعية للتطور العلمي الذي بد�أ �أ�صال من
املدر�سة  ،ومايعرف بالدول املتطورة �أو
ال�صناعية مل تبد�أ نه�ضتها وتطورها �إال كنتيجة
لرتكيزها يف الدرا�سة واملدر�سة  ،وخا�صة
مرحلة التعليم ما قبل املدر�سي والإبتدائي
باعتباره الأ�سا�س لكل املراحل التالية  ،ما
مكنها من بلوغ �أهدافها يف خدمة مواطنيها من
ناحية وخدمة وا�سعاد العامل من ناحية �أخرى
.
ومبا �أننا يف ع�رص التقنية وتدفق املعلومات
وت�سارعها ف�إن ال�رضورة ت�ستدعي �إخ�ضاع تلك
الو�سائل املتطورة مل�صلحة البالد وال�شعب
� . ،إن الثورة التقنية واملعلوماتية يجب �أن

ن�سيهانحن ال �أن ت�سرينا هي دون هدف  ،وال بد
رِّ
وب�أي
�أن تقوم التنمية على التعليم ،
حال من الأحوال ال ميكن ت�صوير امل�ستقبل �أو
فهم احلا�رض �إذا مل توجد قاعدة بيانات �صحيحة
ودقيقة ،مبوجبها يتم ر�سم امل�ستقبل وو�ضع
احللول اجلذرية والناجحة لتنمية ب�رشية
مت�سلحة بالبدائل وفق ما يطر�أ من تغيري يف
امل�ستقبل  ،ال �أن تكون قاعدة بيانات م�ؤقتة
الهدف منها الإر�ضاء اجلماهريي والرتويج
الإعالمي  ،والبد من التوعية اجلماهريية
ال�صادقة ب�أهمية تلك القاعدة وعدم اخرتاقها ،
�إننا بحاجة �إىل تعليم متنوع ومتعدد ( �أكادميي
فني �صناعي جتاري  )......يراعي التنوع
الب�رشومتايزهم وقدرتهم على تلقي املعلومات
وح�سن ا�ستخدامها يف التفكري والتعبري واالت�صال
والإنتاج وبناء العالقات  ،كما نريد تعليما
ينتقل من ال�صناعات التقليدية �إيل �صناعات
جديدة ،نريد تعليم ًا ينتقل من العمالة
الع�ضلية �إىل العمالة العقلية،ومن التخ�ص�ص
ال�ضيق �إىل املرونة واملعرفة ال�شاملة ،ومن
املركزية �إىل الالمركزية ومن التنظيم الهرمي
�إىل التنظيم ال�شبكي ،املت�أثر بعوامل داخلية
وخارجية ،ومن اخليار الواحد �إىل اخليارات
املتعددة.
وحيث �أن التعليم والرتبية لهما الدور
الأ�سا�سي يف التطور الب�رشي :فالبد من �إتاحة
الفر�صة �أمام كل �إن�سان لتنمية قدراته الرتبوية،
ومن �أهم ال�رشوط ال�رضورية لإتاحة حق الإن�سان
يف الثقافة والتعليم:
 . -1حق التعليم للجميع لأنه من �أهم حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية يف احلياة ،و�إتاحة الفر�صة

لكل فرد يف تنمية طاقاته من خالل م�ؤ�س�سات
الثقافة والتعليم .
� .-2إقامة امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية
يف كل مكان  ،وتر�سيخ �أ�س�س احلوار�،ضمان ًا
لرفع الكفاءة يف العمل وجتديده وتطويره.
. -3الق�ضاء على الأمية ،لأن الأمية تعترب
عائق ًا من عوائق التطور والتجديد  ،فهي ميدان
للتفكرياملتع�صب واخلرايف وال�ضيق الذي
الي�ستوعب اجلميع واليراعي حقوقهم اجلميع
.
. -4الت�أكيد على مبد�أ �سنوات التعليم الأ�سا�سي
للجميع والتو�سع والتنوع يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية  ،رو�ضة  ،ابتدائي متو�سط  ،ثانوي
جامعي  ،ملواجهة مطالب �سوق العمل .
. -5الرتكيز على مبد�أ التعليم امل�ستمر
مدى احلياة والإعداد للتعلم الذاتي مما ي�ساعد
الإن�سان على التكيف مع واقعه حيث ي�صبح
فاع ًال ال جمرد تابع �أوم�ستقبِ ل فقط .
. -6تر�سيخ امل�ساواة والتقدير لكل فروعاملعرفة الإن�سانية وخرباتها �سواء كان عمال
ذهنيا ،عمليا ،تنظيميا ،فنيا� ،إنتاجيا،
تعليميا �أو جماليا....الخ.
.-7التقدير املتكافئ ملختلف الأن�شطة
املجتمعية وتكاملها ،لأن الإن�سان كائن مركب
من نطاقات خمتلفة :بدنية،عقلية ،اجتماعية،
روحية،وجدانية وتنمية هذه الطاقات يتطلب
الوفاء باحتياجاته البيولوجية واجل�سمية
واملعنوية .وواقع تعليمنا يركز على الإن�سان
اجلزئي عن طريق تلقني وح�شو الأذهان
باملعلومات .
ن�رش التعليم واكت�ساب املعرفة  :يعترب التعليم
واكت�ساب املقدرة على التعلم من احلاجات
الأ�سا�سية للإن�سان يف �أي زمان ومكان.
كذلك ال ميكن �إغفال العالقات اجلوهرية
بني �إ�شباع حاجة الإن�سان �إىل التعليم والتعلم
و�إ�شباع الكثري من حاجاته الأخرى ،فالتعليم
اجليد واملن�سجم مع متطلبات �سوق العمل ميكن
الإن�سان من احل�صول علىفر�صة عمل منا�سبة تدر
عليه دخل ميكن �إ�شباع كثري من حاجاته ( غذاء
� ،صحة الثقافة،ا�ستثمار �أوقات الفراغ ) .
التعليم واملعرفة والتطور الب�رشي  :تكت�سب
ق�ضية التعليم والتعلم �أهمية ق�صوى يف عامل
مل يعد يعرتف �إال بالرثوة الب�رشية كرثوة
وحيدة ،فالذين يرتبون لإعادة تخطيط
اخلريطة العاملية يعلمون جيدا �أن م�ستقبل
العامل مرهون بالتعليم واكت�ساب املعرفة.
وعندما نتحدث عن ذلك التنا�سق بني
التنمية الب�رشية والتعليم ،فان الأوىل جذبت
مفهوم وممار�سة االهتمام العاملي والإقليمي

نحواحلاجة املطردة �إىل عقل متجدد ملجتمع
متجدد ،يف عامل متجدد ومن ثم �أكدت املتابعات
العلمية حل�صاد م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية
�أهمية بناء الب�رش و�إن�ضاج قدراتهم باعتبار �أن
هذامعيارا للبقاء الفاعل يف عامل اليوم والغد.
�أما التنمية الب�رشية فتنظر �إيل التعليم من ثالث
زوايا رئي�سية:
الزاوية الأوىل :االهتمام بتوفري التعليمك�أداة الكت�ساب التقنية ( التكنولوجيا).
الزاوية الثانية  :تركز على ربط التعليمباحتياجات �سوق العمل.
الزاوية الثالثة :التعليم كحق �إن�ساين�أ�سا�سي يهدف �إىل حت�سني و�ضع الب�رش ولي�س
حت�ضري الب�رش للعمل ،ومن خالل ربط التعليم
باكت�ساب التقنية متت التو�صية بالرتكيز
على التعلم التقني والتدريب املهني بدال من
التو�سع يف التعليم العام وحده ،وقد طرح مع
نهاية عقد ال�ستينيات ت�سا�ؤل حول  ،العالقة
بني زيادة اال�ستثمارات يف التعليم والتدريب
وبني املهارات واملهن املحددة التي يتطلبها
املجتمع ،ويف حماولة لتحديد �أهمية دور
التعليم يف التنمية الب�رشية طرح التعليم كحق
�إن�ساين �أ�سا�سي ،وعليه فان النظرة �إىل تنمية
املوارد الب�رشية بو�صفها و�سيلة من خالل
التدريب واكت�ساب املهارات،هي من قبيل عدم
ر�ؤية الأمور ب�شكل �صحيح ،وحتى ميكن احلديث
عن التنمية الب�رشية لتقومي العن�رص الب�رشي
املتاح والوقوف على كفاءة امل�ؤ�س�سة التعليمية
فيما يتعلق بالعن�رصالب�رشي ،ف�إنه يتطلب
الأمر مقاي�سة امل�ؤ�رشات التعليمية لبلد ما مع
البلدان الأخرى وخ�صو�صا املتقدمة منها .
ويف جمال الن�رش الكامل للتعليم راقي
النوعية ،مع �إيالء مكانة خا�صة لطرق التح�صيل
التعليمي والتعلم امل�ستمر مدى احلياة ،يجب
�أن تت�ضمن املقرتحات التف�صيلية يف جمال
�إ�صالح التعليم �إعطاء الأولوية للتعليم ما قبل
املدر�سي ملرحلة الطفولة املبكرة ،وتعميم
التعليم الأ�سا�سي للجميع مع �إطالة �أمده لع�رشة
�سنوات �أو �صفوف على الأقل ،وا�ستحداث ن�سق
من م�ؤ�س�سات تعليم الكبار امل�ستمر مدى احلياة
وترقية ،و�إعطاء اهتمام خا�ص بالنهو�ض
بالتعليم العايل ،وااللتزام بالتقييم امل�ستقل
والدوري للنوعية يف مراحل التعليم كافة.
نتمنى �أن نرى بالدنا يف مقدمة البلدان املتطورة
وحتقيقها
علميا وتكنولوجيا بعنايتها
لطموحات وتطلعات �شعبنا املنا�ضل يف جمال
التعليم باعتباره من �أهم العوامل امل�ؤدية �إىل
التطور والتنمية امل�ستدامة من ناحية  ،و�إىل
حتقيق العدالة االجامتاعية من ناحية �أخرى .
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من هنا وهناك

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

علماء" :بريك�ست" بريطانيا الأول
كان قبل � 45ألف عام ..كيف؟

قال علماء جيولوجيون �إن خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي
"بريك�ست" ،لي�س الأول من نوعه ،فقد
انف�صلت بريطانيا "جيولوجيا" عن
�أوروبا للمرة الأوىل قبل � 45ألف عام.
وبح�سب البيانات التي جمعها
الباحثون ،ف�إن القناة الإجنليزية مل
تكن مغمورة باملياه قبل � 450ألف عام،
وكانت ج�رسا طبا�شرييا جافا.
و�أدت في�ضانات كارثية كبرية �إىل غمر
منطقة القناة باملياه واختفاء الرابط
الربي مع �أوروبا.
و�أو�ضحت �صور لقاع القناة الإجنليزية،
�أن الأر�ضية تدل على �أنها كانت جافة
يوما ما ،وفيها ما ي�شري �إىل ٍ
واد كان
يحوي �شالالت مياه.
ون�رش الباحثون النتائج التي
تو�صلوا �إليها يف جملة "نات�رش
كومونيكاتيون�س".
وت�ستعد بريطانيا للخروج من االحتاد
الأوروبي بعد ا�ستفتاء �شعبي جاء
باملوافقة ،تاله م�صادقة برملانية على
البدء ب�إجراءات عملية "بريك�ست".

هلل �صالح

عبدا

اخلطوط الربيطانية ترغم م�سنة طفل مهاجر من �أفغان�ستان �إىل م�صمم �أزياء راقية يف � 6أعوام
على التبول يف مقعدها!! ..

قالت �صحيفة ال�صن الربيطانية �إن �سيدة
متقاعدة تبلغ من العمر  87عاما تعر�ضت
للإذالل من طاقم طائرة تابعة للخطوط
الربيطانية و�أجربت على اجللو�س على مقعدها
املليء بالبول مدة � 13ساعة.
وقالت ال�صحيفة �إن امل�سنة طلبت من طاقم
الطائرة التوجه ب�شكل �رسيع للحمام خالل
جتهز الطائرة للإقالع من لو�س �أجنلو�س �إىل
مطار هيرثو يف لندن.
وعلى الرغم من ت�أخر الطائرة  90دقيقة قبل
الإقالع �إال �أن الطاقم �أ�رص على منع امل�سنة من
دخول املرحا�ض بل وقامت �إحدى امل�ضيفات
بالوقوف يف منت�صف ممر الطائرة ل�سد الطريق
عليها ومنعها من دخول احلمام.
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن امل�سنة مل تتمالك
�أمرها وتبولت على نف�سها وق�ضت �ساعات
الرحلة الـ 13بكر�سي مبتل وهي تبكي لعدم
قدرتها على تغيري مالب�سها.
وتقول ابنة ال�سيدة التي تعي�ش يف غرب لندن
�إنها توجهت ملطار هيرثو ال�ستقبال والدتها
التي و�صلت والدموع يف عينيها.
و�أ�ضافت�" :شعرت بال�صدمة والغ�ضب..
والدتي طلبت مرارا من امل�ضيفات التوجه
لق�ضاء احلاجة لكنهن منعنها بحجة �إجراءات
ال�سالمة".
ونقلت عن والدتها �أنها قالت للم�ضيفات�" :أنا
�سيدة م�سنة ..يجب �أن ت�سمحوا يل بالذهاب
للحمام ..لكن امل�ضيفات وقفن �أمام مقعدي
ومنعني من النهو�ض".
وت�شري ابنة امل�سنة �إىل �أنها قررت عدم ال�سفر
مرة �أخرى على منت اخلطوط الربيطانية ،وعلى
الرغم مما ح�صل معها ف�إنها مل تتلق �أي اعتذار
�أو تعوي�ض الئق.
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن هذه احلادثة ت�أتي يف
الوقت الذي تزايدت فيه �شكاوى امل�سافرين من
اخلطوط الربيطانية بعد �إلغاء خدمة الوجبة
املجانية.

طوابري اال�صطفاف �ستختفي بربع املحالت يف 2021با�ستخدام الهواتف الذكية

ك�شفت �صحيفة "تلغراف" الربيطانية �أن
طوابري اال�صطفاف �أمام نحو ربع املحالت
يف الأ�سواق �ستختفي خالل الأعوام الأربعة
القادمة.
وقالت ال�صحيفة يف تقريرها ،الذي
ترجمته "عربي� ،"21إن نحو ربع املحالت
تخطط لإلغاء الطوابري �أمام �أبوابها؛ وذلك
من خالل ال�سماح للعمالء بدفع ثمن الب�ضاعة
با�ستخدام هواتفهم الذكية بحلول عام ،2021
وفقا مل�سح �أجري على �أكرب جتار التجزئة يف
بريطانيا.
وتقول ال�صحيفة �إن املعامالت التقليدية
يف �أماكن البيع الثابتة انخف�ضت من % 72يف
العام � 2012إىل  % 52عام .2017
و�أو�ضحت "تلغراف" �أن احلركة التي قامت
بها املحالت جاءت يف حماولة منها للت�أقلم
مع خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي،
وحماولة جتنب تبعات ذلك اقت�صاديا،

�إعداد

� /أ�سماء

بح�سب ما ذكر م�ست�شارو م�ؤ�س�سة "زيربا" التي
�أجرت امل�سح.
ولفتت �إىل �أنه من خالل التخل�ص من نقطة
البيع واملوظفني الذين يقومون مبهمة البيع،
�سوف تقل التكلفة على املتاجر ،يف الوقت
الذي ت�شهد فيه العملة الربيطانية "الباوند"
انخفا�ضا ،ف�ضال عن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية.
وتلفت ال�صحيفة �إىل �أن جتار التجزئة
الكبرية ،التي من �ضمنها "ويرت�س" و"زارا"،
بد�أوا بالفعل با�ستخدام التكنولوجيا يف
البيع ،من خالل ال�سماح للزبون با�ستعرا�ض
الب�ضاعة ،والدفع عن طريق ا�ستخدام الهواتف
الذكية.
و�أ�شارت �إىل �أن �رشكة ويرتو�س قامت بتوزيع
�أجهزة امل�سح الذاتي املحمولة يف بع�ض
املحالت ،والتي ت�شبه الهواتف الذكية،
وتتيح للعمالء حتميل قائمة ب�ضاعتهم.

كان �سامي نوري يف �سن الرابعة ع�رشة عندما
تركه مهرب يف حمطة قطارات فرن�سية .وبعد
�ست �سنوات على ذلك فتح هذا الالجئ الأفغاين
م�شغال له يف باري�س بعدما تدرب لدى امل�صمم
جان بول غوتييه ،وهو يح�رض لعر�ض �أزياء
ويقول ال�شاب بثقة "كان ذلك حلمي� ..أن
يكون يل م�شغل و�أعمل حل�سابي .هديف هو �أن
�أو�سع هذا امل�شغل و�أجعل �أ�شخا�صا �آخرين
يعملون فيه".
�أقام نوري يف م�شغله الواقع يف فناء داخلي
طاولة كبرية وعار�ضة خياطة و�آلة خياطة
ولوحا للكي .ويعرف هذا ال�شاب البالغ 21
عاما ا�ستخدام �آلة اخلياطة منذ كان يف �سن
الثامنة.
وكان ال�صبي يومها يقيم يف �إيران مع والديه
اللذين فرا من منطقة مزار ال�رشيف يف �شمال
�أفغان�ستان.
ويروي قائال "احلياة كانت قا�سية جدا مل
�أكن قادرا على التوجه �إىل املدر�سة �أو اخلروج
من م�سكننا لأنني مل �أكن �أملك الوثائق".
وتعلم اخلياطة من والده الذي كان يعمل يف
هذا املجال .ويو�ضح "كنا نخيط  200قطعة
يف اال�سبوع كانت الكمية هائلة فكنا نعمل
من ال�صباح �إىل امل�ساء" .كانت العائلة حتلم
بالو�صول �إىل �أوروبا.
ُ
وف�صل �سامي عن والديه و�شقيقته واهتم به
مهرب رافقه حتى فرن�سا� .إال �أنه هجره ما �إن
و�صل اىل حمطة تور يف و�سط فرن�سا الغربي.
ويروي قائال "قال يل �أن �أنتظره فهو ذاهب
وقالت ال�صحيفة �إن �أجهزة الهاتف احلديثة
�ست�ستخدم تقنية البلوتوث؛ للك�شف عن
الب�ضاعة التي ا�ستعر�ضها الزبون ،وهذا
الأمر ي�سمح ملتاجر التجزئة مبعرفة مكان
وجود العمالء يف املتجر ،وتوفري معلومات
وعرو�ض عن الب�ضاعة ،مثل" :ال تن�سوا �أن هذه
القطعة عليها �سعر خا�ص".
وقال مارك تومب�سون ،مدير التجزئة
وال�ضيافة يف �رشكة "زيربا" التكنولوجية" :يف
غ�ضون خم�س �سنوات ،ف�إن زيارة ال�شوارع
الربيطانية �ستكون خمتلفة ب�شكل كبري عن
اليوم ،جتار التجزئة يريدون و�ضع املزيد
من القوة وال�صالحيات يف �أيدي املت�سوقني،
وال�سماح لهم بالدفع من الهواتف النقالة
�أثناء ت�صفحها� ،أو منحها كروتا ذكية مع
�شا�شات و�أجهزة م�سح �ضوئي".
و�أ�ضاف�" :سوف ي�ستمر املحل نف�سه يف
احل�صول على تقنيات �أكرث ذكاء ،و�سوف
يكون جتار التجزئة قادرين على معرفة متى
و�أين يوجد عمالء معينون يف متجر ،كما �أنها
�ستوفر املال".

جللب �سيارة .انتظرت طويال لكنه مل يعد .مل
�أكن اعرف مكان وجودي حتى".
وانتهى املطاف باملراهق الذي ال يتقن ال
الفرن�سية وال الإنكليزية ،بعدما هام ليلة
كاملة ،يف مقر ال�رشطة وو�ضع يف مركز
ال�ستقبال الالجئني ومن ثم يف عائلة.
بقي �سنة ون�صف ال�سنة ال يتلقى �أي �أخبار عن
عائلته قبل �أن يتمكن بف�ضل و�سائل التوا�صل
االجتماعي من العثور على والدته و�شقيقته يف
�أورليان على بعد حواىل مئة كيلومرت� .إال �أنه
ي�ؤكد �أنه فقد االت�صال بوالده ويجهل م�صريه.
وبف�ضل مهارته يف اخلياطة ،جنح يف دخول
مدر�سة مهنية متخ�ص�صة باملو�ضة.
وتروي �آ�سيا التي تدير م�شغل التعديالت
يف "جوبا كوتور" يف تور حيث �أجرى �سامي
تدريبا� ،أنها "�صعقت" مبهارته.
وتقول �إنه كان ي�أتي �إليها �أوال لتعلمه كيفية
العمل �إال �أنها اكت�شفت �أنه �أ�رسع منها يف بع�ض
املهام.
وطرق بعدها �أبواب كربى دور الأزياء
الباري�سية موجها  70ر�سالة يف هذا االطار.
وقد تلقى ردا �إيجابيا من ماركة جون
غاليانو حيث �أم�ضى ثالثة ا�سابيع .ومن ثم
خ�ضع لتدريب لدى دار جان بول غوتييه ا�ستمر
�أكرث من �سنتني.
واكت�شف فيها الأزياء الراقية و"العمل اليدوي
وبح�سب الطلب واحلر�ص على التفا�صيل الدقيقة
والأقم�شة ذات النوعية العالية" .و�شارك
خ�صو�صا يف �إجناز ف�ستان لكايلي مينوغ.
ح�صل على اجلن�سية الفرن�سية ،وف�شل يف
احل�صول على �شهادة مدر�سة الغرفة النقابية
للمو�ضة يف باري�س� ،إال �أنه يريد الآن �أن يحلق
بنف�سه .وهو ينوي تنظيم عر�ض للأزياء يف
ق�رص يعود �إىل ع�رص النه�ضة قرب فوجري يف
منطقة بروتانييه.
وقد قدم له املكان مقاول دمناركي يدعى
مايكل لينوف "ت�أثر" بق�صته و"مبوهبته
و�شخ�صيته اخلارجة عن امل�ألوف".
وي�شدد الرجل البالغ  51عاما "�أمتنى �أن ينجح
وهو يحتاج �إىل من يدله �إىل الطريق ويقف �إىل
جانبه فهو ال يزال يافعا� .إنه �شاب طموح جدا.
ويتمتع بطباع ...ويرتكب احلماقات �أحيانا!"
وي�ضيف "هو �أي�ضا مثال على �أن الأجانب
يحركون فرن�سا� .أنا اندجمت يف املجتمع
الفرن�سي وا�ستحدثت وظائف وهو �سينتج
ثروات".
وماذا عن عر�ض االزياء املقبل؟ يكتفي �سامي
الذي بات معتادا على و�سائل االعالم ،بالقول
�إنه يريد حدثا على عدة �أيام م�ستوحى من
ق�صته.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الثورة والرثوة  :الفالحون بذرة الأر�ض ونوارة الأمل

ً
حلظة ال�شموخ عند ال�سقوط يف تراب ار�ضك �أف�ضل من البقاء يف ثوب الهوان م�ستجريا باالعداء متملقا لهم

�أ�شعل بهتا ورفاقه الفالحني ثورة و�سقط يف تراب هذه االر�ض الف الف بهتا لتبقى الثورة حامية لنب�ض ال�شعب و�آمال االجيال
جمال بحالياي
مما ال�شك فيه ثمة عالقات جتاذبية وحميمية
ق�صوى بني روح الفالح وروح الأر�ض ،و�أعتقد
�أن مالمح هذا العالقة و�شكلها اخلارجي
وعمقها اجلواين ينطلق عندما تت�ساقط زخات
املطر فيبد�أ الفالح ب�شق �سطح الأر�ض مبحراثه
ي�ستن�شق عطر الرتاب وعبق الأر�ض من هذا
املكان وهذه اللحظات والأر�ض اجلرداء تكت�سي
�شيئ ًا ف�شيئ ًا برداءها الأخ�رض الق�شيب ومن هنا
تت�أ�صل العالقة ويتجذر التوا�صل بني روح
الإن�سان و�أنفا�س الأر�ض يقتات الفالح من بذور
�أر�ضه التي ظلت تعجبه وت�ستحوذ على م�شاعره
البهيجة طوال مو�سم اخلريف وهو يحدق
جذالن ًا يف �سيقانا املمتدة و�أوراقها الرفيعة
اخل�رضاء وروعة �سنابلها مع �إقرتاب موا�سم
احل�صاد ،وي�رشب اللنب من �رضوع املوا�شي
التي ت�رسح يف �أطراف احلقل� .إن املجتمعات
الزراعية هي �أكرث املجتمعات ل�صوق ًا بجمال
الأر�ض وبهجة املوا�سم وروعة الف�صول .و�إن
�أطياف هذه ال�شعوب وذاكرتها ترتبط دوم ًا
بخ�صوبة الأر�ض و�شهقة الرتاب وجذور الهوية
وا�صل الإنتماء.
�إن امل�شاعر التي حتر�ص على حماية احلقل
واملزرعة من مهددات الطبيعة (�سيول،
وبهائم ،و�آفات زراعية) ...هي ذات الروح
التي حتر�ص على تراب الوطن و�شم�س احلقول،
�إن ترا�ص هذه القيم و�إحت�شادها يف �أعماق �أبناء
االر�ض ت�شكل فيما بعد الذاكرة الوطنية و�أ�صول
الهوية و�صدق الإنتماء ...و�إح�سا�س موحد
ينبعث من االعماق التي تلتهب حب ًا وتتوقد
ع�شق ًا مبعامل هذه الأر�ض .مع ًا ين�ش�أ ال�صغار
كالرباعم اخل�رضاء ميرحون ويرك�ضون يف
املفاوز وال�سهول واحلقول ،ويعمل الفالحون
وملوحة العرق الذي يتف�صد من جبينهم يختلط
مع عبق الرتاب الذي يحت�ضن بذرة الآمال
و�أحالم الع�شاق والعمال.
�إن �أ�سطورة الأر�ض واملاء ظلت هاج�س
الإن�سان ومركز حلمه منذ الأزل ،هذه ال�سهول
املمتدة واحلقول اخل�رضاء ب�أغ�صانها هي نقطة
جتمع ه�ؤالء الفالحني الطيبني على ترابها
الطيب ،ت�ستمر احلياة ب�آمالها و�آالمها و�أفراحها
و�أحزانها لذا فقد �أعتمد معظم �سكان �إرتريا
على الزراعة املطرية ورعي البهائم  .ومن
�أ�شهر املحا�صيل الذرة الرفيعة ونطلق عليها
منها الفول والعد�س
املا�شيال والبقوليات
وتربية املوا�شي (�أبقار ،ماعز ،اغنام� ،أبل)
وي�ستفيدون من منتجاتها.
وعندما كانت احلياة مت�ضي مبثل هذه
ال�سال�سة واجلمال والإ�ستقرار يف هذه الأر�ض
الطيبة ومنذ القرن اخلام�س ع�رش �أ�صبحت
�إرتريا حمط �أنظار و�أطماع العديد من القوى
الإ�ستعمارية القدمية منها مثل الربتغاليني،
الرتك ،اليونانيني �أو اجلديدة منها مثل
الإيطاليني ،الربيطانيني ،الفرن�سيني ،والذي
ظهرت على �أنقا�ض الإمرباطوريات القدمية،
ففي الغرب ظهرت �أطماع مملكة �سنار ال�سودانية
يف القرن اخلام�س ع�رش وذلك بهدف ب�سط
�سيطرتها ونفوذها على مناطق �أحوا�ض الأنهر
ومن اجلنوب حاول �إقطاعي منطقة التجراي
العمل على ب�سط نفوذهم على مرتفعات البالد
بهدف ال�سيطرة على ال�شاطئ الغربي للبحر
الأحمر والإ�ستيالء على موانئه.
بهتا حقو�س رائد مترد وعا�شق �أر�ض-:
هذه الأر�ض الطيبة تع�شق �أحداق �أبناءها كما
متوت حب ًا يف هواهم وحب �أكفهم و�آثار �أقدامهم
التي يذرعونها من ال�رشق �إىل الغرب ومن
ال�شمال �إىل اجلنوب ،بالرغم من تخلف و�سائل

النقل والإت�صاالت ،فجميع �أبناءها كرهوا
الإ�ستعمار الذي جاء خ�صي�ص ًا لإ�ستالب الأر�ض
م�صدر (املاء ،والدفء ،وال�سقف ،والغذاء)..
وت�أهب كل املزارعني ع�شاق الأر�ض وال�شعاع
ملقاومة الزحف الطليانى على ارا�ضيهم
الزراعية اخل�صبة ،واال�ستيالء على م�ساقط
املاء وانهاك االر�ض بادخال تقنيات الزراعة
احلديثة ،وانتاج كميات هائلة من الفاكهة
واخل�رضوات لي�س حبا لهذا ال�شعب وح�صوله
على م�صادر الغذاء والبقاء ،بل لبيعها يف
اال�سواق العاملية وانتفاخ جيوب اال�ستعمار
وخزينته ب�أموال ال�ضحايا االبرياء .فطن ابناء
االر�ض اىل هذا املخطط الرخي�ص وبد�أت رياح
املقاومة الوطنية تهب هنا وهناك فظهر يف
منطقة (�أكلى قوزاي) بط ًال قوميا ورائد ًا من رواد
املقاومة �ضد اال�ستعمار طارده (ر�أ�س الوال)
وهدم بيوت �أهله فلج�أ (بهتا) مع �أ�شقائه اىل
قبائل احلباب وتوىل (بهتا حقو�س) مع �أ�شقائه
�أمر حماية املنطقة ورد الغزوات عنها .ومكث
بها �أكرث من ع�رش �سنوات .وا�ستقبله هناك
كنتيباي حامد ح�سن واكرمه وكلفه بحماية البالد
وحارب �ضد غزوات (الوال والدراوي�ش)،و�سمح
له يف العام  1887بالعودة اىل م�سقط ر�أ�سه يف
اكلي قوزاي بعد ان �أ�شيع نب�أ و�صول االيطاليني
اىل البالد .توجه البطل االرتري اىل م�صوع وبد�أ
التعامل مع االيطاليني ،ويف العام  1888ح�صل
على ا�سلحة منهم وجند اتباعه الذين قدر عددهم
باملئات خلدمة التو�سع االيطاىل على ارتريا
حيث مت تعيينه يف العام  1889نائب حاكم على
�أكلى قوزاي اال ان (بهتا حقو�س) مل تعجبه هذه
(العالوات) ومل ُيخدع لربيق االمتيازات التي
منحت له كما يقول (مارتينى) ،وبد�أ يفكر يف
االنتفا�ضة " الفالحني �ضد االيطاليني و�صمم
على مقاتلتهم وطردهم من ارتريا من ارتريا.
�ضاقت االر�ض مبا رحبت على البطل االرتري
املنا�ضل وا�صبح مطاردا من قبل االيطاليني
،وان خالفاته مع ر�ؤو�س التجراي كانت يف
اوجها بعد ان قتل ابن "الر�أ�س �أر�أيا" التيقراوي
حيث جل�أ اىل مناطق اهله احلباب وعا�ش هناك
–وان مقاومته – وعداوته لر�ؤو�س التجراي مل
تتوقف ،وكان على عداوة مع الر�أ�س منق�شا
من العائلة احلاكمة و�ضد الدجيات "دببي"مما
ا�ضطره كل ذلك للتعامل مع االيطاليني بناء
على احلكمة القائلة " كامل�ستجري من الرم�ضاء
بالنار".
�إن الطليان كانوا يحرتمونه �أميا احرتام
،وينظرون اليه باعجاب وقرروا اال�ستفادة
من (بهتا حقو�س) وخا�صة عندما �سمعوا مبوت
االمرباطور يوهن�س ومت تعيني (بهتا حقو�س)
نائب (�سانقوين) حاكما لـ(�سقنيتي) .
الحظ املحارب البطل ت�رصفات االيطاليني
املهينة البناء ار�ضه ووطنه ،وتفاقم هذا
ال�شعور يف اعماق املحارب الثائر يوما بعد يوم
فت�رسبت املعلومات عرب املخربين واجلوا�سي�س
بالت�شكيك يف والء (بهتا حقو�س) كما كانت
للرجل عيون وخمربين داخل �صفوف اجلي�ش
االيطاىل وقيادته اال�ستعمارية ،ف�أخربوه بان
االيطاليني يعتزمون اعتقاله ونفيه اىل ع�صب،
و بالرغم من متابعات االيطاليني لتحركاته
اخلطرة وتهديده من وقت لآخر وا�صل طريقه
الثوري وهو مفعم بروح املقاومة ورداء العز
والكرامة فجمع �أتباعه ورفاقه الفالحني الأحرار
وقال لهم (علينا �أن ن�سبق االيطاليني قبل �أن
ي�سبقونا) وقرر اختطاف بع�ض االيطاليني
واعتقل ال�ضابط االيطاىل يف  14دي�سمرب 1894
وهو رئي�س (بهتا حقو�س) وو�ضع حتت �سيطرته
يف املنزل مكب ًال بال�سال�سل .انتقده البع�ض يف
ت�رصفه لكن (بهتا) رد قائال (�سنطرد املحتلني
من ار�ضنا ولنا �أتباع ي�ؤيدوننا من الأ�ساورتة

والدراوي�ش وكل الرجال الذين يحملون ال�سالح
يف هذه املنطقة) �إنه �سعة االفق الثورى والنهج
التحررى االن�ساين والقومي الذي تبناه و�سلكه
هذا البطل املحارب انه اليريد ان يرى وجه
اال�ستعمار يف ار�ضه وار�ض جريانه من ابناء
الوطن وكل عموم املنطقة .ن�صحه البع�ض
بالهروب اىل (عدوى) وااللتجاء (للر�أ�س
منق�شا) ،قرر الرجل ان ميوت حر ًا واقف ًا بدل ان
يحيا ذلي ًال مط�أطئ الرا�س وم�ستجري ًا ب�أعدائه
ان حلظة ال�شموخ وال�سموق عند ال�سقوط يف
تراب ار�ضك �أف�ضل من البقاء والعي�ش الف
مرة يف ثوب الهوان م�ستجري ًا باالعداء متملقا
لهم ،من هذا املنطلق الثوري والتحرري ،قرر
البطل ال�سقوط حر ًا ابي ًا يف تراب االر�ض التي
هام برمالها وطينها وحفيف اوراق �أ�شجارها
البا�سقة املمتدة اىل عنان �آفاق احلرية
وف�ضاءات العزة والكرامة.
�سمع قائد اجلي�ش االيطايل ب�أن االت�صاالت
مع �سقنيتى مقطوعة فعلم ان (بهتا حقو�س) قد
مترد على النظام االيطاىل ،عندها قرر ار�سال
قواته �إىل منطقة (معربا) و�أ�صدر �أوامره باعتقال
(بهتا حقو�س) وقررت جماعة (بهتا حقو�س) ان
حتا�رص مع�سكر حالى بالقرب من (�سقنيتى)
وكان تعداد اجلي�ش  1600مقاتل ،و�صلت
التعزيزات االيطالية فور ًا وا�ستخدم القادة
الع�سكريون االيطاليون �أمثال (كا�ستيالذى)
والرائد (توزيلى) تكتيكات وخدع خمتلفة
وا�ستمرت املعركة من � 9-6ساعات دون توقف
اىل درجة �أن (بهتا) اعتقد ان املعركة قد ح�سمت
ل�صاحله ،وبو�صول تعزيزات ايطالية ع�سكرية
متتابعة قلبت موازين املعركة ر�أ�سا على

عقب ومتت حما�رصة الزعيم البطل واملحارب
الثوري �شخ�صي ًا من االمام واخللف وقتل برمية
بالر�شا�ش ..وهكذا ا�سقط قائد انتفا�ضة
الفالحني و�أحد رواد الثورة الوطنية واحلرية
و�رضج االر�ض التي يحرتق بحبها بدماءه
ودماء رفاقه الأحرار قلة يف عددهم وب�سطاء يف
م�ستواهم املادى وقد راتهم احلربية لكنهم �أ�شداء
يف حب االر�ض والفناء حتى النهاية يف ادميها
الطاهر لقد �أ�شعل ثورة من رحم �أر�ضه التي
احبها حتى النخاع مع كوكبه احرار من رفاقه
الفالحني لتظل االر�ض مثلما كانت ال�سيادها
االحرار ابناء االر�ض وان يخرج الطارئ الدخيل
من ذات املنافذ والبوابات التي ت�سلل منها اىل
ماوراء بحاره وتبقى االر�ض واخلري والرثوات
لل�شعب املحارب املغوار
�إن بهتا ورفاقه االحرار بفعلهم البطوىل هذا
�شقوا يف خارطة الوطن ووجدان ابناء االر�ض
جمرى جديد ًا للحرية واملجد وال�سيادة وان
تبقى االر�ض وثرواتها وخرياتها الظاهرة
والباطنة الزدهار هذه البالد وتقدم �شعبها،و
لن يكون لعبة قذرة وماالممدود ًا يف ايدى
امل�ستعمرين والغزاة� .سقط (بهتا) يف حالى
وارتفع ا�سمه ،ومبادئه الوطنية والثورية يف
كل �أرجاء الوطن ونفو�س االحرار .و�صار �صوته
الوطنى الكبري مدوي ًا وجملج ًال كالنواقي�س يف
نفو�س االجيال وانفعاالت االحرار ،و التحم
�صوته البطوىل ب�أ�صوات االحرار انطلقت الثورة
وعال �صوتها مدوي ًا و�سقط يف تراب هذه االر�ض
الف الف بهتا لتبقى الثورة حامية لنب�ض
ال�شعب و�آمال االجيال واالر�ض والرثوات.

ترجمة كتاب "�أ�سبوعني يف الدفاعات "�إىل االيطالية

د�شن يف فندق امبا�سوير يف احلادي والثالثني من مار�س املن�رصم الرتجمة االيطالية
لكتاب " �أ�سبوعان يف الدفاعات " للكاتب والباحث يف التاريخ �أمل �سقد ت�سفاي وترجمة
ال�سنيور ا�ستيفانو بيتيني.
وقد �أو�ضح النقاد ب�أن الكتاب الذي ركز على احلرب ال�ضارية لتحرير مدينة افعبت،
والنها تق�ص مرارة الن�ضال لال�ستقالل وبطوالت املنا�ضلني والت�ضحيات الثمينة التي
قدمها ال�شعب الأرتري من نيل �أجل ا�ستقالله  ،ف�إنها ت�ساعد االجيال احلالية للتعرف
على الأو�ضاع ال�صعبة التي مرت.
وقد �أعرب الكاتب امل �سقد ت�سفاي عن ارتياحه لرتجمة كتاب "ا�سبوعان يف الدفاعات
"�إىل العديد من اللغات وو�صوله �إىل القراء عامة وال�شباب ب�شكل خا�ص.
اجلدير بالذكر �أن كتاب "�سبوعان يف الدفعات " ،كان قد ترجم �إىل اللغة االجنليزية
�سابقا.
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يف ذكرى وفاته ..كيف �أ�صبح بيكا�سو �أ�شهر فنان يف العامل؟ مهرجان �أفالم ال�سعودية مينح
�أكرب جوائزه �ضد التطرف

يوافق الثامن من �أبريل ذكرى وفاة الفنان العاملي ال�شهري بيكا�سو
عام  ،1973وقد ولد بابلو رويز بيكا�سو يف � 25أكتوبر  1881يف مدينة
ملقة الإ�سبانية ،وهو الطفل الأول واالبن الوحيد خلو�سيه رويز وماريا
بيكا�سو ،وعندما كان ال يزال طف ًال �صغري ًا كانت �أمه تقول له �إنه ولد
لكي يمُ جد.وكانت �أم بيكا�سو تطلق على نف�سها وعود ًا البنها قائلة�" :إذا
�أ�صبحت ع�سكري ًا ف�سوف ت�صبح جرنا ًال ،و�إذا �أ�صبحت كاهن ًا ف�ست�صل مرتبة
البابا".ويف �سن الثامنة حمل بيكا�سو قلم الر�صا�ص وبد�أ يف الر�سم ،وقد
عمل على تعلم �أ�س�س الفن من والده الذي كان ر�سام ًا وبرفي�سري ًا للفنون يف
كلية احلرف اليدوية مبلقة.كان �أبوه مدر�س ًا للفنون �إذ ًا ،وعمل باجتهاد
يدرب ابنه على الر�سم من �سن مبكرة ،و�أقام له معر�ض ًا يف الـ  13من
كي ّ
عمره.وقد حقق االبن حلم �أبيه يف الطفولة ،ما يعني �أن الأب قد ف�شل يف
�أن يكون ذلك الر�سام امل�شهور ،لكن ابنه جنح يف ذلك ..وكانت الأ�رسة
حتلم ب�أن يحقق ابنها جناحه كر�سام �أكادميي ،ب�أن يتخ�ص�ص يف ذلك
املجال لهذا �أر�سلته يف عام � 1897إىل �أكادميية الفنون يف مدريد ،لكن
ح�صلت خيبة الأمل لوالديه ،لأن بيكا�سو ترك الأكادميية يف �أول �سنة
له فيها.بد�أت مرحلة جديدة يف حياة بيكا�سو عندما �سافر عام 1900
�إىل باري�س ،وقد وقع يف ع�شق املدينة ،وا�ستقر يف �شقة م�ست�أجرة مع
�صديقه ال�شاعر ماك�س جاكوب ،الذي �ساعده يف تعلم اللغة_الفرن�سية.
وقد مرت به ظروف �صعبة ا�ضطر فيها �أن يحرق بع�ض لوحاته لكي يح�صل
على الدفء يف الف�صل البارد ،ويف تلك الفرتة بد�أ "بابلو" يوقع على
لوحاته با�سم "بيكا�سو" بد ًال من "رويز واي بيكا�سو".ولكي ينجز معر�ضه الأول يف باري�س يف �سن الـ  21فقد حب�س نف�سه يف الغرفة
ملدة �شهر كامل ،وكان ينام ل�ساعات معدودات ،بحيث ينجز  3لوحات يف اليوم الواحد .وكان معر�ض ًا ناجح ًا �أثنى عليه الن ّقاد،
حيث �أظهر �أ�سلوب_بيكا�سو الفريد ،وبرغم ذلك ف�إن و�ضعه املايل مل يتح�سن.وقد انعك�س و�ضعه املادي يف تلك الفرتة ونكده يف
لوحاته ،حيث طغى مزاج اللون الأزرق عليها ،وعرفت تلك الفرتة بـ "الزرقاء" و�سيطر عليها اللونان الأزرق والأخ�رض.يف عام 1904
ح�صل بيكا�سو على املال الكايف لتجهيز ا�ستوديو دائم للر�سم يف باري�س ،والذي كان قريب ًا من جتمع فناين املدينة الأكرث حداثة
ُ
والك ّتاب ورعاة الفنون والأدب .وبد�أ بيكا�سو يف هذه املرحلة يجني ثمرة طموحاته وعزمه.ويف ذلك العام بد�أت عالقته مع املوديل
فرناندي_�أوليفييه التي ظهرت يف بع�ض لوحاته فيما يعرف بـ "الفرتة الزهرية" ،وحيث عمل بيكا�سو كذلك على ت�صوير الفنانني
يف ال�شوارع واملت�سولني والفنانني يف ال�سريك.وبحلول عام � 1905أ�صبح بيكا�سو من املف�ضلني لدى جامعي الفن الأمريكيني �أمثال:
ليو �سيتني وجريترود �شتاين ،ويف �أحد اللقاءات تعرف على الر�سام الفرن�سي امل�شهور هرني ماتي�س ،الذي �أ�صبح �صديق ًا ومناف�س ًا له
مدى احلياة.يف عام � ،1906أنتج بيكا�سو �أعماله ال�شهرية ذات النزعة_التكعيبية ،التي ت�أثرت ب�شدة بـ الفن_اليوناين والإيبريي
والإفريقي.وبالإ�ضافة �إىل �إ�سهامه يف التلوين والر�سم فقد �أحدث بيكا�سو ثورة_يف_النحت ،حيث �أ�صبح ي�صنع عنا�رص مميزة ،من
املواد اليومية ،كذلك غري املرغوب فيها ،من املهمالت وامل�ستهلكات.وي�ؤمن كثري من نقاد_الفن �أن ما كان بيكا�سو يقوم به يف تلك
الفرتة ،ي�شبه �إىل حد بعيد ما كان يفعله �ألربت �أين�شتاين يف العلوم والفيزياء.وقد كان بيكا�سو �أول من �أ�س�س لنظرية �أن "الواقع ال
ميكن القب�ض عليه وهو حمتال" ،و�أن "الواقع ُيعنى بكل العالقات ،التي ت�شكل وم�ضات جتمع الأحداث املرتابطة".ول�سوء احلظ ،ف�إن
عائلة بيكا�سو مل تتفهم �أو توافق على عمله ،وقد تويف والده ،معتقد ًا �أن ابنه قد خ ّيب �أمله.ويف عام  1912كان قد اقرتب من �أن ي�صبح
مليونري ًا من بيع لوحاته ،وقد بد�أ وقتها بخطط منهجية ،وذلك بر�سم  5لوحات رئي�سية يف ال�سنة ،وكذلك �أي ا�سكت�شات �أو منحوتات
�أو ر�سومات خالل �أ�سبوع عيد ميالده.وعندما �س�أله �صحافيون ،ملاذا مل يكن لديه �أي من لوحاته معلقة على جدرانه� ،ضحك بابلو
وقال" :ال �أ�ستطيع حتملها".ن�سبة لنظرته �إىل املر�أة من طفولته التي حملت التوقري والإخال�ص ،ف�إن حياة بيكا�سو الرومان�سية كانت
قا�سية ،و�رش�سة ،وعاطفية ،لكن مل تكن مملة على �أي حال.وقد جمعته العديد من العالقات مع ن�ساء جميالت ،وتزوج مرتني ولديه
� 4أبناء من  3ن�ساء.مل تت�أثر �أعمال بيكا�سو ال�شهرية بالن�ساء الالئي �أحببهن ،ففي عام � 1937أن�ش�أ لوحته املعروفة "غرينكا" التي
ت�صور الدمار بالقنابل وق�صف مدينة غرينكا الإ�سبانية ،خالل احلرب الأهلية الإ�سبانية ،وهي التي تعترب �أ�شهر �أعماله،و�ساعدت يف
لفت وتوجيه انتباه العامل �إىل احلرب_الأهلية_الإ�سبانية والعديد من ال�ضحايا الأبرياء يف �إ�سبانيا.وقد عر�ضت هذه اجلدارية
الرهيبة لأول مرة يف العر�ض الإ�سباين يف معر�ض العامل بباري�س ،وقد �أ�صبحت هذه اللوحة بحجمها الكبري رمزية كبرية ملنافحة
الفا�شية ون�صبا تذكاريا يعرب عن الي�أ�س الناجم عن احلرب.بحلول عمر الـ  91كان بيكا�سو قد �أجنز �أكرث من � 30ألف قطعة فنية،
مبعدل ال يقل عن عمل كل يوم طوال حياته.
وقد تويف بيكا�سو يف � 8أبريل  1973وذلك بالفيال رقم  35حيث يقيم ،يف موجينز بفرن�سا.

�سكارليت جوهان�سون تنتقد ت�صريحات �إيفانكا ترامب

عربت املمثلة الأمريكية �سكارليت جوهان�سون عن "ده�شتها" من ت�رصيحات
�أدلت بها �إيفانكا ترامب يف الآونة الأخرية وقالت فيها �إنها تف�ضل �أن تكون
مدافعة عن ق�ضايا من وراء الكوالي�س يف �إدارة الرئي�س دونالد ترامب ولي�س
علنا.
وقالت جوهان�سون يف كلمة خالل قمة املر�أة يف نيويورك اخلمي�س املا�ضي
� ،إنها �أ�صيبت بخيبة �أمل ب�سبب ت�رصيح �إيفانكا خالل مقابلة يف برنامج ( 60دقيقة) الذي يبث على �شا�شة (�سي.بي�.إ�س)
التلفزيونية.
و�أ�ضافت جوهان�سون "�إنها تلك الفكرة ب�أن وراء كل رجل عظيم امر�أة عظيمة -ماذا لو �أنها تقف �أمامه �أو بجواره �أو تقف
مبفردها؟� ...إنها فكرة عفا عليها الدهر وغري خالقة على الإطالق و�أعتقد �أنها ت�ستحق االزدراء فع ًال� .أ�صابتني مقابلتها
تلك بخيبة �أمل �شديدة".
وقدمت جوهان�سون ( 32عاما) جنمة فيلم (�أفينجرز) تقليد ًا �ساخر ًا لإيفانكا ترامب يف م�شهد متثيلي هزيل يف برنامج
(�ساترداي نايت اليف) الكوميدي ال�شهر املا�ضي و�صف ابنة ترامب الكربى ب�أنها "متواطئة" داخل �إدارة �أبيها .وجاء هذا
و�سط ت�سا�ؤالت عن ت�ضارب م�صالح حمتمل بعد �إعالن نب�أ �أنها �ست�صبح م�ست�شارة لأبيها ب�شكل غري ر�سمي و�سيخ�ص�ص لها
مكتب يف اجلناح الغربي بالبيت الأبي�ض.
وقال ترامب بعد ذلك �إن دورها �سيكون �إ�ست�شاري ًا ال تتقا�ضى عنه راتب ًا وذلك لتهدئة املخاوف املتعلقة ب�أخالقيات العمل،
وقال �إنها �ستن�ضم �إىل زوجها جاريد كو�شرن وهو م�ست�شار للرئي�س يتمتع بنفوذ قوي.

�إختتم مهرجان �أفالم ال�سعودية
دورته الرابعة مبنح �أهم جوائزه
لفيلم يتناول مو�ضوع التطرف
الفكري يف اململكة العربية
ال�سعودية وذلك بعد مناف�سة بني
 58فيلم ًا ا�ستمرت على مدى خم�سة
�أيام بني م�ساء الإثنني وم�ساء
ال�سبت ملخرجني �سعوديني بينهم
� 12إمراة على جوائز �ضمن �أربع
فئات هي الروائية ،والوثائقية ،والطلبة ،وال�سيناريو.وحاز فيلم "املغادرون"
للمخرج عبدالعزيز ال�شالحي على جائزة "النخلة الذهبية" عن �أف�ضل فيلم روائي،
�أهم جوائز املهرجان الذي �أقيم يف خيمة يف مدينة الظهران �رشق ال�سعودية.
وفاز عنه �أي�ضا ال�سوري حممد الق�س بجائزة �أف�ضل ممثل .وهو يروي ق�صة رجلني
يلتقيان على منت طائرة ،ويت�ضح بعد من حديثهما �أن احدهما يحمل �أفكار ًا دينية
متطرفة ويفكّ ر يف تفجري نف�سه ،بينما ينوي الآخر الإنتحار ب�سبب �إ�صابته مبر�ض
ع�ضال .علم ًا �أن ت�صوير غالبية �أحداث الفيلم الذي تبلغ مدته  25دقيقة قد مت
على منت طائرة ويف �أحد مطارات اململكة.ويف هذا ال�سياق ،قال مدير "مهرجان
�أفالم ال�سعودية" �أحمد املال �أن "املهرجان يتطور مع تطور م�ستوى الأفالم"،
م�ضيف ًا �أن الدورة الرابعة تناولت "موا�ضيع ًا متنوعة ركز عدد منها على م�س�ألة
تطرف الأفكار".نظمت احلدث "جمعية الثقافة والفنون يف الدمام" مبوافقة من
ال�سلطات املحلية .وكانت ال�سعودية قد �أن�ش�أت وكالة لدعم ال�رشكات اخلا�صة
التي ت�شجع الن�شاطات الرتفيهية �ضمن "ر�ؤية  "2030الطموحة التي تهدف �أ�سا�س ًا
�إىل �إدخال �إ�صالحات على القطاع الإقت�صادي عرب �إيجاد م�صادر بديلة عن النفط
لتنويعه.وتدعو اخلطة �أي�ضا اىل تطوير قطاعي الفنون والإعالم ،وهو ما ي�شبه
الإنطالق من نقطة ال�صفر .وقال املال �إن الأفالم ال�سعودية "قابلة للعر�ض يف كل
مكان .نتمنى �أن تكون هناك �صاالت �سينما قريبا" ،و�أ�ضاف" :نتمناها بالأم�س
ولي�س اليوم �أو غدا".

النجمة جانيت جاك�سون تنف�صل عن زوجها القطري

تداولت املواقع الفنية العاملية خرب انف�صال النجمة جانيت
جاك�سون البالغة
من العمر خم�سني
عام ًا ،عن زوجها
املليونري القطري
و�سام املناع الذي
ي�صغرها �سن ًا بثماين
�سنوات ،وذلك بعد
ا�ستقبالهما لطفلهما
"عي�سى" يف �شهر
يناير املا�ضي.
ٍ
مبزيد من التفا�صيل الواردة من
ولقد تناول موقع " "TMZهذا اخلرب
م�صادره حيث ذكر �أن الثنائي بعد زواجهما الر�سمي يف العام  2012قد
قررا الإنف�صال ب�سبب بروز م�شاكل يعجزان عن �إيجاد احللول لها .يف
حني ذكر موقع "الديلى ميل" �أن الطفل "عي�سى" �سيعي�ش مع والدته يف
لندن ،و�أن والديه قد اتفقا على �أن يكونا �أف�ضل "�أ�رسة" بعد الإنف�صال.
اجلدير ذكره هو �أن جاك�سون بطالقها اجلديد تكون قد انف�صلت عن زوجها
الثالث بعد جيم�س ديبارج الذي عا�شت معه عام ًا واحد ًا يف الثمانينات،
ورينيه �إليزوندو الذي ارتبطت به من العام � 1991إىل  .2000علم ًا �أنها
التقت بـ"امللياردير القطري" بحفل افتتاح �أحد الفنادق يف العام ،2010
ٍ
بحفل عائلي ب�سيط.
ثم �أعلنا خطبتهما بعد عامني ،و�أعلنا زواجهما
ي�شار �إىل �أن "جاك�سون" قد تراجعت فني ًا بعد ارتباطها بـ"املناع" حيث
�ألغت جولتها الغنائية " "Unbreakable worldالتي كانت �ستت�ضمن
 366عر�ض ًا ،وذلك ب�سبب حملها .كما انت�رشت الكثري من الأخبار عن
اعتناقها الإ�سالم بعد وقوعها بحبه .علم ًا �أن �أخبار انف�صالهما قد
أيام من و�ضعها ملولودها
ت�صاعدت �إبان ظهورها بدون خامت الزواج بعد � ٍ
الأول منه.
ُيذكر �أن املناع ميتلك جمموعةً ا�ستثمارية كبرية ،وتُ ق َّدر ثروته بنحو
مليار دوالر ،وهو ما يعادل �أربعة �أ�ضعاف ثروة جاك�سون�.أما عن
رصحا بهذا ال�صدد حتى الآن ،فيما
�أ�سباب انف�صالهما هما ،فهما مل ي� ّ
بقيت �صفحات "جاك�سون" على مواقع التوا�صل �صامتة بدو �أي تدوينة
جديدة!
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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
يقوم جوهر �سيا�سة تنمية املوارد الب�رشية
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 ق�ضايا تنموية �إن�شاءالله .
تقاطر الآالف من الطالب من خمتلف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الإرترية املنت�رشة يف ربوع البالد
املختلفة �إىل كلية الأعمال والإقت�صاد الواقعة
يف منطقة حلحلي ,وذلك للإحتفال باملهرجان
ال�سنوي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الإرترية يف
ن�سخته الثامنة حتت �شعار " املعرفة �سالحنا
والتنوع زينتنا "  ,خالل الفرتة من الثالثني من
مار�س املن�رصم وحتى الثاين من ابريل اجلاري
 .وقد عك�س هذا املهرجان وفعالياته املختلفة
التنوع الفريد الذي ميثل زينة هذا ال�شعب
املعطاء  .ومن اجلدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل النت�رشة يف البلد  ,تعمل ب�صورة
م�شرتكة لتطوير وتنمية البالد عرب خمتلف
املحاور التنموية  .وقد �شملت �أيام املهرجان
الأربعة والتي �أ�صبحت جزء ًا مكم ًال للعملية
التعليمية يف البالد  ,فعاليات �أكادميية وثقافية
وحمو الأمية ومعر�ض ًا بالإ�ضافة �إىل امل�سابقات
الريا�ضية .
ي�شري العديد من اخلرباء و العلماء �إىل �أن
التعليم العايل هو مبثابة عملية �صناعة لأجيال
امل�ستقبل  .وحتم ًا �أن هذا النوع من الإ�ستثمار
وبهذا احلجم يعترب �أف�ضل �أنواع الإ�ستثمار
و �أكرثها فائدة و ذلك بحكم �أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية تعمل على تغذية املجتمع بقيادة
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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 حميط املتالطم للتنمية 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 " .
متثل تنمية املوارد الب�رشية �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 و الإنتاج .
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 .

حتم ً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 و ال�رضورية للمجتمعات .
�إن احلكومة الإرترية �ألزمت نف�سها بالعديد
من ال�سيا�سات و الإ�سرتاتيجيات و الإتفاقيات
الدولية التي تدعو �إىل �رضورة �إت�ساع نطاق
التعليم و �أن يكون يف متناول اجلميع و�أن ي�صل
للمناطق 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 �أهداف
التنمية امل�ستدامة لعام  2030و �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
 .وكنت قد �أ�رشت عزيزي القارئ �إىل �أنه وعلى
الرغم من الإجنازات التي حققت و 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 وا�ضحة وعملية يف هذا املو�ضوع  ,خا�صة
و�إن الفاقد الرتبوي يف هذا املرحلة يدعو 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 و جمتمعه .
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
فعال .
التنمية املجتمعية 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 و فر�ص الإ�ستفادة من الربامجالتدريبية و الت�أهيلية للجميع
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ترحا�س ا�سفاو:
من الغربة �إىل املجهول � ..إىل �سيدة �أعمال ناجحة
حاورتها:ميال قربمدهن
يف �إحدى الأم�سيات من العام
 ،2017كان من دواعي �رسوري اجراء
حوارمع امر�أة �إريرتية مكافحة ،
وكانت دليل حي على �أن العمل اجلاد
والت�صميم ي�ؤتيان ثمارهما  .ا�سمها
ترحا�س ا�سفاو برهي� ،سيدة �أعمال
ملهمة  ،عملت بال كلل لتحقيق حلمها
بت�أ�سي�س �رشكتها اخلا�صة ،العالمة
التجارية لالت�صاالت ،ومقرها يف
لندن ولها مكاتب يف جميع �أنحاء
�أفريقيا حتت �شعار "بناء العالمات
التجارية ال�شهرية يف �أفريقيا" .فاىل
م�ضابط احلوار.
يف البداية هل لك �أن تخربينا قليال عن
طفولتك ...؟
�أ�شكركم على دعوتي  ،ا�سمي
ترحا�س ا�سافاو ولدت يف �أ�سمرا
،ون�ش�أت هناك يف فرتة حكم نظام
احلكم الع�سكري االثيوبي(الدرق )
حتى اكملت الدرا�سة يف املرحلة
الثانوية .لدي ذكريات خمتلطة
يف ذلك الوقت ،بدءا من الفرح اىل
اخلوف .وكانت فرتة �صعبة للغاية،
ولكنه كان وقتا طيبا حيث كنت
حماطة مبحبة العائلة والأ�صدقاء.
�أتذكر الكثري من القلق .على �سبيل
املثال ،حلظات مهمة يف التاريخ
االريرتي مثل معركة حترير افعبت
 ،وذكريات قا�سية بع�ضها كان نقطة
حتول ،حيث اختفى الكثري من �أفراد
عائلتي وان�ضم �آخرون �إىل الن�ضال.
كنا ن�سمع �إىل �أزيزالكثري من
الطائرات احلربية يف �سماء املنطقة ،
حيث كنا ن�سكن بالقرب من املطار.
ويف احدى االيام من العام
� ،1988أتذكر مكاملة هاتفية تقول
لوالدتي �أن والدي كان قد مت القب�ض
عليه على خلفية اتهامه بن�شاط يف
الن�ضال التحرري والعمل ال�رسي
داخل املدينة .واحتجز ملدة 48
يوما يف �سجن مرمي قمبي،و كنا
دائمي اال�ستماع �إىل �صوت اجلماهري
االرترية ،وكنا كل يوم بانتظار �سماع
الأخبار اجليدة  ،وكانت تراودنا �آمال
ب�أن اال�ستقالل كان يقرتب .كان هناك
الكثري من النق�ص يف ذلك الوقت،
ولكن الذكريات ال تزال ماثلة امامي،
حيث كنا نق�ضي الأوقات اجليدة مع
�أ�صدقائي و�أحبائي.
ثم انتقلت �إىل كندا يف العام 1989
،وع�شت هناك ملدة ت�سع �سنوات.
وا�صلت درا�ستي مع عملي يف وظائف
خمتلفة  ،يف جمال التمويل ملختلف
ال�رشكات .لقد كانت لدي اثنتان

على االقل من الوظائف ،كان على
الذهاب اليها يف نف�س الوقت  ،مع
موا�صلة درا�ستي يف تورونتو.
وكان لزام ًا عليك حيثما جتد
نف�سك ،عليك �أن تتكيف مع الظروف
اخلا�صة بك ،ولكن ما هو مقلق يف
البداية هو �أنك ال تعرف متى �ستكون
العودة �إىل بيتك ،و حل�سن احلظ ،يف
ذلك الوقت ،كان هناك جمتمع اريرتي
قوي يف تورونتو ما �ساعد نا � ،أننا
�رصنا ن�شعر ب�أننا جتمع ًا  ،اح�س�سنا
فيه اننا نعي�ش يف وطننا.
عندما جاء والدي لزيارتي،
كنت بالفعل اعمل يف ثالث وظائف
خمتلفة يف فرتة ق�صرية من الوقت،
و�رشحت له انني كنت قد ح�صلت للتو
على وظيفة جديدة لذا كان علي �أن
�أ�ستيقظ يف ال�ساعة اخلام�سة �صباحا
،وعندما �س�ألني ملاذا �أنا اعمل يف
تلك الوظائف  ،قلت له كان ذلك
ب�سبب الأجر كان �أعلى-زيادة من $
 7حتي  ،7وقال انه وجد �صعوبة يف
فهم ما اقوله  ،ون�صحني والدي �أنني
يجب �أن �أركز على نوعية الوظيفة
وعلى جتربة ميكن �أن �أح�صل عليها
يف املدى الطويل (بدال من املكاف�آت
املالية) ،جنبا �إىل جنب االجتهاد يف
الدرا�سات يف جماالت الإدارة والتمويل
والت�سويق� .أخذت ن�صيحته ومنذ ذلك
احلني �أ�صبحت �أهتم بالوظائف التي
ت�سمح يل باكت�ساب اخلربة املهنية،
بغ�ض النظر عن الراتب....
ويف وقت الحق انتقلت �إىل لندن،
اململكة املتحدة لأ�سباب �شخ�صية،
وكان االمر بالن�سبة يل �أكرث حتديا
ل�صعوبة احل�صول على منزل جديد.
مل يكن االمر �سهال �أن ي�شعر مرة
�أخرى بابتعاده عن املكان الذي تعود
عليه  ،و�صعوبة فهم النظام ،وتعلم
انك تنتمي لبلد �آخر ،وخلقت حياة
جديدة لنف�سي� .أردت �أن �أ�ستقر ب�رسعة

و مل يكن االمر�سهال ،ولكن يف نف�س
الوقت وجدت نف�سي ا�ستقر هناك.
بعد ب�ضع �سنوات ،قررت االنخراط
يف برنامج املاج�ستري يف العالقات
العامة واالت�صاالت العامة.
نقاط القوة يف العالقات العامة ...
بد�أت عملي لفرتة وجيزة يف �رشكة
دعاية ملجموعة من كندا  ،لأول مرة
يف عامل االت�صاالت ،و عندما �أدركت
�أن هذا هو خط العمل الذي يجب ان
�أهتم به �أكرث .واح�س�ست انني ميكن ان
ابدع فيه على الرغم من �أنني در�ست
املحا�سبة واملالية ،و�رسعان ما
�أدركت قوة الإعالن والت�سويق ،وكيف
يتم �إبالغ نظمه و�إدارته؛ وكيف تت�شكل
املجتمعات وتت�أثر .وملاذا نعتمد
معايري معينة ،وملاذا ن�شرتي �أ�شياء
معينة .ومتابعة ر�ؤية كيف ميكن
للقادة وامل�ؤ�س�سات الدينية ا�ستخدام
االت�صاالت� .أي�ضا،و كيف تدار
االت�صاالت كل تلك العنا�رص املهمة
كانت ميدان عملي ،و�أعتقد �إذا كان
ب�إمكاين ال�سيطرة على �أدوات �أمتكن
من ا�ستخدامها للت�سويق �إيجابيا على
القارة الأفريقية � ،أ�صبح هديف على
املدى الطويل.
التجارية
العالمات
التقطت
كمو�ضوع ر�سالتي بالرتكيز على �أمة
قو�س قزح بجنوب �أفريقيا ،وبذلت
جهود حول كيف يتم تطوير فكرة
�أمة قو�س قزح وتنفيذها .وكان ذلك
بالن�سبة يل مثريا لالهتمام.
كان هنالك من يعتقدون ف�شل
جنوب �أفريقيا يف غ�ضون خم�س
�سنوات بعد انتهاء حكم الف�صل
العن�رصي .ومع ذلك� ،أثبتت احلكومة
عك�س هذه الفكرة وحتدي الف�شل من
خالل االت�صاالت با�ستخدام التما�سك
داخل املجتمعات املحلية يف �إر�ساء
املبادئ التي متكن للنا�س من تقدمي
ر�ؤية قوية و وا�ضحة للبلد ،مع ذلك
ن�رشنا با�ستمرار
من
العديد
التكتيكات التي
متكننا من البيع
�إيجابا يف جنوب
افريقيا .وقمنا
يف
باال�ستثمار
جمال االت�صاالت،
الرتويج
يف
ل�صورة �إيجابية
قوية من جنوب
�أفريقيا وقد �آتت
�أكلها.
رحلة طويلة نحو
النجاح ...
بعد ر�سالتي
على
ركزت
ت�صنيف الأمم ،
ما �أعطاين �شعور
االجتاه
وا�ضح
على ما �أريد �أن
�أفعله .من �أجل

حتقيق ذلك� - ،أوال كان علي �أن
�أذهب �إىل العمل لك�سب املال وك�سب
لقمة العي�ش.و �أقوم ب�إعداد �أعمايل
اخلا�صة ،
وا�ستئجار م�ساحة �صغرية يف
مكتب ،وتقا�سمت مكتب مع �شخ�ص
�آخر .وجاء يف ال�سنة الأوىل التي
عملت على البور�صة الإيطالية و
ا�ضطررت للبحث عن عمالء جدد .كان
علي متويل نف�سي ،لذلك ملدة ثالث
�سنوات كان الن�ضال ،ومل يكن لدي
دخل ثابت .ومع ذلك ،كنت م�صممة
على �أن ال اف�شل.
كان لدي ر�ؤية وا�ضحة جدا �أن
ما �أردت القيام به هو الرتكيز على
�أفريقيا لكنني �رسعان ما �أدركت �أنني
بحاجة لإتقان �أوال العمل يف التجارة
وتطوير �شبكة من العمالء واالت�صاالت
يف اململكة املتحدة .حتى حني تعمل
يف قطاع اخلدمات املالية مع العمالء
مثل بنك لويدز وات�ش ا�س بي �سي،
و دائما كنت �أرغب يف العمل يف
جمال االت�صاالت التي ميكن �أن تقدم
االقت�صادات الوطنية يف �أفريقيا.
ولكن فهمت �أنه يف الأول كان علي
�إتقان االت�صاالت العامة  ،حتى تكون
قادرا على العمل يف جمال االت�صاالت
احلكومية ،وقمت ب�إعداد �رشكة
االت�صاالت منف�صلة والتي كانت نقطة
االنطالق الأوىل لأ�صل هديف يف نهاية
املطاف من خالل العمل مع القطاعني
العام واخلا�ص يف اململكة املتحدة.
و�ضعت �شبكة بلدي وبعد ثالث
�سنوات ق�ضى بناء جمموعة من العمالء
 وكمورد االت�صاالت احلكوميةاملعرتف بها  -وكنت قادرة على
تقدمي عملي للعمالء ووكاالت تبحث
عن اال�ستعانة مب�صادر خارجية
لإجناز عملهم الكبري.
ونتيجة حلبي لأفريقيا القارة
وخربتي يف جمال التمويل � ،شعرت
�أنه الوقت املنا�سب للرتكيز يف عملنا
على �أن العمل كوكالة متخ�ص�صة
للت�سويق واالت�صاالت املتعلقة بكل
من التمويل يف �أفريقيا.
وهكذا كانت العالمة التجارية
لالت�صاالت ،وهي وكالة خدمة كاملة
توظف � 58شخ�صا ،ونحن نتكلم 17
لغات خمتلفة ،ونعمل يف  6مواقع
خمتلفة � 40 -شخ�صا يف اململكة
املتحدة و  18ومقراتها يف �أبيدجان
و�أكرا والقاهرة ،كيغايل والغو�س.
الرتكيز على �أفريقيا ...
�أردت �أن نركز �أكرث على اخلدمات
املالية يف القارة ،فهي تعد حافزا
للتنمية .ونتيجة لذلك نظرت �إىل
البنوك التي ت�شرتك يف ذلك ،وعلى
وجه التحديد� ،إيكوبانك الذي لديه
ر�ؤية لعموم �أفريقيا .حل�سن احلظ
كان يل فر�صة لقائهم �أثناء منا�سبة
نظمت يف لندن (�أفريقيا م�ؤمتر
اال�ستثمار والتمويل يف بور�صة لندن)
ومن خالل املناق�شات والتعاقدات
دعينا اىل ار�ض امللعب حل�سابهم
الالحقة .لقد كانت عملية طويلة
ومرهقة ،خ�صو�صا �أنه يتناف�س مع
وكاالت �ضخمة ،ولكن عندما قدمنا
�أعمالنا و�أفكارنا كانت كبرية ،جنبا
�إىل جنب مع حقيقة �أننا كنا فعالني
من حيث التكلفة ،ونحن جنحنا يف
�إقناعهم ب�إجازة ل العقدلنا.
وكان مرحلة تغري ل�رشكتي وقدم
لنا اال�ستقرار والقدرة على الرتكيز
على �أفريقيا .كما كنت �أرغب يف
البقاء تركيزا يف هذه القارة،
فاكتفيت بعمالء �آخرين الذين كانوا
خارج هذا الرتكيز.
االت�صاالت للتنمية ...
االت�صاالت غري �أ�سا�سية يف حتقيق
�أهداف التنمية� .أحيانا احلكومات ال

يفهمون �أهمية االت�صاالت ودورها يف
م�ساعدتهم على حتقيق �أهداف التنمية
يف نهاية املطاف  ،االت�صاالت لي�ست
نتاج ملمو�س ولي�س دائما ي�سهل
فهمها .وات�صاالت فعالة ت�ساعد على
بناء عالقات موثوق بها ،لتوحي
بالثقة وتثقيف وتوعية ال�سكان.
فهو ي�ساعد على حتول املواقف
واملجتمعات .فهو يقع يف فهم
التعبري بو�ضوح الر�ؤية من البالد مبا
يتما�شى مع عملية التنمية.
من خربتك ،ما الذي ينبغي القيام
به يف �إريرتيا من حيث االت�صال والأمة
بالعالمات التجارية؟
يف �إريرتيا وبالفعل يجب عمل
الكثري ،ولكن ال يزال هناك الكثري
مما يجب القيام به .ينبغي �أن يكون
هناك لي�س واحدا �أو برناجمني فقط
ولكن الكثري .حتتاج �إريرتيا برامج
طويلة الأمد .كما �أ�صبحت �إ�شكالية
داخل املجتمع ومرة واحدة  ،ف�إنه
من ال�صعب توجيه الطاقة نحو
هدف م�شرتك .ينبغي �أن يكون هناك
املزيد من الأن�شطة والعالقات العامة
ويجب على احلكومة �أن تتخلى عن
امل�شاركة� .أعتقد �أن امل�شاركة البناءة
امل�ستمرة ميكن �أن تتغري النظرة �إىل
�إريرتيا؛ امل�شاركة البناءة م�ستمرة،
دون �أن يكون رد الفعل �أو الدفاع عن
�أي نظرة �سلبية.
وهناك املزيد من اجلهد وبناء
العالقات العامة واالنخراط ال�سنوات
الأخرية ،ما هي �أفكارك حول هذا؟يف
امل�شاركة دائما جيدة .ال يوجد �شيء
�أ�سو�أ من م�شاركة �سيئة .بالطبع ،قد
ال حت�صل دائما على النتائج التي
تريدها ولكن هذا هو نف�سه حتى
على امل�ستوى الفردي كما �أننا ال
نعي�ش يف عامل مثايل .ولكن وجود
برنامج ديناميكي ا�ستباقي اال�شتباك
هو بالفعل بداية جيدة .برنامج
ا�ستباقي متعمد للم�شاركة وتو�ضيح
ما يحدث وخلق الوعي حول مبادئ
تنظيم للأمة ،هو �رضورة مطلقة.
رغباتكم للعام اجلديد ...
و�أمتنى ال�سالم واال�ستقرار وو�ضع
حد الحتالل الأرا�ضي الإريرتية  -ثم
كل �شيء �آخر �سيكون ممكنا� :سيكون
من املمكن حتديد �أولويات االقت�صاد
و�إعطاء الأولوية للتنمية .هذه لها
ت�أثريها بدورها على العودة �إىل
�إريرتيا وجذب اال�ستثمارات اخلارجية
�إىل البالد.
كنت قد عملت بجد لت�صبحي على ما
�أنت عليه اليوم� ،أي ر�سالة للآخرين
االريرتيني هناك ...
مهما فعلت� ،أينما كنت� ،أعمل
للو�صول �إىل الهدف اخلا�ص بك� ،إذا
كان تربية الأ�رسة هو هدفك ،حاول
�أن تكون �أف�ضل ما ميكن �أن يكون
يف �أي م�سعى تختاره  .ت�ستطيع
مواجهة التحديات ولكن اال�ستمرار
يف الرتكيز ومواجهتهم وجها لوجه
لتحقيق �أهدافك .هناك بع�ض امل�شاكل
التي ال ميكن حلها عن طريق العمل
اجلاد واالنفتاح ،التفكري مبا يكفي
ال�ستك�شاف �أ�شياء كثرية ميكنك القيام
به هناك �إقر�أ الكثري �إذا كنت ت�ستطيع
لأنه ي�ساعدك ا�ستمع وتعلم �أوال� ،أود
�أن �أقول ،من �أجل ال�سماح لك جلمع
معلومات كافية قد ت�ؤدي �إىل نتائج
�أف�ضل.
�شكرا لك  Terhasلهذه امل�شورة
احلكيمة!
�أ�شكركم و�سنة جديدة �سعيدة
للجميع! نوا�صل القيام بعمل جيد،
و�إريرتيا امللف ،و�ستظل �أداة ات�صال
�إريرتيا مع العامل اخلارجي� .شعاري
الدائم هو ال لل�شتات  ،االنخراط
ب�شكل بناء مع الوطن!
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كوتينيو ي�سجل رق ًما قيا�س ًيا يف الدوري الإجنليزي نابويل ي�ؤمن املركز الثالث
بالكالت�شيو بثالثية يف �شباك الت�سيو

الربازيلي
ح َّقق
كوتينيو ،العب و�سط
ليفربول ،بهدفه
يف �شباك �ستوك
�سيتي ،ال�سبت
رقما
املا�ضيً ،
مميزً ا له،
يف الدوري
ا لإ جنليز ي
املمتاز لكرة
القدم.
وكان كوتينيو،
ً
هدفا ،فيما
�سجل
�أحرز مواطنه روبرتو
ً
هدفا ثان ًيا ،ليقودا
فريمينو،
ليفربول للفوز على �ستوك �سيتي
( )2-1يف املباراة التي جرت
بينهما� ،ضمن اجلولة الـ 32من
الربمييري ليج.
وقالت �شبكة "�سكاي �سبورت�س"
الربيطانية ،الأحد املا�ضي� ،إن
"كوتينيو ،بهدفه يف �شباك �ستوك،
�أ�صبح �أكرث العب برازيلي ،ي�سجل
� ً
أهدافا يف الدوري الإجنليزي،
بر�صيد ً 30
هدفا يف  132مباراة".
فيليب

و�أ�شارت �إىل �أن "كوتينيو ،تفوق
على مواطنه جونينيو
با و لي�ستا ،
لعب
الذي
مليد ل�سرب ه ،
يف ت�سعينيات
ا لقر ن
ا ملا �ضي ،
و�سجل مع
الفريق 29
ً
هدفا يف 125
مباراة".
ويحتل املركز
الثالث� ،أو�سكار دو�س
�سانتو�س العب ت�شيل�سي ال�سابق،
ً
هدفا يف 131
الذي ميلك 21
مباراة.
وميلك روبريتو فريمينو ،زميل
فيليب كوتينيو حال ًيا يف ليفربول
ً 20
هدفا يف  61مباراة ،خا�ضها مع
ليفربول يف الدوري الإجنليزي.
ويف خرب ذات �صلة ،فاز لي�سرت
بخم�س مباريات يف الدوري خا�ضها
بقيادة املدرب كريج �شك�سبري
وتغلب كذلك على �إ�شبيلية يف

�أو�سا�سونا يقلب الطاولة على
ليجاني�س بالدوري الإ�سباين

دوري الأبطال لكن رغم تقدمه 2-1
بعد  10دقائق �أمام �إيفرتون ف�إن
م�سريته املظفرة توقفت با�ستاد
جودي�سون بارك.
ومع ذلك قال �شك�سبري �إنه ال
يخ�شى ت�أثر ثقة الفريق باخل�سارة
قبل مواجهة �أتلتيكو يف مدريد يوم
غد الأربعاء.
وقال" :ال �أعتقد ذلك على الإطالق.
الالعبون يتحلون بال�صالبة.
�أخربتهم ب�أننا نحقق نتائج جيدة
وعلينا البدء جمددا ..يجب علينا
بدء �سل�سلة �أخرى من النتائج
اجليدة".
و�أجرى �شك�سبري  5تغيريات على
ت�شكيلته �أمام �إيفرتون و�أكد �أنه
فعل ذلك ون�صب عينيه مباريات
فريقه املقبلة.
و�أ�ضاف�" :أعتقد �أن اختيار
الت�شكيلة جاء يف �ضوء املباريات
املقبلة .تنتظرنا الكثري من
املباريات ..يوم الأربعاء ويوم
ال�سبت ويوم الثالثاء القادم..
لكن لدينا فريق جيد".
�صحوته يف البطولة بفوزه الثالث
على التوايل� ،إىل  50نقطة يف املركز
ال�ساد�س ،الذي ي�صعد ب�صاحبه
للدور التمهيدي امل�ؤهل ملرحلة
املجموعات بالدوري الأوروبي ،فيما
توقف ر�صيد �سيلتا فيجو عند 41
نقطة يف املركز العا�رش ،علما ب�أن
لديه مباراة م�ؤجلة �أمام �ضيفه ريال
مدريد (املت�صدر).

مهما،
ح َّقق نابويل ،فوزً ا
ً
يف ال�رصاع على املركز الثالث
بالدوري الإيطايل لكرة القدم،
بالفوز على الت�سيو (،)3-0
الأحد املا�ضي ،على امللعب
الأوليمبي بروما ،يف ختام
اجلولة الـ 31من البطولة.
�سجل �أهداف نابويل،
كاييخون ،ولورينزو �إن�سيني
(هدفني) يف الدقائق (،51 ،26
 ،)92لريفع نابويل ،ر�صيده
�إىل  67نقطة ،باملركز الثالث،
فيما توقف ر�صيد الت�سيو ،عند
 60نقطة باملركز الرابع.

ومن جانبه ،ح�صد فريق
روما فوز ًا مهم ًا خارج �أر�ضه
علي ح�ساب م�ضيفه بولونيا
بثالثية دون رد الأحد املا�ضي
يف اجلولة  31للدوري الإيطايل
لكرة القدم.
�سجل ثالثية روما فازيو يف
الدقيقة  25وحممد �صالح يف
الدقيقة  41و�إدين دجيكو يف
الدقيقة  75من عمر املباراة.
ورفع روما ر�صيده بهذا الفوز
�إىل  71نقطة يف املركز الثاين
وجتمد ر�صيد بولونيا عند 34
نقطة يف املركز الرابع ع�رش.

الرو�سية كا�ساتكينا تتوج بو�سطن يق�ضي
ببطولة ت�شارل�ستون للتن�س على �آمال
هورنت�س يف دوري
�أحرزت الرو�سية داريا
كا�ساتكينا لقب بطولة
ال�سلة الأمريكي
املفتوحة
ت�شارل�ستون
لل�سيدات

قلب �أو�سا�سونا ،متذيل الرتتيب،
ت�أخره بهدف �أمام �ضيفه ليجاني�س،
للفوز ( )2-1الأحد املا�ضي ،على
ملعبه "ال�سادار" �ضمن اجلولة الـ31
من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
تق َّدم الفريق ال�ضيف ،يف النتيجة
�أو ًال عرب دمييرتي�س �سيوفا�س ،يف
الدقيقة ( ،)16قبل �أن يدرك �سريجيو
ليون التعادل لفريق مدينة بامبلونا،
يف الدقيقة (.)36
ويف ال�شوط الثاين ،عاد نف�س
الالعب ،ومنح �أ�صحاب الأر�ض ،هدف
الفوز ،والنقاط الثالث يف الدقيقة
(.)71
ورفع هذا االنت�صار ،الثالث هذا
املو�سم ،والثاين على التوايل،
ر�صيد �أو�سا�سونا لـ 17نقطة ،لكنه مل
يغري �شي ًئا من موقف الفريق املت�أزم

يف قاع الرتتيب.
يف املقابل ،ف�شل ليجاني�س يف
حتقيق �أي انت�صار للمباراة اخلام�سة
على التوايل ،منذ الفوز على غرناطة
( )1-0باجلولة الـ 26ليتوقف ر�صيده
عند  27نقطة يف املركز الـ،17
ويقرتب �أكرث من مناطق اخلطر التي
ال يف�صله عنها �سوى  5نقاط.
وعلى ال�صعيد نف�سه ،عزز �إيبار
حظوظه يف الت�أهل لبطولة الدوري
الأوروبي (يوروبا ليج) ،يف املو�سم
اجلديد ،بعدما تغلب على م�ضيفه
�سيلتا فيجو � / 2صفر الأحد املا�ضي
يف املرحلة احلادية والثالثني لبطولة
الدوري الإ�سباين لكرة القدم ،التي
�شهدت �أي�ضا فوز فالن�سيا على م�ضيفه
غرناطة .1 / 3
وارتفع ر�صيد �إيبار ،الذي وا�صل

للتن�س
املا�ضي.
ففي املباراة

الأحد

النهائية

للبطولة التي �أقيمت يف والية
�ساوث كاروالينا الأمريكية،
تغلبت كا�ساتكينا على
ايلينا �أو�ستابنكو من التفيا
متتاليتني
مبجموعتني
بواقع  6-3و.6-1

ويف بطولة مماثلة ،فازت
بلجيكا  3-2على �إيطاليا يف
مواجهتهما بدور الثمانية
يف املجموعة العاملية
لك�أ�س ديفيز للتن�س لفرق
الرجال.
ففي مباراتي الفردي
الأحد املا�ضي فاز الإيطايل
�ألي�ساندرو جياني�سي على
البلجيكي يوري�س دي لوره
مبجموعتني متتاليتني بواقع
 6-4و 7-6بعد �أن تغلب
البلجيكي ديفيد جوفني على
الإيطايل باولو لورينت�سي
 6-3و 6-3و.6-2

�أحرز �إي�سياه توما�س  32نقطة
ليقود فريقه بو�سطن �سيلتيك�س للفوز
على م�ضيفه ت�شارلوت هورنت�س 121-
 114يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني ال�سبت املا�ضي.
وق�ضت الهزمية على �آمال هورنت�س
يف الت�أهل للأدوار الإق�صائية
للبطولة.
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�ضمن بطولة الدوي العا�صمي للكرة

ال�صوت يعلو فوق �صوت "الأو�سط" يف ختام بطولة ال�شباب للقوى دندن ي�سرق الفوز يف االنفا�س االخرية من التحرير

�أختتمت يوم االحد مناف�سات البطولة
الوطنية اللعاب القوى لل�شباب وال�شابات
(ملا دون  20عاما)  ،يف ن�سختها التا�سعة
ع�رش  ،و�سط �سيطرة االقليم االو�سط على
من�صات التتويج.
البطولة التي عرفت تواجد  52عداءة
من �أ�صل  149م�شارك قدموا من �أقاليم
القا�ش بركة  ،االو�سط  ،عن�سبا اجلنوبي
ومنتخب وزارة الدفاع (دندن)  ،كانت لغة
ال�سيطرة والتفوق من االقليم االو�سط
الذي �ضم غالبية االللقاب والتتويجات
يف كنفه.
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة يف فئة
ال�شباب  ،غرد منتخب االو�سط وحيدا يف
ال�صدارة دون �أي منازع بعد ان قطف
( 12ميدالية ذهبية)  10( ،ف�ضيات ) (7

برونزيات) .
ونال منتخب اقليم عن�سبا يف الو�صافة
واملركز الثاين بعد �أداء قدير مكن من حتقيق
الفريق ذهبيتني وف�ضيتني وبرونزية
واحدة  ،فيما ذهب املركز الثالث ملنتخب
وزارة الدفاع الذي ح�صد  3ميداليات ف�ضية
وبرونزية واحدة.
ويف ترتيب الفرق لل�شابات  ،مل يفلت اللقب
واملركز االول من قب�ضة منتخب االقليم
االو�سط (�صاحب االر�ض واجلمهور) الذي
متكن من التتويج ب 6ميداليات ذهبية و8
ف�ضيات و 10برونزية .
و�أل املركز الثاين ملنتخب وزراة الدفاع
(دندن)  ،احلائز على  3ذهبيات و 4ف�ضيات
وبرونزية واحدة ،اما منتخب االقليم اجلنوبي
(الغائب االكرب عن خارطة التتويجات)

فحاز على املركز الثالث ويف ر�صيده 3
ميداليات ذهبية وف�ضيتني وبرونزية
يتيمة.
وحفل احلدث ال�سنوي بفوا�صل االثارة
والت�شويق خ�صو�صا يف �سباقات (200
مرت  800 ،مرت � ،سباق التتابع للفرق
و�سباقي  5000مرت وع�رشة االف مرت)،
و�شكل تواجد العداء االوملبي ال�شاب/
مياين هيلي �سال�سي يف �سباق  5االف مرت
ك�ضابط االيقاع نقطة �إ�ضافية يف دائرة
املناف�سة وال�رصاع بني العدائني.
ويف اخلتام ،ت�سلم الفائزون باملراكز
االمامية اجلوائز وامليداليات امللونة
من قبل خمتلف امل�س�ؤولني مبفو�ضية
الثقافة والريا�ضة واالحتد العامل اللعاب
القوى.

يف ذهاب الدور ربع النهائي من امل�سابقة القارية

جاره اتلتيكو مدريد بنتيجة .1-1
و�سيخو�ض بر�شلونة ربع النهائي يف
غياب العبه املحوري �سريخيو بو�سكيت�س
املوقوف ب�سبب نيله بطاقتني �صفراوين،
ومن املرجح ان يتوىل مركزه املتقدم
الأرجنتيني خافيري ما�سكريانو.
و�أقر نائب رئي�س يوفنتو�س وجنم الفريق
ال�سابق الت�شيكي بافل ندفيد ب�صعوبة
مهمة فريقه �أمام نظريه اال�سباين بقوله
"يتعني علينا ان نكون يف كامل جهوزيتنا
على مدى  180دقيقة او اكرث لتخطي
بر�شلونة ( )...انها مواجهة مثرية".
واعترب ان م�ستوى نادي "ال�سيدة العجوز"
تطور "كثريا منذ نهائي عام  2015وهذا
الفريق ي�ستطيع اللعب دون خوف يف
مواجهة بر�شلونة".
اما املدرب االيطايل ما�سيميليانو �أليغري
فقلل من ت�أثري خ�سارة بر�شلونة على
املواجهة ،قائال "بالن�سبة �إيل ،بر�شلونة
يبقى بر�شلونة .عندما متلك العبني من
طينة مي�سي ،انيي�ستا� ،سواريز او نيمار،
فانك ال تخفق اال يف ما ندر".
وال يزال يوفنتو�س يناف�س على الثالثية
هذا املو�سم ،اذ يت�صدر بفارق مريح يف
الدوري املحلي وبلغ نهائي الك�أ�س حيث
�سيواجه الت�سيو ،علما بان �آخر فريق ايطايل
جنح يف حتقيق هذا االجناز كان انرتميالن
عام  2010بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه
مورينيو.
و�ستحمل املباراة رمزية خا�صة لظهري
يوفنتو�س االمين الربازيلي داين الفي�ش
الذي انتقل اليه قادما من بر�شلونة مطلع
املو�سم احلايل.
ويعترب الفي�ش الذي �أحرز ت�سعة �ألقاب
قارية (ثالثة منها مع ناديه ال�سابق ا�شبيلية

يوفنتو�س وبر�شلونة يف �إعادة للنهائي الأوروبي 2015

ي�سعى يوفنتو�س االيطايل اىل الث�أر من
بر�شلونة اال�سباين عندما ي�ست�ضيفه م�ساء
اليوم الثالثاء يف ذهاب الدور ربع النهائي
من م�سابقة دوري �أبطال اوروبا لكرة
القدم ،يف �إعادة لنهائي امل�سابقة نف�سها
لعام .2015
ويف مباراة ثانية ،يلتقي بورو�سيا دورمتوند
الأملاين وموناكو الفرن�سي يف مواجهة يغلب
عليها طابع املناف�سة بني اجليل ال�شاب.
وكان يوفنتو�س خ�رس �أمام بر�شلونة  1-3يف
نهائي امل�سابقة القارية عام  .2015اال ان
مهمة فريق "ال�سيدة العجوز" بطل ايطاليا

يف املوا�سم اخلم�سة املا�ضية ،للث�أر من بطل
ا�سبانيا ،لن تكون �سهلة.
فالفريق الكاتالوين بلغ ربع النهائي بعد
موقعة تاريخية يف ثمن النهائي ،اذ قلب
ت�أخره �صفر� 4/أمام باري�س �سان جرمان
ذهابا ،اىل ت�أهل بعد فوزه ايابا  ،6-1ما
�شكل دفعا له يف امل�سابقة الأوروبية.
اال ان النادي اال�سباين يدخل املواجهة
الأوروبية املرتقبة بعد تعرث يف الدوري
املحلي الذي يحتل فيه املركز الثاين ،اذ
�سقط �أمام ملقة �صفر ،-2ما حرمه ا�ستغالل
تعرث ريال مدريد املت�صدر على ملعبه �أمام

يف ظاهرة نادرة � ،سجل �إنت�صارين �أول
ام�س االحد �ضمن املواجهتني اللتني
اقيمتا على هام�ش افتتاحية اجلولة
العا�رشة من دوري الدرجة االوىل لكرة
القدم باالقليم االو�سط .
و�إحت�ضن ا�ستاد ا�سمرا الدويل يف الثانية
ظهرا مواجهة قمة جمعت بني قزاباندا
وم�صنع البرية ومتكن االخري من ح�سم
االمور ل�صاحله بهدفني نظيفني  ،يف
املواجهة الثانية �إ�ستطاع املت�صدر دندن
اخلروج من عنق الزجاجة وانتزاع النقاط
الكاملة بفوزه على التحرير.
وانطلقت مواجهة قزاباندا والبرية
بوترية عالية قيا�سا ً حلاجة الفريقني
للنقاط لتعزيز تواجدهما يف مقدمة
الرتتيب.
وبعد �شوط �سلبي النتيجة  ،ج�سد فريق
املدرب مو�سي برهاين تفوقه الوا�ضح على
خ�صمه بت�سجيله الهدف االول عرب الالعب
فلمون متبو�سا بحلول الدقيقة (، )46
ثم مالبث ان عاد نف�س الالعب و�ضاعف
النتيحة لفريقه باحرازه الهدف الثاين يف
الدقيقة ( ، )85لتنتهي املباراة بتفوق
م�صنع البرية بهدفني مقابل ال�شئ.
ويف اللقاء الثاين الذي دار بني املت�صدر

دندن وخ�صمه التحرير  ،كان التناف�س
والندية العنوان االبرز بني الفريقني يف
اللقاء  ،وتبادل الطرفان احلمالت الهجومية
املتكررة وت�ضييع الفر�ص املتتالية.
وقبل �أخر �أنفا�س اللقاء وفيما كانت
اجلماهري تخرج من �أر�ضية امللعب ،
�أهدى الهداف مدهني �سيوم فريقه دندن
االنت�صار الغايل والعالمة الكاملة بت�سجيله
هدفا يف �شباك �شقيقه اال�صغر حار�س
مرمى التحرير (�سامئيل �سيوم).
وبهذا االنت�صار � ،ضمن دندن حتليقه
املفرد يف �صدارة الدوري العا�صمي
ملرحلة اخرى وقبل جولة واحدة من ختام
الق�سم االول من البطولة.
ويف ت�رصيحات �صحفية �أدىل بها عقب
اللقاء � ،أ�شار املدرب ا�سيا�س كيداين ربان
�سفينة دندن  ،عن ر�ضاه التام بالنتيجة
املحققة وبامل�ستوى العايل الذي ظهر به
كال الفريقان على مدار املواجهة  ،م�ؤكدا
ح�رسته على الفر�ص الهائلة التي �ضاعت
على فريقه .
بدوره  ،عرب املدرب مكئيل هبتي عن
حزنه باخل�سارة التي �أملت بفريقه  ،مع
اال�شارة اىل ان اخل�سارة جاءت على يد فريق
يتمتع بامكانيات هائلة يف جميع اخلطوط.

اال�سباين) ،ثاين �أكرث الالعبني احرازا لها بعد
املدافع الأ�سطوري مليالن املعتزل باولو
مالديني.
و�أحرز �ألفي�ش مع بر�شلونة ا�ضاف اليها
الدوري اال�سباين �ست مرات ،والك�أ�س
املحلية اربع مرات ،وثالث مرات كل
من دوري �أبطال �أوروبا والك�أ�س ال�سوبر
االوروبية وك�أ�س العامل للأندية.
اىل ذلك ،تتميز مواجهة بورو�سيا دورمتوند
و�ضيفه موناكو بعن�رص ال�شباب يف �صفوف
الفريقني حيث ي�ضم االول الفرن�سي عثمان
دميبيلي واالمريكي كري�ستيان بولي�سيت�ش
باال�ضافة اىل الهداف الغابوين بيار اميرييك
اوباميانغ ،يف حني ي�ضم فريق االمارة ال�شاب
ال�صاعد كيليان مبابي واجلناح الربتغايل
برناردو �سيلفا والظهري الربازيلي فابينيو
والهداف الكولومبي راداميل فالكاو.
ويبلغ معدل �أعمار العبي موناكو 25,3
عاما ،مقابل  25,6لالعبي دورمتوند ،وهما
الأدنى بني الفرق الثمانية امل�شاركة يف ربع
النهائي.
وي�ضم الفريقان جنوما �صاعدين ،ففي
�صفوف دورمتوند ،يت�ألق الدويل بولي�سيت�ش
الذي يبلغ يف �سبتمرب  19عاما ،علما انه بات
يف ابريل � 2016أ�صغر العب ي�سجل هدفا يف
الدوري الأملاين.
وكان بولي�سيت�ش رقي اىل �صفوف الفريق
االول بعد خو�ضه  15مباراة فقط يف
اكادميية النادي.
يف املقابل ،بلغ مبابي التا�سعة ع�رشة يف
دي�سمرب املا�ضي وخا�ض اول مباراة دولية
يف �صفوف منتخب فرن�سا يف مار�س .وحطم
مبابي الرقم القيا�سي امل�سجل با�سم تيريي
هرني ك�أ�صغر العب يدافع عن الوان موناكو
بعمر ال�ساد�سة ع�رشة و 347يوما ،ثم حطم

رقما قيا�سيا اخر لهرني عندما �سجل �أول
اهدافه.
واىل جانب مبابي ،هناك املدافع جربيل
�سيديبي ( 24عاما) ،العب الو�سط تييموي
باكاياكو ( 22عاما) واجلناح برناردو �سيلفا
( 22اي�ضا).
ويف اجلهة املقابلة ،يت�ألق الفرن�سي الدويل
دميبيلي ( 19عاما) ،الدويل االملاين جوليان
فيغل ( 21عاما) والظهري الربتغايل رافايل
غرييرو الفائز مع منتخب بالده بك�أ�س اوروبا
.2016
واعترب رئي�س دورمتوند هان�س فات�سكه
بان مهمة فريقه �ستكون �صعبة بقوله
"�شاهدت مباراة موناكو ومان�ش�سرت �سيتي
(يف الدور ال�سابق) وانا مدرك متاما لفارق
االهداف الذي يتمتع به الفريق يف الدوري
املحلي ( .)+58انها مباراة �صعبة".
ولطاملا كان دورمتوند رافدا ا�سا�سيا البرز
الفرق يف اوروبا يف ال�سنوات االخرية ،لعل
ابرزها مناف�سه املحلي بايرن ميونيخ الذي
ا�شرته منه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي،
واملدافع مات�س هوملز ،يف حني رحل �صانع
االلعاب االرميني هرنيك خميتاريان اىل
مان�ش�سرت يونايتد ،وايلكاي غوندوغان اىل
مان�ش�سرت �سيتي.
وقد يلحق به�ؤالء اوباميانغ الذي املح اىل
امكان الرحيل عن فريقه يف نهاية املو�سم
احلايل ،ومل يخف رغبته باالن�ضمام اىل ريال
مدريد.
وت�أهل موناكو مت�صدر ترتيب الدوري
الفرن�سي على ح�ساب مان�ش�سرت �سيتي
االنكليزي بفوزه ايابا  3-1بعد ت�أخره ذهابا
 ،3-5بينما ت�أهل دورمتوند بفوزه ايابا
على بنفيكا الربتغايل �/4صفر (�صفر1/
ذهابا).
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()128

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

م�شاهد كادت تودي بحياة جنوم وم�شاهري
م�شاهد القتال قد تكون كارثية
•
باتت اخلدع وامل�ؤثرات يف
الأفالم �رضورية يف �صناعة ال�سينما
املعا�رصة ،بيد �أنه يف بع�ض الأحيان
يقع خط�أ ما ،خالل الت�صوير،
فيتعر�ض املمثلون لإ�صابات خطرية
تكاد تودي بحياتهم.
�1أثناء ت�صوير اجلزء الثالث من�سل�سلة "العودة �إىل امل�ستقبل" ،كان
�سيتم �شنق مارتي ماكفالي ،على
�أن يحمي رقبته بيديه ،فوقع خط�أ
�أثناء الت�صوير فاختنق فوك�س وفقد
وعيه.
مايكل جي فوك�س
 2خالل ت�صوير �أحد م�شاهد "ناويو �سي مي" ،التي كان من املفرت�ض
فيها �أن تهرب املمثلة �إي�سال في�رش
من �سال�سل مغمورة باملياه،
ت�شابكت ال�سال�سل وغرقت املمثلة
ومل ت�ستطع بلوغ زر الأمان ،وهو
عبارة عن �إ�شارة لطلب اال�ستغاثة
من طاقم الفيلم ،لكن حل�سن احلظ
متكنت من حترير نف�سها دون تدخل
�أي �شخ�ص.
�إي�سال في�شر
 3تعر�ض جورج كلوين لإ�صابةخطرية يف الر�أ�س ،خالل ت�صوير
م�شهد تعذيب يف فيلم �سرييانا عام
 .2005ومل يتمكن الأطباء من ت�شخي�ص طبيعة �إ�صابته �إال بعد مرور مدة.
ووفكر حينها كلوين باالنتحار ب�سبب الأمل القوي الذي كان ي�شعر به.
جورج كلوين
 4كادت ت�شارليز ثريون �أن ت�صاببال�شلل الن�صفي �أثناء ت�صوير فيلم
"�أيون فلوك�س" ،حيث كانت املمثلة
ت�ستعد لت�صوير م�شهد �أك�شن وهي
مرتدية الكعب العايل ،ما جعلها
ت�سقط على منطقة الرقبة مبا�رشة.
ت�شارليز ثريون
 5تعترب هال بريي من �أكرثاملمثالت عر�ضة للإ�صابات يف
هوليوود ،حيث تعر�ضت لك�رس يف
ذراعها خالل ت�صوير "غوثيكا"،
و�أ�صيبت يف قدمها �أثناء فيلم "كالود
�أطل�س" ،كما تعر�ضت لإ�صابة قوية
يف ر�أ�سها خالل ت�صوير فيلم "ذي كال".
هال بريي
 6تعر�ض مورتن�سن لكثري منالإ�صابات �أثناء ت�صوير "ذي تو
تاورز" .من بينها �إ�صابة يف �أ�سنانه
و ك�رس اثنني من �أ�صابع قدمه.
مورتن�سن
 7كان توم هانك�س قريبا مناملوت ،خالل ت�صوير "كا�ست �أواي"،
بعدما عانى من �إ�صابة خطرية يف
�ساقه ،قبل �أن يكت�شف �أنه كان م�صاب
بعدوى املكورات العنقودية التي
تهدد حياة الإن�سان.
توم هانك�س

�أوهام مرتبطة بالنوم..
يرتبط النوم بالكثري من الأوهام و"اخلرافات" ال�شائعة،
نقدم لكم بع�ضها:
 1فقد ك�شفت درا�سة� ،أجريت العام املا�ضي� ،أن الن�ساءيف حاجة �إىل مزيد من �ساعات النوم ،مقارنة بالرجال .وهذا
الأمر لي�س �صحيحا� ،إذ قال الدكتور كولني كارين ،مدير
خمترب النوم واالكتئاب يف جامعة راير�سون يف كندا �أن النوم
له عالقة بن�شاط الإن�سان خالل اليوم ،و�أ�ضاف "�إذا كنت ن�شيطا
فقد تزيد من �ساعات نومك ،والعك�س �صحيح ..لي�س للأمر
عالقة بالذكر �أو الأنثى".
" 2نحتاج يوميا �إىل � 8ساعات من النوم" ..هذا لي�س�صحيحا .وقال كارين "ال نحتاج �إىل � 8ساعات من النوم..
احتياجات النا�س من النوم تتغري من �شخ�ص لآخر ،هناك من يحتاج �إىل � 6ساعات وهناك من يحتاج �إىل � 9ساعات
و�أكرث".
" 3ميكنك تعوي�ض عدد ال�ساعات التي مل تنمها خالل الأ�سبوع خالل عطلة نهاية الأ�سبوع" ..ال هذا تفكري خاطئ،حاول �أن حت�صل على عدد �ساعات النوم الكافية خالل �أيام الأ�سبوع ،وال حتاول �أن تنام �أطول من املعتاد يف عطلة نهاية
الأ�سبوع.
" 4القيلولة �رضورية يف النهار" .تقول درا�سات �إنه يجب على جميع الأ�شخا�ص �أخذ قيلولة يف النهار ملا لها من فوائدعلى �صحتهم .لكن الدكتور كارين قال �إن الأمر مرتبط بعادات كل �شخ�ص ،م�ضيفا "ميكن للقيلولة �أن تكون �ضارة ب�صحتك..
على �سبيل املثال الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأرق ال يجب �أن ي�أخذوا قيلولة خالل النهار".
�" 5أنت تعي�ش حياة خاطئة �إذا كنت ت�ستيقظ مت�أخرا" ..وهم �آخر �إذ يعتقد كثريون �أن الأ�شخا�ص الذين يت�أخرون يفاال�ستيقاظ يعي�شون بنمط حياة غري �ضتار �أو لديهم م�شكالت �صحية ،وهذا غري �صحيح .توقيت اال�ستيقاظ يختلف من �شخ�ص
لآخر ،على �سبيل املثال ،ال�صغار ينامون وي�ستيقظون باكرا ،واملراهقون يت�أخرون يف النوم واال�ستيقاظ.
" 6عدم النوم خالل الليل والبقاء م�ستيقظا �إذ كنت ت�ستعد حلدث مهم فكرة جيدة" ..بالقطع ال ..فقد �أظهرت درا�سات �أن�أولئك الذين ال ينامون خالل الليل من �أجل التح�ضري المتحان �أو مقابلة �أو �شيء من هذا القبيل ال ينجحون يف مهمتهم �أكرث
من الذين يدر�سون ويخلدون �إىل النوم يف وقت مبكر� ،إذ يعانون من م�شكالت يف الرتكيز والذاكرة.

ا�سباب اختالف �أنوف
�أهايل املناطق الباردة
عن املناطق احلارة

يعد الأنف بكل �أ�شكاله و�أحجامه من
ال�سمات املميزة لوجوه الب�رش �سواء
كان كبري ًا �أم �صغري ًا ،عري�ض ًا �أو حاد ًا
�أو بني بني .ويحاول علماء ا�ستك�شاف
بع�ض العوامل التي �ساهمت يف تطور
�شكل الأنف الب�رشي.
ا�ستخدم الباحثون يف درا�سة حديثة
�صور ًا ثالثية الأبعاد ملئات الأ�شخا�ص
ممن ينحدرون من �رشق �آ�سيا وجنوبها
وغرب �أفريقيا و�شمال �أوروبا .و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن املناخ املحلي وبالذات
درجات احلرارة والرطوبة لعبا دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف حتديد �شكل الأنف.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن الأنوف الأكرث
ات�ساع ًا �شائعة �أكرث لدى الأ�شخا�ص
املنحدرين من مناطق �ساخنة وترتفع
فيها ن�سبة الرطوبة فيما ت�شيع الأنوف
ال�ضيقة احلادة بني من ينحدرون من
مناطق باردة وجافة.
للأنف
الأ�سا�سيتان
واملهمتان
بالطبع هما التنف�س وال�شم .وبداخلها
�شعريات دموية لتدفئة وترطيب الهواء
امل�ستن�شق قبل �أن ي�صل �إىل مناطق �أكرث
ح�سا�سية يف اجلهاز التنف�سي.ويقول
�أر�سالن زيدي املتخ�ص�ص يف علم الوراثة
وكبري الباحثني الذين قاموا بالدرا�سة
التي ن�رشت يف دورية (بي�.إل�.أو�.إ�س
جينيتك�س) �إن وجود فتحة �أنف �أ�ضيق قد
ي�ساعد على زيادة االت�صال بني الهواء
امل�ستن�شق والأن�سجة داخل الأنف مما
ي�ساعد �أكرث على تدفئته.
و�أ�ضاف "رمبا يكون ذلك قد قدم ميزة
يف الأجواء الباردة .ويف الأجواء الأكرث
دفئ ًا فالعك�س �صحيح على الأرجح".وظهر
اجلن�س الب�رشي يف �أفريقيا قبل نحو
� 200ألف عام ثم هاجر بعد ذلك لأجزاء
�أخرى من العامل .ويقول الباحثون �إن
الأ�شخا�ص ذوي الأنوف الأ�صغر رمبا
يكونون قد تعاي�شوا ب�شكل �أف�ضل و�أجنبوا
�أطفا ًال �أكرث من ذوي الأنوف الأكرب يف
الأماكن الباردة واجلافة مما �أدى �إىل
ت�ضا�ؤل تدريجي يف ات�ساع الأنف.

برجك اليوم!..

احلمل  /توا�صل جهودك واثق ًا باحلظ
الذي يرافق اخلطوات ،يوفر لك هذا اليوم
�إمكانات كثرية وحما�سة �شديدة ويكون
�شعارك اليوم كل �شيء �أو ال �شيء  .قد تخ�شى
م�شاعر تخنقك �أو اعرتا�ض ًا عائلي ًا على عالقة
لك .كذلك قد يثري غ�ضبك ت�رصف لأحد الأوالد
�أو لأحد �أفراد العائلة .
الثور /يطر�أ حدث مهم يحرك م�رشوع ًا قدمي ًا واجه يف ال�سابق بع�ض
العراقيل ،لكن حاذر الت�سلط وفر�ض الآراء من دون نقا�ش  .قد يكون هذا
الوقت �صعب عاطفيا �إذا زاد يف �صفاتك العناد والغرية والطمع واحل�سد
وامل�شاعر ال�سلبية الأخرى ،فانتبه جيد ًا لهذا الو�ضع وتداركه ب�رسعة
.
اجلوزاء /تكون ملحوظا من الآخرين ويتم تقديرك وتقييمك للأف�ضل،
وت�شعر �أنك يف مركز الأمور وحمط انتباه الآخرين  .وقت منا�سب تتطلب
املرح والتعاون املمتع مع ًا ،والقيام بكل ما يتيح لك التعبري عن ذاتك
الداخلية .
ال�رسطان  /ت�شعر ببع�ض التناق�ضات ،متيل من جهة �إىل االن�سحاب
والذهاب �إىل العمل وحيد ًا ،وجتد نف�سك م�ضطر ًا للمواجهة يف حني �آخر.
عالقتك بالعائلة ومبن حتب ت�ستعيد هدوءها ،وجتد نف�سك حا�رض ًا دائم ًا
لتقدمي �أي م�ساعدة تطلب منك .
قادرا على
الأ�سد /حتقق رغبات رب العمل �أو تعبرّ عنها وتكون
ً
ا�ستقطاب الت�أييد هذا اليوم من معظم الزمالء  .اال�ستقرار وت�أ�سي�س عائلة
ووداع العالقات العابرة التي مل تفدك ب�شيء .
العذراء /تتابع بدقة ما يح�صل حولك ،وتتو�صل �إىل النتائج وتفر�ض
�أ�سلوبك على الآخرين وحت�سم ق�ضية ما ب�رسعة  .العقبات الكثرية لن
حتول دون حتقيق بع�ض الرغبات امل�شرتكة واالنطالق يف مرحلة جديدة
.
امليزان /ثقتك بالنف�س قوية جد ًا على الرغم من مرورك ببع�ض
املزاجية �أحيان ًا ،لكن �إياك والرتاخي واالنحناء �أمام امل�صاعب .
و�أظهر له قدرتك يف التغلب على امل�صاعب .
تبدو مرتاح ًا نف�سي ًا وج�سدي ًا بعد الرحلة التي قمت بها يف �أجواء
الطبيعة .
العقرب /تتخل�ص من بع�ض االرتباك ،ولن تنتابك �أفكار �سلبية،
وتت�رصف بطريقة جماعية ،لكن حذار خمالفة الآراء و�إثارة العداوات.
مفاجئة تدفعك �إىل التعلق بال�رشيك �أكرث ف�أكرث وتوطيد العالقة
بينكما.
القو�س� /إخال�صك املتفاين يف العمل ي�ؤدي دور ًا حا�سم ًا يف تزكية
متعددة .
و�ضعك املهني وترقيتك ،وهذا تكون له انطباعات �إيجابية
ّ
ت�سهم يف حدة النفور والتباعد بينكما ،وقد تكون لها انعكا�سات
�سلبية غري متوقعة .
اجلدي /تعي�ش يوم ًا متعب ًا فيت�أثر مزاجك ببع�ض الأخبار التي تعثرّ
خطواتك امل�ستقبلية ،لكن ال �شيء خطري ًا ي�ستحق القلق  .فحاول �أن
ت�ستدرك الأمور قبل ا�ستفحالها �إذا كانت العالقة تعنيك جد ًا .
الدلو /الأجواء ملّبدة بالغيوم وامل�صاعب وتعاين بع�ض العداوات
وتبدل يف طريقة تعاملك
وال�رشا�سة يف املجال املهني  .تغيرّ �أ�سلوبك
ّ
وت�سعى �إىل جتديد العالقة وتطويرها لتفادي امل�شكالت يف امل�ستقبل .
املربر،
برج احلوت  /حاول �أن تتجنّب الإرهاق وكرثة املجهود غري
ّ
لأنك قد تواجه بع�ض التعب يف الأيام املقبلة ،وي�ستح�سن �أن ترتاح .
مربرة ب�سبب ردات الفعل التي ظهرت �أخري ًا منك .
رصفات غري ّ
ت� ّ
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