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الرئي�س ا�سيا�س افورقي يعود للبالد خمتتما زيارته جلمهورية م�صر العربية مدر�سة حقات الزراعية والفنية تخرج عددامن طالبها

خرجت مدر�سة حقات الزراعية والفنية يف الثامن من يونيو اجلاري
 113طالبا بدرجة ال�شهادة بينهم  39طالبة بعد تلقيهم الدرا�سة
النظرية والتطبيقية يف خمتلف املجاالت لفرتة عامني.
والقى مدير املدر�سة االخ /ا�سيا�س ظقاي يف مرا�سم التخرج كلمة
او�ضح فيها املجاالت التي تخرج بها الدرا�سون واعدادهم ،حيث تخرج
 31طالبا يف جمال امليكنة الزراعية ،و 24يف جمال علم احليوان ،و32
يف علم النبات ،و 26يف حفظ املياه والرتبة وتنمية الري ،معربا عن
تهنئته احلارة لهم والبائهم.
والقى ال�سيد /ت�سفاي �سيوم م�س�ؤول ق�سم التعليم والدورات الفنية
واملهنية كلمة يف احلفل ممثال لوزارة التعليم ،عرب فيها عن امنياته
الكبرية يف ان يكونوا مثاال يقتدى بهم يف اجناز االعمال النموذجية
وتطوير املعلومات املكت�سبة من الدرا�سة بتطبيقها على �أر�ض الواقع.
من جانبه قال ممثل الطالب "بان الدرا�سة التي تلقوها لفرتة عامني
نظريا وتطبيقيا �ست�ساعدهم يف حت�سني ظروفهم وحياتهم اليومية
وكذلك برامج التنمية ،م�ؤكدين ا�ستعدادهم للقيام بكل ما يطلب
منهم.
هذا وت�شري امل�ستندات ب�أن مدر�سة حقات الزراعية والفنية التي
تعد واحدة من املدار�س الفنية الوطنية �شيدت يف العام  1997وبد�أت
العمل ر�سميا يف العام  1999وخرجت حتى االن  2530طالبا بينهم 912
طالبة.

جنوب البحر االحمر
بدء حملة الطالب ال�صيفية
عاد فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي م�ساء ام�س االول االحد
التا�سع من يونيو خمتتما زيارته
الر�سمية جلمهورية م�رص العربية
التي ا�ستغرقت يومني.وبحث
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
مع نظريه امل�رصي الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي يف الثامن من
يونيو ،عالقات التعاون الثنائية
والتطورات االقليمية والق�ضايا

االخرى ذات االهتمام امل�شرتك،
وتبادال االفكار حول الق�ضايا
االقليمية عامة والتعاون يف القرن
االفريقي وحو�ض البحر البحر
االحمر.كما عرب الزعيمان عن
قلقهما من االو�ضاع الراهنة يف
ال�سودان ،داعني ال�شعب ال�سوداين
مبا�رشة
املعنية
واجلهات
بالق�ضية التعامل مع املرحلة
االنتقالية مب�س�ؤولية ومنع التدخل

خرجت مدر�سة قندع املهنية يف
ال�سابع من يونيو � 106شاب بينهم
� 47شابة قاطعو مائدة التعليم
ملختلف اال�سباب ،ويعانون من
م�شكالت اجتماعية.
�إ�شتملت الدورة التي قدمت
نظريا وتطبيقيا لفرتة اربعة
ا�شهر على جماالت العمارة
و�صيانة ومد انابيب املياه
وخطوط الكهرباء واحلا�سوب
وااللكرتونيات.
كما ان الدار�سني كانوا
يتقا�ضون يف ال�شهر �ستمائة

نقفة.
وقال مدير املدر�سة اال�ستاذ /
عبد الله حدوق "ان الهدف من
الدورة هو تهيئة بيئة منا�سبة
قاطعوا
الذين
للمواطنني
الدرا�سة ملختلف اال�سباب من
اجل حت�سني او�ضاعهم وظروفهم
املعي�شية وم�ساعدة ا�رسهم،
منا�شد ًا الدار�سني تطوير الدرا�سة
النظرية على ار�ض الواقع وان
يعملون
�إمنوذجيني
يكونو
للتغيري االيجابي.
وا�شار اىل تخريج  331دار�س

اخلارجي.
الرئي�س عبدالفتاح
وكان
ال�سي�سي قداجرىا�ستقباال مبرا�سم
ال�رشف الر�سمية للرئي�س ا�سيا�س
افورقي يف ق�رص االحتادية.
رافق الرئي�س ا�سيا�س افورقيكل
من وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد
/عثمان �صالح وم�ست�شار الرئي�س
ال�سيد /مياين قرب�آب.

مدر�سة قندع للتدريب املهني تخرج  106طالب

ابتداء من الدورة التدريبية
ً
االبتدائية التي بد�أت عام 2017
مبدينة م�صوع بينهم  165من
االناث.
ويف الر�سالة التي ادىل بها
م�س�ؤول ق�سم تعليم الكبار
واالعالم بالوزارة ال�سيد /
قربزقي دمام ذكر فيها ،ان
التدريب املهني يعد من الربامج
التي متنح االولوية  ،مو�ضحا
بان وزارة التعليم ت�سعى جاهدة
لتو�سيعه يف كافة ارجاء البالد
بالتعاون مع ال�رشكاء.

بد�أ طالب مدر�سة ولد�أب
ولدماريام الثانوية يف مدينة
ع�صب حملة الطالب ال�صيفية يف
اقليم جنوب البحر االحمر.
واو�ضح من�سق برنامج العمل
مكتب
يف
الطالبي
ال�صيفي
التعليم باالقليم اال�ستاذ /برهاين
قرب �إقز �آبهري ،ان احلملة التنموية
ي�شارك فيها هذا العام حوايل 450
طالب يف افمبو وع�صب للقيام
باعمال الت�شجري وحفظ املياه
وحماية الرتبة.
وقال "ان برنامج العمل ال�صيفي

الطالبي برنامج وطني يهدف
م�شاركة الطالب يف وقت اجازتهم يف
االن�شطة االهلية،وتقوية وحدتهم
والتعرف على حميطهم ،وقد قدم
هذا العام اي�ضا تو�ضيحا للطالب
واولياء امورهم قبل التوجه للعمل
حول اهداف احلملة.
وذكر الطالب قيامهم بان�شطة
نفري م�ستمرة يف مدر�ستهم،
و�سيعملون بفعالية يف احلملة
التنموية التي يقومون بها حاليا
خارج مدر�ستهم.

ا�ست�شهاد املنا�ضل النقيب زرئي ماريام ولد�آب
ا�ست�شهد املنا�ضل النقيب زرئي
ماريام ولد�آب يف التا�سع من يونيو
عن عمر بلغ الـ  76عاما.
التحق املنا�ضل النقيب زرئي ماريام
ولد�آب يف العام  1974ب�صفوف
قوات التحرير ال�شعبية ،حيث عمل
قبل اال�ستقالل يف اجلبهات االمامية،
وبعد اال�ستقالل يف مركز التدريب
الع�سكري لقوات الدفاع االرترية.
املنا�ضل زرئي ماريام ولد�آب خدم
�شعبه ووطنه بوفاء واخال�ص.
وهو رب ا�رسة واب لثالثة مولود.
وجرت مرا�سم دفن جثمانه ع�رص ام�س العا�رش من يونيو يف مقربة
ال�شهداء بالعا�صمة ا�سمرا.
ويعرب مركز التدريب الع�سكري لقوات الدفاع االرترية عن بالغ
ُ
حزنه ال�ست�شهاد املنا�ضل النقيب زرئي ماريام ولد�آب ،ويقدم احر
تعازيه ال�رسته ورفاقه وزمالئه.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()162

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

ً
كنداردا على اغالق كندا �سفارتها بها رئي�س �سريالنكا يقيل مدير اال�ستخبارات
كراكا�س تغلق قن�صلياتها يف
�أعلنت فنزويال انها �ستغلق
قن�صلياتها يف فانكوفر وتورونتو
ومونرتيال ،وحت�رص ن�شاطاتها
الديبلوما�سية يف �سفارتها يف �أوتاوا،
بعد �إغالق كندا �سفارتها يف كراكا�س
موقت ًا.
ور�أت اخلارجية الفنزويلية �أن قرار
كندا "�إغالق �سفارتها يف كراكا�س
موقت ًا ،لي�س جمرد ق�ضية �إدارية ،بل
قرار �سيا�سي يدلّ على عداء م�ستمر
لهذه احلكومة حيال فنزويال".
و�أ�ضافت انها �ستوقف "مبوجب مبد�أ
املعاملة باملثل ،الن�شاط موقت ًا
يف قن�صلياتها العامة يف فانكوفر
وتورونتو ومونرتيال ،و�سترتكّ ز كل
مهمات الديبلوما�سية الفنزويلية يف
مقر �سفارتها يف �أوتاوا".
ّ

وكانت كندا �أعلنت قبل �أ�سبوع
�إغالق �سفارتها يف فنزويال موقت ًا،
م�شرية �إىل رف�ض الرئي�س نيكوال�س
مادورو اعتماد ديبلوما�سيني
ينتقدون حكومته .وكندا من �أوائل
الدول التي اعرتفت ،بالت�شاور
مع الواليات املتحدة ،برئي�س
الربملان خوان غوايدو رئي�س ًا
بالوكالة لفنزويال.
لكن قرار مادورو اقت�رص على
ال�سماح بعبور الأفراد� ،إذ �أن
احلاويات التي و�ضعتها ال�سلطات
الفنزويلية على املعرب احلدودي،
حمملة
ملنع دخول �شاحنات
ّ
مب�ساعدات �إن�سانية ،من كولومبيا
�إىل الأرا�ضي الفنزويلية ،بقيت يف
مكانها.

�أعلن وزير اخلارجية الربيطاين
ّ
املر�شحني
جريميي هانت� ،أحد
خلالفة رئي�سة الوزراء ترييزا ماي،
�أنّ ه مقتنع ب�أنّ �إعادة التفاو�ض ممكنة
لتجنّب ح�صول بريك�ست من دون
اتفاق ،مرتكز ًا على حمادثة �أجراها
مع امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل
ت�صب يف هذا االجتاه.
ّ
و�أكّ د هانت يف حديث لقناة "�سكاي
نيوز" �أنّ مريكل "قالت �إنّ ه مع رئي�س
وزراء بريطاين جديد ،نحن (الدول

الـ 27االخرى يف االحتاد الأوروبي)
نريد درا�سة كل احللول التي
�ستقرتحونها" ،م�شري ًا �إىل حمادثة
�أجراها مع امل�ست�شارة على هام�ش
الذكرى الـ 75لإنزال النورماندي.
ومل يح ّدد الوزير ما �إذا كان يعني
�إعادة التفاو�ض ب�ش�أن اتفاق اخلروج
من االحتاد الأوروبي الذي تو�صلت
�إليه لندن وبروك�سل ورف�ضه الربملان
الربيطاين  -والذي ال تنوي الدول
الـ 27تنقيحه� -أو ي�شري اىل الإعالن
ال�سيا�سي الذي ير�سم مالمح العالقة
ما بعد بريك�ست.
و�أعلن االحتاد الأوروبي يف وقت
�سابق �أنه م�ستعد لإعادة مناق�شة هذا
الإعالن يف حال �أعادت لندن النظر
يف مواقفها ب�ش�أن االحتاد اجلمركي
والو�صول �إىل ال�سوق املوحدة.
ً
وي�شمل اتفاق بريك�ست خ�صو�صا،

وقال كارلو�س خوليو برييز (55
�سنة) الذي انتظر �ساعات قبل �أن يتمكن
من الذهاب �إىل كوكوتا ،من �أجل
ا�ست�شارة طبية" :مل ُيزِ لوا احلاويات،
واملرور �صعب ،وهناك الكثري من
النا�س" على اجلانب الفنزويلي من
احلدود ،علم ًا �أن كولومبيا ا�ستقبلت
 1,3مليون مهاجر فنزويلي.

لندن :ميكن �إعادة التفاو�ض مع الأوروبيني ب�ش�أن بريك�ست

الرتتيب املثري للجدل ب�ش�أن "�شبكة
ّ
حل
وين�ص
الأمان" �أو "باك�ستوب".
ّ
اللحظة الأخرية على �إبقاء كامل اململكة
املتحدة يف احتاد جمركي لتجنّب �إعادة
احلدود الفعلية بني �إيرلندا ال�شمالية
التابعة لربيطانيا وجمهورية �إيرلندا
الع�ضو يف االحتاد.
ونقل هانت عن مريكل �أن القادة
الأوروبيني قد يكونون منفتحني
ّ
ّ
حلل م�س�ألة احلدود
حل تقني
على
الإيرلندية ،وهو ّ
حل تعتربه بروك�سل
يف الوقت الراهن غري واقعي.
وروى الوزير الربيطاين �أن مريكل
"قالت يل �إن �أملانيا لي�س لديها حدود
مع جمهورية �إيرلندا� ،أنتم لديكم
(حدود) �إذ ًا يجب �أن جتدوا ح ًال" .وتابع
"�سيكون الأمر �إذ ًا ح ًال مبني ًا على امور
تقنية ،ما ي�سميه الأملان حدودا ذكية.
�أعتقد �أن ذلك قابل للتنفيذ"

وا�شنطن متهل �أنقرة �شهرين لإلغاء �صفقة "�أ�س"400 -
�أمهلت الواليات املتحدة تركيا
حتى نهاية (يوليو) املقبل ،للعدول
عن �رشاء املنظومة ال�صاروخية
الرو�سية "�أ�س ،"-400اذ تعترب �أنها
تت�ضارب مع مقاتالتها اجلديدة "�أف-
 "35التي تريد �أنقرة �رشاءها.
ي�أتي ذلك بعد يوم على �إعالن
�سريغي ت�شيميزوف ،رئي�س جمل�س
جممع "رو�ستيك" ال�صناعي
ادارة
ّ
الع�سكري الرو�سي� ،أن ت�سليم
تركيا تلك املنظومة �سيبد�أ "خالل
�شهرين" ،م�ؤكد ًا �أن "كل �شيء ي�سري
يف �شكل منظم" .كما �أنهينا عمليات
تدريب" الع�سكريني االتراك الذين
�سي�ستخدمون هذه املنظومة ،علم ًا �أن
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
مت�سكه بال�صفقة.
ّ
جدد قبل �أيام ّ
وقالت �ألني لورد ،م�ساعدة
وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة،

�إنه يف حال مل تتخلّ
�أنقرة بحلول  31متوز
عن �رشاء "�أ�س،"-400
�ستطرد الواليات املتحدة
الطيارين الأتراك الذين
يتدربون على �أرا�ضيها على
ّ
قيادة مقاتالت "�أف،"-35
و�ستُلغى عقود ممنوحة
ل�رشكات تركية ل�صنع
قطع لتلك الطائرات.
وبررت هذا الإنذار ب�إر�سال �أنقرة
ّ
للتدرب على
ع�سكريني �إىل رو�سيا،
ّ
ا�ستخدام "�أ�س ،"-400وا�ستدركت:
"ال يزال يف �إمكان تركيا �أن تغيرّ
موقفها .و�إذا قبِ لت عدم ت�سلّم �أ�س-
� ،400سن�سمح لها بالعودة �إىل
ن�شاطاتها العادية �ضمن برنامج
�أف."-35
ولن ت�سلّم وا�شنطن �أنقرة  4مقاتالت

قتل  3من م�ؤيدي حزب ال�شعب
الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني
احلاكم و�أحد �أن�صار حزب حملي
يف تبادل لإطالق النار يف والية

البنغال الغربية ،ح�سبما
�أعلنت ال�رشطة و�سيا�سي حملي
�أول �أم�س الأحد..
وجرح � 18شخ�ص ًا �آخرين
على الأقل يف املواجهات التي
اندلعت ال�سبت يف الوالية
الواقعة يف �رشق الهند وت�شهد
توترا منذ �أن �أطلق حزب رئي�س
الوزراء الهندي ناريندرا مودي
العام املا�ضي حملته لالنتخابات
الت�رشيعية الأخرية.

"�أف "-35ا�شرتتها ،لكنها ال تزال يف
الواليات املتحدة.
وذكر وزير الدفاع الأمريكي
وجه
بالوكالة باتريك �شاناهان �أنه ّ
ر�سالة �إىل نظريه الرتكي خلو�صي
�أكار ،لإبالغه بالقرار يف هذا ال�صدد.
واعترب �أن عر�ض ًا �أمريكي ًا لتزويد
�أنقرة ب�صواريخ "باتريوت" ،هو
"مغرٍ جد ًا".

الهند :االحتقان احلزبي يقتل � 4أ�شخا�ص
وقال م�س�ؤول يف ال�رشطة املحلية
لوكالة فران�س بر�س �إن "ثالثة من
القتلى هم عمال ينتمون �إىل حزب
بهاراتيا جاناتا والرابع من م�ؤيدي
حزب م�ؤمتر ترينامول لعموم
الهند".
من جهته ،كتب القيادي يف
حزب ال�شعب الهندي موكول روي
يف تغريدة على تويرت �أن العمال
الثالثة "قتلوا بالر�صا�ص" يف
�ساند�شخايل يف البنغال الغربية.

�أقال رئي�س �رسيالنكا مايرثيباال
�سريي�سينا رئي�س جهاز اال�ستخبارات
الوطنية �سي�سريا مندي�س ،و�أبلغ
حكومته �أنه ال يعتزم التعاون مع
اللجنة الربملانية التي حتقق يف
تفجريات �أحد الف�صح.
ودعا الرئي�س �إىل اجتماع طارئ
اجلمعة ،لإبداء معار�ضته لهذه
اللجنة املكلفة التحقيق يف الهجمات
التي نُ فذت يف  21ني�سان (�أبريل)
املا�ضي ،م�ستهدفة كنائ�س وفنادق،
و�أوقعت  258قتيالً ،بينهم حواىل
� 45أجنبياً ،وحواىل  500جريح.
وعزل �سريي�سينا مندي�س الذي قال
الأ�سبوع املا�ضي �إن الهجمات الدامية
كان ميكن جتنّبها ،حمملاّ ً الرئي�س
�أمام اللجنة م�س�ؤولية االمتناع عن
عقد اجتماعات منتظمة حول الو�ضع
الأمني ،لتقومي الأخطار املحتملة
الناجمة من متطرفني �إ�سالميني.
و�أ�شارت م�صادر ر�سمية اىل �أن
ّ
البث املبا�رش
�سريي�سينا �أمر بوقف
لأعمال اللجنة ،خالل �إدالء مندي�س
ي�إفادته .وقال م�صدر وزاري �إن

الرئي�س رف�ض ال�سماح لأي
�رشطي �أو ع�سكري �أو عن�رص يف
�أجهزة اال�ستخبارات ،بالإدالء
ب�إفادته �أمام اللجنة .و�أ�ضاف
�أن االجتماع "انتهى من دون
نتيجة وا�ضحة" ،الفت ًا اىل
�أن "احلكومة مل تتوافق على
جتميد (عمل) اللجنة".
كذلك ّ
ملح وزير الدفاع
وقائد ال�رشطة �إىل �أن
الرئي�س ،الذي يتوىل �أي�ض ًا مهمات
وزيري الدفاع والداخلية ،مل يتبع
َ
القواعد املعمول بها يف التعامل مع
تقارير اال�ستخبارات ،مبا يف ذلك
التحذيرات الواردة يف ما يتعلّق
بتفجريات �أحد الف�صح التي نفذتها
"جماعة التوحيد الوطنية" املحلية
وتبنّاها تنظيم "داع�ش".
أقرت احلكومة ال�رسيالنكية
و� ّ
بتق�صري �أمني قبل االعتداءات ،لكن
الرئي�س نفى با�ستمرار �أن يكون
تلقى �أي حتذير من خطر �آين ي�شكّ له
متطرفون ،و�أقال بعد التفجريات
قائد ال�رشطة بوجيت جايا�سوندارا
وم�ست�شاره الدفاعي هيما�سريي
فرينداندو.
وقبل � 10أيام من الهجمات،
حذر جايا�سوندارا من �أن "جماعة
التوحيد الوطنية" قد ت�ستهدف
كنائ�س و�أماكن �أخرى .ولكن مل
ُيتخذ �أي �إجراء �أمني ،عندما تلقت
احلكومة معلومات �إ�ضافية من الهند
يف هذا ال�صدد

توكاييف رئي�سا لكازاخ�ستان

رئي�س
فاز
كا ز ا خ�ستا ن
قا�سم
بالوكالة
جومارت توكاييف
�أول �أم�س االحد
االنتخابات
يف
الرئا�سية املبكرة
يف هذا البلد بو�سط
�آ�سيا بعد ح�صوله
على �أكرث من
�سبعني يف املئة
اال�صوات،
من
بح�سب ا�ستطالعات ،وذلك يف ختام يوم تخللته تظاهرات كبرية وتوقيف
املئات.
ومل ي�شكل فوز الدبلوما�سي توكاييف ( 66عاما) �أي مفاج�أة كونه مدعوما
من الرئي�س ال�سابق نور �سلطان نزارباييف الذي حكم البالد بقب�ضة حديد
منذ ا�ستقاللها العام .1991
واعلن نور �سلطان نزارباييف ا�ستقالته يف �شكل مفاجىء يف مار�س ،مع
احتفاظه مبهمات رئي�سية يف النظام ال�سيا�سي.
ونال قا�سم جومارت توكاييف  70,13يف املئة من اال�صوات بح�سب
ا�ستطالعات اجراها معهد "الر�أي العام" لدى اخلروج من مراكز االقرتاع.
وحاز مناف�سه �أمريجان كو�سانوف  15,39يف املئة يف اف�ضل نتيجة
يحققها معار�ض يف انتخابات رئا�سية يف كازاخ�ستان.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة  77,4يف املئة وفق اللجنة االنتخابية
املركزية.
لكن هذه االنتخابات �شابتها تظاهرات كبرية يف خمتلف انحاء البالد
دعا امل�شاركون فيها اىل مقاطعة عملية االقرتاع.
و�أوقف مرا�سل فران�س بر�س لفرتة وجيزة قبل �أن يفرج عنه يف حني متت
م�صادرة معدات الفيديو التي كانت يف حوزة زميل له.
وقال نائب وزير الداخلية مراد كوجاييف �إن "نحو � "500شخ�ص مت
اقتيادهم اىل مراكز ال�رشطة يف املدينتني ،متهما "عنا�رص متطرفة"
بتنظيم "تظاهرات غري م�سموح بها".
كما �أوقف ال�صحافيان يف �إذاعة �أوروبا احلرة�/إذاعة احلرية (راديو فري
يوروب/راديو ليربتي) بيرت تروت�سينكو يف �أملاتي و�سانيا تويكن يف نور
�سلطان قبل ان يفرج عنهما� ،إ�ضافة اىل نا�شط يف منظمة نروجية للدفاع
عن حقوق االن�سان.
وردد متظاهرون يف �أملاتي "عار ،عار" و"ال�رشطة �إىل جانبنا" قبل �أن
تفرقهم قوات الأمن
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رئي�س الغابون يطلب ت�شكيل حكومة جديدة "�أ�صغر ً
حجما
 :بعد �ستة �أ�شهر من ال�صمت ،ظهر
الرئي�س الغابوين علي بونغو �أوندميبا
الذي يتعافى من جلطة دماغية �س ّيد ًا
للعبة ال�سيا�سية ب�إعالنه عن تعديل
حكومي و�شيك بهدف مكافحة ف�ساد
"الطبقة ال�سيا�سية" .ويف خطاب
م�سجل م ّدته ثماين دقائق ب ّثته القناة
ّ
الوطنية ،قال بونغو �إنّ ه طلب �إىل
رئي�س وزرائه ت�شكيل حكومة جديدة
وت�ضم ن�ساء
تكون "�أ�صغر حجم ًا،
ّ
ورجا ًال قادرين على �إعطاء الأولوية
للم�صلحة العامة وقادرين على التح ّلي
باملثالية واال�ستقامة والأخالق".
وجاء الإعالن بينما ت�س ّببت �أخري ًا
جتارة الأخ�شاب الثمينة غري ال�رشعية
بف�ضيحة �سيا�سية .و�أ�ضاف بونغو:
نطهر طبقتنا ال�سيا�سية
"ينبغي �أن
ّ
التي يجب �أن يرت ّدد فيها بقوة �صدى
كلمة الأخالق.
وهذا �أول خطاب يلقيه الرئي�س
الغابوين من داخل البالد منذ نهاية
 2018حني �أ�صيب بجلطة دماغية يف
�شهر اكتوبر.
وتطرق بونغو �إىل �صحته قائ ًال "كما
تعلمون ،مررت لتوي بفرتة �صعبة
من حياتي" .و�أ�ضاف �أنّ "التغلب على
هكذا اختبارات يقوي عزميتكم على
موا�صلة تطللعاتكم وعلى تنفيذ كل
�شيء لتحقيقها".

وحتدث بونغو (60
عام ًا) من مكتبه الرئا�سي
مرتدي ًا بدلة كحلية وربطة
عنق زرقاء ،وكانت
حركة يديه تتفاعالن مع
اخلطاب.
وبعد خم�سة �أ�شهر من
النقاهة يف اخلارج �إثر
�أزمته ال�صحية ،عاد علي
بونغو يف  23مار�س �إىل
ليربفيل "ب�شكل نهائي"،
وكان حديثه مقت�ضب ًا لدى و�صوله.
غري �أنّ اخلطاب الذي �ألقاه ال�سبت
مل يقنع �أحد معار�ضيه.
جاء اخلطاب يف الذكرى العا�رشة
لرحيل والد بونغو ،عمر بونغو،
الذي تويف يف مدينة بر�شلونة
الإ�سبانية عام  2009بعدما حكم البالد
طوال  41عام ًا.
و�أقيم قدا�س ال�سبت يف الق�رص
الرئا�سي الذي يقع على البحر يف
ليربفيل �إحياء لذكرى بونغو "الأب".
و�شارك علي بونغو يف هذا القدا�س،
بح�ضور العديد من نظرائه الأفارقة
و�شخ�صيات �سيا�سية غابونية .وجل�ست
ً
مم�سكة
�إىل جانبه زوجته �سيلفيا،
بيده ،بح�سب ما �أظهرت مقاطع ن�رشها
التلفزيون الوطني الذي نقل القدا�س
ً
مبا�رشة.

و�أعلن بونغو �أنّ ه "من ال�رضوري
لأمتنا و�ضع ح ّد ،مرة واحدة و�إىل
الأبد ،للف�ساد الذي يع ّفن م�ؤ�س�ساتنا،
ومن ال�رضوري و�ضع ح ّد ل�سوء الإدارة
واحلكم".
توجه يف �أواخر العام
بونغو
وكان
ّ
بخطاب مقت�ضب �إىل الغابونيني،
ُ�س ّجل يف الرباط حيث مكث خالل فرتة
تعافيه ،وعر�ض يف  31دي�سمرب .ثم
�أدىل بت�رصيح مقت�ضب عند عودته �إىل
ليربفيل ،وكان يحمل ع�صا ت�ساعده
على ال�سري.
ومنذ ذلك احلني ،مل يدل ب�أي
ت�رصيح علني ،لكنه كثف لقاءاته
يف الق�رص الرئا�سي مع ر�ؤ�ساء الدول
الإفريقية ،بينهم الرئي�س ال�سنغايل
ماكي �سال ورئي�س �ساحل العاج احل�سن
وتارا .والتقى الأربعاء �أي�ض ًا الرئي�س
الت�شادي �إدري�س ديبي.

العراق .الأزمة ال�سيا�سية تهدد بالإطاحة برئي�س الوزراء

�أجاز الربملان العراقي حكومة
ابتداء
عبداملهدي على �شكل دفعات
ً
�صوت
إذ
من �أكتوبر العام املا�ضي� ،
ّ
وزيرا ،ثم �صوت
املجل�س على 14
ً
بعد �أ�شهر على وزيرة للرتبية
ا�ستقالت الح ًقا ب�سبب عالقة عائلتها
�صوت على وزير الهجرة
بداع�ش ،كما ّ
واملهجرين نوفل بهاء.
وحالت اخلالفات ال�سيا�سة خالل
الفرتة املا�ضية داخل املكونات ،دون
تقدمي مر�شحني �إىل وزارات الداخلية
والدفاع ،والرتبية ،والعدل ،فيما
ت�صاعدت حدة املطالبات ب�رضورة
ا�ستكمال تلك الوزارات ،خا�صة
و�أن الو�ضع الأمني يف العراق بد�أ

بالرتاجع خالل الفرتة
املا�ضية ،ما يعني �أهمية
ح�سم الوزارات الأمنية.
وقال نائب رئي�س الوزراء
ال�سابق بهاء الأعرجي �إن
”ا�ستقالة رئي�س احلكومة
عادل عبداملهدي لي�ست
بعيدة ،و�ستكون جاهزة
عند وجود � ّأي عرقلة من � ّأي
كتلة“.
ولدى عبد املهدي تاريخ من
يعول عليها يف مواجهة
اال�ستقاالت
ّ
�ضغوط الكتل ال�سيا�سية ،التي ت�سعى
�إىل تقدمي مر�شحني عنها يف حكومته،
�إذ �أنه ا�ستقال مرتني الأوىل من من�صب
نائب رئي�س اجلمهورية ،عام ،2011
والثانية ا�ستقالته من من�صب وزير
النفط ،يف حكومة العبادي عام
.2016
وتتهم �أو�ساط �سيا�سة عبداملهدي
ب�أنه هو املت�سبب بت�أخري ا�ستكمال
الت�شكيلة الوزارية ،ولي�س الكتل
ال�سيا�سية ،فيما يرد الأخري ب�أن
الرت�شيحات يجب �أن تتم من الكتل

نف�سها.
وقال حممد الدراجي النائب عن
حتالف البناء بزعامة نوري املالكي
وهادي العامري �إن ”احلديث املتداول
ب�شان ا�ستقالة �أو �إقالة رئي�س جمل�س
الوزراء عادل عبد املهدي� ،إعالمي
فقط؛ لأن ال�سلطة جميلة“.
وذكر الدراجي يف ت�رصيحات
متلفزه الأحد� ،أنه ”لي�س من م�صلحة
عبد املهدي ت�أخر �إكمال الكابينة،
وعليه تخيري الربملان بني مترير
مر�شحيه �أو اال�ستقالة” ،الفتًا �إىل
�أنه ”ال �أحد مينع عبد املهدي من
تقدمي �أ�سماء مر�شحي الوزارات غري
املح�سومة“.
ومع ت�سجيل عدة خروقات خالل
الأيام القليلة املا�ضية يف العا�صمة
بغداد والأنبار ودياىل وكركوك،
و�صالح الدين ،ت�صاعدت حدة
املطالب بتن�صيب وزيري الداخلية
والدفاع ،و�رسعة ح�سم امللفني،
وعدم تكرار �سيناريو �سيطرة داع�ش
على عدة مدن عراقية عام ،2014
عندما كانت الوزارتان الأمنيتان،
�شاغرتني.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الأردن واملانيا ي�ؤيدان حل الدولتني
النهاء النزاع الفل�سطيني  -اال�سرائيلي

�أكد وزيرا خارجية الأردن
واملانيا �أول �أم�س الأحد ان
بالدهما متفقتان على �إن حل
الدولتني هو "ال�سبيل الوحيد"
الفل�سطيني
النزاع
لإنهاء
الإ�رسائيلي وذلك قبل الإعالن
عن اخلطة الأمريكية املرتقبة
لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط.
وقال وزير خارجية الأردن
�أمين ال�صفدي يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع نظريه الأملاين هايكو ما�س يف وزارة اخلارجية يف عمان �إن "الق�ضية
الفل�سطينية كانت يف مقدمة مباحثاتنا" .و�أكد ال�صفدي �أن اململكة "تريد �سالما
�شامال ودائما ومن اجل ان يكون ال�سالم �شامال ودائما" .و�أ�ضاف" :ال بد ان ينتهي
االحتالل وال بد ان تقوم الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود الرابع من
(يونيو) عام  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية" .من جهته ،قال ما�س" :ما زلنا
متفقني على �إن التو�صل اىل حل الدولتني عرب املفاو�ضات هو احلل الوحيد" لهذا
النزاع .وا�ضاف" :نحن نعلم �إن االردن ي�شعر ب�إنه مت�أثر ب�شكل خا�ص ب�أي خطة
�سالم لل�رشق االو�سط ب�سبب دوره اخلا�ص فيما يخ�ص حماية املواقع املقد�سة يف
القد�س وفيما يخ�ص ا�ستقبال االردن لهذا العدد الهائل من لالجئني الفل�سطينيني".
و�أكد وزيرا اخلارجية على �أهمية وكالة الأمم املتحدة لت�شغيل وغوث الالجئني
الفل�سطيينيني (�أونروا) التي دعت الواليات املتحدة يف ( 22مايو) �إىل حلها بعدما
�أوقفت م�ساهمتها البالغة نحو  300مليون دوالر فيها يف (�أغ�سط�س) املا�ضي.
وقال ال�صفدي �إن "الأردن واملانيا �رشكاء يف دعم �أونروا التي يجب ان ت�ستمر يف
القيام بدورها ازاء الالجئني الفل�سطينيني وفق تكليفها الأممي" ،م�شريا اىل �إن
"املانيا �ستقوم بزيادة الدعم الونروا"� .أما ما�س فقد �أكد ان "عمل االونروا مهم
جدا و�سنوا�صل دعم هذه الوكالة" .وت�أ�س�ست �أونروا عام  1949لتقدمي خدمات
التعليم وال�صحة لنحو خم�سة ماليني الجئ فل�سطيني يف الأردن ولبنان و�سورية
وقطاع غزة وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رشقية املحتلة.

ع�شرات املهاجرين عالقون قبالة ال�سواحل التون�سية

ال تزال �سفينة م�رصية �أنقذت قبل ع�رشة �أيام  75مهاجر ًا يف املياه الدولية
عالقة قبالة �سواحل تون�س التي مل ت�سمح �سلطاتها بر�سوها يف موانئها،
بح�سب ما �أعلن الأحد الهالل الأحمر .وكانت ال�سفينة امل�رصية "ماريديف
 "601التي تعمل ل�صالح �رشكة نفطية �أنقذت يف  31مايو  75مهاجر ًا كانوا
على منت زورق تعطّ ل حمركه ،وكانوا حينها داخل املياه االقليمية التون�سية
على بعد  25مي ً
ال من ميناء مدينة جرجي�س التابعة لوالية مدنني .ومل ت�سمح
لهم ال�سلطات التون�سية بالر�سو ودخول ميناء جرجي�س.
قدم فريق من مكتب الهالل الأحمر يف املدينة التون�سية ال�ساحلية
و ّ
امل�ساعدات والرعاية ال�صحية للمهاجرين الذين يعاين بع�ضهم من املر�ض،
بح�سب ما �أعلن رئي�س فرع الهالل الأحمر التون�سي يف مدنني املنجي �سليم
لوكالة فران�س بر�س .وقال م�س�ؤول يف وزارة الداخلية التون�سية طالب ًا عدم
ن�رش هويته �إن "املهاجرين يريدون �أن ي�ستقبلهم بلد �أوروبي".
وكانت منظمة الهجرة الدولية �أ�شارت مطلع يونيو �إىل �أن املهاجرين الذين
ما�سة للمياه والغذاء والألب�سة والأغطية وبخا�صة
انطلقوا من ليبيا "بحاجة
ّ
للرعاية الطبية" .وتتوزّ ع جن�سيات املهاجرين على  64بنغالد�شي ًا وت�سعة
م�رصيني ومغربي و�سوداين ،وبينهم  32طف ً
ال وقا�رص ًا على الأقل.
و�أكّ دت لورينا الندو ،رئي�سة بعثة منظمة الهجرة الدولية يف تون�س ا�ستعداد
املنظمة لتوفري الدعم .وقالت "نحن على �أمتّ ا�ستعداد لتقدمي كل امل�ساعدة
الالزمة يف ما يتعلّق بتوفري امل�أوى والرعاية الطبية والغذاء والدعم النف�سي
واالجتماعي للناجني" .وان�سحبت معظم قطع البحرية التي كانت تتوىل �إجراء
الدوريات قبالة ليبيا يف ال�سنوات االخرية ،يف حني تواجه �سفن املنظمات
االن�سانية عراقيل ق�ضائية و�إدارية .ومطلع �أغ�سط�س الفائت �سمحت ال�سلطات
التون�سية على م�ض�ض بر�سو �سفينة ال�شحن "�سارو�ست  "5و�إنزال �أربعني مهاجر ًا
غري قانوين منها "لأ�سباب �إن�سانية" وبعد �أن �أم�ضوا �أيام ًا طويلة يف البحر.

اجلي�ش اجلزائري يجدد التم�سك بالد�ستور ورف�ض مرحلة انتقالية

جدد اجلي�ش اجلزائري مت�سكه
ّ
بالد�ستور اليجاد حل لالزمة ال�سيا�سية
مع ا�ستبعاد �أي "مرحلة انتقالية"،
يف ظل رف�ض احلركة االحتجاجية
لعرو�ض احلوار التي �أطلقها كل من
رئي�س الأركان والرئي�س االنتقايل،
كما عربت عن ذلك يف تظاهرة.
وكتبت جملة "اجلي�ش" الناطقة
با�سم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،يف
افتتاحية عددها (يونيو) �أن "حل
مير حتم ًا عرب ترجيح ال�رشعية
الأزمة ّ
الد�ستورية التي تتيح لل�شعب ممار�سة
حقه يف انتخاب رئي�س جمهورية يف
�أقرب وقت ممكن".
وذكّ رت االفتتاحية بعر�ض احلوار
مع "تنازالت متبادلة" ،الذي قدمه
قبل � 10أيام رئي�س �أركان اجلي�ش

الفريق �أحمد قايد �صالح
"املخرج
باعتباره
الوحيد للأزمة" .وكذلك
فعل الرئي�س االنتقايل
عبد القادر بن �صالح يف
خطاب للجزائريني دعاهم
فيه �إىل احلوار للتو�صل
�إىل توافق حول تنظيم
انتخابات رئا�سية ،بعدما
�ألغى املجل�س الد�ستوري انتخابات 4
(يوليو) لعدم وجود مر�شحني.
واقرتحت �أحزاب من املعار�ضة
و�شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية
معروفة ،جتاوز �إطار الد�ستور
واملرور �إىل "مرحلة انتقالية ق�صرية،
يقودها رجال ون�ساء ممن مل تكن لهم
�صلة بالنظام الفا�سد".

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

وكما كل �أ�سبوع منذ ( 22فرباير)
املا�ضي ،خرج اجلزائريون يف الـ16
للتعبري عن رف�ضهم لعر�ض احلوار،
قبل �أن يرحل كل رموز "نظام" عبد
العزيز بوتفليقة الذي ا�ستقال
يف �( 2أبريل) حتت �ضغط اجلي�ش
واالحتجاجات غري امل�سبوقة ،بعد
حكم دام � 20سنة.

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()162

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

اال�ستقالل وجتلياته الإيجابية على التطور التعليمي يف �إرتريا
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
لقد �أدركت القيادات ا لأرترية �سواءا
بعد حترير كامل الرتاب الوطني من يد
امل�ستعمر � ،أو يف الفرتة التي �سبقتها (
فرتة الكفاح امل�سلح ) ا لأهمية الق�صوى
واملكانة الكربى التي يحتلها وميثلها
التعليم يف حياة ال�شعب ا لأرتري
حا�رضه وبناء م�ستقبله
وت�شكيل
الزاهر ،كما �أدركت �أهمية نقل الرتاث
واملوروث الثقايف من جهة والتاريخ
الن�ضايل البطويل لل�شعب ا لأرتري من
جهة �أخرى �إىل ا لأجيال القادمة عرب
التعليم ومناهجه وم�ؤ�س�ساته التعليمية
والرتبوية والتوعوية ،
وهذا ما يعني ا�ستحالة بناء الوطن
قبل �أو بدون بناء العقول الب�رشية ،
�أو بعبارة �أخرى عدم ا�ستقامة العمل
لبناء الوطن قبل بناء االن�سان الواعي
املتعلم  ،بناء املواطن الذي يعلو على
رغباته وم�صاحله اخلا�صة ليقدم عليها
امل�صالح الوطنية العامة  ،بناء املواطن
الذي تتك�رس �أمام �صالبته جميع مكائد
الكائدين  ،بناء املواطن الذي تف�شل �أمام
ثباته جميع م�ؤامرات املت�آمرين  ،بناء
املواطن الذي تتحجم �أمام �صربه جميع
�أطماع امل�ستعمرين الطامعني وتو�سعات
التو�سعيني القدامى واملعا�رصين ،
بناء املواطن الذي يقف �صمام ا لأمان
للوحدة الوطنية  ،بناء املواطن الذي
يدرك ويعي كل ما يجري وجرى من
ا لأحداث حوله � ،سواءا كان يف حميطه
املحلي �أويف بيئته العاملية  ،بناء
املواطن الذي يناف�س غريه من ا لأمم يف
م�ضمار العلوم واملعارف  ،بناء املواطن
الذي الي�ستجدي غريه وال ينتظر الهباة
والعطايا من غريه .........الخ.
وبناءا على هذه احلقائق ال�سابقة
الذكر � ،سارت برامج التعليم وحمو
ا لأمية جنبا �إىل جنب مع حمل البندقية
وقيادة احلرب يف فرتة الكفاح امل�سلح
� ،إميانا منها ب�أن التعليم الذي يقود
�إىل الوعي املعلوماتي والذي يقود
�إىل حترير العقول وانت�شال الب�رش من
ظلمة اجلهل والتخلف العلمي  ،ال يقل
اهمية من التدريب الع�سكري الذي يقود
�إىل حترير الوطن واملواطن من ظلم
وجور امل�ستعمر  ،مما جعلها تبادر
باالهتمام بالتعليم بجانبيه ا لأكادميي
واملهني  ،حيث جتلت معجزات ذلك
التفكري ا لإيجابي يف جعلها من ا لأ�شجار
ف�صوال درا�سية  ،ومن احلجارة �سبورات
تعليمية  ،ومن الفحم طبا�شري للكتابة
عليها  ،ومن احلجارة كرا�سي وكنب
يجل�س عليها الطالب واملعلمون الذين
يلقون
يتحولون �أحيانا �إىل تالميذ
ويتلقون التعليم  ،و �أحيانا ي�صبحون
جي�شا ماهرا مغوارا يحارب ليلقي
ب�أحالم امل�ستعمرين يف مذبلة التاريخ .
وكان من املناظر امل�ألوفة التي
املقاتلني
�أ�صبحت عادة من عادات
�أنه �إذا كانت البندقية يف يد كان القلم
والقرطا�س يف اليد ا لأخرى  ،فيالها
من عجائب وبطوالت قد يعجز القلم عن
التعبري عنها كاملة  ،وقد يعجز الل�سان
عن الك�شف عن وقائعها ومكنوناتها
 ،فكم نحن بحاجة �إىل �أن تتجدد فينا

دوما روح و�شخ�صية ذلك املقاتل
اجل�سور الذي اليعرف الي�أ�س �سبيال �إىل
قلبه  ،وال امللل طريقا �إىل �شعوره  ،وكم
نحن بحاجة لرتث �أجيالنا احلا�رضة
وامل�ستقبلة �سريته وما�ضيه  ،وكم هي
جديرة بال�سري من خلفها واالقتداء بها
؟؟؟ .
كما �أدرك القادة ا لأرتريون ومنذ
وقت مبكر ب�أن احل�ضارة املعا�رصة
وبكل ما حتتويه من الو�سائل العلمية
التي غريت وجه
والتكنولوجية
احلياة جزريا عما كانت عليه يف
الع�صور ال�سابقة  ،تتميز ب�أن العمل
االقت�صادي واالجتماعي وك�سب العي�ش
فيها �أ�صبح مرتبطا متاما وب�شكل �شبه
كامل بالعلوم الطبيعية واالن�سانية
وجتاربها ونتائجها
وتطبيقاتها
انتاجا وتنظيما و �إدارة ........
الخ  ،كما اعتمدت القدرة على ا لأداء
وامل�شاركة االجتماعية
االقت�صادي
متوقفة على ح�صول الفرد على العلوم
واملعارف  ،وال�سبيل الوحيد للو�صول
�إىل ذلك هو التعليم والتعليم الكفوء
فقط � ،سواءا كان من حيث الكم �أو من
حيث النوع  ،ما جعل من االن�سان غري
احلا�صل على التعليم معزوال عن عامل
اليوم  ،بل وغري قادر على احل�صول على
قوته اليومي واملناف�سة مع غريه من
النا�س  ،ا لأمر الذي يخرج ا لأميني من
دائرة املواطنة االيجابية يف املجتمع
 ،وق�ضى بتهمي�شهم �إىل الدرجة التي
�أ�صبحو فيه عبئا ثقيال على املتعلمني
 ،وذلك لأنهم مل ي�صبحو غري منتجني
فح�سب  ،بل و �أ�صبحو م�ستهلكني لأنتاج
القادرين � ،أن ا لأميني يف الوقت الذي
الي�ستطيعون فيه اال�شرتاك يف عمليات
ي�ستهلكون �إنتاج املتعلمني
االنتاج
 ،وهكذا ا�صبح �رضرهم م�ضاعفا يف
املجال االقت�صادي االنتاجي من ناحية
 ،ويف املجال االجتماعي والثقايف من
ناحية �أخرى  ،وذلك بغياب م�شاركتهم
املبا�رشة يف ممار�سة حقوق املواطنة
وواجباتها ويف اال�شرتاك يف �صناعة
القرار الوطني .
و �إليكم هذه ال�صور النرية من م�سرية
التعليم يف يف فرتة الكفاح امل�سلح -:
فقد �أدركت الثورة الأرترية منذ وقت
مبكر من م�سريتها الن�ضالية ب�أن

ال�شعب غري املتعلم وا لأمي غري قادر
على حتقيق االنت�صار يف ميدان القتال
�أي�ضا  ،وبالرغم من الظروف ال�صعبة
التي كانت متر بها من حيث االمكانيات
املادية واخلربات الفنية وانعدام ا لأمن
 ،واملفاهيم التقليدية املعيقة للتعليم
وخا�صة لربنامج حمو الأمية من قبل
يف جي�ش التحرير
بع�ض املقاتلني
ا لأرتري  ،ف�إن ما مت حتقيقه يف جمال
حمو ا لأمية كان مر�ضيا �إىل حد ما .
ومع ذلك مل تتوقف حماوالت القوى
الوطنية لأزالة ا لأمية من �أفراد اجلي�ش
وت�شجيع املواطنني يف املناطق التي
كان يتحرك فيها اجلي�ش على تعليم
ابنائهم القراءة والكتابة بكل الو�سائل
املتوفرة يف ذلك الوقت .
بد�أ الكفاح امل�سلح يف العام ،1961
ومع ذلك مل تعط م�س�ألة التعليم االهتمام
الذي ت�ستحقه يف بداية الكفاح امل�سلح ،
ومع مرور الوقت بد �أ التعليم بحملة حمو
ا لأمية يف �أو�ساط املقاتلني  ،وحتققت
�إجنازات �إيجابية يف هذا امل�ضمار � ،إال
�أنه وب�سبب احلرب الأهلية التي اندلعت
يف ال�ساحة ا لأرترية كان من ال�صعب ن�رش
التعليم يف مناطق وا�سعة من �إرتريا ،
وكنتيجة حتمية لذلك ال�رصاع ا لأرتري
الأرتري بقي التعليم حم�صورا يف مناطق
قليلة من البالد .
وقد حدثت تطورات هامة يف ال�ساحة
ا لأرترية يف العام  ،1975عندما انتهت
احلرب ا لأهلية  ،حيث بد �أ املقاتلون
اجلماهري  ،ومتت �صياغة
تعليم
برنامج تعليمي لفرتة ثالث �سنوات (
مواز مل�ستوى الف�صول الثالثة ا لأوىل
للمرحلة االبتدائية  ) 1-3وفتحت �أول
مدر�سة من نوعها �سميت ب ( مدر�سة
الثورة ) وكان الهدف من هذه املدر�سة
للتجارب التعليمية
و�ضع �أر�ضية
ال�سابقة حتت رعاية اجلبهة ال�شعبية .
ويف العام � ، 1976شكل جهاز متخ�ص�ص
بال�ش�ؤون التعليمية ب�إمكانات حمدودة
 ،وكانت �أهدافه تتمثل يف ا لآتي 1- -:
2تر�سيخ حب الوطن وتقدي�سه
العمل من �أجل حت�سني املنهاج الدرا�سي
وتطويره  3- .العمل من �أجل احلفاظ على
 4العملالهوية الوطنية الأرترية .
على تعميق وجتذير ال�شعور الوطني

وتعزيز الوحدة الوطنية  5- .تكري�س
القيم الدميقرا طية  6- .تنمية االبداع
واالبتكار لدى الن�شئ  7- .غر�س روح
النقد االيجابي  8- .تنمية روح الت�سامح
جتاه اخلالفات الدينية والثقافية 9- .
وبعد امل�ؤمتر الأول للجبهة ال�شعبية يف
العام  1977مت و�ضع �سيا�سة تعليمية
وا�ضحة املعامل وهادفة .
�أهم العالمات البارزة يف ميدان
التعليم يف فرتة الكفاح امل�سلح  -:يف
العام  1977مت و�ضع �أول منهج تعليمي
لل�صفوف من الأول وحتى ال�ساد�س ( 1-
 ، ) 6وخ�ضع هذا املنهج لفرتة جتريبية
 ،وعند تقييمه ظهر ت �صعوبته من حيث
املحتوى وغلبة التوجه ال�سيا�سي عليه
 ،با لإ�ضافة �إىل �إخفاقات �أخرى .
وخالل ا لأعوام  1982 1978-متت
وبذلت
مراجعة املنهج التعليمي
جمهودات لدمج اجلانب النظري مع
اجلانب التطبيقي  ،وحتقيق التوازن
بني متطلبات املناطق الريفية واملناطق
احل�رضية من جانب  ،وبني خمتلف
من
الت�شكيالت االجتماعية ا لأرترية
جانب �آخر  ،كما ت�ضمني املنهج �أهمية
العالقة التبادلية بني الرجل واملر �أة
 ،وهذه املراجعة �أ�سفرت عن �إعداد
منهج املرحلة االبتدائية (  ) 1-5ومنهج
املرحلة املتو�سطة (  ، ) 6-7وكذلك
و�ضع ت�صور ملنهج املرحلة الثانوية .
ويف العام  1983بد �أ برنامج ملحو
الأمية وحتددت الفرتة الزمنية بثالث
�سنوات  ،وهي تعادل فرتة اخلم�س
�سنوات من املرحلة االبتدائية  ،ورغم
املعوقات الناجمة عن ظروف احلرب
� ،إال �أن هذا الربنامج كان ناجحا �إىل
حد ما  . ،وخالل عامي ، 1983-1984
وحتى العامني  1990 1989-ا�ستفاد
حوايل  125367من الكبار من التعليم
يف برنامج حمو ا لأمية  60% ،منهم من
ا لإناث .
وخالل عامي  1985 1984-بد �أ برنامج
تعليمي باملرا�سلة  ،واملجموعة
امل�ستهدهة منه كانت معلمي املرحلة
ا لإعدادية  ،وهذا الربنامج كان يهدف
�إىل رفع امل�ستوى ا لأكادميي له�ؤالء
املعلمني  ،ويف العام  1985مت بناء
مدر�سة ( وينا ) املهنية  ،والتي تولت
تدري�س منهج عملي وخرجت �أعدادا
كبرية من الكوادر امل�ؤهلة يف مهن
واملكنكة العامة
الكهرباء واحلدادة
والبناء .........الخ .
وكان من �أهم االجنازات يف هذه املرحلة
ا لأتي � 1- - :إعداد منهج وطني ي�ستجيب
حلاجات ال�شعب الأرتري  2- .زيادة
عدد املدار�س حيث بلغ عدد املدار�س يف
العام � 1991إىل  150مدر�سة ت�ضم �أكرث
من  30000طالب وطالبة  3- .التو�سع
يف ن�رش التعليم االبتدائي وا لإعدادي
والثانوي يف كافة �أرجاء البالد .
 4تنظيم دورات جتريبية لالرتقاءبامل�ستوى املهني للمعلمني  5- .تطوير
من مثل التقرينية
اللغات املحلية
والتقرايت وال�ساهو والكوناما 6- .
�إجراء البحوث والدرا�سات يف جمال
�أ�سا�سيات التعليم والتعلم .
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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.

ورث عامل رعاية بريطانية �شبه مفل�س
واح ًد ا من �أفخم املنازل بعد �أن �أثبت فح�ص
احلم�ض النووي �أنه ابن غري �رشعي ل�شخ�ص
من عائلة ثرية.
وانتقل جوردان روجرز �إىل منزله اجلديد
الفخم املمتد على م�ساحة  6كم مربع بعد �أن
تويف والده احلقيقي بعمر � 62سنة ،بح�سب
ما نقلت �صحيفة مريور الربيطانية.
وبعد �سنوات من املحاوالت� ،أثبت فح�ص
احلم�ض النووي �أنه بالفعل ابن هذا ا لأب،
لكن بعد �أن وجد ا لأخري متوف ًيا يف �سيارته.
و لأن والدة املتويف و �أخيه متوفيان ،ح�صل

هلل �صالح

عبدا

ببي�ض دينا�صور عمره  145مليون �سنة

عامل اكت�شف �أنه ابن عائلة �أر�ستقراطية

جوردان –ابن الـ� 31سنة-
على العقار كوريث له.
وبد �أت �شكوك جوردن
حول ن�سبه منذ �سن
بد �أ
لكنه
الثامنة،
�إثبات
مبحاوالت
ذلك ب�شكل حقيقي يف
الع�رشينيات من عمره،
�إذ مل حت�صل ر�سائله على
�أجوبة .وبعد �أن وجد ا لأب
ري ا
متوف ًيا ،جاء الرد �أخ ً
ب�إثبات ن�سبه �إليه.
ويقول الوريث" :ل�ست
بحاجة �إىل العمل ،لذا �أريد �إن�شاء جمعية
خريية مل�ساعدة النا�س ..لقد كنت على
و�شك القلق ب�ش�أن الفاتورة التالية وبد �أت
بداية �صعبة يف احلياة ،لكن ا لآن �أنا هنا
�أريد م�ساعدة النا�س".
ويعتقد ب�أن الوالد قد تعاطى املخدرات
ل�سنوات عديدة وتويف جراء جرعة زائدة يف
�سيارته خارج منزله .وبح�سب ما ورد من
معلومات ،فقد تعر�ض الوالد ل�سوء التغذية
ونادر ا ما غري
و �إهمال النظافة ال�شخ�صية،
ً
مالب�سه يف ا لأ�شهر التي �سبقت وفاته

�إعداد

� /أ�سماء

عرث طالب جامعيون على جمموعة من
"الأحجار الغريبة" التي ات�ضح �أنها حفريات
بي�ض دينا�صور نادرة ،وفق ما ذكرت �صحيفة
"مرتو" الربيطانية.
وقال امل�صدر �إن الطالب ،وعددهم  ،4عرثوا
على البي�ض املغطى بالطني الأحمر بعد تعرثهم
يف كتلة طينية� ،أثناء قيامهم بنزهة عرب الريف
ال�صيني ،قبل �أن ي�سارعوا ب�إبالغ �أحد املتاحف
املحلية يف املنطقة.

و�أو�ضح �أن احلفريات جرى
و�ضعها يف متحف مبنطقة
"بينك�سيانغ" يف مقاطعة
ال�صينية،
جيانغ�شي
التي تعترب "م�سقط ر�أ�س"
الدينا�صورات يف البالد،
ب�سبب عدد من االكت�شافات
التي جرت فيها.
وجرى ا�ستدعاء موظفني
وخرباء من الأكادميية
ال�صينية للعلوم لإلقاء
نظرة على هذا االكت�شاف
الغام�ض.
وبعدها ،مت الت�أكيد على
�أنها حفريات بي�ض دينا�صورات ،يعود تاريخها
�إىل �أواخر الع�رص الطبا�شريي ،الذي بد�أ قبل
نحو  145مليون �سنة وانتهى قبل  66مليون
�سنة.
ويف �أبريل � ،2010شوهدت حفرية بي�ض
دينا�صور مع ق�رش البي�ض يف موقع بناء .ويف
�سبتمرب  ،2008مت اكت�شاف العديد من حفريات
هيكل الدينا�صور يف بينك�سيانغ.

ثمرة بطاط�س عمالقة تتحول �إىل فندق �سياحي مده�ش

يف هذه الدولة ،حتتاج لـ� 4سنوات وع�شرات �آالف الدوالرات من �أجل الطالق

�أم�ضى ميلي�شيل روزين الأربع �سنوات ون�صف
ال�سابقة يحاول احل�صول على �أوراق الطالق من
املحكمة دون فائدة .وكان روزين قد ذهب �إىل
 40جل�سة حمكمة ودفع ع�رشات �آالف اليوروهات
كر�سوم ق�ضائية.
ومثل � 118ألف �شخ�ص �آخرين يف �إيرلندا،
انف�صل روزين عن �رشيكته ،لكن �أموره
الق�ضائية تبقى �صعبة ،ب�سبب طبيعة هذه
القوانني ،التي تعترب من �أ�شد القوانني تقيي ًدا

يف �أوروبا ،بح�سب ما ذكرت �سي �إن �إن.
وبح�سب الت�رشيعات احلالية يف البالد،
ي�ستطيع �أي فرد �أن يقدم طل ًبا للطالق �إذا عا�ش
ب�شكل منف�صل عن �رشيكه ملدة � 4سنوات ،خالل
�آخر � 5سنوات.
ال ي�ستني القانون �أح ًدا من هذه املدة
الطويلة ،وحتى الن�ساء اللواتي يعانني من
عنف �أزواجهن ال يجري ا�ستثنا�ؤهن من هذه
القوانني.

�أب ي�صنع �سيارة بيتل من اخل�شب كهدية البنته..

قرر �أب يعمل كنجار يف البريو �أن يحقق
رغبة ابنته يف احل�صول على �سيارة مبنا�سبة
عيد ميالدها الـ 17لكن بطريقته اخلا�صة،
حيث �صنع لها �سيارة من اخل�شب و�أ�ضاف �إليها
حمرك.ال�سيارة من نوع فولك�س فاغن بيتل

اخل�شبية ا�ستغرق بنا�ؤها عامني تقري ًبا ،وللأب
بينفينيدو �أورتيجا جتارب يف �صناعة �سيارات
من اخل�شب ففي عام � 2017صنع �سيارة من نوع
�شيفروليه.
وكان يحلم بال�سفر من بريو �إىل �أمريكا بها،

حتولت ثمرة بطاط�س عمالقة يبلغ وزنها
� 6أطنان� ،إىل فندق �سيا حي
والية
ميكن ا�ستئجاره يف
�أيداهو الأمريكية ،على يد �أحد
مطوري املنازل ال�صغرية.
ق
لفند
ا
و
امل�ؤلف
ال�سياحي
من غرفة واحدة�ُ ،صمم
املزارعني
لت�شجيع
بوالية �إيداهو الأمريكية.
وكانت ثمرة البطاط�س
العمالقة قد �صنعت
من قبل جلنة بطاط�س
�إيداهو مبنا�سبة االحتفال
ال�سنوية
بالذكرى
وال�سبعني
اخلام�سة
لت�أ�سي�س اللجنة يف .2012
�إال �أن حمرك ال�سيارة تعطل يف كولومبيا لذا
ا�ضطر للعودة �إىل البريو ،وخ�رس �سيارته
العزيزة لأنه مل يتمكن من العودة بها �إىل البريو
ف�أهداها �إىل جمموعة من �أ�صدقائه هناك .والآن
تتجدد الفر�صة حيث تعي�ش ابنته يف نيويورك
ويحلم بتو�صيل ال�سيارة �إليها قبل �شهر يوليو
القادم.
اجلدير بالذكر �أن الأب اختار �سيارة البيتل
حتدي ًدا لأن لديها حمرك قوي ويف نف�س الوقت
ي�سهل ت�صليحه وال حتتاج �إىل املياه لذلك ي�سهل
احلفاظ عليها ،كما كان يتوقع �أن ي�ستغرق �صنع
ال�سيارة � 8أ�شهر لكنه ان�شغل بالعمل وتربية
طفله اجلديد لذا احتاج الأمر �إىل عامني.

وعر�ضت املهند�سة كري�ستي وولف ،التي
كانت �ضمن فريق �سياحي� ،أن
ت�ستثمر خربتها لتحويل
ثمرة البطاط�س �إىل فندق
�صغري يت�ألف من غرفة
واحدة.
حتولت
وبالفعل
الثمرة �إىل حجرة
�سياحية حتتوي
�أر�ضيات
على
خ�شبية و�رسير
ملكي
بحجم
و كر �سيني ،
جتهيزه
ومت
با لكهر با ء
واملياه والتدفئة وتكييف الهواء.
و�سيبد�أ الفندق با�ستقبال النزالء يف
�أواخر مايو القادم ،مقابل  200دوالر لليلة
الواحدة.
والفندق عبارة عن هيكل خ�شبي م�صنوع من
احلديد واجل�ص واخلر�سانة يف حقل �ضخم،
يطل على جبال  Owyheeيف قريةSouth Boise
ب�أمريكيا ومت �إن�شا�ؤه للرتويج للبطاط�س يف
جميع �أنحاء الواليات املتحدة االمريكية.
ويت�سع منزل البطاط�س ل�شخ�صني ،وهو
مفرو�ش بديكور داخلي مزين ب�شكل �أنيق
للغاية ،ويوجد �رسير واحد بحجم كبري،
حمام �صغري ،مطبخ �صغري ،مدف�أة وتكييف
ويبلغ طول املنزل الفندق  28قدم ًا ،وعر�ضه
 12قدم ًا.
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االعياد يف حلحل
ال�شعب الإرتري هو غني بالعديد
من املنا�سبات الفرحة وال�سعيدة وعامه
حافل بها على مدار ال�سنة ،ومنها الأعياد
الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ،واالعياد
الوطنية ،ويحتفل بهذه االعياد واملنا�سبات
متجمعا كل عام ،ولكل منطقة خا�صيتها يف
تراثها وعاداتها يف الإحتفال باالعياد
الدينية � ،إال انه يف م�ضمونها ور�سالتها
وغايتها جندها متماثلة ،وهو التعبري عن
الفرحة بتلك املنا�سبة او تلك ،ويف عددنا
هذا �سنقدم لك عزيزي القارئ نبذة
عن تراث وعادات �شعب منطقة حلحل
يف الإحتفال بعيدي الفطر واال�ضحى
املباركيني ،من خالل لقاء اجريناه مع
احد من �سكان املنطقة وهو ال�سيد /حممد
عثمان حامد ،فكان حديثنا عن العيد
وعن الرتاث والعادات التي يتبعها �شعب
حلحل يف الإحتفال بعيد الفطر والأ�ضحى
املباركيني ،ويقول ال�سيد /حممد عثمان
حامد ،عن ذلك-:
�إعداد :جمال حممد علي

الإحتفال باالعياد يف
منطقة حلحل ال تختلف
كثريا عن الإحتفال مبختلف
منا�سبات االفراح االخرى� ،إال
ان الإحتفال بالعيديني لديه
خا�صيته وثقافة وعادات
جميلة وخال�صة ،تنم عن

مدى فرحتهم و�إحرتامهم
وتقدي�سهم لالعياد ،ومن
�ضمنها واهمها هو تكاتف
ال�شعب يف رعاية ومعاونة
امل�ساكني والفقراء من
افراد جمتمعه ،وم�شاركتهم
يف فرحة العيد ماديا
وموا�صلتهم،
ومعنويا،
وذلك عرب منحهم املالب�س
وامل�أكوالت ،حيث انهم
يقوموا بتطبيق كل ما
ي�أمرهم به الدين الإ�سالمي
يف االعياد من �صلة للرحم،
وزيارة االقارب ،وتهنئة
بع�ضهم بع�ض بالعيد
يف امل�ساجد والطرقات
واملنازل  ،وكل تلك هي
ثقافات متبعة و�سائرة منذ
القدم.
حيث انه وبعد ت�أدية
يذهب
العيد،
�صالة
ال�صغار اوال لزيارة كبار
ال�سن لتهنئتهم بالعيد،
وتلقي الدعاء والربكات
منهم ،حيث يدعوا كبار
ال�سن لل�صغار قائلني ،ربنا
يعطيك من بركات العيد

وخرياته وفرحته ،ويجعلك
من املوفقني فيه بالعطايا،
ويقدرك يوفقك على زيارة
الكعبة وعرفات .فال�صغار
يت�سابقوا ويتهافتوا لتلقي
هذه الدعوات والربكات من
الأجداد واجلدات ،كل عام
ويف كل عيد.
وعن فرحة املجتمع
بالعيد وكيفية �إ�ستقبالهم
له يقول ال�سيد /حممد
عثمان حامد-:
ت�ستعد اال�رس م�سبقا
للعيد ب�إعداد احللويات
وامل�رشوبات ،و يقوم
اجلميع بتبادل الزيارات
والتهانئ ،وخا�صة الأطفال
هم اكرث فرحة و�سعادة

من غريهم النهم ي�ستقبلوا
االيام
ويعدوا
العيد
متلهفني حلوله عليهم،
فبعد زيارة كبار ال�سن من
االجداد واجلدات ،يقوموا
بزيارة اجلريان واالقارب
وكل اهل منطقتهم او قريتهم
والب�سمة والفرحة مر�سومة
على وجوههم الربيئة ،
وت�ستقبلهم اال�رس بكل حفاوة
وب�شا�شة وتقدم لهم كل ما
حلى و طاب من احللويات
والفول
والب�سكويت
والع�صائر ،فيتنقلوا من
بيت �إىل بيت جامعني
عيديتهم من احللويات.
وعن اهمية االعياد ودوره

يف متا�سك املجتمع،
و�إحالل ال�سلم والت�سامح
يقول ال�سيد /حممد عثمان
حامد-:
عند �إقبال العيد يقوم
كل �شخ�ص لديه خ�صومة
او م�شاحنة مع �شخ�ص
اخر على مقابلته وطلب
ال�صلح وامل�ساحمة منه،
وذلك حتى ي�ستقبلوا تلك
املنا�سبة العظيمة من دون
اي خ�صومات او خالفات
قائمة كما يتداخل كل
افراد املجتمع لت�أكيد
ال�صلح ويحث ال�شعب على
ذلك ،فمنا�سبة االعياد هي
فر�صة �سانحة لتغر�س فيه
املجتمعات ف�ضائلها يف
�صغارها لتتجدد اوراقها
وثمارها وت�صبح يانعة
ومثمرة كل عام ،كذلك
هناك اعياد اخرى ومنها
االعياد الوطنية التي يجتمع
ال�شعب فيها ويتكاتف
للإعداد للإحتفال بها،
ف�شعب املنطقة هو �شعب
لديه حب عميق للوطن،
فاملنطقة عامرة بالكثري
من االحداث التاريخية
ول�شعب
والت�ضحيات،
املنطقة وار�ضه الن�صيب
الكبري يف كتابة �سطور هذا
التاريخ ،حيث انه ومنذ
�إنطالق الثورة فقد �شهدت
املنطقة الكثري من املعارك
واحلروب ال�رضو�س التي ما
زالت �آثارها باينةٌ �إىل يومنا
هذا لتكون �شاهدة على كل
ما مرت به تلك املنطقة
من حمن ،و�إنطالق ًا من ذلك
جند ان �شعب املنطقة يكن
لتلك االعياد اهمية وحمبة
و�إحرتام خال�ص ،فهو
�شعب لديه ثقافة عريقة
ومتح�رضة مت�أ�صلة يف
جزوره.
ويف اخلتام قدم ال�سيد/
حممد عثمان حامد ،التهنئة
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
لكل �سكان و�شعب حلحل،
و متنى اخلري والربكة
وال�سعادة والتطور لل�شعب
الإرتري.
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�إع

داد/
ه
ا
ج
ر
حم
مد نو

معهد كنف�شيو�س يف جامعة �أ�سمرا يحتفل مبهرجان قوارب التنني

نظم معهد كنف�شيو�س باملعهد
الوطني للتعليم العايل والبحث
العلمي ( )CI-NHERIيف ال�سابع
من يونيو اجلاري مهرجان قوارب
التنني ال�صيني يف جامعة �أ�سمرا
،ح�رضه �أكرث من  200من الطالب و

املعلمني وال�ضيوف  ،بينهم م�سئولون
وممثلون عن امل�ؤ�س�سات واالحتادات،
و العاملني ب�سفارة ال�صني يف �إريرتيا
 ،وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ال�صينية
يف �إريرتيا.
�شمل املهرجان معر�ض �صور مهرجان

جاي-زي �أول بليونري يف جمال مو�سيقى الراب

ا�ستثماراته يف جمال العقارات
واملو�سيقى وغريهما ،وفق ما
ذكرت جملة "فوربز" املتخ�ص�صة.

�أ�صبح جاي-زي �أول فنان راب يحقق
ثروة تفوق البليون دوالر بف�ضل

وكتبت "فوربز يف مقال مكر�س
املغنية
زوج
جلاي-زي
بيون�سيه� ،أن جنم الراب الأمريكي
"راكم ثروة قدرها بليون دوالر ما
يجعله واحد ًا من �أ�صحاب الباليني
القالئل يف �أو�ساط الرتفيه والأول
يف جمال الراب".
وترعرع جاي-زي يف م�سكن �شعبي يف

ت�صدر الفيلم اخليايل العلمي واحلركة
اجلديد ”غودزيال :ملك الوحو�ش“
(غودزيال :كينغ �أوف ذا موني�سرتز)
�إيرادات ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية
يف مطلع الأ�سبوع م�سجلاً  49مليون
دوالر.
والفيلم بطولة كايل ت�شاندلر وفريا
فارميغا وكني واتانابي ومن �إخراج
مايكل دورتي.
وتراجع فيلم اخليال ”عالء الدين “
من املركز الأول �إىل املركز الثاين هذا
الأ�سبوع م�سجلاً  42.3مليون دوالر،
وهو بطولة مينا م�سعود ونعومي

�سكوت وويل �سميث ومن �إخراج
جاي ريت�شي.
وجاء الفيلم املو�سيقي اجلديد
(روكيتمان) يف املركز الثالث
م�سجلاً �إيرادات بلغت  25مليون
دوالر ،وهو بطولة تارون
�إجريتون وجيمي بيل وريت�شارد
مادين وبراي�س داال�س هوارد ومن
�إخراج ديك�سرت فليت�رش.
واحتل فيلم الإثارة اجلديد (ما)
املركز الرابع حمق ًقا  18.3مليون
دوالر.
والفيلم بطولة �أوكتافيا �سبين�رس
وجوليت لوي�س ولوك �إيفانز ومن
�إخراج تيت تيلور .
وتراجع فيلم احلركة ”جون ويك:
الف�صل الثالث – بارابيلوم“ من املركز
الثاين �إىل املركز اخلام�س حمق ًقا
�إيرادات بلغت  11.1مليون دوالر،
والفيلم بطولة كيانو ريفز ،وهايل
بريي ،وايان ماك�شني ومن �إخراج
ت�شاد �ستاهيل�سكي.

فيلم ”ملك الوحو�ش“ يت�صدر �إيرادات ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية

قوارب التنني  ،لعبة م�سابقات
ثقافية ،والعرو�ض الثقافية ال�صينية
 ،و�صنع وتذوق الطعام اخلا�ص
للمهرجان و عمل و�صنع ، Zongzi
وهو هرم على �شكل زالبية هرمية ملفوفة
ب�أوراق الق�صب  . .القت ال�سيدة /
ليو ليني عميدة معهد كنف�شيو�س،
كلمة حول العادات الثقافية ملهرجان
قوارب التنني ال�صيني .او�ضحت فيه
ان املهرجان يقع يف اليوم اخلام�س
من ال�شهر القمري اخلام�س� .أ�صل هذا
املهرجان هو مزيج من الأ�ساطري حول
عبادة التنني وق�ص�ص عن ال�شخ�صيات
التاريخية ال�شهرية مثل ال�شاعر
الوطني ت�شو يان .ميار�س ال�شعب
ال�صيني يف هذا اليوم  ،عادات مثل
�أكل زونغزي � ،سباق قوارب التنني ،
وارتداء الأكيا�س املعطرة واخليط ذو
الألوان اخلم�سة  ،وتعليق كاالمو�س
وموك�سا (الأع�شاب ال�صينية) على
الباب الأمامي.
�شارك ال�ضيوف بن�شاط يف لعبة م�سابقة
حول املهرجان ومت منحهم هدايا
�صينية خا�صة لإجاباتهم ال�صحيحة.
خالل فرتة اال�سرتاحة  ،ا�ستمتعوا
التقليدية
ال�صينية
بالرق�صات
واحلديثة  ،وعرو�ض التايجي و
الكنغفو .يعد هذا املهرجان  ،الذي
يعود تاريخه �إىل �أكرث من  2000عام
� ،أحد �أهم املهرجانات التقليدية يف
ال�صني.
كان لالحتفال وقعه الكبري حيث
ت�أثر ال�ضيوف بعمق مبهرجان قوارب
التنني ودالالته الثقافية االمر الذي
ي�ساعد على تعزيز ثقافة التفاهم
والتبادل بني �إريرتيا وال�صني.

حي بروكلني يف نيويورك.
وتبلغ قيمة املجموعة املو�سيقية
للفنان البالغ  49عام ًا نحو  75مليون
دوالر ،فيما ت�صل قيمة خدمة "تايدل"
للمو�سيقى بالبث التدفقي التي �أ�س�سها
�إىل مئة مليون دوالر.
ومع زوجته بيون�سيه ميلك جايز-
زي �شقة يف حي ترابيكا الراقي جد ًا
يف مانهاتن ،ف�ض ًال عن ممتلكات يف
�ضاحية نيويورك وحي بل �إير يف
لو�س اجنلي�س .وتقدر قيمة العقارت
التي ميلكها بخم�سني مليون دوالر.
و�أتى يف املرتبة الثانية املنتج ديدي
املعروف �سابق ًا با�سم باف دادي والذي
قدرت ثروته بنحو  825مليون دوالر.
�أما ثروة املنتج دكتور دراي فهي 770
مليون دوالر ،وفق جملة "فوربز".
والرجال الثالثة هم �أغنى ثالثة
�أ�شخا�ص يف جمال الراب ويف جممل
الأو�ساط املو�سيقية الأمريكية �أي�ض ًا.

ريانا تت�صدر قائمة
فورب�س لأغنى
املو�سيقيات يف العامل

ت�صدرت املغنية الرببادو�سية ريانا
قائمة فورب�س لأغنى املو�سيقيات عام

ر

�أطفال �إفريقيا الو�سطى يعك�سون كوابي�س احلرب يف ر�سوماتهم

ينكب الأطفال يف خميم النازحني يف
كاغا باندورو يف �شمال جمهورية
�إفريقيا الو�سطى على ر�سم يومياتهم
الزاخرة برجال م�سلحني ودبابات مع
طغيان اللون ...الأحمر.
يف �إحدى اخليم ،تت�أمل الطبيبة
النف�سية الكونغولية مامي نوريا
مينيكو هذه الر�سوم التي تعترب
م�ؤ�رشا على ال�صحة العقلية للأطفال،
ومتنف�سا يحتاجون �إليه ب�شدة .وتقول
"م�شكلتهم هي �أنهم يتعر�ضون مل�شاهد
العنف ب�شكل يومي".
وت�ضيف "الر�سم ي�ساعد الأطفال على
التعبري عما ي�شعرون به� .إنه يو�ضح
ما ال ميكن للأطفال �أن يقولوه ب�صوت
ٍ
عال ...يف بع�ض الأحيان ،يبد�أ
بع�ضهم البكاء مبجرد بدء الر�سم".
كانت مدينة كاغا باندورو يف قب�ضة
اجلماعات امل�سلحة ،وهي ميلي�شيات
ت�سيطر على معظم �أرجاء البلد
امل�ضطرب .وعادة ما تزعم هذه
امليلي�شيات �أنها تدافع عن جمموعات
�أو ديانات عرقية معينة ،لكنها تقاتل
فقط من �أجل اال�ستحواذ على املوارد
وتقوم باالبتزاز و�أعمال العنف.
�إفريقيا الو�سطى التي يبلغ عدد
�سكانها  4,5ماليني ن�سمة ،زهقت
�آالف الأرواح ،وفر � 650ألف �شخ�ص
من ديارهم وهاجر � 575ألفا �آخرين،
وفقا لأرقام الأمم املتحدة اعتبارا
من كانون الأول (دي�سمرب) من العام
املا�ضي.
وخالل �أعمال العنف� ،شاهد العديد
من الأطفال ال�رضب وعمليات
االغت�صاب والقتل .وقد ر�أى البع�ض
منازلهم وهي تتعر�ض للغزو
و�أهاليهم يتعر�ضون للإهانة �أو الأذى
�أو االختطاف �أو القتل.
ويف كاغا باندورو ،عاد الهدوء
 ،2019بـ  472مليون جنيه ا�سرتليني،
تليها مادونا بـ  448مليون جنيه
ا�سرتليني ،ثم �سيلني ديون بـ 350
مليون جنيه ا�سرتليني ،وبيون�سيه بـ
 314مليون جنيه ا�سرتليني.
وبذلك تكون ريانا هي الأغنى عامليا
بني املو�سيقيات.
ومتتلك ريانا ثروة تق ّدر بنحو
 600مليون دوالر جنت معظمها
من جمموعتها "فينتي بيوتي"
مل�ستح�رضات التجميل.
وبذلك ،تكون ريانا قد جتاوزت كال
من مادونا وبيون�سيه ،اللتني ت�صدرتا
القائمة من قبل.
وا�سم ريانا احلقيقي هو روبني ريانا
فينتي ،وقد د�شنت جمموعتها "فينتي
بيوتي" يف �سبتمرب  . 2017وت�شري
التقديرات �إىل �أن املجموعة حققت
مبيعات بقيمة  100مليون دوالر بعد
بدء عملها ب�أ�سابيع معدودة.
وكان �آخر �ألبوم ا�ستوديو �أ�صدرته هو
"�آنتي" عام .2016
وقد جنحت كل من جنمة برامج الواقع
كايلي جيرن ،وزويي �إليزابيث �ساج
التي ا�شتهرت عرب قناتها "زويال"
على يوتيوب ،وكيم كاردا�شيان يف
تد�شني �رشكات لإنتاج م�ستح�رضات
جتميل .لكن هانا �ساميونز مديرة

الن�سبي ال�شهر املا�ضي مع
امل�سلحة
القوات
و�صول
بعدما ّ
وقعت احلكومة و 14من
�أمراء احلرب اتفاق �سالم يف
فرباير ،وهو الثامن يف �سل�سلة
املعاهدات .ويف الوقت احلايل،
يقت�رص وجود امليلي�شيات على
قاعدتهم ،رغم وجود �أعمال عنف
متقطعة يف �ضواحي املدينة.
مكّ ن برنامج ال�صليب الأحمر
نوريا مينيكو من حتديد  233طفال
تراوح �أعمارهم بني  5و 15عاما
يعانون �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد
ال�صدمة.
وفيما جتل�س على ح�صرية ،ت�س�أل
جمموعة من �ستة �أطفال" :من حلم
حلما �س ّيئا الليلة املا�ضية؟" فرتتفع
ثالث �أياد.
وتخرب فلورين البالغة من العمر 10
�سنوات و�شقيقتها على حرجها كابو�سها
قائلة "�أمي و�أبي �أتيا لأخذي لكنني
�أخربتهما ب�أنني ال �أ�ستطيع الذهاب
معهما" ،فقد ُقتل والداها العام 2013
على �أيدي جمموعة �سيليكا امل�سلحة
وهي بغالبيتها م�سلمة.
مل�ساعدة الأطفال على معاجلة
ال�صدمات ،تعلمهم الطبيبة النف�سية
تقنيات التنف�س واال�سرتخاء.
وتقول فلورين التي مت تغيري ا�سمها
حلمايتها "عندما �أ�شعر بال�ضيق
�أقوم بهذه التمارين و�أفكر يف وجبة
لذيذة".
ويجل�س �إىل ميينها �إيرفيه البالغ 12
عاما ،وهذه جل�سة العالج الثالثة
له .وتظهر ر�سوم �إيرفيه دائما الأمور
نف�سها� :شاحنات �صغرية مزودة مدافع
ر�شا�شة مثبتة على ظهرها ،جثة يف
النهر ،يد يف بئر ،منزل يحرتق
ووالده يف الداخل.
ويقول "يجب �أن �أر�سم لأنزع ال�صور
من ر�أ�سي و�أ�صبح قادرا على النوم".
وت�شري والدته �إىل �أن اجلل�سات �ساعدت
وح�سنت عالقته بها م�ضيفة "من
ال�صبي
ّ
قبل ،كان يبكي طوال الليل� .أما هذا
الأ�سبوع فا�ستيقظ خم�س مرات فقط".
وي�ساعد العالج �أي�ضا الأهل على فهم
�سبب رغبة الطفل يف احل�صول على
االهتمام �أو ت�رصفهم بعدوانية.
�ش�ؤون العناية باجلمال لدى �رشكة
يورومونيتور �إنرتنا�شيونال تقول �إن
جمرد و�ضع جنمة ال�سمها على منتَج ال
ي�ضمن جناحه بال�رضورة.
وت�ضيف هانا" :وقد ر�أينا ذلك كثريا
يف جمال العطور .وميكن النظر �إىل
بيون�سيه على �سبيل املثال ،وهي
�إحدى �أكرب جنوم العامل .وقد ر�أيناها
ت�ضع ا�سمها على ماركة عطور لكنها مل
تالق جناحا كبريا ،ورمبا كان ال�سبب
�أن ذلك مل يكن �صفة �أ�صيلة يف �شخ�صية
بيون�سيه ِ
وقيمها .ما تفعله ريانا هو
�أنها ترتك منتجاتها تعك�س قيمها
و�شخ�صيتها".
وتقول هانا �إن العناية بالب�رشة من
املتوقع �أن تكون القطاع الذي ي�شهد
النمو الأكرب يف �صناعة التجميل،
وعليه فلي�س ثمة ما يثري الده�شة يف
�أن متتلك كل من ريانا وكايلي جيرن
ماركات معروفة عامليا باال�سم يف
جمال "العناية بالب�رشة".
ويف ظل التوقعات با�ستمرار ارتفاع
معدالت منو ما حتققه ريانا من
مكا�سب ،ف�إنه عدم العودة �إىل
اال�ستوديو كمو�سيقية ال يجب �أن
ُيح�سب عليها.
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ق�ضايا تنموية

�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

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الوفاء للوالدين  ...الرتابط الأ�سري واملجتمعي

بر الوالدين معناه طاعتهما و�إظهار احلب
واالحرتام لهما  ،وم�ساعدتهما وفعل اخلريات لهما،
وقد جعل اهلل للوالدين منزلة عظيمة ال تعادلها
منزلة ،فجعل برهما والإح�سان �إليهما والعمل على
ر�ضاهما فر�ض عظيم ،بكل و�سيلة ممكنة باجلهد
واملال  ،واحلديث معهما .بالإ�ضافة �إىل �أن امل�سنون
من الآباء طاقة وثروة تنموية ال ي�ستهان بها متى ما
�أح�سن ا�ستغاللها وا�ستثمارها .ومن البديهي �أن يكون
لكل منهما ظروفه و�أو�ضاعه و�إمكاناته وقدراته
وحاجاته اخلا�صة التي حتدد الطريقة املثلى للتعامل
معه .وال يفوتنا حقيقة �أن جمرد �شعور امل�سنني منهم
بالبطالة والعجز واالعتماد على الآخرين  ,ي�شكل
العامل الرئي�سي يف تردى �أو�ضاعهم يف الكثري من
املجتمعات والدول  .لهذا من املهم �أن ننظر �إيل
الوالدين على �أنهم عطاء ون�شاط متجدد ال يتوقف
 ,مبا يعود عليهما وعلى �أ�سرتهما وجمتمعهما بالنفع
والفائدة  .فما هي ال�سبل املثلى لرعاية الوالدين
يف الأ�سرة و املجتمع ؟ وما هي العقبات و التحديات
؟ وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سنحلق معها يف
�صفحة اليوم ان�شاءاهلل
�إحتفل املجتمع الدويل يف الأول من يونيو
اجلاري  , 2019باليوم العاملي للوالدين
حتت �شعار " الوفاء لوالديك "  .وي�ؤكد
املجتمع الدويل على " �أن الوالدان يف كل �أنحاء
العامل بغ�ض النظر عن عرقهما �أو دينهما �أو
ثقافتهما �أو جن�سيتهما هما الراعيان واملعلمان
الأ�سا�سيان لأوالدهما بحيث يعدانهما حلياة
منتجة ومر�ضية و�سعيدة  .والوالدين هما ركنا
الأ�رسة و�أ�سا�س جمتمعهما واملجتمع الدويل
ككل"  .هذا وقد �أعلنت اجلمعية العمومية للأمم
املتحدة يف قرارها رقم  66 / 292وال�صادر يف
ال�سابع ع�رش من �سبتمرب  , 2012ب�أن يكون
الأول من يونيو من كل عام  ,يوم ًا عاملي ًا
للوالدين وذلك �إعرتاف ًا بدورهما يف تربية
الأطفال وتكرمي ًا لهما يف كل �أنحاء العامل .
�إن الوالدان امل�سنان طاقة وثروة تنموية
ال ي�ستهان بها متى ما �أح�سن ا�ستغاللها
وا�ستثمارها .ومن البديهي �أن يكون لكل م�سن
ظروفه و�أو�ضاعه و�إمكاناته وقدراته وحاجاته
اخلا�صة التي حتدد الطريقة املثلى للتعامل
معه .وال يفوتنا حقيقة �أن جمرد �شعور الأبوان
امل�سنان بالبطالة والعجز واالعتماد على
الآخرين  ,ي�شكل العامل الرئي�سي يف تردى
�أو�ضاعهم يف الكثري من املجتمعات والدول .
لهذا من املهم �أن ننظر �إليهم على �أنهم عطاء
ون�شاط متجدد ال يتوقف وذلك حتى ال ي�صابوا
بالكثري من الأمرا�ض اجل�سدية والنف�سية .فعلى
�سبيل املثال البد �أن ينظر حلالة تقاعد امل�سن
عن العمل الر�سمي ب�إعتبارها مرحلة �إيجابية
ن�شطة جديدة يف حياته ,حترره من قيود
والتزامات العمل والوظيفة ,وتطلق قدراته
وطاقاته و�إمكاناته التي ينبغي العناية بها ,
مبا يعود عليه وعلى �أ�رسته وجمتمعه بالنفع
والفائدة .والو�سيلة املثلى لذلك تتم من خالل
توفري الأطر الأ�سا�سية العامة املنا�سبة التي
تبنى عليها خطط الرعاية املتكاملة لهم لكي
ي�ستمروا يف عطائهم والقيام بدورهم املطلوب
ومبا ينا�سب ظروفهم و�أو�ضاعهم
وبهذه املنا�سبة ي�شري املجتمع الدويل �إىل
" �أن الأهداف املركزية جلدول �أعمال التنمية
امل�ستدامة لعام  , 2030تركز على الق�ضاء
على الفقر وتعزيز الرفاه الإقت�صادي امل�شرتك
وتعزيز التنمية الإجتماعية ورخاء النا�س.
وحتم ًا ت�أتي الأ�رسة يف مركز القلب من احلياة

الإجتماعية خا�صة يف دورها لرعاية ال�صغار
والكبار لذا ف�إن ال�سيا�سات التي تقوم على
الأ�رسة ب�شكل خا�ص ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق
الأهداف التنموية امل�ستدامة لعام ." 2030
لذا ي�أتي �ضمن �إهتمامات املجتمع الدويل
بهذا الأمر ,احتفاله باليوم العاملي للوالدين
كل
يف الأول من يونيو من
عام  .ومن اجلدير
بالذكر �أن هناك
عدة �أمور ميكن
ّ
يرب
أن
�
إن�سان
ل
ل
ّ
بها والديه يف
حياتهما نذكر
ال�سطور
يف
ا لتا لية
بع�ضها
على �سبيل
املثال ال
احل�رص:
1�أ ن
يطيع
و ا لد يه ,
يقد م
و
ّ
لهما الطاعة
�إن مل يكن
يف �أمرهما � ّأي
مع�صية للخالق
للنبي �صلّى الله عليه و�سلّم ,ويبتعد
عزّ وجلّ �أو
ّ
أنّ
تقدم
ها
ل
وجة
حالة
يف
إال
�
مع�صيتهما,
عن
الزّ
ّ
طاعة زوجها على طاعة والديها
� 2أن يح�سن �إىل والديه ,من خالل �أقوالهو�أفعاله ,ويف كلّ �شكل من �أ�شكال الإح�سان
املعروفة.
� 3أن يخف�ض جناحه لوالديه ,ويتذلللهما ,ويتوا�ضع يف تعامله معهما
� 4أن ال يزجرهما �أو يهينهما ,و�أن يتلطفعند الكالم معهما ,ويحذر من رفع �صوته فوق
�صوتهما �أو نهرهما عن �شيء ما
� 5-أن ي�صغي حلديثهما ,عن طريق التوا�صل

الب�رصي معهما �أثناء حديثهما ,وعدم
ّ
مقاطعتهما يف احلديث �أو منازعتهما ,واحلذر
رد حديثهما
من تكذيبهما �أو ّ
� 6أن ال يت�أفّ ف من �أوامرهما وطلباتهماوال ي�ضجر منهما و�أن يقابلهما بوجه ب�شو�ش
يتجهم
وترحاب ,و�أن ال يعب�س يف وجههما �أو
ّ
لهما

� 7أن يتح ّبب �إليهما،فمث ً
ال
لهما،
ويتودد
ّ
يبدء هو بال�سالم عليهما،
ويق ّبل يديهما ،ويو�سع لهما يف
املجال�س ،وال ي�أكل �شيئ ًا من الطعام
قبلهما ،ومي�شي خلفهما يف النّهار
و�أمامهما يف الليل ,و �أن يحرتم وجودهما يف
املجل�س ،عن طريق تعديل جل�سته ،و�أن يبتعد
عن كلّ ما ميكن �أن ي�شعرهما بالإهانة
نّ
يتمن عليهما عن تقدميه لعمل ما �أو
� 8أن اليعد من م�ساوئ الأخالق
هذا
أن
ل
لهما،
خدمة
ّ
ّ
يقدم حقّ الأم ،ويح�سن �إليها ،ويعطف
�أن
ّ
عليها ،ويزيد من تقديرها له �أن ي�ساعدهما يف
يتفرج
�أعمالهما ،ف�إنّ ه لي�س من ح�سن الأخالق �أن
ّ
االبن على والديه وهما يقومان بالأعمال
� 9أن ال يزعجهما �أثناء نومهما� ،أو يحدثجلبةً �أو �صوت ًا �شديدا و�أن ال يثري اجلدل �أو
ّ
ال�شجار �أمامهما ،ويحلّ م�شاكل بيته و�إخوته
بعيد ًا عنهما ،حتى ال ي�ؤذيهما و �أن ي�رسع يف
�سواء �أكان م�شغو ًال �أم ال
تلبية ندائهما،
ً
� 10أن يعمل على التّوفيق والإ�صالح بنيويقرب وجهات نظرهما من بع�ضهما
والديه،
ّ

البع�ض حال اختالفهما يف �أمر ما و�أن ي�ست�أذن
الدخول عليهما ،لأنّ هما ربمّ ا كانا يف و�ضع
عند ّ
ال يرغبان �أن يطلع عليهما فيه �أحد �أن ي�ستنري
بر�أيهما ،وي�أخذ مب�شورتهما يف جميع �أمور
احلياة
�أما يف ال�سطور التالية  ,فال ب�أ�س عزيزي
القارئ  ,من �أن نتمعن يف �أهم الأهداف التي
�صاغها اخلرباء يف جمال رعاية الكبار يف ال�سن
وخا�صة الوالدين:
 1التوعية ب�أهمية الرعاية الوقائيةوالعالجية لكبار ال�سن
 2تعزيز اخلدمات ال�صحية والوقائية منالأمرا�ض وتوفري التكنولوجيا املالئمة لذلك
والت�أهيل
 3تدريب املوظفني يف جمال رعاية كبارال�سن
 4توفري املرافق الالزمة لتلبية �إحتياجاتكبار ال�سن  ,كدور العجزة ملن ال عائل لهم على
�سبيل املثال
 5حث املنظمات غري احلكومية والأ�رس علىتقدمي الدعم للم�سنني لإتباع ا�سلوب �صحي جيد
 6التعاون بني امل�ؤ�س�سات احلكومية والأ�رسوالأفراد لتوفري بيئة جيدة ل�صحة ورفاهية
الأباء وامل�سنني
عدة �أمور ي�شري
ونختم مقالنا بالقول �أن هناك ّ
�إليها العلماء واخلرباء على �أنها متكن الإن�سان
من خلق عالقات متينة و را�سخة  ,ت�سهم �إ�سهام ًا
كبري ًا يف ا�ستقرار الأ�رس وبالتايل ا�ستباب الأمن
والإ�ستقرار والطم�أنينة داخلها ومن ثم فر�ش
الأر�ضية املالئمة لتنمية الدولة واملجتمع .
كما يالحظ اخلرباء وب�شكل خا�ص يف جمال
رعاية الوالدين � ,أن ال�رشائع ال�سماوية
وعاداتنا وتقاليدنا التي ن�ش�أنا علينا حتتم
برهما
علينا �رضورة الرتكيز على امل�سارعة �إىل ّ
والإح�سان �إليهما و�إتقان فن التعامل معهما
واجلد والإجتهاد يف �صلتهما و�صلة �أقاربهما
و�أ�صدقاءهما و�إدخال ال�رسور �إليهما واحلر�ص
على ر�ضاهما بالإ�ضافة �إىل تقدمي حمبتهما على
ما حتبه نف�سك وتهواه والإ�رساع يف حتقيق
مطالبهما واحلذر من م�ضايقتهما و�أذيتهما قو ًال
وفع ً
ال بالإ�ضافة �إىل و�صل �أهل ودهما.

9

الثالثاء 2019 /6 /11

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()162

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

الإدارة املثلى للقوى العاملة و�أهميتها يف تعظيم الإنتاجية!!!
�إعداد/حممود عبداهلل �/أبوكفاح
�إدارة القوى العاملة هي �أحد
إدارية احلديثة
أهم احلقول ال ّ
� ّ
أ�ضحت يف العقود الأخرية
التي �
ْ
من �أ�سا�س ّيات العمل يف خمتلف
املجاالت احليات ّية� ،سواء
االقت�صادية� ،أو االجتماع ّية،
ّ
�أو ال�سيا�س ّية� ،أو الأكادمي ّية
ويعنى هذا احلقل
وغريها،
ُ
خا�ص بدرا�سة ال�سلوك
ب�شكل
ّ
الب�رشي ،وحتديد احتياجاته،
ّ
وحتديد �أف�ضل ال�سبل لتل ّبي هذه
االحتياجات ،يف الوقت الذي
ي�سعى فيه �إىل اختيار املوارد
الب�رشية �أو الأيدي العاملة
ّ
تتنا�سب مع متطلّبات
ب�صورة
ُ
العمل ،وذلك بهدف حتقيق
املرجوة من
كافّ ة الأهداف
ّ
العمل ّية الإدارية� ،سواء الأهداف
الطويلة� ،أو متو�سطة �أو ق�صرية
املدى.
�إذن ماهي مهام �إدارة القوى
العاملة  :تتمثل مهام �إدارة
القوى العاملة يف الآتي:
مهمة حتديد
يقع على عاتقهاّ
احتياجات امل�ؤ�س�سة من العمال،
�سواء الذكور �أو الإناث ،والعمل
على توظيفهم ح�سب املوا�صفات
تتنا�سب مع
املطلوبة ،والتي
ُ
ِ
طبيعة عمل امل�ؤ�س�سة� ،ضمن
ال�رشوط التي تُ نا�سب املنظّ مة.
وا�ضحة
قائمة
و�ضعباللوائح والنّظم الداخل ّية
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،والتي
ّ
ِ
تنظيم �ش�ؤون
ها
خالل
من
يتم
ُ
ّ
العمل والدوام والأجور ،من
البدء واالنتهاء،
حيث �ساعات
ْ
وال�سنوية،
والعطل الأ�سبوع ّية
ّ
واملنا�سبات ،والأعياد الر�سم ّية
والدين ّية ،وغريها.
 التن�سيق مع م� ّؤ�س�ساتاملحلي ،وذلك من
املجتمع
ّ
منطلق � ّأن امل�ؤ�س�سةال تعملُ
ِ
ٍ
تتواجد
مبعزل عن املحيط الذي
ُ
يجب التن�سيق
وبالتايل
فيه،
ُ
لتحقيق �أق�صى
مع هذا املحيط،
ِ
ٍ
فائدة ممكنة ،كونها تت�أثّ ر
وت�ؤثّ ر فيه.
ُ
تتوافق
 حتديد �آل ّيات عملتفر�ضها
مع القوانني التي
ُ
الدولة ،مبا يف ذلك قانون

العمل والعمال.
 حتفيز املوظفني ،وزيادةح ّبهم ووالئهم وانتمائهم للعمل
ينعك�س
يف امل�ؤ�س�سة ،مما
ُ
ب�صورة �إيجاب ّية جد ًا على
�إنتاجيتهم ،وجودة الأعمال
يقدمونها.
التي
ّ
 تنمية وتطوير قدراتت�ضمن
ب�صورة
املوظفني،
ُ
املهام
لت�أدية
ت�أهيلهم
ّ
والوظائف املطلوبة منهم.
 و�ضع الهياكل التنظيم ّيةمهام كلّ
للم�ؤ�س�سة ،وحتديد
ّ
ُ
ّ
ويرافق ذلك حتدي ٌد
موظف،
اخلا�ص
الوظيفي
للو�صف
وا�ضح
ّ
ّ
بكل �شخ�ص.
خا�ص
نظام
و�ضع
على
 العملّ
العمال واملوظفني،
بت�أمني
ّ
و�ضمان عملهم �ضمن بيئة �صح ّية
�سليمة .
 و�ضع الئحة وا�ضحة و�صارمةبالقوانني الرادعة ،ويجب �أن
تتوافقَ مع قوانني مكتب العمل
ِّ
لكل
يف الدولة ،على � ْأن يكون
ارتكابه يف املنظمة
خط�أ يتم
ُ
عقوبة وا�ضحة.
ّ
ملف التقاعد وحاالت
تنظيمت�ضمن
العجز والوفاة ،ب�صورة
ُ
والعمال.
حق كلّ من امل�ؤ�س�سة
ّ
 مع التطور الكبري يف املجالالتقني� ،أ�ضحى هناكَ العديد من
ّ
الربامج التكنولوج ّية ُ
امل�ساعدة
على تنظيم عمل القوى العاملة،
وذلك من خالل ا�ستخدام برامج
�ساعة الدوام التي تعمل بنظام
ب�صمة الأ�صبع �أو الكرت ،وبرامج
الأجور ،وغريها من التقنيات.
�إن �إدارة القوى العاملة
عمل �شاق وم�ضني ويحتاج اىل
ا�سرتاتيجيات قمة يف الدقة
والفعالية ومن �ضمن هذه
الإ�سرتاتيجيات التي �شهد لها
اجلميع الآتي:
ا�سرتاتيجية الرقابة:
ظهرت الطريقة التقليدية ـ �أو
الطريقة املوجهة نحو الرقابة
ـ لإدارة القوى العاملة �أثناء
اجلزء الأول من هذا القرن وذلك
ا�ستجابة لتق�سيم العمل �إىل
وظائف �صغرية وثابتة ميكن
�أن يحا�سب عليها الأفراد .كان
التعريف الفعلي للأعمال،
مثله مثل املعايري املقبولة

للأداء ،ي�ستند على افرتا�ضات
حول �أ�صغر القوا�سم امل�شرتكة
ال�شائعة عن مهارات العمال
ودافعيتهم .ومن �أجل توجيه
هذا املقيا�س املفرت�ض و�ضبطه،
كانت الإدارة تنظم م�س�ؤولياتها
يف هرمية من الأدوار املتخ�ص�صة
ي�ساندها توزيع لل�سلطة من
القمة �إىل القاعدة وت�ساندها
كذلك الرموز الرفيعة امل�ستوى
التي حتتل مراكز يف الهرمية.
وفيما يتعلق بالعمال ،اتبع
الأجر �شعار «الأجرة على مقدار
العمل» وذلك لأن التقييمات
الدقيقة كانت ممكنة يف احلاالت
التي مت و�صف متطلبات العمل
فيها بدقة .ومل يكن لدى
معظم املدراء �شك �أن العمل
يف �أف�ضل حاالته كان يعترب
نفقات متغرية ،بالرغم من �أن
بع�ض ال�رشكات غري العادية
كانت ت� ّؤمن �ضمان العمل وذلك
ال�ستباق حماوالت اللجوء �إىل
النقابات.
وفيما يتعلق باملنهاج
التقليدي ،مل يكن هناك عموم ًا
تعريف لل�سيا�سة فيما يخ�ص
�صوت املوظف ما مل تكن القوى
من�ضمة �إىل نقابة ،ويف
العاملة
ّ
هذه احلالة كانت ا�سرتاتيجيات
التحكم يف ال�رضر هي ال�سائدة.
�أما يف حالة عدم وجود نقابة،
فقد كانت الإدارة تعتمد على
�سيا�سة الباب املفتوح ،ودرا�سات

املواقف ،وو�سائل �شبيهة لكي
تعرف هموم املوظفني .و�إذا
من�ضمة �إىل
كانت القوى العاملة
ّ
نقابة ،كانت الإدارة ت�ساوم على
�رشوط اال�ستخدام وتتبع �أ�سلوب
اال�ستئناف.
وكانت ت�ستند هذه الأعمال
�إىل اخت�صا�صني يف العالقات
العمالية كانوا يقومون بعملهم
با�ستقاللية عن الإدارة التنفيذية
والذين كان جمرد وجودهم
يفرت�ض حتمية بل ولياقة
وجود عالقة تنافر بني العمال
واملدراء .وبالفعل ،لقد كانت
مطالب املوظفني تعترب قيوداً،
ال �أكرث وال �أقل ،من وجهة نظر
الذين كانوا يعتربون �أن التزام
الإدارة الوحيد هو ملالكي الأ�سهم
ِ
املالْ ك هي امل�صدر
و�إن ملكية
النهائي لكل من االلتزامات
واالمتيازات.
وعلى �أية حال ،ف�إن التوقعات
املتغرية يف الآونة الأخرية بني
ح�ضت على زيادة
العمال قد
ّ
التحرر من �أوهامهم حيال جهاز
الرقابة� .إن منوذج ًا يفرت�ض �أن
املوظفني ال يبدون قدر ًا كبري ًا
من االلتزام وم�صمم ًا لإجناز �أداء
يعول عليه ـ �أو �أداء باهر ـ لي�س
ّ
بو�سعه م�ضاهاة معايري التفوق
التي ي�ضعها مناف�سون .
ا�سرتاتيجية االلتزام:على مدى الع�رشين �سنة
املا�ضية قامت ال�رشكات بتجريب
ا�سرتاتيجية عمالة خمتلفة
اختالف ًا جذري ًا على م�ستوى
امل�ؤ�س�سة ،وقد �أثبت الرواد يف
جمال العمالة مقدار ما ميكن �أن
حتققه العمالة امللتزمة حق ًا من
�إ�سهام عظيم ومنتج .وقد ظلّت
جميع امل�ؤ�س�سات التي تعمل
على هذا الن�سق لفرتة من الزمن
حتقق اجنازات مده�شاة لدرجة
�شجعت مدراء امل�ؤ�س�سات على
�إعادة التفكري بطريقة تعاملهم
مع القوى العاملة.
ومبوجب قاعدة االلتزام هذه
مع القوى العاملة ،تُ َ�صمم
الوظائف بحيث تكون �أو�سع
مما كانت عليه ،وبحيث جتمع
بني التخطيط والتنفيذ ،وبحيث
حتتوي على جهود لرفع كفاءة
العمليات ولي�س للحفاظ على

م�ستواها فح�سب .كما ويتوقع
مبوجبها �أن تتغري امل�س�ؤوليات
الفردية عندما تتغري الظروف،
وتكون الفرق ،ولي�س الأفراد،
التنظيمية
الوحدات
هي
امل�س�ؤولة عن الأداء .وتعتمد
الرقابة والتن�سيق اجلانبي
على الأهداف امل�شرتكة ،وتكون
اخلربة هي التي تقرر النفوذ ـ
ولي�س املركز الر�سمي.
ومبوجب ا�سرتاتيجية الإلتزام،
تكون التوقعات الأدائية مرتفعة
وال ت�ساهم يف حتديد الأدنى
من املعايري بل يف توفري
«�أهداف مطاطة» والت�شديد على
التح�سن امل�ستمر ،وهي �أي�ض ًا
ّ
تعك�س متطلبات ال�سوق .وعلى
هذا الأ�سا�س ،تعك�س �سيا�سات
الأجور املعادالت القدمية
لتقييم الوظائف ب�شكل �أقل
مما تعك�سه الأهمية املتزايدة
ملا حتققه املجموعة ،وما
يحققه النطاق املو�سع للإ�سهام
الفردي واالهتمام املتزايد
ب�أمور تتعلق «بالعدالة» مثل
امل�شاركة باملكا�سب وملكية
الأ�سهم وامل�شاركة بالأرباح.
ومما له نف�س الأهمية يف
ا�سرتاتيجية االلتزام هو التحدي
املتمثل يف �إعطاء امل�ستخدمني
بالأمان
الت�ضمينات
بع�ض
الوظيفي؛ ورمبا حتقق هذا
ب�إعطائهم الأولوية يف التدريب
و�إعادة التدريب ب�سبب �إلغاء
الوظائف القدمية وخلق وظائف
حتد �آخر يتمثل
جديدة .وهناك
ّ
يف �ضمان و�صول املوظفني �إىل
العمليات املتوقعة وتوفري
لكي
ال�رضورية
الو�سائل
ُي�سمعوا من خاللها �صوتهم
فيما يتعلق ببع�ض الأمور مثل
و�سائل الإنتاج ،وحل امل�شاكل
و�سيا�سات املوارد الب�رشية
واملمار�سات.
و�أخري ًا ففي غياب االلتزام
احلقيقي ،على �أية حال ،قد
اجلديدة
ال�سيا�سات
يجعل
للإدارة يف اي م�ؤ�س�سة من
امل�ؤ�س�سات �أكرث �ضعف ًا مما
تفعله ال�سيا�سات املبنية على
ا�سرتاتيجية الرقابة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد تعاقده مع الفريق امللكي:

يف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

الربتغال ت�صنع التاريخ وحت�صد �أول �ألقاب دوري �أمم �أوروبا هازارد يعيد ريال مدريد لعهد ل"اجلاالكتيكو�س"

حقق منتخب الربتغال االنت�صار على منتخب هولندا
بهدف دون رد ،يف نهائي بطولة دوري �أمم �أوروبا،
�أول �أم�س الأحد يف ملعب "الدراجاو" .وح�صد املنتخب
الربتغايل الن�سخة الأوىل للبطولة ،وهو اللقب القاري
الثاين لهذا اجليل بعد التتويج بك�أ�س الأمم الأوروبية
 .2016و�سجل هدف املباراة الوحيد جونزالو جيدي�س يف
الدقيقة  60من املباراة� .أول تهديد يف املباراة كان من
اجلانب الربتغايل ،حيث �سدد برونو فرينانديز ت�سديدة
من حدود منطقة اجلزاء يف الدقيقة � ،11أم�سك بها احلار�س
�سيل�سني ب�سهولة .وا�ستمرت حماوالت الربتغال بح ًثا
عن الهدف الأول ،حيث �سدد جوزيه فونتي كرة ر�أ�سية
يف الدقيقة  29ت�صدى لها احلار�س �سيل�سني .وخالل
الن�صف �ساعة الأوىل من املباراة كان اجلانب الربتغايل هو الأكرث خطورة ،باعتماده على ال�ضغط العايل والت�سديدات
املتوا�صلة على مرمى �سيل�سني ،ودون �أي رد فعل ُيذكر من املنتخب الهولندي والذي اكتفى فقط باال�ستحواذ ال�سلبي.
وانتهى ال�شوط الأول بالتعادل ال�سلبي بدون �أهداف ،لكن املنتخب الربتغايل كان الأف�ضل من نظريه الهولندي .ومع
بداية ال�شوط الثاين قرر رونالد كومان املدير الفني لهولندا الدفع بربومي�س بدال من رايان بابل ،ثم بدوين فان دي
ريا لوك دي يوجن بدال من مارتن دي رون .وجاءت �أخطر فر�صة للمنتخب الهولندي
بيك بدال من �ستيفن بريجوين ،و�أخ ً
يف الدقيقة  ،56حيث ا�ستغل برومي�س متريرة من دي رون و�سدد على مرمى احلار�س باتري�سيو الذي بدوره حولها �إىل
ركلة ركنية .واقت�ص جيدي�س الهدف الأول للربتغال يف الدقيقة  ،60حيث ا�ستلم متريرة من زميله بريناردو �سيلفا و�سدد
بقوة �أق�صى ي�سار احلار�س �سيل�سني .وجنح اخلط الدفاعي للربتغال يف ال�صمود ب�شكل مميز �ضد حماوالت الهولنديني
لالخرتاق والعودة يف النتيجة عرب ديباي وبرومي�س .وكاد برونو فرينانديز �أن ُي�ضاعف النتيجة ملنتخب الربتغال،
حيث �أر�سل ت�سديدة �صاروخية من خارج منطقة اجلزاء ،ت�صدى لها احلار�س يا�سرب �سيل�سني يف الدقيقة  .80وقرر
فرناندو �سانتو�س املدير الفني للربتغال الدفع ب�أوىل �أوراقه حيث �أ�رشك رافا �سيلفا بدال من �صاحب الهدف جونزالو
جيدي�س ،ثم جواو موتينيو بدال من برونو فرينانديز وا�ستمرت حماوالت الربتغال نحو ُم�ضاعفة النتيجة ،وف�شلت
هولندا يف العودة يف النتيجة ،لت�ستمر عقدة الطواحني التاريخية يف النهائيات القارية منذ التتويج بيورو .1988

يف نهائي دوري �أمم �أوروبا:

ركالت الرتجيح تهدي �إجنلرتا برونزية دوري �أمم �أوروبا

احتل املنتخب الإجنليزي املركز الثالث يف الن�سخة الأوىل من
بطولة دوري الأمم الأوروبية ،بتغلبه بركالت الرتجيح  6-5على
املنتخب ال�سوي�رسي� ،إثر انتهاء الزمنني الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل
ال�سلبي ،على �إ�ستاد دومافون�سو هرنيكيز يف الربتغال .وقدم املنتخب
الإجنليزي مباراة قوية ،وكان الأف�ضل يف �أغلب �أوقات املباراة،
وحرمه �إطار املرمى من التقدم بالنتيجة  3مرات .ووقف كيفن مبابو
وريكاردو رودريجيز على الطرفني ،حول العبي الو�سط جرانيت ت�شاكا
ورميو فرولر ،وتواجد �شريدان �شاكريي و�إدميل�سون فرنانديز وراء
ر�أ�س احلربة حار�س �سيفريوفيت�ش .وكاد املنتخب الإجنليزي يفتتح
الت�سجيل يف الدقيقة الثالثة ،عندما تلقى كني كرة يف الناحية اليمنى
لي�سددها �ساقطة فوق احلار�س يان �سومر لكنها ا�صطدمت بالعار�ضة
قبل �أن يبعدها الدفاع ،وردت �سوي�رسا يف الدقيقة  11عندما �سدد
فرولر كرة قوية يف مكان وقوف احلار�س جوردان بيكفورد .وعزز
املنتخب الإجنليزي �أف�ضليته يف الدقيقة  ،14فقابل �سرتلينج متريرة متقنة من كني لي�سدد بي�رساه من م�سافة قريبة وينقذ
احلار�س �سومر حماولته ،و�أطلق ال�سوي�رسي ت�شاكا ت�سديدة بعيدة مل تهدد املرمى الإجنليزي .وف�شل �سرتلينج يف اللحاق
بتمريرة �ألك�سندر�-أرنولد �أمام املرمى يف الدقيقة  ،29قبل �أن يهدر �أيل فر�صة ملنتخب "الأ�سود الثالثة" يف الدقيقة  ،35عندما
ارتقى بر�أ�سه لعر�ضية �ألك�سندر�-أرنولد ،لكن حماولته علت العار�ضة بقليل .افتتح املنتخب ال�سوي�رسي ال�شوط الثاين بت�سديدة
من فرولر ارتدت من ماجواير ليلتقطها بيكفورد ب�سهولة ،وكاد املدافع ال�سوي�رسي �شار ي�سجل هدفا باخلط�أ يف مرمى فريقه
بالدقيقة  ،56عندما حاول �إبعاد عر�ضية منخف�ضة من روز لرتتد الكرة من القائم ،وبعدها بدقيقة ت�ألق بيكفورد يف �إنقاذ
ت�سديدة خطرية من ت�شاكا .و�أرغمت الإ�صابة كل من فرنانديز و�شاكريي على اخلروج من امللعب ،ليدخل مكانهما ديني�س زكريا
و�ستيفن زوبري ،ويف الناحية املقابلة ،دخل كايل ووكر مكان روز ،وارتقى �سرتلينج لعر�ضية من �ألك�سندر�-أرنولد وبدا وك�أنه
تعر�ض للدفع من اخللف عند القفز ،لكن احلكم مل يحت�سب �شيئا .وخرج كني من امللعب ،ليدخل مكانه كالوم ويل�سون الذي
�سجل هدفا يف الدقيقة  ،84عندما تابع ر�أ�سية �أيل املرتدة من العا�ضة �إىل داخل ال�شباك ،لكن احلكم �ألغاه الهدف مب�ساعدة
تقنية الفيديو بحجة وجود خمالفة على ويل�سون .و�أهدرت اجنلرتا فر�صتني يف ال�شوط الإ�ضايف الأول ،الأوىل يف الدقيقة
 95عن طريق �سرتلينج الذي ارتدت ر�أ�سيته من قدم مدافع �إىل ركنية مل تثمر ،والثانية يف الدقيقة  ،99عندما ت�ألق احلار�س
�سومر يف �إبعاد ر�أ�سية جديدة من غري املحظوظ �أيل .و�أجرى املنتخب الإجنليزي تبديلني بني ال�شوطني الإ�ضافيني ،فدخل
جادون �سان�شو ورو�س باركلي مكان لينجارد وديلف ،وعادت العار�ضة لتحرم املنتخب الإجنليزي من الت�سجيل يف الدقيقة
 ،117بعدما ردت ركلة حرة متقنة من �سرتلينج .ويف ركالت الرتجيح� ،سجل لإجنلرتا كل من ماجواير وباركلي و�سان�شو
و�سرتلينج وبيكفورد وداير� ،أما �سوي�رسا ف�سجل لها زوبري وت�شاكا و�أكاجني ومبابو و�شار ،و�أهدر له البديل جو�سيب درميت�ش.

بعدما مر الفريق ب�أحد �أ�سو�أ املوا�سم على مدار تاريخه ،جاء تعاقد ريال
مدريد الإ�سباين مع الالعب البلجيكي الدويل �إيدن هازارد ليعيد ال�سعادة
والأمل �إىل النادي امللكي وجماهريه .و�أعلن الريال ر�سميا اجلمعة املا�ضي
عن �ضم هازارد جنم ت�شيل�سي الإجنليزي لتعيد هذه ال�صفقة �أجواء املا�ضي
اجلميل �إىل الريال وجماهريه ،خا�صة و�أن الالعب كان من �أف�ضل الالعبني
يف ك�أ�س العامل  2018برو�سيا كما قاد ت�شيل�سي م�ؤخرا للفوز بلقب الدوري
الأوروبي يف املو�سم املنق�ضي .و�سيطرت �أنباء التعاقد مع هازارد على �أجواء
العا�صمة الإ�سبانية مدريد خالل الأيام القليلة املا�ضية .وذكرت �صحيفة
"ماركا" الإ�سبانية الريا�ضية يف عنوان �صفحتها الأوىل "�أخريا هازارد" يف
�إ�شارة �إىل �أنه �أول العب من فئة الالعبني العمالقة (جاالكتيكو�س) ين�ضم
للريال منذ خم�س �سنوات و�أنه ميثل خطوة البداية يف طريق الريال للعودة
�إىل عهد الالعبني العمالقة (جاالكتيكو�س)  .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �صفقة
هازارد كلفت الريال بقيادة فلورنتينو برييز رئي�س النادي� ،أكرث من 100
مليون يورو بخالف املكاف�آت الإ�ضافية املرتبطة بالأداء .وبهذا  ،قد ي�صبح
هازارد �أغلى من الويلزي جاريث بيل الذي انتقل من توتنهام الإجنليزي �إىل
الريال يف  2013مبقابل بلغ  101مليون يورو لي�صبح الأغلى يف تاريخ النادي.

خالل ت�رصيحات �صحفية له:

جنم نابويل� :سنقاتل يوفنتو�س يف املو�سم املقبل

تعهد فابيان رويز ،العب و�سط نابويل� ،أول �أم�س الأحد ،مبناف�سة يوفنتو�س
على لقب الدوري الإيطايل ،يف املو�سم املقبل .وقال رويز ،خالل ت�رصيحات
ل�صحيفة "الجازيتا ديللو �سبورت" الإيطالية" :يف املو�سم ال�سابق كنا قريبني ج ًدا
من يوفنتو�س ،وهذا العام كنا بعيدين بع�ض ال�شيء ،لكننا ننمو ،و�أعتقد �أننا
�سنقاتل ونناف�س يوفنتو�س على لقب اال�سكوديتو ،يف املو�سم املقبل" .و�أ�ضاف:
حيويا لليفربول،
أمرا
ً
"�إنقاذ �ألي�سون يف املباراة الأخرية باملجموعة �أمامنا ،كان � ً
أداء جي ًدا يف دوري الأبطال هذا املو�سم ..خرجنا بفارق ب�سيط،
لقد قدمنا � ً
أمرا خمجلاً �أن نخرج من البطولة بفارق الأهداف" .وختم بقوله�" :أعتقد �أن
كان � ً
نظرا للكرة التي قدموها على مدار املو�سم..
ليفربول ا�ستحق الفوز بالبطولةً ،
وبالن�سبة لنابويلَ ،امل �أن نح�صل على مزيد من احلظ يف �أوروبا ،العام املقبل".

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية
							

		
			
			
			

(الأحد  09يونيو)
�سوي�رسا � 6 : 5إجنلرتا 16:00
الربتغال  0 : 1هولندا 20:45
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alhadisasport@zena.gov.er

االحتاد العام لل�شطرجن ين�ضم للأ�رسة الريا�ضة

ماراثون ا�سمرا  ..2019تظاهرة �إرترية بثوب دويل حافلة بالأرقام القيا�سية وجوه جديدة تزين االحتاد العام لل�شطرجن

حتولت العا�صمة ا�سمرا اول �أم�س الأحد �إىل �ساحة
تناف�س كربى يف من�شط العاب القوى بني العدائني
والعداءات يف م�سعى جاد خلطب ود االلقاب الغري
م�سبوقة ماليا وتنظيميا وتاريخي ُا ..باال�ضافة لذلك
�شمل احلدث فعاليات الرك�ض املفتوح..
حدث ريا�ضي تاريخي
نظمت يف التا�سع من يونيو (الأحد
املا�ضي) بالعا�صمة ا�سمرا الطبعة الأوىل
ملاراثون �أ�سمرا الدويل لعام 2019م يف
ثوبه اجلديد ،مب�شاركة كبرية من جنوم
اللعبة املحليني واالجانب.
احلدث التي �شمل ثالثة فعاليات
خمتلفة هو �سباق الرك�ض املفتوح و�سباق
املاراثون للرجال و�سباق ن�صف املاراثون
لل�سيدات � ،إنطلق مبكرا ب�سباق الرك�ض
املفتوح للجميع والذي �شهد م�شاركة كافة
فئات املجتمع املختلفة قدر عددهم من
قبل اللجنة املنظمة ب�أكرث من ع�رشين الف
�شخ�ص � ،إنطلقوا من منطقة �سيتي بارك
ب�شارع ال�شهداء  ،قبل �أن ي�صل بهم املطاف
اخلتامي يف �ساحة الفاحت من �سبتمرب.
فيما تلى �أتيح املجال امام �إنطالق �سباق
املاراثون للنخبة الذي �إ�ستقطب �أكرث من
�ستني عداء قدموا من داخل البالد و دول
اثيوبيا  ،كينيا � ،أوغندا  ،جنوب ال�سودان
وتنزانيا و�أمتد مل�سافة ( 42كيلومرت) .
و�شكل ال�سباق الأول بعد ان �إرتدى ثوب
العاملية و�سجل طفرة للأمام يف مقدار
جوائزه املالية وطريقة تنظيمه مبا تتوافق
مع املعايري الدولية � ،شكل م�صدر �إهتمام
للعدائني املخ�رضمني يف هذا املجال �سواء
على م�ستوى الوطن �أو غريهم ممن هم
القادمني من دول منطقة �رشق وو�سط
افريقيا.
مبا�رشة بعد راية االنطالق  ،توجهت االنظار
�إىل جنوم ال�صف الأول ومدى قدرتهم يف
جماراة املتغريات وامل�ستجدات اخلا�صة
بال�سباق الطويل والذي يعترب مر�شح لأي
مفاج�أت مدوية.
و�سارت املجموعة الكبرية معا ً يف املقدمة
و�سط تناوب م�ستمر مع العدائني االرتريني
يف �ضبط ن�سق ال�رسعة وتزعم املقدمة
خ�صو�صا ً من حامل الرقم القيا�سي االرتري
العداء عقباي ظقاي الذي ف�ضل عدم
التناف�س على املركز االول لإف�ساح املجال
�أمام م�شاركاته املقبلة �أبرزها بطولة العامل
التي �ستقام يف العا�صمة القطرية الدوحلة
يف اال�شهر القليلة القادمة.
وكان عقباي ظقاي هو املحرك اال�سا�سي
لل�سباق حتى الكيلومرت اخلام�س ع�رش يف
�ضواحي "ق�شت" التي تخلف فيها عن
قيادة املجموعة الكبرية  ،تاركا االمر بيد
املر�شحني االوائل واملجموعة االمامية التي
كانت ت�ضم حينها قلة قليلة هم من ارتريا
حجي حامد  ،يونا�س يعقوب  ،عقبي كربوم

عقد يف الثامن من يونيو اجلاري
االجتماع الت�أ�سي�سي للإحتاد العام
لل�شطرجن بقاعة مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة و�سط ح�ضور كبري من �أ�رسة
اللعبة بالبالد.
و�شهدت جل�سات االجتماع الت�أ�سي�سي
�إجراء �إنتخابات �أع�ضاء االحتاد العام
الذي �سيقود م�سرية من�شط ال�شطرجن يف
االعوام االربعة القادمة.
وقدم املرت�شجني على املنا�صب
فقرات تعريفية عن �سريهم الذاتية ،
قبل �أن يفتح باب الرت�شيحات واالختيار
 ،ومبوجب ذلك فاز الأ�ستاذ /كفالي
عندمكائيل مبن�صب الأمني العام لالحتاد
بعد �أن حاز على �أغلبية اال�صوات.
ال�سيد� /إ�ستيفانو�س تخلوم نائب رئي�س
االحتاد
اال�ستاذ/الأزار �أبرها م�س�ؤول امل�سابقات
واالن�ضباط

ال�سيد/يو�سيف زرائي م�س�ؤول املالية
ال�سيد /عبداهلل حممد م�س�ؤول العالقات
العامة
ال�شابة� /أر�سيما هبتي ماريام م�س�ؤولة �ش�ؤون
االناث
ال�شاب /خالد ح�سن �ضرار �سكرتري االحتاد
العام.
ويف تلك املنا�سبة � ،أدىل م�س�ؤول
متابعة االحتادات الريا�ضية واللجنة
االوملبية مبفو�ضية الثقافة والريا�ضة
العقيد� /سلمون �سيوم بت�رصيحات
� ،أ�شاد فيها بنجاح عملية االنتخابات
واالجتماع الت�أ�سي�سي  ،مو�صيا �أع�ضاء
االحتاد اىل �أخذ امل�س�ؤولية التي و�ضعت
على عاتقهم مبحمل اجلدية  ،ولي�شري ب�أنه
يف �صدد �إقامة �إحتادات �إقليمية ملن�شط
ال�شطرجن تقوم ب�أعمال االحتاد يف كافات
االقاليم  ،ويف اخلتام  ،اكد الوقوف الكامل
اىل جانب االحتاد يف كافة ن�شاطاته.
و�أهدى العداء املتوج هذا االنت�صار الغايل
�إىل عائلته التي عملت معه بكل جد ليبلغ هذا
املبتغى  ،وخ�ص بالذكر والديه  ،متعهدا �أن
يبذل جهدا م�ضاعف من �أجل �أن يحقق مزيد
من االنت�صارات يف اال�ستحقاقات اخلارجية.
بدورها عربت املت�سابقة نازريت ولدو
عن فرحتها بالفوز باللقب  ،لت�شري ب�أنها
�إتبعت �أ�سلوبها اخلا�ص يف جمريات ال�سباق
و�أن البع�ض �إعتقد بانها فقدت الفوز
باملركز االول بعدما ت�أخرت عن املت�صدرة
كخوب ت�سافاقابر لكنها عادت من بعيد
لتفوز بالريادة خ�صو�صا وانها تتميز ب�شكل
كبري يف �سباقات ال�رسعة النهائية.
و�أ�شادت الفائزة باملركز االول بخطوة
االحتاد العام لتنظيم مثل هذه ال�سباقات
بفئة ال�سيدات لأنها جتلب عاملي اخلربة
واالحتكاك للعداءات املحليات  ،م�ؤكدة
بانها مل تكن ت�ضع هذه البطولة �ضمن
ح�ساباتها بل كانت لها برامج �أخرى وكانت
متوجهة للخارج بهدف امل�شاركة هناك
و�أنهت ا�ستعداداتها لهذه اال�ستحقاقات
ويف جممل تقييمه لال�ستحقاق الدويل
�،أ�شار رئي�س االحتاد العام اللعاب القوى
ال�سيد� /إ�سيا�س عندي بالقول " �أقيمت جلنة
من جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وظلت تعمل
مع االحتاد العام للعبة على مدار �ستة �أ�شهر
ما�ضية  ،وبالنظر اىل جميع اجلوانب ميكن
القول ب�أنه كان ناجح  ،وخري مثال على ذلك
حت�سني الرقم القيا�سي امل�سجل يف ال�سباق
املحلي � ،إ�ضافة اىل ذلك امل�شاركة الكبرية
التي رافقت الرك�ض اجلماعي خالل االعوام
ال�سابقة ودون �أن نن�سى املتابعة اجلماهريية
الكبرية التي ح�رضت اال�ستحقاق".
و�أ�شار يف ت�رصيحاته قائال" ب�أن التفكري
ال�سائد قبل البطولة كان يتفق على
�صعوبة حت�سني الرقم القيا�سي لل�سباق
نظرا للموقع اجلغرايف العايل للعا�صمة
ا�سمرا وانخفا�ض ن�سبة االوك�سجني وهي
من العوامل التي متنع العدائني من حتقيق
�أق�صى ماميكنهم  ،لكن ما�شهدناه خالل
هذه الن�سخة حطم جميع التوقعات و�أثبت
ب�أننا كنا خمطئني لعدم �إعتمادنا على
م�رسعي ن�سق ال�سباق(  ( KPACE MA
 ، )ERSكما يحدث يف البلدان االخرى ،
وهي من �أبرز الأمور التي �سنحاول تالفيها
يف امل�ستقبل ".

 ،بيرتو مامو وحماري ظقاي باال�ضافة اىل
عداء من اثيوبيا هو تاد�سي ت�سفا.
يف غ�ضون هذه العطيات � ،أخذ العداء
ال�شاب والذي كان يخو�ض �أول �سباق
ماراثون ر�سمي يف م�سريته املهنية � ،أخذ
املبادرة و�إنفرد باملقدمة وحيدا دون �أي
حترك يذكر من رواد من املجموعة الكبرية
التي كانت ت�سري بوترية بطيئة.
وا�ستغل حماري برودة ردة فعل املجموعة
الثانية  ،وو�سع الفارق الذي يف�صله معه اىل
�أكرث من خم�سمائة مرت  ،و�شق طريقه ب�إقتدار
ودون منازع ليعرب خط النهاية باملركز االول
برقم قيا�سي حملي جديد �إ�ستقر عند
(�ساعتني و 14دقيقة و 30ثانية)  ،وهو
�أف�ضل من الرقم القيا�سي املحلي ال�سابق
بفارق مايربو عن  4دقائق كاملة.
وبفوزه باملركز االول  ،ت�سلم حماري
ظقاي جائزة مالية قدرها ( 6االف دوالر)
وك�أ�س البطولة وامليداليات الذهبية.

مل ِ
يق ّ ُل فيه قالب االثارة عن �سابقه  ،حيث
كان �رصاع االنفا�س االخرية هو الفي�صل
لتحديد الفائزة باملركز االول .
و�أظهرن املتناف�سات املحليات ملحات
راقية من التناف�س والندية � ،إذ كانت الريادة
يف معظم �أطوار ال�سباق حم�صورة بني جنمات
ال�صف االول خ�صو�صن من قبل كخوب
ت�سفاقابر  ،نازريت ولدو  ،مرهاوي �سمري
ودول�شي ت�سفاي  ،قبل �أن حتتدم املناف�سة
يف �أخر كيلومرتين الذي �شهد �إنق�سامات
كبرية �أ�سفرت عن �إنفراد كخوب ت�سفاقابر
بال�صدارة بفارق لي�س بالكبري و�سط تراجع
كل من نازريت ولدو واالخريات.
لكن مع بلوغ ال�سباق اىل م�شارف خط
النهاية وبالأحرى عند �شارع احلرية  ،تبدلّت
االحوال وب�رسعة ال�صاروخ �إنق�ضت نازريت
ولدو على مركز ال�صدارة لتعرب اخلط الأخري
يف املركز االول بتوقيت زمني ناهز (�ساعة
واحدة و 18دقيقة و 6ثواين).

وقام بتقدمي اجلوائز على �أ�صحاب
املراكز الأوىل كل من مفو�ض مفو�ضية
ال�ش�ؤون الثقافية والريا�ضية ال�سفري زمدي
تخلي وحاكم االقليم االو�سط اللواء رم�ضان
عثمان اولياي ووزيرة ال�سياحة ال�سيدة
ا�سكالو منقريو�س.
ورفع العلم الوطني على ال�سارية م�صحوبا
بالن�شيد الوطني االرتري.
و�أعطت اجلماهري الغفرية التي تابعت
ال�سباقني من خمتلف �شوارع العا�صمة ا�سمرا
زخما وبعدا �أخرين للن�سخة االوىل من ماراثون
ا�سمرا  ،وكانت حمفزا كبريا للم�شاركني يف
ال�سباق لتقدمي �أق�صى مالديهم والظهور
مب�ستويات رفيعة توازي حجم املنا�سبة.
عقب ال�سباق  ،خرج الفائز باملركز االول
العداء  /حماري ظقاي بت�رصيحات �صحفية
�أ�شار فيها بانه ال�سباق كان �صعب جدا

ويف �رصاع املركز الثاين الذي �إحتدم بني
االثيوبي تاد�سي ت�سفا واالرتري بيرتو
مامو � ،ألت االف�ضلية لتاد�سي الذي �سجل
(�ساعتني و 17دقيقة و 19ثانية)  ،فيما
ذهب املركز الثالث للعائد من العقوبة
بيرتو مامو من فريق دندن.
وحاز �صاحب املركز الثاين على امليدالية
الف�ضية وجائزة مالية قدرها ( 4االف دوالر)
 ،يف حني نال بيرتو على الفني دوالر.
�صراع ن�سوي حمتدم حتى االنفا�س االخرية
يف �سباق ن�صف املاراثون الذي �إقت�رصت
فيه املناف�سة بني جنمات ال�ساحة املحلية ،

وتبواءت كخوب ت�سفاقابر املركز الثاين
على ح�ساب �سمرت مرهاوي �صاحبة املركز
الثالث.
املركز الرابع -:دول�شي ت�سفو
املركز اخلام�س -:رقبي هيلي �سال�سي
املركز ال�ساد�س -:مللم تخلي برهان
وحازت نازريت ولدو الفائزة باملركز
االول على ك�أ�س البطولة وامليدالية الذهبية
وجائزة مالية بلغت ( 40الف نقفة)  ،فيما
ت�سلمت كال من كخوب ت�سفاقابر و�سمرت
مرهاوي على مبلغ  20و 10االف نقفة على
الرتتيب.

وخ�صو�صا يف الكيلومرتات االخرية مع هبوب
رياح قوية على امل�ضمار  ..و�أنه �إرت�أى اىل �أخذ
املبادرة بعد توقف عقباي ظقاي عن قيادة
املجموعة ن�سبة لأنه متخ�ص�ص بالأ�صل يف
م�سافة ( 21كيلومرت).
و�أردف حماري ظقاي ب�أن هذا ال�سباق
هو الأول يف م�سريوته ورغبته ب�أن ين�شط
يف �سباقات املاراثون و�أن يرفع من �إ�سمه
وا�سم بالده يف هذا التخ�ص�ص م�ستقبال ،
م�ؤكدا �سعادته بالرقم القيا�سي امل�سجل
وانه كان ي�ستهدف �إنهاء ال�سباق يف غ�ضون
�ساعتني و 15دقيقة .
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()162

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور

يا�سف �سعدي
()..... - 1928

هو �سيا�سي جزائري و�أحد �أ�شهر قادة جبهة
التحرير اجلزائرية خالل الثورة اجلزائرية .ولد
يا�سف �سعدي يف حي الق�صبة ال�شهري يف اجلزائر
العا�صمة عام1928م  ،تلقى تعليمه الأول بالق�صبة
حتى �سن الرابعة ع�رش حني احتل اجلي�ش الأمريكي
والإجنليزي يف الثامن من نوفمرب عام 1942م
املدر�سة التي كان يدر�س فيها واتخذوها مقرا
لهم .جل�أ �إىل احلياة العملية مبخبزة العائلة،
بد�أ ن�شاطه ال�سيا�سي مبكرا �إذ �شارك يف املظاهرات
التي نظمها حزب ال�شعب اجلزائري يف الفاحت من
مايو عام 1945م ثم مظاهرات الثامن من مايو عام
1945م  ،كما قاد احلملة االنتخابية حلركة انت�صار احلريات الدميقراطية يف
املدية والعا�صمة .بعد هجرة دامت �سنتني �إىل فرن�سا عاد �إىل اجلزائر ليبد�أ
�إت�صاالته مع �أع�ضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ويتكفل بربط االت�صاالت
مع خاليا املنا�ضلني بالق�صبة .يف عام 1955م �أر�سل �إىل �سوي�رسا لالت�صال
مبمثلي �أحمد بن بلة هناك و�ألقي عليه القب�ض لكن �أطلق �رساحه بعد �أربعة
�أ�شهر من ذلك .بعد عودته وا�صل ن�شاطه يف �رسية حتى عام1956م تاريخ
بداية معركة اجلزائر �أي عني قائدا للمنطقة امل�ستقلة للعا�صمة ،و�ساهم
رفقة ح�سيبة بن بوعلي وعلي البوانت وغريهم من الفدائيني يف تكثيف العمل
الفدائي للعا�صمة ،وكان يتخذ من "الق�صبة " ملج�أ له ولباقي الفدائيني.
وا�صل ن�ضاله �إىل غاية اعتقاله من طرف فرقة املظليني يف الثالث والع�رشين
من �سبتمرب عام 1957م ،وتعر�ض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام .لكن مل
يتم تنفيذ احلكم و�أفرج عنه بعد وقف �إطالق النار�.شارك يا�سف �سعدي بعد
ا�ستقالل اجلزائر عام 1962م يف عدة �أفالم عن الثورة اجلزائرية منها معركة
اجلزائر.

من اقوال البري كامو
 رجل بال �أخالق هو وح�ش مت �إطالقهعلى هذا العامل.
 يكمن الكرم احلقيقي جتاه امل�ستقبل يف�إعطاء احلا�ضر ب�أكمله.
وعر و�شاق بدون
 �إن طريق احلياةٌ
م�ساعدة الدين والفن واحلب.
 املثقف من ي�ستطيع عقله مراقبة نف�سه. املخادع ذئب يبكي حتت �أقدام الراعي. تنازل الكثريون عن الكرم من �أجلالإح�سان.
 احلاجة لكون املرء على حق عالمة العقلالفظ.

 من تنق�صهم ال�شجاعة يجدون دائما فل�سفةيف�سرون بها ذلك.
 يتكلم بع�ض النا�س �أثناء نومهم� ،أمااملحا�ضرون فيتكلمون �أثناء نوم الآخرين.
 لي�ست الرواية �سوى فل�سفة مت ت�صويرها. ال ت�سر �أمامي فقد ال �أتبعك  ،و ال ت�سرخلفي فقد ال �أقودك  ،بل �سر بجانبي و كن
�صديقي.
 �إن احلياة ال تتغري �إطالق ًا  ..و�أن جميع�أنواع احلياة تت�ساوى على �أية حال .
 �إن اخلوَر ي�صيب املثقفني �أكرث من غريهم،ً
�شجاعة ،بل �أكرث خيا ًال.
ال لأنهم �أقل
 اللباقة طريقة للح�صول على �إجابة بنعمدون طرح �س�ؤال وا�ضح.

عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1940م -:اول ق�صف جوي من قبل امل�ستعمراالجنليزي يف ا�سمرا.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1941م -:بريطانيا حتتل مدينة ع�صب. يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1998م -:احلملة االوىل لنظام الوياينتبد�أ يف جبهة بوري.
االحداث اخلارجية-:
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1770م -:امل�ستك�شف الربيطاين جيم�سكوك يكت�شف «احلاجز املرجاين العظيم» على �سواحل �أ�سرتاليا ،وهو �أكرب
جتمع لل�شعاب املرجانية يف العامل.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1776م" -:الكونغر�س القاري" وهو الكيانالت�شريعي للم�ستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة لل�سيطرة الربيطانية
ينهي م�شروع �إعالن اال�ستقالل الأمريكي.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1951م -:الربتغال تعلن اعتبار موزمبيقالأفريقية جزء من الأرا�ضي الربتغالية باعتبارها �إقلي ًما فيما وراء البحار.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1964م -:احلكم على الزعيم الأفريقينيل�سون مانديال بال�سجن مدى احلياة.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 1971م -:الواليات املتحدة تلغي القطيعةاالقت�صادية مع ال�صني والتي دامت � 21سنة.
 يف احلادي ع�شر من يونيو عام 2009م -:منظمة ال�صحة العاملية تعلن مر�ض�إنفلونزا اخلنازير وباء عاملي.

�أقوال ماثورة م�ؤ�س�س العملة الرقمية يدفع  4.570مليون دوالر
لتناول وجبة الغداء مع وارين بافيت!!!...
من �أقوال العظماء

 احلل الو�سط هو الت�ضحية بحق�أمال يف االحتفاظ ب�آخر  -ويف كثري من
الأحيان تنتهي بخ�سارة كالهما على حد
�سواء(.تريون ادوارد)
 �أي عمل فني ال يتمكن من �إزعاج�شخ�ص واحد على الأقل فهو عمل
فا�شل(.ادوارد �ألبي)
 علينا �أن نع ّلم �أبناءنا كيف يحلمونو�أعينهم مفتوحة (هاري ادوارد)
 احلياة لي�ست ثابتة  ،و�أولئك الذينال ي�ستطيعون تغيري عقولهم هم �سكان
املقابر واملجانني واملوتى(.ايفرت داير
ك�سني)
 هذا الذي ال يغري من �أراءه الي�صحح �أخطاءه ،وال يكون �أكرث حكمة
يف الغد عما هو عليه اليوم (.تريون
ادوارد)
 ال�شيء الأ�سو�أ من �أن يتكلم عنكالنا�س هو �أن ال يتكلموا عنك�(.أو�سكار
وايلد)
 �إن احلب يقت�ضي دوما البقاء قربمن نحب(.باولو كويلو)
 كن �سعيدا لأن �أبواب ال�سعادة �شتى،ومنافذ احلظ ال حت�صى ،وم�سالك احلياة
تتجدد مع الدقائق ،كن �سعيدا دوما ،كن
�سعيدا على كل حال ( .مي زيادة)
 احلب هو اخليط الذي مي�سك حباتاحلياة  ,ولوال هذا اخليط النفرطت
وتفرقت هنا وهناك�( .أني�س من�صور)
 معظم ال�صعوبات التي منر بها ،حت�سن �أداء( .جورج
تغيرّ �سلوك �أو ّ
برنارد �شو)
 �إزدادت وط�أة وحدتي و�صمتي حتى�أ�صبحت ال �أجر�ؤ على �أن �أخرج منهما.
(فيودور دو�ستويف�سكي)
 من يعمل �صنعات كثرية  ،ال يتقن�أي منها�( .سقراط)
ُ
 �أحيان ًا الأحالمُ التي تتحقق هيتلك التي مل تعرف �أبدا �أنها لديك.
(�ألي�س �سيبولد)
 القلب العظيم يظهر االعتدال يفخ�ضم الرخاء�( .سنيكا الأ�صغر)
 كم هم رائعون �أولئك الذينيكافحون لن�سيان تعا�ستهم ولو لربهة من
الزمن�(.سوفوكلي�س)
 �إذا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ اﺠﻟﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨ�ﺲ اﻟﻌﻤﻞﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻌﻔﺎء(.جنيب حمفوظ)
 كل م�شكلة كبرية  ،لي�ست �إال م�شاكل�صغرية مرتاكمة( .هرني فورد)
 ا�سمع لتفهم  ,ال لرتد�( .ستيفنكويف)
 عدوك الأكرب نف�سك( .هرنيوادزورث لونغفيلو)

ك�شف جا�سنت �صن ،م�ؤ�س�س العملة
الرقمية "ترون" ،النقاب هذا الأ�سبوع
عن �أنه دفع مبلغا قيا�سيا بلغ �أربعة
ماليني وخم�سمائة و�سبعني �ألف دوالر
يف مزاد خريي �سنوي لتناول الغداء مع
امللياردير الأمريكي وارين بافيت ،رئي�س
م�ؤ�س�سة بريك�شاير هاثاواي.ون�رش �صن
تغريدة على "تويرت" يعلن فيها فوزه يف
هذا املزاد و�أنه �سيدعو عددا من زعماء ال�صناعة ملقابلة بافيت الذي و�صفه
ب�أنه عمالق اال�ستثمار .ود�شن "�صن" عملة ترون الرقمية عام 2017م وا�شرتى
�رشكة "بيت تورنت" مقابل( 120مليون) دوالر نقدا العام املا�ضي .و�ستعود
هذه العائدات بالفائدة على م�ؤ�س�سة "جاليد" ،وهي م�ؤ�س�سة خريية يف "�سان
فران�سي�سكو" تخدم الفقراء وامل�رشدين �أو الذين يكافحون للإقالع عن تعاطي
املخدرات .وجمع بافيت نحو(  34.2مليون) دوالر مل�ؤ�س�سة "جاليد" يف  20مزادا
�سنويا بد�أت يف عام 2000م وانتقلت ملوقع �إيباي عام 2003م  .وميكن للفائز
باملزاد وما ي�صل �إىل �سبعة من �أ�صدقائه تناول الغداء مع بافيت يف مطعم "�سميث
�أند ولين�سكي" يف "مانهاتن ".ويقول بافيت �إنه �سيناق�ش �أي �شيء با�ستثناء
ا�ستثماراته املقبلة.

كلب ي�ساعد �صاحبته على اكت�شاف �إ�صابتها بال�سرطان

لي�س �رسا �أن بع�ض الكالب ميكنها اكت�شاف
املر�ض لدى الب�رش ،ومع ذلك ،ال يزال الباحثون
يحاولون الو�صول �إىل الطريقة التي متكن بع�ض
الكالب من م�ساعدتهم يف ت�شخي�ص الأورام اخلبيثة.
و�سلطت �شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية ال�ضوء على
جرو من ف�صيلة "ها�سكي" يعرف با�سم "�سيريا" يبلغ
من العمر � 9أ�شهر� ،ساعد �صاحبته �ستيفاين هريفيل
يف اكت�شاف مر�ض ال�رسطان من خالل حا�سة ال�شم
مرات عدة.
ونقلت "فوك�س نيوز" عن جملة "ميلووكي جورنال �سينتينيل"� ،أن هريفيل
ا�ستقدمت اجلرو ليعي�ش معها بعدما تركها ابنها لاللتحاق ب�سالح اجلو
الأمريكي .ويف يوم الحظت هريفيل ت�رصفا غريبا لكلبها ،الذي �أخذ ي�شم بطنها
وي�ضغط على �أماكن حمددة فيها ،لدرجة كانت ت�ؤمل املر�أة يف بع�ض الأحيان.
وكرر الكلب ال�سلوك الغريب ذاته �أكرث من مرة ،قبل �أن يختبئ يف اخلزانة وك�أن
�شيئا ما �أخافه .و�أثار �سلوك الكلب قلق هريفيل ،مما دفعها �إىل زيارة �أحد
امل�ست�شفيات لإجراء ك�شف روتيني ،حيث قيل لها �إن الت�شخي�ص املبدئي ي�شري
�إىل وجود تكل�س على �أحد املباي�ض.
لكن كلب هريفيل ظل خمتبئا يف اخلزانة ،مما دفعها �إىل حتديد موعد �آخر مع
امل�ست�شفى ،وهذه املرة مع �أخ�صائي �أمرا�ض الن�ساء� ،إذ توقعت �أن تكون لديها
م�شكلة �صحية بالفعل .وكانت هريفل بالفعل تعاين بع�ض الآالم يف البطن� ،إال
�أن الأمر مل يزعجها� ،إىل حني �أن مت ت�شخي�صها �أخريا مبر�ض �رسطان املبي�ض من
الدرجة الثالثة .ويف�رس العلماء هذه الظاهرة بالقول� ،إن لدى بع�ض الكالب ما
ي�صل �إىل  300مليون م�ستقبل حلا�سة ال�شم يف �أنوفهم ،مما يجعلها �أقوى ع�رشات
الآالف من املرات مقارنة مع الب�رش .وبينما يحاول الباحثون ا�ستخدام الكالب
للك�شف عن بع�ض الأمرا�ض ،ف�إن على حمبي هذه احليوانات الأليفة �أخذ �سلوكها
على حممل اجلد ،فرمبا يحاول كلبك �أن يقول �شيئا مهما �أو حتى يحاول �أن ينقذ
حياتك.

ظاهرة قمرية غام�ضة حتري علماء الفلك!

حتدث ظاهرة غريبة على القمر تتمثل يف انبعاث
وم�ضات �ضوئية غام�ضة على �سطحه و�سط حرية علماء
الفلك .وقدم اخلرباء العديد من االقرتاحات بخ�صو�ص
الظاهرة التي حتدث عدة مرات يف الأ�سبوع ،مبا يف ذلك
عالقتها بت�أثريات النيزك �أو جزيئات الرياح ال�شم�سية
امل�شحونة بالكهرباء ،والتي تتفاعل مع غبار القمر.
ومع ذلك ،مل يتمكن العلماء من �إثبات �أي من هذه
النظريات �إىل حد الآن .والآن ،يحاول باحثو جامعة
يوليو�س-ماك�سيميليانز "فورت�سبورغ" يف بافاريا ،ك�شف لغز الوم�ضات
القمرية .وقال الربوفي�سور هاكان كيال ،الذي يقود امل�رشوع�" :إن ما ي�سمى
بالظواهر القمرية العابرة ،معروفة منذ اخلم�سينيات ،ولكنها مل تُ الحظ ب�شكل
كاف" .وكخطوة �أوىل ،قام الفريق ببناء تل�سكوب قمري يف �إ�سبانيا ،والذي
ُ�شغّ ل يف �أبريل عام  .2019ويتكون التل�سكوب من كامريتني تراقبان القمر،
حيث يجري ت�سجيل الوم�ضات ال�ضوئية ليقوم التل�سكوب بالتقاط ال�صور
ومقاطع الفيديو ،التي تُ ر�سل بعد ذلك �إىل الباحثني .وميكن لفريق البحث
مقارنة النتائج مع بيانات وكالة الف�ضاء الأوروبية ،التي تراقب القمر �أي�ضا.
وقال الربوفي�سور كيال�" :إذا ر�أينا احلدث نف�سه هناك ،فيمكن اعتبار احلدث
م�ؤكدا".وي�أمل الباحثون �أن ت�ساعد هذه النتائج وكاالت الف�ضاء الدولية ،مبا
يف ذلك "نا�سا" والإدارة الوطنية الف�ضائية ال�صينية ،يف حماوالت بناء قواعد
على �سطح القمر.
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