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كليتي االداب والعلوم االجتماعية والتجارية نيافة االنبا لوقا�س يوجه كلمة
بعيد القدي�س يوحنا
واالقت�صاد تخرجان دفعة من طالبهما

خرجت كليتي االداب والعلوم
االجتماعية والتجارة واالقت�صاد
مبدينة عدي قيح يف الثامن
من �سبتمرب اجلاري 521طالب ًا
وطالبة بدرجات املاج�ستري
والدبلوم
والبكالريو�س
وال�شهادة يف خمتلف املجاالت.
خرجت كلية الآداب والعلوم
االجتماعية  238طالب ًا منهم
 12بدرجة املاج�ستري و164
بالبكالريو�س و 40بالدبلوم
و 22بدرجة ال�شهادة ،يف
وعلم
جماالت اجلغرافية
واللغة
والآثار
االن�سان
االجنليزية واللغات االرترية
و الفنون والتاريخ والقانون
والعلوم ال�سيا�سية والعالقات
الدولية والعلوم االجتماعية
واالعمال االجتماعية وال�صحافة
والو�سائل االجتماعية ،والفنون
اجلميلة.
كما خرجت كلية التجارة
واالقت�صاد  283طالب ًا منهم
 131بدرجة البكالريو�س و152
بالدبلوم يف جماالت املالية
والادارة العامة واملحا�سبة
و االقت�صاد وال�سياحة وادارة
الفندقة در�سوا بها من عامني

اىل اربعة �أعوام .والقت وزيرة
ال�سياحة ال�سيدة /ا�سكالو
منقريو�س يف املنا�سبة كلمة
او�ضحت فيها ت�صدي ال�شعب
االرتري القوي لكل امل�ؤامرات
و�إف�شاله املخططات  ،م�شرية
اىل ان مرا�سم التخريج اجلارية
و�سط اجواء مفعمة بتبا�شري
ال�سالم حتمل م�س�ؤولية كبرية
مل�ضاعفة املعرفة العلمية
واملهنية من اجل تطور وازدهار
البالد .من جانبه قال عميد
كلية االداب والعلوم االجتماعية
تن�سائي
/ولدي
الدكتور
تولدي" ان الكلية تدر�س يف
الوقت الراهن  1710طالب ًا
وطالبة ،مو�ضحا انه مت تعزيز
قدرات وامكانيات الكلية بف�ضل
العالقات والتعاون اجلارية
مع خمتلف اجلهات احلكومية
واجلبهة وامل�ؤ�س�سات الدولية
والتعليم العايل .بدوره قال
عميد كلية التجارة واالقت�صاد
الدكتور /ا�ستيفانو�س هيلي
ماريام "ان التعليم املجاين
للجميع مينح يف اطار اجلهود
وامل�ساعي اجلارية الر�ساء
العدالة االجتماعية يف ارتريا ،

ا�ست�شهاد املنا�ضل القدمي ت�سفاي قرزقهري
ا�ست�شهد املنا�ضل القدمي ت�سفاى
قرزقهري �سبهتو يف ال�ساد�س من �سبتمرب
اثر مر�ض مفاجئ عن عمر ناهز ال77
عاما.
التحق املنا�ضل ت�سفاى قرزقهري
يف فرباير عام 1975يف �صفوف قوات
التحرير ال�شعبية حيث خدم �شعبه
ووطنه بتفان واخال�ص حتى يوم احلرية
كم�س�ؤول يف ق�سم املوا�صالت للتنظيم
ويف القوات املقاتلة.
ال�شهيد املنا�ضل ت�سفاى قرزقهري
متزوج واب خلم�سة ابناء
وقد جرت مرا�سم دفن جثمان الفقيد يف ال�سابع من �سبتمرب يف مقربة
ال�شهداء با�سمرا

م�شريا اىل انه يتوقع من الطالب
العمل بتفان واخال�ص من اجل
تعزيز ح�ضارة �شعبهم والتطور
امل�ستدام لبالدهم مدركني اهمية
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.
واكد ممثلو الطالب جاهزيتهم
للعمل الد�ؤوب وحتقيق نتائج
عالية م�ستفيدين من املرحلة
املب�رشة .يجدر بالذكر ان كليتي
االداب والعلوم االجتماعية
والتجارة واالقت�صاد تخرج
هذا العام للمرة احلادية ع�رش
طالبهما(.ملزيد من التفا�صيل
راجع التقرير يف ال�صفحات
الداخلية

وجه رئي�س جمل�س ا�ساقفة الكني�سة
االورثوذك�سية االرترية نيافة االنبا
لوقا�س كلمة مبنا�سبة عيد القدي�س يوحنا
املجيد.
و�رشح نيافته يف ر�سالته م�ضمون
املنا�سبة ،وهن�أ ال�شعب االرتري عامة و
امل�سيحيني خا�صة ،وقال " هنيئ ًا لالنتقال
بال�سالم واحلب من عهد مارقو�س اىل عهد
لوقا�س".
َّ
وذكر نيافة االنبا يف ر�سالته بالعمل
علىم�ساعدة املحتاجني وا�رس ال�شهداء
ا�ضافة اىل تطوير احلب والوئام والوحدة
الوطنية .

جهود لتخفي�ض ن�سبة الأمية يف البالد
�أو�ضح م�س�ؤول فرع التخطيط
وتطوير مناهج تعليم الكبار يف
وزارة التعليم ال�سيد تكابو �أميوت
ب�أن العمل جار بهدف تقلي�ص ن�سبة
الأمية التي تبلغ يف �إرتريا حاليا
� 20%إىل ع�رشة يف املائة.
ففي مقابلة �أجرتها معه وكالة
الأبناء الإرترية مبنا�سبة الثامن
من �سبتمرب اليوم العاملي للق�ضاء
على الأمية ،قال ال�سيد تكابو ب�أن
حمالت حمو الأمية بد�أت يف العام
 1983خالل مرحلة الن�ضال من �أجل
التحرير ،وبعد اال�ستقالل بذلت
جهود مكثفة يف هذا اجلانب حتى
انخف�ضت ن�سبة الأمية التي كانت
� 80%إىل  20%يف العام ،2015
م�شريا �إىل �أن هناك خطة يجري
العمل عليها حاليا تق�ضي ب�أن
يتم تخفي�ض هذا الرقم �إىل الن�صف
بحلول العام .2022
و�أكد ال�سيد تكابو ب�أن برنامج
حمو الأمية يعترب �إلزاميا على
املواطنني الذين ترتاوج �أعمارهم
مابني � 15إىل  45عاما ،مو�ضحا
ب�أنه كان يتم العمل عليه حتى
العام  2000يف �شكل م�رشوع �إال
�أنه ومنذ ذلك احلني تعمل عليه
وزارة التعليم من خالل تخ�صي�ص
ميزانية حكومية وب�صورة منظمة
ومو�سعة.
و�أو�ضح ب�أن الأطفال الذين فاتتهم
فر�صة التعليم يف ال�سن املحدد

مابني � 9إىل  15عاما لأ�سباب خمتلفة
تعمل الوزارة على تعليمهم من خالل
برنامج ي�سمى "عريوت" ،و�أن هذا
الربنامج يجري العمل عليه يف كل
الأقاليم وبكل اللغات الإرترية يف
الأعوام الـ  17املا�ضية ،و�أن هناك
مبادرات اتخذت لربطه بالتدريب
املهني.
و�أهاب ال�سيد تكابو للعمل
من خالل التن�سيق بهدف تعزيز

وقال نيافته ان عيد هذا العام يحتفى به
يف مرحلة مفعمة بتبا�شري ال�سالم ،وجتعله
ا�ستثنائيا ،مو�ضحا بان احلكومتني
االرترية االثيوبية طويتا �صفحة الكراهية
التي ا�ستمرت لعقدين ،وانتقال ال�شعبني
االرتري واالثيوبي ال�شقيقني اىل مرحلة
التعاون،معربا عن امنياته الطيبة لإنتقال
ال�شعبني اىل ال�سالم املتكامل والفرحة
العارمة.
يف اخلتام هن�أ نيافة االنبا لوقا�س �أع�ضاء
قوات الدفاع االرترية البوا�سل املتمرت�سني
للدفاع عن �سيادة الوطن واجناح برامج
التنمية الوطنية ال�شاملة.
م�شاركة الذكور يف برنامج حمو
الأمية م�شريا �إىل �أن �أكرث من 80%
من امل�شاركني يف برنامج حمو
الأمية هن من الإناث ،و�أن هناك
العديد ممن بد�أوا تعليمهم مبحو
الأمية و�أكملوا التعليم اجلامعي.
يف اخلتام قال ال�سيد تكابو ب�أن
�إرتريا �أحرزت تقدما كبريا يف جمال
حمو الأمية خالل �سنوات اال�ستقالل
املا�ضية م�ؤكدا ب�أن اجلائزة التي
حت�صلت عليها �إرتريا من منظمة
الأمم املتحدة للعلوم والثقافة
(اليون�سكو) دليل على ذلك.
هذا ويحتفى باليوم العاملي
ملحو الأمية لهاذ العام حتت �شعار
"حمو الأمية وتطوير القدرات"
للمرة  53على م�ستوى العامل
واملرة  17على امل�ستوى الوطني.
وت�شري تقارير منظمة الأمم
والثقافة
للعلوم
املتحدة
(اليون�سكو) �إىل �أن هناك حوايل
 800مليون �أمي ممن جتاوزت
�أعمارهم  15عاما 500 ،مليون
منهم من الإناث.

تهــنئة

تزف �أ�سرة حترير �إرتريا احلديثة �أحر التهاين و�أجمل
التربيكات لل�شعب االرتري مبنا�سبة حلول العام الهجري
والعام اجلئزي ،2011عيد القدي�س يوهن�س
1440
اعادهما على اجلميع باخلري واليمن والربكات وعلى
بالدنا بالتقدم واالزدهار وان يعم ال�سالم منطقتنا والعامل
اجمع.
وكل عام وانتم بخري

اخبار حملية وعاملية
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

مهرجان ارتريا  2018يختتم فعالياته ال�سويد :احلزب احلاكم يت�صدر نتائج
االنتخابات الت�شريعية بح�سب اال�ستطالعات

اختتم م�ساء الثامن من اغ�سط�س
اجلاري مهرجان ارتريا لعام 2018
الذي نظم يف الفرتة من احلادي
والثالثني من اغ�سط�س املن�رصم
وحتى الثامن من �سبتمرب اجلاري
يف ار�ض املعار�ض االك�سبو حتت
�شعار "ال�سالم للتطور امل�ستدام"،
بحفل �شهد تقدمي اجلوائز للفائزين.
ويف مرا�سم االختتام التي ح�رضها
كبار امل�س�ؤولني يف الدولة واجلبهة
وممثلني من كافة اقاليم البالد،
القى مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري زمدي تخلي كلمة او�ضح
فيها ،ان مهرجان ارتريا امل�ستمر
كجزء من الربامج الوطنية ظل يلعب

دور ًا كبري ًا يف احلفاظ على الثقافة
وتعزيز الوحدة والرتابط الوطني،
ا�ضافة اىل عك�س الهوية الوطنية،
م�شري ًا اىل ان تنظيم مهرجان هذا
العام و�سط اجواء ال�سالم يجعله
ا�ستثنائياً ،داعي ًا اىل تعزيز دور
كافة اجلهات الخراجه اكرث روعة
وبهجة م�ستقبال.
وقدم يف املنا�سبة تقييما �شام ً
ال
ملقدمي املعار�ض املناف�سة ،وقدمت
دعوة للحفاظ على االيجابيات
والعمل بجدية م�ستقبال بالتعرف
ويف
على الق�صور والنواق�ص.
اخلتام وزعت اجلوائز على م�ستوى
اال�شخا�ص واالقاليم الفائزة.

ومبوجب ذلك فاز اقليم القا�ش-
بجائزة معر�ض القرى،
بركة
واقليم عن�سبا مبعر�ض القاعات،
واالقليم اجلنوبي بالفلكلور ال�شعبي
املو�سيقية .وا�شتملت
والفنون
فعاليات املهرجان الوطني لعام
 2018التي ا�ستمرت لفرتة ت�سعة ايام
على عرو�ض االبتكارات واالخرتاعات
ومعار�ض مركز التعليم وبحوث
االطفال ،وجناح االطفال وعرو�ض
فوتوغرافية وجناح لبيع الكتب
والبازار ووقفة مع فنانني قدامى
وعرو�ض للمواهب اال�ستثنائية،
باال�ضافة اىل يوميات االك�سبو(.راجع
التقرير يف ال�صفحات الداخلية)

CHINESE CLASSES TO THE PUBLIC
!)Welcome to Confucius Institute at National Higher Education and Research Institute (CI-NHERI
We are planning to offer more classes for the public who are interested in learning Chinese language
:and longing for knowing Chinese culture.The schedule of the courses is as followed
Class

Stage
Beginner
Class 1
		
		
Level 2
		
		
Level 3

:)Chinese Language Classes (100NKF for handout .1
Time
Week
Level 1
6:00pm-8:00pm
.Tues. & Thu
8:00am-10:00 am
.Sat.& Sun Class 2
4:00pm-6:00pm
.Sat.& Sun
Class 3
6:00pm-8:00pm
.Tues. & Thu Class 1
8:00am-10:00am
.Sat. & Sun Class 2
4:00am-6:00pm
.Sat. & Sun Class 3
8:00am-10:00am
.Sat. & Sun
--

.Sat. & Sun Class 1
Level 4 Intermediate
.Sat.& Sun Class 2
		
.Sat. &Sun
-- Level 6
.Sat. & Sun
-- Level 8
Week Item
.Wed. & Fri Kongfu
.Sat. & Sun
Chinese Song
.Wed.& Fri
Calligraphy
.Wed.& Fri
Chinese Dance

10:00am-12:00am
4:00pm-6:00pm
10:00am-12:00am
10:00am-12:00am
:)Chinese Culture Classes (No Payment .2
Time
4:00pm-6:00pm
2:00pm-4:00pm
6:00pm-8:00pm
00pm-6:00pm: 4

More information is available for you on working days at Room181, University of Asmara. The
:following is the registration schedule for your reference
)Date: Sept. 16-20, 2018 (Through Sunday to Thursday
Time: 9:00am-11:30 am, 2:30pm-5:30pm
Venue: Room 181(CI Office), University of Asmara
The Duration of the Courses: Sept. 22nd—Dec. 23rd, 2018
!We are expecting you to begin the Chinese journey with CI-NHERI together

اال�شرتاكي
احلزب
فاز
الدميقراطي احلاكم يف ال�سويد
يف االنتخابات الت�رشيعية التي
جرت الأحد املا�ضي بفارق
�شا�سع على مناف�سيه الرئي�سيني
املحافظون واليمني املتطرف،
وذلك بح�سب ما �أظهره
ا�ستطالعان لآراء الناخبني بعد
خروجهم من مراكز الت�صويت.
اال�شرتاكي
احلزب
ت�صدر
ّ
نتائج
احلاكم
الدميقراطي
االنتخابات الت�رشيعية التي جرت
يف ال�سويد ،متقدما بفارق �شا�سع
على مناف�سيه الرئي�سييناملحافظون
واليمني املتطرف ،كما �أظهر
ا�ستطالعان لآراء الناخبني لدى
خروجهم من مراكز االقرتاع.
وبح�سب اال�ستطالع الأول الذي
ن�رشت نتائجه قناة "تي يف"4
التلفزيونية اخلا�صة ف�إن احلزب
احلاكم ح�صل على  25,4باملئةمن
الأ�صوات ،مرتاجعا بذلك بـ5,5
نقاط مئوية عن النتيجة التي
�أحرزها يف االنتخابات ال�سابقة قبل
ليمنى بذلك ب�أ�سو�أ
�أربعة �أعوامُ ،

نتيجة له منذ �أكرث من قرن.
ح�صلحزب
املقابل،
يف
"دميقراطيو
املتطرف
اليمني
للمهاجرين،
ال�سويد"املناه�ض
بح�سب اال�ستطالع نف�سه ،على 16,3
باملئة �إىل  19.2باملئة من الأ�صوات،
يف حني �أن ا�ستطالعات الر�أي قبل
االنتخابات كانت تتوقع ح�صوله
على  25باملئة من الأ�صوات.
و�أعطى ا�ستطالع للر�أي حزب
املركز
ال�سويد"
"دميقراطيو
الثاين ،يف حني �أن ا�ستطالعا �آخر
�أعطاه املركز الثالث.
�أما املحافظون ف�سيح�صلون على
ما بني  17.8باملئة و 18.4باملئة
�أي �أقل بكثري مما ح�صلوا عليه يف
 2014عندما جمعوا  23باملئة

"فلورن�س"�إع�صار يزداد قوة ويتجه �صوب �أمريكا

ا�شتدت قوة العا�صفة فلورن�س
لتتحول �إىل �إع�صار ،الأحد املا�ضي،
ي�شكل تهديدا كبريا يف وقت الحق هذا
الأ�سبوع ،حيث من املتوقع �أن ي�صل
�إىل ال�ساحل ال�رشقي الأمريكي.
ويتحرك الإع�صار فوق منت�صف
املحيط الأطل�سي ،م�صحوبا برياح
ت�صل �رسعتها �إىل  75ميال يف ال�ساعة
( 120كيلومرتا).
وقال خرباء الأر�صاد يف املركز الوطني للأعا�صري يف ميامي� ،إن العا�صفة
املدارية "�أيزاك" ،التي تتحرك �أي�ضا فوق الأطل�سي ،قد تتحول �إىل �إع�صار يف
وقت الحق  ،مع ا�شتداد قوتها.
ودفع الإع�صار فلورن�س حكام واليات فرجينيا ونورث كاروالينا و�ساوث
كاروالينا �إىل �إعالن حالة الطوارئ ،مطالبني ال�سكان باال�ستعداد لعا�صفة
خطرية ،وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وقال خرباء الأر�صاد باملركز الوطني للأعا�صري� ،إن قوة فلورن�س �ستوا�صل
ا�شتدادها" ،ومن املتوقع �أن يظل �إع�صارا كبريا �شديد اخلطورة حتى يوم اخلمي�س"،
الفتني �إىل �أنه قد ي�صل الياب�سة قرب نورث كاروالينا و�ساوث كاروالينا يوم
اخلمي�س �أو اجلمعة.
كما ذكر اخلرباء �أن العا�صفة املدارية �أيزاك تقع على م�سافة نحو  1500ميل
�رشقي جزر ويندوارد ،وت�صاحبها رياح ت�صل �رسعتها الق�صوى �إىل  65ميال (100
كيلومرت) يف ال�ساعة.
ومن املتوقع �أن تتحول العا�صفة �إىل �إع�صار ،ثم ت�ضعف قوتها بحلول منت�صف
الأ�سبوع.
ي�شار �إىل �أن هناك عا�صفة ثالثة ،هي هيلني ،قبالة جزر الر�أ�س الأخ�رض ،من
املتوقع �أن تتحول �إىل �إع�صار يف وقت الحق الأحد� ،إال �أنها مل ت�شكل حتى الآن
تهديدا على الياب�سة

�إيران تهدد ب�سالح "اليورانيوم" حال
انهار االتفاق النووي

قال رئي�س منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية ،على �أكرب �صاحلي ،الأحد
املا�ضي � ،إن طهران ت�ستعد لزيادة
قدرتها على تخ�صيب اليورانيوم،
يف حال انهار االتفاق النووي ،بعد
ان�سحاب الواليات املتحدة منه.
ح�سب ما نقلت رويرتز عن وكالة
�أنباء اجلمهورية الإيرانية.
وكان رئي�س املنظمة الإيرانية
قد �أعلن يف وقت �سابق �أن من�ش�أة
"نطنز" النووية �ستكتمل يف غ�ضون
�شهر.
وجاء بيان �صاحلي بعد �أيام

من �إعالن املر�شد الإيراين على
خامنئي �أنه �أمر بالإعداد لزيادة
قدرة البالد على تخ�صيب
اليورانيوم� ،إذا انهار االتفاق
النووي مع القوى الكربى.
وذكر �صاحلي �أن خطط �إيران
املعلنة لبناء مفاعالت نووية
لل�سفن "تتقدم ب�شكل جيد لكن
�ست�ستغرق ع�رشة �إىل  15عاما
ال�ستكمالها" ،بينما ال تزال متقيدة
ب�رشوط االتفاق النووي مع القوى
الكربى.
وت�ستطيع �أجهزة الطرد املركزي
�أن تدور ب�رسعة تفوق �رسعة
ال�صوت ،بغر�ض زيادة ن�سبة النظائر
االن�شطارية يف اليورانيوم.
ويوفر اليورانيوم ،ذو التكلفة
املنخف�ضة ،وقودا لتوليد الكهرباء،
�إال �أن الغرب يخ�شى من �أن ت�ستخدمه
�إيران يف �صناعة قنابل نووية يف
حال زاد معدل تخ�صيبه.

اخبار عاملية
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

الرئي�س الفل�سطيني ي�شرح لزعيم كوريا ال�شمالية "خطورة" �سيا�سة ترامب حفرت -:يل ّوح بـنقل احلرب �إىل اجلزائر

وجه الرئي�س الفل�سطيني ،حممود
عبا�س ،ر�سالة �إىل زعيم كوريا
ال�شمالية ،كيم جونغ �أون ،انتقد
فيها ب�شدة �سيا�سة الإدارة الأمريكية
احلالية جتاه ق�ضية فل�سطني.
و�أفادت االنباء ب�أن وزير
اخلارجية الفل�سطيني ،ريا�ض
املالكي� ،سلم كيم ر�سالة خطية

من عبا�س ،ي�رشح له فيها
الرئي�س الفل�سطيني "ما قامت
وتقوم به �إدارة الرئي�س ترامب
من خطوات خطرية هدفها
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
وحتويلها �إىل ق�ضية ذات
طابع �إن�ساين فقط.
كما �أو�ضح عبا�س يف
ر�سالته تبعات قرار نقل ال�سفارة
الأمريكية للقد�س واعرتاف �إدارة
ترامب بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل،
"يف خمالفة وا�ضحة بالقانون
الدويل وقرار جمل�س الأمن رقم
 478لعام  ،1980والدور املناط
بالإدارة الأمريكية كالعب لل�سالم
و�ضامن االتفاقيات ال�سابقة".

وبني الرئي�س الفل�سطيني �أي�ضا
ما تقوم به �سلطات الإ�رسائيلية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،يف
مقدمتها �إجراءات التهويد و�سيا�سة
اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي
وهدم املنازل واقتحامات امل�سجد
الأق�صى.
.
وذكرت الوكالة الفل�سطينية �أن
املالكي �شارك يف احتفاالت كوريا
ال�شمالية يف ذكرى اال�ستقالل
الـ" ،70وقد عربت كافة اجلهات
الر�سمية الكورية الدميقراطية
عن بالغ اهتمامها باحل�ضور
الفل�سطيني رفيع امل�ستوى".

تون�س :ال�سجون واجلبال اجلنوبية بيئة �صاحلةللإرهاب

ذكرت م�صادر �أمنية �أن تنظيمي
القاعدة وداع�ش يبذالن جهودا
كبرية لتجنيد اجليل اجلديد مئات
املتطرفني يف تون�س ،ل�شن عمليات
�إرهابية داخل البالد.
وي�أتي هذا اخليار للتنظيمني
الإرهابيني عقب خماوف تون�سية
وغربية من عودة �آالف املت�شددين،
بعد �أن �شاركوا يف القتال يف �سوريا
والعراق وليبيا ودول �أخرى.
وجترى الكثري من عمليات التجنيد
يف اجلبال اجلنوبية الغربية الفقرية

يف تون�س على طول احلدود مع
اجلزائر ،حيث ت�ستغل التنظيمات
الإرهابية ،بح�سب كثري من اخلرباء،
حاالت الإحباط والغ�ضب ب�سبب
البطالة الكبرية ،و�سوء اخلدمات
وغلظ املعي�شة يف تلك املناطق.
ويف هذا ال�صدد نقلت �صحيفة عن
�سفري االحتاد الأوروبي يف تون�س
باتري�س برغامي ،قوله�" :إن الأزمات
االجتماعية واالقت�صادية هي �أف�ضل
وقود �سواء للهجرة غري ال�رشعية
ولتغذية الإرهاب".

ويتفق مايكل ب�شري العياري ،كبري
املحللني التون�سيني يف جمموعة
الأزمات الدولية ،يف الر�أي مع
برغامي ،معتربا �أن تون�س �أ�ضحت
"�أر�ض التجنيد" لداع�ش والقاعدة.

ت�صدر حزب "االحتاد من �أجل
اجلمهورية" احلاكم يف موريتانيا،
بزعامة الرئي�س حممد ولد عبد
العزيز ،نتائج الدورة الأوىل من
االنتخابات الت�رشيعية واجلهوية
والبلدية التي جرت يف الأول من
�سبتمرب اجلاري ،وذلك بفارق �شا�سع
عن مناف�سيه.

وقال املتحدث با�سم اللجنة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات يف
موريتانيا ،م�صطفى �سيد املختار،
�إنه من �أ�صل  157مقعدا نيابيا ،جرى
التناف�س عليها ،فاز احلزب احلاكم بـ
 67مقعدا.
ويف انتخابات املجال�س اجلهوية
والبلدية ،فقد ح�صل احلزب احلاكم
على  4جمال�س جهوية من �أ�صل 13
جمل�سا ،و 104بلديات من �أ�صل 219
بلدية ،ح�سب ما ذكرت وكالة فران�س
بر�س.
ومن املقرر �إجراء دورة ثانية يف
 15من �سبتمرب اجلاري حل�سم املقاعد
املتبقية ،وهي  12دائرة نيابية و9

دوائر جهوية و 108بلديات.
وقال املتحدث �إن �أحزابا �أخرى من
"املعار�ضة واملواالة �ستكون ممثلة
يف اجلمعية الوطنية بنواب يرتاوح
عددهم بني نائب واحد و�ستة نواب".
واعتربت هذه االنتخابات اختبارا
للرئي�س حممد ولد عبد العزيز
وللمعار�ضة على ال�سواء ،وذلك قبل
�أقل من عام من االنتخابات الرئا�سية
املقررة منت�صف عام .2019
واعترب االقرتاع اختبارا لنظام
الرئي�س حممد ولد عبد العزيز،
اجلرنال ال�سابق الذي يحكم البالد منذ
انقالب عام  .2008وكان قد انتخب يف
 2009و�أعيد انتخابه يف .2014

�أكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي �سعيه �إىل حتقيق طفرة
على م�ستوى الطرق كافة يف م�رص
يف غ�ضون �شهور ،مكلف ًا جلنة فنية
فح�صها متهيد ًا لرفع كفاءتها ،وذلك
بالتزامن مع م�شاريع ملد طرق جديدة
تربط حمافظات يف وقت قيا�سي ،فيما
�أكد �أن م�شاريع الطرق لي�ست «ترف ًا»،
لكنها �رضورية لدفع اال�ستثمارات
من جهة وحتقيق درجة �أعلى من �أمن
املواطنني من جهة �أخرى.
وافتتح ال�سي�سي عدد ًا من م�شاريع
الطرق واجل�سور على م�ستوى
اجلمهورية (بتقنية الفيديو كونفران�س)
بكلفة  7.9بليون جنيه ،ولفت وزير
النقل الدكتور ه�شام عرفات �إىل قفزة
يف موقع م�رص يف التقومي العاملي
جلودة الطرق ،قائ ًال« :كانت م�رص
يف املركز  118جلودة الطرق عاملي ًا
قبل �أربع �سنوات ،وو�صلت اليوم �إىل
املركز الـ.»75
ويف غ�ضون ذلك ،حذر ال�سي�سي من
البناء الع�شوائي يف حميط م�شاريع
الطرق اجلديدة واالعتداء على
الأرا�ضي الزراعية حولها قائ ًال« :لو
تركنا الأمر ي�سري هكذا ،يف �إ�شارة
�إىل التعديات� ،سنجد يف غ�ضون 10
�سنوات مباين يف املناطق املحيطة

بالطرق كافة» .وتابع« :قلقي لي�س يف
�ش�أن الطرق ولكن يف النمو الع�شوائي
حولها ،وما يتطلبه وقتها من خدمات
يف ال�رصف �صحي واملياه والكهرباء
غري متوافرة» .و�أ�ضاف�« :إذا كان
الأمر حمتاج �إىل بناء داخل تلك القرى
فلتدخل الدولة لتد�شينه وعر�ضه
للنا�س بعد درا�سة ،بد ًال من ترك الأمور
للنمو الع�شوئي.
كما �أمر ال�سي�سي بت�شكيل جلنة ت�ضم
خرباء من وزارتي النقل والإ�سكان
والهيئة الهند�سية يف القوات امل�سلحة
والكلية الفنية وهيئة الرقابة
الإدارية ،لإجراء فح�ص كامل لكل
الطرق القدمية يف م�رص ،واجل�سور
التي م�ضى على تد�شينها � 10سنوات،
و�إعداد تقارير عن حالتها يف غ�ضون
�شهر �أو �أكرث ،وذلك لتبيان حالة
الطرق وما حتتاجه �إىل رفع الكفاءة،
قائ ًال« :ومن ثم تتكفل بها املحافظة
نف�سها �أو �أجهزة الدولة ،وذلك
لتحقيق طفرة يف حياة النا�س» .ولقت
�إىل �شكاوى من املواطنني بتهالك
�شبكة الطرق ،ونوه يف الوقت ذاته
بافتتاح م�شاريع وطرق جديدة خالل
ال�شهور املقبلة ،وذلك «لكي ن�ؤكد
�أننا ن�سري على الطريق ال�سليم ،و�أننا
نق�صد هنا الدولة متمثلة يف احلكومة

ووزاراتها ،حتى لو القوات امل�سلحة
ت�ساهم فيها ،فهي ت�ساهم يف �إطار �أنها
جزء من الدولة امل�رصية».
و�شدد الرئي�س امل�رصي على �أهمية
م�شاريع الطرق قائ ًال« :البع�ض يتهمنا
�أننا ننفذها من قبيل الرتف ،و�إذا كنا
�ضمن الدول الع�رش الأوائل على م�ستوى
العامل العتربت تلك امل�شاريع ترف ًا».
و�أ�ضاف�« :سمعنا خالل ال�سنوات
املا�ضية حديث ًا كثري ًا حول امل�شاريع
وملاذا ننفذها ،ولو ا�ستمعنا لها
لظللنا يف مو�ضعنا» ،وتابع�« :أنا على
ثقة من �أن النا�س �ستدرك مع الوقت ما
كنا نفعله وهل هو ترف �أم حتمي� ،إذا
كنا نريد خلق فر�ص عمل يف دولة ي�صل
عدد �سكانها �إىل  100مليون مواطن»،
موكد ًا �أنه خالل يونيو من العام 2020
�سريى مواطنوه دولة خمتلفة متام ًا
عما كانت عيله.

�أفادت م�صادر ديبلوما�سية جزائرية،
ب�أن وزارة اخلارجية �سرت�سل عرب
ال�سلك الديبلوما�سي مذكرة احتجاج �إثر
ت�رصيح �أدىل به خليفة حفرت القائد،
لوح فيها بـ
العام للجي�ش الليبيّ ،
«نقل احلرب �إىل الداخل اجلزائري».
«يقو�ض
وو�صفت الت�رصيح ب�أنه
ّ
امل�سار» الذي «انتهجته اجلزائر يف
احلوار مع الأ�شقاء يف ليبيا ومبادئ
ح�سن اجلوار».
ونقل عن حفرت قوله يف كلمة
�أمام �أعيان ليبيني وممثلي ال�ش�ؤون
االجتماعية« :يف وقت احلرب ال ن�سمح
لأحد ب�أن يقرتب من بلدنا ...يعني �أن
اجلزائريني ملا وجدوا فر�صة بعدما
حاولوا قدر الإمكان ،دخلوا وممكن �أن
ت�سمعوا بهم».
وتابع�« :أر�سلت اللواء عبدالكرمي اىل
اجلزائر على �أ�سا�س �أن هذا العمل لي�س
عمل �إخوة .قلنا لهم �أنتم ت�ستغلون
وقت احلرب ،يف هذه احلالة ميكننا
حتويل احلرب من جهة �إىل جهة خالل
حلظات» ،ونقل حفرت عن جهة ر�سمية
جزائرية ت�أكيدها �أن «هذا العمل
فردي ،بالتايل اعتربوا املو�ضوع

منتهي ًا يف غ�ضون �أ�سبوع».
ومل يو�ضح حفرت تاريخ الواقعة �أو
ظروفها ،لكن تلويحه بنقل احلرب �إىل
الداخل اجلزائري� ،أثار ا�ستياء كبري ًا
وتعليقات يف و�سائل �إعالم ،يف حني
قال ديبلوما�سي �،إن ت�رصيح حفرت
«جانب ما بني البلدين من �أوا�رص
َ
�أخوة».
ويحر�ص اجلي�ش اجلزائري على عدم
اخلو�ض يف �أي عملية خارج ال�رشيط
احلدودي ،ودائم ًا ما كانت اجلزائر
تردد جواب ًا عن طلبات �إ�رشاكها يف
عمليات ع�سكرية دولية �أن جي�شها
«ملتزم ن�ص الد�ستور ،وما يحدده من
مهمات ال تتجاوز احلدود اجلزائرية».
وظلت عالقات اجلزائر بخليفة حفرت،
فاترة على رغم زيارته الوحيدة �إىل
العا�صمة اجلزائرية قبل عامني ،وهو
التقى خاللها الوزير الأول ال�سابق،
عبد املالك �سالل ،وم�س�ؤولني يف
اخلارجية .و�أطلقت اجلزائر تعاون ًا
�أمني ًا و�آخر لتدريب ال�رشطة الليبية،
لكن العالقات ظلت فاترة بالتوازي
مع تردد اجلزائر يف فتح �سفارتها يف
طرابل�س ب�سبب الظروف الأمنية.
وينفذ �آالف اجلنود اجلزائريني من
القوات الربية واجلوية ،عمليات
مت�شيط يومية للحدود مع ليبيا،
و�ضاعفت اجلزائر هذه الدوريات منذ
االعتداء الإرهابي على من�ش�أة «الغاز»
يف عني �أمنا�س مطلع  ،2013و�أفاد
حتقيق للجي�ش �آنذاك ب�أن «الإرهابيني
ت�سللوا من احلدود الليبية»

موريتانيا:-احلزب احلاكم يت�صدر نتائج االنتخابات الت�شريعية املغرب -:مقبل على م�شروع �ضخم

م�صر�:سعي جاد لتح�سني �شبكة الطرق «املتهالكة»

�أعلنت �رشكة التنقيب عن الغاز والنفط الربيطانية "�ساوند �إنرجي" عن رغبتها
يف ت�سويق الغاز الطبيعي يف املغرب خالل العامني املقبلني �إنتاجا وا�ستغالالً.
وذكرت �صحيفة هي�سربي�س �أن عمليات التنقيب ت�شمل خ�صو�صا منطقة تندرارا
يف �رشق اململكة ،حيث من املنتظر �أن ي�سمح ا�ستغالل هذا الغاز بتغذية ال�سوق
املحلية مع الت�صدير �إىل �أوروبا اجلنوبية ،خ�صو�صا �إ�سبانيا والربتغال.
و�أوردت ال�رشكة الربيطانية ،بح�سب ما نقلته وكالة ""Agenceecofin
املُ تخ�ص�صة يف جمال التنقيب عن النفط والغاز� ،أن �أول �إنتاج للغاز املحلي
�سيتم خالل ال�سنتني املقبلتني مبعدل �إنتاج متوقع يبلغ حوايل  60مليون قدم
مكعب يومياً ،على مدى � 10سنوات ،يف منطقة تندرارا الواقعة �رشق اململكة.
وتتوقع �رشكة "� "Sound Energyأن ت�صل كميات الغاز املكت�شف يف �رشق
املغرب ،وبال�ضبط يف منطقة تندرارا ،ما بني  20تريليون قدم مكعبة ك�أقل تقدير
و 34تريليون قدم مكعبة ك�أعلى تقدير.
و�سبق لل�رشكة الربيطانية �أن وقعت اتفاقية جديدة مع ال�سلطات املغربية متت ُّد
�إىل ثماين �سنوات� ،ستعملُ مبوجبها املجموعة الربيطانية على توحيد احلقول
البرتولية املُ كت�شفة يف منطقة تندرارا الواقعة �رشق اململكة ،بعدما �أكدت
الدرا�سات اال�ستك�شافية توفر املنطقة على احتياطي كبري من الغاز الطبيعي.
وقال �إن الوزارة قررت منح ترخي�ص ل�رشكة "�ساوند �إنرجي" الربيطانية
العاملة يف جمال التنقيب عن الغاز والبرتول ،مدته � 25سنة ،ال�ستغالل حقول
الغاز والبرتول املكت�شفة يف منطقة تندرارا ب�إقليم فكيك �رشق اململكة.
وتتوقع ال�رشكة العاملية ،التي تتوفر على ح�صة الأغلبية للتنقيب عن الغاز
باملنطقة املذكورة� ،أن ي�صل حجم الغاز الطبيعي يف حقل تندرارا �إىل  5مليارات
مرت مكعب.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى �أ�سمال�ش قرب�إزقابهري
نورة عثمان حممد
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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يف ختام فعاليات مهرجان ارتريا 2018

فاز اجلنوبي بفنون املو�سيقى والرق�صات وعن�سبا
مبعر�ض الفن الت�شكيلي والقا�ش -بركة مبعر�ض القرى
بعد مرور ا�سبوع على �سريان فعاليات
مهرجان ارتريا يف �أر�ض املعار�ض "الإك�سبو"
حيث ب�ؤرة تالقي ابداعات الرتاثي والثقافة
واالدب ومكان تالحم العادات والتقاليد
لكافة مكونات املجتمع االرتري وعرو�ض
الفن الت�شكيلي والإبتكار والت�صنيع الذي
�شاركت به االقاليم فقد جرت مرا�سم �إختتامه
يف الثامن من �سبتمرب لعام  2018يف ال�ساعة
م�ساء يف قاعة �أر�ض املعار�ض
اخلام�سة
ً
"الإك�سبو" تارك ًا اثره يف نفو�س الكثريين
من الزوار املواطنني وال�سيما االجانب الذين
داوموا على احل�ضور طيلة ايام املهرجان
اعجابا منهم مبا ت�ضمنه من عرو�ض �شيقة
وممتعة �شاركت فيها االقاليم.

تقرير�/سليمان حممد �سعد
جرت مرا�سم الإختتام بح�ضور عدد
غفري من امل�شاركني يف املهرجان
ويف مقدمتهم م�س�ؤويل اجلبهة
والوزراء وحكام االقاليم وقادة
اجلي�ش واع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
وال�ضيوف املدعوون حيث بد�أت
املرا�سم كالعادة بوقفة حداد على
ارواح ال�شهداء ثم كانت كلمة رئي�س
الهيئة الوطنية لتنظيم الإحتفاالت
ال�سفري /زمدي تخلي والذي قال
فيها بعد الرتحيب باحل�ضور" بان
املهرجان الذي بدات فعالياته يف
الـ 31من �شهر اغ�سط�س املن�رصم
والتي ا�ستمرت حتي الثامن من �شهر
�سبتمرب احلايل للعام  2018يتم يف
تلك املنا�سبة اخلتامية التي نظمت
بح�ضور كل الذين �شاركوا مبواهبهم
وم�ساهماتهم العملية لإجناح
املهرجان .و�أ�ضاف بان املهرجان
الذي بد�أ يف الثمانينات من القرن
املا�ضي اثبت فعليا كونه م�صدر
قوة و�آلة عمل للحفاظ على العادات
والثقافة الوطنية ونقلها لالجيال
وعك�س الهوية الوطنية والإلتزام
بالقيم الوطنية وتر�سيخها �إ�ضافة
�إىل تبادل التطورات واملعلومات
اجلديدة التي تفيد املجتمع ودوره
الإيجابي يف تعزيز وتر�سيخ الوحدة
والرتابط بني ال�شعب ف�ضال عن خلقه
ار�ضية لتطوير االن�شطة الفنية عرب
التناف�س الإيجابي و�إيجاد مناخ
مالئم لإجراء البحوث والدرا�سات
والتعرف على ا�صحاب املواهب
اجلديدة وغريها من املوا�ضيع

ال�سفري /زمدي تخلي
املهمة .وعلى هذا اال�سا�س فان
مهرجان ارتريا لهذا العام وبف�ضل
تزامن �إقامته يف مرحلة ال�سالم
التي �إنطلقت م�ؤخراً ،جعل ال�شعب
االرتري يعي�ش اجواءال�سالم.
وم�ضي ال�سفري زمدى يف كلمته
مو�ضحا بان كل االن�شطة الفنية
والعرو�ض الثقافية وامل�ساهمات
االخرى التي قدمت يف هذا املهرجان
ال�رشيف
بالتناف�س
مرهونة

ملعرفة الأف�ضل كما كان متبع ًا يف
املهرجانات ال�سابقة ،وعلى هذا
اال�سا�س �ستتم مكافاة الفائزين على
�إجتهاداتهم الن الأف�ضل ي�ستحق
املكاف�آة.
ويف اخلتام �شكر ال�سفري زمدي
اجلهات التي �ساهمت يف اجناح
املهرجان انطالقا من الدافع الوطني
وهم اع�ضاء احلكومة واجلبهة
واجلي�ش وافراد االمن وال�صحفيني
والفنانني وامل�ؤ�س�سات التي قدمت
اخلدمات وغريها ،م�ؤكدا بان �ضمان

�إ�ستمرارية مهرجان ارتريا والعمل
على تطوير ه اكرث هي م�س�ؤولية
تقع على كاهل احلكومة واملجتمع.
قدمت يف املنا�سبة عرو�ض
غنائية م�صحوبة بالرق�صات بلغات
التقرنية والتقرى والبلني والعفر
الفنانني
ب�أ�صوات
والكوناما
ابراهيم عافة و�إل�سا كيدانى وحمد
ع�سريى وت�سفاي�سو�س تخلى برهان
ويف اغنية ثالثية للبلني مت�سقن
مكيئلو وحربت ظقاي وحقو�س قرب
اقزابهري وفرقة الورود احلمراء
التابعة لإدارة عدي �سقدو .وقد
نالت العرو�ض اعجاب وتفاعل
احل�ضور.
تلى العر�ض الغنائي قراءة التقرير
التقييمي لفعاليات املهرجان
والذي قدمه للح�ضور ال�سيد/
�سلمون درار حيث تناول التقرير
كيفية تنظيم اعمال املهرجان
واجلهود التي بذلت لإ�ستيعاب كل
امل�شاركات وامل�ساهمات املتعددة
،واخلطط التي اتخذت من اجل

التاكد من امتيازات الإبداعات
بغر�ض مكاف�أة املهنيني وا�صحاب
املواهب وملعرفة النواق�ص او
العجز يف تلك الن�شاطات واخذ
العرب والدرو�س منها ومن ثم يتم
الت�صحيح والتو�صيات لتالفيها
يف امل�ستقبل .وي�شري التقرير اىل
ان املناف�سات التي جرت بني
االن�شطة التي عر�ضت يف املهرجان
مت تنظيمها على حمورين حيث كان
املحور االول ينظر اىل املناف�سات
التي جرت بني االقاليم والثاين
خ�ص�ص للنظر وتقييم املناف�سات
التي جرت بني املهنيني حيث كانت
ان�شطة املناف�سات لهذا العام والتي
نفذت بروح عالية من امل�شاركني
معربة وجميلة مما جعلها تنال
اعجاب امل�شاهدين وحتي حكام
املناف�سات .وقد قدمت فرق االقاليم
يف مهرجان هذا العام  110عم ً
ال
مو�سيقي ًا ورق�صات مما كان له
عظيم الأثر يف تقدير و�شكر االقاليم
على �إعدادهم مثل هذا العدد الهائل
بالرغم من �ضيق الوقت الذي واجههم
يف التجهيزات للمهرجان وبالرغم
كذلك من �ضيق املكان الذي تعر�ض
عليه يف �ساحة اك�سبو.

العدد (ال�ساد�س)
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وي�ضيف التقرير فيما يخ�ص
اعمال جلان التحكيم يف مهرجان
هذا العام بانه قد اعطيت �صالحية
الي حكم بان يعطي يف التحكيم
% 50مبفرده وال 50الباقية متنح
بالت�شاور والنقا�ش مع رفقائه يف
التحكيم.
وي�ؤكد التقرير بان االعمال
التي جرت عليها م�سابقة االقاليم
كانت ت�شمل املو�سيقى والرق�صات
الرتاثية وقرى االقاليم وعرو�ض
الفن الت�شكيلي وفن عر�ض املو�سيقى
الرتاثية لوحدها .وقد متيزت
جميع هذه العرو�ض من �سابقاتها
باجلودة العالية يف �رشحها لكل

ال�سيد�/سلمون درار
االن�شطة الثقافية والرتاثية يف
العادات والتقاليد والرثوات
التنمية
وم�شاريع
الطبيعية
بالأ�ساليب التي تتما�شى مع �شعار
املهرجان لهذا العام وهو "ال�سالم
للتطور امل�ستدام" بالإ�ضافة اىل
التعريف اجلغرايف ملناطق االقاليم
االثرية والتاريخية والزراعية.
اما بخ�صو�ص اجلانب الثاين من
امل�سابقات والتي جرت املناف�سة
فيه بني املهنيني وذوي املواهب
فقد ذكر يف التقرير بان املناف�سات
ا�ستمرت بني فرق طالب املدار�س
الإبتدائية واملتو�سطة وطالب
املدار�س الثانوية وبني فناين
الر�سم الت�شكيلي و بني م�شاريع
بالإ�ضافة
وال�صناعة
الإبتكار
اىل مناف�سات جرت بني ا�صحاب
الفنون االدبية منها امل�رسحيات
الفكاهية وطرق القاء قراة الق�صائد
وطرق �إدارة الربامج وتقدميها
يف امل�سارح .وقد ج�سدت كل هذه
االن�شطة موا�ضيع هامة وهادفة هي
اي�ضا االخرى كانت تعك�س ب�شائر
مرحلة ال�سالم املطلة ونواحي كثرية
�ساهمت يف متعة الزوار حيث كانوا
يتجمعون مل�شاهدتها من ال�صباح
الباكر وحتى موعد امل�ساء  .كما
اوحت عرو�ض املهنيني وا�صحاب
املواهب للجميع بان قدرتهم تاخذ
من عام لعام يف التطور امللحوظ

االمر الذي يبعث بالإطمنان على ان
م�ستقبل الغد مب�رش بالإجنازات يف
هذا املجال.
ويختتم ال�سيد� /سلمون التقرير
متطرقا ايل الإمكانيات الرفيعة
للم�شاركني والق�صور التي لوحظت
من خالل العرو�ض يف املهرجان
بان تعمل االقاليم علي ت�صحيح
االخطاء وتطور الإمتيازات ب�شكل
�أو�سع للم�شاركة يف املهرجانات
القادمة ب�صورة اف�ضل.
اما الفقرة التي تلت بعد انتهاء
التقرير والتي انتظرها املتناف�سون
بفارغ ال�صرب كانت اعالن بدء توزيع
اجلوائز على الفائزين حيث بداها
مقدم الربنامج ال�صحفي �سليمان عبي
باعالن ا�سماء امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة وفرق املهنيني من الطالب
وال�شباب واالفراد الذين �ساهموا يف
ا�ضافة الروعة لفعاليات املهرجان
واخراجه بتلك ال�صورة امل�رشفة
بانهم �سياخذون جوائزهم املالية
و�شهادات التقدير من مكتب اللجنة
الوطنية لتن�سيق الإحتفاالت .كما
وزعت اجلوائز العينية واملادية
من من�صة تقدمي برامج فعاليات
للمهرجان
اخلتامي
احلفل
ب�ضيوف ال�رشف مبا�رشة للفرق
الفنية الفائزة من طالب املدار�س
الإبتدائية واملتو�سطة والثانوية
كما ا�ستلمت فرقة الورود احلمراء
جلنوب البحر االحمر جائزة مادية
تقديرا وت�شجيعا مل�شاركتهم .اي�ضا
وزعت اجلوائز مبا�رشة على االفراد
واملجموعات الفائزة يف خمتلف
االن�شطة التي قدمت يف املهرجان
ومنها م�شاريع الإبتكار وال�صناعة
وامل�رسحيات الق�صرية والفكاهية
ومهنة تقدمي الربامج وفن الر�سم
املبا�رش ويف فن قراءة الق�صائد
ال�شعرية وعر�ض االالت املو�سيقية
وغريها .واخريا وزعت اجلوائز
الكربى على االقاليم الفائزة حيث
فاز االقليم اجلنوبي بالفن الرتاثي
يف املو�سيقى التقليدية والرق�صات
ال�شعبية الرتاثية .كما فاز اقليم
عن�سبا مبعر�ض الفن الت�شكيلي
والقا�ش -بركة بت�شيد البيوت يف
معر�ض القرى لالقاليم وبهذا
احلدث اخلتامي ودع الكل مهرجان
ارتريا لعام  2018وعالمات الفرح
وال�سعادة تغمر وجوه امل�شاركني
ملا ق�ضوه من ا�سبوع حافل مب�شاهدة
الرتاثية
املتنوعة
العرو�ض
واالن�شطة االخرى وهم على امل
التالقي يف املهرجانات املقبلة.
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قاعة �سينما ا�سمرا ت�شهد حفل ختامي لربنامج تدريب البيانو والرق�ص
يف � 9سبتمرب � ، 2018أقيم حفل
اخلتام لربنامج تدريب البيانو
والرق�ص الذي نظمه معهد
مبعهد التعليم
كونفو�شيو�س
العايل والبحث العلمي (CI-
 )NHERIبالتعاون مع مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة يف �إريرتيا
( )CCSبنجاح يف ال�سينما
�أ�سمرة .ح�رض الربنامج �أكرث من
� 500شخ�ص  ،من بينهم �سعادة
ال�سفري /يانغ ت�سيغانغ � ،سفري
جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى
�إريرتيا ،ومعايل الوزير �أرفني
برهي  ،وزير الزراعة ،و ال�سيد/
زمدي  ،مفو�ض الثقافة والريا�ضة
 ،وممثلني من ال�رشكات ال�صينية
والفريق الطبي ال�صيني .يف
اريرتيا واملو�سيقيني الإريرتيني
 ،والعاملني مبفو�ضية الثقافة
والريا�ضة واملعلمني والطالب
مبعهد كنف�شيو�س و�أ�صدقاء من
جميع القطاعات وامل�ؤ�س�سات.
بد�أ احلفل اخلتامي بكلمة
�ألقاها �سعادة يانغ ت�سى قانغ ،
�أعرب فيها عن تهانيه للمتدربني
ال �أن يتم ا�ستك�شاف املزيد
�آم ً
من التعاون يف جماالت الفن
والثقافة والريا�ضة بني معهد
كنف�شيو�س والتعليم العايل و
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة يف
امل�ستقبل.
ففي عزف البيانو  ،عزفت
جمموعة متنوعة من مقطوعات
البيانو الكال�سيكية  ،منفردة �أو
ثنائية  ،نالت اعجاب اجلمهور.
وكانت عرو�ض الرق�ص تت�ألف من
الرق�صات ال�صينية والإريرتية
التقليدية( تقري ،عفر  ،بلني ) ،
�أده�ش الراق�صون ب�أدائهم اجلمهور
حيث �ضجت القاعة بجوالت من
الت�صفيق .ويف اخلتام قدمت
هدايا للمدربني كانت عبارة
عن ازياء تراثية ارترية وكذلك
�شهد احلفل توزيع ال�شهادات على
املتدربني .
يف لفتة تعرب عن تعميق
التبادالت الثقافية وال�صداقة بني

ال�صني و�إريرتيا  ،وا ختتم احلفل
بالن�شيدين الوطنيني لل�صني
وارتريا.
يجدر بالذكر �أن برنامج تدريب
البيانو والرق�ص بد�أ منذ ال�سابع
من �أغ�سط�س .حيث قدم مدرب على
عزف البيانو و ومعلمة للتدريب
على الرق�ص من جامعة قويت�شو

للعلوم املالية واالقت�صادية يف
ال�صني ()GUFEلت�أهيل ال�شباب
يف دورات منتظمة للعزف على
البيانو والرق�ص لـ  60متدربا
 ،مبا يف ذلك طالب البيانو من
جمعية املو�سيقيني وم�صممي
الرق�ص املحليني والراق�صني
املحرتفني.

فيلم يوم �أ�ضعت ظلي ال�سوري يناف�س يف مهرجان البندقية ال�سينمائي

عر�ض الفيلم ال�سوري "يوم �أ�ضعت
ظلي"� ، ،ضمن امل�سابقة الر�سمية
للدورة الـ  75ملهرجان البندقية
ال�سينمائي الدويل ،لي�صبح �أول
فيلم �سوري ي�شارك يف املهرجان
العريق.
الفيلم من �إخراج �س�ؤدد كعدان،

ومن بطولة و�صناعة جمموعة من
الفنانني ال�سوريني الالجئني.
تقول خمرجة الفيلم �س�ؤدد كعدان
لرويرتز�" :أردت �أن يت�ضمن الفيلم
جمتمعي الذي �أعي�ش فيه ،فلي�س
هناك ما ي�شبه وجه �إن�سان عانى
ويالت احلرب".

تدور �أحداث الفلم يف �سوريا
عام  2012عند اندالع احلرب ،حول
"�سناء" التي حتاول احل�صول على
�أ�سطوانة غاز كي تطهو وجبة �ساخنة
ل�صغريها �أثناء �أبرد �أيام ال�شتاء
التي مرت على البالد .وبينما
تبحث عن الغاز متر "�سناء" ب�أنا�س
فقدوا ظاللهم ،وبقبور يف احلدائق،
و�أ�شجار زيتون حمروقة.
مل تتمكن كعدان من ت�صوير
فيلمها يف �سوريا ،لكنها �سعت كي
جتد �أماكن ت�صوير ت�شبه ال�شام،
لذلك قامت بالت�صوير يف �أماكن على
احلدود ال�سورية اللبنانية ،بينما
قامت بعمليات ما بعد الإنتاج يف
بريوت وفرن�سا واليونان.
وعقب العر�ض الأول الذي �شهدته
البندقية االثنني� ،سوف يذهب الفيلم
�إىل مهرجان تورنتو ال�سينمائي
الدويل حيث ي�شارك هناك .كما �أعلن
عن قبول الفيلم يف مهرجان لندن
ال�سينمائي.

فيلم روما يفوز بالأ�سد الذهبي يف
مهرجان البندقية ال�سينمائي
فاز فيلم “روما” للمخرج احلائز
على جائزة الأو�سكار “�ألفون�سو
كوارون” بجائزة الأ�سد الذهبي
يف مهرجان البندقية ال�سينمائي
ال�سبت املا�ضي .
ونال “وليام دافو” جائزة �أف�ضل
ممثل عن دوره يف فيلم “على عتبة
اخللود” (�آت �إترنيتيز جيت) ،الذي
يتناول ال�سرية الذاتية للر�سام
الراحل ال�شهري فان جوخ.
وفازت الربيطانية “�أوليفيا
كوملان” بجائزة �أف�ضل ممثلة
عن دورها يف فيلم “املف�ضل” (ذا

فيفروت) ،الذي تدور �أحداثه �إبان
حقبة امللكة �آن يف القرن الثامن
ع�رش.
كينت”،
“جينيفر
وفازت
وهي املخرجة الوحيدة �ضمن
مناف�سا على الأ�سد الذهبي،
21
ً
بجائزة جلنة التحكيم اخلا�صة عن
فيلم “العندليب” (ذا نايتنجيل).
وذهبت جائزة الأ�سد الف�ضي،
التي متنح لأف�ضل خمرج �إىل
الفرن�سي “جاك �أوديار” عن فيلمه
الكوميدي “الأخوة الأخوات” (ذا
�سي�سرتز براذرز).
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�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية
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ق�ضايا تنموية

تعترب الأمية بكافة �أ�شكالها و حماورها
�سبب ًا �أ�سا�سي ًا ونتيجة منطقية للتخلف الإقت�صادي
والإجتماعي يف املجتمعات املختلفة  ,بالإ�ضافة �إىل
فظيع للموارد الب�شرية.
هدر
كونها ت�شكل حالة ٍ
ٍ
و يف ظل وجود ن�سبة كبرية من الأميني يف العامل
�سعت معظم الدول �إىل ت�سخري كل �إمكانياتها
للق�ضاء على هذه الظاهرة من خالل برامج حمو
الأمية  .كما قامت ارتريا بت�سخري كافة الإمكانيات
للإ�ستفادة الق�صوى من برامج حمو الأمية التي يتم
تنظيمها عرب وزارة التعليم الإرترية يف الوقت
احلايل و ذلك �إمتداد ًا جلهودها يف هذا املجال يف
املناطق املحررة يف فرتة الكفاح امل�سلح وليتحول
ال�شعار من "حمو الأمية هدف ال يحتمل الت�أجيل "
�إىل " يجب �أن تخلو البالد من بقعة مل متحو �أميتها
" .فهل حققت تلك اجلهود الغايات املن�شودة منها يف
كافة الأم�صار ؟ وما هو م�ستوى معدالتها يف الدول
النامية و الفقرية؟ ما هي التحديات التي تقف
حجر عرثة يف �سبيل الق�ضاء عليها نهائي ًا ؟ وكيف
هي ال�سبل الناجعة لتخطي و جتاوز تلك العقبات ؟
هذا وغريه من ال�شئون ذات ال�صلة ما �سيكون حمور
حلقاتنا حتت هذا العنوان .
�إحتفلت البالد واملجتمع الدويل ب�أ�رسه
يف الثامن من �سبتمرب اجلاري  2018م ,
باليوم الدويل ملحو الأمية  ,وذلك على
�أر�ضية �أن العلم يرفع بيت�أ ال عماد له و
اجلهل يهدم بيت العز و ال�رشف .وهذا وقد
كان مو�ضوع العام احلايل هو " حمو الأمية
وتنمية املهارات "  .ويعد الإحتفال ال�سنوي
بهذه املنا�سبة فر�صة للجهات ذات ال�صلة
لإبراز التح�سينات التي طر�أت على معدالت
الإملام بالقراءة و الكتابة و التفكري يف بقية
حتديات حمو الأمية املاثلة �أمام العامل .
كما ي�سلط ال�ضوء يف هذه املنا�سبة على "
النظر يف م�س�ألة املهارات القرائية التي
يحتاجها النا�س للإ�ستفادة من املجتمعات
التي تزداد رقمنة يف كل يوم  ,ولإ�ستك�شاف
ال�سيا�سات والربامج القرائية الفاعلة
التي تتيح حت�صيل املنافع التي يتيحها
العامل املرقمن "  .كما ي�شري اخلرباء يف
هذا املجال �إىل �أن حمو الأمية يعترب حق ًا
�أ�سا�سي ًا من حقوق الإن�سان و�أ�سا�س عملية
التعلم مدى احلياة  .ومن اجلدير بالذكر
�أن م�س�ألة حمو الأم ّية ت�شكّ ل نواة التعليم
الأ�سا�سي للجميع  ,بالإ�ضافة �إىل كونها
عام ً
ال �رضوري ًا ملحاربة الفقر والق�ضاء

املهن �إعداد
د
�س ادري
�
س
ا
ال
مني

حمو الأمية وتنمية املهارات

واحلد
عليه وخف�ض معدل وف ّيات الأطفال
ّ
من النمو ال�سكاين وكذلك حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني و�ضمان التنمية امل�ستدامة
وال�سالم والدميقراطية يف املجتمعات
 .ومن هنا ي�ؤكد اخلرباء يف هذا املجال
على �أنه " عندما ن�ستثمر يف التعليم و
حمو الأمية  ,ف�إننا ن�ستثمر يف الكرامة
الإن�سانية و التنمية و ال�سالم  .فبتعزيز
حمو الأمية  ,ميكننا م�ساعدة ماليني
النا�س على �أن يخطوا ب�أيديهم �صفحات من
الفر�ص ال�سانحة يف حياتهم و يف م�ستقبلنا
امل�شرتك "  .لذا ي�شري اخلرباء �إىل م�س�ألة
حمو الأم ّية ب�إعتبارها حق ًا من حقوق
الإن�سان و�أداةً لتعزيز القدرات ال�شخ�صية
وحتقيق التنمية الب�رشية و الإجتماعية .
ويف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي
القارئ الكرمي من النظر يف الغايات التي
يت�ضمنها الهدف الرابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة لعام  , 2030واملتعلق ب�ضمان
التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع
وتعزيز فر�ص التعلّم مدى احلياة للجميع:
� 1ضمان �أن يتمتّع جميع البنات والبننيوالفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي
جماين ومن�صف وج ّيد ,مما ي�ؤدي �إىل حتقيق
نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام
. 2030
� 2ضمان �أن تتاح جلميع البنات والبننيفر�ص احل�صول على نوعية جيدة من النماء

والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة
والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين
للتعليم االبتدائي بحلول عام 2030
� 3ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساءوالرجال يف احل�صول على التعليم املهني
والتعليم العايل اجل ّيد واملي�سور التكلفة,
مبا يف ذلك التعليم اجلامعي بحلول عام
2030
 4الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد ال�شبابوالكبار الذين تتوافر لديهم املهارات
املنا�سبة ,مبا يف ذلك املهارات التقنية
واملهنية ,للعمل و�شغل وظائف الئقة
وملبا�رشة الأعمال احلرة بحلول عام 2030
 5الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يفالتعليم و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص الو�صول �إىل
جميع م�ستويات التعليم والتدريب املهني
للفئات ال�ضعيفة ,مبا يف ذلك للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وال�شعوب الأ�صلية والأطفال
الذين يعي�شون يف ظل �أو�ضاع ه�شة بحلول
عام 2030
يلم جميع ال�شباب ون�سبة
� 6ضمان �أن ّكبرية من الكبار ,رجا ًال ون�ساء ًا على حد
�سواء ,بالقراءة والكتابة واحل�ساب بحلول
عام 2030
� 7ضمان �أن يكت�سب جميع املتعلّمنياملعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية
ال�س ُبل من
امل�ستدامة ,مبا يف ذلك بجملة من ُ
بينها التعليم لتحقيق التنمية امل�ستدامة
واتّ باع �أ�ساليب العي�ش امل�ستدامة ,وحقوق
الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني والرتويج
لثقافة ال�سالم ونبذ العنف واملواطنة
العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير
م�ساهمة الثقافة يف التنمية امل�ستدامة
بحلول عام 2030
ولإنزال تلك الغايات على �أر�ض الواقع ,
يتبع الو�سائل التالية :
�أ -بناء املرافق التعليمية التي تراعي
الفروق بني اجلن�سني والإعاقة والأطفال
ورفع م�ستوى املرافق التعليمية القائمة
وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وم�أمونة
وخالية من العنف للجميع
ب -الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املنح

املدر�سية املتاحة للبلدان النامية على
ال�صعيد العاملي ,وبخا�صة لأقل البلدان
منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية
والبلدان الأفريقية  ,لاللتحاق بالتعليم
العايل ,مبا يف ذلك منح التدريب املهني
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والربامج التقنية والهند�سية والعلمية يف
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية
الأخرى بحلول عام 2020
ج  -الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد
املعلمني امل�ؤهلني ,مبا يف ذلك من خالل
التعاون الدويل لتدريب املعلمني
يف البلدان النامية ,وبخا�صة يف �أقل
منوا والدول اجلزرية ال�صغرية
البلدان
ًّ
النامية بحلول عام 2030
وهنالك العديد من التحديات التي كانت
�أو ما زالت ماثلة �أمام ما تبقى من �أهداف مل
يتم �إجنازها  .ومن تلك التحديات ميكننا
�أن نذكر الآتي :
� 1أن معدل الأمية يف الإناث ما زال �أكربمنه يف الذكور
 2وجود هوة يف معدالت حمو الأمية بنيالريف و احل�رض وبني �إقليم و�آخر .
وحتم ًا البد من تقلي�ص وحتجيم تلك
التحديات �إىل �أدنى املعدالت حتى حموها
متام ًا وحتقيق الهدف املتمثل يف تعليم
اجلميع .
ونختم �صفحة اليوم ب�إ�شارة اخلرباء �إىل
�أنه يف املجتمعات احلالية و يف ظل الثورة
التكنولوجية والتقدم يف جمال التقنيات
و املعلوماتية والتي �أف�ضت بال�رضورة
�إىل ات�ساع نطاق الإت�صاالت  ,كان حتمي ًا
حدوث املزيد من امل�شاركة الإجتماعية و
ال�سيا�سية لل�شعوب  ,خا�صة و �أن املجتمع
املتعلم يتميز بتمتعه بالدينامية و تبادل
الأفكار و احلوار البناء وذلك على النقي�ض
من املجتمع غري املتعلم و الذي ت�شكل
الأمية فيه عقبة عظيمة
حتول دون حت�سني الظروف احلياتية
للأفراد بل قد تتخطى ذلك و ت�ؤدي �إىل
الإ�ستبعاد و العنف .

9

الثالثاء 2018 /9 /11

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

يف �أجواء مفعمة بالب�رش والتفا�ؤل ...كليتي االداب والعلوم
االجتماعية والتجارة واالقت�صاد تخرج دفعة من طالبها ..
حممود عبداهلل� /أبوكفاح
�شهدت �ساحة كلية الآداب والعلوم
الإجتماعية بعدي قيح يوم ال�سبت
املوافق الثامن من �سبتمرب 2018م
تخريج الدفعة احلادية ع�رش من
طالبها وكذا طالب الدفعة احلادية
ع�رش من كلية التجارة واالقت�صاد
الذين تلقوا العام الأخري من درا�ستهم
يف مبانيها,ففي ظل تلك االجواء
اخلريفية املفعمة بالأمل واخل�رضة
التي تك�سى كافة �أرجاء املنطقة
املحيطة بذلك ال�رصح العلمي
العمالق  ,بد�أت �أفواج اخلريجني
وب�صحبة ذويهم و�أ�صدقائهم بالتقاطر
اىل املكان املعد لإحتفال التخرج
داخل كلية الآداب والعلوم الإجتماعية
منذ �ساعات ال�صباح الأوىل ,ومع
�إكتمال ح�ضور املدعوين من كبار
م�س�ؤويل احلكومة واالعيان والأ�ساتذة
بد�أت فعاليات احلفل عند ال�ساعة
التا�سعة والن�صف عقب جلو�س
اخلريجني يف الأماكن املخ�ص�صة
لهم بوقفة حداد على �أرواح ال�شهداء
,تبعتها كلمة الرتحيب بال�ضيوف
واملدعوين واملحتفى بهم,لي�صعد
املن�صة بعد ذلك مبا�رشة عميد
كلية الآداب والعلوم الإجتماعية
الدكتور ولدي تن�سائي تولدي ليلقى
كلمة على �رشف املنا�سبة والتي
قال فيها بعد الرتحيب باحل�ضور
وتهنئة اخلريجني (ت�ستوعب كلية
الآداب والعلوم الإجتماعية مبدينة
عدي قيح يف الوقت احلا�رض 1,170
طالب ًا وطالبة حيث متتلك قدرات
وامكانيات جيدة ت�ؤهلها لتقدمي
اخلدمات التعليمية لطالبها بال�شكل
بف�ضل عالقات
املطلوب وذلك
اجلهات
التعاون املثمرة مع
احلكومية واجلبهة واجلهات الدولية
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل).
بدوره قال عميد كلية التجارة
واالقت�صاد الدكتور ا�ستيفانو�س هيلي
ماريام يف الكلمة التي �ألقاها على
�رشف املنا�سبة بان فر�صة التعليم
املجاين التي اتاحتها الدولة
يف اطار جهودها الرامية الر�ساء
العدالة االجتماعية �ساهمت يف جعل
التعليم العايل متاح ًا للجميع،
منا�شد ًا اخلريجني ب�رضورة التفاين
من اجل
والإخال�ص يف العمل
حتقيق التنمية امل�ستدامة والإرتقاء
بالوطن اىل �آفاق �أرحب من التطور
والإزدهار).
بعد الإ�ستماع اىل كلمة كل
من عميد كلية الآداب والعلوم
الإجتماعية وعميد كلية التجارة
والإقت�صاد بد�أت مرا�سم منح الدرجات
العلمية للخريجني (املاج�ستري-
البكالوريو�س –الدبلوم -ال�شهادة)

حيث بلغ
ح�سب تخ�ص�صاتهم
عدد خريجي كلية الآداب والعلوم
الإجتماعية هذا العام  238طالب ًا
منهم  12بدرجة املاج�ستري و164
بدرجة البكالريو�س و 40بدرجة
الدبلوم و 22بدرجة ال�شهادة ،يف
اق�سام علم االنرثوبولوجيا والآثار
,اللغة االجنليزية ,الآداب واللغات
االرترية ,اجليولوجيا,التاريخ,ال
قانون,العلوم ال�سيا�سية والعالقات
الدولية ,علم الإجتماع وال�صحافة
والإعالم والفنون اجلميلة.
كما خرجت كلية التجارة واالقت�صاد
 283طالب ًا منهم  131بدرجة
البكالريو�س و 152بدرجة الدبلوم
يف جماالت املالية واملحا�سبة
وادارة امل�ؤ�س�سات واملحا�سبة وعلم
االقت�صاد وال�سياحة وادارة الفندقة
,حيث در�س ه�ؤالء الطالب مابني
عامني اىل اربعة �أعوام.
ويف ذات ال�سياق �ألقت �ضيفة
ال�رشف وزيرة ال�سياحة �إ�سكالو
منقاريو�س كلمة على �رشف املنا�سبة
ال�شعب
او�ضحت فيها انخراط
الإرتري منذ الأربعينيات يف الن�ضال
ال�سلمي من اجل احلرية والإنعتاق
و�إ�ضطراره لإعالن الكفاح امل�سلح
يف العام 1961م بعد ان �سدت كل
الو�سائل ال�سلمية امامه وخو�ضه
لن�ضال مرير امتد لثالثني عام ًا حتى

حتقيق اال�ستقالل و�إعطاء ال�صبغة
لهذا اال�ستقالل عرب
القانونية
اال�ستفتاء  ,م�شرية اىل التحديات
التي واجهت هذا ال�شعب وت�صديه
لها بكل �شجاعة ورباطة ج�أ�ش وكذا
ن�ضاله امل�ستمر من اجل العي�ش
ب�سالم وا�ستغالل موارده كما ينبغي
,و مو�ضحة ب�أن قطار ال�سالم الذي
بد�أ بني اثيوبيا و�إرتريا وانتهاء
مرحلة الال�سلم والالحرب مل ي�أتي
من فراغ وامنا حتقق بف�ضل �صمود
هذا ال�شعب ,وان اجواء ال�سالم
هذه �ستفيد بال�شك كل منطقة القرن
االفريقي ولي�ست �إرتريا لوحدها
,كما دعت اخلريجني لال�ستفادة من
فر�ص العمل واملناف�سة ال�رشيفة يف
العلوم والتكنولوجيا التي تتيحها
مرحلة ال�سالم التي تقبل عليها �إرتريا
هذه االيام واو�صتهم باهمية تطوير
قدراتهم يف مواقع العمل ل�رضورة
ذلك يف جودة الآداء وحتقيق العدالة
الإجتماعية  .كماا�شارت اىل اتفاق
التعاون امل�شرتك بني اثيوبيا وارتريا
وال�صومال الذي وقع عليه ر�ؤ�ساء
تلك الدول يف اخلام�س من �سبتمرب
اجلاري بالعا�صمة ا�سمرا وزيارة
وزراء خارجية تلك الدول الثالث
اىل جيبوتي ودوره يف ا�شاعة ال�سلم
يف عموم القرن االفريقي ,واو�ضحت
بان كل هذه التطورات �ستفتح �آفاق
ارحب للخريجني لتطبيق املعارف
التي تلقوها على ار�ض الواقع ومن
ثم حت�سني الظروف املعي�شية لهم و
ل�شعبهم على ان يدخلوا هذه املرحلة
بهمة ون�شاط مع الإح�سا�س بعظمة
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.
ويف نهاية كلمتها حيت قوات الدفاع
الإرترية التي ت�صدت لكل العدائيات
وامل�ؤامرات و�أو�صلت البالد اىل هذه
املرحلة املفعمة بال�سالم والنماء
والتطور ,كما هن�أت اخلريجني
جمدد ًا وكذا املعلمني واولياء امور
الطالب ,وخ�صت بالتهنئة �أي�ض ًا

احلكومة التي اتاحت هذه الفر�ص
التعليمية).
وقبيل انتهاء مرا�سم الإحتفال قدم
كل من ممثل خريجي كلية الآداب
والعلوم الإجتماعية وممثل خريجي
كلية التجارة واالقت�صاد كلمتني
�ضافيتني هنئا فيها اخلريجني على
الإجناز الذي حققوه بعد �سنوات من
اجلهود اجلبارة واكدا فيها جاهزية
اخلريجني لتطبيق مادر�سوه على
ار�ض الواقع والعمل بجد واخال�ص
لتحقيق التطور املن�شود بالإ�ستفادة
من تبا�شري مرحلة ال�سالم.
وبنهاية كلمتي ممثلي اخلريجني
وقف اجلميع الداء الن�شيد الوطني
ايذانا بنهاية فعاليات التخريج
التي �سادتها اجواء الفرحة وامل�رسة
لي�رشع الكل يف حتية بع�ضهم البع�ض
ول�سان حالهم يقول جاهزون لتحمل
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا وفاء ًا
لهذا ال�شعب وكذا الوطن الذي قدم
لنا الكثري...
ويف خ�ضم جوالتنا بني اخلريجني
كان لنا �رشف اللقاء باخلريجة
مارتا ظقاي التي تخرجت بدرجة
البكالوريو�س من ق�سم االداب و اللغة
االجنليزية بكلية الأداب والعلوم
الإجتماعية مبدينة عدي قيح والتي
قالت يف و�صفها لفرحة التخرج
(انا �سعيدة جدا بهذا التخرج الذي
انتظرته طوي ً
ال ,واكرث ما�أ�سعدين
هو فرحة ا�رستي التي وقفت معي
طوال ايام الدرا�سة حتى بلوغي اىل
هذه الدرجة ,وبهذه املنا�سبة ادعو
نف�سي واخلريجني لتطبيق معارفهم
ب�شكل عملي حتى تكون لدرا�ستهم
معنى وقيمة ,كما يجب ان ي�ستفيدوا
من مرحلة ال�سالم التي نقبل عليها
هذه االيام يف حتقيق طموحاتهم
امل�ستقبلية وعلى ال�صعيد ال�شخ�صي
امتنى ان اعد مقاالت وكتب ت�ساهم يف
تغيري العقول اىل ماهو اف�ضل وهذا
هو �رس درا�ستي للآداب " .اما اخلريج
عثمان طاهر خريج ق�سم التاريخ
بدرجة البكالوريو�س من كلية الآداب
والعلوم الإجتماعية مبدينة عدي
قيح فيقول ( �سعادتي التو�صف
بهذه املنا�سبة ,ال�سيما وقد ح�صلت
على ثمرة جهدي الذي توا�صل لعدة
اعوام ويف هذه ال�سانحة ادعو نف�سي
وزمالئي اخلريجني لو�ضع خطة
م�ستقبلية ي�سريون على هداها يف
حياتهم العملية ,فنحن بكل �رصاحة
حمظوظون جدا لكوننا نتخرج وقد
عم ال�سالم املنطقة لذا يجب ان
نعمل بهمة ون�شاط من اجل حت�سني
او�ضاعنا وتنمية بالدنا كما ينبغي
)  .ومن جهته يقول اخلريج مو�سى
حممد �سعيد  ,احلا�صل على درجة
البكالوريو�س يف ادراة امل�ؤ�س�سات
من كلية التجارة والإقت�صاد عن

عثمان طاهر

مارتا ظقاي

الأحا�سي�س التي تنتابه وهويعي�ش
تلك اللحظة املهمة يف حياته
(بالن�سبة يل هذا اليوم يعترب اليوم
الذي اح�صل فيه على ثمرة جهد ا�ستمر
 16عاما ,وهو يوم انت�رصت فيه
ارادتنا بف�ضل دعم اال�رسة واحلكومة
التي مل تق�رص جتاهنا,وبكل �رصاحة
انا فخور بهذا الإجناز الذي حتقق يف
مرحلة مهمة جد ًا,اي مرحلة ال�سالم
التي �ستتاح لنا فيها فر�ص كبرية
جدا ,والتي يجب ان ن�ستفيد منها
بال�شكل املطلوب خلدمة انف�سنا
و�شعبنا ووطننا).
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

من �أجل �إجراء �صفقة تبادلية للح�صول على الأرجنتيني باولو ديباال:

العدد (ال�ساد�س)

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

من �أجل البحث عن �أول �أهدافه برفقة البيانكونريي:

بوجبا �سالح مان�ش�سرت يونايتد ل�ضم جنم يوفنتو�س �أليجري ي�سخر �إمكانياته خلدمة رونالدو
ك�شفت تقارير �صحفية� ،أول �أم�س
الأحد ،عن رغبة نادي مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي ،يف التعاقد مع
جنم يوفنتو�س .وقال موقع "فوتبول
�إيطاليا"� ،إن اليونايتد ي�سعى
ال�ستغالل رغبة يوفنتو�س يف �ضم
بول بوجبا ،العب و�سط ال�شياطني
احلمر ،من �أجل �إجراء �صفقة تبادلية
للح�صول على الأرجنتيني باولو
ديباال .و�أ�ضاف �أن جوزيه مورينيو،
املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد،
يريد التعاقد مع الالعب �صاحب الـ 24
عاما ،وي�سعى ال�ستغالل ورقة بوجبا
ً
لتحقيق رغبته .ويعاين ديباال حال ًيا
مع يوفنتو�س ،يف ظل جلو�سه على مقاعد البدالء يف مباراتني متتاليتني ،بعد و�صول كري�ستيانو رونالدو �إىل الفريق،
وت�ألق ماريو ماندزوكيت�ش .وانتقل بوجبا ل�صفوف مان�ش�سرت يونايتد ،قبل عامني يف �صفقة بلغت قيمتها نحو 105
ماليني يورو .وارتبط املوهبة الأرجنتينية ،بالعديد من الأندية �أبرزها باري�س �سان جريمان ،ريال مدريد وبر�شلونة.

بعد ح�صوله على جائزتي الكرة الذهبية والأف�ضل يف العامل:

جنوم الريال يدعمون مودريت�ش ويطوون �صفحة كري�ستيانو

يرى جنوم ريال مدريد� ،أن زميلهم
لوكا مودريت�ش ،ي�ستحق جائزتي
الكرة الذهبية والأف�ضل يف العامل،
على ح�ساب الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،بعد املو�سم الرائع الذي
قدمه الكرواتي ،مع الفريق امللكي
ومنتخب بالده .وذكرت �صحيفة
"ماركا" �أن الظروف تغريت داخل غرفة
خلع املالب�س عن املوا�سم الت�سعة
الأخرية ،التي هيمن فيها رونالدو
على جميع الرت�شيحات على اجلوائز
الفردية ،ليتحول دعم الالعبني �إىل
مودريت�ش .و�أ�ضافت �أن املدرب جولني
لوبيتيجي ،ي�ساند العبه ب�شكل كبري،
من خالل ت�رصيحاته الأخرية ،التي �أبدى فيها ثقته يف فوز مودريت�ش بجائزة الأف�ضل ،نظرا ملا قدمه من مو�سم مميز.
ومن جانبه وقف املدافع نات�شو فرينانديز يف �صف زميله ،حيث �رصح" :مودريت�ش ي�ستحق ما حققه ،كري�ستيانو
قدم الكثري لريال مدريد ،ولكنه �أ�صبح من املا�ضي" .وبات من امل�ؤكد الآن� ،أن جنوم امللكي ،بجانب الإدارة،
طووا �صفحة النجم الربتغايل ،و�أ�صبح كل الرتكيز على دعم مودريت�ش ،للفوز بجائزتي الأف�ضل والكرة الذهبية.

يف بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س:

�أو�ساكا تهزم �سريينا وتتوج بطلة لأمريكا املفتوحة
فجرت اليابانية نعومي �أو�ساكا مفاج�أة كبرية ،باقتنا�صها لقب بطولة
ال�سبت
للتن�س،
املفتوحة
�أمريكا
فازت يف املباراة
املا�ضي ،بعدما
على الأمريكية
ا لنها ئية ،
ينا
�سري
املخ�رضمة،
مبجموعتني
و يليا مز ،
بو ا قع
دون رد،
و ( . )6 - 4
( )6 - 2
�أ و �سا كا
و ح�صد ت
لقب لها ،يف
�أول
بذلك
�سالم ،وحققت
بطوالت اجلراند
حيث
لبالدها،
�إجنازا تاريخيا
ب�أحد الألقاب الكربى.
باتت �أول يابانية ،تفوز
وت�أهلت وليامز ،امل�صنفة  17للبطولة� ،إىل الدور النهائي ،بالفوز على
الالتفية �أن�ستازيا �سيفات�سوفا )6-3( ،و( ،)6-0فيما فازت �أو�ساكا يف
املربع الذهبي ،على الأمريكية مادي�سون كيز )6-2( ،و( .)6-4وكانت
وليامز قد عوقبت بخ�سارة �شوط واحد ،اليوم ،بعد م�شاحنة مع احلكم.

الربتغايل
يزال
ال
رونالدو،
كري�ستيانو
مهاجم يوفنتو�س ،يبحث
عن ت�سجيل �أول �أهدافه
البيانكونريي،
برفقة
منذ ان�ضمامه له يف فرتة
ال�صيفية.
االنتقاالت
ووف ًقا ملا ورد يف �صحيفة
"الجازيتا ديللو �سبورت"،
ف�إن ما�سيميليانو �أليجري،
املدير الفني ليوفنتو�س،
و�ضع خطة من �أجل زيادة فر�ص رونالدو بت�سجيل �أول �أهدافه مع الفريق،
وك�رس حالة النح�س التي الزمته .و�أ�ضافت �أن البيانكونريي �سيكثف �إر�سال
العر�ضيات داخل منطقة اجلزاء ،من �أجل م�ساعدة النجم الربتغايل يف
�إحراز الهدف الأول ،خ�صو�صا يف ظل امتالك الفريق للعديد من الأ�سلحة على
اجلانبني ،مثل جواو كان�سيلو و�أليك�س �ساندرو .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
البيانكونريي هو �أكرث فريق ير�سل الكرات العر�ضية يف الدوري الإيطايل �إىل
منطقة اجلزاء ،عن طريق �ساندرو ،كان�سيلو ،كوادرادو ودوجال�س كو�ستا.
ولفتت �إىل �أن البيانكونريي �أر�سل  79عر�ضية يف املباريات الثالث الأوىل من
الدوري� ،أكرث بـ 9مرات من �إنرت ميالن .وختمت ال�صحيفة ب�أنه منذ عام ،2012
�سجل يوفنتو�س  84مرة من ر�أ�سيات ،بينما �سجل كري�ستيانو وحده  62مرة.

بعد م�ستواه الرائع يف بطولة ك�أ�س العامل:

لي�سرت �سيتي يحتفظ بهدف مان�ش�سرت يونايتد حتى 2023

�أعلن نادي لي�سرت
�سيتي الإجنليزي،
عن جتديد عقد
ماجواير،
هاري
الفريق،
مدافع
حتى عام .2023
احل�ساب
ون�رش
للنادي
الر�سمي
الإجنليزي عرب موقع
"تويرت" مقطع فيديو
لالحتفال بالتجديد
مع الالعب البالغ
عاما.
من العمر ً 25
و�أو�ضحت �صحيفة "ذا �صن" �أن ماجواير �سيح�صل على � 80ألف جنيه �إ�سرتليني
�أ�سبوع ًيا ،يف عقده اجلديد .وذكرت �أن ماجواير ،كان �أحد �أهداف الربتغايل
جوزيه مورينيو ،املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد ،وذلك بعد امل�ستوى الرائع
الذي ظهر يف بطولة ك�أ�س العامل املا�ضية ،لكن لي�سرت �سيتي رف�ض بيعه.

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية
		

ال�سبت � 08سبتمرب

		
		
		
		
		
		
		

		
�	16:00إيرلندا ال�شمالية  2:1البو�سنة والهر�سك
� 19:00سوي�رسا � 0:6أي�سلندا
		
 19:00فنلندا  0:1املجر
		
 19:00رو�سيا البي�ضاء � 0:5سان مارينو
		
� 21:45إجنلرتا � 1:2أ�سبانيا
�	21:45إ�ستونيا  1:0اليونان
 21:45لوك�سمربج  0:4مولدوفا

		

الأحد � 09سبتمرب

		
		
		
		
		
		
		
		

		
�	16:00أوكرانيا � 0:1سلوفاكيا
		
 19:00الدامنارك  0:2ويلز
		
 19:00بلغاريا  0:1الرنويج
 19:00جورجيا  0:1التفيا
		
 19:00مقدونيا � 0:2أرمينيا
 21:45فرن�سا  1:2هولندا
		
 21:45قرب�ص	 � 1:2سلوفينيا
 21:45لي�شتن�شتاين  0:2جبل طارق
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الثالثاء 2018 /9 /11

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

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

الن�سخة الرابعة للبطولة الريا�ضية لقوات الدفاع تتوا�صل بوتري عالية

لندن ت�ست�ضيف احلفل ال�سنوى جلوائز الفيفا

مواجهات كرة الطائرة ت�ست�أثر على متابعات جماهري البطولة الريا�ضية الع�سكرية الفيفا يك�شف النقاب عن املر�شحني لت�شكيلة 2018

على هام�ش الن�سخة الرابعة ع�رش
للبطولة الريا�ضية لقوات الدفاع االرترية
� ،أقيمت يف اليومني املا�ضيني عدد من
املواجهات يف منا�شط كرة القدم وكرة
الطائرة وال�سلة.
ففي مباريات يوم ال�سبت (08
�سبتمرب)  ،تواجه فريقا عمرببب و�سنطق
�ضمن مباريات كرة الطائرة لل�سيدات ،
وكانت الغلبة من ن�صيب فريق عمرببب
ب�شوطني نظيفني بواقع (25 ، 25-13
.)-16
ويف مناف�سات الرجال  ،جدد فريق
عمرببب عزفه حلن االنت�صار بتخطيه
عقبة ال�شعلة بثالثة ا�شواط بي�ضاء
ا�ستقرت عند نتيجة (25-13 ، 26-24
.)25-21 ،
ويف املواجهة الثانية � ،إ�شتعلت
املناف�سة والندية بني فريقي بدهو

وحارينا وح�سمت بعد مباراة مارثونية
امتدت خلم�سة �أ�شواط.
وفر�ض فريق حارينا نف�سه مبكرا
بفوزه بال�شوطني االول والثاين تواليا
بنتيجة ( 25-19و ، )25-12قبل �أن
يقلب العبو فريق بدهو الطاولة على
نظرائهم يف الفريق املناف�س ويفوزوا
بال�شوطني الثالث والرابع  ،ليفر�ض
عليه ال�شوط اخلام�س الذي انتهى بتفوق
فريق حارينا بنتيجة ( ، )15-10يخرج
فائزا بثالثة ا�شواط ل�شوطني.
و�شهد هذا اليوم � ،إقامة مناف�سات
�ضمن بطولة كرة القدم الن�سوية  ،حيث
�إحت�ضن ملعب كرن البلدي مواجهتني
قويتني  ،حيث دارت االوىل بني فريقا
ال�شعلة وبنيفر  ،فيما تبارز يف الثانية
فريقا خمتي وبدهو.
و�سيطر التوازن يف االداء االجمايل

والتقارب يف امل�ستوى على �أطوار
املواجهة االوىل التي دارت بني ال�شعلة
وبنيفر  ،و�ضيع الفريقان عديد الفر�ص
ال�سانحة امام املرمى  ،قبل �أن تخطف
املت�ألقة �س�سونا مو�سيي هدف االنت�صار
الغايل لفريقها بنيفر يف الربع �ساعة
االخري  ،لينتهي اللقاء بفوز بنيفر بهدف
دون مقابل.
�أما املواجهة الثانية التي جمعت بني
خمتي وبدهو  ،فلم تختلف عن �سابقتها
وعرفت �إثارة مرتفعة امل�ستوى  ،حيث
حاز فريق بدهو على اال�سبقية التهديفية
بوا�سطة الهدف الذي احرزته الالعبة لدتا
مياين من ت�صويبة قوية طويلة املدى
 ،اال ان الرد التهديفي من ال�ضفة
االخرى مل يت�أخر طويال وجاء عرب ب�صمة
الالعبة الهام عبداهلل التي �أهدت التعادل
لفريقها خمتي بعد ت�سديدة من داخل
منطقة اجلزاء.
وقبل حلظات من نهاية الوقت الأ�صلي
للمواجهة � ،أر�سلت الالعبة وينتا مو�سيي
كرة معكو�سة من ركنية تهادت مبا�رشة يف
�شباك خمتي معلنة الهدف الثاين وتقود
فريقها لالنت�صار بهدفني لهدف واحد.
جتدر اال�شارة اىل مناف�سات كرة القدم
الن�سوية  ،تدار مبارياتها عرب طاقم
حتكيمي م�ؤلف من احلكمات الدوليات
بداية من الن�سخة االخرية.
هذا وتوا�صلت البطولة يوم االحد
(� 09سبتمرب ) و�سجلت بع�ض النتائج يف
من�شط كرة الطائرة .
ويف مواجهات كرة الطائرة الن�سوية ،
حقق فريق �سيدات ن�رسي فوزا مهما على
مناف�سه ن�رسي ب�شوطني دون رد بواقع
( 25-14و.)25-16
واكت�سح فريق بنيفر للرجال نظريه
من فريق �سنطق بثالثة �أ�شواط دون رد
 ،حيث فاز باال�شواط الثالثة بواقع 27-
.)25-11 ، 25-14 ، 25
�أما اللقاء الثالث ليوم االحد يف الكرة
الطائرة فدار بني فريقا �ساوا ون�رسي ،
�إذ تفوق فريق �ساوا بال�شوطني االول
والثاين بواقع ( 25-15و، )25-19
وعاد فريق ن�رسي يف ال�شوط الثالث
ليفوز بـ (� ، )27-25أما �ساوا فكانت له
الغلبة يف ال�شوط الرابع حيث فاز بواقع
 25مقابل  ، 23لينهي املواجهة بثالثة
�أ�شواط ل�شوط واحد.

التعادل ي�سيطر على مباريات املجموعة ال�سابعة بت�صفيات �أمم �أفريقيا

ك�شف االحتاد الدوىل لكرة القدم
"فيفا" عن قائمة املهاجمني املر�شحني
للتواجد فى الت�شكيلة املثالية لعام
 2018والتى �ضمت  15العبا ً� ،سيتم
اختيار  3العبني منهم.
و�شهدت القائمة تواجد النجم امل�رصى
حممد �صالح املحرتف فى نادى ليفربول
الإجنليزى ،بجانب باولو ديباال مهاجم
يوفنتو�س الإيطاىل ،وكرمي بنزميا مهادم
ريال مدريد الإ�سبانى ،ولوي�س �سواريز
مهاجم بر�شلونة الإ�سبانى ،وكافانى
مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
وفيما يلى قائمة املهاجمني املر�شحني

للتواجد فى الت�شكيلة املثالية لعام
 2018والتى �ضمت  15العبا ً.
جدير بالذكر �أن الت�شكيلة املثالية
لعام � 2018سيتم الك�شف عنها فى حفل
توزيع جوائز االحتاد الدوىل لكرة القدم
"فيفا" ،املحدد لها � 24سبتمرب اجلارى
بالعا�صمة الإجنليزية "لندن".
وذكر االحتاد الدوىل لكرة القدم "فيفا"،
عرب �صفحته الر�سمية على"تويرت"� ،أن
الالعبني املر�شحني جلائزة الت�شكيلة
املثالية التى متنح لأف�ضل  11العبا ً مت
اختيارهم بنا ًء على ت�صويت 25.000
العب حمرتف من  65دولة.

يف حالة �إقالة املدير الفني احلايل ،جوزيه مورينيو

زيدان ي�ضع قائمة �أهدافه حت�سبا لتدريب مان�ش�سرت يونايتد
ك�شفت تقارير �صحفية� ،أن الفرن�سي
زين الدين زيدان ،املدير الفني ال�سابق
لفريق ريال مدريد ،ي�ستعد لتويل املهمة
الفنية ملان�ش�سرت يونايتد ،يف حالة �إقالة
املدير الفني احلايل ،جوزيه مورينيو.
وذكرت �صحيفة "مريور" �أن ي�ضع قائمة
العبني للتعاقد معهم حال توليه املهمة
الفنية للنادي الإجنليزي ،حيث يريد �ضم
الأملاين توين كرو�س ،العب ريال مدريد.

أي�ضا �ضم
و�أ�شارت �إىل �أن زيدان يريد � ً
الكولومبي خامي�س رودرجيز والإ�سباين
تياجو �ألكانتارا ،من بايرن ميونخ ،بالإ�ضافة
للأوروجوياين �إدين�سون كافاين ،العب
باري�س �سان جريمان.
ونوهت �إىل �أنه بالرغم من دعم الإدارة
الإجنليزية للمدرب الربتغايل� ،إال �أنه ال جمال
للهزمية مرة �أخرى يف بطولة الدوري ،بعدما
تلقى الفريق هزميتني يف �أول  4مباريات.

ان�ضم للفريق يف عام  2017قادما من هال �سيتي

االجنليزي ماغواير ٍباق يف لي�سرت خلم�سة �أعوام
�أعلن نادي لي�سرت �سيتي بطل الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم مو�سم
� ،2015-2016أن مدافعه الدويل هاري
ماغواير وقع عقدا جديدا خلم�سة �أعوام.
و�أعرب النادي يف بيان عن "�سعادته
لت�أكيد �أن املدافع هاري ماغواير قد وقع
عقدا جديدا يبقيه يف ملعب كينغ باور
حتى يونيو ."2023
وان�ضم الالعب البالغ من العمر  25عاما
اىل النادي يف العام  2017قادما من هال
�سيتي ،وبات عن�رصا �أ�سا�سيا يف ت�شكيلته
منذ ذلك احلني.

وكان ماغواير حمور قلب دفاع املنتخب
الإنكليزي يف نهائيات ك�أ�س العامل 2018
يف رو�سيا ،و�ساهم يف بلوغه الدور ن�صف
النهائي للمرة الأوىل منذ  .1990و�سجل
ماغواير هدفا يف مرمى ال�سويد (�2-صفر)
يف ربع النهائي.
وقال ماغواير الذي �أ�شارت تقارير
�صحافية اىل �أنه كان حمور اهتمام يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية من مدرب مان�ش�سرت
يونايتد الربتغايل جوزيه مورينيو" ،مذ
�أتيت اىل هذا النادي ،كررت دائما كم
كانوا جيدين معي".

تون�س تعود ب�إنت�صار من �سوازيالند ..وم�صر متزق �شباك النيجر ب�سدا�سية

عادت تون�س من مانزيني بفوزها
الثاين ،وذلك بتغلبها على م�ضيفتها
�سوازيالند �/2صفر يف اجلولة الثانية من
مناف�سات املجموعة العا�رشة للت�صفيات
امل�ؤهلة اىل ك�أ�س الأمم الأفريقية املقررة
يف الكامريون عام .2019
وبعد �أن بد�أت الت�صفيات قبل �أكرث
من عام بالفوز على م�رص �/1صفر بقيادة
نبيل معلول ،حققت تون�س فوزها الثاين
الأحد حتت ا�رشاف مدرب جديد فوزي
البنزرتي الذي خلف معلول املنتقل �إىل
الدحيل القطري.
واكتفى املنتخب ال�سنغايل بالتعادل
 2-2مع م�ضيفه منتخب مدغ�شقر .
�سجل مو�سى كوناتي ( )27وبالدي
دياو كايتا ( )62ثنائية ال�سنغال ،فيما
جاءت ثنائية مدغ�شقر عرب باولني فوايف
( )44وكارولو�س �أندريا ماهيت�سينورو
(.)68
وحقق املنتخب امل�رصي فوزاً كا�سحا ً
على النيجر ب�ستة �أهداف دون رد على
ا�ستاد برج العرب �ضمن اجلولة الثانية
من مباريات املجموعة العا�رشة .
�سجل �أهداف منتخب م�رص ،مروان حم�سن

و�أمين �أ�رشف وحممد �صالح (هدفني)،
و�صالح حم�سن وحممد النني يف الدقائق
 13و 20و 29و 74و 87و(.)90+2
وتعد هذه هي املباراة الأوىل على
الإطالق للمدرب املك�سيكي خافيري
�أغريي مع منتخب م�رص منذ توليه
امل�س�ؤولية ال�شهر املا�ضي ،وهو ما جعل
الأ�ضواء م�سلطة عليه ب�شدة خا�صة بعد �أن
وعد اجلماهري امل�رصية وو�سائل الإعالم
�أكرث من مرة �أنه �سيغري الأداء الدفاعي
الذي ظهر عليه الفري يف مونديال رو�سيا
واللجوء من ثم �إىل النزعة الهجومية.

وحققت مايل فوزها الثاين �أي�ضا ً
يف املجموعة الثالثة وجاء على ح�ساب
م�ضيفتها جنوب ال�سودان بثالثية نظيفة
�سجلها مو�سى ماريغا ( )35و�ساليف
كوليبايل ( )73و�آداما تراوري ( ،)85رافعة
ر�صيدها �إىل  6نقاط يف ال�صدارة بفارق
نقطتني �أمام بوروندي التي تعادلت مع
م�ضيفتها الغابون  ،1-1مقابل نقطة
للأخرية وال نقاط جلنوب ال�سودان.
هذا وحققت كوت ديفوار فوزها
الأول وجاء على ح�ساب م�ضيفتها رواندا

بهدفني �سجلهما جوناثان كودجيا ()45
وماك�س�-آالن غرادل ( ،)49مقابل هدف
مليدي كاغريي (.)66
وحققت �أنغوال فوزها الأول وجاء على
�ضيفتها بوت�سوانا بهدف �سجله جل�سون
( ،)30لتحتل املركز الثالث بفارق 3
نقاط عن موريتانيا الفائزة على بوركينا
فا�سو ( 3نقاط) بهدفني نظيفني.
وتعادل املنتخب التوغويل مع بنني
دون �أهداف ،لتح�صل امل�ضيفة على
نقطتها الأوىل ،فيما حلقت بنني باجلزائر،
املتعادلة مع م�ضيفتها غامبيا ،1-1
ولكل منهما  4نقاط.
وكان التعادل �سيد املوقف �أي�ضا ً يف
املجموعة ال�سابعة ،وبقيت زمبابوي يف
ال�صدارة ب�أربع نقاط وبفارق الأهداف مع
جمهورية الكونغو الدميقراطية بتعادلهما
مع الكونغو وليبرييا بنتيجة واحدة 1-1
على التوايل.
ومتكن املنتخب املغربي من حتقيق
فوز منطقي على ماالوي �/3صفر.
ويدين املغرب بفوزه لكل من حكيم
زيا�ش ( )3ويو�سف الن�صريي ( 42و.)78
ويف ذات املجموعة ،تعادلت الكامريون

مع جزر القمر .1-1
ومني املنتخب ال�سوداين لكرة القدم
بخ�سارة ثانية تواليا ً عندما �سقط على
�أر�ض غينيا اال�ستوائية �صفر ، 1/و�سجل
�إميليو ن�سويه الهدف يف الدقيقة .31
و�ضمن املجموعة الثالثة تعادلت
الغابون على �أر�ضها مع �ضيفتها
بوروندي بهدف لهدف ،ويف الدقيقة 76
متكن بيري�-إميرييك �أوباميانغ من �إدراك
هدف التعادل
يف �إطار مباريات املجموعة ال�ساد�سة
�ضمن الت�صفيات ذاتها تلقت غانا خ�سارة
مفاجئة خارج ملعبها من كينيا بهدف

نظيف �أحرزه نيكوال�س �أبوكو بهدف نظيف
يف الدقيقة  ،39وت�ساوت بذلك منتخبات
غانا وكينيا و�سرياليون يف الر�صيد ولكل
منهم  3نقاط  ،وفازت اثيوبيا على
�سرياليون بهدف دون رد.
ومتكن املنتخب املوريتاين من حتقيق
فوز الفت على نظريه منتخب بوركينا
فا�سو بهدفني دون رد حيث افتتح
الت�سجيل �إ�سماعيل جياكيتي يف الدقيقة
 37و�أ�ضاف كا�سا كامارا الهدف الثاين يف
الدقيقة .40
وانتزعت ليبيا نقطة ثمينة بتعادلها مع
م�ضيفتها جنوب �إفريقيا �صفر�-صفر .

12

الثالثاء 2018 /9 /11

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

�إ
عداد عادل �صالح
يف �سطور

جوزيه ويالرد غيب�س
(1903-1839م)

وكيميائي
فيزيائي
وريا�ضياتي من الواليات املتحدة � ،أ�س�س علم
الفيزياء الكيميائية و له ف�ضل كبري يف تطور علم
الديناميكا احلرارية ويف الريا�ضيات ابتكر ح�ساب
املتجاهات بالتوازي مع "�أوليفر هيف�سايد"
وطبقها على الفيزياء معتمدا على �أفكار "هارمن
قرا�سمان" فقدمها بقالب �أي�رس من ذلك الذي قدمه
هاملتون  .كان والده �أ�ستاذ الن�صو�ص املقد�سة
يف جامعة ييل ،وكانت عائلته تقطن يف بريطانيا
ثم هاجرت �إىل بو�سطن �سنة  .1658ويف عام  1854انخرط يف درا�سة
الريا�ضيات واللغة االتينبة يف جامعة "ييل" التي يعمل بها والده.ويف
عام  1863حاز �شهادة العاملية يف علوم الهند�سة من ذات اجلامعة .ثم
ان�ضم يف �سلك التعليم يف اجلماعة حيث در�س اللغة الالتينية ل�سنتني
ثم فل�سفة الطبيعة يف ال�سنة الثالثة .ويف عام � 1866سافر مع �أختيه
�إىل �أوروبا لأجل الدرا�سة وكان والداهما قد توفيا يف تلك الأثناء .فق�ضى
مع �أختيه �سنة يف باري�س ثم �سنة يف "برلني"ثم �سنة يف "هايدلربغ"
حيث �صادف يف جامعتها كل من "كري�شوف" و"هلمهوتز" وتعد جامعة
"هايدلربغ" �أقدم جامعة يف �أملانيا .ويف عام  1869قفل راجعا �إىل
�أمريكا وعني ا�ستاذا يف الفيزياء الريا�ضياتية يف جامعة "ييل".وحتى
�سنة  1873مل يكن "غيب�س" قد ن�رش بعد �أي ورقة علمية �أو حتى بذل
جمهودا علميا على الرغم من �أنه قد بلغ �آنذاك الرابعة والثالثني من
عمره .فن�رش ورقة عنونها بـال�سبل الر�سومية يف التحريك احلراري
للموائع و�أتبعها ب�أخرى �سماها طريقة يف التمثيل الهند�سي خل�صائ�ص
التحريك احلراري يف املواد بوا�سطة ال�سطح� .أوجد م�صطلح ال�سخانة يف
التحريك احلراري كما حاز تقديرا جلهوده و�سام "كوبالي" من اجلمعية
امللكية يف لندن امتنانا جلهوده.

حكم وامثال

 ال تتلك�أ لتجمع الورود وحتتفظ بها لكن �سر و�ستجد الورود على طولدربك يانعة لتنعم بها.
 من االحالم تنبثق اال�شياء الثمينة الباقية التي ال يذوي جمالها. مُيكن للإن�سان �أن يعي�ش بال بَ�صر ولكنه ال ميكن �أن يعي�ش بال �أمل. الآمال العظيمة ت�صنع الأ�شخا�ص العظماء. النا�س مَعادن  ..ت�صد�أ بامللل ،وتتمدد بالأمل ،و تنكم�ش بالأمل. تذكر يا �صديقي� ،إن الأمل �شيء جيد ،والأ�شياء اجليدة ال متوت�أبد ًا.
 لكل �شيء مطية ومطية العلم التوا�ضع. -يا بني توا�ضع للحق تكن �أعقل النا�س.

غونكاجنيما :تتحول من مركز ن�شاط اىل جزيرة مهجورة خدعته زوجته يف
اليان�صيب ..ثم ربحا
"املليون”
كانت جزيرة "غونكاجنيما" يف
يوم ما �صخرة كبرية يف املحيط
الهادئ ،جل�أ �إليها �صيادو
الأ�سماك يف الظروف اجلوية
ال�سيئة .ولكن بعد اكت�شاف طبقات
الفحم احلجري تغري كل �شيء،
حيث بد�أت �رشكة ميت�سوبي�شي
با�ستخراجه ،لتتحول ال�صخرة
�إىل جزيرة م�أهولة،وا�ستخدمت
�صخور النفايات امل�ستخرجة
يف تعزيز �سواحلها .كما قامت
ال�رشكة بنقل العمال �إىل اجلزيرة
�صباحا و�أعادتهم �إىل مدينة
"ناجازاكي" التي تبعد عنها 15
كلم يف امل�ساء بعد انتهاء وردية
العمل .وكان يعمل �إىل جانب
اليابانيني يف اجلزيرة مواطنون
من كوريا وال�صني .وخالل ذلك،
بد�أ بناء املنازل ال�سكنية يف مدينة
ها�سيما ،و�أ�صبحت اجلزيرة مزدهرة

ّفنان يحقق ً
جناحا بر�سومات بفمه!!..

كان ماركو�س توما�س يف
الـ 26من عمره عندما �أ�صيب
بال�شلل من رقبته �إىل �أ�سفل
ج�سده يف حادث تزلج� .إلاّ
�أن هدية �ألوان مائية من
زوجته �ساعدته على ر�سم
�صورة مل يكن ليتخيلها يف
حياته اجلديدة.

ً
ً
�شابان ي�ضعان مل�صقا مزيفا يحمل �صورتهما مبكدونالدز!! ..
قام طالبان يف جامعة
هيو�سنت بتعليق مل�صق مزيف
يحمل �صورتهما على �أحد
جدران مطعم ماكدونالدز،
والطريف هو �أن �أحد ًا مل
يالحظ املل�صق لعدة �أ�سابيع.

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 �سبتمرب عام 1930م -:بركان �سرتومبويلبجزيرة �صقلية يثور ويلقي بحمم بركانية ت�صل �إىل طنني ،وكانت
ريا على امتداد تاريخه امل�سجل.
تلك هي �أكرث ثوراته تدم ً
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1945م -:بد�أ �أعمال «م�ؤمتراخلم�سة» يف لندن بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي وال�صني
و�إجنلرتا وفرن�سا.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1950م -:الأمريكية فلوران�ست�شادويك ت�صبح �أول �سيدة يف العامل تعرب بحر املان�ش.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1971م -:ان�ضمام البحرينوقطر �إىل جامعة الدول العربية.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 2015م -:حزب العمل ال�شعبياحلاكم يف �سنغافورة يفوز يف االنتخابات الت�شريع َّية ،بقيادة يل ه�سني
لونغ.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1816م -:ولد العامل االملاينكارل زي�س ،ومكت�شف املجهر والعد�سات الب�صرية.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1885م-:ولد االديب االجنليزيديفيد هربرت لوران�س.
 يف احلادي ع�شر من �سبتمرب عام 1733م-:تويف امل�ؤلف املو�سيقيالفرن�سي فران�سوا كوبران.

يف خم�سينيات القرن املا�ضي،
حتى �أنها احتلت عام ،1959
املرتبة الأوىل من ناحية الكثافة
ال�سكانية بني مدن العامل .ولكن
ال�سكان بد�أوا برتك املدينة التي
بد�أت يف االنهيار .ويف �ستينيات
القرن املا�ضي� ،أعيد توجيه
االقت�صاد الياباين نحو م�صادر
طاقة النفط وغريه .ولكن يف عام
 ،1974توقفت عمليات ا�ستخراج
الفحم ب�صورة نهائية ،ما ا�ضطر
جميع �سكان املدينة خالل �أ�سابيع
حمدودة �إىل مغادرتها نهائيا،
وترك مقتنيات كثرية يف منازلهم
ب�سبب تكلفة نقلها العالية .ويف
املقابل ،حظرت ال�سلطات ال�سفر
�إىل املدينة واعتربتها مغلقة ملنع
عمليات النهب وال�رسقة ،واعتربت
من حاول انتهاك احلظر،مهددا
بالرتحيل من البالد .وبعد م�ضي
عدة عقود ،رفع هذا احلظر،
و�أ�صبحت اجلزيرة وجهة ال�سياح
وهواة املغامرات .لذلك يف �أيام
الطق�س اجليد ،تعج اجلزيرة
بال�سياح .ويف عام � ،2015أدرجت
منظمة اليوني�سكو هذه اجلزيرة يف
قائمة الرتاث العاملي .

رجل يكت�شف �أن �صديقه هو والده!!...
اكت�شف رجل من والية

وي�سكون�سن الأمريكية �أن
زميله يف العمل و�صديقه

ملدة عامني هو يف الواقع

والده البيولوجي.

مل يتخيل رجل بريطاين �أن
املقلب املثري للأع�صاب الذي
تعر�ض له من زوجته ال�شهر
املا�ضي� ،أوهمته خالله �أنهما
ربحا مبلغ � 250ألف جنيه
�إ�سرتليني� ،سيتحول �إىل حقيقة
�أف�ضل مما تخيل االثنان ،لريبحا
مبلغ مليون جنيه �إ�سرتليني.
وكانت �شارلوت ( 28عاما) قد
خدعت زوجها دانيال ( 27عاما)
ال�شهر املا�ضي و�أقنعته ب�أنهما
ربحا اليان�صيب ،لذا ف�إنه مل
ي�صدقها عندما ات�صلت لتخربه
ب�أنهما ربحا مبلغ مليون �إ�سرتليني
بعد �شهر واحد من "املقلب"
الأول.
و�أو�ضح دانيال �أنه �أنهى
املكاملة و�أعطى الهاتف لأخيه
ليتحدث معها ،لت�ضطر زوجته �إىل
�إر�سال �صورة من الر�سالة الن�صية
التي تثبت ب�أنهما ربحا.وينوي
الزوجان �أن ينفقا املال ل�رشاء
منزل جديد يكفي لهما و�أبنائهما
اخلم�سة.
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كلبان يدخالن مو�سوعة جيني�س !!..

�أبهر كلبان الكثريين من خالل قفزهما
لدرجة عالية حمطمني بذلك الأرقام

القيا�سية ملو�سوعة "جيني�س".
وا�ستطاع الكلبان القفز مل�سافة
و�صلت �إىل مرت و� 91سم.وقالت
�شبكة "يو بي �آي" الأمريكية� ،إن
الكلبة امل�سماه "في�رس" وهي
من نوع الكالب ال�سلوقية،
ا�ستطاعت القفز ملرت و91
�سنتيمرت ،وتبعتها الكلبة
"جريونيمو" بنف�س الرقم.
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