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الرئي�س ا�سيا�س ي�ضع اكليل الزهور يف الن�صب التذكاري ل�شهداء فنقل

و�ضع فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي �صباح التا�سع من فرباير
 2019اكليل زهور على الن�صب
التذكاري ل�شهداء عملية فنقل ،يف
طوالوت مبدينة م�صوع مبنا�سبة
التا�سعة
بالذكرى
االحتفال
والع�رشين لعملية فنقل.
تبعه كل من �سكرتري اجلبهة

ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد /االمني حممد �سعيد ورئي�سة
االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة/
تخ�آ ت�سفاميكائيل وحاكم اقليم
�شمال البحر االحر العميد تخلي
لب�سو ,
وكان ال�سيد /االمني حممد
�سعيد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية

للدميقراطية والعدالة قد افتتح يف
الثامن من فرباير اجلاري فعاليات
االحتفال بذكرى عملية فنقل التا�سعة
والع�رشين ،التي ح�رضها كبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة
وجماهري غفريةحتت �شعار" فنقل
معجزة تاريخية".
التي �شملت برامج ثقافية

وريا�ضية وغريها من الربامج،
التي عك�ست وجمدت املعجزات
وعظمة
االرترية،
والبطوالت
الن�ضال الوطني واال�ست�شهاد،
باال�ضافة اىل دور ال�شباب االرتري
عرب املراحل.
و�أختتمت فنقل فعالياتها يوم
االحد العا�رش من فرباير اجلاري

امني حيلي :
ان�شطة�إدخال
ا�صحاح البيئة

يعمل ال�سكان يف امني حيلي
الدخال ا�صحاح البيئة يف كافة
املناطق من اجل مكافحة االمرا�ض
الناجمة عن نق�ص النظافة.
وذكر م�س�ؤول العيادة باملديرية
املمر�ض برهي كيداين يف ال�سمنار
الذي قدم ل�سكان املديرية االمرا�ض
ال�ضارة التي حتدث نتيجة لقلة
النظافة ،مو�ضحا ان  34منطقة
اجنزت برنامج ا�صحاح بيئي يف
اطار اجلهود احلثيثة املنتظمة
الدخاله يف كافة ارجاء املديرية
 ،و�سوف يجري العمل املن�سق
ال�ستمراريته يف املناطق املتبقية.
من جهته قال م�س�ؤول وحدة
ا�صحاح البيئة يف الفرع باالقليم
ال�سيد /حممد �صالح ،انه
يتطلب بيئة نظيفة ل�ضمان �صحة
املواطنني ،منا�شدا املواطنني
لرفع وعيهم من اجل العناية
بنظافة البيئة.
والقى مدير املديرية ال�سيد /
ابرهام مكونن يف ختام ال�سمنار
كلمة ذكَّ ر فيها مناطق املديرية
كافة للعمل اجلاد ل�ضمان اال�صحاح
البيئي ،منوها جميع اال�رس
للم�ساهمة الن�شطة والهامة لتنفيذ
الربنامج بنجاح.
وتوجد يف مديرية امني حيلي
 105منطقة يف  17ادارة �ضاحية.

الرئي�س الغيني �ألفا كوندي يغادر البالد خمتتما زياته الر�سمية
قام رئي�س جمهورية غينيا
�ألفا كوندي يف التا�سع من فرباير
 2019بزيارة عمل ر�سمية اىل
ارتريا ا�ستغرقت يوما واحدا
تلبية للدعوة التي قدمها له
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي.
وكان يف ا�ستقبال الرئي�س �ألفا
كوندي لدى و�صوله مطار م�صوع
الدويل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي  ،حيث ا�ستقبل ا�ستقباال
ر�سميا .ح�رض مرا�سم اال�ستقبال
معايل وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب �آب
وحاكم اقليم �شمال البحر االحمر
العميد تخلي لب�سو.
وبحث فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي مع نظريه الغيني �ألفا
كوندي تعزيز العالقات الثنائية
وتقوية مكانة القارة االفريقية
يف املحافل الدولية ،وتعزيز
الوحدة االفريقية ،فيما تبادال
االفكار يف الق�ضايا الثنائية
ويف
واالقليمية والدولية.
الت�رصيح الذي ادىل به الرئي�س

الفا كوندي لوكالة االنباء
االرترية ايرينا ،عرب عن اعجابه
للخطوة واملبادرة ال�شجاعة التي
اتخذها فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء االثيوبي
�آبي احمد ،مو�ضح ًا بان املبادرة
تعد مثاال يحتذى  ،خللق فر�ص
كبرية يف منطقة القرن االفريقي
ويف القارة االفريقية عامة.
وذكر الرئي�س كوندي بانه مل�س
مواقف وفهم م�شرتك يف العديد
من الق�ضايا يف اطار احلوار الذي
اجراه مع فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ،ورغم ق�رص الزيارة �إال
�أنه او�ضح بان ال�شعب االرتري
�شعب م�ضياف ويقوده قائد
متوا�ضع .كما تفقد الزعيمان
�شواطئ قرقو�سم الذي كان يعج
بكافة الفئاة العمرية الزائرة.
رافق الرئي�س �ألفا كوندي يف
زيارته للبالد وزير اخلارجية
ممادي توري ،ووزير التعاون
الدويل الدكتور جيني تايتا،
وم�ست�شارين بوزارات املوا�صالت
امل�ؤ�س�سات
وبع�ض
والزراعة

احلكومية .وغادر رئي�س جمهورية
غينيا �ألفا كوندي البالد ال�سبت

خمتتما زيارته الر�سمية التي
ا�ستغرقت يوما واحدا تلبية

للدعوة التي قدمها له فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي .
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ال�سيناتور �إميي كلوبو�شار تعلن تر�شحها النتخابات الرئا�سة الأمريكية  2020بومبيو يف وار�سو لت�شكيل حتالف �ضد �سلوك �إيران

�أعلنت ال�سيناتور الدميقراطية
�إميي كلوبو�شار تر�شحها خلو�ض
�سباق انتخابات الرئا�سة الأمريكية
عام .2020
وقالت املدعية العام ال�سابقة،
وع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي عن
والية ميني�سوتا �إنها "ترت�شح من
�أجل كل �شخ�ص يريد �أن يحظى عمله
بالتقدير".
ونالت كلوبو�شار اهتمام و�سائل
الإعالم عندما اختلفت مع بريت كافانو
خالل جل�سات ا�ستماع مبجل�س ال�شيوخ
حول تر�شيحه لع�ضوية املحكمة
العليا يف الواليات املتحدة.
وتن�ضم كلوبو�شار ( 58عاما)
�إىل قائمة غري م�سبوقة ت�ضم 4
ن�ساء من احلزب الدميقراطي �أعلن
حتديهن للرئي�س دونالد ترامب

االنتخابات
خالل
الرئا�سية املقبلة وهن:
اليزابيث وارن وكاماال
هاري�س وتلو�سي غابارد
وكري�ستني غيليرباند.
بد�أت عملها كمحامية
يف �رشكة خا�صة لت�صبح
بعدها املدعي العام
يف مقاطعة هينبني يف
عام � ،1998أكرث مقاطعات والية
ميني�سوتا ازدحام ًا بال�سكان.
وبعد ثماين �سنوات ،انتخبت
لتمثيل ميني�سوتا يف جمل�س ال�شيوخ،
لت�صبح �أول �سيدة حت�صل على هذه
الوظيفة.
وقد افتخرت كلوبو�شار منذ فرتة
طويلة بقدرتها على التعامل مع
معار�ضيها ،وبدا ذلك جليا يف ما
كتبته عام  2015يف مذكراتها "�أنا
اختلف دون �أن �أكون كريهة".
وكتبت "ال�شجاعة تعني �أن تقف
بجانب �شخ�ص ال تتفق معه من �أجل
حت�سني البالد".
متكنت من حتويل  43مقاطعة من
مقاطعات ترامب يف ميني�سوتا �إىل
جانبها يف االنتخابات الن�صفية العام

املا�ضي� ،إال �أن نهجها احلزبي قد ال
ي�ساعدها يف حزب يهيمن عليه الي�سار
التقدمي.
على �سبيل املثال ،حتدثت عالنية
�ضد �سيا�سات الهجرة واحلدود التي
ينتهجها ترامب ،لكنها مل تعلن دعمها
للتحرك من �أجل �إلغاء "وكالة الهجرة
واجلمارك" يف الواليات املتحدة.
وقد طالب اثنان من معار�ضيها
وهما كري�ستني غيليرباند ووارن
عالنية بتفكيك الوكالة ،بينما قالت
هاري�س �إنها حتتاج �إىل "�إعادة فح�ص
ب�شكل دقيق".
وجتنبت م�رشوع قانون الرعاية
ال�صحي الذي يطالب به بريين
�ساندرز والذي يعرف با�سم "الرعاية
الطبية للجميع" ،مف�ضلة دعم "انتقال
معقول".
وي�شعر الكثري من الي�ساريني �أي�ض ًا
�أن �إ�صالحاتها التعليمية ،التي دعت
فيها �إىل تخفي�ض تكلفة التعليم،
لي�ست كافية.
وتدعم كل من هاري�س ومناف�سها
املحتمل �ساندرز جعل التعليم
اجلامعي جماني ًا بالكامل.

بد�أ وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو االثنني ،جولة يف و�سط
�أوروبا ت�شمل املجر و�سلوفاكيا
وبولندا� ،أمال يف ت�شكيل حتالف �ضد
�سلوك �إيران.
بالإدارة
م�س�ؤولون
وقال
الأمريكية� ،إن بومبيو ي�سعى خالل
جولته تعوي�ض نق�ص الوجود
الأمريكي الذي فتح الطريق �أمام قدر
�أكرب من النفوذ ال�صيني والرو�سي يف
و�سط �أوروبا.
تت�ضمن اجلولة م�ؤمترا يعقد يف
العا�صمة البولندية وار�سو ب�ش�أن
ال�رشق الأو�سط ت�أمل وا�شنطن �أن

الغارديان :تفا�صيل حماولة انقالب �ضد �أبو بكر البغدادي

تناولت ال�صحف الربيطانية عددا
من ق�ضايا ال�رشق الأو�سط �أبرزها
املقابلة احل�رصية للغارديان عن
االنقالب الفا�شل الذي تعر�ض له �أبو
بكر البغدادي زعيم تنظيم داع�ش ،
وت�سا�ؤالت ب�ش�أن حترير املناطق
التي ي�سيطر عليها التنظيم يف �شمايل
العراقي و�رشقي �سوريا.
و ن�رشت �صحيفة الغارديان تقرير ًا
ت�ضمن مقابلة ح�رصية �أجراها مرا�سلها
مارتن �شلوف يف �سوريا بعنوان "ر�أيت
زعيم داع�ش بعيني".
ويقول ال�شاهد �إن عنا�رص �أجنبية
لداع�ش خا�ضت معركة
تابعة
ا�ستمرت يومني �ضد حرا�س �أبو بكر
البغدادي� ،إال �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
خ�رسوا املعركة وقتلوا.
وي�شري كاتب املقال �إىل �أن ال�شاهد
الذي حتدث للغارديان بعدما مت
تهريبه من �آخر معاقل التنظيم يف
�رشق �سوريا ،م�ضيف ًا �أن "القتال كان
يف الك�شمة ،وهي قرية تقع بالقرب
من باغوز يف �سبتمرب ".
ونقل كاتب التقرير عن ال�شاهد
جمعة حمادي حمدان ( 53عاما) قوله

"ر�أيته بعيني االثنتني"،
م�ضيف ًا " كان يف الك�شمة ويف
�سبتمرب  ،حاولوا اخلوارج
القب�ض عليه ،وكانت هناك
معارك �ضارية ،وكان هناك
العديد من الأنفاق بني
املنازل ،وكان �أغلبيتهم من
تون�س ،كما ُقتل الكثري من
النا�س حينها".
وقال حمدان �إن "البغدادي
انتقل بعدها �إىل باغوز" ،مو�ضح ًا
�أن البغدادي وحر�سه اخلا�ص بقوا
يف املنطقة تقريب ًا � 6شهور قبل �أن
يهربوا منها".
و�أردف "الكل كان يعلم �أين ي�سكن �أبو
بكر البغدادي وكان يتجنب الذهاب
مع حرا�سه �إىل و�سط البلدة كما كان
ي�ستخدم �سيارة حمراء �أوبل".
وتابع بالقول �إن "تنظيم الدولة
ر�صد جائزة ملن يجلب املخطط
الرئي�سي لالنقالب �أو معاذ اجليزري
وهو مقاتل �أجنبي �سابق".
وي�شري كاتب التقرير �إىل �أن
البلدة �شهدت قتا ًال عنيف ًا خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع كما �أن "قوات �سوريا
الدميقراطية �أعلنت عن �سيطرتها على
 41موقع ًا تابع ًا للتنظيم الإرهابي"،
بح�سب كاتب التقرير.
وختم بالقول �إنه يعتقد �أن قادة
تنظيم الدولة يخب�ؤون رهائن �أجانب
قب�ضوا عليهم خالل اخلم�س �سنوات
املا�ضية وينوون امل�ساومة عليهم
عندما يحني الوقت ،ومنهم ال�صحايف
الربيطاين جون كانتايل.

النواب على القبول ب�أحد اخليارين:
�إما خروج باتفاق ترييزا ماي� ،أو
خروج بدون اتفاق ،وهو �سيناريو
ترف�ضه الأو�ساط االقت�صادية.
ور�أى امل�س�ؤول عن ملف بريك�ست يف
"تدعي
حزب
العمال �أن ترييزا ماي ّ
ّ
ب�أنها حترز تقدم ًا بينما هي يف الواقع
تلعب لعبة الوقت" ،و�أ�ضاف "على
الربملان �أن يقول الأ�سبوع املقبل
+كفى ،+و�أن ي�ستلم زمام الأمور ب�ش�أن
ما يجري".
والأحد �أي�ض ًا �أجابت ماي على
ر�سالة كان �أر�سلها �إليها زعيم حزب
العمال جريميي كوربني ،و�أكّ د لها
فيها � ّأن حزبه �سي� ّؤيد اتفاق الطالق مع
ت�ضمن بع�ض ال�رشوط
بروك�سل �إذا ما
ّ
وال �سيما بقاء اململكة املتحدة يف
احتاد جمركي مع االحتاد الأوروبي.
وردت ماي على ر�سالة كوربني
ّ

مبثلها ،مقرتحة �إجراء مزيد من
العمال بهذا
املحادثات مع حزب
ّ
ال�ش�أن وال �س ّيما ملناق�شة "ترتيبات
بديلة" حلل م�شكلة �شبكة الأمان
املتعقلة ب�إيرلندا.
و�أدخل بند �شبكة الأمان على
اتفاق بريك�ست كحلّ �أخري لتفادي
عودة احلدود يف جزيرة �إيرلندا بني
جمهورية �إيرلندا الع�ضو يف االحتاد
الأوروبي ومقاطعة �إيرلندا ال�شمالية
التابعة لربيطانيا.
وين�ص هذا البند على بقاء اململكة
ّ
املتحدة �ضمن احتاد جمركي مع
االحتاد الأوروبي وبقاء مقاطعة
�إيرلندا ال�شمالية الربيطانية �ضمن
ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة لل�سلع
وذلك لتفادي �أي رقابة جمركية
مادية بني �شطري جزيرة
وحدود
ّ
�إيرلندا.

مادورو ين�شر قوات خا�صة عند احلدود مع كولومبيا

�أفادت االنباء الواردة من
فنزويال ب�أن الرئي�س نيكوال�س
مادورو �أمر بن�رش مئات من عنا�رص
القوات اخلا�صة عند احلدود مع
كولومبيا ،و�سط الأزمة ال�سيا�سية
التي ت�شهدها بالده .و �أن وحدات
من القوات اخلا�صة يف اجلي�ش
الفنزويلي و�صلت مقاطعة تات�شريا
احلدودية تلبية لأوامر �صادرة من
مادورو ،م�شريا �إىل �أن عدد ه�ؤالء
الع�سكريني يتجاوز � 700شخ�ص.
ونقلت و�سائل �إعالم م�ؤخرا
عن م�صادر فنزويلية معار�ضة
قولهم �إن اجلي�ش قطع ج�رسا عند
احلدود مع كولومبيا ملنع �إدخال
امل�ساعدات الإن�سانية الدولية �إىل
فنزويال.
ورف�ض مادورو قبول امل�ساعدات
الدولية معتربا �إياها ذريعة لبدء
تدخل ع�سكري تقوده الواليات
املتحدة يف بالده ،وقال" :يريدون
�إر�سال �شاحنتني �صغريتني فيها
�أربعة قدور .فنزويال لي�ست
بحاجة �إىل �صدقة� .إذا �أرادوا

ا مل�سا عد ة ،
ا
فلي�ضعو
حدا للح�صار
والعقوبات".
ت�شهد
و
يف
فنزويال
ا لأ �سا بيع
الأخرية �أزمة
�سيا�سية عميقة
خلفية
على
�إعالن رئي�س الربملان خوان
غوايدو نف�سه يف  23يناير رئي�سا
م�ؤقتا للبالد بدال من مادورو
واعرتاف بع�ض الدول بذلك ،ويف
مقدمتها الواليات املتحدة.
من جانبه ،اعترب مادورو
�أن غوايدو "دمية بيد الواليات
املتحدة" متهما وا�شنطن مبحاولة
تدبري انقالب �ضده داخل بالده.
املواطنني
�آالف
اجتاز
الفنزويليني الأحد احلدود �إىل
كولومبيا عرب ج�رس �سيمون
بوليفار الدويل.
ت�صاعدت التوترات يف فنزويال

منذ عدة �أ�سابيع عندما �أعلن خوان
غوايدو رئي�س الربملان الفنزويلي
املعار�ض حلكم الرئي�س نيكوال�س
مادورو ،يوم  23يناير ،نف�سه
قائما ب�أعمال رئي�س الدولة حتى
�إجراء انتخابات رئا�سية جديدة
يف بالده.
ويف اليوم التايل� ،أعلنت
الواليات املتحدة اعرتافها
بغوايدو رئي�سا م�ؤقتا لفنزويال،
وحذت حذو وا�شنطن ع�رشات
الدول ،فيما �أكدت رو�سيا وال�صني
وعدد من الدول الأخرى دعمها
ملادورو باعتباره رئي�سا �رشعيا
لبالده.

بريطانيا تريد وقتا �إ�ضافيا لإدخال تعديالت على اتفاق بريك�ست

�أعلن وزير بريطاين الأحدّ � ،أن
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي �ستعر�ض
على النواب �أن مينحوها وقت ًا �إ�ضافي ًا
للتفاو�ض مع بروك�سل ب�ش�أن �إدخال
تعديالت على اتفاق بريك�ست.
ومن املقرر �أن تخرج اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي يف 29
مار�س� ،إال �أن الغمو�ض ال يزال يكتنف
طريقة �إمتام هذا الطالق التاريخي
بعد رف�ض النواب الربيطانيني

بغالبية �ساحقة يف 15
يناير التفاق تفاو�ضت
عليه ماي مع بروك�سل
لأ�شهر طويلة.
ماي
وحتاول
كذلك احل�صول على
تنازالت من بروك�سل
لتحظى بت�أييد النواب
اخلروج،
التفاق
لكن املحادثات مع
الأوروبيني تتعرث دائم ًا عند م�س�ألة
بند "�شبكة الأمان" اخلا�ص ب�إيرلندا.
وفيما �سينظر جمل�س العموم
اخلمي�س يف اال�سرتاتيجية التي
�ستتبع� ،أكد وزير الإ�سكان جيم�س
بروكن�شاير الأحد لهيئة الإذاعة
الربيطانية "بي بي �سي" � ّأن احلكومة
�ستقرتح على الربملان �أن يناق�ش من
جديد خيارات خمتلفة لربيك�ست حتى

نهاية فرباير ،يف حال الف�شل يف
التو�صل التفاق جديد.
وكانت احلكومة اقرتحت �أن
ي�صوت النواب اخلمي�س على الطريق
ّ
امل�ستقبلي الذي �سي�سلكه بريك�ست،
يف حال الإخفاق يف التو�صل �إىل اتفاق
جديد بحلول الأربعاء.
وقال بروكن�شاير "بالت�أكيد �سنكون
�أمام نقا�ش برملاين (الأ�سبوع املقبل)،
مع اقرتاح �سيجري تقدميه ،اقرتاح
مهم �ستطرحه احلكومة".
أنّ
و�أ�ضاف "لكنني �أعتقد � ه من
املهم �أي�ض ًا �أن يتاح للحكومة تقدمي
ّ
مقرتح �آخر ،يف حال مل يجرِ ت�صويت
(جديد) حول (اتفاق بريك�ست) قبل 27
فرباير".
وا�ستنكر حزب العمال ،املعار�ض
الأ�سا�سي يف البالد ،ما اعتربه تالعب ًا
من احلكومة لك�سب الوقت بهدف �إجبار

ت�شكل فيه حتالفا �ضد
�إيران.
و�سرتكز معظم زيارة
بومبيو لبولندا على هذا
امل�ؤمتر الذي ت�شارك
الواليات املتحدة يف
ا�ست�ضافته ب�ش�أن " م�ستقبل
ال�سالم والأمن يف ال�رشق
الأو�سط".
و�سيح�رض مايك بن�س نائب الرئي�س
الأمريكي امل�ؤمتر الذي ي�ستمر يومني
ويبد�أ يف  13فرباير .وت�أمل وا�شنطن
يف ك�سب دعم لزيادة ال�ضغط على
�إيران كي تنهي ما ت�صفه ب�سلوك هدام
يف ال�رشق الأو�سط و�إنهاء براجمها
النووية وال�صاروخية.
وكان الرئي�س دونالد ترامب قد
ان�سحب العام املا�ضي من اتفاق
�أبرم يف  2015من �أجل احلد من
ن�شاط �إيران النووي ،ولكن االحتاد
الأوروبي م�صمم على التم�سك
باالتفاق.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بوتفليقة يعلن ُّ
تر�شحه ً
ر�سميا لالنتخابات الرئا�سية املقبلة �شكري :دور تركيا يف ليبيا مقلق
�أعلن الرئي�س اجلزائري ،عبد
العزيز بوتفليقة ،تر�شحه النتخابات
الرئا�سة املقررة يف �أبريل  ،على
الرغم من حالته ال�صحية املتدهورة
منذ �سنوات ،واحتجاج املعار�ضة
على بقائه يف ال�سلطة.
و�أوردت وكالة الأنباء الر�سمية
خرب تر�شح بوتفليقة ،البالغ
من العمر  81عاما ،والذي توىل
الرئا�سة عام .1999
ووعد بوتفليقة يف بيان تر�شحه
بتنظيم "ندوة وطنية �شاملة" من
�أجل معاجلة الق�ضايا "ال�سيا�سية
يف
واالجتماعية
واالقت�صادية
البالد" ،واقرتح "�إثراء للد�ستور" بعد
انتخابه لفرتة رئا�سية خام�سة.
وي�ستعمل الرئي�س اجلزائري
الكر�سي املتحرك حاليا ،ونادرا

ما يظهر علنا منذ �أن �أ�صيب ب�سكتة
دماغية يف عام  ،2013ومل ي�صدر
عنه �أي ت�رصيح ب�ش�أن م�شاركته يف
االنتخابات الرئا�سية قبل اليوم.
وكان حزب جبهة التحرير
الوطني ،الذي ميلك �أغلبية املقاعد
يف الربملان� ،أعلن دعمه لرت�شح
بوتفليقة مطلع هذا ال�شهر.
وقال الوزير الأول� ،أحمد
�أويحيى ،الذي يدعم حزبه
التجمع الوطني الدميقراطي تر�شح
بوتفليقة� ،إن مر�ض الرئي�س ال
مينعه من �أداء مهامه الد�ستورية.
وكان اللواء املتقاعد ،علي
غديري ،البالغ من العمر  64عاما،
�أول من �أعلن تر�شحه لالنتخابات
الرئا�سية بعد الإعالن ر�سميا عن
تاريخ �إجرائها.

وي�شارك يف انتخابات �أبريل حزب
حركة جمتمع ال�سلم  ،مبر�شحه عبد
الرزاق مقري ،رئي�س احلزب.
وقال مقري �إن �صحة بوتفليقة
املتدهورة ال ت�سمح ب�أداء مهامه يف
قيادة البالد.
و�أعلن حزب جبهة القوى
اال�شرتاكية عدم م�شاركته يف هذه
االنتخابات ،ودعا �إىل مقاطعتها
بطريقة "كثيفة وفعالة و�سلمية".

م�صر و �إثيوبيا وال�سودان تتفق ب�ش�أن مفاو�ضات «�سد النه�ضة»

اتفق قادة م�رص وال�سودان
و�إثيوبيا ،يف �أدي�س �أبابا ،على
العمل للتو�صل �إىل توافق حول
جميع امل�سائل العالقة ب�ش�أن
مفاو�ضات �سد النه�ضة الإثيوبي.
اتفق الزعماء امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ،والإثيوبي

�آبي �أحمد ،وال�سوداين عمر
الب�شري ،يف �أدي�س �أبابا،
الأحد  10فرباير ،،2019
على �أال مي�س �سد النه�ضة
م�صالح الدول الأخرى.
كما اتفق الر�ؤ�ساء الثالثة
خالل اللقاء الذي جمعهم
على هام�ش �أعمال قمة
االحتاد الإفريقي ،على �أن يعقد
وزراء اخلارجية والري للبلدان
الثالثة اجتماعا قبل نهاية ال�شهر
اجلاري من �أجل تنفيذ ما اتفق عليه
الر�ؤ�ساء والإعداد لقمة �أخرى .
و�أكد قادة الدول الثالث خالل

القمة احلاجة �إىل م�شاركتهم
لر�ؤية واحدة �إزاء م�س�ألة ال�سد،
تقوم على �أ�سا�س اتفاق �إعالن
املبادئ املوقع يف اخلرطوم،
و�إعالء مبد�أ عدم الإ�رضار مب�صالح
الدول الثالث يف �إطار املنفعة
امل�شرتكة.
كما تطرقت القمة الثالثية �إىل
مجُ مل �أبعاد العالقات القائمة
بني الدول الثالث ،و�سبل تعزيز
التعاون بينها ،مع اال�ستمرار يف
الت�شاور والتن�سيق املكثف �إزاء
خمتلف املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك.

قائد ع�سكري �أمريكي يرجح �سحب القوات الأمريكية من �سوريا خالل �أ�سابيع

قال اجلرنال جوزيف فوتيل،
قائد القيادة الع�سكرية املركزية
الأمريكية� ،إن �سحب القوات
الأمريكية من �سوريا وفقا لأوامر
الرئي�س دونالد ترامب من املحتمل
�أن يبد�أ خالل �أ�سابيع.
ولكنه �أكد �أن "توقيت االن�سحاب
على وجه الدقة يتوقف على الو�ضع
امليداين يف �سوريا".
ويعد اجلرنال فوتيل ،واحدا من
امل�س�ؤولني الع�سكريني الأمريكيني،
الذين حذروا من عودة املت�شددين
مرة �أخرى �إذا مل توا�صل الواليات
املتحدة وحلفا�ؤها �ضغوطها على
داع�ش بعد ان�سحاب الأمريكيني من
�سوريا.
وقد تعر�ض الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب� ،إىل انتقادات �شديدة
ب�سبب قرار �سحب قوات بالده من
�سوريا.
وقال ترامب ،يف منت�صف دي�سمرب

 ،عن القوات الأمريكية
يف �سوريا�" :سيعودون
و�سيعودون
جميعا،
فورا" ،معلنا "هزمية"
داع�ش يف �سوريا.
وقد فوجئ حلفاء
املتحدة
الواليات
وم�س�ؤولون �أمريكيون
ب�إعالن ترامب .و�رسعان
ما ا�ستقال وزير الدفاع ،جيم�س
ماتي�س ،وامل�س�ؤول الأمريكي
البارز ،بريت ماكغورك.
اجلرنال
ت�رصيحات
وت�أتي
الأمريكي يف الوقت الذي ت�شن فيه
قوات �سوريا الدميقراطية ،وهو
حتالف ت�شكل وحدات ال�شعب الكردية
الغالبية العظمى منه ،هجوما على
�آخر جيب يخ�ضع ل�سيطرة م�سلحي
داع�ش قرب احلدود مع العراق
ونفذ التحالف الدويل بقيادة
الواليات املتحدة غارات جوية على

دعا البابا فرن�سي�س حكومات
العامل الأحد املا�ضي التخاذ
�إجراء حا�سم ملواجهة �أن�شطة
تهريب الب�رش التي تقدر بنحو
 150مليار دوالر �سنويا،
والت�صدي ملحنة املاليني من
�ضحايا اال�ستعباد يف الع�رص
احلديث.
وكان البابا يلقي كلمة �أمام
ع�رشات الآالف يف �ساحة القدي�س
بطر�س بالفاتيكان ،وذلك بعد
يومني من تخ�صي�ص الكني�سة

يوما
الكاثوليكية
�سنويا لل�صالة من
�أجل �ضحايا تهريب
الب�رش وزيادة الوعي
بالق�ضية.
وقال البابا فرن�سي�س "�أوجه
منا�شدتي للحكومات خا�صة حتى
ميكن مواجهة �أ�سباب هذا البالء
بح�سم وحماية ال�ضحايا".
العبودية
مل�ؤ�رش
ووفقا
العاملي لعام  2016الذي تن�رشه
م�ؤ�س�سة ووك فري احلقوقية ف�إن

مواقع التنظيم مع ا�ستمرار القتال
ل�ساعات.
ويعتقد �أن نحو  600جهادي
يدافعون عن �آخر معقل لهم ،وهو
جيب �صغري يقع يف حمافظة دير
الزور� ،رشقي �سوريا.
وتكبد تنظيم داع�ش خ�سائر
فادحة ،غري �أن الأمم املتحدة تقول
�إن التنظيم ال يزال لديه ،بح�سب
تقارير ،ما بني � 14ألفا و � 18ألفا
من امل�سلحني يف العراق و�سوريا،
من بينهم ثالثة �آالف �أجنبي.

البابا يدعو لتحرك حا�سم �ضد "بالء الع�صر"

قال وزير اخلارجية
امل�رصي �سامح �شكري �إن
الدور الذي تلعبه تركيا
يف بع�ض الدول وخا�صة يف
ليبيا "دور مقلق" وال نقبل
�أن ميتد �إىل دول �أخرى يف
القارة الإفريقية.
و�أفاد �شكري ب�أن ما يحدث
يف ليبيا له ت�أثري مبا�رش
على م�رص ،وتابع قائال
�إن ت�أمني احلدود امل�رصية
الليبية يكلف الكثري من اجلهد واملوارد والأرواح.
و�أ�ضاف "نحن نعلم جيدا ما هي م�صاحلنا ولدينا القدرة للدفاع عنها ..ويف
الوقت ذاته ال نحجر على �أي عالقات �أخرى طاملا �أنها مل ت�أت ب�شكل مبا�رش
بال�رضر علينا".
ولفت وزير اخلارجية �إىل وجود جهات تتدخل يف ال�ش�أن الليبي وتقدم الدعم
وال�سالح وتوفر املوارد للتنظيمات الإرهابية.
وتابع قائال "الدول والأجهزة تر�صد عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات..
و�إذا كانت هناك م�صداقية لدى املجتمع الدويل عندما يعقد امل�ؤمترات
ملكافحة الإرهاب والق�ضاء عليه فال بد �أن يواجه هذه احلقائق ويتعامل معها
ب�شكل �رصيح حتى ال ي�صبح يف الأمر ازدواجية ورمبا توظيف �سيا�سي مغلوط
لهذه الظواهر".
و�شدد �شكري على �أن دوافع م�رص جتاه الأفارقة دائما حتمل اخلري والتعاون
امل�شرتك ،م�شددا على �أن لبالده كلمة واحدة وتوجها واحدا و�أن التكامل
الإفريقي يغلق الباب �أمام الأطماع اخلارجية.

ال�سعودية� :أمر ملكي جديد يخ�ص �سلك الق�ضاء

�أ�صدر امللك �سلمان
بن عبد العزيز ملك
العربية
اململكة
�أمرا
ال�سعودية،
ملكيا بتعيني 50
قا�ضيا بوزارة العدل
للعمل يف خمتلف
حماكم اململكة.
وزير
و�أو�ضح
رئي�س
العدل،
املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وليد بن حممد ال�صمعاين � ،أن الأمر امللكي
وما ت�ضمنه من تعيينات ،ي�أتي امتدادا للدعم املتوا�صل من امللك �سلمان
وحر�صه واهتمامه مبرفق الق�ضاء.
ويف وقت �سابق� ،أ�صدر امللك �سلمان بن عبد العزيز قرارا بتعديل املادة
 30من نظام جمل�س الوزراء .ون�رشت وكالة الأنباء ال�سعودية الن�ص
اجلديد للمادة  30وجاء فيها ما يلي "يبني النظام الداخلي ملجل�س الوزراء
ت�شكيالته الإدارية واخت�صا�صاتها وكيفية قيامها ب�أعمالها".
و�أ�صدر امللك �أمرا ب�إن�شاء جهاز با�سم "ديوان جمل�س الوزراء" ،يتوىل
املهمات ذات ال�صلة مبمار�سة جمل�س الوزراء ورئا�سته اخت�صا�صاتهما ،كما
مت �إحلاق الأمانة العامة للمجل�س ،وهيئة اخلرباء ،والأجهزة املرتبطة
بالديوان امللكي و�إداراته ذات ال�صلة ،بديوان جمل�س الوزراء.

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

فاك�س127749 :

ما يقدر بنحو  45.8مليون �شخ�ص
يعي�شون يف �شكل ما من �أ�شكال
العبودية يف �أنحاء العامل.
و�أ�ضاف البابا "بو�سعنا جميعا
التحرك وينبغي �أن نبذل املزيد
من اجلهد ونقدم امل�ساعدة بالإبالغ
عن حاالت ا�ستغالل وا�ستعباد
الرجال والن�ساء والأطفال".

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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دور التعليم يف حت�سني احلياة
االقت�صادية للمتعلمني
التعليم كحق �إقت�صادي �إن�ساين
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
كما �أن التعليم ينظر �إليه كعن�رص هام
و�أ�سا�سي لتطوير الإن�سان وت�أهيله من جميع
النواحي للعي�ش بكرامة  ،وجعله قادرا على
التعامل مع خمتلف م�شاكل احلياة عامة ،
ف�إنه �أي�ضا ويف نف�س الوقت ينظر �إليه كعامل
هام و�رضوري لتمكني الإن�سان من مقابلة
حاجاته الإقت�صادية  ،ولذلك تنادي جميع
الوثائق ال�صادرة عن اخلرباء التعليميني
والإقت�صاديني والإجتماعيني ......الخ
ب�أهمية ح�صول جميع �أفراد املجتمع كبارا
و�صغارا ذكورا و�إناثا مدنا وريفا عليه  ،كما
ت�ؤكد ذلك القوانني واملوجهات الأ�سا�سية
التعليمية لبالدنا باعتباره حقا �أ�سا�سيا
�إن�سانيا جلميع املواطنني .
ومن �أهم القوانني ال�رضورية لإ�شاعة
حق الإن�سان يف جمال الثقافة والتعليم
والرتبية الآتي -:
 1العمل مببد�أ حق التعليم للجميعلأنه يعترب من �أهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
يف احلياة  ،و�إتاحة الفر�صة لكل فرد يف
تنمية طاقاته من خالل م�ؤ�س�سات الثقافة
والتعليم .
 2مبد�أ حق �إ�شاعة ثقافة احلوار البناءيف امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية � ،ضمان ًا
لرفع الكفاءة القيادية يف العمل وجتديده
وتطويره .
للنمو  3-تفعيل مبد�أ ت�أكيد الأولوية
للق�ضاء على الأمية ،لأن الأمية تعترب عائق ًا
كبريا �أمام التنمية والتجديد  ،فهي تعترب
ميدانا للتفكرياملتع�صب واخلرايف على حد
�سواء .
 4مبد�أ الت�أكيد على �سنوات التعليمالأ�سا�سي للجميع والتو�سع والتنوع يف
م�ؤ�س�سات التعليم الثانوي واجلامعي
والعايل ملواجهة مطالب �سوق العمل.
 5الأخذ مببد�أ �أهمية الرتكيز على مفهومالتعليم امل�ستمر مدى احلياة والإعداد للتعلم
الذاتي مما ي�ساعد الإن�سان على التكيف
مع واقعه حيث ي�صبح فاع ًال ال جمرد تابع
�أوم�ستقبِ ل فقط .

 6-.الأخذ مببد�أ تر�سيخ امل�ساواة والتقدير
لكل فروع املعرفة الإن�سانية وخرباتها �سواءا
كان عمال ذهنيا ،عمليا ،تنظيميا ،فنيا،
�إنتاجيا ،تعليميا �أو جماليا.........
 7-.الأخذ مببد�أ التقدير املتكافئ ملختلف
الأن�شطة املجتمعية وتكاملها ،لأن الإن�سان
كائن مركب من طاقات خمتلفة :بدنية،عقلية،
اجتماعية ،روحية،وجدانية وتنمية هذه
الطاقات يتطلب الوفاء باحتياجاتها
البيولوجية واجل�سمية واملعنوية......
الخ .
 8الأخذ مببد�أ التكامل بني جميع املعارفالإن�سانية ومتكني املتعلم من احل�صول على
جميع فروع املعرفة  ،حيث �أن واقع التعليم
يف كثري من بلدان العامل الثالث يركز على
ح�صول الإن�سان على املعلومات اجلزئية عن
طريق تلقني وح�شو الأذهان باملعلومات.
 9العمل مببد�أ احل�صول على املعرفةوالتعليم واكت�ساب املقدرة على التعليم
باعتباره من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان
يف �أي زمان ومكان  ،وتت�ضاعف �أهمية هذه
احلاجة كلما كان هذا الإن�سان ينتمي �إيل
منطقة تقع يف ب�ؤرة الأحداث االقت�صادية
واالجتماعية .....الخ .
 10كما �أنه ال ميكن �إغفال العالقاتاجلوهرية بني �إ�شباع حاجة الإن�سان �إىل
التعليم والتعلم و�إ�شباع الكثري من حاجاته
الأخرى ،فالتعليم اجليد واملن�سجم مع
متطلبات �سوق العمل ميكن الإن�سان من
احل�صول على فر�صة عمل منا�سبة تدر عليه
دخال ميكنه من �إ�شباع كثري من حاجاته (
غذاء � ،صحة الثقافة،ا�ستثمار �أوقات الفراغ
. ) ...............
 11ويف عامل اليوم تكت�سب ق�ضية التعليموالتعلم �أهمية ق�صوى يوما بعد يوم وب�شكل
مطرد  ،لي�س فقط جمرد �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
التعليمية ومدها بجميع الأدوات املادية
الكمية الالزمة والقوى الب�رشية العديدة
وكفى  ،بل �أ�صبح ال�سعي لتح�سني ورفع
م�ستويات الكفاءة التعليمية ومتابعة اجلودة
والنوع الذي ميكن �أ�صحابه من املناف�سة
مع غريهم من الدول والأفراد يف �سوقي العمل

املحلي والعاملي  ( ،و�إال �أ�صبح عن�رصا
ملجرد ت�ضييع للوقت وللإمكانات املادية
منها واملعنوية للدولة وللأفراد امللتحقني
به على حد �سواء )  ،ولهذا �أ�صبح اجلميع
يعطيه الهم الأكرب  ،حيث ظل ي�شغل اهتمام
املخططني اال�سرتاجتيني وجميع اجلهات
املهتمة بتطور ومناء البلدان  ،كما �أ�صبح
ي�شغل جميع الأ�رس والأفراد يف حر�صهم
للإلتحاق بامل�ؤ�س�سات التي تفيدهم علميا
وعمليا واختيار ما ي�ساعدهم منها يف حت�سني
حياتهم االقت�صادية واملعي�شية  ،مهما كلفهم
ذلك من التكاليف املادية واملعنوية  ،وبكل
ما تعنيه الكلمة وبال مبالغة �أو تهويل فقط
�أ�صبحت ق�ضية التعليم وخمرجاته ( �أي
نوعية اخلريجني منه ومدى قدرتهم على
الإ�سهام املنتظر منهم يف بناء البلدان ) ،
هي الق�ضية املركزية ايل ت�ستحوذ على تفكري
واهتمام جميع دول العامل ل�سبب ب�سيط
ومعلوم وهو �أن التعليم هو الذي يتحكم على
الكفاءة والقدرة والعقل الب�رشي  ،و�أن
الب�رش يعتربون متطورن �أو مت�أخرون بالنظر
�إىل ما و�صلو �إليه من التطور ( عقليا وفكريا
وعلميا ) � ،أو بتعبري �آخر �أنهم ي�ستطيعون
الإ�سهام يف بناء وتطوير بلدانهم تبعا
مل�ستوى تطورهم العلمي والفكري  ،كما
�أن التعليم والتنمية الب�رشية قد �أ�صبحتا
الأداتني الرئي�سيتني املرتبطتني بق�ضية
التنمية والتطور امل�ستدامني للبلدان .
ويف هذا ال�سياق قد �أ�صبحت عملية التقييم
امل�ستمر لنتائج التعليم ملعرفة مدى قدرتها
على تلبية احلاجات الإقت�صادية لالفراد
وللجماعات التي حت�صل على التعليم ت�سري
على قدم و�ساق  ،مما يت�سبب دوما على
التغيريات �سواءا يف املناهج �أو يف القائمني
على التعليم  ،وكذلك املنفذين للعملية
التعليمية وعلى ر�أ�سهم املعلمون واملدراء
التنفيذون ......الخ  .مما �أظهر الكثري من
عدم التجان�س بني خمرجات التعليم ب�شكل
عام والعايل ب�شكل خا�ص و�سوق العمل ،
مما جعل الرتبويني يبحثون عن
العوامل امل�س�ؤولة عن عدم التوافق �أو
التجان�س بني خمرجات التعليم ومتطلبات
�سوق العمل والتي ميكن تلخي�صها يف النقاط
التالية -:
 1عدم التجان�س كنتيجة لعدم وجودمعايري وافية لتوزيع الطالب بني التخ�ص�صات
ح�سب متطلبات ال�سوق
 2عدم التجان�س الناجت عن عدم �إ�رشاكقطاع العمل يف و�ضع الربامج وحتديد
�سيا�سة القبول.
 3عدم التجان�س الناجت عن عدم التن�سيقبني ق�سم تطوير املناهج وامل�س�ؤولني من
�سوق العمل.

 4عدم التجان�س لعدم وجود التعاونبني اجلهات املخططة مل�ستقبل القوى
العاملة ومكتب العمل بال�شكل املطلوب 5-
عدم التجان�س الناجت عن عدم جدوى الإر�شاد
الطالبي  6-وجود ارتفاع ملحوظ لن�سبة
الت�رسب ( عدم اال�ستمرار حتى نهاية الدرا�سة
والتخرج ) بني طالب املدار�س وكذلك
اجلامعة .
 7الإعتماد على �أ�سلوب التلقني يف التعليمالعام والعايل � 8-ضعف االعتمادعلى التعليم
التطبيقي وكذلك التعليم التعاوين 10- -
عدم تنمية القدرة على الإبداع واالبتكار .
ومبا �أن احل�صول على التعليم من �أجل
العمل وت�أمني امل�ستقبل يعترب من �أهم �أهداف
العملية التعليمية الهادفة �إىل بناء الإن�سان
قبل كل �شيئ  ،اي بناء القدرات الب�رشية
بتح�سني م�ستويات ال�صحة واملعرفة
واملهارات من ناحية  ،وانتفاع النا�س
بقدراتهم املكت�سبة يف وقت الفراغ  ،ويف
�أغرا�ض الإنتاج والن�شاط يف �أمور الثقافة
واملجتمع ......الخ  ،و�إذا مل يتكاف�أ
اجلانبان ( �أي التعليم والكفاءة املطلوبة
ملمار�سة العمل املهني والوظيفي  ،ف�إن
التعليم مل ي�ؤد وظيفته الأ�سا�سية وهي ت�أهيل
الإن�سان تعلميا ومهنيا ليكون كفوءا مناف�سا
لأقرانه من اخلريجني داخليا وخارجيا  ،كما
�أنه مل يتحقق فيها مفهوم التنمية الب�رشية
الذي ي�أخذ بعني االعتبار لي�س فقط ح�صول
املواطن على التعليم الأ�سا�سي وحمو �أميته
 ،بل واي�ضا حقه يف احل�صول على التعليم
الذي يجعل منه �إن�سانا م�ؤهال ي�ستطيع
التعامل مع جميع امل�ستجدات واملخرتعات
يف عامل اليوم.
التنمية الب�رشية
 .ووفق ًا ملفهوم
امل�ستدامة يت�ضح �أن الدخل لي�س �إال واحد
من اخليارات التي يريد النا�س �أن مي�سكوا
بها  ،بالرغم من �أهميته الوا�ضحة  ،ولكن
ال يجوز�أن نلخ�ص حياة الب�رش يف احل�صول
عليه  .ولذلك ف�إن التنمية الب�رشية يجب �أن
تفيد �أكرث من جمرد زيادة الدخل والرثوة ،
�إن جوهرها يجب �أن يكون الب�رش .وت�أ�سي�س ًا
على ذلك ف�إن التنمية الب�رشية باخت�صار هي
عملية متكني الإن�سان من حتقيق �إن�سانيته
وقيادة حياته على نحو �أف�ضل  ،والإن�سان
كما هو معروف كائن مركب يف حاجاته
املرتبطة بكيانه البيولوجي  ،ويف حاجته
املعنوية النابعة من ما�ضيه و حا�رضه
وتطلع ًا مل�ستقبله  .وهو منتج وم�ستهلك
 ،وهو مر�سل وم�ستقبل  ،وهو مبدع يدرك
بحوا�سه  ،كما يت�صور بخياله  ،مما يوجب
على برامج التنمية الب�رشية املرتكزة على
التعليم العمل على ت�أمني كل تلك اجلوانب
وا�ستثمارها فيه كما ينبغي . .
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قومية التقرنية اوجه الت�شابه والت�أثر
والت�أثري الذي يجمع
قومية التقرنية مع
القوميات الإرترية االخرى

متتلك قومية التقرنية ح�ضارة قدمية ،مبنية على
قوانني عرفية ,كما تعترب اي�ضا حلقة و�صل بني الثقافة
العربية والإفريقية.
قومية التقرنية هي من القوميات الإرترية الت�سع ولها
تراث وعادات وتقاليد عريقة ولإبراز جوانب هذا الرتاث
الرثي اجرينا احلوار التايل مع بع�ض املهتمني والعارفني
برتاث قومية التقرنية ليعرفوا القراء على بع�ض من
تراث وتقاليد وعادات قومية التقرنية الذي كانت
وما ظلت تتبعه يف حياتها اليومية وهم الراوي
وامل�ؤلف� /سلمون درار ،واملدير واملنتج
الفني /كح�ساي قربي هيوت ،و�إليكم
حمتوى هذا احلوار.

اجرى احلوار :جمال حممد علي
اجلزء الرابع

ال�سيد� /سلمون درار :عموما تراث قومياتنا
الإرترية فيه اوجه ت�شابه وكذلك فيه بع�ض
الفروقات �إال انه ما يجمع القوميات الإرترية
من اوجه ت�شابة يف عاداتها وتقاليدها
وتراثها عموما هو اقل مما يفرقها يف ذلك
فنجد جميع التقاليد واال�ساليب املتبعة يف
الزواج ،االحزان واالعمال اليومية من زراعة
ورعي ،وقوانني عرفية جندها حا�رضة يف
تراث جميع القوميات الإرترية و�إن �إختلفت
ا�شكالها وا�ساليبها هي يف ا�سا�سها وغايتها
هي متا�سك القومية و موا�صلة ن�سلها على
ا�سا�س �سوي �ضمن تراث قوي ميكنه ليحافظ
على هذه الغاية� ،إذا اخذنا الزواج على �سبيل
املثال والتقاليد املتبعة فيه ،حيث جند ان
جميع القوميات لها ا�ساليب تتبعها ل�سالمة
و�ضمانة هذا الزواج ،فت�ضمن ذلك من خالل
ا�سلوب دقيق مكون من افكار تقليدية متوارثة
تتبعها يف امل�صاهرة وهي �شكليات مت�شابهة او
باالحرى واحدة يف جميع القوميات .كذلك يف
زمننا هذا ال ميكن القول ان القومية الفالنية
هي قومية مل يحدث يف ا�صولها �إختالط مع
القوميات االخرى�( ،إال قومية الر�شايدا)
فمعظم القوميات الإرترية هي مزيج من
ال�ساللة ال�سامية واحلامية والكو�شية ،فلي�س
هناك قومية ا�صولها من �ساللة واحدة فقد
جرى �إختالط ومتاذج جلميع تلك ال�سالالت
التي مت ذكرها عرب الزمن .كما انه للفرتة
الزمنية التي �سبقت التحرير اي الثورة
الإرترية كان لها دور يف تقارب القوميات
الإرترية وت�أثرياتها الثقافية يف ما بينها.
اما يف عدم الت�شابه بني القوميات هو جند لكل
قومية لغتها اخلا�صة بها ولديها ما مييزها
عن اخواتها من تقاليد وعادات .ا�ضاف ال�سيد/

كح�ساي قربي هيوت :القوميات الإرترية جتمعها
اوجه ت�أثر وت�أثري يف ما بينها يف جميع
مناحي حياتها اليومية �ضمن تقاليد وعادات
وتراث متبعة ،ف�إذا ما اخذنا ا�شكال وانواع
الفن التقليدي للقوميات حيث انه �إيقاعات
وفلكلور واغاين التقري والبلني والتقرنية
هي متماثلة �إىل حد بعيد من حيث الإيقاعات
وا�شكال الفلكلور ،ف�إيقاع ورق�صات (�سربا) عند
التقرنية ما عدا (كدا) �(،س�سعيت) عند البلني
و(ك�سك�س) عند التقري هي متطابقة حيث انه
اي فرد من القوميات الثالثة ال ي�صعب عليه

ان ي�ؤدي رق�صاتها وين�سجم �ضمن �إيقاعاتها.
كذلك جند يف االالت املو�سيقية التقليدية
امل�ستخدمة يف جميع القوميات مثل االدات
الإيقاعية حيث هي من اهم االدوات التقليدية

الإيقاعية يف القوميات الإرترية ،وكذلك
االدات املو�سيقية النغمية املزمار جنده يف
جميع القوميات ،واالدات الوترية جندها
كذلك عند معظم القوميات با�شكال متفاوتة مع
�إختالفات يف االوتار ونغماتها و�شكلها.

الإ�ستعمار واللجوء وت�أثرياته ال�سلبية كانت او
الإيجابية على تراث وفلكلورالقومية؟
ال�سيد /كح�ساي قربي هيوت :عموما الفن
والرتاث يتكون من خالل ثالثة نقاط ا�سا�سية
وهي اوال القومية وما تبنيه مرتكزة على
تراثها ،وثانيا ما تت�أثر به القومية من
خالل امل�صاهرة واجلرية مع قوميات اخرى
و�شعوب اخرى وكذلك الإ�ستعمار واحلروب
وغريها ،وثالثا العاملني يف جمال املو�سيقى
من فنانني ومو�سيقني وملحنني وما يقوموا
بدجمه من فن ل�شعوب اخرى مع فنهم وتراثهم
اال�صلي وي�صبح ذلك مع مرور الزمن �ضمن
الرتاث الفني للقومية ،لذلك من خالل هذه
العوامل الثالثة يتم الت�أثري ال�سلبي والإيجابي
على تراث وفلكلور جميع القوميات .كما ان
املدن لها ت�أثرياتها على الرتاث ،فالإ�ستعمار
الإيطايل كان له دور ا�سا�سي يف هذه الت�أثريات
من خالل جلبه للمو�سيقى الغربية واالتها
املو�سيقية احلديثة وميكن ان نذكر منها بع�ض
االالت املو�سيقية وما ا�صبح �ضمن تراث بع�ض
القوميات مثل الهورمنيكا ،وكذلك بع�ض
املواد امل�صنعة مثل غطاء زجاجة الكوال

وغريها والذي ا�صبح �ضمن ادوات ت�ضفي
ا�صوات مو�سيقية تربط على ال�سيقان اثناء
الرق�ص لدى بع�ض القوميات .وكذلك ما قام
به الإ�ستعمار من ت�أثري من خالل املدار�س
املو�سيقية واالمثلة هي عديدة يف ذلك� ،إال
انه ميكن النظر لتلك امل�س�ألة بجميع جوانبها
وميكن القول اننا ت�أثرنا �سلبا و�إيجابا من
جميع هذه العوامل ،وذلك يرتكز على مدى
تعاملنا معها وفهمها لنجنب انف�سنا وتراثنا
من ت�أثرياتها ال�سلبية م�ستفيدين من جانبها
الإيجابي بحزر ودقة .وا�ضاف ال�سيد� /سلمون
درار :ميكن ان نق�سم مدى الت�أثريات الإيجابية
وال�سلبية على القومية من منظورين وذلك من
خالل �ساكني القرى واملدن �إذ انه اكرث من
يت�أثر بتلك العوامل هم �ساكني املدن النهم اكرث
�إحتكاكا بامل�ستعمر وخمتلف و�سائل الإعالم �إن
كانت للم�ستعمر او جلهات اخرى ففي املدن
جند ان امل�ستعمر يعمل على تو�سيع وخلق
خمتلف التفرقات الدينية القومية القبلية
الننا جند املدن ي�سكنها خمتلف القوميات
والقبائل واالطياف الدينية املختلفة لذلك
جند ان امل�ستعمر يكون له ت�أثري اكرب عليهم
�سيا�سيا وثقافيا و�إجتماعيا من خالل ادوار
ال�سينما وامل�سارح واالم�سيات الثقافية
واملدار�س ومناهجها التعليمية .بعك�س ذلك
�ساكني القرى جندهم يعي�شوا يف نطاق قومي
�ضيق فمعظم القرى الإرترية جند ان تكوينها
يتكون من قومية وديانة واحدة لذلك ال يجد
امل�ستعمر االر�ضية والفر�ص املنا�سبة لإدخال
الفروقات الدينية والقومية� ،إال ان افراد القرى
القريبة من املدن جند انهم يت�أثروا ببع�ض
ما يت�أثر به �ساكني املدن وذلك لإحتكاكهم
املبا�رش باملدن من خالل اال�سواق او املدار�س
وغريها من عوامل.
وكذلك ترك اهل القرى لقراهم نازحني �إىل
املدن وذلك ميكن ان نعتربه جلوء بالن�سبة
لهم فبداية يكون اللجوء القريب النهم يرتكوا
نطاق القومية والديانة ال�ضيق ليجدوا انف�سهم
داخل حميط وا�سع مكون من خمتلف القوميات
والديانات بت�أثرياتها الثقافية وال�سيا�سية
والإجتماعية.
على العموم فكل م�ستعمر يعتمد على
الركيزة الفنية والثقافية وال�سيا�سية لري�سي
اوا�رص �إ�ستعماره و�إ�ستمراريته� .إال انها
ت�أثريات �سلبية طفيفة ومتكنا من زح معظمها
والإ�ستفادة من �إيجابياتها.
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تد�شني جمموعة �شعرية لل�شاعر ت�سفاماريام ولدي ماريام

�شهدت قاعة فندق امبا�سويرا
حفل تد�شني جمموعة �شعرية
يف ال�ساد�س من فرباير اجلاري
لل�شاعر ت�سفاماريام ولدي
ماريام و�سط ح�ضور عدد من
الثقايف
بال�ش�أن
املهتمني
واالبداعي بعنوان" دير خالد".
وقد تويف م�ؤلف الكتاب
ال�شاعر ت�سفاماريام ولدي
ماريام يف العام  2015قبل
ان يرى الكتاب النور ،اال
ان الكتاب طبع مببادرة من
الثقايف
بال�ش�أن
املهتمني
وا�رسته
وزمالئه
والفني
ومعارفه وخا�صة مطبعة حدري
للن�رش .
وقال ال�سيد افرمي هبتظيني
من مطبعة حدري الذي القى
كلمة فيما يتعلق باملراحل

التي مر بها الكتاب لبلوغ
مرحلة الطباعة ،ان الكاتب
�أظهر وفائه يف �رسد ا�شعاره
بطرق خ�ضعت للكمال ،مرتكزا
على ف�صاحة اللغة وبيان
الو�صف والتعمق وغريها من
املعايري الرقية ل�رسد الق�صائد
ال�شعرية ،مما جعل الق�صائد
جدا،
ا�ستثنائية
ال�شعرية
مو�ضحا بانها هدية كبرية لكنز
الفنون االرترية عامة وخا�صة
للق�صائد ال�شعرية.
التوثيق
م�س�ؤول
وقال
والبحوث باجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد
زمهرت يوهن�س الذي قدم
التقييم ان ( بلوغ جمموعة
من الق�صائد ال�شعرية " دير
اىل مرحلة الطباعة
خالد"

تاريخ حتقق يف علم الق�صائد
ال�شعرية) وافاد بالتف�صيل
بان العمل الراقي املرتكز
على اال�صالة ،عك�س الكاتب
من خالله قدراته الكامنة
وابداعاته الفنية وو�ضع فيها
ذكرياته ب�صورة رائعة.
اال�شعار
كتاب
ويحتوي
الرتاثية اىل � 492صفحة،
وت�شتمل على  12ف�صال  ،لغة
التقرنية و �أنا ،ودور قراءة
الق�صائد ال�شعرية ،و158
ق�صيدة خمتلفة اال انها ترتبط
يف �آفاق واحدة.
وقد �ألقيت يف املنا�سبة
قراءة ا�شعار ترجمت اىل اللغة
االجنليزية بعنوان" عيال عدنا"
�أي بئر منطقتنا" وغريها من
الق�صائد املرتجمة.

م�صر ت�ستعر�ض نتائج معر�ض القاهرة الدويل للكتاب

�أعلنت احلكومة امل�رصية
اليوم اجلمعة ،نتائج معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب “دورة
اليوبيل الذهبي” الذي ا�ستمر
يف الفرتة من  23يناير حتى
 5فرباير املا�ضي ،وذلك بعد
حالة جدل �صاحبت �إعالن نقل
املعر�ض من �أر�ض املعار�ض
�إىل منطقة التجمع هذا العام،
ورف�ض بع�ض دار الكتب
امل�شاركة.
ا لإعالمي
املركز
ون�رش

ملجل�س الوزراء “ �إنفوغراف”
تربز من خالله �أهم املعلومات
ب�ش�أن معر�ض القاهرة الدويل
ري ا �إىل �أن املعر�ض
للكتاب ،م�ش ً
هذا العام �شاركت به  35دولة
“ 10دول �إفريقية ،و 16دولة
�آ�سيوية ،و 7دول �أوروبية ،و2
من ا لأمريكتني” ،وذلك مقارنة
بـ 27دولة يف الدورة  49من
املعر�ض .
و �أ�ضاف البيان �أن عدد دور
الن�رش التي �شاركت باملعر�ض

بلغت
العام
هذا
 749دار ن�رش ،وذلك
مقارنة بـ 696دار
ن�رش يف العام ال�سابق
للمعر�ض ،يف حني
بلغ عدد النا�رشين
رش ا مقارنة
 1724نا� ً
رش ا يف العام
بـ 849نا� ً
ال�سابق للمعر�ض ،كما
و�صل عدد �إ�صدارات
وزارة الثقافة التي
قام رواد املعر�ض
ب�رشائها �أكرث من 250
�ألف كتاب ،معلنًا
ا�ستقبال املعر�ض هذا
العام لأكرث من  3ماليني زائر
طوال فرتة انعقاده.
ويف نف�س ال�سياق� ،أو�ضح
ملجل�س
ا لإعالمي
املركز
الوزراء� ،أن عدد الفعاليات
وور�ش
الثقافية
وا لأن�شطة
ُ
ا لأطفال التي �أ قيمت خالل
فرتة املعر�ض بلغت 1465،
مق�سمة �إىل  408ندوات ثقافية،
و 154احتفالية فنية ،و58
حفلاً بامل�رسح الكبري ، و31

ر

“م�سافة �أمان” �أول م�سل�سل �سوري
يتناول احلياة بعد احلرب

عقد جنوم و�صناع م�سل�سل
ؤمترا �صحاف ًّيا
“م�سافة �أمان” م� ً
للإعالن عن العمل الذي �سينطلق
ت�صويره خالل �أيام قليلة يف
دم�شق.
و�ضم امل�ؤمتر كلاًّ من الدكتورة
ّ
رانيا جبان املديرة الفنية يف
�رشكة �إميار ال�شام املنتجة
للعمل ،وديانا جبور املديرة
التنفيذية ،وخمرج العمل الليث
حجو ،والنجوم كاري�س ب�شار
وقي�س ال�شيخ جنيب وكرم �شعراين
وح�سني عبا�س و�سو�سن �أبو عفار.
ومت الإعالن خالل امل�ؤمتر عن
ان�ضمام النجمة �سالفة معمار �إىل
قائمة �أبطاله ،بالإ�ضافة �إىل عدد
كبري من الفنانني ال�سوريني مل يتم
االعالن عن �أ�سمائهم بعد .و�أو�ضح
املخرج الليث حجو �أن هذا العمل
يتحدث عن يوميات الإن�سان بعد
احلرب ،ويتناول مو�ضوعات
احلب واحلياة واالجتهاد والآمال،
و�أن ال�رشط الفني متوافر من قبل
ال�رشكة املنتجة.
كما حتدث الفنان قي�س ال�شيخ
جنيب -الذي ي�شكل هذا العمل
عودة له للعمل يف الدراما ال�سورية
داخل �سوريا ،بعد غيابه عن
ً
عر�ضا م�رسح ًيا بقلعة التجارب
ً
عر�ضا لأفالم
امل�رسحية ،و26
خمتلفة بقاعة ال�سينما ،و13
ً
عر�ضا وور�شة بقاعات الفنون
ً
عر�ضا
الب�رصية والور�ش ،و26
فن ًيا �شعب ًيا بركن الفنون
ال�شعبية” ،ف�ض ً
ال عن  554حفلة
ري ا  349ور�شة
توقيع ،و �أخ ً
ً
وعر�ضا فن ًيا للطفل .
يذكر �أن حالة من الغ�ضب
انتابت البع�ض بعد نقل املعر�ض
�إىل منطقة التجمع ،بد لاً من
�أر�ض املعار�ض ب�سبب �صعوبة
وبعد املعر�ض
املوا�صالت،
ُ
عن و�سط القاهرة ،ورف�ض دور
الن�رش ب�سور ا لأزبكية امل�شاركة
فيه هذا العام ،وتنظيم معر�ض
مواز للجمهور يف بع�ض مناطق
القاهرة.

الت�صوير يف �سوريا خالل �سنوات
الأزمة -مبينًا �أن �سبب غيابه
كان لعدم توافر عر�ض منا�سب،
ٍ
إ�شكاليات ما يف
و�أحيانً ا لوجود �
معربا عن �سعادته للعودة
العمل.
ً
�إىل الت�صوير داخل �سوريا.
وم�ضي ًفا �أن ال�شخ�صية جذبته
ريا وحفّزته� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
كث ً
التعاون مع املخرج الليث حجو
والظرف الإنتاجي اجليد الذي
توفره ال�رشكة املنتجة.
و�أو�ضحت النجمة كاري�س ب�شار
�أنها �سعيدة بال�شخ�صية التي
�ستقدمها ،وبروح التعاون بني
الفريق .م�ضيفة �أن ما يغريها يف
�أي �شخ�صية هو تركيبة ال�شخ�صية،
وبعدها النف�سي والإن�ساين.
وبينت ديانا جبور املديرة
التنفيذية لل�رشكة املنتجة،
�أن العمل يتناول العالقات
و�س ْعي الأ�شخا�ص
الإن�سانية،
َ
�إىل جتنب الكثري من الأزمات
احلياتية بعد انتهاء احلرب.
م�ضيفة �أن املو�ضوع حمفّز ج ًّدا
للعمل ولتقدمي فن حقيقي.
و�أ�شارت الدكتورة رانيا جبان
املديرة الفنية لل�رشكة املنتجة
�أن “م�سافة �أمان” �سيحمل مفاج�آت
عديدة مل يتم الإعالن عنها بعد،
و�أن ال�رشط الفني والن�ص هما
�أ�سا�س االختيار للم�ضي يف العمل،
جنوما كثريين
�سي�ضم
الذي
ً
ّ
�سيقدمون �شخ�صياته �ضمن ظروف
و�أحداث خا�صة يفر�ضها منطق
م�سافة الأمان.
ي�شار �إىل �أن “م�سافة �أمان”
�سل�سلة درامية اجتماعية ذات
طابع ت�شويقي م�ؤلفة من  30حلقة
تلفزيونية تتناول حكايات خمتلفة
ل�شخ�صيات تتجنب مزي ًدا من
اخل�سارات ،وت�سعى بخجل نحو
فرح هناك .والهرب
حب هنا وفعل ٍ
نحو املجهول �أملاً باخلال�ص.
ويركز العمل على مرحلة ما بعد
احلرب يف �سوريا ،حيث ين�شغل
اجلميع بخلق م�سافة �أمان جتاه
اخلطر ،وهو من ت�أليف �إميان
ال�سعيد و�سيكون جاهزً ا للعر�ض
يف �شهر رم�ضان املقبل
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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

تعد ق�ضية "املر�أة يف العلوم والتكنولوجيا
اخل�ضراء " ,من الق�ضايا املهمة واملثارة عاملي ًا ,ويكاد يكون
هناك ت�شابه �إىل حد ما بني الدول النامية واملتقدمة فيما
يخ�ص عالقة املر�أة مبجاالت العلوم والتكنولوجيا ب�شكل
عام� ,سواء من حيث توفر فر�ص الدرا�سة والعمل والتقدير
�أو نظرة املر�أة واملجتمع لهذه املجاالت  .وعلى الرغم من
اجلهود الكبرية املبذولة يف هذا املجال �إال �أننا نالحظ عملي ًا
�أن التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف العلوم ما زال هدف ًا بعيد املنال,
حيث �أن التحيّز مهيمن يف كل املجاالت العلمية تقريب ًا و�أن
التمييز امل�ؤ�س�سي ال يزال يعيق املهن واالبتكارات العلمية
للمر�أة بالإ�ضافة �إىل عدم حتم�س بع�ض الإناث للدخول يف
معرتك الدفاع عن حقهن يف تلك املجاالت .وحتم ًا تلعب
م�ؤ�س�سات التعليم العايل دور ًا �أ�سا�سي ًا و حموري ًا يف حتريك
عجلة التنمية اخل�ضراء وال�شاملة يف املجتمعات ب�إعتبارها
مفرخ ًا رئي�سي ًا للقوى الب�شرية امل�ؤهلة يف خمتلف القطاعات
ِّ
التنموية  ,لذا ال يتوقع بدونها حتقيق تنمية حقيقية و
م�ستدامة  .فما هو حال وحظ وو�ضع املر�أة الإرترية من
مائدة العلوم ؟ ما هي الإجنازات التي حققت يف هذا املجال
؟ وما هي التحديات التي تقف حجر عرثة دون حتقيق
الغايات املن�شودة يف ق�ضية " اجليندرية" ؟ هذا وغريه من
املحاور ذات ال�صلة ما �سنحاول �إثارة النقا�ش حوله عرب
هذه ال�صفحة ان�شاءاهلل.
احتفل املجتمع الدويل يوم �أم�س الأثنني
املوافق احلادي ع�رش من فرباير ,2019
باليوم الدويل للمر�أة والفتاة يف جمال العلوم
حتت �شعار " الإ�ستثمار يف املر�أة يف جمال
العلوم للنمو الأخ�رض ال�شامل "  .ويف هذه
املنا�سبات مت ت�سليط ال�ضوء على دور املر�أة
يف البحوث والدرا�سات التي تهدف �إىل تطوير
وتعزيز التنمية امل�ستدامة خا�صة يف جماالت
التكنولوجيا وال�صناعات اخل�رضاء �أي �آليات
التنمية النظيفة وذلك بغاية حت�سني رفاهية
الإن�سان بالإ�ضافة �إىل عدم تعري�ض الأجيال
القادمة ملخاطر بيئية و�صحية كبرية  .وميكننا
�أن نذكر بع�ض الأمثلة للم�شاريع التي تندرج حتت
هذه الآلية مثل م�رشوعات الطاقة املتجددة �أي
توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية واحليوية
وكذلك طاقة الرياح  ,بالإ�ضافة �إىل م�رشوعات
خاليا الوقود الهيدروجيني .وال نن�سى طبع ًا
م�رشوعات الت�شجري حيث تقوم الأ�شجار
ب�إمت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
عموم ًا ترتبط ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني
بالتطور والإرث احل�ضاري لأي جمتمع وت�شكل
ت�أ�شرية الولوج �إىل عامل التح�رض و التمدن ,
كما يتفرع عن ذلك مدى الإرتباط مب�ستوى ثقافة
الفعالة يف
ووعي املر�أة وم�ساهمتها
ّ
تكوين املجتمع املدين القائم على
املواطنة وحقوق االن�سان والعدالة
االجتماعية واملبادئ االن�سانية
الرئي�سية  .ولكن جند �أن واقع احلال
الدويل ي�ؤكد لنا وجود فجوة كبرية
بني حال ومكانة الرجل واملر�أة
والفر�ص املهيئة و املتاحة لكل
منهما  ,لذا يالحظ �أن الأمم املتحدة
تعمل على بناء �رشاكات بني خمتلف
اجلهات ذات العالقة والتي تعتقد
�أن �أدوار الرجل واملر�أة يف احلياة
حتددها عوامل �إقت�صادية و�إجتماعية
وثقافية ولي�س عوامل بيولوجية
وبالتايل ف�إن �إعادة توزيع الأدوار
بينهما على �أ�سا�س امل�شاركة �سيعود
بفائدة �أكرب على املجتمع.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن �إتاحة
مزيد من اال�ستثمارات يف التعليم يف
جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات جلميع الن�ساء والفتيات ,ف�ض ً
ال
عن فر�ص لالنخراط يف احلياة املهنية والتقدم
الوظيفي على املدى البعيد ,حتم ًا �سيهيئ
الأر�ضية املالئمة حتى ي�ستفيد اجلميع مما
�سيقدمنه م�ستقب ً
ال من �إ�سهامات رائدة " .
حتم ًا و كما هو من متوقع من الأنظمة
الإ�ستعمارية التي تعاقبت على �إرتريا  ,ف�إنها

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
الإ�ستثمار يف المْ ْر�أة يف جمال ال ُعل ِوم وال ِتكنول ِوجياَ

مل تُ ِع ْر �إهتمام ًا مل�س�ألة تطوير امل�ؤ�س�سات
التعليمية العليا والبحث العلمي ناهيك �أن
تفكر يف تهيئة البيئة املالئمة لدور �أكرب
للمر�أة يف جمال البحوث العلمية  ,بل كر�ست
جهودها جلعل البالد تغط يف �سبات عميق من
الظالم وتف�شي الأمية  .لذا ففي �أثناء �سنوات
التحرير بذلت حركات التحرير الوطنية جهود ًا
قوية ومقدرة لتمكني املر�أة وتعزيز دورها
وم�شاركتها يف املجتمع وثورته �ضد البغاة
 ,كما كان البد من �أن ت�ضع احلكومة الإرترية
ومنذ باكورة الإ�ستقالل  ,م�س�ألة تو�سيع التعليم
وخا�صة العايل منه كم ًا ونوع ًا ودعم ق�ضية
تعزيز تعليم الإناث �ضمن �أولوياتها الق�صوى.
خا�صة و�أن بناء الدولة واملجتمع كان حتم ًا
يحتاج �إىل ت�أهيل القوى الب�رشية ال�رضورية
لكافة القطاعات .كما ُ�سن َّْت احلكومة الإرترية
العديد من الفقرات القانونية ونفذت العديد من
الربامج املجتمعية الهادفة �إىل ت�ضييق الفجوة
بني الريف واحل�رض وذلك لدعم م�شاركة املر�أة
يف احلياة العامة ومتكينها .ولإزالة العوائق
التنموية ف�إن املجتمع ما زال يف حاجة �إىل
املزيد من التوعية ب�أهمية ودور املر�أة فيه
 .خا�صة و�أن املجتمع الدويل قد توافق عرب
وثيقة خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
 ,على �أهمية حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
و�رضورة متكني الن�ساء
والفتيات يف املجتمع
و�ضمن ر�ؤيته يف
.
َّ
الهدف اخلام�س
الأهداف
من
ا ل�سبعة

ع�رش للتنمية امل�ستدامة
لعام . 2030
وي�شري اخلرباء �إىل �أن التغيريات يف عامل
العمل  ,ترتك �آثار ًا كبرية على الن�ساء .فمن
جهة ,وجود العوملة والثورة التكنولوجية
والرقمية والفر�ص التي جتلبها ,ومن جهة

�أخرى ,تزايد العمل غري الر�سمي وعدم ا�ستقرار
�سبل العي�ش املتاحة والدخل ,بالإ�ضافة
�إىل ال�سيا�سات املالية والتجارية اجلديدة
والت�أثريات البيئية على كل منها ,وبالتايل
يجب معاجلة هذه الق�ضايا يف �سياق التمكني
االقت�صادي للمر�أة .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ من
تقليبنا �صفحات وثيقة �أهداف التنمية التنمية
امل�ستدامة لعام
 2030و�أن نت�صفح البع�ض من الغايات التي
ي�صبو املجتمع الدويل بلوغها �ضمن الهدف
الرابع منها والذي
يدعو �إىل " �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
وفعالة
مالئمة
�إىل حتقيق نتائج تعليمية
ّ
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  2030م
� 3ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساءو ا لر جا ل يف احل�صول على التعليم
املهني والتعليم العايل
اجليد واملي�سور
ّ
التكلفة ,مبا يف
لك
ذ
التعليم

اجلامعي ,بحلول
عام  2030م
4
ا لق�ضا ء
على
ا لتفا و ت
بني
ا جلن�سني
يف التعليم
و �ضما ن
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

 2030م
� 5ضمان �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
�أما الو�سائل التي ي�ستخدمها لإجناز تلك
الغايات ف�إنها تتمثل يف الآتي على �سبيل
املثال ال احل�رص :
 1بناء املرافق التعليمية التي تراعيالفروق بني اجلن�سني ،والإعاقة ،والأطفال،
ورفع م�ستوى املرافق التعليمية القائمة
وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وم�أمونة وخالية
من العنف للجميع
 2الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املنحاملدر�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
ونختم �صفحة اليوم بالت�أكيد على �أنه
وعلى الرغم من �أنه نظري ًا وقانوني ًا
لي�س هنالك ما مينع الن�ساء من
كل تلك احلقوق املذكورة �أعاله
و�أخذ فر�صها من التعليم العايل
وامل�شاركة يف البحوث العلمية � ,إال
�أن واقع احلال ي�شري عدم تكاف�ؤ عددهن
مع الذكور يف العديد من املواقع خا�صة يف
جمال البحوث العلمية مما ي�شري �إىل وجود
بع�ض التحديات والعقبات التي تواجهها
الن�ساء يف املجتمع والتي حتد من فر�ص
قيامهن بتلك الأدوار وبالتايل فمجتمعنا ما
زال يف حاجة �إىل املزيد من التوعية ب�أهمية
ودور املر�أة يف املجتمع بالإ�ضافة �إىل �رضورة
التغلب على احلواجز القانونية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التى تعيق م�شاركة
الإناث بالعديد من الو�سائل ,منها التحفيز
على و�ضع �سيا�سات وبرامج لتدري�س العلوم,
مبا فى ذلك مناهج التدري�س ,ح�سب الإقت�ضاء,
من �أجل ت�شجيع زيادة م�شاركة الن�ساء والفتيات
وتعزيز التطوير الوظيفي للمر�أة يف ميدان
العلوم وكذلك الإعرتاف ب�إجنازات املر�أة يف
هذا امليدان املهم.
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فنقل....معجزة تاريخية !!!
عملية

حممود عبداهلل � -أبوكفاح
تعترب مدينة م�صوع منذ �أمد
بعيد �إحدى املوانئ ا لإرترية
احليوية املطلة على البحر
االحمر,والتي تتميز مبوقعها
الإ�سرتاتيجي الفريد مما جعلها
حمط انظار القوى ا لإ�ستعمارية
التي ظلت تتهافت على منطقة
القرن ا لأفريقي لإحكام �سيطرتها
على هذه البقعة املهمة من العامل
بدء ًا من الربتغاليني وا لأتراك
العثمانيني وا لإيطاليني و �أخري ًا
الإجنليز الذين دفعوا بت�آمرهم
مع القوى ا لإمربيالية يف جتاه
ربط �إرتريا فيدراليا مع �أثيوبيا
يف جتاهل متعمد لرغبة غالبية
ال�شعب الإرتري يف الإ�ستقالل.
ومع �إلغاء �أثيوبيا الإحتاد
الفيدرايل و�ضم �إرتريا ق�رسيا
اليها �رشع ا لإمرباطور هيلى
�سال�سي �إحكام قب�ضته على عموم
�إرتريا بجلب قواته الغازية
التي مل تكن تراعي �أب�سط
يف تلك
املعايري ا لإن�سانية
ن�شاط
الآونة...ومع تزايد
الثوار الإرتريني عقب �إعالن
الكفاح امل�سلح يف الفاحت من
�سبتمرب 1961م قامت اثيوبيا
احلربية
تر�سانتها
بتقوية
وتكثيف حمالتها العدوانية
على ال�شعب ا لإرتري والتي مل
تقت�رص على الثوار و�إمنا طالت
حتى املواطنني العزل .
�إ�سرتاتيجيتها
و�ضمن
الع�سكرية الهادفة اىل حما�رصة
ال�شعب ا لإرتري بر ًا وبحرا وجو ًا
�رشعت �أثيوبيا ببناء قواعد
بحرية على طول �ساحل البحر
االحمر لت�صبح م�صوع مركز ًا
لقواتها البحرية التي ظلت
تتباهى بها ل�سنوات عديدة,
ويف املقابل كان الثوار يعدون
العدة ملهاجمة قوات العدو يف
م�صوع وحتريرها من غب�ضتهم
م�ستخل�صني الدرو�س والعرب من
املحاولة ا لأوىل لتحرير املدينة
يف الثالث والع�رشن من دي�سمرب
عام 1977م والتي مل تكلل
بالنجاح بالرغم من �سيطرة
الثوار على اجلزء االكرب من
املدينة ب�سبب التدخل ال�سافر

لل�سفن احلربية ال�سوفيتيه التي
كانت تر�سو يف امليناء �آنذاك
ل�صالح العدو وق�صفها للثوار
الذين �إ�ضطروا للإن�سحاب و
الرجوع من م�شارف �سالينا
عاقدين العزم للعودة �إليها
مرة اخرى .لقد بد �أ �إ�ستعداد
قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
مبكرا,عرب
م�صوع
مدينة
جمع املعلومات عن القدرات
الع�سكرية للعدو داخل املدينة
وحولها مبا يف ذلك �أماكن
متركز القوات والثغرات التي
ميكن ان تت�سلل عربها وحدات
ا لإ�ستطالع اىل العمق ,ف�ض ً
ال
عن و�ضع اخلطط العك�رسية
الهجوم
لتنفيذ
الناجحة
املباغت على جي�ش العدو.
بعد �إكمال الإ�ستعدادت الالزمة
بد�أ الثوار يف الإقرتاب من قوات
العدوحول مدينة م�صوع يف
جنح الظالم ب�أ�ساليب غاية يف
ال�رسية و الدقة لينتظروا بعد
ذلك اعالن �ساعة ال�صفر من
القادة الع�سكريني للإنق�ضا�ض
على العدو و �إجتثاثه من م�صوع
مرة و �إىل الأبد,وبالفعل
بد �أمقاتلو اجلي�ش
ال�شعبي معركة
حترير م�صوع
التي �أطلق
عليها ا�سم
عملية
فنقل يف
الثامن من
فرباير عام
1990م عرب
ثالث حماور,
القوات املقاتلة
املحور ا لأول
يف
حتركت من منطقة �شعب
لت�صل اىل قحتيالي وتفر�ض
طريق ا�سمرا
ال�سيطرة على
 م�صوع احليوي ,والقواتاملنخرطة يف
املحور الثاين فقد زحفت
باجتاه م�صوع عرب ماي عطال
ودوقلي
اما القوات املقاتلة يف املحور
الثالث فقد زحفت اىل م�صوع
باجتاه وقريو من خالل التن�سيق
مع وحدات القوات البحرية
التابعة للجي�ش ال�شعبي والتي

كانت قد تكونت حديث ًا .
وح�سب اخلطة املو�ضوعة
فقد بد�أت عملية فنقل يف الثامن
من فرباير عام  1990ويف متام
ال�ساعة الواحدة �صباحا بتحرك
وحدات اجلي�ش ال�شعبي يف
املحور ا لأول والهجوم بالقوات
امليكانيكية والأ�سلحة الثقيلة
على قوات العدو املرابطة يف
ذلك املحور لتتمكن
بعد �ساعات قليلة من بد �أ
الهجوم من ت�صفية قوات العدو
واال�ستيالء على منطقة قحتيالي
بالكامل و�إحكام ال�سيطرة على
طريق ا�سمرا –م�صوع احليوي
,اما القوات املتحركة يف
املحور الثاين فقد متكنت من
قطع طريق ا�سمرا م�صوع يف
منطقة ماي عطال واال�ستيالء
علي ح�صن فورتو اال�سرتاتيجي
املطل علي مدينة م�صوع وت�صفية
قوات العدو التي كانت ترابط
فيه لت�صبح بني قتيل وجريح
وا�سري,اما قوات اجلي�ش ال�شعبي
التي كانت متمركزة يف املحور

ا لثا لث

فقد �رشعت يف
تعقب فلول العدو الهاربة
ومهاجمة مقر قيادة القوات
البحرية الإثيوبية املعروفة
بنابالبيز بالتن�سيق مع قوات
املحورالثاين حيث مل
مل ي�ستغرق الأمر �أكرث من ن�صف
�ساعة لتدمري القوات االثيوية
التي كانت ترابط يف منطقة عداقا
وحول �سالينا لتعرب الدبابات
للجي�ش
التابعة
وامل�شاة
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ال�شعبي الطريق ال�ضيق الذي
يخرتق �سالينا ومن ثم ت�صفية
وحدات امل�شاة والقوات
امليكانيكية و قيادات
ما ي�سمى بالقيادة
ال�شمالية للقوات
البحرية االثيوبيه
حيث مل يتبقى
من حترير مدينة
بكاملها
م�صوع
�سوء حي طوالوت
و امليناء
الذي جتمعت فيه
قوات العدو املتبقية
والتي �رشعت يف ا�ستخدام
ال�سكان كدروع ب�رشية ,وبعد
معارك �ضارية خا�ضها مقاتلو
اجلي�ش ال�شعبي مع قوات العدو
يف بوابة �سقالت قطان متكنوا من
�سحق تلك القوات وعبور معرب
�سقالت قطان ال�ضيق الذي يربط
عداقا بطوالوت لتعرب الدبابات
�صوب امليناء ,ومن جهة اخرى
الوحدات البحرية
ت�سللت
بوا�سطة
ال�شعبي
للجي�ش
الزوراق احلربية ال�صغرية
اىل مقر قيادة القوات البحرية
االثيوبية لتهاجمها من اخللف
,ومع هذه ال�رضبات املباغتة و
املوجعة مل يكن هنالك خيار
�آخر لقوات العدو االثيوبي التي
كانت حتتجز املواطنني كدروع
ب�رشية يف طوالوت وامليناء
�سوى الإ�ست�سالم لالمر الواقع
والقبول بالهزمية ال�ساحقة
التي حلقت بهم ,وهكذا تخل�صت
م�صوع من جالديها بب�سالة
�إبناءها الأ�شاو�س �أبطال اجلي�ش
ال�شعبي الذين جعلوا حلم
حترير م�صوع واقعا معا�ش ًا
,ومن املعلوم ام اجلي�ش
ال�شعبي غنم خالل هذه العملية
البطولية عدد كبري من الأ�سلحة
املتو�سطة والثقيلة مبا يف ذلك
الدبابات من قوات العدو التي
تكبدت خ�سائر ب�رشية ومادية
الحت�صى والعد..

ان القوة البحرية الوليدة
للجي�ش ال�شعبي رغم حداثتها
�آنذاك �ساهمت بقدر كبري يف نقل
قوات امل�شاة والت�صدي ل�سفن
العدو الكبرية التي كان يراهن
عليها كثريا حيث ا�ستطاعت ان
حترق وتغرق وت�ستويل علي
عدد من ال�سفن احلربية التي
كانت تتحرك من قاعدتها يف
جزر دهلك ف�ض ً
ال عن قطع الطريق
بني م�صوع وع�صب مما ادخل
ذلك الرعب يف جي�ش العدو
الذي فقد البو�صلة وبد�أ �أفراده
يهيمون على وجوههم بحث ًا عن
جناة تتيح لهم اال�ستمرار يف
احلياة ,اما قيادته الع�سكرية
العليا املتمثلة يف الهارب
العقيد منق�ستو هيلى ماريام
والذي اعلن بان حترير م�صوع
هو مبثابة قطع ال�رشيان
�رشع يف
احليوي لأثيوبيا
�إر�سال طياريه لق�صف املدينة
بالقنابل املحرمة دولي ًا امام
مر�أي وم�سمع العامل الذي مل
يكلف نف�سه حتى القيام ب�إدانة
تلك االعمال الرببرية التي راح
�ضحيتها املئات من املواطنني
ا لأبرياء ف�ضال عن تدمريمباين
املدينة برمتها وحتويلها اىل
ركام و�أطالل�...أم ً
ال منه يف
ا�ستعادة م�صوع,,ولكن هيهات
ان يحدث ذلك,فقد باتت م�صوع
ع�صية عليهم بف�ضل ب�سالة
�إبناءها الثوار و�صمود �شعبها
الأبي  ,والي�سعنا �إال ان نقول
بان عملية فنقل البطولية مل
تقت�رص على حترير درة البحر
االحمر م�صوع بل فتحت الباب
على م�رصاعيه لتحرير كامل
الرتاب الإرتري حيث وا�صل
الثوار بعد ذلك مبا�رشة زحفهم
اىل العا�صمة �أ�سمرا عرب جهتي
ودقمحرى..لي�ضعوا
قندع
بذلك اخلامتة النهائية حلقبة
لإ�ستعمار الأثيوبي البغي�ض يف
�إرتريا يوم الرابع والع�رشين
من مايو 1991م .
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين من الدوري الإنكليزي املمتاز

زلزال �سيتي ي�ضرب ت�شل�سي وتوتنهام
تبقى مقربة من املت�صدرين
�سحق مان�ش�سرت �سيتي ب�سدا�سية
نظيفة بينها ثالثية "هاتريك" لهدافه
�أغويرو،
�سريخيو
الأرجنتيني
�ضيفه ت�شل�سي يف املرحلة ال�ساد�سة
والع�رشين من الدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم �أول �أم�س الأحد،
لي�ستعيد �صدارة الرتتيب بفارق
الأهداف عن ليفربول ،علما ب�أن
الأخري خا�ض مباراة �أقل  .وث�أر
�سيتي خل�سارته ذهابا �صفر� -2أمام
ت�شل�سي على ملعب الأخري "�ستامفورد
بريدج" عندما التقيا يف الثامن من
دي�سمرب املا�ضي ،و�أحلق به خ�سارة
مذلة ب�سدا�سية نظيفة (ال�شوط الأول
�4صفر) .وتعترب الهزمية املذلةلت�شل�سي مبثابة الزلزال الذي قد
يكون له مرتدات عنيفة قد تطال مدربه
االيطايل ماوريت�سيو �ساري علما ب�أن
�أن�صار الفريق طالبوا باقالته خالل
�شوطي املباراة ال �سيما ب�أن اخل�سارة
�أتت بعد �أقل من �أ�سبوعني على خ�سارة
ثقيلة �أي�ضا �أمام بورمنوث برباعية
نظيفة .و�أدت هذه اخل�سارة اىل تراجع
ت�شل�سي اىل املركز ال�ساد�س بفارق
الأهداف عن �أر�سنال اخلام�س وكالهما
يتخلف بنقطة واحدة عن مان�ش�سرت
يونايتد الرابع .وحقق فريق املدرب
الإ�سباين جو�سيب غوارديوال ثالث فوز
تواليا له بعد �سقوطه املفاجئ �أمام
نيوكا�سل  1-2يف  29يناير املا�ضي.
وقدم �سيتي �أول �أم�س الأحد� ،أداء
هجوميا �ساحقا كان �أغويرو عنوانه
الأبرز بت�سجيله يف الدقائق (من ركلة
جزاء) ،بينما �أ�ضاف رحيم �ستريلينغ
هدفني ،والأملاين �إيلكاي غوندوغان

هدفا .وت�ساوى �أغويرو يف
�صدارة ترتيب الهدافني مع
جنم ليفربول امل�رصي حممد
�صالح ،بر�صيد  17هدفا هذا
املو�سم .كما عادل الدويل
الأرجنتيني الرقم القيا�سي
لعدد الـ "هاتريك" يف الدوري
الإنكليزي املمتاز مع ،11
والذي كان يحمله النجم
ال�سابق لنيوكا�سل يونايتد
�ألن �شرير .وهو الـ "هاتريك"
الثاين يف غ�ضون �أ�سبوع لأغويرو بعد
ثالثيته يف مرمى �أر�سنال الأحد املا�ضي
( .)3-1وبات الالعب الأرجنتيني �أف�ضل
هداف ملان�ش�سرت �سيتي يف الدوري
الإنكليزي ،رافعا ر�صيده اىل  160هدفا،
متخطيا العبني �سجال  158هما �إريك بوك
وتومي جون�سون .و�سارع �سيتي اىل جعل
النتيجة بعيدا من �أي عودة منطقية،
بهدف رابع من خالل ت�سديدة زاحفة
لغوندوغان على ي�سار احلار�س الإ�سباين
ال�شاب .والحت لت�شل�سي فر�صة نادرة
لتقلي�ص الفارق عندما غمز الأرجنتيني
غونزالو هيغواين الكرة بكعبه باجتاه
اال�سباين بدرو املتقدم من اخللف ،لكن
حار�س �سيتي الربازيلي �إيدر�سون القاه
يف الوقت املنا�سب و�أبعد اخلطر .ومل
يكتف �سيتي بالأهداف اخلم�سة� ،إذ كاد
دي بروين ي�سجل الهدف ال�ساد�س من
ركلة حرة مبا�رشة لكن كيبا �أبعدها ،
قبل �أن يختتم �ستريلينغ مهرجان الأهداف
عندما تلقى كرة عر�ضية من دافيد �سيلفا،
وتابعها من م�سافة قريبة داخل ال�شباك.
ويلتقي الفريقان يف نهائي ك�أ�س رابطة
الأندية الإنكليزية املحرتفة يف 24

فرباير على ملعب وميبلي اللندين،
علما ب�أن الفريق ال�شمايل توج باللقب
املو�سم املا�ضي على ح�ساب فريق �آخر
من العا�صمة هو �أر�سنال .وعزز توتنهام
هوت�سرب مركزه الثالث يف ترتيب الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم ،بفوزه
على �ضيفه لي�سرت �سيتي  ،3-1يف مباراة
كان حلار�س مرماه الدويل الفرن�سي
هوغو لوري�س دور حا�سم يف نتيجتها.
ومتكن لوري�س ،قائد املنتخب الفرن�سي
املتوج بلقب ك�أ�س العامل  2018يف
رو�سيا ،من الدفاع عن �شباكه يف مواجهة
حماوالت متكررة من لي�سرت� ،أبرزها ركلة
جزاء يف ال�شوط الثاين للمهاجم جيمي
فاردي .و�أكمل الكولومبي دافين�سون
�سان�شيز والدمناركي كري�ستيان �إريك�سن
والكوري اجلنوبي �سون هيونغ-مني،
مهام لوري�س ،بت�سجيل الأهداف الثالثة
تواليا ،بينما �سجل فاردي للي�سرت .ورفع
توتنهام بفوزه الرابع تواليا واخلام�س
يف �آخر �ست مباريات ،ر�صيده يف املركز
الثالث اىل  60نقطة ،وحافظ على موقعه
كمناف�س حمتمل على اللقب خلف مان�ش�سرت
�سيتي وليفربول (كالهما  65نقطة).

بر�شلونة يوا�صل نزيف النقاط ويحيي �آمال غرميه ريال

وا�صل بر�شلونة املت�صدر وحامل اللقب نزيف النقاط و�أنع�ش �آمال غرميه التقليدي ريال مدريد يف مناف�سته
على لقب املو�سم احلايل ب�سقوطه يف فخ التعادل �أمام م�ضيفه �أتلتيك بلباو �صفر�-صفر �أول �أم�س الأحد يف
املرحلة الثالثة والع�رشين من الدوري الإ�سباين لكرة القدم .وهي املباراة الثانية تواليا ي�سقط فيها
بر�شلونة يف فخ التعادل بعد الأوىل �أمام �ضيفه فالن�سيا  2-2ال�سبت املا�ضي ،لت�شتعل املناف�سة على اللقب
جمددا بعدما تقل�ص الفارق من � 10إىل  6نقاط بينه وبني ريال الذي عاد بفوز ثمني من �أر�ض جاره �أتلتيكو
مدريد  3-1ال�سبت .وقدم بر�شلونة الذي �أرغم على التعادل للمباراة
الثالثة تواليا يف خمتلف امل�سابقات (تعادل مع ريال مدريد 1-1
يف كامب نو يف ذهاب ن�صف النهائي) عر�ضا خميبا �أمام �أتلتيك
بلباو و�أفلت من اخل�سارة لوال ت�ألق حار�س مرماه الدويل الأملاين
مارك�-أندريه تري �شتيغن الذي ت�صدى لأكرث من فر�صة على مدار
ال�شوطني .ومل ينفع الفريق الكاتالوين خو�ض جنمه الأرجنتيني
للمباراة �أ�سا�سيا من البداية بعدما لعب احتياطيا �ضد ريال مدريد
الأربعاء املا�ضي يف م�سابقة الك�أ�س ،فلم ي�شكل �أي خطورة على
مرمى ياغو هرييرين حتى �أنه مل يرك�ض كاملعتاد وبدا افتقاده �إىل
املدافع جوردي �ألبا املوقوف .وكان �أتلتيك بلباو الطرف الأف�ضل
يف بداية املباراة وكاد يفتتح الت�سجيل مبكرا بت�سديدة قوية للمدافع ميكل بالنثياغا من خارج املنطقة مرت
بجوار القائم الأي�رس  .و�ضغط بر�شلونة ن�سبيا مطلع ال�شوط الثاين لكن دون خطورة ،وكاد البديل ميكل
�سان خو�سيه يفعلها من ت�سديدة قوية من خارج املنطقة مرت بجوار القائم الأمين لتري �شتيغن وافتتح
الن�صريي الت�سجيل بت�سديدة بيمناه �إثر متريرة من الأرجنتيني جوناثان �سيلفا ،و�أ�ضاف الثاين بطريقة
مماثلة �إثر متريرة من �أو�سكار رودريغيز ،واختتم املهرجان بت�سديدة بي�رساه من خارج املنطقة �إثر متريرة
من الدمناركي مارتن برايثوايت .ورفع الن�صريي ر�صيده �إىل ثمانية �أهداف يف الدوري يف مو�سمه الأول مع
ليغاني�س بعدما ان�ضم �إىل �صفوفه يف �صيف  2018قادما من ملقة ،علما �أنه �سجل له ثنائية يف مرمى رايو
فايكانو ( )2-2يف ذهاب دور الـ 32مل�سابقة الك�أ�س يف � 30أكتوبر املا�ضي .وهو الفوز الثاين تواليا لليغاني�س
بعد خ�سارة واحدة وتعادل ،وال�سابع هذا املو�سم ،فرفع ر�صيده �إىل  29نقطة و�صعد �إىل املركز احلادي ع�رش
م�ؤقتا بفارق نقطتني �أمام ليفانتي الذي يحل �ضيفا على ديبورتيفو �أالفي�س الإثنني يف ختام املرحلة .ومني
ريال بيتي�س بخ�سارته التا�سعة هذا املو�سم فتجمد ر�صيده عند  32نقطة يف املركز ال�ساد�س بفارق الأهداف
�أمام ديبورتيفو �أالفي�س .وف�شل كل من فالن�سيا وريال �سو�سييداد يف ا�ستغالل خ�سارة ريال بيتي�س لالنق�ضا�ض
على املركز ال�ساد�س بتعادلهما �سلبا على ملعب "مي�ستايا" يف فالن�سيا .ورفع كال الفريقني ر�صيده �إىل 31
نقطة يف املركز الثامن .و�أفلت �إ�شبيلية من اخل�سارة �أمام �ضيفه �إيبار وخرج متعادال  .2-2وفرط �إيبار
يف فوز يف املتناول بعدما تقدم بهدفني نظيفني حتى الدقيقة  88قبل �أن ينجح �إ�شبيلية الذي تلقى �رضبة
موجعة بطرد �صانع �ألعابه الأرجنتيني �إيفر نانيغا يف الدقيقة  84لتلقيه االنذار الثاين ،يف تدارك املوقف
بهدفني يف  4دقائق .وعزز �إ�شبيلية موقعه يف املركز الرابع بر�صيد  37نقطة مقابل  30نقطة لإيبار العا�رش.
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�إعداد
جعفر حممود �أحمد
alhadisasport@zena.gov.er

الدوري االيطايل لدرجة A

يوفنتو�س يغرد خارج ال�سرب وميالن ي�ستعيد املركز الرابع

غرد يوفنتو�س خارج ال�رسب بفوزه
ال�رصيح على م�ضيفه �سا�سولو �3-صفر
م�ستغال يف الوقت ذاته تعادل مناف�سه
املبا�رش نابويل مع فيورنتينا �سلبا
ليبتعد عنه بفارق  11نقطة يف املرحلة
الثالثة والع�رشين من بطولة �إيطاليا
لكرة القدم .وا�ستعاد ميالن املركز
الرابع بفوز �رصيح على كالياري اجلريح
بثالثية نظيفة .وخا�ض فريق ال�سيدة
العجوز املباراة على وقع نتيجتني
خميبتني يف الآونة االخرية بعد فقدانه لقبه بطال لك�أ�س �إيطاليا بخ�سارته �أمام
�أتاالنتا بثالثية نظيفة ،قبل ان ي�سقط يف فخ التعادل على �أر�ضه �أمام بارما 3-3
يف الدوري بعدما كان متقدما �2-صفر و .3-1وا�ستمر غياب قطبي دفاع يوفنتو�س
جورجيو كييليني وليوناردو بونوت�شي بداعي اال�صابة فحل بدال منهما دانييلي
روغاين والأوروغوياين مارتن كا�سريي�س .بد�أ �سا�سوولو املباراة ب�شكل جيد
و�سنحت له فر�صتان مل يح�سن ا�ستغاللها ،قبل ان يدخل يوفنتو�س �أجواء املباراة
تدريجيا و�سدد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو كرة مباغتة ت�صدى لها حار�س
�سا�سوولو �أندريا كون�سيليي دون ان يلتقطها ليتابعها الأملاين املخ�رضم �سامي
خ�ضرية يف ال�شباك .والهدف هو الثاين خل�ضرية هذا املو�سم الذي �شهد ابتعاده
عن املالعب لفرتة طويلة ب�سبب اال�صابات املتكررة التي تعر�ض لها.وكان النجم
الربتغايل �صاحب الكرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف االخري بوا�سطة الأملاين
اميري جان لي�سدد الأخري كرة زاحفة بي�رساه بعيدا عن متناول حار�س �سا�سوولو.
و�شارك املهاجم االرجنتيني باولو ديباال يف الدقائق ال�سبع االخرية ولدى
�س�ؤال املدرب ما�سيميليانو اليغري يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي تال املباراة
ملاذا مل ي�رشكه �أ�سا�سيا اىل جانب رونالدو �أجاب "بالطبع ،ي�ستطيع رونالدو
وديباال اللعب جنبا اىل جنب ،لكن نريد من اجلميع بذل اجلهود لنبقي على
توازن الفريق" .وتنتظر يوفنتو�س مواجهة غاية يف ال�صعوبة �أمام �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين يف ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعد � 10أيام علما
ب�أن الأخري ي�ست�ضيف النهائي القاري على ملعبه "واندا مرتوبوليتانو" .وعلى
ملعب �سان �سريو ،حقق ميالن فوزا كبريا على كالياري بثالثية نظيفة يف مباراة
�شهدت ت�سجيل العب و�سطه الربازيلي اجلديد لوكا�س باكيتا باكورة اهداف مع
الرو�سونريي منذ انتقاله اليه يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية قادما من فالمينغو.
وافتتح ميالن الت�سجيل بالنريان ال�صديقة عندما �سدد اال�سباين �سو�سو كرة
مباغتة ت�صدى لها حار�س كالياري من دون ان يلتقطها فا�صطدمت مبدافعه
لوكا�س ت�شيبيتيلي  .و�أ�ضاف باكيتا الهدف الثاين من م�سافة قريبة عندما
�سدد الكرة بني �ساقي احلار�س  ،)22وهو �أول هدف ي�سجله العب و�سط برازيلي
منذ ان فعل ذلك كاكا يف اذار/مار�س  2014يف مرمى كييفو ،ثم اختتم املهاجم
البولندي كري�ستوف بياتيك التهديف يف الدقيقة  .62ورفع بياتيك ر�صيده
من الأهداف اىل اربعة يف �صفوف ميالن يف  3مباريات يف خمتلف امل�سابقات
علما ب�أنه انتقل اليه خالل فرتة االنتقاالت الت�شوية االخرية قادما من جنوى.
وتابع اتاالنتا نتائجه اجليدة يف االونة االخرية بفوزه ال�صعب على �ضيفه
�سبال  .2-1وتخلف �أتاالنتا �صاحب اقوى هجوم يف الدوري هذا املو�سم (50
هدفا مقابل  49ليوفنتو�س) �أمام �ضيفه بهدف �سجله �أندريا بيتانيا  ،لكنه رد
بهدفني يف ال�شوط الثاين بوا�سطة ال�سلوفيني جوزيب ايلي�سيت�ش ،والكولومبي
دوفان زاباتا  .ويف مباريات �أخرى �ضمن املرحلة نف�سها ،تغلب تورينو على
�ضيفه �أودينيزي بهدف �سجله النيجريي �أوال �أينا ( ،)31يف مباراة �شهدت طرد
العب اخلا�رس �سيبا�ستيان دي مايو يف الدقيقة الأخرية من املباراة .و�سقط
�سمبدوريا على ملعبه �أمام فروزينوين �صاحب املركز التا�سع ع�رش ما قبل قبل
الأخري بهدف �سجله دانيال �سيوفاين ( .)25وتراجع اخلا�رس اىل املركز التا�سع
ل�صالح تورينو الذي بات ثامن الرتتيب .وتعادل بولونيا مع جنوى ،1-1
بعدما �سجل للأول ماتيا د�سرتو ( )17وللثاين الدمناركي لوكا�س لرياجيه (.)33
الدوري االجنليزي ليوم ال�سبت
فولهام  3 : 0مان�ش�سرت يونايتد 30: 15
ليفربول  0 : 3بورمنوث 17:59
�ساوثهامتون  2 : 1كارديف �سيتي 18:00
كري�ستال باال�س  1 : 1و�ست هام يونايتد 18:00
�إيفرتون 18:01
واتفورد 0 : 1
هيدير�سفيلد تاون � 2 : 1آر�سنال 18:00
 3 : 1برينلي20:30
برايتون
الدوري االيطايل
04: 20
فيورنتينا  0 : 0نابويل
انرت ميالن  0: 1بارما 22:31
الدوري اال�سباين
15:00
خيتايف � 1 : 3سيلتا فيغو
18:18
�أتلتيكو مدريد  3 : 1ريال مدريد
20:30
�إ�سبانيول  1 : 2رايو فاليكانو
22:45
جريونا  2 : 0هوي�سكا
****************
النتائج ليوم االحداملا�ضي 10-02-2019
االجنليزي الدوري
 1 : 3لي�سرت �سيتي
توتنهام هوت�سبري
مان�ش�سرت �سيتي  0 : 6ت�شيل�سي
اال�سباين
14:01
 0 : 3ريال بيتي�س
ليجاني�س
18:15
ريال �سو�سييداد
0:0
فالن�سيا
20:32
� 2: 2إيبار
�إ�شبيلية
22:46
�أتلتيك بيلباو  0 : 0بر�شلونة
الدوري االيطايل
14:32
بولونيا1 : 1جنوى
�سبال 17:02
�أتالنتا 1 : 2
تورينو � 0 : 1أودينيزي 17:02
�سامبدوريا  1 : 0فرو�سينوين 17:00
�سا�سولو  3 : 0يوفنتو�س 20:00
ميالن  0 : 3كالياري 22:33

16:30
19:00
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()94

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

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

منتخبنا الوطني يالم�س من�صات التتويج يف طواف دي ال�سبري الكامريوين

م�صوع �ساحة للتناف�س الريا�ضي املثري

�إ�ستمرار ال�سيطرة االرترية على الدراجة الأفريقية وتوهج يعقوب وناتنائيل �إختتام الفعاليات الريا�ضية امل�صاحبة لذكرى فنقل
�سلك منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية لل�شباب (لدون  23عاما) طريق
االبداع والتميز ببطولة افريقيا (لدون 23
عاما) املعروفة (بطواف دي ال�سبري التي
�أختتمت مناف�ساته يوم ال�سبت املا�ضي
بالكامريون.
وح�صد منتخبنا الوطني االخ�رض والياب�س
يف البطولة التي تقام للعام الثاين على
التوايل  ،ومل يرتك للبقية اال الهوام�ش
يف م�شهد بات يتكرر كثريا من ال�سيطرة
االترية التامة على من�صات التتويج بلعبة
الدراجات الهوائية يف قارة افريقيا.
وخالل املرحلة اخلام�سة واالخرية
التي �أقيمت يوم ال�سبت ( 09فرباير)
و�أمتدت مل�سافة  104كيلومرت جرت داخل
العا�صمة الكامريونية ياوندي  ،حل الدراج
الرواندي موي�سي موجي�شا باملركز االول
بعدما قطع امل�سافة املقررة يف ظرف
زمني ناهز (�ساعة واحدة و 57دقيقة و29
ثانية) مبعدل �رسعة و�سطي ا�ستقر عند

 52.8كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة.
وتفوق الدراج الرواندي بفارق دقيقتني
على املركز الثاين الذي حاز عليه الدراج
االكوادوري �سانتياجو مونتينجرو فيما
ذهب املركز الثالث للدراج الياباين �شوي
مات�سودا � ،أما املركز الرابع فحازه االثيوبي
جنا�سي �أبرها.
وحقق الدراج االرتري ناتنائيل
ت�سفاظني �أف�ضل مركز ملنتخبنا الوطني
يف املرحلة بحلوله خام�سا تبعه زميله يف
املنتخب يعقوب دب�ساي يف حني حاء
ناتنائيل مربهتوم باملركز ال�سابع ع�رش
ودانئيل هبتي مكائيل باملركز اخلام�س
والع�رشين � ،أما فليبو�س كرب�أب ف�أتي
باملركز الثامن والع�رشين واحتل روبيل
تولدي املركز احلادي واالربعني.
ومل ت�ؤثر النتائج اخلا�صة باملرحلة على
الرتتيب العام للدراجني  ،حيث �إحتفظ
الدراج االرتري يعقوب دب�ساي على
ريادته للرتتيب اخلا�ص باالزمنة واحتفظ
بالقمي�ص اال�صفر متوجا نف�سه بطال

من االحتاد الدويل للعبة  ،يف �أول تتويج
خارجي له مع منتخبنا الوطني.
وابتعد زميله يف املنتخب ناتنائيل
مربهتوم بفارق زمني قدره  50ثا ليحجز
مكانة باملركز الثاين يف تتويج م�ستحق ،
اما املركز الثالث فناله الدراج االكوادوري
�سانتياغو مونتيجرو بفارق دقيقة و31
ثـا) عن املتوج بال�صدارة.وذهب املركز
اخلام�س لناتنائيل ت�سفاظني .
ويف تتويج �أخر ملنتخبنا الوطني بهذه
البطولة  ،حاز الدراج ناتنائيل ت�سفاظني
على القمي�ص االخ�رض الذي يعطى ل�صاحب
�أف�ضل ر�صيد نقاطي وذلك بعد ان جمع
 88نقطة بفارق نقطتني فقط عن يعقوب
دب�ساي.
ويف �سباق �أ�سد العقبة �إكتفى ناتنائيل
مربهتوم باملركز الثاين وله  19نقطة
 ،يف حني ذهب لقب هذه الفئة للدراج
االكوادوري ويل�سون هارو الذي ميتلك 23
نقطة .اما يف ترتيب الفرق فكانت الريادة
مقرونة مبنتخبنا الوطني دون منازع لي�ؤكد
هيمنته املطلقة
على ال�ساحة
االفريقية بكل
ت�أكيد  ،وقاده
هذه
يف
ا لن�سخة
ا ملد ر ب
ا لو طني
يو نا �س
ز كر يا �س
(حالباي).

للن�سخة
بكل جدارة
وا�ستحقاق.
وا�ستحق بعقوب
دب�ساي النجم اال�صغر
لعائلة دب�ساي لقب هذه
الن�سخة بعيد حتقيقة ظرف
زمني ناهز (� 8سا و 37دقـ
و 13ثا)  ،لينال  25نقطة

ب�إ�سقاطه دندن بهدف نظيف يف املرحة الثانية للبطولة

�سقن للبناء يحقق �أول مفاج�أت الدوري العا�صمي للكرة

�إ�ست�ؤنفت مناف�سات دوري الدرجة
االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط التي
�إنطلقت يف الثالث من �شهر فرباير اجلاري
� ،أول �أم�س االحد على �إ�ستاد �أ�سمرا الدويل
ب�إقامة املرحلة الثانية التي �شهدت �إجراء
ثالث مباريات هامة.
بداية الغيث الكروي جاءات من خالل
املواجهة التي جمعت بني فريقان
�صاعدان حديثا اىل م�صاف دوري الكبار
وهم براديزو و�أخريا يف قمة نارية.
ومل يرحم فريق براديزو الذي حل يف
و�صافة دوري الدرجة الثانية املو�سم
املا�ضي خلف مناف�سه املبا�رش �أخريا ،
وكبده خ�سارة مدوية بثالثية بي�ضاء.
و�سجل �أهداف براديزو يف اللقاء كل
من �إيفن م�سقنا يف الدقيقة ( )55وحنب
كفلوم عند الدقيقتني (.)68.72
عقب ذلك �أف�سح املجال للمواجهة
االفتتاحية لفريقي عدولي�س وقزاباندا
 ،حيث بكر الفريق اال�صفر عدولي�س

بافتتاح ال�سجل التهديفي للقاء ولفريقه
هذا املو�سم بوا�سطة الهدف الذي وقع
عليه الالعب ا�سماعيل �سلطان بحلول
الدقيقة . 24
لكن جنم فريق قزاباندا �أفورقي زايد
كان له ر�أيا ً مغايرا ُ  ،حيث �أدرك التعادل بني
الكفتني بالهدف الذي دونه بالدقيقة 62
 ،وقبل ربع �ساعة من نهاية الوقت اال�صلي
للمباراة خطف الالعب ناهوم تاد�سي هدف
االنت�صار لفريق عدولي�س الذي عرف كيف
يحافظ على تقدمه ويخرج غامنا النقاط
الثالث االوىل له هذا املو�سم.
�أما لقاء القمة املنتظر فجمع بني فريقا
دندن و�صيف بطل املو�سم املا�ضي
ومناف�سه فريق �سقن يف لقاء خارج �رسب
التوقعات.
فبعد فوا�صل من املحاالوت الهجومية
لفريق دندن و�صالبة دفاعية م�ستميتة من
قبل منظمومة �سقن � ،إنتهى ال�شوط االول
بالتعادل ال�سلبي دون �أهداف.

يف ال�شوط الثاين �إرتفع ن�سق املباراة
من كال الطرفان  ،وبدا فريق �سقن �أكرث
تهديد ملرمى اخل�صم اال ان تكللت
حماوالته الهجومية عن طريق هجموة
مرتدة �أنهاه العب الفريق مريون �أمل �سقد
يف ال�شباك بعد �ساعة من اللعب.
و�شهدت الدقائق الثالثني االخرية
حماوالت متكررة من قبل فريق دندن
اال انها مل تتكلل بالنجاح  ،ليخرج فريق
�سقن فائزا ويخ�رس فريق دندن اول 3
نقاط �ستعيقه من امل�ضي قدما يف �سبيل
ال�ستعادة �أجماده الغابرة يف البطولة
االقليمية .هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
البطولة االقليمية يوم االحد القادم من
خالل ثالث مواجهات �إذ جتمع االوىل بني
قزاباندا وفريق �رشكة �سمبل عند الثانية
ع�رش ظهرا  ،فيما يلتقي م�صنع البرية مع
�سقن للبناء عند الثانية ظهرا  ،يف الوقت
الذي يتقابل فريق عدولي�س مع التحرير
يف قمو واعدة يف الرابعة ع�رصا.

�أختتمت الفعاليات الريا�ضية امل�صاحبة
لإحتفاالت البالد بالذكرى التا�سعة والع�رشين
لعملية فنقل التاريخية مبدينة م�صوع حتت
�شعار " فنقل معجزة تاريخية" يف الفرتة من
الثامن ولغاية العا�رش من فرباير اجلاري  ،من
خالل �إقامة عديد املناف�سات يف ال�سباحة ،
الدراجات الهوائية  ،كرة الطائرة ال�شاطئية
وخمتلف الريا�ضات .
ويف النتائج امل�سجلة ببطولة ال�سباحة
والتجديف التي جرت يف فئتي الرجال
وال�سيدات والنا�شئني مل�سافة (100مرت،
 200مرت  500 ،مرت)  ،حاز ال�سباح بالل
يو�سف على املركز االول وامليدالية الذهبية
يف �سباق  100مرت للنا�شئني  ،متقدما على
نفتاليم ولد�سال�سي �صاحب املركز الثاين
وفلمون �إ�سي الفائز باملركز الثالث.
ويف �سباق  100مرت �سيدات  ،ظفرت
ال�سباحة كرت�سينا تاد�سي باملعدن النفي�س
بعد حلوله بال�صدارة  ،تلتها دونات يونا�س
باملركز الثاين  ،ونالت ليديا مت�سقن على
املركز الثالث.
وفاز ال�سباح جنم بيني باملركز
االول وامليدالية الذهبية يف �سباق
 200مرت رجال  ،متفوقا على
روبيل برخت �صاحب املركز
الثاين وفقري مياين احلائز على
املركز الثالث.
�أما يف �سباق  500مرت رجال ،
ف�ألت ال�صدارة مرة �أخرى لل�سباح
جنم بيني على ح�ساب �سلمون �إيوب
�صاحب املركز الثاين وروبيل برخت املتوج
باملركز الثالث.
ويف مناف�سات التجديف  ،ذهب املركز
االول ل�سعيد عثمان يف �سباق الرجال  ،امام
جعفر �أمري الثاين وموجليتا الثالث يف الرتتيب
لينالوا امليداليات امللونة بالتتابع.
ويف مناف�سات الدراجات الهوائية التي
توا�صلت لثالثة مراحل و�ضمت متناف�سني
من مديريتي م�صوع وقندع � ،إنتزع الدراج
هينوك بنيام املركز االول يف �سباق النا�شئني
على ح�ساب ملكيا�س داويت الفائز باملركز
الثاين وناتنائيل ياريد الثالث�.أما يف �سباق
الدرجة الثانية  ،فتبواء الدراج زرئي �سناي
برهاين الريادة  ،خملفا كال من هانيبال
�أتخلتي و�سامئيل يحدقو على املركزين

الثاين والثالث يف الرتتيب النهائي لل�سباق.
واقرتن مركز ال�صدارة يف �سباق الدرجة
االوىل مع �إ�سم الدراج موائيل تيدرو�س الذي
تفوق على �سيم حمرت�أب �صاحب املركز
الثاين وفانئيل ماتيو�س احلائز على املركز
الثالث.
ويف مناف�سات كرة الطائرة ال�شاطئية التي
�أقيمت بكال اجلن�سني ،ت�سيد القوات البحرية
للرجال على املركز االول متبوعا بفريق
اال�سمنت �صاحب املركز اما املركز الثالث
فناله فريق �سمهر.
�أما يف مناف�سات ال�سيدات  ،فلم تخرج
ال�صدارة �أي�ضا عن قب�ضة فريق القوات
البحرية الذي تفوق على مكتب ال�رشطة
�صاحب املركز الثاين وفريق مدر�سة
القدي�س يو�سيف �صاحب املركز الثالث.
هذا و�أقيم يوم اجلمعة املا�ضي � ،سباق
ن�صف املاراثون للعدو مبدينة م�صع  ،يف �إطار
االحتفاالت بذكرى عملية فنقل التاريخية.
ال�سباق الذي ينظم خالل هذه الفرتة من
العام � ،إنطلق مبباركة من �سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة ال�سيد/
االمني حممد �سعيد ونال متابعة خا�صة من
جماهرياللعبة وزوار االحتفاالت.
ويف النتائج امل�سجلة  ،حاز العداء يونا�س
يعقوب على املركز االول يف فئة الرجال
تاركا املركز الثاين ملحاري ظقاي اما املركز
الثالث فتبواءه عوت هبتي.ويف فئة ال�سيدات
 ،متكنت العداءة االوملبية نازريت ولدو من
�إكمال هيمنتها �شبه املطلقة على البطوالت
املحلية بتتويجها باملركز االول على ح�ساب
دول�شي ت�سفاي �صاحبة املركز الثاين وحارينا
تاد�سي الفائزة باملركز الثالث.
ويف نف�س اليوم � ،شهدت مدينة م�صوع
تنظيم �سباق جماعي مفتوح مبنا�سبة اليوم
العاملي للريا�ضة الع�سكرية حتت رعاية
فرع االر�شاد املعنوي والتوجيه بوزارة
الدفاع االرترية.وت�سلم املتوجون باملراكز
االمامية اجلوائز وامليداليات امللونة من
قبل خمتلف امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات
الريا�ضية يتقدمهم �سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالية ال�سيد/
االمني حممد �سعيد وحاكم �إقليم �شمال
البحراالحمر العمري /تخلي لب�سو ومفو�ض
الثقافة والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي.

يف دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم

مان�ش�سرت يونايتد يخترب قوته �أمام �سان جريمان

بعد فرتة بيات �شتوي ملدة �شهرين،
ت�ست�أنف بطولة دوري �أبطال �أوروبا،
ن�شاطها اليوم الثالثاء ،ب�أول مباراتني
يف ذهاب ثمن النهائي ،حيث ي�صطدم
مان�ش�سرت يونايتد بباري�س �سان جريمان،
فيما يلتقي روما مع بورتو.
و�شهدت الفرتة املا�ضية ،حت�س ًنا
يف �أداء ونتائج مان�ش�سرت يونايتد على
امل�ستوى املحلي ،منذ �إقالة املدرب
جوزيه مورينيو ،وقدوم الرنويجي �أويل
جونار �سول�سكاير ،م�س�ؤولية الفريق

ب�شكل م�ؤقت حتى نهاية املو�سم.
لكن الفريق �سيكون على موعد مع
مواجهة يف غاية ال�صعوبة بالبطولة
الأوروبية ،حيث ي�صطدم بباري�س �سان
جريمان �أحد املر�شحني للقب يف البطولة
الأهم على ال�ساحة الأوروبية.
ورغم قوة املباراة الأخرى بني روما
وبورتو ،يرتكز معظم االهتمام على
ا�ستاد �أولد ترافورد ،والذي ي�ست�ضيف
املباراة بني مان�ش�سرت يونايتد و�سان
جريمان.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()94

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
�إبراهيم عبد الفتاح طوقان
(1941 – 1905م)

هو �شاعر فل�سطيني وهو الأخ ال�شقيق لفدوى طوقان امللقبة ب�شاعرة فل�سطني ،ولأحمد
طوقان رئي�س وزراء الأردن يف بداية �سبعينيات القرن املُن�صرم.
يعترب �أحد ال�شعراء املنادين بالقومية العربية واملقاومة �ضد اال�ستعمار الأجنبي للأر�ض
العربية وخا�صة الإجنليزي يف القرن الع�شرين ،حيث كانت فل�سطني واقعة حتت الإنتداب
الربيطاين .تلقى درو�سه الإبتدائية يف املدر�سة الر�شيدية يف القد�س ،وكانت هذه املدر�سة
ً
مغايرا ملا كانت عليه املدار�س �أثناء احلكم العثماينَ � .
درا�س َته
أكمل
حديثا
تنهج نهجً ا
َ
ً
الثانوية مبدر�سة املطران يف القد�س عام  1919م حيث ق�ضى فيها �أربعة �أعوام ،حيث تتلمذ
على يد "نخلة زريق" الذي كان له �أثر كبري يف تعليمه اللغة العربية وال�شعر القدمي .بعدها
التحق باجلامعة الأمريكية يف بريوت عام  1923م ومكث فيها �ست �سنوات نال فيها �شهادة
اجلامعة يف الآداب عام 1929م.
عاد ليد ّر�س يف مدر�سة النجاح النابل�سية بنابل�س ،ثم عاد �إىل بريوت للتدري�س يف اجلامعة
مدر�سا للغة العربية يف العامني (1933 – 1931م) ثم عاد بعدها
الأمريكية .حيث عَ مِ َل
ً
ُديرا
�إىل فل�سطني .ويف عام 1936م ت�سلم الق�سم العربي يف �إذاعة القد�س وعُ ني م ً
للربامج العربية ،و�أقيل من عمله من قبل �سلطات الإنتداب الربيطاين عام .1940
ِ
ً
َ
مري�ضا
مدر�سا يف دار املعلمني العالية ،ثم عاجله املر�ض فعاد
وعمل
العراق
إىل
�
بعدها
انتقل
ً
�إىل وطنه ،ولقب ب�شاعر اجلامعة .ومن �أ�شهر ق�صائده التي كتبها يف ثالثينيات القرن
الفائت -:موطني ،والتي انت�شرت يف جميع �أرجاء الوطن العربي ،و�أ�صبحت الن�شيد غري
الر�سمي لل�شعب الفل�سطيني منذ ذلك احلنيُ .اتخذت ن�شيدا للعراق بعد الغزو الأمريكي
للعراق .وق�صيدة يا �شهيد الوطن ،مت تلحينها من طرف الأمني ب�شي�شي وانت�شرت يف كل
الوطن العربي.وق�صيدة الفدائي وحي ال�شباب
َ
مَ
كان �إبراهيم طوقان �ضعيف اجل�سم ،هزيل منذ �صغره ،نت معه ثالث علل حتى ق�ضت
عليه .ا�شتدت عليه وط�أة املر�ض �إىل �أن تويف يف القد�س م�ساء يوم اجلمعة يف الثاين من مايو
عام 1941م وهو يف �سن ال�شباب مل يتجاوز ال�ساد�سة والثالثني من عمره
 �أقوم بالأعمال التى �أعرف �أننىلن �أ�ستطيع يوم ًا ما �أن �أفعلها ،و�إال
كيف �س�أتعلم القيام بها ؟
 الإعجاب هو �أن تقف خم�سة �ساعات �أمام لوحة جميلة يفاملتحف � ,أما احلب فهو �أن تقف خم�سة دقائق فقط وتذهب  ,ثم
تعود ل�رسقتها يف الليل.
 اتقن القواعد كمحرتف ،حتى تتمكن من ك�رسها كفنان. تقليدك للآخرين �رضوري� ،أما تقليدك لنف�سك فمثري لل�شفقة. العمل هو املفتاح اال�سا�سي لكل جناح. �إين �أعمل دائم ًا ما ال �أَ�ستطيع عمله لكي �أتعلّم كيفية عمله.
ُ
 املر�أة يف نظري خليط من الأ�شكال والألوان. -الفن مي�سح عن الروح غبار احلياة اليومية.

من قوال بيكا�سو

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 الثاين ع�شر من فرباير عام 1429م -:القوات الإجنليزية بقيادةال�سري جون فا�ستولف ت�صد هجوما من قبل القوات الفرن�سية بقيادة الكونت دي
كلريمونت و ال�سري جون �ستيوارت من دارنلي على قافلة �إمدادات حتمل م�ؤن
لقوات اجلي�ش الإجنليزي التي كانت حتا�صر مدينة �أورليون الفرن�سية فيما يعرف
مبعركة الرجنة.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 1502م -:فا�سكو دا غاما يبحر من ل�شبونة،الربتغال ،يف رحلته الثانية �إىل الهند.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 1541م -:بيدرو دي فالديفيا ي�ؤ�س�س مدينة�سانتياغو ،عا�صمة ت�شيلي.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 1943م -:بدء احلرب الأهلية يف النم�سا. يف الثاين ع�شر من فرباير عام 1941م -:القوات الأملانية ت�صل �شمال�أفريقيا يف احلرب العاملية الثانية.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 1953م -:توقيع �إتفاقية جالء م�صر منال�سودان.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 2009م -:ت�صادم قمرين �صناعيني يف الف�ضاءعلى ارتفاع �أكرث من  800كلم يف حادثة غري م�سبوقة.
 يف الثاين ع�شر من فرباير عام 2017م -:اجلمعية االحتادية يف �أملانيا،تنتخب وزير اخلارجية ال�سابق ،فرانك فالرت �شتاينماير ،رئي�س ًا للبالد.

اقوال ماثورة يتعر�ض حلادث فتاك ويخرج �سليما معافى

طرفة

 قيل حلكيم� -:أي الأ�شياء خريللمرء؟ قال -:عقل يعي�ش به قيل-:
ف�إن مل يكن؟ قال -:ف�إخوان ي�سرتون
عليه ،قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال-:
فمال يتحبب به �إىل النا�س قيل-:
ف�إن مل يكن؟ قال -:ف�أدب يتحلى به
 .قيل -:ف�إن مل يكن قال -:ف�صمت
ي�سلم به .قيل -:ف�إن مل يكن؟ قال-:
فموت يريح منه العباد والبالد.
 دخل �أحد احلمقى على �أحداخللفاء يف �إحدى الليايل الرم�ضانية
وهو ي�أكل فدعاه اخلليفة لي�أكل فقال،
�إين �صائم يا �أمري امل�ؤمنني ف�س�أله هل
ت�صل النهار بالليل ؟ ف�أجابه ال ولكني
وجدت �صيام الليل �أ�سهل من �صيام
النهار وحالوة الطعام يف النهار �أف�ضل
من حالوته يف الليل.
 �أهدى �أحد الأدباء يف �شهر رم�ضان�صديق ًا له نوع ًا من احللوى قد ف�سد
مذاقها لقدمها ,وبعث معها بطاقة كتب
فيها � :إين اخرتت لهذه احللوى ال�سكر
املدائني والزعفران الأ�صفهاين ,
ف�أجابه �صديقه بعد �أن ذاق طعمها :
واهلل ما �أظن حلواك هذه �صنعت �إال
قبل �أن تفتح املدائن وتبنى �أ�صفهان

حكم وامثال
 ال تب�صق يف البئر ،فقد ت�رشبمنه يوما.
 لي�ست االلقاب هي التي تك�سباملجد ..بل النا�س من يك�سبون
االلقاب جمد ًا.
 يوجد كثري من املتعلمني،ولكن قلة منهم مثقفون.
 لي�س من ال�صعب �أن ت�ضحي من�أجل �صديق ..ولكن من ال�صعب
�أن جتد ال�صديق الذي ي�ستحق
الت�ضحية.
 �أن مفتاح الف�شل هو حماولة�إر�ضاء كل �شخ�ص تعرفه.
 �إذا ركلك احد من خلفك ،فاعلم�أنك يف املقدمة.
 كل �شئ يبد�أ �صغريا ثم يكرب،�إال امل�صيبة ف�إنها تبد�أ كبرية ثم
ت�صغر.
 ال�ضمري �صوت هادئ ،يخربكب�أن احدا ينظر اليك.
 �أن النجاح لي�س كل �شيء،�إمنا الرغبة يف النجاح هي كل
�شيء.
 �إذا قدرت على عدوك ،فاجعلالعفو عنه �شكر ًا للقدرة عليه.
الرزق بال�صدقة.
 ا�ستنزلوا ّ �أ�ضعف النّا�س من �ضعف عنرسه.
كتمان � ّ

�سجلت كامريا مراقبة
حادثة غريبة جرت
ب�سكوف
مدينة
يف
الرو�سية ،كان بطلها
رجل مي�شي على قارعة
وتزامنا
الطريق.
مع مرور الرجل حتت
�شجرة بجوار الر�صيف،
�سقطت فوقه فج�أة،
وحا�رصته متاما بني
فروعها ،يف حني كان
ي�ستمع للأغاين عرب
�سماعات ا لأذن ،ا لأمر
الذي منعه من االنتباه ملا يجري حوله .ويف بادئ ا لأمر،
يعتقد كل من ي�شاهد املقطع �أن احلادثة قد �أودت بحياة الرجل
�أو �أفقدته وعيه باحلد ا لأدنى ،ليفاج�أ امل�شاهد الحقا بخروج
الرجل من بني ا لأغ�صان ،وك�أن �شيئا مل يكن.

نفوق �أكرب فيل �آ�سيوي معمر!!!...

نفق يف الهند �أكرب فيل
�آ�سيوي معمر عن عمر يناهز
 88عاما ،وقد ح�صلت عليه
عائلة " "Travancoreامللكية
عندما كان عمره � 5سنوات فقط.
وتعود ملكية الفيل حاليا ملعبد
"،"Chengalloor Mahadeva
يف والية كريال الهندية ،ويعرف
على نطاق وا�سع با�سم "جدة
الفيلة" ،بينما عرث عليه موظفو
املعبد نافقا يف م�سكنه ،بتاريخ

 5فرباير اجلاري.
و�أطلق على الفيل لقب
"جدة الفيلة" ،لأنه �شهد
�أجياال من الفيلة ال�صغرية
وهي تكرب �أمام عينيه ،بينما
نظمت الوالية احتفاال �ضخما
خا�صا به يف عام ،2016
تزامنا مع �إطالق اللقب
عليه.وعالوة على ما �سبق،
دخل الفيل الآ�سيوي مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية يف عام
.2016
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�شار
الطبيب البيطري ،ت .راجيف،
�إىل �أن الفيل املعمر مل يكن م�صابا
ب�أي مر�ض ع�ضال قبل وفاته،
و�أنه مل يعان من نق�ص �شهية،
بل كان يتبع نظاما غذائيا �صحيا
يتكون من اجلزر والأنانا�س.

معاناة طفل بحالة نادرة!!!..

يعاين �أحد التالمذة يف الهند من
حالة نادرة تعرف با�سم "متالزمة
الذئب" ،جعلت وجهه مغطى بال�شعر
ولد التلميذ ،الليت
الكثيف.
باتيدار ،البالغ من العمر  13عاما،
يف مدينة "راتالم" بوالية ماديا
برادي�ش بو�سط الهند ،وهو يعاين
منذ �صغره من فرط ال�شعر اخللقي،
بح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية يوم اجلمعة
املا�ضي .هو ناجح وم�شهور يف
مدر�سته ،كما �أنه متقبل ملظهره ،لكن الغرباء يرمون احلجارة عليه
�أحيانا ،ويطلقون عليه ت�سمية "قرد" ،بح�سب قوله .وعلى الرغم من
حالته ،ف�إنه يحلم ب�أن ي�صبح ذات يوم �ضابط �رشطة و�أن "ي�ضع كل
الل�صو�ص واملجرمني يف ال�سجن".
يقول الليت"-:ولدت ب�شعر كثري على وجهي ،وهذا يجعلني خمتلفا
عن الآخرين� ،أحيانا �أمتنى لو �أنني مثل بقية الأطفال ،لكن ال ميكنني
فعل �شئ حيال ذلك .لقد اعتدت على حالتي ،وعادة ما �أ�شعر باالرتياح
جتاه نف�سي" .وت�سبب "متالزمة الذئب" امل�ستع�صية كميات غري طبيعية
من ال�شعر  ،ي�صل طولها �إىل � 5سم ،ويغطي وجه ال�شخ�ص وذراعيه
و�أجزاء �أخرى من ج�سده .وتقول والدة الليت �إنه" -:بعد �ساعة من
والدته ده�شت لر�ؤية ج�سده مغطى بكمية غري عادية من ال�شعر ،طلبنا
على الفور من طبيب الأطفال املحلي �أن يفح�صه ،فق�ص �شعره الزائد
وقال �إنه ال يوجد عالج لهذا" .وت�ضيف�" -:إنه خمتلف ولكن ما زال مميزا
للغاية بالن�سبة يل ،لأنه ولد بعد العديد من ال�صلوات اخلا�صة".
Sabur Printing Services

