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احلكومة تعزي اثيوبيا يف
جمل�س �شعبي االقليم االو�سط ي�شرح نتائج اجتماعه لل�سكان
�ضحايا �سقوط الطائرة االثيوبية
بعثت احلكومة االرترية
ر�سالة حزن وعزاء للحكومة
االثيوبية ،وا�رس ال�ضحايا
على فاجعة �سقوط الطائرة
االثيوبية من نوع بوينغ
 737التي كانت متوجهة من

ادي�س اباب اىل العا�صمة
الكينية نريوبي قبل ظهر
الأحد وم�رصع جميع ركابها
البالغ عددهم  157مبا
فيهم طاقم الطائرة وعددهم
 8اع�ضاء.

�صنعفي:
دعم للمحتاجون باملا�شية وعربات الكارو
عقد جمل�س �شعبي االقليم االو�سط
اجتماعات ل�سكان مديريات ا�سمرا
ومديريتي بريخ و�رسجقا �رشح
فيه نتائج اجتماعه الدوري الثامن
ع�رش الذي عقده يف الثالثني من
يناير املا�ضي.و الق�ضايا التي
بحثها مع اجلهات املعنية يف
املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية

واالجتماعية والثقافية ،واجاب
على ا�ستف�سارات املواطنني.
بجهود
املواطنون
وا�شاد
املجل�س لال�ستماع ال�سئلة ال�شعب
وايجاد احللول لها  ،داعني حلل
م�شكالت لنقل واملوا�صالت ومياه
ال�رشب واالهتمام مبعاجلة تعرفة
الكهرباء خا�صة تراكمه وما

يخلفه من �ضغوط على احلياة
املعي�شية ،وخلق منا�سبات لتبادل
املواطنني املعلومات مع جهات
االخت�صا�ص.
و�سيوا�صل املجل�س لقاءاته مع
املواطنني يومي ال�سابع ع�رش
والرابع والع�رشين من مار�س.

ال�صحة ب�شمال البحر االحمر تنظم
منتدى �إ�صحاح البيئة ومكافحة االمرا�ض

عقد يف ال�سابع من مار�س
منتدى يف مدينة م�صوع لتقييم
ان�شطة مكتب ال�صحة يف اقليم
�شمال البحر االحمر بخ�صو�ص
�إ�صحاح البيئة ومكافحة االمرا�ض
وجمع املعلومات واالفكار الهامة
للربنامج الذي �سينفذ حتى
.2020
قدمت يف املنتدى الذي �شارك
فيه مدراء املديريات ورجال الدين
وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات احلكومية،

اوراق عمل حول اعمال النظافة
ونتائجها ،وتلوث م�ساقط املياه
و�إ�صحاح �شواطئ البحر وا�رضاره
على احلياة وان�شطة ا�صحاح البيئة
ونتائجها واعمال امل�ؤ�س�سات
ال�صحية.
وذكر يف املنتدى عن خف�ض
االمرا�ض الناجمة عن التلوث
كنتاج الن�شطة ا�صحاح البيئة التي
بدات عام  2009يف االقليم.

اكد �سكان مديرية قندع لدى
لقائهم مدير املديرية ،على
العمل الجناح برامج التنمية
املو�ضوعة.
وقال مدير املديرية ال�سيد/عمر
يحيى يف االجتماعات ال�شعبية
املنعقدة منذ �شهر فرباير يف 17

فرع املر�أة بقودايف يقدم دعما للمحتاجني

وقد متت اال�شارة القامة جلنة
عمل حتت ا�رشاف حاكم االقليم
و�سكرتري اجلبهة ال�شعبية لتنفيذ
برنامج ا�صحاح البيئة حتى عام
 .2020وقال حاكم اقليم �شمال
البحر االحمر العميد تخلي لب�سو
يف املنتدى ان �ضمان �صحة
املجتمع ا�سا�س التنمية والتطور،
م�ؤكدا بان اجناح الربنامج �سيكون
من اولويات ادارة االقليم.

�سكان قندع
تعهد بالعمل الجناح برامج التنمية
�ضاحية ،ان جناح تنفيذ برامج
التنمية يت�أتى بامل�شاركة ال�شعبية
املنظمة،
واو�ضح بان املرحلة اجلديدة
تدفع ملزيد من العمل  ،وحث
ال�سكان لال�ستفادة من احلفاير
وال�سدود يف حميطهم ،وبذل اجلهد

او�ضح املحتاجون احلا�صلون
على الدعم باملا�شية وعربات
الكارو ح�سب اختيارهم من مكتب
العمل والرعاية االجتماعية
يف مديرية �صنعفي ،ان الدعم
ا�سهم كثريا يف ت�سيري او�ضاعهم
املعي�شية واعالة ا�رسهم .
العمل
م�س�ؤولة
وذكرت
يف
االجتماعية
والرعاية

ال�سيدة/مدهانيت
املديرية
قرماي انه مت تقدمي مبلغ 10
الف نقفة لكل ا�رسة ،و�ستقدم
هذا العام  83عربة كارو
الراعية
واال�رس
للمعاقني
للمحتا جني .
ودعت احلا�صلني على الدعم
لال�ستفادة اجليدة منه لتح�سني
احوالهم املعي�شية.

الحداث تغيري يف معي�شتهم.
ودعا املجتمعون لال�رساع يف
توزيع قطع االرا�ضي ال�سكنية
،وحتديد ارا�ضي الرعي والدفع
بالربامج امل�سرية لتنمية املياه
اجلوفية وبناء و�صيانة احلواجز
املائية قبل حلول مو�سم امطار
اله�ضبة.

قدمت ع�ضوات االحتاد الوطني
للمر�أة فرع مديرية قودايف دعما
للمحتاجني مبنا�سبة الثامن من
مار�س اليوم العاملي للمر�أة.
ُقدم الدعم ل�ستة ع�رش امر�أة
حمتاجة وامل�سنات الالتي لي�س لهن
عائل ،ولذوي االطفال امل�صابني
باالمرا�ض املزمنة  1500نقفة لكل
منهن بح�ضور م�س�ؤولة االحتاد يف
االقليم االو�سط ال�سيدة� /أمل بالي
ومديرة مديرية قودايف ال�سيدة/

تبلظ تولدي ولفيف من ال�سكان.
و�شكرت الن�سوة الالتي قدم لهن
الدعم امل�ساعدة التي قدمتها ع�ضوات
االحتاد الوطني للمر�أة ادراكا من
الع�ضوات مل�صاعبهن املعي�شية.
كما قدمت اجلوائز الت�شجيعية
للطالبات املتفوقات يف مديرية
قودايف ،وتقدمي �شهادات تقديرية
للع�ضوات النا�شطات يف االحتاد
الوطني للمر�أة لفرتة من ع�رش اىل
ع�رشين �سنة يف مديرية ابا �شاول.
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جنوب �إفريقيا تعتزم خف�ض م�ستوى العالقات الدبلوما�سية مع �إ�سرائيل انطالق �أكرب تدريب ع�سكري م�صري بريطاين م�شرتك

�أعلن رئي�س جنوب �إفريقيا �سرييل
رامافو�سا ،اجلمعة املا�ضي ،عزم
بالده خف�ض م�ستوى العالقات
الدبلوما�سية مع �إ�رسائيل ب�سبب
هجماتها على الفل�سطينيني.
و�أ�شار يف كلمة له بالربملان �إىل
�سيا�سات �إ�رسائيل جتاه الفل�سطينيني،
وعدم انخراط حكومة بنيامني
نتنياهو يف املفاو�ضات للتو�صل �إىل
حل الدولتني.

وقال رامافو�سا” :جمهورية
جنوب �إفريقيا �ستوا�صل
احلفاظ على العالقات
الدبلوما�سية عند م�ستوى
منخف�ض مع �إ�رسائيل،
و�سن�ؤكد ذلك قطع ًيا بقرار من
جمل�س الوزراء“.
و�أ�ضاف” :نظهر دعمنا
املفتوح لدولة فل�سطني ،مع دفاعنا
عن حق دولة �إ�رسائيل يف العي�ش
ب�سالم و�أمان مع جريانها“.
ومل يدلِ رامافو�سا ب�أي معلومات
ريا
حول تاريخ �إ�صدار القرار ،م�ش ً
�إىل �أن الهدف منه هو ال�ضغط على
احلكومة الإ�رسائيلية.
ويف �أغ�سط�س املا�ضي ،نفت جنوب
�إفريقيا �أنباء عن �إعادة �سفريها،
�سي�سا �إنغومباين� ،إىل تل �أبيب

ال�ستئناف مهامه.
و�سحبت جنوب �إفريقيا �سفريها
لدى تل �أبيب يف  14مايو 2018؛
احتجاجا على ”جمزرة“ ارتكبها
ً
اجلي�ش الإ�رسائيلي على حدود قطاع
غزة� ،أ�سفرت عن مقتل ع�رشات
الفل�سطينيني و�إ�صابة املئات،
بالتزامن مع نقل �سفارة وا�شنطن من
تل �أبيب �إىل القد�س.
و�سبق �أن �أقدمت جنوب �إفريقيا على
�سحب �سفريها من تل �أبيب ،يف مايو
احتجاجا على اعرتا�ض قوات
2010؛
ً
البحرية الإ�رسائيلية ل�سفن ”�أ�سطول
احلرية“ التي كانت متوجهة �إىل
�شواطئ قطاع غزة لإي�صال م�ساعدات
�إن�سانية ،ما �أ�سفر حينها عن مقتل 10
من املت�ضامنني الأتراك و�إ�صابة 50
�آخرين.

االنتخابات الهندية تبد�أ يف ابريل رغم التوتر مع باك�ستان
�أعلنت مفو�ضية االنتخابات
الهندية اول ام�س الأحد �أن
االنتخابات العامة التي جترى
على �سبع مراحل �ستبد�أ � 11أبريل
املقبل.،
وقال رئي�س املفو�ضية �سونيل
�أرورا لل�صحافيني �إن نحو 900
مليون ناخب م�ؤهلون للإدالء
ب�أ�صواتهم منهم نحو  15مليون ًا
ترتاوح �أعمارهم بني  18و19
الوظائف
نق�ص
�سنة.وكان
و�ضعف الدخل من الزراعة ي�ؤثران
يف �شعبية مودي قبل �أ�سابيع قليلة
فقط .لكن ا�ستطالعات الر�أي ت�شري
�إىل �أن حزبه القومي الهندو�سي
"باهاراتيا جاناتا" باتت لديه
ميزة �أكرب على �أحزاب املعار�ضة
بعدما ا�شتبكت القوات امل�سلحة
مع اخل�صم اللدود باك�ستان ال�شهر
املا�ضي ،ما �أثار نعرة وطنية يف
�أنحاء البالد التي ي�سكنها 1.3
بليون ن�سمة.
وروج مودي لإجنازات حكومته

يف �سل�سلة من التغريدات.
وقال مودي على "تويرت":
"�أمتنى �أن ت�شهد االنتخابات
�إقبا ًال تاريخي ًا ،و�أدعو ب�صفة
�شخ�صية الناخبني ،الذين
يدلون ب�أ�صواتهم لأول مرة،
للم�شاركة ب�أعداد مل ي�سبق
لها مثيل".وتقول الهند �إن
طائراتها احلربية قتلت "عدد ًا
كبري ًامن الإرهابيني واملدربني
وكبار القادة وجمموعات" من
املت�شددين داخل مع�سكر تديره
جماعة جي�ش حممد �شمال �رشق
باك�ستان يف  26فرباير املا�ضي.
وكانت هذه اجلماعة �أعلنت
م�س�ؤوليتها عن هجوم انتحاري
�أ�سفر عن مقتل  40من قوات الأمن
الهندية مبنطقة ك�شمري املتنازع
عليها بني البلدين يف  14فرباير،
واتهمت الهند باك�ستان بالتواط�ؤ
يف هذا الهجوم.ورف�ضت باك�ستان
فكرة ارتباطها بالهجوم و�أعلنت
�أن ال�رضبة اجلوية الهندية مل

ت�سفر عن �سقوط قتلى .وتواجه
الهند الكثري من اجلماعات
املتمردة يف والية جامو وك�شمري
وعادة ما ت�شهد االنتخابات
هناك �أحداث عنف.وقال رئي�س
مفو�ضية االنتخابات �أرورا خالل
م�ؤمتر �صحايف الأحد �إن وفد ًا من
املفو�ضية زار الوالية للتحدث
مع امل�س�ؤولني املعنيني ،و�إن
املفو�ضية قررت تعيني ثالثة
مراقبني لعميلة االقرتاع هناك.
و�أ�ضاف �أن فرز الأ�صوات �سيجري
يف  23مايو املقبل.

�أمام بريطانيا �أقلّ من �أ�سبوعني
للخروج من االحتاد الأوروبي،
وانتقلت رئي�سة الوزراء ترييزا ماي
�إىل بروك�سيل يف حماولة �أخرية
لإقناع القادة الأوروبيني بتقدمي
تنازالت �أكرث ،ملغادرة التكتل
باتفاق يجنّبها هزمية يف جمل�س
العموم (الربملان) وينقذ حكومتها
من االنهيار.
ومن املقرر �أن تغادر بريطانيا
االحتاد يف  29مار�س اجلاري ،لكن
النواب رف�ضوا االتفاق الذي طرحته
ماي قبل � 3أ�سابيع .وعليها �أن متثل
�أمام الربملان لتطرح على الت�صويت
ويتوقع
اتفاق ًا معد ًال قد تتو�صل �إليهُ ،
ي�صوت نواب حزبها املت�شددين
�أن
ّ
�ضدها� ،إذا مل حت�صل على تنازالت
من بروك�سيل يف ما يتعلّق باحلدود
الإرلندية بعد «بريكزيت».
وا�ستبقت ماي و�صولها �إىل بروك�سيل
بخطاب �ألقته يف مقاطعة لينك�شاير
املعروفة بت�أييدها «بريكزيت»،

بد�أت فعاليات �أكرب و�أ�ضخم تدريب
ع�سكري م�شرتك بني القوات امل�سلحة
امل�رصية ونظريتها الربيطانية
”�أحم�س  “-1والذي ينفذ للمرة الأوىل
مب�رص.
وح�سب بيان ر�سمي �صادر عن
املتحدث الع�سكري امل�رصي ،العقيد
تامر الرفاعي ،ف�إن التدريب ي�شارك
به عنا�رص من القوات الربية امل�رصية
والربيطانية خالل �شهر مار�س 2019
بقاعدة حممد جنيب الع�سكرية،
وميادين التدريب القتايل للمنطقة
ال�شمالية الع�سكرية.
وقال املتحدث الع�سكري عرب
�صفحته الر�سمية على موقع التوا�صل
االجتماعي ”في�سبوك“ �إن عنا�رص
ومعدات القوات الربيطانية امل�شاركة
يف التدريب و�صلت �إىل القواعد
اجلوية واملنافذ البحرية امل�رصية
خالل الأيام املا�ضية.
وي�شمل التدريب على العديد
من الأن�شطة والفاعليات ،وتنفيذ
الرمايات املختلفة ،ومكافحة

القليلة املا�ضية» ،م�ستدركاً« :يجب
فعل املزيد».
و�شبه وزير حمافظ �سابق و�ضع
حكومة ماي بو�ضع «روما يف �آخر
�أيامها قبل االنهيار» .وزاد�« :صعب
أت�صور كيف �ست�ستمر يف احلكم،
�أن � ّ
ولو ا�ستطاعت مترير اتفاق مع
بروك�سيل».
املحافظون
النواب
وي�ؤكد
املت�شددون �ضد االحتاد الأوروبي
�أنهم اتفقوا على �إ�سقاط �أي اتفاق
تتو�صل �إليه ماي مع بروك�سيل ،ال
يحدد فرتة زمنية للإجراءات عند
ّ
احلدود الإرلندية .وهذا موقف نواب
«احلزب الوحدوي الإرلندي» �أي�ضاً.
و�إذا ف�شلت ماي يف مترير االتفاق
يف الربملان ،ف�سيكون �أمامها �أحد
خيارين :اخلروج من االحتاد من دون
اتفاق� ،أو القبول بتمديد املفاو�ضات
مع بروك�سيل

م�س�ؤولون �إن تعيني كيم قد ي�ساهم يف
�شكل �أكرب يف حت�سني العالقات ،لكن
حمللني يعتربون �أن ذلك قد ي�شري �أي�ض ًا
�إىل خالفات عميقة داخل حكومة مون،
ويفاقم خماوف �أمريكية من �أن �سيول
تتحرك ب�رسعة كبرية جد ًا يف اجتاه
قد
ّ
بيونغيانغ .وكيم (� 55سنة) هو �أ�ستاذ
للدرا�سات الكورية ال�شمالية وير�أ�س

معهد كوريا للوحدة الوطنية الذي تديره
الدولة ،منذ ا بريل املا�ضي .وي�أتي
تعيينه يف �إطار �أكرب تعديل وزاري ملون،
منذ توليه احلكم عام  .2017كذلك ي�أتي
بعد �أ�سبوع على ف�شل قمة ثانية جمعت
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم يونغ �أون
بالرئي�س االمريكي دونالد ترامب يف
هانوي .لكن مون ّ
ح�ض اجلانبني على ان

وزير جديد للوحدة يف كوريا اجلنوبية ووا�شنطن متفائلة بت�سوية مع بيونغيانغ

عينّ الرئي�س الكوري اجلنوبي مون
جاي �إن اجلمعة املا�ضي جامعي ًا مقرب ًا
منه ومتحم�س ًا للتقارب مع بيونغيانغ،
وزير ًا للوحدة التي تدير امللفات
ّ
و�سيحل
املرتبطة بكوريا ال�شمالية.
كيم يون ت�شول بدل ت�شو ميونغ غيون
الذي �أدى دور ًا كبري ًا يف االنفراج مع
كوريا ال�شمالية العام املا�ضي .وقال

الإرهاب
املدن.
وعقد م�ؤمتر تن�سيق بني
قادة قوات الدول امل�شاركة
لتوحيد املفاهيم وحتقيق
الدمج بني القوات ،وف ًقا
للعقيد تامر الرفاعي.
و�ألقى م�ساعد رئي�س
هيئة التدريب للقوات
امل�سلحة كلمة �أكد فيها �أن التدريب
يعد واح ًدا من �أرقى التدريبات
امل�شرتكة التي تنفذ بني القوات
امل�سلحة امل�رصية والربيطانية؛ ما
ي�ؤكد متانة العالقات الع�سكرية بني
البلدين ال�صديقني.
و�أكد قائد التدريب من اجلانب
الربيطاين �أن ”�أحم�س  “-1ي�ؤكد
عمق الروابط بني القوات امل�سلحة
امل�رصية والربيطانية ويهدف �إىل
توحيد العمل امل�شرتك لتحقيق الأمن
واال�ستقرار مبنطقه ال�رشق الأو�سط.
ويهدف التدريب �إىل تنمية وتعزيز
العالقات الع�سكرية وتبادل اخلربات
وتنمية مهارات القوات امل�شاركة يف
�أعمال مكافحة الإرهاب ،والتو�صل
لأن�سب �أ�ساليب مواجهة العنا�رص
الإرهابية ،واالرتقاء بامل�ستوى
التدريبي لعنا�رص العمل التخ�ص�صى،
والتدريب على مكافحة العبوات
النا�سفة باتباع �أحدث التقنيات
الفنية والتكنولوجية.

غوايدو �سيدعو الربملان الفنزويلي لإعالن حالة الطوارئ

�أعلن رئي�س الربملان الفنزويلي
خوان غوايدو الذي �أعلن نف�سه
رئي�س ًا بالوكالة لفنزويال� ،أنه
�سيطلب من الربملان �إعالن حالة
الطوارئ ملواجهة الو�ضع الناجم
عن �أزمة انقطاع الكهرباء التي ت�شل
البالد منذ اخلمي�س.
وقال غوايدو "دعوت لدورة
للربملان
االثنني
ا�ستثنائية
الوطني التخاذ اجراءات فورية
ب�ش�أن امل�ساعدة االن�سانية" ،كما
دعا اىل "حتركات يف ال�شارع".
و�أ�ضاف "�س�أطلب االثنني من
اجلمعية الوطنية اعالن حالة
الطوارىء التاحة دخول امل�ساعدة
االن�سانية" للبالد ما �سيتيح "طلب
امل�ساعدة الدولية".
و�أ�ضاف "يتعني �أن نهتم بهذه
الكارثة حاال".
ً
وقال غوايدو �أي�ضا "لديكم
احلق بالنزول �إىل ال�شارع لأن هذا
النظام يرتك الفنزويليني ميوتون.
�أيها ال�سادة يف القوى الأمنية،
حان الوقت لتكفوا عن حماية
الديكتاتور" ،يف �إ�شارة �إىل الرئي�س
نيكوال�س مادورو الذي ال تعرتف
املعار�ضة ب�إعادة انتخابه.
ويوجد على حدود فنزويال مع
كولومبيا والربازيل  250طنا على
االقل من امل�ساعدات من اغذية
وادوية �أر�سلت �أ�سا�سا من الواليات
املتحدة.

بريطانيا  :ماي ت�أمل بتنازالت �أوروبية
حملت فيه القادة الأوروبيني
ّ
تتعر�ض له
م�س�ؤولية �أي ف�شل قد
ّ
يف جمل�س العموم ،وقالت« :على
االحتاد الأوروبي والنواب مواجهة
خيار �صعب خالل الأ�سبوع املقبل».
و�أ�ضافت �أن من م�صلحة بروك�سيل
«مغادرة االحتاد باتفاق .نعمل مع
امل�س�ؤولني يف التكتل من �أجل ذلك،
و�سيكون للقرار الذي يتخذونه ت�أثري
كبري على الت�صويت (يف الربملان)
الأ�سبوع املقبل».
�إىل ذلك ،حذّ ر وزير اخلارجية
جريميي هانت من �أن «التاريخ
�سي�صدر حكم ًا �سيئ ًا على بريطانيا
واالحتاد الأوروبي معاً� ،إذا �أ�ساءا
�إدارة بريكزيت» ،و�أ�ضاف« :نريد
�أن نظلّ �أف�ضل الأ�صدقاء ،ما يعني
ت�سمم
املوافقة على اتفاق بطريقة ال
ّ
عالقاتنا ل�سنوات كثرية مقبلة».
تقدم يف الأيام
ولفت اىل «�إحراز
ّ

والقتال

يف

وكانت احلكومة الفنزويلية منعت
يف  23فرباير دخولها اىل البالد
ال�شتباهها ب�أن يف الأمر حماولة
لتدخل ع�سكري �أمريكي.
واعترب غوايدو اتهام مادورو
الواليات املتحدة بالقيام بـ
�ضد حمطة الطاقة
هجوم �إلكرتوين" ّ
الكهرومائية الأ�سا�سية يف البالد،
والتي ت�سبب عطل فيها بكارثة يف
البالد.
وبالن�سبة اىل غوايدو وعدد من
املراقبني ،ف�إن النق�ص يف ال�صيانة
واال�ستثمارات هو �سبب هذا العطل
الذي ي�ؤثر على البالد بكاملها ومل
ت�شهد فنزويال مثيال له.
وت�شهد فنزويال منذ ع�رص
اخلمي�س انقطاعا للتيار الكهربائي
زاد من حدة االزمة االقت�صادية التي
تعي�شها� ،إذ توقفت و�سائل النقل
عن العمل وكذلك توزيع املياه
واالت�صاالت.
وق�ضى على الأقل � 15شخ�ص ًا
يف امل�ست�شفيات غري املزودة يف
معظمها مبولدات كهرباء.
ي�ست�أنفا ب�أ�رسع وقت حمادثاتهما حول
نزع اال�سلحة النووية يف �شبه اجلزيرة
الكورية ،كما طالب م�ست�شاريه بفهم
�أ�سباب ف�شل القمة .وكان مركز الدرا�سات
(مقره وا�شنطن)
اال�سرتاتيجية والدولية
ّ
وموقع " 38نورث" املتخ�ص�ص يف
�ش�ؤون كوريا ال�شمالية �أفادا ب�أن موقع
"�سوهي" لإطالق ال�صواريخن الذي كانت
بيونغيانغ بد�أت تفكيكه يف �إطار تقاربها
مع وا�شنطن ،بات "عمالني ًا" جم ّدد ًا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

غارات �إ�سرائيلية ت�ستهدف مواقع لـ"حما�س" يف غزة ال�سي�سي يحذر من "تظاهرات الدول املجاورة"
�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي ال�سبت
املا�ضي �أنه ق�صف عدة مواقع حلركة
"حما�س" التي ت�سيطر على قطاع غزة،
رد ًا على �إطالق قذيفة من القطاع باجتاه
�إ�رسائيل م�ساء اجلمعة املا�ضي.
وقال بيان للجي�ش الإ�رسائيلي
�إن "طائرات مقاتلة تابعة للجي�ش
اال�رسائيلي ق�صفت عدة �أهداف ع�سكرية
يف جممع حلما�س يف جنوب قطاع غزة
و�أنفاق ًا حتت االر�ض يف �شمال قطاع
غزة".
و�أ�ضاف البيان �أن "ال�رضبات جاءت
رد ًا على قذيفة �صاروخية اطلقت من
قطاع غزة على الأرا�ضي الإ�رسائيلية"،
�إ�ضافة �إىل "بالونات حتمل مواد
متفجرة" وحماوالت تدمري "البنية
التحتية االمنية".

وم�ساء اجلمعة� ،أ�شار
اجلي�ش الإ�رسائيلي اىل
�إطالق قذيفة من قطاع
غزة على �إ�رسائيل� ،أكد
�أنها �سقطت يف �أر�ض
خالء .و�أفاد م�س�ؤولون
�أمنيون يف غزة �أن
ال�رضبات الإ�رسائيلية
مل ت�سفر عن وقوع
�إ�صابات.
وقال م�صدر �أمني
فل�سطيني �إن الغارات الإ�رسائيلية
ا�ستهدفت "موقع ال�رشطة البحرية
تديرها حما�س يف �شمال غرب مدينة
غزة ،وموقع يف حي الزيتون (�رشق)
وموقع يف منطقة جحر الديك (جنوب
مدينة غزة) وموقعني يف دير البلح

وخان يون�س (جنوب القطاع) �أ�سفرت
عن �أ�رضار كبرية من دون �أن نبلغ عن
وقوع �إ�صابات" .وذكر �شهود عيان �أن
املواقع امل�ستهدفة تابعة لـ"كتائب
الق�سام" اجلناح الع�سكري حلركة
"حما�س".

بغداد وطهران تبحثان التعاون يف جمال الطاقة واالقت�صاد

قال الرئي�س العراقي برهم
�صالح ،خالل م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك مع نظريه ا لإيراين،
ح�سن روحاين� ،أم�س ،ببغداد
�إن االنت�صار على ا لإرهاب غري
مكتمل ،ودعا دول املنطقة �إىل
زيادة التعاون ملنع عودته.

وقال �صالح �إن
"العراق حمظوظ
�إيران
بجريانه
وتركيا وامتداده
العربي" ،معربا
عن "�شكره لإيران
لدعمها العراق
يف حربه �ضد
داع�ش".
�صعيد
وعلى
�آخر قال الرئي�س
" �إننا
العراقي:
بحثنا مع روحاين
ملف تعزيز العالقات والتعاون
يف جمال الطاقة واالقت�صاد
وزيارة العتبات املقد�سة".
من جانبه �أكد روحاين ،على
�أهمية زيارته احلالية للعراق،
م�شريا �إىل �أنها �ست�ستمر لثالثة

�أيام ،م�شددا على �رضورة تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين
يف خمتلف املجاالت.
وقال روحاين �إن "عالقتنا
مع العراق ال ميكن اال�ستغناء
م�ضيفا
و�سنطورها"،
عنها،
�أن "العالقات التي تربط بني
البلدين دينية وثقافية ،وعلينا
بذل كل اجلهود لتعزيزها".
ا لإيراين
الرئي�س
و �أو�ضح
�أنه "ال توجد نقطة خالف مع
امل�س�ؤولني العراقيني" ،الفتا
�إىل �أن "املحادثات التي �أجريتها
مع الرئي�س برهم �صالح كانت
بناءة ومل ي�شوبها �أي نقطة
خالف ،وهناك جماالت وا�سعة
للتعاون مع العراق".

تون�س :ا�ستقالة وزير ال�صحة بعد وفاة ً 11
ر�ضيعا يف مركز توليد

�أعلنت احلكومة التون�سية �أن وزير
ال�صحة عبد الر�ؤوف ال�رشيف قدم
ا�ستقالته �إثر وفاة  11ر�ضيع ًا يف مركز
توليد حكومي يف العا�صمة تون�س
يومي اخلمي�س واجلمعة املا�ضيني.
و�أعلنت رئا�سة احلكومة على
�صفحتها على "في�سبوك" يف �ساعة
مت�أخرة من م�ساء ال�سبت املا�ضي �أن
رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد قبل
ا�ستقالة الوزير ال�رشيف .و�أعلن
ال�شاهد خالل زيارة قام بها �إىل
امل�ست�شفى �أن "املحا�سبة �ستطال كل
من �ستثبت التحقيقات يف حقه �أي
تق�صري" ،م�ضيف ًا �أن اجتماعات �ستعقد
اال�سبوع املقبل مب�شاركة كل الهيئات
العاملة يف املجال ال�صحي لتقييم
الو�ضع.
وكان رئي�س اجلمعية التون�سية
الطباء االطفال حممد دواجي حذر قبل

عدة �أ�شهر من الو�ضع املتهالك
لهذا امل�ست�شفى الذي ي�شهد والدة
� 15ألف طفل �سنوي ًا .ويعاين
القطاع الطبي يف تون�س من
نزيف لالطباء الذين يغادرون
البالد بحث ًا عن فر�ص عمل �أف�ضل
يف اخلارج .ووعدت ال�سلطات
التون�سية �صندوق النقد الدويل
بخف�ض العجز يف املوازنة ما
�ساهم يف تهالك اخلدمات ال�صحية
الر�سمية.
و�أعلنت وزارة ال�صحة يف بيان
م�ساء ال�سبت" :بينت النتائج الأولية
يرجح �أن تكون
للأبحاث �أن الوفيات
ّ
ناجتة عن تعفنات �سارية يف الدم
ت�سببت �رسيع ًا يف هبوط يف الدورة
الدموية ،ومت رفع العينات لدى
الولدان والو�سط العالجي لتحديد
نوعية وم�صدر التعفنات".

قرر قا�ضي املعار�ضات يف حمكمة
�شمال القاهرة ال�سبت املا�ضي جتديد
حب�س  5متهمني جدد يف ق�ضية حريق
حمطة م�رص يف  27فرباير املا�ضي،
لريتفع بذلك عدد املتهمني يف
الق�ضية �إىل  13متهم ًا .و�شهدت حمطة
القطارات الرئي�سية يف م�رص حادث ًا
�ضخم ًا �أ�سفر عن مقتل � 22شخ�ص ًا
و�إ�صابة نحو � 40آخرين� ،إثر ا�صطدام
جرار يف م�صدات الر�صيف ،ما �أدى
�إىل انفجاره.
وكان النائب العام �أ�صدر قرار ًا
بتوقيف  6متهمني ع�شية احلادثة

وهم �سائق اجلرار  ،2305وم�ساعده،
وعامل املناورة لذات اجلرار ،و�سائق
اجلرار  ،2302وعامل املناورة لذات
اجلرار ،والعامل املخت�ص بتحويلة
اخلطوط ،قبل �أن تقرر النيابة �إ�ضافة
متهم جديد للق�ضية وهو م�رشف
حتويل حركة القطارات بعد توقيفه
من قبل قوات الأمن.
وقررت املحكمة حب�س  5متهمني جدد
ملدة  15يوم ًا على ذمة التحقيقات،
وهم مدير ت�شغيل القطارات يف حمطة
م�رص ،وناظر حو�ش �أبوغاط�س (مقر
ور�ش �صيانة القطارات) ،ومالحظ

وكان ناطق با�سم الوزارة �أعلن
�أي�ض ًا يف وقت �سابق فتح حتقيق داخلي
للتث ّبت من توافر ال�رشوط ال�صحية يف
ق�سم التوليد وطريقة �إدارة �صيدليته.
و�أكد ناطق با�سم النيابة حتقيق
ق�ضائي .وتدهور و�ضع القطاع
ال�صحي العمومي التون�سي الذي كان
ّ
�أحد مفاخر البلد ،ب�سبب م�شاكل �إدارة
ومتويل �أدت �إىل تراجعه ب�شكل عام،
مع نق�ص متواتر يف توفر الأدوية يف
الفرتة الأخرية.

ً
13متهما حتى الآن يف حريق قطار حمطة م�صر

حو�ش �أبوغاط�س ،واثنني من
مالحظي ت�شغيل قطارات �أبوغاط�س.
و�أ�سندت النيابة �إىل املتهمني الإهمال
والتق�صري والقتل اخلط�أ و�إتالف
املمتلكات العامة.
وت�سجل م�رص ن�سب ًا مرتفعة من
حوادث الطرق والقطارات ،وكان
� 23شخ�ص ًا جرحوا يف حادث �سري
يف حمافظة الإ�سكندرية (�شمال م�رص)
�إثر ت�صادم حافلة مع �سيارة نقل
"مقطورة" على �إحدى الطرق ال�رسيعة
يف منطقة العامرية غرب الإ�سكندرية

حذر الرئي�س امل�رصي ،عبدالفتاح
ال�سي�سي اول ام�س الأحد ،من خماطر
التظاهر على م�رص والدول العربية
املجاورة ،م�شريا �إىل خ�سائر كبرية
منيت بها البالد بعد الثورة التي �أ�سقطت
ح�سني مبارك.
وحتدث ال�سي�سي يف ندوة عقدت يف
�إطار احتفال اجلي�ش امل�رصي بـ"يوم ال�شهيد" ،عن ما يجري يف "دول �أخرى
جماورة" ،معتربا �أن "النا�س يف هذه الدول" ،التي مل ي�سمها" ،ت�ضيع يف بلدها
لأن كل هذا الكالم (االحتجاجات والتظاهرات) له ثمن ومن �سيدفع الثمن هو
ال�شعب والأوالد ال�صغار" .و�شدد الرئي�س امل�رصي على �أن "الأجيال املقبلة هي
التي �ستدفع ثمن عدم اال�ستقرار"ّ .
ودلل ال�سي�سي على الأثمان ،التي تدفعها
ال�شعوب ،التي تقوم بتظاهرات احتجاجا على الأو�ضاع االقت�صادية وغريها ب�أن
م�رص خ�رست يف عام ون�صف عام بعد ثورة  2011ن�صف االحتياطي من العملة
الأجنبية ،التي كانت تبلغ  36مليار دوالر قبل �إ�سقاط مبارك يف فرباير .2011
وعن الأحداث التي �شهدتها م�رص منذ اندالع التظاهرات �ضد الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك يف  25يناير  2011حتى انتخابه رئي�سا يف  ،2014معتربا �أنه
"متت عملية �شديدة الأحكام" من �أجل "�إ�سقاط الدولة" وحتميل اجلي�ش م�س�ؤولية
كل ال�ضحايا ،الذين �سقطوا خالل التظاهرات وال�صدامات التي تلت �إ�سقاط
مبارك .و�أكد �أن اجلي�ش امل�رصي كان طوال الوقت حري�صا على "�أن ال ي�ؤذى �أو
يقتل م�رصي واحد" .وتابع ال�سي�سي" :طلبت منذ � 3سنوات عمل جلنة لدرا�سة
ما مت خالل الأعوام  2011و 2012و 2013لكي ن�ضعه �أمامكم (امل�رصيون) حتى
تعرفوا كيف تُ دمر الدول وكيف ت�ضيع البالد" .وطالب ال�سي�سي امل�رصيني ب�أن
ي�رشحوا لأبنائهم مدى اخل�سارة ،التي عادت على البالد من جراء الثورة على
مبارك .وقال" :هناك �أجيال �صغرية" ال تعرف ما حدث ،م�ضيفا "من كان عمره
� 8سنوات �صار عمره  16عاما وال يعرف هذه الآثار" االقت�صادية ال�ضارة ،التي
ترتبت ،على ثورة  25يناير عام  .2011وجمددا حذر ال�سي�سي ،من "حروب
اجليلني الرابع واخلام�س" والتي تقوم ،على "ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة
ون�رش ال�شائعات وحتطيم ثقة النا�س بنف�سها وببع�ضها وبقياداتها".

بوتفليقة يعود للجزائر و�سط احتجاجات عارمة
قال التلفزيون الر�سمي اجلزائري
�إن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة عاد
للبالد اول ام�س الأحد بعد �أن �أم�ضى
�أ�سبوعني يف م�ست�شفى ب�سوي�رسا و�سط
احتجاجات حا�شدة ت�شكل �أكرب تهديد
حلكمه امل�ستمر منذ  20عاما.
وهبطت طائرة حكومية تقل الرئي�س
يف مطار بوفاريك الع�سكري جنوب
غربي اجلزائر العا�صمة .وعادة ما
ي�ستخدم كبار امل�س�ؤولني ذلك املطار.
وعر�ضت قناة النهار م�شاهد ملا
و�صفته بركب �سيارات يقل الرئي�س.
ويتظاهر ع�رشات الآالف من
اجلزائريني من خمتلف الطبقات
االجتماعية �ضد قرار بوتفليقة الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف
�أبريل راف�ضني النظام ال�سيا�سي الذي

يعاين من اجلمود و�سيطرة املحاربني
القدامى منذ ا�ستقالل اجلزائر عن
فرن�سا عام .1962
ويف �أو�ضح م�ؤ�رش حتى الآن على
تعاطف قادة اجلي�ش مع ع�رشات الآالف
من اجلزائريني الذين يريدون تنحي
بوتفليقة قال رئي�س �أركان اجلي�ش يوم
الأحد �إن ”اجلي�ش اجلزائري وال�شعب
لديهما ر�ؤية موحدة للم�ستقبل“ ومل
ي�رش لالحتجاجات.
وقالت قناة النهار �إن حزب جبهة
التحرير الوطني احلاكم يف اجلزائر
دعا جميع الأطراف ال�سيا�سية اول
ام�س الأحد �إىل العمل معا لإنهاء الأزمة
ال�سيا�سية .و�أ�ضاف �أن احلزب يريد
�أي�ضا امل�صاحلة الوطنية واحلفاظ
على �أمن وا�ستقرار اجلزائر.
ومل يبد اجلزائريون �أي رغبة يف
الرتاجع رغم عر�ض بوتفليقة تقلي�ص
فرتة رئا�سته �إذا فاز يف االنتخابات.
وقال طالب مبدر�سة ثانوية كان من
بني �آالف املتظاهرين يوم الأحد ”نريد
رحيل بوتفليقة وكل ع�صابته .عليهم
ترك هذا البلد“.

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 ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
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alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
التعليم و�إعداد القوى العاملة
-:

�إن من الوظائف الرئي�سة للتعليم �إعداد
القوى العاملة �إعداد ًا يتالءم مع حاجات
املجتمع واالقت�صاد الوطني .والقوى
العاملة املتعلمة امل�ؤهلة تعد عام ً
ال رئي�سي ًا
من عوامل الإنتاج ،ويفرت�ض �أن تكون ذات
�إنتاجية �أعلى من القوى غري املتعلمة ,
لذا ُيعد التعليم �أداة يف زيادة الإنتاج ورفع
الإنتاجية .غري �أن مردود التعليم يتوقف على
ح�سن مواءمته حاجات االقت�صاد الوطني،
لهذا كان تخطيط التعليم وتنظيمه �أحد �أهم
اجلوانب التي يهتم بها اقت�صاد التعليم،
�إىل جانب اال�ستمرار يف التعليم والتدريب
يف �أثناء اخلدمة لتح�سني مهارات العمال
وجتديد معارفهم ومهاراتهم و�إعادة ت�أهيلهم
مبا يتوافق مع ما ا�ستجد يف جماالت املعرفة
والتقنية واالقت�صاد .
يذكر �شولتز�أن الوظائف الرئي�سة اخلم�س
للتعليم هي :تزويد الأفراد باملعارف
واملهارات التي يحتاج �إليها االقت�صاد
الوطني ،وزيادة قدرة الأفراد على التكيف
مع �رشوط العمل ،وك�شف مواهب الأفراد
وتنميتها ،والإعداد ملهنة التدري�س،
والقيام بالبحوث العلمية ،وي�ضيف �أن
لهذه الوظائف قيمة اقت�صادية كبرية .ومنذ
اخلم�سينات ،وخا�صة بعد الثورة ال�صناعية
الثانية ،برز االهتمام ب�إعداد القوى العاملة
يف م�ؤ�س�سات التعليم ،لأن هذا الإعداد يعد
ا�ستثمار ًا جيد ًا ومربحاً ،ويوفر للقطاعات
االقت�صادية حاجاتها من القوى العاملة،
وميكنها من تطوير �إنتاجها وزيادته ..
وامل�شكلة الرئي�سية التي تواجه �إعداد
القوى العاملة تكمن يف عدم املواءمة بني
خمرجات العملية التعليمية واحتياجات
�سوق العمل .وقد بينت الدرا�سات التقوميية،
التي �أجريت لأنظمة التعليم يف الدول
املتقدمة ويف الدول النامية ،وجود نواق�ص
يف املعلومات عن حاجة االقت�صاد الوطني
من القوى العاملة ،مما جعل هذه الأنظمة
غري متنا�سبة مع حاجات املجتمع .حتى
يف الدول اال�شرتاكية ال�سابقة كانت خطط
التعليم ت�ستند �إىل التوقعات املح�سوبة من
القوى العاملة التي حتتاج �إليها القطاعات
املختلفة ،غري �أن بنية االقت�صاد الوطني مل
تكن تتطور على نحو ميكنها من ا�ستخدام
معارف اخلريجني ومهاراتهم بكفاية عالية
مما �أحدث فجوة بني تخطيط التعليم والإنفاق
عليه واال�ستفادة من خمرجاته ومردوده� .أو
بعبارة �أخرى ف�إن تنظيم مردود الإنفاق
على التعليم اليقوم على ح�سن بناء النظم
التعليمية فح�سب بل يقت�ضي تعاون النظام

االقت�صادي ونظم اال�ستخدام ليوفر ذلك كله
ملخططي العملية التعليمية املعلومات
الدقيقة عن احلاجات امل�ستقبلية من
القوى العاملة ..
يرى بع�ض الباحثني �أن التو�سع التعليمي
يف الدول النامية وخا�صة يف الدرا�سات
اجلامعية والعليا قد �أدى �إىل وجود فائ�ض
يف اخلريجني عن حاجة �سوق العمل ،و�إىل
وقوع ق�سم كبري منهم يف البطالة املق َنّعة
عند توظيف �أعداد منهم �أكرث من احلاجة �أو
البطالة الظاهرة عند عدم ا�ستيعابهم يف
القطاعات االقت�صادية والإدارية .ومع هذا
ف�إن دور التعليم يف �إعداد القوى العاملة ال
ميكن �أن يتقل�ص ،بل ال بد من بذل جهود
مكثفة لتطوير تخطيط التعليم و�أنظمته
و�أنظمة التدريب لتغدو �أكرث كفاية يف
حتقيق مهمتها يف �إعداد الأطر امل�ؤهلة
لتلبية احتياجات االقت�صاد .
التعليم وتكوين ر�أ�س املال الب�رشي
�إن �إ�سهام القوى الب�رشية يف عمليات
الإنتاج والدور الذي تقوم به يف هذه
العمليات واملعارف واملهارات التي
اكت�سبتها القوى العاملة عن طريق التعليم،
دفع �إىل عد القوى الب�رشية املتعلمة ر�أ�س مال
ذا قيمة �إنتاجية توازي ر�أ�س املال املادي
املتمثل يف الأدوات والتجهيزات امل�ستخدمة
يف عمليات الإنتاج ..
وانطالقا من هذه الفل�سفة يهتم اقت�صاد
التعليم ب�إجراء الدرا�سات حول ت�أثري ر�أ�س
املال الب�رشي يف الإنتاج وذلك مبوازنته
بر�أ�س املال املادي .وتتو�صل هذه الدرا�سات
�إىل نتائج ت�ؤكد الدور املتزايد لر�أ�س املال
الب�رشي يف زيادة الإنتاج و�إن كانت خمتلفة
فيما بينها يف تقومي هذا الدور .وقد يظهر
�أحيان ًا مردود ر�أ�س املال الب�رشي معاد ً
ال
لر�أ�س املال املادي� ،أو �أكرب منه �أو �أقل
بح�سب الدرا�سة ،ولكن كل هذه الدرا�سات
ت�ؤكد �إ�سهام ر�أ�س املال الب�رشي �إىل جانب
ر�أ�س املال املادي يف الإنتاج وحتقيق النمو
االقت�صادي .ومع �أن ر�أ�س املال الب�رشي
يتكون نتيجة �إنفاق مرتاكم للأموال لتكوين
قوة العمل ف�إنه مع هذا يتميز من ر�أ�س املال
املادي من وجوه متعددة فمن جهة يتمثل ر�أ�س
املال الب�رشي يف الإن�سان الذي هو مزيج من
مادة وم�شاعر وعواطف ،ويختلف التعامل
معه عن التعامل مع ر�أ�س املال املادي،
ومن جهة �أخرى ف�إن ر�أ�س املال الب�رشي
�إذا ما قورن بر�أ�س املال املادي يكون �أكرث
دواماً ،فهو ال يهتلك باال�ستعمال كالآالت
وال�سلع املنتجة الأخرى فيفقد مع اال�ستعمال

جزء ًا من طاقته الإنتاجية ،و�إمنا يزداد منو ًا
وقدرة على الإنتاج .فاملعارف التي يكت�سبها
املتعلم تزداد جودة باال�ستعمال واخلربة
وتزداد بعدئذ كفايتها الإنتاجية
اال�ستثمار يف التعليم
يف �ضوء الدرا�سات حول مردود التعليم
ُعدت الرتبية �صناعة مربحة تزيد عائداتها
االقت�صادية واالجتماعية زيادة كبرية على
تكاليفها ،وهذا ما دعا اقت�صادي التعليم �إىل
تنظيم ا�ستثماره ليعطي �أف�ضل مردود .وقد
ن�شطت هذه الدعوة يف ال�ستينات وكانت وراء
التو�سع يف الإنفاق على التعليم ،بغ�ض النظر
عن النتائج ال�سلبية التي متثلت يف تخريج
�أفواج من قوة العمل املتعلمة تتجاوز حاجة
�سوق العمل .وقد عار�ض بع�ض الدار�سني
النظرة اال�ستثمارية للتعليم لأنهم يرون يف
التعليم عملية �إن�سانية وظيفتها تكوين القيم
الروحية والثقافية ،وهم َي ُعدون تقوميها
من وجهة نظر اقت�صادية انحراف ًا بها عن
دورها الأ�سا�سي وحط ًا من قدرها .غري �أن
هذه املعار�ضة مل تلق قبو ً
ال وا�سعاً ،ذلك
�أن دور العملية التعليمية يف تكوين القيم
الثقافية ال يتعار�ض مع دورها يف تكوين
القيم االقت�صادية ،بل ي�ؤكد هذا الدور من
حيث الإعداد للعمل االقت�صادي الذي يرفع
الإنتاج القومي ،ويزيد الدخل الفردي،
ويزيد من �أوقات الفراغ التي ميكن توجيهها
لك�سب املزيد من القيم الثقافية والروحية
..
واالهتمام باال�ستثمار يف التعليم وتر�شيده
�رضوريان ملعاجلة م�شكالت مهمة ،كالإنفاق
على التعليم وكيفية توزيع النفقات على
الربامج التعليمية للح�صول على �أعلى مردود
منها بعد �أن ارتفعت ن�سبة الإنفاق على
التعليم وجتاوزت يف بع�ض البلدان مثيلتها
يف تكوين ر�ؤو�س الأموال املادية .و�إذا مل تتم
اال�ستفادة من الأموال امل�ستثمرة يف التعليم
لزيادة املردود االقت�صادي فقد تت�أثر عملية
النمو االقت�صادي �سلب ًا يف هذه البلدان ...
كفاية التعليم
تهتم الكتابات والبحوث املتعلقة بكفاية
التعليم بالعالقة بني مدخالت النظام
التعليمي وخمرجاته ،كما تهتم باال�ستخدام
الر�شيد للمدخالت للح�صول على �أف�ضل
املخرجات.
ويواجه قيا�س كفاية التعليم م�شكلة كبرية
تنوع مدخالت النظام التعليمي
تتمثل يف
ّ
من الأوقات التي ينفقها املعلمون والطالب
�إىل املن�ش�آت والأدوات والكتب والقرطا�سية
وغريها .فيكون القيا�س املادي النقدي

ال�شكل الوحيد املمكن لكمية املدخالت.
كما يواجه �أي�ض ًا م�شكلة تعدد املخرجات من
املعارف واملهارات التي يكت�سبها املتعلمون
�سواء جنحوا �أو ر�سبوا يف �صفوفهم� ،إ�ضافة
�إىل املخرجات غري املبا�رشة التي تتجلى يف
زيادة �إنتاجية عمل املتعلمني و�أثر ذلك يف
زيادة الدخل القومي والفردي� .إ�ضافة �إىل
ت�أثري املتعلمني يف احلياة االجتماعية ولهذا
تتنوع مقايي�س كفاية التعليم ،فبع�ضهم
يعتمد الكفاية التقنية التي تقا�س بالعالقة
بني كم املدخالت و تنظيمها التقني وكم
املخرجات ،فالنظام التعليمي الكفي تقني ًا
هو الذي يح�سن تنظيم مدخالته من املعلمني
و�ساعات التدري�س وال�صفوف و�سوى ذلك،
وي�ستخدمها لي�صل بها �إىل عدد �أكرب من
املخرجات املطلوبة ..
والآخر يعتمد الكفاية االقت�صادية التي
تقا�س بالعالقة بني تكلفة التعليم ومردوده
فتكون العملية الرتبوية �أكرث كفاية �إذا
متكنت من �إنتاج خمرجات حمددة بتكلفة
�أقل .وهكذا فقد يكون نظام تعليمي كفي ًا
من الناحية التقنية وغري كفي من الناحية
االقت�صادية �إذا كانت النفقات �أكرث مما يجب،
وقد يكون الأمر عك�س ذلك .ويجري التفريق
بني الكفاية الداخلية التي تعني الإنتاجية
املبا�رشة للنظام التعليمي وتتمثل مبعدالت
النجاح والر�سوب والتخرج ،والكفاية
اخلارجية التي تعني قدرة النظام التعليمي
على تخريج متعلمني م�ؤهلني ومنا�سبني
عددي ًا لتلبية حاجة املجتمع من القوى
العاملة وجمهزين باملعارف الالزمة ملزاولة
املهام التي �أعدوا لها.
والكفاية ميكن �أن تقا�س على م�ستوى
النظام التعليمي مبجمله وعلى م�ستوى
البلد بكامله� ،أو تقا�س على م�ستوى النظام
الرتبوي يف �إحدى املراحل التعليمية �أو
�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية مثل مدر�سة �أو
جامعة معينة ..
ويف الواقع �إن قيا�س كفاية التعليم
تواجه م�شكلة قيا�س املخرجات التي ي�صعب
حتديدها ،وت�ستخدم �أدوات غري موثوقة
مثل االمتحانات واختبارات الأداء و�إنتاجية
املتعلم يف عمله �أو الدخل الذي يح�صل عليه
�أو غري ذلك ،ولكنها �أمور ي�صعب قيا�سها
بدقة ،مما يجعل قيا�س كفاية التعليم م�س�ألة
خالفية بني الباحثني ]1[..
وغالب ًا ما يلج�أ �إىل القيا�س النوعي من
دون الكمي بحيث ي�ؤخذ ببع�ض الدالالت
للحكم على الكفاية مثل جناح اخلريجني يف
�أعمالهم �أو كثافة البحوث العلمية �أو غريها
.
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

يف اليابان وحو�ش ثلجية م�ساملة ،جتذب

تتجدد كل عام ،يف ف�صل ال�شتاء

نفوق الفيل الأكرث حزنا يف العامل

نفقت الفيلة التي تعرف ب�أنها "الأكرث
حزنا يف العامل" بعد �أن بقيت وحيدة يف
حديقة حيوانات �أكرث من  43عاما ،بح�سب
�صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية.

فقد �أعلنت حديقة احليوانات يف مدينة
قرطبة بجنوب �إ�سبانيا �أن الفيلة "فالفيا"
نفقت الأ�سبوع املا�ضي ،م�شرية �إىل �أنها
عا�شت يف احلديقة منذ كان عمرها ال يتجاوز
الثالثة �أعوام.
وقال البيطريون يف احلديقة �إن �صحة
الفيلة الأكرث حزنا يف العامل �أخذت ترتاجع
وترتدى يف ال�شهور ال�ستة املا�ضية.
ويف وقت �سابق �أعلن البيطريون �أن الفيلة فالفيا م�صابة بحالة "اكتئاب".
وكانت حديقة احليوانات يف قرطبة توا�صلت مع جمعيات تعني بحقوق احليوان من �أجل نقل
فالفيا ،البالغة من العمر  47عاما� ،إىل مكان �آخر على �أمل �أن تتح�سن �صحتها.
وقالت جمعية حقوق احليوان "بي �إيه �سي �أم �إيه" �إن فالفيا ظلت وحيد ومعزولة عن املحيط
اخلارجي ورف�ضت التوا�صل مع باقي الفيلة.
ويف م�ؤمتر �صحفي يف قاعة مدينة قرطبة عقب نفوق الفيلة الأكرث حزنا بالعامل ،قالت امل�ست�شارة
يف ق�ضايا البيئة �أمبارو برينيت�شي �إن فالفيا مل تعد قادرة على الوقوف وحدها.
�أما رئي�سة منظمة حقوق احليوان �سيلفيا باركويرو فطالبت بعدم �إح�ضار مزيد من احليوانات �إىل
احلديقة ،كما طالبت بعدم ال�سماح بتكاثر �أو �إكثار احليوانات املوجودة حاليا لكي ال مير �أيا منها
مبا مرت به فالفيا.
ي�شار �إىل �أن حيوانات الفيلة تعترب اجتماعية مثل الب�رش ،ويعرف عنها ب�أنها تطور عالقات وثيقة
�ضمن جتمعاتها ،كما �أن متو�سط عمر الفيل ي�صل �إىل  70عاما

وزيرة تتنكر يف هيئة ذئب حماية للذئاب

مل جتد وزيرة البيئة الأملانية �سفينيا
�شولت�سه طريقة للدفاع عن الذئاب �ضد
نريان ال�صيادين و�ضد املطالبات بال�سماح

ب�صيدها� ،سوى التنكر يف
زي ذئب .الوزيرة ارتدت زي
الذئب خالل جولة لها يف
مبنى الوزارة يف مدينة بون.
ون�رشت الوزيرة �صورة لها
�أثناء جولتها يف الوزارة وهي
ت�ضحك مم�سكة ب�أحد موظفي
الوزارة الذي تنكر يف زي فتاة
ترتدي قبعة حمراء ،على عك�س
الق�صة ال�شعبية املعروفة «ذات
الرداء الأحمر».يف ال�صورة،
تدلت الفتة من عنق الوزيرة كتب عليها «من
ف�ضلك ال تقتلني» ،مع �صورة ملرمى لت�صويب
الر�صا�ص

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

عنرب حوت يغني رجال مدى احلياة!

وحو�ش ثلجية" جتذب ال�سياح يف اليابان
ا ل�سيا ح
ا لبا حثني
عن املغامرة
و ا لظو ا هر
لطبيعية
ا
الغريبة .ففي
منتجع زاو،
تبدو الأ�شجار
ا ملغطا ة
جلليد
با
كو حو �ش
ثلجية ،يف ما
يعد معجزة
طبيعية

� /أ�سماء

فوجئ رجل تايالندي بثمن كتلة من قيء جممد
حلوت العنرب ،عرث عليها على �شاطئ البحر منذ
فرتة من الزمن.
وذكرت �صحيفة ديلي ميل� ،أن نادل مقهى من
جزيرة �ساموي التايالندية يدعى ،بونيو�س تاال
�أبارا ،عرث يف يونيو  2018على كتلة ذهبية غري
عادية تزن  10كيلوغرامات ،لها ملم�س ال�شمع
الناعم ،عندما كان يتم�شى على ال�شاطئ.
و�أخذ الرجل الكتلة و�ألقاها يف الفناء اخللفي
ملنزله .وحاول �أبارا حرق الكتلة التي عرث

عليها لكنها حتولت �إىل "�سائل زيتي ومن
ثم جتمدت مرة �أخرى".
وح�رض �صديق �أبارا لزيارته ،يف فرباير
املا�ضي ،ولفتت انتباهه الكتلة الغريبة
و�أخرب �صديقه ب�أنها مادة العنرب على
الأرجح.
وقام �أبارا بدعوة جمموعة من �أ�صدقائه
و�أقاربه ،الذين �أكدوا له �صحة ماهية الكتلة
املوجودة بحوزته ،و�أنها كتلة من العنرب.
كما فح�ص املادة �أ�ستاذ بكلية �صيد ال�سمك
بجامعة كا�سيت�سارت وتبني �أنها كتلة من العنرب
ال�صايف.
وقال نادل املقهى" :رمبا تكون هذه تذكرة
حظي� ،أريد �أن �أبيع العنرب و�أتقاعد".
ويرجح اخلرباء �أن ثمن قطعة العنرب هذه
يبلغ نحو � 500ألف دوالر.
ويتكون العنرب يف اجلهاز اله�ضمي حليتان
العنرب نتيجة لإفرازات الغ�شاء املخاطي
للأمعاء .ويتم ا�ستخدام العنرب يف �صناعة عطور
باهظة الثمن.

قرية ي�سكنها �شخ�ص واحد فقط!!...

يف قلب مدينة نربا�سكا
مبقاطعة بويد الأمريكية،
�سجلت قرية مونوي
واحدة من �أغرب احلقائق
حول العامل ،وهي �أن
تعداد �سكانها �شخ�ص
واحد فقط ،تتبع هذه
القرية احلكم الأمريكي
منذ عام  1902بعد متديد
ال�سكك احلديدية عرب
وادي فريمونت ،و�أن�شئ
مكتب بريد ،وظلت هكذا
حتى عام  1967وكانت
�سنوات الذروة ملونوي
يف الثالثينيات ،فقد
و�صل عدد �سكانها �إىل
�شخ�صا ،ويف عام  2000و�صل عدد �سكان القرية �شخ�صني فقط ،هما الزوجان «رودي» و«�إل�سي
150
ً
�إلري» ،وتويف رودي عام  2004وترك زوجته �إل�سي مبفردها هناك .وتعد �إل�سي املر�أة الوحيدة يف هذه
القرية التي ال يوجد فيها رجل �أو امر�أة غريها ،ومتثل دور رئي�س البلدية ،ومتنح لنف�سها ترخي�ص
اخلمور ،وتدفع ال�رضائب لنف�سها ،وت�ضع خطة طريق البلدية كل عام من �أجل ت�أمني متويل الدولة
لإنارة �أربعة �شوارع رئي�سية يف القرية ،بح�سب «�سي �إن �إن» .ورغم �أن هذه القرية مهجورة تقري ًبا،
لكن لديها مكتبة بها � 5آالف كتاب ،ا�سمها مكتبة «رودي» ،وما زالت حتتفظ بها «�إل�سي» وتراعيها
بالإ�ضافة لذلك تدير �إل�سي حانة يف مونوي ،وت�ست�ضيف بع�ض الزبائن من الأ�شخا�ص املتنقلني،
واملارة بالقرية

جواد برتبة «طبيب»!

بيو هو جواد لي�س كغريه من اخليول
فهو معتمد يف  6م�ست�شفيات ومراكز لعالج
الزهامير للتخفيف عن املر�ضى ،ويبدو �أنّ ه
جنح يف هذه املهمة .قناة "فران�س "3بثّت
م�ؤخرا تقريرا عن احل�صان "بيو" الذي كان
ي�ستخدم يف عرو�ض لل�سريك ولكن �صاحبه

ح�سن بو�شاكور اكت�شف
لديه تفاعال خا�صا مع
املر�ضى الذين كانوا
يح�رضون فقرته �ضمن
هذه العرو�ض ،ومن
هنا انطلقت التجربة يف
ا�ستخدامه يف العالج.
الفريق الطبي يف
مركز "كاليه" يف فرن�سا
بات يعترب "بيو" فردا
من الفريق املعالج،
وقد انخف�ض ا�ستخدام
امل�سكنات والأدوية املزيلة للقلق وفق رئي�سة
ق�سم الرعاية التلطيفية ()soins palliatifs
التعهد باملر�ضى
باملركز التي �أ�شارت �إىل � ّأن
ّ
بات �أكرث مرونة  ،دون �أن يكون لديها �أي
تف�سري للم�س�ألة
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التوزيع املو�سيقي والهند�سة ال�صوتية

�إعداد :جمال حممد علي

ما املق�صود بالتوزيع املو�سيقي والهند�سه ال�صوتيه
�أو ًال  -:التوزيع املو�سيقي

تعريف التوزيع املو�سيقي
•
عملية توظيف الأالت املو�سيقية املتنوعة
يف اجلمل اللحنية املختلفة .و مهمة املوزع
املو�سيقي تكمن يف تدوين اللحن واختيار
وحتديد ال�رسعة والإيقاع واجلو املو�سيقي العام
للأغنية وتوظيف الآالت املو�سيقة لكي تخدم
اجلمل اللحنية ويقوم املوزع باختيار العازفني
�أو تنفيذ االغنية يف اال�ستوديو واال�رشاف على
خطوات التنفيذ من البداية حتى النهاية.
خطوات تنفيذ االغنيه ال�صحيحه
•
ويكون
أغنيه
ل
ا
إىل
�
املوزع
ي�ستمع
.1
ّ
ت�صور ًا للجو العام للأغنية.
يقوم املوزع بعمل جتربة وي�سجل
.2
االغنية ب�شكل مب�سط لكي يعطيه ت�صورا وا�ضحا
ل�شكل الأغنية النهائي و�رسعتها وطبقة
�صوت الفنان والعديد من التفا�صيل.
يختار املوزع العازفني املطلوبني
.3
لتنفيذ الأغنية ويقوم باعطائهم اللحن وعمل
الربوفات وت�سجيل االالت ب�شكل منف�صل
فمثال يقوم بت�سجيل (الوتريات) وباقي
االالت املو�سيقية
يف الغالب ترتكز هذه املرحلة
.4
على (مهند�س ال�صوت) حيث يقوم مهند�س
ال�صوت بعمل (مك�ساج) مبدئي للأغنية(دمج
امل�سارات املو�سيقية وموازنة ا�صوات
االالت مع االيقاعات والكورال) وفيها يتم
تركيب االيقاعات وبعد تركيب الإيقاعات
ي�أتي تركيب الكورال.
املرحلة ما قبل الأخرية وهي تركيب
.5
�صوت املطرب على االغنية حيث ت�ؤخذ على عدة
(تركات) اي لي�س مرة واحده فرمبا يغني الفنان
كل مقطع يف وقت خمتلف على ح�سب حالته
النف�سية واملزاجية وو�ضع �صوته .
اما املرحلة الأخرية فهي عمل
.6
(املا�سرت النهائي) وهذه املرحلة يقوم بها
(مهند�س ال�صوت) بعمل دمج وموازنة نهائية
للم�سارات ال�صوتية(الرتاكات )Tracks-بعد
اكتمال االغنية ويقوم بعمل ترتيب االغاين
وبعمل تنقية لل�صوت و�إ�ضافة امل�ؤثرات على
االغنية ويقوم ب�أخراج الغنيه كامله
برامج ت�ستخدم فى التوزيع املو�سيقي
•
الفروتي لوبز Fruity Loops
.1
الربو تولز Pro Tools
.2
الكيوبيز Cubase
.3
" ملحوظه هامه جد ًا"

يختلف التوزيع املو�سيقي على اختالف نوع املو�سيقى

ثاني ًا  -:الهند�سه ال�صوتيه
الهند�سة ال�صوتية ( )Audio engineering
هي فرع الهند�سه الذي يتعلق
باجلوانب الإبداعية والعملية
للأ�صوات واملو�سيقى ،على
النقي�ض من النوع الآخر من
الهند�سة ال�صوتية املعروف (
)Acoustical engineering
والذي يعنى مببادئ وقواعد
ونظريات ال�صوت .املنتج و
مهند�س ال�صوت فيل �إيك و�صف
الهند�سة ال�صوتية ب�أنها
اجلانب التقني للت�سجيل،
و�ضع امليكروفونات ،وحتديد
امل�ستويات .وت�سجيل �أي
م�رشوع ملمو�س يتم من قبل
مهند�س ال�صوت هو مبثابة ال�صواميل وامل�سامري
لأي م�رشوع" .العديد من مهند�سي ال�صوت قاموا
�أي�ضا باخرتاع تقنيات جديدة ومعدات لتعزيز
اجلانب العلمي والعملي والفني لهذا التخ�ص�ص
هند�سة ال�صوت الرقمية
ت�ستخدم العديد من برامج هند�سة ال�صوت
الإلكرتونية املتخ�ص�صة يف ت�سجيل و تنقية و
دمج الأ�صوات �إلكرتونيا Audio Mastering
حيث يتم بعد ت�سجيل الأ�صوات �إدخالها �إىل
الربنامج و تتم معاجلة ال�صوت على عدة
مراحل.
مراحل الإنتاج ال�صوتي
التنقية و تخفيف ال�ضو�ضاء Noise
•
Reduction

عملية �أ�سا�سية حيث يقوم مهند�س ال�صوت
باقتطاع جزء من املقطع ال�صوتي و ت�صويره,
(�صوت فراغ �أو �ضو�ضاء خفيفة) ,يحتوي هذا
اجلزء على تردد و �شدة معينة تكون عادة خفيفة
احلدة  dBو يقوم ب�إزالتها ,و ميرر ذلك على
جميع املقاطع ال�صوتية الأخرى.
الت�سجيل Recording
•
و هي عملية �إدخال الأ�صوات �إىل الربنامج
�سواء مبا�رشة عن طريق ا�ستخدام مكربات
ال�صوت �أو �إدراج ملفات م�سجلة من قبل �إىل
الربنامج .مالحظة  :ت�سجيل الأغاين يكون على
مراحل حيث يبدا �أوال املهند�س ب�إدخال �أ�صوات
الآالت املو�سيقية بالإتفاق مع املوزع ثم ت�سجيل
 chorusو بعدها ال�صوت املنفرد .Vocal
الت�ضخيم و الت�ضعيف Amplitude and
•
Fade
يتم يف هذه املرحلة ت�ضخيم �أو ت�ضعيف
املوجات ال�صوتية ح�سب املادة ال�صوتية

امل�سجلة و عادة ما ي�ستخدم خيار املوجة
املتو�سطة يف ال  Vocalو اخليارات الأخرى
ح�سب �شدة املوجات ال�صوتية .dB
املوازنة Balance
•
و هي عملية موازنة بني القناتني اليمني و
الي�سار لكي ي�صبح ال�صوت متنا�سقا و متوازنا
يف القناتني و اخليارات الأخرى ترفع امل�سار
الأمين بدرجة �أعلى �أو العك�س.
Dynamic
الديناميكية
املعاجلة
•
Processing
تعترب من �أهم املراحل حيث يتم ا�ستخدام
منحنى بياين  Curveيدويا لرفع حدة ال�صوت
�أحيانا �أو خف�ض ترددات معينة و �إلغاء قدر
معني من .dB
Normalize
•

قد يفقد الت�سجيل بعد عملية التنقية ,
واملعاجلة الديناميكية بع�ض الرتددات في�صبح
هناك فراغا يف ال�صوت ميلأ جزء منه بعملية ال
 Normalizeو هناك تطبيق �آخر لبع�ض الفالتر
.Filters
الإمتداد Expand
•
و عادة ما يكون الإمتداد �أو الإنت�شار عر�ضي
للموجة ال�صوتية.
الت�صفية Filters
•
يف هذه املرحلة يتم ا�ستخدام عدة م�صفيات �أبرزها :
املعادل الديناميكي
.1
املعادل البياين  : Graphicو يتم
.2
ا�ستخدام الر�سم البياين للتعامل مع املوجة
ال�صوتية و الرتددات و حدة ال�صوت و ي�ستخدم
�أي�ضا لإظهار املوجات ال�صوتية العالية
( ,)Highواملتو�سطة ( ,)Midو املنخف�ضة
( )Lowيف املقطع ال�صوتي.
• الت�أخري  Delayو امل�ؤثرات ال�صوتية
Effects
يعتربها مهند�سو ال�صوت املرحلة الأخرية
ملعاجلة املقطع ال�صوتي �أحيانا قبل الدمج,
حيث يتم ا�ستخدام
م�ؤثرات الت�أخري Delay
تالعب بالفرتة الزمنية
و تكرار ال�صوت �أكرث
من مرة مع اختالف
الطبيقات ,حيث ينق�سم
املقطع ال�صوتي لأكرث
من مقطع و كل مقطع له
فرتة زمنية حمددة و طبقة
معينة .و ي�ضاف �أي�ضا
م�ؤثرات �صوتية �أخرى مثل
ال�صدى ال�صوتي Echo
و الإرتداد و تغري بيئة
الت�سجيل.
برامج ت�ستخدم فى الهند�سه ال�صوتيه
�	.1أ�سيد برو Acid pro
ميك�س كرافت Mix craft
.2
ماجيك�س MAGIX Samplitude
كيف ت�صبح موزع مو�سيقى وما هى وظيفته
من هو املوزع املو�سيقي وماهي وظيفته
وظيفة املوزع املو�سيقي يف اال�سا�س هي
حتديد اي الة مو�سيقية ت�ستخدم يف اي مكان ويف
اي وقت وماهي النوته التي تعزفها هذه االلة.

بالإعتماد على اللحن اخلا�ص باالغنية يقوم
املوزع بكتابة نوته مو�سيقية لتكون ا�سا�س
املو�سيقى لالغنية ،ثم يقوم بتحديد االالت
املو�سيقية التي �سوف ت�ستخدم لعزف املو�سيقى
لالغنية عموم ًا ،ويحدد كل الة ماذا �سوف تعزف
ومتى وكيف.
اي�ض ًا يقوم املوزع بتحديد امليزان املو�سيقي
والطبقة وال�رسعة للمو�سيقى واالغنية ككل،
بالإ�ضافة �إىل حتديد فئة املو�سيقى واالغنية
 Genreمث ً
ال بوب او هيب هوب او ريجا…الخ.
واي�ض ًا يعمل على حتديد كيفية تن�سيق
املو�سيقى والآالت مع بع�ضها البع�ض لت�شكل
مقطوعة مو�سيقية متكاملة من البداية Intro
حتى نهاية املقطع  ،Outroويحدد املقاطع
التي يتم �إعادة �إ�ستخدامها يف االغنية واملقاطع
ال�صوتية وطريقة توزيعها على املو�سيقى،
واي�ض ًا حتديد الإ�ستعانة با�صوات اخرى خلفية
والكورال.
بناء على هذه العوامل اال�سا�سية ي�ستطيع
املوزع حتويل ق�صيدة ملحنة �إىل اغنية كاملة
ومتنا�سقة.
ماهي اخلربات املطلوبة يف املوزع املو�سيقي الناجح
يجب ان يكون املوزع املو�سيقي على علم
ودراية تامة يف املو�سيقى وفل�سفة املو�سيقى
ونظريات املو�سيقى ،وان يكون على علم مبختلف
الفئات املو�سيقية  Genresواالورك�سرتا.
وي�ستطيع بكل �سهولة قراءة وكتابة النوتات
املو�سيقية ،واي�ض ًا من خالل ال�سمع حتويل اي
مو�سيقى �إىل نوته مكتوبة ،وحتويل اي حلن �إىل
نوته مو�سيقية.
يجب على املوزع املو�سيقي �إجادة العزف
ب�إحرتاف على الة مو�سيقية واحدة على االقل
بحيث يعتمد عليها بالتوزيع ،كذلك يجب عليه
الإملام ب�شكل نظري على االقل مبختلف االالت
املو�سيقية وقدرات وحدود كل الة مو�سيقية،
بحيث يعرف متام ًا اين ي�ستخدم االلة الفالنية
يف ال�شكل والوقت املنا�سب.
مع التطور التكنولوجي اليوم على املوزع
الإملام بالربامج املو�سيقية خ�صو�ص ًا برامج
 ،Digital Audio Workstationكذلك بع�ض
اخلربات يف هند�سة ال�صوت وا�سا�سيات الدجتل
اوديو .Digital Audio
واخري ًا واهم نقطة هي الإبداع ال�شخ�صي،
بدون الإبداع والذوق الراقي لن ي�ستطيع اي

موزع مو�سيقي حتقيق اي جناح يذكر.
�إرتباط التوزيع املو�سيقي بالإنتاج املو�سيقي
اليوم مع �سهولة الو�صول للتكنولوجيا يف
عامل املو�سيقى ،ومع �سهولة جتهيز ا�ستديو
مو�سيقي بالإعتماد على الدجتل (ممكن تنفيذ
ا�ستديو منزيل اي�ض ًا) ا�صبح معظم املوزعني
منتجني مو�سيقيون اي�ض ًا ولديهم ا�ستديوهات
و�رشكات �إنتاج مو�سيقي (ريكورد ليبل) خا�صة
بهم.
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جوائز مهرجان �شرم ال�شيخ لل�سينما َ
اال�سيويةيف الدورة الثالثة

�أ�سدل ال�ستار على الدورة
الثالثة ملهرجان �رشم
ال�شيخ لل�سينما ا َال�سيوية،
ب�إعالن جوائز الدورة يف
حفل ح�رضه �صناع الأفالم
ب�أحد املنتجعات �رشم
ال�شيخ.
وجاء توزيع اجلوائز
على النجو التايل..
�أعلن جائزة م�سابقة
"�أفالم الطلبة" املمثل عمرو
عابد ع�ضو جلنة التحكيم
وح�صل عليها فيلم "و�أنا
رايحة ال�سينما" للمخرجة
�سند�س طارق وت�سلمها
دكتور خالد عبد اجلليل،
م�ست�شار وزير الثقافة.
ويف م�سابقة "الفيلم
الق�صري" ،ح�صل الفيلم
امل�رصي "ر�سالة لوالدي" ،للمخرج
ل�ؤي جالل ،على تنويه خا�ص ،فيما
ح�صل الفيلم الفل�سطيني "العبور"،
للمخرج �أمني نايفة ،على املركز
الثالث يف امل�سابقة ،وح�صل على
جائزة املركز الثاين الفيلم ال�سوري
"نخب ثاين ،للمخرج �أ�سامة عبيد،
�أما الفيلم الفائز باملركز الأول فهو
الإيراين" ن�سيان" للمخرج فاطمة
حممدي.
ويف م�سابقة "�أفالم التحريك" ذهبت
جائزة �أف�ضل فيلم حتريك طويل للفيلم
الإيراين "اخليال الأخري" للمخرج
�أ�شكان راهوجزار.
و�أعلنت جلنة حتكيم م�سابقة "الفيلم
الت�سجيلي الطويل" عن جوائزها،
حيث ح�صل الفيلم الإيراين " 76دقيقة
و 15ثانية مع عبا�س كيارو�ستامي"،

للمخرج �سيف الله �صمديان ،على
تنويه خا�ص ،وذهبت جائزة
�أف�ضل فيلم وثائقي طويل للفيلم
الأفغان�ستاين "روك كابول" ،للمخرج
ترافيز بريد ،وذهبت جائزة جلنة
حتكيم النقاد للفيلم الفيتنامي"�سوجن
لأجن" للمخرج ليون يل.
ويف جوائز م�سابقة "الور�ش"
ح�صل فيلم "لقاء عائلي" على املركز
الثالث ،وح�صد فيلم "حار�س امل�رسح"
املركز الثاين ،وكنت املركز الأول من
ن�صيب فيلم "ذاكرة الغروب".
كما �أعلنت جلنة حتكيم م�سابقة
"الفيلم الروائي الطويل" عن جوائزها،
وح�صل فيلم "بايجال" للمخرج �إلدار
فجفاروف ،على تنويه خا�ص،
وح�صل الفيلم الياباين" امل�سد�س"
على جائزة �أح�سن �سيناريو لكاتبا
الفيلم ما�ساهارو تاكي وهايديكي

�شي�شيدو.
�أما جائزة (�سعاد ح�سنى) لأح�سن
ممثلة ،وقيمتها ثالثة �آالف دوالر
مقدمة من نقابة املهن التمثيلية،
ح�صلت عليهت الطفلة "كني �سي �آه"،
بطلة فيلم "الآن�سة بايك" ،وح�صد
جائزة (�أحمد زكي) لأح�سن ممثل،
وقيمتها ثالثة �آالف دوالر مقدمة من
نقابة املهن التمثيلية" ،هواجن جني
جي" ،بطل الفيلم ال�صيني "ال�ضلع".
فيما كانت جائزة �أح�سن خمرج فقد
ذهبت �إيل "ليون يل" خمرج فيلم "�سوجن
الجن" من فيتنام ،وح�صد فيلم "م�سافرو
احلرب" ،للمخرج جود �سعيد ،جائزة
�أف�ضل فيلم عربي ،و�أخري ًا جائزة
�أف�ضل فيلم ،وقيمتها ثالثة �آالف دوالر
مقدمة من قناة الغد ،وفاز بها فيلم
"رونا� ..أم عظيم" من �أفغان�ستان،
�إخراج جام�شيد حممودي.

حج الهندو�س� :أكرب جتمع ب�شري ومنا�سبة لك�سب �أتباع جدد

"كومبه ميال" الذي يعرف ب�أنه �أكرب
جتمع ب�رشي يف العامل ،هو �أي�ض ًا
نوع من اال�ستعرا�ض الديني ،حيث
تتناف�س طوائف الديانة الهندو�سية
املختلفة على الفوز ب�أتباع جدد.
رمبا تبدو �صور الهندو�س الذين
ي�صل عددهم �إىل  100مليون،
م�ألوفة لدى الكثريين وهم ي�ؤدون
طقو�س احلج على �ضفاف نهر الغاجن
املقد�س ،لكن "كومبه ميال " هو �أكرث
من جمرد طق�س ديني� ،إنه حدث
�أ�شبه بعر�ض للمنتجات الإلكرتونية
على امل�ستهلكني ،كالذي جرى يف
ال�س فيغا�س ال�شهر املا�ضي بح�ضور
� 4500رشكة و  1100متحدث و 180
�ألف زائر.
ويتجمع هنا القادة الدينيون
لعر�ض
املحلية
واملجتمعات
خدماتهم حتت علم �أ�صفر ويتناف�سون
على ك�سب املزيد من املريدين.
ويجتمع هناك �أي�ضا الرهبان
الهندو�س وعبدة الرباهما وخمتلف
الطوائف ومدراء املعابد والقدي�سون

الفريدة
لتف�سرياتهم
للرتويج
للتعاليم الهندو�سية .والفائز هو من
يتقن فن الرتويج �أكرث.
ترتفع خيمة "�سوامي �أفدزهاناند
وجرييجي" ال�شبيهة بح�صن يف
ال�سماء ،يف برايغراج �شمايل الهند
 ،و�سط مدينة مرتامية الأطراف من
اخليام.
ولديها نظام �رصف �صحي خا�ص
بها  ،ومعبد  ،وقاعة عر�ض  ،و�رشفة
مراقبة لزعيم
ا لطا ئفة
تطل
التي
على احلديقة
و قا عا ت
م
للطعا
ا ملز ينة
برثيات خفيفة
خيا لية ،
و غر ف
ا �ستقبا ل ،

وقاعات لل�صالة ،وغرف تت�سع لـ
� 3000شخ�ص وم�ست�شفى.
�أما يف الفناء الأمامي ،يوجد عر�ش
على �شكل طاوو�س يحمل "�سواميجي"
وموكبه �إىل غات�س( ،البقعة
املخ�ص�صة للغط�س املقد�س).
ويقول نيخيل �أغاروال� ،صاحب
ال�رشكة التي عملت على �إن�شاء
خم�سة �آالف خيمة لهذا املو�سم:
" جميعهم يريدون خيام ًا مميزة
جتذب املزيد من النا�س" .وي�ضيف:
"�إنهم ي�ست�أجرون مهند�سي الديكور
ح�سب حاجتهم ،فهم ينفقون ب�شكل
خمتلف".
بع�ض تلك اخليام مزخرفة
باملخمل ،وبع�ضها تتميز ب�أ�ضواء
مذهلة  ،وتُ توج بع�ضها الآخر
ب�أباريق خا�صة� ،أو م�شاعل نحا�سية
�أو القواقع البحرية ،وجميعها رموز
دينية مقد�سة لدى الهندو�س.

ر

�إطالق فيلم الكوميديا الأمريكي
”A Madea Family Funeral

ت�ستقبل دور العر�ض ال�سينمائية العاملية حال ًّيا ،فيلم الكوميديا الأمريكي
” “A Madea Family Funeralالذي يتطرق للحياة العائلية الأمريكية
ب�أ�سلوب �ساخر.
ويف الفيلم ،يتحول اجتماع العائلة البهيج �إىل كابو�س مروع ،بعد �سفر بطلة
الفيلم ماديا وعائلتها �إىل غابات جورجيا.
ويف �إطار درامي يتحول م�سار الأحداث لتجد العائلة نف�سها يف خ�ضم
التخطيط لتنظيم جنازة غري متوقعة ،لتبد�أ اخلالفات العائلية وتتك�شف �أ�رسار
اجلميع.
والعمل من �إخراج وت�أليف تايلر بريي ،و�شارك يف بطولته روما فلني،
و�سيريا بايتون ،وكا�سي ديفي�س ،وباتري�س الفلي ،وتايلر بريي ،وكورتني
باريل.
وحقق الفيلم بعد يومني من طرحه يف دور ال�سينما الأمريكية ،زهاء 10
ماليني دوالر .والفيلم هو الأخري من �سل�سلة �أفالم ماديا التي نال غالبيتها
ا�ستح�سان النقاد ،وحققت �إيرادات عالية يف �شبابيك التذاكر.
وتتميز ال�سل�سلة بدمج حمكم بني الكوميديا والدراما ويتخللها بع�ض
م�شاهد الرعب غري املبالغ فيه ،واحتوت ال�سل�سلة على بع�ض الألفاظ العامية
ٍ
تطرق لظاهرة �إدمان ال�شباب على
اخلاد�شة ،وتلميحات للبالغني ،مع
ن�صح بعدم م�شاهدته من قبل الأطفال.
املخدرات والكحول ،لذلك ُي َ

مهرجان �أمريكي ير�شح النجم
الإماراتي الفيلي جلائزة �أف�ضل ممثل

النجم
عبرّ
الإماراتي القدير
من�صور الفيلي عن
�سعادته بكونه
�أول ممثل �إماراتي
تر�شيحه
يتم
�أف�ضل
جلائزة
ممثل يف مهرجان
�سينمائي �أمريكي.
وذلك يف مهرجان
�سيتي
"غاردن
ال�سينمائي" يف
والية نيوجري�سي الأمريكية عن
بطولته بفيلم "خلف الكوالي�س".
معترب ًا �أن تر�شيحه ُي�شكٍّل �إجناز ًا
ا�ضافي ًا لر�صيد ال�سينما الإماراتية
والعربية ب�شكلٍ عام .
ولقد هن�أته برت�شيحه وزارة
الثقافة وتنمية املعرفة عرب
ح�سابها على مواقع التوا�صل
مرفقة التهنئة بالو�سمني ادعم_
وا�ستديو_
ال�سينما_العربية
الفيلم_العربي .كما �أ�ضافت
مقطع ًا من الفيلم الق�صري الذي
�أخرجه الهندي �سا�شني �أوغ�سطني.
وهو �أحد خريجي برنامج ا�ستديو
الفيلم العربي.
وعن دوره يف الفيلم ،قال
"الفيلي"�" :أج�سد دور البطولة

ِ
ويحكي
االجنليزية.
باللغة
الفيلم ق�صة ممثل و�صل ملرحلة
النجومية ،لكنه مع تقدمة بالعمر
ُي�صاب ب�ألزهامير فيبد�أ م�ستواه
بالرتاجع  .يف وقت يبد�أ فيه جيل
جديد من املمثلني بالظهور .
وهنا يقف عاجزا عن جماراتهم يف
قدراتهم الذهنية .ويقرر االنتحار،
فيبتدع لنف�سه طريقة ميوت فيها
على امل�رسح �أثناء العر�ض
ٍ
�صعيد �آخر� ،أعلن النجم
وعلى
الإماراتي �أنه �سي�سافر �إىل هوليوود
يف منت�صف �شهر مار�س اجلاري
للم�شاركة_مع برييز برو�سنان_
يف عمل �سينمائي �أمريكي جديد،
قدم
من �إخراج رينية هارلني الذي ّ
لل�سينما �أفالم "داي هارد" و"كليف
هاتغر" .

8

الثالثاء 2019 /3 /12

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()110

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

ق�ضايا تنموية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

�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
ان التطور والبناء احل�ضاري لأي جمتمع  ,مرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا مبدى تطور ثقافة ووعي املر�أة وم�ساهمتها
الفعّالة يف تكوينه جمتمع ًا مدني ًا قائم ًا على املواطنة وحقوق
االن�سان والعدالة االجتماعية واملبادئ االن�سانية  .كما
ي�شكل مبد�أ امل�ساواة بني الرجل و املر�أة �أحد املعايري
الكربى وت�أ�شرية الولوج �إىل عامل التح�ضر و التمدن.
لذا بذلت ارتريا جهود ًا مقدرة لتعزيز دور و مكانة املر�أة
ومتكينها يف املجتمع  .وقد �إنعك�ست تلك اجلهود على �سبيل
املثال يف الر�ؤية ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية للحركة الوطنية
 ,والتي مت ت�ضمينها يف القوانني املدنية و اجلزائية .
ولكننا نالحظ �أنه وعلى الرغم من �أن للمر�أة الإرترية
_وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل كافة اجلقوق � ,إال �أن واقع
احلال ي�شري �إىل �أن للرجال �أمكانية �أف�ضل يف الإ�ستفادة
من الفر�ص املتاحة يف كافة احلقول على الرغم من دخول
املر�أة معرتك العمل وفق �أ�س�س علمية �صحيحة  .وهذا
الأمر حتم ًا له ت�أثرياته على كافة ال�صعد التنموية احلالية
منها و امل�ستقبلية .فما هي الإجنازات التي حققتها املر�أة
الإرترية ؟ وما طبيعة التحديات التي تواجهها ؟ وما هي
�أف�ضل ال�سبل ملواجهة تلك التحديات والتغلب عليها ؟ وغري
ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة �سيكون حمور �صفحتنا اليوم
ان�شاءاهلل .

ال�سالم نتاج �صمودنا والتنمية ثمار جهدنا

�إحتفلت البالد باليوم العاملي للمر�أة هذا
العام  2019حتت �شعار " ال�سالم نتاج �صمودنا
والتنمية ثمار جهدنا "  ,كما كان مو�ضوع
الإحتفال بهذه املنا�سبة على م�ستوى العامل "
نطمح للم�ساواة ,نبني بذكاء ,نبدع من �أجل
التغيري "  .هذا وقد مت ت�سليط ال�ضوء على
امل�ستوى الوطني على م�ضمون املرحلة التي
نعي�شها و�أجواء ال�سالم التي �أطلت ب�شائرها
ورفرفت يف �سماء البالد  ,جراء �صمود ال�شعب
الإرتري بكافة قطاعاته بالإ�ضافة �إىل اجلهود
اجلبارة التي بذلها ال�شعب الإرتري للنهو�ض
مبختلف القطاعات التنموية يف البالد .وال
يفوتنا حتم ًا الإ�شارة �إىل �أن هذا املنا�سبة
ت�أتي يف العام احلايل متزامنة مع ذكرى مرور
 40عام ًا على ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني للمر�أة
الإرترية يف العام  1979ب�إعتباره �إطار ًا جامع ًا
للمر�أة الإرترية حتى الآن .
ويركز املجتمع الدويل على الطرق االبتكارية
التي متكننا من النهو�ض بامل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة ,ال �سيما يف جماالت
نظم احلماية االجتماعية و�إمكانية احل�صول على
اخلدمات العامة والبنية التحتية امل�ستدامة.
ومن اجلدير بالذكر �أن االبتكار والتكنولوجيا
يتيح فر�صا غري م�سبوقة .ورغم ذلك ت�شري
االجتاهات �إىل فجوة رقمية متنامية قائمة على
النوع االجتماعي  ,حيث �أن الن�ساء �أقل متث ً
ال
يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات والت�صميم .وذلك قد مينعهن
من القيام بابتكارات مراعية ملنظور النوع
االجتماعي والت�أثري فيها من �أجل حتقيق مكا�سب
حتويلية للمجتمع .من احليوي �أن ت�ؤثر �أفكار
وخربات الن�ساء ب�صورة مت�ساوية يف ت�صميم
وتنفيذ االبتكارات التي ت�شكل جمتمعاتنا
امل�ستقبلية بدء ًا من العمليات امل�رصفية عرب
الهاتف النقال و�صو ًال �إىل الذكاء اال�صطناعي
و�إنرتنت الأ�شياء.
وت�أتي فكرة مو�ضوع هذا العام  ,للتعجيل
بجدول �أعمال عام  , 2030وبناء زخم لتنفيذ
الأهداف العاملية وبخا�صة الهدف  5اخلا�ص
بامل�ساواة بني اجلن�سني والهدف  4اخلا�ص
ب�ضمان التعليم اجليد واملن�صف وال�شامل
للجميع تنفيذ ًا فعا ًال.

حول ذلك .
وبتقليبنا �صفحات وثيقة �أهداف التنمية
التنمية امل�ستدامة لعام  2030نالحظ �أن
الهدف الرابع منها يدعو �إىل " �ضمان التعليم
اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص
التعلّم مدى احلياة للجميع .
�أن الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية �إ�ضطلع
بالعديد من املهام لتعزيز دور ومكانة املر�أة
يف املجتمع كما �أنه يقوم بالعديد من اخلطوات
يف هذا املجال نذكر من ذلك على �سبيل املثال
 1الق�ضاءاملحاور التالية :
على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة بالإ�ضافة
�إىل خلق بيئة مالئمة مل�شاركة وا�سعة للن�ساء
مبا يف ذلك ترقية احلقوق القانونية للمر�أة .
 2حمو الأمية بني الن�ساء مع حت�سني نوعيةمعي�شة املر�أة ب�شكل خا�ص و املجتمع ب�صورة
عامة
 3دعم و�إتاحة فر�ص التدريب و الت�أهيلللمر�أة بحيث تكون منتجة وخالقة �ضمن القوى
العاملة الوطنية .
 4الت�أكيد امل�ستمر على �رضورة الإهتمامب�صحة املر�أة و حمايتها من املمار�سات
التقليدية العنيفة وت�سهيل فر�ص ح�صولها على
القرو�ض الق�صرية و املتو�سطة .
� 5إجراء البحوث و الدرا�سات الالزمة يفق�ضايا املر�أة ون�رش املعلومات و البيانات
حول ذلك .
ونختتم �صفحة اليوم بالقول �أن �أهم حماور
تعزيز مكانة ودور املر�أة يف ال�سالم والإ�ستقرار
والتنمية امل�ستدامة يتمثل يف ت�سليحها بالعلم
و املعرفة ال�رضوريني خا�صة و�أن معدل الأمية
يف الإناث ما زال �أكرب منه يف الذكور مع
وجود هوة وا�سعة يف معدالت حمو الأمية بني
الريف واحل�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 وذلك من خالل تعزيز
برامج حمو الأمية والتي كانت تنظم منذ فرتة
حرب التحرير والإ�ستقالل يف الأرا�ضي املحررة
و�إ�ستمرت بعد التحرير يف كافة �أنحاء الوطن
بعد �أن �سخرت لها كل الطاقات الب�رشية و
املادية.

وبهذه املنا�سبة فدعنا عزيزي القارئ الكرمي
ف نُ َحلِّقُ يف �صفحة اليوم عالي ًا يف ف�ضاءات
املر�أة الإرترية ودورها يف التنمية امل�ستدامة
يف البالد  ,كما �أننا �سننعطف قلي ً
ال نحو
ال�سيا�سات التي تنتهجها دولة ارتريا جتاه
ق�ضايا املر�أة ومرتكزاتها فيما يتعلق بق�ضايا
" اجليندر"  .ويف م�ستهل مو�ضوعنا اليوم ال
ب�أ�س من التو�ضيح ب�أن املجتمع الدويل ُي َر ِكزُ
على �رضورة �إعطاء الأولوية مل�س�ألة امل�ساواة
بني اجلن�سني  ,فيما اذا �أريد للخطط الدولية
ٍ
حقيقي يف
حتول
يف هذا املجال �أن ت�سفر عن
ٍ
املجتمعات  ,والو�ضع بعني الإعتبار حقيقة
�أنه ,متى ما �أطلق العنان لقوة املر�أة ,ف�إنه
ب�إمكاننا ت�أمني امل�ستقبل للجميع  .وي�شري
العديد من اخلرباء �إىل �إن ق�ضية املر�أة هي
يف احلقيقة ق�ضية ن�صف املجتمع من الناحية
الكمية حيث تت�ساوى ن�سبة الذكور �إىل الإناث
يف كل املجتمعات تقريب ًا بالإ�ضافة �إىل �أنها
ق�ضية املجتمع كله من الناحية الكيفية حيث
الفعالة يف املجتمع
ت�ضيف م�ساهمة املر�أة
ّ
مورد ًا ب�رشي ًا هام ًا ملواجهة حتديات التقدم
والتطور والنمو  .لذا البد من الإميان ب�رضورة
متكني املر�أة من الإ�سهام يف حياة جمتمعها
عطاء
ً
و�أخذ ًا والإقتناع ب�أن لها دور ًا اجتماعياً
و�إن�ساني ًا وتربوي ًا واقت�صادي ًا عليها �أن ت�ؤديه
وعلينا �أن نخطط له جميع ًا .
عموم ًا مرت ارتريا بحقب ا�ستعمارية متعددة
متثل �آخرها يف الإ�ستعمار الإثيوبي البغي�ض
والذي نالت البالد ا�ستقاللها عنه يف العام
 1991م بعد حرب �رضو�س �إ�ستمرت لثالثني
عام ًا  .و �أثناء �سنوات التحرير بذلت حركات
التحرير الوطنية جهود ًا قوية ومقدرة لتمكني
املر�أة وتعزيز دورها وم�شاركتها يف املجتمع
وثورته �ضد البغاة  .كما ُ�سن َّْت 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 .ومن ذلك على �سبيل
املثال ميكننا مالحظة و�صول �رشيحة وا�سعة
من الن�ساء املطلقات والأرامل و الفقراء �إىل
حيازة الأر�ض عرب منحهن حقوق امللكية

وهو ما مكَّ ن العديد من الن�ساء من الإعتماد
على �أنف�سهن � .أي�ض ًا يالحظ �أن فر�ص التمويل
�أ�صبحت متاحة للعديد من الن�ساء وخا�صة
م�سائل الإئتمان و برنامج القرو�ض ال�صغرية و
املتو�سطة والتي تعترب �أكرب داعم جلهود متكني
املر�أة وخا�صة يف الريف الإرتري حيث ي�شكل
الن�ساء الن�صف من عمالئه  .وكذلك نالحظ يف
املدن و خا�صة يف الإقليم الأو�سط �أن معظم
�أ�صحاب الرخ�ص التجارية هم من الن�ساء .
وكذلك تتمتع الن�ساء يف ارتريا بكامل احلقوق
يف �إبرام العقود وال�صفقات التجارية و�إدارة
املمتلكات و ت�شغيل امل�ؤ�س�سات .
وعلى الرغم من �أنه نظري ًا وقانوني ًا لي�س
هنالك ما مينع الن�ساء من كل تلك احلقوق
املذكورة �أعاله � ,إال �أن واقع
احلال ي�شري �إىل وجود بع�ض امل�شاكل و
العقبات 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 .
ويالحظ العديد من اجلهات املعنية �أن
الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية يقوم بالعديد
من اخلطوات لتعزيز دور و مكانة املر�أة يف
املجتمع نذكر من ذلك على �سبيل املثال
املحاور التالية :
 1الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضداملر�أة بالإ�ضافة �إىل خلق بيئة مالئمة مل�شاركة
وا�سعة للن�ساء مبا يف ذلك ترقية احلقوق
القانونية للمر�أة .
 2حمو الأمية بني الن�ساء مع حت�سني نوعيةمعي�شة املر�أة ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�صورة
عامة .
 3دعم و�إتاحة فر�ص التدريب والت�أهيلللمر�أة بحيث تكون منتجة وخالَّقة �ضمن القوى
العاملة الوطنية .
 4الت�أكيد امل�ستمر على �رضورة الإهتمامب�صحة املر�أة و حمايتها من املمار�سات
التقليدية العنيفة وت�سهيل فر�ص ح�صولها على
القرو�ض الق�صرية و املتو�سطة .
� 5إجراء البحوث و الدرا�سات الالزمة يفق�ضايا املر�أة ون�رش املعلومات و البيانات
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�صفحات من التاريخ
بني اليقظة والرتقب!!!

كربوم عندميكائيل
ترجمة/حممود عبداهلل �أبوكفاح
اجلزء الثالث والأخري

علمنا يف اجلزء الثاين من هذا
املو�ضوع ب�أن الثوار وا�صلوا
�سريهم ليعربوا منطقة ماي �آبا
�شاول ومنه اىل حمطة الب�صات-
حمطة عقبا هيلى للوقود -بار
تبلظ  -الأ�ستاديوم,ومنه اىل م�صنع
الكوكاكوال,حيث �أوقفو �سيارة
املر�سيد�س التي كانت تغلهم �أمام
امل�صنع و�إنت�رشوا يف ال�سهول
املجاورة له ,يف �إنتظار املهام
اجلديدة من القيادة,وللحقيقة
ف�إن العا�صمة �أ�سمرا يف تلك الآونة
مل تكن لديها �أي خدمات كهرباء
تذكر �,إال�أن �ضوء القمر جعلها
تبدو وك�أنها يف و�ضح النهار�,أما
ال�شوارع التي مررنا بها كما
ذكرت �آنف ًا فقد كان ي�سودها الهدوء
التام ,ومنازل حي ماي متناي
وبراديزو التي كانت تتواجد يف
ال�سهل الذي نزلنا فيه �أمام م�صنع
الكوكا كوال كان �ساكنيها ينظرون
الينا من نوافذها ,علهم يت�أكدون
من هويتنا,وبعد ان ت�أكدوا بان
ه�ؤالء املقاتلني هم �أبناءهم
الثوار ,تدافعوا نحونا و�ضمونا
ب�أح�ضانهم بلهفة وم�رسة ,وهكذا
�إمتالت ال�ساحة التي كنا نتواجد
فيها باملواطنني الذين بالغوا
يف معانقتهم للمنا�ضلني من فرط
بهجتهم مبا حتقق,حيث �أ�صبح
الكل عاجز ًا عن التعبري عن فرحة
الإ�ستقالل الذي �أطل عليهم وبات
واقع ًا معا�ش ًا.
بعد حلظات جاءتنا الأوامر
بالتوجه اىل منطقة عدي �أبيتو,
الأ ان مفارقة اولئك اجلمع من
النا�س املحيطني بنا كان �صعب ًا
للغاية,لقد قلنا لهم مرار ًا وتكرار ًا
�أرجوكم اتركونا نوا�صل االعمال
املوكلة الينا ,ولكن الحياة ملن
تنادي حيث جتاهلوا �سماعنا
ووا�صلوا يف عناقنا وكلهم رغبة
عارمة يف جتاذب اطراف احلديث

معنا ,عموما وبعد جهد جهيد
ا�ستطاعت �رسية واحدة
من كتيبتنا �أن
تفلت من
تلك

ا جلمو ع
ا لب�رش ية
�سيارة
وتركب
املر�سيد�س ومن ثم التوجه
اىل عدي �أبيتو تنفيذ ًا للأوامر
اليها من القيادة,اما
ال�صادرة
غالبية �أع�ضاءنا فقد تاهوا يف و�سط
اجلماهري وتخلفوا عنا ,ليلحقوا بنا
بعد مدة يف �شكل جمموعات �صغرية
,ويف �صباح اليوم التايل جاءتنا
�أوامر اخرى مبطاردة قوات العدو
التي كانت تهرب من ا�سمرا اىل كرن
عرب الطريق الرئي�سي,حيق قمنا
على الفور غري �آبهني بالإ�ست�شهاد
الذي قد ي�صادفنا يف تلك اللحظات
احلا�سمة التي كانت ت�ستقبل فيها
البالد �أبواب احلرية ,مبطاردة تلك
القوات على جانبي الطريق على
�أمل �,أجبار افرادها للإ�ست�سالم
و�إنزال �أ�سلحتهم .
لقد كنا ن�سري جنبا اىل جنب
مع القوات الهاربة يف الطريق
العام وك�أننا مل نقاتل ومل نوجه
�أفواه بنادقنا يوما ما اىل بع�ضنا
البع�ض ,حيث و�صلنا اىل منطقة
عدي تلكيزان ومنها اىل منحدر
لبي تقراي ,وعندما و�صلنا اىل
منطقة هربنقاقا نزل قائد ال�رسية
الثانية ولدرفئيل (زاهرا) من
احدي ال�سيارات التي كانت تغلنا
لإ�ستق�صاء الو�ضع,وبينما كان
ي�ستخدم الك�شافة للك�شف عن الطريق

 ,ال حظ
افراد
بع�ض
اجلي�ش ال�شعبي احد اجلنود
االثيوبني على حافة الطريق وهو
ي�صوب بندقيته �صوب ولدرفئيل
,وقبل ان ي�ضغط على الزناد �سبقه
�أحد الرفاق مطلق ًا ر�صا�صة �صوبه
لريديه قتي ً
ال على الفور وينجو بذلك
قائد ال�رسية الثانية ,وبعد حلظات
من ذلك املوقف التقينا على م�شارف
عيالبرعد باع�ضاء الأ�سلحة الثقيلة
التابعني للجي�ش ال�شعبي ,والذين
كانوا يق�صفون قوات العدو التي
كانت تنت�رش يف مرتفعات �شندوا
بوا�سطة ر�شا�شني وذلك بهدف �إجبار
قوات العدو يف تلك املناطق للنزول
والتجمع يف الطريق العام ,وهكذا
بد�أجنود العدو يف التجمع وال�سري
يف الطريق العام ك�أ�رساب اجلراد
والزعر واخلوف ميلأ دواخلهم.
بعد فرتة ق�صرية من �إطالق النار
جاءت �أوامر لقوات اجلي�ش ال�شعبي
عرب اجهزة الال�سلكي تدعو اىل وقف
اطالق النار(التطلق النار�,أوقف
�إطالق النار),ويف تلك الأثناء بد�أت
فلول الدرق الهاربة بالنزول اىل
الطريق الرئي�سي وهي تتدافع
زرافات ًا ووحدان ًا,اما نحن فقد
نزلنا من ال�سيارات التي كانت

تغلنا وبد�أنا مع افراد الأ�سلحة
الثقيلة بالإقرتاب من قوات العدو
ودعوتهم لإنزال ا�سلحتهم
على الأر�ض,بكل �رصاحة
كانت نظراتهم الينا
ب�شكل عام ي�شع
العداء
منها
وعدم الر�ضا
,بع�ضهم ومن
كرثة الغ�ضب
كانوا يقومون
جيه
بتو
ت
ها
فو
بنادقهم ناحيتنا
...فقدكنا ن�سعى
من
لتجريدهم
�أ�سلحتهم ب�سالم يف حني
بع�ضهم كان يحاول الإحتكاك
معنا يتوجيه فوهات بنادقهم الينا
,ولكن يف �أو�ساطهم كنا ن�سمع من
يقول باالمهرية(وا�صل �سريك بدون
اي كالم),وبالرغم من تلك الدعوات
�صادفنا هنا اي�ضا موقف م�شابه ملا
�صادفنا يف منطقة هربنغاق حيث قام
احد اجلنود بتوجيه فوهة بندقيته
ناحية احد املنا�ضلني ,وحينها
وقبل ان ي�ضغط على الزناد مت
قن�صه ب�رسعة من قبل الرفاق..ومن
املعلوم ان تلك الطلقة التي اطلقت
زادت من حدة الإحتقان بيننا وبني
قوات العدو,ونظر ًا لعدم �إمكانية
�سري االمور على تلك ال�شاكلة طلبت
منا القيادة بان نركب �سيارتنا
ونعرب اىل االمام..وبينما نحن
�سائرون يف الطريق كانت فلول
الدرق الهاربة حتيطنا من كل
جانب وقد اعدت �أ�سلحتها وقذائفها
التي كانت موجهة �صوبنا,اما نحن
فقد كنا منر يف و�سطهم ونحن نقول
لهم (�أب�رش اليوجد �شي) ,وعندما
و�صلنا اىل بلدة عيالبرعد وجدنا
قوات الدرق وقد �أحرقت يف منت�صف
الطريق �سيارة مدرعة لإغالقه,ومبا
انه كان البد علينا من موا�صلة
ال�سري اىل االمام,تداركنا تلك
ال�سيارة امل�شتعلة وعربنا املوقع
.
�إن اكرث ما كان يغلقنا يف تلك
الأثناء هي املخاطر التي كان ميكن
ان يتعر�ض لها �أطفال القرى التي
كنا منر بها والذين كان يتالعب
بع�ضهم بالأ�سلحة والزخائر التي
كانت مبعرثة على طول الطريق
�صوبنا
والبع�ض الآخر يهرول
ويعطينا تلك الأ�سلحة بكل عفوية .
عندما و�صلنا اىل عقبة عيال
برعد امل�ؤدية اىل كرن,و�صل اىل
�أ�سماعنا ان �أحد جرناالت الدرق
جمع عدد كبري من اجلنود ,وعلى
الفور �صعدنا اىل العقبة وعلقنا
يف القمة راية بي�ضاء كتعبري عن
ال�سالم ,وعندما �أقرتب اجلنود من
تلك املنطقة طلبنا منهم ان ير�سلوا
الينا �شخ�ص واحد ميثلهم,وبالفعل
خرج الكولونيل من بينهم وعنما
�إقرتب منا قلنا له(�سنح�رض لكم
االكل واملاء,فليبقي ه�ؤالء اجلنود

هنا وي�أخذوا ق�سط من الراحة
لفرتة) ,ذهب اجلرنال اليهم وقال
لهم نف�س الكالم,وحينها تزمر
بع�ض اجلنود ووا�صلوا �سريهم
غري �آبهني بكالمه وهم يقولون(قيل
لنا وا�صلوا �سريكم اىل كرن),
وهكذا قادوا القوات اىل االمام
وهم يلوحون ببنادقهم,وحينها
علمنا ب�أنهم كانوا قد تلقوا
معلومة جمهولة امل�صدر مفادها
(�سي�ستقبلكم ال�صليب االحمر الدويل
يف كرن و�سيرت�سلون اىل بالدكم).
يف تلك الأثناء قلنا لبع�ضنا
عليهم
النار
البع�ض(التطلقوا
�أتركوهم فنحن حما�رصون) ووا�صلنا
ال�سري اىل كرن وجنود العدو من
خلفنا,وعند و�صولنا اىل منطقة
توجد قبيل وادي حليب منتل تعر�ضت
عجلة �إحدى �سيارات املر�سيد�س
التي كان تغلنا للعطل ,وقررنا
على الفور النزول من ال�سيارات
و�صعود املناطق املرتفعة على
جانبي الطريق ,جمموعة واحدة
ناحية الي�سار,واملجموعة الثانية
ناحية اليمني,بينما املجموعة
الثالثة وا�صلت �سريها يف الطريق
العام اىل كرن ,اما قوات العدو
التي كانت ت�أتي من خلفنا فقد
عربت بو�سطنا وهي تنظر اىل
قواتنا مينة وي�سارا دون ان حترك
�ساكن ًا وك�أننا قد تفاهمنا على هذه
العبارة (التطلقوا علينا النار حتى
النطلق عليكم ),حيث وا�صلوا هم
�سريهم يف طوابري ونحن �سمحنا
لهم بالعبور دون �أي عوائق تذكر.
لقد كنا ننظر للعديد من
املمتلكات املفيدة التي كان
يحملها الثوار ,على �سبيل املثال
,وجدنا احد اجلنود وهو يحمل
ك�شافة ع�سكرية ,فقلنا له تعال
اىل هنا و�أترك هذه الك�شافة,فقال
لنا (�أعطيتها ملن �س�أقول لهم اذا
�س�ألوين عنها يف مدينة كرن),كل
ممتلكاتنا �سي�ستلمها منا ال�صليب
االحمرالدويل يف مدينة كرن )
ونظر ًا لإ�رصاراه على هذا الكالم
تركناه مي�ضي حلاله,لقد كانوا
على ثقة تامة بانهم عندما ي�صلون
اىل مدينة كرن �سي�سلمون معداتهم
ب�صورة قانونية .
�رسايا كتيبتنا
لقد وا�صلت
�سريها �صوب كرن وعندما و�صلت
اىل التالل املحيطة بوادي عن�سبا
يف الطريق العام � ,شكلت دفاع مع
وحدة الأ�سلحة الثقيلة و الوحدات
التي �إن�ضمت اليها ل�صد قوات العدو
و�إجبارها على ت�سليم ا�سلحتها
ومعداتها,وبالفعل متكنت هذه
الكتيبة مع الوحدات امل�ساندة لها
بتجريد قوات العدو من �أ�سلحتها
ومعداتها وال�سماح لها بالعبور
تباع ًا على ان تقوم وحدات اخرى
من اجلي�ش ال�شعبي بتجميع جنود
الدرق املجردين من ممتلكاتهم
يف اجلانب االدين من وادي عن�سبا
,وب�إ�ستثناء قوات العدو التي
هربت م�سبق ًا على ظهور ال�سيارات
والدبابات فقد مت �أ�رس فلول قوات
العدو التي كانت تهرب م�شي ًا على
الأقدام واملقدر عددها بالآالف قبل
ان تدخل مدينة كرن بعد ت�سلميها
لعتادها احلربي ودون ان يتعر�ض
ابطال اجلي�ش ال�شعبي لأي خ�سائر
تذكر...وهكذا انق�شعت جحافل
الدرق من ار�ض �إرتريا ك�سحابة
�صيف عابرة مرة و�إىل الأبد...
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

هاتريك �ستريلينج ي�ؤمن ال�صدارة ملان�ش�سرت �سيتي
عزز حامل اللقب مان�ش�سرت �سيتي �صدارته
للربميريليج ،بفوزه على �ضيفه واتفورد
( ،)3-1ال�سبت املا�ضي ،على ملعب "االحتاد"،
حل�ساب اجلولة الـ .30ولعب الدويل
الإجنليزي ،رحيم �ستريلينج ،دور البطولة،
ب�إحراز �أهداف فريقه الثالثة ،يف الدقائق 46
و 50و ،59بينما �سجل هدف ال�ضيوف الوحيد،
جريارد دولوفيو ،يف الدقيقة .66وبهذا الفوز،
رفع �سيتي ر�صيده يف ال�صدارة �إىل  74نقطة.
وظل مان�ش�سرت �سيتي م�سيطرا على املجريات،
و�أهدر �أجويرو فر�صة خطرية يف الدقيقة ،30
عندما مرت ر�أ�سيته بجانب القائم� ،إثر عر�ضية
من اجلهة اليمنى لبريناردو �سيلفا .وطالب
العبو واتفورد بركلة جزاء يف الدقيقة ،37
بحجة عرقلة كليفرييل من قبل �أوتامندي .ويف
بادئ الأمر �ألغى احلكم الهدف بداعي الت�سلل،
لكن بعد الت�شاور مع م�ساعديه مت احت�سابه،
بدعوى �أن الكرة ارتدت من داريل يامنات ،قبل �أن ت�صل �إىل �ستريلينج ،علما ب�أن الظهري الهولندي �شتت الكرة بهذه
الطريقة ،ظنا منه �أن الإجنليزي كان مت�سلال ،وبعد  4دقائق� ،أ�ضاف �سرتلينج الهدف الثاين ،حيث تابع من م�سافة
ق�صرية ،عر�ضية �أر�ضية مميزة من حمرز .و�أكمل الدويل الإجنليزي ثالثيته يف الدقيقة  ،59عندما مرر دافيد �سيلفا الكرة
له ،فراوغ كابا�سيلي قبل �أن ي�ضعها فوق احلار�س .وخرج �ستريلينج بعدها بدقائق من �أر�ض امللعب ،و�شارك لريوي
�ساين بدال منه ،فيما خرج �سوك�سي�س من ت�شكيلة واتفورد حل�ساب املخ�رضم ديني.وبعد حلظات من نزوله �أر�ض امللعب،
بدال من كيكو فيمينيا ،قل�ص دولوفيو الفارق لواتفورد ( ،)3-1و�أهدر مان�ش�سرت �سيتي فر�صتني يف غ�ضون دقيقة واحدة ،
لكن الأخري كان متيقظا ،ثم و�صلت الكرة �إىل �ساين على الناحية الي�رسى ،لكن الدويل الأملاين �سدد برعونة يف ال�شباك
اخلارجية .ودخل املهاجم الربازيلي جابريل جي�سو�س مكان �أجويرو ،وتلقى متريرة من برناردو �سيلفا لرياوغ احلار�س
وي�سدد مبا�رشة ،لكن املدافع كابا�سيايل و�ضع قدمه �أمام املرمى ،لتذهب الكرة �إىل ركنية مل تثمر .وخرج حمرز يف الوقت
بدل ال�ضائع ،و�سط ت�صفيق حاد من جمهور �سيتي ،ليدخل مكانه فيل فودين ،قبل نهاية املباراة بفوز �أ�صحاب الأر�ض.

� 3أندية تخ�شى اخلروج من قائمة مميزة بدوري الأبطال

ت�ست�أنف مباريات �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،منت�صف الأ�سبوع اجلاري ،ب�إقامة  4مواجهات
قوية .و�سي�شهد الثالثاء املقبل مباراتني قويتني ،الأوىل بني مان�ش�سرت �سيتي و�شالكه ،والثانية
�ستجمع يوفنتو�س مع �أتلتيكو مدريد� ،أما الأربعاء ف�سيحل ليون �ضيفا على بر�شلونة ،وي�ستقبل بايرن
ميونخ نظريه ليفربول .وذكرت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية� ،أن هذا الأ�سبوع �سي�شهد
وقوع �ضحية جديدة يف دوري
�أبطال �أوروبا ،من بني الفرق،
التي مل تتجرع مرار الهزمية هذا
املو�سم يف البطولة ،وهذه الفرق
هي بر�شلونة الإ�سباين ،وبايرن
ميونخ الأملاين ،بالإ�ضافة �إىل
ليون الفرن�سي .وخا�ض الثالثي
 7مباريات يف دوري الأبطال هذا
املو�سم ،مل يتعر�ض �أي منها
للهزمية ،لكن هذا الأ�سبوع قد
ي�شهد تقلي�ص عدد �أندية هذه
القائمة ،بخروج فريق �أو اثنني
منها من خالل وداع امل�سابقة.

ريال يتنف�س ال�صعداء وليفربول يطارد �سيتي و�سقوط يونايتد

ا�ستعاد ريال مدريد نغمة االنت�صارات بالفوز على بلد الوليد
برباعية ،و�أعاد ليفربول الفارق الذي يف�صله عن مان�ش�سرت
�سيتي املت�صدر �إىل نقطة ،فيما مني يونايتد بهزميته الأوىل
حمليا بقيادة �سول�سكاير على يد غرميه �أر�سنال ،و�أنقذ
�إين�سينيي فريقه نابويل من اخل�سارة �أمام �سا�سوولو ،وتخطى
�إنرت ب�صعوبة �ضيفه �سبال .وتنف�س ريال مدريد ال�صعداء بعد
اخليبات الثالث التي عا�شها يف الأيام القليلة املا�ضية ،وذلك
بتحويل تخلفه �أمام �ضيفه بلد الوليد اىل فوز  ،4-1فيما
�أعاد الفرن�سي و�سام بن يدر احلياة لإ�شبيلية و�أبقاه يف دائرة
املناف�سة على امل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا ،بقيادته للفوز
على �ضيفه ريال �سو�سييداد  5-2الأحد املا�ضي يف املرحلة
 27من الدوري الإ�سباين .ودخل النادي امللكي اىل اللقاء يف
ظروف �صعبة للغاية بعد خروجه من ن�صف نهائي الك�أ�س
بخ�سارته على �أر�ضه �أمام غرميه بر�شلونة �صفر -3ثم �سقط
جمددا �أمام الأخري على ملعبه اي�ضا يف الدوري �صفر ،-1قبل �أن حت�صل الكارثة الثالثاء بهزمية مذلة يف "�سانتياغو
برنابيو" �أمام �أياك�س الهولندي  1-4يف اياب ثمن نهائي دوري الأبطال ،بعد �أن كان فائزا ذهابا خارج ملعبه .2-1
وكما جرت العادة يف الآونة الأخرية ،خا�ض ريال اللقاء بغياب الويلزي غاريث بايل و�إي�سكو املر�شح رحيلهما عن
الفريق نهاية املو�سم ،على غرار الربازيلي مار�سيلو الذي اكتفى باجللو�س على مقاعد البدالء حتى الدقيقة ،89
فيما غاب القائد �سريخيو رامو�س ب�سبب الإيقاف لكنه كان متواجدا ب�صحبة الفريق للت�أكيد ب�أن امل�شادة التي ح�صلت
بينه وبني رئي�س النادي فلورنتينو برييز بعد اخل�سارة �أمام �أياك�س �أ�صبحت خلفهما ولن تكون هناك �أي ذيول لها.
وتعقدت مهمة بلد الوليد وتبخر حلمه بتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ نوفمرب  ،2008عندما �أ�ضاف بنزمية
هدفه ال�شخ�صي الثاين وهدف فريقه الثالث بكرة ر�أ�سية �إثر ركلة ركنية ( ،)59رافعا ر�صيده هذا املو�سم اىل  22هدفا
يف جميع امل�سابقات ،بينها  13يف الدوري .وبهذا الفوز ،ابتعد ريال جمددا يف املركز الثالث بفارق  6نقاط عن
خيتايف الرابع الذي فاز ال�سبت على هوي�سكا  ،2-1فيما جتمد ر�صيد بلد الوليد عند  26يف املركز ال�ساد�س ع�رش.
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�إعداد
جعفر حممود �أحمد
alhadisasport@zena.gov.er

�إنرت ميالن يعود لالنت�صارات من بوابة �سبال
فاز �إنرت ميالن على �ضيفه
�سبال ( ،)2/0لأحد املا�ضي
 ،حل�ساب اجلولة الـ 27من
الدوري الإيطايل ،والتي
�شهدت �أي�ضا فوز تورينو
على فرو�سينوين (،)2/1
و�أتاالنتا على �سامبدوريا
بذات النتيجة ،وبولونيا على
كالياري ( .)2/0و�سجل هديف
�إنرت ميالن ،ماثيو بوليتانو
وروبريتو جاليارديني ،يف
الدقيقتني  68و .77ورفع �إنرت ميالن ر�صيده �إىل  50نقطة ،يف املركز الرابع،
بينما توقف ر�صيد �سبال عند  23نقطة ،يف املركز ال�ساد�س ع�رش .وكان �إنرت
ميالن قد خ�رس يف اجلولة املا�ضية� ،أمام كالياري ( ،)2-1بعد التعادل مع
فيورنتينا ( .)3-3ويف املباراة الثانية ،قلب تورينو ت�أخره بهدف �أمام م�ضيفه
فرو�سينوين� ،إىل فوز ( .)2/1وتقدم فرو�سينوين بهدف �سجله لوكا باجانيني ،يف
الدقيقة  ،42وتعادل �أندريا بيلوتي يف الدقيقة  ،56قبل �أن ي�سجل نف�س الالعب
هدف الفوز ،يف الدقيقة  .78ورفع تورينو ر�صيده �إىل  44نقطة يف املركز ال�سابع،
بفارق الأهداف خلف روما ،وتوقف ر�صيد فرو�سينوين عند  17نقطة ،يف املركز
قبل الأخري .ويف املباراة الثالثة ،فاز �أتاالنتا على م�ضيفه �سامبدوريا (.)2/1
و�سجل هديف �أتاالنتا ،دوفانا زاباتا وروبن جو�سين�س ،يف الدقيقتني  50و77
على الرتتيب ،فيما �أحرز هدف حفظ ماء الوجه ل�سامبدوريا ،فابيو كوالياريال،
يف الدقيقة  67من ركلة جزاء .ورفع �أتاالنتا ر�صيده �إىل  44نقطة يف املركز
اخلام�س ،بينما توقف ر�صيد �سامبدوريا عند  39نقطة ،يف املركز التا�سع.

ان�سحاب �سريينا �أمام موجوروزا يف �إنديان ويلز

�سريينا
ن�سحبت
ويليامز من بطولة
�إنديان ويلز املفتوحة
للتن�س� ،أثناء ت�أخرها
�أمام الإ�سبانية جاربني
موجوروزا  6-3و1-
�صفر ،االحد املا�ضي
وذهبت ويليامز �إىل
مقعدها بعد نهاية
ال�شوط الأول يف
الثانية
املجموعة
وجل�ست وهي تتنف�س
ب�صعوبة ودخلت الالعبة
يف نقا�ش مع دونا
كيل�سو امل�رشفة على املباراة ،قبل �أن تعلن ويليامز ان�سحابها وظهرت عالمات
�إرهاق على ويليامز ( 37عاما) يف املجموعة الأوىل وبعد انتهائها ا�ستدعت
�أحد املدربني وعقب نقا�ش طويل عادت للملعب ،وان�سحبت بعد خ�سارتها يف
ال�شوط الأول باملجموعة الثانية .وكانت ويليامز تقدمت �3-صفر يف املجموعة
الأوىل قبل �أن تخ�رس الأ�شواط ال�سبعة التالية .و�أجنبت وليامز ،احلا�صلة على
 23لقبا يف البطوالت الأربع الكربى ،طفلتها الأوىل يف  2017وعادت للعب
يف العام املا�ضي ،وحتتل حاليا املركز العا�رش يف الت�صنيف العاملي.

15:31
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

الدوري الإجنليزي املمتاز ليوم ال�سبت 09-03-2019
كري�ستال باال�س  2 : 1برايتون
لي�سرت �سيتي  1 : 3فولهام
نيوكا�سل يونايتد � 2 : 3إيفرتون
�ساوثهامتون  1 : 2توتنهام هوت�سبري
كارديف �سيتي  0 : 2و�ست هام يونايتد
هيدير�سفيلد تاون  2 : 0بورمنوث
مان�ش�سرت �سيتي  1 : 3واتفورد

الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
ديبورتيفو �أالفي�س � 1 : 1إيبار
15:01
�	18:16أتلتيكو مدريد  0 : 1ليجاني�س
بر�شلونة  1 : 3رايو فاليكانو
20:32
خيتايف  1 : 2هوي�سكا
22:45
الدوري الإيطايل الدرجة A
بارما  0 : 1جنوى
20:01
كييفو فريونا  2 : 1ميالن
22:31
********************
الدوري الإجنليزي املمتاز ليوم االحد 10-03-2019
ليفربول  2 : 4برينلي
15:00
ت�شيل�سي  1 : 1وولفرهامبتون
17:05
�	19:31آر�سنال  0 : 2مان�ش�سرت يونايتد
الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
�سيلتا فيغو 1 : 0ريال بيتي�س
13:59
جريونا  3 : 2فالن�سيا
18:16
�	20:31إ�شبيلية  2 : 5ريال �سو�سييداد
ليفانتي  2 : 0فياريال
20:31
بلد الوليد  4 : 1ريال مدريد
22:47
14:31
17:01
17:03
17:01
20:00
22:33

الدوري الإيطايل الدرجة A
بولونيا  0 : 2كالياري
انرت ميالن � 0 : 2سبال
�سامبدوريا � 2 : 1أتالنتا
فرو�سينوين  2 : 1تورينو
�سا�سولو  1 : 1نابويل
فيورنتينا  1 : 1الت�سيو
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()110

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

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

من خالل بعثة ت�ضم جنوم من الطراز العايل

يف �إياب دور ال�ستة ع�رش من دوري �أبطال �أوروبا

البالد ت�شارك بالن�سخة ال�سنوية للبطولة االفريقية للدراجات الهوائية � 3أندية تخ�شى اخلروج من القائمة املميزة

�أكد االحتاد العام للدراجات الهوائية
م�شاركة منتخبنا الوطني يف البطولة
ال�سنوية االفريقية للعبة التي �ستقام
خالل الفرتة من ( 14وحتى  20مار�س
اجلاري) مبدينة بهردار االثيوبية.
وت�أكدت م�شاركة البالد يف احلدث
ال�سنوي من خالل بعثة ت�ضم املنتخب
االول (للكبار)  ،والنا�شئني يف كال
اجلن�سني  ،ويقودها فنيا املدربان/
�سام�سوم �سلمون ويونا�س ذكريا�س.
و�ضمت القائمة االولية للمنتخب
االول التي جتري �إ�ستعدادات مكثفة

للحدث القاري جنوم من ال�صف االول
على غرار املحرتف العاملي مرهاوي
قدو�س � ،أمانئيل قرب�إذقابهري ،دانئيل
تخلي هيمانوت وخم�سب دب�ساي � ،إىل
جانب هينوك مل�ؤبرهان  ،بنيام قرماي ،
�سرياك ت�سفوم  ،مريون ت�شمي  ،دانئيل
هبتي مكائيل  ،يعقوب دب�ساي ومكئيل
هبتوم.
ويف فئة ال�سيدات � ،ضمت القائمة كل
من د�سيت كيداين  ،مو�سانا دب�ساي ،
�أديام ت�سف�أمل  ،ذناب ف�صوم  ،تعق�ستي

قربهيويت وب�رسات قربم�سقل.
�أما منتخب النا�شئني ف�ضمت قائمت
االولية كل من متكل م�سجون  ،قربهيويت
يوهن�س  ،حماري تولدي  ،يوائيل �أ�سمروم
.
ويف فئة النا�شئات  ،تواجدت بالقائمة
دانايت ظقاي  ،داناييت ماريقو�س ،
يوردانو�س ر�ؤ�سوم وبرختي ف�سهاي.
وت�شمل مناف�سات البطولة االفريقية
على �سباقات ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفرق
والفردي  ،و�سباق الطريق يف جميع
الفئات العمرية واجلن�سني.

�ضمن مباريات دوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط

البحراالحمر يحافظ على �صدارته ..ودندن يوا�صل مطادرته

توا�صلت �أول ام�س االحد مناف�سات
دوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم
االو�سط ب�إقامة مواجهتني ناريتني
�إ�ست�ضافهما �إ�ستاد ا�سمرا الدويل.
وجمعت املواجهة االوىل بني فريقا
دندن وم�صنع البرية يف م�سعى منهما
للالقرتاب الأكرث عن مقعد ال�صدارة
 ،فيما دارت الثانية بني حامل لقب
املو�سم املا�ضي البحراالحمر مع التحرير
املتح�سن م�ؤخرا يف نتائجه وم�ستوياته
بالفرتة االخرية.
عند الثانية ظهرا � ،إنطلقت املواجهة
االوىل وكال الفريقان (دندن وم�صنع
البرية) رغبة وت�صميم يف بلوغ الهدف
املن�شود و�إدراك �شباك املناف�س.
فبعد �شوط اول �سلبي النتيجة والفر�ص
املهدرة من كال الفريقان �أبرزها ركلة

جزاء لفريق دندن �أهدرها العبه مكئيل
زرائي بعد ت�صدي ناجح من احلار�س
هانيبال قرماي  ،جاء الفرج عند الدقيقة
االخرية من الوقت اال�ضايف للمواجهة
وحمله البديل ن�أ�ؤود هبتوم الذي �سجل
هدف الفوز الغايل لفريقه دندن .
يف اللقاء الثاين الذي دار بني
البحراالحمر والتحرير � ،إنطلقت الدقائق
االوىل بحما�سة وبوترية �رسيعة  ،و�أ�ستغل
العبو البحراالحمر ه�شا�شة دفاعات اخل�صم
وحاولوا الو�صول اىل ال�شباك يف �أكرث من
منا�سبة اال ان حملت الدقيقة اخلام�سة ع�رش
الهدف االول الذذي جاء بوا�سطة املهاجم
ال�صاعد علي �سليمان  ،و�أردفه زميله
موائيل ت�سفاي بالهدف الثاين بحلول
الدقيقة ال�سابعة والثالثني.
وقبل �أربعة دقائق من نهاية الوقت

اال�صلي لل�شوط االول  ،حت�صل التحرير
على ركلة جزاء نفذها ف�صوم كيداين
بنجاح م�ضيقا الفارق بني الفريقان مع
اخلروج للإ�سرتاحة مابني ال�شوطني.
يف ال�شوط الثاين  ،مل تهد�أ وترية
املباراة وحاول كل طرف ح�سم االمور
مل�صلحته  ،ومتكن املهاجم علي �سليمان
من �إ�ضافة الهدف الثالث لفريقه والثاين
ال�شخ�صي بالدقيقة ( ، )67بعد عمل
متميز من اجلناح االي�رس �شام ف�سهاي.
بيد �أن فريق التحرير عاد جمددا اىل
تذليل الفارق بالهدف الذي �أحرزه العبه
بنيام ماجور بالدقيقة احلادية وال�سبعني ،
لتنتهي املواجهة بفوز البحراالحمر بثالثة
�أهداف لهدفني ويحافظ على �صدارته
للرتتيب العام بر�صيد ع�رشة نقاط وبفارق
نقطتني عن فريق عدولي�س.

بعد ف�ضيحة التن�شط املمنهج من قبل الدولة

االحتاد الدويل لألعاب القوى �سيدر�س �إمكانية عودة رو�سيا �إىل كنفه
يدر�س االحتاد الدويل لألعاب القوى
للمرة العا�رشة �إمكانية عودة رو�سيا اىل
الكنف الدويل على هام�ش االجتماع الذي
يعقده يف العا�صمة القطرية الدوحة االحد
واالثنني ،عقب االيقاف املفرو�ض على
رو�سيا منذ نوفمرب  2015بعد ف�ضيحة
التن�شط املمنهج من قبل الدولة.
ويجتمع جمل�س االحتاد الدويل لألعاب
القوى ثالت مرات �سنويا لر�سم م�ستقبل
ريا�ضة �ألعاب القوى العاملية ،وقد بقي
ملف رو�سيا قيد الدر�س منذ �أكرث من
ثالثة �أعوام ،بدون �أن تتحقق ظروف
عودتها ،على الرغم من البوادر واخلطوات
االيجابية التي �أبدتها.
وبعدما تخلى املجل�س عن اجبار رو�سيا
على االعرتاف الكامل بتدخل الدولة
والأجهزة ال�رسية يف نظام التن�شط ،حدد
�رشطني خالل اجتماعه الأخري يف موناكو
يف دي�سمرب املا�ضي عقب تو�صيات فرق

العمل� :إح�ضار بيانات فحو�ص الك�شف
عن املن�شطات التي �أجراها خمترب مو�سكو
ال�سابق خالل اعتماد نظام التن�شط من قبل
احلكومة الرو�سية بني  2011و،2015
وحتميل رو�سيا التكاليف الناجتة عن
معاجلة هذه الف�ضيحة.
وبد�أت الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات (وادا) مرحلة م�صادقة البيانات
االلكرتونية التي ح�صلت عليها من خمترب
مو�سكو يف منت�صف يناير املا�ضي ،وذلك
بعد االنتهاء من فرتة التنزيل االولية،
وهي عملية ميكن �أن ت�ستمر لفرتة ترتاوح
ما بني �شهرين وثالثة �أ�شهر.
و�أفاد برنار �أم�سامل� ،أحد االع�ضاء الـ 27
يف جمل�س االحتاد الدويل اللعاب القوى،
لوكالة فران�س بر�س "حتى الآن مل يتم
الوفاء بجميع ال�رشوط املطلوبة .ال يجب �أن
ن�سري ا�رسع من املو�سيقى".
وكانت الوكالة الدولية ملكافحة

املن�شطات ،التي تتخذ من مونرتيال
مقرا لها ،رفعت يف �20سبتمرب املا�ضي
االيقاف املفرو�ض على الوكالة الرو�سية
"رو�سادا" منذ نهاية  2015قبل ح�صولها
على بيانات خمترب مو�سكو ،يف وقت
�أعادت اللجنة الباراملبية الدولية رو�سيا
اىل كنفها ال�شهر املا�ضي.
كما رفعت اللجنة الأوملبية الدولية
الإيقاف عن الأوملبية الرو�سية يف 28
فرباير  2018بعد ثالثة �أيام من انتهاء
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف مدينة
بيونغ ت�شانغ الكورية اجلنوبية.
وبات االحتاد الدويل لألعاب القوى
�آخر مرجعية عليا -مع االحتاد الدويل
للبياتلون بدرجة �أقل -يحتفظ بتعليق
ع�ضوية رو�سيا ،التي ال ميكن ان ت�شارك
يف امل�سابقات الدولية حتت علمها ،على
الرغم من ان االحتاد �سمح للعديد من
الريا�ضيني بامل�شاركة حتت علم حمايد.

ت�ست�أنف مباريات �إياب ثمن نهائي
دوري �أبطال �أوروبا ،منت�صف الأ�سبوع
اجلاري ،ب�إقامة  4مواجهات قوية.
و�سي�شهد اليوم الثالثاء مباراتني
قويتني ،الأوىل بني مان�ش�سرت �سيتي
و�شالكه ،والثانية �ستجمع يوفنتو�س مع
�أتلتيكو مدريد.
وتقل�صت حظوظ نادي يوفنتو�س
الإيطايل يف الت�أهل �إىل دور الثمانية من
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا يف �أعقاب
خ�سارته ذهابا ً �أمام �أتلتيكو مدريد
الإ�سباين بهدفني نظيفني مبدينة مدريد.
ووفقا ً ملوقع االحتاد الأوروبي لكرة
القدم (يويفا) ف�إن فر�صة يوفنتو�س
تبدو �ضئيلة يف العبور للدور القادم بعد
خ�سارته بهدفني دون رد  ،وهي النتيجة
التي يعتربها املدربون �صعبة لأنها
متنح الفائز اف�ضلية وتفر�ض على اخلا�رس
اللعب بطريقة مفتوحة قد متكن خ�صمه
من ا�ستغاللها .
وبح�سب "اليويفا" ،ف�إن فر�صة
يوفنتو�س يف الت�أهل ال تتعدى ن�سبتها
 15.6%مقابل فر�صة كبرية لأتلتيكو
مدريد ت�صل ن�سبتها �إىل  84.4%و ذلك
بناء على املواجهات ال�سابقة يف تاريخ
امل�سابقة التي انتهت بنف�س النتيجة
والبالغ عددها  186مباراة  ،حيث مل ينجح
اخلا�رس يف التدارك و الت�أهل للدور الثاين
�إال يف  29مرة مقابل  157مرة متكن خاللها
الفائز من الت�أهل بف�ضل مواجهة الذهاب.
ومما يزيد من �صعوبة مهمة الطليان
يف الت�أهل هو مواجهتهم للطريقة
الدفاعية التي �سيعتمدها �أتلتيكو مدريد
حتت �إ�رشاف املدرب الأرجنتيني دييغو
�سيميوين  ،خا�صة ان العبيه يجيدون
التكتل امام حار�سهم يان اوبالك و�شن
هجمات عك�سية خاطفة.
ي�شار اىل �أن يوفنتو�س يتطلع �إىل تكرار
"رميونتادا" مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
�أمام باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،حيث
خ�رس الإنكليز لقاء الذهاب على ار�ضهم
بهدفني نظيفني قبل ان يقلبوا الطاولة
على الفرن�سيني يف عقر دارهم  ،يف حني
ان الطليان �سي�ستفيدون من عاملي
الأر�ض واجلمهور ملواجهة الإ�سبان ،حيث
�سريمي �أبناء مدينة تورينو بكامل ثقلهم
من اجل جتاوز هذا االمتحان الع�سري .
�أما غدا الأربعاء ف�سيحل ليون �ضيفا
على بر�شلونة ،وي�ستقبل بايرن ميونخ
نظريه ليفربول.
وذكرت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية� ،أن هذا الأ�سبوع �سي�شهد وقوع
�ضحية جديدة يف دوري �أبطال �أوروبا ،من
بني الفرق ،التي مل تتجرع مرار الهزمية
هذا املو�سم يف البطولة ،وهذه الفرق هي
بر�شلونة الإ�سباين ،وبايرن ميونخ الأملاين،
بالإ�ضافة �إىل ليون الفرن�سي.
وخا�ض الثالثي  7مباريات يف دوري
الأبطال هذا املو�سم ،مل يتعر�ض �أي
منها للهزمية ،لكن هذا الأ�سبوع قد
ي�شهد تقلي�ص عدد �أندية هذه القائمة،
بخروج فريق �أو اثنني منها من خالل
وداع امل�سابقة.وتبدو مهمة الريدز �صعبة
لعدة �أ�سباب� ،أهمها النتيجة ال�سلبية
التي حققها يف مباراة الذهاب على ملعبه

بالتعادل ال�سلبي ،ليعقد مهمته يف مباراة
الإياب.
وبينما ي�سعى العمالق الإجنليزي
لتحقيق لقب الدوري الإجنليزي الغائب
حلما
عاما ،يراو�ضه ً
عن خزائنه منذ ً 29
كان يف املتناول العام املا�ضي وهو
التتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا ،والذي
خ�رسه �أمام ريال مدريد الن�سخة املا�ضية يف
املباراة النهائية.
وي�سعى ليفربول للحفاظ على �آماله يف
التتويج ببطولة هذا املو�سم ،بعدما تنازل
عن �صدارة الدوري الإجنليزي ملان�ش�سرت
�سيتي ،بالإ�ضافة للخروج من بطولتي
ك�أ�س الرابطة وك�أ�س االحتاد يف �إجنلرتا،
لذلك �سيدخل الريدز مواجهة الفريق
البافاري بكل قوة ممكنة.
لكن هذه الرغبة �ست�صطدم بقوة �أملانية
كبرية متمثلة يف بايرن ميونخ ،الذي يعي�ش
فرتة ت�ألق وا�ضحة خالل الفرتة الأخرية من
خالل ارتقائه ل�صدارة الدوري الأملاين،
بعد بداية متذبذبة للنادي البافاري.
حاليا �سل�سلة
بايرن ميونخ ميتلك
ً
مباريات مميزة يف الفرتة الأخرية ،كان
�آخرها �أمام فولف�سربوج بالفوز بنتيجة
( )6/0يف الدوري الأملاين ،ليخطف
ال�صدارة من بورو�سيا دورمتوند بفارق
الأهداف ،قبل نهاية املو�سم بفرتة
ق�صرية ،بعدما �سيطر عليها الفريق
الأ�صفر طويال.
بايرن ميونخ ي�سري بنتائج جيدة ج ًدا من
خالل عدم اخل�سارة يف �آخر  17مباراة� ،سوى
مرة وحيدة يف كل البطوالت ،وكانت هذه
اخل�سارة �أمام باير ليفركوزن يف الدوري
الأملاين بنتيجة ( )3/1خارج ملعبه.
ملعب "�أليانز �أرينا" هذا املو�سم
يعترب ح�صنا منيعا لبايرن ميونخ �أمام
املناف�سني ،حيث مل يتعر�ض الفريق
البافاري للخ�سارة يف هذا امللعب� ،سوى
مرة وحيدة �أمام بورو�سيا مون�شنجالدباخ،
يف الدور الأول من الدوري الأملاين بنتيجة
( ،)3/0وهذا يدل على �أن مهمة الفريق
الإجنليزي �ستكون �صعبة.
عالمة �أخرى على �صعوبة مهمة ليفربول،
هي �أن بايرن ميونخ ميتلك خربة كبرية
يف هذا الدور ،من خالل عدم اخلروج من
الدور الثاين لت�شامبيونز ليج منذ مو�سم
 ،2010/2011عندما خ�رس �أمام �إنرت ميالن
بالفوز يف �إيطاليا بهدف نظيف ،لكنه خ�رس
بعدها على ملعبه يف �أملانيا بنتيجة 3/2
ليت�أهل النرياتزوري.
منذ تلك املباراة بايرن ميونخ حقق
الفوز يف  11مباراة �أوروبية ،وخ�رس 3
مباريات فقط ،دون �أن يعرف معنى
اخلروج من هذا الدور.
لذلك ليفربول �سيحاول عدم �إنهاء
مو�سمه مبكرا من خالل �إق�صاء بايرن ميونخ
على ملعبه ،و�إعادة �إجناز �إنرت ميالن.
هذا و مُيني ليون الفرن�سي ،نف�سه
بتحقيق ُمفاج�أة جديدة يف دوري �أبطال
�أوروبا ،هذا املو�سم خالل مواجهة
بر�شلونة ،يف �إياب الدور ثمن النهائي.
وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل
ال�سلبي دون �أهداف يف ملعب "بارك
�أوملبيك ليون" ،وقدم الفريق الفرن�سي
مباراة مميزة �أمام العمالق الكتالوين.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()110

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
رابح بيطاط
(2000 – 1925م)

الرابع للجزائر منذ التكوين
هو الرئي�س ّ
والرئي�س الثالث منذ اال�ستقالل لفرتة
انتقالية ق�صرية .وهو ع�ضو م�ؤ�س�س للجنة
الثورية للوحدة والعمل والقيادة التاريخية .ولد بعني الكرمة بوالية
ق�سنطينة بال�رشق اجلزائري ،نا�ضل يف �صفوف حركة انت�صار احلريات
الدميقراطية وكان ع�ضو ًا يف املنظمة ال�رسية .حكم عليه غيابيا
بال�سجن لع�رش �سنوات بعد م�شاركته يف مهاجمة دار الربيد بوهران.
وهو ع�ضو م�ؤ�س�س للجنة الثورية للوحدة والعمل .كان كذلك من بني
جمموعة االثنني والع�رشين وجمموعة ال�ستة القادة التاريخيني الذين
�أعطوا �إ�شارة انطالق الثورة اجلزائرية التحريرية .عني بعدها م�س�ؤوال
عن املنطقة الرابعة (اجلزائر) .ويف عام 1955م اعتقلته ال�سلطات
اال�ستعمارية بعد احلكم عليه بال�سجن امل�ؤبد ثم �أطلق �رساحه بعد
وقف �إطالق النار يف مار�س من عام 1962م .ثم عني يف � 27سبتمربعام
1962م نائبا لرئي�س جمل�س �أول حكومة جزائرية ثم ا�ستقال بعد
ذلك ب�سنة .ويف  10يوليو من عام 1965م عني وزيرا للدولة .وبعدها
يف �سنة 1972م عني وزيرا مكلفا بالنقل .ويف مار�س عام 1977م
تر�أ�س املجل�س ال�شعبي الوطني .وبعد وفاة الرئي�س هواري بومدين
يف  28دي�سمرب عام 1978م تقلد بالنيابة رئا�سة اجلمهورية ملدة
 45يوما .ومن ثم توىل رئا�سة املجل�س ال�شعبي الوطني ملدة �أربع
فرتات ت�رشيعية �إىل �أن قدم ا�ستقالته يف � 2أكتوبر عام 1990م وقلد
�أعلى و�سام يف الدولة "�صدر" مبنا�سبة االحتفال بالذكرى ال�سابعة
والثالثني لعيد اال�ستقالل يف  5يوليو عام 1999م وقد تويف يف يوم
العا�رشمن ابريل من عام 2000م.
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 مار�س عام 538م -:ملك القوط ال�شرقيني ينهيح�صاره لروما ويعود �إىل رافينا ،وترك املدينة يف �أيدي العامة البيزنطيني
منت�صرا.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1550م -:عدة مئات من القواتالأ�سبانية وال�سكان الأ�صليني حتت قيادة بيدرو دي فالديفيا يتمكنون من
هزمية جي�ش من قرابة 60,000من �شعب املابوت�شي يف معركة بن�شو خالل
حرب الأراوكو فيما يعرف الآن بت�شيلي.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1812م -:زلزال عنيف يدمر العا�صمةالفنزويلية كراكا�س.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1894م -:تعبئة كوكا كوال يف زجاجاتوبيعها للمرة الأوىل يف فيك�سبريغ ،مي�سي�سيبي ،من قبل امل�شغل املحلي
�صودا جوزيف بيدينهارن.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1912م -:ت�شكيل حكومة م�ؤقتة يفال�صني برئا�سة �صن يات �سني.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1918م -:مو�سكو ت�صبح عا�صمة رو�سيابعد �أن كانت �سانت بطر�سربغ العا�صمة ملدة  215عا ًما.
 يف الثاين ع�شر مار�س عام 1921م -:اعتماد ن�شيد اال�ستقالل من قبلالربملان الرتكي.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1922م� -:أرمينيا وجورجيا و�أذربيجاني�شكلون جمهورية ما وراء القوقاز ال�سوفيتية اال�شرتاكية.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1930م -:املهامتا غاندي يقود م�سرية 200ميل ،واملعروفة با�سم م�سرية امللح� ،إىل البحر يف حتد للمعار�ضة
الربيطانية ،احتجاجا على احتكار الربيطانيني للملح.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1938م -:القوات الأملانية حتتل النم�ساوذلك يف بدايات احلرب العاملية الثانية.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1968م -:ا�ستقالل جزيرةموري�شيو�س.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1992م -:جزيرة موري�شيو�س تن�ضم�إىل الكومونولث الربيطاين.
 يف الثاين ع�شر من مار�س عام 1994م -:بولندا وهنغاريا والت�شيكتن�ضم �إىل حلف �شمال الأطل�سي.

اقوال ماثورة جمل ميتنع عن الطعام �أكرث من �شهر حدادا على �شريكه"!

من طرائف العرب
 خطب خالد بن �صفوان ( من �أغنياءالعرب و�صفوتهم ) امر�أة فقال لها� -:أنا
خالد بن �صفوان ،واحل�سب على ما قد
علمته ،وكرثة املال على ما قد بلغك،
ّ
علي
ويف خ�صال �س�أبينها لك ،فتقدمني ّ
�أو تدعني  .قالت -:وما هي؟ قال� -:إن
احلرة �إذا دنت مني �أم ّلتني ،و�إذا تباعدت
عني �أع ّلتني ،وال �سبيل �إىل درهمي
وديناري ،وت�أتيني �ساعة من امللل لو �أن
ر�أ�سي يف ّ
يدي لنبذته  .فقالت -:قد
فهمنا مقالتك ،ووعينا ما ذكرت ،وفيك
بحمد اهلل خ�صال ال نر�ضاها لبنات �إبلي�س،
فان�صرف رحمك اهلل .
 كان �أ�شعب رجل ي�ضرب فيه املثليف احلر�ص والطمع يزور مرارا جارية
يف املدينة ويتودد �إليها ،ف�س�ألته مرة �أن
يقر�ضها ن�صف درهم  ،فانقطع عنها،
وكان �إذا لقيها يف الطريق �سلك طريقا
�آخر ،ف�صنعت له ن�شوقا ( دواء على �شكل
م�سحوق ) و�أقبلت به �إليه ،فقال لها -:ما
هذا ؟ قالت -:ن�شوق عملته لك لهذا
الفزع الذي بك  .فقال لها -:ا�شربيه
�أنت للطمع الذي بك  ،فلو انقطع طمعك
انقطع فزعي ،و�أن�ش�أ يقول -:
�أخ ِلفي ما �شئت وعدي  ...وامنحيني كل
ّ
�صد
قد �سال بعدك قلبي فاع�شقي من �شئت بعدي

�إنني �آليت �أال �أع�شق  ...من يع�شق نقدي

 ا�شرتى رجل ر�أ�سني فو�ضعهما بني يديامر�أته وقال -:اقعدي لن�أكل  .ف�أخذت
ر�أ�سا فو�ضعته خلفها ،وقالت -:هذا لأمي
.ف�أخذ الرجل الر�أ�س الآخر وو�ضعه خلفه
وقال -:هذا لأبي  .قالت -:فماذا ن�أكل؟
قال� -:ضعي ر�أ�س �أمك و�أ�ضع ر�أ�س �أبي
فن�أكلهما .
 يقول اجلاحظ �إن �أبا عبد الرحمنُقعد ابنه
هذا كان �إذا ا�شرتى ر�أ�سا ال ي ِ
الأكرب معه على اخلوان ( طاولة الأكل
) �إذ �أن هذا االبن رمبا رافق �أباه �إىل
بع�ض الوالئم في�أكل اللحم هناك� .أما
االبن الأ�صغر فكان يقعد على اخلوان مع
�أبيه ولكن ب�شروط وو�صايا كثرية منها-:
�أعلم يا بني �أن مدمن اللحم كمدمن اخلمر
�،إياك ونهم ال�صبيان  .اعلم �أن ال�شبع
داعية الب�شم ( التخمة ) و�أن الب�شم داعية
ال�سقم و�أن ال�سقم داعية املوت .ومن مات
ّ
هذه امليتة فقد مات ميتة لئيمة وهو قاتل
نف�سه .وقاتل نف�سه �ألأم من قاتل غريه
 .ولو �س�ألت حُ ّذاق الأطباء لأخربوك �أن
عامة �أهل القبور �إمنا ماتوا بالتخمة .
ً
�شخ�صا وامتدت زيارته
 زار ثقيل�إىل �أن اقرتب حلول العيد ،فقال ال�ضيف
للثقيل � -:أال تعتقد �أن زوجتك و�أطفالك
�سيكونون بحاجة �إليك يف العيد؟ قال
الثقيل -:اعتقد �أنك على حق ،و�أ�شكرك
على التفكري يف �أمر عائلتي ،ف�إنني �س�أر�سل
يف �إح�ضارهم .

دخل جمل تابع ل�رشطة
احلدود الهندية يف حالة اكتئاب
حادة ،وامتنع عن تناول الطعام
وال�رشاب لأكرث من �شهر بعد وفاة
"�رشيكه".
وذكرت �صحيفة "Times of
� ،"Indiaأن م�ساعد مفت�ش ا�سمه،
�شيفراج غادوي ( 56عاما)،
خرج مبهمة حرا�سة يف دورية
على احلدود مع باك�ستان يف
والية كجرات ،على ظهر اجلمل.
وعندما و�صل غادوي �إىل املكان
املحدد على احلدود� ،أطعم اجلمل
و�سقاه ،وبعد ب�ضع دقائق �ساءت حالة م�ساعد املفت�ش وفقد وعيه لإ�صابته
بنوبة قلبية .وات�صل �شهود عيان ب�سيارة الإ�سعاف ،ونقل الرجل �إىل �أقرب
م�ست�شفى .وبعد �أن �ساءت حالة غادوي �أكرث ،قرر الأطباء �إر�ساله �إىل م�ست�شفى
�آخر فيه معدات طبية حديثة ويقع على بعد  80كيلومرتا من مكان احلادث.
لكن حالة م�ساعد املفت�ش �ساءت وهو يف الطريق �إىل امل�ست�شفى ومات ،ومت
حرق جثته على الطريقة التقليدية و�أقيمت له مرا�سم عزاء ر�سمية .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن اجلمل دخل يف حالة من االكتئاب ،ويرف�ض تناول الطعام
وال�رشاب منذ اللحظة التي تويف فيها ال�رشطي وتظهر عليه مالمح احلزن .وقال
زميل املتوفى املفت�ش ف .خان" -:نحاول �أن ن�ساعد اجلمل على التعايف".

اكرب معمرة يف العامل تدر�س احل�ساب يوميا

ال يهم �أنها تبلغ من العمر 116
عاما ،فهذه الأم خلم�سة �أبناء تلعب
لعبة الألواح اال�سرتاتيجية "عطيل"
وتدر�س احل�ساب وعلوما �أخرى
كل يوم ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تع�شق
ال�شوكوالتة ،وفقا ل�صحيفة ذي �صن
الربيطانية.
وكاين تاناكا امر�أة لي�ست عادية
�إطالقا ،فقد ولدت قبل موعدها،
�أي �أنها ولدت طفلة خداج ،هزمت
�رسطان القولون ،وهاهي تعي�ش
لتح�صل على الرقم القيا�سي العاملي
يف مو�سوعة غيني�س باعتبارها
"�أكرب �شخ�ص حيا يف العامل".
وقالت مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية �إن تاناكا هي الأكرب �سنا
يف العامل بعمر و�صل يف  9مار�س
اجلاري �إىل  116عاما و 66يوما.
غري �أنه اعرتف بها ك�أكرب امر�أة �سنا

على قيد احلياة يف  30يناير ،2019
وح�رض حفل ت�سليمها �شهادة الرقم
القيا�سي �أ�رستها وعمدة املدينة،
وقدم لها علبة من ال�شوكوالتة
ففتحتها �رسيعا وبد�أت يف تناولها،
وعندما �سئلت عما �إذا كانت تريد
املزيد فقالت  100علبة.
وبح�سب مو�سوعة غيني�س ،فقد
ولدت تاناكا يف الثاين من يناير
 ،1903وكانت ال�سابعة بني �أبناء
كوماك�ست�شي وكوما �أوتا .وتزوجت
كاين تاناكا من هيديو تاناكا يوم
 6يناير 1922م و�أجنبت له � 4أبناء
وتبنت طفال خام�سا ،وانخرطت
يف �أعمال الأ�رسة بعد �أن ا�ستدعي
زوجها للجي�ش للم�شاركة يف احلرب
ال�صينية اليابانية عام .1937
وان�ضم ابنها الأكرب نوبو �إىل اجلي�ش
ووقع �أ�سريا بيد القوات ال�سوفيتية
عام  1943قبل �أن يفرج عنه بعد 4
�أعوام.وتعي�ش كاين تاناكا حاليا
ب�سالم يف دار للنقاهة والتمري�ض
يف فوكو�أوكا يف جزيرة كيو�شو.
وت�ستيقظ يوميا يف ال�ساد�سة
�صباحا ،ويف امل�ساء ت�أخذ درو�سا
يف مو�ضوعات خمتلفة مثل احل�ساب.
ي�شار �إىل �أن �أكرب رجل �سنا يف العامل
كان الياباين ما�ساكو نوناكا الذي
تويف يوم  20يناير  2019عن 113
عاما و 179يوما.

ينجو من املوت ب�أعجوبة ب�سبب ح�سن ت�صرفه

جنا �سائق من املوت ب�أعجوبة بعد
اختياره املكان املنا�سب للتوقف
بجانب �سيارته املعطلة .وفقا ملا
ن�رشه موقع اليف ليك ،وقف الرجل
خلف ال�سياج املو�ضوع على جانب
الطريق منتظرا و�صول النجدة
ل�سيارته املعطلة ،وبينما يقف هناك
ظهرت �سيارة م�رسعة يبدو انها مل
تدرك وجود ال�سيارة املعطلة �سوى
بعد فوات االوان فانحرفت بقوة وا�صطدمت بها ثم �رضبت احلاجز لتتوقف.
وقع احلادث مبدينة كوينزالند اال�سرتالية  ،ولوال اختيار الرجل الوقوف خلف
ال�سياج لكان مدهو�سا ا�سفل عجالت ال�سيارة االخرى ،وميكن م�شاهدة الرجل
عرب كامريا املراقبة وهوم�صدوم مما حدث له للتو.
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