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كلية العلوم وتقانة البحار تخرج  94طالب
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هربو :دعوة لتجميع القرى للح�صول على خدمات اف�ضل

دعا م�س�ؤول املركز ال�صحي قي مديرية هربو املمر�ض يرق�أمل ت�سف�أمل ان عدم
جتمع القرى ت�سبب يف بعد املواطنني عن امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
وقال ان ت�ضاري�س املديرية وعدم التجمع يعيق تقدمي وانت�شار اخلدمات كما
ينبغي  ،وان ال�سكان ي�ضطرون للذهاب من خم�س اىل  34كيلومرت لتلقي اخلدمات
ال�صحية .وذكر �صعوبة بناء م�ؤ�س�سات �صحية يف اق�رص وقت ممكن يف مناطق مزرت
والقعتا و�رسقول و�شلحات وامبهرا النائية ،وان اخليار االف�ضل هو التجمع يف
مكان منا�سب .وا�شار اىل وجود مركز �صحي وثالث عيادات يف فلفلي وهربو ظعدا
وافعايون وعريتاي  ،بينما يتجول املهنيون ال�صحيون لتقدمي اخلدمات ال�صحية
يف قرى هربو طليم وقرعوبل وقلت النائية .واو�ضح ان حمالت التوعية ال�صحية
ا�سهمت يف رفع ن�سبة حاالت الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وقد زادت يف الربع
االول من هذا العام بن�سبة  .18%هذا وي�ضم مركز هربو ال�صحي عنابر لإ�ستقبال
املر�ضى واق�سام رعاية االمومة والطفولة والتطعيم وخمترب التحاليل والتحاليل
الطوعية وال�صيدلة وغرف انتظار احلوامل القادمات من املناطق البعيدة.

تنظيم برامج حماية الرتبة واملياه يف �صنعفي

خرجت كلية العلوم
وتقانة البحار  94طالب
يف الثامن من يونيو بدرجة
والبكالريو�س
الدبلوم
يف الهند�سة البحرية
والرثوة ال�سمكية واالحياء
البحرية.
الرثوة
وزير
وقال
البحرية ال�سيد /تولدي
قالتي يف مرا�سم التخريج
التي جرت للمرة احلادية
ع�رش،انه ويف الوقت الذي
منح فيه االهتمام الكبري
لال�ستغالل اجليد للموارد
البحرية  ،فان اال�ستثمار يف
القدرات واملوارد الب�رشية
تعد من اول االولويات،
وان كلية العلوم وتقانة
البحار تنطلق من ذلك يف
تنفيذ ان�شطتها.

واو�ضح عميد الكلية
الدكتور /زكريا عبدالكرمي
 ،ان الكلية ظلت تقدم
العام
هذا
الدرا�سة
حلوايل  230طالب لدرجة
البكالريو�س واكرث من 130
طالب لدرجة الدبلوم ،وان
م�شاركة الإناث بلغت % 50
م�شريا اىل ان جهود حت�سني
نوعية التعليم حتقق نتائج
مر�ضية.
اخلريجني
واو�صى
وان
بتطوير مهاراتهم
يقرنوا الدرا�سة املبدئية
بالعمل
تلقوها
التي
واكت�ساب
التطبيقي،
معرفة ا�ضافية ،وان يكونو
مثاليني يف عملهم.
وذكر ممثل اخلريجني
بان منا�سبة التخريج نتاج

اال�ستثمار ال�ضخم الذي
تقوم به احلكومة يف جمال
التعليم وتنمية املوارد
الب�رشية ،وهو يوم يحملهم
امل�س�ؤولية للعمل بتفان
يف اماكن توظيفهم  ،م�ؤكدا
على اال�ستعداد للم�ساهمة يف
برامج التنمية الوطنية.
ويجدر بالذكر ان كلية
العلوم وتقانة البحار
خرجت اكرث من 1500
طالب يف ال�سنوات الع�رش
املا�ضية.

ال�ساد�س من يونيو اجلاري مبديرية
ُن ِّظ َمتْ يف
ِ
دباروا دور ٌة ت�أهيلي ٌة لأع�ضاءجمعية تربية النحل
بهدف تعزيز معارف االع�ضاء وتطوير االن�شطة
اجلارية يف هذا املجال.
ركزت الدورة التي ا�شتملت على الت�أهيل
النظري والتطبيقي ،حا�رضها اخلرباء يف نوعية
املناحل ومميزاتها وا�سلوب اال�ستفادة من
املناحل الع�رصية والتقليدية  ،باال�ضافة اىل
رعاية النحل وحفظ الع�سل .
وقال رئي�س اجلمعية ال�سيد �/سلمون ر�ؤ�سوم"
�إن الدورات املنتظمة وال�سمنارات املنعقدة ظلت
تلعب دورا كبريا يف تعزيز معارف االع�ضاء
وم�ضاعفة االنتاج ،منا�شدا اال�شخا�ص الذين
يقومون برتبية النحل لالن�ضمام اىل اجلمعية
لزيادة انتاجيتهم.
واو�صى امل�شاركون ب�رضورة ا�ستمرار مثل
هذه الدورات الهامة مطالبني بتوفري مدخالت
املناحل.
هذا وت�ضم جمعية تربية النحل يف مديرية
دباروا والتي تا�س�ست يف �شهر فرباير املا�ضي،

 81ع�ضو ًا.
من جهة اخرى يقوم ال�شباب العامل والطالب
يف مدينة �صنعفي بان�شطة فعالة حلفظ املياه و
حماية الرتبة.
واو�ضح م�س�ؤول الرثوة الغابية واحلياة
الربية يف مديرية �صنعفي ال�سيد /قرماي �سيوم ان
ت�ضاري�س املديرية تعر�ض لهدر املياه واجنراف
الرتبة ،اال ان الو�ضع يف حت�سن م�ستمربف�ضل
ان�شطة الت�شجري وبناء املدرجات واحلواجز
املائية �سنويا بوا�سطة الطالب وال�سكان،
وبالنظر اىل النتائج اجليدة التي حتققت
�سيجري العمل اي�ضا هذا العام ب�شكل مو�سع يف
بناء احلواجز املائية وتنظيم ان�شطة الت�شجري
خا�صة يف اجليوب واملنحدرات اجلبلية .
وا�شار امل�شاركون يف الربنامج اىل وجود
خطة ملوا�صلة العمل يف �صيانة الطرق وان�شطة
الت�شجري.
هذا و�ستنظم ان�شطة نفري مماثلة من قبل
ال�سكان والطالب يف � 22ضاحية مبديرية
�صنعفي.

املدر�سة الزراعية الفنية بحقات تخرج دفعة من طال بها

ا�ست�شهاد املنا�ضل /يوهن�س تخلى تخليي�سو�س
تويف يف العا�رش من �شهر يونيو
 2018املنا�ضل /يوهان�س تخلى
تخليي�سو�س جراء مر�ض امل به
عن عمر ناهز ال62عاما.
التحق املنا�ضل يوهان�س
تخلى ب�صفوف قوات التحرير
ال�شعبية عام  ، 1974وخدم حتى
اال�ستقالل يف االعمال اليدوية
ووحدات اال�سلحة الثقيلة مبختلف
م�ستويات امل�س�ؤولية ،وعمل بعد
اال�ستقالل كقائد ل�رسية يف الفرقة
الع�سكرية  74وبعد ذلك يف ميناء
ع�صب ومن ثم عمل حتى وفاته يف
�إدراة مطار ا�سمرا الدويل.
واملنا�ضل يوهان�س تخلى رب
ا�رسة وله ولدين.
ووري جثمانه الرثى ام�س االثنني املوافق احلادي ع�رش من �شهر
يونيو يف ال�ساعة الرابعة بعد الظهر يف مقربة ال�شهداء با�سمرا.
هذا وتعرب وزارة املوا�صالت واالت�صاالت و�إدراة مطار ا�سمرا الدويل
عن بالغ حزنها لوفاة املنا�ضل يوهان�س تخلى تتقدم بتعازيها احلارة
ال�رسته ورفاقه.

خرجت املدر�سة الزراعية الفنية
بحقات  128طالب بدرجة ال�شهادة
يف ال�سابع من يونيو اجلاري يف
اربعة جماالت بعد اكمالهم درا�سة
ل�سنتني.
فقد تخرج  22من الطالب يف
الزراعة الآلية ،و 37يف علم
احليوان و 37يف علم النبات ،
و 32يف علم درا�سةالرتبة واملياه
والتنمية املروية.

و يف مرا�سم التخريج ،او�ضح
مدير املدر�سة االخ /ا�سيا�س ظقاي،
ان جهود قوية تبذل الكت�ساب
الطالب القيم واملعرفة اجليدة،
م�ؤكد ًا على متابعة الطالب الدرا�سة
باهتمام كبري وجيد.
وا�شاد املدير العام لق�سم التعليم
والت�أهيل املهني والفني يف وزارة
التعليم ال�سيد /ت�سفاي �سيوم
مب�ساهمة مدر�سة حقات الزراعية

الفنية لتنمية القدرات الب�رشية،
داعي ًا اخلريجني لتطوير التاهيل
الذي تلقوه بالعمل الد�ؤوب
و�ضمان م�ستقبلهم وامل�ساهمة
بدورهم يف برامج التنمية.
يجدر بالذكر ان املدر�سة
الزراعية الفنية بحقات خرجت
خالل  18دفعة  2417 ،طالب
بينهم  873طالبة يف خمتلف
املجاالت املهنية.

اخبار حملية وعاملية
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�إعالن عن التما�س ر�ؤية هالل �شهر �شوال
لعام 1439هـ  -املوافق 2018م
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ،خامت املر�سلني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� .أما
بعد:
حيث �إنه من املحتمل ظهور هالل �شهر �شوال م�ساء يوم اخلمي�س  29رم�ضان 1439هـ املوافق
2018/06/14م � ،إن �شاء اهلل ،وعليه فاملطلوب من جميع امل�سلمني �أن يلتم�سوا الهالل يف هذا امل�ساء
املذكور فمن ر�أى الهالل فعليه �إثبات �شهادته لدى �أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء� ،أو جمل�س �أوقاف.
ف�إذا ثبتت الر�ؤية م�ساء اخلمي�س � ،إن �شاء اهلل ف�سيكون العيد يوم اجلمعة 2018/06/15م ،و�إن
مل تثبت الر�ؤية فيه ،ف�سيكون يوم اجلمعة 2018/06/15م تكملة �شهر رم�ضان ثالثني يوما ،ويكون
يوم ال�سبت 2018/06/16م �أول عيد الفطر املبارك.
وبختام �شهر رم�ضان جتب زكاة الفطر ،وهي �صاع من غالب القوت ،ت�ساوي ( )3كيلوات تقريب ًا ،ويجوز
�إخراجها نقدا ،ففي �أ�سمرا قدرت بت�سعني نقفة ،قيمة حب القمح ،عن كل فرد �صغري �أو كبري.
�أعاده اهلل علينا وعلى العامل الإ�سالمي �أجمع باليمن والربكة ،وعلى وطننا العزيز مبزيد من التقدم
والرخاء وال�سالم.

دار الإفتاء وال�ش�ؤون الإ�سالمية االرترية

موغرييني تلغي زيارة للقد�س لرف�ض نتنياهو لقاءها �صدام فرن�سي و�أملاين
حول �إ�صالح منطقة اليورو

�ألغت م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية
يف االحتاد الأوروبي فيديريكا
موغرييني زيارة كانت مقررة لها
�إىل مدينة القد�س للم�شاركة يف م�ؤمتر
عاملي �سيعقد باملدينة الأ�سبوع
املقبل ،وي�أتي هذا التطور بينما
ت�شهد العالقة بني الطرفني توترات
ب�سبب املواقف الأوروبية من ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي.
وبح�سب القناة العربية الثانية
التي نقلت اخلرب ،ف�إن موغرييني
كانت يف الأردن اجلمعة .وكان من
املقرر �أن تلقي كلمة �أمام م�ؤمتر
اللجنة اليهودية -الأمريكية احتفاال
مبرور �سبعني عاما على قيام دولة
�إ�رسائيل ،لكنها �ألغت زيارتها بعد
�أن رف�ض رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو االجتماع بها.
ونقلت القناة عن م�صدر �سيا�سي
�إ�رسائيلي قوله �إن نتنياهو رف�ض
االجتماع بحجة ارتباطه بجدول
�أعمال كبري .من جهته� ،رصح م�س�ؤول
من االحتاد الأوروبي ب�أن موغرييني
كانت تزور الأردن ال �إ�رسائيل ،لكنه
قال �إنه مت بحث �إمكانية م�شاركتها
يف امل�ؤمتر الذي �سيعقد بالقد�س
املحتلة بعدما متت دعوتها �إليه.

من جهتها ،نقلت �صحيفة "ه�آرت�س"
عن م�صادر دبلوما�سية قولها �إن ما
جرى كان ب�سبب مواقف م�س�ؤولة
باالحتاد
اخلارجية
ال�سيا�سة
الأوروبي "العدائية جدا" ،يف �إ�شارة
�إىل مواقفها الراف�ضة لنقل ال�سفارة
الأمريكية و�سفارات دول �أخرى من
تل �أبيب �إىل القد�س ،وت�أكيدها
�أن القد�س ال�رشقية يجب �أن تكون
عا�صمة للدولة الفل�سطينية ،ف�ضال
عن معار�ضتها اال�ستيطان.
ويعود �آخر لقاء ملوغرييني مع
نتنياهو �إىل دي�سمرب املا�ضي يف
بروك�سل يف ع�شاء لوزراء خارجية
الدول الثماين والع�رشين الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي ،وكان ذلك مبوجب
دعوة تلقاها من بعثة ليتوانيا.
وحينها دعا نتنياهو الدول الأوروبية
�إىل وقف دعمها للفل�سطينيني.

باك�ستان ترحب بوقف �إطالق النار بني طالبان وكابل

رحبت ال�سلطات الباك�ستانية
بقرار وقف �إطالق النار بني
احلكومة الأفغانية وحركة طالبان
خالل �أيام عيد الفطر املبارك،
وا�صفا �إياها ب�أنها بادرة �إيجابية
لل�سالم الإقليمي.
و�أو�ضح الرئي�س الباك�ستاين
ممنون ح�سني خالل اجتماع القمة
الثامنة ع�رش ملنظمة "�شنغهاي
للتعاون" يف ال�صني ب�أن باك�ستان
تدعم اجلهود الدولية لإعادة
الأمن واال�ستقرار يف �أفغان�ستان

وعملية امل�صاحلة
التي
ال�سيا�سية
احلكومة
تقودها
الأفغانية ،مو�ضحا
ب�أن اال�ستقرار يف
مهم
�أفغان�ستان
جميع
ال�ستقرار
الدول يف املنطقة.
ح�سني
وو�صف
خطوة وقف �إطالق
النار بني القوات
الأفغانية وحركة طالبان يف
�أفغان�ستان خالل �أيام عيد الفطر
املبارك ب�أنها بادرة �إيجابية
لل�سالم الإقليمي.
وقال �إن اال�ستقرار يف �أفغان�ستان
مهم ال�ستقرار جميع الدول يف
املنطقة ،و�أن "ال�سالم واال�ستقرار
يف �أفغان�ستان هما هدفنا امل�شرتك،
و�أن باك�ستان تقوم بدورها الواجب
لتحقيق ذلك وفق ا�سرتاتيجية
�شاملة بالتعاون مع �أفغان�ستان.

�أعربت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
مريكل عن معار�ضتها لر�صد موازنة
ا�ستثمارية كبرية ملنطقة اليورو ،الطرح
الذي ي�شكل �إحدى النقاط الرئي�سية التي
عر�ضها الرئي�س الفرن�سي �إميانيول
ماكرون حول �إ�صالح منطقة العملة
الأوروبية املوحدة.
و�أعلنت مريكل للتلفزيون الأملاين
"�أنا ال �أقول �إنه لن يح�صل على �شيء مما
يريد" ،لكن ماكرون تقدم باقرتاحات
"يعلم منذ زمن �أنني ال �أراها منا�سبة".
و�أ�رصت مريكل بالتحديد على طرحها
"ا�ستثمار  1او  2باملئة من �إجمايل الناجت
املحلي يف منطقة اليورو"� ،أي ما يوازي
مئات مليارات اليورو.
والأ�سبوع املا�ضي �أعلنت مريكل يف
مقابلة ،القبول مبوازنة "تقت�رص" على
ع�رشات املليارات ال �سيما و�أن �أملانيا
تخ�شى ت�شارك الديون مع الدول الأع�ضاء
يف منطقة اليورو.
وت�سعى فرن�سا و�أملانيا �إىل االنتهاء
من و�ضع املقرتحات امل�شرتكة لإ�صالح
منطقة اليورو خالل اجتماع وزاري
فرن�سي�-أملاين �سيعقد يف  19حزيران/
يونيو ،قبل قمة لالحتاد الأوروبي �ستعقد
يف التا�سع والع�رشين من ال�شهر اجلاري.
والأحد �أعلن م�صدر حكومي فرن�سي
لوكالة فران�س بر�س �إن باري�س وبرلني
"م�صممتان" على التو�صل �رسيعا �إىل
ت�سوية لإ�صالح منطقة اليورو ،وذلك بعد
حمادثات ماراثونية بني وزيري مالية
البلدين.
و�شددت مريكل جمددا على �رضورة و�ضع
�سيا�سة م�شرتكة للجوء وتقا�سم �أعباء
املهاجرين واالتعاظ من درو�س �أزمة
 ،2015وهو ما يرف�ضه العديد من الدول
الأوروبية وبخا�صة دول �أوروبا ال�رشقية
التي ال تريد ا�ستقبال طالبي جلوء.
وقالت مريكل "�إذا �أردنا التحرك جماعيا
يجب �أن نتفق على معيار موحد للجوء،
و�إذا �أردنا تعزيز حرية احلركة علينا �أن
نتو�صل �إىل نظام حقيقي حلرا�سة احلدود
الأوروبية".
وتابعت مريكل �إن هذه الإ�صالحات
�رضورية "حتى و�إن مل يرق ذلك للبع�ض
ممن لديهم حدود مع دول خارج االحتاد
الأوروبي".
وختمت مريكل "�س�أدعم (هذه
الإ�صالحات) بكل ما �أوتيت من قوة و�إال
ف�إن �أوروبا �ستكون مهددة".
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الرئي�سان ال�صيني والرو�سي ي�شيدان بتو�سيع «منظمة �شنغهاي

�أ�شاد الرئي�سان ال�صيني �شي جينبينغ
والرو�سي فالدميري بوتني بتو�سيع
«منظمة �شنغهاي للتعاون» التي ات�سمت
قمتها يف ت�شينغداو ال�صينية ،بعر�ض
للوحدة يتناق�ض مع ما �شهدته قمة
جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع يف
كندا ،من خالفات.
أعد الرئي�س ال�صيني «ا�ستقبا ًال
و� ّ
خا�ص ًا» لوف َدي باك�ستان والهند� ،إذ
يح�رضان للمرة الأوىل قمة املنظمة منذ
ان�ضمامهما �إليها العام املا�ضي ،والتي
اعترب بوتني �أنها «باتت �أكرث قوة».
وح�رض الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين
قمة املنظمة التي ت�شارك فيها بالده
ب�صفة مراقب ،يف �إطار �سعيه �إىل دعم
�صيني ورو�سي ،بعد ان�سحاب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي ُ
املربم بني
طهران والدول ال�ست.
و�أكد �أن بالده م�ستعدة للتعاون مع
املنظمة ملكافحة الإرهاب والتطرف،
م�ستدرك ًا �أن «م�ساعي الواليات املتحدة
لفر�ض �سيا�ساتها على الآخرين ،خطر
يتمدد» .ولفت �إىل �أن وا�شنطن تراقب
رد الفعل العاملي على ان�سحابها من
رد فعل
االتفاق النووي ،منبه ًا �إىل �أن �أي ّ
�ضعيف �سي�شجعها على التحرك �أحادي ًا،
وزاد�« :ستكون لذلك عواقب �ضارة على
املجتمع الدويل».
�إىل ذلك ،حذّ ر �شي جينبينغ من
�أن «الأحادية واحلمائية التجارية
وانتقادات العوملة ،بد�أت ت�أخذ �أ�شكا ًال
جديدة» ،داعي ًا �إىل «مزيد من التعاون
من �أجل امل�صلحة امل�شرتكة» .وقال
يف �إ�شارة �إىل الواليات املتحدة:

«يجب �أن نرف�ض عقلية احلرب الباردة
واملواجهات بني الكتل ،ونعار�ض
ال�سعي �إىل الأمن الذاتي املطلق على
ح�ساب الآخرين ،ون�سعى �إىل حتقيق
الأمن للجميع».
و�شدد على �رضورة احلفاظ على
قوانني منظمة التجارة العاملية ونظام
التجارة املتعدد الأطراف ،لبناء
اقت�صاد عاملي مفتوح .و�أ�ضاف« :يجب
�أن نرف�ض �سيا�سات الأبواب املغلقة
والذاتية والق�صرية النظر».
كما �أ�شاد بالتعاون الأمني بني الدول
الأع�ضاء ،معلن ًا �أن ال�صني �ستخ�ص�ص
ت�سهي ً
ال مالي ًا للإقرا�ض ،قيمته 30
بليون يوان ( 4.7بليون دوالر) يف
«كون�سورتيوم» املنظمة ،للتعامل بني
امل�صارف.
ولفت بوتني �إىل تنامي التجارة
واال�ستثمار بني دول املنظمة ،م�ضيف ًا
�أن مو�سكو وبكني �ستقرتحان �رشاكة
اقت�صادية �أوروبية � -آ�سيوية لكل
الدول الأع�ضاء يف املنطقة .كما �أكد
دعمه االتفاق النووي الإيراين ،ور�أى
�أن االن�سحاب الأمريكي منه «ميكن �أن
يفاقم من زعزعة الو�ضع» ،م�شري ًا �إىل
�أن رو�سيا تف�ضل «تطبيق ًا غري م�رشوط»
لالتفاق.
كما ح�ض على �إيالء الو�ضع يف
�أفغان�ستان اهتمام ًا خا�ص ًا ،م�شدد ًا
على �رضورة �أن «نحارب مع ًا التهديد
الإرهابي الآتي من هذا البلد ،و�أن
نوقف �إنتاج املخدرات (فيه) ونقلها،
و�أن ن�ساعده على امل�صاحلة الوطنية
واالنتعا�ش االقت�صادي واال�ستقرار».
و�شدد على �أن «مكافحة الإرهاب
ال تزال �أولوية �أ�سا�سية بالن�سبة �إىل
منظمة �شنغهاي للتعاون» ،م�شري ًا �إىل
�أن «الربنامج الذي اعتُمد ملكافحة
الإرهاب والتطرف بكل �أنواعه ،ي�ضع
معايري للتعاون لل�سنوات الثالث
وين�ص على تنفيذ عمليات
املقبلة،
ّ
م�شرتكة وتبادل خربات ومعلومات».

كوبا تن�شر تفا�صيل "هجوم �صوتي" على دبلوما�سية �أمريكية

ن�رشت كوبا تفا�صيل حول
�أحدث حادثة �صحية غام�ضة ت�ضم
دبلوما�سية �أمريكية يف البالد،
قائلة �إن امل�س�ؤولني الكوبيني
علموا بالواقعة يف �أواخر ال�شهر
املا�ضي عندما قالت الواليات
املتحدة �إن م�س�ؤولة بال�سفارة
�شعرت بالإعياء بعد �سماع "�أ�صوات
غري حمددة" يف منزلها يف هافانا.
وقالت وزارة اخلارجية الكوبية يف بيان،اول ام�س الأحد� ،إن م�س�ؤولني
�أمريكيني �أفادوا يف  29مايو ب�أن م�س�ؤولة بال�سفارة �أفادت ب�أنها تعاين من
"�أعرا�ض مر�ضية" بعد �سماع الأ�صوات يف منزلها قبل يومني ،بح�سب �أ�سو�شيتد
بر�س.
و�أ�ضافت كوبا �أنها �أر�سلت حمققني �إىل املنزل ومل يعرثوا على م�صدر حمتمل
لل�صوت ،ومل ي�سمح لهم بالو�صول �إىل امل�س�ؤولة.
وذكر م�س�ؤولون �أمريكيون يوم اجلمعة املا�ضي �أنهم �سحبوا عاملني من كوبا
لفح�صهم ب�ش�أن �إ�صابة حمتملة باملخ.

الواليات املتحدة تهاجم كندا بعد "طعنة يف الظهر"
اعترب كبري امل�ست�شارين االقت�صاديني يف البيت الأبي�ض الري كادلو ،اول
ام�س الأحد� ،أن رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو يتحمل م�س�ؤولية ف�شل قمة
جمموعة ال�سبع لأنه "طعننا يف الظهر".
وقال كادلو متحدثا ل�شبكة "�سي �إن �إن" �إن ترودو "عقد م�ؤمترا �صحفيا وقال
�إن الواليات املتحدة تهني بالده" ،معتربا �أن ت�رصيحات رئي�س الوزراء الكندي
مبثابة "خيانة".
وكان رئي�س وزراء كندا ،اخلا�ضعة كغريها من الدول الأوروبية للر�سوم
اجلمركية الأمريكية على احلديد ال�صلب والألومنيوم ،اعترب ال�سبت �أن الر�سوم
"مهينة" نظرا للتاريخ بني البلدين م�ؤكدا �أن بالده �ستتخذ �إجراءات انتقامية
ال�شهر املقبل.
وبعد �ساعات� ،سحب ترامب دعمه للبيان اخلتامي للقمة التي ا�ستمرت ليومني
يف �رشق كندا وذلك على الرغم من الت�سوية التي مت التو�صل لها يف ما يتعلق
بالتجارة.
وقال كادلو "وافقنا وقدمنا تنازالت يف البيان (اخلتامي) وان�ضممنا �إليه
بح�سن نية".
لكنه �أ�ضاف �أن ت�رصيحات ترودو تعد "خيانة لي�س فقط للواليات املتحدة بل
كذلك لبقية �أع�ضاء جمموعة ال�سبع".
و�أ�ضاف "هذا هو الأمر ...لقد طعننا يف الظهر من غري ريب".

3

تعهدت كل من ال�سعودية والإمارات
والكويت خالل قمة عقدت يف مكة
املكرمة بتقدمي حزمة من امل�ساعدات
االقت�صادية للأردن ت�صل قيمتها �إىل
 2.5مليار دوالر �أمريكي.
وح�سب بيان �صادر عن القمة التي
دعت لها ال�سعودية ،ف�إن امل�ساعدات
عبارة عن وديعة يف البنك املركزي
الأردين ،وتقدمي �ضمانات للبنك
الدويل مل�صلحة الأردن ،وتقدمي دعم
�سنوي مليزانية احلكومة الأردنية
ملدة خم�س �سنوات� ،إ�ضافة �إىل متويل
�صناديق التنمية مل�شاريع �إمنائية.
و�أبدى ملك الأردن عبد الله الثاين
�شكره وتقديره مللك ال�سعودية �سلمان
بن عبد العزيز على دعوته لهذا

اخباروعاملية
اخبار حملية
عاملية
الثالثاء 2018 /6 /12

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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قمة مكة تقدم م�ساعدات اقت�صادية للأردن «جمل�س التعاون» وبريطانيا يناق�شان ال�شراكة اال�سرتاتيجية

االجتماع ،ولدولتي الكويت
والإمارات على جتاوبهما مع
هذه الدعوة ،وامتنانه الكبري
للدول الثالث على تقدمي هذه
احلزمة من امل�ساعدات التي
�ست�سهم يف جتاوز الأردن هذه
الأزمة ،بح�سب امل�صدر نف�سه.
و�أدت احتجاجات �شهدتها عدة مدن
�أردنية ،بينها العا�صمة عمان ،يف
الأيام املا�ضية �إىل ا�ستقالة حكومة
هاين امللقي وتكليف عمر الرزاز
بت�شكيل حكومة جديدة ،وتعهد رئي�س
الوزراء اجلديد ب�سحب م�رشوع قانون
�رضيبة الدخل ،مما �أدى �إىل نزع فتيل
الأزمة.
ويعي�ش الأردنيون منذ مطلع 2018
حتت موجة غالء حاد يف �أ�سعار
ال�سلع الرئي�سة واخلدمات ،طالت
اخلبز� ،أبرز �سلعة �شعبية يف ال�سوق
املحلية.
وقالت االنباء �إن امل�ساعدات التي
�أُعلن عنها دون م�ستوى توقعات

الأو�ساط الأردنية ،م�ضيفا �أن هناك
رهانا �أردنيا على الكويت التي
�أر�سلت نائب رئي�س وزرائها �إىل الأردن
�أثناء االحتجاجات ،وتعهدت بتقدمي
املزيد من امل�ساعدات واال�ستثمارات
�إىل الأردن.
من جانبه ،قال املحلل ال�سيا�سي
عمر كلاّ ب �إنه من غري الوا�ضح ما
�سيدخل للخزينة الأردنية من حزمة
امل�ساعدات ب�شكل مبا�رش ،لكنها
�ستمنح احلكومة الأردنية بع�ض الوقت
لإدارة الأزمة االقت�صادية.
و�أ�ضاف املحلل �أن تنوع توزيع
امل�ساعدات مبثابة ر�سالة �إىل الأردن
"�أننا ن�ساعد لكننا ال نتحمل �أعباء
�أكرث"� ،أي �أن على الأردن �أن يتحمل
الأعباء االقت�صادية بعيدا عن الدعم.
وتابع كلاّ ب �أن "امل�ساعدات �أقل
من امل�أمول �أردنيا ،و�أقل من الواجب
قوميا وعربيا ،و�أقل من الدور
الذي يقوم به الأردن يف حماية �أمن
وا�ستقرار اخلليج".

ناق�ش الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملفاو�ضات يف جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العوي�شق ،خالل
لقائه نائب ال�سفري الربيطاين لدى اململكة العربية
ال�سعودية ريت�شارد وايلد�ش ،يف مقر الأمانة العامة
للمجل�س يف الريا�ض اول ام�س االحد ،التقدم املحرز
يف تنفيذ ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني جمل�س التعاون
وبريطانيا ،والتي مت االتفاق عليها يف القمة
اخلليجية -الربيطانية يف دي�سمرب � ،2016إذ اتُ ِفق
على عدد من الفعاليات يف جمال التجارة واال�ستثمار والأمن ال�سيرباين وحماية
البيئة البحرية.
و�أو�ضح العوي�شق �أن «ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني جمل�س التعاون وبريطانيا
تهدف �إىل تعزيز العالقات يف خمتلف املجاالت بني اجلانبني ،اعتماد ًا على
القوا�سم وامل�صالح امل�شرتكة التي جتمعهما» ،فيما عرب نائب ال�سفري الربيطاين
عن اعتزازه بـ «التعاون بني جمل�س التعاون وبالده».

جرح  7جنود �صوماليني بتفجري

متمردو جنوب ال�سودان :قوات حكومية هاجمتنا

�أعلنت حركة التمرد الرئي�سية
يف جنوب ال�سودان بقيادة نائب
الرئي�س ال�سابق رياك م�شار
�أن القوات احلكومية هاجمت
مواقعها يف والية ف�شودة .وقال
نائب الناطق با�سم احلركة
الكولونيل الم بول غابرييل
�إن  4متمردين لقوا م�رصعهم
يف الهجوم املفاجئ على مقر
املعار�ضة يف �أردب ،قبل �صد
الهجوم .وتابع�« :أتوا من كاكا
وثورجواجن على م�سافة �أكرث
من �ساعة بال�سيارة ما يدل على مدى
ا�ستعدادهم».
و�أو�ضح م�س�ؤول التمرد �أن
قواتهم يف املنطقة �أعادت تنظيم
نف�سها ب�رسعة و�صدت املعتدين
و�أحلقت بهم هزمية �ساحقة .ولفتت
املعار�ضة امل�سلحة اىل �إن الهجمات
الأخرية على مواقعها تنتهك وقف
النار املوقّ ع وتك�شف عن النوايا
و�أردفت:
للحكومة.
احلقيقية

«لذلك ،ف�إن الهجمات م�ؤ�رش وا�ضح
�إىل �أن النظام �ضد �أي فر�صة لتحقيق
ال�سالم يف جنوب ال�سودان».
�إىل ذلك ،عقد رئي�س الوزراء
الكيني ال�سابق رايال �أودينغا
حمادثات مع م�شار يف مقر �إقامته
اجلربية يف جنوب �إفريقيا ،يف
مبادرة تهدف �إىل ت�ضييق الفجوة
بينه والرئي�س اجلنوبي �سلفاكري
ميارديت.

كما اجتمع �أودينغا يف وقت
�سابق مع �سلفاكري يف جوبا
و�أبلغه خطته للتوفيق بينه
وم�شار ،م�شري ًا �إىل جتربته
مع الرئي�س الكيني �أوهورو
كينياتا عقب االنتخابات
الرئا�سية املثرية للجدل التي
جرت العام املا�ضي.
وك�شفت م�صادر ح�رضت
اجتماع �أودينغا – م�شار يف
بريتوريا �إن اللقاء ركّ ز يف
�شكل �أ�سا�سي على كيفية �إنهاء
ال�رصاع يف جنوب ال�سودان كي
تتوقف املعاناة ويعود النازحون
�إىل مناطقهم الرئي�سيةُ .يذكر �أن
�سلفاكري وم�شار وافقا على االجتماع
يف اخلرطوم يف  17يونيو اجلاري،
قبل اجتماع قادة دول الهيئة
احلكومية لتنمية �رشق �إفريقيا
«�إيغاد» على هام�ش قمة االحتاد
الإفريقي يف موريتانيا يف بداية
يوليو املقبل.

وكان عون و�صل �إىل
مقر املعر�ض حيث كان يف
ا�ستقباله رئي�س احلكومة
املكلف �سعد احلريري،
ووزير الداخلية يف حكومة
نهاد
الأعمال
ت�رصيف
امل�شنوق واملدير العام لقوى
الأمن اللواء عماد عثمان.
ولفت اللواء عثمان يف كلمة
�إىل �أن «م�ؤ�س�ستنا ا�ستطاعت
�أن تتجاوز �أ�صعب الظروف
مرت
التي
خالل احلروب املتتالية
ّ
على لبنان و�أبت �إال �أن تكون كالبنيان
املر�صو�ص بوجه العابثني ،وبقيت
دائم ًا يف ن�رصة احلق والعدل ووا�سطة
ليعم
لإعادة احلقوق �إىل �أ�صحابها
ّ
الأمن على اللبنانيني».
وتوجه �إىل عون بالقول« :بني
ّ
امل�س�ؤولية
واحلا�رض
املا�ضي
واحدة ،لذا نحن يف حتد م�ستمر مع
مواكبة التطور لن�شكّ ل حا ًال ا�ستثنائية
يف كيان الوطن ،ولنكون ا�ستثمار ًا
مربح ًا للجميع .فمهما اختلف الزمن
يبقى الأمن مطلب ًا �رضوري ًا ال ميكن

امل�ساومة عليه».
وقدم اللواء عثمان هدية �إىل كل
من الرئي�س عون والرئي�س احلريري
والوزير امل�شنوق عبارة عن بندقيات
كان ي�ستخدمها �أفراد قوى الأمن
اللبناين� ،أمريكية ال�صنع ويعود
تاريخ ت�صنيعها �إىل مرحلة احلرب
العاملية الثانية .وجالوا يف �أرجاء
املعر�ض م�ستمعني �إىل ال�رشوح حول
�أق�سامه واملعرو�ضات فيه من �أزياء
ع�سكرية �إىل �صور و�أ�سلحة و�آليات
ا�ستخدمها �أفراد قوى الأمن الداخلي
منذ ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة.

الرئي�س اللبناين مي�شال عون �أن «الأمن واال�ستقرار لي�سا كافيني

�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
�أن «الأمن واال�ستقرار لي�سا كافيني،
وعلينا �إراحة النا�س نف�سي ًا ،والإعالم
م�س�ؤول عن ذلك يف الطليعة ،لأنه �إذا
بد�أنا بالت�شا�ؤم لدى كل خطوة نقوم
بها ،فهذا دليل على �أننا �أ�صبحنا
�شعب ًا فقد الثقة بنف�سه وهو غري قادر
على اخلروج من �أزماته» .وهن�أ «قوى
الأمن الداخلي وجميع القوى الأمنية
خ�صو�ص ًا تلك التي تقوم مبكافحة
اجلرمية ،على جناحاتها الدائمة».
وافتتح عون م�ساء �أول من �أم�س،
املعر�ض التاريخي الذي �أقامته
املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
برعايته ،ملنا�سبة العيد الـ 157
لت�أ�سي�سها يف «الزيتونة باي» ،على
وتوجه �إىل
واجهة بريوت البحرية.
ّ
اللبنانيني بالقول�« :أعيدوا الثقة
ب�أنف�سكم وقدرتكم على متابعة حياتكم
و�أعمالكم .كل ال�شعوب متر ب�أزمات
لكن الأزمات ال تُ ذلل �إذا ما يئ�س
�شعب» .وقال« :نحن ل�سنا بيائ�سني،
بل ن�سري �أمام �شعبنا ولدينا ملء الثقة
ب�أن �أي �أزمة نعي�شها �سنخرج منها».

ليبيا ..معارك درنة تدخل مراحلها الأخرية

قال الناطق الر�سمي با�سم
اجلي�ش الوطني الليبي العميد �أحمد
امل�سماري �إن معارك درنة متوا�صلة
و�أن العمليات الع�سكرية يف مراحلها
الأخرية.
"تقدمت
امل�سماري:
و�أ�ضاف
وحداتنا املقاتلة يف معركة درنة

بعد ا�شتباكات عنيفة يف حي �شيحا
ال�رشقي ا�ستخدم فيها الإرهابيون
�سيارة مفخخة وانتحاريني بـحزمة
نا�سفة مما ابط�أ الهجوم من قبلنا
مع االخذ يف االعتبار ان ما تبقى من
املدينة خارج �سيطرة قواتنا يعترب
منطقة نريان و�ساحة معركة ل�صغرها

وهي اقل من  10كيلو مرت مربع
فقط".
و�أ�شار �إىل �أنه جتري الآن عمليات
ع�سكرية يف اجليب الأخري من درنة
وتدور ا�شتباكات عنيفة يف �أحد
�أ�صعب �أوكار الإرهابيني يف درنة،
وهو الوكر الأخري.
ونوه امل�سماري �إىل �أنه مت �إلقاء
القب�ض على عدد كبري من الإرهابيني
�إ�ضافة �إىل مقتل �آخرين.

ُجرح �سبعة جنود يف تفجري �سيارة
مفخخة قادها انتحاري من حركة
ال�شباب ال�صوماليني املتطرفة �أمام
قاعدة ع�سكرية يف ال�صومال.
وقال الرائد يف اجلي�ش ال�صومايل،
ح�سني علي« :ح�صل الهجوم عند قاعدة

ع�سكرية خارج بلدة كي�سمايو
(جنوب) .و�أطلق اجلنود النار على
ال�سيارة املفخخة قبل �أن تدخل
القاعدة فانفجرت خارجها ،ومل
ي�صب �إال �سبعة جنود» .وا�ستهدف
الهجوم القاعدة ذاتها التي ُقتل
فيها جندي �أمريكي يف هجوم
وقع يف �ساعة مت�أخرة من ليل
اجلمعة املا�ضي .و�أعلنت حركة
ال�شباب م�س�ؤوليتها عن هجوم ال�سبت
الذي �أعلنت �أنه �أ�سفر عن مقتل 40
جندي ًا �صومالي ًا ،فيما قال عبدالله
�إ�سماعيل� ،أحد �سكان املنطقة التي
وقع فيها الهجوم �إنه «�شاهد خم�سة
�ضحايا ينقلون �إىل م�ست�شفى حملي».

مظاهرات بال�ضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة

تظاهر املئات و�سط مدينة رام الله م�ساء الأحد ملطالبة ال�سلطة الفل�سطينية
برفع العقوبات التي فر�ضتها م�ؤخرا على قطاع غزة ،و�إنهاء االنق�سام وحتقيق
امل�صاحلة الوطنية.
ودعا املتظاهرون �إىل رفع العقوبات املفرو�ضة على القطاع من قبل ال�سلطة،
مرددين هتافات "وحدة وحدة وطنية لأجل غزة الأبية".
وعرب املتظاهرون -الذين خرجوا يف �شوارع رام الله تلبية لدعوات من
قوى فل�سطينية ونا�شطني -عن ا�ستنكارهم عقوبات ال�سلطة على موظفيها يف
غزة ،وت�ضييق اخلناق على �سكانها من خالل خف�ض اخلدمات الأ�سا�سية،
ممثلة يف التحويالت الطبية والكهرباء وتقلي�ص الرواتب للموظفني يف القطاع
احلكومي.
وطالب املتظاهرون الرئي�س حممود عبا�س ب�رضورة التحرك اجلاد من �أجل
تنفيذ وعوده يف خطابه الأخري يف املجل�س الوطني ،ووقف هذه الإجراءات ب�شكل
فوري ،و�إنقاذ املواطنني يف غزة من املوت البطيء.
ويف  19مار�س املا�ضي ،هدد عبا�س باتخاذ جمموعة من الإجراءات املالية
والقانونية العقابية �ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد ت�أخر �رصف رواتب موظفي ال�سلطة يف غزة عن مار�س
املا�ضي لنحو �شهر ،قبل �أن يتم �رصفها بداية مايو بعد رفع ن�سبة املقتطع منها
اىل % 50بدل من .% 30
قدر عدد موظفي ال�سلطة يف قطاع غزة بنحو � 58ألف موظف.
وي ّ
ُ

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

كيف ن�ساعد �أبناءنا الطالب على املذاكرة والنجاح
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
الأ�شياء �أو الأ�سباب التي ت�شغل
الطالب عن املذاكرة واملراجعة
واال�ستذكار كثرية ومتعدة  ،قد
تكون عن عوامل داخلية ذاتية
ناجتة عن �ضعف خلفيته الدرا�سية
وعدم قدرته على �إمتالك املفاتيح
الأ�سا�سية ملمار�ستها  ،وقد تكون
ناجتة عن عوامل خارجة عن �إرادته
مثل ت�أثري الأ�صدقاء والت�شوي�ش يف
البيئة املحيطة به �أو ناجتة عن
ت�أثريات الو�سائل التكنولوجية
املختلفة واحتاللها جلزء كبري من
انتباهه باعتباره جذابة وحلوة
�إ�ضافة �إىل �أنا تكلفه �أي جمهود ذهني
�أو ع�ضلي .......الخ  ،املهم
�أن الوالدين وبقية �أفراد الأ�رسة قد
يقفان مكتويف الأيدي وي�صبحان يف
حرية من الطالب عندما ي�شهدانه /
ها يف حالة �رشود م�ستمرة بعيدا
عن الدر�س واملذاكرة اللذان قد
يكون لي�س له �أي عمل غريهما وقد
يالحظان انزعاج التلميذ عندما
ي�أمرانه باملذاكرة واملراجعة ،
وكثريا ما يالحظ جلو�س الطالب
وانتهائه من الواجبات املنزلية
يف فرتة وجيزة ،و�أحيانا جتده
يبحث عن �أي �شيء يلهيه عن
املذاكرة ،ينظر هنا وهناك ،ويعبث
بالقلم ،وينظر �إىل اجلوال �أو ال�شلة
 ،ومتر الدقائق ،بل وال�ساعات وهو
مل يبد�أ بعد ،فما ال�سبب يف ذلك؟
وكيف ميكن تغيري ذلك ال�سلوك؟
وكيف ميكن م�ساعدته على الرتكيز
يف عمله؟ هذه وغريها من الأ�سئلة
تدور دئما يف �أذهان �أولياء الأمور
احلري�صني على م�ستقبل �أبنائهم
الدرا�سي و�إليكم بع�ضا من الإجابت
عليها -:
يقول علماء املخ والأع�صاب �إن
الرتكيز على عمل ما و�إجادته
يقت�ضي التفرغ التام له عقليا
واالهتمام الكامل به دون �سواه بعيدا
عن امل�شاغل وامل�ؤثرات اجلانبية
الأخرى  ،وي�شبهون ذلك ب�شعاع
ال�ضوء امل�سلط على �شيء بعينه ،لأن
معاجلة االنفعاالت والأفكار املتعلقة
ب�أمر ما يف املخ ،تقت�ضي �إلغاء
االهتمام ببقية الأمور قدر الإمكان ،
مما ي�ستوجب الإهتمام ب�إتاحة اجلو
املنا�سب للمذاكرة قبل ال�رشوع فيها
وقبل البدء يف ممار�ستها عمليا .
وقد الحظ العلماء �أن املخ يتلقى
� 400ألف انفعال ح�سي كل ثانية،
وال توجد منطقة حمددة يف املخ
خا�صة بالقدرة على الرتكيز ،بل
تعتمد على �شبكة ع�صبية معقدة،
موزعة على كل مناطق املخ ،لكن

انتقال هذه االنفعاالت �إىل الوعي
لغويا ،يتم يف اجلزء
ومعاجلتها
ً
اجلبهي يف املخ ،وهذه املنطقة تبد�أ
منوها لدى الأطفال يف الفرتة بني
�سن الثالثة وال�ساد�سة من العمر،
ويكتمل ن�ضجها مع نهاية مرحلة
املراهقة.
ويو�ضح العلماء �أن القدرة على
الرتكيز بدون فرتات ا�سرتاحة تزداد
مع تقدم العمر ،فالأطفال من �سن
� 7 - 6سنوات ،ي�ستطيعون الرتكيز
ب�صورة متوا�صلة ملدة  15دقيقة
فقط  ،ويف املرحلة العمرية من 8
 � 10سنوات ،ملدة  20دقيقة ،ويفاملرحلة من � 14 - 11سنة ،ملدة
 30 - 20دقيقة ،ومن �سن 19 - 15
30
�سنة ،ملدة
40 -

الأمر املهتم يراعي
دوما ربط املعلومات
ً
اجلديدة مبا تعلمه
الطالب من قبل ،وما
تر�سخ يف �أذهانهم،وما
مار�سوه وخربوه يف
بيئتهم املحيطة منذ
ويكون
�صغرهم ،
ويل الأمر �أو املعلم
قادراعلى تق�سيم التدريب �إىل مراحل،
ً
ي�شعر الطالب على الأقل بالقدرة على
حل بع�ض هذه املراحل.
ومن �أهم العوامل ال�رضورية
للح�صول على الرتكيز �إدراك �أن
القيام مبهام عديدة يف نف�س الوقت
ال ي�ساعد �أب ًدا على ذلك ،
فمن يحاول �أثناء
حل مترين

د قيقة ،
ويف �سن � 25سنة ت�صل مدة الرتكيز
املتوا�صلة �إىل  45دقيقة.
وي�ضيفون �أن عملية معاجلة
املعلومات يف املخ ،تتم طوال
الوقت ،لكنها معر�ضة لال�ضطراب،
ال ب�شيء
واالن�شغال عن املذاكرة مث ً
�آخر� ،إذا مل يكن الهدف وا�ضحا �أمام
العني ،لذلك ين�صح العلماء ب�أن يهتم
املعلمون و�أولياء الأمور ،بتو�ضيح
الهدف من التدريب املطلوب حله،
�أو الواجب الذي ينبغي القيام به،
و�إال �أ�صبح الطالب غري متحم�س
وبالتايل غري قادر على الرتكيز.
كما ي�ؤكد العلماء �أهمية ذكر
املطلوب من التدريب ب�أكرث من
طريقة  ،بحيث ال يكون هناك �شك يف
فهم التلميذ للمطلوب منه ،فال ين�شغل
ب�أمور غري هامة ،وقد يكون العمل
وا�ضحا للطالب ،لكنه ال
املطلوب
ً
ي�شعر برغبة يف حل التدريب ،ويربر
العلماء ذلك ب�أن الطالب يحتاج �إىل
ال�شعور بالقدرة على احلل ،و�أن
لديه من املعلومات ما ي�ساعده على
ذلك ،ولذلك ف�إن املعلم اجليد وويل

ر يا �ضيا ت
معقد مثال � ،أن يوا�صل النظر �إىل
الكمبيوتر والبحث يف الإنرتنت
عن �رشح ملفردات ق�صيدة  ،ويرد
على الهاتف ،ويتبادل احلكايات
واحلديث مع �أ�صدقائه  ،ف�إنه لن
يقدر على الرتكيز بالطبع.
وينبه علماء املخ والأع�صاب �إىل
�أن الطالب الذي يقوم �أثناء حل
مترين ريا�ضيات �صعب بقطع حبل
�أفكاره يف �أمر �آخر ،يحتاج من 12
�إىل  15دقيقة حتى يعود �إىل مرحلة
الرتكيز من جديد ،مما يجعله ي�شعر
بالإحباط وامللل ،لأن التمرين
ي�ستغرق �أ�ضعاف الوقت العادي،
كلما زاد االن�شغال ب�أمور �أخرى.
وقد تو�صلت الأبحاث احلديثة �إىل
�أن الريا�ضة التي تقت�ضي التن�سيق
بني حركات العديد من �أجزاء
اجل�سم ،مثل ت�سلق اجلبال �أو لعب
كرة ال�سلة �أو الطائرة ،ت�ؤدي �إىل
تن�شيط الف�ص اجلبهي يف املخ الذي
�سبق الإ�شارة �إىل دوره يف الرتكيز،
كما �أن جمرد امل�شي يف الهواء الطلق
ي�ؤدي �إىل حت�سني �رسيان الدم يف
خاليا املخ ،وهو الأمر الذي ي�ستمر

حتى بعد انتهاء ممار�سة الريا�ضة �أو
امل�شي.
كما �أثبتت الأبحاث التي �أجريت
على تالميذ املرحلة االبتدائية ،ب�أن
التالميذ الذين يح�صلون على ح�صة
تربية ريا�ضية كل يوم على ح�ساب
الوقت املخ�ص�ص للمواد العلمية
الأخرى  ،يحققون نتائج �أف�ضل
خا�صة يف مادة احل�ساب ،مقارنة
بزمالئهم الذين يح�صلون على وقت
درا�سي �أطول يف املواد العلمية
الأخرى  ،وال يح�صلون على ح�ص�ص
تربية ريا�ضية ،ولذلك خل�ص
العلماء نتائج �أبحاثهم يف �شعار
«احلركة ت�ساعدك يف احل�ساب».
كذلك �أو�ضح علماء املخ والأع�صاب
�أن قراءة الروايات الطويلة ت�ساعد
ب�صورة كبرية على احل�صول على ذاكرة
كتابا من
قوية ،لأن الطفل الذي يقر�أ
ً
� 500صفحة ،يكون عليه �أن يحتفظ
طوال الوقت يف ذاكرته بالأحداث
وت�سل�سلها و�صفات ال�شخ�صيات التي
مرت عليه من �أول الكتاب ،بحيث
قادرا على فهم نهاية الرواية،
يكون
ً
وهو الأمر الذي يعترب تدري ًبا جي ًدا
للذاكرة.
أخريا يحذر العلماء من �أن العوامل
و� ً
التالية ت�ضعف قدرة الطالب على
الرتكيز 1- :ال�شعور باملر�ض.
2عدم القدرة على ال�سمع �أو الر�ؤيةب�صورة جيدة.
3املعاناة منال�ضغط الع�صبي يف البيت ،خا�صة
ب�سبب �شجار الوالدين امل�ستمر4- .
العمل لفرتات طويلة دون ا�سرتاحة
بهدف قراءة كل الكتاب قبل االختبار.
 5ال�شعور ب�أن العمل الذي يقوم بهيفوق طاقته �سواءا كان در�ساة �أو �أي
عمل �آخر  6- .ان�شغال البال ب�أ�شياء
�أ�شد �إثارة يريد الطالب القيام بها بعد
الواجبات 7- .توتر يف العالقات
يف ال�صف �أو مع الأ�صدقاء.
8ال�شعور بالإهمال من جانب الأهل �أو
باالهتمام الزائد عن احلد 9-.وكذلك
قلة النوم 10- .اال�ستعجال ال�شديد
لالنتهاء من مو�ضوعات معقدة يف
فرتة وجيزة 11- .البقاء لفرتات
طويلة �أمام �شا�شة التلفزيون �أو
الكمبيوتر �أو اجلوال 12- .العط�ش
�أو اجلوع 13- .تناول �أطعمة غري
�صحية كثرية ال�سكر �أو امللح �أو
الدهون.......الخ.
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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.

قرويون يعرثون على �صياد
مفقود داخل بطن مت�ساح)

�أظهر فيديو مت تداوله على نطاق وا�سع عرب مواقع التوا�صل االجتماعي حلظة
فتح جمموعة من القرويني لبطن مت�ساح قاتل ،والعثور بداخله على ذراع و�ساق
�صياد م�شوه.
عاما) ،اختفى بينما كان يجمع املحار يف
وكان ال�صياد �أندي �أ�سو �أراجن (ً 36
النهر ،بالقرب من منزله يف �رشق كوتاي بجزيرة بورنيو الإندوني�سية.
و بعد ا�ستمرار البحث ليومني ُعرث على جثته امل�شوهة على �ضفاف نهر
“كابوياهان”.
والحظ ال�سكان املحليون �أن �ساق ال�صياد الي�رسى وذراعيه مفقودة ،فبد�أ
البحث عن التم�ساح القاتل و�رسعان ما مت العثور على الوح�ش الهائل الذي
يبلغ طوله � 6أمتار وعر�ضه مرتًا واح ًدا.
و�أطلقت ال�سلطات  5ر�صا�صات على التم�ساح ال�ضخم قبل �سحبه من املاء لفتح
بطنه ،ويف الداخل وجدوا ذراع “�أندي” و�ساقه.
وقالت زوجة �أندي“ :كنت �أبحث عن زوجي مع �أ�شخا�ص �آخرين من القرية،
ووجدنا دراجته النارية على جانب الطريق وحذاءه ،ف�شعرت �أن الأمور لي�ست
على ما يرام ،ولكنني مل �أتخيل �أن يلتهمه مت�ساح”.

ي�ستيقظ بعد يومني من �إعالن وفاته

فاج�أ مواطن �أ�سرتايل
والأطباء
�أ�رسته
با�ستيقاظه بعد يومني
من توقف �أجهزة
�إنعا�شه يف امل�ست�شفى،
حيث نُ قل بعد االعتداء
عليه �أمام مطعم �أ�سماك
يف مدينة ملبورن.
و �أ و �ضحت
�صحيفة “ديلي ميل”
الربيطانية� ،أن بيو
�شورتيز� ،أب لثالثة
�أطفال يبلغ من العمر
عاما ،تعر�ض
35
ً
العتداء وح�شي يف �شارع “دايف” بعد االحتفال بخطوبة �صديقه  ،ودخل يف
غيبوبة لأكرث من �شهر .و�أثناء حت�ضري والدته و�شقيقته للجنازة ،بعدما �أكد
لهما الأطباء عجزهم عن �إنقاذ حياته ،بد�أ �شورتيز اال�ستيقاظ بعد يومني من
�إيقاف �أجهزة الإنعا�ش .وعرب الأطباء عن �صدمتهم من ا�ستيقاظ �شورتيز رغم
أثرا بجراحه والإ�صابات البالغة يف ر�أ�سه .وو�صف �شورتيز
توقعهم وفاته مت� ً
�شعوره ،قائلاً �“ :شعرت بدوار فور اال�ستيقاظ ومل �أتذكر �سوى القليل من حادث
االعتداء علي ،ولعدة �أيام مل �أعرف ما الذي كنت �أفعله ،فقط �أتذكر املطعم”.
وتابع“ :على �أي حال� ،أنا �سعيد لعدم تذكري احلادث ،ف�أنا ال �أرغب ح ًقا يف
تذكره ب�أي �شكل من الأ�شكال” ،ولكنه �أ�شار �إىل �أن االعتداء عليه حدث يف ملح
الب�رص ودون �أي �إنذار م�سبق.
و�أو�ضح �شورتيز ملوقع “هريالد �صن” قائلاً “ :كانت ليلة جميلة ق�ضيتها مع
الأ�صدقاء متمن ًيا خطوبة �سعيدة ل�صديقي ،وال �أتذكر �سوى انتظارنا �سيارة �أجرة
�أمام املطعم” ،م�ؤك ًدا �أن عودته للحياة لي�ست �صدفة و�إمنا ل�سبب ما.
و�سمح امل�ست�شفى بخروج �شورتيز ،ال�ستكمال عالجه يف املنزل� ،إذ يحتاج
�إىل �إعادة ت�أهيل.
و�ألقت ال�رشطة القب�ض على رجل من مدينة فرانك�ستونُ ،يدعى ماثيو
ديفريتا�س ،على خلفية االعتداء.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

“كو تاو” ..جزيرة هدية زواج تنهي حياة ا�سرة
املوت الغام�ض)
ت�ستقطب تايالند العديد من ال�سياح
ملا تتميز به من �أجواء �ساحرة،
ووجهات مميزة ،من بينها جزيرة
“كو تاو” التي غال ًبا ما ُيطلق عليها
“جزيرة ال�سالحف” ،وهي واحدة
من اجلزر اجلميلة ،ولكن مت الك�شف
ٍ
وجه �آخر لها .وك�شف
ؤخرا عن
م� ً
العديد من ال�سياح الربيطانيني
املتوجهني �إىل تايالند �أنهم نُ �صحوا
باالبتعاد عن تلك اجلزيرة من ِقبل
عائالت ل�سياح غربيني ُقتلوا فيها،
حيث �أطلقوا عليها “جزيرة املوت”.
ففي واقعة مقلقة ،ك�شفت �صحيفة
“ذا �صن” الربيطانية� ،أن بوين �أن�سلي
من �أورينجتون يف لندن ،ما زال ال
يعرف ما حدث البنته “كري�ستينا”
(23
عاما) بعد وفاتها يف اجلزيرة
ً
التايالندية يف العام .2015
ربرة
ويف �أعقاب عدة وفيات غري م َّ
�أخرى يف “كو تاو” ،يعتقد الأب
املنكوب �أن هناك عائلة جمرمة
حرة طليقة ترتكب جرائم القتل،
واالغت�صاب ،يف اجلزيرة .وقال
لل�صحيفة”:ال �أعتقد �أننا �سنكت�شف ما
حدث البنتي ،فال ميكن الو�صول �إىل
الأدلة لأن ال�سلطات فا�سدة”.
وك�شف بوين �أنه ُعرث على ابنته
جثة هامدة على �شاطئ يف اجلزيرة
يف يناير  ،2015وذلك خالل قيامها
برحلة ملدة � 4أ�شهر حول جنوب �رشق
�آ�سيا .ويعتقد البع�ض �أن كري�ستينا
تُ وفيت نتيجة عدوى طبيعية يف
ال�صدر ،الأمر الذي �أكدته والدتها،
ولكن والدها مل ُي�صدق ذلك،
و�أ�شار �إىل �أن “ابنته ُقتلت ،لأنها
كانت تطرح �أ�سئلة حول الوفيات
�صورا
ال�سابقة يف اجلزيرة ،وتلتقط
ً
لل�شاطئ ،كما ك�شف �أنه قد �سبق ومت
حتذيرها بالتوقف عن فعل ذلك،
لأنه �أمر خطري” .ويف واقعة �أخرى
مثرية للجدل يف ُ ،2014عرث على
�شخ�صني “هانا ويليدج” (23
عاما)
ً
عاما) مقتولني
و”ديفيد ميلر” (24
ً
على ال�شاطئ ،وكانت جثة “هانا”
عارية ،وعليها �آثار اغت�صاب ،ومن
اجلدير بالذكر �أن جثة “كري�ستينا”
مت العثور عليها بعد ب�ضعة �أ�شهر يف
نف�س املوقع � ً
أي�ضا.
ومل يقت�رص الأمر على ذلك فقط ،بل
�سبق وتُ ويف بريطاين �آخر ُيدعى “بن
عاما) يف اجلزيرة
هارينغتون” (32
ً
امل�ش�ؤومة العام  ،2012كما ك�شفت
ال�سلطات عن مقتل رجلني بريطانيني
�آخرين ،هما“ :نيك بري�سون” ،و”لوك
ميلر” ،بالإ�ضافة �إىل العثور على
جثث �أخرى.
وبعد �سل�سلة من �أخطاء وتباط�ؤ
وزارة اخلارجية الربيطانية يف
التحقيق فيما يدور يف “كو تاو”،
حث “بوين �أن�سلي” الربيطانيني
على جتنب تلك اجلزيرة حتى ت�صبح
�آمنة.

حتولت فرحة عائلة هندية �إىل م�أمت بعد م�رصع العري�س وجدته و�إ�صابة
ً
هدية للعرو�سني.
العرو�س ب�إ�صابات خطرية ،نتيجة انفجار طرد مت �إر�ساله
ووف ًقا ملا تداولته و�سائل �إعالم هندية ،قال م�س�ؤولون يف �رشطة والية
َ
هدية زواج لعرو�سني تزوجا حدي ًثا يف
�أودي�شا �رشقي الهند� ،إن “طر ًدا ُ�أر�سل
منطقة بوالنغري بالوالية ،انفجر حال فتحه”.
وت�سبب االنفجار ،الذي وقع اجلمعة ،يف �إ�صابة العرو�سني وجدة العري�س،
وبعد نقلهم �إىل امل�ست�شفى تويف العري�س وجدته ،بينما ال تزال العرو�س تُ عالج
يف امل�ست�شفى من �إ�صابات خطرية.
م�ضيفني �أن حتقي ًقا
وقال م�س�ؤولو ال�رشطة �إنه مل ُيعرف بعد من �أر�سل الطرد،
َ
ُفتح يف احلادث

�سيدة حتري الأطباء ب�سبب “الإجناب” والدات

�شاركت �أم
مفطورة القلب
ق�صتها امل�ؤملة
بحثًا عن تف�سري
منطقي حلالتها
ا لغا م�ضة
التي �أدت �إىل
لـ
تعر�ضها
عملية
16
�إ جها �ض ،
ووفاة � 6أطفال
بعد �إجنابهم.
عاما) لـ22
رغم فقدان العار�ضة ال�سابقة كريي هات�شين�سون” (35
ً
طفلاً ي�رص الأطباء �أنها ب�صحة جيدة و�أن هذه جمرد م�س�ألة حظ �سيئ.
بح�سب �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية ،لطاملا حلمت “كريي” ب�أن
ت�صبح � ًّأما ،ولكن حتى الآن مل يجلب لها هذا احللم النبيل �سوى الأمل
واحلزن.
ففي مقابلة مفجعة حتدثت الربيطانية عن حاجتها للح�صول على
�إجابات ،م�شرية �إىل عدم اكتفائها برد الأطباء الذين يقولون �إنها �سيئة
احلظ.
أبدا� ،أحتاج �إىل �إجابات ،ملاذا
وقالت“ :لن �أتخلى عن املحاولة � ً
مات جميع �أطفايل؟” .عا�شت مولودة “كريي” الأوىل ملدة � 12ساعة
فقط بعد الوالدة املبكرة؛ ولكن هذا مل يحبطها بل عزز من �إ�رصارها
على الأمومة.
ولكن حظ كريي ال�سيئ مل يتوقف هنا ،فمع �إجراء فحو�صات ما بعد
الوالدة ،اكت�شف الأطباء �إ�صابة كريي ب�رسطان عنق الرحم.
وقالت“ :لقد حاولوا �أن ي�ست�أ�صلوا ال�رسطان بالليزر والأدوية؛ لكنهم
مل ينجحوا ،لذلك قاموا با�ستئ�صال معظم عنق الرحم” ،م�شرية �إىل �أن
الأطباء �أخربوها �أن هذا لن ي�سبب م�شاكل ج�سيمة يف احلمل �أو الإجناب،
مبكرا ب�سبب متدد عنق الرحم.
ولكنهم حذروا من �أنها �ستلد
ً
ومع ذلك عانت كريي من العديد من حاالت الإجها�ض ،ويف كل مرة
�أخربها الأطباء ب�أنه ال توجد �أي م�شكلة ،وبعد وفاة �أحد الأطفال يف
رحمها ،جل�أت كريي �إىل عالجات اخل�صوبة.
بالفعل جنحت العالجات يف البداية و�أ�صبحت كريي حاملاً خالل
مبكرا قبل اكتمال ال�شهر ال�ساد�س
�شهرين فقط؛ ولكنها �أجنبت الطفل
ً
فلم ي�ستطع الأطباء �إنقاذه� .أ�صيبت كريي بانهيار ع�صبي بعد فقدانها
الطفل الذي �أ�سمته “لوكا�س” ،حيث مل تكن تتوقع دفن طفل ثالث .وبعد
اخل�ضوع جلراحة جتريبية تهدف لتثبيت الطفل يف الرحم ،ا�ستخدمت
كريي و�صديقها التلقيح اال�صطناعي للحمل مرة �أخرى وا�ستمر احلمل
ملدة � 3أ�شهر ومات اجلنني برحمها .والآن تنا�شد الأم امل�سكينة التي
ترف�ض التخلي عن حلمها ،الأطباء وتطالبهم بالتو�صل �إىل ال�سبب
بعيدا عن احلظوظ ،وتطلب امل�ساعدة يف جمع املال
احلقيقي للم�شكلة
ً
للمزيد من الفحو�صات حلل امل�شكلة التي �أفقدتها  22طفلاً .
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الفنان احمد ابراهيم(�سبي):على ال�شباب ان يفخر ب�إرث وتقاليد جمتمعه فمن دونها لي�س هناك هوية
حاوره :جمال حممد علي
ال�سيد /احمد عرف القارئ عن نف�سك وبدايتك
مع الفن و�إ�سهاماتك الفنية ؟
�إ�سمي احمد �إبراهيم حممود ولكني اعرف
بلقبي وهو (�سبي ) ولدت وترعرعت يف
�ضواحي كرن و�إلتحقت بالثورة يف العام
 1977يف �صفوف اجلبهة ال�شعبية  ،وبعد
�إكمال التدريب الع�سكري وبحكم �صغر
�سني مل اوزع للقوات ،بل مت توجيهي �إىل
مدر�سة الثورة.
كانت بدايتي مع الفن يف فرقة الورود
احلمراء يف مدر�سة الثور ة وبعد
عام وزعت على القوات الع�سكرية يف
ال�صفوف االمامية يف اللواء الرابع ،
ويف �سنة 1979بعد احلملة الرابعة التي
�شنها العدو يف تلك الفرتة بد�أ التنظيم
الن�شاطات الفنية من جديد وب�صورة
جادة لذلك وا�صلت م�سريتي الفنية مع
فرقة (ال�رسية الع�سكرية) وكنت ا�ؤدي
عرو�ض يف الرق�ص والغناء ب�أكرثمن لغة
 ،وبعد ذلك وا�صلت مع فرقة (الكتيبة)
ثم �إىل فرقة اللواء ولقد �إكت�سبت يف
م�شواري هذا الكثري من اخلربات،وكنت
ان�شط يف كل انواع الفنون من رق�ص
وغناء ودراما ولكل القوميات وباكرث من
�إ ىل
لغة ،وبعد التحرير �إن�ضممت
فرقة �سربيت الرتاثية،
فلكلوري
كراق�ص
م�رشف
وم�ساعد
للرق�ص الفلكلوري،
اما عن �إ�سهاماتي
الفنية ففي فرتة الن�ضال
مل يكن هناك اي عمل فردي
بل كان العمل جماعي ًا .
متى ان�ش�أت فرقة �سربيت الرتاثية ؟
�أن�ش�أت فرقة �سربيت الرتاثية يف
نهاية�سبتمرب وبداية اكتوبر من عام 1991
بعد التحرير ،وكان الهدف من �إن�شائها
هو ان يكون هنالك فرقة وطنية ت�ضم
جميع القوميات الإرترية ومتثلها ،وذلك

حلفظ وتطوير الرتاث االرتري،وبهذا مت
�ضم اع�ضاء من جميع الفرق الفنية للجبهة
ال�شعبية التي كان يف تلك الفرتة الكثري
منها وكان االع�ضاء املن�ضمون �إىل الفرقة
من جميع القوميات على االقل ثالثة افراد
من كل قومية ،وبالفعل كان جميعهم من
اف�ضل الفنانني يف الكثري من املجاالت و
املواهب الفنية  ،وبهذا تكونت الفرقة
وكان ي�صل تعدادنا �إىل �ستون فنانا او
اكرث من ذلك،
حدثنا عن م�شاركاتكم يف خمتلف الإحتفاالت
واملنا�سبات الوطنية وال�شعبية ،وعن كيفية عك�س
احلدث يف اعمالكم الفنية؟
الإحتفاالت الوطنيةحتتل االولوية
يف براجمنا ،ففكرة �إن�شاء هذه الفرقة
الرتاثية الوطنية من �أ�سا�سه الهدف منه
هو عك�س و�إبراز اجلانب

الفني والثقايف من عادات وتقاليد وتراث
ال�شعب الإرتري وثورته التي هي ثمرته،
و�إبراز تاريخه وبطوالته عرب التاريخ
و�صموده يف وجه امل�ستعمر ،ودحره
بب�سالة وت�ضحيات ابنائه من
ار�ض الوطن الغايل ،ونيله
للحرية وعمله الد�ؤوب يف
بناء و�إعمار الوطن والت�صدي
العدائه،ونحن نربز ذلك
اجلانب يف كل اعمالنا
وعرو�ضنا الفنية وبكل اللغات
الإرترية وعلى �إيقاع ونب�ض
كل قومياتنا الت�سع ،عرب
الغناء والرق�ص الفلكلوري
والدراما ،والدراما املو�سيقية

والغنائية ،فنحن متواجدون دوما ويف
ال�صف االمامي لإحياء املنا�سبات
الوطنية وال�شعبية ون�ستطيع القول �أنه
مل متر منا�سبة وطنية دون م�شاركتنا
فيها �إال نادرا عندما يكون لدينا
م�شاركات خارجية يف مهرجانات
عاملية.
_ من اهم الأعمال التي قدمتها فرقة
�سربيت؟
كل الأعمال اوالعرو�ض التي نقدمها
مهمة وكبرية لأنها تعك�س اجلانب
الرتاثي والن�ضايل والثقايف لل�شعب
الإرتري ومرحلة البناء
والتعمري والت�صدي،
وهذه العرو�ض التي
نقدمها لي�س جميعها
وليدة الفرقة فقط بل
�أي�ضا نقدم عرو�ض
ومو�سيقية
درامية
وفلكلورية مل�ؤلفني
من خارج الفرقة
نقوم بتقدميها لأن
فرقة �سربيت تراثية
ووطنية  ،لديها
املقدرة واخلربة على
�إبراز جانب املنا�سبة
وبجميع اللغات والعادات
والتقاليد الرتاثية الإرترية،
ومن املنا�سبات التي قدمنا عرو�ضنا
الفنية فيها مثل
الإحتفال بذكرى (نادو
�إز)و(وقاو �إز)و(فنقل)
قدمنا عرو�ض درامية
مهمة ولها جانب كبري
من الدراما ت�ؤرخ ملرحلة
الن�ضال والظروف القا�سية
التي مرت بها الثورة ،وكيف
�إ�ستطاعت دحر االعداء وحترير الوطن،
وكذلك العرو�ض التي قدمناها يف �إ�ستاد
ا�سمرا و�ساحة الفاحت من �سبتمرب ولذكر
البع�ض من تلك العرو�ض ،دراما بلغة
البداويت عنوانها (ياتيغو) من امل�ؤلفات
الكبرية ،وكذلك دراما بلغة التقرنية
عنوانها (ذيي يكال يلن) ،فالعرو�ض
الفنية التي قدمناها على مر ال�سنني
كثرية ،ومن ال�صعب �أن اقوم بذكرها االن
لكرثتها ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل ما
متتلكه الفرقة من فنانني لديهم الكفاءة
واخلربة يف �إبراز الهوية الإرترية وتراثه
وعك�س جانب املنا�سبة املحتفى بها.
_ فرقة �سربيت الرتاثية هل هي فرقة مو�سيقية ام
فرقة رق�ص فلكلوري ام درامية؟
فرقة �سربيت كما يعني �إ�سمها
بلغة التقري والبداويت هو الإرث ،اي

تراث �أ ّالباء واالجداد من عادات وتقاليد
ولب�س ،وطريقة الزواج واالفراح وامل ّامت
واالحزان ،واحلروب و�إ�سلوب املعي�شه
و ّادواته املو�سيقية وغريها من ا ّالدوات،
وتتكون فرقتنا من مو�سيقيني وفنانني
وراق�صني  ،والأدوات املو�سيقية التي
ن�ستخدمها تقليدية تراثية مثل الربابة
(كرار) والطبلة(الكربو) وخمتلف الطبالت
" الدربوكا " ،وفرقتنا لديها الكفاءة
يف عزفها وجلميع القوميات الإرترية.
وتلعب فرقتنا دورها على �أمت وجه يف
تو�صيل الرتاث �إىل اجليل اجلديد وجيل

ما بعد التحرير ومن اولويات اهدافنا هي
الإهتمام وحفظ وتطوير تراثناو
% 90مما نقدمه من عرو�ض فنية تعك�س
ذلك اجلانب .ومن الربامج التي قمنا بها
هي دمج اجليل القدمي مع اجليل اجلديد
يف الفرقة  ،ففي بداية تكوين الفرقة كان
اع�ضاءها من املنا�ضلني فقط اما ا ّالن
فمعظم اع�ضاء الفرقة من وار�ساي.
_ ماهي م�شاركات الفرقة على امل�ستوى العاملي؟
قمنا بالكثري من امل�شاركات يف
املحافل الدولية ويف املهرجانات
العاملية التي ت�ضم معظم بلدان
العامل فتكون هناك م�شاركات للدول
بتقدمي منتجاتها ال�صناعية والزراعية
والفكرية والثقافية،وقدمنا عرو�ض فنية
تراثية نالت �إعجاب امل�شاركني وجلنة
التحكيم وح�صلنا على الكثري من اجلوائز
وال�شهادات التقديرية.
كلمة اخريةُ :اود ان �أوجه كلمة �إىل ال�شباب
ان يحتفظوا ويحموا ويفخروا ب�إرثهم
وعاداتهم وتقاليد جمتمعهم النه من دونها
لي�س هناك هوية  ،ويف ظل الظروف التي
حتيط بنا والغزو الثقايف عرب و�سائل
التوا�صل الأجتماعي املختلفة ،وعلينا
احلر�صعلى ذلك.

7

الثالثاء 2018 /6 /12

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()163

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

ا
ع
د
ا
د
/
ه
اجر حمم

د نور

ر�سميا �إطالق كليب �أغنية مونديال رو�سيا 2018

ن�رشت قناة يوتيوب اخلا�صة باملغني ،نيكي جام ،فيديو كليب
الأغنية الر�سمية لك�أ�س العامل ،والتي �أداها الفنان مب�شاركة ويل
�سميث واملغنية الألبانية �إيرا �إ�سرتيفي.
و�أنتج �أغنية املونديال الأمريكي دي جي ديبلو .و�ستبد�أ مباريات
ك�أ�س العامل يوم  14يونيو مبباراة بني منتخب رو�سيا ومنتخب
اململكة العربية ال�سعودية ،يف ملعب بوجنيكي بالعا�صمة مو�سكو.
وت�ستمر مباريات ك�أ�س العامل حتى  15يوليو  ،2018و�ستجري يف 11
مدينة رو�سية

منظر طبيعي من �أعمال فان غوخ الأوىل يباع بـ  8.2ماليني دوالر

بيعت لوحة ملنظر طبيعي ر�سمها
الفنان الهولندي فين�سنت فان غوخ
ب�أكرث من ثمانية ماليني دوالر يف مزاد
بالعا�صمة الفرن�سية ،باري�س.
وت�صور لوحة "العاملون يف �شباك
ال�صيد على الكثبان" ،املر�سومة عام
 ،1882مزارعات ي�صلحن ال�شباك.
وا�ستلهمت اللوحة مناظرها من الريف
مبدينة الهاي بهولندا.
وبيعت اللوحة لأمريكي من حمبي
جمع القطع الأثرية بعد حرب مزايدة

حامية انتهت بتجاوز تقديرات
ثمن بيع اللوحة التي تراوحت
من � 3.50إىل  5.85ماليني دوالر.
واللوحة هي الأوىل لفان غوخ
تعر�ض يف مزاد علني بفرن�سا منذ
�أكرث من  20عاما.
وقال منظم املزاد ،فران�سي�س
بري�ست" :حققت اللوحة �سعرا
مرتفعا (مقارنة بالتقديرات)
ل�صعوبة وجود �أعمال لفان غوخ
يف ال�سوق".
و�أ�ضاف" :ميكنك فقط العثور عليها
يف املعار�ض اخلا�صة واملتاحف،
لذلك ف�إن امل�شرتين م�ستعدون لدفع
مبا يفوق املتوقع لعمل يتمتع بهذه
اجلودة والأهمية".
ور�سم فان غوخ اللوحة عندما كان
يف �سن  29عاما خالل �إحدى فرتات
تكوينه بالقرب من مدينة الهاي.
وقال برونو جوبري ،مدير الفن
احلديث يف دار مزادات "�أرتكيوريال":

"جند بالفعل جميع خ�صائ�ص فن
فين�سيت ،ال �سيما معاجلته للمناظر
الطبيعية".
و�أ�ضاف �أن اللوحة هي الوحيدة
التي ر�سمها فان غوخ يف ذلك الوقت
ملنظر طبيعي.
وكانت لوحة "احلديقة يف �ضاحية
�أوفري" هي �آخر عمل لفان غوخ يعر�ض
يف مزاد علني بباري�س ،وبيعت
اللوحة يف فرتة الت�سعينيات بنحو
ع�رشة ماليني دوالر.
وحققت لوحة ال�صورة ال�شخ�صية
للطبيب غا�شيه لفان غوخ ما اعترب
�آنذاك �أعلى �سعر على الإطالق عندما
بيعت يف مزاد علني يف مايومقابل
 82.5مليون دوالر.
وحققت �أحدث لوحة للر�سام
الهولندي ،وهي "مزهرية" ت�صور
�أزهار الربيع واخل�شخا�ش ،نحو 61
مليون دوالر ،لتتجاوز توقعات بيعها
قدرت بنحو  50مليون دوالر
التي ّ

تفجري لوكربي يف دراما تلفزيونية

�أفاد موقع هوليوود ريبورتر
ب�أن اال�ستعدادات جارية يف القناة
الرابعة الربيطانية لإنتاج عمل
درامي تلفزيوين عن حادث تفجري
الطائرة بان امريكان فوق قرية
لوكربي يف ا�سكتلندا عام .1988
ويتوىل املخرج كيفن ماكدونالد،
احلائز على جائزة الأو�سكار،
م�س�ؤولية امل�رشوع الفني الذي كُ تب
يف الأ�صل ليكون فيلما.
وقال ماكدونالد" :قررنا �أن ن�صنع
م�سل�سال تلفزيونيا لأنه الطريقة التي
تواكب الع�رص" .ومل ت�ؤكد القناة
الرابعة ،حتى الآن ،بدء العمل
يف �إنتاج امل�سل�سل الدرامي الذي
�سيكتبه ال�سيناري�ست اال�سكتلندي
ديفيد هاروور.
وانفجرت الطائرة التي حتمل
الرحلة اجلوية رقم  103لبان
�أمريكا على ارتفاع � 31ألف قدم �أعلى

لوكربي بعد  38دقيقة من �إقالعها
من لندن يف اجتاه نيويورك يف
 21دي�سمرب عام  .1988وقُ تل
جميع ركاب الطائرة ،من طراز
بوينغ  ،747وعددهم  259راكبا
عالوة على � 11شخ�صا كانوا
موجودين على الأر�ض يف موقع
�سقوط الطائرة.
و�سجن الليبي عبد البا�سط
ُ
املقرحي لنحو � 27سنة عام 2001
عقب �إدانته بتنفيذ �أعنف عمل �إرهابي
يف تاريخ بريطانيا.
املخابرات
�ضابط
وتويف
الليبي ،بعد معاناة مع مر�ض
�رسطان الربو�ستاتا عام ،2012
وذلك عقب الإفراج عنه لتدهور
حالته ال�صحية يف  .2009ويج�سد
امل�سل�سل التلفزيوين ق�صة حادث
تفجري الطائرة وما انت�رش عنه من
نظريات امل�ؤامرة ،وفقا ملرا�سل

هوليود ريبورتر.
وو�صف ماكدونالد حادث لوكربي
العام املا�ضي ب�أنه من "الأحداث
الكربى التي �ألقت بظالها على
ا�سكتلندا" .و�أ�ضاف" :يبدو هذا
احلادث وك�أنه النظري الربيطاين
ملقتل جون كينيدي� ،إذ ي�شرتك
احلادثان يف �أنهما ال يزاالن م�ؤامرة
ت�ستع�صي على الك�شف" .وك�شف
خمرج الأو�سكار النقاب يف �سبتمرب
املا�ضي عن �آخر �أفالمه يف �إطار
�أن�شطة مهرجان كان ال�سينمائي
الدويل ،وهو فيلمه الوثائقي "هذا
يوم يف �سبتمرب" الذي يتناول حياة
جنمة هوليود ويتني هيو�سنت.

�شبيها ترامب وكيم يف ن�سخة �ساخرة للقمة التاريخية يف �سنغافورة

فيما تتوا�صل اال�ستعدادات لعقد
القمة بني الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ اون� ،شهد املئات ن�سخة
�ساخرة من هذا اللقاء التاريخي
يف �أحد املراكز التجارية الكربى
يف �سنغافورة بطالها �شبيهان
للزعيمني.
وظهر «املقلد» املقيم يف هونغ

كونغ هاورد اك�س
ا�ستقطب
الذي
اهتمام ًا
عاملي ًا
خالل الأ�شهر الأخرية
بف�ضل تقليده لكيم
جونغ اون ،على
امل�رسح �إىل جانب
دني�س الن �شبيه
الرئي�س الأمريكي.
حدث
وخالل
حمل
ترويجي
عنوان «قمة ترامب
وكيم احلقيقية» ،حيا الرجالن
الأ�شخا�ص الذين احت�شدوا ب�أعداد
كبرية يف مركز «بوغي�س جانك�شن
مول» التجاري يف �سنغافورة.
وتخلل هذه «القمة» م�صافحة
وعناق على امل�رسح .لكن التقاط
ال�صور مع �شبيهي الزعيمني مل يكن
جمانياً� ،إذ تعني على الراغبني

بذلك حتميل تطبيق خا�ص ودفع
مبلغ  11دوالر ًا يف مقابل �صورة مع
الرجلني.
وقال هاورد اك�س للع�رشات الذين
كانوا ي�صطفون يف طوابري اللتقاط
ال�صور معه�« :شكر ًا لتربعاتكم
مل�صلحة كوريا ال�شمالية� ،أي يل
�شخ�صياً� .أ�شكركم فع ً
ال لأننا يف
حاجة ما�سة للأموال النقدي».
وقال �شن جيانغ الذي كان ينتظر
دوره اللتقاط �صورة �إن املقلدين
«ي�شبهان كيم وترامب احلقيقيني
بن�سبة  99يف املئة».
وكما احلال مع الزعيمني
احلقيقيني ،اعتاد مقلدا كيم وترامب
على اثارة اجلدل� ،إذ قال هاورد
اك�س اجلمعة �إنه تعر�ض لال�ستجواب
على مدى �ساعتني من جانب �ضابط
يف �سلطات الهجرة لدى و�صوله �إىل
مطار �شانغي الدويل يف �سنغافورة

نيكول �سابا حُتيي ً
حفال خا�ص ًا يف م�صر

�أحيت الفنانة اللبنانية نيكول �سابا احلفل اخلا�ص لإحدى �رشكات الهاتف
املحمول ملنا�سبة مرور � 20سنة لها بال�سوق امل�رصي .وذلك يف مدينة uptown
 Cairoباملقطم بح�ضور �إدارة ال�رشكة ومديريها على مدار الأعوام ال�سابقة،
ومنهم رجل االعمال امل�رصي جنيب �ساوير�س ،وزير الإت�صاالت املهند�س يا�رس
القا�ضي ،االعالمي �أ�سامة كمال ،الفنان ظافر العابدين ،املنتج وليد من�صور
و�شقيقه حممد من�صور ،امل�صور �أحمد كوتي ،املذيعة �شيماء حافظ وعدد كبري
من م�شاهري الفن واملجتمع وم�شاهري مواقع التوا�صل الإجتماعي منهم مذيع
ال�شارع �أحمد ر�أفت.
قدمت احلفل الإعالمية جيهان عبد
الله .وبد�أت "�سابا" فقرتها على
�أنغام �أغنية �أنا طبعي كده لرتحب
وتقدم عدد ًا من
بعدها باحل�ضور
ّ
الأغاين .منها احللوة دي ،رق�صني
دخلك� ،سهر الليايل ،فار�س �أحالمي
ويانا يانا لل�شحرورة �صباح .كما
�شاركت باحلفل فرقة "فابريكا"،
وقدم الفنان �أحمد ع�صام عر�ض ًا مبهر ًا للألعاب النارية
ّ

الرتكية هازال كايا تقرر الزواج من حبيبها

قررت املمثلة الرتكية هازال كايا
الزواج من حبيبها املمثل واملخرج
علي �آتاي الذي يكربها بـ� 14سنة.
حيث نقلت عنها ال�صحف الرتكية
ت�رصيح ًا قالت فيه �أن احلب هو �أجمل
مكان يف حياتها ،م�ؤكدة على �أنها
ً
فرتة رائعة.
تعي�ش
ُي�شار �إىل �أنهما تواعدا ملدة 5
�سنوات ،ومل يك�شفا حتى ال�ساعة
عن موعد زفافهما� .إال �أن التوقعات
ت�شري �إىل احتمال زواجهما خالل ال�صيف بني مو�سمي م�سل�سلها "حكايتنا"،
الذي احتفلت باختتام ت�صوير اجلزء الأول منه ،و�ستبد�أ مبو�سمه الثاين يف �شهر
�سبتمرب املقبل.

رحيل الناقد والروائي التون�سي ح�سني
الواد عن  70عا ًما
رحل الناقد والروائي والأكادميي
التون�سي ،ح�سني الواد ،عن عمر
تاركا خلفه � ً
ً
إرثا ثقاف ًيا
عاما
ناهز ً 70
ريا.
كب ً
وقالت وكالة تون�س �أفريقيا
للأنباء� ،إن الواد توفى يف ال�سعودية
�إذ “تعر�ض لوعكة �صحية نقل على
�إثرها �إىل �أحد امل�ست�شفيات هناك حيث
لفظ �أنفا�سه الأخرية”.
ولد الواد يف مدينة املكنني بوالية
املن�ستري يف �رشق تون�س عام 1948
وح�صل على الدكتوراة يف اللغة
العربية و�آدابها عام  1987من اجلامعة
التون�سية.
�شغل الرحال العديد من املنا�صب
الأكادميية منها عميد كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية مبدينة القريوان
ومدير معهد بورقيبة للغات احلية
وممثل تون�س باملجل�س التنفيذي
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (�ألك�سو) كما كان �أ�ستاذا

قبل موعد القمة بني كيم وترامب
املقررة الثالثاء.
ولدى ظهوره يف مدينة بيونغ
ت�شانغ الكورية اجلنوبية على
هام�ش دورة الألعاب الأوملبية
ال�شتوية الأخرية مع ال�شبيه عينه
لدونالد ترامب ،متت مواكبته
من عنا�رص الأمن بعد رق�صه �أمام
م�شجعات لكوريا ال�شمالية.

للأدب والنقد بجامعة امللك �سعود يف
الريا�ض.
و�أ�صدر العديد من امل�ؤلفات يف الأدب
وال�شعر مثل (يف ت�أريخ الأدب – مفاهيم
ومناهج) و(جمالية الأنا يف �شعر
الأع�شى الكبري) و(�شيء… من الأدب
واللغة) و(اللغة ال�شعر يف ديوان �أبي
متام) و(حرباء النقد وتطبيقاتها على

�شعر التجديد يف الع�رص العبا�سي).
�صدور املجموعة ال�شعرية “�سكاكني
�أليفة” لنوزاد جعدان
نقاد“ :احليوان املحت�رض” الأكرث
ك�ش ًفا ل�سرية الأديب الأمريكي الراحل
فيليب روث
ح�صل عام  2011على جائزة الكومار
الذهبي للرواية العربية عن رواية
(روائح املدينة) كما و�صلت روايته
(�سعادته… ال�سيد الوزير) �إىل القائمة
الق�صرية للجائزة العاملية للرواية
العربية عام .2013
ويف عام  2018فاز بجائزة توفيق
بكار التقديرية من معر�ض تون�س
الدويل للكتاب عن جممل �أعماله.

8

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()163

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

ق�ضايا تنموية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

عدم تخلف �أحد عن ركب تكنولوجيا الذكاء الإ�صطناعي

يقف املجتمع الدويل على �أعتاب ع�صر جديد من
الذكاء الإ�صطناعي احلقيقي ,يخ�شى معه تفوق الذكاء
الإ�صطناعي على الب�شر يف جماالت عدة  .يف حني ك�شفت
ثورة الهاتف املحمول يف العامل النامي �,أن التكنولوجيا
هي عامل وحافز للإدماج الإقت�صادي واالجتماعي ومن هنا
تربز �أهمية حت�سني ال�سيا�سات لت�سهيل التجارة واال�ستثمار
واالبتكار يف القطاع الرقمي حيث �أنه ي�ؤمن فر�ص عمل
وا�ستثمارات مثمرة .فما هي الفر�ص والتحديات التي
يواجهها ال�شباب يف االقت�صادي الرقمي اجلديد؟ وكيف
ميكن تعزيز وحتفيز ا�ستثمار ال�شباب يف الف�ضاء الرقمي؟
وكذلك ما هي احلواجز االجتماعية واالقت�صادية التي
حتول دون اعتماد التكنولوجيا؟ وما هي ال�سبل املثلى
للم�ضي قدم ًا يف �إن�شاء جمتمع رقمي للجميع ،وكيف �ست�ستفيد
الدول النامية من الدمج الرقمي لن�ص قواعد جديدة
للف�ضاء الإلكرتوين؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة
�سنحلق معها يف ف�ضاءات الذكاء الإ�صطناعي ان�شاءاهلل.
�إحتفل املجتمع الدويل يف ال�سابع ع�رش من مايو
املن�رصم باليوم العاملي للإت�صاالت وجمتمع
املعلوماتية  .ويهدف الإحتفال بهذا اليوم �إىل �إذكاء
الوعي بالإمكانات التي تتيحها الإنرتنت وغريها من
�أدوات تكنولوجيا املعلومات يف �سبل بناء اجل�سور
بني املجتمعات واالقت�صادات .وقد كان مو�ضوع هذا
العام  2018هو " متكني اجلميع من اال�ستخدام الإيجابي
للذكاء اال�صطناعي" .والذي �سلطت الأ�ضواء فيه على
�رضورة الرتكيز على الفر�ص املتمثلة يف �إمكانية
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي للم�ساعدة يف التعجيل
بتحقيق هداف التنمية امل�ستدامة بحلول  .2030وحتم ًا
ال يخفى علينا حتول املجتمعات احلالية �إىل جمتمع
املعرفة و الإت�صاالت واملعلوماتية و كيف �أن حياتنا
�إرتبطت بهما �إرتباط ًا ال فكاك منه ب�شكل �أو ب�آخر .
خا�صة ً و�أن املعارف واملعلومات تعد بالطبع عن�رص ًا
�أ�سا�سي ًا لنجاح التنمية امل�ستدامة ,حيث �أنها ت�ساعد
على منو و�إذدهار املجتمعات املختلفة .وحتم ًا ال بد
من نقل هذه املعارف واملعلومات ب�صورة فعالة �إىل
النا�س لكي حتقق الفائدة املرجوة منها ,ويتم ذلك
�أي�ض ًا عرب و�سائل االت�صاالت والتي ت�شتمل على الكثري
من الو�سائط.
وي�شري اخلرباء �إىل �أنه ال �أحد يعرف بدقة احلد
الفا�صل بني ال�سلوك غري الذكي وال�سلوك الذكي ,
ولكنهم ي�شريون �إىل �أن القدرات اال�سا�سيه للذكاء تتمثل
يف الآتي على �سبيل املثال ال احل�رص  ,اال�ستجابه
ب�شكل مرن  ,ا�ستغالل احلاالت املواتيه م�صادفة,
�إدراك اجلمل والعبارات الغام�ضه واملت�ضاربه ,متييز
الأهمية الن�سبيه للعنا�رص املختلفه لو�ضع ما� ,إيجاد
�أوجه الت�شابه بني االو�ضاع رغم الفروقات التي قد
تعزلها ,ا�ستنباط العالمات املميزه بني الو�ضعيات
رغم الت�شابه الذي يربطها ,تركيب مفاهيم جديده
عن طريق �أخذ املفاهيم القدميه وو�ضعها مع بع�ضها
بطرق جديده و �إن�شاء �أفكار جديده بطرق حديثه .هذا
وقد فتح التطور اال�ستثنائي ل�شبكة املعلومات الدوليه
( الإنرتنيت)  ,ا�سواق ًا وفر�ص ًا للعمل جلميع النا�س
على وجه املعمورةّ .
ومكن من ربط قرابة  200مليون
م�ستخدم  .ويف هذه امل�ساحة وجد الذكاء اال�صطناعي
ا�ستخدامات جديده يف التطبيقات املعتمدة على ال�شبكة
املعلوماتيه ( الإنرتنيت) ,وا�ستخدمت النظم اخلبريه
وال�شبكات الع�صبيه يف التنب�ؤ املعتمد على تلك
ال�شبكات.
وعلى امل�ستوى الوطني  ,تقدم م�ؤ�س�سة االت�صاالت
الإرترية خدماتها ال�صوتية �أو خدمات الولوج �إىل
ال�شبكة العنكبوتية عرب ثالثة �شبكات الهاتف اجلوال و
الهاتف الثابت-الهوائي( �سي .دي� .إم � .أ ) بالإ�ضافة
�إىل الهاتف الثابت  .وعرب تلك ال�شبكات الثالثة تت�شابك
خيوطها داخلي ًا وعلى ال�صعيد اخلارجي لتتوطد وتنمو
عرى العالقات الإجتماعية والتجارية و الإ�ستثمارية
والتنموية  .وحملي ًا �شهدت تكنولوجيا املعلومات
ً
ً
كبرية وقوي ًة من حيث
طفرة
والإت�صاالت يف ارتريا
م�ستوى �إنت�شارها اجلغرايف ,و نوعي ًا من حيث جودة
وكفاءة اخلدمات املقدمة و كذلك يف ا�ستخدامها لأحداث
ما �أنتجته �صناعة الإت�صاالت العاملية من تكنولوجيا
وتقنية  ,الأمر الذي جعلها تطرح بكل قوة �أ�سهمها
مل�ساهمة القطاع اخلا�ص الوطني يف ال�سنوات الأخرية

ال�سابقة .وهذا حتم ًا قام جراء اجلهود اجلبارة التي
بذلت يف هذا املجال حيث واجهت احلكومة االرترية
ومنذ باكورة ميالدها حتديات كبرية يف جمال البنية
التحتية لقطاع االت�صاالت  ,حيث ورثت الرتكة التي
خلفها الإ�ستعمار من تدمري �شامل لكل مناحي احلياة
و البنيات الأ�سا�سية لأهم القطاعات احليوية مبا فيها
الإت�صاالت .
وب�شكل متوازي �شهدت ال�سنوات الأخرية ,تقدم ًا
هائ ًال يف جمال تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي على
امل�ستوى الدويل ,والذي حتقق بف�ضل التطورات الهائلة
يف جماالت داعمة من قبيل البيانات ال�صخمة والتعلم
الآيل والقدرة احلا�سوبية و�سعة التخزين واحلو�سبة
ال�سحابية وغريها .وبد�أت التكنولوجيات القائمة
على الذكاء اال�صطناعي تظهر كعن�رص �أ�سا�سي للأدوات
اال�ستباقية والتطبيقات امل�ستخدمة مل�ساعدة النا�س يف
التمتع بحياة �أف�ضل عن طريق حت�سني الرعاية ال�صحية
والتعليم واخلدمات املالية والزراعة والنقل وجمموعة
وا�سعة من اخلدمات الأخرى .
ولذا ال
يفو تنا
بهذ ه

االنرتنت
 2تبني ا�سرتاتيجية توعوية من خماطر االرهابااللكرتوين بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
 3اقرار ت�رشيعات حتظر االن�شطة االلكرتونيةاالرهابية وتعتمد على مالحقة هذه املواقع االلكرتونية
ب
 4و�ضع �ضوابط ومعايري للحد من تنامي ظاهرةالقر�صنة االلكرتونية على امل�ستوى قارة �أفريقيا
 5تعزيز م�ستويات ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابيةالتي تلعب دور ًا كبري ًا يف مواجهة التهديدات والقر�صنة
االلكرتونية.
 6اال�ضافة �إىل �رضورة تعزيز التعاون امل�شرتك يفهذا امل�ضمار
ي�شري اخلرباء و العاملني يف حقول التنمية املختلفة
�إىل �أن الإت�صاالت و تقنية املعلومات تعترب من عوامل
تنمية املجتمعات املهمة وركائزها الأ�سا�سية  .كما
الفعال يف تنمية و
ي�ؤكدون على دورها

حت�سني
�إ قت�صا د
ا لد و ل
و د خل
�أ فر ا د ها
.
ا ملنا �سبة
نعيد
�أن
ا لتذ كري
بد عو ة
ا خلرب ا ء
وامل�شاركون
يف م�ؤمتر “�سايفاي �أفريقيا  ”2018بطنجة املغربية
�إىل �رضورة اال�رساع يف تبني ا�سرتاتيجية �أفريقية
�شاملة ملكافحة التطرف العنيف على االنرتنت
 .حيث الحظت العديد من اجلهات ذات ال�صلة �أن
التكنولوجيا لعبت دور ًا بارز ًا يف �صعود التطرف يف
�أفريقيا و�آ�سيا ,خا�صة مع الهواتف النقالة التي تدعم
الت�شفري حيث ي�سهل على الإرهابيني جتنب ك�شفهم ,كما
�أنهم ي�ستعينون بها لتن�سيق �أن�شطتهم بالإ�ضافة �إىل
و�سائط التوا�صل االجتماعي التي تعترب �أر�ضية خ�صبة
للمتع�صبني .ويف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي
القارئ يف ان نتمعن يف �أبرز اخلطوات التي و�صى بها
امل�ؤمتر لر�صد �أن�شطة االرهاب االلكرتوين الرقمي الذي
ي�ستغل مواقع التوا�صل االجتماعي وف�ضاء االنرتنت يف
تدمري املجتمعات وخرابها :
 1-ر�صد وحتليل ا�سرتاتيجيات االرهابيني على �شبكة

و يف
هذ ا
ا ل�صد د
ي�شري اخلرباء �إىل " �أن التطورات
الأخرية يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات و الإت�صاالت تعترب ثورة
و
حقيقية يف طابعها  .فاملعلومات
املعرفة يت�سعان من ناحية كمياتهما ومن ناحية
النفاذ �إليهما  .و�إن �صانعو القرار �سيجدون �أمامهم يف
امل�ستقبل �أدوات جديدة غري م�سبوقة للتنمية يف كثري
من املجاالت  .ففي جماالت مثل الزراعة و ال�صحة و
التعليم و ال�صحة و املوارد الطبيعية و �إدارة البيئة �أو
النقل و تنمية الأعمال التجارية � ,ستكون الآثار حق ًا
ثورية  .و تنطوي تكنولوجيا املعلومات و الإت�صاالت
على �إمكانيات هائلة  ,خا�صة للبلدان النامية  ,ولدعم
التنمية امل�ستدامة "  .و دعنا عزيزي القارئ ن�شري يف
ال�سطور التالية على �أهم احلقول التي تلعب دور هام ًا
يف توطني التنمية امل�ستدامة مبختلف املحاور �أال وهي
تكنولوجيا وخدمات ال�شبكة العنكبوتية ( الإنرتنيت )
ودورها يف تفعيل التعاون امل�شرتك بني الدول من خالل
الو�سائل التالية:

 )1بناء الطاقات و ذلك من خالل تنمية و تنظيم
املوارد الب�رشية عرب جمموعة من الأن�شطة التي تهدف
�إىل تعزيز املراكز الوطنية و الإقليمية للتعامل مع
التكنولوجيات اجلديدة و خلق الأر�ضيات للتعاون
امل�شرتك بينها وتبادل اخلربات املكت�سبة  .ويف
ال�صدد نالحظ املبادرة التي تهدف �إىل تعزيز مهارات
الإنرتنيت بني موظفي �رشركات ت�شغيل الإت�صاالت
الوطنية يف الدول النامية
 )2درا�سة حاالت الإنرتنيت يف الدول النامية
مل�ساعدتها على تقا�سم املعلومات عن حالة تكنولوجيا
االت�صاالت يف بلدانها  .وبف�ضل هذه الدرا�سات يتم تقا�سم
و تبادل التجارب حول الإ�سرتاتيجيات املتبعة يف �أحد
البلدان مع ما هو متبع يف البلدان النامية الأخرى ,
وذلك بهدف تاليف و جتنب الإ�سرتاتيجيات غري ال�سليمة
التي طبقت و ف�شلت من قبل .وعموم ًا يالحظ �أن تلك
الدرا�سات ت�ستند �إىل عدد من العوامل التي ت�ساعد على
�إبراز نقاط القوة و ال�ضعف يف كل بلد على حده  ,نذكر
منها على �سبيل املثال ال احل�رص العوامل التالية :
�أ) �إت�ساع التواجد �أي درا�سة ن�سبة م�ستعملي االنرتنيت
و �أماكن تركزها داخل الدولة من حيث م�ستوى كثافة
االنرتنيت داخل كل مدينة بالإ�ضافة �إىل نقاط النفاذ
العامة يف املناطق الريفية
ب) الإهتمام مب�ستوى الإ�ستفادة من خدمات الإنرتنيت
يف قطاعات التعليم و التجارة و الرعاية ال�صحية و
القطاع العام
ج) م�ستوى �إنت�شار البنيات التحتية لت�شغيل و
تو�صيل االنرتنيت
د) حال وم�ستوى تنظيم و ت�أطري مقدمي خدمات
االنرتنيت بالإ�ضافة �إىل �أحوال ال�سوق ومدى تطور
�أ�ساليب �إ�ستخدام خدمات الإنرتنيت و الإ�ستفادة منها .
 )3هنالك �أي�ض ًا برنامج يهدف �إىل تعزيز ن�رش
البنية التحتية امل�ستندة �إىل بروتوكول �إنرتنيت و
اخلدمات امل�ضافة يف البلدان النامية وذلك على �أ�سا�س
�آمن وم�ستدام � .أما الغاية النهائية املبتغاة من هذا
الربنامج فهي تعزيز التجارة الإلكرتونية بني الدول
النامية وبالتايل زياجة �رسعة �إدماج تلم البلدان يف
الإقت�صاد العاملي
 )4امل�رشوعات الرائدة للإت�صاالت الريفية وهي تلك
التي تهدف �إىل تعزيز و ت�رسيع تنمية الإت�صاالت الريفية
من خالل م�شاريع رائدة يف عدد من البلدان النامية .
وحتم ًا �ست�ؤدي تلك امل�شاريع دور ًا هام ًا لأنها ت�شكل
�أ�سا�س تقييم الأثر الإجتماعي و الإقت�صادي و الثقايف
لها يف البلدان النامية .
ويف ختام مو�ضوعنا ميكننا القول ب�أن التكنولوجيا
والتقنيات احلديثة �سالح ذو حدين  ,و�أن �شعرة معاوية
الفا�صلة بني
�إيجابياتها و�سلبياتها يتوقف على مدى وكيفية
ا�ستخدام الفرد لها  .ف�إذا ا�ستخدمها كنوع من املعرفة
ومواكبة التقدم املحرز �أ�صبح �إيجابي ًا ,والعك�س فيما
اذا كان ا�ستخدامه غري ذلك ونتيجته حتم ًا �إ�ضطراب ًا
و�إنحراف ًا يف �سلوكه الإن�ساين.
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فرع الرثوة البحرية يف �إقليم جنوب البحر الأحمر ...جهود حثيثة لت�أطري ال�صيادين وتوفري مدخالت الإنتاج!!!
حممود عبداهلل "ابو كفاح"
حظيت الرثوات البحرية بقدر
كبري من االهتمام يف عدد من
دول العامل التي حتاذي �أرا�ضيها
البحار �أو املحيطات �أو حتى تلك
التي لديها بحريات و�أنهار ,
وللأهمية االقت�صادية لهذا القطاع
ودوره البارز يف توفري الغذاء ف�إن
الرثوات البحرية ت�شكل ركيزة من
ركائز التنمية االقت�صادية وموردا
مهما للدخل القومي لتلك الدول
,ال�سيما و�أن الرثوة البحرية من
املوارد املتجددة خا�صة يف ظل
وجود �إدارة واعية وعلمية لهذه
املوارد ,حيث ميكنها امل�ساهمة
يف �إجمايل الناجت املحلي،
وتوفري فر�ص العمل لقطاع هام
من ال�سكان ومن العاملني يف
الأن�شطة الإنتاجية واخلدمية
املرتبطة بهذا القطاع ،ف�ض ً
ال عن
حتقيق عوائد ت�صديرية تدعم
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف البلد.
وبالنظر اىل حو�ض البحر
احلمر الذي تعترب �إرتريا جزء ًا
اليتجزء منه ,جند ان البحر
تنوع فى احلياة
وم ّ
الأحمر غنى ُ
البحرية وال�شعاب املرجانية
ُ
املتناثرة بطول ال�شواطئي التى
مليئــا بالهداب ف�ض ً
ال
البحر
جتعل
ً
عن ا�شجار املاجنروف ُ
املتواجدة
يف ال�ضفاف والتي تعترب مبثابة
� ٍ
أرا�ض لتكاثر العديد من �أنواع
الأ�سماك والق�رشيات ذات الأهمية
متثــل الأعماق
التجارية  ،بينما
ّ
حجما
أكرب
ل
ا
موطنــا للأ�سماك
ً
ً
والثدييات البحرية .
وادراك ًا لهذه احلقائق جمتمعة
�رشعت احلكومة الإرترية منذ فجر
الإ�ستقالل يف تكوين وزارة خمت�صة
بتطوير قطاع الرثوة البحرية
والتي فتحت فروع لها يف كل
الأقاليم الإرترية ال�سيما اقليمي
�شمال البحر الأحمر وجنوب البحر
االحمر املحاذيني للبحر االحمر
,كما �رشعت الدولة اي�ض ًا يف بناء
كلية علوم البحار يف مدينة م�صوع
لإعداد وتخريج الكوادر العلمية
التي تقود هذا القطاع ب�إ�سلوب
علمي وحديث ,للتعرف على قطاع
الرثوة احليوانية يف �إقليم جنوب
البحر االحمر كنا قد �أجرينا
بع�ض اللقاءات مع وكيل الرثوة
البحرية بالإقليم ال�سيد علي
�شفا حممود علي وم�س�ؤول �إحدى
جمعيات ال�صيادين يف مديرية

جنوب بدنكاليا حيث كان لقاءنا
الأول مع وكيل الرثوة البحرية
ب�إقليم جنوب البحر االحمر ال�سيد
علي �شفا حممود علي والذي طلبنا
منه يف البداية ان يعطينا خلفية
عن الأن�شطة البحرية ب�إقليم
جنوب البحر االحمر فكان رده
على النحو الآتي :
نظر ًا لإمتالك �إقليم جنوب البحر
الأحمر �شاطئ بحري طويل على
هذا املمر املائي املهم على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ف�إن
قطاع كبري من �سكانه يعتمدون
على ممار�سة االن�شطة البحرية
ب�أنواعها املختلفة يف ت�سيري
حياتهم املعي�شية ك�صيد الأ�سماك
وجمع املنتجات البحرية.وقد
بذلت جهود كبرية من قبل الدولة
عقب التحرير للنهو�ض بهذا
القطاع �أي قطاع الرثوة البحرية
والإنتقال بالإن�شطة البحرية
من النمط التقليدي اىل النمط
احلديث,ومن اول تلك اجلهود
ت�أ�سي�س وزارة تهتم بهذه املوارد
ب�إ�سم وزارة الرثوة ال�سمكية التي
حتول ا�سمها الآن اىل وزارة الرثوة
البحرية التي ت�ضطلع بدور كبري
يف حتديث امل�ؤ�س�سات واملرافق
العاملة يف االن�شطة البحرية
وكذا حل امل�شكالت التي تواجه
املواطنني النا�شطني يف هذا
املجال .وب�إخت�صار �إ�ستطيع ان
�أقول ب�أن ممار�سة االن�شطة البحرية
من الأن�شطة الإقت�صادية العريقة
يف الإقليم والتي نتوقع ان ت�سهم
بدورها املنوط بها يف حت�سني
الو�ضع املعي�شي للممواطنني
ودعم الإقت�صاد الوطني.
ماهي اهم املهام التي ت�ضطلعون بها يف
فرع وزارة الرثوة البحرية ب�إقليم جنوب
دنكاليا؟
يهتم الفرع يف املقام االول

م�صنع الثلج ب�شركة الأ�سماك الوطنية يف ع�صب

بت�أطري �صيادي الأ�سماك البالغ
عددهم يف الإقليم قرابة  300فرد
يف جمعيات تعاونية على �إمتداد
مديريات الإقليم لإدراكنا باهمية
ذلك يف حل ق�ضاياهم وتن�سيق
ان�شطتهم مبا يحقق لهم التح�سن
املطلوب يف حياتهم املعي�شية
,كما يقوم الفرع بتنظيم

ال�سمنارات والدورات الت�أهيلية
لل�صيادين لزيادة كفاءة �أعمالهم
ف�ض ً
ال عن توفري مدخالت الإنتاج
لل�صيادين من �شباك وموتورات
وغريها على ان ي�سددوا ا�سعارها
الحق ًا .
كما نعلم الثلج مهم جدا يف انتاج الأ�سماك
هل لديكم م�صانع للثلج يف الإقليم؟
بالفعل الميكن احلديث عن انتاج
الأ�سماك وتقدميها للم�ستهلكني
املحليني او ت�سويقها يف الأمكان
البعيدة بدون توفري الثلج,وعليه
هنالك م�صنعني لإنتاج الثلج يف

�إقليم جنوب البحر االحمر ميد
ال�صيادين بكميات الثلج املطلوبة
والتوجد لدينا اية م�شكلة يف هذا
اجلانب حالي ًا ال�سيما مع توفر
الكهرباء,ولكن ما �أود تو�ضيحه
هنا �أننا كنا يف املا�ضي ن�صدر
منتجاتنا من الأ�سماك اىل �أ�سمرا
ولكن توقف ذلك العمل ب�سبب

م�شكلة املوا�صالت ونتمنى ان حتل
هذه امل�شكلة يف القريب العاجل
حتى يتمكن �صيادونا من اي�صال
منتجاتهم الفائ�ضة عن الإ�ستهالك
املحلي اىل الأ�سواق االكرث ربحية
يف العا�صمة وغريها من املدن .
ماهي اهم امل�شكالت التي تواجه الفرع
؟
لدينا نق�ص يف الوقود الذي يعد
�رضوري جد ًا لت�شغيل القوارب
وال�سفن ال�صغرية العاملة يف
�صيد الأ�سماك ونتمنى ان جتد هذه
امل�شكلة احلل اجلذري يف القريب
العاجل حتى ن�ضاعف �إنتاجيتنا
من الأ�سماك وغريها من الرثوات
البحرية.
ال�سيد علي �شفا حممود علي ,ماذا تود
ان تقول يف نهاية هذا اللقاء؟
يف اعتقادي الوزراة تبذل كل
مايف و�سعها للنهو�ض بهذا القطاع
وهذا �شيئ يالحظه القا�صي
والداين ولكننا ندعوها لزيادة
الدورات الت�أهيلية املتخ�ص�صة
يف الطرق احلديثة لل�صيد وتوفري
الوقود حتى ينجز ال�صياديني
اعمالهم كما ينبغي .
اما ال�سيد علي برهان عمر

م�س�ؤول جمعية �صيادي الأ�سماك
يف منطقة �آبو �إحدى فروع جمعية
راحيتا ل�صيادي الأ�سماك فيقول"
�صيادي
جمعية
ت�أ�س�ست
الأ�سماك يف منطقة �آبو مبديرية
جنوب دنكاليا يف عام 1996م
وت�ضم حالي ًا  46من ال�صيادين
املهرة الذين ين�شطون يف �صيد
الأ�سماك وجتميع احلدرا وغريها
من الرثوات البحرية,فاجلمعية
تقوم بتوفري مدخالت الإنتاج
الع�ضاءها بالت�شاور مع فرع
وزارة الرثوة البحرية يف الإقليم
مبايف ذلك ال�شباك والإ�سبريات
واملواد التموينية,ففي الفرتة
القريبة املا�ضية قامت احلكومة
عرب فرع وزارة الرثوة البحرية
بالإقليم بتمليك عدد مقدر من
�صيادينا للموتورات وقوارب
ال�صيد وال�شباك ب�أ�سعار معقولة
على ان يعيدوا ا�سعارها اىل الفرع
يف مدة ترتاوح بني عام �إىل ثالثة
اعوام من خالل الدفع بالأق�ساط.
انتم ك�صيادين كيف تقيمون
البحر االحمر من حيث ثراءه
باملوارد البحرية ومالئمته لل�صيد
وغريه من االن�شطة البحرية؟
البحر االحمر ب�شكل عام يزخر
املتنوعة
باملوارد البحرية
املحاذية
ال�شواطئ
ال�سيما
لإرتريا كما ان هذا البحر يت�سم
بالهدوء مما يجعله مالئم ًا لل�صيد
و�سهولة حركة قوارب و�سفن
ال�صيد ال�صغرية.
وماذا عن ت�سويق منتجاتكم من
الأ�سماك؟
نحن نقوم بتجميع كميات
الأ�سماك التي ن�صطادها ون�سلمها
اىل �رشكة الأ�سماك يف ع�صب والتي
تقوم مبعاجلتها وبيعها بطريقتها
اخلا�صة على ان تعطي فيما بعد
ال�صيادين م�ستحقاتهم من عائد
البيع.
ماهي اهم التحديات التي تواجه
اجلمعية؟
نعاين يف بع�ض االحيان من
نق�ص الوقود الذي يعترب عام ً
ال
مهم ًا يف �صيد الأ�سماك ونتمنى
ان حتل هذه امل�شكلة يف القريب
العاجل ال�سيما واننا ن�سعى
لتو�سيع ع�ضوية اجلمعية يف
امل�ستقبل.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

نبذة عن تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل  :اجلزء اخلام�س

ك�أ�س العامل لكرة القدم هي �أهم م�سابقة لريا�ضة كرة القدم تقام حتت �إ�رشاف االحتاد الدويل لكرة القدم .وتقام بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم كل
�أربع �سنوات منذ عام 1930م ،ما عدا بطولتي عام  1942و 1946اللتني �ألغيتا ب�سبب احلرب العاملية الثانية .ي�شارك يف النظام احلايل للبطولة  32منتخبا
وطنيا ،منذ  ،1998مق�سمني على ثماين جمموعات ،يتناف�سون للظفر بلقب البطولة ل�شهر كامل على مالعب البلد امل�ست�ضيف .تت�أهل هذه املنتخبات
�إىل البطولة عن طريق نظام للت�صفيات يقام على مدى ثالث �سنوات .وقد �شهدت الن�سخ الع�رشون ال�سابقة من بطوالت ك�أ�س العامل فوز ثمانية
منتخبات خمتلفة باللقب .كما ي�سجل للمنتخب الربازيلي ح�ضوره يف كل البطوالت ،فهو مل يغب �أبداً عن �أي بطولة ك�أ�س عامل حتى الآن وهو الأكرث تتويجا
بالك�أ�س حيث فاز بها خم�س مرات �أعوام ،1958 :و ،1962و ،1970و 1994و .2002يليه املنتخب الإيطايل الذي �أحرزها �أربع مرات يف �أعوام،1934 :
و ،1938و 1982و ،2006مع املنتخب الأملاين الذي �أحرزها اربع مرات �أي�ضا ً �أعوام ،1974 ،1954 :و ،1990و .2014فاز كل من املنتخب الأرجنتيني
واملنتخب الأوروغوياين باللقب مرتني ،بينما فازت منتخبات �إجنلرتا و�إ�سبانيا وفرن�سا بلقب البطولة مرة واحدة� .أ�ستطاع منتخبني فقط �إحراز لقب
البطولة مرتني متتاليتني ،حيث كان املنتخب الإيطايل �أول منتخب يحرز البطولة مرتني متتاليتني يف ن�سختي عام  1934و ،1938ثم الربازيل بطل
�أعوام . 1962 ،1958 :بطولة ك�أ�س العامل من �أكرث الأحداث الريا�ضية م�شاهدة على م�ستوى العامل ،ففي نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،2006الذي
�أقيم يف �أملانيا ،قدر عدد من تابع املباراة النهائية ب  715مليون �شخ�ص .حامل اللقب احلايل هو منتخب �أملانيا لكرة القدم ،والذي فاز بالن�سخة الأخرية
يف  ،2014و التي �أقيمت يف الربازيل .و�سوف تبد�أ البطولة املقبلة يف  15يونيو عام  2018يف رو�سيا .وخالل فرتة بطولة ك�أ�س العامل يف ن�سختها احلادية
والع�رشين لعام 2018م� ،سوف ن�ستعر�ض معكم �أعزائنا القراء تاريخ هذه البطولة الكروية الأغلى يف تاريخ الب�رشية مع �إطاللة على �أبرز هدافيها و�أبطالها.

ك�أ�س العامل 1974
ك�أ�س العامل لكرة القدم  1974هي البطولة العا�رشة يف تاريخ ك�أ�س
العامل لكرة القدم ،و ا�ست�ضافتها �أملانيا الغربية يف الفرتة ما
بني  13يونيو �إىل  7يوليو ،حيث فازت ب�رشف ا�ست�ضافة البطولة،
بعد �أن عقدت �أملانيا الغربية اتفاقا ً مع �إ�سبانيا ،بان ت�ساندها يف
ا�ست�ضافة مناف�سات ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،1974يف املقابل،
تقوم �أملانيا بدعم �إ�سبانيا ال�ست�ضافة مناف�سات ك�أ�س العامل
لكرة القدم � .1982شهدت البطولة تقدمي ك�أ�س جديدة للبطولة،
بعد امتالك منتخب الربازيل لكرة القدم لك�أ�س جول رمييه يف
عام  ،1970فاختار االحتاد الدويل لكرة القدم الفنان الإيطايل
�سيلفيو غازانيغا ل�رشف �صناعة الك�أ�س اجلديدة ،و الذي �أطلق عليه
ك�أ�س الفيفا .دخل العب منتخب الت�شيلي كارلو�س كازايل التاريخ
�صورة من املباراة النهائية بني �أملانيا الغربية و هولندا
طرد بالبطاقة احلمراء يف مباراة منتخب
عندما �أ�صبح �أول العب ُي َ
بالده مع منتخب �أملانيا الغربية ،على الرغم من �إقرار البطاقات
احلمراء يف ك�أ�س العامل � ،1970إال �أنها مل يكن هناك حاجة ال�ستخدامها يف تلك الن�سخة .يف تلك البطولة� .،أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة
القدم  1974على امللعب الأوملبي مبدينة ميونخ عا�صمة �أملانيا الغربية� ،أمام ما يقارب � 75,200ألف متفرج .بني فريقني يتميزان
بطريقة لعب فريدة عرفت با�سم الكرة ال�شاملة .وا�ستطاع منتخب �أملانيا الغربية التغلب على مناف�سه املنتخب الهولندي بنتيجة
 .2-1و انتهى اللقاء بفوز منتخب �أملانيا الغربية بلقب ك�أ�س العامل للمرة الثانية يف تاريخهم بعد ك�أ�س العامل لكرة القدم .1954
ك�أ�س العامل 1982
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  1982يف الفرتة من  13يونيو
وحتى  11يوليو ،فتم �إختيار �إ�سبانيا الحت�ضان البطولة بعد ان�سحاب
�أملانيا التي ا�ست�ضافت مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم .1974
�شهدت البطولة م�شاركة �أول فريق عربي �آ�سيوي و هو منتخب الكويت
و �شهد م�شاركة منتخب اجلزائر لأول مرة يف تاريخها ،و عادت �إجنلرتا
لبطوالت العامل بعد غياب دام  12عاما ً و حتديداً من البطولة التي حققوها
يف ك�أ�س العامل  .1966متيزت هذه البطولة بالعديد من املباريات املثرية
واملمتعة ،واعتربت البطولة من �أكرث البطوالت �إثارة بعد ك�أ�س العامل
 ،1970وكانت هذه هي البطولة الأوىل التي ت�ضم  24فريقا ً بدالً من 16
فريقا ً يف البطوالت املا�ضية ،بعدما �أقر االحتاد الدويل لكرة القدم زيادة
املنتخبات امل�شاركة قبل ك�أ�س العامل � .1978شهد دور املجموعات
مفاجئات عديدة ،كان �أولها فوز املنتخب اجلزائري على منتخب �أملانيا املنتخب الإيطايل الفائز بلقب ك�أ�س العامل لكرة القدم .1982
الغربية بنتيجة  2-1بتوقيع كل من رابح ماجر و خل�رض بلومي ،و كانت
اجلزائر قريبة من الت�أهل للدور املقبل خا�صة بعد فوزها على الت�شيلي بنتيجة  ،3-2يف املقابل و يف لقاء �آخر من نف�س املجموعة بني منتخبي
�أملانيا الغربية والنم�سا ،عندما الأملان هدف التقدم و ظل الفريقني يتناقلون الكرة ،واتفقوا على انهاء نتيجة املباراة على ما هي عليه ليت�أهل كل
من املنتخني �إىل الدور الثاين من البطولة على ح�ساب اجلزائر ،يف مباراة عرفت با�سم ف�ضيحة خيخون (بالأملانيةNon-aggression pact of :
� .)Gijónأجربت تلك الأحداث االحتاد الدويل لكرة القدم على �إقامة �آخر مباريات كل جمموعة يف نف�س التوقيت منعا ً لتكرار التالعب يف النتائج.
ك�أ�س العامل 1986
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  1986يف املك�سيك يف الفرتة من
 31مايو وحتى  29يونيو .يف عام  1976مت اختيار كولومبيا ال�ست�ضافة
ك�أ�س العامل ،ال�سلطات الكولومبية �أعلنت يف نهاية املطاف يف نوفمرب عام
 1982عن عدم ا�ستطاعتهم حتمل نفقات �أ�ست�ضافة ك�أ�س العامل ب�سبب
املخاوف االقت�صادية .ليتم اختيار املك�سيك يوم  20مايو  1983لأ�ست�ضافة
الك�أ�س ،بعدما القى ملفها ا�ستح�سانا ً كبرياً و تغلب على ملف كل من كندا
والواليات املتحدة ،ظهرت يف هذه البطولة طريقة ت�شجيع جديدة باملدرجات
عرفت با�سم "الأمواج املك�سيكية" والتي �أ�صبحت طريقة �شهرية يف العامل
�أجمع بعد ذلك� .أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1986يف العا�صمة
مك�سيكو �سيتي بتاريخ  29يونيو  ،1986وذلك على ملعب �أزتيكا وح�رض
خورخي بورو�شاجا �صاحب هدف الفوز يف نهائي ك�أ�س
يف امللعب  114.600الف متفرج ،بني املنتخب الأملاين الغربي و املنتخب
العامل لكرة القدم 1986
الأرجنتيني .تقدمت الأرجنتني �أوالً بهدفني من توقيع خو�سي لوي�س براون
و خورخي فالدانو ،لكن الأملان تقدموا عليهم بهدفني من خالل رودي فولر
و كارل-هاينت�س رومنيغه .و بينما كانت املباراة تلفظ �أنفا�سها متجهة �إىل الوقت الإ�ضايف باغت خورخي بورو�شاجا املنتخب
الأملاين بت�سجيله الهدف الثالث ملنتخب بالده .و تفوز الأرجنتني بلقب ك�أ�س العامل لكرة القدم للمرة الثانية يف تاريخها.

ك�أ�س العامل 1990
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم 1990
�أقيمت يف �إيطاليا يف الفرتة ما بني 8
يونيو وحتى  8يوليو .مت اختيار �إيطاليا
ال�ست�ضافة املناف�سات من بني 6
منتخبات �أخرى هي االحتاد ال�سوفيتي
و �إجنلرتا و اليونان و �أملانيا الغربية و
النم�سا و يوغ�سالفيا .اعترب اجلميع بطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم  1990من �أكرث
البطوالت ملالً فقد انخف�ض معدل �إحراز
الأهداف ب�شكل ملحوظ ،حيث بلغ 2.21
و هو الأقل منذ بداية بطولة ك�أ�س العامل
لكرة القدم .ولوحظ كرثة ا�ستخدام
�أندريا�س برميه �صاحب هدف الفوز
ا�ستخدامها
البطاقات احلمراء ،حيث مت
بنهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم .1990
 16مرة .،ف�شهدت البطولة مباريات مملة
و كرثة �إ�ضاعة الوقت ،وهو ما ترتب عليه قيام االحتاد الدويل لكرة القدم بتغري قوانني
البطولة قبل مباراة النهائي لتجنب ذلك ،بن�صه على �إجراء مباراة �إعادة للنهائي يف حالة
انتهائه بالتعادل� .أي�ضا ً قام االحتاد الدويل لكرة القدم مبنح الفائز  3نقاط ع�ضواً عن
نقطتني ،كما مت تغري قانون �إعادة الكرة �إىل حار�س املرمى وذلك مبنع قيام احلار�س
بالإم�ساك بالكرة يف حال مت �إرجاعها من زميله يف الفريق ،ومت تطبيق تلك التغيريات
بد ًءا من ك�أ�س العامل لكرة القدم � .1994أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم 1990
يف العا�صمة الإيطالية روما و�سط ح�ضور ما يقارب من � 74ألف متفرج ,بتاريخ  8يوليو
 ،1990بني منتخب �أملانيا الغربية و منتخب الأرجنتني ،يف تكرار لنهائي ك�أ�س العامل لكرة
القدم  .1986وانتهى اللقاء بهدف نظيف ملنتخب منتخب �أملانيا الغربية من ركلة جزاء
م�شكوك ب�صحتها �أحرزها الالعب �أندريا�س برميه يف الدقيقة  ،85ليحرز املاكينات لقبهم
الثالث وينتقم خل�سارته بنهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1986من منتخب الأرجنتني.
ك�أ�س العامل 1994
�أقيمت ك�أ�س العامل لكرة القدم  1994يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فتم الإعالن عن البلد
امل�ست�ضيف يف  4يوليو  1988مبدينة زيورخ ال�سوي�رسية� ،شهدت البطولة م�شاركة 24
منتخبا ً للمرة الأخرية قبل �أن يتم تغيريه لي�صبح  32منتخبا ً بداية من ك�أ�س العامل لكرة القدم
 ،1998و مع هذا مت ت�سجيل رقم قيا�سي يف عدد اجلماهري التي ح�رضت املناف�سات و التي
بلغت  3.6مليون متفرج .عالوة على ذلك ،مت ت�سجيل رقم قيا�سي جديد يف معدل احل�ضور
للمباراة الواحدة و الذي بلغ ما يقارب � 69ألفا ً لكل لقاء ،حمطما ً بذلك الرقم ال�سابق و الذي
بلغ � 51ألفا ً يف ك�أ�س العامل لكرة القدم � .1966أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم 1994
بتاريخ  17يوليو  ،1994على ملعب ملعب رو�س بول يف با�سادينا بوالية كاليفورنيا و
الذي �شهد ح�ضور �أكرث من  94.194متفرج ،وجمعت بني املنتخبني الكبريين ،املنتخب
الربازيلي واملنتخب الإيطايل ،يف لقاء مكرر لنهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1970ال�شهري.
�شهد لقاء حتديد �أكرث املنتخبات فوزاً بلقب ك�أ�س العامل �آنذاك ،حيث �أن كال الفريقني
ميتلك يف جعبته � 3ألقاب .ا�ستطاع منتخب الربازيل الفوز باللقب بعدما تغلب على منتخب
�إيطاليا بالركالت الرتجيحية بنتيجة  ،2 - 3بعدما انتهى وقت املباراة الأ�صلي بالتعادل
ال�سلبي ،وكذلك الوقت الإ�ضايف.حيث انتهت املباراة بعد ا�ضاعة روبريتو باجيو ركلة
ترجيح .و بهذا �أ�صبحت الربازيل �أكرث املنتخبات فوزاً بلقب ك�أ�س العامل لواقع  4مرات.
ك�أ�س العامل 1998

ك�أ�س العامل لكرة القدم � 1998أقيمت يف فرن�سا يف الفرتة من  10يونيو �إىل 12
يوليو  ،1998و �أختريت فرن�سا لتنظيم البطولة يف  2يوليو  1992يف مدينة زيورخ
ال�سوي�رسية ،وتعترب هذه البطولة هي الأوىل التي ت�شهد م�شاركة اثنني وثالثني
فريقا ً بدالً من �أربعة وع�رشين يف البطولة التي �سبقتها عام  1994بالواليات املتحدة
الأمريكية� .سجل يف البطولة  171هدفا ً ،وهو �أكرب عدد �إجمايل للأهداف �سجل يف بطولة
واحدة� .أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1998على ملعب فرن�سا و الذي �شهد
ح�ضور � 75ألف متفرج ،بني فاز بالك�أ�س البلد املنظم املنتخب الفرن�سي و املنتخب
الربازيلي .وا�ستطاعت فرن�سا الفوز بنتيجة عري�ضة قوامها  ،3-0حمققة بذلك �أول
بطولة ك�أ�س عامل يف تاريخها ،بعد م�ستوى مميز من الالعب زين الدين زيدان.
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بنقاط �سقن �صدارة البحراالحمر يف م�أمن � ..سمبل والتحرير حبايب ترتيب �أجور مدربي املنتخبات املونديالية
يف �إطار اجلولة الثانية ع�رش من دوري
الدرجة الوىل لكرة القدم باالقليم
االو�سط � ،أقيمت �أول �أم�س االحد
مباراتني حقق يف �إحداها البحراالحمر
�إنت�صارات غاليا مكنه من ت�أمني
�صدارته للرتتيب العام.
وانطلقت �أول مواجهتي االحد بلقاء
جمع التحرير ومناف�سه فريق �رشكة
�سمبل من �أجل غاية واحدة وهي ك�سب
النقاط الثالثة وف�ض ال�رشاكة مابينهما
بعد �أن ا�ستقر عداد نقاطهما عند 13
نقطة.
فبعد �شوط �أول �سلبي النتيجة
جتلت نوايا الفريقان مبكرا يف ال�شوط
الثاين  ،حيث تقدم فريق �رشكة �سمبل
بالهدف االول الذي �سجله العبه بنيام
قرب�إذقابهري من ركلة ثابتة بحلول
الدقيقة  ، 49قبل �أن يرد عليه تيدرو�س
برهاين التحية بهدف التعادل الذي جاء
من عالمة اجلزاء بعد ذلك بـ  11دقيقة
فقط.
ومل تقف حماوالت الفريقان
الهجومية عند هذا احلد  ،بل زادت

بعد ذلك وتكللت جهود �سمبل جمددا
بالهدف الثاين الذي حمل ب�صمة نف�س
الالعب بنيام قرب�إذقابهري  ،ومرة
اخرى مل يت�أخر الرد من كتيبة البولي�س
فقبل دقائق معدودة من نهاية الوقت
اال�صلي للمباراة �أهدى الالعب هينوك
حماري هدف �إراك التعادل الثاين لفريق
التحرير  ،الذي فر�ض على الفريقان
تقا�سم النقاط بنتيجة هدفني مقابل
هدفني.
عند الرابعة ع�رصا �إنطلقت مواجهة
املت�صدر البحراالحمر ومناف�سه فريق
�سقن ب�أهداف و�أطماع متباينة  ،فكان
االول يريد �أن يح�صن على �صدارته
للرتتيب العام  ،يف حني كان �أ�شبال
�سقن يعزفون على وتر املفاج�أت
وحت�سني مركزه يف و�سط الرتتيب.
بني هذا وذاك �أعطيت �رضبة البداية
للمواجهة  ،ومل يت�أخر املد الهجومي
لكتيبة االحمر واالبي�ض يف تهديد
مرمى اخل�صم  ،وكانت  9دقائق كافية
ليفتتح الوافد اجلديد مبارك خليفة

ال�سجل التهديفي لفريقه البحراالحمر
 ،قبل �أن ي�ضاعف اجلناح �شام ف�سهاي
الغلة التهديفية بالهدف الثاين الذي
دون يف م�شارف نهاية احل�صة االوىل
التي �إنتهت بتقدم �أحمراوي بهدفني
نظيفني.
يف احل�صة الثانية  ،ظهر فريق
�سقن بوجه مغاير وكان ندا ً حقيقيا ً
�أمام مناف�سه البحراالحمر رغم الفوارق
الهائلة يف االمكانيات واخلامات .
فبعد  3دقائق من بداية ال�شوط
الثاين �سجل الالعب مريون �أمل �سقد
هدف تقلي�ص الفارق لفريق �سقن .
عقب هذا الهدف حاول الفريقان
�إ�ضافة هدفا يف كال ال�شبكتني  ،لكن مل
تتكلل جهودهما بالنجاح .
هذا و�سوف تتوا�صل البطولة
العا�صمية غدا اخلمي�س بثالثة لقاءات
بداية من منت�صف الظهر  ،حيث يتقابل
يف املباراة االوىل فريقا قزاباندا وم�صنع
البرية تليها مواجهة اربعتي ا�سمرا
مع دندن  ،بينما ينازل ترافولو غرميه
عدولي�س يف الرابعة ع�رصا.

�أهم الأرقام القيا�سية يف تاريخ ك�أ�س العامل

الربازيل..املنتخب الوحيد الذي ي�شارك يف جميع ن�سخ ك�أ�س العامل

مع اقرتاب
تنظيم
موعد
ك�أ�س العامل 2018
مب�شا ر كة
املقرر احت�ضانه برو�سيا
جمموعة من الفرق الدولية� ،سي�شهد هذا
العر�س الكروي متيز جمموعة من الفرق
وحتقيق املفاج�أة.
فمن الألقاب اخلم�سة للربازيل �إىل
الأهداف الـ  16للأملاين مريو�سالف
كلو�سه ،من نورمان وايت�سايد �إىل روجيه
ميال ،حتفل ك�أ�س العامل لكرة القدم
بالأرقام القيا�سية التي قد ي�سقط
بع�ضها يف مونديال .2018
 21م�شاركة :املنتخب الربازيلي هو
الوحيد الذي ي�شارك يف الن�سخ الـ  21من
ك�أ�س العامل ،منذ  1930وحتى ،2018
علما ان ن�سختي  1942و 1946من
البطولة العاملية مل تقاما ب�سبب احلرب
العاملية الثانية.
� 5ألقاب :يحمل "ال�سيلي�ساو" الربازيلي
الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب (،1958
� .)2002 ،1994 ،1970 ،1962أملانيا
هي الوحيدة القادرة على معادلة هذا
الرقم يف حال احتفاظها بلقبها ،علما انها
توجت �أربع مرات (،1990 ،1974 ،1954
 .)2014ايطاليا �أي�ضا متوجة �أربع مرات
( ،)2006 ،1982 ،1938 ،1934اال انها
تغيب عن مونديال رو�سيا.
 7مباريات بني الربازيل وال�سويد :حتمل
هذه املواجهة الرقم القيا�سي يف عدد

اللقاءات بني منتخبني يف ك�أ�س العامل.
�أبرزها نهائي  )5-2( 1958للمنتخب
الأمريكي اجلنوبي .مل حتقق ال�سويد �أي
فوز ،واكتفت بتعادلني بنتيجة 1-1
يف دور املجموعات عام  1978و.1994
يحتمل ان يلتقي املنتخبان ملرة ثامنة
يف ثمن نهائي  2018حيث يلعب �أول
املجموعة اخلام�سة (ت�ضم الربازيل) مع
ثاين ال�ساد�سة (ت�ضم ال�سويد).
 3مباريات نهائية بني �أملانيا والأرجنتني:
كان املنتخبان الأكرث تقابال يف املباريات
النهائية .فازت االرجنتني يف النهائي
الأول ( )3-2عام  ،1986بينما تفوقت
�أملانيا يف الثاين (�1-صفر) عام ،1990
والثالث (�1-صفر بعد التمديد) عام
.2014
� 9أهداف :هو �أكرب فارق يف عدد الأهداف
خالل مباراة يف ك�أ�س العامل ،و�سجل
مرتني :يف  1974عندما فازت يوغ�سالفيا
على زائري (�/9صفر) ،وعام  1982عندما
تغلبت املجر على ال�سلفادور  .10-1يف
االدوار االق�صائية ،حتمل الربازيل الرقم
القيا�سي مرتني :يف االوىل عندما فازت
 7-1على ال�سويد يف نهائي  ،1950ويف
الثانية باالجتاه املعاك�س عندما �سقطت
امام �أملانيا  1-7يف ن�صف نهائي 2014

على
�أر�ضها.
رميونتادا":
"ا�ستطاع منتخبان
الفوز يف مباريات ك�أ�س العامل
بعد تخلفهما بنتيجة �صفر .3/النم�سا
على �سوي�رسا ( )7-5يف ربع نهائي ،1954
والربتغال على كوريا اجلنوبية ( )5-3يف
ربع نهائي  1966بعدما �سجل النجم
�أوزيبيو "�سوبر هاتريك" (�أربعة �أهداف).
 12هدفا :الرقم القيا�سي لأكرث عدد
من الأهداف يف مباراة واحدة� ،سجل يف
مباراة النم�سا و�سوي�رسا ( )7-5يف ربع
نهائي .1954
الأرقام الفردية
 5م�شاركات يف ك�أ�س العامل :يتقا�سم
ثالثة العبني الرقم القيا�سي يف عدد
امل�شاركات يف املونديال ،بينهم حار�سان
هما املك�سيكي انطونيو كارباخال (بني
 1950و )1966وااليطايل جانلويجي
بوفون (بني  1998و .)2014االيطايل
كان يحلم مب�شاركة �ساد�سة واالنفراد
بالرقم القيا�سي ،اال ان غياب ايطاليا
للمرة الأوىل منذ  60عاما حرمه هذا
االجناز .الالعب الثالث الذي �شارك
خم�س مرات هو الأملاين لوثار ماتيو�س
(.)1982-1998
 25مباراة :لوثار ماتيو�س هو الالعب
الذي خا�ض اكرب عدد من املباريات يف
املونديال ( 25مباراة) .الالعب االكرث
خو�ضا للمباريات وامل�شارك يف مونديال

ن�رشت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية عن قائمة �أجور
مدربي املنتخبات امل�شاركة يف مونديال رو�سيا
 2018حيث جاء مدرب املنتخب الوطني التون�سي
نبيل معلول يف املرتبة  28بجراية �سنوية تقدر
بـ� 350ألف �أورو،فيما حل يواخيم لوف مدرب
�أملانيا يف �صدارة الرتتيب بجراية �سنوية تقدر
بـ 3.8مليون يورو و تذيل مدرب منتخب ال�سينغال
اليو �سي�سي الرتتيب ب�أقل راتب �سنوي ويق ّدر
بـ� 200ألف يورو.و يف ما يلي قائمة �أجور مدربي
منتخبات املونديال :
 .1يواخيم لوف (�أملانيا)  3.8 :مليون يورو �سنويا
 .2ديدي دي�شان (فرن�سا)  3.4 :مليون يورو �سنو ًيا
� .3أدينور ليوناردو بات�شي "تيتي" (الربازيل) :
 3.4مليون يورو �سنويا
 .4جولني لوبتيجوي (�إ�سبانيا)  2.9 :مليون يورو �سنو ًيا
� .5ستاني�سالف ت�شريت�شي�سوف (رو�سيا)  2.5 :مليون
يورو �سنويا
 .6فرناندو �سانتو�س (الربتغال)  2.2 :مليون يورو �سنويا
 .7كارلو�س كريو�ش (�إيران)  1.9 :مليون يورو �سنويا
 .8جاريث �ساوثجيت(�إجنلرتا)  1.9 :مليون يورو �سنويا
 .9خورخي �سامباويل (الأرجنتني)  1.75 :مليون
يورو �سنو ًيا
� .10أو�سكار تاباريز (�أوروغواي)  1.7 :مليون يورو �سنويا
 .هيكتور كوبر (م�صر)  1.5 :مليون يورو �سنو ًيا
 .12خو�سيه بيكرمان (كولومبيا)  1.5 :مليون يورو �سنو ًيا
 .13خوان �أنطونيو بيزي (ال�سعودية)  1.4 :مليون
يورو �سنو ًيا
 .14بريت فان مارفيك (�أ�سرتاليا)  1.2 :مليون

يورو �سنو ًيا
 .15ريكاردو جاريكا (بريو)  1.1 :مليون يورو �سنويا
 .16خوان كارلو�س �أو�سوريو (املك�سيك)  1 :مليون
يورو �سنويا
� .17أجي هاريدي (الدمنارك) � 930:ألف يورو �سنويا
� .18أكريا ني�شينو (اليابان) � 930 :ألف يورو �سنويا
 .19روبريتو مارتينيز (بلجيكا) � 925 :ألف يورو �سنو ًيا
 .20فالدميري بيتكوفيت�ش (�سوي�سرا) � 850 :ألف
يورو �سنو ًيا
 .21هرييف رونار (املغرب) � 780 :ألف يورو �سنويا
 .22هاميري هاجلرمي�سون (�إي�سلندا) � 700 :ألف
يورو �سنويا
 .23زالتكو داليت�ش � 550 :ألف يورو �سنو ًيا
 .24جرينوت روهر (نيجرييا) � 500 :ألف يورو �سنويا
 .25جان �أندر�سون (ال�سويد) � 450ألف يورو �سنويا
� .26شني تاي يوجن (كوريا اجلنوبية) � 450 :ألف
يورو �سنويا
 .27هرينان داريو جوميز (بنما) � 400 :ألف يورو
�سنو ًيا
 .28نبيل معلول (تون�س) � 350ألف يورو رات ًبا
�سنو ًيا
� .29أو�سكار �أنطونيو رامرييز (كو�ستاريكا) 350 :
�ألف يورو �سنو ًيا
 .30مالدن كر�ستاييت�ش (�صربيا) � 300 :ألف يورو
�سنويا
� .31آدم نافاوكا (بولونيا) � 270 :ألف يورو �سنو ًيا
� .32أليو �سي�سي (ال�سنغال) � 200 :ألف يورو
�سنو ًيا.

 2018هو االرجنتيني خافيري ما�س�شريانو
(.)16
 11ثانية :هو الوقت الذي احتاجه
الرتكي هاكان �سوكور لت�سجيل �أ�رسع
هدف يف تاريخ ك�أ�س العامل ،وذلك يف
مباراة املركز الثالث �ضد كوريا اجلنوبية
مل�ضيفة ملونديال  2002مع اليابان،
وانتهت بفوز تركيا .3-2
 42عاما� :أ�صبح الكامريوين روجيه ميال
�أكرب هداف يف ك�أ�س العامل عندما �سجل
يف �سن الـ  42و�شهر واحد وثمانية �أيام،
يف املباراة التي خ�رستها بالده  1-6يف
مونديال  1994يف الواليات املتحدة .كان
ميال قد �سجل �أربعة اهداف عندما كان يف
�سن الـ  38يف مونديال ايطاليا .1990
 43عاما :احلار�س الكولومبي فريد
موندراغون هو �أكرب العب (يف كل
املراكز) ي�شارك يف املونديال عندما
خا�ض غمار مباراة كولومبيا-اليابان يف
مونديال  20147وانتهت بفوز منتخب
بالده  ،4-1وكان يبلغ من العمر 43
عاما وثالثة �أيام .الرقم مهدد بال�سقوط
يف حال م�شاركة احلار�س امل�رصي ع�صام
احل�رضي مع منتخب الفراعنة ،علما انه يبلغ
من العمر حاليا  45عاما (ولد يف  15يناير
.)1973
 17عاما :االيرلندي ال�شمايل نورمان
وايت�سايد هو �أ�صغر العب ي�شارك يف
املونديال حيث كان بعمر � 17سنة و�شهر
واحد و 10ايام عندما تعادل منتخب بالده
�سلبا مع يوغو�سالفيا يف مباراته االوىل
�ضمن مونديال .1982
خما�سية :الرقم القيا�سي لعدد الأهداف
الذي �سجله العب يف �إحدى مباريات ك�أ�س

العامل ،حققه الرو�سي �أوليغ �سالينكو
يف الدور الأول من مونديال  1994يف
الواليات املتحدة �ضد الكامريون .انتهت
املباراة .6-1
ثالثية :امللك الربازيلي بيليه هو
الالعب الوحيد الذي توج باللقب العاملي
ثالث مرات (.)1970 ،1962 ،1958
� :16أف�ضل هداف باالجمال يف ك�أ�س
العامل هو كلو�سه الذي �سجل  16هدفا يف
�أربع م�شاركات (،2010 ،2006 ،2002
و ،)2014متقدما على الربازيلي رونالدو
( 15هدفا) ،والأملاين غريد مولر ()14
والفرن�سي جو�ست فونتني ( ،)13علما ان
الأخري يحمل الرقم القيا�سي لعدد الأهداف
يف بطولة وحيدة ،لكونه �سجل كل �أهدافه
يف مونديال  .1958الأملاين توما�س مولر
الذي ي�شارك مع منتخب بالده يف ،2018
يحمل يف ر�صيده � 10أهداف يف ك�أ�س
العامل.
� :3سجل �أربعة العبني حتى الآن ثالثة
�أهداف يف النهائي ،ويبقى االنكليزي جيف
هري�ست الوحيد الذي �سجل "هاتريك"
يف مباراة واحدة عام  1966عندما توجت
انكلرتا باللقب الوحيد يف م�سريتها� .سجل
ثالثة �أهداف يف مونديالني الربازيليان
بيليه ( 1958و )1970وفافا (1958
و ،)1962والفرن�سي زين الدين زيدان
( 1998و .)2006الالعب الوحيد الذي
�سجل يف النهائي وامل�شارك يف مونديال
 2018هو اال�سباين اندري�س انيي�ستا
( ،)2010فيما يغيب ماريو غوت�سه
�صاحب الهدف الوحيد يف مرمى االرجنتني
يف  ،2014عن ت�شكيلة �أملانيا يف املونديال
الرو�سي.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()163

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

�إعداد/عادل �صالح

�أغرب  10خرافات يف العامل كلب يقاطع مذيعا خالل تقدميه الن�شرة اجلوية!
اخلرافة هي الإعتقاد �أو الفكرة القائمة على التخيالت دون �أي �سبب �أو منطق عقلي �أو
منطقي مبنى على العلم و ت�شبه اخلرافة كثريًا فلكور وطقو�س و عادات ال�شعوب لكن تختلف
عنها ان اخلرافة متثل �إرث تاريخي تتناقله االجيال و عرف �إبن منظور اخلرافة يف كتابة ل�سان
العرب بانها على ا�سم �شخ�ص من قبيلة بنى عذرة غاب عن القبيلة فرتة من الزمن و عاد �إليهم
ليقول �أن اجلن قامت ب�إختطافة و يحكى اعاجيب فن�سب لهذه الرجل امل�سمى خرافة.
هناك الكثري من اخلرفات املنت�شرة حولنا يف كل مكان و تتوراثها الأجيال ً
زمنا بعد زمن
منها-:
 /1يف بالد ال�شام تقوم العرو�س بل�صق قطعة من الطني على مدخل بيت الزوجية ف�إن
�إلت�صقت كان الفال ح�سن و �إن مل تلت�صق يكون �سئ !.
 /2يف املناطق العربية يكرث الإعتقاد ب�إن اخلرزة الزرقاء متنع احل�سد و جتلب احلظ
احل�سن ل�صاحبها !.
 /3يف الفلكور الغربي يت�شائمون بالقمر و هو بدر و يت�شائمون بالرقم !. 13
� /4إحدى اخلرفات ان تعليق حدوة احل�صان على مدخل البيت جتلب احلظ احل�سن ل�صاحب
البيت !.
 /5يعتقد ال�صينيون �أن �إهانة الأطفال متنع عنه الكائنات ال�شريرة .
 /6يف اليابان و ال�صني العيدان الواقفة على وعاء الأرز هي نذير املوت !.
 /7يف رو�سيا ال يهدى الأفراد �أعداد ورود زوجية العدد لأن هذا نذير على موت ال�شخ�ص
!..
 /8يف اليانان لو حملت �إحدى الن�ساء و هبت الرياح جتاه ال�شمال املولود يكون ولد و لو
ناحية اليمني تكون �إنثى !.
 /9يف الهند يجب �أن يغم�س الأزواج اجلدد �أيديهم يف �إناء به لنب ملحاولة �إيجاد اخلامت و
من يعرث عليه �أولاً ي�سيطر على الأخر!.
لاً
 /10يف اليابان تنت�شر خرافة لو قمت بالت�صفري لي يقوم ثعبان كبري مبهاجمتك !.

حكم جميلة عن احلياة

حب عظيم،
 �إذا ن�صحك �شخ�ص بق�سوة ال تقاطعه؛ بل ا�ستفد من مالحظته ،فوراء ق�سوته ٌّوال تكن كالذي ك�سر املنبّه لأ ّنه �أيقظه.
ال�صرب �أن ت�سكت ويف قلبك جرح يتكلم ،وق ّمة القوة �أن تبت�سم ويف عينك �ألف دمعة.
 ق ّمة ّال�صراخ ،وال ّتوا�ضع ّ
يحطم الغرور ،والأدب يهزم الوقاحة.
ال�صوت الهادئ �أقوى من ّ
 ّّ
واحلق يزهق
وال�صدق ي�سحق الكذب ،وال ّتوبة حترق ال�شيطان،
 االحرتام ي�سبق احلبّ ّ ،الباطل.
كل فر�صة ،واملتفائل يرى الفر�صة يف ّ
ال�صعوبة يف ّ
كل �صعوبة.
 املُت�شائم يرى ّ الأ�صدقاء الأوفياء كاليد والعني� ،إذا ت�ألمّ ت اليد بكت العني ،و�إذا بكت العني م�سحتهااليد.
 ال تكن اليوم من ّال�شامتني فت�صبح غد ًا من املُب َتلني.

من �أقوال العظماء
 الأب ي�ستطيع العناية بع�شرة �أبناء ،ولكن ع�شرة �أبناء ال ي�ستطيعون العناية ب�أب واحد (جمهول).
 الأب البخيل يرزق �أبن ًا مبذر ًا( .وليم بارك�س). الأبناء اليوم �أ�صبحوا طغاة ( فهم يخالفون �آبائهم ،ويخطفون طعامهم ،وي�ستبدون مبدر�سيهم(�سقراط).
أباء (هرني وارد بيت�شر).
 ال ن�شعر مبدى حب �آبائنا لنا حتى ن�صبح � ً �إنني �أرثي حلال هذا الأب ،فهو بطل يف عيون الغرباء ،وغريب يف عيون �أبنائه (�آبراهاملينكولن).
 �إن �أوالدكم لي�سوا �أوالد ًا لكم� ،إنهم �أبناء وبنات احلياة امل�شتاقة �إىل نف�سها ،بكم ي�أتون �إىلالعامل ولكن لي�س منكم( .جربان خليل جربان).
 الإن�سان الوحيد الذي لن يح�سدك على موهبتك هو �أبوك(.جوهان ولفجاجن جوته). لو �أن الأباء يدركون مقدار ما يبعثون من ملل يف �أبنائهم( .جورج برنارد �شو). االبن يظل ابن ًا حتى يتزوج� ،أما االبنة فتظل ابنة لبقية حياتك( .جمهول). م�شكلة الأباء الأ�سا�سية يف جمتمعاتنا املعا�صرة هي �أنهم يريدون �أن يكون �أبنا�ؤهم دائم ًامدينون لهم(.برتراند را�سل).
 -ال يهم من كان �أبي ،املهم هو من �أتذكر كونه �أبي�( .آن �سيك�ستون).

ا�سطورة مثلث

برمودا !!!..

مثلث برمودا �أو مثلث ال�شيطان ن�سجت حوله العديد من الأ�ساطري واحلكايات
ب�سبب ظاهرة �إختفاء ال�سفن و الطائرات التي تعدى من عليه فهو ميثل نحو
140.000كم ،وهو خط وهمي يبد�أ من تقطة قرب ملبورن بوالية فلوريدا .حتى
بريمودا يقال �أن الإ�شاعات التي ن�سجت حوله جلذب ال�سياح  !.و لكن بد�أ العامل
ي�أخذه على حممل اجلد يف ال�سنوات املا�ضية ب�سبب العديد من احلوادث التي
حدثت به على مر الع�صور حتى �أطلقوا عليه مقربة الأطلنطي  ،بع�ض اخلرفات
املنت�رشة �أنها منطقة امل�سيح الدجال و البع�ض يقول �أنها قبيلة ي�أجوج و
م�أجوج و لكن ال توجد حقائق على ذلك �أب ًدا  ،يتميز البحر بهدوءه التام فهو
متاما ب�سبب ندرة الرياح و التيارات الهوائية و لكن مع ذلك توجد يف
ميت
ً
�أعماقة مئات الأالف من العظام البالية و ال�سفن الغارقة التي غا�صت بالقاع
و ال �أحد يعرف عنها �شيء و ال �أحد � ً
أي�ضا يعرف حقيقة هذا املثلث �إىل الآن و
مازال يدخل طور اخلرافة..

�شهدت ح�صة تقدمي الطق�س من مدينة مان�ش�سرت ،حلظة طريفة لكلب مي�شي
مطمئنا �أمام اخلريطة املو�ضحة �أثناء �رشح مقدم الن�رشة اجلوية بربيطانيا
حالة الطق�س.
وبح�سب موقع «ديلي ميل»،
فقد فوجئ مذيع الن�رشة اجلوية
الربيطاين «جو�ش جادج»
مبقاطعته �أثناء التقدمي ،من
طرف كلب لونه �أبي�ض و�أ�سود
مر خلفه .وكان «جادج» يخرب
ّ
امل�شاهدين عن حالة طق�س
اليوم التايل ،وي�شري خلريطة
اململكة املتحدة ،وفج�أة ظهر
ال�ضيف ،فقال معلق ًا '�إن �أ�شعة ال�شم�س يف تزايد و .....وهناك �أي�ض ًا كلب
ورائي'' .وبعد عبور الكلب عاود «جادج» عر�ض حالة اجلو ،وبعد انتهائه
من فقرة حالة اجلو �س�أل عن �صاحب الكلب ،وتبني �أنها �أنثى ا�سمها «بيال»،
و�صاحبتها زميلة له ا�سمها «�إميي».

مقعد يكافح لي�صبح مدر�سا للرتبية البدنية

ال �شيء يقف امام
العزمية واالرادة ،حتى
االعاقات اجل�سدية .ف�إىل
الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون
والي�أ�س،
بالعجز
عليهم التعرف على هذا
الرجل ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،الذي يبث االمل
من خالل اجنازاته.
دوغ فوربي�س ( 24عام ًا) والذي
يعاين من �إعاقة يف �ساقيه �أنهى عامه
الدرا�سي الأول يف درا�سة برنامج
تعليمي من �سنتني درا�سيتني يف
جامعة كونفري�س ،ويخطط لتدري�س
مادة الرتبية البدنية للأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة.وعو�ض ًا عن
مت�ضية وقته يف امل�شاهدة ،فقد
انت�سب اىل �أندية ريا�ضية و�شارك
يف الدوري الأمريكي لل�سباحة وكرة
ال�سلة اخلا�صة باملعاقني.
وقال فوربي�س“ :لقد �شكل ذلك
الأمر �أهمية بالغة لدي عند مقابلة
�أ�شخا�ص �آخرين يعانون من نف�س
�إعاقتي .ولقد منحني ذلك م�ساحة
�آمنة ملمار�سة هواياتي ا�سبوعي ًا
والتي �آمل ان تنتقل لآخرين من
االطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة”.
يذكر �أن فوربي�س ُولد وهو يعاين
من حالة يطلق عليها “الال ن�شوء
العجزي” ما �أدى اىل منع منو
اجلزء الأدنى من
عموده

الفقري ب�شكل �سليم ،وجعل �ساقيه
امل�شوهتني تعيقان حركته .وكان
قد اختري يف عام  2008للم�شاركة يف
الفريق الأمريكي امل�شارك ب�أوملبياد
املعاقني.

اغلى طاولة
بلياردو يف العامل

�إيل �أي مدى تع�شق لعبة البلياردو؟
هل تع�شقها �أكرث من �سيارتك �أو من
منزلك؟ �إذا كانت الإجابة نعم .فقد
قام فين�سينت فاكوت ب�صناعة طاولة
بلياردو حتمل لقب �أغلى و�أثمن واحدة
يف العامل ،والتي ميكنك اقتناءها �إذا
كنت من �أثرياء العامل.
لن ت�صدق �سعر هذه الطاولة
الثمينة على الإطالق ،فهو يبلغ 177
�ألف دوالر �أمريكي ،ويبلغ عر�ضها
 1.7مرت وطولها  2.97مرت.
و�سطحها مك�سو بقما�ش �إيوان

افريقية
 .6برازيلي لعب يف اندية
بر�شلونة ويوفنتو�س
 .7ه�ضبة _ منافع
 .8غري مطيع _ جمع ميدان

�إعداد /حافظ حممد الآمني

هو الالعب امل�رصي املحرتف حممد �صالح والذي
يلعب يف نادي ليفربول الإجنليزي ،ولكنه �أثناء
مباريات ك�أ�س العامل �سوف يلعب مع املنتخب
امل�رصي يف ك�أ�س العامل .2018

 .1مفكر فل�سطيني اال�صل من اهم
اعماله كتاب "املثقف وال�سلطة"
 .2كانت عا�صمة
النجا�شي _ من
ال�ضمائر
 .3نهر _ فوز
ٌ .4عقد فيها
الأول
املومتر
حترير
جلبهة
ارتريا _ نهر يف
افريقيا
دولة
.5

�أفادت �سلطات الطريان املدين
ال�صينية ب�أن طائرة تابعة ل�رشكة "
�إير ت�شاينا" كانت يف رحلة داخلية
من مدينة ت�شاجن�شا جنوبي البالد
�إىل العا�صمة بكني ،قد ا�ضطرت
لتحويل م�سارها بعدما هدد راكب
�إحدى امل�ضيفات بقلم .
وهبطت الطائرة خالل رحلتها رقم
"�سي�.إيه  "1350يف مدينة ت�شينجت�شو
،على بعد نحو  800كيلومرت �شمال
ت�شاجن�شا  ،وذلك يف ال�ساعة 09:58
�صباحا ( 01:58بتوقيت جرينت�ش)
الأحد املا�ضي ،وفقا لإدارة الطريان
املدين ال�صينية.
وذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
�أن الطائرة ا�ضطرت لتحويل م�سارها
بعد �أن �أم�سك رجل بامل�ضيفة كرهينة،
وا�ستخدم قلما ك�سالح للتهديد .
وذكرت �سلطات الطريان �أنه "مت
التعامل بنجاح" مع احلادث يف
ال�ساعة1:17م�ساء ،اي يف ال�ساعة
( 5:17بتوقيت جرينت�ش).

�ساميونز ،الذي ي�ستخدم فقط يف
طاوالت البلياردو يف �أعظم بطوالت
العامل.
وتلك الطاولة متاحة بنوعني
الأوىل م�صنوعة من الذهب ،والثانية
من البالتينيوم ،ومن بني املزايا
التي تت�سم بها تلك الطاولة �أنها متلك
القدرة على تنظيم كرات البلياردو
ب�شكل �أتوماتيكي ،وجتمعها �أي�ض ًا
�أتوماتيكي ًا بعد �سقوطها يف فتحات
الطاولة ال�ستة ،وتقوم بتنظيم
الكرات يف �شكل مثلث عن طريق كب�سة
زر واحدة.
حتمل الطاولة امل�صنوعة من
البالتينيوم ا�سم "Majesté and
� ،"Royaأما امل�صنوعة من الذهب
فتحمل ا�سم  ،Noblesseوعلى
اجلانب الآخر تتيح ال�رشكة املنتجة
بناء
لهما �إمكانية التعديل عليهما
ً
على طلب امل�شرتي.

مشش
�صالحاهري
حممد

كلمة ال�سر

راكب يهدد م�ضيفة
طريان �صينية
بـ"قلم"

 .9هالك او غري دائم (م) _
�صوت اال�سد
َ
َ .10بيت _ خ�صم لدود (م)
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