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الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ي�ستقبل منتخب الدراجات
ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي يف التا�سع من �سبتمرب .منتخب
الداراجات الذي �سي�شارك يف بطولة
العامل الت�سعني للدراجات الهوائية
املقامة يف الرنويج من ال�سابع ع�رش
وحتى الرابع والع�رشين من �سبتمرب
اجلاري.
اعرب فخامته لهم عن امنياته
الطيبة .و يف اللقاءقدم مدرب منتخب
ارتريا للدراجات الهوائية ال�سيد
�/سام�سوم �سلمون � ،رشح ًا حول
اخلربة التي اكت�سبها املت�سابقون
االرتريون واال�ستعدادات التي جرت
لهذه البطولة.
ا�سيا�س
فخامةالرئي�س
وقال
افورقي "ان االجنازات التي حتققت

قامت جمعية املكتبات واملعلومات
بان�شطة مبنا�سبة اليوم العاملي
ملحو االمية  ،لرت�سيخ ثقافة القراءة
يف املجتمع.
هدفت االن�شطة التي نظمت يف
الثامن من �سبتمرب مبكتبة عداقا
حمو�س االهلية ،تعريف املواطنني
بخدمات املكتبات العاملة وحمتواها
والتوعية حول كيفية اال�ستفادة
منها والعمل على تو�سيع املكتبات
االهلية.
واكدت مديرة مديرية عداقا
حمو�س ال�سيدة� /صاحلة حممد علي

يف �سباق الدراجات وامل�ستوى الذي
مت الو�صول اليه ،يعك�س اال�ستثمار
اجلاري يف الريا�ضة عامة ،م�شددا
على �رضورة القيام بعمل قوي
لرفع م�شاركة االرتريني يف خمتلف
املناف�سات الدولية ،والعمل لتن�شئة
ريا�ضيني لي�س يف ا�سمرا وح�سب بل يف
بقية االقاليم واملديريات.
واو�ضح مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري زمدي تخلي ،ان ا�رشاك ارتريا
خم�سة مت�سابقني حتت �سن الثالثة
والع�رشين يف بطولة هذا العام
يعك�س امل�ستوى الذي بلغته ،متمنيا
االنت�صار للمت�سابقني.
وا�شار مدرب املنتخب الوطني
للدراجات ال�سيد �سام�سوم �سلمون

واملت�سابقان مك�سب دب�ساي وزمنف�س
�سلمون لوكالة �إرينا ،اىل ثقتهما
لتحقيق االنت�صارات ،وان لقاءهم
الرئي�س ا�سيا�س �أفورقي يحملهم
م�س�ؤولية اكرب.
وت�شارك ارتريا باملت�سابقني
ناتنائيل برهاين ومك�سب دب�ساي
ومريون ت�شومي وامانئيل قرب �إقز�آبهري
يف �سباق الكبار ،واملت�سابقني
حتت �سن الثالثة والع�رشين عاما
مريون ابرهام وعوت هبتوم وزمنف�س
�سلمون وحماري ت�سفاظيون و�ساميون
مو�سي.
هذا وت�شارك ارتريا يف بطولة هذا
العام للدراجات الهوائية للمرة
الثانية.

تنظيم ان�شطة تر�سيخ القراءة يف االو�سط
وزارة ال�صحة تدعو
ملكافحة املالريا

 ،على اهمية دور املكتبات الر�ساء
ثقافة القراءة  ،داعية ملوا�صلة
اجلهود املبذولة ملحو امية جميع
املواطنني.
وقال من�سق خدمات املكتبات يف
جمعية املكتبات واملعلومات ال�سيد/
قربنقو�س برهاين "ان اجلمعية تعمل
مبنح االولوية الثراء املكتبات و
الت�شجيع واحلث على القراءة ،وتقدم
�سنويا اكرث من  10الف كتاب جديد
للمكتبات بالتعاون مع ال�رشكاء.
�شهدت املنا�سبة فعاليات فنية
طالبية.

دعت وزارة ال�صحة للعمل القوي للدفع
باالجنازات التي حتققت يف مكافحة مر�ض
املالريا متاما.واو�ضح م�س�ؤول مكافحة
املالريا يف الوزارة ال�سيد �/سالم حمرت�آب
،ان اجلهود املبذولة خف�ضت املالريا

كلمة القدا�س مبنا�سبة عيد القدي�س يوحنا املجيد
وجه رئي�س
ا�ساقفة
جمل�س
لكني�سة
ا
ا ال ر ثو ذ و ك�سية
نيافة
االرترية
االنبا لوقا�س كلمة
روحية للم�سيحيني
عيد
مبنا�سبة
القدي�س يوهن�س.
وهن�أ نيافة االنبا
لوقا�س يف كلمته
لالنتقال ب�سالم من
�سنة ماتيو�س اىل
�سنة ماريقو�س،
معربا عن متنياته
الطيبة للم�سيحيني
الداخل
يف
واملهجر واملر�ضى
يف
املتواجدين
ا مل�ست�شفيا ت
واملنازل واع�ضاء
قوات الدفاع النا�شطني يف التنمية والدفاع وال�شعب االرتري عامة.
وقدم تو�ضيحا حول اخللفية التاريخية للعيد ،متمنيا ان تكون �سنة ماريقو�س
التي نوجلها �سنة �سالم وحب ورخاء وثمار وبركة ،ودعا لتنفيذ االعمال النبيلة
والت�ضامن مع املحتاجني وم�ساعدة من لي�س لهم داعم وراع والعناية بااليتام.
كما نا�شد رئي�س جمل�س ا�ساقفة الكني�سة االرثوذوك�سية االرترية نيافة االنبا
لوقا�س لنقل الوحدة واحلب الذي منا عرب الع�صور.
والوفيات الناجمة عنها اىل اكرث من  ، 90%وللحفاظ على
هذه االجنازات وحتقيق نتائج اكرب ،و�ضعت وزارة ال�صحة
خطة من عام  2017وحتى  2020للمكافحة .ومن عام 2021
وحتى  2023ملرحلة قبل اال�ستئ�صال ومن عام  2023وحتى
 2030ال�ستئ�صال املر�ض متاما.وقال ان الدرا�سة التي اجريت
يف اال�شهر املا�ضية او�ضحت بان ا�ستخدام النامو�سيات املعقمة
الذي كان  60%عام  ،2012انخف�ض حاليا اىل ادنى من 30%
 ،داعيا املواطنني ال�ستخدام النامو�سيات يف جميع االوقات.
واو�ضح عن ا�ستعداد امل�ؤ�س�سات ال�صحية لتقدمي اخلدمات
للمواطنني ،داعيا املواطنني للتوجه عاجال اىل اقرب عيادة يف
حال ظهور اعرا�ض املر�ض واجراء التحاليل الطبية واخذ الدواء  ،والقيام با�صحاح البيئة.
وتفيد تقارير وزارة ال�صحة عن توزيع مليون و 700الف نامو�سية معقمة للمواطنني يف ال�شهرين
املا�ضيني.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

برزاين يحذر من �أن �أكراد العراق "ي�ستعدون لر�سم حدود دولتهم احد مالكي اكرب �شركة لتعبئة اللحوم يف العامل على عالقة
بف�ضيحة ف�ساد الرئي�س
الربازيلي ي�سلم نف�سه لل�شرطة

حذر رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق
من �أن الإقليم �سري�سم حدود دولته
امل�ستقبلية� ،إذا مل تقبل بغداد
باال�ستفتاء املقرر على ا�ستقالل
الإقليم يف وقت الحق من ال�شهر
اجلاري .وقال برزاين لبي بي �سي
�إنه يرغب يف التو�صل التفاق مع
حكومة بغداد� ،إذا ما اختار الأكراد
الت�صويت باالنف�صال عن العراق.
ورف�ض رئي�س الوزراء العراقي
اال�ستفتاء املقرر ،باعتباره غري
د�ستوري .وحذر برزاين �أي�ضا من
�أن الأكراد �سيحاربون �أي جمموعة،
حتاول تغيري "الواقع" يف كركوك
بالقوة .وت�سيطر قوات الب�شمركة
الكردية على مدينة كركوك الغنية
بالنفط ،والتي يقطنها عدد كبري من
العرب والرتكمان ،كما �سيطرت على
مناطق �أخرى تدعيها حكومة بغداد،
وذلك خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
يف قتالها �ضد تنظيم داع�ش .وقالت

ميل�شيات �شيعية �إنها لن ت�سمح ب�أن
تكون كركوك جزء ًا من دولة كردية
م�ستقلة .ويعد الأكراد رابع �أكرب
جمموعة عرقية يف ال�رشق الأو�سط،
لكن مل تكن لهم دولة قومية م�ستقلة
من قبل .ويف العراق ،حيث ي�شكل
الأكراد ما بني � 15إىل  20يف املئة
من ال�سكان ،الذي يقدر عددهم بنحو
 37مليون ن�سمة ،وح�صلوا على حكم
ذاتي بحكم الأمر الواقع ،عقب حرب
اخلليج الثانية عام  .1991وقبل
نحو ثالثة �أ�شهر ،اتفق م�س�ؤولون

�أكراد رفيعو امل�ستوى و�أحزاب
�سيا�سية يف احلكومة الكردية
الإقليمية على عقد ا�ستفتاء غري ملزم
على اال�ستقالل .ومن املقرر �إجراء
الت�صويت يف اخلام�س والع�رشين
من �سبتمرب اجلاري ،يف املحافظات
الثالثة التي ت�شكل الإقليم وهي
دهوك و�أربيل وال�سليمانية ،وكذلك
يف "مناطق كرد�ستان الواقعة خارج
�إدارة الإقليم" ،مبا يف ذلك كركوك،
و�سنجار.
خانقني،
خممور،
وقال م�س�ؤولون �أكراد �إن ت�صويتا
متوقعا بـ"نعم" لن ي�ؤدي �إىل �إعالن
تلقائي باال�ستقالل ،لكنه بدال من
ذلك �سيعزز من موقف الأكراد ،يف
مفاو�ضات طويلة على االنف�صال
مع احلكومة املركزية يف بغداد.
وقال برزاين لبي بي �سي" :هذه هي
اخلطوة الأوىل ،وهذه هي املرة
الأوىل يف التاريخ التي يقرر فيها
�شعب كرد�ستان م�ستقبلهم بحرية".

ذكرت و�سائل اعالم برازيلية
حملية �أن قطب ال�صناعات الغذائية
،جوي�سلي باتي�ستا� ،أحد مالكي
�أكرب �رشكة لتعبئة اللحوم يف
العامل (جى .بي.ا�س) وال�شخ�صية
البارزة يف ف�ضيحة الف�ساد املحيطة
بالرئي�س الربازيلي مي�شال تامر،
�سلم نف�سه لل�رشطة الربازيلية يوم
�أول �أم�س االحد .وذكرت بوابة “او
جلوبو نيوز االخبارية �أن باتي�ستا
واملدير التنفيذي ريكاردو �سعود
�سلما نف�سيهما لل�رشطة يف �ساو
باولو ،حيث مت احتجازهما بعد
�أن طلب املدعى العام رودريجو

جانوت اعتقالهما .يذكر �أن باتي�ستا
�سلم ال�سلطات ت�سجيالت �صوتية
للمحادثات التي �أجراها مع تامر،
حيث يزعم �أن الرئي�س وافق فيها
على دفع ر�شاوي �إىل رئي�س الربملان
ال�سابق ادواردو كونها ،وهو �شاهد يف
التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد .واعتقلت
ال�رشطة كل من باتي�ستا و�سعود،
على الرغم من تعاونهما مع ال�سلطات
وتقدميهما بيانات دقيقة ،لكنهما مل
يتطرقا �إىل تفا�صيل رئي�سية ،مما
يعد انتهاكا ل�رشوط احل�صانة من
املالحقة الق�ضائية التي مت التفاو�ض
ب�ش�أنها مع ال�سلطات �سابقا ،وفقا ملا
ذكره املوقع الإخباري.

مليا
ا
ع
ردا
يتطلب
الطائ�ش
ال�شمالية
كوريا
�سلوك
�ستولتنربغ:
�إخالء مقر اجتماع عمايل يف بريطانيا ب�سبب
تهديد بوجود قنبلة

قال الأمني العام حللف �شمال
الأطل�سي ين�س �ستولتنربج يوم
�أول �أم�س الأحد �إن �سلوك كوريا
ال�شمالية ”الطائ�ش“ ميثل تهديدا
عامليا ويتطلب ردا عامليا .واحللف
لي�س طرفا مبا�رشا يف الأزمة التي
كانت �آخر ف�صولها �إجراء �ساد�س
و�أقوى جتربة نووية يف كوريا
ال�شمالية قبل �أ�سبوع لكنه دعا
بيوجنياجن مرارا �إىل التخلي عن
براجمها النووية والبالي�ستية.
وقال �ستولتنربج يف مقابلة مع
تلفزيون هيئة الإذاعة الربيطانية
(بي.بي�.سي) ”�إن �سلوك كوريا
ال�شمالية الطائ�ش تهديد عاملي
ويتطلب ردا عامليا وي�شمل هذا
حلف �شمال الأطل�سي بالطبع“.
وردا على �س�ؤال عما �إذا كان تعر�ض
جزيرة جوام الأمريكية يف املحيط
الهادي لهجوم �سي�ؤدي �إىل تفعيل
املادة اخلام�سة من اتفاقية حلف
�شمال الأطل�سي قال �ستولتنربج
”لن �أتكهن ب�ش�أن ما �إذا كانت
املادة اخلام�سة �ستطبق يف مثل هذا

املوقف“ .وتن�ص هذه املادة
على �أن �أي هجوم على دولة
ع�ضو باحللف يعد هجوما على
كل الدول الأع�ضاء .و�أ�ضاف
�ستولتنربج “نركز الآن متاما
على ال�سبل التي ميكننا من
خاللها امل�ساهمة يف حل �سلمي
لل�رصاع” .لي�س ثمة حل �سهل
ملثل هذا املوقف ال�صعب لكن
علينا يف الوقت نف�سه موا�صلة العمل
يف �سبيل حل �سيا�سي واال�ستمرار
يف ال�ضغط �أي�ضا بالعقوبات
االقت�صادية“ .وت�أهبت الواليات
املتحدة وحلفا�ؤها الحتمال
�إجراء جتربة �إطالق �صاروخ
بالي�ستي طويل املدى �آخر �أم�س
ال�سبت مبنا�سبة الذكرى التا�سعة
وال�ستني لت�أ�سي�س كوريا ال�شمالية
لكن مل ت�صدر ا�ستفزازات جديدة
و�سط فعاليات عديدة يف ال�شمال
بهذه املنا�سبة .وقال وزير الدفاع
الربيطاين مايكل فالون لبي.
بي�.سي �إنه ي�شعر بالقلق ال�شديد.
وقال ”نفعل الآن ما ميكننا فعله

لإيجاد حل دبلوما�سي وما ينبغي
فعله هو تفادي تدهور الو�ضع
�إىل �أي �شكل من �أ�شكال ال�رصاع
الع�سكري ب�أية حال“ .و�أ�ضاف
”الدفاع عن الأرا�ضي والقواعد
الأمريكية وال�شعب الأمريكي
م�س�ؤولية الواليات املتحدة متاما
لكن هذا الأمر يتعلق بنا �أي�ضا
فلندن �أقرب �إىل كوريا ال�شمالية
من لو�س �أجنلي�س“ .و�أ�شار �إىل
�أنه ال يعتقد �أن كوريا ال�شمالية
متلك يف الوقت احلايل �صاروخا
قادرا على ق�صف لندن لكنه قال
�إن برناجمها ال�صاروخي يت�سارع
ومدى �صواريخها يزيد.

�رضب مركز الإع�صار �إيرما
ال�سواحل الغربية ل�شبه جزيرة
فلوريدا الأمريكية يف الوقت الذي
خف�ضت فيه ال�سلطات املخت�صة
قوته �إىل الت�صنيف الثالث.
وحذرت ال�سلطات االمريكية من
�أن �إيرما رمبا يتجه ال�ستعادة
قوته مرة �أخرى .وت�شهد الوالية
انقطاع الكهرباء الغاز ب�شكل كامل
عن نحو مليون منزل ،كما غمرت
املياه بع�ض مناطق مدينة ميامي
ال�ساحلية والتي و�صل عمق مياه
االمطار يف بع�ض مناطقها �إىل 60

�سنتيمرت ا .
و ي�أ تي
ذلك بعد
�ساعات من
�رضب مركز
ا لإ ع�صا ر
ذاته اجلزر
اجلنوبية للوالية ك�إع�صار من
الفئة الرابعة .ومن املتوقع �أن
ي�رضب الإع�صار جزر كيز برياح
ت�صل �رسعتها �إىل  209كليومرتات
يف ال�ساعة ،قبل �أن يتجه �إىل
منطقة ال�شمال الغربي نحو �ساحل
خليج فلوريدا .و�أ�صدرت �سلطات
الوالية �أوامر ب�إجالء �أكرث من
 6.3مليون �شخ�ص من ال�سكان عن
منازلهم خ�شية تعر�ضهم "ملخاطر
على احلياة".
وكان الإع�صار قد دمر بالفعل

مناطق يف الكاريبي و�أ�سفر عن
وفاة نحو � 25شخ�صا .وت�شري
توقعات �إىل �أن الإع�صار �سي�ستمر
خالل �ساعتني يف منطقة جزر
فلوريدا كيز ،التي تت�ضمن منطقة
كي وي�ست .وكان م�س�ؤول قد حذر
من �أن البقاء يف اجلزر "�أ�شبه
باالنتحار" .وتقع مدن �أمثال
تامبا و�سانت بيرت�سبورغ يف م�سار
الإع�صار ،ومل تتعر�ض منطقة تامبا
باي ،التي يبلغ تعداد �سكانها
زهاء ثالثة ماليني ن�سمة ،لإع�صار
كبري منذ عام  .1921وقال ريك
�سكوت ،حاكم فلوريدا ،لربنامج
"توداي �شو" لقناة �إن بي �سي �إنه
على الرغم من �أن ال�سلطات كانت
قد ا�ستعدت خالل �أ�سابيع لو�صول
�إيرما� ،إال �أن التوقعات ب�ش�أن هذا
الإع�صار الكبري "مرعبة جدا".

�إيرما ي�ضرب �سواحل فلوريدا الغربية ً
خملفا خ�سائر قدرت
مبئات املليارات

قالت ال�رشطة الربيطانية �إنه
مت يوم �أول �أم�س الأحد �إخالء
فندق ومركز م�ؤمترات قريب على
ال�ساحل اجلنوبي الجنلرتا حيث
تعقد نقابات العمال الربيطانية
م�ؤمترها ال�سنوي ب�سبب تهديد بوجود
قنبلة.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن جراند هوتيل
يف برايتون حيث قُ تل خم�سة �أ�شخا�ص
يف تفجري للجي�ش اجلمهوري
الإيرلندي خالل م�ؤمتر حلزب
املحافظني عام  1984تلقى ات�صاال
هاتفيا من جمهول يف ال�ساعة 1530
بتوقيت غرينت�ش الأحد بوجود قنبلة
يف املبنى.
ومت �أي�ضا �إخالء مبنى برايتون �سنرت
القريب حيث يعقد م�ؤمتر نقابات

العمال الربيطانية اجتماعه وحيث
من املقرر �أن يعقد حزب العمال
املعار�ض م�ؤمتره ال�سنوي يف وقت
الحق من ال�شهر اجلاري.
وقالت �رشطة �سا�سك�س يف بيان
“جتري عمليات تفتي�ش وا�ستجواب
�شاملة للت�أكد ب�أ�رسع ما ميكن ما �إذا
كان االت�صال �صحيحا �أم ال.
“خرباء املفرقعات الع�سكريون
متواجدون يف �إطار عملية البحث .مل
يتم العثور على �أي �شيء غري عادي
يف الوقت احلايل”.

كوريا ال�شمالية تهدد ب�إحلاق "�أكرب �أمل" بالواليات املتحدة

حذرت كوريا ال�شمالية �أم�س االثنني
من انها �ستلحق بالواليات املتحدة
"�أكرب الأمل واملعاناة" يف حال ا�رصت
وا�شنطن على فر�ض عقوبات �أق�سى يف
جمل�س الأمن الدويل �ضد بيونغ يونغ
ردا على جتربتها النووية الأخرية.
و�أجرت كوريا ال�شمالية جتربتها
النووية ال�ساد�سة قبل �أ�سبوع وقالت
انها اختربت اطالق قنبلة هيدروجينية
ميكن تركيبها على �صاروخ  --مما
اثار ادانات دولية ودعوات ملزيد من
االجراءات الجبارها على و�ضع حد
لالزمة اخلطرية.
وت�سعى الواليات املتحدة اىل فر�ض
حظر نفطي على كوريا ال�شمالية وعلى
�صادراتها من الن�سيج وجتميد ا�صول
الزعيم كيم جونغ-اون والعمل على
حجب حتويالت العمال الكوريني
ال�شماليني يف العامل وذلك ردا على

التجربة النووية ،وفق م�رشوع
قرار كان قد وزعته على مندوبي
الدول الـ 15يف جمل�س الأمن
الدويل.
وا�ضاف البيان "االجراءات
املقبلة التي �ستتخذها جمهورية
كوريا الدميوقراطية ال�شعبية
�ستلحق بالواليات املتحدة �أكرب
الأمل واملعاناة الذي مل تختربه
�سابقا طوال تاريخها".
وتابع "�سي�شهد العامل كيف
ترو�ض جمهورية كوريا الدميوقراطية
ال�شعبية رجال الع�صابات الأمريكيني
عرب اتخاذ �سل�سلة اجراءات �أقوى مما
تخيلوه".
والتجربة النووية جاءت بعد
ا�سابيع على اطالق بيونغ يانغ
�صاروخني بال�ستيني عابرين للقارات
بدا وك�أنهما يجعالن الأرا�ضي االمريكية
يف متناول ال�صواريخ الكورية.
وخالل ع�شاء لالحتفال بربنامج
كوريا ال�شمالية النووي �أثنى زعيم
كوريا ال�شمالية كيم على التجربة
ال�ساد�سة وحث علماء البالد على
تطوير املزيد من اال�سلحة ،بح�سب
الوكالة ال�شمالية .وتقول كوريا
انها حتتاج اىل �أ�سلحة نووية حلماية
نف�سها ،اال ان الواليات املتحدة تتهم
بيوتغ يانغ "بتو�سل احلرب"
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

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

ال�صومال  :هجوم حلركة ال�شباب ومقتل  24جنديا يف ذكري هجمات � 11سبتمرب ..ت�شديد الإجراءات الأمنية مبطار القاهرة على رحالت نيويورك

لقي  24جنديا �صوماليا
م�رصعهم يف هجوم انتحاري
ام�س االثنني تبنته حركة ال�شباب
ال�صومالية املرتبطة بتنظيم
القاعدة ،بح�سب ما نقلت وكالة
رويرتز عن متحدث با�سمها.
وقالت الوكالة �إن احلركة
ا�ستولت على بلدة حدودية
�صومالية قرب كينيا بعد �أن نفذت
هجوما انتحاريا ب�سيارة ملغومة قبل �أن يقتحم م�سلحوها قاعدة ع�سكرية،
فيما ي�ؤكد �شهود عيان �أن املعارك ال تزال م�ستمرة.
وكانت الواليات املتحدة الأمريكية قالت الأ�سبوع املا�ضي الأربعاء �إنها
نفذت �رضبة جوية بالتعاون مع القوات احلكومية ال�صومالية و�سط البالد
وا�ستهدفت مقاتلي حركة ال�شباب مما �أ�سفر عن مقتل ثالثة منهم.

تنزانيا ت�صادر وت�ؤمم قطع املا�س خم�ص�صة للت�صدير
�أعلنت احلكومة التنزانية �أول �أم�س االحد "ت�أميم" قطع من املا�س تقدر قيمتها
ب 29,5مليون دوالر بعدما اتهمت ال�رشكة الربيطانية "بيرتا داميوندز" مالكة
املنجم بخف�ض قيمتها احلقيقية.
وردا على �س�ؤال للقناة احلكومية "تي بي �سي� ،"-1أكد وزير املالية التنزاين
فيليب مبانغو االحد "ت�أميم" هذه القطع امل�ستخرجة من منجم وليام�سون
داميوندز الذي متلك "بيرتا داموندز"  75باملئة منه واحلكومة  25باملئة.
واو�ضح ان قطع االملا�س هذه �صودرت يف  31اغ�سط�س يف مطار دار ال�سالم
الدويل بينما كانت مر�سلة اىل بلجيكا.
وذكرت ال�سلطات التنزانية ان وثائق املنجم ت�شري اىل ان قيمة هذه ال�شحنة
التي خف�ض وزنها عمدا تقدر ب 14,7مليون دوالر بينما تبلغ قيمتها احلقيقية
 29,5مليون دوالر.وكان م�س�ؤوالن كبريان يف قطاع املناجم ورد ا�سميهما يف
تقارير برملانية حول اال�شتباه بعمليات اختال�س مرتبطة با�ستخراج وجتارة
االملا�س ا�ستقاال من م�صنبيهما بامر من الرئي�س جون ماغوفويل.
وامل�س�ؤوالن هما وزير املناجم ال�سابق جورج �سيمبا�شاويني الذي كان حتى
ا�ستقالته وزيرا لالدارة املحلية والرئي�س ال�سابق لل�رشكة الوطنية للمناجم
ادوين نغونياين نائب وزير اال�شغال العامة والنقل حتى اخلمي�س.
وطلب الرئي�س من كل امل�س�ؤولني احلكوميني الذي وردت ا�سما�ؤهم يف هذا
التحقيق اال�ستقالة بانف�سهم بدون ان ينتظروا اقالتهم
وماغوفويل امللقب ب"اجلرافة" ،اثار اهتماما منذ توليه مهامه يف نهاية
 2015ب�سبب ت�شدده يف مكافحة الف�ساد.
وقد خا�ض مواجهات مع ال�رشكات املنجمية الكربى يف تنزانيا بعد تقرير
برملاين اتهمها بالتعمد يف تخفي�ض قيمة انتاجها ما ادى اىل فائت يف ربح
البالد بع�رشات املليارات من الدوالرات من ال�رضائب والر�سوم منذ .1988

اليون�سكو 1.8 :مليون طفل خارج التعليم يف جنوب ال�سودان

قال مكتب منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة يف دولة جنوب
ال�سودان (يون�سكو)� ،إن
احلرب التي ت�شهدها البالد
�أرغمت حوايل  1.8مليون
طفل على البقاء خارج مظلة
التعليم .وذكر �أن معدل الأمية
يف البالد حاليا و�صل ،% 73
رغم اجلهد الذي تقوم به
احلكومة واملنظمات الدولية لن�رش التعليم .و�أ�شار �رسدار عمر عالم امل�س�ؤول
القطري للمنظمة يف ت�رصيحات لل�صحفيني بجوبا ،مبنا�سبة اليوم العاملي
ملحو الأمية� ،إىل وجود خطط وبرامج تقوم بها املنظمة بالتن�سيق مع ال�سلطات
احلكومية املخت�صة جلعل التعليم واحدة من الأولويات الرئي�سية بالبالد.
و�أبان م�س�ؤول اليون�سكو �أن التعليم هو املفتاح الرئي�سي لل�سالم والتنمية
امل�ستدامة" ،لذلك يجب �أال تقف الفوارق الإثنية وال�سيا�سية عائقا �أمام ح�صول
النا�س يف جنوب ال�سودان على التعليم كحق".
وزاد عالم بالقول" :قمنا بالتن�سيق مع وزارة التعليم بو�ضع مناهج للتعليم
البديل ،كما �أن�ش�أنا العديد من مراكز حمو الأمية يف عدد من املناطق ،بجانب
الرحل ،كما قمنا بتدريب عدد من املعلمني
�إعداد برنامج تعليمي ي�ستهدف ُّ
املتخ�ص�صني يف تلك املناهج".
وبني �أن  % 69من املعلمني احلاليني غري حا�صلني على �شهادات جامعية
متخ�ص�صة ،م�ضيفا �أن " % 4فقط من املعلمني حا�صلون على �شهادات جامعية،
فيما البقية ميار�سون املهنة ب�شهادات الأ�سا�س والثانوي".
هذا وحتتفل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يون�سكو)
مبنا�سبة اليوم العاملي ملحو الأمية الذي ي�صادف � 8سبتمرب من كل عام.
ويحتفل العامل هذا العام  2017بهذا اليوم حتت �شعار "حمو الأمية يف عامل
رقمي" .وتعاين دولة "اجلنوب" التي انف�صلت عن ال�سودان عرب ا�ستفتاء �شعبي
عام  ،2011حربا �أهلية بني القوات احلكومية وقوات املعار�ضة اتخذت بعدا
قبليا ،وخلفت �آالف القتلى و�رشدت مئات الآالف ،ومل يفلح اتفاق �سالم �أبرم يف
�أغ�سط�س  2015يف �إنهائها.

�شددت �سلطات مطار القاهرة
الدويل ،يوم �أول �أم�س الأحد،
الإجراءات الأمنية لفح�ص حقائب
وركاب طائرة متجهة �إىل مدينة
نيويورك الأمريكية ،مبنا�سبة
عاما على �أحداث الـ 11
مرور 16
ً
من �سبتمرب ،والتي راح �ضحيتها
الآالف نتيجة انهيار برجي التجارة
العاملي بالواليات املتحدة.
وقالت م�صادر مطلعة يف مطار
القاهرة� ،إنه “متت زيادة �إجراءات
فح�ص بيانات الركاب املغادرين
على رحلة م�رص للطريان رقم 985
واملتجهة �إىل نيويورك ،ومراجعة

التعاون الإ�سالمي”:
ميامنار ترتكب �أعمالاً
وح�شية �ضد الروهينغا

و�صف ر�ؤ�ساء دول وحكومات منظمة
يتعر�ض
التعاون الإ�سالمي،الأحد ،ما
ّ
له امل�سلمون الروهينغا يف �إقليم �أراكان
غربي ميامنار ،بـ”الأعمال الوح�شية
املنهجية التي ت�شكل انتهاك ًا خطري ًا
للقانون الدويل”.
وجاء ذلك يف تو�صيات اجتماع عقدته
املنظمة على هام�ش قمتها للعلوم
والتكنولوجيا املنعقدة يف �أ�ستانة،
مببادرة من الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان ،وت�ضمنت دعوة حكومة
ميامنار �إىل اتخاذ جميع التدابري
الكفيلة بوقف “املمار�سات العن�رصية”
�ضد امل�سلمني الروهينغا.كما دعا
االجتماع حكومة ميامنار -بح�سب
بيان للمنظمة� -إىل “التعاون مع بعثة
تق�صي احلقائق التي كلّفها جمل�س
حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
ب�إجراء حتقيق �شامل وم�ستقل يف جميع
االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل،
وتقدمي مرتكبيها �إىل العدالة”.
َّ
وحث البيان حكومة ميامنار على
“اتخاذ جميع التدابري الكفيلة بوقف
�أعمال الت�شتيت واملمار�سات العن�رصية
�ضد م�سلمي الروهينغا ،والق�ضاء على
الأ�سباب اجلذرية لذلك ،و�ضمان عودة
م�ستدامة لالجئني الروهينغا امل�رشدين
داخلي ًا وخارجي ًا �إىل وطنهم”.
وطالب ال�سلطات يف ميامنار بـ”�إحياء
اتفاق �سابق حول فتح مكتب لل�ش�ؤون
الإن�سانية ملنظمة التعاون يف مدينة
ياجنون.وق َّدرت مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،عدد الروهينغا
الفارين من �أراكان �إىل بنغالدي�ش منذ
اندالع �أعمال العنف بنحو � 290ألف

هذه البيانات مع م�س�ؤويل
الأمن مبطار جي �إف
كينيدي بنيويورك”.
“متت
�أنه
و�أ�ضاف
زيادة تفتي�ش احلقائب
ب�شكل يدوي ،وفح�ص كل
حمتوياتها ،وا�ستبعاد �أي
�أ�شياء حمظور حيازتها
طبقًا للقوانني الأمريكية
�سواء الأمنية �أو اخلا�صة
�أو
الزراعي
باحلجر
البيطري وال�صحي ،حيث مت
احتجاز كميات كبرية من الع�سل
وال�سمن واملنظفات كانت بحوزة

الركاب”.
املتحدة
الواليات
وكانت
تعر�ضت يف � 11سبتمرب عام 2001
ملجموعة من الهجمات با�ستخدام
 4طائرات مت حتويل اجتاهها
لت�صطدم ب�أهداف حمددة ،حيث
جنحت  3منها باال�صطدام يف برجي
مركز التجارة العاملي مبنهاتن،
ومقر وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) ،و�سقط نتيجة ذلك
نحو  2973قتيال و 24مفقو ًدا،
�إ�ضافة لآالف اجلرحى وامل�صابني
ب�أمرا�ض جراء ا�ستن�شاق دخان
احلرائق والبخار ال�سام.

هنية ي�صل �إىل م�صر لبحث ح�صار غزة
قال متحدث با�سم حركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
�إن �إ�سماعيل هنية ،الرئي�س
اجلديد للمكتب ال�سيا�سي
للحركة ،و�صل �إىل م�رص يوم
ال�سبت يف �أول زيارة بعد
توليه املن�صب ليبحث مع
كبار امل�س�ؤولني يف القاهرة
احل�صار الذي يتعر�ض له
قطاع غزة .و�سعت حما�س يف
ال�شهور القليلة املا�ضية �إىل �إ�صالح
العالقات مع م�رص التي ت�سيطر على
املعرب احلدودي الوحيد لغزة �إىل
اخلارج.
وت�شعر م�رصبالقلق من العالقات
بني حما�س وجماعة الإخوان
امل�سلمني التي �أطيح بها من ال�سلطة
يف م�رص بعد احتجاجات حا�شدة
�ضدها.
وت�سيطر حما�س على قطاع غزة
وخا�ضت ثالث حروب مع �إ�رسائيل
منذ  .2008وتطبق م�رص منذ �سنوات
طويلة �إجراءات �أمنية �صارمة على
احلدود مع القطاع الذي حتا�رصه
�إ�رسائيل برا وبحرا وجوا .وقال
فوزي برهوم املتحدث با�سم حما�س
�إن املحادثات مع م�رصتركز على
ح�صار غزة ور�أب ال�صدع مع حركة
فتح بزعامة الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س.
و�أكد م�صدر م�رصي و�صول هنية
على ر�أ�س وفد كبري م�ضيفا �أنه

�سيبحث مع امل�س�ؤولني تخفيف
القيود يف معرب رفح �أو رفعها
والو�ضع الأمني على احلدود و�إمدادات
الطاقة للقطاع .وانتخب هنية رئي�سا
للمكتب ال�سيا�سي حلما�س يف مايو .
وللحركة جناح ع�سكري كبري يف غزة
منذ انتزعت احلركة ال�سيطرة على
القطاع من حركة فتح يف  .2007ويف
حماولة لإنهاء �سيطرة حما�س على
غزة �أوقف عبا�س مدفوعات �إمدادات
الكهرباء الإ�رسائيلية للقطاع الأمر
الذي جعل التيار ي�صل �إىل ال�سكان
�أقل من �أربع �ساعات يوميا يف
الغالب �أو �ست �ساعات على الأكرث.
وتعهد عبا�س مبوا�صلة العقوبات
قائال �إنه ي�ستهدف حما�س ولي�س
�سكان غزة .وردا على ذلك حتاول
حما�س اخرتاق العقوبات عن طريق
حت�سني العالقات مع م�رص ودول
عربية �أخرى .وتراقب �إ�رسائيل
التي وقعت معاهدة �سالم مع م�رص
عام  1979املناق�شات بني القاهرة
وحما�س عن كثب.

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
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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الن�شاط املدر�سي ودوره يف تنمية الوعي الوطني
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان :
لعل واحدة من �أهم الأهداف الرتبوية
الهامة التي ت�ؤديها املدر�سة هي تنمية
الروح الوطنية واالعتزاز بالهوية الوطنية
وتكوين الإنتماء �إىل وطن �أو بلد ما لدى
الطالب ،وهو ما ن�سميه اكت�ساب الوعي
الوطني � ،إ�ضافة �إىل ما تلعبه من دور كبري
يف اك�سابهم املعارف واملعلومات الأكادميية
الأ�سا�سية و�إعدادهم علميا وثقافيا ليلعبو
دورهم الإيجابي يف امل�ستقبل على ال�صعيدين
املحلي والعاملي  ،ومدهم باخلربات
احلياتية التي تفيدهم وتكون لهم زادا
يف حياتهم امل�ستقبلية  ،ومن �أهم الربامج
التي حتقق تلك الأهداف ال�سامية الأن�شطة
املدر�سية التي تنعك�س مبا�رشة يف �شخ�صية
و�سلوكيات التلميذ �سواءا كان ذلك كفرد عادي
�أو كمواطن وكائن اجتماعي قادر على القيام
بت�أدية �أدواره وواجباته بفعالية ون�شاط
 ،مما يجعل منه �إن�سانا متكامال اجتماعيا
وروحيا وج�سميا وعقليا ووجدانيا ونف�سيا.
�أمابرامج الن�شاط املدر�سي التي تنطلق
من املدر�سة  ،فيعد التخطيط امل�سبق
رصا مهما يف جناحها ،فالبد من
لهاعن� ً
حتديد �أهداف برنامج الن�شاط املدر�سي
مبا يتفق مع اخلطة العامة للتعليم وحاجات
املتعلمني النف�سية واالجتماعية والثقافية
واملهنية واملتطلبات االجتماعية والثقافية
للمجتمع  ،ومكان تنفيذ الربنامج واملرحلة
التعليمية التي يتعلق بها الن�شاط  ،كذلك
حتديد الو�سائل والطرق لتحقيق الأهداف
من الن�شاط يف �ضوء الإمكانات املتاحة
و�إمكانات �أع�ضاء الربنامج وحتديد اخلطوط
العري�ضة لتنفيذ �أهداف جماعة الن�شاط
،واملدى الزمني الكايف لتنفيذها والتن�سيق
بني خطوات التنفيذ وو�سائل تقومي الربنامج
بعد فرتة و�أخرى و�إتخاذ الإحتياطات
امل�سبقة ملقابلة �أي م�شكلة �أوطارئ و�إتخاذ
التدابري والإجراءات الالزمة للتغلب عليها
متى ما حدثت ويف الوقت املنا�سب .
�أما تنظيم اجلماعة فهو املقوم الرابع من
مقومات جماعة الن�شاط املدر�سية  ،وفيه
ي�رشح الرائد �أهداف تكوين اجلماعة ومواعيد
�إجتماعها و�أمكنة الإجتماع ،ويتم �إختيار
رئي�س للجماعة ووكيل لها ،و�أمني لل�صندوق
و�سكرتري للجماعة ،و�سجل للجماعة يدون
فيه �أ�سماء الطالب امل�شرتكني والف�صول
الدرا�سية التي ينتمي �إليها الع�ضو وحتديد
الأعمال التي يقوم بها الطالب كل ا�سبوع
وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .
ال�سمات العامة جلماعة الن�شاط الطالبي:
ولكي تكون اجلماعة رائدة وفعالة يف
ن�شاطها ولتحقيق بلوغ درجات الإ�شباع التي
ين�شدها الطالب من جراء �إن�ضمامه لهذه
اجلماعة يجب �أن تنفرد اجلماعة ب�سمات
خا�صة متيزها عن بقية اجلماعات املماثلة
الأخرى مثل ال�سمات التالية ::
 1التجان�س� :أما التجان�س بني جماعةالن�شاط فله �أ�سا�س نف�سي يقوم عليه
وهو امليل واالنتماء امل�شرتك بني �أفراد
املجموعة �إىل هواية معينة ،وهذا امليل
قائم على �أ�س�س �سيكولوجية طبيعية ،بينما
التجان�س بني طالب الف�صل يقوم على �أ�سا�س
ال�سن �أوالدرجات يف الإمتحان .
 2و�ضوح الهدف  :فجماعة الن�شاط لها �أهدافمتاما بالن�سبة جلميع �أع�ضائها �،أما
وا�ضحة
ً
يف جماعة الف�صل فغال ًبا ما تكون الأهداف

�أوالفائدة من درا�سة مادة معينة غري وا�ضحة
متاما بالن�سبة للطالب.
 3احلرية :ويق�صد بها احلرية يف �إن�ضمامالطالب �إىل جماعة معينة (�إختيارية) ،بينما
اليتوفر ذلك للطالب يف �إختيار ف�صل الدرا�سة
�أو املادة الدرا�سية فيه ،كما �أن جماعة
الن�شاط هي التي ت�ضع الربامج التي تنا�سبها
يف حني �أنه من النادر �أن ي�شرتك طالب �أي ف�صل
يف و�ضع برامج الدرا�سة اخلا�صة بهم.
 4التلقائية :وهي تتوفر يف ن�شاط اجلماعةاملدر�سية لأن الأع�ضاء يف اجلماعة يعملون
مبا مييلون �إليه ،وماي�شبع رغباتهم هم
ب�شكل ذاتي وتلقائي متاما  ،والن�شاط يف
دافعا خارج ًيا بعك�س
اجلماعة اليتطلب
ً
الن�شاط الدرا�سي الذي قد يعتمد خا�صة يف
البداية على الدوافع اخلارجية مثل الوالدين
و�أولياء الأمور وغريهم .
 5الإيجابية يف الن�شاط  :يقوم الأع�ضاء يفجماعة الن�شاط بدور �إيجابي �إذ يقوم الأع�ضاء
بو�ضع الربامج والإ�شرتاك يف تنفيذها �،أما
جماعة الف�صل فتغلب عليها �صفة ال�سلبية
واملدر�س يف الف�صل هو حمور الن�شاط
ومر�سله وم�صدره  ،بالرغم من �أن الرتبية
احلديثة تطالب ب�أن تكون الدرا�سة متمحورة
حول التلميذ و�أن يكون دور التلميذ �إيجابيا
يف الف�صل �أي�ضا كما هو �إيجابي يف جماعة
الن�شاط املدر�سي .
 6الرتويح� :إن التجان�س يف جماعة الن�شاطعلى �أ�سا�س الت�شابه يف امليول والإ�ستعدادات
وو�ضوح الهدف والتلقائية  ،كلها عوامل
تبعث يف نفو�س جماعة الن�شاط املدر�سي
ال�شعور بال�سعادة والإرتياح ،ولذلك يجب
�أن تغلب على ن�شاط اجلماعة �صفة الرتويح
حتى ال ميل الأع�ضاء من العمل يف اجلماعة
ومن �أجل �ضمان ا�ستمراريته ..
 7زيادة التعامل بني الرائد و�أع�ضاء اجلماعةوبني �أع�ضاء اجلماعة نف�سها �أكرث من ذلك
التفاعل الذي يجده داخل الف�صل
 8نقل �سلطة الرائد و�سيطرته يف جماعةالن�شاط �إىل اجلماعة حيث ي�سود جو من
النقا�ش وتبادل الآراء بني الأع�ضاء ب�شكل
اليتوفر داخل الف�صل .
مزايا الن�شاط الطالبي -:
مبا �أن الن�شاط الطالبي يحقق العديد
من املزايا والفوائد والتي تتوفر لكل من

الطالب واملنهج و�إدارة املدر�سة واملعلمني
والبيئة فيمكن تف�صيله يف النقاط التالية
كالآتي -:
�أوال :املزايا �أو الفوائد التي يحققها
الطالب :-:
يهدف الن�شاط الطالبي بالن�سبة للطالب �إىل
حتقيق ما يلي ::
 1ت�شجيع النمواخللقي والروحي فيهم - 2تقوية ال�صحة العقلية والبدنية لديهم
 3حتقيق النمواالجتماعي ال�شاملفيما بينهم من خالل التفاعل البناء بني
�أفراد املجموعة وتبادل الآراء وامل�صالح
املعلوماتية واملهارية والأخالقية والفكرية
فيما بينهم ..
 4تقوية العالقات االجتماعية ال�سليمةوتوثيق العالقات بني الطالب وبيئتهم.
� 5إيجاد الفر�ص �أمام الطالب كي يطورورغباتهم
قدراتهم االبتكارية وي�شبعوا
وميولهم
� 6إك�ساب الطالب مهارات ومعارف جديدةيف جماالت خمتلفة.
ممار�سة االهتمامات القدمية واكت�ساب
مهارات جديدة 7-
 8الإ�سهام يف عملية التوجيه والإر�شادالنف�سي والرتبوي
ثانيًا :املزايا �أو الفوائد بالن�سبة لإدارة املدر�سة:
يهدف الن�شاط الطالبي بالن�سبة �إىل �إدارة
املدر�سة �إىل حتقيق ما يلي-:
يقوي خربات العاملني باملدر�سة يف
جماالت العمل املختلفة 1-
 2يوجد تعاون قوي بني الطالب و�أع�ضاءهيئة التدري�س والإدارة يف املدر�سة
التقريب بني اجلماعات املختلفة
باملدر�سة وتنمية العمل اجلماعي املن�سق
فيما بينهم 3-
 4يعد الن�شاط الطالبي و�سيلة مهمة يفحتقيق النظام املدر�سي وتفعيله وت�سهيل
تنفيذه
ً
ثالثا :بالن�سبة للمنهج: -:
يهدف الن�شاط املدر�سي بالن�سبة للمنهج
�إىل حتقيق ما يلي-:
 1يقوي اخلربات التي يكت�سبها الطالب يفالف�صل من خالل املمار�سات العملية الإ�ضافية
التي يوفرها للتالميذ من خالل ان�ضمامهم
ملجموعات الن�شاط املختلفة .

 2يك�شف عن خربات تعليمية جديدة قديحتويها املنهج ويعمل على دعمها وتطبيقها
عمليا
 3يهيئ فر�صا جديدة للتوجيه والإر�شادالنف�سي ،واالجتماعي واملهني مما يرتتب
عليه توجيه التالميذ �إىل ما ينا�سبهم من
جماالت عمل م�ستقبلية
 4ين�شط العملية التعليمية داخل الف�صلوخارجه
رابعًا :بالن�سبة للمعلمني
يهدف الن�شاط الطالبي بالن�سبة للمعلمني
�إىل الآتي -:
 1تكوين عالقات قوية حيث يكونامل�رشفون على �أع�ضاء املجموعات من
املعلمني على �إت�صال دائم مع املعلمني من
جانب ب�شكل م�ستمر  ،وفيما بينهم من جانب
�آخر �أي�ضا  ،مما ي�ؤدي �إىل �صقل مقدراتهم
على تنظيم برامج الن�شاط ا ملختلفة وكذلك
تطوير �إمكانياتهم العلمية والعملية ..
�2إحرتام الطالب وتقديرهم و�إ�سعادهمو�إدخال ال�رسور يف �أنف�سهم من خالل الن�شاط
الطالبي.
 3تقديراحتياجات الطالب على �إختالفرغباتهم.
 4من خالل الن�شاط ي�ستطيع املعلمون �أنيجربوا العمل مع الطالب .
 5تعلم املرونة ،ال�صرب،الواقعية ،الدقةيف املواعيد.
 6تكوين اجتاه �إيجابي ومتفائل بالن�سبةللم�ستقبل.
خام�سا :بالن�سبة للبيئة واملجتمع املحلي
ً
يهدف الن�شاط الطالبي بالن�سبة للبيئة
واملجتمع املحلي �إىل حتقيق ما يلي :-:
 1العمل على توفري عالقات �أف�ضل بنياملدر�سة والبيئة وتقوية الرتابط بينهما
حتقيقا للم�صلحة االجتماعية العامة وحتويل
املدر�سة �إىل م�ؤ�س�سة اجتماعية حقيقية
 2العمل على زيادة الإهتمام بالعواملالتي تربط املدر�سة والبيئة املحيطة .
 3ي�ستطيع الن�شاط املدر�سي �أن يفعلدور بع�ض امل�ؤ�س�سات املوجودة داخل
املجتمع.
 4عن طريق الن�شاط يزاد دور املدر�سةيف خدمة البيئة املحلية وم�ساهماتها يف
التنمية االجتماعية.

5

الثالثاء 2017 /9 /12

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

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

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.

الدول الأكرث �سعادة يف العامل ..

�صنفت البلدان الأكرث �سعادة يف العامل،وكان �سكان الرنويج املرتبة الأوىل يف
قائمة �أ�سعد النا�س على الأر�ض ،لي�أتي خلفهم �سكان كل من الدمنارك و�إي�سلندا وفقا
ملجلة "�سبيكتور" الربيطانية.
فيما احتلت الواليات املتحدة الأمريكية املرتبة  14وبريطانيا املرتبة .15
وجاءت اململكة العربية ال�سعودية يف املرتبة  34ورو�سيا يف املرتبة  ،49وال�صني
املرتبة  ،79هذا ومل تدخل الهند قائمة الدول.

مرور  121عام على �أ�سرع حرب يف التاريخ

وا�شتعلت نريان هذه احلرب يف
�أعقاب وفاة ال�سلطان "حمد بن ثويني
البو�سعيدي" ،والذي تويف � 25أغ�سط�س،
ومن بعدها �سعى ابن عمه ون�سيبه خالد
بن برغ�ش لال�ستيالء على احلكم ،وما
�أن اتيحت له الفر�صة حتى اعتربت
االمرباطورية الربيطانية هذا الأمر متردا
ي�ستحق التدخل .وكانت معاهدة جرى
توقيعها بني زجنبار وبريطانيا يف 1886
تق�ضي مبوافقة القن�صل الربيطاين على من يرتقي عر�ش اململكة ،وهو مامل يقوم به
برغ�ش ،الأمر الذي دعا االمرباطورية الربيطانية لأن تنذر بن برغ�ش بالتنازل عن
احلكم ،لكنه مل ي�ستجيب لالنذار وحترك يف اعداد جي�ش من �ألفي وثمنمائة جندي
و�أوكل له مهمة حت�صني الق�رص .ويف �صباح  27اغ�سط�س وكانت املهلة الربيطانية قد
انتهت بد�أت القوة يف التحرك ،وخالل االربعني دقيقة التي هي مدة احلرب ،ق�صفت
ال�سفن احلربية الربيطانية الق�رص امللكي ،وفر ال�سلطان �إىل امل�ست�شار الأملاين
وح�صل على حق اللجوء ومت نفيه لدار ال�سالم .وبذلك �إتنهت �أ�رسع حرب م�سجلة يف
التاريخ ويعود احلكم وفقا للر�ؤية الربيطانية يف زجنبار تلك اجلزيرة الهادئة.

ديزنى» تقرر العودة للهجة امل�صرية ..لدبلجة
�أفالم الر�سوم املتحركة

قررت ديزين الرتاجع عن دبلجة
�أفالمها للر�سوم املتحركة بالعربية
الف�صحى وعادت �إىل اللهجة امل�رصية
مرة �أخرى بعد حمالت تطالب بذلك
على من�صات التوا�صل.
ودعت �صفحة "ديزين بالعربي" لهذه
احلملة قبل �أربعة �أعوام م�ضت على
في�سبوك متابعيها �إىل توقيع عري�ضة

�إلكرتونية ملطالبة �رشكة ديزين
العاملية ب�إلغاء قرارها ب�ش�أن
الدبلجة بالف�صحى.
وتزامنت املوجة الثانية عام 2014
مع ها�شتاغ �#أنقذوا_ديزين مع
ظهور الن�سخة املدبلجة من فيلم
 Frozenاملعروف عرب ًيا با�سم
"ملكة الثلج" ،والتي �أثارت ا�ستياء
قاعدة كبرية من متابعي وحمبي
�أفالم الر�سوم املتحركة ،وذلك بعد

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

عرثت بال�صدفة على �سيارتها امل�سروقةبعد  38عاما..

�شاهدت مالكة �سيارة فرن�سية من
نوع بيجو � ،104سيارتها التي �رسقت
قبل  38عاما ،بعد �أن عرثت عليها
مهجورة يف بركة موحلة ،انخف�ض
من�سوب املياه فيها ب�سبب اجلفاف،
�رشقي العا�صمة الفرن�سية باري�س.
وانتبه �أحد املارة ال�سيارة ،التي
�سرُ قت يف عام  ،1979بال�صدفة وقد
غطاها الوحل من كل جانب ،وكان
من املده�ش �أن ال�سيارة ال تزال يف
حالة جيدة� ،إال من بع�ض احل�رشات التي �سكنتها وعاينت ال�رشطة ال�سيارة يف منطقة "�شالون
�إن �شامباين" ،على بعد  100ميل �رشقي باري�س االثنني املا�ضي ،للت�أكد من عدم وجود جثة فيها
قبل ا�ستعادتها .وبدوره قال فرانك مينارد ،وهو ميكانيكي قام ب�سحب ال�سيارة �إىل املر�آب الذي
يعمل فيه" :ال يزال طال�ؤها الأزرق كما هو ،وم�صداتها مل تهرتئ� .إنه �شيء مذهل .رغم �أنها كانت
حتت املاء لفرتة طويلة ف�إنها ال تزال بحالة جيدة" .و�أو�ضح مينارد" :حتى املقاعد وجدتها يف
حالة جيدة ب�شكل مده�ش ،وبقي لونها البيج كما لو �أنه مل ي�ستعملها �أحد ،وال يزال ب�إمكانك قراءة
لوحة الأرقام ب�سهولة" .وتعد �سيارة بيجو  ،104وهي فرن�سية ال�صنع وذات �أربعة �أبواب ،ذائعة
ال�صيت يف ال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�ضي ،وكانت واحدة من �سمات ذلك الع�رص .و
رف�ضت مالكة ال�سيارة ،الك�شف عن ا�سمها� ،أعلنت عن �رسقتها ،فقد عادت ملكيتها تلقائيا �إىل �رشكة
الت�أمني� ،إال �أنه �سيكون ب�إمكانها �إلقاء نظرة على �سيارتها وا�سرتجاع ذكريات املا�ضي

�شرطة ماليزيا تبحث ا�ستخدام الدراجة
�سكوتر فى دورياتها حفاظا على البيئة
تتطلع ال�رشطة املاليزية �إىل ا�ستخدام الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية �سكوتر
ف�ض ًال عن ال�سيارات الهجينة التى تعمل بالبنزين والكهرباء لتوفري الطاقة فى امل�ستقبل القريب؛
وذلك فى �إطار "املبادرة اخل�رضاء" لل�رشطة للحفاظ على البيئة .قال �رسى ذو الكفلى عبد
الله ،رئي�س اللجنة املعنية بهذه املبادرة� ،إن الإدارة تبحث كيفية ا�ستخدام دوريات ال�رشطة
وال�سيارات الهجني ،م�شريا �إىل �أن ال�رشطة قامت
للدراجات �إىل جانب "ال�سكوتر"
الغر�ض ،مو�ضح ًا �أن ال�رشطة طبقت
لهذ ا
ب�رشاء  33دراجة كهربية "�سكوتر"
فى جزيرة مابول بوالية �صباح.
بنجاح م�رشوعا للطاقة ال�شم�سية
كان يتم ا�ستخدام املولدات للح�صول
و�أ�ضاف ذو الكفلي" :فى ال�سابق،
قمنا بتوفري الطاقة ال�شم�سية جنبا
ا لآ ن
على الكهرباء ولكن
املولدات ،وفى غ�ضون عام
�إىل جنب مع
�أن ن�سرتد تكلفة ا�ستثماراتنا".
و�شهرين ،نتوقع
وفقا ل�صحيفة "نيو �سرتيت�س
و�أ�شار امل�سئول -
 �إىل �أن ال�رشطة تتطلع �إىلتاميز" املاليزية
ال�شم�سية
الطاقة
م�رشوع
تطبيق
جزر �أخرى� ،أم ًال فى
فى
واملولدات
ثانى
انبعاثات
مزيد من خف�ض
ا�ستخدام
وتقليل
الكربون
�أك�سيد
�صحفى � -إنه مت �إبالغ
الكفلى  -فى م�ؤمتر
وقود الديزل .وتابع ذو
ا�ستخدام و�إعادة تدوير)
قوة ال�رشطة بالعمل وفق مفهوم � 3Rأى (تقليل� ،إعادة
فى روتينهم اليوم

دبلجتها بالف�صحى.
وبدورهم �أطلق عدد من رواد مواقع
التوا�صل ها�شتاغ #ديزين_الزم_

ترجع_م�رصي للمطالبة بعودة
دبلجة �أفالم الر�سوم املتحركة
ال�شهرية والت ديزين باللهجة
امل�رصية بعد �أن تقرر بيع حق دبلجة
هذه الأفالم مل�ؤ�س�سة يف الإمارات،
وهو ما �أدى �إىل تغيري الطابع الذي
اعتاده حمبو هذه الأفالم على مدار
�سنني.
ومن جهة اخري بد�أت دبلجة �أفالمها
�إىل العربية يف منت�صف ال�سبعينيات،
وذلك بدبلجة فيلم "�سنو وايت
والأقزام ال�سبعة" من �إنتاج عام
 ،1937ثم توالت الأعمال املدبلجة
بالف�صحى يف ال�سنوات التالية يف
م�رص ولبنان ،ب�إ�رشاف مبا�رش من
ديزين الأم.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

ملحق الآداب والفنون
نحو ثقافة وطنية دميقراطية فاعلة

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

را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

الفنان عمر �صالح� :شهد الفن االرتري طفرة كبرية م�شهودةرغم الظروف التي متر بها البالد وما تبقى هو تطوير املدار�س املو�سيقية والفنية
اجلزء الثاين واالخري

ان الفنان االرتري قدم وظل يقدم ق�صائد بينة املعنى عذبة
�سل�سة ،يرتاح لها ال�سامع ويجري بها الل�سان يف �سهولة وي�سر ،كلمات
خفية املعنى ثقيلة النطق غريبة على ال�سمع� ،صادقة يف القول،
فاكرثوا من الق�صائد واال�شعار يف الغر�ض الذي ينا�سبهم ،عك�س
التي التطابق نف�سيتهم ،وابدعوا كل االبداع وتفننوا يف مدح
االبطال الذين دحرو العدو الغا�شم عن بكرة ابيه من البالد
ب�ألفاظ رقيقة و�سهلة وكالم ح�سن وعذب ،قدموا اروع اال�شعار
الكفوءة وا�ضحة العبارة ،مثرية للعزائم ،م�ستنه�ضة للهمم ،دقتها
جتمع االلفاظ بحالوة االيقاعات وتقرب املعاين ب�سهولة التعبري
دفعت اىل حتقيق ن�صر م�ؤزر �أبهر العامل ،وتذوقوها هم قبل ان
يتذقها االخرين ،وغر�ست يف �أنف�سهم �شعورا واح�سا�س وطنيا
جيا�شا ،هكذا و�صف الفنان عمر ال�شعور واالح�سا�س الوطني التي
كانوا يتمتعون به يف تلك الفرتة -:
قائالً"طبعا بالت�أكيد �شعورنا كان عال جدا ،لأن
كما ذكرت يف ال�سابق منطلق كافة االغاين الثورية
كانت الإنت�صارات التي يحققها جي�شنا البا�سل الأوىل
تلو االخرى ،وكان اجلميع �سواء كان املقاتلني
الأ�شاو�ش وال�شعب الأبي يعرف ان اجلي�ش هو الذي
من حقق تلك االنت�صارات ،لكن االن�سان االبعيد
عن الواقع املتعط�ش ل�سماع اخبار ثورته  ،كان
يتعرف على اخبار ثورته من خالل االغاين الثورية
احلما�سية ،ومن ثم يتعط�ش لاللتحاق ب�صفوف
جزء من �أولئك الأبطال  ،زرت
املقاتلني ،ليكون
ً
انا �شخ�صيا مرتني ال�سودان ،حينها �شاهدت الكثري
من ال�شباب يتبادرون للإلتحقا بالثورة مبا�رشة
بعد انتهاء احلفل  ،لذلك �شعورنا كان عال جدا،
كان يعك�س قوة املقاتلني واالنت�صارات املحققة يف
�ساحات القتال.
ابدع الفنان عمر يف �أداء اال�شعار والق�صائد
الفخرية واملدحية ال�ستنها�ض همم الثوار ،
باال�ضافة اىل االغاين الغزلية واالجتماعية املعربة
عن مايف الوجدان ،حيث قدم ق�صائد رائعة
وناعمة ،فقدم ق�صائد رقيقة وعذبة وجذابة للقلوب
والآذان ، ،وكان هدفه تقريب �أغانيه من �سامعه
 ،وكلماته مرهفة االذن ودقيقة النظر ،ا�ستنبط كل
ذلك من التجارب واخلربات التي اكت�سبها من خالل
تعامله مع الفنانني وال�شعراء االرتريني املبدعني
املعطائني � ،سكب �أغلب �شعرهم يف الغزل والوطنية
واالجتماعية ،يقول الفنان عمر  -:اكت�سبت وتعلمت
كل �شيئ من االلف اىل الياء يف تلك الفرتة من اولئك
املبدعني ،لأين مل �أكن �أعرف �شيئ من االغاين ،
بل جمرد هوايا وتقليد وترديد اغاين الكبار يف اي
مكان ،لكن اكت�سبت من الفرقة معرفة لوائح وقوانني
الفن الغنائي والنوتة املو�سيقية التي تعترب لغة
عاملية ،وكنت احد ال�شباب الذين تلقوا درو�س على
م�ستوى ال�شهادة يف املو�سيقى ،ومن خاللها رفعت
من م�ستواي الغنائي واالكادميي ،ومل ا�ضف على ذلك
يف الغربة اال بعد املعارف واملكت�سبات الب�سيطة،
ومل تكفي املواهب وامليول لوحدها لتكون فنانا
مبدعا ،بل ينبغي دعمها بالعلم واملعرفة واخلربات
والتجارب واالطالع اليومي وبذل اجلهود ،واملواكبة
واملتابعة امل�ستمرة ،الن هناك يف كل عمل تقوم
به عقبات وعراقيل فبدون العلم واملعرفة وكل ما
ذكرناه الميكن جتاوز العقبات والتحديات ،فلذلك
كل عمل تقوم بها البد ان ي�ستند اىل العلم واملعرفة.
.
�إن ال�شعب االرتري اال�صيل الذي ابدع ومازال يبدع يف جمال
الفن واالدب ،حري �أن يفتخر ويعتز بعاداته وتقاليده وتراثه
�سواء كانت تراثية �أو
الغني� ،إنه ميتلك �أغاين رائعة وجميلة
ً
ع�صرية ،غزلية �أو وطنية ،والفنان عمر يعرب عن الفن منطلقا
من هذا االبداع الفني الوطني ويقول-:
الفن بالن�سبة يل هو حياة � ،شعور وفرح ووجود
ودواء  ،والفن بنظري هو حا�سي�س يتوغل من �شخ�ص
اىل �آخر  ،وتعرب عن م�شاكل وافراح النا�س يف احلياة
اليومية ،وت�ستطيع رفع معنويات االن�سان  ،وب�صفة
عامة الفن بكل انواعه يعترب على امل�ستوى العاملي
قوة �ضاربة والميكن اال�ستغناء عنه.
وي�ستوحي الفنان عمر �صالح كافة �أغانيه �سواء الوطنية
والغزلية واالجتماعية من الواقع  ،يحب ي�سرد فيها احلداث

الواقعية يف كل املجاالت االجتماعية ،حول هذا يقول هذا الفنان
املبدع-:
 اعتمد على الواقع واعتمد على حياة ال�شعباالرتري �سواء يف الن�ضال او يف الغربة ،فهناك
او�ضاع تتطلب ال�شجاعة والب�سالة وال�صرب كما يف
امليدان والغربة اي�ضا  ،فاذا كانت االغاين وحتى
الفن التمثيلي وغريه من انواع الفنون املتعددة ،
وكل ما يبتعد عن الوقائع لي�س له قبول وبعيد عن
احلقيقة ،البد الرتكيز على على الوقائع التي تعرب
عن الفرح واملرح واحلياة املعي�شية لل�شعب ،وتفكر
مليا هل تلقى الر�سالة التي اريد ار�سالها جتاوب
و�صدى من اجلمهور  ،وما هي مدى قوتها واهميتها
 ،وان تعمل معطيا الواقع االجتماعي اهمية كبرية
وتعرف مكانته وان ت�ستويف متطلبات االزمنة
الثالث خا�صة احلا�رض وامل�ستقبل وتاخذ العربة
من املا�ضي ،وللتفوق على ذلك يتطلب منا االطالع
والقراءة امل�ستمرة  ،مما ي�ساعد ذلك على اداء
املهمة ب�شكل منطقي ومقبول ،وباعتبار �أن كل انواع
الفنون تدخل يف االحا�سي�س وامل�شاعر البد ان تنبع
من الواقع  ،فان مل تكن كذاك فقد ف�شلت الر�سالة من
اولها دون �شك.
كيف ين�سق الفنان �صالح عمر ق�صائده الفنية وفق االزمان
الثالث املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل؟
 بالفعل البد من التن�سيق بني االزمان الثالثمثل اغاين الفنان وملك االغنية لغة التجري الفنان
املبدع " ود �أمري"  ،جند جميع اغانيه الزالت حية
حتى يومنا هذا  ،يتوارثها جيل بعد جيل �آخر
ويرددها اجلميع ،اما نحن اجليل اجلديد او جيل
الثورة  ،يف بع�ض االحيان كنا ن�ضطر نقدم اغنية
خا�صة مبوقف ما او معركة ما ،فحينها تكون
حمبوبة ورائعة وت�رضب الهدف ومن ثم تتال�شى مع
انتهاء الهدف والو�ضع ،لكن كلما �سمعت االغنية
بعد فرتة طويلة ترجع وتتذكر الواقع واحلدث
الكبري الذي قدمت فيه االغنية ،فاالغاين التي ت�ؤثر
على امل�ستمع هي االغاين التي قدمت �رشحا وافيا
عن احلدث والواقع لل�شعب االرتري يف تلك الفرتة،
النها ت�رسد للم�ستمع يف الوقت احلا�رض كيف كان
املا�ضي ،مثال اغنية" بابا" انا قدمتها نيابة عن
ال�شعب االرتري الذي كان يعاين حينها من الغربة
قدمتها بابني "منرياي"  ،حيث يقول البع�ض هل
منرياي هذا ابن الفنان عمر ام انه جمرد �إ�سم ؟ فمنري
هو ابني مولود �سنة  1983يف م�ست�شفى حليبت يف
ال�ساحل ،من ابيه عمر �صالح وامه فاطمة حممد
عمر من منطقة �شعب ،فعندما ذهبت اىل ال�سودان
اخذت معي ابني وزوجتي  ،وبعدها اغرتبت اىل
اململكة وحينها اح�س�ست بالغربة ،وحتى عندما
كنت يف ال�سودان كنت بعيدا عن ابني منري  ،كنت
مع الفرقة يف حمل وهو مع امه يف موقع �آخر ،وكنا
نلتقي نادرا ما  ،لكن يف الغربة ا�شتقت اليه كثريا،
النني كنت جمهول ومل يكن عندي اقامة  ،وحينها
�س�ألت نف�سي هل يا عمر �ستلتقي بابنك مرة اخرى،
ومن هنا انطلقت فكرة ا�صدار البوم جديد من �ضمنها
اغنية  "،بابا" با�سم منرياي ،وقدمتها منطلقا من
ال�شوق العميق النابع من الوجدان ،فحينها اذا مت
القب�ض علي البد ان تعيدين ال�سلطات ال�سعودية اىل
اثيوبيا ،واذا عدت هناك كان م�صريي املوت بال
�شك ،واالغنية طبعا و�صلت اىل اجلمهور وحققت
مبتغاها ،وخا�صة االبناء الذين اغرتب ابائهم،
وال�سيما االطفال يرددون كلمة بابا" النها كلمة
ح�سا�سة وجميلة و�سهلة النطق.
اما اغنية مرحبابا ،فقد قدمتها بعد التحرير
مبا�رشة  ،الن ا�ستقالل ارتريا بعد ن�ضال حترري مرير
من البداية وحتى الرابع والع�رشين من مايو االغر
لعام  ،1991كانت هدية كبرية من الله ن وهي اي�ضا
ثمرة ن�ضاالت جي�شنا املغوار والبطل و�شعبنا االبي ،
فهذه االغنية ت�رشح هذه االو�ضاع وهذه االفراح حيث
يقول مطلعها" مرحبابا ارتريا اقبلكيني ارتريا عذال
�شعبا اقبلكيني ارتريا �رساي لبيي وعنجتي امبلكي
دار البيي انتيتو والدايتجي اب دم قيح كتوبتو واب

دم �شباب تاريخ بنا اي بلي قدال مرير حالفنا يوم
اقل عمار ندايل" ت�رشح الن�ضال املرير الذي دفع
من اجله الغايل والنفي�س من ال�شهداء االبرار ،كما
ت�رشح الن�ضال اال�صعب الذي ياتي بعد اال�ستقالل
�أال وهو ن�ضال اعادة االعمار والبناء ،وتدعو اىل
التهيئة من اجل البناء واالعمار وهي طبعا املرحلة
اال�صعب.
يقول الفنان عمر �صالح فيما يتعلق باو�ضاع الغربة ومدى
متابعته انت�صارات التي كانت تتحقق داخل االرا�ضي االرترية
يوما بعد يوم-:
 بالفعل كنت اعاي�ش الثورة والق�ضية االرتريةفكريا وذهنيا  ،لأن اول ما غادرت امليدان ودخلت
ال�سوادن ذهبت اىل مكتب اجلبهة ال�شعبية مع
جمموعة من ال�شباب من امثايل ،وقد عر�ضو علينا
العمل مع املنظمات اجلماهريية  ،وبعد �سنتني
�سافرت اىل ال�سعودية ،ووا�صلت العمل مع املنظمات
اجلماهريية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وحينها
قدمت وانا يف ال�سوادن اغنية جديدة بعنوان " حتي
�سبتمرب" لأن الفاحت من �سبتمرب هي التي وجهت
ال�شعب االرتري الذي كان ينا�ضل قبلها با�سلوب
�آخر ،اىل ا�سلوب ميكننا من خالله حترير البالد
واخلروج من الظلمات اىل النور ،وكانت يوم مب�رشة
بالن�سبة لل�شعب االرتري ،وهي التي و�ضعت لنا
خارطة تقودنا اىل التحرر من بط�ش العدو وجرائمه
الب�شعة واال�ضطهاد الذي كان ميار�سه �ضد ال�شعب
االرتري العظيم ،بقيادة ال�شهيد البطل حامد ادري�س
عواتي وا�صحابه البوا�سل ،وقد ا�ضطررت لتقدمي
هذه االغنية وانا يف و�ضع معي�شي �صعب انطالقا من
اهمية هذا اليوم العظيم يف تاريخ ال�شعب االرتري
الن الن�ضاالت واالنت�صارات التي اختتمت يف الرابع
والع�رشين من مايو االغر  1991ملا حتققت لوال
هذه ال�رشارة املب�رشة ،وعربت فيها بقدر امل�ستطاع
عن مكانتها دورها بالن�سبة لل�شعب االتري واحبائه
وا�صدقائه بو�صف احلبيب حلبيبته و�صديقيته
وا�ستخدمت فيها كل الكلمات ال�سيئة وال�سم واال�شواك
للعدو وما يدعمه.
ويقول الفنان املبدع عمر �صالح عن غيابه فرتة طويلة عن
جمال الفن الغنائي -:
 بالفعل انا غبت فرتة طويلة عن هذا املجال الذياعتربه حياة ووجود وهوية خارج عن ارادتي ،عك�س
ما كان يتداوله النا�س عمر تزوج من مر�أة الحتب
الغناء ،فب�سببها تخلى عن الفن الغنائي  ،لكن كل
هذا جمرد كالم  ،وال�سبب احلقيقي هي الظروف فقط،
الن الظروف اقوى من االرادة� ،آخر �ألبوم ا�صدرته
كان يف عام  ، 1987وبعدها مل تتح يل فر�صة حتى
اقدم االغاين رغم وجود االرادة القوية ،ومن �ضمن
الظروف التي غيبتني عن احبتي وجمهوري العريق
هي عدم وجود مكان امار�س فيه هواياتي يف اململكة
 ،وعندما اقرر املجيئ اىل ارتريا يف االجازة كانت
تواجهني م�شكلة االطفال وتدري�سهم ،لدي �ستة من
االبناء والبنات ،وها انا اليوم عندما �سنحت يل
الفر�صة اتيت اىل ارتريا واجنزت ثالث اغاين اذ
�سجلتها يف فيديو كليب ت�صدر قريبا.
وقد كنت �أت�أمل يف فرتة غيابي عن الفن الغنائي،

النني كنت اردد اغنية اىل االن مل ت�صدر  ،لكني قمت
بت�سجيلها االن ان �شاء الله ت�صدر قريبا ،يقول
مطلعها" ع�رسا واربع مايوعول �شباب " وكذلك اغنية
مرحبابا ،لكن عندما تغني مثل هذه االغاين امام
اجلماهري الراقية تنتابك احا�سي�س جيا�شة ،وانا
م�شتاق لهذا ال�شعور واالح�سا�س الفريد ،لهذا اح�س
بامل �شديد.
وعن براجمه امل�ستقبلية يقول الفنان عمر �صالح-:
بالفعل انا ا�ستفدت كثريا من هذه الزيارة واخذت
الكثري من العرب ت�ساعدين يف كيفية تن�سيقي لوقتي
وكيف اتهي�أ لتقدمي اعماال فنية ناجحة باكرث من
هذا ،و�شاهدت تطورا ملمو�سا يف املو�سيقى واالغنية
ب�صفة عامة وهذا �شجعني اكرث القوم بعمل ناجح،
واجلميع وقف اىل جانبي مما دفعني ذلك لرتتيب
وتنظيم اموري واوقاتي وماذا علي ان افعل م�ستقبال،
فال تراجع والغياب بعد ذلك ،ومن خالل ما �شاهدته
من التطور الغنائي يف ارتريا من حيث االداء
والتطور املو�سيقى فقد خطى الفن االرتري خطوات
جيدة ،وبع�ض القوميات اي�ضا احدثت تطورا ملحوظا
وبع�ضها الزالت هادئة خا�صة قومية التقري ،ويعود
ال�سبب اىل عدم املناق�شة اجلماعية والتفاكر وغياب
النقد البناء ،واي جمال فني خا�صة الغنائي
والتمثيلي يحتاج اىل نقد بناءة ،وقد الحظت اي�ضا
غياب احلما�س الذي كان يف عهد الثورة ،وقد ا�صبح
العمل الفني عمل جتاري ،لكن ب�صفة عامة هناك
من ال�شباب املبدعني يحتاجون اىل دعم وت�شجيع
من الفنانني الكبار واجلهات املعنية بذلك ،كما ان
الفن التمثيلي بالن�سبة لقومية التقري يحدث تطورا
وتقدما كبريين ،وب�صفة عامة ان الفن االرتري مع
كل الظروف التي متر بها البالد �شهد طفرة كبرية
وم�شهودة .وما تبقى هو تطوير املدار�س املو�سيقية
والفنية التي تنت�رش يف البالد ،الن املو�سيقى هي لغة
عاملية ،اجلميع يجيدها ويتقنها ،واالغنية االرترية
مع تطور املو�سيقى تزدهر اكرث فاكرث .وكذلك هناك
دور كبري ملعرفة اللغات العاملية واي لغة اخرى،
ت�ساعدك على تعزيز مقدراتك وامكانياتك وتقوي
م�شاركاتك وم�ساهامتك يف تطوير اعمالك .حيث
تكون لغتك الوحيدة حم�صورة يف بيتك او يف حيك
اويف منطقة حمدودة ،لكن تعلم اللغة امر مهم يف
تقدم املجتمعات والبالد خا�صة يف املجال الفني
الغنائي والتمثيلي ،من خالل تعدد اللغات ت�ستطيع
فهم الكثري من االموار ،ويقال ان العلم من املهد اىل
اللحد ومن املحربة اىل املقربة.
وهناك امر مهم البد اتباعه كفنان مبدع وقدوة
لالخرين وهو تقبل النقد  ،اذكر عندما كنت يف الثورة
كانوا معنا مثقفني مب�ستوى الدكتوراة كانوا يتقبلون
النقد حتى من ا�صغر واحد ،فبدون النقد ال ميكن
تقدم وتطور املجال الفني خا�صة الغنائي والتمثيلي
واملو�سيقي ،وحتى الفنان ذاته اذا مل يتقبل النقد
يف هذا املجال اكيد هو اناين  ،و االنانيةهي تقوم
بهدم القيم وال�صفات واالخالق وادب وتراث وعادات
جمتمعنا املتح�رض ووطننا احلبيب ،وحتى ال�شخ�ص
ذاته ،فمن مل يتمتع بهذه ال�صفات احلميدة واالخالق
الكرمية فمن الذي ي�ستمع اىل اغانيه ومن يتابع
منتجاته ،ويف الوقت ذاته يكون مثاال وقدوة مدمرة،
انا بنف�سي تربيت مع اجلبهة ال�شعبية واكت�سبت
قيم ثورية ا�ضافة اىل القيم الوطنية واملجتمعية
ال�سمحة ،وهذا يعترب كنز ال ي�ستهان به  ،كما مر
العديد من الفنانني االرتريني بهذه التجربة الرثية،
لذلك جتدهم متوا�ضعني وطيبني اىل اب�سط احلدود،
ومن مل يتبع هذه القيم واملعامالت الراقية واملت�أ�صلة
فتاكد ان م�صريه اىل االنهيار واالنحطاط.
وختم حديثه ال�شيق بتقدمي حتية عطرة الفراد
القوات الدفاع االرترية البوا�سل وال�شعب االرتري
بف�صة عامة يف الداخل واملهجر واىل ا�رسته الكرمية
يف جدة ،واىل كل الذين �ساهموا يف اجناح اعماله
الفنية وغريهم و�شكر �صحيفة ارتريا احلديثة الجراء
هذا اللقاء ال�شيق والطويل.
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ً
باري�ش �أردوت�ش و�ألت�شني �ساجنو معا حب لاليجار2

بعد �أن �أكد �أنه ال ميلك حرية
اختيار بطلة فيلمه ال�سينمائي
املقبل "� َ
إبق بجانبي" ،خميرّ ً ا
بني �ألت�شني �ساجنو وفهرية
�أفجني ،تاركً ا م�س�ألة اختيار
البطلة للمنتج مظفر يلدرمي،
واملخرج �شينول �سومنيز  ،بد�أ
املمثل الرتكي الو�سيم باري�ش
�أردوت�ش ال�شهري بـ"عمر" بطل
"حب للإيجار" ،ت�صوير فيلمه مع املمثلة اجلميلة �ألت�شني �ساجنو ال�شهرية
جناحا
بدفني� ،رشيكته يف"حب للإيجار" ،الذي حقق معها
جماهرييا غري
ً
ًّ
معا جمد ًدا ،لكونهما
م�سبوق ،جعل املاليني من متابعيه يطلبون تعاونهما ً
من �أجمل الثنائيات الرومان�سية الرتكية يف ال�سنوات اخلم�سة الأخرية .ويبدو
� ّأن �رشكة الإنتاج رجحت كفة �ألت�شني �ساجنو على فهرية �أفجني ،بهدف ا�ستثمار
�شعبية الثنائي جمد ًدا ،لكن يف ال�سينما بعد التلفزيون هذه املرة ،عرب ق�صة
حب رومان�سية كوميدية تدور بني ال�شاب الو�سيم مريت "باري�ش �أردوت�ش" ،و�أدا
"�ألت�شني �سانغو" ،التي متر يف منعطفات �صعبة ،فهل ينت�رص احلب يف النهاية
على غرار نهاية ق�صة حبهما ال�سعيدة يف م�سل�سلهما الناجح "حب للإيجار"؟
لكن
ّ
�ألت�شني �سانغو بتغيريها لون �شعرها الأ�صلي الأحمر �إىل �أ�شقر ،قد خ ّيبت �آمال
الآالف الذين انتقدوها يف ال�سو�شيال ميديا ،مطالبني ب�إعادته للونه الأ�صلي
باجتاههن �إىل اللون
كونها متيزت به لدرجة تقليد ممثالت تركيات �شابات لها،
ّ
الأحمر الذي تخلّت عنه من باب التغيري ،و�ستظهر به يف فيلمها اجلديد.

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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ال�شارقة تزيح ال�ستار عن  1500خمطوطة يف دار املخطوطات الإ�سالمية

افتتحت ال�شارقة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة اخلمي�س املا�ضي
(دار املخطوطات الإ�سالمية) والتي
ت�ضم نحو  1500خمطوطة تاريخية
يف جماالت الفقه والتف�سري واللغة
العربية والفلك والريا�ضيات والطب
وال�صيدلة .ومن ابرز مقتنيات الدار
جزء من م�صحف نادر مكتوب على جلد الغزال مت ن�سخه يف القرن اخلام�س
الهجري.الدار مزودة مبجموعة من الأجهزة احلديثة حلفظ وترميم املخطوطات
وت�ضم عددا من القاعات واملختربات والأق�سام الفنية منها خمترب املعاجلة
والتعقيم والرتميم.
ودعا حاكم ال�شارقة ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي الباحثني واملهتمني
واملتخ�ص�صني يف جمال التاريخ الإ�سالمي والفقه والعلوم الأخرى �إىل اال�ستفادة
من املخطوطات ”النادرة والنفي�سة“ املتوفرة يف دار املخطوطات الإ�سالمية.
ومن بني املخطوطات  11خمطوطة باللغة الإ�سبانية قال حاكم ال�شارقة
�إنها ”تثبت �أكرب كارثة على الأمة الإ�سالمية ،وهي كارثة ما ح�صل للم�سلمني يف
�إ�سبانيا ،وهم �سكان الأندل�س“.
و�أ�شار �إىل �أنه يعتزم �إ�صدار كتاب ي�شمل هذه املخطوطات حتت عنوان ”�إين
ُ�أدين“ ي�ؤرخ فيه ملعاناة امل�سلمني يف الأندل�س عقب �سقوط حكم �أبو عبد الله
ال�صغري.

انطالق فعاليات ’’مهرجان ال�سينما الإفريقية بخريبكة’’ برنامج the voiceيبد�أ برناجمه اجلديد بلجنة جديدة

انطلقت مبدينة
خريبكة باملغرب
ال�سبت
م�ساء
املا�ضي فعاليات
الدورة  20من
مهرجان ال�سينما
الذي
الإفريقية
احت�ضنه املركب
الثقايف باملدينة
تزامن
،والذي
والذكرى الأربعون
النطالقه ،بح�ضور وايل جهة بني مالل–خنيفرة ورئي�س اجلهة و عامل عمالة
خريبكة ورئي�س املجل�س اجلماعي وعدد من الفعاليات ال�سيا�سية و الثقافية
و الفنية ف�ضال عن عدد من الوجوه الفنية وال�سينمائية الدولية و الوطنية.
وو�سط �أجواء احتفائية مت تكرمي الناقد ال�سينمائي امل�رصي الراحل �سمري فريد
والذي �ألقى يف حقه الناقد امل�رصي ورفيق دربه علي �أبو �شادي كلمة يف حقه،
�أكد من خاللها �أن الراحل من �أوائل النقاد ال�سينمائيني على امل�ستوى العربي
كما �أنه ب�صم حياة فنية تركت �صداها على امل�ستوى العاملي و ما تكرميه يف
عدد من املهرجانات يف مقدمتها مهرجان ’’كان’’ �إال دليل على مكانته يف ال�سينما
العاملية ،وقد ت�سلمت التذكار زوجته من رئي�س م�ؤ�س�سة املهرجان نور الدين
ال�صايل الذي قدم بدوره كلمة يف حق هذه التظاهرة الفنية العاملية .و�سريا على
العادة فقد مت تقدمي الأفالم امل�شاركة يف م�سابقة ’’دون كي�شوت’’ ،والتي بلغ
عددها  14فيلم ميثل  14دولة �إفريقية ) املغرب وتون�س م�رص واجلزائر وغانا
وال�سنغال وجنوب �أفريقيا و�أوغندا وبنني وتوجو ورواندا وموزامبيق وماىل
وبوركينا فا�سو (،مع تقدمي جلنة حتكيم امل�سابقة الر�سمية يتقدمها الكاتب
وال�شاعر املغربي عبد اللطيف اللعبي .تخللت احلفل االفتتاحي و�صالت فنية
من تراث منطقة دكالة  .و يتبارى على اجلائزة الكربى “ع�صمان �سامبني” لهذه
الدورة �أربعة ع�رش فيلما والتي �ستعرف م�شاركة �آخر االنتاجات ال�سينمائية
االفريقية ل�سنتي “ ”2016/2017متثل �أربع ع�رشة دولة وهم :فيلم “�أطفال اجلبل”
من غانا ملخرجه بري�سيال �أناين ،وفيلم “فيلي�سيتي” من ال�سينيغال ملخرجه
الآن كوميز ،وفيلم “حدود” من بوركينا فا�سو ملخرجه �أبولني تراوري ،وفيلم
“بالتوفيق للجزائر” من اجلزائر ملخرجه فريد بنتومي ،وفيلم “نحبك هادي”
من تون�س ملخرجه حممد بنعطية ،وفيلم “يوم لل�ستات” من م�رص ملخرجته
كاملة �أبو ذكرى ،وفيلم “كالو�شي” من �إفريقيا اجلنوبية ملخرجه ماندال والرت
ديب ،وفيلم “تنظيم غري قابل للتحكم” من �أوغندا ملخرجه �أرنولد �أكانزي،
وفيلم “العا�صفة الإفريقية ،قارة حتت الت�أثري” من البنني ملخرجه �سيلفي�سرت
�أمو�سو ،وفيلم “�سوليم” من الطوغو ملخرجه �ستيفان �أف ،وفيلم “البلجيكي
الأ�سود” من رواندا ملخرجه جان لوك هابيارميانا ،وفيلم “قطار �سكر و ملح”
من املوزمبيق ملخرجه لي�سينيو �أزيفيدو ،وفيلم “وولو” من مايل ملخرجه
داوودا كوليبايل ،وفيلم “حياة من الغرب” ملخرجه ر�ؤوف ال�صباحي .وت�ضم
امل�سابقة جوائز �أخرى :وهي جائزة جلنة التحكيم ،وجائزة الإخراج ،وجائزة
ال�سيناريو ،وجائزة �أول دور رجايل “حممد الب�سطاوي” ،وجائزة �أول دور
ن�سائي ،وجائزة ثاين دور رجايل ،وجائزة ثاين دور ن�سائي .وجتدر الإ�شارة
�أن هذه اجلوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية  400000.00درهم ،مينحها املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط� ،إ�ضافة �إىل �رشاء حقوق العر�ض الثقايف بالن�سبة للفيلم
احلائز على جائزة “ع�صمان �سامبني” (  5000دوالر �أمريكي).

ك�شف الفنان اللبناين عا�صي
احلالين ،عن �أول �صورة للجنة
اجلديدة لربنامج "ذا فوي�س"
مع بدء التح�ضريات لت�صوير
املو�سم اجلديد للربنامج
ال�شهري� ،إذ ظهر بجواره على
كرا�سي التحكيم الفنان حممد
حماقي والفنانة �إلي�سا.
وعلق النجم اللبناين على
ال�صورة التي ن�رشها عرب �صفحته على موقع "ان�ستغرام" قائلاً �" :أعلن
ر�سم ًيا م�شاركتي بربنامج ذا فوي�س مع كل من زمالئي �إلي�سا ،وحممد
حماقي ،و �أحالم ..من �أجواء التح�ضريات ".
وغابت الفنانة الإماراتية �أحالم عن �أول �صورة للجنة برنامج "ذا فوي�س"
اجلديدة ،بعد �إعالنها االن�ضمام ر�سم ًيا للربنامج يف مو�سمه الرابع.
و�أ�سدلت هذه ال�صورة ال�ستار على اجلدل الكبري ،الذي دار حول الأ�سماء
اجلديدة للجنة حتكيم "ذا فوي�س" خالل الأيام املا�ضية ،بعد ان�سحاب
جنومه الثالثة الكبار كاظم ال�ساهر ،و�شريين عبدالوهاب ،و�صابر
الرباعي ،بعد م�شاركتهم يف تقدمي ثالثة موا�سم ناجحة للربنامج.

ً
ً
�أجنلينا جويل وجتربة عاما �صعبا"بعد طالقها
م�ضى ما يقارب العام على خرب
انف�صال النجمني الأمريكيني �أجنلينا
جويل وبراد بيت ،تخلله الكثري من
ال�شائعات حول حقيقة م�شاعر كل
منهما ،وما ميران به مثل �شعور
�أجنلينا بال�سعادة الغامرة النف�صالها
عن بيت ،وب�أنها تفكر باالرتباط
جمدد ًا! لت�رصح �أجنلينا �أخري ًا بحقيقة
م�شاعرها وما مرت به خالل هذا العام
الذي و�صفته بـ"ال�صعب" .ك�شفت
�أجنلينا بكل �رصاحة عن تعا�ستها بعد
االنف�صال ،وعن كرهها لفكرة �أنها
�أ�صبحت وحيدة جمدد ًا خالل مقابلة
�أجرتها مع Sunday Telegraph؛
حيث عانت من انعكا�س الآثار ال�سلبية
لالنف�صال على �صحتها النف�سية
واجل�سدية ،خا�صة و�أنها ا�ست�أ�صلت
الثدي م�سبق ًا ،وعانت من �شلل الوجه
الن�صفي "�شلل بيل".
وقالت جويل" :قد يبدو �أنني قوية
ولكنني يف احلقيقة بالكاد �أ�ستطيع

ق�ضاء الوقت ،فلقد كانت هذه ال�سنة
�صعبة جد ًا من الناحية العاطفية،
ف�أنا ال �أ�ستمتع كوين وحيدة جمدد ًا،
وهذا ما مل �أرده يوم ًا ،فهذا الواقع
مر و�صعب" ،ومع كل هذا يتوجب
ّ
عليها مراقبة �صحتها اجل�سدية جيد ًا
واالهتمام ب�أطفالها ال�ستة طوال
الوقت .تتواجد اجنلينا حالي ًا يف
لو�س �أجنلي�س للرتويج لفيلمها
اجلديد First they killed my father
والذي تدور �أحداثه حول كمبوديا بني
العامني  1975و.1978

تايلور �سويفت تتهرب
من جمهورها!..

الأمريكية
النجمة
�أغ�ضبت
تايلور �سويفت حمبيها يف والية
م�سات�شو�ست�س .وذلك بعد �أن
ا�صطفوا يف انتظار مقابلتها �أثناء
خروجها من كني�سة ح�رضت فيها
املقربة� .إال
عقد قران �صديقتها
ّ
�أنها فاج�أتهم بهروبها من الباب
حرا�سها
اخللفي ،حيث حمل
ّ
املالءات ال�سوداء وغطوا طريق
مرورها حتى �سيارتها لتتجنب
مالقاتهم!
وكانت ردة فعل املعجبني
غا�ضبة حيث انهم �أطلقوا �صيحات
ٍ
بعبارات
الإ�ستهجان ،فخاطبوها
عاتبة جاء يف بع�ضها" :نحن
نحبك ..اعتقدنا �أنك حتبني
جمهورك" ،و"�أ�صبتنا باخليبة".
�إال �أن تعليقات املدافعني عنها
التي كُ ِت َبت على الفيديو املن�شور
�أعاله كانت ملفتة .بحيث �أنهم
اعتربوا �أن املعجبني مل يكونوا
على حق مبهاجمتها .لأنه
لي�س من حقهم حما�سبتها لعدم
مالقاتهم هناك .وذلك لأنها كانت
ت�شارك مبنا�سبة خا�صة ولي�ست
ٍ
مبكان عام ،وطالبوهم
بحفل �أو
باحرتام خ�صو�صيتها.
ُيذكر �أن العرو�س �أبيغيل �أندر�سون
�صديقتها منذ املرحلة الثانوية،
لتقدم �أغنية
وهي التي �ألهمتها
ّ
 Fifteenالتي ت�شري النك�سار
قلبها ب�سبب حبيبها الذي تركها
وحيدة بعد �أن �أعطته كل �شيء.
ولقد �ألقت "�سويفت" كلمة �أمام
العرو�سني تبع ًا لعادات الزواج
الأمريكية ،حيث يلقي فيها �أحد
�أ�صدقاء العرو�سني كلمة من
القلب.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

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

ق�ضايا تنموية
�صفحة
�إ�سبوعية 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

يرى اخلرباء �أن مفهوم حمور الأمية قد تطور
خالل العقود املا�ضية لريتقي من مفهوم حم�صور باملهارات
الأ�سا�سية للقراءة و الكتابة واحل�ساب �إىل مفهوم �أو�سع
ي�شتمل على �إكت�ساب مهارات القرائية العملية وو�ضع
�أ�س�س للتعلم مدى احلياة  .كما ت�شري اليون�سكو �إىل أ� ّنه
قد انت�شرت التكنولوجيات الرقميّة ب�سرعة قيا�سية يف كافة
جماالت حياتنا ,و�أ�صبحت ت�ؤثر ب�صورة �أ�سا�سيّة على طريقة
حياتنا وعملنا وتعاي�شنا مع الآخرين .حيث تتيح هذه
التكنولوجيات للنا�س فر�ص ًا جديدة متكنهم من تطوير كافة
جماالت حياتهم ال �سيما يف ما يتعلق بالو�صول �إىل املعلومات
و�إدارة املعارف وبناء ال�شبكات واخلدمات االجتماعية
والإنتاج ال�صناعي و�أ�سلوب العمل .ولكن الأ�شخا�ص الذين
يفتقرون �إىل �إمكانية احل�صول على هذه التكنولوجيات
الرقمية واملعارف واملهارات والكفاءات الالزمة ال�ستخدامها
قد ينتهي بهم املطاف كفئة مهم�شة يف ظل املجتمعات
الرقميّة .ولذلك ف�إن تعلم القراة والكتابة �أحد املهارات
الأ�سا�سيّة  .ومع تطوّر املعارف واملهارات والكفاءات يف ظل
الرقمي ,فكذلك هو احلال مع معنى الإملام مبهارات
العامل
ّ
القراءة والكتابة .ومن �أجل �إغالق هذه الفجوة والتقليل
من الفوارق ,ف�سريكز اليوم الدويل ملحو الأمية هذا العام
على التحديات والفر�ص املتع ّلقة بتعزيز حمو الأمية يف
ّ
التقدم املحرز ,ما زال
العامل الرقمي الذي ,ورغم كل
ي�شهد حوايل  750مليون ن�سمة من �سكان العامل الكبار
و 264مليون ن�سمة من الأطفال غري ملتحقني باملدر�سة
وغري ملمني باملهارات الأ�سا�سية للقراءة والكتابة  .فما هي
اجلهود التي بذلت يف هذا ال�سياق ؟ وما هو مدى التقدم
ااملحرز يف زيادة معدالت حمو الأمية على ال�صعيدين املحلي
والعاملي ؟ وما هي الغايات التي مت �إجنازها ؟ وكذلك ما هي
التحديات والعقبات التي وقفت حجر عرثة �أمام م�شروع
حمو الأمية ؟ وما هي احللول املبتكرة لزيادة تعزيز معرفة
القراءة و الكتابة يف امل�ستقبل ؟ هذه البع�ض من املحاور
التي �سنحاول �إثارتها يف هذه ال�صفحة مبنا�سبة اليوم
العاملي ملحو الأمية �إن�شاءاهلل .
�إحتفل املجتمع الدويل يف الثامن من �سبتمرب
اجلاري باليوم الدويل ملحو الأمية حتت �شعار
" حمو الأمية يف عامل رقمي "  .كما مت الرتكيز
حملي ًا على م�س�ؤولية كافة �أفراد املجتمع يف
�إجناح برامج حمو الأمية  .ويعد الإحتفال
ال�سنوي بهذه املنا�سبة فر�صة للجهات ذات
ال�صلة لإبراز التح�سينات التي طر�أت على
معدالت الإملام بالقراءة و الكتابة و التفكري
يف بقية حتديات حمو الأمية املاثلة �أمام
العامل  .كما ي�سلط ال�ضوء هذا العام على
" النظر يف م�س�ألة املهارات القرائية التي
يحتاجها النا�س للإ�ستفادة من املجتمعات
التي تزداد رقمنة يف كل يوم  ,ولإ�ستك�شاف
ال�سيا�سات والربامج القرائية الفاعلة
التي تتيح حت�صيل املنافع التي يتيحها
العامل املرقمن "  .وي�شري اخلرباء يف هذا
املجال �إىل �أن حمو الأمية يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا
من حقوق الإن�سان و�أ�سا�س عملية التعلم مدى
احلياة  .بالإ�ضافة �إىل " �أن حمو الأمية ميثل
عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق التنمية الإجتماعية و
الب�رشية  ,وذلك نظر ًا �إىل قدرته على تطوير
حياة الأفراد "  .وال يفوتنا طبع ًا كون �أن "
حمو الأمية تعترب �أداةً ناجعةً تتيح للأفراد
و الأ�رس و املجتمعات على ال�سواء  ,حت�سني
ظروفهم ال�صحية و زيادة دخلهم بالإ�ضافة �إىل
تعزيز عالقتهم بالعامل املحيط بهم "  .ومن
اجلدير بالذكر �أن م�س�ألة حمو الأمية ت�شكل
طرف ًا �أ�صي ً
ال يف الهدف الرابع من خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  2030والداعي �إىل " �ضمان
جودة التعليم ال�شامل والعادل وتعزيز فر�ص
التعلم مدى احلياة للجميع " .
كما نالحظ �أنه يف املجتمعات احلالية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

حمو الأمية يف عامل رقمي

و يف ظل الثورة التكنولوجية والتقدم يف
جمال التقنيات و املعلوماتية والتي �أف�ضت
بال�رضورة �إىل ات�ساع نطاق الإت�صاالت  ,كان
حتمي ًا حدوث املزيد من امل�شاركة الإجتماعية
و ال�سيا�سية لل�شعوب  ,خا�صة و �أن املجتمع
املتعلم يتميز بتمتعه بالدينامية و تبادل
الأفكار و احلوار البناء وذلك على النقي�ض
من املجتمع غري املتعلم و الذي ت�شكل الأمية
فيه عقبة عظيمة حتول دون حت�سني الظروف
احلياتية للأفراد بل قد تتخطى ذلك و ت�ؤدي
�إىل الإ�ستبعاد و العنف .
عموم ًا جند يف عاملنا اليوم � ,أنه وعلى
الرغم من الزيادة الكبرية التي طر�أت يف
ال�سبل املتاحة للح�صول على التعليم� ,سواء
بالن�سبة للبنني �أو البنات ,بالإ�ضافة �إىل
انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والرتابط العاملي والتي تعد ب�إمكانات كبرية
تتيح التعجيل بالتقدم الب�رشي و�سد الفجوة

جماين ومن�صف وج ّيد ,مما ي�ؤدي �إىل حتقيق
نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام
. 2030
� .4-2ضمان �أن تتاح جلميع البنات والبنني
فر�ص احل�صول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام 2030
� .4-3ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساء
والرجال يف احل�صول على التعليم املهني
والتعليم العايل اجل ّيد واملي�سور التكلفة ,مبا
يف ذلك التعليم اجلامعي بحلول عام 2030
 .4-4الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد ال�شباب
والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املنا�سبة,
مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ,للعمل
و�شغل وظائف الئقة وملبا�رشة الأعمال احلرة
بحلول عام 2030
 .4-5الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يف

ا لتعليم
فر�ص
و �ضما ن تكاف�ؤ
الو�صول �إىل جميع
م�ستويات التعليم
والتدريب املهني
و�إيجاد
الرقمية
جمتمعات تقوم على املعرفة,
�إال �أن هنالك الكثري مما ينتظرنا
ويتحتم علينا كمجتمعات نامية القيام به .
ويف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
الكرمي من النظر يف الغايات التي يت�ضمنها
الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  : 2030الهدف الرابع � :ضمان التعليم
اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص
التعلّم مدى احلياة للجميع:
� .4-1ضمان �أن يتمتّع جميع البنات والبنني
والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي

ت
للفئا
ا ل�ضعيفة ,
مبا يف ذلك
للأ �شخا �ص
الإعاقة
ذوي
وال�شعوب الأ�صلية والأطفال الذين يعي�شون يف
ظل �أو�ضاع ه�شة بحلول عام 2030
يلم جميع ال�شباب ون�سبة
� .4-6ضمان �أن ّ
كبرية من الكبار ,رجا ًال ون�ساء ًا على حد �سواء,
بالقراءة والكتابة واحل�ساب بحلول عام 2030

� .4-7ضمان �أن يكت�سب جميع املتعلّمني
املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية
ال�س ُبل من
امل�ستدامة ,مبا يف ذلك بجملة من ُ
بينها التعليم لتحقيق التنمية امل�ستدامة
واتّ باع �أ�ساليب العي�ش امل�ستدامة ,وحقوق
الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني والرتويج
لثقافة ال�سالم ونبذ العنف واملواطنة العاملية
وتقدير التنوع الثقايف وتقدير م�ساهمة الثقافة
يف التنمية امل�ستدامة بحلول عام 2030
ولإنزال تلك الغايات على �أر�ض الواقع ,
يتبع الو�سائل التالية :
�4أ .بناء املرافق التعليمية التي تراعيالفروق بني اجلن�سني والإعاقة والأطفال ورفع
م�ستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة
تعليمية فعالة وم�أمونة وخالية من العنف
للجميع
4ب .الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املنحاملدر�سية املتاحة للبلدان النامية على ال�صعيد
العاملي ,وبخا�صة لأقل البلدان منو ًا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية والبلدان الأفريقية
 ,لاللتحاق بالتعليم العايل ,مبا يف ذلك
منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والربامج التقنية والهند�سية
والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية الأخرى بحلول عام 2020
4ج .الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املعلمنيامل�ؤهلني ,مبا يف ذلك من خالل التعاون
الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية,
منوا والدول اجلزرية
وبخا�صة يف �أقل البلدان ًّ
ال�صغرية النامية بحلول عام  2030ونختم
�صفحة اليوم بالقول �أن الإهتمام الذي تلقاه
برامج حمو الأمية يف البالد ي�أتي على �أر�ضية
�أن العلم يرفع بيت�أ ال عماد له و اجلهل يهدم
بيت العز و ال�رشف  .ومن اجلدير بالذكر �أن
برامج حمو الأمية كانت تنظم منذ فرتة حرب
التحرير و الإ�ستقالل يف الأرا�ضي املحررة و
�إ�ستمرت بعد التحرير يف كافة �أنحاء الوطن
بعد �أن �سخرت لها كل الطاقات الب�رشية و
املادية .كما ت�ؤكد املنظمة الدولية على �أنه
" عندما ن�ستثمر يف التعليم و حمو الأمية ,
ف�إننا ن�ستثمر يف الكرامة الإن�سانية و التنمية
و ال�سالم  .فبتعزيز حمو الأمية  ,ميكننا
م�ساعدة ماليني النا�س على �أن يخطوا ب�أيديهم
�صفحات من الفر�ص ال�سانحة يف حياتهم و يف
م�ستقبلنا امل�شرتك " .
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العدد (ال�سابع)

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

�صنعفي حتت�ضن االحتفال بعيد القدي�س يوحنا

تقرير/حممود عبداهلل � -أبوكفاح
مدينة �صنعفي
�شهدت
حا�رضة مديرية �صنعفي
فعاليات الإحتفال الر�سمي
بعيد القدي�س يوهنا بح�ضور
حاكم االقليم اجلنوبي ال�سيد/
قربكر�ستو�س وقائد
افرمي
هيئة اركان املنطقة الو�سطى
العميد�/سمئون عقبو عدد كبري
من م�س�ؤويل احلكومة واجلبهة
والإحتادات واجلي�ش ورجال
الدين والأعيان وجمهور غفري
من مدينة �صنعفي حيث تقاطر
احل�ضور منذ ال�ساعات الأوىل
من يوم الإثنني املوافق /11
 2017 /9وب�إكتمال احل�ضور
عند الـثالثة بعد الظهر انطلقت
فعاليات الإحتفال يف �أجواء
خريفية مفعمة بالأمل ،وقد
�أفتتح احلفل بوقفة حداد على
�أرواح ال�شهداء �أعقبها تقدمي عدد
من الفقرات الفنية تبعتها بعد
ذلك كلمة مدير مديرية �صنعفي
ال�سيد /هزقيا�س وهبت والتي
رحب فيها باحل�ضور مهنئ ًا
�إياهم وكل ال�شعب الإرتري يف
الداخل واخلارج وقوات دفاعه
البا�سلة بعيد القدي�س ،كما
�أ�ضاف قائ ً
ال يف الإ�سبوع املا�ضي
�إحتفلنا بكل حفاوة مبنا�سبتني
اثنتني عيد الأ�ضحى و�سبتمرب،
وها نحن اليوم نحتفل يف هذه
املدينة اجلميلة والتاريخية
بعيد القدي�س يوهنا املبارك.
وبهذه املنا�سبة نزجي
تهانينا احلارة لل�شعب
الإرتري وقوات دفاعه البا�سلة
كما نعرب عن غبطتنا و�رسورنا
بالإحتفال بالعيد املبارك
يف هذا الوقت �أي عقب �إنتهاء
مو�سم اخلريف والذي يح�صد

فيه الزرع وحتلب فيه البهائم
ويجمع فيه الع�سل و�أ�ضاف
قائالً" :لقد ظل �شعبنا الإرتري
ومنذ القدم يحي منا�سباته
الدينية والوطنية ب�شكل
جماعي وها هو الآن ومن عام
�إىل �آخر يحتفل بهذه املنا�سبات
ب�صورة �أكرث رونق ًا وبهاء ًا مما
يعك�س متانة ووحدة ومتا�سك
هذا ال�شعب.
كما قدم مدير املديرية
نبذة تعريفية عن �صنعفي من
حيث امل�ساحة وعدد ال�سكان
و�أ�ساليب احلياة املعي�شية
ال�سياحية
والإمكانات
والإقت�صادية التي
تتمتع بها

املديرية م�شري ًا
�إىل �أن مدينة
�صنعفي تقطنها
قوميتا التجرينية
وال�ساهو ويعي�ش
�أفرادها �سوي ًا يف
�أجواء من التعاون
والوئام.
ختام
ويف
كلمته قدم ال�شكر
لوزارة الإعالم
والفرق الفنية
يف
امل�شاركة
�إحياء الإحتفال.
كما �أ�شاد باللجنة املنظمة
التي جعلت الإحتفال واقع ًا
ملمو�س ًا ،معرب ًا عن متنياته
مبو�سم ح�صاد وفري.
عقب كلمة مدير املديرية
تبارت على امل�رسح كل من
فرقة والتا الفنية وفرقة الإقليم
للفنون ال�شعبية
اجلنوبي
وفرقة �أبوين �أمب�س ملديرية
�صنعفي يف تقدمي الو�صالت
الغنائية وامل�رسحيات التي

تعرب عن روح منا�سبة عيد
القدي�س يوحنا.
م�ستخدمة يف ذلك الآالت
املو�سيقية احلديثة والتقليدية
بالإ�ضافة �إىل تقدمي عدد من

الأ�شعار واملناف�سات.
�إن الأجواء الإحتفالية يف
مدينة �صنعفي اليوم ت�ؤكد مبا
ال يدع جماال لل�شك ب�أن �أبناء
ال�شعب الإرتري حري�صون كل
احلر�ص على التعا�ضد
يف
والتكاتف
ا ل�رس ا ء

و ا ل�رض ا ء ،
حيث ال جتد �أي
فروقات بني مكونات هذا
ال�شعب وهو يحي منا�سباته
الدينية والوطنية ،وهذا
بالت�أكيد �رس وجوده و�إ�ستمراره
رغم كل امل�ؤامرات والد�سائ�س.
وقال فيها " تعترب مديرية
�صنعفي واحدة من مديريات
الإقليم اجلنوبي الإثنتي ع�رش،
تقع �إىل اجلنوب ال�رشقي من
عا�صمة الإقليم ،يحدها من
ال�رشق �إقليم �شمال البحر
الأحمر ،ومن الغرب مديرية
ظرونا ومن ال�شمال مدريرية
ظرونا ومن ال�شمال مديرية عدي
قيح ومن اجلنوب �إثيوبيا.
ت�ضم املدريرية � 24إدارة

�ضاحية بها  118بلدة بالإ�ضافة
�إىل مدينة واحدة و�شبه مدينة،
ويبلغ عدد قاطنيها ثمانية ع�رش
�ألف �أ�رسة ت�ضم � 75ألف ن�سمة،
�أما م�ساحتها فت�صل �إىل 1231

كلم ،2وتقع املديرية على
�إرتفاع يبلغ  2997مرت فوق
�سطح البحر وي�صل �أقل م�ستوى
�إرتفاع باملديرية  1152مرت،
وفيما يتعلق بالطق�س ف�إن
غالبية املديرية ي�سودها
املناخ البارد ولكن م�ساحات
قليلة من �أرا�ضيها تتميز مبناخ
�شبيه مبناخ املنخف�ضات.
تعد مديرية �صنعفي �إحدى
املواقع التاريخية املهمة يف
البالد ،حيث يذكر ب�أن املوقع
املعروف حالي ًا ب�إ�سم بلو كلو
هو ذات املواقع الذي �أن�ش�أت
فيه قبل ثالثة �آالف عام مملكة
بلو كلو التي كانت ت�ضم �شعب ًا
ذو ح�ضارة وتاريخ وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن املديرية حتت�ضن
العديد من املواقع الأثرية
والأديرة ك�آثار ك�سك�سى ،مطرا،
دير �أبوين ليبانو�س ،وباركنها
وعندام�سقل ،كما �أن �أعلى جبل
يف �إرتريا �إمبا�سويرا يوجد
مبديرية �صنعفي.
ومن املعروف �أن مدينة
�صنعفي كانت تعرف يف
املا�ضي ب�إ�سم حاكري والتي
تعني بالغة ال�ساهو ال�سوق،
وت�شري الروايات ال�شفوية ب�إن
�إ�سم �صنعفي يعود �إىل �شخ�ص
يدعي عبدالله قدم مع حا�شيته
من مدينة �صنعاء باليمن �إىل
منطقة تعرف �أوليع وهي �إحدى
�ضوحي منطقة حاكري ،والذي
�إندفمع مع ال�سكان املحليني
وبعد مدة ولكي يتعرف على
وجهة موطنه الأ�صلي ت�ساءل
قائ ً
ال �صنعاء فني؟ �أي �أين �صنعاء
ولهذا ف�إن الروايات ت�شري ب�أن
�إ�سم �صنعفي احلايل م�أخوذ من
هذه العبارة العربية.
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بافتتاح مواجهات املرحلة الرابعة من الدوري الإجنليزي املمتاز
ت�شيل�سي يزحف نحو القمة  ..و �أر�سنال ي�ستعيد توازنه

تعر�ض ليفربول خل�سارة قا�سية
يف املباريات التي �أقيمت ال�سبت املا�ضيَّ ،
�أمام مان�ش�سرت �سيتي ( ،)0-5على ملعب االحتاد ،حيث �س َّجل �أهداف اللقاء،
الذي �شهد طرد �ساديو ماين يف الدقيقة ( ،)37ك ٌل من �سريجيو �أجويرو (،)25
وجابريل خي�سو�س ( ،)53 ،45+6ولريوي �ساين ( .)90+2 ،77وانتزع ت�شيل�سي،
حامل لقب الدوري الإجنليزي ،فو ًزا ثمي ًنا على م�ضيفه لي�سرت �سيتي ،بنتيجة
 ،2-1يف املباراة التي جمعت �آخر بطلني للربميريليج ،ورفع ت�شيل�سي ر�صيده
�إىل  9نقاط يف املركز الثالث ،بينما يقبع لي�سرت �سيتي على حافة دائرة الهبوط،
بر�صيد  3نقاط يف املركز الـ .17كما ا�ستعاد �أر�سنال توازنه وح�صد فوزا �سهال
على ح�ساب �ضيفه بورمنوث بثالثية دون رد .ورفع �أر�سنال ر�صيده �إىل  6نقاط
يف املركز التا�سع ،وظل
بورمنوث بال نقاط يف
امل�ؤخرة .وخطف املهاجم داين ويلبيك الأ�ضواء و�سجل هدفني يف الدقيقتني
 6و ،50كما �أحرز الكازيتي الهدف الثاين للجانرز يف الدقيقة  ،28ليتجاوز
الفريق �آثار الهزمية القا�سية �أمام ليفربول باجلولة املا�ضية برباعية .وتعرث
مان�ش�سرت يونايتد للمرة الأوىل بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،هذا
املو�سم ،بتعادله مع م�ضيفه �ستوك �سيتي ( ،)2-2على ملعب "بيت ."365
ووقف �ستوك �سيتي ندا قويا خل�صمه العريق ،وكان الأكرث خطورة يف فرتات
عديدة من املباراة ،لريغم اليونايتد على التعادل الأول يف امل�سابقة ،بعد 3
انت�صارات متتالية .وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد �إىل  10نقاط ،وبقي
مت�صدرا بفارق الأهداف عن اجلار مان�ش�سرت �سيتي ،الذي تغلب يف وقت
�سابق على �ضيفه ليفربول ،بخما�سية نظيفة� .أما �ستوك �سيتي فقد رفع
ر�صيده �إىل  5نقاط ،يف املركز العا�رش .من جانبه �أحرز املهاجم هاري كني هدفه رقم  100مع توتنهام هوت�سبري ،وهز ال�شباك مرتني
لأول مرة هذا املو�سم ،ليفوز فريقه  3-0على م�ضيفه �إيفرتون .يف حني حقق برايتون فوزاً م�ستحقا ً على �ضيفه و�ست بروميت�ش
�ألبيون بنتيجة ( ،)3-1و�أحرز واتفورد هدفني مقابل ال �شيء يف مرمى �ساوثمبتون .ويف مباريات �أول �أم�س الأحد ،فاز برينلي ،على
�ضيفه كري�ستال باال�س ( )1-0ليحقق بذلك فوزه الثاين منذ بداية املو�سم ،الذي ا�ستهله بالفوز على ت�شيل�سي ،حامل اللقب .بهذا
الفوز ،رفع برينلي ،ر�صيده �إىل  7نقاط� ،صعد بها للمركز ال�سابع ،خلف توتنهام "اخلام�س" ،وهيدر�سفيلد تاون "ال�ساد�س" بفارق
خاويا من �أي نقطة باملركز ( )19قبل الأخري ،بعد �أن خ�رس جميع املباريات التي خا�ضها حتى
الأهداف .وبقي ر�صيد كري�ستال باال�س،
ً
الآن ،دون �أن ي�سجل هدفً ا واح ًدا .كما تغلب نيوكا�سل يونايتد على غرميه �سوانزي �سيتي بهدف مقابل ال �شيء.

يف اجلولة الثالثة من الليجا الإ�سبانية
ريال مدريد ي�سقط جمددا يف فخ التعادل  .وبر�شلونة ينفرد ب�صدارة الليجا

�سقط ريال مدريد ،يف فخ التعادل للمرة الثانية على التوايل على �أر�ضه،
بالتعادل بهدف ملثله �أمام ليفانتي ،والتي ا�ست�ضافها ملعب �سانتياجو برنابيو.
تقدم ال�ضيوف بهدف �أول �سجله �إيفان لوبيز (ق )12قبل �أن يتعادل لوكا�س
فا�سكيز لريال مدريد (ق .)36وو�صل ر�صيد الريال �إىل  5نقاط يف املركز الرابع،
متقدما بفارق الأهداف فقط عن ليفانتي الذي حل خام�سا .قدم ريال مدريد م�ستوى
متوا�ضع يف ال�شوط الأول ،بينما �أهدر العديد من الفر�ص للتقدم يف ال�شوط الثاين،
الذي �شهد طرد الربازيلي مار�سيلو .كما تعادل فريق فالن�سيا �أمام �ضيفه �أتلتيكو
�سلبيا ،يف املباراة التي �أقيمت بينهما ال�سبت املا�ضي على ملعب م�ستايا.
مدريد
ً
وارتفع ر�صيد فالن�سيا للنقطة اخلام�سة يف املركز ال�سابع ،فيما يحتل �أتلتيكو مدريد
أي�ضا� .سعي اخلفافي�ش خلطف النقاط الثالث ولكن
املركز الرابع بر�صيد  5نقاط � ً
كانت الكلمة العليا لدفاع كتيبة املدرب الأرجنتيني دييجو �سيميوين ،الذي قدم
مباراة قوية للغاية �أمام هجوم فالن�سيا وظهرت �صالبته طوال الـ  90دقيقة .ومتكن فريق �إ�شبيلية من حتقيق الفوز على مناف�سه و�ضيفه
�إيبار بثالثية نظيفة على ملعب رامون �سان�شيز بيزخوان .وبذلك ،حقق �إ�شبيلية فوزه الثاين تواليا لي�صل للنقطة ال�سابعة مقتن�صا بها �صدارة
الرتتيب م�ؤقتا ،فيما منى �إيبار بخ�سارته الثانية على التوايل ليتجمد ر�صيده عند  3نقاط فقط يف املرتبة الـ ،13يف انتظار ختام باقي مباريات
اجلولة .يف حني تالعب بر�شلونة ب�ضيفه �إ�سبانيول ،يف ديربي كتالونيا ،ودك �شباكه
بخم�سة �أهداف على ملعب كامب نو ،حيث �سجل ليونيل مي�سي ثالثية يف الدقائق
 26و 35و ،67و�أ�ضاف جريارد بيكيه ولوي�س �سواريز الهدفني الرابع واخلام�س ،يف
الدقيقتني  87و ،90ليحقق الفريق الكتالوين انت�صاره الثالث على التوايل ،وينفرد
بال�صدارة بر�صيد  9نقاط ،بينما جتمد ر�صيد �إ�سبانيول عند نقطة يتيمة ،يف املركز
الـ .15ويف املباريات التي �أجريت �أول �أم�س الأحد ،تغلب ريال �سو�سييداد على
م�ضيفه ديبورتيفو ال كورونيا ( ، )4-2ليعود ويزاحم بر�شلونة على �صدارة الليجا.
جاءت �أهداف ريال �سو�سييداد عرب خوامني (ق )3و�آ�سيري �إياراميندي (ق 4و)86
ودييجو يورنتي (ق ،)83فيما �سجل �أدريان لوبيز (ق )27والروماين فلورين �أندوين
(ق )50هديف ديبورتيفو .وبهذا الفوز عاد ريال �سو�سييداد ليتقا�سم �صدارة الليجا
مع بر�شلونة بت�سع نقاط ولكنه احتل املركز الثاين بفارق الأهداف خلف الفريق
الكتالوين ،فيما جتمد ر�صيد ديبورتيفو ،الذي ف�شل جمددا يف حتقيق انت�صاره الأول
بالليجا هذا املو�سم ،عند نقطة يتيمة يف املركز الـ .14كما فاز �أتلتيك بلباو على �ضيفه جريونا ،ال�صاعد حديثا ،بثنائية نظيفة خالل اللقاء الذي
�أقيم على ملعب "�سان مامي�س"  .وبهذا االنت�صار اقتن�ص "�أ�سود البا�سك" انت�صارهم الثاين هذا املو�سم ،لريتفع ر�صيدهم للنقطة ال�سابعة يف
املركز الرابع ،بفارق الأهداف فقط خلف �إ�شبيلية .من جانبه ،تذوق فياريال طعم االنت�صار الأول له يف الليجا هذا املو�سم بعدما �أكرم �ضيافة
ريال بيتي�س بثالثة �أهداف لواحد على ملعب "ال �سرياميكا" .وبهذا يح�صد فريق "الغوا�صات ال�صفراء" �أول  3نقاط يف املو�سم بعد خ�سارتني
متتاليتني ليحتل املركز الثالث ع�رش م�ؤقتا .يف حني تغلب �سيلتا فيغو على مناف�سه ديبورتيفو �أالفي�س بهدف مقابل ال �شيء.

العدد (ال�سابع)

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

باجلولة الثالثة من الكالت�شيو الإيطايل
يوفنتو�س يحلق يف ال�صدارة
 ..والإنرت يحاول اللحاق به

جنح نادي يوفنتو�س يف حتقيق الفوز على �ضيفه كييفو فريونا بثالثية دون
رد يف افتتاح مباريات اجلولة الثالثة التي �أقيمت على ملعب يوفنتو�س �آرينا يف
�أجواء ممطرة .تقدم يوفنتو�س �أوالً يف الدقيقة  17بهدف عك�سي لالعب بريبارمي
ثانيا يف الدقيقة  58فيما اختتم
هيتيماج قبل �أن ي�ضيف جونزالو هيجواين هدفً ا ً
باولو ديباال النتيجة يف الدقيقة  .83ورفع الفوز ر�صيد يوفنتو�س �إىل  9نقاط يف
�صدارة الرتتيب فيما توقف ر�صيد كييفو فريونا عند  3نقاط يف املركز احلادي
ع�رش .ووا�صل فريق �إنرت ميالن ،مزاحمة يوفنتو�س يف �صدارة الدوري الإيطايل،
بعد فوزه على �ضيفه �سبال  2ـ  ،0ورفع �إنرت ميالن ر�صيده �إىل  9نقاط ليحتل
املركز الثاين بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتو�س املت�صدر .كما جنح الت�سيو
يف �إحلاق الهزمية الأوىل مبيالن يف الدوري الإيطايل ،بنتيجة ( ،)4-1على امللعب
الأوملبي بالعا�صمة روما ،و�سط �أجواء ممطرة ،ت�سببت يف ت�أخر انطالق اللقاء ملدة
�ساعة كاملة .الفوز رفع ر�صيد الت�سيو �إىل  7نقاط يف املركز الثالث ،فيما توقف
ر�صيد ميالن عند  6نقاط يف املركز ال�ساد�س .وعاد تورينو بانت�صار ثمني من
عقر دار م�ضيفه بينفينتو ،ال�صاعد حديثًا ( )1-0يف الوقت القاتل ،على ملعب
"ت�شريو فيجوريتو" .ويدين "التورو" بالف�ضل يف الفوز الذي جاء ب�شق الأنف�س
لالعبه الإ�سباين ياجو فالكي �صاحب الهدف يف الدقيقة الأخرية من عمر اللقاء.
وبهذا االنت�صار يح�صد تورينو ،انت�صاره الثاين هذا املو�سم ،مقابل تعادل وحيد،
لريتفع ر�صيده للنقطة ال�سابعة يف املركز الرابع م�ؤق ًتا .يف املقابل ،ظل بينفينتو
قابعا يف ذيل الرتتيب دون ر�صيد ،بعدما تلقى خ�سارته الثالثة على التوايل .من
ً
أخرا
جانبه ،وا�صل نابويل م�سل�سل انت�صاراته بالدوري الإيطايل بعدما حقق فو ًزا مت� ً
على بولونيا ( ، )3-0على ملعب "ريناتو ديالرا" .ويعطي هذا االنت�صار ،دفعة
معنوية لالعبي نابويل الذين ي�ستعدون النطالقة امل�شوار القاري بدوري الأبطال،
يوم غد الأربعاء عندما يحلون �ضيوفً ا على �شاختار دونيت�سك الأوكراين باملجموعة
ال�ساد�سة .بهذا االنت�صار الع�صيب ،يوا�صل فريق اجلنوب الإيطايل ،ح�صد العالمة
الكاملة ليحتل املركز الثاين بفارق الأهداف ،خلف حامل اللقب ،يوفنتو�س ،و�أمام
�إنرت ميالن .يف املقابل ،تكبد بولونيا خ�سارته الأوىل هذا املو�سم ليتجمد ر�صيده
عند  4نقاط يف املركز التا�سع .ويف مباريات �أخرى ،تغلب �أتالنتا على �سا�سولو
بهدفني مقابل هدف واحد ،و�أقتن�ص �أودينيزي هدفا ً وحيداً نظيفا ً من م�ضيفه
جنوى ،يف حني �أمطر فيورنتينا غرميه هيال�س فريونا ال�صاعد حديثا ً لدوري الأ�ضواء
بخم�سة �أهداف نظيفة ،وح�سم كالياري فوزاً قاتال �ضد كروتوين بنتيجة (.)1-0

�إثر تغلبه ب�سهولة يف املباراة النهائية
نادال اً
بطل لأمريكا املفتوحة

نادال بلقب بطولة
توج الإ�سباين رافائيل
خامتة
للتن�س،
املفتوحة
�أمريكا
ا لكرب ى
البطوالت الأربع
�سالم)� ،إثر
( ا جلر ا ند
يف املباراة
تغلبه ب�سهولة
�أقيمت �أول
النهائية ،التي
على اجلنوب
�أم�س الأحد،
�أ ند ر �سو ن ،
�إفريقي ،كيفن
دون رد ،بواقع
بثالث جمموعات
ويعد هذا هو
 6-3و 6-3و.6-4
البطولة الأمريكية ،بعد
اللقب الثالث لنادال يف
�إ�ضافة البطولة الـ 16للجراند �سالم
عامي ( 2010و ،)2013ليتمكن من
�إىل خزائنه ،ويبقى على بعد ثالثة �ألقاب فقط من الأ�سطورة ،ال�سوي�رسي روجر فيدرير،
الذي ودع هذه الن�سخة من ربع النهائي ،على يد الأرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

من �أجل الدفع بتقدم وتطوير من�شط كرة ال�سلة

العدد (ال�سابع)

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

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

ترتبط الكونغو مبباراة �أمام م�رص

دورة تدريبية يف امل�ستوى الثاين ملدربي كرة ال�سلة بالبالد الكاف يح�سم اجلدل ب�ش�أن ان�سحاب الكونغو من الت�صفيات

�إ�ستكماالً للن�شاطات التي تتم من �أجل
النهو�ض مبن�شط كرة ال�سلة والدفع بها
نحو الأمام ،وبالتعاون مع اللجنة الأوملبية
الإرترية والإحتاد الدويل لكرة ال�سلة،
�أعلن الإحتاد الإرتري لكرة ال�سلة عن
�إختتامه دورة تدريبية يف امل�ستوى الثاين
ملدربي كرة ال�سلة القدامى� ،إ�ستمرت
فيما بني الثاين وحتى ال�سابع من �سبتمرب
اجلاري.
وطبقا ً للمعلومات التي وردت �إلينا من
ق�سم العالقات العامة مبفو�ضية الثقافة
والريا�ضة الإرترية ،فقد �إ�شتملت الدورة
التدريبية على درو�س نظرية وتطبيقية،
�شارك فيها  19متدربا ً من كافة �أقاليم

الوطن .وقدم اخلبري امل�رصي يف �ش�ؤون
التدريب بالإحتاد الدويل لكرة ال�سلة،
الدكتور /رفيق يو�سف ،درو�سا ً مو�سعة
للمتدربني حول كيفية �إدارة اللعب
املن�سق للفرق� ،أ�ساليب وتقييمات نظم
الدفاع والهجوم خالل اللعب ،و�أهمية
الكرات املرتدة وغريها من املوا�ضيع
ذات ال�صلة.
ويف ختام الدورة� ،أ�شاد الدكتور /رفيق
مب�شاركة املتدربني والإهتمام الذي �أبدوه
خالل الدورة والنتائج الإيجابية التي قاموا
بتح�صيلها ،و�أعرب عن �رسوره ب�أن الإحتاد
الإرتري لكرة ال�سلة ،يف �أمت الإ�ستعداد
على الدوام من �أجل الرقي مب�ستوى كادره

الب�رشي نحو الأف�ضل.
من جانبه� ،شكر وكيل املتدربني
كل اجلهود التي بذلت من �أجل تعزيز
معرفتهم ،كما قدم �شكره للخبري الدويل
من �أجل قيامه بتو�صيل املعلومات
واملعرفة للمتدربني بال�شكل املطلوب.
وعقب توزيع ال�شهادات على
امل�شاركني يف الدورة� ،أو�ضح نائب رئي�س
اللجنة الأوملبية الإرترية ،ال�سيد /حماري
مربهتو� ،إىل �أنه ينبغي يف امل�ستقبل،
تطبيق كل ما مت �إكت�سابه يف هذه الدورة
على �أر�ض الواقع ،من �أجل تعزيز م�ستوى
من�شط كرة ال�سلة ،منا�شداً املتدربني �إىل
لعب دور فاعل يف هذا ال�سياق.

مواجهة ث�أرية تفتتح �سباق الكبار نحو كييف

ح�سم حممود عبد املنعم "�شطة" ،رئي�س
اللجنة الفنية باالحتاد الأفريقي لكرة
القدم "كاف" ،اجلدل الدائر ب�ش�أن ان�سحاب
الكونغو من الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
مونديال رو�سيا .2018
وقال "�شطة" يف ت�رصيحات �إذاعية� ،أم�س
الإثنني� ،إنه ا�ستف�رس من رئي�س االحتاد
الكونغويل عن االن�سحاب من الت�صفيات،
متاما.
فنفى ذلك ً
وترتبط الكونغو مبباراة �أمام م�رص يوم  8من
�شهر �أكتوبر املقبل ،يف �إطار الت�صفيات
امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س العامل.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة الفنية باالحتاد
الأفريقي� ،إن الفقرة  14يف اللوائح
املنظمة لت�صفيات ك�أ�س العامل بلوائح

يدون �إجنازا تاريخيا جديدا

الربيطاين فروم يحقق لقب �سباق ا�سبانيا للدراجات الهوائية

بات كري�س فروم� ،أول بريطاين يفوز
ب�سباق �إ�سبانيا للدراجات وثالث مت�سابق
على الإطالق ينال لقبي �سباقي �إ�سبانيا
وفرن�سا يف مو�سم واحد ،بعدما �أنهى �سباق
االحد حمتفظً ا بتفوقه على ح�ساب فين�شنزو
نيبايل.
وعرب فروم ،ونيبايل ،خط النهاية يف مدريد
م ًعا ،وهو ما �سمح للربيطاين املنتمي

دوري املجموعات من دوري االبطال االوروبي ينطلق اليوم يف ن�سخته اجلديدة

ينطلق اليوم الثالثاء ال�سباق نحو نهائي
دوري �أبطال �أوروبا ،املقرر يف  26مايو
املقبل بالعا�صمة الأوكرانية كييف ،التي
�سيتناف�س للو�صول �إليها  32فريقا
بينهم ريال مدريد ،بطل الت�شامبيونز ليج
يف ثالث ن�سخ من الأربع الأخرية ،كملك
متوج ي�سعى اخل�صوم لزعزعته من على
عر�ش القارة العجوز.
و�سيبد�أ دور املجموعات من دوري
الأبطال الأوروبي ،يومي الثالثاء والأربعاء،
يف ن�سخة ت�شهد وجود خم�سة فرق من
�إجنلرتا ،هي ت�شيل�سي ومان�ش�سرت �سيتي
وتوتنهام وليفربول ،الأربعة املت�صدرين
للربميريليج املو�سم املا�ضي ،بالإ�ضافة
�إىل مان�ش�سرت يونايتد ،بطل الدوري
الأوروبي.
وعلى الرغم من �أن �إجنلرتا هي �صاحبة
العدد الأكرب من الفرق امل�شاركة هذا
املو�سم ،مل يتمكن �أي فريق من هذا
البلد من التتويج بلقب الت�شامبيونز
ليج ،منذ �أن فعلها ت�شيل�سي يف مو�سم
.2011/2012
�أما �إ�سبانيا ،فت�أتي يف املركز الثاين
من حيث عدد الأندية امل�شاركة ،بواقع
�أربعة ،هي ريال مدريد و�أتلتيكو مدريد
وبر�شلونة و�إ�شبيلية.
وب�سطت كرة القدم الإ�سبانية هيمنتها

على امل�سابقة الأوروبية ،خالل ال�سنوات
الأخرية ،ففي الأعوام الأربعة املا�ضية مل
يغادر اللقب �أندية الليجا ،بني ريال مدريد
ثالث مرات ،وبر�شلونة مرة يف .2015
وت�شارك كل من �إيطاليا و�أملانيا والربتغال
بثالثة �أندية لكل منها ،بينما تقت�رص فر�ص
فرن�سا ورو�سيا على فرقتني لكل دولة ،يف
حني تتناف�س باقي البلدان امل�شاركة بناد
واحد فقط.
وت�شهد الن�سخة الـ 63من الت�شامبيونز
ليج ،عودة اثنني من الأبطال القدامى
بعد �أن غابا عن الن�سخة املا�ضية ،هما
ت�شيل�سي حامل لقب الربميريليج،
ومان�ش�سرت يونايتد ،بقيادة الربتغايل
جوزيه مورينيو.
لكن البطولة الأوروبية تتميز �أي�ضا هذا
املو�سم بوجود فريقني ،ي�شاركان للمرة
الأوىل يف تاريخهما ،هما كارباكا اجدام
الآذري ،واليبزيج الأملاين.
وعلى هام�ش الأبطال القدامى وحديثي
العهد بالت�شامبيونز ليج� ،ست�شهد هذه
الن�سخة رقما قيا�سيا للإ�سباين �إيكر
كا�سيا�س ،حار�س مرمى بورتو الربتغايل،
الذي �سي�صبح �أول العب يخو�ض امل�سابقة
الأوروبية  19مرة يف م�سريته.
كما ي�شهد �أي�ضا هذا املو�سم مناف�سة
جديدة بني كري�ستيانو رونالدو (ريال

مدريد) ،وليونيل مي�سي (بر�شلونة)،
حيث يرتبع النجم الربتغايل على عر�ش
هدايف القارة العجوز ،بر�صيد  108هدفا،
فيما يف�صل الربغوث الأرجنتيني ثالثة
�أهداف عن الو�صول للمائة.
و�ستكون اجلماهري على موعد مع الإثارة
منذ البداية ،حيث ت�شهد اجلولة الأوىل من
دور املجموعات ،مواجهة �ساخنة الثالثاء
بني بر�شلونة ويوفنتو�س ،و�صيف الن�سخة
املا�ضية من دوري الأبطال الأوروبي ،يف
م�شهد مكرر من معركة ربع النهائي يف
املو�سم الفائت.
ومتكن حينها فريق "ال�سيدة العجوز" من
�إق�صاء النادي الكتالوين ،الذي يناف�س
هذا املو�سم مت�أثرا برحيل مهاجمه
الربازيلي ،نيمار دا �سيلفا ،لي�ضع �آماله
على الفرن�سي عثمان دميبلي ،ليعو�ض
غياب جنم ال�سيلي�ساو.
وتربز يف هذه اجلولة �أي�ضا مواجهة
�إ�شبيلية وليفربول ،اللذين التقيا يف
نهائي الدوري الأوروبي "- 2015
 ،"2016حني حقق الفريق الأندل�سي
لقبا �أوروبيا جديدا ،على ح�ساب طموحات
"الريدز".
وبجانب البار�سا واليويف الثالثاء ،ي�ستكمل
�أوليمباكو�س اليوناين و�سبورتينج ل�شبونة
الربتغايل مناف�سات املجموعة الرابعة ،يف
اليوم ذاته.
ويتمم ماريبور ال�سلوفيني و�سبارتاك
مو�سكو الرو�سي مواجهات املجموعة
اخلام�سة ،التي ت�شمل لقاء ليفربول
و�إ�شبيلية ،الأربعاء.
من جانبه ،ي�ستهل ريال مدريد ،حامل
اللقب ،و�أول فريق يتوج بالت�شامبيونز
ليج مرتيني متتاليتني ،م�شواره يف دور
املجموعات با�ست�ضافة �أبويل نيقو�سيا
القرب�صي ،على ملعب �سانتياجو برينابيو،
الأربعاء� ،ضمن مناف�سات املجموعة
الثامنة.
ومل ي�شهد الريال بقيادة الفرن�سي زين
الدين زيدان ،بداية موفقة يف انطالقة
مو�سم الليجا هذا العام ،حيث �سقط يف
فخ التعادل خالل اجلولتني الأخريتني

االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" مل يذكر
فيها كيف �سيكون �شكل املجموعة حال
ان�سحب �أي منتخب.
و�أكمل "اللجنة و�ضعت  7بنود لعقاب �أي
منتخب يفكر يف االن�سحاب ،ولكن هذه
العقوبات خمتلفة وت�أتي وفقا للفرتة
الزمنية لالن�سحاب وهل االن�سحاب ب�سبب
ظرف قهري �أم ال ،وتقوم اللجنة املنظمة
للت�صفيات التابعة للفيفا بعقد اجتماع
لتحديد العقوبات".
وحتتل م�رص� ،صدارة املجموعة اخلام�سة
بر�صيد  9نقاط من  4مباريات ،وتتقدم
بنقطتني على �أوغندا ،فيما حتتل غانا،
أخريا ت�أتي
املركز الثالث بر�صيد  5نقاط ،و� ً
الكونغو يف قاع الرتتيب بنقطة وحيدة.

من امل�سابقة املحلية ،لي�صبح ر�صيده من
النقاط خم�س ،يحتل بها املركز ال�ساد�س.
ويف مواجهة قوية �أخرى ت�شهدها اجلولة
الأوىل من دور املجموعات ،يحل بورو�سيا
دورمتوند الأملاين �ضيفا على توتنهام
الإجنليزي يف لندن ،الأربعاء ،ا�ستكماال
ملناف�سات املجموعة الثامنة.
من جانبه ،ي�ست�ضيف روما الإيطايل
�ضمن مواجهات املجموعة الثالثة ،نظريه
الإ�سباين� ،أتلتيكو مدريد ،الذي يكافح
للو�صول �إىل املجد يف م�سابقة طاملا
�أدارت ظهرها له.
ويف نف�س جمموعة الأتلتي وروما،
ي�ست�ضيف ت�شيل�سي يف نف�س اليوم
كارباكا اجدام الآذري ،الذي يخو�ض
الت�شامبيونز ليج للمرة الأوىل يف تاريخه.
�أما مان�ش�سرت يونايتد ،فيعود للت�شامبيونز
حينما ي�ست�ضيف بازل ال�سوي�رسي،
�ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل ،التي
ت�ستكملها مواجهة بنفيكا الربتغايل
و�سي�سكا مو�سكو الرو�سي ،على ملعب
النور ،يف نف�س اليوم.
وتنطلق مناف�سات املجموعة الثانية،
الثالثاء ،حني يحل �أندرخلت البلجيكي
�ضيفا على بايرن ميونيخ الأملاين ،على
ملعب �أليانز �آرينا ،وي�ست�ضيف �سيلتيك
اال�سكتلندي ،باري�س �سان جريمان ،الذي
ي�سعى للمناف�سة بقوة هذا املو�سم ،بعد
�أن انتزع نيمار من بر�شلونة ،والفرن�سي
كيليان مبابي من موناكو.
وي�ستهل مان�ش�سرت �سيتي م�شواره يف
الت�شامبيونز ليج ،الأربعاء� ،أمام م�ضيفه
فينورد روتردام الهولندي ،يف املجموعة
ال�ساد�سة ،التي ت�شمل مواجهة �شاختار
دونيت�سك الأوكراين ونابويل الإيطايل ،يف
نف�س اليوم.
من جانبه ،ي�ست�ضيف بورتو ،الأربعاء،
ب�شيكتا�ش الرتكي يف الربتغال،
باملجموعة ال�سابعة ،بينما يحل موناكو
الفرن�سي �ضيفا على اليبزيج الأملاين،
حديث العهد بامل�سابقة الأوروبية� ،ضمن
مناف�سات ذات املجموعة.

لفريق �سكاي باحلفاظ على تفوقه بفارق
دقيقتني ،و 15ثانية على ح�ساب مناف�سه
بنهاية مرحلة ختامية بلغ طولها 117.5
كيلومرت.
ونال الإيطايل ماتيو ترينتني الفوز
باملرحلة اخلتامية ،يف رابع مرحلة يفوز
بها يف �سباق �إ�سبانيا هذا العام� ،إال �أنه فقد
القمي�ص الأخ�رض اخلا�ص ،بلقب النقاط
ل�صالح فروم.
وبات فروم ،ثالث مت�سابق يفوز ب�سباقي
فرن�سا ،و�إ�سبانيا يف نف�س العام ،عقب
جاك انكيتيل عام  ،1963وبرنار اينو عام
.1978
وبات فروم �أول مت�سابق يفوز بال�سباقني
منذ عام  ،1995عندما غري �سباق �إ�سبانيا
موعد انطالقه القدمي يف �أواخر �أبريل �إىل
�أواخر �أغ�سط�س حيث تكون درجات احلرارة
ب�إ�سبانيا يف �أعلى درجاتها ،وهو ما ي�ضع
املزيد من ال�ضغط على املت�سابقني.
وقالت جويل هارينجتون ،الرئي�س
التنفيذي لالحتاد الربيطاين للدراجات" :ما
�شهرا
حققه كري�س فروم على مدار �آخر 12
ً
ع َّزز من مكانته ك�أحد �أعظم الريا�ضيني يف
بريطانيا".
و�أ�ضاف "فوزه ب�سباقي فرن�سا و�إ�سبانيا
يف نف�س العام ي�ضعه مع �أف�ضل مت�سابقي
ال�سباقات الكربى يف تاريخ الريا�ضة.
�أو�ساط ريا�ضة الدراجات يف البالد ،والبالد
ب�أ�رسها فخورة به".
وعلى الرغم من � َّأن ح�سم �صدارة الرتتيب
العام كان م�ضمو ًنا بالفعل ،ف�إن فروم
مل يتهاون يف املرحلة الأخرية وان�ضم
ملجموعة ال�صدارة قرب النهاية ،و�أنهى
يف املركز  11وهو �أف�ضل �إنهاء ملت�سابق
�ضمن جمموعة القمة يف الرتتيب العام.
و�أنهى الرو�سي ايلنور زاكارين� ،صاحب
املركز الثالث يف الرتتيب العام ،املرحلة
يف املركز  ،18بينما �أنهى نيبايل ،و�صيف
البطل يف املركز .22
وداع كونتادور
و�أنهى الربتو كونتادور ،مرتاج ًعا بفارق 7
ثوان يف �آخر مراحله خالل م�سريته االحرتافية
عقب فوزه باملرحلة اجلبلية ال�صعبة يف �ألتو
دي �أجنلريو� ،أم�س.
وقوبل املت�سابق الفائز ب�سباق �إ�سبانيا
 3مرات بت�شجيع وغناء من قبل اجلماهري
الإ�سبانية عقب نهاية ال�سباق ،بينما داعبه
زمال�ؤه يف فريق �سيجافريدو مبطالبته
بت�أجيل اعتزاله الو�شيك مرددين هتافات
تقول "عام �آخر �إ�ضايف لألربتو".
وقال كونتادور لل�صحفيني" :لي�س
لدي كلمات تو�ضح ما �أ�شعر به يف هذه
اللحظات� .إنه �أمر ال ي�صدق عند ر�ؤية كل
هذه اجلماهري عند خط النهاية وانا �أكون
عاما من
هنا يف بلدي".و�أ�ضاف "عقب ً 15
خا�صا
يوما ً
القتال ال�صعب ف�إن هذا ميثل ً
حلما.
للغاية ،بل ً

12

الثالثاء 2017 /9 /12

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

مطعم يقدم الطعام ح�سب اجلمال..

يف كل مرة ميكن �أن ن�سمع
عن وجود منطقة غريبة �أو
مكان خمتلف عن غريه،
و�أ�صبحت مو�ضة افتتاح
املطاعم الغريبة رائجة
كثري ًا يف الأيام الأخرية
ويف كل مرة يتحدى هذا
املطعم ما �سبقه يف طرق
تقدمي الطعام �أو حت�ضري
الوجبات �أو ابتكار
و�سائل ت�سلية مل تكن يف
احل�سبان!
وهو عن افتتاح مطعم يف رام الله يقدم الطعام لنا�س ٌ
كل ح�سب جماله! فماذا
تتوقع ان يقدم لك املطعم من وجبات ح�سب جمالك الذي تراه �أنت لنف�سك؟
فكانت الإجابات غريبة ومتنوعة وخمتلفة من �شخ�ص لآخر ومن �شخ�صية
لأخرى� ،شاهدوا ردود �أفعال النا�س �أعاله و�شاركونا �آراءكم.

�أمريكية تطالب والديها بـ  2مليون دوالر لت�سببهم يف قبحها
هل تعتقد �أنك قبيح ،رمبا حان الوقت
كي تطالب بحقك .ففي حادثة غريبة
من نوعها ،دعت �سيدة �أمريكية الق�ضاء
مل�ساعدتها يف حت�صيل تعوي�ض من
والديها لأن �شكلها قبيح.
ووفق �صحيفة “دايلي ميل” ،ف�إن
�أنابيل جيفر�سون ،البالغة من العمر
� 44سنة ،تطالب بتعوي�ض ت�صل قيمته
�إىل  2مليون دوالر ،لأن والديها م�س�ؤوالن
عن القبح يف �شكلها.
و�أنابيل ،تعاين وفق ما نقلت
ال�صحيفة من حالة من الك�آبة وت�سبب �شكلها بالطالق  3مرات متتابعة .وت�ؤكد
�أنابيل �أن والديها “قبيحان .وفكرة �إجنابهما للأطفال هو �أمر قا�س ،وعبرّ ت عن
اعتقادها �أنه يجب �أال ي�سمح لهما ب�إعادة �إنتاج نف�سيهما.وطالبت بـ “برنامج
حكومي لتعقيم النا�س.
وذكرت ال�صحيفة �أن �أنابيل ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س جمعية ملقا�ضاة الوالدين
“القبيحني” اللذين ينجبان �أطفاال ويرتكانهم يواجهون م�صريهم يف احلياة بهذه
الطريقة “ال�صعبة”.

ح

�إ�صطباحة
الأ�شياء
التي ت�أتي من طرف واحد
دائم ًا م�ؤملة
 .تنتظر  ..والآخر نائم
 .تقلق  ..والآخر ي�ضحك
 .تكتب  ..والآخر ال يقر�أ
 .حتب  ..والآخر يهمل

اروع حكم حول العامل !!!

 /1قليل من العلم مع العمل به ..
�أنفع من كثري من العلم مع قلة العمل
به  ..العلم مقد�س و هوة هدف بذات!!
 /2تعتقد بع�ض الن�ساء �أن الزواج
هو الفر�صة الوحيدة لالنتقام من
الرجل..
 /3الإن�سان ال حلمه ي�ؤكل  ..وال
جلده يلب�س  ..فماذا فيه غري حالوة
الل�سان..
 /4ال�صحة هى ال�شىء الذى يجعلك
ت�شعر بان اليوم الذى تعي�شه  .هو
اف�ضل وقت فى ال�سنة..
� /5إذا كنت تخ�شى الوحدة فال
تتزوج.
 /6فاتورة التليفون هى ابلغ دليل
على �أن ال�صمت �أوفر بكثري من الكالم.
 /7لي�س الفقري من ملك القليل ..
�إمنا الفقري من طلب الكثري
� /8أوىل لك �أن تت�أمل لأجل ال�صدق
 ..من �أن تكاف�أ لأجل الكذب.
 /9ال�شك �أن احلياة كانت تبدو
رائعة جميلة لو كنا نولد فى �سن
الثمانني ونقرتب على مر الأعوام من
الثانية ع�رش
/10لي�س ال�سخاء بان تعطينى
ما �أنا فى حاجة �إليه اكرث منك  ،بل
ال�سخاء فى �أن تعطينى ما حتتاج �إليه
اكرث منى.

االبت�سامة الزائفة لـ"�أفعى كوبرا" تثري ده�شة رواد مواقع التوا�صل

ثارت جمموعة من ال�صور التي انت�رشت م�ؤخر ًا على الإنرتنت لـ"�أفعى كوبرا" حرية وده�شة
عدد كبري من الرواد ،ويرجع ال�سبب وراء ذلك �إىل �أن هذه الأفعى تبدو عند النظرة الأوىل
وك�أنها مبت�سمة ،لكن يوجد �رس وراء "ابت�سامتها الزائفة".
وذلك ال�رس ،بح�سب ما �أو�ضحت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،يتمثل يف �أنه توجد على
ظهر الأفعى عالمات ملتوية ،جتعلها تبدو مبت�سمة يف م�شهد مثري للده�شة.
واجلدير بالذكر �أن م�صور ًا يدعى "�سوفيك با�سو" التقط �صور ًا لهذه الأفعى يف بلدة "كو�ش
بيهار" بوالية "البنغال الغربية" بالهند.
ونقلت ال�صحيفة عن "با�سو" قوله �إن �أفعى الكوبرا الهندية تعد واحدة من �أكرث الأفاعي
خطورة ،ولذلك حر�ص على �أن يكون على بعد م�سافة كافية منها �أثناء ت�صويرها.
وذكرت ال�صحيفة الربيطانية �أن �سم �أفعى الكوبرا ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي ويت�سبب
يف �إ�صابة ع�ضالت ال�ضحية بال�شلل ،ويف �أ�سو�أ احلاالت ت�ؤدي لدغة الأفعى �إىل ف�شل اجلهاز
التنف�سي �أو ال�سكتة القلبية.
�شاهدوا فيما يلي جمموعة من ال�صور املثرية للده�شة التي تر�صد "االبت�سامة الزائفة"
لتلك الأفعى.

 90%من �شعر فروة الر�أ�س ينمو  ،بينما  10%فى حالة عدم منو
من العادى �أن يتق�صف � 100شعرة كل يوم من فروة الر�أ�س
يجب �أن يتق�صف �أكرث من  50%من فروة ر�أ�سك قبل �أن يظهر ذلك �إىل �أى �شخ�ص
العديد من الأدويه تت�سبب فى �سقوط ال�شعر
عدم توازن الغدة الدرقية ونق�ص احلديد ي�سببان �سقوط ال�شعر
فى املتو�سط يق�ضى الرجل � 5شهور من حياته فى احلالقه
فى املتو�سط عمر ال�شعرة يكون خم�س �سنوات ون�صف
فى املتو�سط �سوف يحلق الرجل الطبيعى  20,000مرة
عدد خ�صالت ال�شعر املوجودة فى الب�رش هى نف�س عدد ال�شعر املوجودة فى الغوريال
النظام الغذائى ال�سيئ للأن�سان ي�ؤدى �إىل �رسعة �سقوط ال�شعر
يزن ر�أ�س الإن�سان حواىل  17كيلو
ال�سبب فى �أن يتحول ال�شعر �إىل اللون الرمادى مع تقدم العمر هو �أن �صبغة خاليا
ال�شعر بد�أت متوت وهى التى تكون م�س�ؤله عن �إنتاج �صبغة امليالنني التى تعطى لون
ال�شعر
�أطول حلية كانت عند الأن�سان �سجلت طول  17.5قدم كانت ل�شخ�ص يدعى هانزن الجن�سيت
الذى ولد فى الرنويج �سنة  1846م

حقائق
مذهلة
�ستعرفها لأول
مرة عن �شعر
الإن�سان

ارتدت عار�ضة �أزياء ً
ف�ستانا من النقود
وجتولت داخل املرتو
فاج�أت عار�ضة �أزياء ح�سناء
�شهرية اجلميع بتجولها
يف �إحدى حمطات مرتو
الأنفاق مرتدية ف�ستان ًا
وقبعة م�صنوعني من الأوراق
املالية ..وذلك قبل �أن تك�شف
عن �رس قيامها بهذا الأمر.
عار�ضة
ن�رشت
فقد
الأزياء الأرجنتينية فيكتوريا
زيبوليتاكي�س البالغة من العمر
 31عام ًا �صور ًا لها عرب ح�سابها
على تطبيق ان�ستقرام ،حيث ظهرت
ا خلا �ص
ً
مغطى بالكامل بالدوالرات الأمريكية ،ثم
مرتدية ف�ستانا
توجهت �إىل �إحدى حمطات املرتو يف مدينة نيويورك الأمريكية بهذه
الهيئة.
وتوجهت فيكتوريا زيبوليتاكي�س نحو ركاب املرتو الذين بدوا فقراء ًا،
حيث �سمحت لهم بالتقاط بع�ض العمالت الورقية من ف�ستانها يف حماولة
مل�ساعدة الآخرين.
و�أكدت العار�ضة الأرجنتينية �أنها ارتدت هذا الف�ستان؛ لكي يتمكن النا�س
من احل�صول على ما يحتاجون �إليه ،حيث قالت�" :أعطتني احلياة الكثري
والآن حان الوقت للقيام ب�شيء من جانبي فاملال للجميع الذين هم بال
م�أوى".

برجك اليوم!..
برج احلمل  /هناك الكثري من املفاج�آت
التى تنتظرك وت�سعد بها للغاية .الفرتة
القادمة هى فرتة حتول فى حياتك بدرجة
كبرية ،احر�ص على ا�ستغالل تلك الفرتة.
برج الثور� /أنت �شخ�ص قوى وت�ستطيع �أن
تقهر �أعدائك ،فعليك �أن تنتبه جيدا ملن هو حولك ومن يحاول �أن يتقرب منك ب�شكل
غريب� ،أي�ضا �سوف جتد مفاج�أة بانتظارك اليوم ،ففقط عليك الإنتظار.
برج اجلوزاء /اليوم هو الأمثل لإظهار مواهبك وقد تت�صرف ب�شكل يبدو �أكرث
عدوانية �أو �صرامة مما تفعله يف املعتاد وهو ما �سيفاجئ النا�س من حولك ويجعل بع�ضهم
يفقدون توازنهم ولكن هذه ال�صرامة �ضرورية ً
جدا اليوم.
برج ال�سرطان /اليوم باحلفاظ على طاقتك الإيجابية وعدم تعري�ض نف�سك لل�سلبيات
املحيطة بك ،حالتك النف�سية متقلبة فتجنب التوتر واالنفعال اليوم ،ال جتعل �أعمالك
املرتاكمة تدفعك �إىل �إهمال �أ�سرتك حاول تخ�صي�ص وقت لهم.
برج اال�سد /انتقى الأمور التى تتحدث فيها مع ر�ؤ�سائك ،وحاول �أن تكون فى �سياق
العمل حتى ال تواجه ردة فعل غري متوقعة منهم ،خا�صة فى �أجواء العمل غري امل�ستقرة.
�أن يعي�ش فرتة هامة فى حياته يحاول فيها �أن ي�أخذ عدد من القرارات الهامةً ،
بعيدا عن
�ضغط الأهل والأ�صدقاء.
برج العذراء /الفرتة القادمة �أهم فرتة فى حياتك� ،إما �أن ت�صعد �إىل فوق �أو
تهملها و�أنت اخل�سران فى النهاية .عليك بالرتكز تلك الفرتة وحاول �أن تعلو ب�سقف
طموحاتك.
برج امليزان� /أن يعي�ش حالة من االكتئاب والإحباط امل�ؤقتة التى تزول فور تواجده
مع �أفراد �أ�سرته واملقربني منه ،خا�صة �أن الأجواء العائلية ت�ؤثر كثريًا على نف�سية مولود
ال�سرطان ب�شكل �إيجابى.
برج العقرب /يومك مليء بالت�أمل و�إعادة تقييم املبادئ اخلا�صة بك وقد تت�ساءل مع
نف�سك و�شريك حياتك ب�ش�أن �صحة القرارات ال�سابقة وعليك اتباع نهج داعم ً
جدا جتاه
�شريك حياتك وال يوجد �أي �ضرر على الإطالق يف تبني �أيدولوجيات جديدة يف احلياة.
برج القو�س /تعانى اليوم من كرثة الكالم من املحيطني بك ،حاول االبتعاد عن تلك
حتد كبري اليوم لإثبات والئك لل�شركة
الأجواء وركز طاقتك فى العمل والإجناز� .أمامك ٍ
الذى تعمل بها فاجتهد من �أجل النجاح فى �إثبات ذلك.
برج اجلدي� /أن يتخلى عن كثري من طباعه احلادة ويتعامل بفطرته الطيبة الب�سيطة
مع املقربني منه ،ومن املحتمل �أن يدخل مولود اجلدى فى عالقة عاطفية قريبًا ،فال تغلق
ابواب قلبك وكن م�ستعد خلو�ض حياة جديدة.
برج الدلو /ت�شعر بالثقة وال�سعادة وهذا يظهر يف طريقة وقفتك ولغة ج�سدك،
والنا�س اليوم �سيالحظونك �أينما تذهب ومن املرجح �أن ترتك انطباعً ا ً
جيدا لديهم
و�ستعقد اجتماعات عمل هامة يف اجتاه �إيجابي.
برج احلوت� /أن يعي�ش حالة من احلب واخلوف من مواجهة م�شاكل فى الفرتة القادمة،
وعليه �أن يثق فى قراراته �أكرث من ذلك.
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