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يف الذكرى الثامنة والع�رشين لعملية فنقل الت�أريخية

فخامة الرئي�س ي�ضع �أكاليل الزهور على ن�صب ال�شهداء
انتظمت يف العا�رش من فرباير
اجلاري فعاليات االحتفال الر�سمي
فنقل الثامنة
بذكرى عملية
والع�رشين حتت �شعار" فنقل ب�شارة
التحرير" بحفاوة كبرية.
ففي املرا�سم التي جرت يف �صباح
العا�رش من فرباير اجلاري قام
فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
بو�ضع �أكاليل الزهور على ن�صب
�شهداء فنقل مب�صوع.
كماو�ضع �أكاليل الزهور كل من
ال�سيد  /الأمني حممد �سعيد،با�سم
للدميقراطية
ال�شعبية
اجلبهة
والعدالة �سكرتري اجلبهة  ،وبا�سم
وزارة قوات الدفاع رئي�س هيئة
االركان العام الفريق فليبو�س ولدي
يوهن�س و ال�سيدة /تخ�آ ت�سفاميكائيل
رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة وبا�سم
اقليم �شمال البحر االحمر املدير
التنفيذي لالقليم ال�سيد /كربوم
عندي ميكائيل ،كما و�ضع �أكليل
الزهور ال�سيد /هيلي �أ�سفها مدير
مديرية م�صوع.
و يف مرا�سم االحتفال التي �شارك
فيها كبار م�س�ؤويل احلكومة واجلبهة
باال�ضافة �إىل الزوار ملدينة م�صوع
�،ألقى مدير مديرية م�صوع ال�سيد/
هيلي �أ�سفها ،كلمة �أو�ضح فيها
اال�ستثماراجلاري يف مدينة م�صوع
لإعمار ما دمره العدو مرحلة
مبرحلة ،م�شري ًا �إىل العمل بقوة
لتعزيز دورها يف جمال االقت�صاد
الذي ينطلق من املجتمع يف البالد.
بدوره قال رئي�س جلنة تن�سيق
االحتفاالت يف �إقليم �شمال البحر
الأحمر ال�سيد �/رساج حجي" �أن

ذكرى عملية فنقل هي منا�سبة
تاريخية وطنية جندد فيها تعهداتنا
لتنفيذ �أمانة ال�شهداء �سنويا ،معرب ًا
عن �شكره لكافة امل�ساهمني يف �إخراج

فعاليات احلفل
وقد زادت الفقرات الثقافية والفنية
وعرو�ض الكرنفال البحري الذي
�أعدته القوات البحرية �أكرث جماال
وبهاءا للربنامج.
ً
وقد �أو�ضح مرا�سلو وكالة الأنباء

الأرترية توا�صل فعاليات ذكرى
عملية فنقل الثامنة والع�رشين
التي �شملت املناف�سات الريا�ضية
والثقافية وعرو�ض فوتوغرافية
و�رسادقات �أهلية وعرو�ض للأزياء.

ا�ست�شهاد املنا�ضل يتبارخ هبتي ماريام ( ودي حلقا) �إدربا  :ال�سكان يعربون عن ا�ستعدادهم للإ�سهام يف عمليات التنمية
ا�ست�شهد املنا�ضل /يتبارخ هبتي
ماريام ( ودي حلقا) يف العا�رش من
فرباير اجلاري عن عمر ناهز الـ 66
عاما �إثر مر�ض �أمل به.
التحق املنا�ضل يتبارخ يف العام
 1974ب�صفوف جبهة التحرير الأرترية
 ،و يف العام 1976ان�ضم اىل قوات
التحرير ال�شعبية  ،حيث عمل يف
البداية كمقاتل يف اجلبهات الأمامية
ومن ثم عمل حتى حترير البالد كفني
لإ�صالح ال�سيارات يف ق�سم التموين
للجبهة  ،و خدم �شعبه ووطنه حتى
يوم ا�ست�شهاده يف خمتلف الوحدات
الع�سكرية مبهنته ،و�ساهم يف �إف�شال
غزو الوياين بتفان و�إخال�ص.
ال�شهيد املنا�ضل يتبارخ هبتي ماريام �أب لثالث من االبناء.
وقد ووري جثمانه الرثى يوم الأحد املا�ضي احلادي ع�رش من فرباير
اجلاري منت�صف النهار يف مقربة ال�شهداء بالعا�صمة �أ�سمرا.

عرب ال�سكان ب�ضاحية �إدربا عن
جاهزيتهم الجناح الربامج التنموية
اجلارية يف �ضاحيتهم بتعزيز
م�ساهماتهم االهلية.
�أكدوا ذلك يف الزيارة التفقدية التي
قامت بها جلنة التنمية والت�صدي
بقيادة حاكم �إقليم عن�سبا ال�سيد /
علي حممود يف الثامن من فرباير
اجلاري اىل امل�ؤ�س�سات اخلدمية
الن�شطة ،واللقاء الذي جرىللتعرف
على الربامج املو�ضوعة للتنفيذ
م�ستقبال.
و�أ�شاد ال�سكان باخلدمات التعليمية
التي يتلقونها ،منا�شدين بتقدمي
دعم �آيل ل�صيانة الطريق الذي
يربط منطقتهم ب�ضاحية حليب-
منتل البالغ طوله  18كيلومرتاً،
باال�ضافة اىل بناء مركز �صحي
يتلقون فيه اخلدمات ال�صحية عن
قرب.

وقد �أجرت جلنة التنمية والت�صدي يف
االقليم مباحثات مكثفة مع اجلهات
املعنية �ضمن الزيارات التي قامت
بها اىل خمتلف مناطق االقليم حلل
ا�شكالية متطلبات املياه ،ودعت �إىل
احلفاظ اجليد على مياه ال�سيول،
واتخاذ قرارات �رسيعة ون�شطة
ل�ضمان م�صادر املياه.
و �رصح مدير �ضاحية �إدربا ال�سيد/
�سم�ؤون بخرظيون ،لوكالة االنباء
االرترية عن وجود قرى يقطنها 3
�آالف من املواطنني يف ال�ضاحية
 ،م�ؤكد ًا جاهزية �سكان تلك القرى
للم�ساهمة الفعالة من �أجل حل
ا�شكاليات اخلدمات االجتماعية التي
تواجههم.
هذا وتقع �ضاحية �إدربا على ارتفاع
 1650مرت ًا من �سطح البحر ،وتبعد
عن �ضاحية حليب منتل من جهة
اجلنوب ال�رشقي  18كيلومرتاً.

�ســــــاوا  :توجيهات
للطالب حول امتحانات
ال�شهادة الثانوية

قدمت يف الثامن والتا�سع من
فرباير اجلاري �رشح ًا لطالب مدر�سة
�أع�ضاء الدفعة
وار�ساي يك�ألو
احلادية والثالثني حول �أ�ساليب
وكيفية امتحانات ال�شهادة الثانوية
التي �ستجرى يف �شهر مار�س القادم.
و �أو�ضح مرا�سل وكالة االنباء
االرترية ب�أن الربنامج املنتظم عرب
مدر�سة وار�ساي يك�ألو ومركز التدريب
الهدف منه هو م�ساعدة الطالب يف
حتا�شي الأخطاء الطفيفة لكنها قد
تكون م�ؤثرة جد ًا ،باال�ضافة اىل
اال�ستفادة اجليدة من وقتهم واالمور
االخرى التي تخ�صهم.
وذكر منظمو الربنامج،ب�أن
اخلوف �أثناء االمتحان ظاهرة �سائدة
واعتيادية ،وي�ؤمنون ب�أن مواجهته
تتم عرب حت�ضري الطالب امل�سبق،
مو�صني الطالب بالعمل بهدوء
وانتباه .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أمريكا وتركيا وجها لوجه لأول مرة منذ "غ�صن الزيتون" روحاين� :أف�شلنا خمططات تق�سيم املنطقة

جرت اول ام�س الأحد يف �إ�سطنبول
�أول حمادثات تركية �أمريكية منذ
بدء عملية غ�صن الزيتون التي
ينفذها اجلي�ش الرتكي بالتعاون
مع املعار�ضة ال�سورية يف منطقة
عفرين �شمال غربي �سوريا،
وا�ستهدفت املحادثات احتواء
التوتر واخلالفات التي تتمحور
حول ت�سليح وا�شنطن وحدات حماية
ال�شعب الكردية ال�سورية.
فقد التقى الناطق با�سم الرئا�سة
الرتكية �إبراهيم قالن مع م�ست�شار
الأمن القومي الأمريكي اجلرنال
هربرت ماكما�سرت يف �إ�سطنبول،
وذلك قبل زيارة لوزير اخلارجية
الأمريكي ريك�س تيلر�سون �إىل �أنقرة
يف �إطار جولته التي ت�شمل م�رص
ولبنان والأردن والكويت وتركيا.
وذكرت امل�صادر �أن قالن
وماكما�سرت �أكدا خالل االجتماع
�أهمية العالقات الإ�سرتاتيجية
الثنائية ،وامل�شاكل التي تواجهها
�رشاكتهما الإ�سرتاتيجية .وتناول

االجتماع الق�ضايا التي ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي يف العالقات
الثنائية ،كما بحثا �سبل
تطوير املكافحة امل�شرتكة
للإرهاب بجميع �أنواعه.
ونقلت االنباء عن م�صدر
يف الرئا�سة الرتكية "ت�أكدت
خالل االجتماع ال�رشاكات
الإ�سرتاتيجية بعيدة املدى
بني تركيا والواليات املتحدة وجرى
التعامل مع ح�سا�سيات و�أولويات
البلدين" .و�أ�ضاف �أن امل�س�ؤولني
�أجريا تقييما للتطورات الإقليمية
والعوامل التي �أ�رضت بالعالقات
بني احللفاء وتطوير �سبل مكافحة
الإرهاب ،لكن امل�صدر مل يدل مبزيد
من التفا�صيل.
و قال وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو �إنه �سيبلغ
تيلر�سون عندما يزور �أنقرة ب�رضورة
�إ�صالح ال�رضر الذي حلق بالثقة
املتبادلة .ولوحت �أنقرة بتو�سيع
عملية غ�صن الزيتون �إىل مدينة

منبج بريف حلب ال�رشقي ،التي
توجد فيها قاعدة �أمريكية ،يف حني
حذرتها وا�شنطن من التحرك �رشقا.
وزاد التوتر يف العالقات بعد
�إعالن التحالف الدويل منت�صف
ال�شهر املا�ضي اعتزامه ت�شكيل قوة
�أمن حدودية ت�ضم ثالثني �ألفا ن�صفهم
من امل�سلحني الأكراد ال�سوريني،
وو�صف الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان هذه القوة باجلي�ش
الإرهابي وهدد بو�أدها يف املهد ،يف
حني حتدثت وا�شنطن الحقا عن �سوء
فهم بخ�صو�ص ت�شكيل القوة ،قائلة
�إنها قوة �أمن داخلية ال حدودية.

االحتاد الأوربي :انغالق �أو عزل املهاجرين "قنبلة موقوتة"
قالت م�س�ؤولة يف االحتاد الأوروبي
�إن على االحتاد �أن ي�ستثمر يف
املهاجرين لتفادي "قنبلة نووية"،
تتمثل يف ا�ضطرابات مدنية .
ويخ�ص�ص االحتاد الأوروبي موازنة
ا�ستثنائية بـ  350مليار يورو (428
مليار دوالر) لإنفاقها حتى عام 2020

على ما ي�سمى �سيا�سة الدمج،
بهدف تقليل الفروق بني الطبقات
يف خمتلف �أنحاء القارة وال�سيما
ب�ضخ املال يف دول �رشق القارة
الأوروبية وجنوبها.
املفو�ضة الأوروبية لل�سيا�سة
الإقليمية كورينا كريتو ،قالت
يف مقابلة مع رويرتز "�سيكون
التكامل االجتماعي م�س�ألة يف غاية
الأهمية يف ال�سنوات املقبلة".
و�أ�ضافت كريتو "�إذا �سمحنا
بانغالق املهاجرين على �أنف�سهم� ،أو
بعزلهم ف�سي�صبح ذلك قنبلة نووية
يف امل�ستقبل".

وتراجعت �أعداد املهاجرين
املقبولني يف دول االحتاد الأوروبي
ب�شكل كبري يف العام  ،2015بعد
�أن تدفق مليون الجيء ومهاجر
بالزوارق على اليونان و�إيطاليا.
كما رف�ضت بولندا واملجر و�سلوفاكيا
وجمهورية الت�شيك قبول بع�ض
الوافدين اجلدد.
و�أ�شارت كريتو ،م�ست�شهدة بجزيرة
ت�شيو�س اليونانية ال�صغرية ،اىل
�أن اال�شتباكات الواقعة بني �سكان
ومهاجرين نتيجة زيادة �أعداد
الوافدين توقع ر�ؤ�ساء البلدية يف
املنت�صف .

ك�شمري "مقتل ع�شرة يف ا�شتباكات مبع�سكر للجي�ش الهندي

قال م�س�ؤول يف ال�رشطة اول
ام�س الأحد �إن ع�رشة �أ�شخا�ص قتلوا
يف معركة بالأ�سلحة النارية بني
جنود هنود وم�سلحني لليوم الثاين
يف مع�سكر للجي�ش يف والية غامو
وك�شمري يف �شمال البالد.
و�أو�ضح م�س�ؤول يف وزارة الداخلية
يف العا�صمة نيودلهي �أن «م�سلحني
اقتحموا املع�سكر يف وقت مبكر من
�صباح �أم�س ،وهرع مئات من رجال
ال�رشطة واجلي�ش وقوات الأمن لطرد
امل�سلحني».
وذكر �ضابط كبري يف ال�رشطة،
طلب عدم ن�رش ا�سمه� ،أن «خم�سة
جنود ومدني ًا قتلوا بعد �أن اقتحم
امل�سلحون مع�سكر �سونغووان يف
غامو �أم�س» .و�أ�ضاف �أن «ثالثة

م�سلحني قُ تلوا».
ومع�سكر اجلي�ش يف مدينة غامو
قريب من مركزين جتاريني ومدار�س
حكومية.
وذكر م�س�ؤولون �أن عدد ًا جمهو ًال
من املهاجمني حو�رصوا داخل جممع
�سكني تابع �إىل املع�سكر حيث وقعت
ا�شتباكات �رش�سة .وقال املدير
العام ل�رشطة غامو وك�شمري �إ�س بي
فيد �إن االت�صاالت التي مت اعرتا�ضها
«ت�شري �إىل �أن الإرهابيني ال�ضالعني
يف الهجوم ينتمون �إىل جماعة جي�ش
حممد» ،وهي تنظيم مت�شدد انف�صايل
مقره باك�ستان.
وتتهم الهند باك�ستان بتدريب
وت�سليح مت�شددين وم�ساعدتهم على
الت�سلل عرب خط املراقبة الذي

بيونغ يانغ تعلن عقد «حمادثات ودية» مع�سيول

ذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية
ال�شمالية اول ام�س الأحد �أن وفدها
�إىل دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
�أجرى حمادثات «�رصيحة و�صادقة» مع
الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جيه-
�إن ،من دون الإ�شارة �إىل دعوة ال�شمال
له حل�ضور قمة يف بيونغيانغ.
ويختتم �أرفع وفد من ال�شمال يزور
اجلنوب الزيارة  ،لكنه ال يزال يواجه
ت�شكك ًا من العامة يف كوريا اجلنوبية يف
�ش�أن �صدقه حيال حت�سني العالقات.
و�ست�شكل �أي قمة بني الكوريتني،
اللتني ال تزاالن يف حال حرب من
الناحية النظرية ،جناح ًا كبري ًا
ملون الذي ي�ضغط من �أجل التو�صل
�إىل حل ديبلوما�سي للأزمة يف �ش�أن
برنامج كوريا ال�شمالية النووية
وال�صاروخية.
وقالت الوكالة �إن كيم يو جونغ،

�شقيقة زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ
�أون� ،سلمت «بكيا�سة ر�سالة �شخ�صية
من الزعيم الكوري ال�شمايل �إىل مون»
خالل املحادثات التي جرت بينهم
ال�سبت املا�ضي ،و�أبلغته �أي�ض ًا «بنية
�شقيقها» من دون �أن تو�ضح الوكالة ما
هذه النية.
وقال م�س�ؤولون يف كوريا اجلنوبية
�إن مون تلقى دعوة لزيارة بيونغ يانغ
لإجراء حمادثات مع كيم جونغ �أون
خالل حمادثات وم�أدبة غداء ا�ست�ضافها
مون يف الق�رص الأزرق الرئا�سي يف
�سيول ال�سبت املا�ضي .و�إذا عقدت هذه
القمة ف�ستكون الأوىل التي جتمع زعيمي
الكوريتني منذ .2007
وقال نائب الرئي�س الأمريكي مايك
بن�س الذي غادر كوريا اجلنوبية عائد ًا
�إىل وا�شنطن� ،إن الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية واليابان متفقة

يف�صل اجلزء الواقع حتت �سيطرة
الهند من ك�شمري عن الذي ت�سيطر
عليه باك�ستان .وتنفي باك�ستان هذه
املزاعم.
وو�صل قائد اجلي�ش الهندي بيبني
راوات �إىل غامو �صباح اليوم ملتابعة
العملية مع دخول اال�شتباكات يومها
الثاين.
متام ًا على عزل كوريا ال�شمالية ب�سبب
برناجمها للأ�سلحة النووية.
و�أ�ضاف بن�س لل�صحافيني يف الطائرة
�أثناء رحلة العودة للواليات املتحدة:
«لي�س هناك خالف بني الواليات
املتحدة وكوريا (اجلنوبية) واليابان
يف �ش�أن �رضورة موا�صلة عزل كوريا
ال�شمالية اقت�صادي ًا وديبلوما�سي ًا �إىل �أن
تتخلى عن برناجمها للأ�سلحة النووية
وال�صواريخ البالي�ستية».
وقال م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض �إن
رئي�س كوريا اجلنوبية �أو�ضح متام ًا �إن
تخفيف ال�ضغط عن بيونغيانغ مرتبط
ب�رشوعها يف اتخاذ خطوات لنزع
ال�سالح النووي على رغم �أن مون مل
يناق�ش دعوة كيم مع بن�س.
و�أ�شار «البيت الأزرق» الرئا�سي
يف كوريا اجلنوبية �إىل �أن �شقيقة
زعيم كوريا ال�شمالية قالت ملون �إن
كيم جونغ �أون «يريد �أن يجتمع معه
يف امل�ستقبل القريب» ،ويريده �أن
«يزور كوريا ال�شمالية يف �أقرب وقت
ينا�سبه».

قال الرئي�س الإيراين
ح�سن روحاين �إن بالده
جنحت يف ن�رصة حلفائها
الإرهاب،
مبكافحة
ومل ت�سمح بتق�سيم
الدول ال�صديقة ،داعيا
الإيرانيني �إىل الوحدة.
ويف كلمة له مبنا�سبة
الذكرى الـ 39للثورة
الإيرانية �أكد روحاين
�أن حل �أزمات املنطقة
هو حل �سيا�سي ويجب
التعاون بني دولها لتحقيق الأمن
واال�ستقرار فيه.
وعرج على اخل�سائر التي حلقت
بتنظيم داع�ش يف العراق و�سوريا
العام املا�ضي ،وقال "لقد انت�رصنا
على الإرهاب ..ولقد �أثمرت جهودنا
يف دعم ال�شعب ال�سوري والعراقي
و�شعوب املنطقة بالتخل�ص من
الإرهابيني" .و�شدد الرئي�س الإيراين
على �أن طهران مل ت�سمح "للمت�آمرين
بتق�سيم الدول ال�صديقة" يف املنطقة،
وقال لقد كانوا يريدون تق�سيم
العراق �إىل �شطرين و�رضب وحدته..
لقد �أرادوا �رضب اال�ستقرار يف لبنان
وحتويله �إىل �ساحة حرب".
و�أ�ضاف "الأعداء خططوا لتق�سيم
بلدان املنطقة� ،إال �أن هذه املخططات
�آلت �إىل الف�شل".
�أما على امل�ستوى الداخلي فقد دعا
روحاين يف خطابه الإيرانيني �إىل "عام

من الوحدة" بعد �أن هزت البالد ال�شهر
املا�ضي احتجاجات �أ�سفرت عن مقتل
�أكرث من ع�رشين �شخ�صا.
وقال "�أطالب ب�أن تكون ال�سنة
الأربعون للثورة العام املقبل
�سنة وحدة� ،أطالب املحافظني
والإ�صالحيني واملعتدلني وجميع
الأحزاب والنا�س بالوقوف معا"،
م�ؤكدا على �رضورة وجود "ثقة �أكرب"
يف ال�شعب الإيراين.
واعرتف بوجود تق�صري خالل
ال�سنوات املا�ضية ،وقال "رمبا كان
هناك ت�أخري يف ما يتعلق ب�صنع
القرار ،رمبا مل نكن نخاطب �شعبنا
ب�شفافية".
وانطلقت يف �إيران االحتفاالت
بالذكرى الـ 39للثورة الإيرانية التي
�شهدتها البالد عام  1979و�أ�سفرت
عن الإطاحة بنظام ال�شاه حممد ر�ضا
بهلوي.

�سقوط قتلى يف ظروف غام�ضة ب�أفغان�ستان

نقلت االنباء يف
�أفغان�ستان عن م�صدر
�أمني قوله �إن 16
فردا من قوات موالية
للحكومة قتلوا ليلة
ال�سبت املا�ضي يف
ظروف غام�ضة يف
مديرية غر�شك بوالية
هلمند جنوبي البالد.
طالبان
و�أعلنت
�أن مند�سا من احلركة قتل ه�ؤالء الأفراد يف نقطة تفتي�ش حكومية ،ثم ان�ضم �إىل
طالبان بالوالية .من جانبها� ،أعلنت وزارة الدفاع مقتل ت�سعة م�سلحني على الأقل
من بينهم قائدهم املحلي خالل غارات جوية يف �أجزاء من البالد.
و�أ�ضافت الوزارة �أنه يف غارات جوية �أخرية مت تنفيذها على خمابئ "املتمردين"
بوالية �أورزغان قتل �أربعة م�سلحني على الأقل.
و�أو�ضحت �أنه مت تنفيذ الغارة اجلوية على خمابئ "املتمردين" يف منطقة على
�ضواحي مدينة ترينكوت عا�صمة الوالية .وقالت الوزارة �إنه مت �أي�ضا تدمري خمب�أ
للأ�سلحة.
وذكرت وزارة الدفاع �أن خم�سة م�سلحني قتلوا ،من بينهم قيادي من طالبان
يعرف با�سم املال مري وايل ،يف ق�صف جوي منف�صل مبنطقة دوركاد يف والية
تخار.

لندن تدعو لتحقيق م�ستقل ب�ش�أن �أزمة الروهينغا

حث وزير اخلارجية الربيطاين ،بوري�س جون�سون ،اول ام�س الأحد ،على
�إجراء "حتقيق م�ستقل" ب�ش�أن �أزمة الروهينغا امل�سلمني ،عقب لقاء مع زعيمة
ميامنار� ،أونغ �سان �سو ت�شي ،اول ام�س الأحد ،يف العا�صمة نايبيداو.
و�أجرى جون�سون زيارة للمنطقة التي ت�شهد �أعمال العنف ،وقال �إنه �شدد على
"�أهمية فتح حتقيق �شامل وم�ستقل حول �أعمال العنف يف والية راخني".
ومت اللقاء بني جون�سون و�سو ت�شي احلائزة جائزة نوبل لل�سالم والتي تلطخت
�سمعتها دوليا جراء
طريقة تعاطيها مع
�أزمة الروهينغا ،يف
�إطار جولة �آ�سيوية
مدتها �أربعة �أيام.
وكان جون�سون قد
زار ال�سبت املا�ضي،
خميما لالجئني يف
منطقة كوك�س بازار،
على جانب بنغالد�ش
من احلدود؛ حيث جل�أ نحو � 700ألف من الروهينغا هربا من احلملة الأمنية التي
�شنها جي�ش ميامنار بحقهم يف والية راخني ال�شمالية يف �أغ�سط�س املا�ضي.
واتهمت الأمم املتحدة بورما بدفع الأقلية امل�سلمة �إىل الفرار عرب احلدود يف
حملة تطهري عرقي ،وهو ما تنفيه نايبيداو.

3

اخبار عاملية
الثالثاء 2018 /2 /13

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

رئي�س جمل�س النواب الليبي :تركيا وراء التفجريات يف ليبيا

قمة �أردنية -رو�سية لبحث
"ال�سالم" و�أزمة �سوريا
يزور ملك الأردن عبد الله الثاين
العا�صمة الرو�سية مو�سكو اخلمي�س
املقبل لإجراء مباحثات مع الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني حول
امللف ال�سوري وعملية ال�سالم بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
وقال بيان �صادر عن الديوان امللكي
�إن امللك عبد الله الثاين �سيعقد لقاء
قمة مع الرئي�س بوتني اخلمي�س
املقبل ،و�سيتناول الزعيمان "�آخر
امل�ستجدات الإقليمية والدولية،
خ�صو�صا ما يت�صل بالأزمة ال�سورية

ال�سالم،
وعملية
�إ�ضافة �إىل جهود
حماربة الإرهاب".
ونقلت وكاالت �أنباء رو�سية عن
دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم
الكرملني قوله اول ام�س الأحد �إن
اال�ستعدادات جارية لزيارة امللك عبد
الله لرو�سيا ،و�إنه �سيجري حمادثات
مع بوتني ب�ش�أن الو�ضع يف �سوريا.
وي�ستقبل الأردن � 630ألف الجئ
�سوري م�سجلني لدى الأمم املتحدة،
لكن احلكومة الأردنية تقدر عدد

العدد ()95

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

ال�سوريني الذين جل�ؤوا �إىل الأردن
بنحو  1,3مليون منذ اندالع النزاع
ال�سوري يف .2011
ويف امللف الفل�سطيني اعتربت
احلكومة الأردنية �أن اعرتاف الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل ،ي�شكل "خرقا
لل�رشعية الدولية وميثاق الأمم
املتحدة" ،وحذرت من "تداعيات
خطرية" للقرار.

اتهم رئي�س جمل�س النواب الليبي ،عقيلة �صالح ،تركيا بالوقوف وراء العمليات
الإرهابية يف بالده ،على خلفية التفجري الأخري الذي ا�ستهدف م�سجدا يف بنغازي.
وقال �صالح يف حديث لوكالة "�سبوتنيك" الرو�سية ،تعليقا على تفجري امل�سجد يف
بنغازي يوم اجلمعة� ،إن مثل تلك العمليات جتري "للأ�سف بدعم من بع�ض الدول..
تركيا بالتحديد".
و�أ�ضاف �صالح �أن "الدليل هو �ضبط اليونان لباخرة قادمة من تركيا �إىل م�رصاتة
حتمل  29حاوية من املتفجرات" ،يف �إ�شارة �إىل حادثة �ضبط خفر ال�سواحل اليوناين
بداية ال�شهر املا�ضي �سفينة �أبحرت من تركيا حمملة مبواد ت�ستخدم ل�صنع املتفجرات،
يف طريقها �إىل ليبيا .ورف�ض �صالح اتهامات قيادة اجلي�ش الوطني الليبي لقوى الأمن
يف بنغازي بالتخاذل الذي �أدى لوقوع التفجري ،معرتفا بوجود "تق�صري ولي�س تخاذل"،
من جانب الأمن.
و�أكد عقيلة �صالح�" :أعطينا توجيهات للأمن بو�ضع كامريات وت�شديد القب�ضة الأمنية
لت�أمني امل�ساجد" ،م�ضيفا" :مل نكن نتوقع �أن يتم ا�ستهداف دور العبادة ،ولكن ا�ستهدافها
ي�ؤكد �أن من يقفون وراء الهجمات لي�سوا مب�سلمني".
و�أ�سفر تفجري امل�سجد يف مدينة بنغازي �رشق ليبيا يوم اجلمعة املا�ضي عن �سقوط
ع�رشات الأ�شخا�ص بني قتيل وجريح.
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عبا�س :متم�سكون باملفاو�ضات حتت رعاية دولية لتحقيق 74
�أوكرانيا ِّ
ترحل �س�آكا�شفيلي �إىل بولندا
م�ؤمتر �إعادة �إعمار العراق
حل الدولتني

الرئي�س
جدد
حممود
الفل�سطيني
ال�سبت
عبا�س
خالل
املا�ضي،
م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع رئي�س الوزراء
الهندي ناريندرا مودي يف رام الله
املطالبة ب�إيجاد �آلية دولية لرعاية
املفاو�ضات مع �إ�رسائيل ،م�ؤكد ًا
مت�سكه بحل الدولتني برعاية دولية.
وقال عبا�س�« :أ�ؤكد مت�سكنا بالعمل
طريقا
واملفاو�ضات
ال�سيا�سي
لتحقيق �أهدافنا الوطنية يف احلرية
واال�ستقالل ،وفق حل الدولتني على
حدود  ،1967وقرارات ال�رشعية
الدولية ،لتعي�ش كل من فل�سطني
و�إ�رسائيل ب�سالم و�أمن ،على �أن تكون
القد�س ال�رشقية عا�صمة للدولة
الفل�سطينية».
و�أ�ضاف�« :إننا مل ولن نرف�ض
املفاو�ضات يوم ًا ،وكنا وما زلنا
على اال�ستعداد لها .وت�شكيل �آلية
متعددة الأطراف تنبثق عن دول
متعددة هي ال�سبيل الأمثل لرعاية
هذه املفاو�ضات».
و�أدى اعرتاف الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف دي�سمرب املا�ضي
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل ،و�إعالنه
نقل �سفارة بالده من تل �أبيب �إىل
القد�س �إىل رف�ض الفل�سطينيني القبول
بالواليات املتحدة راعيا لعملية
ال�سالم بينهم وبني �إ�رسائيل.
و�أ�شار عبا�س �إىل �أنه تبادل مع

رئي�س الوزراء الهندي ،الذي و�صل
�إىل مدينة رام الله والوفد املرافق
له على منت ثالث مروحيات �أردنية،
وجهات النظر حول عملية ال�سالم.
وتابع« :تبادلت مع دولته (رئي�س
الوزراء الهندي) وجهات النظر يف ما
يتعلق بفر�ص حتقيق ال�سالم ،و�إخراج
العملية ال�سيا�سية من م�أزقها ،ب�سبب
ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي لأر�ضنا،
وان�سداد الأفق ال�سيا�سي بعد قرار
الرئي�س الأمريكي حول القد�س
والالجئني».
من جهته ،قال مودي� ،إنه «مت
بحث التطورات الإقليمية والعاملية
التي لها دور يف ال�سلم يف العامل
واملنطقة» ،م�ضيف ًا «�أعربت عن �أملي
يف �أن يتحقق ال�سالم يف املنطقة
�رسيع ًا ،من خالل احلوار والتفاهم
اللذين من �ش�أنهما �أن يقودا املنطقة
للتعاي�ش ال�سلمي».
ووقعت ال�سلطة الفل�سطينية والهند
خالل هذه الزيارة اتفاقات تعاون
بقيمة ما حواىل 41مليون دوالر يف
جماالت ال�صحة والتعليم والثقافة
واالقت�صاد.
وقام عبا�س بتكرمي رئي�س الوزراء
الهندي بتقليده �أعلى و�سام فل�سطيني
«القالدة الكربى لدولة فل�سطني».

التحالف الدويل يناق�ش
م�صري معتقلي داع�ش ب�سوريا

يجتمع وزراء دفاع  14دولة م�شاركة
يف التحالف الدويل املناه�ض
للإرهابيني يف �سوريا والعراق،
اليوم الثالثاء يف روما ملناق�شة كيفية
متابعة عملهم امل�شرتك وبخا�صة ما
يتعلق مب�صري مقاتلي تنظيم داع�ش
املعتقلني ب�سوريا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم
ماتي�س اول ام�س الأحد يف الطائرة
التي تقلّه �إىل روما "�إن املعركة مل
تنته بعد".
و�أ�شارت كاثي ويلبارغر امل�س�ؤولة
بالبنتاغون �إىل �أن حمور النقا�ش
�سيكون امل�س�ألة ال�شائكة املتمثلة
مب�صري �أجانب ان�ضموا لتنظيم داع�ش
كالربيطان َّيني اللذين اعتقلتهما قوات
�سوريا الدميوقراطية يف يناير.
وقالت ويلبارغر وهي م�س�ؤولة عن

ملف الأمن الدويل بوزارة الدفاع،
لل�صحافيني املرافقني ملاتي�س "نحن
نعمل مع التحالف ب�ش�أن م�س�ألة
املقاتلني الأجانب املعتقلني،
ونتوقع �أن يعود ه�ؤالء �إىل بالدهم".
والواليات املتحدة لي�ست راغبة
ب�أن يتم الإبقاء على املعتقلني ،داخل
الأرا�ضي ال�سورية ،ذلك �أن الو�ضع
غري م�ستقر مبا فيه الكفاية ل�ضمان
عدم متكنهم من حمل ال�سالح مرة
�أخرى ،ول ّأن مراكز االحتجاز التابعة
لقوات �سوريا الدميوقراطية تكاد
ت�صبح مكتظة.
من جهتهم �سيعقد وزراء خارجية
دول التحالف الدويل اجتماعا يف
الكويت.

�أعلن ال�شيخ �صباح خالد احلمد
ال�صباح ،وزير اخلارجية الكويتي ،اول
ام�س الأحد� ،أن م�ؤمتر الكويت الدويل
لإعادة �إعمار العراق� ،سينعقد مب�شاركة
�أكرث من  74جهة من دول وم�ؤ�س�سات
مالية ونقدية متخ�ص�صة.
ويرتقب �أن جتري جل�سات امل�ؤمتر
الرئي�سية يف  14فرباير ،وي�ستعر�ض
امل�شاركون فيها �أوجه الدعم الذي �سيتم
تقدميه للم�شاريع التنموية واال�ستثمارية
يف العراق .و�أو�ضح الوزير �أن اجلل�سة
الرئي�سية للم�ؤمتر �ست�سبقها اجتماعات
ابتداء من االثنني ،ف�ضال عن
عمل،
ً
اجتماع خم�ص�ص مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وم�شاركة �أكرث من  72منظمة
حملية و�إقليمية ودولية.
وقال �إن االثنني �سي�شهد انعقاد اجتماع
اخلرباء رفيعي امل�ستوى ملناق�شة
خطة جمهورية العراق لإعادة الإعمار،
مب�شاركة �أكرث من  75دولة وم�ؤ�س�سات
متويل وطنية و�إقليمية ودولية� .أما
يوم  13فرباير ف�سيتم تخ�صي�صه للقطاع
اخلا�ص مب�شاركة  1850جهة ،كما
�سيعقد يف اليوم نف�سه االجتماع الوزاري
للتحالف الدويل �ضد داع�ش ،مب�شاركة
 75جهة من دول ومنظمات اقليمية
ودولية.

ال�سفارة الأمريكية يف
اليمن ت�سرح مئات املوظفني

�رسحت ال�سفارة الأمريكية يف اليمن
 360موظفا حمليا ،وذلك بعد مرور 3
�أعوام على �إغالق �أبوابها يف العا�صمة
�صنعاء ،عقب �سيطرة احلوثيني عليها،
.
�شمل قرار الت�رسيح املوظفني املحليني
يف ال�سفارة ب�صنعاء ،الذين دخلوا منذ
فرتة طويلة يف �إجازة �إدارية.
و�أكدت ال�سفارة الأمريكية يف مذكرة
�أنه "مبجرد عودة ال�سفارة �إىل �صنعاء
�سوف تعودون �إىل عملكم� ،أما املوظفون
املحليون الذين لي�سوا يف �إجازة �إدارية
�سوف ي�ستمرون يف العمل نيابة عن
البعثة ،بالإ�ضافة �إىل الوظائف الأخرى
كحماية ال�سفارة وفندق �شرياتون القدمي،
وغريها من الأعمال الإدارية والربامج
املحدودة" .ونقلت وكالة "رويرتز" عن
م�س�ؤول يف اخلارجية الأمريكية ت�أكيده
ت�رسيح املوظفني ،قائال "نحن ممتنون
جدا خلدمات كل فرد فيهم ونتمنى العمل
معهم جمددا يف امل�ستقبل عندما نتمكن
من ا�ستئناف عملياتنا ب�أمان يف اليمن".
و�أغلقت الواليات املتحدة �سفارتها يف
اليمن عام  2015عندما �سيطر
احلوثيون على العا�صمة اليمنية.

�أعلنت هيئة حر�س احلدود
الأوكرانية ،ام�س االثنني ،ترحيل
زعيم حزب "حركة القوى اجلديدة"
املعار�ض والرئي�س اجلورجي
ال�سابق ميخائيل �س�آكا�شفيلي من
�أوكرانيا �إىل بولندا.
و�أو�ضحت الهيئة يف بيان �أنه
كان يتواجد يف �أرا�ضي �أوكرانيا
بطريقة غري �رشعية ،لذا متت
�إعادته ،مع مراعاة جميع
الإجراءات القانونية� ،إىل بلد كان
و�صل منه يف انتهاك الت�رشيعات
الوطنية".
و�أكدت هيئة حر�س احلدود
البولندية الحقا موافقتها على
دخول �س�آكا�شفيلي �أرا�ضي البالد.
و�أفاد دافيد �سكفارليدزي،
�أحد �أن�صار زعيم حزب "حركة
القوى اجلديدة" ،على �صفحته يف
احتجز
في�سبوك ،ب�أن �س�آكا�شفيلي
ُ
يف مطعم و�سط العا�صمة كييف،
على يد رجال بزي ع�سكري .و�أ�شار
رئي�س التحرير ال�سابق ملجلة
"فورب�س �أوكرانيا" ،فالدميري
فيدورين ،على �صحفته يف في�سبوك
�أي�ضا� ،إىل �أن �س�آكا�شفيلي احتجز
من قبل رجال يرتدون زي حر�س
احلدود الأوكراين.
من جانبه� ،رصح م�صدر مطلع
لوكالة "�إنرتفاك�س � -أوكرانيا"
ب�أن توقيف �س�آكا�شفيلي جرى على
يد موظفي هيئة الهجرة الأوكرانية

تلبية لطلب من حر�س احلدود.
ونفت هيئة الأمن الأوكرانية
�ضلوعها يف توقيف ال�سيا�سي
املعار�ض.
والحقا قال م�صدر يف مطار
"بوري�سبول" الدويل يف كييف
�إن زعيم "حركة القوى اجلديدة"
غادر �أوكرانيا على منت طائرة
خا�صة باجتاه جمهول.
وانتقل الرئي�س اجلورجي
ال�سابق �إىل �أوكرانيا بعد
الإطاحة بالرئي�س الأوكراين
فكتور يانوكوفيت�ش عام .2014
وح�صل على اجلن�سية الأوكرانية
وعني حمافظا ملقاطعة �أودي�سا
وم�ست�شارا للرئي�س الأوكراين
اجلديد بيرتو بورو�شينكو.
ترك �س�آكا�شفيلي كل منا�صبه يف
 ،2016متهما ال�سلطات الأوكرانية
بالف�ساد ،و�أعلن عن ت�أ�سي�س
حزب �سيا�سي جديد يف �أوكرانيا،
ونظم احتجاجات �ضد الرئي�س
بورو�شينكو.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سلطات
كييف �أ�سقطت اجلن�سية الأوكرانية
عن �س�آكا�شفيلي حني كان يف
اخلارج ،لكنه متكن من دخول
�أوكرانيا جمددا ،وتقدم بطلب
منحه اللجوء يف �أوكرانيا .ورف�ضت
هيئة الهجرة الأوكرانية طلبه ،مع
�أنها وافقت على بقاء �س�آكا�شفيلي
يف البالد حتى  1مار�س املقبل.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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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.

ً
م�صدرا للأدوية يف امل�ستقبل؟
هل النمل �سيكون

و�أ�شار الباحثون الذين ن�رشت نتائج
�أعمالهم يف جملة “رويال �سو�سايتي اوبن
�ساين�س” ،الأربعاء� ،إىل �أنه يف مواجهة
“ازدياد العنا�رص امل�سببة للأمرا�ض
املقاومة للم�ضادات احليوية التي ت�صيب
ما يقرب من مليوين �شخ�ص �سنوي ًا يف
الواليات املتحدة” ،قد يوفر البحث عن
الطريقة التي حتارب من خاللها احل�رشات
العنا�رص امل�سببة للأمرا�ض م�ؤ�رشات عن
كيفية احلد من هذه املقاومة للعالجات.
وكان الثني ع�رش من الأنواع الع�رشين
من النمل التي �أجريت عليها اختبارات خ�صائ�ص م�ضادة للجراثيم بدرجات خمتلفة.
وخالف ًا لتوقعاتهم ،الحظ الباحثون �أن النمل الأكرب والأكرث انت�شار ًا وهو النمل العامل مل ينتج
م�ضادات جرثومية بفعالية �أقوى �أو كميات �أكرب.
ولفت ه�ؤالء يف درا�ستهم �إىل �أن “اثنني من الأجنا�س التي �أظهرت الن�شاط الأقوى يف مكافحة اجلراثيم
هي من �أ�صغر �أجنا�س النمل التي خ�ضعت لالختبار”.
�إىل ذلك ،ثمانية �أجنا�س من النمل مل تكن تنتج م�ضادات حيوية �أو �أي مواد فعالة �ضد البكترييا
امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،وهي من املكورات العنقودية غري امل�سببة للأمرا�ض وتوجد عادة حتت
اجللد
وتدفع هذه النتائج �إىل االعتقاد ب�أن النمل قد يكون م�صدر ًا م�ستقبلي ًا مل�ضادات حيوية جديدة ملكافحة
الأمرا�ض الب�رشية ،بح�سب كلينت بينك ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف جامعة “�أريزونا �ستايت” واملعد الرئي�سي
للدرا�سة.
و�أ�شار ادريان �سميث ،من جامعة والية “كاروالينا ال�شمالية” ،يف رايل ،امل�شارك يف �إعداد الدرا�سة،
�إىل �أن “�أحد الأجنا�س التي در�سناها وهو النمل الطائر كان له الأثر الأقوى على �صعيد �إنتاج امل�ضاد
احليوي بني تلك التي �أجرينا اختبارات عليها”.
وقال الباحثون �إن هذه النتائج هي “اخلطوة الأوىل” للتعرف على النمل الذي يتمتع بالقدرة الأكرب
على هذا ال�صعيد وال يزال يتعني القيام ب�أمور كثرية لتحديد املواد التي تتمتع ب�أثر امل�ضادات احليوية
وا�ستغاللها.
كذلك لفت الباحثون �إىل �أنه من املالئم البحث يف اال�سرتاتيجيات البديلة للم�ضادات اجلرثومية التي
ي�ستعني بها النمل كدفاع طبيعي �ضد العوامل امل�سببة للأمرا�ض.

�شاب يجول قارة
�أفريقيا على دراجته

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

معلومات عن عيد احلب

عيد احلب �أو عيد الع�شاق �أو “يوم القدي�س فالنتني” منا�سبة يحتفل بها كثري من النا�س يف بع�ض
�أنحاء العامل يف الرابع ع�رش من �شهر فرباير من كل عام .ويف االخ�ص يف البلدان الناطقة باللغة
الإجنليزية.
و�أ�صبح هذا اليوم حتتفل به بع�ض دول العامل ولو ب�صورة رمزية وغري ر�سمية ،يعترب هذا هو اليوم
التقليدي الذي يعرب فيه املحبون عن حبهم لبع�ضهم البع�ض عن طريق �إر�سال بطاقات عيد احلب �أو
�إهداء الزهور �أو احللوى لأحبائهم.
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة يقال
تعريفات
�شخ�ص ما ،ويف
احلب ،هي جمموع ٌة من م�شاعر الإعجاب واالجنذاب اجتاه
ٍ
ٍ
�شخ�ص دون القدرة على الفكاك منه ،لأنه
ب�شيء �أو
ب�أنه الكيمياء امل�شرتكة ،بالإ�ضافة �إىل التعلق
ً
ي�أ�رس العقل واحلوا�س والقلب والروح ،واحلب �أي�ضا هو الود والألفة وي�أتي بعك�س البغ�ضاء واحلقد
والكراهية ،ويحتفل النا�س باحلب من خالل عدة �أمورٍ �أبرزها ما يعرف بعيد احلب ،وهنا يف هذا املقال
�سنتحدث عنه بالتف�صيل.
ً
ٍ
لقدي�س كان يعرف با�سم فالنتاين
ن�سبة
عيد احلب ،ويعرف �أي�ض ًا با�سم الفالنتاين �أو عيد الع�شاق
وكان يعي�ش يف الع�صور الو�سطى ،ويروى �أنه كان ق�سي�س ًا حمتج ًا على قرار االمرباطورالروماين كلودي�س
الثاين يف ذاك الوقت ،والذي كان يق�ضي مبنع ال�شباب من الزواج ،لأنه كان يعتقد ب�أن هذا القانون من
�ش�أنه �أن يزيد من عدد الأفراد املنتمني للجي�ش وغري املتزوجني ،لأن املتزوجني من الرجال ال يكونون
�أكفاء كجنود ،وخالل ذلك كان القدي�س فالنتاين يقوم بتزويج
ال�شباب لكن ب�شكلٍ �رسي ،وعندما اكت�شفت فعلتهُ ،قبِ َ
�ض عليه
ور ِم َي يف ال�سجن.
ُ
ٍ
ً
ويقال ب�أن فالنتاين �أر�سل ر�سالة بخط يده �إىل فتاة ما اختلف
حول ما �إذا كانت حبيبته �أو غري ذلك ،قبل �أن يتم تنفيذ حكم
الإعدام بحقه ووقعها بقوله “من املخل�ص لك فالنتاين”،
ويحتفل كثريون عرب العامل بيوم احلب يف الدول الغربية ب�شكلٍ
�رصيح� ،أما يف العامل الثالث فال زال اخلجل يعرتي الكثريين،
ٍ
ٍ
مبا�رشة ورمزية ،ويكون هذا اليوم بتاريخ الرابع ع�رش
بطرق غري
ويعربون عن حبهم ويحتفلون به
من �شباط من كل عام.

�شطائر بخوامت ما�سية يف عيد الفالنتاين ..

متكن �شاب مغربي يبغ من العمر  26عام ًا �أن يزور
 25بلد ًا فى قارة افريقيا ،با�ستخدام دراجته الهوائية
الب�سيطة ،كما يريد �أن يكمل كل دول القارة بدراجته.
يدعى ال�شاب "عادل بودراع" الذى ين�رش على �صفحة
"الرحالة القنيطري" ،تفا�صيل رحالته ،منذ عامني،
ويحظى مبتابعة �أكرث من � 50ألفا يواظبون على قراءة
خمتلف املواقف التي مير بها يف رحلته الطويلة.
 ،قطع الرحالة ال�شاب ،القارة الإفريقية من �شمالها
حتى جنوب �إفريقيا حيث زار ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ثم
ا�ست�أنف رحلته يف �رشق �إفريقيا ،وو�صل خالل الأ�سابيع الأخرية �إىل جيبوتي.
وقال "عادل" �إنه تعر�ض ال�شاب املغامر ملتاعب عدة يف �أكرث من بلد؛ �إذ �سبق �أن جرى احتجازه يف
النيجر كما تعرثت دراجته املهرتئة عدة مرات ،لكنه م�رص على االحتفاظ بها مبثابة ذكرى.
يكر �أن قطع قارة كاملة ،على دراجة هوائية ،دون �أي موارد �أو دعم ،فهو يعتمد على جمهود �شخ�صي
يف تدبر �أموره ويقول �إنه يجد متعة كبرية يف القيام بذلك.

يتبع مطعم يف والية ما�سات�شو�ست�س الأمريكية طريقة جديدة
يف جذب الزبائن ،عرب تقدمي �شطائر حتتوي على خوامت ما�سية
مبنا�سبة عيد الفالنتاين.
حيث ن�رش بوليز نورثند من مدينة بو�سطن �صورة ل�شطرية
بريجر كبرية حتتوي على خامت خطوبة ما�سي .وقال بوليز
�إن املطعم و�ضع العديد من خوامت اخلطوبة املا�سية التي
يبلغ ثمن كل منها  3000دوالر �أمريكي حتت ت�رصف الزبائن،
كمفاج�آت �سارة ملن يرغب بالتقدم خلطبة حبيبته يف عيد الفالنتاين.
ويقدم املطعم ال�شطائر لزبائنه داخل املطعم وخارجه� ،إذ ميكن �أن يقوم الزبون بطلب �إي�صال وجبة
البريجر �إىل منزله .ويذكر ب�أن طلب هذه ال�شطرية املميزة يجب �أن يتم قبل � 48ساعة من موعد تناولها
وذلك لإتاحة املجال لإعداد اخلامت املا�سي ح�سب طلب الزبون.

جنح مهند�سان معماريان فرن�سيان يف
ت�صميم منزل ينقذ �سكان والية ميامي
الأمريكية من الفي�ضانات والأعا�صري
التي تهددهم وي�ضطرون �إىل مغادرة
منازلهم الأ�صلية والتي تغرقها
الفي�ضانات والأعا�صري ب�سبب االحتبا�س
احلراري.
و�أطلق على املنزل اجلديد ا�سم "املنزل
العائم" ،ويجمع بني هيئة املركب
واملنزل املتحرك ،ويقام على �سطح
البحر على م�ساحة  400مرت مربع ،ويرتفع بحوايل � 3أمتار فوق �سطح البحر يف حالة الفي�ضانات،
كما �أن لدية قدرة على مقاومة الإع�صار.

تويف �شخ�ص واحد ،ونقل � 73آخرين �إىل امل�ست�شفى ،يف
تركيا ،جراء �إ�صابة حمتملة باجلمرة اخلبيثة ،يف �إقليم
ترابزون� ،شمايل البالد.
وبح�سب �صحيفة "حرييت ديلي نيوز" ،ف�إن �إ�صابة
باجلمرة اخلبيثة مت ت�شخي�صها لدى بقرة يف بلدة
�أك�شابات ،خالل الأ�سبوع الأخري� ،أر�سلت عينات منها �إىل
�أنقرة لأجل �إجراء املزيد من التحليالت املخربية.
لكن املزارع الذي ر�صدت اجلمرة اخلبيثة يف قطيعه،
قام بذبح البقرة ووزع حلمها على جريانه ،الأمر الذي �أدى على الأرجح �إىل انت�شار الإ�صابة.
و�أدى حلم البقرة �إىل وفاة �سيدة يف التا�سعة والثالثني من عمرها ،كما نقل � 73آخرون للم�ست�شفيات،
بعدما ظهرت عليهم �أعرا�ض الغثيان والإجهاد ،و�أكدوا جميعا �أنهم �أكلوا من حلم البقرة.

منزل يقاوم التقلبات اجلوية والأعا�صري والفي�ضانات

البقرة اخلبيثة ت�سقط ع�شرات ال�ضحايا ببلدة تركية
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�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

ا�سمرا حتيي الذكرى الـ  181للأديب بو�شكني
مت احياء الذكرى الـ  181للأديب االرتري
– الرو�سي �أليك�ساندر بو�شكني يف التا�سع من
فرباير اجلاري يف الن�صب التذكاري الذي يحمل
احياء لذكراه.
ا�سمه بالعا�صمة ا�سمرا
ً
و�ألقى �سفري جمهورية رو�سيا الفدرالية يف
ارتريا ال�سيد� /أزمي يارامدوف كلمة او�ضح فيها
بان ق�صائد االديب وال�شاعر اليك�ساندر بو�شكني
املركزة على العالقات االن�سانية والفل�سفة
واحلياة ،ومعي�شة ال�شعوب بحرية ،انت�رشت
اىل كافة ارجاء املعمورة ور�سخت يف قلوب
القراء .وقال "ان احياء ذكرى االديب ال�شاعر
العظيم الذي �أ�س�س االدب الرو�سي احلديث يف
العا�صمة ا�سمرا يعد مفخرة "،ويربز العالقات
الرو�سية -االرترية النامية.
قدمت يف املنا�سبة بع�ض من ق�صائد النابغة
بو�شكني باللغة الرو�سية وبع�ضها مرتجم
باللغات الفرن�سية والتجرنية والأملانية
والرتكية واالجنليزية.
وو�ضع ال�سفري الرو�سي يف البالد ال�سيد� /أزمي

يارامدوف وم�س�ؤول اخلريجني االرتريني من
جامعات االحتاد ال�سوفيتي ال�سيد �/سمري هبتي
الورود يف الن�صب التذكاري لالديب بو�شكني.
ح�رض املنا�سبةكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة

واع�ضاء جمعية االرتريني اخلريجني يف جامعات
االحتاد ال�سوفييتي و رو�سيا ،وم�س�ؤويل االمم
املتحدة يف ارتريا ،والدبلوما�سيني املعتمدين
يف البالد وال�ضيوف املدعوين.

حتت �شعار " ال�صداقة ال�صينية –الإريرتية �إىل الأمام يدا بيد
معهد كنف�شيو�س يحتفل بعيد الربيع ال�صيني2018

اىل �أطباء الفريق الطبي ال�صيني
احلادي ع�رش يف �إريرتيا ،والأ�صدقاء
املدعوين.
جاء االحتفال مبهرجان الربيع
ال�صينى لعام  2018بعنوان "تعزيز
ال�صينية –الإريرتية �إىل
ال�صداقة
الأمام يدا بيد ".
والقى �سعاد ال�سفري/يانغ زيغانغ ،كلمة
يف االحتفال ،
�أ عر ب

نظم كل من معهد كنف�شيو�س للثقافة واللغة
ال�صينية التابع ملفو�ضية التعليم العايل
 ،وجمل�س الأعمال ال�صيني يف �إريرتيا يف
الرابع من فرباير اجلاري حف ً
ال ابتهاج ًا بعيد
الربيع ال�صيني (غاال) بقاعة كرن بفندق ا�سمرا
بال�س.2018
�شارك طالب املعهد يف كل فعاليات
االحتفال الذي ح�رضه حوايل 300
�شخ�ص ،مبن فيهم �سعادةال�سفري/
�سفري
زيغانغ،
يانغ
جمهوريةال�صني ال�شعبية لدى
�إريرتيا؛ وال�سيد /وانغ يل،
امل�ست�شار ال�سيا�سي ،وال�سيد
/وانغ ليبي ،امل�ست�شار
االقت�صادي والتجاري بال�سفارة
ال�صينية؛ كما �رشفه كل من
معايل الوزير ارفيني برهي وزير
الزراعة وال�سيد /ا�سفها ابرها وزير
البناء واال�شغال العامة ،مفو�ض مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة �سعادة ال�سفري زمدي تخلي

 ،وممثلون عن ال�رشكات ال�صينية العاملة
يف �إريرتيا ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س مبعهد
كنف�شيو�س والطالب طالب املعهد ،باال�ضافة

فيها
عن �أطيب متنياته جلميع
احلا�رضين ،و�أعرب عن
�أمله يف تطوير وتعزيز
االت�صاالت بني البلدين
يف جميع
ال�صديقني
املجاالت ،ومبا يعزز
اوا�رص العالقات وال�صداقة
بني ال�شعبني يف ارتريا
وال�صني.
بد�أ االحتفال بالرق�ص ال�صيني
– على مو�سيقى وانغام اغنية ال�صني
اجلميلة وتبعته برامج خمتلفة من االغاين
والتايجي  ،وكتابة اخلط ال�صيني كلها اداها

هذا وتوجد �سل�سلة �أ�رسة اليك�ساندر �رسغفيت�ش
بو�شكني يف منطقة عدي لوغو مبديرية دباروا،
وكان يحمل ابوه هانيبال رتبة الفريق يف تاريخ
اجلي�ش الرو�سي.

الطالب االرتريون يف املعهد  -تخلل ذلك
توزيع اليان�صيب ،والرق�ص ال�صيني  ،كما ادى
الطالب و�صالت من الرق�صات والفلكلور
الإريرتي ،والأغاين والق�صائد
وغريها ،كانت كلها
وفقرات
و�صالت
و�شيقة
رائعة
اعجاب
نالت
احل�ضور معرب ًا
الت�صفيق
عن
احلار  .واختتم
ب�أغنية
احلفل
جميلة معربة عن
متتني عالقات ال�صداقة
بني ال�صني و�إريرتية ،حيث
انتهى االحتفال بنجاح .كبري نال اعجاب
من ح�رضوا االم�سية الثقافية والفنية اجلميلة.
ويف اخلتام مت دعوة احل�ضور اىل م�أدبة
الع�شاء .
اجلدير بالذكر �أن عيد الربيع التقليدي لهذا
العام بد�أ اعتبارا من االول من فرباير اجلاري،
حيث يقوم ال�صينيون يف �أنحاء البالد مو�سم
ال�سفر لرحلة العودة كل �إىل م�سقط ر�أ�سه يف
�أكرب هجرة دورية فى تاريخ الب�رشية.
ومن املتوقع �أن ي�سجل �إجمايل عدد الركاب
 2.98مليار �شخ�ص خالل مو�سم ال�سفر لعيد هذا
العام (عام الكلب) الذي ميتد لـ 40يوما وينتهي
يف  12مار�س املقبل ،مع قرابة  100مليون
�شخ�ص يوميا خالل تلك الفرتة.
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معر�ض القاهرة الدويل للكتاب ي�ستقطب عدد كبري من الزوار
�أعلن رئي�س الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب هيثم احلاج علي
�أن الدورة الـ  49ملعر�ض القاهرة
الدويل للكتاب التي �أ�سدل ال�ستار
عليها ال�سبت املا�ضي الع�رش من
فرباير ،ا�ستقبلت �أكرث من  4.5مليون
زائر .وقال احلاج علي يف كلمة بحفل
ختام املعر�ض يف �أر�ض املعار�ض
مبدينة ن�رص «كان زوار معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب هذا العام
يزيدون عن �أربعة ون�صف مليون زائر
على مدى �أ�سبوعني ،وكانت م�ساحة
هذا املعر�ض ت�ؤكد �إقبا ًال كبري ًا
من دور الن�رش العربية والأجنبية
وامل�رصية ،بزيادة تقريبا  25يف
املئة عن العام املا�ضي».
و�أ�ضاف «كانت فعاليات هذا
العام ،املنتظمة واملمتلئة مبحبي
الثقافة ،تزيد عن العام ال�سابق
بحواىل  600فعالية ،قدمنا 1400

فعالية على مدى �أ�سبوعني».
وتابع «كان الكتاب الأكرث مبيع ًا
م�ؤ�رش ًا �إيجابي ًا على اجتاه ال�شعب
امل�رصي �إىل الثقافة احلقيقية
للتطرف
املواجهة
واجلادة،
والإرهاب ،هو كتاب الفتنة الكربى
لطه ح�سني ،قرابة الألفني ن�سخة
بيعت يف هذا املعر�ض من الكتاب».
و�أقيمت الدورة يف الفرتة من 27
كانون الثاين (يناير) املا�ضي �إىل
العا�رش من �شباط (فرباير) اجلاري
حتت �شعار «القوى الناعمة..
كيف؟» ،يف �إ�شارة �إىل دور الثقافة
والفنون والآداب يف مد ج�سور
التقارب بني ال�شعوب والدول.
وت�ضمن حفل اخلتام اليوم تكرمي
ا�سم الكاتب عبد الرحمن ال�رشقاوي
الذي اختري «�شخ�صية املعر�ض» هذا
العام ،وت�سلمت التكرمي ابنته عزة
ال�رشقاوي ،كما مت خالل احلفل
�إ عال ن
و تو ز يع
جو ا ئز
املعر�ض.
و فا ز ت
بجا ئز ة
ا لر و ا ية
لة
ها
البدري عن
ر و ا يتها
« مد ن
ا ل�سو ر »
ا ل�صا د ر ة
عن الدار
ا مل�رص ية
اللبنانية،
فيما فاز
و جد ي
ا لكو مي

املو�سيقار غري�شوين  .جاء� ،أبدع ،رحل. .

قد ال يكون ا�سمه معروفا بالن�سبة
للقارئ العربي ،ولكن �أحلانه ت�صدح
بني حني و�آخر يف خمتلف الإذاعات
والربامج التلفزيونية والأعمال
ال�سينمائية ..ما ي�ضعه يف م�صاف
امل�شاهري غري ذائعي ال�صيت.
هو املو�سيقار ،عازف البيانو
الأمريكي جورج غري�شوين� ،سليل
عائلة غري�شوفيت�ش اليهودية التي
تعود �أ�صولها �إىل مدينة �سانت
بطر�سبورغ يف رو�سيا .ولد الفنان
عام  1898يف بروكلني  -نيويورك
التي �شهدت �أوىل �إبداعاته النور
فيهاّ � .ألف غري�شوين مو�سيقى البلوز
واجلاز وكتب الأوبرا وقدم امليوزيكال
(امل�رسحيات املو�سيقية) على خ�شبة

�أحد �أهم امل�سارح يف �أمريكا والعامل
الـ "برودواي" ،بالإ�ضافة �إىل ت�أليفه
املو�سيقى الت�صويرية لأفالم روائية
والأغاين التي �أداها �أملع جنوم
ع�رصه .قدمت �أورك�سرتا رو�سيا
الفلهارومنية جمموعة من �أحلان
جورج غري�شوين يف "بيت املو�سيقى"
مبو�سكو م�ؤخرا ،وجتدر الإ�شارة هنا
�إىل �أن "بيت املو�سيقى" يتمتع بهند�سة
معمارية تعك�س الرتددات ال�صوتية
على نحو رائع ،وهو عن�رص مهم يف
عزف �أحلان غري�شوين التي متتزج
فيها الآالت الوترية والنحا�سية يف
تناغم مثايل ،فتمتزج �أ�صواتها يف
�صدى يتال�شى تدريجيا ليعطي اللحن
رونقا ا�ستثنائيا.

فيلم  Black pantherيك�سر
منط العرقية يف هوليوود
بجائزة الق�صة الق�صرية عن
جمموعته «�شوارع ال�سماء» ال�صادرة
عن دار ال�رشوق.
ويف فئة �شعر العامية ،فاز
باجلائزة م�سعود �شومان عن ديوان
«عارف يا رب» ال�صادر عن الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب ،فيما
ذهبت جائزة �شعر الف�صحى �إىل
عبري عبد العزيز عن ديوان «يوم
�آخر من النعيم» ال�صادر عن دار
ن�رش اجلزيرة �ضمن م�رشوع «�ستاند
�شعر».
ويف ختام احلفل ،الذي ح�رضه
الأمني العام جلامعة الدول العربية
�أحمد �أبو الغيط ووزيرة الثقافة
امل�رصية �إينا�س عبد الدامي� ،أعلنت
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب
بع�ض تفا�صيل الدورة القادمة
للمعر�ض يف .2019
وقال رئي�س الهيئة �إن جامعة
الدول العربية �ستكون «�ضيف
�رشف» الدورة الـ  50للمعر�ض،
فيما �سيكون ثروت عكا�شة و�سهري
القلماوي مع ًا «�شخ�صية املعر�ض»
يف يوبيله الذهبي.

ُيطل فيلم  Black pantherك�أول فيلم منفرد لبطلٍ خارق �أ�سود من �إنتاج �رشكتي
ٍ
برتحيب �شديد من النقاد الذين �أ�شادوا بعمق �أحداثه
مارفل وديزين .ولقد قوبِ َل
وبت�صويره مل�شاهد �ساحرة بقارة �أفريقيا .وباعتباره عم ًال �سيغيرّ املعادلة
يف هوليوود التي اتُ هِ َمت بالإنحياز العرقي للنجوم من ذوي الب�رشة البي�ضاء،
وذلك لأن معظم �أبطاله من النجوم ال�سود ومنهم مايكل بي.جوردون ولوبيتيا
نيوجنو.
�سي�صحح الأخطاء العن�رصية
العمل
هذا
أن
�
ب
Rolling
Stone
جملة
كتبت
ولقد
ُ
مر ال�سنوات التي برزت فيها ظاهرة �إهمال التنوع العرقي بني النجوم.
على ّ
وو�صفت الفيلم ب�أنه ملحمة مبدعة على كل امل�ستويات من الكتابة �إىل الإخراج،
التمثيل ،ت�صميم الإنتاج ،الأزياء ،املو�سيقى وامل�ؤثرات اخلا�صة به .واعتربته
مبثابة حتقيق �أمنية للكبار وال�صغار من ذوي الب�رشة ال�سمراء الذين يتوقون
لر�ؤية بطل خارق �أ�سود ي�شبههم .كما القى الفيلم الذي �أخرجه ريان جولر تفاع ًال
�إيجابي ًا ودفع موقع  Daily Bestللثناء عليه باعتباره ”ر�سالة حب لذوي الب�رشة
ٍ
ت�صنيف نادر بلغ مئة باملئة من موقع روتن
ال�سوداء“ .هذا وح�صل الفيلم على
بنجاح كبري �سيحققه
التوقعات
عزز
ما
النقاد،
توميتوز الذي يقوم بتجميع �آراء
ٍ
ٍ
إيرادات قد تبلغ نحو  150مليون دوالر يف الأ�سبوع الأول من
على �شباك التذاكر ب�
عر�ضه الذي �سيبد�أ يف الأ�سبوع املقبل .علم ًا �أنه يحكي ق�صة امللك تت�شاال املتوج
لدولة "واكاندا" اخليالية واملتطورة يف التكنولوجيا ،فيما ت�سري �أحداثه حول
التحديات واحلروب التي �سيواجهها مع الف�صائل داخل البالد.

"ذا فوي�س" يف �أوىل حلقاته:
وحممد حماقي مفاج�أة الربنامج
مير �أ�سبوع على انتهاء برنامج "ذا
مل ّ
فوي�س كيدز" حتى بد�أت حمطة ""mbc
باملبا�رشة بعر�ض �أول حلقة من برنامج
"ذا فوي�س" الذي بد�أ بحلقة متعرثة
بع�ض ال�شيء بعد التغيريات التي
طر�أت على جلنة التحكيم وامل�شاكل
التي اعرت�ضت بثه يف وقته املعتاد.
جنوم البنامج اجلديد با�ستثناء عا�صي
احلالين وهم �أحالم والي�سا وحممد
حماقي ،جميعهم روجوا للربنامج
طيلة اليومني املا�ضيني قبل انطالقه،
ووعدوا ب�أن يكون من �أقوى املوا�سم
التي �شهدها الربنامج .املتابعون
للربنامج بداية مل ي�ستوعبوا الرتكيبة
اجلديدة له ،حيث الزالوا يفتقدون
�إىل مدربي "ذا فوي�س" يف موا�سمه
بكل ت�أكيد ،يعرف الكثري من متابعي
التلفزيون ال�سوفيتي والرو�سي الحقا
�أحلان جورج غري�شوين� ،إذ كانت
مكونا لل�صوت وال�صورة يف برنامج
"ماذا؟ �أين؟ متى؟" ،ورفيقا دائما لهذا
الربنامج التثقيفي ،الذي �رسعان
ما يتبادر �إىل الذاكرة ما �أن ت�سمع
�أحد �أ�شهر �أحلان املو�سيقار الأمريكي
والعك�س �صحيح.

الثالثة با�ستثناء عا�صي الذي ا�ستمر
يف الربنامج .ومل يغب ح�ضور كل من
كاظم ال�ساهر و�صابر الرباعي و�شريين
عبد الوهاب عن احللقة .مفاج�أة
الربنامج كان الفنان حممد حماقي
حيث اعتربت الأكرثية �أن ح�ضوره
لطيف و�أ�ضاف الكثري للربنامج،
وحافظ عا�صي على دوره اطيلة املوا�سم
الثالثة للربنامج .بينما مل ت�سلم كل
من �أحالم والي�سا من االنتقادات الالذعة
التي تتعلق بت�رصفاتهما وب�أن هناك
مبالغة نوع ًا ما ،وحما�س ًا غري م�سبوق
ال يليق بهما .كذلك ر�أى البع�ض �أن
هناك عدم ان�سجام بني اللجنة و�رصاع
غري الئق على �شا�شة التلفاز ال يليق
بالربنامج� .أما فيما يتعلق باحللقة
الأوىل ومب�ستوى الأ�صوات التي ظهرت

مل تكن هي �أي�ض ًا على قدر التوقعات
التي ينتظرها جمهور الربنامج ،ور�أى
البع�ض �أن هناك �أ�صوات ًا ال ت�ستحق
االنتقال �إىل املرحلة املقبلة ومت
اختيارها من قبل املدربني ال�سيما
دموع امل�شرتكة الأوىل التي �أثارت
جد ًال وا�سع ًا على "ال�سو�شيال ميديا"،
وكانت الأ�صوات اجلميلة معدودة،
وكانت ت�صلح �أن تكون هذه احللقة
ثالثة �أو رابعة ال �أوىل كونها و�ضعت
�إنطالقة الربنامج يف م�أزق كبري .ميكن
مالحظة الإن�سجام بني �أحالم والي�سا
لغاية الآن ،وم�ساندتهما لبع�ضهما
�ضد عا�صي وحماقي ،ومل ت�سلم �أحالم
من اللجنة التي قالت لها ممازحة" :ما
الذي �أتى بك �إىل الربنامج ،مكانك يف
"�أراب �أيدول" .رغم هذه االنتقادات التي
القاها الربنامج يف حلقته الأوىل ،الزال
الوقت مبكر ًا للحكم عليه ،فرغم كل
�شيء ت�صدر ها�شتاغ ""mbcthevoice
الرتاند على موقع "تويرت" ونال
تعليقات كثرية من خمتلف دول العامل
على امل�شرتكني وجلنة التحكيم التي
الزالت جديدة على اجلمهور .كما
قامت �أحالم باطالق ها�شتاغ خا�ص بها
" "Ahlamthevoiceيبدو �أنه �سريافقها
طيلة فرتة عر�ض الربنامج .يبقى
ال�س�ؤال" :هل �ستكون حلقات الربنامج
املقبلة �أكرث قوة؟ ويكون هذا املو�سم
ا�ستثنائي ًا ويكون �أقوى من املوا�سم
الثالثة التي �سبقته؟ ويعود اجلمهور
ويتقبل الرتكيبة اجلديدة التي طر�أت
على مدربيه؟!
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�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية
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ق�ضايا تنموية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

ال�شباب املبدع ودوره يف �صناعة امل�ستقبل

ال يفوتنا �أن التعاطي مع قطاع ال�شباب يف ع�صرنا
الراهن �أ�ضحى �أكرث تخ�ص�ص ًا ويقوم على �أ�س�س علمية
مدرو�سة بعناية فائقة  .و�أن هذا الإ�سلوب من التعاطي مع
هذا القطاع �أ�صبح ي�شق طريقه بقوة يف العديد من البلدان
و املجتمعات خا�صة النامية منها �أو تلك التي يف طريقها
للنمو  .ويكت�سب هذا الأمر �أهميته ومدى جدواه خا�صة اذا
و�ضعنا بعني الإعتبار الت�أثريات ال�سلبية الناجمة عن الفارق
الهائل بني الدول املتقدمة و الفقرية يف التطورات العلمية
و التقنية وثورة الإت�صاالت و الإنرتنيت و الف�ضائيات
ودخول العامل يف مرحلة العوملة بكل متاهاتها العنكبوتية .
ومن نواجت هذه الت�أثريات ال�سلبية ميكننا مالحظة م�س�ألة
معاناة ال�شباب يف البلدان الفقرية من �أزمات مذدوجة
بع�ضها ناجت عن ت�ضارب تلك الثقافات واملفاهيم وغاياتها
و�أهدافها مع الثقافات الوطنية على �سبيل املثال ال احل�صر
 .فكان من احلتمي التفكري يف كيفية ا�ستيعاب وه�ضم تلك
امل�سائل ومن ثم ت�سخري التجارب الإن�سانية يف بناء جمتمعات
متما�سكة قائمة على خطط تنموية م�ستدامة  .ف�أين موقع
�شبابنا من هذه اجلدليات ؟ ما هو الدور الذي ي�ضطلع به
؟ ما هي �إجنازاته يف جمال التنمية ؟ وما هي التحديات
واملعيقات التي تقف حجر عرثة دون قيامه بدوره املناط
به يف التنمية الوطنية ال�شاملة ؟ وغري ذلك من املحاور ذات
ال�صلة �سنبحر بني دفتها حتت هذا العنوان ان�شاءاهلل .
�سيعقد يف الرابع والع�رشين من فرباير احلايل
يف م�رص م�ؤمتر ًا دولي ًا حول " ال�شباب و�صناعة
امل�ستقبل "  .وت�أتي هذه الندوات وغريها من
مظاهر الإهتمام بالقطاع ال�شبابي ب�إعتبارهم عماد
الأمة واملجتمع  ,فهم قادة �سفينة املجتمع نحو
التقدم والتطـور ,ونب�ض احليـاة يف عروق الوطـن
ونربا�س الأمل امل�ضيء وب�سمة امل�ستقبل املنرية
و�أداة فعالـة للبناء والتنميـة  .وحينما يغيب دور
ال�شباب عن �ساحـة املجتمع �أو ُي�ساء ممار�سته ,
تت�سارع �إىل الأمة بوادر الركود وتعبث بهـا �أيادي
الإنحطاط وتتوقف عجلة التقدم .فلل�شباب القدرة
والقوة والطاقـة واحليوية التي ت�ؤهلهم �إىل �أن
يعطوا من �أعمالهم وجهودهم وعزمهم و�صربهم
ثمرات نا�ضجـة للأمـة �إذا ما �ساروا على الطريق
ال�صحيح املر�سوم يف اجتاه التنمية والتقدم,
وا�ستغلوا ن�شاطهم ملا فيه منفعـة لهم ولغريهم .
ولذا تعد مرحلة ال�شباب العمرية من �أهم الفرتات
يف حياة الإن�سان  ,لذا فهم �أغلى ثروة وقيمة يف
حياة املجتمع ومنبع قوته وحيويته وحما�سه .

ولأهمية هذا الفرتة يف حياة الإن�سان ف�إنه يتطلع
فيها �إىل حتقيق وبناء حياة كرمية و �آمنة وم�ستقرة
من �أجل حتقيق الذات واملكانة الإجتماعية
املرموقعة  .وي�شري اخلرباء �إىل �أن دور ال�شباب
وم�س�ؤولياتهم املجتمعية والوطنية ي�أتي عرب
بوابة تكري�س مفهوم " املواطنة " وذلك ب�إعتباره
البنية التحتية التي تقوم وتنه�ض عليها الدولة
الوطنية احلديثة وت�شيد فوقها �أعمدة امل�ساواة
يف احلقوق و الواجبات بني اجلميع  .لذا يحتل
ال�شباب ودورهم �أهمية ومراكز متقدمة جد ًا يف بناء
املجتمعات منذ �أقدم الع�صور و حيث � ّإن تقدم ورقي
الدولة و املجتمع يقوم على �أكتاف �أبنائه ال�شباب
ولهم
ويهدف امل�ؤمتر املذكور �أعاله �إىل حتقيق
الغايات التالية :
 )1ت�شجيع ال�شباب على تقدمي الآراء واملقرتحات
املبنية على ر�ؤى علمية.
 )2م�شاركة ال�شباب ب�شكل فاعل وم�ؤثر يف عملية
التنمية بجوانبها العديدة

� )3إبراز دور ال�شباب من اجلن�سني
يف الإبداع والتفكري
� )4صقل امللكة النقدية امل�ؤثرة
لدى ال�شباب
� )5إ�سهام ال�شباب يف �صناعة توجه

عام ويف ت�شكيل كتلة قادرة على القيادة
� )6إبراز دور ال�شباب يف جتذير فكرة املواطنة
و�إبراز ثوابت الهوية ال�صلبة
 )7االهتمام بالدرا�سات امل�ستقبلية وعامل الأفكار
االبتكارية والتطلع �إىل امل�ستقبل
 )8الرتكيز على بناء الإن�سان بداية من املرحلة
التعليمية الأ�سا�سية
 )9دعم امل�رشوعات ال�شبابية املبنية على �أ�س�س
علمية ابتكارية طموحة
� )10إيجاد التوا�صل املجتمعي بني ال�شباب
وامل�سئولني
 )11االهتمام بالدرا�سات البينية وتداخل العلوم
واملعارف
 )12الرتكيز على ال�سمات االجتماعية للمعرفة
وتتمثل �أهم حماوره يف حموري ال�شباب ذوي
االحتياجات اخلا�صة ودورهم فى بناء الوطن
وكذلك ر�ؤى ال�شباب فى بناء امل�ستقبل يف جماالت (
التعليم – الفن – الثقافة – الإقت�صا).
عموم ًا ي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل " � ّإن
توثيق ال�صلة بني ال�شباب والعملية الإبداعية

املنفتحة على الوعي الكامل بالدرا�سات
امل�ستقبلية القائمة على حتليل الآين الفعلي
للو�صول �إىل طبيعة تطور الظواهر والتوجهات
العلمية والبحثية ي�سهم يف جتلية �إبداعاتهم,
وتكري�س اجلهود احلثيثة لتنمية القدرات
وتوجيهها التوجيه ال�سليم ,وله �أثر فعال يف
كونه ي�أخذ الوطن و�أبناء الوطن �إىل الطريق
القومي ,ومن ثم ي�سهم يف �أن يجعل الوطن
و�أبناءه يف طليعة الأمم احلية واملتح�رضة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وفكري ًا وروحي ًا
 .وعلى هذا الأ�سا�س ,ي�صبح ال�شباب م�ستعدين
ملواجهة التحديات ,ويكونون قادرين على
االلتزام بثوابت �أمتهم ووطنهم ,كما ي�صبحون
على قدر امل�سئولية التي تناط بهم ,لأنهم
حا�رض الأمة وم�ستقبلها" .

ال ب�أ�س عزيزي القارئ من �أن نتجول بني طيات
البع�ض من العنا�رص التي تتوزع عليها امل�شاركة
ال�شبابية يف التنمية على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1م�شاركة ال�شباب يف التنمية قيمة اجتماعيةيف املقام الأول  .وحتم ًا ال ميكن لهذه امل�شاركة �أن
تكون فاعلة و ناجحة دون �أن يكون هنالك م�شاركة
حقيقية ب�إعتبار ال�شباب �أ�صحاب م�صلحة حقيقية
يف التنمية .
 2امل�شاركة يف عملية التنمية هي تعبري عنمفهوم املواطنة  ,وبهذا الفهم فهي فعل �إرادي حر
وطوعي من قبل املواطنني مبا فيهم ال�شباب.
� 3إن م�شاركة ال�شباب يف عملية التنمية تعنيامل�شاركة ال�شمولية من جميع �أفراد املجتمع الأطفال
 ,ال�شباب  ,املر�أة  ,كبار ال�سن وذوي الإحتياجات
اخلا�صة وبجميع الإجتاهات ز
 4يجب �أن ال تقت�رص م�شاركة ال�شباب على�أحد فروع التنمية دون غريها �أي يجب �أن تكون
امل�شاركات يف جميع الن�شاطات و الفروع .
ونختم مقالنا ب�إ�شارة اخلرباء �إىل �رضورة و�أهمية
معرفة االحتياجات الأ�سا�سية والعامة لل�شباب
والعمل على تلبيتها �أو �أخذها بعني االعتبار لدى
�صياغة اخلطط والربامج  ,باعتبارها متطلبات
�رضورية يجب �إدراكها من قبل املعنيني .وتتمثل
تلك الإحتياجات يف التايل على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1احلاجة �إىل تقبل ال�شباب ومنوه العقليواجل�سمي ,حيث ي�سعى لإدراك ما يدور حوله
 2احلاجة �إىل حتقيق الذات  ,مبا يعنيه منوواع لدوره وم�شاركته املجتمعية
اختيار حر
ٍ
و�شعوره باالنتماء لفكره �أو جمموعة اجتماعية لها
�أهداف عامة .
 3احلاجة �إىل الرعاية ال�صحية والنف�سيةالأولية والتي من �ش�أنها �أن جتعل من منوه منو ًا
متوازن ًا و�إىل �إعطائه ثقافة �صحية عامة متكنه من
فهم التغريات اجل�سدية يف مرحلة املراهقة كمرحلة
حرجة .
 4احلاجة �إىل املعرفة والتعليم  ,ملا لهما مندور مفتاحي و�أ�سا�سي يف حياة الفرد  ,ولكونها
تو�سع الآفاق واملدارك العقلية .وهو حق مكت�سب
و�رضوري مثل املاء الهواء يف ع�رص لي�س فيه مكان
للجهالء .
 5تلبية احلاجات االقت�صادية الأ�سا�سية من م�أكلوم�رشب وملب�س وم�سكن ,والتي بدونها �سي�صبح
م�رشد ًا �أو مت�سو ًال .
 6احلاجة �إىل الرتفيه والرتويح  ,فحياةال�شباب لي�ست كلها عمل ون�شاط جدي  ,بل يحتاج
ال�شباب �إىل توفري �أماكن للرتويح ومراكز ترفيهية
ثقافية مثل دور ال�سينما وامل�رسح واملنتزهات
واملع�سكرات ال�شبابية.
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يف حوار مع مدير مدر�سة طيعو املتو�سطة والثانوية

اتاحت املدر�سة فر�ص واقعية لطالب املديرية ملوا�صلة درا�ستهم املتو�سطة و الثانوية ال�سيما طالب املناطق النائية
ادعو اىل ت�ضافر اجلهود ل�ضمان جودة العملية التعليمية ب�شكل عام وزيادة م�شاركة االناث ب�شكل خا�ص
�شرعت احلكومة االرترية منذ فجر التحرير يف توفري اخلدمات التعليمية للمواطنني يف الريف
واحل�ضر على حد �سواء ,واعطاء االولوية يف ذلك للمناطق التي ظلت حمرومة من التعليم �إبان
احلقب الإ�ستعمارية املتعاقبة  ...حتى تلحق بركب التعليم الذي يعد عام ًال مهم ًا يف حتقيق التنمية
املن�شودة,ويف هذا الإطار فقد �أفتتحت احلكومة مبديرية �أراعتا العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية
التي ت�ؤدي واجبها على اكمل وجه,ومن �ضمن هذه امل�ؤ�س�سات مدر�سة طيعو املتو�سطة والثانوية
التي حتتوي على داخلية وت�ستقبل الطالب من طيعو و�ضواحي املديرية الأخرى .للتعرف على
هذه املدر�سة عن قرب واخلدمات التي تقدمها ,وامل�شكالت التي تواجهها و�سبل حلها كنا قد �إلتقينا
بالأ�ستاذ /حممد علي ح�سني مدير املدر�سة ف�إىل م�ضابط احلوار :

حممود عبداهلل "ابو كفاح"
يف البدء ارجو ان تعطي القارئ
الكرمي نبذة تعريفية عن املدر�سة
؟
كان طالب مديرية �أراعتا يف
املا�ضي ي�ضطرون لل�سفر اىل
ع�صب من اجل موا�صلة درا�ستهم
الثانوية ,ونظر ًا لإدراك احلكومة
حجم املعاناة التي كانت تواجه
طالب املديرية و�أ�رسهم يف ادارات
ال�ضواحي الع�رش �رشعت يف فتح
مدر�سة طيعو الداخلية التي
تت�ضمن املرحلتني املتو�سطة
والثانوية لتبد�أ الدرا�سة فيها
خالل العام الدرا�سي 1999م
,وتخرج حتى الآن قرابة 4000
طالب يوجد بينهم الكثريين
ممن التحقوا بالكليات اجلامعية
واكملوا درا�ستهم ويعملون الآن يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة
�سواء يف املديرية او خارجها
املدر�سة
,ومن املعلوم ان
قد بد�أت يف ار�سال طالبها اىل
�ساوا لدرا�سة ال�صف الثاين ع�رش
يف مدر�سة وار�ساي يك�ألو منذ
الدفعة الواحدة والع�رشين وحتى
الأن.
وبالنظر اىل اعداد الطالب
باملدر�سة يف العام الدرا�سي
 2017-2018جند ان عددهم الكلي
و�صل  500طالب واملعلمني
16معلم غالبيتهم ممن در�سوا
بهذه املدر�سة وعادوا اليها
ملزاولة مهنة التدري�س.
فيما يتعلق بامل�ستلزمات
الدرا�سية ف�أنها متوفرة باملدر�سة

كما ينبغي مبا يف ذلك الف�صول
الدرا�سية والكتب والكرا�سات
وغرف النوم والأ�رسة واملواد
التموينية املطلوبة لإعا�شة
الطالب و�أجهزة الطاقة ال�شم�سية
لتوفري الطاقة والتي حتتاج اىل
ال�صيانة يف الوقت احلايل ,ف�ض ً
ال
عن مكتبة وغريها .
وبخ�صو�ص الداخلية املرفقة
باملدر�سة ف�إنها ت�ستقبل ثالث
فئات من الطالب وهم الطالب
الذين التوجد مدر�سة ثانوية يف
منطقتهم,الإيتام الذين لي�س لهم
من يعولهم ,والإناث بغر�ض
ت�شجيعهم على الدرا�سة .
ماهو الدور الذي لعبته هذه
املدر�سة يف احداث التحول
الإجتماعي املطلوب باملديرية ؟
اتاحت هذه املدر�سة فر�ص
املديرية
لطالب
واقعية
ملوا�صلة درا�ستهم املتو�سطة و
الثانوية ال�سيما طالب املناطق
النائية الذين كانوا يف املا�ضي
ي�ضطرون ملقاطعة الدرا�سة لقلة
ذات اليد وعدم القدرة لل�سفر اىل
ع�صب ,حيث ان افتتاحها �شجع
الأ�رس على ار�سال ابناءهم اىل
املدار�س ومن ثم زيادة ن�سبة
التعليم والوعي يف او�ساط
املواطنني ,لي�س هذا فح�سب فقد
�ساهمت هذه املدر�سة يف خلق
كوادر وكفاءات فاعلة من ابناء
املنطقة تعمل يف كل امل�ؤ�س�سات
احلكومية خلدمة املواطنني �سواء
يف املرافق ال�صحية او التعليمية
اواالد ارية وغريها .

كيم تقيم م�شاركة الطالب يف
العملية التعليمية باملديرية
ال�سيما فى هذه املدر�سة ؟
هنالك اعداد مقدرة من الذكور
يف املدرا�س ولكن م�شاركة الإناث
يف العملية التعليمية �ضعيفة
للغاية ال�سيما يف مدر�سة طيعو
املتو�سطة والثانوية التي

يتناق�ص فيها اعداد الإناث عام ًا
�إثر �آخر ,ويف اعتقادي هذه واحدة
من اهم امل�شكالت التي نعاين
منها ,حيث اننا وبالرغم من كل
اجلهود التي بذلناها بالتعاون
مع �أولياء االمور و الإدارات
املحلية والإحتادات الوطنية مل
نوفق يف حل هذه املع�ضلة ونتمني
من اجلهات املعنية ان ت�ستنفر كل
امكانياتها لإيجاد حلول عاجلة

هذه املع�ضلة ,الن املجتمعات
التي التعلم بناتها اللواتي
ي�شكلن ن�صف املجتمع الميكنها
ان ترتقي وتتطور وتتقدم اىل
الأمام .
ولكن بالرغم من كل ذلك هنالك
مناذج ناجحة لبع�ض الطالبات
اللواتي عدن اىل املدر�سة بعد
مقاطعتهن الدرا�سة ل�سنوات
عديدة ب�سبب الزواج او غريه ,لذا
�أكرر دعوتي ورجائي بان تت�ضافر
اجلهود دون كل او ملل حتى جند
كل بناتنا يف مقاعد الدرا�سة جنب ًا
اىل جنب مع اخوانهن الذكور مبا
فيهن املقاطعات للدرا�سة.
اال يتعار�ض ذلك مع موجهات
وزارة التعليم التي متنع عودة
املقاطعني للدرا�سة بدون اي
ا�سباب مقنعة ال�سيما ممن تقدم
بهم العمر ؟

تبذل كل مايف و�سعها لتوفري
البيئة املالئمة للطالب وار�شادهم
اىل مافيه م�صلحتهم وم�صلحة
ا�رسهم.
هل لديكم م�سوحات وبحوث
قمتم ب�إجراءها يف او�ساط ال�شعب
بخ�صو�ص تدين امل�شاركة يف
التعليم ال�سيما يف او�ساط الإناث؟
جهودنا متوا�صلة للتعرف على
جذور هذه امل�شكلة بالتعاون
مع اجلهات املعنية مبايف ذلك
ادار ة املديرية وفرع اجلبهة
ال�شعبية واالحتادات الوطنية
,وهنالك عمليات م�سح وبحوث
عديدة مت اجراءها بخ�صو�ص هذا
االمر حيث ت�شري جميعها اىل ان
م�شكلة �ضعف م�شاركة االناث يف
العملية التعليمية تزداد �سوء ًا
يف املرحلة الثانوية وتكاد ان
ت�صل اىل درجة �أقرب من ال�صفر
�,صحيح ان هنالك العديد من
التو�صيات والقرارات ال�صادرة من

موجهات وزارة التعليم يف
حملها ونحن نطبقها كما هي
ولكن هنالك ا�ستثناءات ح�سب
و�ضع املنطقة وحالة التعليم
فيها ,فهذه املديرية كما نعلم
تعاين من �ضعف م�شاركة االناث
يف التعليم ب�شكل حاد ,وقد
اجتمعت ادارة املديرية ومكتب
التعليم واولياء االموروغريهم
من اجلهات املعنية ملناق�شة هذه
الق�ضية ,وبعد نقا�ش م�ستفي�ض
�صدرت توجيهات بقبول الطالبات
واتاحة
املقاطعات للدرا�سة
الفر�صة لهن ملوا�صلة تعليمهن
,كما متت امل�صادقة على بدء
برنامج لبدء التعليم امل�سائي
داخل مدينة طيعو حتى يجد الكل
فر�صة اكمال درا�سته التي قاطعها
لأ�سباب خمتلفة.
كيف توجد اوا�ضاع داخلية
املدر�سة يف الوقت احلايل؟
كما ا�سلفت لدينا قرابة 500
طالب منهم  325طالب يقيمون
يف داخلية املدر�سة لبعدهم عن
بالتعاون
ذويهم حيث نقوم
مع اجلهات املعنية بتوفري
ا حتيا جا تهم  ,و ا �سد ا ء ا لن�صح
وامل�شورة لهم لكي يتفرغوا
ان
املعلوم
للدرا�سة,ومن
املدر�سة مبعلميها وجلنة �آباءها

اجلهات املعنية للحد من ظاهرة
مقاطعة الإناث للدرا�سة اال انها
مل تنفذ على ار�ض الواقع ال�سباب
جمهولة,لذا نرجو ان تكون
ادرات ال�ضواحي جادة يف تطبيق
هذه القرارات والتو�صيات كماهي
بعيد ًا عن املحاباة والت�ساهل .
كلمة اخرية تود ان تقولها يف
نهاية هذا اللقاء؟
التعليم ب�شكل عام مهم جدا
لكل الب�رش ذكورا و�إناث ًا وينبغي
ان يو�ضع دائما يف االولوية
,فالتعليم هو ا�سا�س التقدم
والرفعة وبوا�سطته تبنى االوطان
املر�أة
تعليم
وتزدهر,اما
بالإ�ضافة اىل ماذكر فهو مهم
جد ًا لتكوين اال�رسة الناجحة
,فاملراة املتعلمة �رضورية
لتخريج اجيال فاعلة ،لذا �أرجو
من اجلميع ان ي�ساهموا بكل مايف
و�سعهم حلل هذه امل�شكلة مبايف
ذلك عقد ال�سمنارات والندوات
التي تناق�ش هذه الق�ضية ب�صدر
رحب وبكل �شفافية حتى يتحقق
الهدف املن�شود واملتمثل يف
�ضمان جودة العملية التعليمية
ب�شكل عام وزيادة م�شاركة االناث
فيها ب�شكل خا�ص .
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()95

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اجلولة الـ 24من الدوري الإيطايل
باجلولة ال�سابعة والع�شرين للدوري الإجنليزي املمتاز
�أغويرو يت�ألق �أمام لي�سرت �سيتي  ..وهاري كني يلدغ املدفعجية نابويل يحكم قب�ضته على �صدارة الكالت�شو
يف مواجهات ال�سبت املا�ضي ،وا�صل املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي تغريده خارج
�رسب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،بعدما قاده مهاجمه �سريجيو �أجويرو
للفوز على لي�سرت �سيتي  ،5-1يف اجلولة  .27وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت �سيتي يف
ال�صدارة �إىل  72نقطة ،متقدما بفارق  15نقطة على مان�ش�سرت يونايتد� ،أما لي�سرت
فتجمد ر�صيده عند  35نقطة يف املركز الثامن .وعاد �إيفرتون لدرب
�سيتي
ّ
االنت�صارات يف الربمييريليج ،بعدما فاز على �ضيفه كري�ستال باال�س ،بنتيجة
 .3-1وبهذا ي�ستعيد التوفيز انت�صاراتهم جمددا ،بعد اخل�سارة الثقيلة 1-5
�أمام �آر�سنال يف اجلولة املا�ضية ،لي�صبح ر�صيدهم  34نقطة يف املركز التا�سع،
فيما �سقط الن�سور يف فخ اخل�سارة الـ  12هذا املو�سم ،ليتجمد ر�صيد الفريق عند
 27نقطة يف املركز الـ .14
كما يف�شل البوترز يف تذوق طعم االنت�صار للمباراة الثالثة على التوايل ويكتفوا
ب�إ�ضافة نقطة ،جعلت ر�صيدهم  25نقطة يف املركز الـ  ،18بفارق الأهداف خلف
نيوكا�سل يونايتد ،الذي لعب مباراة �أقل ،بينما بات ر�صيد برايتون  28نقطة يف
املرتبة الـ  .13وقاد هاري كني فريقه توتنهام هوت�سربز لفوز �صعب على ح�ساب
�ضيفه وجاره �آر�سنال بهدف نظيف يف اللقاء الذي �أقيم ،على ملعب وميبلي يف
ديربي �شمال العا�صمة الربيطانية لندن .و�سجل كني هدف املباراة يف الدقيقة
 ،49لريتفع ر�صيد توتنهام بقيادة املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكتينيو �إىل 52
نقطة يف املركز الثالث ،بينما جتمد ر�صيد �آر�سنال بقيادة املدرب الفرن�سي �آر�سني
فينجر عند  45نقطة يف املركز ال�ساد�س .وتعادل كل من �ستوك �سيتي و برايتون
بهدف لكل منهما .بينما تغلب و�ست هام يونايتد ب�شق الأنف�س على مناف�سه
واتفورد بهدفني مقابل ال�شيء .ويف مباريات �أول �أم�س الأحد ،ح�صد ليفربول فوزا غاليا ،خارج دياره� ،أمام �ساوثهامبتون ،بثنائية دون رد،
على ملعب "�سانت مرييز" ،يف نف�س اجلولة .وبذلك ،ارتفع ر�صيد الريدز �إىل  54نقطة ،لي�ستعيدوا املركز الثالث من توتنهام ،بينما يحتل
هدية
�ساوثهامبتون املركز الـ ،18بر�صيد  26نقطة .وق ّدم نيوكا�سل يونايتد ّ
للمت�ص ّدر مان�ش�سرت �سيتي ،بالفوز على �ضيفه و�صاحب املركز الثاين ،مان�ش�سرت
وجتمد
يونايتد  .1-0و�أحرز مات ريت�شي ،هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .65
ّ
ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد عند  56يف املركز الثاين ،بفارق  16نقطة عن مان�ش�سرت
�سيتي ،فيما رفع الفائز ر�صيده �إىل  28نقطة ،وقفز �إىل املركز الثالث ع�رش بفارق
الأهداف �أمام برايتون .كما �سحق هيدير�سفيلد تاون� ،ضيفه بورمنوث (،)4-1
على ملعب جالفارم �ستاديوم ليتذوق بذلك طعم الفوز بعد غياب  8جوالت .وبهذا
حقق هيدير�سفيلد تاون فوزه الأول منذ  8جوالت منها خم�س هزائم متتالية ،لريفع
ر�صيده �إىل  27نقطة يف املركز الـ ،16فيما جتمد ر�صيد بورمنوث عند  31نقطة يف
املركز العا�رش من الرتتيب الذي يت�صدره مان�ش�سرت �سيتي.

يف اجلولة الـ 23من الدوري الإ�سباين (الليجا)
بر�شلونة يتعادل مع خيتايف  ..وريال مدريد ينتف�ض باخلم�سة

يف املباريات التي �أقيمت ال�سبت املا�ضي ،ا�ستعاد ريال مدريد توازنه يف
الدوري الإ�سباين ،عقب فوزه على �ضيفه ريال �سو�سيداد بخم�سة �أهداف لهدفني
�ضمن مباريات اجلولة الـ  23من مناف�سات الليجا ،التي جمعتهما مبلعب "�سانتياجو
برنابيو" ،قبل ال�صدام مع باري�س �سان جريمان الفرن�سي يوم الأربعاء املقبل ،يف دور
الـ 16من دوري �أبطال �أوروبا .وبهذا الفوز ،رفع ريال مدريد ر�صيده لـ 42نقطة يف
املركز الرابع ،بينما جتمد ر�صيد �سو�سيداد عند  26نقطة يف املركز الـ .14ووا�صل
�إيبار ،انت�صاراته يف الليجا ،بالفوز على ليجاني�س بهدف قاتل ،على ملعب بوتاركي.
حيث �سجل املدافع �إيفان رامي�س ،الهدف الوحيد لإيبار يف �شباك �أ�صحاب الأر�ض،
يف الدقيقة ( ،)90+4لي�صعد �إىل املركز ال�ساد�س بر�صيد  35نقطة .وجتمد ر�صيد
ليجاني�س عند  29نقطة يف املركز الـ  .12كما قاد النجم الدويل الفرن�سي� ،أنطوان
جريزمان ،فريقه �أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز �صعب خارج الديار على ح�ساب ماالجا
بهدف نظيف على ملعب "ال رو�ساليدا" .وبهذا يوا�صل "الروخيبالنكو�س" عزف نغمة
االنت�صارات للمباراة الثالثة على التوايل يف الليجا لريتفع ر�صيد الفريق لـ 52نقطة ويوا�صل مطاردة بر�شلونة� ،صاحب ال�صدارة بـ 58نقطة.
بينما جترع الفريق الأندل�سي خ�سارته الثانية على التوايل ،والـ 16هذا املو�سم ،ليقبع يف قاع الرتتيب بـ 13نقطة .وحقق ديبورتيفو �أالفي�س،
الفوز على م�ضيفه فياريال ،بهدفني لهدف على ملعب ال�سرياميكا ،ليلحق بـ"الغوا�صات ال�صفراء" الهزمية الثانية على التوايل يف الليجا .وبهذا
الفوز ،الثاين لأالفي�س على التوايل ،رفع الفريق ر�صيده لـ 25نقطة يف املركز الـ 16برتتيب الليجا ،يف حني جتمد ر�صيد فياريال عند  37نقطة
يف املركز اخلام�س� .أما �أول �أم�س الأحد ،فقد عاد فالن�سيا لعزف نغمة االنت�صارات يف
الليجا ،بعد �أن حقق فوزا ب�شق الأنف�س ،بثالثة �أهداف لواحد� ،أمام �ضيفه ليفانتي،
على ملعب "مي�ستايا" �ضمن نف�س اجلولة .وبهذا ي�ضع "اخلفافي�ش" حدا ل�سل�سلة
الهزائم ،التي الزمتهم خالل اجلوالت الثالث الأخرية ،ف�ضال عن خ�سارتي ن�صف
نهائي ك�أ�س امللك� ،أمام بر�شلونة ،لي�صبح ر�صيد الفريق  43نقطة ،وي�ستعيد
املركز الثالث من ريال مدريد� ،صاحب الـ 42نقطة ،والذي ميتلك مباراة م�ؤجلة
�أمام ليجاني�س .وا�ستقبل ليفانتي خ�سارته التا�سعة ،هذا املو�سم ،ليتجمد
ر�صيده عند  20نقطة ،يف املركز الـ ،17ويبتعد بفارق نقطتني فقط ،عن مناطق
اخلطر .كما خيم التعادل بهدفني ملثلهما ،على اللقاء الذي جمع �سيلتا فيجو،
ب�ضيفه �إ�سبانيول ،على ملعب "بااليدو�س" .وبهذا �أ�صبح ر�صيد "ال�سيلي�ستي"
 32نقطة ،يف املركز الثامن ،بينما ميتلك �إ�سبانيول  26نقطة ،يف املركز الـ،15
بفارق الأهداف خلف ريال �سو�سيداد .من جانبه ،تعادل بر�شلونة مع �ضيفه خيتايف
�سلبيا ،يف املباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو .وبتلك النتيجة يرتفع ر�صيد
بر�شلونة للنقطة  ،59يف قمة الرتتيب ،بينما و�صل خيتايف للنقطة  30وي�صعد للمركز العا�رش� .أما �إ�شبيلية فقد تغلب على �ضيفه جريونا / 1
�صفر .ورفع الفوز ر�صيد ا�شبيلية �إىل  36نقطة يف املركز ال�ساد�س ،فيما جتمد ر�صيد جريونا عند  31نقطة يف املركز التا�سع.

ا�ستعاد نابويل �صدارة
الدوري الإيطايل ،بعد
اجتيازه عقبة الت�سيو يف
ملعب �سان باولو بالفوز
عليه بنتيجة (،)4-1
ال�سبت املا�ضي ،يف اجلولة
الـ 24من الكالت�شيو .ورفع
نابويل ر�صيده �إىل 63
نقطة يف ال�صدارة ،بعدما
كان يوفنتو�س خطف
املركز الأول ل�ساعات
�إثر فوزه على فيورنتينا ،بينما جتمد ر�صيد الت�سيو عند  46نقطة يف املركز الثالث.
ويف نف�س اليوم �أي�ضا ً� ،سحق ميالن م�ضيفه �سبال ( .)4/0وتقدم ميالن بذلك للمركز
ال�سابع ،ليحيي �آمال الت�أهل �إىل الدوري الأوروبي ،بـ 38نقطة ،بفارق الأهداف عن املركز
ال�ساد�س� ،آخر املراكز امل�ؤهلة للبطولة ،والذي يحتله �سامبدوريا .وتوقف بذلك ر�صيد
�سبال عند  17نقطة ،يف املركز الثالث من القاع .كما تعادل �أتاالنتا الإيطايل ،مع م�ضيفه
كروتوين ،بهدف لكل فريق ،على ملعب "�إيزيو �سكيدا" .وبذلك� ،أ�ضاف كل فريق نقطة �إىل
ر�صيده ،لي�صبح يف جعبة �أتاالنتا  37نقطة ،يف املركز الثامن ،بينما ظل كروتوين يف املركز
الـ ،17بر�صيد  21نقطة .ويف مباريات �أول �أم�س الأحد ،عاد �إنرت ميالن لطريق االنت�صارات
جمد ًدا يف الدوري الإيطايل ،بعد غياب  8جوالت ،وذلك بعدما تغلب على بولونيا بنتيجة
( )2-1يف املباراة التي �أقيمت بينهما على ملعب "جيوزيبي مياتزا" .ورفع �إنرت بعد هذا
الفوز ر�صيده �إىل  48نقطة يف املركز الثالث بفارق نقطتني عن الت�سيو �صاحب املركز
الرابع ،بينما توقف ر�صيد بولونيا عند  27نقطة يف املركز الثاين ع�رش .من جانبه ،جنح
فريق روما يف حتقيق الفوز الثاين على التوايل ،والرابع ع�رش له هذا املو�سم ،على ح�ساب
بينفينتو ،متذيل الرتتيب ،بنتيجة  5-2لريتقي للمرتبة الرابعة .وبذلك ،رفع روما
ر�صيده �إىل  47نقطة �صعد بها للمركز الرابع ،بفارق نقطة وحيدة عن �إنرت الثالث ومثلها
عن الت�سيو اخلام�س .بينما
ظل فيه بينفينتو وحيدا
يف قاع اجلدول ب�سبع
نقاط فقط ،بفارق 14
نقطة عن منطقة الأمان.
وح�سم التعادل ال�سلبي
مواجهة �سا�سولو و�ضيفه
كالياري .وبهذه النتيجة
يحل �سا�سولو ،الذي مل
يحقق الفوز منذ  5جوالت،
�إذ خ�رس ثالث مباريات
وتعادل يف اثنتني ،باملركز
الـ 15بـ 23نقطة� ،أما كالياري فيحتل املرتبة الـ 13بـ 25نقطة .كما ح�سم �سامبدوريا
مباراته �أمام �ضيفه هيال�س فريونا ،قبل الأخري بـ 16نقطة ،بنتيجة  2-0على ملعب
"لويجي فرياري�س" ،لريفع ر�صيده �إىل  41نقطة يف املرتبة ال�ساد�سة .وبنف�س النتيجة
( ،)2-0تغلب تورينو ،امل�ضيف ،على �أودينيزي ليظل يف املرتبة التا�سعة بر�صيد 36
نقطة ،بفارق ثالث نقاط عن الفريق الزائر �صاحب املركز العا�رش .بينما اقتن�ص جنوى،
من م�ضيفه كييفو فريونا ،فوزا �صعبا بهدف يف الوقت القاتل وقع عليه دييجو الك�سالت
(ق )90+1على ملعب "مارك �أنتونيو بينتجودي" ،لريتقي للمرتبة الثانية ع�رش بر�صيد
 27نقطة ،بفارق  5نقاط عن �صاحب الأر�ض الذي تراجع للمركز ال�ساد�س ع�رش.

اكتمال �أ�ضالع ن�صف نهائي
ك�أ�س االحتاد للتن�س

حجزت كل من ،جمهورية الت�شيك ،و�أملانيا،
وفرن�سا ،والواليات املتحدة ،مقاعدها يف
ن�صف نهائي ك�أ�س احتاد التن�س� ،ضمن
املجموعة العاملية ،بعد تغلبها على �سوي�رسا
وبيالرو�سيا وبلجيكا وهولندا ،على الرتتيب.
ويف العا�صمة الت�شيكية براج ،وا�صل الفريق
الت�شيكي �سيطرته ،على مواجهاته �أمام
�سوي�رسا ،وحقق االنت�صار الثالث على
التوايل ،ليحجز مكانا له يف ن�صف النهائي،
تواليا .وا�ستطاعت النجمة
للمرة العا�رشة
ً
بيرتا كفيتوفا� ،أن متنح بالدها بطاقة
الت�أهل ،بفوزها على بيليندا بن�شيت�ش،
مبجموعتني دون رد 6-2 ،و ،6-4خالل
 81دقيقة .وبهذه النتيجة ،حتجز الت�شيك
مقعدها يف ن�صف النهائي ،الذي �سيقام
يومي  21و� 22أبريل املقبل� ،أمام �أملانيا،
التي ت�أهلت على ح�ساب بيالرو�سيا.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()95

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

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

و�سط م�شاركة كبرية من جنوم اللعبة املحليني

املنتخب الوطني يدخل اىل املناف�سة وعيونه على اللقب

�إعطاء �ضربة البداية لبطولة االفريقية للدراجات الهوائية العداء �أرون كفلي ومنتخب االو�سط يتوهجان يف �إ�ستحقاق فنقل للعدو

على م�ضمار رواندا تنطلق اليوم
الثالثاء �أحداث الن�سخة الرابعة ع�رش لبطولة
امم �أفريقيا للدراجات الهوائية التي
تتوا�صل لغاية الثامن ع�رش  ،مب�شاركة
ارترية �ضخمة.
وتعود البطولة االفريقية التي جتد
موط�أ لها يف بداية املو�سم الريا�ضي
للعبة الدراجات الهوائية االفريقية  ،اىل
االرا�ضي الرواندية للمرة الثانية منذ
�إنطالقتها الر�سمية  ،واعدة بق�سط وافر
من �أدوات التناف�س وال�رصاع والندية
بني جنوم اللعبة القاريني ومنتخباتهم
الطموحة.
ويعود منتخبنا الوطني اىل رواندا �أي�ضا
من �أجل �إعادة كتابة �صفحات �أخرى من
التاريخ واالجنازات على جميع اال�صعدة
 ،كما يعود مرة ثانية لإ�ستكمال مابد�أه
يف الن�سخة الرواندية االوىل التي كانت
مبثابة ال�رشارة االوىل ل�سل�سة متتالية من
االلقاب والتتويجات .
وت�ضم بعثة منتخبنا الوطني التي
�إنطلقت اىل ار�ض احلدث جنوم كبار
ومواهب �شابة دون �أن نن�سى العنا�رص
الن�سوية التي ت�أتي جميع اىل رقعة
املناف�سة  ،وكلها على ديدن العهد على
التتويج واخلروج مبكا�سب جمة.
ويت�سلح منتخبنا الوطني يف هذا
البطولة بنجوم عامليني على غرار خم�سب
دب�ساي � ،أمانئيل قرب�إذقابهري  ،متكل

�إيوب  ،ت�سفوم عقباماريام  ،متكل �إيوب
 ،اليا�س افورقي  ،مريون ت�شمي  ،هينوك
مل�ؤ برهان � ،ساميون مو�سي .
ويف فئة النا�شئني  ،يتواجد كل من
بنيام قرماي  ،ناتان مدهني وتوما�س
قيت�ؤوم وهقر عندماريام يف الالئحة .
ويف فئة ال�سيدات مل تخلو الت�شكيلة
كالعادة من الثنائي املخ�رضم واحازيت
كيداين ومو�سانا دب�ساي  ،اىل جانب
تعق�ستي قربهيويت وب�رسات قربم�سقل .
باال�ضافة اىل الواعدة د�سيت كيداين.
و�أوكلت مهمة قيادة املنتخب الوطني
اىل املدربان �سام�سوم �سلمون ويونا�س
ذكريا�س.
هذا و�أفرز املوقع الر�سمي للجنة
املنظمة لبطولة افريقيا للدراجات
الهوائية  ،م�ساحة هامة لإبراز ماحققه
الدراج االرتري العاملي حاليا دانئيل
تخلي هيمانوت قبيل � 8سنوات يف ن�سخة
 2010من املونديال االفريقي للعبة
وبالتحديد يف االرا�ضي الرواندية.
و�أ�شار موقع البطولة اىل ان دانئيل
تخلي هيمانوت كتب االحرف االوىل من
الهيمنة االرترية املتتالية مع االلقاب
والتتويجات يف هذا امل�ضمار  ،وح�صد
ال�شاب دانئيل �أنذاك القاب مزدوجة
بد�أها بلقب �أف�ضل دراج �ضد ال�ساعة يف
الفردي واجلماعي و�أف�ضل دراج يف �سباق
الطريق و�أف�ضل دراج �شاب.

�إحت�ضنت ل�ؤل�ؤة البحراالحمر مدينة
م�صوع  ،يوم ال�سبت املا�ضي � ،إ�ستحقاق
ن�صف املاراثون الذي جرى �ضمن
�إحتفاالت البالد لعملية فنقل التاريخية
لعام  2018حتت �شعار " فنقل ب�شارة
التحرير".
االحتفالية التي �شارك يف �إخراجها
االحتاد العام اللعاب القوى واللجنة
املنظمة لالحتفاالت باقليم �شمال
البحراالحمر � ،شهدها جمهور غفري من
املتابعني وع�شاق اللعبة  ،وحفلت
مب�ستوى عايل من التناف�س والندية.
ويف �أطوار املناف�سة التي �إمتدت لكال
اجلن�سني  ،ت�سببت �أجواء م�صوع ال�ساخنة
يف قلب التوقعات ر�أ�سا على عقب بعد
عدة من االن�سحابات التي طالت �أ�سماء
وازنة وجنوم �أوملبيني .
عقب مناف�سة حمتدمة يف فئة الرجال
� ،أثبت العداء ال�شاب �أرون كفلي قوة
معدنه وتوج باللقب يف مواجهة مزودجة
خا�ضها �ضد مناف�سني �أقوياء من طرف
وطق�س حار من طرف �أخر.
وقطع عداء االقليم االو�سط �أرون
كفلي م�سافة ال�سباق يف ظرف زمني قدره

(�ساعة واحدة و 01و 08ثانية)  ،حم�سنا
الرقم القيا�سي ال�سابق الذي كان حققه
العداء املخ�رضم زرئي �سناي تد�سي ،
ليقب�ض على جائزة مالية �إ�ضافية.
وذهب املركز الثاين للعداء �أمانئيل
م�سل من االقليم االو�سط  ،فيما حاز عداء
االقليم اجلنوب �أفورقي برهاين على
املركز الثالث.
املركز الرابع � -:أبرار عثمان �أو�سط

املركز اخلام�س -:حماري ظقاي دفاع
املركز ال�ساد�س  -:برهاين ت�سفاي �أو�سط
هذا ويف �سباق ال�سيدات  ،كانت
النتائج على عك�س التوقعات حيث �ألت
ال�صدارة للعداءة دول�شي ت�سفاي من
فريق االقليم اجلنوبي  ،تاركة املركز
الثاين لعداءة االقليم االو�سط ل�ؤال
ولدمكائيل � ،أما املركز الثالث فحازته
كيداين ت�شومي من االقليم االو�سط
�أي�ضا.
املركز الرابع  -:كخوب ت�سفاقابر �أو�سط
املركزاخلام�س  -:نازريت ولدو �أو�سط
املركز ال�ساد�س  -:فانو�س �أمل جنوبي
ويف ختام الفعالية  ،توج منتخب
االقليم االو�سط بلقب الفرق بعيد تفوق
جنوم يف مناف�سات كال اجلن�سني.
ويف اخلتام  ،مت توزيع اجلوائز
للفائزين والفائزات باملراكز املتقدمة
من قبل العقيد� /سلمون �سيوم قائد
�ضابط التوجيه املعنوي واالر�شاد بوزارة
الدفاع  ،ومدير مدينة م�صوع ال�سيد/
هيلي �أ�سفها و�أخرين.
ويف املنا�سبة اخلتامية  ،متت اال�شارة
اىل توجه االحتاد العام اللعاب القوى
للتوا�صل باالحتاد الدويل للعبة (الياف)
 ،من �أجل �ضم هذا اال�ستحقاق اىل مظلته
ونيل االعرتاف الر�سمي من اال�رسة
الدولية.

توتنهام عقبة �أوىل �أمام يوفنتو�س يف دوري االبطال

موقعة ريال مدريد و�سان جريمان تت�صدر ثمن نهائي دوري الأبطال

ت�ست�ضيف مالعب �سانت ياكوب بارك،
يف بازل ،ويوفنتو�س �آرينا ،يف تورينو،
و�سانتياجو برنابيو ،يف مدريد ،ودو دراجاو
(التنني) ،يف بورتو ،انطالقة الأدوار
الإق�صائية احلا�سمة ،يف دوري �أبطال
�أوروبا ،باحت�ضانها بداية مناف�سات الدور
ثمن النهائي.
وتقام مناف�سات هذا الدور على مدار
�أربعة �أ�سابيع ،اعتبارا من اليوم الثالثاء،
وتهيمن الكرة الإجنليزية عليها ،مب�شاركة
خم�سة فرق ،هي :مان�ش�سرت �سيتي
ومان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام وليفربول
وت�شيل�سي.
وتعد مواجهة ريال مدريد وباري�س �سان
جريمان ،الأكرث �إثارة يف هذا الدور ،الذي
تربز فيه �أي�ضا مواجهتا يوفنتو�س مع
توتنهام ،وت�شيل�سي مع بر�شلونة.
ويعترب الت�شامبيونز ليج مبثابة طوق
النجاة ،لريال مدريد حامل اللقب �آخر
مو�سمني ،والذي ي�سعى للحفاظ عليه
وح�صد الك�أ�س الـ 13يف تاريخه ،خا�صة
�أن هذا اللقب ،بات الوحيد تقريبا ،الذي
تناف�س عليه كتيبة الفرن�سي زين الدين
زيدان ،بالنظر لفارق النقاط الكبري ،مع
الغرمي الأزيل بر�شلونة ،مت�صدر الدوري
الإ�سباين ،الذي يحمل املريينجي لقبه،
وكذلك بعد توديع بطولة ك�أ�س امللك،
التي ت�أهل البار�سا ملباراتها النهائية �أمام

�إ�شبيلية.
وتقام مباراة الذهاب ،غدا الأربعاء يف
"�سانتياجو برنابيو" ،حيث �سيلتقي اثنان
من �أف�ضل فرق العامل حاليا.
وي�ضع ريال مدريد ،الذي ي�سعى لبلوغ
ربع النهائي ،للمرة الثامنة على التوايل،
�آماله على جنمه الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،الهداف التاريخي للت�شامبيونز
ليج ،والذي يعد هداف الن�سخة احلالية
�أي�ضا ،بت�سعة �أهداف.
�أما باري�س �سان جريمان ،ف�سيخو�ص ثمن
النهائي للمرة ال�ساد�سة ،علما ب�أنه ف�شل يف
جتاوز هذا الدور� ،آخر عامني.
وعانى البي �إ�س جي العام املا�ضي،
بعدما كان �ضحية �أكرب انتفا�ضة يف تاريخ
دوري الأبطال� ،إذ �سقط �أمام بر�شلونة
�إيابا ( ،)6-1بعدما فاز يف الذهاب برباعية
نظيفة.
لكن فريق العا�صمة الفرن�سية� ،أقوى
من العام املا�ضي ،بعدما عزز �صفوفه
بالربازيلي نيمار ،والفرن�سي كيليان مبابي،
لي�شكال بجانب الأوروجوائي �إدين�سون
كافاين ،ثالثي هجوم خطري ،كما �أن الفريق
ينفرد ب�صدارة الدوري الفرن�سي حاليا.
وبعيدا عن مواجهة الريال وباري�س
�سان جريمان ،تنطلق مناف�سات دور
الـ ،16مبباراتي بازل مع مان�ش�سرت �سيتي،
ويوفنتو�س مع توتنهام.

�أما ال�سيتي مت�صدر الدوري الإجنليزي
املمتاز ،في�شارك للمرة الرابعة بثمن
النهائي ،الذي مل ي�ستطع جتاوزه �سوى مرة
واحدة ،يف مو�سم  ،2015-2016حينما كان
يدربه الت�شيلي ،مانويل بيليجريني ،وبلغ
حينها ن�صف النهائي ،لكنه خ�رس �أمام ريال
مدريد.
وي�ست�ضيف الثالثاء �أي�ضا ،يوفنتو�س
و�صيف الن�سخة املا�ضية ،توتنهام الأكرث
ح�صدا للنقاط يف دور املجموعات� ،إال �أن
ال�سبريز يفتقدون للخربة ،التي ميتلكها
نادي ال�سيدة العجوز ،حيث خا�ض نهائي
البطولة مرتني ،يف �آخر ثالث ن�سخ.
وي�ستكمل الأ�سبوع الأول من ذهاب ثمن
النهائي ،الأربعاء ،حينما ي�ست�ضيف بورتو
ليفربول ،علما ب�أن الفريق الربتغايل ،مل
يتمكن قط من ال�صمود �أمام الريدز ،حيث
�سقط �أمامه يف �أربع مباريات �سابقة.
ويعد بلوغ ربع النهائي حتديا للفريقني،
فبورتو مل ي�صل لهذا الدور ،منذ مو�سم
� ،2014-2015أما فريق املدرب يورجن
كلوب ،فت�أهل لثمن النهائي لأول مرة ،منذ
ت�سع �سنوات.
و�ست�ستكمل مباريات الذهاب ،الأ�سبوع
املقبل ،حيث تقام يوم  20فرباير
اجلاري ،مباراتا بايرن ميونخ مع ب�شكتا�ش،
وت�شيل�سي مع بر�شلونة ،يف حني يلتقي،
الأربعاء� ،شاختار دونيت�سك مع روما،
و�إ�شبيلية مع مان�ش�سرت يونايتد.

موا�صلة للم�شاركات الراقية باللعبة

ً
نتائج طيبة يقطفها جنوم العاب القوى االرترية عامليا

حقق العداءون االرتريون نتائج جيدة
يف �سباق الن�سخة ال ( )86ال�ستحقاق
اخرتاق ال�ضاحية املعروف (�سا فيتوري
�أولونا) با�سبانيا.
وحقق العداء فلمون عندي املركز
ال�ساد�س بعدما �سجل توقيت زمني قدره
(  34دقيقة و 52ثانية)  ،تاركا املركز
ال�سابع للعداء االرتري االخر امل�شارك يف
احلدث ال�شاب كخوب قربو الذي قطع
م�سافة ال�سباق يف ظرف زمني قدره (35
دقيقة و 11ثانية).
وتوج العداء الكيني ال�شاب وبطل

�سباق اخرتاق ال�ضاحية العاملي ملادون
 20عاما االوغندي جاكوب كيبليمو
باملركز االول بعد �أن قطع امل�سافة
املقررة يف ظرف زمني قدره ( 34دقيقة
كاملة).
وذهب املركزين الثاين لهيلي
تيالهون وتايي جريما من اثيوبيا.
هذا وحازت العداءة مقد�س ولدو على
املركز التا�سع يف ا�ستحقاق ماراثون
بر�شلونة بعدما �سجلت توقيت زمني
قدره (�ساعة واحدة و 12دقيقة و53
ثانية).
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()95

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

�أغرب القوانني والأحكام من حول العامل
القانون هو النظام الذي يجب اتباعه خللق جمتمع معتدل
مر
وم�ساملَّ ،
لكن ذلك ال يعني �أن القانون دائم ًا على �صواب ،فعلى ِّ
التاريخ ُو ِج َدت عديد من القوانني الغريبة ،بل �إن القوانني تختلف
من جمتمع لآخر ،وما هو م�سموح هنا قد يكون ممنوع ًا هناك ،ومع
ذلك يظل جتاوز القانون جرمية حول العامل ،لذا عليك معرفة
قانون الدولة قبل ال�سفر �إليها ،وهنا ن�ستعر�ض لكم �أهم القوانني
الغريبة حول العامل:
ممنوع مل�س امل�صباح الكهربائي:
يف فيكتوريا� ،أ�سرتاليا ،يحظر القانون تغيري امل�صباح
الكهربائي ،حيث �إن الكهربائي فقط هو امل�ؤهل لأداء هذه املهمة،
�إذ ًا الأمر لي�س هيناً ،بل �إنه جاد للغاية ،ويف حالة املخالفة،
حت�صل على غرامة ت�صل �إىل  10دوالرات �أ�سرتالية ( 5.50جنيه
�إ�سرتليني).
االبت�سامة �أو الغرامة:
يف ميالنو يف �إيطاليا من
املتطلبات القانونية� ،أن تبت�سم
يف جميع الأوقات� ،إال �إذا كنت
موجود ًا يف جنازة� ،أو يف زيارة
ملري�ض يف امل�ست�شفى ،و�إال تواجه
غرامة مالية كبرية.
ممنوع �إطالق الريح بعد ال�ساعة  6م�ساء:
يف فلوريدا يف �أمريكا من غري القانوين �إطالق الريح يف مكان
عام بعد ال�ساعة  6:00م�ساء يوم اخلمي�س ،حيث يعد ذلك �إزعاج ًا
عاماً ،وخمالفته الغرامة ،ف�إما �أن تفعل ذلك يف املنزل� ،أو قبل
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
ممنوع �أكل الآي�سكرمي:
�إذا توجهت �إىل النم�سا ،فعليك �أن تعرف �أن �أكل الآي�سكرمي �أمام
امل�صارف من الأمور املمنوعة هناك ،كذلك مينع عليك النوم يف
حال غلبك النعا�س يف الأ�سواق التجارية.
منع الألعاب الإلكرتونية:
�صدر قانون يف اليونان ،مينع لعب الألعاب الإلكرتونية يف
ويغرم خمالف القانون
الأماكن العامة ،با�ستثناء الكازينوهات،
َّ
مببلغ مايل ي�صل �إىل � 10آالف يورو.
ال يجوز ت�شغيل الراديو واملو�سيقى:
لعل كثري ًا من الأ�شخا�ص
�سيعجبهم هذا القانون ،فكم
من مرة �أثناء وجودك يف �سيارة
الأجرة قام ال�سائق بت�شغيل
مو�سيقى �صاخبة� ،أو مزعجة،
وعندما طلبت منه خف�ض ال�صوت
مل ميتثل �إىل الأمر ،لذا يف فنلندا ،يمُ نع منع ًا بات ًا على �سائقي
�سيارات الأجرة ت�شغيل الراديو� ،أو الـ " "CD Playerل�سماع
املو�سيقى عند نقل الزبائن.
منع ا�ستخدام ال�سيفون:
يف �سوي�رسا ،مينع القانون ا�ستخدام دورة املياه يف املرحا�ض
"ال�سيفون" ،كذلك اال�ستحمام بعد ال�ساعة العا�رشة ،وقد �سبق
لل�سلطات �أن حكمت برتحيل �إيطايل
ٍ
�ساعات
كان يهوى اال�ستحمام يف
مت�أخرة من الليل ،كون الأمر
ممنوع قانونياً ،هذا بالإ�ضافة
ٌ
�إىل �أنه كان يغني �أثناء اال�ستحمام
ٍ
ب�صوت مرتفع ،فا�شتكى منه
اجلريان �إىل رجال ال�رشطة الذين
وجهوا �إليه حتذيراً ،وعندما رف�ض
االلتزام بالتحذير جرى ترحيله
�إىل بالده.
على الرغم من غرابة تلك
القوانني� ،إال �أنه يجب عليك اتباعها ،و�إال �ستتعر�ض �إىل غرامة
كبرية ،و�أحيان ًا ال�سجن والرتحيل من املدينة� ،إذا ال يجوز عليك
ك�رسها� ،أو جتاوزها ،لذا عليك احلذر عند زيارة تلك الأماكن.

�إ�صطباحة

* الـزمــن هـو �ســاحــل
الـحـيــاة كـلـنــا نـمــر �أمـامــه
*ونـتــوهــم �أنـه هـو الــذي
يـمــر

�أقوال وحكم ...

* الإنـ�ســـان بـال مـبـــادئ
كـ�ســاعــة بـال عـقــــارب
* لـيـ�ســت الـفـر�صــة بـابـ ًا
يـفـتــح لـك بـل هـي خـطــوه
جـريـئــة تـقـــوم بـهـا
* ال تدع ل�سانك ي�شارك عينيك
عند انتقاد عيوب الآخرين فال تن�س
انهم مثلك لهم عيون وال�سن.
* ت�ستغرق مناق�شة امل�سائل
التافهة وقت ًا طوي ً
ال لأن بع�ضنا
يعرف عنها اكرث مما يعرف عن
امل�سائل الهامة
* اخرت كالمك قبل �أن تتحدث
و�أعط لالختيار وقت ًا كافي ًا لن�ضج
الكالم فالكلمات كالثمار حتتاج
لوقت كاف حتى نن�ضج
* لن ي�ستطيـع العلـم احلديـث
اخرتاع مهـدئ للأع�صـاب �أف�ضـل
من الكلمـة اللطيفـة التي تقـال يف
اللحظـة املنا�سبـة
* كـثــرة الـمــزح تـذهــب
الـمـــروءة وكـثــرة الـ�ضـحــك
تــذهـــب الـهـيـبـــة.

طالب يقود �أوتوبي�س املدر�سة
وينقذ زمالءه من املوت

قام �أحد تالميذ املدار�س يف
الواليات املتحدة الأمريكية
بقيادة �أوتوبي�س املدر�سة،
بعدما تعر�ض �سائق الأوتوبي�س
�إىل حالة طبية مفاج�أة.
وكاد الأوتوبي�س يتعر�ض �إىل
حادث بالقرب من نهر كولورادو،
يف الوقت الذي توىل فيه الطالب
القيادة ،ببلدة الغراجن مبدينة
تيك�سان ح�سب ذا �إندبندنت
الربيطانية.
ويبلغ الطالب  13عاما ،وقال
لأحد القنوات الأمريكية �إن ال�سائق
كاد ي�صطدم بال�سيارات الأخرى.
و�أ�ضاف الطالب" :كنا نركب مع
ال�سائق والحظت �أنه ينحرف عن
الطريق ،وحاول تغيري م�ساره،
�إال �أنه �سقط على جانب الطريق".
وطلب الطالب من ال�سائق
التوقف ،ثم قام بقيادة الأوتوبي�س
"لأنه ال يرغب يف املوت".

دبي تفتتح �أعلى فندق يف العامل!

يفتتح يف دبي ال�ساعية دوم ًا
لتحطيم الأرقام القيا�سية �أطول
فندق يف العامل بارتفاع  356مرت ًا،
بح�سب ما �أعلن ،،املكتب الإعالمي
للإمارة التي زارها نحو  16مليون
�سائح يف العام .2017
ويقع فندق "جيفورا" على �شارع
ال�شيخ زايد احليوي حيث يقع �أي�ض ًا
فندق "جي دبليو ماريوت" الذي
كان يحتفظ بالرقم القيا�سي ك�أعلى
فندق يف العامل بطول  355مرت ًا.
وقال املكتب الإعالمي حلكومة
الإمارة على موقع تويرت "دبي
تفتتح فندق جيفورا� ،أطول فندق
يف العامل" .و�أكد م�س�ؤول �إعالمي
�أن االفتتاح الر�سمي للفندق �سيتم
الأحد.
وبح�سب و�سائل �إعالم حملية،
ف�إن الفندق املطلي باللون الذهبي يت�ألف من  75طابق ًا.
وحتت�ضن دبي مئات الأبراج وناطحات ال�سحاب ،و�أ�شهرها برج خليفة الأعلى
يف العامل والذي يبلغ ارتفاعه  828مرت ًا� ،إ�ضافة �إىل برج العرب املعروف
بفندق "ال�سبعة جنوم".
وتعد دبي من الوجهات ال�سياحية الكربى يف العامل ،وقد زارها العام املا�ضي
 15,8مليون �شخ�ص ،وفق ًا لأرقام ن�رشها الأ�سبوع املا�ضي املكتب الإعالمي يف
الإمارة.

برجك اليوم!..
برج احلمل /كن م�ستعدا ال�ستقبال
قرارات جديدة فى العمل وتعامل معها
بذكاء� .أن يجد ا�ستقرارا �أ�رسيا بالرغم
من وجود توتر على م�ستوى العمل.
برج الثور /حتظى باهتمام كبري
اليوم من قبل مديرك فى العمل ملا
�أجنزته من مهام كبرية الفرتة املا�ضية .وعدت املحيطني بك ببع�ض
الوعود التى ميكنك الوفاء بتنفيذها اليوم ،عند امل�ساء لديك فر�صة
كبرية للبحث عن حقيقة ما �أثار حريتك الفرتة املا�ضية.
برج اجلوزاء� /أنت �شخ�ص عملى ج ًدا وتنتظرك ترقية قري ًبا فى
عملك بجانب مكاف�أة � ً
أي�ضا� .سوف تكون مفعمة بالكثري من احليوية
والن�شاط �إىل جانب الأعمال اخلريية الكثرية التى �ستعود عليك
بالنفع.
برج ال�رسطان /هناك الكثري من امل�شكالت التى �سوف تقابلها فى
العمل ب�سبب �أحد الزمالء الذى �أو�شى بك .حتمل له الكثري من ال�سعادة
واحليوية والن�شاط و�سي�شعر �إنه عاد به الزمن لأكرث من �سنة.
برج اال�سد /الطريق ممهد لك ،وعليك �أن ت�ستغل الفر�ص املتاحة
�أمامك لتعوي�ض ما فاتك فى عمرك املهنى ،وعليك �أن تعتمد على
قدراتك الإبداعية� .أن يتعامل مع الفر ب�شكل جيد يتيح له حتقيق
ما فاته من تقدم على امل�ستوى املهنى ،وعليه �أن ي�ستغل مواهبه
الإبداعية لتدعم موقفه.
برج العذراء /اعمل درا�سة جدوى جيدة للم�رشوع الذى �ستقدمه
لرئي�سك فى العمل .بع�ض امل�شاكل �ستتمكن من حلها و�أخرى �ستظل
ت�ؤرق حياتك ،حاول ا�ست�شارة بع�ض الأ�صدقاء للح�صول على حل.
برج امليزان /تتقرب ملديرك فى العمل اليوم للح�صول على من�صب
�أكرب فى ال�رشكة و�ستنجح فى ذلك .ال تقرتب من املت�شائمني حولك
وابحث عن طرق ال�سعادة مبختلف طرقها ،تتلقى هدية ثمينة من �أحد
الأ�صدقاء عند امل�ساء فا�ستمتع بذلك.
برج العقرب /تنتقل �إىل مكان عمل �أف�ضل من القدمي وهذا ي�ؤثر عليك
ب�شكل �إيجابى ،ولهذا عليك �أن تبذل ما بو�سعك به.
مبكرا.
برج القو�س� /ست�صل مت�أخرا �إىل العمل ومع ذلك تنهى عملك
ً
�سوف تكون من �أ�صعب الفرتات التى �ستمر عليك بعد انف�صالك عن
�رسيعا.
حبيبك ولكنك �ست�ستطيع �أن تتغلب عليها
ً
برج اجلدي /اليوم ملىء بالأمل والقدرة على حتقيق كثري من
الأهداف ،وهناك جمموعة من الأ�شخا�ص �سيقدمون لك الدعم املادى.
�أن يعي�ش فرتة من النجاح واال�ستقرار املهنى ،ويبحث عن خطوات
جديدة تدعم جناحه فى الفرتة املقبلة.
برج الدلو /ال تباىل مبن يحاولون �إيقافك عن حتقيق �أحالمك،
وعليك �أن حتتفظ مبا حققته فى الفرتة املقبلة لتتمكن من الو�صول
�رسيعا� .أن يفكر فى �شكل جديد يقدم به �أفكاره املهنية،
�إىل ما تريد
ً
خا�صة �أن هذه الفرتة هى اخلا�صة بتحقيق الطموحات وال�سعى نحو
تنفيذ خطوات جادة فى العمل.
برج احلوت /ال تدع �صعوبات احلياة ت�ؤثر عليك واحر�ص على
التفوق على من حولك بعد �أن تتغلب عليها .اتخاذ بع�ض اخلطوات
الالزمة لتطوير حياتك.
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

