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

الأو�سط  :دعوة لإزالة املعوقات �أمام العملية التعليمية بحثبرامجالتنميةيف
جنوب البحر الأحمر

دعا مكتب التعليم يف الإقليم الأو�سط
�إىل التعرف جيدا على الق�ضايا
امل�ؤثرة �سلبا على العملية التعليمية
و�إيجاد احللول ال�رسيعة لها.
و �أو�ضح املكتب يف التقييم الذي
�أجراه يف التا�سع من مار�س ب�أن عملية
ت�أمني الكفاءة التعليمية وتقوية
نتائج الطالب ترتكز على الكثري من
العوامل ،ويتطلب العمل املن�سق
لتنفيذ الربامج املو�ضوعة حلل
اال�شكاالت اال�سا�سية.
و �أ�شارت تقارير املدار�س

باملديريات �إىل حت�سن كبري يف بدء
العام الدرا�سي هذا العام وتوفري
وتوزيع اللوازم الدرا�سية يف �أوانها،
مو�ضحني ب�أن عدم و�صول املعلمني
الذين مت تعيينهم حديث ًا اىل �أماكنهم
يف الوقت املحدد ،وعدم �صيانة
املدار�س التي حتتاج اىل االهتمام.
و �أكد م�س�ؤول التعليم يف الإقليم
االو�سط اال�ستاذ /بالي هبتي قابر،
عدم وجود م�صاعب مقلقة النت�شار
املدار�س  ،لكن نتائج االمتحانات
التي تقدم على امل�ستوى الوطني مل

تكن مر�ضية ،و�سيجري العمل اجلاد
ال�صالحها.
و �أو�ضح املدير العام للخدمات
االجتماعية يف الإقليم االو�سط ال�سيد/
قربيوهن�س ولدقرقي�س ،بوجوب
م�شاركة كافة قطاعات املجتمع يف
اجلهود التي تبذل لإ�صالح ال�ضعف
الذي يظهر يف العملية التعليمية.
هذا ويتابع �أكرث من � 155ألف من
الطالب % 48.8 ،منهم من الإناث
التعليم يف مدار�س الإقليم الأو�سط هذا
العام.

يقدم القرو�ض للمواطنني
يف الريف النائي والبلدات
واملدن الذين الي�ستطيعون
احل�صول على القرو�ض من
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الر�سمية ،وت�شجيعهم على
اال�ستثمار يف الن�شاطات
املنتجة.
و �أ�شار اىل تقدمي خم�سة

�أنواع من القرو�ض مع الو�ضع
يف االعتبار �إمكانات ورغبات
املقرت�ضني .
وانه مت تقدمي القرو�ض
يف العام املا�ضي لـ  49من
الأ�شخا�ص مببلغ � 474ألف
نقفة لتوظيفه يف الزراعة
والتجارة ال�صغرية� ،إ�ضافة
اىل تقدمي قرو�ض مببلغ 293
�ألف نقفة لـ  36من العمال،
م�شريا �إىل �أن تو�سيع القرو�ض
وجمع الديون امل�ستحقة
يعترب من الأن�شطة التي يقوم
بها الربنامج.
هذا وين�شط برنامج االدخار
والقرو�ض امل�صغرة يف �ست
مديريات بالإقليم اجلنوبي.

عدي قيح :القرو�ض امل�صغرة ت�ساعد على حت�سني الو�ضع املعي�شي لل�سكان
من
امل�ستفيدون
�أعلن
برنامج االدخار والقرو�ض
مديرية
يف
امل�صغرة
عدي قيح ،ب�أن القرو�ض
تعمل على
املقدمة لهم
حت�سني ظروفهم وحياتهم
املعي�شية.
وقال م�س�ؤول الربنامج
يف املديرية ب�أن الربنامج

مديرية�شامبقو :دعوة
لتقوية العملية التعليمية
دعا مدير مديرية �شامبقو ال�سيد /كح�ساي �أ�رسات �إىل ت�ضافر جهود كافة
قطاعات املجتمع لتقوية الكفاءة التعليمية ورفع امل�شاركة الطالبية.
وقد �أو�ضح يف االجتماع التقييمي للتعليم بوجوب تن�سيق اجلهود لرفع
م�شاركة املر�أة يف التعليم لتحقيق امل�ساواة يف جميع املجاالت.
و ذكر م�س�ؤول التعليم يف املديرية اال�ستاذ ت�سفانكئيل �أر�آيا يف التقرير
الذي قدمه عن وجود  27مدر�سة من ريا�ض الأطفال وحتى املرحلة
الثانوية ،لكن عدد الطالب يتجاوزبقليل الت�سعة �آالف فقط  ،حيث
يعترب هذا العدد متدنيا كثريا مع تعداد ال�سكان وعدد املدار�س.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول التعليم يف �إقليم القا�ش -بركة الأ�ستاذ/
حممد علي �إبراهيم ،ب�أن العمل جار ل�ضمان حتقيق الكفاءة يف العملية
التعليمية وامل�شاركة والتعليم التطبيقي وخدمات تقانة املعلومات،
داعيا املدار�س �إىل تعزيز جهودها.
كما �أكد املدير العام للخدمات االجتماعية يف �إقليم القا�ش -بركة
ال�سيد /فرانكو كوبابا ا�ستعداد �إدارة الإقليم للتعاون يف حت�سني
الأو�ضاع التعليمية .

دعا حاكم �إقليم جنوب البحر
الأحمر ال�سفري /حممد �سعيد
منتاي ،لدى لقائه ب�سكان طيعو
وعدي ووادي �إىل تعزيز م�شاركة
املواطنني يف تنفيذ ناجح لربامج
التنمية املو�ضوعة لهذا العام.
وقد قدم �رشحا حول الربامج
التي انطلقت العام املا�ضي
وتتوا�صل بتو�سع هذا العام ،
مو�ضحا العمل لتو�سيع االن�شطة
الزراعية التي ظلت جارية يف
مناطق حمدودة والعمل لتح�سني
احلياة االجتماعية واالقت�صادية
للمواطنني.
و �أ�شار اىل اجلهود اجلارية
حلل م�شكلة املياه بطيعو وعدي
وبرع�سويل ،م�ؤكدا ب�أن �إر�ساء
م�شاريع املياه �سي�سهم يف جتميع
القرى.
و ذكر ب�أن العمل �سيجري بتن�سيق
�إمكانات ال�سكان واحلكومة على
مراحل ل�صيانة وتو�سيع الطريق

الذي يربط الإقليم باالقاليم
الأخرى والطرق الفرعية التي
تربط قرى الإقليم ،حاثا ال�سكان
بتقوية �أن�شطتهم النفريية .
ونا�شد ال�سفري /حممد �سعيد
منتاي ،املواطنني بتعزيز دور
هم يف مكافحة ختان االناث وزواج
القا�رصات وحل تدين امل�شاركة
يف التعليم لت�أثريها ال�سلبي على
التنمية ،وامل�شاركة يف تنفيذ
توجيهات ومرا�سيم �رضيبة الأر�ض
واملا�شية.
من جانبه �أو�ضح �سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد� /آدم علي ،عن وجود برامج
كبرية يف املجاالت ال�سيا�سية
والتنظيمية واالقت�صادية  ،معربا
عن ثقته يف موا�صلة �سكان الإقليم
م�شاركتهم.
وقد �أكد ال�سكان على العمل
لإجناح الربامج املو�ضوعة لدورها
يف حت�سني حياتهم املعي�شية.

تطوير التعليم يف �إقليم �شمال البحر الأحمر
قال م�س�ؤول التعليم يف �إقليم �شمال البحر الأحمر ال�سيد /ر�شيد حممد
عثمان ،ب�أن برامج عديدة يتم تنفيذها لتقوية العملية التعليمية.
�أكد ذلك يف االجتماع الذي عقده مبدينة م�صوع يف يومي اخلام�س
وال�ساد�س من مار�س اجلاري م�ؤكدا ال�سعي حلل النواق�ص يف املدار�س
و�صيانة املدار�س التي ت�رضرت من العوا�صف وتو�سيع املكتبات
الرقمية هذا العام.
وقد �أ�شارت تقارير مكتب التعليم يف املديريات عن بلوغ ن�سبة
النجاح �إىل �أكرث من  80%نتيجة للجهود التي بذلت خالل اخلم�س
�سنوات املا�ضية.
وقد دعا املديرالعام للخدمات االجتماعية يف �إقليم �شمال البحر
االحمر ال�سيد /رزين ف�سها� ،إىل العمل املن�سق حلل النواق�ص و�أوجه
الق�صور للدفع بالتطور الذي ت�شهده العملية التعليمية.
وقد �أ�شار امل�شاركون �إىل ارتفاع امل�شاركة يف التعليم خا�صة
الطالبات باعتبارها نتاج للجهود املن�سقة اجلارية ،منادين بتقدمي
درو�س �إ�ضافية للطالب ذوي امل�ستويات ال�ضعيفة.

تطور اخلدمات االجتماعية يف كرن
قال مديرمدينة كرن ال�سيد/
زر�إزقي داويت ،ب�أن م�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية �شهدت تطورا
ملحوظا تزامنا مع النمو ال�سكاين .
و�أو�ضح ب�أن عدد املدار�س و�صل
�إىل  68مدر�سةتبد�أ من ريا�ض
الأطفال وحتى املرحلة الثانوية،
كما حدث تطور كبري للم�ؤ�س�سات
مع
ال�صحية املتوازية متا�شيا
التعداد ال�سكاين.
و �أ�شار �إىل منو الن�شاط الزراعي

املروي اجلاري يف م�ساحة 441
هكتار وتربية االبقار ،حيث تتجاوز
منتجات اخل�رض والفاكهة والألبان

�سوق املدينة اىل املدن الأخرى.
و حتدث عن �سري جيد لعملية
�إيجارات البيوت مبوجب املر�سوم
احلكومي� ،إ�ضافة اىل �أعمال نظافة
املدينة بتوظيف العمال وتوفري
�شاحنات نقل النفايات ال�سائلة
وال�صلبة.
وقد �أو�ضح ال�سيد  /زر�إزقي
داويت�،س ب�أن �إعادة توزيع الأرا�ضي
الزراعية وتنمية القدرات يف العمل
من الربامج الأ�سا�سية للإدارة.
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"حمتجون لأجل عفرين" يغلقون حمطتي قطار يف بريطانيا فرن�سا:مارين لوبن تقرتح تغيري ا�سم حزبها
�إىل التجمع الوطني
�أغلقت حمطة قطار يف لندن �أبوابها،
اول ام�س الأحد ،جراء احتجاجات
غا�ضبة �ضد العملية الع�سكرية
الرتكية يف منطقة عفرين� ،شمايل
�سوريا .وبح�سب ما نقلت "�سكاي
نيوز" ،ف�إن حمطة "كينغ�س كرو�س"
يف العا�صمة الربيطانية� ،أغلقت
بعد �ساعات قليلة فقط من �إقفال
حمطة "مان�ش�سرت بيكاديلي" ،ب�سبب
احتجاجات مماثلة.
و�أبدى املحتجون غ�ضبهم �ضد ما
و�صفوه بـ"تطهري عرقي" متار�سه
احلكومة الرتكية �ضد الأكراد يف
منطقة عفرين ،و�سط �صمت املجتمع
الدويل.
�رشكة
و�أو�ضحت
"فريجن"،
على موقع تويرت� ،أنها توا�صلت
مع قطاراتها التي كانت م�ستعدة
لالنطالق ،وطلبت من الركاب �أن

ينتبهوا �إىل الإعالنات
التي ترد �إليهم.
وقال امل�س�ؤول يف
�رشطة النقل الربيطانية،
مارك كليالند� ،إنه يقدر
ويحرتم حق النا�س يف
التظاهر ال�سلمي ،لكن
حني مي�س ذلك �سالمة
النا�س ،بل �سالمة
�أنف�سهم،
املحتجني
ف�إن الأمر غري مقبول،
و�ستجري متابعة كل من تورطوا
يف املظاهرة ،مع احتمال ح�صول
اعتقاالت وحماكمات.
و�أطلقت تركيا يف  20يناير
املا�ضي عملية بالتحالف مع ف�صائل
من املعار�ضة ال�سورية موالية
لأنقرة ،لقتال وحدات حماية ال�شعب
الكردية يف منطقة عفرين الواقعة يف

�شمال غرب �سوريا .وتعترب �أنقرة
الوحدات الكردية ال�سورية امتدادا
حلزب العمال الكرد�ستاين االنف�صايل
امل�صنف �إرهابيا من قبل احلكومة
الرتكية ،وتخ�شى من قيام كيان كردي
على حدودها اجلنوبية ،قد ي�ؤدي �إىل
تعزيز النزعة االنف�صالية لدى �أكراد
تركيا.

اجلي�ش الأفغاين يعلن عن قتلى باجلملة ب�صفوف طالبان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية �إن 171
من م�سلحي حركة طالبان قتلوا ليلة
ال�سبت املا�ضي خالل عملية ع�سكرية
م�شرتكة قامت بها القوات الأفغانية
والأجنبية يف  12والية .وي�أتي الإعالن
يف وقت تتزايد ال�ضغوط على طالبان
لقبول عر�ض حكومي من �أجل بدء حوار
مبا�رش لإحالل ال�سالم.
و�أفادت الوزارة يف بيان ب�إ�صابة
 126عن�رصا من احلركة واعتقال 11
�آخرين يف تلك العملية الع�سكرية.
ومل تعلق طالبان حتى الآن على مقتل
م�سلحيها يف اال�شتباكات واملعارك مع
القوات احلكومية.

ويف وقت �سابق ،قال م�س�ؤولون
�أفغان �إن  15من قوات الأمن (�سبعة
من اجلي�ش وثمانية من ال�رشطة)
لقوا م�رصعهم �أم�س ال�سبت بهجوم
نفذه م�سلحون من طالبان بوالية
فرح (غرب) بينما ال تزال عنا�رص
من القوات احلكومية يف عداد املفقودين
يف اال�شتباكات التي �أ�سفرت �أي�ضا مقتل
ثالثني من طالبان.
وت�أتي هذه التطورات ،بعد ت�أكيد
الرئي�س �أ�رشف غني اال�ستعداد
للتفاو�ض مع طالبان دون �رشوط
م�سبقة واالعرتاف بها جماعة �سيا�سية
م�رشوعة ،يف �إطار عملية مقرتحة قد
تف�ضي �إىل حمادثات �سالم بهدف �إنهاء
احلرب امل�ستمرة يف البالد منذ �أكرث
من  16عاما .واقرتح غني وقف �إطالق
النار والإفراج عن �سجناء ،وقال خالل
كلمة له مب�ؤمتر �سالم دويل يف كابل

�إنه �سيكون م�ستعدا لقبول مراجعة
الد�ستور يف �إطار اتفاق مع طالبان.
و�شدد على �أنه يقدم هذا العر�ض
"دون �رشوط م�سبقة" من �أجل �أن يقود
�إىل اتفاق �سالم ،م�شريا �إىل �أنه لن
ي�صدر "�أحكاما م�سبقة" على �أي جماعة
ت�سعى لل�سالم ،ويتوقع من طالبان
تقدمي م�ساهمة لهذه العملية.
من جهتهم ،اعرتف م�س�ؤولون من
طالبان ب�أنهم تعر�ضوا ل�ضغوط من
دول �صديقة لقبول املحادثات ،وقالوا
�إن جهودهم الفرتة الأخرية لإجراء
حمادثات مع الواليات املتحدة تعك�س
القلق من �أن ينظر �إليهم باعتبارهم
عقبة يف طريق ال�سالم.
وعـقدت جوالت مفاو�ضات عديدة
ُ
بني احلكومة وطالبان ،بدعم من جلنة
رباعية تت�شكل من �أفغان�ستان وباك�ستان
والواليات املتحدة وال�صني.

بر�شلونة تنتف�ض جمددا من �أجل "جمهورية الآن"

تظاهر ع�رشات �آالف الأ�شخا�ص يف
بر�شلونة اول ام�س الأحد بدعوة من
جمعيات تدعو لال�ستقالل ،وذلك
للمطالبة بت�شكيل حكومة م�صممة على
امل�ضي يف انف�صال الإقليم عن مدريد.
وبح�سب ال�رشطة البلدية فقد �شارك
� 45ألف �شخ�ص يف التجمع الذي نظم
حتت �شعار "اجلمهورية الآن" مببادرة
من املنظمة النافذة "اجلمعية الوطنية
الكاتالونية".
ورغم فوزها بالأغلبية املطلقة
يف انتخابات الإقليم يف  21دي�سمرب
 ،2017ف�إن الأحزاب الداعية ال�ستقالل
كاتالونيا مل تتفق حتى الآن على
ت�شكيل حكومة.
وقال �أغو�ستي �آلكوبريو نائب رئي�س
اجلمعية "نحن �أكرث من مليونني من
مواطني كاتالونيا الذين يريدون
التقدم الآن بو�ضوح نحو جمهورية

كاتالونية".
وكان احلزبان الرئي�سيان
يف مع�سكر دعاة اال�ستقالل
تو�صال الأ�سبوع املا�ضي �إىل
اتفاق للم�ضي يف االنف�صال عن
مملكة �أ�سبانيا ،ون�ص االتفاق على
طرح م�رشوع د�ستور كاتالوين على
ا�ستفتاء.
لكن ما زال يتعني مواجهة عقبات
ق�ضائية كبرية للح�صول على دعم
مناه�ضي الر�أ�سمالية يف حزب "تر�شيح
الوحدة ال�شعبية" الي�ساري املت�شدد،
لت�شكيل حكومة وبالتايل �إنهاء
و�صاية حكومة مدريد على الإقليم.
وقال ميكيل �آلفاريز وهو طالب حقوق
( 20عاما) كان بني املتظاهرين "هناك
�أغلبية ت�ؤيد اجلمهورية ،فلي�شكلوا
احلكومة ويطبقوا الأمر".
و�أرجئت مناق�شة م�س�ألة تن�صيب

رئي�س جديد لكاتالونيا كان مقررا
االثنني �أمام الربملان ،وذلك ب�سبب
وجود املر�شح جوردي �سان�شيز قيد
احلب�س االحتياطي قرب مدريد مع
ثالثة قياديني ا�ستقالليني �آخرين.
وهم مالحقون بتهمة حماولة
انف�صال فا�شلة يف � 27أكتوبر ،2017
ويعتربهم �أن�صارهم من دعاة
�أن�صار ا�ستقالل كاتالونيا "�سجناء
�سيا�سيني".
ويف انتظار تن�صيب حكومة �إقليمية
جديدة ،تبقى كاتالونيا التي ت�ضم
 7,5ماليني ن�سمة ،حتت الإدارة
املبا�رشة حلكومة ماريانو راخوي يف
مدريد.

رو�سيا تعلن احباط اعتداء وقتل "ارهابيني"

�أعلنت اجهزة االمن الرو�سية اول ام�س االحد انها احبطت اعتداء قرب
�ساراتوف يف جنوب غرب رو�سيا وقتلت "ارهابيني" من دون �أن حتدد
عددهم.
وقالت الأجهزة يف بيان �إنه "بعد �إجرائها حتقيقا وعمليات تفتي�ش يف منطقة �ساراتوف احبطت اجهزة االمن الرو�سية عمال
ارهابيا خطط له اع�ضاء خلية ارهابية �رسية".وا�ضاف البيان "وقع تبادل الطالق النار بني املجرمني وقوات االمن ا�صيب
خالله ب�شكل مميت (جمرمون)" دون حتديد عددهم.
ويف �رشيط فيديو بثته اجهزة االمن ظهرت جثتا رجلني قرب �سيارة ه�شم زجاجها يف طريق غطته الثلوج.
و�أو�ضح البيان ان قوات االمن عرثت لدى "االرهابيني على م�سد�سات وقنابل يدوية وعبوة نا�سفة حتوي ثالثة كلغ من
مادة تي ان تي" .وفتحت اجهزة االمن حتقيقا يف "التح�ضري لعملية ارهابية" ،يف تطور ي�أتي قبل ا�سبوع من االنتخابات
الرئا�سية املقررة يف  18مار�س وقبل ثالثة ا�شهر من تنظيم رو�سيا ك�أ�س العامل لكرة القدم.
وتعلن اجهزة االمن الرو�سية بانتظام عن تفكيك خاليا ارهابية ت�ضم يف الغالب عنا�رص من مواطني اجلمهوريات ال�سوفياتية
ال�سابقة يف و�سط �آ�سيا.

اقرتحت مارين لوبن زعيمة حزب
اجلبهة الوطنية الفرن�سي اليميني
اول ام�س االحد اطالق ت�سمية "التجمع
الوطني" على احلزب املتطرف الذي
تتزعمه ،وذلك بهدف ا�ستكمال
"جتديده وهو �رشط جناحه".
وقالت لوبن يف خطاب يف اختتام
امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�رش للحزب يف
مدينة ليل (�شمال فرن�سا) "اطلب
منكم الآن ان مت�ضوا يف التجديد الذي
انتخبتموين الجله ،اىل نهايته ،وهذا
�رشط جناحنا".
و�سيتم عر�ض هذه الت�سمية اجلديدة
على ت�صويت عرب الربيد للمنخرطني
يف احلزب لن تعرف نتيجته قبل �ستة
ا�سابيع على االقل.
وا�ضافت ابنة م�ؤ�س�س احلزب جان-
ماري لوبن ان الت�سمية احلالية
"اجلبهة الوطنية" متثل "بالن�سبة
للكثري من الفرن�سيني ،حتى من
ا�صحاب النوايا احل�سنة ،عقبة
نف�سية" ،مو�ضحة ان الت�سمية اجلديدة
املقرتحة من �ش�أنها "التعبري عن
رغبة يف اجلمع".
و�شددت لوبن على ان الهدف

من اال�سم اجلديد هو "نزع �شيطنة"
احلزب بغر�ض جعله اكرث تالئما مع
حتالفات مع اليمني التقليدي كما
ي�سمى وبالتايل الو�صول اىل احلكم.
و�صادقت "اغلبية �صغرية" (52
باملئة) على مبد�أ تغيري ت�سمية
احلزب خالل ا�ستطالع .لكن اال�ستطالع
تنق�صه ال�ضمانات النه مل يكن حتت
ا�رشاف كاتب عدل.
بيد ان مارين لوبن اكدت ان حزبها
حتى و�إن غري ا�سمه ،فهو �سيحافظ
على رمزه التاريخي وهو ال�شعلة،
امل�ستوحاة من احلزب الفا�شي
اجلديد االيطايل "احلركة االجتماعية
االيطالية" الذي مل يعد قائما.
و�أعيد انتخاب مارين لوبن،
املر�شحة الوحيدة� ،صباح اول ام�س
االحد بن�سبة  100باملئة من اال�صوات
لوالية ثالثة يف رئا�سة احلزب الذي
تقوده منذ .2011

وزير الداخلية الأملاين اجلديد يتعهد الت�شدد
يف ملف الهجرة

تعهد وزير الداخلية الأملاين املقبل
هور�ست زيهوفر اول ام�س الأحد،
اعتماد نهج مت�شدد حيال املهاجرين
الذين يدانون بارتكاب جرائم وت�رسيع
�إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين
يتم رف�ضهم.
وتعهد كذلك الوزير املقبل املنتمي �إىل حزب «االحتاد امل�سيحي
االجتماعي» ،احلليف البافاري حلزب امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مركل،
بتحرك �أ�شمل «من دون �أي ت�سامح» يف فر�ض القانون والنظام يف ظل احلكومة
اجلديدة التي �ستبد�أ عهدها ر�سمي ًا الأربعاء املقبل.
وكان زيهوفر بني �أبرز املنتقدين �ضمن تكتل مركل املحافظ لقرارها فتح
احلدود الأملانية �أمام التدفق الكبري لالجئني واملهاجرين منذ .2015
ومر معظم من عربوا �إىل �أوروبا عرب طريق البلقان ،من بافاريا ،والية
زيهوفر الواقعة يف جنوب البالد ،وجتاوزت �أعدادهم �أحيان ًا � 10آالف يف يوم
واحد ،ما �أثار ردود فعل غا�ضبة يف املنطقة.
ويف ت�رصيحات �أدىل بها �إىل �صحيفة «بيلد ام زونتاغ» ،قال زيهوفر �إنه
من خالل من�صبه اجلديد على ر�أ�س وزارة الداخلية والأمن الداخلي املو�سعة،
يعمل على «خطة رئي�سة الجراءات جلوء �أ�رسع وعمليات ترحيل مت�سقة».
وقال �إنه ينبغي زيادة عمليات �إعادة طالبي اللجوء �إىل بالدهم وترحيلهم
«ب�شكل كبري» متعهدا «الت�شدد» حيال من يخرقون القانون الأملاين �أو ي�شكلون
تهديد ًا �أمنياً .وقال زيهوفر« :نريد �أن نبقى بلد ًا ليربالي ًا منفتح ًا على العامل.
لكن عندما يتعلق الأمر مب�س�ألة حماية املواطنني ،نحتاج �إىل دولة قوية.
�س�أهتم بذلك» .وو�صل �إىل �أملانيا� ،أكرب قوة اقت�صادية يف �أوروبا� ،أكرث من
مليون �شخ�ص ،حواىل ن�صفهم من �سورية والعراق وافغان�ستان.
و�أثار ذلك ردود فعل غا�ضبة وعزز موقع حزب «البديل لأملانيا» املناه�ض
للهجرة الذي و�صل الربملان يف �سبتمرب املا�ضي بعد ح�صوله على حواىل
 13يف املئة من الأ�صوات .وتعهدت حكومة مركل يف واليتها الرابعة والتي
مت ت�شكيلها مبوجب حتالف مع «اال�شرتاكيني الدميوقراطيني» ابقاء عدد
الالجئني اجلدد الذين يتم ا�ستقبالهم كل عام �أقل من � 200ألف.

رواندا �:صاعقة تقتل � 16شخ�صا يف كني�سة

قال م�س�ؤول رواندي �إن �صاعقة ت�سببت يف مقتل � 16شخ�صا و�إ�صابة الع�رشات
يف كني�سة يف رواندا .وتويف معظم ال�ضحايا على الفور عندما �رضبت �صاعقة
الربق الكني�سة يف منطقة نياروغورو جنوبي البالد ،ح�سبما �أفاد رئي�س
البلدية هابيتيغيكو فران�سوا لوكالة فران�س بر�س للأنباء.
كما تويف اثنان ب�سبب �إ�صاباتهما ،يف حني نُ قل � 140آخرون �إىل امل�ست�شفى
واملراكز الطبية .وقال رئي�س البلدية �إن ال�صواعق قتلت �أي�ضا طالبا يف
املنطقة يوم اجلمعة املا�ضي.
وقع احلادث يف منطقة جبلية بالقرب من احلدود مع بوروندي ع�رص يوم
ال�سبت عندما جتمع �أتباع طائفة ال�سبتيني يف كني�سة بلدة غيهيمفو لأداء
ال�صالة .وقال فران�سوا لوكالة فران�س بر�س للأنباء اول ام�س الأحد ":يقول
الأطباء �إن ثالثة فقط من امل�صابني يف حالة حرجة لكنهم يف حت�سن".
ي�أتي احلادث الذي �رضب الكني�سة بعد �أقل من �أ�سبوعني من �إغالق ما يزيد
على  700كني�سة رواندية ب�سبب عدم امتثالها لقوانني البناء وت�سببها يف تلوث
�ضو�ضائي .وقال موقع "بانور �أكتو" الإخباري املحلي �إن عددا من الكنائ�س
املغلقة غري جمهزة بق�ضبان ال�صواعق الالزمة ،والتي حتمي البنايات من
�صواعق الربق.
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ً
احلريري يقدم مر�شحيه ويطلب تفوي�ضا لتنفيذ م�شروع حماية لبنان واال�ستقرار العبادي يحدد �صالحيات قادة «احل�شد»

�أكد رئي�س احلكومة اللبنانية زعيم
«تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري
يف تقدميه �أ�سماء مر�شحي التيار،
وعددهم  37مر�شح ًا ،لالنتخابات
النيابية التي �ستجرى يف  6مايو
املقبل� ،أن الت�صويت للوائح التيار
«يعني جتديد التفوي�ض ال�شعبي
ملتابعة تنفيذ م�رشوع كبري يقوم
على حماية البلد وا�ستقراره وحتقيق
الأمان فيه وحماية الد�ستور واحلرية
والدميوقراطية وال�سيادة والأمن
الوطنية،
والعملة
االجتماعي
والنهو�ض باالقت�صاد لإيجاد فر�ص
عمل لل�شباب وال�شابات يف بلدنا».
موقف احلريري جاء يف كلمة �ألقاها
خالل االحتفال الذي نظمه م�ساء �أم�س
«تيار امل�ستقبل» يف قلب بريوت
لإعالن �أ�سماء مر�شحي «التيار» يف كل
لبنان ،ومن كل الطوائف ،باعتباره

عابر ًا لها «ومن �أجل لبنان
�أف�ضل وم�رشوعه ال�رشعية
واالعتدال والعي�ش امل�شرتك،
م�رشوع الدولة بد�ستورها
وم�ؤ�س�ساتها وجي�شها وقواها
حتمي
وحدها
الأمنية
لبنان».
ولفت احلريري ،يف ح�ضور
الرئي�سني ف�ؤاد ال�سنيورة
(عزف عن الرت�شح) ومتام
�سالم ونائب رئي�س الربملان
فريد مكاري واملر�شحني ونواب
حاليني� ،إىل �أن ر�ؤية «امل�ستقبل»
للبنان �أف�ضل هي ر�ؤية الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري.
ودعا الآالف من حمازبي «امل�ستقبل»
و�أن�صاره الذين �شاركوا يف االحتفال
�إىل �أال ي�ضيعوا البو�صلة ،لأن �صوتهم
يف االنتخابات �سيكون جواب ًا عن
�س�ؤال هل تريدون لهذا امل�رشوع
�أن ي�ستمر ،وقال لهم�« :إذا �أعطيتم
�أ�صواتكم ملر�شحي امل�ستقبل تكونون
�أيدمت موا�صلة امل�رشوع ،و�إن بقيتم
يف بيوتكم �أو انتخبتم لوائح �أخرى،
تكونون بكل ب�ساطة �صومت لوقف هذا
امل�رشوع».
و�سمى احلريري مر�شحي التيار
وعددهم  37مر�شح ًا بينهم  4ن�ساء،
ثالث منهن جدد والرابعة هي النائب
احلايل بهية احلريري ،وهذه

هي املرة الأوىل التي ت�ضم فيها
الئحة «امل�ستقبل» هذا العدد من
املر�شحات.
كما حر�ص احلريري على �إيالء
عن�رص ال�شباب يف الئحة مر�شحي
التيار �أهمية خا�صة ،و�سمى 22
مر�شح ًا جديد ًا �إ�ضافة �إىل  15مر�شح ًا
هم حالي ًا �أع�ضاء يف الربملان.
و�أو�ضح احلريري �أن �إعالن
�أ�سماء مر�شحي «امل�ستقبل» لي�س
�إعالن ًا للوائح الفت ًا �إىل �أن اللوائح
�ستعلن الحق ًا .وحيا «الأ�صدقاء
الذين �سيكونون معنا على اللوائح
واملوجودين معنا هنا يف القاعة»،
يف �إ�شارة �إىل ح�ضور املر�شحني عن
بريوت الثانية في�صل ال�صايغ (اللقاء
الدميوقراطي) والعميد املتقاعد
يف قوى الأمن الداخلي علي ال�شاعر
والأخري تر�شح كم�ستقل� ،إ�ضافة
�إىل ممثل حزب «الهن�شاك» الأرمني
النائب �سيبوه قلبكيان عن بريوت
الأوىل -الأ�رشفية.
واجلديد يف مر�شحي «امل�ستقبل»
تر�شيح الوزير غطا�س خوري عن
املقعد املاروين يف ال�شوف -عاليه
ومل ي�سبق للتيار �أن ر�شح م�سيحي ًا عن
هذه الدائرة ،كما �أنه قرر �أن يخو�ض
االنتخابات مبر�شحني عن ال�سنّة يف
بعلبك -الهرمل هما بكر احلجريي
وح�سني �صلح.

الرئي�س هادي يثمن دور التحالف

ثمن الرئي�س اليمني عبدربه من�صور
هادي «جهود قوات التحالف العربي
الداعم لليمن بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية لدحر التمرد وحماربة
قوى ال�رش والإرهاب يف بالده،
بتعاون جمتمعي راف�ض لتلك الب�ؤر
الدخيلة».
وقال خالل لقائه حمافظ �شبوه
اللواء علي احلارثي ،يف الريا�ض
� ،إن ميلي�شيا احلوثي املدعومة من
�إيران «�أعاقت التنمية وا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار املن�شود».

وتطرق الرئي�س هادي ،وفق ًا
لوكالة الأنباء اليمنية الر�سمية،
�إىل اخليارات الكفيلة بالنهو�ض،
وتعزيز وا�ستقرار حياة ال�سكان يف
ظل الأمن واال�ستقرار املن�شود. من
جانب �آخر� ،أكد الرئي�س اليمني،
خالل لقاء مماثل ،مع حمافظ املهرة
راجح باكريت� ،أن ميلي�شيا احلوثي
متار�س �أعمال التهريب لزعزعة �أمن
وا�ستقرار البالد ودول اجلوار.
و�شدد هادي على �رضورة تعزيز
اليقظة الأمنية وقطع دابر التهريب

مبختلف طرقه وو�سائله التي حتاول
ميلي�شيا احلوثي االنقالبية �سلكها
عرب و�سائلها و�أدواتها الرخي�صة،
م�شيد ًا باجلهود امللمو�سة التي تُ بذل
مل�صلحة التنمية و�أمن وا�ستقرار
حمافظة املهرة مبختلف مديرياتها
بدعممن دول التحالف العربي.

ال تقدم يف ملفات امل�صاحلة الفل�سطينية

عاد اول �أم�س االحد الوفد الأمني امل�رصي �إىل قطاع غزة ،عرب حاجز بيت
حانون (�إيرز) �شمال قطاع غزة بعد مغادرته قبل �أيام ،يف م�سعى ال�ستكمال
متابعة تنفيذ اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية ،يف وقت نفى ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة «فتح» ،عزام الأحمد ،حتقيق �أي تقدم يف ما يتعلق بتطبيق االتفاق الذي
وقع يف القاهرة يف �أكتوبر املا�ضي ،خ�صو�ص ًا متكني احلكومة وت�سلم الوزراء مهماتهم يف غزة .وقال الأحمد� ،إن «ق�ضية
عمل احلكومة والوزراء بقيت تراوح مكانها بل �إن م�شكالت جديدة ظهرت ،على رغم وجود الوفد امل�رصي يف غزة» ،م�شري ًا
�إىل �أن الوفد �سيلتقي نائب رئي�س الوزراء زياد ابو عمرو .و�أكد �أن املطلوب هو التنفيذ الدقيق واالمني لالتفاق املوقع يف
القاهرة ،معرب ًا عن �أمله ب�أن ي�ؤدي ا�ستئناف اجلهد امل�رصي �إىل نتائج.

مل يتوقف اجلدل يف
�ش�أن تعليمات رئي�س
الوزراء العراقي حيدر
املتعلقة
العبادي
برتتيبات تكييف و�ضع
عنا�رص «احل�شد ال�شعبي»
مبا ي�ضمن م�ساواتها
بقوات اجلي�ش العراقي،
رغم مرور �أيام على �إ�صداره �أمر ًا
ديواني ًا بذلك .وفيما ك�شفت م�صادر
رض
مطلعة تلقي العبادي �ضوء ًا �أخ� َ
من املرجع ال�شيعي الأعلى علي
ال�سي�ستاين.
وكان العبادي قال يف م�ؤمتر
�صحايف �أول من �أم�س� ،إن «الأمر
الديواين الذي �صدر يف �ش�أن احل�شد
ال�شعبي ي�أتي للحفاظ على هوية
القوات الأمنية» ،الفت ًا �إىل �أن
«�إجراءات ح�رص ال�سالح بيد الدولة
ت�أتي حلماية املواطنني وفر�ض
�سلطتها».
والأمر الديواين الذي �أ�صدره
العبادي اخلمي�س يق�ضي بتكييف
و�ضع عنا�رص «احل�شد» مالي ًا
و�إدارياً ،مبا ي�شمل م�ساواتها
باجلي�ش العراقي .ورغم �أن اجلانب
املايل طغى على ردود الفعل
املتعلقة بالقرار� ،إال �أن اجلوانب
الإدارية فيه �ستكون كفيلة ب�إعادة
ترتيب �آليات اتخاذ القرار يف
«احل�شد» وقياداته.
وتقول م�صادر �سيا�سية مطلعة
�إن العبادي اجتمع ،قبل اتخاذ
قرار تكييف �أو�ضاع «احل�شد» ،مع
ميثم ال�سعدي ،امل�س�ؤول عن «فرقة
العبا�س القتالية» التابعة ،مع
لواء «علي الأكرب» ،يف �شكل مبا�رش
�إىل ال�سي�ستاين الذي منحه �ضوء ًا
�أخ�رض لالتفاق على �إعادة ترتيب
�أوراق «احل�شد» ،علم ًا �أن الف�صيلني
اللذين كان لهما دور �أ�سا�سي يف
احلرب على تنظيم «داع�ش» ،رف�ضا
امل�شاركة يف االنتخابات �ضمن
قائمة «الفتح» االنتخابية بزعامة
هادي العامري ،والتي �ضمت
الف�صائل املقربة من �إيران.
وت�ؤكد امل�صادر �أن قرار العبادي

يف ال�شق املايل منه َ
�ض ِمن ترتيب
ال�ش�ؤون املالية لنحو 120
�ألف مقاتل يف «احل�شد» ،من كل
الف�صائل ،وهي الق�ضية التي �شكّ لت
جوهر مطالب قيادات «الفتح»،
وكان متوقع ًا �أن تكون حمور
مطالبها االنتخابية.
�أما ال�شق الإداري ،وهو الأكرث
�أهمية يف تعليمات العبادي،
ِ
ف�ضمن ،وفق امل�صادر� ،أن ي�رشف
ٌ
�ضباط
على وحدات «احل�شد»
حا�صلون على رتبة «الأركان» يف
اجلي�ش ،وهو �رشط ال ينطبق على
معظم القيادات احلالية ،كما
�أن التعليمات �أقرت تعيني نائب
�إ�ضايف لرئي�س هيئة «احل�شد»
يتمتع بال�صالحيات التي يتمتع
بها النائب احلايل ،وهو �أبو مهدي
املهند�س .ومن املتوقع �أن يعني
العبادي بنف�سه النائب اجلديد،
علم ًا �أن م�ست�شار الأمن الوطني فالح
الفيا�ض ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س
هيئة «احل�شد».
وفر�ضت التعليمات �أي�ض ًا تطبيق
قانون التقاعد الع�سكري على
عنا�رص «احل�شد ال�شعبي» ،ما
ي�شمل �أعداد ًا كبرية ممن تتجاوز
�أعمارهم ال�سن القانوين ل�ضوابط
وزارة الدفاع ،كما �أن التعليمات
نف�سها �أقرت �آلية للتطوع ت�شبه تلك
املطبقة على وحدات اجلي�ش.
وي�ؤكد مراقبون �أن توقيت �إ�صدار
العبادي قراراته ،ي�شري �إىل رغبته
بعدم ا�ستخدام «احل�شد ال�شعبي»
كورقة انتخابية ،كما �أن �صمت
معظم القيادات الرئي�سة لـ «احل�شد»
على تلك القرارات ال يعني عدم
االعرتا�ض عليها.

تيلر�سون قلق �إزاء تواجد م�سلحني موالني لداع�ش يف منطقة ال�ساحل ب�إفريقيا

�أعرب وزير اخلارجية الأمريكي
ريك�س تيلر�سون عن القلق �إزاء
تواجد م�سلحني موالني لتنظيم
"داع�ش" يف منطقة ال�ساحل ب�شمال
�إفريقيا.
و�أكد تيلر�سون خالل زيارته
لت�شاد ،ام�س االثنني� ،أن
الواليات املتحدة تتخذ خطوات
�ست�سمح بـ "تطبيع العالقات يف
جمال ال�سفر" مع ت�شاد ،وحذفها
من قائمة حظر ال�سفر الأمريكية،
م�شريا �إىل �أنه يجري حاليا العمل
على تقرير حول تقدم ت�شاد يف
جمال الرقابة على جوازات ال�سفر
وتبادل املعلومات.
من جانبه ،اعترب وزير
اخلارجية الت�شادي حممد زين
�رشيف القرار الأمريكي "غري
عادل" ،م�شريا �إىل �أن رئي�س ت�شاد

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

فاك�س127749 :

�إدري�س ديبي عرب لتيلر�سون عن
ا�ستغرابه من هذا القرار.
ومن املقرر تقدمي التقرير �إىل
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ال�شهر املقبل ليتخذ قراره ب�ش�أن
حظر ال�سفر.

هذا ،وكانت الإدارة الأمريكية
قد �أدرجت ت�شاد على قائمة حظر
ال�سفر يف �أكتوبر املا�ضي على
خلفية عجز ت�شاد عن تقدمي ن�سخ
جوزات ال�سفر لها �إىل وزارة الأمن
الداخلي الأمريكية.

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

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

دور املعلم يف نه�ضة وتطوير املجتمعات
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان

ف�ضل املعلم وواجبنا نحوه  :ال�شك يف �أن واحدة
من العوامل الهامة التي ت�ساعد املعلم على
�أداء ر�سالته التعليمية ،وواجباته املدر�سية
 ،وجتعل التعلم ناجحا وجذابا والعملية
التعليمية �أكرث جناحا وفائدة ،
ومتكنه من تنفيذ عمله كما ينبغي وعلى �أكمل
و جه يف تربية وت�أديب وتوجيه وتوعية
الطالب
هي مدى توفر النظرة االجتماعية الإيجابية
جتاه مهنة التدري�س عامة  ،ونظرتهم �إىل املكانة
التي يحتلها كل من العلم واملعلم يف الو�سط
االجتماعي ب�شكل خا�ص  ،وكذلك موقفهم من
العملية التعليمية �إيجابا �أو �سلبا  ،ووعيهم
بفوائد التعليم يف حتقيق امل�ستقبل امل�رشق
وم�ساهماته يف رفعة
لأبنائهم من ناحية
وازدهار وطنهم من ناحية ثانية .......الخ
 ،وهذا يعني ب�أن املعلم دائما يف حاجة ما�سة
�إىل �أن يقف معه كل من التلميذ وويل �أمر
التلميذ بكل حب و�أمل مقدرين دوره وف�ضله
عليهم ومكانته الكبرية واملرموقة بينهم من
ناحية  ،وكذلك ال ميكن �أن ينجح املعلم من غري
احل�صول على الت�أييد وامل�ساندة واملتابعة
والت�شجيع ماديا ومعنويا من قبل املجتمع
من ناحية ثانية  ،وامل�ساهمة يف �إعداد الأبناء
�أكادمييا وعلميا لت�سهيل املهمة على املعلم
وعلى املدر�سة من ناحية ثالثة ،
فمع �أن املثل املتوارث وامل�شهور يف جمتمعاتنا
والذي ينتقل من جيل �إىل جيل حتى وقتنا
احلا�رض يقول " اللحم لك والعظم يل " يف
�إ�شارة وا�ضحة اللب�س فيها وال غمو�ض �إىل �أن
املعلم ب�إمكانه تقليديا �أن يقوم مبعاقبة �أو
معاتبة الطالب على تق�صريه �أو �إهماله �أو
تقاع�سه عن �أداء واجباته املدر�سية �أو تغيبه
عن الدرا�سة ( ب�رشط �أاليكون مربحا )  ،ف�إننا
الزلنا ن�شاهد بع�ضا ( قليال ) من �أولياء الأمور
الير�ضون �أن يعاقب �أو يعاتب �أبنا�ؤهم الطالب
من قبل املعلم  ،وهذا طبعا قد يكون راجعا
�إىل قلة الوعي والفهم ب�أهمية ومكانة العلم
واملعلم  ،وهي بالت�أكيد نظرة و�سلوك غري
ح�ضاري يتنافى كليا مع مبد�أ اعتبار املعلم
الأب الثاين بالن�سبة للتلميذ  ،وقد ن�سو �أو
تنا�سو القول امل�أثور القائل ب�أن " من علمني
حرفا واحدا �رصت له عبدا " ناهيك عن املعلم
الذي يعلم التالميذ م�آت بل و�آالف من احلروف
والكلمات واجلمل كل يوم ؟؟؟؟؟ ،
ويف هذا ال�سياق علينا �أن ن�ؤكد جمددا ب�أن مهنة
املعلم والتعليم تعد من �أ�رشف املهن بامتياز،
لذا كانت مهمة ومهنة الأنبياء والعظماء من
الفال�سفة والأدباء واملوجهني االجتماعيني
منذ �أقدم الع�صور  ،كما �أنها مهنة تتطلب

الكثري من املعارف واملهارات التي يكت�سبها
املعلم بالتعليم والتعلم واخلربة واملمار�سة
واملهارة الفنية التي تخ�ص مهنة التدري�س دون
غريها  ،وكذلك تتطلب وجود �أو توفر �سمات
خلقية �أو موهبة فطرية معينة لي�س من ال�سهل
توافرها عند كل �إن�سان ،وعليه فكما �أن جميع
الب�رش كلهم ال ي�ستطيعون �أن يكون قواد ًا �أفذاذ
�أو مو�سيقيني بارعني �أو ريا�ضني ماهرين �أو
�سيا�سني حمنكني  ،فكذلك لي�س با�ستطاعة كل
الب�رش �أن يكونو معلمني ناجحني يحوزون على
جميع �صفات و�أو�صاف املعلم الناجح  ،الذي
يعرف ب�أنه هو ذلك املعلم املحمود من اجلميع
واملنتج واملحرز على كامل الدرجات وامل�ؤثر
على تالميذه بال�شكل الذي تتطلبه العملية
التعليمية ب�شقيها الأكادميي والرتبوي ..
ويف هذا اخل�صو�ص،يقول بع�ض املهتمني
بالعملية التعليمية وبع�ض الرتبويني الذين
ميكن �أن نطلق عليهم لفظ " املت�شائمني " حتى
لو كانو حمقني على ما ذهبو �إليه  ،ب�أن مهنة
التعليم والتدري�س قد فقدت يف الوقت احلا�رض
قد�سيتها واحرتامها ب�سبب النظرة االجتماعية
احلالية للمعلم التي �أ�صبحت دون امل�ستوى عما
كانت عليه يف ال�سابق� ،إال �أن البع�ض الآخر من
الرتبويني يرى ب�أن املجتمع الزال بخري ،
فهذه النظرة لي�ست هي النظرة ال�سائدة على
�إطالقها بني جميع الفئات االجتماعية  ،فال زال
جزء كبري من املجتمعات بخري يحرتم ويقدر
املعلم والتعليم حق تقديرهما  ،وبدال من
حماولة التحقيق عن مدى �صحتها وت�ضييع
الوقت يف وجودها من عدمه  ،يف�ضلون الإنهماك
يف التحقق من �أ�سبابها ودواعيها وبالتايل
العمل لإيجاد احللول لها ومعاجلتها من �أجل
�إعادة �سمعة ومكانة املعلم �إىل �سابق عهدها ،
والعمل لتبوءه املكانة املرموقة يف نظر حميطه
والثقايف كرائد ثقايف وقائد
االجتماعي
اجتماعي وموجه تربوي وكادر تعليمي ،
ولهذا علينا �أن ن�ستفهم ونت�ساءل عن الأ�سباب
احلقيقية التي جعلت املجتمع ينظر �إىل املعلم
ب�شيء من الدونية وعن مظاهر وجتليات تلك
النظرة ونتائجها ال�سلبية على املعلم وعلى
العملية التعليمية على حد �سواء  ،وهذا ما
�سنحاول الإجابة عليه يف املعاجلة �أو ال�سطور
التالية .-:
وراء هذه النظرة
�إن الأ�سباب احلقيقية
بالت�أكيد كثرية  ،منها ما هو متعلق باملعلم
نف�سه و�سلوكياته و�أ�ساليب تعامله مع حميطه
االجتماعي والطالبي ......الخ  ،وبع�ضها
الآخر متعلق مب�ستوى الدخل لديه وك�سبه
املعي�شي ال�رضوري الذي تقوم عليه احلياة
اليومية بالن�سبة له والذي ينعك�س على �أ�رسته
وعلى من يعولهم وينفق عليهم من �أفراد ،
ومنها ما هو متعلق بالقوانني والأنظمة املعمول

بها ومدى مالءمتها للأمزجة والتوجهات
واملعتقدات والعادات االجتماعية املوجودة
ومدى متثيل النظام التعليمي و�شخ�صية املعلم
لكل ما ذكر  ،ويف حالة خمالفتها كليا ملا
قلنا ي�صبح املعلم لي�س فقط مت�صفا بالدونية
عندهم  ،بل وقد يكون معزوال متاما عن الو�سط
االجتماعي  ،كالهما ي�صبحان متباعدان ،
ويعي�شان نوعا من التنافر وعدم االن�سجام ،
وهذه تعترب نقطة يف غاية الأهمية واحل�سا�سية
 ،لأن النظام التعليمي و�شخ�صية املعلم يجب �أن
ميثال بحق وحقيقة ما هو موجود يف املجتمع
من النواحي الثقافية  ،ويكونان مر�آة عاك�سة
لكل ما ذكرنا بع�ضا من تفا�صيله �آنفا  ،ولهذا
تدين مركز املعلم االجتماعي واالقت�صادي ،
وبالتايل فقد ما كان يحظى به يف ال�سابق من
و�ضع اجتماعي مميز.

وهناك العديد من الظواهر الدالة على تدين
املكانة االجتماعية للمعلم يف الوقت احلا�رض.
�أو ًال :فقدانه لثقة املجتمعات كقائد اجتماعي
فذ  ،وانف�صال املعلم واملدر�سة عن املجتمع.
فاملعلم يف ال�سابق مل يكن فقط امل�صدر
الوحيد للمعرفة ولكنه كان �أي�ض ًا مبقام رجل
الدين �رشيك ًا للأب يف الرتبية كبري ًا لأهل
القرية و�إمام ًا لهم  ،فكانت كل هذه املهام
تعلي من مقامه وترفع من قدره � ،أما الآن
فهو واحد من �أفراد املجتمع ال يرتدد املجتمع
ب�أفراده وقنوات �إعالمه املختلفة يف كيل التهم
وتوزيع ال�شائعات ال�سالبة عليه ..
ثاني ًا :وح�سب ما يقول املت�شائمون ف�إن هناك
نوعا االعتداء على املعلمني ،حيث التلفظ
بكلمات نابية  ،لقد �سمعنا يف ال�سنوات الأخرية
عن تعر�ض كثري من املعلمني لل�رضب وال�شتم
والتوبيخ من بوابي وعاملي بع�ض امل�ؤ�س�سات
على م�ستوى العامل  ،وحتى من قبل الطالب
وجمموعات من �أولياء الأمور.
ثالثا :تدين م�ستوى الدخل للمعلم مما �أدى
�إىل تدين واهتزاز قيمته االجتماعية وتقوميه
تقومي ًا مادي ًا فقط  ،فبينما ارتفع امل�ستوى
املادي بت�سارع �شديد لكثري من �أ�صحاب املهن

واحلرف التي ال تتطلب �إعداد ًا علمي ًا �أو تثقيف ًا
 ،و�أ�صبح لدى ه�ؤالء امتيازات مادية  ،ظل
امل�ستوى املادي للمعلم متخلف ًا والتح�سينات
التي تطر�أ عليه حتبو حبوا باملقارنة مع
ارتفاع م�ستويات املعي�شة والغالء التي
ت�رضب الكثري من املجتمعات يف دول العامل
الثالث  ،وبالتايل �أ�صبحت مهنة التعليم من
املهن غري املرغوب فيها يف تلك املجتمعات
وهذه حقيقة  ،ال ميكن �أن تنكر على الرغم من
كل ما يقال من كالم �إن�شائي يف منا�سبات خا�صة
وعامة  .بل �إن هذا املدح غري العملي والإ�شادة
الباردة باملعلم ودوره يف املجتمع لي�ست
�إال من قبل معاجلة خلل موجود يف النظرة
العامة ال�سائدة جتاه مهنة التعليم  .،وهكذا
اهتزت �شخ�صية املعلم هذه الأيام مبا طر�أ على
جمتمعاتنا من متغريات يف مظاهر احلياة
االجتماعية واالقت�صادية.
رابع ًا :قد �أثبتت البحوث التي جرت يف
هذا اخل�صو�ص عزوف الطلبة املتفوقني عن
االلتحاق مبهنة التعليم واقت�صار االلتحاق بها
على كل من تدنى معدله يف الثانوية  ،وهذه
هي احلالة التي جنم عنها تلقائي ًا ابتالء
الكثري من الأنظمة التعليمية مبن هم غري
جديرين وغري راغبني فع ً
ال مبهنة التعليم،
فاملعلم الذي اجته �إىل التدري�س كره ًا ال
طوع ًا عندما مل يجد وظيفة �أ�ص ً
ال غريه فهو
اخليار الوحيد له ول�سان حاله يقول " :مكره
�أخاك ال بطل " وبالتايل �أ�صبح التعليم مهنة
من ال مهنة له  ،ثم �إن غياب قوانني �رصيحة
جترم االعتداء على املعلمني وحتى عدم وجود
بطاقات مهنية معدة ب�شكل جيد وحمرتم متيز
املعلم عن غريه وكذا تعامل بع�ض الأنظمة
مع املعلمني يف التحويالت التع�سفية و�رصف
بع�ض العالوات مثل…� .إلخ  ،وما ينجر عن
ذلك جعل املجتمع ينظر �إليهم نظرة ازدراء.
ملحوظة  :كل ما ذكرناه �آنفا عن وجود النظرة
الدونية للمعلم وتدين مكانته االجتماعية
عما كانت عليه يف الأزمنة ال�سابقة �أمر قد
�أثبتته البحوث التي �أجريت بهدف التعرف
على اجتاهات الر�أي العام عن املعلم وعن
العملية التعليمية عموما  ،وهي موجودة
بالفعل يف كثري من دول العامل الثالث ، ،
ويف ر�أيي ف�إن هذه النظرة بالت�أكيد كلها �أو
بع�ضا منها لي�ست بالدنا مبنئى عنها ،
واملخرج احلقيقي والوحيد من هذه الأزمة هو
ت�ضافر اجلهود بني جميع اجلهات الر�سمية
منها وال�شعبية من �أجل اخلروج منها  ،وذلك
ب�إيجاد اخلطط الطموحة وتنفيذ ما هو خمطط
منها م�سبقا بالفعل مل�صلحة املعلم واملجتمع
�سواءا كان ذلك بتح�سني دخله �أو بتعديل
الأنظمة التعليمية مل�صلته .....الخ .
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من هنا وهناك

القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

العثور على �أملا�س يف طبقات اجلليد

ك�شفت ال�صدفة البحتة تكون "املا�س"
بداخل اجلليد ،الأمر الذي اعتربه العلماء
�سبقا وك�شفا علميا جدي ًدا.
و عرث العلماء عن طريق ال�صدفة علي قطع
من املا�س بداخل اجلليد ،واكت�شف املا�س
بداخل هيكل �صلب متجذر يف ق�رشة الأر�ض،
ويبلغ ثلث اجلليد املكت�شف حديث ًا �أكرث
مبقدار واحد ون�صف من كثافة اجلليد العادي
والبنية البلورية لذراته خمتلفة.
و�أفادت جملة �ساين�س العملية �أن اجلليد العادي يعرف با�سم اجلليد الأول الذي به ذرات �أك�سجني
تكون يف �شكل �سدا�سي� ،إيل اجلليد ال�سابع ويكون به الذرات يف �شكل مكعب.
وقال �أوليفري ت�س�شونر� ،أ�ستاذ العلوم اجليولوجية بجامعة نيفادا ،يف ال�س فيجا�س "هناك عدة
مراحل معروفة للجليد املائي تت�شكل حتت ظروف خمتلفة ب�سبب ال�ضغط واحلرارة ،ولكن كان من
غري املعتاد ان يتعر�ض لكميات كبرية من ال�ضغط ما يجعل الروابط الكيميائية تنخف�ض قليالً،
ومتيل الذرات نحو بع�ضها ،وي�سمي هذا بالأن�ضغاطية".
و�أو�ضح �أوليفري �أن جليد املاء لديه �ضغط منخف�ض جدا ،وعندما يتعر�ض للكثري من ال�ضغط ال
تخمد الذرات مع ًا ،وتعمل علي �إعادة ترتيب نف�سها ب�إمناط خمتلفة ،ويتحول اجلليد �إيل ثلج ،وعلي
عك�س املراحل الأخري من اجلليد يبقي اجلليد ال�سابع م�ستقرا �إيل ما حتي مع زيادة ال�ضغط.
و�أ�ضاف �أوليفري �أن العلماء يعتقدون �أن اجلليد ال�سابع ميكن العثور عليه بكرثة يف النظام
ال�شم�سي ،ورمبا اجلزء الداخلي من الثلح مثل يف �أن�سيالدو�س و�أووبا �أو كجزء من من قاع املحيط يف
تيتان ،ويعتقدون �أنه ال ميكن �أن يحدث ب�شكل طبيعي علي الأر�ض.
و�أ�ضاف �أوليفري �أن املا�س ميكن �أن يت�شكل ب�شكل �أكرث عمق ًا يف غطاء الأر�ض بقدر  400ميل حتت
الق�رشة الأر�ضية كجزء من عملية تكوينها ،ف�إنها تغلف �أحيانا �أجزاء �صغرية من البيئة الكيميائية
املحيطة بها يف ما ي�سمي بال�شوائب ،وبالتايل �سينقل احلمل احلراي الطبيعي للو�شاح يف النهاية
جلزءا من هذا املا�س �إيل �سطح الأر�ض.

بطيخ قاتل يف
�أ�سواق �أ�سرتاليا
لقى ثالثة �أ�شخا�ص م�رصعهم يف �أ�سرتاليا
و�أ�صيب  15جراء تناول بطيخ �أ�صفر ملوث
ببكترييا ل�سترييا.
ووفقا ملا ن�رشته هيئة الإذاعة الربيطانية ،توفيت �أول حالتني يف نيو �ساوث ويلز ،بينما كانت
ال�ضحية الثالثة من مقاطعة فيكتوريا.
و�أ�صدرت ال�سلطات اال�سرتالية حتذيرا لكبار ال�سن والأطفال والن�ساء احلوامل ،ب�رضورة جتنب
تناول البطيخ الأ�صفر.
وقالت فيكي �شيربد ،مدير ق�سم الأمرا�ض املعدية يف هيئة ال�صحة بنيو�ساوث ويلز":يجب التخل�ص
من �أي بطيخ �أ�صفر مت �رشائه قبل الأول من مار�س.
وك�شفت ال�سلطات عن م�صدر البطيخ الأ�صفر امللوث ،وهو مزرعة بالقرب من مدينة غريفيث يف
نيو �ساوث ويلز.
ومت �سحب البطيخ الأ�صفر من الأ�سواق يف جميع �أنحاء �أ�سرتاليا ،عقب اكت�شاف تف�شي العدوى،
والتي ظهرت لأول مرة منذ ينايراملا�ضي.
وتظهر �أعرا�ض الإ�صابة ببكرتيا ل�سرتيا ،يف �شكل ارتفاع درجة حرارة اجل�سم وظهور �أعرا�ض
الإ�صابة بالإنفلونزا ،وحدوث القيء واجلفاف.

ومن احلزن ما زاد ً
وزنا !!

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

فولك�سفاغن» ت�ستدعي نحو � 33ألف �سيارة من
ال�صني لعيوب فنية
�أفادت امل�صلحة العامة ملراقبة اجلودة
والتفتي�ش واحلجر ال�صحي ،ب�أن �رشكة
"فولك�سفاغن" تعتزم ا�ستدعاء � 33142سيارة
يف ال�صني ،على خلفية عيب اكت�شف يف
�صمامات ت�رصيف.
وقالت امل�صلحة يف بيان على موقعها الإلكرتوين ،اليوم ال�سبت� ،إن ال�رشكة امل�صنعة تقدمت
بخطة ال�ستدعاء � 33142سيارة م�ستوردة من طراز (طوارق) جرى ت�صنيعها خالل الفرتة بني دي�سمرب
 2014و نوفمرب .2017
و�أو�ضح البيان� ،أن حمركات ال�سيارات التي �سيتم ا�ستدعا�ؤها ،مت تزويدها ب�صمامات ت�رصيف ال
ت�سمح ب�رصف املياه ب�شكل منا�سب ،ما قد ي�ؤدي �إىل خماطر تهدد ال�سالمة.
وب ّينت امل�صلحة� ،أن ال�رشكة �ست�رشع يف ا�ستدعاء ال�سيارات يف � 30أبريل القادم.

ف�ستان زفاف م�صنوع من مليون دوالر!!..

رافقت ال�رشطة عرو�س يف حفل زفافها ب�سبب ف�ستانها امل�صنوع من مليون دوالر.
�أظهر مقطع الفيديو العرو�س وهي ترتدي ف�ستان زفافها امل�صنوع من مليون دوالر ،حيث كانت
العمالت الورقية تغرق الف�ستان بالكامل ،مما �أثار ده�شة رواد مواقع التوا�صل االجتماعي.

طالب �أمريكي يدفع فاتورة باهظة لـ«�أوبر» ..وال�سبب!
دفع طالب �أمريكي ثمن غال ًيا� ،إذ �أخطا
يف حتديد وجهة �سيارة �أجرة ودفع فاتورة
باهظة بلغت  1635دوالرا �أمريكيا.
ويف التفا�صيل ،نقلت "�سكاي نيوز"
اجلمعة� ،أن كيني ب�شمان طلب �سيارة
�أجرة من �رشكة "�أوبر" عرب تطبيق
ال�رشكة ،بعد ليلة �أفرط خاللها يف
تناول الكثري من امل�رشوبات الكحولية

ت�سببت �أزمة وفاة والد �إحدى ال�سيدات ،يف �أن ت�صبح بدينة ب�شكل �صادم وغري متوقع ،حيث �أ�صبح
وزنها  591رطلاً .
عاماّ � ،إن �أزمة وفاة والدها دفعتها لتناول كل ما ت�شتهيه من
وقالت "تامي لني مريل"45 ،
ً
الوجبات ال�رسيعة ،حتى �أ�صبح وزنها بهذا احلجم الكبري.
ووف ًقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف� ّإن "تامي" �أ�صبحت بهذا الوزن بعدما تويف والدها،
و�أ�صيبت والدتها برتاجع عقلي واكتئاب ،ما دفعها يف طفولتها لتناول الوجبات ال�رسيعة التي
ت�سببت يف بدانتها.
وكانت "تامي" طفلة طبيعية ،وعندما تويف والدها فج�أة وهي يف �سن ثماين �سنوات ،ب�سبب �إ�صابته بنوبة قلبية و�سقوطه �أمامها على �أر�ضية املطبخ،
ريا كي تن�سى حلظة وفاة �أبيها.
حزنت والدتها ب�شدة عليه ،ما �أدى �إىل دخولها يف حالة اكتئاب �شديدة ،فيما عانت "تامي" كث ً
و�أو�ضحت "تامي"�" :أنه بعد وفاة والدها تغيرّ ت حياتها ،حيث مر�ضت �أمها ومل تعد قادرة على مغادرة �رسيرها ،ومل يعنتِ بها �أحد ،وعندما كانت
والدتها تعطيها النقود كانت ت�شرتي الوجبات ال�رسيعة والآي�س كرمي� ،إىل �أن �أ�صبح وزنها يف العا�رشة من العمر  140رطلاً  ،وكنت تتعر�ض مل�ضايقات
ب�سبب وزنها الزائد" .ومع ذلك مل تتوقف عن تناول هذه الوجبات وا�ستمرت يف تناولها ب�رشاهة حتى و�صلت �إىل هذا الوزن  ،الذي �أ�صبح ي�ضايقها
ريا.
كث ً

مع �أ�صدقائه يف والية و�ست فريجينيا.
وعو�ضا عن طلب نقله �إىل م�سكنه املوجود
يف حرم جامعة و�ست فريجينيا ،طلب الذهاب
�إىل منزل عائلته يف والية نيوجري�سي ،الذي
يبعد  500كلم عن مكان ال�سهرة.
وما �أن دخل ال�شاب يف ال�سيارة حتى غط
يف نوم عميق ،وبعد �ساعات عدة وجد نف�سه
يف نيوجر�سي لي�ست�شيط غ�ضبا.
ومما زاد من م�أزق الطالب اجلامعي
�أنه طلب �سيارة �أجرة ذات احلجم العائلي
التي تت�سع لـ� 6أ�شخا�ص ،مما رفع قيمة
الفاتورة.
والحقا قدم �شكوى لل�رشكة ب�سبب هذه
امل�شكلة ،لكنها �سارعت �إىل رف�ضها ،م�ؤكدة
�أن ال�سائق نقل الزبون وفق الوجهة التي
طلبها.
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يف قاعة غ�صت باحل�ضورالفنانة اببا هيلي يف ام�سيتها الف�ضية
ً
اعجاب اجلمهور باالداء وا�شادة املتابعون مب�سريتهاومثابرتها زاد االم�سية رونقا على بهجتها
متيزت بهما  ،وت�صميمها على بلوغ هذه
املرحلة  ،وكيفية جتاوزها لل�صعاب .
كماعرب الفنان الدكتور/برخت
منق�ست�آب ،عن �رسوره واعجابه بالفنانة
ابابا هيلي  ،وقال " انني �سعيد جد ًا
� ،أن ا�شهد اليوم كل هذا العدد الكبري
من اجلمهور الذي يحتفل مع الفنانة
اببا هيلي  ،ملا حققته من جناح كبري ،
ونحن اذ نحتفل بعيدها الف�ضي امتنى ان
نحتفل معها بالعيد املا�سي .
ثم افتتحت الفنانة ابابا فقرتها

اقامت الفنانة  /اببا هيلي يوم اجلمعة
املوافق الثاين من مار�س اجلاري �أم�سية
فنية رائعة ب�صالة كرن بفندق ا�سمرا
بال�س ،مبنا�سبة مرور خم�سة وع�رشين
عام ًا  ،على احرتافها الفني .
�ضاقت ال�صالة على �سعتها باجلمهور
من املدعوين املعجبني بفن اببا
هيلي
يف البداية قدمت افادات م�سجلة
لل�شعراء والفنانني واملهتمني بالفن
يف ارتريا من املنا�ضلني الذين واكبوا
م�سرية الفنانة ابابا هيلي منذ �صغرها
،وتابعوا تطورها منذ التحاقها مبدر�سة
الثورة  ،وحتدثوا عن ابداعاتها ،
وروحها الوثابة من اجل تطوير ذاتها،
واالعتماد على نف�سها .
وحتدث عنها اال�ستاذ /امل �سقد ت�سفاي،
وعرب عن �رسوره ملا بلغته الفنانة اببا
هيلي  ،من خالل العزمية واال�رصار التي

والفنان  /امانئيل هيلي قد
قدم فقرة غنائية تعبري ًا عن
فرحته وم�شاركة لها ،يف
تلك االم�سية اجلميلة التي
كانت رائعة ونالت اعجاب
احل�ضور وا�ستح�سانهم  ،يف
ح�ضور غلب عليه الفنانون
يف
واملهتمون بالفن
البالد.
ابابا
وعربت الفنانة
هيلي عن تقديرها الكبري،

الفنانة اببا هيلي �سرية
موجز

امل�سائية با�ستعرا�ض اغنية ترافقت
بعر�ض راق�ص ملجموعة من ال�شباب
لل�صبيان وال�صبايا ،وتوالت فقراتها
اجلميلة الرائعة بباقة من االغنيات
املختارة  ،وكان اخوها اجليتار�ست

لتلبية كل هذا العدد الكبري من
احل�ضور لدعوتها وم�شاركتهم لها يف
هذه االم�سية اجلميلة  ،كما �شكرت كل
من �ساعدها وتعاون معها يف االعداد
لتلك االم�سية اجلميلة .
وعرب احل�ضور جميعهم عن انطباعاتهم
اجلميلة وربط البع�ض تلك االم�سية
بالذكريات التي كانت يوم ًا ما حلم ًا
 ،لكنها اليوم ا�صبحت حقيقة واقعة
 ،وا�شادوا باملحاولة التي بد�أتها
الفنانة ابابا هيلي � ،آملني ان يحذو
بقية الفنانني حذوها  ،لأنه يف النهاية
توثيق ملرحلة واالنطالق ملرحلة جديدة
باال�ستفادة من التجارب ال�سابقة .
ويف اخلتام انف�ض املدعوون وقد
حملوا من الذكريات  ،ما كان من�سي ًا ،
وكانت تلك االم�سية قد انع�شت الذاكرة
بتلك االيام اجلميلة  ،وعاد البع�ض من
ال�شباب وقد حمل اجمل االنطباعات عما
قدمته الفنانة القديرة ابابا هيلي.

يف

التحقت الفنانة اببا هيلي
يف الثامنة من
مبدر�سة الثورة
عمرها ،وكانت مولعة بالفن
واملو�سيقى منذ نعومة اظافرها .
حبها للمو�سيقى ومت�سكها
باخلو�ض يف هذا املجال اجرب
من كانو يقومون برعايتها على
تلبية طلبها بااللتحاق بالفرقة
الفنية و در�ست املو�سيقى والتعلم
على خمتلف االالت املو�سيقية .
وبد�أت الغناء عام  ، 1988وجتيد
اليوم العزف على خمتلف االالت
املو�سيقية وب�إتقان .
ا�صدرت اول البوم لها عام 1996
واليوم بلغ ععد ما ا�صدرته من
البومات ال�ستة مع العد املو�سيقي
اخلا�ص  ،حيث بلغ انتاجها من
االغنيات التي تراوحت بني
الوطنية والرومان�سية والذكريات
الثالثني اغنية  ،كما قدمت عدد10
من االغنيات مع احلانها لزيالتها
الفنانات.
الفنانة املبدعة اببا هيلي التي
الزالت يف مقتبل العمر وريعان
ال�شباب � ،أحبت لفنها واخل�صت
له  ،وامامها الكثري من امل�شاريع
التي ترغب يف اجنازها ،
وحتقيق حلمها يف ارتقاء �سلم
وحتقيق ال�صوالت
النجومية
واجلوالت وبحرية كاملة يف عامل
الفن واملو�سيقى الوا�سع .
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�أطلق الفنان املغربي �سعد ملجرد
م�ساء اجلمعة املا�ضي �أغنيته اجلديدة
بعنوان "غزايل" على قناته الر�سمية
يف "يوتيوب" ،لي�صل عدد امل�شاهدات
خالل �ساعات قليلة �إىل �أكرث من
مليونني ون�صف.
ا�ستغرق كليب �أغنية "غزايل"،
الذي مت ت�صويره بالعا�صمة الفرن�سية
باري�س� ،شهورا من التح�ضري ،وتطرق
خالل الأغنية التي �أداها باللهجة
املغربية وب�إيقاع �شبابي �رسيع،
جلمال املر�أة.
ومن املتوقع �أن حت�صد هذه الأغنية
ماليني امل�شاهدات ،على غرار �أغنيته
الأخرية التي �أطلقها بعد خروجه من
ال�سجن " ،"Let goوالتي �شهدت �أكرث
من  120مليون م�شاهدة منذ �شهر
�أغ�سط�س من العام املا�ضي.
وح�صدت �أغنية "غلطانة" �أكرث من
 180مليون م�شاهدة ،يف حني متت

الثالثاء 2018 /3 /13

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()111

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

ا
ع
د
ا
د
/
ه
اجر حمم

ملجرد يكت�سح يوتيوب بـ"غزايل"

م�شاهدة فيديو �أ�شهر �أغانيه "املعلم"
نحو  600مليون مرة.
يذكر �أن ال�سلطات الفرن�سية وجهت
�إىل �سعد ملجرد ،البالغ  32عاما،
تهمة "االغت�صاب مع ظروف م�شددة
للعقوبة" ،ودخل ال�سجن لال�شتباه

ب�أنه اعتدى على �شابة يف الع�رشين من
العمر.
ومن املرتقب �أن يعود ملجرد
�إىل فرن�سا يف التا�سع من ني�سان،
للخ�ضوع لفح�ص طبي له عالقة بق�ضية
االغت�صاب.

فيلم "النمر الأ�سود" يح�صد مليار دوالر منذ بداية عر�ضه

حقق فيلم "النمر الأ�سود" Black
� Pantherإيرادات بقيمة مليار دوالر
يف دور ال�سينما حول العامل ،ليكون
الفيلم اخلام�س من �إنتاج ديزين
مارفيل يونيفر�س الذي ي�صل �إىل هذا
الرقم.
والفيلم من بطولة �شادويك
بوزمان ،الذي ي�ؤدي دور حمارب
اجلرمية حاكم "واكاندا" ،وهي
دولة �إفريقية من عامل اخليال لديها
التكنولوجيا الأكرث تقدما على وجه
الأر�ض.

ي�شارك يف العمل
املمثلة احلائزة على
جائزة الأو�سكار لوبيتا
نيونغو ،ومايكل بي
ودانييل
جوردان،
بالإ�ضافة
كاليوا،
�إىل مارتن فرميان
بطل فيلم "ذا هوبيت"
والذي ي�ؤدي دور عميل
املخابرات
بوكالة
الأمريكية
املركزية
ُيدعى �إيفريت رو�س.
الفيلم
حظي
ب�إ�شادات من قبل
النقاد و�شخ�صيات
بارزة ،منها مي�شيل
زوجة
�أوباما،
الرئي�س الأمريكي
باراك
ال�سابق
�أوباما ،وذلك يف
�ضوء �أن غالبية
فريق العمل من

حتتفي منطقة �أهرامات اجليزة
بعرو�ض �أوبرا "عايدة" مبنا�سبة مرور
 150عاما على تنظيمها �أول مرة،
بعد غياب عن تقدميها يف املنطقة
التاريخية ا�ستمر �سنوات.
وت�شهد فعاليات االحتفال تنظيم
عرو�ض �أخرى خالل العامني املقبلني
�أمام معبد حت�شب�سوت ،يف منطقة
الدير البحري بالأق�رص ،لتختتم
فعاليات االحتفال بعرو�ض عام
.2020
قاد �أورك�سرتا القاهرة ال�سيمفوين
يف عر�ض هذا العام ديفيد كري�شنزي،
وي�ؤدي دور البطل "رادامي�س" كل من
داريو دي فيرتي وريكاردو ما�سي،
يف حني ي�ؤدي دور "عايدة" كل من
دراغانا راداكوفيت�ش و�إميان م�صطفى

بالتبادل ..
وقال يا�رس م�صطفى ،رئي�س ال�رشكة
املنظمة لعرو�ض �أوبرا عايدة�" ،إن
العرو�ض تهدف �إىل ا�ستخدام قوة
م�رص الناعمة ،املو�سيقى والفن،
يف تغيري ال�صورة الذهنية عن م�رص،
وجذب ال�سياح".
تبلغ تكلفة عر�ض �أوبرا عايدة
 2018نحو  13مليون جنيه ،ويقدم
على م�رسح بطول  1500مرت مربع،
مزين بديكورات ملكية متثل احل�ضارة
امل�رصية القدمية فى خلفيتها متثال
�أبو الهول و�أهرامات اجليزة.
�أوبرا "عايدة" و�أ�سرارها التاريخية؟
كتب �أوغ�ست مارييت "با�شا"،
عامل الآثار الفرن�سي ومدير الآثار
امل�رصية يف ذلك الوقت ،ر�سالة �إىل

د نور

النجمة فران�سي�س مكدورماند ت�ستعيد جائزة الأو�سكارالتي �سرقت منها
متر �ساعات على
مل
ّ
الفرحة التي عا�شتها
النجمة العاملية فران�سي�س
Frances
مكدورماند
 McDormandبعد �أن
ت�سلمت جائزة �أف�ضل ممثلة
عن دورها يف فيلم Three
Billboards
Outside
 Ebbing, Missouriيف
حفل �أو�سكار  2018بدورته
الـ ،90حتى �سرُ ق منها
متثال اجلائزة.
ويف التفا�صيل ،فقد �أقدم رجل ليل الأحد  4مار�س  ،2018على �رسقة جائزة
مدع ًيا
الأو�سكار عن طاولة املمثلة ،ليظهر بعدها يف فيديو على موقع في�سبوكّ ،
�أنه فاز بها يف فئة املو�سيقى.
وقال ال�شاب يف الفيديو " :ح�صل فريقي على هذه اجلائزة الليلة .من يريد �أن
يهنئني؟ �إنها يل ،ح�صلنا عليها الليلة يا عزيزي!".
وبعد ذلك ،وبح�سب ال�رشطة ،ف� ّإن �أحد امل�صورين انتبه للجائزة يف يد الرجل
الغريب الذي مل يظهر يف احلفل �أب ًدا ،ف�سارع ب�سحب اجلائزة منه وا�ستدعاء
ال�رشطة.
عاما ويدعى تريي
وعلى الفور احتجزت ال�رشطة ال�شاب البالغ من العمر ً 47
وح ِّددت كفالة تبلغ
براينت ،بتهمة �رسقة التمثال يف حفل ُ ،Governors Ball
� 20ألف دوالر لإطالق �رساحه ،ومن املنتظر �أن ميثل �أمام املحكمة الح ًقا.
والالفت � ّأن براينت كان ميلك تذكرة ت�سمح له ح�ضور هذا احلدث ،بح�سب
و�سائل �إعالم عاملية.
ي�شار �إىل � ّأن التمثال ُ�سلّم جمد ًدا للنجمة فران�سي�س مكدورماند ،بعد �أن مت
�إلقاء القب�ض على ال�سارق.

�ألت�شني �ساجنو �أنفقت كامل �أجرها عن م�سل�سلها "املوتى"

ذوي الب�رشة ال�سوداء ،مبا يف ذلك
املخرج راين كوغلر.
وقال جيف بروك حملل �إيرادات
ال�سينما "�أرى الفيلم وك�أنه انهيار
جلدار عمالق .يف �ضوء ما حققه
النمر الأ�سود� ،أرى �أنه ال ميكن لأي
�رشكة �إنتاج �أن تدعي �أن �أفالم ال�سود
ال ت�سافر بعيدا و�أنها حت�صل على
اهتمام �ضئيل يف اخلارج".

�أوبرا عايدة
�أيقونة عاملية
�شقيقه �إدوار قبل افتتاح قناة ال�سوي�س
بخم�سة �أ�شهر ،وردت يف كتاب بعنوان
"خطابات وذكريات �شخ�صية" �صدر يف
باري�س عام  ،1904قال فيها ":ت�صور
�أنني كتبت �أوبرا!� ...إنها �أوبرا كبرية
�سي�ضع فريدي مو�سيقاها ،نعم ال
ت�ضحك �إنها حقيقة" ،وقال �إدوار �إنه
�شعر بالقلق عندما علم بهذا الأمر.
وي�شري الكاتب وامل�ؤرخ الفرن�سي
روبري �سوليه يف كتابه "م�رص ولع
فرن�سي" �إىل �أن الكثريين مل يتوقفوا
عن �إ�سناد ن�ص �أوبرا عايدة �إىل م�ؤلفني
�شتّى� ،إن مل يكن اخلديوي �إ�سماعيل
�شخ�صيا �صاحب مبادرة ت�أليفها ،وقد
ثبت اليوم انت�ساب هذا العمل �إىل
مارييت الذي كتب ال�سيناريو و�صمم
املالب�س وديكورات العر�ض ف�ضال
عن و�ضع اخلطوط العري�ضة لإخراج
العمل الفني.

�أنفقت املمثلة الرتكية �ألت�شني
�ساجنو بطلة "حب للإيجار" كامل
�أجرها الذي تقا�ضته م�س ّب ًقا عن
م�سل�سلها اجلديد "املوتى" املكون من
ع�رش حلقات تلفزيونية ،وقدره 200
�ألف يورو يف �رشاء �سيارة "راجن روفر"
طراز  ،2018ظهرت بها لأول مرة يف
منطقة "ني�شانتا�شي" الراقية بو�سط
ا�سطنبول ،يقودها �سائقها اخلا�ص.
وحاولت �إخفاء نف�سها عن املارة واملعجبني ،من خالل تغطية �شعرها بقبعة،
و�صورها املعجبون بهواتفهم النقالة بعد �أن عرفوها،
لكن حماولتها ف�شلت،
ّ
ومت تداول ال�صور بكثافة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وت�ؤدي �ألت�شني �ساجنو يف م�سل�سل "املوتى" امل�ستن�سخ عن امل�سل�سل الأمريكي
 vampirالتي تدور �أحداثه يف عام " ،"1800دور م�صا�صة الدماء "ميا" احلائرة
ملهى
حولها مل�صا�صة دماء يف ً
بني حبيب �رشير "دميرتي -كرم بور�سني"ّ ،
ليلي ،و�آخر ط ّيب "نومال -بريكان �صوكولو" يحاول م�ساعدتها للعودة �إىل
�شكلها الب�رشي ،واحلياة الطبيعية مهما كلف الثمن ،والثمن هو الق�ضاء نهائ ًّيا
على دميرتي .وقد با�رشت �ألت�شني ت�صوير �أول م�شاهدها يف امل�سل�سل املنتظر.

مو�سكو تكرم الفنان ح�سني اجل�سمي
" كُ ّرم الفنان الإماراتي ح�سني
اجل�سمي بجائزة "الفنان الأكرث
�شعبية يف ال�رشق الأو�سط
و�شمال افريقيا" ،على م�رسح
ق�رص الكرملني الرو�سي ال�شهري
يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو.
وذلك بح�ضور رفيع امل�ستوى
يف حفل جوائز Bravo Awards
العاملي الذي يقام �سنوي ًا.
و�أكد اجل�سمي خالل �إ�ستالمه اجلائزة ب�أن هذا التكرمي يعني له الكثري لكونه
يقف يف هذا املحفل العاملي مكرم ًا ب�إ�سم الفنان الإماراتي العربي ،وقال خالل
كلمته على امل�رسح" :تكرميي يف حفل جوائز  Bravo Awardsالعاملي ،يعني
يل الكثري لأنني �إماراتي �أوال وعربي .و�أرى فيه دعم وطني وقادتي امل�ستمر،
و�أنا فخور بهذه اجلائزة وهذا التكرمي العاملي" ،وختم قائالً� ":أهدي هذا التكرمي
اىل عا�صمتنا الغالية ال�شاخمة �أبوظبي وجميع �أهلي و�أخواين و�أخواتي يف
الإمارات" ،وقام بعد ذلك ب�أداء �أغنية "ب�رشة خري" و�سط احل�ضور �أمام �شا�شات
القنوات الرو�سية والعاملية الناقلة للحدث العاملي.
هذا وعبرّ "اجل�سمي" عرب ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�صل الإجتماعي
املختلفة عن �سعادته بجوائز  Bravo Awardsمغرد ًا�" :أقف اليوم على م�رسح
ق�رص الكرملني يف مو�سكو ُ
كرم (الفنان الأكرث �شعبية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
لأ َّ
�أفريقيا) ،و�أحمل �إ�سم وفن وثقافة بالدي ووطني دائم ًا بكل فخر� ،،شكر ًا �إماراتي
احلبيبة � ..شكر ًا قادتي الكرام � ..شكر ًا وطني العربي وجمهورنا احلبيب
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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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حال املر�أة الريفية يف ارتريا

حتتل ق�ضية متكني املر�أة الريفية  ,عرب برامج
التنمية امل�ستدامة القائمة على التخطيط و درا�سة
الإحتياجات الآنية و امل�ستقبلية وكذلك �إيجاد احللول
املمكنة وفق ًا للإمكانيات املتاحة من املوارد واملدخالت ,
موقع ال�صدارة يف الئحة �أجندة التنمية الوطنية ال�شاملة يف
ارتريا .وحتم ًا ال يفوتنا �أن الفجوة ما بني احل�ضر والريف
بكافة قطاعاته املختلفة ما زالت يف ات�ساعها  .كما �أن
البالد ت�سعى �إىل حت�سني حياة املواطنني و الكائنات احلية
الأخرى,بالإ�ضافة �إىل و�ضعها برامج تطبيقية م�ستدامة
لإدارة املوارد الطبيعية كاملياه و الأرا�ضي والغابات و
كذلك احلياة الربية وغريها من املحاور و القطاعات
الهامة يف جميع ربوع البالد .وهذا ي�ستدعي حتم ًا �ضرورة
�إمتالك املجتمع الريفي لأداة فنية فعّالة  ,متكنه من حتديد
الإمكانيات والإنتاج واملفا�ضلة بني الأولويات لتحقيق
الأهداف بال�صورة املثلى  .فما هي طبيعة التحديات
التي تواجه املجتمعات الريفية يف البالد ؟ ما هي الربامج
التطبيقية يف هذا املجال ؟ وما مدى موافقتها مع املجتمعات
امل�ستهدفة ؟ وما مدى جناحها وما هي التحديات ؟ وكذلك
�أف�ضل ال�سبل لتزليلها ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة
�سنحلق معها يف �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .
تزامن ًا مع تركيز املجتمع الدويل يف العام
 , 2018على م�س�ألة تغيري واقع حال حياة
املر�أة يف الريف واحل�رض عرب خمتلف الأن�شطة
املالئمة لذلك  ,وهو ما ذهب �إليه �شعار العام
احلايل لليوم العاملي للمر�أة يف جزئية منه.
وبحكم �أن الطابع الريفي يغلب على حياة
ومعي�شة معظم الن�ساء يف بالدنا� ,إرت�أيت �أن
�أ�سلط ال�ضوء يف �صفحة اليوم على حال املر�أة
الإرترية يف الريف .وذلك �إقرار ًا منّا " ب�إ�ضطالع
الن�ساء الريفيات يف ارتريا بدورٍ وا�سهام
حا�سمني يف تعزيز التنمية الزراعية والريفية
وحت�سني م�ستوى الأمن الغذائي والق�ضاء على
الفقر يف الأرياف "  ,خا�صة اذا علمنا �أن �أكرث من
 80%من ال�شعب الإرتري يعتمد على الزراعة
ويعرف اخلرباء املر�أة الريفية ب�أنها املر�أة
العاملة يف املناطق الريفية والالئي يعتمد
غالبيتهن على املوارد الطبيعية و الزراعة
لك�سب عي�شهن  .ومبا �أن معظم من يعي�شون
يف فقر مدقع  ,يقطنون يف املناطق الريفية ,
ف�إن �ضمان و�صول املر�أة الريفية �إىل املوارد
الإنتاجية الزراعية  ,ي�سهم حتم ًا يف خف�ض
اجلوع والفقر يف العامل ويجعل بالتايل املر�أة
الريفية عن�رص ًا هام ًا يف �إجناح جدول �أعمال
التنمية امل�ستدامة لعام . 2030
وي�شري ه�ؤالء اخلرباء �إىل �أن املجتمعات
عامة ال تعتمد يف نه�ضتها على ال�صدفة  ,لذا
فهي ت�سعى للنهو�ض بحياتها وجعلها �سل�سلة
من النمو املتوا�صل .فتخطط حلياتها يف �ضوء

احتياجاتها و�إمكانياتها و�آمالها .وبداهة �أن
التخطيط للتنمية الريفية ينبغي �أن يتم كجزء
من التخطيط للتنمية الوطنية ال�شاملة .وبحكم
�أن الفجوة ما بني احل�رض �أواملدنية ب�سكانها
والريف بكافة قطاعاته املختلفة ما زالت يف
ات�ساعها ,ف�إنه ال جمال لل�شك يف �أن التنمية
الريفية املتكاملة وال�شاملة�,سوف تنه�ض
بقطاع رئي�سي من قطاعات املجتمع خا�صة يف
املناطق الريفية.
عموم ًا متثل املر�أة الريفية زهاء الن�صف
تقريب ًا من حجم القوة العاملة يف قطاع الزراعة
يف العامل .فهي تزرع معظم ما نتناوله من �أغذية
وجتهزه وحت�ضرّ ه .كما �أنها عماد املجتمعات
ّ
املحلية الريفية بل �إنها يف العديد من الأ�رس
املعي�شية تتحمل امل�س�ؤولية الرئي�سة عن ت�أمني
الغذاء وتوفري فر�ص التعليم وتقدمي الرعاية
ال�صحية .
لذا نالحظ ب�أن " العديد من الن�ساء الريفيات
يلج�أن �إىل النزوح بحث ًا عن �أرا�ض �أكرث خ�صب ًا
و�سعي ًا �إىل حت�سني حياتهن وحياة �أ�رسهن .بيد
�أن الهجرة قد تف�ضي بهن �إىل معاناة املزيد
من العزلة والتهمي�ش .وهناك ن�ساء �أخريات
يجدن �أنف�سهن وحيدات يف بيوتهن عندما يغادر
الذكور من �أفراد الأ�رسة �إىل بقاع �أخرى طلب ًا ملا
قد ي�صادفونه من فر�ص هناك .وكلتا الفئتني
حتتاج �إىل دعم املجتمع الدويل كجزء ال يتجز�أ
من املناق�شات اجلارية حول ق�ضايا الهجرة
والتنمية " .
يالحظ العديد من
اخلرباء �أن �أكرث من
 80%من ال�شعب
الإرتري يعتمد

على زراعة الكفاف التقليدية مبا يف ذلك �إنتاج
املحا�صيل و تربية املوا�شي  .ويت�أثر الإنتاج
الزراعي مبجموعة من العوامل و التحديات
تتمثل يف تقلب هطول الأمطار مع تكرر اجلفاف
لفرتات طويلة بالإ�ضافة �إىل التدهور امل�ستمر
للرتبة وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي
وتف�شي الآفات املتكررة وكذلك عدم وجود
خدمات البحوث والإر�شاد.
وت�ستهدف احلكومة �إجناز وتعزيز �ضمان الأمن
الغذائي والإنتاج احليواين عرب تنمية الريف من
خالل جمموعة متنوعة من الو�سائل والتي ال
ب�أ�س من ذكر بع�ضها على �سبيل املثال :
�أ -تو�سيع رقعة امل�ساحات املزروعة �أفقي ًا مع
تكثيف �إ�ستخدام الأرا�ضي والري وب�شكل خا�ص
ت�شجيع و حتفيز الإ�ستثمار يف امل�شاريع الزراعية
املروية يف ال�سهول ال�رشقية و الغربية .
ب� -إ�ستخدام املدخالت و التقنيات و الآليات
احلديثة و�إدخال حت�سينات يف طرق وو�سائل
الإنتاج
ج� -إنتاج املحا�صيل النقدية كالقطن و
البذور الزيتية بالإ�ضافة �إىل تنويع �إنتاج
اخل�رض و الفواكه و الأزهار املقطوفة
د -الرتكيز على زيادة الإنتاج احليواين عرب
�إدخال وتوزيع �أكرث و�أف�ضل ال�سالالت احليوانية
مع حت�سني نوعية وكمية الأعالف احليوانية
هه  -تو�سيع التطعيم وغريه من اخلدمات
البيطرية الأخرى .
و -تقدمي امل�شورة الفنية الالزمة للمنتجني
و�إدخال نظم الإدارة الفعالة للمراعي والتخزين
والت�سويق
ز -ت�شجيع و حتفيز �إن�شاء الغابات و
الإ�ستثمار فيها يف جميع �أنحاء البالد مع تفعيل
وتعزيز برامج الت�شجري الوطنية املختلفة
كربنامج العمل الطالبي ال�صيفي والذي يعترب
من �أكرث الربامج فعالية يف حتقيق و
�إجناز حملة التنمية الوطنية اخل�رضاء
و امل�ستدامة
ونختتم �صفحة اليوم بالقول �أن �أهم
حماور تعزيز مكانة ودور املر�أة يف
التنمية امل�ستدامة وخا�صة يف املناطق
الريفية ,يتمثل يف ت�سليحها
بالعلم و املعرفة ال�رضوريني
خا�صة و�أن معدل الأمية يف
الإناث ما زال �أكرب منه يف الذكور
مع وجود هوة وا�سعة يف معدالت
حمو الأمية بني الريف و احل�رض وبني
�إقليم و�آخر .وحتم ًا البد من تقلي�ص وحتجيم
تلك التحديات �إىل �أدنى املعدالت حتى حموها
متام ًا وحتقيق الهدف املتمثل يف تعليم اجلميع
وذلك من خالل تعزيز برامج حمو الأمية والتي

كانت تنظم منذ فرتة حرب التحرير والإ�ستقالل
يف الأرا�ضي املحررة و�إ�ستمرت بعد التحرير
يف كافة �أنحاء الوطن بعد �أن �سخرت لها كل
الطاقات الب�رشية و املادية.
تعتمد نه�ضة املجتمعات املختلفة على
التخطيط و العمل اجلاد وامل�ستمر القائم على
درا�سة الإحتياجات الآنية و امل�ستقبلية و�إيجاد
احللول املمكنة وفق ًا للإمكانيات املتاحة
من املوارد واملدخالت  .و�أن الفجوة ما بني
احل�رض والريف بكافة قطاعاته املختلفة
ما زالت يف ات�ساعها ..وقد بذلت العديد
من اجلهود املقدرة يف البالد لتمكني املر�أة
وتعزيز دورها وم�شاركتها يف املجتمع  .كما
متعن َّا يف املجموعة املتنوعة من الو�سائل التي
ت�سخدمها البالد لإجناز وتعزيز �ضمان الأمن
الغذائي والإنتاج احليواين عرب تنمية الريف
 .وختمنا مقالنا بالقول �أنه البد من تقلي�ص
وحتجيم تلك التحديات �إىل �أدنى املعدالت
حتى حموها متام ًا وحتقيق الهدف املتمثل يف
تعليم اجلميع وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة
املر�أة وخا�صة يف الريف.
ويالحظ العديد من اخلرباء � ,أن واقع
احلال  ,ي�شري �إىل وجود بع�ض امل�شاكل و
العقبات التي تواجهها الن�ساء يف جمتمعاتنا
املحلية والتي حتد من فر�ص قيامهن بتلك
الأدوار وبالتايل فمجتمعنا ما زال يف حاجة
�إىل املزيد من التوعية ب�أهمية ودور املر�أة
يف املجتمع  .وحتم ًا ال ميكن نقل املر�أة من
املنزل �إىل العمل دون التخطيط لذلك من حيث
تهيئتها عملي ًا و�إعالمي ًا وحتريرها من تبعيتها
لكل ما هو بال من عادات قدمية �أو ظواهر
مدنية حديثة زائفة كال�سلوك اال�ستهالكي غري
الواعي والتقليد يف اللبا�س والعادات ..الخ
 ,بحيث تكون �شخ�صية متكاملة منتجة متميزة
قادرة على حتدي م�شاكل احلياة مع احلفاظ
على كرامتها ومن ثم تهيئة الظروف العائلية
امل�ؤاتية ب�شكل نحافظ فيه على الرتكيب
العائلي ال�سليم ون�ضمن اال�ستقرار والرعاية
للأوالد .
ونختم مقالنا حول هذا املو�ضوع بالقول
" حتم ًا �إن دخول املر�أة معرتك العمل ب�أ�س�س
علمية �صحيحة � ,سوف يكون له �أثر ح�ضاري
وثقايف ينتقل من خاللها �إىل الأجيال القادمة
 ,التي هي عماد البالد يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية  ,وذلك لأنها �سوف تعلّمها
�أمناط ًا جديدة للحياة " .لذا البد من رفع
الوعي املجتمعي حول حتمية و�رضورات
م�شاركة املر�أة والفعالة خا�صة يف الريف
يف امل�سائل التنموية و�أن نعمل جميع ًا ب�شكل
م�شرتك لتحقيق ذلك.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

يف حوار مع م�س�ؤول وحدة الثقافة والريا�ضة وال�صحة مبكتب التعليم يف اقليم جنوب البحر الأحمر

مهامنا ترتكز يف تنظيم ومتابعة االن�شطة الثقافية والريا�ضية وال�صحية بامل�ؤ�س�سات التعليمية يف الإقليم
ارجو من اجلهات املعنية ان توفر الدعم املادي واملعنوي لهذه الوحدة حتى ت�ستطيع ان ت�ؤدي مهامها كما ينبغي
حممود عبداهلل "ابو كفاح"
املدر�سة لي�ست مكان ًا فقط
لتلقي املعارف والعلوم
ِّ
مكان
املختلفة ،بل هي
ٌ
لبناء الأجيال ،و�إك�ساب
َّ
الطلب
بكافة مراحلهم
اَّ
العمرية والدرا�س َّية املهارات
َّ
التي
الالزمة
احليات َّية
متكّ نهم من جمابهة
حتديات
ِّ
احلياة،
وتخطي عقباتها
ِّ
يف امل�ستقبل ،وال�سبيل �إىل
الطلب املهارات
�إك�ساب
اَّ
والقدرات
احليات َّية،
املتنوِّ عة يكون من خالل عدم
ٍ
ٍ
واحد �ضيِّ ٍق
جمال
ح�رصهم يف
فقط ،بل بجعلهم ينطلقون
يف العديد من املجاالت
املختلفة التي ت�صقل مهاراتهم
وتك�سبهم اخلربات املختلفة
التي يحتاجون �إليها ،والتي
العادية
ال ت�ستطيع العلوم
ّ
يتم تدري�سها يف الغرف
التي ُّ
ال�صفية �إك�سابهم � َّإياها ،ومن
ّ
هنا ظهر ما ُيعرف بالن�شاط
الذي ي�شتمل
املدر�سي
ّ
على جمموعة الأن�شطة التي
الطلب والتي
ي�شرتك بها
اَّ
تعطيهم اخلربات واملهارات
املطلوبة� ،ضمن �أطر املتعة،
والفائدة،
والت�سلية،
واحلما�س
والتحدي،
ِّ
املدر�س َّية
فالن�شاطات
تت�ضمن
أمر
ل
ا
يف حقيقة
َّ
العديد من الأن�شطة التي
تمُ ِّكن الطالب من اال�شرتاك
كل ح�سب رغبته
ب� ٍ ّأي منها ُّ
َّ
وقدراته التي
يتوفر عليها؛
ف�أنواع الن�شاطات املدر�س َّية
عديدة ،فهناك الن�شاطات
وال�صحية
الريا�ض َّية
والثقافية  ،واالجتماع َّية،
والك�شافة ،و�إ�صحاح البيئة
التنوع الهائل
...الخ ،وهذا
ُّ

والكبري يف �أنواع الن�شاطات
املدر�س َّية مل ي� ِأت من فراغ،
بل �أتى من �رضورة حتم َّية،
و�أهم َّية بالغة حيث ت�ساعد
الطلب،
على ك�شف رغبات
اَّ
متيزهم؛ فالبع�ض
ومواطن
ُّ
الطلب قد ال يكونون من
من
اَّ
املتميِّ زين على امل�ستوى
العلمي � ،اَّإل � َّأنهم متميِّ زون
ّ
ٍ
جماالت �أخرى يك�شفها
يف
املدر�سي لأولياء
الن�شاط
ّ
الأمور واملع ِلّمني ،من �أجل
املوهبة
بهذه
االهتمام
النا�شئة,.و�صقلها لي�س هذا
فح�سب فاالن�شطة املدر�سية
الطلب،
تُ قوِّ ي �شخ�ص َّية
اَّ
وتفك عقدة اخلجل لديهم،
ُّ
فمن ي�شرتك يف الن�شاط
م�ضطر ًا
يكون
املدر�سي
َّ
ِّ
حتم ًا �إىل مواجهة الأ�شخا�ص
والتفاعل املبا�رش معهم،
قوي ال�شخ�ص َّية،
مما يجعله
َّ
َّ
ح�س َن املنطقكما انها تقوِّ ي
َ
روح التعاون بني الطلبة،
خا�صة
وجتعلهم كالأخوة
َّ
تموا
عندما يحتاجون ح َّتى ُي ُّ
مهمة مع َّينة �أوكلت �إليهم
َّ
�إىل ق�ضاء �أوقات طويلة مع
بع�ضهم البع�ض.
ويعتقد الكثري من الآباء
و�أولياء الأمور والرتبويني
ان التح�صيل العلمي وحده
له �أهمية كبرية بالن�سبة
هذا
�شكل
للطالب,وقد
االهتمام بالتح�صيل العلمي
كبريا لدى الأهل مما
هاج�سا
ً
ً
دفعهم �إىل توجيه �أبنائهم
وبناتهم �إىل تركيز جهودهم
على التح�صيل العلمي فقط
وعدم �إ�ضاعة الوقت يف �أ�شياء
ال فائدة منها مثل الن�شاط
املدر�سي ح�سب ر�أيهم .
ولكن يف احلقيقة ،ف�إن الأمر

عك�س ما يعتقده بع�ض الآباء
واملربني الذين مينعون
الأبناء من اال�شرتاك يف
الن�شاط املدر�سي �أو يقللون من
قيمته ومردوده على حت�صيل
الطالب ,فبالإ�ضافة �إىل دور
الن�شاط يف ترغيب الطالب
باملدر�سة وزيادة حمبتهم لها
أثريا
وجعلها �أكرث فعالية وت� ً
يف حياة الطالب ف�إنه ي�ساعد
يف تكوين عادات ومهارات
وقيم و�أ�ساليب تفكري تلزم
ملوا�صلة التعليم وامل�شاركة
يف التنمية ال�شاملة.ولإدراك
اهمية هذه الأن�شطة خ�ص�صت
وزارة التعليم الإرترية
وحدة لتنظيم هذه الربامح
امل�صاحبة للتعليم الأكادميي
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية حيث
حققت هذه الوحدة حتى الآن
بفروعها املنت�رشة يف كل
الأقاليم الإرترية العديد من
الإجنازات  ,للتعرف على
االن�شطة املدر�سية يف مدار�س
�إقليم جنوب البحر الأحمر كنا
قدالتقينا مع م�س�ؤول وحدة
الثقافة والريا�ضة وال�صحة
مبكتب التعليم يف اقليم
جنوب البحر الأحمر ال�سيد
حممد �أحمد حممد (�سمري)
,ف�إىل م�ضابط احلوار:
يف البدء ارجو ان تعطي القارئ
الكرمي نبذة تعريفية عن وحدة

الثقافة والريا�ضة وال�صحة ,واملهام
التي ت�ضطلع بها ؟
الثقافة
وحدة
تن�شط
والريا�ضة وال�صحة مبكتب
التعليم يف اقليم جنوب البحر
االحمر يف تنظيم ومتابعة
االن�شطة الثقافية والريا�ضية
بامل�ؤ�س�سات
وال�صحية
التعليمية يف الإقليم جنب ًا اىل
جنب مع التعليم االكادميي.
ماهي اخلطط املو�ضوعة من قبلكم
لإجناز هذه االعمال ؟
اخلطط التي ن�ضعها دائما
تتواءم مع التقومي املدر�سي
الن براجمنا كما هو معروف
ت�ستهدف الطالب يف املقام
االول ,حيث نقوم بدءا ً من
�شهر �سبتمرب وحتى �شهر مايو
من كل عام بتنظيم مناف�سات
ثقافية وريا�ضية يف املدار�س
عرب الأ�سابيع التي تنظمها
املدار�س وذلك بهدف �صقل
مواهب الطالب واكت�شاف
مواهبهم املدفونة ولت�سهيل
مهمة تنظيم هذه املناف�سات
لدينا وكالء لوحدة الثقافة
والريا�ضة وال�صحة يف
املديريات الأربع التي يتكون
منها الإقليم  ,ي�رشفون على
الأعمال �أول ب�أول ل�ضمان
نزاهة وجودة املناف�سات .
ماهي الربامج التي تركزون عليها
يف املناف�سات الثقافية ؟
نحر�ص يف املناف�سات
الثقافية ان ن�رشك اكرب
عدد ممكن من الطالب فيها
,حيث ت�رشع املدار�س يف
تدريب الطالب على �شتى
املو�ضوعات الثقافية �سواء
يف جمال الغناء او امل�رسح
والرق�ص والإلقاء ال�شعري
وغريه من الربامج الثقافية
ومن ثم تختار املميزين منهم
للم�شاركة يف املناف�سات
�سواء على م�ستوى املدر�سة
والإقليم
املديرية
او
خالل الأ�سابيع الثقافية
واملهرجانات ال�سيما تلك
التي تنظم يف نهاية العام
الدرا�سي .ا�ضف اىل ذلك
لدينا مدار�س داخلية يف
الإقليم بكل من افمبو وطيعو
ويوجد يف كل واحدة منها
فرقة للفنون ال�شعبية مكونة
من الطالب تقوم ب�إحياء
الفلكلور و الرتاث ال�شعبي
بانواعه املختلفة بالتعاون
مع املعلمني الذين اليق�رصون
يف اجراء البحوث والتوثيق
للرتاث يف مناطقهم,ومن
املعلوم ان هذه الفرق ت�شارك
عام ًا �إثر �آخر بفعالية يف
تغذية فرقة الفنون ال�شعبية
للإقليم والتي ت�شارك يف
مهرجان �إرتريا با�سمراعاك�سة

بذلك تراث الإقليم كما ينبغي
حتت ا�رشاف فرع مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة بالإقليم.
وماذا عن االن�شطة ال�صحية التي
تقومون بها ؟
نعمل يف هذا املجال مع
وزارة ال�صحة التي تعترب
ال�رشيك الرئي�سي لنا,حيث
ن�ستقبل الربامج من ق�سم
الق�ضايا ال�صحية بفرع وزارة
ال�صحة وننفذها يف او�ساط
الطالب بكل املدار�س خا�صة
يف املدار�س الداخلية التي
ت�ضم اعداد كبرية من الطالب,
عرب خرباء ال�صحة التابعني
لوزارة ال�صحة و املعلمني
املختارين كوكالء �صحة
باملدار�س ال�سيما احلمالت
التوعوية املتعلقة مبكافحة
مر�ض االيدز وال�سل ,كما
جنري فحو�صات م�ستمرة
لال�سنان والعيون ونر�سل
احلاالت التي حتتاج للعالج
اىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية ا�ضف
اىل ذلك ت�ستقبل الوحدة من
وكالء ال�صحة باملدار�س
�شهري
ب�شكل
التقارير
بخ�صو�ص االو�ضاع ال�صحية
للطالب وتقوم ب�إجراء الالزم
بالتعاون مع ال�رشكاء.
هل هنالك �أندية مدر�سية يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية؟
نعم هنالك يف كل مدر�سة
اندية لل�صحة والثقافة
وغريها حيث
والريا�ضة
تنظم املدرا�س العديد من
الفعاليات ب�شكل ا�سبوعي
يف هيئة ام�سيات ثقافية
ومناف�سات ريا�ضية وحمالت
للتوعية ال�صحية .
كيف تقيم التعاون املوجود بينكم
وبني ال�شركاء؟
التعاون بيننا وبني
ال�رشكاء جيد للغاية �سواء
مع وزارة ال�صحة او مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة والإحتادات
الوطنية كال�شباب والطلبة
واملراة وغريها ,حيث
نخطط و ننفذ بع�ض الربامج
�سوي ًا حتى تعم الفائدة .
ماهي الر�سالة التي توجهها يف
نهاية هذا اللقاء؟
ال �أبالغ اذا قلت بان هذه
الوحدة ت�شكل ج�رس للتوا�صل
بني املدار�س وال�رشكاء كما
انها تلعب دور ًا كبري ًا يف
�صياغة �شخ�صية الطالب لذا
ارجو من اجلهات املعنية ان
توفر الدعم املادي واملعنوي
لهذه الوحدة حتى ت�ستطيع
ان ت�ؤدي مهامها كما ينبغي ,
كما ادعو املعلمني للم�ساهمة
الفاعلة يف تنفيذ برامج هذه
الوحدة النها ت�صب يف خدمة
الطالب .
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف اجلولة الثالثني للدوري الإجنليزي املمتاز
�رصاع على املربع الذهبي بني ت�شيل�سي وليفربول وتونتهام

يف املباريات التي �أقيمت ال�سبت املا�ضي ،اكتفى العبو
فريق ت�شيل�سي بت�سجيل هدفني يف مرمى كري�ستال باال�س ،يف
املباراة التي �أقيمت بني الفريقني ،على ملعب "�ستامفورد
بريدج" ،وفاز بها البلوز بنتيجة  2-1يف اجلولة الثالثني للدوري
الإجنليزي املمتاز� .سجل ثنائية البلوز الالعب الربازيلي ويليان
يف الدقيقة  25ومدافع كري�ستال باال�س مارتن كيلي باخلط�أ يف
مرماه بالدقيقة  ،32و�أ�ضاع العبو ت�شيل�سي العديد من الفر�ص
على مرمى مناف�سه ،الذي انتف�ض قبل النهاية و�سجل هدفا
بالدقيقة  90عن طريق باتريك فان �أنهولت ورفع ت�شيل�سي
ر�صيده بهذا الفوز �إىل  56نقطة يف املركز اخلام�س ،بينما جتمد
ر�صيد كري�ستال باال�س عند  27نقطة يف املركز  18ويتعقد
قمة مباريات اجلولة 30
موقفه كثريا .وح�سم مان�ش�سرت يونايتد ّ
�أمام �ضيفه ليفربول ،بالفوز عليه  2-1على ملعب "�أولد ترافورد" .ولعب املهاجم ال�شاب ماركو�س را�شفورد دورا رئي�سيا يف فوز
فريقه ب�إحرازه هديف مان�ش�سرت يونايتد يف الدقيقتني  14و ،24فيما �أحرز مدافع يونايتد �إريك بايلي هدف ليفربول الوحيد باخلط�أ
يف مرمى فريقه بالدقيقة  .66وارتفع ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد بهذا الفوز �إىل  65نقطة ،متق ّدما بفارق  5نقاط عن ليفربول .كما
قدم اجلزائري ريا�ض حمرز �أداء �ساحرا ،ليقود لي�سرت �سيتي لقلب ت�أخره بهدف �إىل فوز  4-1على م�ست�ضيفه و�ست بروميت�ش
�ألبيون ،متذيل ترتيب الدوري .وبقي و�ست بروميت�ش يف املركز الأخري مت�أخرا بثماين نقاط عن الأمان ،فيما ميلك لي�سرت  40نقطة
يف املركز الثامن .ويحل و�ست بروميت�ش �ضيفا على بورمنوث يوم  17مار�س  ،بينما يخرج لي�سرت ملواجهة برايتون �آند هوف �ألبيون
يوم  31مار�س .ويف باقي مباريات ال�سبت املا�ضي ،فاز �إيفرتون على برايتون  ،0-2و نيوكا�سل يونايتد على �ساوثهامتون ،0-3
و برينلي على و�ست هام يونايتد  ،0-3يف حني تعادل �سلبيا كل من هيدير�سفيلد تاون و �سوانزي �سيتي .ويف مواجهات �أول �أم�س
الأحد ،حقق �آر�سنال فوزا �سل�سا على �ضيفه واتفورد ،بثالثة �أهداف نظيفة يف �إطار نف�س اجلولة .و�أحرز الأملاين �شكودران م�صطفى
( ،)8واجلابوين بيري �أوبامياجن ( ،)59والأرميني هرنيك خميتاريان (� ،)77أهداف اللقاء .و�أنهى �آر�سنال بهذا االنت�صار� ،سل�سلة
من الهزائم املتتالية يف الدوري ،و�صلت �إىل  3مباريات� ،أمام توتنهام ومان�ش�سرت �سيتي وبرايتون .ورفع اجلانرز ر�صيدهم �إىل
جتمد ر�صيد واتفورد عند  36نقطة ،يف
 48نقطة ،يف املركز ال�ساد�س ،بفارق  8نقاط عن ت�شيل�سي� ،صاحب املركز اخلام�س ،فيما ّ
املركز العا�رش .وعزز توتنهام هوت�سبري �آماله يف الت�أهل لبطولة دوري �أبطال �أوروبا يف املو�سم املقبل ،بعدما قلب ت�أخره ()1-0
�أمام م�ضيفه بورمنوث� ،إىل فوز كبري ( .)4-1وارتقى توتنهام،
الذي وا�صل �صحوته بتحقيق انت�صاره الرابع على التوايل يف
امل�سابقة� ،إىل املركز الثالث ،بعدما رفع ر�صيده �إىل  61نقطة،
متفوقا بفارق نقطة على ليفربول ،الذي تراجع للمركز الرابع عقب
خ�سارته (� )2-1أمام م�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد ال�سبت املا�ضي
يف املرحلة ذاتها .يف املقابل ،جتمد ر�صيد بورمنوث ،الذي عجز
عن حتقيق �أي انت�صار للمباراة الرابعة على التوايل يف البطولة،
عند  33نقطة يف املركز الثاين ع�رش .وتت�أهل الفرق الأربعة الأوائل
يف ترتيب امل�سابقة �إىل دوري الأبطال يف املو�سم املقبل ،فيما
ي�شارك �صاحب املركز اخلام�س ببطولة الدوري الأوروبي.

�ضمن اجلولة الـ 28من الليجا الإ�سبانية
بر�شلونة يتم�سك بال�صدارة  ..و�أتلتيكو مدريد يوا�صل اللحاق به
يف مواجهات ال�سبت املا�ضي ،حقق بر�شلونة فوزا �سهال على م�ضيفه ،ماالجا،
بهدفني نظيفني� ،ضمن اجلولة الـ 28من الليجا .ورفع بر�شلونة بذلك ر�صيده
�إىل  72نقطة ،يف ال�صدارة ،بينما جتمد ر�صيد ماالجا عند النقطة الـ ،13مب�ؤخرة
اجلدول .و�سيطر بر�شلونة على زمام الأمور منذ البداية ،على ح�ساب ماالجا
املرتاجع للخلف ،بن�سبة ا�ستحواذ و�صلت لـ .85%وعزز فالن�سيا بهذا الفوز،
تواجده يف املركز الرابع ،امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا ،بعدما رفع ر�صيده
�إىل  56نقطة ،على بعد نقطة واحدة من ريال مدريد ،الثالث ،وخم�س نقاط
من �أتلتيكو مدريد ،الثاين ،و 13نقطة من البار�سا املت�صدر .وو�سع فالن�سيا
�أي�ضا فارق النقاط مع �إ�شبيلية ،اخلام�س بر�صيد  45نقطة .كما حقق ريال
�صعبا على م�ضيفه �إيبار بنتيجة ( ،)2-1يف املباراة التي جمعتهما
مدريد فو ًزا
ً
على ملعب �إيبوروا .و�أحرز النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو هديف الفريق امللكي يف الدقيقتني  34و ،84بينما �أحرز املدافع �إيفان
رامي�س هدف �إيبار الوحيد يف الدقيقة  .50وبهذا الفوز ارتفع ر�صيد ريال مدريد �إىل  57نقطة ليظل يف املركز الثالث ،فيما جتمد
ر�صيد �إيبار عند النقطة  39يف املركز الثامن .ويف نف�س اليوم ،تغلب ليفانتي على خيتايف � .0-1أما �أول �أم�س الأحد ،فقد عاد �أتلتيكو
مدريد لدرب االنت�صارات من جديد يف الليجا ،بعدما �أكرم �ضيافة �سيلتا فيجو بثالثة �أهداف دون رد .وبهذا الفوز الكبري يعود رجال
الأرجنتيني دييجو �سيميوين ل�سكة االنت�صارات بعد خ�سارة بر�شلونة يف اجلولة املا�ضية بهدف نظيف ،لريتفع ر�صيد الفريق لـ 64نقطة
ويحافظ على فارق الـ 8نقاط مع البالوجرانا الذي يغرد منفردا يف ال�صدارة .بينما
جترع "ال�سيلي�ستي" خ�سارته الـ 12هذا املو�سم ليتجمد ر�صيده عند  38نقطة يف
املركز التا�سع .وا�ستعاد فياريال ذاكرة الفوز يف الليجا ،بعدما تغلب بهدفني
نظيفني على م�ضيفه ،ال�س باملا�س ،،على ملعب "دي جران كناريا" .وبهذا يعود
الفريق لتذوق طعم الفوز ،بعد خ�سارتني متتاليتني ،لريتفع ر�صيده لـ 44نقطة،
يف املركز ال�ساد�س ،ويظل داخل دائرة ال�رصاع ،على املراكز امل�ؤهلة للبطوالت
الأوروبية .من جانبه ،ا�ستقبل "الكناري" خ�سارته الثانية على التوايل ،والـ 18هذا
املو�سم ،ليظل �ضمن منطقة اخلطر (املركز الـ ،)18بر�صيد  20نقطة ،ويبتعد عن
النجاة من الهبوط ب�أربع نقاط .كما عاد �أتلتيك بيلباو ،لدرب االنت�صارات يف الليجا،
بعدما فاز على �ضيفه ليجاني�س بهدفني دون رد على ملعب "�سان مامي�س" .وجنح
�إ�سبانيول يف حتويل ت�أخره بهدف �أمام �ضيفه ريال �سو�سيداد �إىل الفوز .1 /2
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يوفنتو�س يعلو �صدارة الكالت�شيو

يف املباراة التي
�أقيمت ال�سبت املا�ضي،
تغلب فريق هيال�س
فريونا على �ضيفه
كييفو فريونا �/ 1صفر،
يف مباراة الديربي التي
جمعت بينهما �ضمن
املرحلة  28من الدوري
الإيطايل .الفوز رفع
ر�صيد هيال�س فريونا
�إىل  22نقطة ليبقى يف
املركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان ،فيما جتمد ر�صيد
كييفو عند  25نقطة يف املركز اخلام�س ع�رش .ويدين هيال�س فريونا بالف�ضل يف هذا
الفوز ملدافعه �أنطونيو كارات�شيولو ،الذي �سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 .52ويف مباريات �أول �أم�س الأـحد� ،سقط نابويل يف فخ التعادل ال�سلبي �أمام �إنرت
ميالن ،على ملعب "�سان �سريو" معقل الأخري .ورفع نابويل ر�صيده �إىل  70نقطة ،يف
املركز الثاين ،بفارق نقطة واحدة عن يوفنتو�س املت�صدر ،الذي ميلك مباراة م�ؤجلة
�أمام �أتالنتا �ستقام يوم الأربعاء املقبل ،وب�إمكان البيانكونريي �أن يرفع الفارق �إىل
 4نقاط يف حال الفوز .يف املقابل �أ�ضاف �إنرت ميالن نقطة �إىل ر�صيده و�أ�صبح 52
نقطة يف املركز اخلام�س ،خلف الت�سيو �صاحب املركز الرابع بنقطة وحيدة ،ولكن
لدى النرياتزوري كذلك مباراة م�ؤجلة �أمام ميالن .كما انتزع ميالن فوزا قاتال من
م�ضيفه جنوى باملباراة التي احت�ضنها ملعب لويجي فرياري�س (مارات�سي) .وبهذا
الفوز رفع ميالن ر�صيده �إىل  47نقطة يف املركز ال�ساد�س ،فيما جتمد ر�صيد جنوى
مهما على
عند  30نقطة يف املركز الثالث ع�رش .من جانبه حقق يوفنتو�س فو ًزا
ً
�ضيفه �أودينيزي ،بهدفني دون رد ،يف املباراة التي جمعتهما على ملعب "�أليانز
�ستاديوم"� ،ضمن نف�س اجلولة .و�سجل باولو ديباال هديف يوفنتو�س يف الدقيقتني
( )20و( ،)49لريتفع ر�صيد ال�سيدة العجوز �إىل  71نقطة يف �صدارة ال�سرييا �آ فيما
جتمد ر�صيد �أودينيزي عند  33نقطة يف املركز احلادي ع�رش .كما اكت�سح كروتوين
�ضيفه �سامبدوريا  4ـ .1ورفع كروتوين ر�صيده �إىل  24نقطة يف املركز ال�ساد�س
ع�رش بفارق الأهداف �أمام �سا�سولو و�سبال يف املركزين ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش،
فيما توقف ر�صيد �سامبدوريا عند  44نقطة يف املركز ال�سابع .وانتزع �أتالنتا فوزا
�صعبا من م�ضيفه بولونيا  1ـ  .0ورفع �أتالنتا ر�صيده �إىل  41نقطة يف املركز
الثامن ،وتوقف ر�صيد بولونيا عند  33نقطة يف املركز الثاين ع�رش بفارق الأهداف
خلف �أودينيزي .وتعادل كالياري مع الت�سيو  2ـ  .2ورفع كالياري ر�صيده �إىل 26
نقطة يف املركز الرابع ع�رش ،كما رفع الت�سيو ر�صيده �إىل  53نقطة يف املركز الرابع.
وخيم التعادل 1ـ  1على املباراة التي جمعت �سا�سولو ب�ضيفه �سبال .ورفع �سا�سولو
ر�صيده �إىل  24نقطة يف املركز ال�سابع ع�رش ،بفارق الأهداف� ،أمام �سبال �صاحب
املركز الثامن ع�رش .من ناحية �أخرى� ،ضاعف فيورنتينا حمنة �ضيفه بينفينتو وفاز
عليه � / 1صفر .الفوز رفع ر�صيد فيورنتينا �إىل  38نقطة يف املركز التا�سع وظل
بينفينتو يف املركز الع�رشين الأخري بر�صيد ع�رش نقاط لي�صبح على م�شارف الهبوط
لدوري الدرجة الثانية.
وخا�ض فيورنتينا �أول
مباراة له منذ وفاة
قائده دافيدي �أ�ستوري
ب�سكتة قلبية مفاجئة
يوم الأحد املا�ضي.
بينفينتو
وتعر�ض
الثالثة
للهزمية
والع�رشين هذا املو�سم
مقابل ثالثة انت�صارات
وتعادل وحيد.

فريير يت�أهل �إىل الدور الثالث
ببطولة �إنديان ويلز لتن�س الأ�ساتذة

حجز الإ�سباين ديفيد فريير ،بطاقة ت�أهله
للدور الثالث ببطولة �إنديان ويلز لتن�س
الأ�ساتذة ،ذات الـ 1000نقطة ،بعدما تغلب �أول
�أم�س الأحد على الأمريكي تيني�س �ساندجرين،
مبجموعتني دون رد بواقع  6-2و)7-3(7-6
يف الدور الثاين بالبطولة .واحتاج فريير ل�ساعة
و 47دقيقة من �أجل الإطاحة ب�صاحب الأر�ض.
و�سيلتقي فريير يف الدور املقبل مع املت�أهل من
الأرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو ،والأ�سرتايل
�أليك�س دي منوار .وا�ستمر م�سل�سل تفوق
الإ�سبان على الأمريكيني بعدما �أطاح فيلي�سيانو
لوبيز ،ب�إرن�ستو �إ�سكوبيدو مبجموعتني دون رد
 6-4و 6-3ليواجه الفائز من الأمريكي جاك
�سوك والإيطايل توما�س فابيانو.
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حامل الرقم القيا�سي العاملي زرئي �سناي تد�سي �ساد�سا يف ال�سباق

العدد ()111

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

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

ناتنائيل برهاين �أف�ضل جنوم فريقه دامين�شن داتا

العداء يوهن�س قربقرقي�ش يقب�ض على الو�صافة يف �إ�ستحقاق ل�شبونة �سولري يتوج بلقب �سباق باري�س  -ني�س للدراجات
ثانية)  ،م�سجال �أف�ضل توقيت له �شخ�صيا
يف هذا اال�ستحقاق.
وبهذه الو�صافة امل�ستحقة والتوقيت
الزامني الراقي � ،أكد يوهن�س ب�أنه
�سيناف�س بقوة يف امل�شاركة املقبلة �أمامه
يف �شهر �أبريل مباراثون لندن  ،علما ب�أنه
كان قد �شارك يف �أوملبياد ريو الربازيلية
مع منتخبنا الوطني وقدم �أداء الفت.
�أما املركز الثالث فكان من ن�صيب
العداء الكيني االخر موري�س جات�شاجا.
يف حني حقق العداء زرئي �سناي تد�سي
املركز ال�ساد�س م�ستفيدا من رقمه
الزمني امل�ستقر عند (�ساعة واحدة و29
ثانية).
و�شهد ال�سباق الربتغايل � ،إنهاء 12
عداءا الكيلومرتات املقررة حتت زمنا
قدره ( 61دقيقة )  ،رغم الرياح القوية
التي كانت م�سيطرة على امل�ضمار .
هذا ويف �سباق ال�سيدات  ،حازت
االثيوبية �إتاجيجن ولدو على املركز
االول.
ويف �أخبار �أخرى ب�أم االلعاب االرترية ،
نالت العداءة مقد�س ولدو على املركز
الثالث والربونزية يف �سباق اخرتاق
ال�ضاحية بفرن�سا.
و�سجلت مقد�س رقما زمنيا قدره (34
دقيقة و 50ثانية ) يف ال�سباق الذي فازت
به االثيوبية جنا�سا �شالتو  ،و�ألت و�صافه
للكينية بيت كاراجنا.

�إىل م�ضمار حقق فيه الرقم القيا�سي
العامل مل�سافة ( 21كيلومرت) ،عاد العداء
االرتري املخ�رضم زرئي �سناي تد�سي
�أدراجه مرة �أخرى اىل مدينة ل�شبونة
الربتغالية  ،للم�شاركة يف �إ�ستحقاق ن�صف
املاراثون بن�سخته الثامنة والع�رشين
(EDP Lisbon Half Marathon,
)an IAAF Gold Label road race
 ،الذي عرف م�شاركة كبار جنوم اللبعة
العامليني.
ال�سباق الذي �شهد رياح قوية منذ
بدايته وحتى خواتيمه كان م�رسحا للتناف�س
والتجاذب بني �أ�شداء اللعبة العامليني ،
وكانت البالد ممثلة من خالل عدائني هما
زرئي �سني تد�سي ويوهن�س قربقرقي�ش.
هذان االثنان كان طرفان للمجموعة
امل�صغرة التي �ضمت �إجماال  15عداءا
قبيل  10كيلومرتات من نهاية ال�سباق
 ،لتتك�شف بعد تلك املحطة �أخر �أ�رسار
املناف�سة على املركز االول الذي ح�سمه
العداء الكيني �إيريك كيبتانوي .
وقطع العداء الكيني م�سافة ال�سباق يف
ظرف زمني قدره (�ساعة واحدة وخم�س
ثواين) .
بينما ظفر العداء االرتري ال�شاب
يوهن�س قربقرقي�س باملركز الثاين
وامليدالية الف�ضية بعدما �أنهى امل�سافة
يف ظرف زمني قدره (�ساعة واحدة و16

كوفئ مارك �سولري على هجومه ،يف
املرحلة الأخرية ،ليتفوق على الربيطاين
�ساميون ييت�س بفارق  4ثوان ،ويفوز
ب�سباق باري�س  -ني�س للدراجات.
وانطلق مت�سابق موفي�ستار مبتع ًدا عن
جمموعة املر�شحني للفوز باللقب ،قبل
رتا على نهاية املرحلة
�أكرث من  50كيلوم ً
التي امتدت مل�سافة  110كيلومرتات يف
اجلبال حول ني�س ،ليحتل املركز الثالث
يف املرحلة الثامنة التي فاز بها مواطنه
الإ�سباين ديفيد دي ال كروز مت�سابق فريق
�سكاي.وح�صل �سولري على  4ثوان كمكاف�أة
�إ�ضافية �ساعدته على جتاوز املت�صدر
ييت�س ،بعدما تراجع مت�سابق ميت�شلتون -
�سكوت ،يف املرتفع الأخري يف املرحلة.
وحلق ييت�س باملر�شحني الآخرين يف
النزول من املرتفع الأخري �إىل ني�س ،لكنه
�أنهى املرحلة يف املركز ال�ساد�س مت�أخرا
بفارق  38ثانية عن دي ال كروز والإ�سباين
عمر فرايلي �صاحب املركز الثاين .وكان

ييت�س مت�أخرا بفارق  35ثانية عن �سولري.
واحتل الإ�سباين جوركا ايزاجريي املركز
الثالث يف الرتتيب العام ،بفارق  14ثانية
خلف �صاحب ال�صدارة رغم تعر�ضه حلادث
يف املنحدر الأخري ،بينما احتل �شقيقه جون
وزميله يف فريق البحرين  -مرييدا ،املركز
الرابع يف الرتتيب العام.
وبحلوله باملركز ( )34يف ختام الطواف
الفرن�سي � ،إ�ست�أثر الدراج االرتري ناتنائيل
برهاين على لقب �أف�ضل دراج لعنا�رص فريق
دامين�شن داتا .
و�سجل ناتنائيل برهاين بطل افريقيا
يف منا�سبتني حت�سنا طفيفا يف املرحلة
االخرية  ،لريتقي  3مراكز منهيا الطواف
باملركز ( )34بفارق  37دقيقة و 50ثانية
عن املتوج باملركز االول.
ويف ترتيب الفرق الذي ت�صدره البحرين
مريدا  ،كان املركز الثاين من ن�صيب
فريق �أ�ستانا  ،بينما حجز املمثل االفريقي
دامين�شن داتا على املرتبة (.)16

عقب تعر�ض العب توتنهام هاري كني لإ�صابة قوية

هل ينح�صر �صراع ترتيب هدايف الدوري الإجنليزي بني �صالح واغويرو؟
ال�رصاع على ترتيب هدايف الدوري
الإجنليزي ي�شتد واجلميع يرتقب �إن كان
�سينح�رص بني جنم ليفربول حممد �صالح
وهداف مان�ش�سرت �سيتي �سريخيو اغويرو
عقب تعر�ض العب توتنهام هاري كني
لإ�صابة بدت قوية �أول �أم�س الأحد �أمام
بورمنوث.
وخرج هاري كني املتناف�س مع �صالح
و�أغويرو على �صدارة ترتيب هدايف
الدوري االجنليزي املمتاز وهو يعرج
يف الدقيقة  34بعد تعر�ضه اللتواء يف
كاحله الأمين جراء تدخل قا�س من حار�س
بورمنوث البو�سني ا�سمري بيغوفيت�ش يف
الدقيقة  29على كرة �سجل منها كني
دون احت�ساب الهدف بداعي الت�سلل.
ويت�شاطر كني و�صالح �صدارة ترتيب
هدايف الدوري االجنليزي فيما ي�أتي
�أغويرو ثالثا ً.
و�أبدى مدرب توتنهام ماوري�سيو
بو�شيتينيو "قلقه" على و�ضع هداف
الفريق م�شرياً �إىل � ّأن ال معلومات دقيقة
حول خطورة الإ�صابة.
وقال بو�شيتينيو�" :أنا قلق .ال ن�ستطيع
قول املزيد" .و�أ�ضاف" :ن�أمل �أال تكون
�إ�صابة قوية ونتمنى م�شاركته مع الفريق
يف �أقرب فر�صة".
ويعتقد �أن �إ�صابة كني جاءت يف الأربطة
اجلانبية مع التواء الكاحل ،وهي ا�صابات
تق�سم خطورتها �إىل ثالث درجات� :أوىل
عند حدوث متدد زائد دون تلف ،وثانية
حيث يحدث متزق وتلف جزئي ،ودرجة
ثالثة مع ح�صول قطع كامل وهذا �أمر
م�ستبعد لأن �أمل هذه الإ�صابات يظهر
مبا�رشة على الالعب ويكون ال يحتمل.
و�شوهد هاري كني يغادر متكئا ً على
الركائز مع تثبيت قدمه امل�صابة بحذاء
خا�ص ،وهو بطبيعة احلايل �إجراء وقائي
روتيني ريثما تت�ضح خطورة الإ�صابة
من عدمها بعد �إجراء الك�شوفات الطبية
الالزمة.
التوقف يخدم امل�صابني
ويف حال كانت ا�صابة كني حتتاج لراحة

طويلة �ستكون الفر�صة �أمام �صالح �أكرب
لالنفراد واالبتعاد عن العب توتنهام
وكذلك اال�ستفادة جزئيا ً من و�ضع
�أغويرو ،خ�صو�صا �أن الأرجنتيني م�صاب
بركبته �أي�ض ً�أ و�سيعود قبيل نهاية ال�شهر
احلايل� ،إذ متتد فرتة غيابه بني �أ�سبوعني
وثالثة ،لكنها فرتة �ست�شهد مباريات
دولية للمنتخبات مع توقف الدوريات
املحلية.
كما لن يلعب �أغويرو املباريات
الدولية الودية مع منتخب بالده �أمام كل
من �إيطاليا و�إ�سبانيا ب�سبب الإ�صابة التي
�شعر بها �أثناء التمارين م�ساء ال�سبت
ا�ستعدادا ملواجهة �ستوك� .أما �صالح
فمنتظر �أن يخو�ض مع ليفربول اجلولة
 ٣١يف  ١٧مار�س ما قد مينحه فر�صة
االبتعاد عن �أغويرو �أكرث.
ترتيب هدايف الدوري االجنليزي
ويت�شاطر كني و�صالح �صدارة
الهدافني بر�صيد  24هدفا لكل منهما
مع ثماين متريرات حا�سمة للم�رصي مقابل
متريرتني فقط لالعب توتنهام.
وي�أتي الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو
ثالثا ً بر�صيد  21هدفا و�ست متريرات

حا�سمة.
ويحمل هاري كني جائزة احلذاء الذهبي
يف الدوري الإجنليزي يف �آخر مو�سمني� ،إذ
�سجل مو�سم  ،2015-2016ما جمموعه
 25هدفا ً واملو�سم املا�ضي  29هدفا ً،
فيما �أحرز �أغويرو اجلائزة مو�سم 2014-
 2015حني �سجل  26هدفا ً.
اجلدير ذكره� ،أنه يف ختام الدوري
ويف حالة التعادل بعدد الأهداف يف
�صدارة الهدافني بني العبني �أو �أكرث،
متنح جائزة احلذاء الذهبي بالت�ساوي
للمتعادلني كما ح�صل مو�سم 2010-
 2011حني ت�شاطرها جائزة البلغاري
دمييتار برباتوف والأرجنتيني كارلو�س
تيفيز.
ال�سطر الأخري
�إذا يبقى ال�رصاع على لقب هداف
الدوري االجنليزي رهنا ً بتطورات حالة
كني ومدى جدية �إ�صابته و�إن كان
�سيغيب وما هي مدة غيابه ،خ�صو�صا ً �أنه
مع تبقي ثماين مراحل على ختام املو�سم
لي�س هناك وقت كافيا ً لال�ست�شفاء
والتعوي�ض عند حدوث �إ�صابات حتتاج
لراحة طويلة.

عقب فوزه على م�صنع البرية بثالثية نظيفة

البحراالحمر يت�صدر الدوري العا�صمي بالعالمة الكاملة

حافظ فريق البحراالحمر على �إنطالقته
املثالية بدوري الدرجة االوىل لكرة القدم
باالقليم االو�سط  ،و�أ�سقط مناف�سه فريق
م�صنع البرية بثالثية بي�ضاء يف م�ستهل
اجلولة الثانية من امل�سابقة العا�صمية
التي �شهدت �أي�ضا فوز عدولي�س.
عند الثانية ظهرا من يوم االحد كان
ا�ستاد ا�سمرا الدويل على موعد مع اللقاء
االول للجولة الثانية بني عدولي�س ودربه
مكنن زودي لفريق التحرير ومدربه اجلديد
ابرهام ملأكي.
وبادر الفريق اال�صفر العا�صمي
(عدولي�س) مبكرا بافتتاح ال�سجل
التهديفي للمواجهة بالهدف االول الذي
�أحرزه مهاجمه اجلديد �أمانئيل دم�سي ،
منهيا ال�شوط االول بتقدم فريقه بهدف
نظيف.
و� ّأمن نف�س الالعب �أمانئيل دم�سي من
فوز فريقه بالهدف الثاين الذي جاء يف
االنفا�س االخرية من املباراة التي انتهت
بفوز عدولي�س بهدفني نظيفني.

ويف اللقاء الثاين  ،تقابل البحراالحمر
الذي يخو�ض ثاين مواجهة ر�سمية له مع
الربان اجلديد �إرميا�س ولدو  ،بفريق
م�صنع البرية .
ومل يت�أخر املد الهجومي للبحراالحمر
الذي دجج �صفوفه قبل بداية املو�سم
بنجوم �شباب ت�ألقوا بال�ساحة املحلية ،
�سوى  13دقيقة ليفتتح له جناحه االع�رس
�شام ف�سهاي ال�سجل التهديفي  ،ليعود
االعب ذاته بعد �سبع دقائق وي�ضيف
الهدف الثاين له ولفريقه وهو الهدف
الذي �أنهى به ال�شوط بهدفني نظيفني.
يف ال�شوط الثاين  ،حاول �أ[ناء املدرب
مو�سي برهاين العودة جمددا اىل اجواء
املباراة وتذليل الفارق التهديفي  ،لكن
مدافع البحراالحمر ناتنائيل �سمري كان له
ر�أيا مغايرا ب�إ�ضافته الهدف الثالث لفريقه
.بعد ذلك مل يطر�أ �أي جديد على م�ستوى
�صندوق النتيجة  ،لتنتهي املواجهة بفوز
�سهل للبحراالحمر بثالثية نظيفة حمققا
العالمة الكاملة بر�صيد  6نقاط.

ال�صفقة �ستكلف  30مليون يورو

ر�سميا ..بر�شلونة يعلن عن �صفقة الربازيلي �آرثر

�أعلن بر�شلونة الإ�سباين ر�سميا� ،أنه تو�صل
التفاق مع جرمييو الربازيلي للتعاقد مع
املوهبة ال�شابة �آرثر ميلو.
وقال بر�شلونة اليوم الأحد يف بيان على
موقعه الر�سمي "تو�صل ناديا بر�شلونة و
جرمييو التفاق ب�ش�أن خيار �رشاء الالعب �آرثر".
و�أ�ضاف "�إذا فعل بر�شلونة اخليار ،وهو ما
ميكن حدوثه يف �شهر يوليو  ،2018ف�إن

ال�صفقة �ستكلف  30مليون يورو� ،إ�ضافة �إىل
 9ماليني كمتغريات".وارتبط العب الو�سط
�صاحب الـ 21عاما باالنتقال لرب�شلونة خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية ،فيما �سافر م�س�ؤولون
من البار�سا للربازيل ،و�أر�سل جرمييو وفدا
لكتالونيا للتفاو�ض حول ال�صفقة.وكانت
تقارير �سابقة �أ�شارت �إىل �إن بر�شلونة يتجه
لت�أجيل �ضم الالعب حتى يناير .2019
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

قطة يقظة تت�صدى ل�ص وتنقذ �سيدة من عملية �سطو
جنت امر�أة �أملانية مبدينة روزلهامي والية ه�سني من عملية �رسقة
ا�ستهدفتها داخل بيتها وذلك بف�ضل يقظة قطتها .وقالت �رشطة دارم�شتات
(البالغة من العمر �أربعة �أعوام)
" نا ال "
القطة
�إن
وجود �شخ�ص املت�سلل �إىل البيت
انتبهت �إىل
(� 7آذار /مار�س
�صباح اليوم
ما
، )2 0 1 8
فعها
د
�إ ىل
عا ل
املواء ب�صوت
�أ ن
ىل
�إ
�أيقظت �صاحبة
البيت.
و بعد
ا�ستيقاظ �صاحبة البيت �شاهدت الل�ص وهو يهم بالفرار دون �أن يتمكن من
تنفيذ عملية ال�رسقة بف�ضل يقظة القطة .و�أفادت �صاحبة البيت �أن الل�ص
يبلغ من العمر ما بني � 25إىل � 30سنة .وال تزال �رشطة املدينة تبحث عن
ال�شخ�ص املعني ،نقال عن �صحيفة "بيلد" وا�سعة االنت�شار

�أول امر�أة لقيادة �شرطة اخليالة امللكية

عني رئي�س الوزراء الكندي
جو�سنت ترودو الذي جعل من
امل�ساواة بني اجلن�سني احدى
اولوياته ،اجلمعة امراة
للمرة االوىل يف من�صب قائدة
ال�رشطة االحتادية يف هذا
البلد .وا�صبحت القومندان
املكلفة تدريب املجندات
اجلديدات بريندا لوكي،
مفو�ضة الدرك امللكي الكندي
(ال�رشطة االحتادية) بدال من
بوب بول�سون .واكد ترودو يف ريجينا (غرب) ان املفو�ضة اجلديدة �ستتوىل
عالوة على املهام التقليدية للمن�صب "اي�ضا القيام بدور كبري يف امل�صاحلة
مع ال�سكان اال�صليني والنهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني" .وتعهدت املفو�ضة
"اعادة النظر" يف عمل ال�رشطة االحتادية حتى ان اقت�ضى االمر "الك�شف عن
امل�شاكل التي حتتاج حال" .وا�شار ترودو اىل انه �سبق للمفو�ضة اجلديدة ا�ضافة
اىل وظائفها يف �صلب ال�رشطة ان "عملت مع االمم املتحدة يف يوغ�سالفيا ال�سابقة"
ويف تدريب قوات �رشطة االمم املتحدة يف هايتي.

تزايد الإقبال على عمليات التجميل لتح�سني �صور ال�سلفي!
قال جراحو جتميل �إن ال�صور الذاتية
(�سيلفي) ميكن �أن تظهر الوجه خمتلفا
وتبدو فيها الأنوف �أكرب من حجمها
الطبيعي ،و�أ�ضافوا �أنهم �شهدوا زيادة
كبرية يف الإقبال على عمليات التجميل
من �أ�شخا�ص يريدون �أن يظهروا ب�شكل
�أجمل يف �صور ال�سيلفي .وقال بوري�س
با�سكوفر من كلية طب يف نيو�آرك بوالية
"يخرج مر�ضى �أقل من
نيو جري�سيُ :
�سن الأربعني هواتفهم ويقولون يل
�إنهم ال يحبون �شكلهم" ،و�أ�ضاف يف
حوار �صحفي "�أنهم يظهرون يل �صورهم
ال�سيلفي وي�شتكون من الأنف...
ا�ضطر لتو�ضيح �أين �أتفهم كونهم غري
م�رسورين ولكن ما يرونه مغاير للحقيقة" .و�أظهر ا�ستطالع �أجرته الأكادميية
الأمريكية جلراحي جتميل وترميم الوجه �أن  42يف املئة من اجلراحني ا�ستقبلوا
مر�ضى يريدون اخل�ضوع لعمليات لتح�سني �صورهم ال�سيلفي و�صورهم على
و�سائل التوا�صل االجتماعي .و�أو�ضح با�سكوفر وزمال�ؤه �أن الت�شوه يحدث يف
�صور ال�سيلفي ب�سبب اقرتاب الوجه من عد�سة الكامريا .وقال با�سكوفر "تظهر
كل التفا�صيل معتدلة عند التقاط ال�صورة من البعد القيا�سي وهو مرت ون�صف
تقريبا ...يعلم امل�صورون ذلك منذ ع�رشات ال�سنني" .و�أ�ضاف �أن من املمكن
اتباع �أ�ساليب م�شابهة ،فيما يتعلق بتفا�صيل �أخرى يف الوجه ،فمثال ميكن
للرجال الذين يرغبون يف �إبراز ذقن �أقوى �أو فك منحوت رفع الكامريا �إىل الأعلى
بطريقة معينة .وبالن�سبة للن�ساء ين�صح الأطباء من يردن �إبراز العينني �أو
تقليل بروز الذقن �أو اجلبهة ب�إمالة الكامريا قليال.

�إ�صطباحة

نرى ما ال نريد و نريد
ماال نرى فنفقد قيمة ما
نرى و ن�ضيع يف �سراب ما
ال نرى كن حري�صا �أال
تفقد قيمة ما ترى.

"ك�شك الرثثرة"  ..هناك من ي�ستمع لك جمان ًا

مثال عاملية
"�إن من ي�سري ببطء  ،ي�سري بثقة
و ي�سري بعيدا"

مثل �إيطايل
"ي�ستحيل الوقوف يف هذا العامل
دون االنحناء �أحيانا"

مثل ياباين
"لنع�ش ب�سالم حتى منوت ب�سالم
فال�صعوبة لي�ست يف املوت بل يف
احلياة"

مثل �إيطايل
"�أن متوت جوعا و �أنت حر خري من
�أن تعي�ش عبدا و �أنت �سمني"

مثل اجنليزي
"ال�ضمري كادغدغة هناك من يخافه
و هناك من ال يخافه"

مثل �إيطايل
"بعيد عن العني بعيد عن القلب"

مثل فرن�سي
"عندما يتوقف املطر نن�سى
املظلة"

مثل ياباين
"الأم ال تقول هل تريد  ،بل تعطي"

مثل اجنليزي
"العدالة �أف�ضل من الإعجاب"

مثل هندي
"يدفع اجلندي من دمه ثمن �شهرة
قائده"

مثل �إيطايل

"عند الأعمى جميع الألوان
تت�شابه"

مثل ياباين
"البيت لي�س حجارة ،البيت امر�أة"

مثل هندي
"عمر الرجل كما ي�شعر و عمر
املر�أة كما تبدو"

مثل فرن�سي

يف ك�شك ال ي�شبه باقي الأك�شاك ب�إحدى حمطات املرتو يف
مدينة هامبورغ الأملانية يقدم كاتب �سيناريو خدمة اال�ستماع
ملن يرغب بالتحدث �إليه و�رسد ق�ص�صه جماناً .فما هي
املقابل املادي
ق�صة هذا الك�شك الفريد من نوعه؟ "ما هو
علي دفعه؟" �س�ؤال يطرحه كثري من الأ�شخا�ص على
الذي يجب
ّ
كري�ستوف بو�ش عندما يقرتبون من "ك�شك الرثثرة" الذي �أن�ش�أه
يف �إحدى حمطات املرتو مبدينة هامبورغ يف �أملانيا .وعندما
يجيب الرجل ،البالغ من العمر  71عاما ،ذو املظهر الودود
قائال" :ال مقابل ...اخلدمة باملجان" ،تبدو املفاج�أة على معظم
الأ�شخا�ص ،حيث يت�ساءلون :هل ال زال هناك خدمات باملجان
يف �أيامنا هذه؟ خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�شيء ثمني ،حيث
ي�ضحي بو�ش ،وهو كاتب �سيناريو ،ب�شيء يعتقد معظم الب�رش
�أنه لي�س متوفرا لديهم .واحلديث هنا عن الوقت.

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� .سوف
عملك
تنهى
ذلك
ومع
برج القو�س� /ست�صل مت�أخرا �إىل العمل
ً
تكون من �أ�صعب الفرتات التى �ستمر عليك بعد انف�صالك عن حبيبك ولكنك
�رسيعا.
�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
�رسيعا.
حتتفظ مبا حققته فى الفرتة املقبلة لتتمكن من الو�صول �إىل ما تريد
ً
�أن يفكر فى �شكل جديد يقدم به �أفكاره املهنية ،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.
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