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اختتام اجتماع اجلمعية العمومية ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية االفريقية اخلام�س

اختتم يوم �أم�س االجتماع اخلام�س
جلمعية العمومية ملنظمة الريا�ضة
الع�سكرية االفريقية ( )OSMAالذي
افتتح يوم اجلمعة احلادي ع�رش من
مار�س بفندق ا�سمرا بال�س .بح�ضور
كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة الأرترية
واجلبهة ال�شعبية.
وانتخب االجتماع الذي �شارك فيه
مايزيد من  50وفدا ر�سميا ميثلون
�أكرث من  22دولة افريقية  ،يف

مقدمتهم ال�سكرتري العام للمنظمة
ال�سنغايل  /دجندوال بيري ،العقيد
كابري ديفيد رئي�سا للمنظمة وثمانية
ع�رش دولة من بينها ارتريا ع�ضوا يف
الهيئة التنفيذية.
واعرب قائد هيئة اركان قوات
الدفاع االرترية الفريق فلبو�س ولد
يوهن�س يف الكلمة اخلتامية ،عن ثقته
التامة خلروج االجتماع بنتائج تدفع
بتطور الريا�ضة الع�سكرية االفريقية،

وقال "بانه منا�سبة لعك�س جتربة
ارتريا يف هذا املجال وابراز �صورتها
احلقيقية ".
وا�شاد الرئي�س املنتخب اجلديد
للمنظمة العقيد /كابري ديفيد
بتعاون ارتريا واجلهات املنظمة
الجناح االجتماع ،واكد على العمل
بالتن�سيق مع الدول االع�ضاء وخا�صة
اع�ضاء الهيئة التنفيذيةالجناح اهداف
املنظمة.

�شاركت يف االجتماع باال�ضافة
الرتريا وفود من دول جنوب افريقيا
 ،اجلزائر  ،غينيا  ،الكامريون ،
كينيا � ،أوغندا  ،تون�س  ،تنزانيا
 ،جمهورية الكونغو  ،نيجرييا ،
ال�سنغال � ،أنغوال  ،م�رص � ،ساحل
العاج  ،زامبيا  ،بوت�سوانا ،
موريتانيا  ،بوركينا فا�سو  ،مايل
 ،الكونغو برازفيل  ،املغرب ،
بوروندي .

كما قدمت يف احلفل االفتتاحي
للجمعية العمومية عرو�ض ثقافية
ومو�سيقية  ،عك�ست تراث وثقافة
ال�شعب الأرتري و �أبرزت �شعار ال�سالم
والتنمية الأفريقية .
يجدر بالذكر �أن منظمة الريا�ضة
الع�سكرية بافريقيا ت�أ�س�ست عام 1994
 ،ويقع مقرها الر�سمي بالعا�صمة
الكامريونية (ياوندي)
للمزيد من التفا�صيل راجع التقرير
يف �صـــ11

دعا م�س�ؤول حماية الرثوة
الغابية يف مديرية �صنعفي
ال�سيد  /قرماي �سيوم ال�سكان �إىل
حماية الأ�شجار والقيام ب�أعمال
الت�شجري.
وقال "ب�أن �إقتالع الأ�شجار ي�ؤثر
�سلبا على هطول الأمطار  ،وعملية
�إعادة الغطاء النباتي حتتاج
�إىل جهد كبري ووقت  ،داعيا �إىل
العناية بالأ�شجار الكبرية املعمرة
باعتبارها م�صدرا للحياة.

وذكر ال�سيد � /أحمددين �إ�سماعيل
عمال حرا�سة الأ�شجار �إىل �أن
�أن�شطة م�شجعة تنفذ حاليا حلماية
الأ�شجار  ،لكن الأحكام العقابية
�ضد مقتلعي الأ�شجار لي�ست رادعة،
ويتوجب �إعادة النظر فيها.
و�أ�شار مدير �ضاحية لوغو ال�سيد
/عبدالله حمد �سفار �إىل الأن�شطة
اجلارية حلماية الأ�شجار و�إعاد
الت�شجري  ،و�شدد على �رضورة
قيام ال�سكان مبتابعة مرتكبي تلك
املخالفات

الأو�سط :حتقيق تقدم جيد يف العملية التعليمية �أن�شطة حماية الأ�شجار يف �صنعفي

�أعلن مكتب التعليم يف الإقليم
الأو�سط يف الإجتماع التقييمي الذي
عقده يف العا�رش من مار�س عن حتقيق
تقدم جيد يف العملية التعليمية.
و�أو�ضح م�س�ؤول املكتب الأ�ستاذ
بالي هبتي قابر عن حدوث تغيري
ايجابي يف الن�صف الأول من العام
الدرا�سي اثناء بدء الدرا�سة ,م�شريا
اىل ان�ضباط الطالب واملعلمني و
انخفا�ض مقاطعة الطالب للدرا�سة
باملقارنة مع االعوام ال�سابقة،داعيا

ا�ست�شهاد املنا�ضل داويت �أر�أيا قربي تاتيو�س

ا�ست�شهد املنا�ضل داويت �أر�أيا قربي تاتيو�س ( ودي
برجوا) �إثر مر�ض �أمل به  ،يف احلادي ع�رش من مار�س
اجلاري عن عمر ناهز ال 61عاما حيث كان يتلقى
العالج يف م�ست�شفى �أوروتا املرجعي.
�إلتحق املنا�ضل داويت �أر�أيا ب�صفوف قوات جبهة
التحرير االرترية يف العام  ,1975ويف العام 1976
انتقل اىل �صفوف قوات التحرير ال�شعبية  ،وخدم �شعبه
ووطنه منذ التحاقه ب�صفوف الثورة وحتى العام1997
كجندي عادي يف �صفوف الثورة ومن ثم متدرجا يف
خمتلف امل�س�ؤوليات ،كما عمل من العام  1998وحتى
 2008كم�س�ؤول ملركز امل�شرتوات والتحويالت يف الإدارة املالية
لوزارة الدفاع.
ال�شهيد داويت �أر�أيا ودي برجوا الذي تقاعد يف نهاية العام �ألفني وثمانية رب
لأ�رسة و�أب ل�ستة من الأبناء.
وقد متت مرا�سم دفن الفقيد يف الثالث ع�رش من مار�س اجلاري يف ال�ساعة الثانية
ع�رشة ظهرا.
هذا وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها با�ست�شهاد املنا�ضل داويت �أر�أيا (ودي
برجوا) وتقدم تعازيها لأ�رسة الفقيد ورفاقه و�أحبائه.

اىل بذل املزيد من اجلهود للح�صول
على اجنازات اكرب .
وذكر بان الربامج التاهيلية
للمعلمني واملدراء ا�سهمت كثريا يف
تقوية العملية التعليمية ،م�ؤكدا
�رضورة العمل لتقوية املكتبات
الرقمية والإ�رشاف وموا�صلة برامج
الت�أهيل.
وقد �أو�ضح م�س�ؤولو التعليم يف
التقييم الذي قدموه عن انخفا�ض
الهدر يف عدد الطالب  ،داعني �إىل
�صيانة املدار�س القدمية وبناء
اال�سوار للمدار�س التي تفتقر اليها
وحل النق�ص يف امل�رشفني الرتبويني
و�أجهزة احلا�سوب.
من جانبه دعا م�س�ؤول اخلدمات
االجتماعية يف ادارة االقليم االو�سط
ال�سيد  /قالآب ت�سفا�سال�سي املجتمع
واملعلمني �إىل القيام بدور كبري يف
توجيه الطالب وار�شادهم �إىل تلقي
التعليم كما ينبغي.

جنوب دنكاليا :توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب

�أو�ضح م�س�ؤول متابعة امل�شاريع
يف مديرية دنكاليا ال�شاب عمر
حممد �آدم ب�أن �أكرث من  80%من
�سكان املديرية يح�صلون على
املياه ال�صاحلة لل�رشب.
وقال ب�أن ال�سكان كانو يقطنون
يف قرى متناثرة يف جميع االنحاء
ويعانون من م�شكلة احل�صول على
املياه  ،ونتيجة لتجمع القرى
بعد اال�ستقالل مت �إر�ساء اخلدمات
الأ�سا�سية ليح�صلو على مياه
ال�رشب لالن�سان واحليوان.

وذكر ب�أن م�شاريع املياه التي
�أر�سيت �أ�سهمت يف تنمية املا�شية
والب�ستنة ،م�شريا �إىل �أن �إقامة
جلان املياه يف القرى والت�أهيل
الدارة م�شاريع املياه �ساعدا
يف تر�شيد اال�ستهالك وا�ستخدام
م�شاريع املياه بطريقة �آمنة.
وقد �أ�شار �إىل وجود خطة لإر�ساء
م�رشوع مياه جديد يف براع�سويل،
و�ست�ستمر �أن�شطة �إر�ساء م�شاريع
املياه يف القرى املتبقية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

االزمة بني تركيا وهولندا تتفاقم احلكومة الفلبينية واملتمردون يتفقون على ا�ستئناف املحادثات

ندد الرئي�س الرتكي رجب طيب
اردوغان ،ب�سلوك يذكر بـ"النازية
والفا�شية" ،وذلك �إثر طرد هولندا
وزيرة تركية كانت �ست�شارك يف جتمع
يف اطار احلملة لتعزيز �سلطاته.
واكد اردوغان �أن هولندا "�ستدفع
الثمن" لطردها ال�سبت وزيرة �ش�ؤون
اال�رسة الرتكية فاطمة بتول �سايان
كايا ،ورف�ضها ا�ستقبال وزير
اخلارجية مولود ت�شاو�ش اوغلو.
ورف�ض رئي�س الوزراء الهولندي
مارك روتي اول ام�س االحد تقدمي
اعتذار با�سم حكومته ،لكنه امل
باحتواء االزمة بني بالده وتركيا.
وقال روتي لوكالة فران�س بر�س
خالل وجوده يف الهاي يف اطار حملة
االنتخابات الت�رشيعية املقررة
االربعاء" ،من غري الوارد تقدمي
اعتذار ،عليهم ان يعتذروا عما قاموا
به باالم�س".
وا�ضاف "انه طلب م�ستحيل متاما
وجمنون".
وو�صف تنديد الرئي�س الرتكي
رجب طيب اردوغان ال�سبت ب"بقايا
النازية" بانه "مرفو�ض" ،وذلك بعد
طرد وزيرة اال�رسة الرتكية فاطمة

بتول �سيان كايا
التي جتاهلت الطلب
الهولندي من انقرة اال
حت�رض اىل روتردام.
وتابع روتي لفران�س
بر�س "هذه البالد،
كما قال عمدة روتردام
ق�صفها
باالم�س،
النازيون خالل احلرب
العاملية الثانية".
ويف وقت انت�رشت
دعوات على مواقع التوا�صل االجتماعي
اىل جتمع جديد م�ساء االحد لالتراك،
دعا رئي�س الوزراء اىل الهدوء.
وقال يف ر�سالة اىل ال�سكان "التزموا
الهدوء .انتم هنا يف هولندا ،لدينا
حياة اجتماعية رائعة اندمج فيها
ق�سم هائل من الهولنديني من ا�صل
تركي".
وت�صاعد التوتر يف اال�سابيع
االخرية بني انقرة وعوا�صم اوروبية
عدة ب�سبب م�شاركة وزراء �أتراك
يف جتمعات تهدف اىل ح�ض اتراك
اخلارج على ت�أييد تعزيز �سلطات
اردوغان يف اال�ستفتاء املقرر يف 16
ابريل.
وخ�صو�صا
واذا كانت جتمعات عدة
ً
يف املانيا قد �ألغيت يف االيام
االخرية ،ف�إن هولندا هي البلد
االوروبي الوحيد الذي قرر �أن مينع
ح�ضور وزراء �أتراك.
واعترب اردوغان يف خطاب �ألقاه يف
ا�سطنبول �أن كيفية التعامل مع وزيرة
اال�رسة وم�س�ؤولني �أتراك �آخرين يعك�س
ت�صاع ًدا لـ"العن�رصية والفا�شية"،
و"�شك ً
ال من اال�سالموفوبيا".

فيون يواجه متاعب جديدة ب�سبب "هدايا فاخرة"

نقلت �أ�سبوعية "لو
جورنال دي دميان�ش"
الفرن�سية يف عددها
ال�صادر الأحد� ،أن مر�شح
اليمني للرئا�سة فرن�سوا
فيون تلقى هدية من �صديق
ثري عبارة عن بزتني
فاخرتني يتجاوز ثمنهما
ع�رشة �آالف يورو.
وردا على هذه املعلومات قال فيون
يف مقابلة مع �صحيفة "يل زيكو"
"نعم هناك �صديق قدم �إيل بزتني يف
فرباير .ما اخلط�أ يف ذلك؟" .ح�سب
فران�س بر�س.
و�أ�ضاف "�أالحظ �أن حياتي اخلا�صة
تخ�ضع لتحقيقات يف كل االجتاهات،
وهذا الأمر حم�صور بي فقط .من يعمل
على �إيذائي؟ ال �أعرف".
و�أفادت الأ�سبوعية �أن هذا ال�صديق
وقع يف الع�رشين من فرباير �شيكا
بقيمة � 13ألف يورو لدفع ثمن بزتني
ا�شرتاهما فيون من حمل م�صمم الأزياء
ال�شهري "ارني�س" يف �أحد �أحياء باري�س
الفاخرة .وقال هذا "ال�صديق ال�سخي"
للأ�سبوعية "لقد دفعت بناء على طلب
فرن�سوا فيون".
ونقلت الأ�سبوعية عن مقرب من
فيون قوله "�صحيح �أن �أحد �أ�صدقائه
�أهداه بزتني يف فرباير ،وال خمالفة
يف الأمر".
و�أ�ضافت الأ�سبوعية �أي�ضا �أن نحو
 35500يورو "دفعت نقدا" �إىل هذا
املحل لي�صل املبلغ الذي دفع لقاء
بزات ا�شرتاها فيون منه �إىل نحو
 48500منذ العام .2012
ونقلت الأ�سبوعية عن �أو�ساط فيون
�إعرابهم عن الأ�سف للكالم عن "دفع

تو�صل مفاو�ضون من حكومة
الفليبني واملتمردين املاويني
�إىل اتفاق ال�ستئناف حمادثات
ال�سالم الر�سمية ال�شهر املقبل
بعد �شهر من �إلغاء الرئي�س
رودريغو دوتريتي املحادثات
بعد مكمن ن�صبه املتمردون
جلنود.
وقال م�ست�شار دوتريتي
ل�ش�ؤون ال�سالم ،خي�سو�س
حمادثات
بعد
دوريزا،
غري ر�سمية ا�ستمرت يومني يف
�أوتريخت� ،إن اجلانبني �سيجريان
حمادثات يف الأول من �أبريل املقبل
من �أجل التو�صل �إىل وقف للنار.
وقال دوريزا على �صفحته يف

«فاي�سبوك» الأحد« :ي�سعدين �إعالن
�أن مفاو�ضات ال�سالم بني حكومة
الفيليبني واحلزب ال�شيوعي التابع
جلي�ش ال�شعب اجلديد (اجلبهة
الوطنية الدميوقراطية) التي
انهارت قبل �أ�سابيع عادت الآن �إىل

م�سارها من جديد».
وتابع �أن «من املتوقع �أن
يبد�أ اجلانبان املناق�شات
يف �ش�أن وقف ثنائي اجلانب
لإطالق النار خالل ا�ستئناف
املحادثات املزمع يف
الأ�سبوع الأول من �أبريل هذا
العام».
وهناك اجتماع �آخر مزمع
يف يونيو املقبل ،وتتو�سط
الرنوج يف املحادثات
لإنهاء حواىل خم�سة عقود من
ال�رصاع الذي �أزهق �أرواح �أكرث من
� 40ألف �شخ�ص ،والتمرد ال�شيوعي
�أحد �أطول �أعمال التمرد يف �آ�سيا.

الرئي�س ال�صيني يد عو جي�شه
لالعتماد على التكنولوجيا املتطورة
دعا الرئي�س ال�صيني جي�ش بالده
�إىل االعتماد على التكنولوجيا
املتطورة ،واالبتكار العلمي كمفتاح
للتحديث الع�سكري.
و�أبلغ �شي جني بينغ مندوبني
ع�سكريني يح�رضون االجتماع ال�سنوي
للربملان ال�صيني �أنه يتعني على
اجلي�ش اعتبار االبتكار التكنولوجي
"املفتاح" لتطويره وحتديثه .ح�سب
رويرتز.
وي�رشف �شي على عملية حتديث
�شاملة للقوات امل�سلحة ال�صينية،
�أكرب قوات م�سلحة يف العامل ،مبا
يف ذلك تزويدها بطائرات ال�شبح
للأقمار
امل�ضادة
وال�صواريخ
ال�صناعية والغوا�صات املتطورة
�سعيا منه لإبراز قوة بالده.
وذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة

(�شينخوا) �أن �شي قال للمندوبني
الع�سكريني �إن االبتكار العلمي
والتكنولوجي هو "املفتاح للتحديث
الع�سكري".
ونقلت الوكالة عنه قوله "يجب
القيام بجهود لتقدمي دعم علمي
وتكنولوجي �أكرب جلي�ش التحرير
ال�شعبي".
و�أ�ضاف �أنه يتعني تعزيز التعاون
الع�سكري واملدين يف تدريب الأفراد
الع�سكريني املتميزين.
وتابع "يجب تعزيز اجلهود لتح�سني
منظومة تدريب الأفراد الع�سكريني

من املحتمل �أن ينفذ
ال�سيا�سي «الليربايل»
الذي يتوقع �أن يخلف
الكورية
الرئي�سة
اجلنوبية املعزولة
تغيريات كبرية يف
�سيا�سات بالده جتاه
ال�شمالية
كوريا
الدفاع
ونظام
ال�صاروخي الأمريكي
الذي �أثار غ�ضب
ال�صني وت�ضخم نفوذ
ال�رشكات العائلية
الكربى.
و�ستجرى انتخابات رئا�سية يف
التا�سع من مايو املقبل ،وت�شري
ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أن الناخبني
�سيختارون التغيري بانتخاب رئي�س
من التيار «الليربايل» ما ي�ضع نهاية
حلكم «املحافظني» الذي ا�ستمر ت�سع
�سنوات.

و�أبرز املر�شحني خلالفة بارك
غيون هو املحامي احلقوقي مون
غاي �إن ،الذي كان من �أبرز م�ساعدي
الرئي�س ال�سابق روه مو هيون الذي
ينادي ب�رضورة التوا�صل مع كوريا
ال�شمالية.
وانتقد مون الرئي�سني «املحافظني»
ال�سابقني ،باك و�سلفها يل ميونغ

 ،15وفق م�س�ؤولني يف الدفاع
املدين.
وذكرت وكالة "فران�س بر�س" �أن
احلافلة �صدمت �أوال اثنني من امل�شاة
فقتلت �أحدهما ،وعند حماولتها

الهرب �صدمت ثالث جمموعات من
الأ�شخا�ص كانوا على الطريق.

لدعم عدد �أكرب من املواهب الع�سكرية
املتميزة".
غري �أن الإ�صالحات الع�سكرية
�أثارت اجلدل مع قول �شي يف 2015
�أنه يتعني خف�ض عدد �أفراد اجلي�ش
بواقع � 300ألف �شخ�ص.
ونظم جنود م�رسحون من اخلدمة
احتجاجات يف ال�شهور الأخرية �إذ
ي�شكون من نق�ص الدعم.
كما يئن اجلي�ش حتت وط�أة حملة
مت�ضافرة على الف�ساد املت�أ�صل يف
�إطار حملة �أو�سع �ضد الف�ساد يف
ال�صني.

عزل الرئي�سة الكورية قد « ُينهي» ُحكم «املحافظني»

ثمن بع�ض البزات نقدا".
وقال لوك �شاتيل املتحدث با�سم
املر�شح فيون يف حديث مع "راديو
اوروبا " "1الأمر مل يعد يحتمل منذ
نحو �شهرين يتم �إمرار فيون يوميا
على املا�سح ال�ضوئي".
ومن املقرر �أن ميثل فيون الأربعاء
�أمام ق�ضاة التحقيق ،وميكن �أن يوجه
�إليه اتهام يف �إطار التحقيق حول
وظائف وهمية منحها لزوجته واثنني
من �أوالده.
وبعد �أن كانت ا�ستطالعات الر�أي
ت�ؤكد انتقاله �إىل الدورة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية مع مر�شحة
اليمني املتطرف مارين لوبن قبل
ف�ضيحة الوظائف الوهمية ،عاد
وتراجع حاليا �إىل املركز الثالث
ليحل مكانه مر�شح الو�سط �إميانويل
ماكرون.

هايتي  34:قتيال بعد ا�صطدام حافلة بح�شد

�صدمت حافلة يف �شكل عر�ضي
جمموعة من الأ�شخا�ص ،اول ام�س
الأحد ،يف مدينة غوناييف ،على
بعد  150كلم من عا�صمة هايتي ،ما
�أ�سفر عن مقتل � 34شخ�صا ،و�إ�صابة

باك ،لإف�سادهما ما حتقق
من تقدم يف العالقات بني
الكوريتني خالل فرتة حكم
ال�سابقة،
«الليرباليني»
ويطالب مون باتباع نهج
مزدوج مع كوريا ال�شمالية
على �أن ت�ؤدي املحادثات
�أوال �إىل «وحدة اقت�صادية» ثم
«�سيا�سية وع�سكرية».
و�شدد اليوم على �رضورة
«احت�ضان» �شعب كوريا
ال�شمالية «والتوحد معه»،
ويف الوقت ذاته �أكد �أنه ال
ميكن �أن يقبل «نظام ًا دكتاتوري ًا» �أو
امل�سا�س باحلقوق.
وندد بالت�رصف «الوح�شي الهمجي»
من جانب ال�شمال يف مقتل كيم جونغ
نام الأخ غري ال�شقيق لزعيم كوريا
ال�شمالية كيم جونغ �أون يف ماليزيا
ال�شهر املا�ضي ،لكنه �أ�ضاف يف
م�ؤمتر �صحايف �أنه «ال خيار �سوى
االعرتاف بكيم زعيم ًا».
ورمبا ي�صطدم هذا النهج
اال�سرت�ضائي مبعار�ضة من الواليات
املتحدة احلليف الرئي�س لكوريا
اجلنوبية ،فم�ساعدو الرئي�س دونالد
ترامب يطالبون مبراجعة كاملة
ال�سرتاتيجية الت�صدي لتهديدات
ال�صاروخية
ال�شمالية
كوريا
والنووية.
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خادم احلرمني ي�صل اليابان يف �إطار جولته الآ�سيوية م�ساعد الب�شري يدعواملمانعني لالن�ضمام للوثيقة الوطنية

احلرمني
خادم
و�صل
ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز اول �أم�س االحد
�إىل اليابان يف زيارة ر�سمية،
قادم ًا من �إندوني�سيا يف �إطار
جولته الآ�سيوية .وكان يف
مقدم م�ستقبليه لدى و�صوله
�إىل مطار هانيدا الدويل ويل
عهد اليابان الأمري ناروهيتو،
وال�سفري ال�سعودي �أحمد يون�س
الرباك ،و�أع�ضاء ال�سفارة.
و �أعرب ال�سفري الياباين لدى
اململكة نوريهريو �أوكودا عن
ً
حكومة و�شعب ًا،
ترحيب بالده،
بالزيارة «املهمة التي �ستعزز
العالقة بني البلدين ،وتدفع
بها �إىل �آفاق �أو�سع ،وت�شكل
نقلة نوعية على م�ستوى
التعاون يف خمتلف املجاالت،
ال �سيما االقت�صادي والثقايف».
و�أو�ضح �أن «الق�ضايا الإقليمية
يف �رشق �آ�سيا ،ومثلها الق�ضايا
الإقليمية يف ال�رشق الأو�سط،
�ستكون بني �أهم املوا�ضيع
التي تت�ضمنها جداول �أعمال
اجتماعات قيادتي البلدين،
والطاحمة �إىل حتقيق ال�سالم
واال�ستقرار الدوليني ،ال �سيما

يف ظل توافق الر�ؤى والتوجهات
بني اململكة العربية ال�سعودية
واليابان دائم ًا ،والنابعة من
حر�صهما على �إجناح امل�ساعي
الدولية الرامية �إىل حتقيق
ال�سالم العاملي ،ومبا ي�ضمن
احرتام املجتمع الدويل ل�سيادة
القانون».
و�أ�شار �إىل زيارة ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع
الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز اليابان يف �سبتمرب

 ،2016م�ؤكد ًا �أنها كانت «فر�صة
رائعة لكل من البلدين لرت�سيخ
العالقات الثنائية الوثيقة،
ٍ
مبزيد من التعاون
وتعزيزها
بينهما يف خمتلف املجاالت،
مبا ي�ؤكد عراقة هذه العالقة
التي امتدت على مدى العقود
ال�ستة املا�ضية ،والنطالق
مرحلة التعاون القوي للمملكة
العربية ال�سعودية من �أجل
�إيجاد جمتمع حيوي واقت�صاد
مزدهر ،من خالل حتقيق ر�ؤية
اململكة  2030وبرنامج التحول
الوطني .»2020

عبا�س :ترامب �أكد يل التزامه بجهود ال�سالم

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �إن الرئي�س الأمريكي

دونالد ترامب �أكد
له التزامه بجهود
الإ�رسائيلية
ال�سالم
خالل
الفل�سطينية،
مكاملة هاتفية و�صفها
بـ"البناءة".
ونقلت وكالة الأنباء
الفل�سطينية الر�سمية
(وفا) عن عبا�س قوله
�إن ترامب "�أكد التزامه
الكامل بعملية ال�سالم".
و�أكد عبا�س لرتامب رف�ضه

التطرف ،و�أنه �سيتعاون مع
الواليات املتحدة للتو�صل �إىل
اتفاق �سالم يقوم على �إقامة دولة
فل�سطينية �إىل جانب �إ�رسائيل.
و�ساعدت املكاملة الهاتفية
يف تهدئة خماوف الفل�سطينيني
من جتاهل ترامب ،الذي التقى
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتانياهو ،و�إعالنه �أن مقرتح حل
الدولتني هو �أحد اخليارات.
وقال عبا�س �إنه �سيلتقي ترامب
يف البيت الأبي�ض "قريبا".

م�ساعد
قال
الرئي�س ال�سوداين
�إبراهيم حممود
حامد� ،إن عهد
حكم املواطنني
بالقوة قد انتهى،
وفقا ملا ذكرت
�صحيفة "الوفاق"
الأحد.
يف
و�أ�ضح
م�ؤمتر جماهريي �أن من "يرف�ض ال�سالم �سيجد نف�سه وحيد ًا" ،جمدد ًا الدعوة
لـ"املمانعني باالن�ضمام للوثيقة الوطنية".
و�ش َّدد خالل خماطبته امل�ؤمتر على �أهمية �أن تكون ع�ضوية حزب امل�ؤمتر
الوطني على قناعة مببادئ احلزب و�أعرافه وتقاليده.
وقال "لن نلج�أ للع�ضوية لالنتخابات فقط ،بل نت�شاور معها يف هموم البناء
والتنمية".
و�أكد �إبراهيم حممود �أن الوظائف يف الدولة �ستكون "ح�سب الكفاءات
واملقدرات" ،و �أن �إ�صالح احلياة ال�سيا�سية �ش�أن عام يخ�ص اجلميع ،ويجب �أن
ي�شارك فيه املجتمع كله ،ح�سبما ما نقلت عن �شبكة "ال�رشوق" املحلية.
وتابع قائ ً
ال "نريد لع�ضوية الوطني �أن تعي ب�أنها تقود البالد ملرحلة
جديدة" ،معترب ًا �أن رفع العقوبات الأمريكية عن البالد �أ�صاب "املمانعني
لل�سالم باله�سترييا".

19قتيال يف غارات لقوات التحالف قرب الرقة
قتل � 19شخ�صا يف غارات لقوات
التحالف الدويل ا�ستهدفت ليلة ال�سبت
واول ام�س االحد مناطق تقع على بعد
اربعة كيلومرتات جنوب مدينة الرقة
على ال�ضفة اجلنوبية لنهر الفرات،
بح�سب ما اعلن املر�صد ال�سوري
حلقوق االن�سان اول ام�س االحد.
وقال املر�صد ان "ما ال يقل عن 19
�شخ�ص ًا ق�ضوا يف �رضبات جوية نفذتها
طائرات حربية يرجح �أنها تابعة
للتحالف الدويل ،ا�ستهدفت �أماكن يف
منطقة الك�رسات التي تت�ضمن منطقة
ك�رسة الفرج وك�رسة ال�شيخ جمعة
والبحوث الزراعية واملمتدة من
�ضفة الفرات اجلنوبية وحتى الطريق
ال�رسيع بني الباب والبوكمال عند
منت�صف ليل ال�سبت  -الأحد".

ميدانيا اي�ضا اعلن املر�صد توا�صل
املعارك بني م�سلحي تنظيم داع�ش
وقوات �سوريا الدميوقراطية يف ريف
الرقة ال�رشقي مع ت�سجيل "تقدم
بطيء" للقوات االخرية.
وقال املر�صد "تتوا�صل اال�شتباكات
بوترية عنيفة بني قوات �سوريا
الدميوقراطية وداع�ش يف ريف الرقة
ال�رشقي وترتكز يف حميط قرية
خ�س عجيل بعد هجوم م�ضاد من قبل
داع�ش يف حماولة ال�ستعادة ال�سيطرة
عليها".
وا�ضاف املر�صد "توا�صل قوات
�سوريا الدميوقراطية تقدمها البطيء
يف ريف الرقة ال�شمايل ومتكنت من
ال�سيطرة على خم�س قرى".
وتابع املر�صد ان "الو�ضع االن�ساين
يزداد �سوءا يف القرى التي ال تزال
حتت �سيطرة داع�ش وهناك حتوف
على م�صري املواطنني الذين وجدوا
انف�سهم يف فكي كما�شة بني التنظيم
الذي مينعهم من الفرار والنزوح،
وغارات التحالف الدويل وق�صف
قوات �سوريا الدميوقراطية".

مقتل م�سلحني اثنني و�شرطي بهجوم يف جنوب تون�س
قتل م�سلحان وا�صيب ثالث
بجروح خطرة كما قتل �رشطي
تون�سي وا�صيب �آخر يف "هجوم
ارهابي" ليال على دورية يف قبلي
باجلنوب التون�سي ،وفق ما
اعلنت وزارة الداخلية التون�سية
اول ام�س االحد.
وا�ضافت الوزارة يف بيان ان
اثنني من املهاجمني االربعة قتال،
وان ثالثا ا�صيب بجروح خطرة،
نقل اىل امل�ست�شفى ،اما "االرهابي"
االخري فقد فر ،م�شرية اىل عمليات
مت�شيط جارية بحثا عنه.
ووقع الهجوم قرابة ال�ساعة
 1،00فجر االحد يف مدينة قبلي
الواقعة على بعد  500كلم جنوب
العا�صمة على ابواب ال�صحراء
التون�سية .واطلق اجلهاديون
االربعة الذين كانوا يتنقلون على
دراجات نارية ،النار على نقطة

تفتي�ش لل�رشطيني
الثالثة الذين كانوا
على �آليتهم.
وحاول م�سلح
القاء
متطرف
متفجرات ،لكنه
مل يتمكن ،كما
اكد �شاهد الذاعة
اف.ام
موزاييك
اخلا�صة.
وذكرت وزارة الداخلية من
جانبها ان الدراجات النارية كانت
جمهزة بـ"عبوات متفجرة يدوية
ال�صنع".
وزار وزير الداخلية التون�سي
هادي جمدوب قبلي حيث �شيع
جثمان ال�رشطي القتيل بعد ع�رص
اول ام�س االحد .و�شارك جمع غفري
من االهايل يف اجلنازة.
من جهة اخرى ا�صيب جندي

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099

بجروح يف انفجار لغم يف جبل
�سمامة (و�سط غربي) ،بح�سب ما
افاد املتحدث با�سم وزارة الدفاع
بلح�سن الو�سالتي م�شريا اىل ان
اجلندي نقل اىل امل�ست�شفى وحياته
لي�ست يف خطر.
وقتل اربعة م�سلحني جهاديني
على االقل يف هذه املنطقة الغربية
القريبة من احلدود مع اجلزائر ،يف
عمليات مت�شيط للجي�ش التون�سي
ال�شهر املا�ضي.

اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى �أ�سمال�ش قرب�إرقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�أهداف وفوائد التعليم ما قبل املدر�سي ودور الآباء
ا�ستخدام احلا�سوب ( الكمبيوتر ) يف التعليم ما قبل املدر�سي
�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
 :احللقة الثامنة ع�شرة
يف �إطار نقا�شاتنا حول الفوائد والفر�ص
التعليمية املرتتبة على ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب
�أو الكمبيوتر على العملية التعليمية وخا�صة يف
مرحلة التعليم ما قبل املدر�سي  ،والتي اتفق
علماء الرتبية واملخت�صون يف جمال التقنيات
الرتبوية حتت ما ا�صطلحو عليه ( التعليم
والرتبية ما قبل املدر�سية من خالل احلا�سوب )
على �أنها وبال �أدنى �شك تتفوق على غريها من
الو�سائل والو�سائط التعليمية يف م�ساعدتها
للمتعلم و�إي�صاله �إىل هدفه التعليمي يف �أ�رسع
وقت ممكن وب�أق�رص الطرق و�أقلها تكلفة للوقت
واملال  ،لي�س فقط للن�شئ ال�صغار فح�سب و�إمنا
�أي�ضا �أ�صبحت فوائدها تعم الكبار من املتعلمني
 ،فيما �أ�صبح يعرف يف وقتنا احلا�رض بالتعليم
عن بعد �أو التعليم باملرا�سلة  ،حيث �أبرزنا
بع�ضا من الفوائد العديدة ال�ستخدامها من قبل
الأطفال  ،كما ذكرنا ب�أنه قد �أ�صبح الكبار �أي�ضا
بف�ضلها يف �أماكن تواجدهم ومن م�سافات بعيدة
وهم م�ستمرون يف �أعمالهم اخلا�صة �أو العامة ،
يح�صلون على ما يريدون من العلوم واملعارف
واملهارات واخلربات بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات
التعليم عن بعد  ،فقط عليهم ا�ستالم كلمات ال�رس
�أو املفاتيح كما يطلقون عليها ) ) Pass words
من امل�ؤ�س�سات املخت�صة ( املدار�س واجلامعات
املفتوحة ) �أينما كانو على م�ستوى العامل ،
وهانحن نوا�صل ما بد�أناه مو�ضحني فوائدها
�سواءا بالن�سبة للمتعلمني ال�صغار �أو الكبار
مدللني على ذلك ب�آراء بع�ض الرتبويني واخلرباء
يف جمال التقنيات الرتبوية وتكنولوجيا التعليم
ُ.) )Educational Technology
ف�إدخال الإنرتنيت �إىل التعليم يعترب �رضورة
لأطفال الع�رص احلا�رض ،الذين يجب �إعدادهم
ملجتمع الغد ،جمتمع املعلومات .و�أن ا�ستخدام
احلا�سوب يف معظم مرافق احلياة املحيطة حاليا
يعترب هو جر�س الإنذار املبكر الذي ينبه رجال
الرتبية �إىل �رضورة تبنى تربويات احلا�سوب
وجعلها واقعا ملمو�سا يف جميع املدار�س وخا�صة
يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�سي باعتباره الأكرث
�أهمية وفائدة �سواءا بالن�سبة للمتعلمني ال�صغار
�أو العملية التعليمية برمتها  ،,كما اليفوتنا يف
هذه العجالة �أن ن�شري �إىل �أن يوفق القائمون
على �أمر التعليم والرتبية يف بالدنا على العمل
الد�ؤوب من �أجل حتقيق ذلك على �أر�ض الواقع
،وذلك بالعمل على تعميم �أجهزة الكمبيوتر
وتكنولوجيا التعليم �أو تقنيات التعليم

والتعلم الأخرى يف جميع املدار�س وخا�صة
املدار�س يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�سي .
( الكمبيوتر وكما يعلم اجلميع يعد من �أبرز
معطيات التكنولوجيا احلديثة؛ لذا جنده قد
اجتاح املجال الرتبوي ،و�أ�صبح ا�ستخدامه يف
جمال التعليم والتعلم� ،رضورة ال بد وال مفر منها
ملواكبة التالميذ التطورات الهائلة املوجودة يف
العامل املعا�رص  ،وبالتايل اال�ستفادة منها يف
اكت�ساب العلم واملعرفة (الفار.)2001 ،
وقد �أدخل احلا�سوب �إىل التعليم ملا له من
ت�أثريات قوية وميزات عديدة تنعك�س �إيجابا
على نوعية التعليم املقدم وفاعليته وجتعله
�أكرث بقاءا يف ذهن املتعلم ور�سوخا  ،ومنها:
�أو ًال :التفاعل املزدوج �أو الثنائي املتبادل بني
(املتعلم  -احلا�سوب /احلا�سوب – املتعلم):
�إن ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم من خالل
الربجميات التعليمية اجليدة يزود الطالب بزخم
هائل من التفاعل
احلقيقي يف �أثناء عملية التعلم ،تفوق �أي
و�سيلة تعلمية �أخرى .وكلمة التفاعل تعني

الن�شاط املتبادل بني كائنني؛ ويق�صد بالتفاعل
هنا امل�شاركة املبا�رشة امل�ستمرة يف اجتاهني؛
بني املتعلم والربنامج التعليمي املقدم بوا�سطة
احلا�سوب ،مت�ضمنة �أن�شطة �إيجابية من قبل كل
من الطرفني (الفار.)2002 ،فعملية التوا�صل هي
عملية متبادلة تفاعلية ب�شكل م�ستمر ودرجة ذلك
التفاعل وما فيه من �أن�شطة
م�شرتكة يعتمد على
منوذج
طبيعة
الربنامج التعليمي،
الذي يتكون عادة
من:

•تقدمي املثريات
التعليمية من خالل �شا�شة احلا�سوب يف �شكل
�إطارات.
•تقدمي �أنواع خمتلفة من الأ�سئلة من قبل الربنامج
التعليمي.
ثاني ًا :الإثارة والت�شويق والدافعية التي
يوفرها اجلهاز وبراجمه الداخلية نحو التعلم
:
من املعروف تربويا �أن عاملي الت�شويق
والدافعية نحو التعلم يعتربان من �أهم عوامل
النجاح يف العملية التعليمية .واللذان يتوفران
يف التعليم عن طريق احلا�سوب وب�شكل متميز
وذلك من خالل الربجميات التعليمية اجليدة
التي هي �أكرث مرونة و�إتاحة للفر�ص ال يقدر
وحتى يكون الربنامج
عليها املعلم.
التعليمي م�شوق ًا ،يجب �أن تتوافر فيه :املرونة
 ،واملالحظة والإح�سا�س للمجالني الإدراكي
والوجداين للمتعلم .وتوافر هذه اخل�صائ�ص
لي�س �سه ًال يف �أي برنامج تعليمي؛ فاملرونة يف
الربنامج التعليمي تعني القدرة على التكيف يف
�ضوء قدرات املتعلم� ،أي �أن حتليل ا�ستجابات
املعلم لأ�سئلة حمددة من قبل الربنامج التعليمي،
متكنه من معرفة م�ستوى ذلك املتعلم مما ي�ؤدي
�إىل تفريغ جزء من الربنامج يتنا�سب مع قدرات
املتعلم و�إمكاناته� .أما قوة املالحظة والإح�سا�س
للمجالني الإدراكي والوجداين للمتعلم فهي
القدرة على التقييم ال�صحيح والدقيق لقدرات

املتعلم ،من خالل ا�ستجاباته ليكون حتديد
امل�ستوى والتفريغ الناجت عنه �صحيحني ودقيقني.
ومن بني عنا�رص الت�شويق والإثارة املتوفرة يف
تلك الأجهزة تزويد املتعلم بنتائج ا�ستجاباته
�أو ًال ب�أول وب�رسعة هائلة  ،وتزويده مبجموع
حت�صيله الدرا�سي من ذلك الربنامج التعليمي كل
فرتة معينة.
كما �أنه ومن �أهم عوامل الت�شويق القيام
بالتدريبات والتمارين  ،بهدف تثبيت املفهوم
�أو القاعدة ،وكذلك عر�ض الأ�شكال ،وحتريكها
يف �أثناء �رشح املادة التعليمية ،وكذلك عر�ض
الأ�شكال والر�سومات يف �أثناء طرح الأ�سئلة ،
�إ�ضافة �إىل وجود الألعاب التعليمية والتغذية
الراجعة التي يتلقاها املتعلم من احلا�سوب ،فكل
هذه العوامل تثري الرغبة ،وتلهب احلما�س لدى
املتعلم ،وتوجد عنده الت�شويق واالندفاع الداخلي
نحو التعلم (اجلابري1995 ،؛ اخلطيب.)1993 ،
ثالث ًا :مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني
ليجد كل �ضالته يف الربنامج الذي يختار تعلمه
:
�إن �أكرب قوة تعليمية تكمن يف �أجهزة احلا�سوب،
هي القدرة على التكيف وفق حاجة الطالب
التعليمية الفردية علما ب�أن خا�صية التكيف مع
حاجات املتعلم التعليمية هذه ي�صعب توفريها
من قبل املعلم يف ال�صفوف املدر�سية املعروفة؛
وذلك ب�سبب كرثة الطالب فيها ،يف حني تتوافر
يف احلا�سوب القدرة والطاقة على توفري بيئة
تعليمية قابلة للتكيف مع حاجة املتعلم الفرد
امل�ستخدم جلهاز احلا�سوب (الفار2002 ،؛
اجلابري .)1995 ،ويف هذا املجال ،ي�شري بارجر
(� )1983إىل ما يقدمه احلا�سوب من تلبية حلاجات
املتعلمني ،وذلك عن طريق ا�ستخدام ذلك
اجلهاز يف التعليم ،من خالل ا�ستخدام
الربجميات التعليمية ،ذات الإعداد الرتبوي،
حيث يقول :بو�ساطة جهاز احلا�سوب يتعلم الطالب
ح�سب قدراتهم ،فهم قادرون على ق�ضاء وقت �أطول
يف درا�سة املادة التي يحتاجها كل منهم ليتمكن
منها ،وي�ستطيع كل منهم الإ�رساع يف درا�سة املادة
ال�سهلة .وبو�ساطة احلا�سوب ميكن �أن يتفرغ
الطالب املتعلم للمادة الأكرث �صعوبة عنده �إن كان
يف حاجة �إليها ،وميكنه �أن يقفز �إىل مادة تعليمية
متقدمة اعتماد ًا على ا�ستجابات ذلك الطالب.
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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.

املغاالة فى متجيد الطفل حتفز �إ�صابته بالرنج�سية

�أظهرت درا�سة هولندية حديثة
�أن املغاالة فى متجيد الطفل
ب�صورة م�ستمرة حتفز �إ�صابته
بالرنج�سية؛ حيث تبني �أن الأطفال
الذين يت�سمون بالرنج�سية هم
الذين يتعامل معهم �آبا�ؤهم
على �أنهم �شىء مميز و�أف�ضل من
غريهم.
ون�رش باحثو جامعة �أم�سرتدام
الهولندية حتت �إ�رشاف �إيدى
بروملمان نتائج هذه الدرا�سة
فى جملة "برو�سيدجنز" التابعة
للأكادميية الأمريكية للعلوم.
ولإجراء هذه الدرا�سة ،قام جمموعة من علماء النف�س والعلماء الرتبويون بطرح �أ�سئلة
على  565طفال هولنديا ترتاوح �أعمارهم بني  7و 11عاما وكذلك على �آبائهم مبعدل كل
�ستة �أ�شهر على مدار عامني.
وتبني من ذلك �أن الأطفال الذين �رصح �آبا�ؤهم �أنهم "�أف�ضل من غريهم" �أو "�أنهم ي�ستحقون
�شيئا غري عادى فى احلياة" ،كانوا �أكرث نرج�سية عن غريهم من الأطفال؛ حيث تراجعت
قدرتهم على امل�شاركة الوجدانية مع غريهم ،وات�سموا بح�سا�سية مفرطة جتاه النقد.
وفى الوقت ذاته �أكد الباحثون �أن الرنج�سية ال تعنى زيادة ال�شعور بقيمة الذات و�شددوا
على �رضورة �أال يتم اخللط بينهما.
وفى املقابل ارتفع ال�شعور بقيمة الذات لدى الأطفال الذين �أغدقهم �آبا�ؤهم مب�شاعر
العطف واحلنان بدال من املغاالة فى متجيدهم.

حلية ت�ساوي مليون دوالر!!!..

من اجل التوعية مبخاطر �رسطان اجللد ا�سرتايل يدعى �سكوت ماغز يعر�ض حليته ذات
الثالث �سنوات بدون حالقة للبيع مقابل مليون دوالر
الف وخم�سمائة ا�سرتايل ميوتون كل عام ب�سبب �رسطان اجللد فيما يتم ت�شخي�ص ازيد
من اثنتي ع�رشة الف كل �سنة .
قبل خم�س �سنوات وي�س بوين �شاب يف  26من عمره تويف نتيجة الداء اخلطري �رسطان
اجللد و خ�ص�صت له يف ذلك الوقت رعاية خا�صة و ب�سببه اقيمت دعايات وجمهودات
ملحاربة �رسطان اجللد لكن هذا املجهود يعتربه �سكوت ماغز غري كافية بالن�سبة له.
�سكوت ماغز احد اال�صدقاء االوفياء لوي�س بوين الذي تويف نتيجة �رسطان اجللد
ملدة ثالث �سنوات قرر �سكوت ماغز ترك حليته دون حلق كدعم ورد جميل ل�صديقه
املتويف وي�س بوين واخريا طرح حليته الطويلة و الكثيفة للبيع يف مزاد علني بقيمة
مليون دوالر ا�سرتايل من اجل تخ�صي�ص هذا املبلغ املايل لرفع الوعي ب�رسطان اجللد و
حماربته.

هلل �صالح

عبدا

�أطفال م�شاغبون ي�سببون امل�شاكل برباءة و�شقاوة
يقولون ان االطفال مالئكة
على االر�ض ،وفعال من منا
ي�ستطيع ان يقاوم ب�سمة طفل
جميل برئ فهي تدفئ القلب
وتذيب امل�شاعر .ولكن االطفال
اي�ضا قد يكونوا �شياطني �صغار
وي�سببون
ا�شقياء
م�شاغبني
م�شاكل وفو�ضى ال تخطر لك
على بال.
وعادة يكون رد فعل االهل
ا ال نفجا ر
ال�ضحك
يف
عندما يرون
طفلهم
امل�شاغب وما
فعله ،فرغم
امل�شاكل التي
ي�سببها الطفل
با �سلو ب
�شيطاين لكن
الطفل يبقى
طفال بريئا ال
يقدر خطورة ما يفعله .و�إذا كنت تريد
ّ
�أن يكون لك �أطفال� ،أعرف هذا :لن
ت�ستطيع منعهم من �أن يقوموا بتدمري
ا�شياء حتبها .وكل ما ميكنك القيام به
عندما ترى ما دمرته �أياديهم ال�صغرية
هو االبت�سامة .اليكم �صور م�ضحكة
الطفال عباقرة يف الفو�ضى واملقالب
الطريفة غري املق�صودة." .

العثور على جثتني حمنطتني يف �أعلى جبال املك�سيك قرية فى تركيا للقطط

بحث
فريق
عرث
مك�سيكي على جثتني
بالقرب
متجمدتني،
من قمة جبل "بيكو دي
�أوريزابا" ،الذي يعد
�أكرب قمة جبلية يف
املك�سيك.
وكان الفريق قد ر�صد
جمجمة متجمدة على بعد
� 310أمتار من قمة جبل
" بيكو دي اوريزابا"،
وحني ت�سلق فريق احلماية املدنية قمة اجلبل ،للبحث عن ج�سد اجلمجمة ،عرثوا على
اجلثة الأخرى على ُبعد  300مرت ،والتي كانت حمنطة ومتجمدة � ً
أي�ضا.
ويعتقد امل�سئولون املحليون �أن املومياءين هما جثتان ملك�سيكيني ،كانا قد اختفيا
عاما
بعد االنهيار اجلليدي منذ ً 55

�إعداد

� /أ�سماء

قامت عائلة تركية م�ؤلفة من زوجني بالإ�ضافة لعدد من
نا�شطي وحمبي احليوانات  ،ببناء "قرية القط " وهذه القرية
تقوم على احت�ضان احليوانات امل�رشدة �أو التي تعي�ش يف
ال�شوارع.
وتقع هذه القرية يف منطقة تابعة لإقليم �أنطاكيا الرتكي.
وكما ذكرت ال�صحافة الرتكية ،ف�إن الزوجني " حممد" و "�أورهان" وهما من �إ�سطنبول قد
قررا الهرب من �صخب املدينة ومنط حياتها ال�رسيع ،م�ستلهمني الفكرة من فيلم " الفيل�سوف
احلليب"  ،حيث قاما ببيع �سيارتهما القدمية موديل  1974وقاما با�ستئجار قطعة �أر�ض
مب�ساحة  2هكتار يف �إقليم �أنطاليا.
وخ�ص�ص الزوجان جزءا من هذه الأر�ض لبناء "قرية القط" التي تعنى بت�أمني امل�سكن
للقطط التي ال مكان لها ت�أوي �إليه ،وحتتوي القرية على بيوت خم�ص�صة للقطط بالإ�ضافة
لعدد من الفيالت لها ،ومت ت�أمني كافة املتطلبات للحياة اليومية لها من �أماكن للألعاب.
ويف حديث لل�صحافة � ،أخرب "حممد " ب�أن القرية حتتوي على عدد من املنازل و 4فيالت
جمهزة ومعزولة �ضد املطر واحلر ال�شديد ،و�أ�ضاف �أن جمعية " �أ�سكودير" والتي تعنى
باحليوانات امل�رشدة تقدم لنا الدعم الالزم يف املواد الغذائية ،و�أحيانا نقوم نحن بتح�ضري
الطعام .وقال "حممد" �أنه توجد خطط م�ستقبلية لإن�شاء "مدينة للقطط".
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را�سلونا على العنوان التايل:

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

فرقة (نغاين) الفنية
جمموعة رائعة تتطلع بهمة نحو الأف�ضل
حمجوب حامد �آدم
جمموعة من الطالب وفى �أعمار
ومراحل متفاوتة  ,در�سوا املو�سيقى
فى مدار�س �شتى بالعا�صمة �أ�سمرا
كمدار�س ( دمبا �سمبل) و(همامو�س)
و معهد (ماى نفحى) وغريها من
امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة .
جمعتهم املوهبة وع�شقهم الكبري
للمو�سيقى و(لأن اال�شياء جتذب
مثيالتها) وجدوا �أنف�سهم متحلقني فى
حلقة واحدة يتقا�سمون الكثري من الهم
والعمل املتعلق باملجال املو�سيقى
 ،لت�صبح فيما بعد هذه املجموعة
فرقة فنية تعرف ب�إ�سم ( نغاين) وهى
مفردة حملية تقابلها فى العربية
(ندوزن) ولقد كان الف�ضل فى جمع
هذه الفرقة فى بوتقة واحدة والتى
بلغ عددها حواىل خم�سة وع�رشون
ع�ضوا �سيدتان فا�ضلتان هما ال�سيدة
( �ألقاني�ش �سلمون) و (ب�رسات د�ساىل
) حيث كانت البداية من دار ال�سيدة
(القاني�ش) فى عام  2011التى فتحت
قلبها ودارها للت�شاور والتحاور فى
الكثري من الأمور املتعلقة بهذه الفرقة
 ،كما كان لها الف�ضل �أي�ضا فى �إنطالقة
الربوفات الأوىل من الدار ذاتها �إدراكا
منها لأهمية العمل الثقايف الذى ال
يكتمل البناء له ما مل يجد ال�سند
والدعم املادي واملعنوى.
وعن بدايات التكوين لهذه الفرقة
تقول ال�سيدة (ب�رسات) ( :لدى ولدين
م�شاركني فى الفرقة الأول فى عمر
� 15سنة والثاين فى عمر � 12سنة
وكانت هذه رغبتي فى �أن ي�صقل
ولدي جتربتهما الفنية باملعرفة
ّ
 ،فقد دلتنى ايل مدر�سة املو�سيقى
�صديقتي (القاني�ش) بحكم �أن �إبنتها
تدر�س فى ذات املجال  ,وقد در�سوا
بع�ض الكور�سات ال�صيفيه املكثفة ،
ولكن مل يكن هذا كافيا فقد خ�ص�صت
لهم مدر�س خا�ص فى البيت  ،ومن
هنا نبعت فكرة تا�سي�س هذه الفرقة
الفنية) .
ولأن الن�شــــاط الفني هو ن�شاط
عقلي ( فكري ) ولي�س دراية ومرا�س �آيل
تقوم به الع�ضالت  ،و�إن هذا الن�شاط
يعتمد على الإدراكات وعليه يجب
تنمية وتهذيب الإدراكات الإن�سانية
يف الدرجة الأوىل حتى ي�صبح لنا
مقدرة ذهنية فى وظيفة الأداء  .وقد

املو�سيقار/برنابا�س مربهتو
تبني املركز الثقايف الفرن�سى ب�أ�سمرا
الدعم الأوىل الذى تلقته الفرقة والذى
كان متمثال فى بع�ض الكور�سات التى
خ�ص�صها املركز للفرقة  .كما تبنت
ب�صورة جادة مدر�سة �أ�سمرا للمو�سيقى
و�إحتاد املو�سيقيني الإرتريني فكرة
دعم وت�أهيل هذه الفرقة الفنية ,
وبالفعل مت ت�أهيليها عرب كور�س
درا�سي خ�ص�ص من �أجل رفعة �إمكانياتها
 ،فالن�شاط الفني هو ن�شاط فكري
وعليه �أن كل هذا الن�شاط ي�صدر عن
فكر فني ف�إن الفكرة هي جوهر العمل
الفني وميكن حتقيقها  .وهذا ما جتلي
فى العر�ض الفني الذى �أقامته الفرقة
تد�شينا لدرا�ستها على خ�شبتي �سينما
روما و�أ�سمرا العام املا�ضي.
�أظهرت فرقة (نغاين) الفنية عرو�ضا
رائعة وجميلة كما �أظهرت حت�سنا جيدا
فى م�ستواها الفنى من خالل العرو�ض
التى قدمتها  ،ولكم هو جميل �أن ترى
ه�ؤالء ال�صغار يقدمون مناذج جميلة
وخمتارات موفقة لعدد
من الأغنيات
ا جلميلة

لكبا ر

الفنانني من
خمتلف دول
العامل  ،وهذا
فى حد ذاته
كبري
جناح
وهو
ومبهر
ما �أ�ضاف ايل
ر�صيد الفرقة
ماديا
دعما
و معنو يا
من مفو�ضية
ا ل�ش�ؤ و ن

ال�سيدة/القاني�ش �سلمون

الريا�ضية والثقافية وعلى ر�أ�سها
ال�سفري /زمدى تخلى والذى �أوالها
الكثري من الرعاية والإهتمام .
مل ت�شبع فرقة (نغاين) رغبتها
العارمة فى تقدمي �أكرب قدر ممكن
منم العرو�ض فيما ما قدمته على
م�سارح �أ�سمرا  ،لذلك قررت اخلروج
من العا�صمة والبحث عن جمهور
�آخر تقنعه مبا لديها من �إمكانيات ،
متام كما فعلت بجمهور ا�سمرا  ،لذلك
�إختارت مدينة م�صوع فى �أوىل جوالتها
ولأن هناك بع�ض الأمكنة واملدن التي
ترتاح لها النف�س من الوهلة الأويل ,
وي�أ�رس املرء حبها  ,ومن هذه املدن
الآ�رسة مدينة م�صوع اجلميلة  ,كما
تعمر وجوه �ساكنيها �إنطالقة وهاجة
و�إبت�سامة عذبة و قلوب �صافية
ودواخل �شفيفة  .,وهذا ما �سجلته
ذاكرة الفرقة وهى تقدم عرو�ضها
الفنية فى قاعة �إدارة �إقليم �شمال
البحر الأحمرالعام املا�ضي ،حيث
تفاعل جمهور م�صوع مع
ا لعر و �ض
و عرب و ا
عن

د ه�شتهم
و �إ نبها ر هم
له�ؤالء الفتية الرائعني
وهم يج�سدون كل هذا الألق والتناغم
اجلميل  ،وهذا �إن دل �إمنا يدل على
روعة الأنغام والأ�صوات التى تركت
عبقها فى نفو�س النا�س والبحر ،
وهنا تتجلى مكانة ودور املو�سيقي
فى توحيد الوجدان والعلو بالنف�س
ايل مراقى املجد واجلمال .
من حما�سن ال�صدف التى خدمت هذه
الفرقة ح�ضور املو�سيقار (برنابا�س)
لواحدة من العرو�ض التى قدمتها على
خ�شبة م�رسح �سينما (روما)  ،وهذا
فتح الحقا حوارا فكريا بينه وبني

ال�سيدة/ب�سرات د�سايل
ال�سيدتني�( /ألقاني�ش) و(ب�رسات)
حول الكثري من املفاهيم املتعلقة
باملو�سيقى � ،أنتج هذا احلوار مك�سبا
جديدا لفرقة (نغاين) حيث توىل
املو�سيقار (برنابا�س) �أمر الإ�رشاف
على تدريبها حيث عمل جاهدا على
ترميم �أوجه الق�صور الذى كانت
تعاين منه الفرقة وتقومي ذلك علميا
 ،وهو ما جعل الكثري من �أعمالها
نا�ضجة ومكتملة باملقايي�س العلمية
لفنون املو�سيقى  .وحول هذه

التجربة يقول املو�سيقار (برنابا�س)
( :بد�أت العمل مع هذه الفرقة هذا
العام بعد �أن ت�شاورت مع ال�صديقتني
(القاني�ش وب�رسات) عقب العر�ض
الذى �أقامته الفرقة فى �سينما �أ�سمرا
 ,و بحكم �أنني كنت مدر�س مبدر�سة
املو�سيقى كان من ال�سهل التعرف
على املدر�سني الذين �أ�رشفو على
الفرقة فهم طالبي فى الغالب .
كما �أن ما �شاهدته فى العر�ض كان
مده�شا بحق فقد اكت�شفت مواهب
جيدة لدرجة �أنني مل ا�صدق ما
�شاهد) .
كما زارالبالد فى الفرتة ال�سابقة
املو�سيقار الأملاين ال�شهري (والف
قان) وقد قدم عر�ض خا�ص لآلة
اجليتار  ،وحتدث عن فنون هذه الآلة
الوترية اجلميلة وما ميكن ت�ضيفه فى
العمل والتوزيع املو�سيقى وغريها
من املزايا التى تتمتع بها .كما �إنه
ا�ستمع له�ؤالء ال�صبية ب�أذن منقبة
وفاح�صة تفت�ش عن مكامن اجلمال
وتزيل الن�شاز عنه بدراية تامة ،
وقد جل�س معهم عدة مرات مقدما لهم
الن�صح والإر�شاد وقد �أ�ضاف اليهم
الكثري بحكم خربته الطويلة والغنية
فى هذا املجال والتى تفوق اخلم�سني
عاما فى وقد كان فى غاية ال�رسور
من �أداء �أفراد هذا الفرقة وطبعا هذه
ال�شهادة قالدة ثمينة تزين �صدر فرقة
(نغاين) .

جتليات �صوفيه

�شعر /

مظ
فر النواب

عندما ت�سطع عيناك كقنديل نحا�سي،
على باب ويل من دم�شق
�أفر�ش ال�سجادة التربيز يف الأر�ض و�أدعو
لل�صاله..
و�أنادي ،ودموعي فوق خدي :مدد
يا وحيدا ..يا �أحد..
�أعطني القوة كي �أفنى مبحبوبي،
وخذ كل حياتي..
2
عندما ميتزج الأخ�ضر ،بالأ�سود ،بالأزرق،
بالزيتي ،بالوردي ،يف عينيك ،يا �سيدتي
تعرتيني حالة نادره..
هي بني ال�صحو والإغماء ،بني الوحي
والإ�سراء،
بني الك�شف والإمياء ،بني املوت وامليالد،
بني الورق امل�شتاق للحب ..وبني
الكلمات..
وتناديني الب�ساتني التي من خلفها �أي�ضاً
ب�ساتني،
الفرادي�س التي من خلفها �أي�ضا فرادي�س،
الفواني�س التي من خلفها �أي�ضا فواني�س..
التي من خلفها �أي�ضا زوايا ،وتكايا،
ومريدون
و�أطفال يغنون ..و�شمع  ..وموالد ..
و�أرى نف�سي طيور من ذهب..
و�سماء من ذهب
ونوافري يرثثرن ب�صوت من ذهب
و�أرى ،فيما يرى النائم� ،شباكني
مفتوحني..
من خلفهما جتري �ألوف املعجزات..
3
عندما يبد�أ يف الليل ،احتفال ال�صوت
وال�ضوء..
بعينيك  ..ومت�شي فرحا كل امل�آذن..
يبد�أ العر�س اخلرايف الذي ما قبله
عر�س..
وت�أتي �سفن من جزر الهند ،لتهديك
عطورا و�شمو�سا.
عندها..
يخطفني الوجد �إىل �سبع �سماوات..
لها �سبعة �أبواب..
لها �سبعة حرا�س..
بها �سبع مقا�صري.
بها �سبع و�صيفات..
يقدمن �شرابا يف ك�ؤو�س قمريه..
ويقدمن ملن مات على الع�شق،
مفاتيح احلياة ال�سرمدية..
و�إذا بال�شام ت�أتيني  ..نهورا ..ومياها..
وعيونا ع�سليه..
و�إذا بي بني �أمي ،ورفاقي،
وفرو�ضي املدر�سيه..
ف�أنادي ،ودموعي فوق خدي:
مدد!
يا وحيدا ،يا �أحد
�أعطني القدرة كي �أ�صبح يف علم الهوى..
واحدا من �أولياء " ال�صاحليه "...
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د نور

ديزين تبحث عن ممثلني �إعتذار �أميتاب
�شرق �أو�سطيني لدور بات�شان عن �سرتيب وهانك�س �سكارليت جوهان�سون تقيم دعوى طالق وتطالب بح�ضانة ابنتها
يا�سمينا وعالء الدين مهرجان الأق�رص و�سبيلربغ يف
فيلم عن �أوراق
البنتاغون

لدى هوليوود تقليد عريق يف انتاج
افالم ابطالها ينتمون اىل بلدان اخرى
خارج العامل الغربي وكانت يف الوقت
نف�سه تغفل اناطة ادوارهم مبمثلني من
هذه البلدان .ولكن البحث على مواقع
التوا�صل االجتماعي عن ممثلني
�رشق او�سطيني للقيام بدور يا�سمينا
وعالء الدين يف انتاج ديزين اجلديد
ملغامرات عالء الدين ي�شري اىل خروج
هوليود عن هذا القالب النمطي .كما
�أن الفيلم اجلديد لن يكون فيلم ر�سوم
متحركة و�إمنا فيلم تقوم ببطولته
�شخ�صيات حية.
وي�أتي هذا النب�أ بعد موجة
انتقادات تعر�ضت لها �صناعة
ال�سينما االمريكية لتف�ضيلها ممثلني
غربيني يقومون ب�أدوار �شخ�صيات
من اجنا�س اخرى .وافادت تقارير
ان هذه االنتقادات ا�سفرت عن اناطة
دور البطولة مبمثلة �صينية يف ن�سخة
جديدة من فيلم "موالن" �ستُنتج عام
.2018
وكان من امل�آخذ التي ت�سجل على
هوليود عدم متثيلها الأعراق الأخرى
يف افالمها التي تُ عر�ض يف انحاء
العامل وي�شاهدها جمهور من خمتلف
الأعراق.
وي�أتي فيلم عالء الدين بعد فيلم
"احل�سناء والوح�ش" بطولة اميا
واط�سن الذي من املقرر اطالقه يف
 17مار�س وين�ضم اىل �سل�سلة من افالم
االك�شن الكال�سيكية التي �ستنتجها
ديزين بن�سخ جديدة.
واىل جانب فيلم "موالن" فان
من املقرر اطالق فيلم "عودة ماري
بوبينز" يف اواخر  2018بطولة لني
مانويل مرياندا وامييلي بالنت ورمبا
ن�سخة جديدة من فيلم "الين كنغ"
اي�ض ًا.

�إعتذر جنم ال�سينما الهندية �أميتاب
بات�شان عن ح�ضور مهرجان الأق�رص
ٍ
لظروف عائلية.
لل�سينما الأفريقية
حيث �أر�سل ر�سالة فيديو م�صورة
يعتذر فيها عن تكرميه باملهرجان
ب�سبب مر�ض ن�سيبه و�صديقه والد
زوجة �إبنه .حيث تبني اكت�شاف
�إ�صابته مبر�ض ال�رسطان ما جعل
العائلة ترافقه مع بقائه يف امل�ست�شفى
و�صعوبة ترك الهند بالوقت احلايل.
و�سجل "بات�شان" فيديو ن�رشته
�إدارة املهرجان عرب قناتها على
 ،YouTubeحيث �أبدى �أ�سفه لعدم
قدرته على احل�ضور بعد التح�ضريات
التي جرت خالل الفرتة املا�ضية،
علم ًا �أنه كان يفرت�ض �أن يح�رض النجم
العاملي حفل افتتاح الدورة اجلديدة
من املهرجان ،حيث قررت �إدارته
تكرميه وتكرمي زوجته ،علم ًا ب�أن
الزيارة كان يفرت�ض �أن تتم بطائرته
اخلا�صة ملطار الأق�رص وت�ستمر عدة
�أيام.
وتعهد النجم الهندي باحل�ضور
قريب ًا �إىل م�رص من �أجل و�ضع حجر
الأ�سا�س مل�رشوع م�ؤ�س�سة "�شباب
اجلديد"،
امل�ستقلني
الفنانني
واملركز الثقايف العاملي ،علم ًا
ب�أن الزيارة �ستُ�سخدم يف الرتويج
لل�سياحة امل�رصية باخلارج.

رونالدو ينتظر تو�أما من امر�أة جمهولة الهوية
ذكرت �صحيفة "ذا
�صن" الإنكليزية� ،أن جنم
ريال مدريد الربتغايل
رونالد،
كري�ستيانو
ينتظر �أن يكون �أبا للمرة
الثانية ،ولكن لتو�أم هذه
املرة ،من �أم بديلة غري
معروفة الهوية.
وتابعت ال�صحيفة ،وفقا
مل�صادرها� ،أن رونالدو
واملقربني منه ،ينتظرون قدوم التو�أم �إىل العا�صمة الإ�سبانية مدريد ،بعد
والدتهم يف الواليات املتحدة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن �صاروخ ماديرا ،اختار امر�أة غري معروفة حتى من
قبل عائلة رونالدو املقربني ،وحملت عن طريق التلقيح ال�صناعي ،كما
حدث مع طفل رونالدو احلايل "جونيور".
وقالت امل�صارد لل�صحيفة" :رونالدو ي�شعر ب�أن الوقت قد حان ليكون
لدى طفله الأول �أخوة".

�ستجمع ال�سينما ثالثي هوليود
العمالق مرييل �سرتيب وتوم هانك�س
و�ستيفن �سبيلربغ يف فيلم عن ت�رسيب
اوراق البنتاغون .و�ستكون هذه اول
مرة تت�شارك فيها �سرتيب ال�شا�شة مع
هانك�س يف فيلم واحد و�أول فيلم من
اخراج �سبيلربغ تظهر فيه �سرتيب.
يف حني ان هانك�س و�سبيلرغ التقيا
يف �أعمال �سينمائية �سابقة بينها فيلم
"�إنقاذ اجلندي رايان" و"�إم�سكني �إذا
ا�ستطعت" و"ع�صبة الأخوة" و"ج�رس
اجلوا�سي�س".
ويدور الفيلم اجلديد "ذي بو�ست"
حول العمل الذي قامت به �صحيفة
وا�شنطن بو�ست يف اوائل ال�سبعينات
لف�ضح وثائق البنتاغون التي تك�شف
كذب احلكومة االمريكية ب�ش�أن احلرب
الفيتنامية وج�سامتها احلقيقية.
و�ستقوم �سرتيب يف الفيلم بدور
نا�رشة ال�صحيفة وقتذاك كاي غراهام،
وهانك�س بدور ع�ضو هيئة التحرير
ال�صحايف بني براديل .وكان االثنان
خا�ضا معركة مع ادارة نيك�سون ب�ش�أن
حقهما يف ن�رش معلومات عن اوراق
البنتاغون .وما مينح امل�رشوع �أهمية
م�ضافة ان �سرتيب وهانك�س معروفان
بدفاعهما عن ال�صحافة يف �أعقاب
تهجمات الرئي�س ترامب املتكررة
على ال�سلطة الرابعة .و�شددت �سرتيب
على �رضورة وجود "�صحافة مبدئية
ملحا�سبة ال�سلطة" قائلة ان م�ؤ�س�سي
الواليات املتحدة ادرجوا حرية
ال�صحافة لهذا الغر�ض حتديدا.
وتربع هانك�س مباكنة لإعداد
القهوة كي ي�ستخدمها مرا�سلو البيت
الأبي�ض خالل �إدارة جورج بو�ش ثم
ا�ستبدلها بعد انتخاب باراك اوباما.
واعطى هانك�س ال�صحافيني الذين
يغطون اخبار وا�شنطن ماكنة جديدة
م�صحوبة بر�سالة دعاهم فيها اىل
"موا�صلة الن�ضال من اجل احلقيقة
والعدالة والطريقة االمريكية  ،ال
�سيما اجلزء املتعلق باحلقيقة" ،
على حد تعبريه.

رفعت املمثلة الأمريكية،
�سكارليت جوهان�سون ،دعوى
ق�ضائية للطالق من زوجها ال�صحفي
الفرن�سي ،رومان دورياك ،وطالبت
باحل�ضانة الكاملة البنتها ،يف
والية نيويورك.
(32
جوهان�سون
و�أقامت
عاما) دعوى الطالق من زوجها
الذي طالب بالعودة �إىل طاولة
املفاو�ضات ،على �أ�سا�س �أن هذا الزواج "انتهى بال رجعة" ،كما طالبت بح�ضانة
قانونية م�شرتكة البنتها ،روز ،البالغة من العمر عامني.
وتطالب الوثائق الق�ضائية بتطبيق اتفاق ما قبل الزواج والذي �أبرم ،بتاريخ
� 24سبتمرب  ،2014حيث تزوجت جوهان�سون ودورياك العام .2014
وبهذا ال�صدد ،قال دورياك�" :أنا �أ�شعر بالأ�سف لأن جوهان�سون �أقامت دعوى
الطالق يف املحكمة ،وجعلت خالفاتنا علنية بهذا ال�شكل� ،أنا�شدها ب�أن ت�سحب
هذا الإجراء فورا لتعود �إىل طاولة املفاو�ضات".
ورف�ضت جوهان�سون التعقيب على مو�ضوع الطالق ،حيث قالت" :ك�أم متفانية
و�شخ�صية كتومة ،ويف ظل �إدراكي الكامل ب�أن ابنتي �ست�صبح كبرية مبا يكفي
يوما ما لتقر�أ الأخبار التي تن�رش عنها ،ف�أود �أن �أقول فقط �إنني لن �أعلق على
انتهاء زواجي".
و�أفادت التقارير الإعالمية ،يف يناير  ،ب�أن الزوجني انف�صال ،حيث قال حمامي
دورياك� ،إن الزوجني يعي�شان يف نيويورك ،ولكن لي�س يف منزل واحد.
وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن جوهان�سون كانت متزوجة من املمثل ،ريان رينولدز،
بطل فيلم "ديدبول" �سابقا ،يف الفرتة من  2008وحتى .2011

ويل �سميث يغادر م�صر بعد زيارة الأهرامات

�أعلنت وزارة الآثار امل�رصيةيف بيان لها �أن
النجم العاملي ويل �سميث زار ب�صحبة �أ�رسته
الأحد  5مار�س اجلاري منطقة الأهرامات
باجليزة.
هذا وقال �أ�رشف حميي ،مدير عام منطقة
�أهرامات اجليزة ،يف البيان�" :إن زيارة املمثل
الأمريكي ت�أتي دعما حلركة ال�سياحة الوافدة
�إىل م�رص والرتويج للمناطق الأثرية بها".
كما ا�ستمع املمثل �سميث �إىل حما�رضة عن
"�أبو الهول" وهرم خوفو خالل زيارته ملنطقة
�أهرام اجليزة.
وقال الدكتور زاهي حوا�س ،وزير الآثار الأ�سبق� ،إن الفنان العاملي ويل
�سميث كان يتمنى مقابلة املطرب حممد منري ،ولكن للأ�سف مل ي�ستطع مقابلته،
نظرا لأن "منري" يجري عملية جراحية يف �أملانيا.
ً
وقد غادر القاهرة النجم العاملي ويل �سميث و�أ�رسته م�رص� ،صباح االثنني،
بعد جولة �سياحية زار فيها �أهم معامل م�رص الأثرية.
يذكر �أن �سميث قال خالل اجلولة �أنه كان يحلم يف طفولته �أن يكون عامل
م�رصيات ،ليتعمق �أكرث يف �رس الفراعنة.

�إدوارد يف �ضيافة "ال�سبع �صنايع"
" �إنتهى الفنان �إدوارد من ت�صوير دوره
ك�ضيف �رشف فى م�سل�سل ال�سبع �صنايع.
وهو العمل الذي كان اعتذر عن امل�شاركة
ببطولته �أثناء فرتة حت�ضريه ،نظر ًا
لتعار�ضه يف التوقيت مع �أعماله الفنية
الأخرى ،ولكن حينما طلبته ال�رشكة
املنتجة للظهور ك�ضيف �رشف ،وافق
ورحب بالأمر.
ُيذكر �أن امل�سل�سل يجمع يف بطولته مي �سليم� ،رشيف رمزي� ،إجني وجدان
وحممد متويل .وهو من �إخراج تغريد الع�صفوري ومادي بادير .ولقد مت
الإتفاق على ظهور عدد كبري من النجوم ك�ضيوف �رشف منهم حممد ف�ؤاد،
منى زكي ،فيفي عبده ،ح�سن الرداد ،نيللي كرمي ،وكندة علو�ش ،و�رشيف
�سالمة و�آخرين ،علم ًا �أن عر�ضه �سيكون خارج ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
ٍ
�صعيد �آخر ،يقوم �إدوارد بتقدمي برناجمه الإذاعي اجلديد "�أوعى
على
يفوتك �إدوارد" والذي يقدمه كل �أ�سبوع على "نغم �أف �أم" يف يومي الأحد
بطابع خمتلف عما قدم
م�ساء .وهو يتميز
والإثنني من ال�ساعة  5اىل 7
ٍ
ً
م�سبقا من برامج ويقوم فيه مبحاورة امل�ستمعني على مدار �ساعتني.
هذا ويقوم بت�صوير م�شاهده يف م�سل�سل "طاقة القدر" والذي يقوم ببطولته
الفنان حمادة هالل� .إىل جانب تقدميه برنامج القاهرة اليوم.
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ق�ضايا تنموية
مْ
َ
َ
الرْ�أة �ضمان التنمية وال�سيادة الوطنية
املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

�صفحة �إ�سبوعية
تتناول م�سائل التنمية
امل�ستدامة مبحاورها املتنوعة .كما
�أنها متثل مر�آة تعك�س التطورات التي
ت�شهدها مفا�صل البنية التحتية يف جماالت
املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة البحرية
واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا
تهتم ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة
للإن�سان الإرتري وحفزه للم�شاركة
الفعالة يف م�سرية التنمية والتعمري
الوطنية
"�سجل ال�شعب الإرتري تطور ًا مهم ًا وقام
بتطوير �أفكاره ووعيه عرب بوابة امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة  .هذا ال�شعب الذي ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا من
�أركان تاريخ البالد الذي نفتخر به و�أ�سا�س ًا من �أ�س�س
العادات والثقافة الوطنية"  .فللمر�أة �أهمية كبرية يف
كافة املجتمعات وذلك نظر ًا ملا تقدمه من �إجنازات ال
ميكن �إنكارها يف �شتى جماالت احلياة� ,إذ تنجح املر�أة بكل
املقايي�س �سواء كانت املر�أة العاملة �أو غري العاملة ,فلكل
امر�أة حياتها التي تتمكن ب�شكل قوي يف حتقيق كل ال�سبل
من �أجل �سريها على درب التقدم والنجاح"  .وعلى الرغم
من " �إن حقوق املر�أة هي حقوق الإن�سان ,ف�إننا نالحظ �أنه
ويف هذه الأوقات الع�صيبة ,التي يزيد خاللها عدم القدرة
على التنب�ؤ والفو�ضى يف عاملنا ,ف�إن حقوق الن�ساء والفتيات
ُتق ّل�ص ُ
وتقيّد وترتاجع  .وي�شري اخلرباء �إىل �أن " �إنكار
حقوق الن�ساء والفتيات لي�س خط أ�ً يف حد ذاته فح�سب  ,بل
له ت�أثري اجتماعي واقت�صادي خطري يعوقنا جميع ًا .و�أن
امل�ساواة بني اجلن�سني  ,لها �أثر حتويلي ,وهو �أمر �ضروري
لكي ت�ؤدي املجتمعات واالقت�صادات دورها كام ًال .ويف هذا
الإطار ما هي التحديات والعقبات ؟ وما هي ال�سبل املثلى
لتجاوزها وحتقيق احلا�ضر وامل�ستقبل املن�شودين ؟ هذه
املحاور وغريها ذات ال�صلة ما �سنحاول التطرق له �ضمن
�صفحة " ق�ضايا تنموية " ان�شاءاهلل .

�إحتفلت البالد يف الثامن من مار�س احلايل
 ,باليوم العاملي للمر�أة حتت �شعار " املر�أة
الإرترية �ضمان ال�سيادة الوطنية و التنمية
"  .ومن اجلدير بالذكر �إننا مررنا يف العدد
ال�سابق على الهدف الرابع من وثيقة �أهداف
التنمية التنمية امل�ستدامة لعام  2030والذي
يدعو �إىل " �ضمان التعليم اجليد املن�صف
وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلّم مدى
احلياة للجميع  ,وت�صفحنا مع ًا الغايات التي
ي�صبو املجتمع الدويل بلوغها �ضمن هذا الهدف
وكذلك الو�سائل الناجعة التي يرجو �إتباعها
لإجناز تلك الغايات .وكذلك الحظنا الأعمدة
التي تقوم عليها الأهداف العامة للتعليم يف
ارتريا.
ويذكر الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية يف
هذا املقام ب�أن " م�ساهمات الن�ساء الإرتريات
�سواء يف مرحلة الكفاح امل�سلح
�أو يف مهمة بناء الوطن  ,وب�شكل
عملي وم�ستمر  ,هي �شهادة لها على
�ضمانها لل�سيادة الوطنية والتنمية
"  .فبعدما قامت املر�أة الإرترية يف
املراحل املا�ضية ب�صنع املعجزات
عرب م�ساهماتها وت�ضحياتها الكبرية
 ,ها هي اليوم وكاالم�س قامت وال
زالت بتعزيز و�إجناح برامج التنمية
الوطنية امل�ستمرة مما يجعل دورها
يف هذا املجال حيوي ًا للغاية .
ومن اجلدير بالذكر ووفقاً
للإح�صاءات والتقارير التي يعتمدها
الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية ف�إن
" ن�سبة م�شاركة الإناث بالتعليم
الثانوي و�صلت �إىل �أكرث من 43.3%
 ,كما و�صلت ن�سبة م�شاركة الإناث
باملعاهد والكليات العليا �إىل
�أكرث من  37.1%مما ي�ؤكد على
الفر�ص امل�ستقبلية الباهرة للن�ساء
الإرتريات " .
وي�ؤكد الإحتاد يف كلمته بهذه
املنا�سبة على املحاور التالية على
�سبيل املثال ال احل�رص :
� 1-إن درجة امل�ساواة بني اجلن�سني

وامل�ساهمة  ,هما مقيا�سا التطور و الإذدهار لأي
جمتمع
� 2إن املبد�أ ال�سيا�سي الذي نن�شد حتقيق�أهدافه يف النهاية  ,يتلخ�ص يف عدم التفرقة
بني اجلن�سني
 3الت�أكيد على خلق الفر�ص املت�ساوية لكلفرد من �أفراد املجتمع ولكال اجلن�سني بغ�ض
النظر عن املكانة الإجتماعية والإختالفات
الأخرى .
 4الت�أكيد على �أن الفر�ص املت�ساوية ت�ؤثرب�شكل �إيجابي على �صيانة حقوق الإن�سان
و�ضمان التنمية والإذدهار للمجتمع
كما ن�شري ب�أن ال�سيد �أنطونيو جوتريي�ش
ال�سكرتري العام للأمم املتحدة ذكر يف كلمته
بهذه املنا�سبة ب�أن " متكني الن�ساء والفتيات
هو ال�سبيل الوحيد حلماية حقوقهن و�ضمان
�أن يت�سنّى لهن حتقيق كامل �إمكاناتهن.
واالختالالت التاريخية يف عالقات القوة بني

الرجل واملر�أة ,التي تفاقمت ب�سبب تزايد
�أوجه عدم امل�ساواة داخل املجتمعات والبلدان
وفيما بينها ,ت�ؤدي �إىل زيادة التمييز �ضد
الن�ساء والفتيات .ويف جميع �أنحاء العامل
ُي�ساء ا�ستخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين
لتقييد حقوق املر�أة وتر�سيخ التحيز اجلن�سي
والدفاع عن ممار�سات كره الن�ساء " � .إن ح�صول
املر�أة على خدمات التعليم وال�صحة له منافع
تعود على �أ�رسهن وجمتمعاتهن املحلية ومتتد
�إىل الأجيال املقبلة ,والبقاء ل�سنة درا�سية
�إ�ضافية ميكن �أن ي�ضيف ما يبلغ  25يف املائة
�إىل دخل الفتاة يف امل�ستقبل .
وي�ستطرد الأمني العام قائ ً
ال �أن " امل�ساواة
بني اجلن�سني عن�رص حموري يف خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  ,2030اخلطة العاملية التي
اتفق عليها قادة جميع البلدان بغية الت�صدي
للتحديات التي نواجهها .ويدعو الهدف 5من
�أهداف التنمية امل�ستدامة حتديد ًا � ,إىل حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني جميع الن�ساء

والفتيات ,وهذا �أمر �أ�سا�سي لبلوغ جميع �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�رش"  .ويعرب ال�سيد
جوتريي�ش عن �إلتزامه بزيادة م�شاركة املر�أة
يف جهود ب�سط ال�سالم والأمن .ويزيد قيام
الن�ساء باملفاو�ضات من فر�ص حتقيق ال�سالم
امل�ستدام ,والن�ساء حفظة ال�سالم ُيقل�صن فر�ص
حدوث اال�ستغالل واالنتهاك اجلن�سيني .و يختتم
ر�سالته بالقول " يف اليوم الدويل للمر�أة,
فلنتعهد جميع ًا ببذل ق�صارى جهدنا للتغلب
على التحيز املرت�سخ ودعم امل�شاركة والن�شاط
وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
".
عموم ًا ميكننا �أن نختم �صفحة اليوم بالت�أكيد
على �أن �أهم مظهر من مظاهر رقي الأمم وتقدمها
يف البلدان النامية هو م�ستوى التعليم عامة
(ذكر و�أنثى) وم�ستوى تعليم املر�أة خا�صة,
و�إن �آثار التعليم املبا�رشة وغري املبا�رشة
غري قابلة للح�رص ,فبالعلم ترتفع وبالعلم
يت�سامى الإن�سان ويرقى ,و�إن املردود املادي
للعلم يتبلور يف زيادة الإنتاجية والإبداع
يف العمل واالبتكار .وهذا ال ي�ضاهي مردوده
االجتماعي واملعنوي عرب خلق �أجيال واعية
ذات فكر نيرّ خالق وتفكري منطقي وعلمي .فما
هو �إذ ًا و�ضع املر�أة �إذا حرمت من هذا ال�سالح
البنّاء؟ وكيف ميكن لها �أن تعمل وتنتج ما مل
ن� ّؤمن لها هذا ال�رشط الالزم (العلم) لإثبات
ذاتها؟ ,ميكننا �أن جنيب على هذه الت�سا�ؤالت
ونحن ن�ست�صحب معنا �أهمية م�ساهمة املر�أة يف
البناء االقت�صادي واالجتماعي لتحقيق التنمية
يف املحاور التالية:
 1ازدياد الدخل الوطني وبالتايل زيادةتراكم ر�أ�س املال ال�رضوري لإجناح برامج
التنمية
 2التقليل �إىل حد كبري من ن�سبة ال�سكانالذين يعي�شون كم�ستهلكني فقط �أي عالة على
املنتجني وبذلك تزداد ن�سبة ر�أ�س املال املوجه
�إىل البناء على ح�ساب ر�أ�س املال امل�ستهلك من
الدخل القومي
 3رفع �إنتاجية العمل االجتماعي وهوالركن الأ�سا�سي لتحقيق التنمية  .وقد تنبهت
�إىل هذه احلقيقة جميع البلدان املتقدمة وراحت
تزج بالن�ساء يف العمل  ,كما �إن الدول النامية
ت�سعى �إىل زج الطاقة الن�سائية يف العمل
املنتج .
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ال�سري نحو حترير مدينة نقفة ال�صمود !!!
�إعداد/حممود عبداهلل� /أبوكفاح
اجلزء الثاين
يعد كتاب"الرحلة من نقفة و�إىل
نقفة" للكاتب الدكتور تخ�ستى فقادو
من الكتب القيمة التي �ساهمت يف
تدوين االحداث والعمليات اخلالدة
التي خا�ضها ابطال اجلي�ش ال�شعبي
�إبان فرتة الكفاح امل�سلح من �أجل
حترير نقفة وتخلي�صها من براثن
امل�ستعمر الأثيوبي ,حيث يتناول
الكاتب الذي كان �شاهد عيان على
العمليات الع�سكرية
تلك الفرتة
التي خي�ضت لتحرير نقفة و ح�صارها
ب�إعتباره �أحد امل�ؤ�س�سني لوحدة
العمليات اجلراحية مع زميله برهانى
هيلو اللذان كانا من اوائل �أطباء
اجلبهة ال�شعبية يف امليدان,ويف
هذا املقال الذي �سنقدمه يف حلقات
�سنتناول نق ًال عن م�ضمون هذا الكتاب
عملية حترير مدنية نقفة ..كيف
بد�أت؟ وكيف �إجنزت تلك املعجزة
البطولية ؟.
اجلزء الثاين :
كما ذ كرنا يف اجلزء االول من هذا
املقال ف�إن مقر القيادة الع�سكرية
جلبهة نقفة كان يف منطقة حاالي
التي كانت ترتبع يف قمة جبل
"عنطاي" وللو�صول اىل مقر القيادة
ب�سهولة وبالطريق االن�سب كان البد
من الذهاب مع بع�ض افراد عيادة
الكتيبة 607املتواجدين يف القمة
حيث مقر القيادة ,وبالفعل حتركنا
مع �إثنني من �أفراد العيادة اللذان
كانا يحمالن املاء والطعام لإي�صاله
اىل القيادة واع�ضاء جهازالإت�صال ,
ال�سيما وان القيادة مل يكن مبقدورها
عمل اي �شيئ يف املقر حتى اليكت�شف
العدو مكانهم ,,,فقد كان من
ال�صعب طهي �أي نوع من امل�ؤن يف
املقرب�إ�ستثناء جتهيز ال�شاي وعليه
ف�إن الطعام وغريه من االحتياجات
كانت ت�صل اليهم مرة واحدة يف اليوم
من وادي �إمبالقوا بعد جتهيزها
...وا�صلنا ال�سري يف ذلك الطريق
امللتف حول جبل عنطاي مل�سافة 20
كلم حيث �إ�ستقبلتنا الرياح الهوجاء
والربد القار�س الذي تتميز به القمة
ور�أينا ب�أم �أعيننا ت�أثري تلك االجواء
القا�سية على اع�ضاء القيادة والإت�صال
الذين تغريت �ألوان ب�رشتهم اىل
اللون الرمادي ب�سبب تلك الطبيعة
القا�سية.
بعد ان اخذنا ق�سط من الراحة
طلبنا من اع�ضاء وحدة الإت�صال
�إطالعنا على الدفاعات التي كان
يتخندق فيها رفاقنا املنا�ضلون
وجه ًا لوجه امام دفاعات العدو وكذا
الطبيعة اجلغرافية للأر�ض,وبالفعل
ا�ستجاب لطلبنا حيث توجه بنا اىل
اجلهة ال�رشقية من اجلبل وبعد
حلظات وجدنا انف�سنا وقدجل�سنا يف
موقع يتيح لنا النظر اىل مدينة

نقفة من قمة اجلبل ,ونت�أمل يف
الدفاعات التي كانت ترتكز قواتنا
بداخلها  ,وحينها ادركت بو�ضوح
باننا احرزنا تقدم ًا كبري ًا يف ح�صار
العدو داخل مدينة نقفة وفوق هذا
وذاك فقد �رسرت كثري ًا الن املناطق
املرتفعة املحيطة باملدينة كلها
كانت حتت �سيطرة قواتنا وكنت �أقول
يف قراراة نف�سي" لقد حان وقت نهاية
عمر الكولونيل مامو القائد الع�سكري
االثيوبي داخل نقفة ".
بعد هذه اجلولة الق�صرية عدنا اىل
اجلهة الغربية ,املوقع الذي يجل�س
فيه اع�ضاء القيادة للدرد�شة والتفاكر
حول �آخر امل�ستجدات .
ويف ذلك املوقع وجدت القائد
ال�شهيد علي �سيد عبدالله وكالعادة
بد�أنا يف احلديث معه عن امل�ستجدات
الع�سكرية واجلهود املطلوبة ل�ضمان
�صحة املنا�ضلني وبعده انتقلنا اىل
املو�ضوع الأهم حيث �س�ألني عن
االدوية والآالت الطبية املوجودة
بحوذتنا وقدرة ق�سم االدوية
واملعدات الطبية على تلبية طلبات
االعداد الكبرية من اجلرحى واملر�ضي
 ,وبعد ان �أعطيته االجوبة حول كل
�إ�ستف�ساراته ,اعطاين توجيهات
طلب فيها مني ان ن�ستعد لالو�ضاع
الع�سكرية القادمة ,واخربين اي�ضا
ب�أنه قد �أمر م�س�ؤول ق�سم ال�صحة
بان ير�سل الينا االدوية واالجهزة
الطبية الكافية ,وعند �سماعي هذا

الكالم من ال�شهيد علي �سيد عبدالله
كدت ان �أطري من الفرح وعلى الفور
نزلت مهرو ًال من قمة اجلبل يف طريقي
اىل وادي �إمبالقو".
عند و�صويل اىل وادي �إمبالقوا
�إلتقيت بالرفيق كربوم وتفاهمنا
حول التجهيزات املطلوبة ومنه
توجهت اىل موقع عملي  ,اما هو فقد
كان ي�ستعد يف ذلك امل�ساء للذهاب
اىل بليقات و�إح�ضار االدوية.
يف طريق عودتي اىل طنا�س بد�أ
يجول يف خاطري احللم الذي حلم
به الرفيق �إ�ستيفانو�س ع�ضو ق�سم
الإمداد والذي قال لنا فيه �سنحرر
مدينتني بتقدمي عدد قليل من ال�شهداء
ومنذ ذلك اليوم كنت �أبحر يف التنب�ؤ
بهذين املدينتني و�أقول يف نف�سي
انهما �ستكونان �أفعبت
و نقفة  ,كما
بد�أت اتذكر

الغزو ,و�صلت اىل موقعى الذي كنت
اق�صده.
لقد د�أبت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا منذ ذلك اليوم يف الإ�ستعداد
لتنفيذ عملية حترير مدينة ال�صمود
نقفة ونحن من جانبنا يف العيادةكنا ننتظر و�صول االدوية واملعدات
ب�أ�رسع ماميكن ,حيث مت �إعالمنا بان
ال�سيارة التي �ستح�رض لنا الإمدادات
الطبية �ست�صل
الينا يف

وانا �أ�سري يف الطريق لوحدي حديث
الدكتور نر�آيو بخ�صو�ص حترير مدينة
كرن والذي قال يل م�سبق ًا اننا وحتى
نحرر مدينة كرن �سنحتاج اىل دبابات
ولكن من �أين ميكننا احل�صول على
هذه الأ�سلحة الثقيلة,وانا من جانبي
كنت اقول اذا �سيطرنا على مدينتي

الع�رشين من مار�س حتى نقوم
الالزمة
بالإ�ستعدادات الطبية
ملواجهة �أي طارئ مثلنا مثل بقية
عيادات الكتائب االخرى التي كانت
هي اي�ض ًا جتري الإ�ستعدادات املطلوبة
للمعركة القادمة .
انه امر مثري للغ�ضب ان ت�صادفك
معوقات مل تكن تتوقعها وانت ت�ستعد
للقيام مبهمة حيوية كتلك التي كنا
نت�سابق فيها مع الزمن لإجنازها
,لقد كان يوم احلادي والع�رشين من
مار�س يوم ًا ثقي ًال والكل يف دوامة من
القلق,حيث ظل قائد اجلبهة ي�س�أل
ب�أ�ستمرار عرب مبعوثه اىل �إمبالقوا
التي تبعد م�سرية يوم كامل بال�سري
على الأقدام ,ما �إذا و�صلت املعدات
الطبية واالدوية الينا ام ال ,فبالرغم
من ت�أكدنا بان هذه االدوية واملعدات
قد حتركت ب�إحدى ال�سيارات من
منطقة بليقات اال اننا كنا قلقني من
العوائق التي قد ت�صادفها كتعر�ضها
حلادث او عطل طارئ.
وبينما نحن قلقون لعدم و�صول
تلك ال�سيارة منت اىل ا�سماعنا اخبار
تبعث الأمل يف القلوب وحت�ض على
ال�صرب واملثابرة,االول هو ان الكتيبة
الثالثة التابعة للجي�ش ال�شعبي
والتي كانت تعرف ب كتيبة الهجوم
اخلاطف قد نزلت من املرتفعات
ومتركزت يف �ضواحي منطقة �إمبالقو
لأخذ ق�سط من الراحة ومن ثم ال�رشوع
يف تنفيذ الهدف الذي �أتت من �أجله,
واخلرب الثاين هو ان الهجوم النهائي
على مدينة نقفة و�إنتزاعها من براثن
العدو بات وا�ضح ًا وو�شيك ًا .
ومن املعلوم ان الكتيبة الثالثة

نقفة و�أفعبت بالأ�سلحة اخلفيفة
واملورترات املتوفر ة لدينا �سنزيد
بالت�أكيد قدراتنا الع�سكرية من خالل
الإ�ستيالء على الأ�سلحة الثقيلة من
يد قوات العدو املتمركزة يف هاتني
املدينتني ,و�سن�ستغل الدبابات
واملدرعات وال�سيارات الع�سكرية
امل�سلوبة يف حترير مدينة كرن ومن
ثم نوا�صل امل�سرية حتى حترير كامل
الرتاب الوطني ,وبينما انا يف هذه
الدوامة من التفكري العميق والتنقل
بني الإبحار يف املزيد من اخلياالت
وتذكر الأيام الع�صيبة التي مرت
بنا يف الأ�شهر ال�سبعة املا�ضية من

كانت قد وجدت الإ�شادة والتقدير
بف�ضل الهجوم اخلاطف الذي �شنته على
مع�سكر العدو يف منطقة "هربنقاقا"
و�إحلاق خ�سائر فادحة بجنوده يف
و�ضح النهار ,وان قدومها اىل �ضواحي
نقفة كان ي�شري اىل �إمكانية الإ�ستفادة
من جتاربها يف الهجوم خالل �ساعات
النهار,فاجلنود ظلوا يت�ساءلون مرار ًا
وتكرار ًا قائلني ملاذا الننفذ هجماتنا
مع وجود ا�شعة ال�شم�س ,ولكن يف
احلقيقة ف�إن ال�سبب الرئي�سي يف
عدم �سماح القيادة بتنفيذ الهجوم
بالنهار والرتكيز على الهجوم الليلي
هو علمها مبحدودية قدرات اجلي�ش
ال�شعبي يف تلك الفرتة.
ان الكتائب التي كانت جاهزة
خلو�ض معركة حترير نقفة هي
الكتيبة 500,607,301,3,1ا�ضف
اىل افرادمن اال�سلحة الثقيلة الذين
اتو من املرتفعات مع الكتيبة
العا�رشة ,والذين كانوا مت�سلحني
ب�أ�سلحة حديثة زادت من معنوياتنا
وتفا�ؤلنا ب�إقرتاب الن�رص على العدو
يف جبهة نقفة .
لقد حددت القيادة املواقع التي

�سيعالج فيها اجلرحى من كل
كتيبة,جرحى الكتيبة  500و  1يف
اجلهة ال�رشقية,وجرحى الكتيبة
الثالثة يف اجلهة اجلنوبية ,وجرحى
الكتيبة  607يف منطقة �إمبالقوا  ,اما
الكتائب التي كانت متمركزة يف �شمال
نقفة فقد تقرر ان تر�سل جرحاها اىل
عيادة منطقة طنا�س  ,فبالرغم من �أن
اال�ستعدادات كانت كبرية ومعنويات
اجلنود يف �أوجها اال ان ت�أخر الأدوية
واملعدات الطبية �أدخلنا يف دوامة من
القلق ,حيث ظل قائد اجلبهة ي�س�أل
ب�إ�ستمرارا ما �إذا و�صل الدواء ام ال
طوال اليوم منذ �رشوق ال�شم�س وحتى
غروبها .
يف احلادي والع�رشين من مار�س
1977م حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء ومع بدء ت�سلل الظالم و�صلت
ً
ال�سيارة املحملة بالأدوية واملعدات
الطبية والتي �إنتظرناها طوي ًال اىل
منطقة ظربا حيث اخربنا ال�سائق
ب�أنه كان قد اوقف ال�سيارة على
جانب الطريق ,وعلى الفور ذهبنا
اىل املوقع وقمنا ب�إنزال ال�شحنة من
ال�سيارة ومن ثم توزيع االدوية على
الوحدات املعنية ,وبعد ان �أخذ ت
وحدة العمليات مايكفيها من الدواء
نقلنا ماتبقى من ادوية اىل منطقة
�إمبالقو وقمنا بتوزيعه على عيادات
الكتائب يف مواقعها مب�ساعدة ثالثة
افراد من ق�سم الإمداد  ,الن الكتائب
وب�سبب انهماكها باال�ستعدادات
الع�سكرية مل تتمكن من �إر�سال ممثلني
لإ�ستالم ح�صتها من الدواء .
يتبع...
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�إعداد
عبد الوهاب حممد �أمان
alhadisasport@zena.gov.er

توتنهام ينهي نزهته ب�سدا�سية يف �شباك ميلوول

يوفنتو�س يوا�صل رحلته نحو ك�أ�س ايطاليا

اكت�سح توتنهام هوت�سرب �ضيفه
ميلوول من الدرجة الثانية الإنكليزية
ب�سدا�سية من االهداف على ملعبه
"وايت هارت الين" ،ليبلغ ن�صف
نهائي م�سابقة ك�أ�س االحتاد االنكليزي
لكرة.ويدين توتنهام بفوزه �إىل
الكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني
الذي �سجل ثالثية ،والدمناركي
البديل كري�ستيان �إيريك�سن الذي مهد
الطريق �أمام فريقه بت�سجيله الهدف
الأول ومتريره كرتني حا�سمتني.
ومل تكن بداية املباراة مثالية
لتوتنهام �إذ خ�رس جهود هدافه
هاري كاين� ،صاحب ثالثية الفوز
على فولهام يف ثمن النهائي ،بعد
تعر�ضه للإ�صابة يف الدقائق الأوىل ما
ا�ضطر مدربه الأرجنتيني ماوريت�سيو
بوكيتينو �إىل ا�ستبداله بايريك�سن
(.)10

�سيتي وار�سنال يف املربع الذهبي لك�أ�س انكلرتا
بات مان�ش�سرت �سيتي وار�سنال اول
املت�أهلني اىل الدور ن�صف النهائي
مل�سابقة ك�أ�س االحتاد االنكليزي
لكرة القدم ،بفوزهما على ميدلزبره
بهدفني ولينكولن �سيتي وخما�سية
نظيفة من االهداف يف افتتاح الدور
ربع النهائي.
يف املباراة االوىل� ،سجل اال�سباين
دافيد �سيلفا ( )3واالرجنتيني �سريخيو
الهدفني.ووا�صل
()67
اغويرو
مان�ش�سرت �سيتي م�شواره يف امل�سابقة
التي يعقد عليها اماال كبرية كونها
االكرث �ضمانا الحرازه اللقب االول مع
املدرب اال�سباين بيب غوارديوال يف
مو�سمه االول معه،علما بان م�سابقة
دوري ابطال اوروبا هي الهدف التي
مت التعاقد معه من �أجله ال�صيف
املا�ضي.

ويحل مان�ش�سرت �سيتي الذى فاز
بخما�سية من االهداف مقابل ثالثة
اهداف �ضيفا على موناكو الفرن�سي
االربعاء املقبل يف اياب ثمن نهائي
امل�سابقة القارية العريقة .وكان
غوارديوال اعلن انه لن يبقى فرتة
طويلة مع ناديه يف حال مل يحرز اي
لقب يف مو�سمه االول معه ،وهو ما
�سي�شكل �سابقة يف م�سريته.
ويف املباراة الثانية،عانى ار�سنال
يف ال�شوط االول امام لينكولن �سيتي
قبل ان يفر�ض �سيطرته يف ال�شوط
الثاين ويح�سم املباراة بخم�سة اهداف
نظيفة عرب ثيو والكوت ()45+1
والفرن�سي اوليفييه جريو ( )53ولوك
ووترفول ( 58خط�أ يف مرمى فريقه)
والت�شيلي اليك�سي�س �سان�شيز ()73
والويلزي ارون رام�سي (.)75

ريال مدريد ي�ستغل �سقوط بر�شلونة ويعتلي �صدارة الليغا اال�سبانية
ا�ستغل ريال مدريد �سقوط غرميه
بر�شلونة �أمام ديبورتيفو الكورونيا
ليعود �إىل �صدارة الدوري الإ�سباين
بفوزه ال�صعب على ريال بيتي�س بهدفني
مقابل هدف ،يف املرحلة  27من البطولة
الأ�سبانية لكرة القدم " الليغا".
عانى ريال مدريد قبل �أن يحقق
االنت�صار بف�ضل هدف من ر�أ�س قائده
�سريخيو رامو�س .81وكان املرينغي
ت�أخر بهدف عك�سي �ساهم يف �إدخاله
احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س
يف الدقيقة  ،25لكن النجم كري�ستيانو
رونالدو عادل النتيجة بر�أ�سه يف الدقيقة
.41ولعب الفريق الأندل�سي الزائر
بع�رشة العبني منذ الدقيقة  78بطرد
العبيه الإيطايل كري�ستيانو بيت�شيني.
وانقذ نافا�س مرماه من التعادل برباعة
فائقة قد تخفف من وط�أة اخلط�أ الأول،
عندما وقف يف وجه ر�أ�سية �سانابريا يف
الوقت بدل ال�ضائع (.)90+2
ريال مدريد ا�ستعاد عر�ش الليغا
حتى قبل �أن يخو�ض مباراته امل�ؤجلة
مع �سلتا فيغو ،وذلك حني ا�ستفاد من
خ�سارة بر�شلونة املفاجئة اليوم �أمام
ديبورتيفو بهدفني مقابل هدف.و�صار
ر�صيد فريق املدرب الفرن�سي زين الدين
زيدان  62نقطة ،مقابل  60لرب�شلونة
يف املركز الثاين� .أما بيتي�س فتوقف
ر�صيده عند النقطة  28يف املركز .14
بر�شلونة يتجرع الهزمية
وفاز ديبورتيفو الكورونيا �ضيفه
بر�شلونة حامل اللقب بهديف مقابل
هدف.ورفع ديبورتيفو ر�صيده اىل
 27نقطة وابتعد عن منطقة اخلطر يف

املركز اخلام�س ع�رش ،واوقف ر�صيد
بر�شلونة عند  60نقطة.
مني بر�شلونة بخ�سارته االوىل منذ
هزميته القا�سية امام باري�س �سان
جرمان الفرن�سي يف ذهاب ثمن نهائي
دوري ابطال اوروبا (برباعية من
االهداف) يف  14فرباير ،وبعد خم�سة
انت�صارات متتالية ثالثة .
وعاد بر�شلونة اىل ار�ض الواقع
بركلتني ركنيتني بعد "املعجزة والت�أهل
الدراماتيكي" اىل ربع نهائي دوري ابطال
اوروبا.
وافتتاح الالعب خو�سيلو ال�سجل
التهديفي للديبور فى الدقيقة تابعها من
م�سافة قريبة يف قلب املرمى (.)40ويف
م�ستهل ال�شوط الثاين ،خطف �سواريز
بعد مرور اقل من دقيقة هدف التعادل
(.)46وتلقت �شباك الفريق الكاتالوين
هدفا �آخر عرب اليخاندرو "اليك�س"
برغانتينو�س بعد �سل�سلة من الفر�ص
املتتالية لأ�صحاب الأر�ض.
و�سقط �سلتا فيغو على ار�ضه امام
فياريال بهدف وحيد اثر ركلة حرة
نفذها االرجنتيني ماتيو مو�ساكيو
وتابعها العمالق روبرتو �سولدادو بر
�أ�سه يف ال�شباك يف الدقيقة االخرية من
ال�شوط االول (.)45
ووقف ر�صيد �سلتا فيغو عند  35نقطة
يف املركز احلادي ع�رش ،فيما �صار
فياريال �رشيكا يف املركز اخلام�س
لريال �سو�سييداد ( 48نقطة) الذي �سقط
امام �ضيفه اتلتيك بلباو بهدفني �سجلهما
راوول غار�سيا ( 28من ركلة جزاء)
وايناكي وليام�س (.)56ورفع اتلتيك

بلباو ر�صيده اىل  44نقطة يف املركز
ال�سابع ،وبقي مناف�سا لريال �سو�سييداد
وفياريال على احدى بطاقتي الت�أهل اىل
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ".وحرم
اتلتيك م�ضيفه من ت�ضييق اخلناق على
اتلتيكو مدريد الرابع و�آخر املت�أهلني
اىل دوري ابطال اوروبا حاليا حيث
يتخلف عنه بفارق  4نقاط.
�إ�شبيلية يتعرث جمدد ًا و�أتلتيكو ينت�صر ب�صعوبة
وتعرث �إ�شبيلية الثالث مرة ثانية
على التوايل ب�سقوطه يف فخ التعادل
�أمام �ضيفه ليغاني�س املتوا�ضع بهدف
مقابل هدف.افتتح ليغاني�س الت�سجيل
مبكر ًا بطريقة فنية عن طريق الربازيلي
غابرييل ( ،)3بيد �أن �أ�شبيلية عادل
النتيجة بوا�سطة املونتينيغري �ستيفان
يوفيتيت�ش(.)43وا�ستقر ر�صيد �إ�شبيلية
عند النقطة  57يف املركز الثالث ،بينما
�أ�صبح ر�صيد ليغاني�س  25يف املركز
.16و�سجل ادغار مندي�س هدف ًا قات ًال يف
الدقيقة الأوىل من الوقت بدل ال�ضائع
منح االفي�س العا�رش الفوز على م�ضيفه
ملقة اخلام�س ع�رش بهدفني مقابل هدف.
من جهته جنح �أتلتيكو مدريد باخلروج
منت�رص ًا ب�صعوبة بالغة على م�ست�ضيفه
غرناطة بهدف �سجله هدافه الفرن�سي
�أنطوان غريزمان يف الدقيقة .84ورفع
فريق املدرب الأرجنتيني دييغو
�سيميوين ر�صيده من النقاط �إىل 52
يف املركز الرابع ،بينما ال يزال ميلك
غرناطة  19نقطة يف املركز .18وي�ستعد
�أتلتيكو مدريد ملواجهة باير ليفركوزن
الأملاين الأربعاء يف دوري الأبطال بعد
فوزه ذهاب ًا .4-2

و�سجل يوفنتو�س املت�صدر ركلة
جزاء يف الدقيقة ال�سابعة من الوقت
بدل ال�ضائع هزم فيها �ضيفه ميالن
�سابع الرتتيب بهدفني مقابل هدف يف
افتتاح املرحلة .ووا�صل يوفنتو�س
رحلته بنجاح نحو لقبه ال�ساد�س على
التوايل ،اذ رفع ر�صيده اىل  70نقطة
من  28مباراة ،بفارق ثمانية نقطة عن
روما الذى ا�ستعاد مركز الو�صافة.
وعزز يوفنتو�س ر�صيده الناجح
�ضد ميالن يف الدوري على ملعب
يوفنتو�س �ستاديوم اىل  6انت�صارات
متتالية ،وعو�ض خ�سارته ذهابا
يف ميالنو بهدف مانويل لوكاتيلي.
وافتتاح املغربي املهدي بنعطية
ال�سجل التهديفى لفريق يوفنتو�س فى
الدقيقة (.)30
وبرغم التقدم امل�ستحق،عادل ميالن
قبل نهاية ال�شوط االول،بوا�سطة
الكولومبي كارلو�س باكا الذي �سدد
من م�سافة قريبة يف مرمى احلار�س
الدويل املخ�رضم جانلويجي بوفون
(.)43وترجم ديباال ركالت اجلزاء
التى احت�سبت مل�صلحة فريقه �إىل
هدف التقدم والنقاط الثالث فى
الدقيقة ال�سابعة من الوقت املحت�سب
بدل ال�ضائع من املواجهة.
روما يحقق املطلوب منه يف الدوري االيطايل
وفاز روما الثاين على م�ضيفه
بالريمو بثالثية من االهداف ،ونابويل
الثالث على �ضيفه
كر و تو ين
بنتيجة
مما ثلة
فى

مو ا جهة
ا خر ى
ال�سرييا
من
االيطالية.وحقق روما فوزا
كان بحاجة اليه اكرث من اي وقت
م�ضى حيث يعي�ش رجال املدرب
"لوت�شانو �سباليتي" فرتة �صعبة جدا
و�ضغوطا متزايدة بعد ان خ�رسوا يف
اربع من �آخر خم�س مباريات خا�ضوها
يف جميع امل�سابقات ،احداها امام
نابويل بهدف مقابل هدفني ال�سبت
املا�ضي يف الدوري.
وابقى الفوز روما على بعد ثماين
نقاط من يوفنتو�س املت�صدر وبطل
املوا�سم اخلم�سة املا�ضية،ورفع
معنويات العبيه قبل ان ي�ست�ضيف
ليون الفرن�سي اخلمي�س املقبل يف
اياب ثمن نهائي الدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" بعد ان خ�رس امامه
بهدفني مقابل اربعة اهداف ذهابا.

وافتتح �ستيفان ال�شعراوي الت�سجيل
لروما ( ،)22ويف ال�شوط الثاين ،عزز
البو�سني ادين دزيكو تقدم ال�ضيوف
بالهدف الثاين ( )75رافعا ر�صيده
ال�شخ�صي اىل  20هدفا يف املركز
الثاين على الئحة ترتيب الهدافني.
واختتم الربازيلي برونو الثالثية فى
الدقيقة االوىل من الوقت املحت�سب
بدل ال�ضائع .ورفع روما ر�صيده اىل
 62نقطة،وبقي متقدما بفارق نقطتني
على نابويل الذي حقق فوزا متوقعا
على �ضيفه كروتوين الوافد اجلديد اىل
النخبة و�صاحب املركز قبل االخري.
واحتاج نابويل اىل ركلة جزاء
الفتتاح الت�سجيل بوا�سطة لورنت�سو
اين�سينيي (.)32ويف ال�شوط الثاين،
ا�ضاف النجم البلجيكي دري�س مرتنز
هدف االطمئنان من ركلة جزاء ثانية
(.)66ورفع مرتنز ر�صيده اىل  19هدفا
و�صار �رشيكا لالرجنتيني غونزالو
هيغواين (يوفنتو�س) يف املركز الثالث
على الئحة ترتيب الهدافني.وانفتحت
�شهية نابويل على الت�سجيل ،وا�ضاف
اين�سينيي الهدف الثاين ال�شخ�صي
والثالث لفريقه (.)70
ثالثيتان ارجنتينيتان النرت ميالن
وحقق انرت ميالن فوزا �ساحقا
على �ضيفه اتاالنتا مفاج�أة املو�سم
ب�سباعية من االهداف مقابل هدف.
يف املقابل وقف ر�صيد اتاالنتا الذي
تراجع اىل املركز ال�ساد�س
غري امل�ؤهل اىل �إحدى
ا مل�سا بقتني

ا ال و ر و بيتني ،
عند  52نقطة.
و�سيطر انرت ميالن على
املجريات منذ البداية ،واجهز على
ال�ضيوف يف ال�شوط االول بف�ضل
االرجنتيني ماورو ايكاردي الذي
�سجل ثالثة اهداف متتالية (هاتريك)
خالل  9دقائق ،افتتحها بعد ركلة
حرة ( ،)17ومواطنه ايفر بانيغا الذي
�سجل ثالثية اي�ضا وهدفا بوا�سطة
روبرتو غاليارديني ،فيما احراز
الهدف ال�رشفى لفريق املنهزم رميو
فرويلر .
وخ�رس �سا�سوولو امام �ضيفه
بولونيا بهدف  ،واكت�سح كييفو �ضيفه
امبويل برباعية نظيفة.ومني بي�سكارا
العائد اىل الدرجة االوىل و�صاحب
املركز االخري ،بالهزمية احلادية
والع�رشين امام �ضيفه اودينيزي
بهدف مقابل ثالثة اهداف.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()112

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

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

جدول �إجتماعات مثمر للمنظمة االفريقية يف دورتها اخلام�سة بالعا�صمة ا�سمرا

جناحات كبرية تواكب اجلمعية العمومية ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية بافريقيا

اختتمت ام�س االثنني �أعمال االجتماع
اخلام�س للجمعية العمومية ملنظمة
الريا�ضة الع�سكرية االفريقية ()OSMA
بفندق ا�سمرا بال�س.
وانتخبت اجلمعية العمومية للمنظمة
الع�سكرية االفريقية الذي �شارك يف
�إجتماعاتها � ،أزيد من  50وفدا ر�سميا
ميثلون �أكرث من  22دولة افريقية ،
العقيد كابري ديفيد رئي�سا للمنظمة
بالتزكية  ،وان�ضمام ثمانية ع�رش دولة من
بينها ارتريا اىل ع�ضوية الهيئة التنفيذية
للمنظمة.
اجلل�سة اخلتامية التي �إنطلقت يوم
االثنني يف التا�سعة �صباحا � ،إنطلقت
بكلمة لرئي�س الوفد االرتري يف منظمة
الريا�ضة الع�سكرية بافريقيا ()OSMA
العقيد � /سلمون �سيوم  ،قدم الورقة
الأخرية للإجتماعات وماتخم�ضت عنه من
قرارات.
و�أ�شار العقيد � /سلمون �سيوم اىل
تن�صيب مندوب الكامريون العقيد كابري
ديفيد رئي�سا جديدا للمنظمة لوالية متتد
الربع �سنوات مقبلة.
وتناول العقيد� /سلمون �سيوم يف
كلمته �إن�ضمام ارتريا للهيئة التنفيذية
التي ت�ضم  18دولة افريقية  ،نتيجة
�إلتزامها الكامل و�إيفاءها بكافة املتطلبات
املتعلقة بها يف املنظمة.
من ثم قدم قائد هيئة االركان بقوات
الدفاع االرترية الفريق /فليبو�س ولد
يوهن�س كلمة ختامية � ،أكد فيها عن ثقته
التامة خلروج االجتماع بنتائج ونقا�شات
تدفع بتطور الريا�ضة الع�سكرية
االفريقية ،وقال بان االجتماعات منا�سبة
لعك�س جتربة ارتريا يف هذا املجال و�إبراز
�صورتها احلقيقية .
و�أ�شار الفريق  /فليبو�س عن �إميانه
ب�أن ت�ساهم االجتماعات املثمرة التي ظلت
تقام  ،من �أجل غر�س امل�ساعي الرامية
للتطور الريا�ضي وبث الروح املعنوية
يف خارطة الريا�ضة الع�سكرية  ،متمنيا ً
�أن يكون امل�شاركني يف االجتماعات قد
تر�سخت لديهم �صورة طيبة عن ال�شعب
االرتري وعن ارتريا.
وتلى ذلك مرا�سم تقليد الرئي�س
املنتخب للمنظمة االفريقية للريا�ضة
الع�سكرية العقيد كابري ديفيد مبن�صبه
اجلديد .
و�أ�شاد العقيد /كابري يف الكلمة االوىل
التي قدمها عقب ت�سلمه هذا املن�صب
 ،بتعاون ارتريا واجلهات املنظمة يف
اجناح �أعمال االجتماع الع�سكري  ،واكد
على العمل بالتن�سيق مع الدول االع�ضاء
وخا�صة اع�ضاء الهيئة التنفيذية الجناح
اهداف املنظمة.

جانب من االجتماع اخلتامي للجمعية العمومية

تبادل للدروع التذكارية يف ختام االجتماع

و�أو�ضح الرئي�س اجلديد الذي ت�سلم
املن�صب من �سلفه ال�سابق اجلزائري
بنزين مقداد  ،عن �إمتنانه للح�ضور
وامل�شاركني يف االجتماعات  ،داعيا
للعمل معا من �أجل تطوير وتنمية منظمة
(  )OSMAوالتعاون �سويا ً بهدف جتاوز
العوائق والتحديات التي تواجه.
لي�ضيف امل�س�ؤول اجلديد  ،ب�أن املرحلة
املقبلة �سوف تتطلب ترجمة القرارات
والتو�صيات التي متت املوافقة عليها
اىل ار�ض الواقع  ،وهو مايت�أتى يف البداية
بالعمل من االطر والفروع الداخلية اىل
جانب التو�أمة الثنائية التي جتمع املنظمة
مع امل�ؤ�س�سات العاملية.
و�شهدت اجلل�سة اخلتامية تقليد
رئي�س منظمة (  ، )OSMAالعقيد/
كابري ديفيد االو�سمة الفخرية والدروع
التذكارية  ،لكل من قائد هيئة االركان
الفريق /فليبو�س ولديوهن�س  ،ووزير
التعدين الفريق� /سبحت افرمي ،
والعميد /تخلي مكائيل هبتو  ،والعقيد/
كيداين ت�سفاي والعقيد� /سلمون �سيوم

 ،باال�ضافة اىل ال�سفري  /زمدي تخلي
مفو�ض مفو�ضية الثقافة والريا�ضة.
امل�ؤمتر ال�صحفي ..وختام االجتماعات
ويف اخلتام  ،عقد م�ؤمترا �صحفيا ح�رضه
كبار امل�س�ؤولني يف منظمة الريا�ضة
الع�سكرية بافريقيا ( ، )OSMAاىل
جانب العقيد /كيداين ت�سفاي م�س�ؤول
فرع االر�شاد والتوجيه املعنوي بوزارة
الدفاع والعقيد� /سلمون �سيوم م�سو�ؤل
اللجنة االوملبية واالحتادات الريا�ضية

كبار امل�س�ؤولني وهم يردون على �أ�سئلة ال�صحفيني يف امل�ؤمتر ال�صحفي

يف دوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط

البحراالحمر �أخر الوا�صلني ملحطة الإنت�صارات..وقزاباندا يو�سع الفارق

�إنطلقت اول �أم�س االحد مناف�سات
اجلولة ال�ساد�سة من دوري الدرجة االوىل
لكرة القدم باالقليم االو�سط  ،باقامة

مواجهتني هامتني  ،كان الفوز يف االوىل
حليف البحراالحمر يف �سابقة غريبة هذا
العام  ،وانتهت الثانية بتعادل خميب

بوزارة الدفاع االرترية ومتت االجابة على
العديد من اال�سئلة املطروحة.
وتطرق امل�ؤمتر ال�صحفي � ،أهمية
القرارات التي متت امل�صادقة عليها
يف اجلمعية العمومية واالليات املتبعة
لتنفيذها  ،ف�ضال عن �سبب �إختيار
ارتريا ال�ست�ضافة �إجتماعات اجلمعية
العمومية  ،و�إمكانية ا�ست�ضافة ارتريا
لبطوالت املنظمة الع�سكرية ودور
الريا�ضة الع�سكرية يف �إف�شاء روح ال�سالم
والوئام بني افراد قوات الدفاع يف القارة
ال�سمراء.
و�أ�شار العقيد /كابري ديفيد يف امل�ؤمتر
ال�صحفي اىل ان اجلمعية العمومية مبوازاة
�إجراء االنتخابات الختيار منا�صب الرئا�سة
وامل�س�ؤولني االخرين  ،ناق�شت خارطة
الطريق للمنظمة الع�سكرية يف العامني
املقبلني  ،وامل�صادقة على امليزانية
املتعلقة بهذه املرحلة.
وعن �إختيار ارتريا ال�ست�ضافة هذا
احلدث الذي يقام مرة واحدة كل عامني ،
�أكد العقيد كابري ان الدافع االول يعود
اىل وجود ارتريا يف ع�ضوية املنظمة
االفريقية  ،ولها م�ساهمات فعالة �،أهمها
االيفاء بكل امل�ستحقات املالية يف الزمن
املحدد  ،كذلك ب�سبب الوقوف عن قرب
على االجنازات االرترية يف املحافل
الريا�ضية الع�سكرية عامليا  ،باال�ضافة
�إىل ذلك ك�سب الإحتكاك واخلربات من

التجربة االرترية يف ال�ساحة الريا�ضية.
وحول �إمكانية ا�ست�ضافة ارتريا
للبطوالت الريا�ضية يف املدى القريب ،
�أجاب الرئي�س املنتخب حديثا اىل امكانية
حتقيق ذلك من خالل الو�صول اىل تفاهم
مع امل�س�ؤولني االرتريني  ،وبالت�شاور
يف املجال والبطوالت التي يختارون
تنظيمها وذلك للأولوية التي تعطيها
املنظمة الع�سكرية الرتريا.
و�أ�شار ال�سكرتري العام للمنظمة /
دجيندوال بيري من جانبه اىل املكانة
الكبرية التي حتتلها ارتريا يف الرتويج
و�إف�شاء ال�سالم وال�صداقة عرب الريا�ضة
 ،معربا ان من �أولويات وواجبات منظمته
العمل على بث روح ال�صداقة والتعاون
عرب الريا�ضة والعمل حتت مظلة الت�ضامن
الريا�ضي  ،وهو مايتما�شى مع مبادئ
املجل�س العاملي للريا�ضة الع�سكرية.
االمني العام املجل�س العاملي للريا�ضة
الع�سكرية ( )CISMالعقيد /دورا مامبي
� ،رصح بدوره قائال ب�أن الريا�ضة الع�سكرية
تلعب دورا كبريا يف بناء ج�سور العالقات
وتوطيد العالقات االخوية بني �أفراد
القوات امل�سلحة  ،ف�ضال عن �إ�سهاماته
الهائلة يف غر�س وتنمية االخالق احلميدة
والروح االيجابية ولذلك من املهم
جدا العمل على دفع وتقوية الريا�ضة
الع�سكرية.
�إجتماع اجلمعية العمومية الذي �إنطلق يف
 11من مار�س حتت �شعار "ال�صداقة عرب
الريا�ضة"  ،حفل بنجاحات كبرية ب�شهادة
وفود الدول امل�شاركة يف االجتماعات
والتي بلغت م�ستويات غري م�سبوقة.
وقد �شاركت يف االجتماع باال�ضافة
الرتريا وفود من دول جنوب افريقيا
 ،اجلزائر  ،غينيا  ،الكامريون  ،كينيا
� ،أوغندا  ،تون�س  ،تنزانيا  ،جمهورية
الكونغو  ،نيجرييا  ،ال�سنغال � ،أنغوال ،
م�رص � ،ساحل العاج  ،زامبيا  ،بوت�سوانا ،
موريتانيا  ،بوركينا فا�سو  ،مايل  ،الكونغو
برازفيل  ،املغرب  ،بوروندي .
وت�أ�س�ست منظمة الريا�ضة الع�سكرية
بافريقيا ( )OSMAيف العام 1994
تزامنا مع �إنعقاد اعمال اجلمعية العمومية
للمجل�س العاملي للريا�ضة الع�سكرية
با�سطنبول الرتكية  ،ويوجد مقرها
الر�سمي بالعا�صمة الكامريونية (ياوندي)
 ،وتنق�سم اىل  5مناطق جغرافية هي:
�شمال افريقيا  ،غرب افريقيا  ،و�سط
افريقيا � ،رشق افريقيا وجنوب افريقيا.

لقزاباندا.
املباراة االوىل التي �إحت�ضنها ملعب
ا�سمرا الدويل  ،كانت بني البحراالحمر
و�سيتي �سنرت حتمل �أهداف وطموحات
متقاربة حلدما بني الطرفني.
وقدم " املوج االحمر" �شوط �أول مثايل
هو االف�ضل له هذا املو�سم  ،حيث عملت
ماكينته التهديفية بال�صورة املطلوبة
وبنجاعة تامة  ،و�سجلت هدفني جاءا
عرب كل القادم اجلديد يوهانا ت�سفاي يف
الدقيقة اخلام�سة ع�رش  ،وهينوك ابرهام
يف الدقيقة اخلام�سة واالربعني على
التوايل.
يف ال�شوط الثاين � ،إنقلبت االمور ر�أ�سا
على عقب ل�صالح فريق �سيتي �سنرت
الذي �سيطر على مفاتيح اللقاء  ،وكان

االكرث تهديدا ملرمى اخل�صم عرب عدة
حماالوت ا�سفرت �إحداها عن هدف
تقلي�ص النتيجة حمل ب�صمة مت�سقن
هيلي يف الدقيقة ال�ستني من عمر
املواجهة .
وخرج البحراالحمر من املواجهة فائزا
بهدفني لهدف واحد  ،لينتزع النقاط
الثالث االوىل له هذا املو�سم.
وعقب املباراة � ،أ�شار مدرب البحراالحمر
 ،امانئيل كح�ساي بامل�ستوى الرائع الذي
قدمه فريقه يف ال�شوط االول  ،م�ؤكدا
ارتفاع من�سوب التجان�س والتفاهم
بني الالعبني اجلدد القادمني للفريق
وال�سابقني الذين ميتلكهم الفريق.
بدوره  ،حت�رس مدرب فريق �سيتي �سنرت
على اخل�سارة "امل�ؤملة" التي تلقاها
فريقه �أمام البحراالحمر  ،م�شريا اىل ان
فريقه �ضيع زمام املباراة يف ال�شوط
االول  ،ويف ال�شوط الثاين مع حماوالت
التدارك والعودة مرة �أخرى اىل اجواء
املباراة كانت الفر�صة مواتية اال انها مل
تكتمل.

بعد ذلك كان املوعد مع مواجهة قزاباندا
املت�صدر للرتتيب العام وال�ساعي اىل
تو�سيع الفارق النقاطي الذي يف�صله
مع اقرب مطارديه اىل  3نقاط � ،أمام
التحرير الذي كان يهمه حت�سني نتائجه
يف اجلدول العام.
بني هذا وذاك �إنطلقت املباراة  ،وانطلق
معها هدير املحاوالتالتهديفية واحلمالت
الهجومية املتتالية على املرميني.
و�سنحت فر�ص باجلملة لالعبي كال
الفريقني  ،بيد �أن غياب اللم�سة االخرية
وافتقاد الرتكيز املطلوب امام املرمى ،
انهى املباراة بالتعادل ال�سلبي  ،ليقت�سم
الفريقان نقاط املواجهة.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات اجلولة
ال�ساد�سة من البطولة العا�صمية اليوم
الثالثاء  ،ب�إقامة مباراتني جتمع االوىل
بني �أخريا �سالم و�سقن للبناء يف حماولة
من االخري العتالء هرم الرتتيب.
�أما الثانية  ،ف�ستدور بني عدولي�س
وعداقحمو�س يف مواجهة متزنة الطموحات
واالمكانيات.
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العدد ()112

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

ق�صة وعربة

ا�صطباحة

دوالرات مقابل100دوالر10

�سفر و�إقامة مرفهة مع راتب جمز… �أف�ضل وظيفة يف العامل
ال�سفر حول العامل لثالثة �أ�شهر مع �إقامة يف �أفخر املنازل واملنتجعات
مدفوعة التكاليف بالكامل ،مع �إمكانية ا�صطحاب رفيق �سفر.
تلك لي�ست دعاية ملوا�صفات رحلة �سياحية ،بل �إعالن وظيفة �شاغرة.
�صاحبة الإعالن �رشكة  ThirdHomeالأمريكية املتخ�ص�صة بت�أجري
املنازل الفاخرة بطريقة خمتلفة ،حيث يتبادل �أ�صحاب تلك املنازل
الإقامة يف عقارات بع�ضهم ملدة حمددة يتم االتفاق عليها.
وحددت ال�رشكة حاجتها ل�شخ�ص خبري يف جمال ال�سياحة املرفهة
ليجوب العامل ويقيم يف العقارات الفاخرة التي ت�سوق لها ال�رشكة،
على �أن تكون له خربة عالية يف الكتابة والت�صوير والت�سويق يف جمال
العقارات الفاخرة ،و�أن يكون نا�شطا على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
ولديه القدرة على ال�سفر �إىل �أي مكان يف العامل.
و�سيتلقى من يحالفه احلظ راتبا �شهريا قدره � 10آالف دوالر ،ي�ضاف �إليها
تكاليف ال�سفر والإقامة ملدة قد ت�صل �إىل � 12شهرا �إن اقت�ضت احلاجة.
وميكن ل�صاحب هذه الوظيفة خالل �أداء عمله يف نقل �صورة مغرية
عن جتربته يف تلك الأماكن� ،أن ي�صطحب رفيق �سفر معه على �أن يتحمل
تكاليف تنقالته و�إقامته.
وللتقدمي على الوظيفة ،طلبت ال�رشكة �إر�سال ت�سجيل فيديو مدته دقيقة
واحدة فقط ،يثبت خاللها املر�سل م�ؤهالته ليكون “�أف�ضل مر�شح لأف�ضل
وظيفة يف العامل”.
التي ت�سوق لنحو
ثمانية �آالف عقارا
فاخرا حول العامل،
�آذار/
�شهر
�آخر
مار�س اجلاري موعدا
نهائيا لتقدمي طلبات
التوظيف.

�أحلى  10فزورة

� 1سار عدد من الأوالد يف �صففكانوا �أربعة �أمام ولد و�أربعة خلف
ولد وولد يف الو�سط فكم كان عدد
الأوالد ؟
� 2أيهما �أوفر �أن تدعو �صديق �إىلال�سينما مرتني و�أن تدعو �صديقني
مرة واحدة ؟
 3ما هي الأعداد اخلم�سة املتتاليةالتي ي�ساوي جمموعها  100؟
�4سائق �سيارة كان ي�سري يفال�شارع باجلهة اليمنى فج�أة انحرف
جهة الي�سار و�صعدعلى الر�صيف
وخبط رجل وخبط عمود مع ذلك
مل يحرر له �ضابط املرور خمالفة
ملاذا؟
 5كم �شهر يف ال�سنة امليالديةيحتوي على  28يوم ؟
 6رجل ترك  17جمل و�أو�صى ب�أني�أخذ االبن الأول ن�صفها والثاين ثلثها
والثالث ت�سعها فجاء قا�ضي املدينة
راكبا جمله ليف�صل يف هذه الواقعة
فماذا فعل ؟
7ماهو احليوان الذي يوجد عظمهباخلارج وحلمه بالداخل ؟
 8ماهو الطائر امللقب بالطائراجلمل ؟
� 9صف من البط بطة بني بطتنيوبطة خلفها بطتني وبطة �أمامها
بطتني كم عدد البط ؟
 10ماهو احليوان املائى الذى له 3قلوب ؟

الإجابات اخلا�صة بالألغاز
املوجودة بالأعلى
� 5 1أوالد� 2صديقني مرة واحدة (لأنعندما �أدعو �صديق واحد مرتني
�س�أذهب معه يف كل مرة)
22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 3 - 4لأنه كان ي�سري بدون �سيارة
 5كل ال�شهور6وجد �أن  17ال تقبل الق�سمة�إال على نف�سها ف�أ�ضاف جمله �إىل
الو�صية ف�أ�صبحوا  18فق�سمها على
ن�صفني ف�أخذ الأول ت�سعة ثم ق�سمها
على ثالثة ف�أخذ الثاين الثلث وهو
 6جمال ثم ق�سم العدد على ت�سعة
ف�أخذ الثالث جمالن وبقي واحد
�أخذه القا�ضي مرة �أخرى
7ال�سلحفاة8النعامةلأنها ت�ستطيع �أن تظل �أيام ًا
بدون �أن ت�رشب ماء بالإ�ضافة �إىل
م�شيتها التى ت�شبه م�شيت اجلمل
 3 9بطات 10-الأخطبوط

كان هناك مهند�س ًا وطبيب ًا م�سافران علي منت طائرة جنب ًا �إيل جنب،
وخالل الرحلة اجلوية الطويلة بالطائرة �شعر الطبيب بامللل ال�شديد
فاقرتح علي املهند�س �أن يلعب معه لعبه م�سلية وجميلة حتي مير
الوقت �رسيع ًا ،فنظر له املهند�س واعتذر منه ب�شكل دبلوما�سي ونظر
�إيل الناحية االخري وتظاهر باال�ستغراق يف النوم .
غ�ضب الطبيب لفعل املهند�س ولكنه حاول ان يتجاهل املوقف ومرت
عدة دقائق �أخري والطبيب يعد الوقت الذي مير ببطء و�شعر باململ
ال�شديد ،فاقرتح علي الطبيب من جديد حماو ًال �إثارة اهتمامه قائ ًال :
حق ًا �أنها لعبة م�سلية ورائعة جد ًا و�سوف ا�رشح لك االن كيفية لعبها،
بد�أت مالمح ال�ضيق تظهر علي وجه املهند�س الذي ظل ي�ستمع �إليه يف
عدم اهتمام ،فاكمل املهند�س كالمه قائ ًال � :سوف ا�سالك �س�ؤا ًال وان مل
تعرف اجلواب تعطيني  10دوالرات ،ثم ت�سالني انت �س�ؤا ًال وان مل اعرف
اجلواب ادفع لك انا  10دوالرات .
و من جديد اعتذر له املهند�س وا�ستمر يف نومه مرة اخري كما فعل
يف املرة ال�سابقة ،ازداد �ضيق الطبيب وازداد ا�رصاره علي اللعب مع
املهند�س ،فقال له بحما�س  :ح�سن ًا ان مل تعرف اجلواب تعطيني
 10دوالرات ،وان مل اعرف انا اجلواب اعطيك  100دوالر  ..هنا فكر
الطبيب لعدة حلظات ثم ما لبث �أن وافق علي العر�ض الذي اثار ف�ضوله
واهتمامه كثري ًا .
�سال الطبيب ال�س�ؤال االول وهو  :ما هي امل�سافة بني االر�ض والقمر،
فبادر املهند�س علي الفور ودفع للطبيب  10دوالرات ،ثم اتي دوالر
املهند�س ف�س�أل الطبيب  :ما هو ال�شئ الذي ي�صعد اجلبل علي ثالثة
وينزل علي اربعة ،نظر اليه الطبيب يف ارتباك وحرية �شديدة ،واخذ
يفكر ويفكر ولكنه ف�شل يف ايجاد اجلواب ،فقام باخراج حا�سوبة النقال
وبدا يبح�س عن اجابة للفز ولكنه ف�شل اي�ض ًا ،وبعد حوايل �ساعة ا�ست�سلم
وقام باعطاء  100دوالر للمهند�س ،فما كان من املهند�س �إال ان ابت�سم له
بدبلوما�سية واخذ النقود وو�ضعها يف جيبه ثم نظر �إيل الوجة االخري
الكمال نومه من جديد .
ا�ستاء الطبيب كثري ًا من فعل املهند�س وعدم اكرتاثة ،فايقظة و�ساله
 :ولكن ما هو اجلواب لذلك ال�س�ؤال ،فلم ينطلق املهند�س ب�أي كلمة،
ولكنه فقط قام باخراج  10دوالرات من جيبة واعطاها للطبيب وعاد
ليكمل نومه مرة �أخري .

عبارات حكم
�أكرث �شيء يقتل الإبداع داخلنا ..هو خوفنا من �سخرية الآخرين ".
جربان خليل
�إن م�شكلتك لي�ست �سنواتك التي �ضاعت  ..ولكن �سنواتك القادمة التي
حتما �إذا واجهت الدنيا بنف�س العقلية - .م�صطفى حممود
�ست�ضيع
ً
املروحة ال تبعث الهواء بل حترك الهواء املوجود فتبد�أ ت�ستمتع
باجلو! كذلك مربرات ال�سعادة موجودة طول الوقت حولك فاكت�شفها
وحرك حياتك الراكدة!
جميل �أن تخلق حتدي بينك وبني ذاتك ،وتُ ثبت مهاراتك لعقلك
توقعت ..
ثم ملن حولك� ،ستكت�شف �أنك �أف�ضل كث ً
ريا مما ّ
الباطني �أو ًالّ ،
حتبني �أو تكرهني جميعها مف�ضلة لدي �إذا كنت حتبني �سوف �أكون
دائم ًا يف قلبك و�إذا كنت تكرهني �سوف �أكون دائم ًا يف عقلك – �شك�سبري
�صمتي اليعني جهلي مبا يدورحويل ...ولكن مايدور حويل
الي�ستحق الكالم...
كن ً
�شخ�صا طي ًبا مع الذين متر بهم و�أنت �صاعد �إىل القمة ،لأنك
�ستلتقيهم عندما تهبط منها! فال �أحد يبقى على القمة طوال احلياة! -
�ستيفن كويف

برجك اليوم!..
برج احلمل
ت�شعر بالراحة التامة فيما يخ�ص ذاتك والأمور التي
تقوم بها ،ويظهر عليك هذا اجلو وينتقل �إىل من هم
قريبني منك .ا�ستغل الفر�صة الآن للتوا�صل مع �أ�شخا�ص
بنف�س العقلية .اكمل خططك ب�أفكار الآخرين وابد�أ يف العمل بطاقة مركزة ،فما كان يبدو غري متاح قد
�أ�صبح الآن يف متناول يدك.
برج الثور
اليوم ال تبدو قادرًا على �إجناز �أي �شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف� .إذا ا�ستمريت يف
العمل بثبات� ،سوف تكت�شف النجاح مرة �أخرى .الو�ضع م�شابه يف حياتك اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا
خطرا
مع الأ�صدقاء .ابحث عن احللول للتناق�ضات و�سوء التفاهم من خالل التوا�صل الهادف .ي�شكل التوتر ً
على �صحتك ،فابحث عن خط و�سط بني اال�سرتخاء والن�شاط.
برج اجلوزاء
يف العمل� ،أنت ذو ت�أثري مهدئ ،ويلج�أ �إليك الزمالء لطلب الن�صيحة وامل�ساعدة ،وما �أح�سن هذا بالن�سبة
لثقتك و�إميانك بذاتك .ت�ستطيع مواجهة �أي �شيء ب�سهولة .لكن ال تن�سى �أقرب الأمور �إىل قلبك لأنك
عندئذ �سوف متر بتجربة التناغم الكامل مع �أحبائك .حالتك ال�صحية ممتازة ،ولكن قد تتح�سن �أكرث من
خالل الأن�شطة الريا�ضية .هذه هي �أحدى طرق الإعداد لأوقات �صعبة قادمة.
برج ال�سرطان
قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن ناحية ،الكثري من الأ�شياء لن ت�سري على رغبتك ،ومن ناحية �أخرى،
�ستجد نف�سك يف مواقف �صعبة ب�سبب من هم حولك .ال تبالغ يف ردة فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة هدوئك،
وحاول فر�ض ذلك على الآخرين وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا من هذا املوقف غري ال�سار.
برج الأ�سد
�أنت ال ت�ستطيع التوقف عن التفكري يف الأحالم امل�ستحيلة ،ولكن ال تقدم على �أية خماطرة قد ينتج عنها
خطرا يف �أنها تنبع من حالة من عدم الر�ضا .لذلك عليك
خ�سارة ما �سبق �إجنازه� .إال �أن هذه الأفكار ت�شكل ً
اكت�شاف ال�سبب يف عدم الر�ضا .ا�سمح لنف�سك باملزيد من ال�سالم وابحث يف ذاتك .عندئذ� ،سوف ت�صل �إىل
جذور امل�شكلة.
برج العذراء
ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة جيدة اليوم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة يف الرتكيز على املهام اليومية .على
الرغم من �صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س� .إذا قمت ب�أف�ضل ما عندك ف�سوف حت�صل على
بع�ض النجاحات املحدودة� ،إال �أنه ال يجب �أن تتوقع الكثري .عندما ت�ستعيد هدوئك وت�صبح �أكرث ثقة،
�سوف تتح�سن الأمور.
برج امليزان
هدوءك وثقتك مينحاك م�صدرًا طبيعيًا للحيوية ،ف�أنت مفعم باحليوية وحتى �أ�صعب الظروف لن متثل
�أية عواقب بالن�سبة لك .ت�ستطيع االنغما�س يف احلياة بدون تردد .ا�ستعد ل�شيء خا�ص ،وذلك لأن املحيطني
بك مبهورون بك� .إذا �أردت البدء يف م�شروعات جديدة ،لن يكون لديك نق�ص يف عدد امل�ؤيدين.
برج العقرب
عن قريب� ،ستواجه حتديات وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من يعمل �ضدك �أو ي�سبب م�ضايقات بتواجده
باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل بتوازنك .بالتايل يجب الأخذ بعني االعتبار �أقل ت�أثري �سلبي قد يكون لتلك
العوائق العابرة على م�سار حياتك يف حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل ب�ساطة.
برج القو�س
حاليًا� ،أنت قادر على االندماج بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع ،وت�سود الأجواء تناغم وتوافق من
حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات ترفيهية مذهلة �أو يف العمل لدفع الأمور
وتكون فرد منتج.
برج اجلدى
�ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم ،فاحر�ص على �أن تقابل ذلك الود بنف�س القدر و�سوف
تك�سب �أ�صدقاء العمر! وقد يحالفك احلظ وتلتقي ب�شريك حياتك.
برج الدلو
�سوف يقوم العديد من النا�س باقرتاح �أفكار ومفاهيم جديدة عليك .تقبل تلك املبادرات وامل�ساعدة
واحت�ضن تنوع الفر�ص الذي ينتج عن ذلك� .سوف حترز تقدم غري متوقع و�ستخطو خطوة كبرية بتجاه
الهدف الذي تطمح �إليه منذ زمن .املخاطرة من قبلك يجب �أن تكون مدرو�سة حتى ال تفقد كل ما حققته
حتى الآن.
برج احلوت
جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي مع الأ�شخا�ص يف الوقت احلايل ،فالكل يبدو منجذبًا �إليك ،كما �أن
ال�صالت التي قد يكون لها ت�أثريًا �إيجابيًا على م�ستقبلك تظهر يف كل مكان .ت�أكد من �أنك ُت َق ِدر ه�ؤالء
الأ�شخا�ص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي ت�أتي من خاللهم وكذلك لقيمتهم ال�شخ�صية
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

