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جمل�س الوزراء يختتم اجتماعه
وتو�سيع �شبكة الكهرباء و�ضمان توفري
الوقود والأغذية وال�سلع اال�ستهالكية
اال�سرتاتيجية وحملة تنمية الرثوة
احليوانية والرثوة البحرية وزيادة
كمية املياه لال�ستخدام املنزيل
والزراعي وال�صناعي ورفع القدرات
الآلية ومعدات العمل املتطورة
و�إ�صالح م�ساقط املياه وحماية البيئة
وزيادة خزانات املياه وتطوير
�أنظمة الري وبناء وحتديث الطرق
واملوانئ واملطارات وجتهيزاتها
وبناء امل�ساكن وحت�سني خدمات
املوا�صالت واالت�صاالت وزيادة البنى
التحتية التعليمية وال�صحية وتطوير
جتهيزاتها و�ضمان توفري الدواء
و�إ�سترياد املواد اخلام الهامة و�أدوات
البناء ،كما قدم تو�ضيحا م�سهبا
ب�ش�أن م�ؤ�رشات ميزانيتها.
و �أ�ضاف الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
ب�ش�أن متويل امليزانية  ،ب�أن رفع
الإيرادات هو امل�صدر الأ�سا�سي
للميزانية ،كما �أن تقلي�ص املن�رصفات
مرتبط بها  ،وقال "ب�أن االهتمام

اختتم جمل�س الوزراء اجتماعه يف احلادي ع�رش
من نوفمرب اجلاري بقاعة هقر ب�أ�سمرا
ا�ستمع املجل�س ل�رشح مو�سع من قبل فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي حول �أهمية اال�صالح
والتنظيم الهيكلي وامليزانية املعمول بها ح�سب
�أولويات برامج التنمية ،كما بحث م�شاريع التنمية
الكبرية املو�ضوعة للعام  2018وم�ؤ�رش ميزانيتها
 ،بالإ�ضافة �إىل م�صادر امليزانية وق�ضية تنمية
الإيرادات وتقلي�ص املن�رصفات وتقوية اال�ستثمار
وبرامج التنمية االقت�صادية الأخرى .
وقد �أو�ضح الرئي�س ا�سيا�س �أفورقي يف الورقة التي
قدمها ملجل�س الوزراء ب�أنه ويف املرحلة التي ننتقل
فيها اىل تنفيذ برامج التنمية الكبرية ،ف�إنه يتطلب
منا القيام بالتقييم لتجربة عمل امليزانية خالل
اخلم�سة والع�رشين �سنة املا�ضية و�إعادة التنظيم
واال�صالح الهيكلي ملزيد من الفعالية .ومبوجب
ذلك حث �إىل النظر يف كافة �إجراءات تقدمي امليزانية
املعهودة وحمتواها واال�صالحات يف املجاالت التي
حتتاج �إىل التح�سني والتنقيح.
و انتقل الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي بعد ذلك �إىل
�أولويات ميزانية  ، 2018وقال �أن �أول �أولويات
ميزانية �سنة  2018هو حت�سني رواتب العمال ،و
ميزانية التنمية  ،وتو�سيع م�صادر الطاقة املتجددة

اجلمعية ال�سوي�سرية التعاونية "�سوكي" يف �أ�سمرا حتيي الذكرى الأربعني لت�أ�سي�سها

�أحيت اجلمعية ال�سوي�سرية التعاونية
املعروفة ب�إ�سم "�سوكي" الذكرى الأربعني
لت�أ�سي�سها يف احلادي ع�شر من نوفمرب اجلاري
بقاعة "�أل�سيكومورو" يف مدينة �أ�سمرا.
ويف الكلمة التي �ألقاها م�ؤ�س�س ورئي�س
اجلمعية ،الدكتور توين لوهور بهذه املنا�سبة،
ذكر ب�أنه ومنذ ن�ش�أته كانت لديه �إهتمامات جتاه
الثورة الإرترية ،و�صرح ب�أنه وبعد الإ�ستقالل،
د�أبت اجلمعية على امل�ساهمة بكل ما يف و�سعها
لتقدمي التعاون على �ضوء برامج البناء والتنمية
التي تقوم بها احلكومة الإرترية.

و ذكر الدكتور توين ب�أن جمعية "�سوكي"
تقوم بالعمل والتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
احلكومية مثل الكنفدرالية الوطنية لعمال
�إرتريا ،ومدر�ستي ال�صم واملكفوفني ،وجمعية
معاقي حرب التحرير ،وجمعية مربي
النحل ،وجمعية بدهو ،وجمعية املو�سيقيني،
وم�ؤ�س�سة �إنتاج النظارات الطبية ،وغريها
من امل�ؤ�س�سات الأخرى ،م�ضيفاُ ب�أن اجلمعية
تن�شط من �أجل عك�س ال�صورة احلقيقية لإرتريا
وجهود �شعبها.
من جانبه ،ذكر ال�سفري ت�سفاميكائيل

قرهتو ،ب�أن هذه املنا�سبة تعك�س روابط
ال�صداقة بني �إرتريا و�سوي�سرا التي ت�أ�س�ست منذ
فرتة طويلة ،م�شيد ًا يف الوقت نف�سه بالأن�شطة
التي تقوم بها جمعية "�سوكي" مع خمتلف
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإرترية.
ح�ضر املنا�سبة ،عدد من الوزراء وغريهم من
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة ،بالإ�ضافة �إىل
�أع�ضاء جمعية "�سوكي" وال�ضيوف املدعوين.
يذكر ب�أن اجلمعية ال�سوي�سرية التعاونية
"�سوكي" ت�أ�س�ست يف ال�ساحل ،يف العام
1977م.

الكبري �سيمنح لالدخار واال�ستثمار
القدرات
والتحويالت لتنمية
التمويلية  ،م�شددا على �أهمية ال�سيطرة
على النقد املتداول وتقوية العملة
وتو�سيع وتطوير اخلدمات البنكية
وال�سيطرة على التهريب وت�صدير
املنتجات الزراعية والبحرية وتقوية
�أن�شطة التعدين والت�صنيع.
وبعد اال�ستماع �إىل �رشح الرئي�س
�إ�سيا�س افورقي  ،بحث جمل�س الوزراء
بتو�سع وعمق الإ�صالح الهيكلي لعمل
امليزانية  ،وتو�صل �إىل تفاهم لإجراء
نقا�شات يف �أق�رص وقت مليزانية كافة
امل�ؤ�س�سات احلكومية املو�ضوعة
للعام  2018بعد تنقيحها مبوجب
التعليمات املقدمة.
وقد اختتم جمل�س الوزراء اجتماعه
باال�ستماع �إىل تو�ضيح الرئي�س
ا�سيا�س �أفورقي حول تطورات الأو�ضاع
ال�سيا�سية والدبلوما�سية واالمنية يف
املنطقة.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل ولدي ميكائيل كفلو
ا�ست�شهد املنا�ضل ولدي ميكائيل
كفلو ع�ضو م�ؤ�س�سة االدوية واالجهزة
الطبية الوطنية ( فارميكور) يف
م�ست�شفى اورتا يف العا�رش من نوفمرب
اجلاري عن عمر ناهز الرابعة
وال�ستني عاما.
التحق ال�شهيد ولدي ميكائيل
ب�صفوف جبهة حترير ارتريا يف
العام  ،1975ويف العام  1987ان�ضم
اىل �صفوف اجلبهة ال�شعبية لتحرير
ارتريا مع قادة جبهة حترير ارتريا
(�ساقم)  ،خدم �شعبه ووطنه بتفان
واخال�ص حتى يوم ا�ست�شهاده،
وعمل يف خمتلف امل�ست�شفيات كفني
للتحاليل الطبية وم�س�ؤول لق�سم
التحاليل الطبية وبعد ذلك عمل حتى
يوم ا�ست�شهاده م�س�ؤوال لق�سم امل�شرتوات يف م�ؤ�س�سة االدوية واالجهزة
الطبية الوطنية.
ال�شهيد ولدي ميكائيل كفلو رب �أ�رسة و�أب لإثنثن من االبناء ،وقد
وورى جثمانه الرثى يوم االحد الثاين ع�رش من نوفمرب اجلاري يف
مقربة �أ�سمرا لل�شهداء يف الثانية ع�رش ظهرا .
وعربت وزارة ال�صحة وم�ؤ�س�سة االدوية واالجهزة الطبية الوطنية عن
بالغ حزنها لوفاة املنا�ضل ولدي ميكائيل كفلو �إثر حادث �أليم ،وقدمت
�أحر تعازيها لأ�رسته وزمالئه ورفاقه .
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الأمم املتحدة تنفذ �أوىل عمليات الإجالء من ليبيا �إىل النيجر زلزال قرب احلدود العراقية الإيرانية
يخلف  130قتيال و�ألف جريح

�أعلن الناطق با�سم املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني وليام �سبيندلر اول ام�س
االحد� ،أنه مت �إجالء جمموعة �أوىل
من الالجئني «الأ�شد �ضعف ًا» من ليبيا
الغارقة يف احلرب اىل النيجر .
و�أفادت املفو�ضية يف بيان ب�أنه
مت �إجالء «ما جمموعه � 25شخ�ص ًا من
الالجئني الأ�شد �ضعف ًا» يف عملية هي
الأوىل من نوعها .و�رصح الناطق:
«نخرج النا�س من و�ضع �شديد
اخلطورة» .و�أو�ضحت املفو�ضية ان
املجموعة التي مت �إجال�ؤها ت�ضم «15
امر�أة ،و�ستة رجال ،و�أربعة �أطفال
من جن�سيات �إثيوبية و�سودانية».

و�أفاد املبعوث
اخلا�ص للمفو�ضية
للو�ضع يف و�سط
املتو�سط
البحر
كو�شتيل
فن�سنت
يف البيان «�سيتم
جميع
ا�ست�ضافة
الأ�شخا�ص
ه�ؤالء
يف دار لل�ضيافة
يف نيامي �إىل حني
طلبات
معاجلة
اخلا�صة
�أفرادها
ب�إعادة التوطني».
وا�ضاف «ن�أمل يف �أن نتمكن من
�إجراء املزيد من عمليات الإجالء يف
امل�ستقبل القريب» ،م�شدد ًا على «انها
�ستبقى حمدودة النطاق طاملا بقيت
االلتزامات اخلا�صة ب�إعادة التوطني
غري كافية».
وكرر نداء املفو�ضية اىل «�إيجاد
طرق �أكرث انتظام ًا و�أمن ًا لالجئني
الباحثني عن مالذ �آمن وعن احلماية
الدولية» ،لثنيهم عن املخاطرة
يف رحالت لعبور ال�صحراء والبحر
املتو�سط.
وكانت باري�س �أعلنت ال�شهر

فيتنام وال�صني تتجنبان ال�صدام ب�ش�أن بحر ال�صني اجلنوبي
جتنبت ال�صني وفيتنام
ال�صدام ب�ش�أن بحر ال�صني
اجلنوبي اول ام�س الأحد
عندما التقى الرئي�س ال�صيني
�شي جني بينغ بالأمني العام
للحزب ال�شيوعي الفيتنامي
جنوين فو تروجن وذلك بعد
�ساعات من �إعالن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب
ا�ستعداده للو�ساطة يف حل
النزاع.
وتوترت العالقات ب�شدة بني هانوي وبكني منذ يوليو عندما �ضغطت ال�صني
على فيتنام لوقف التنقيب عن النفط يف منطقة متنازع عليها ببحر ال�صني
اجلنوبي.
وقال تلفزيون فيتنام الر�سمي �إن الرئي�س ال�صيني �أبلغ الزعيم الفيتنامي ب�أنه
يرغب يف العمل مع دول جنوب �رشق �آ�سيا لإعداد ميثاق �رشف للن�شاط يف بحر
ال�صني اجلنوبي.
وقالت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة (�شينخوا) �إن البلدين اتفقا على معاجلة
الق�ضايا البحرية بطريقة مالئمة وال�سعي للحفاظ على ال�سالم واال�ستقرار.
ويدور النزاع على مناطق �شعاب مرجانية وجزر ببحر ال�صني اجلنوبي بني
بروناي و�إندوني�سيا وماليزيا والفلبني وتايوان وال�صني وفيتنام.
ودفع حترك ال�صني يف يوليو لل�ضغط على فيتنام لوقف التنقيب عن النفط يف
املنطقة املتنازع عليها العالقات بني البلدين ال�شيوعيني �إىل �أقل م�ستوياتها.
وعقد الرئي�سان ال�صيني والأمريكي حمادثات ثنائية مع م�س�ؤولني فيتناميني
يف �أعقاب قمة منتدى التعاون االقت�صادي لدول �آ�سيا واملحيط الهادي (�أبك) يف
مدينة داناجن الفيتنامية.
و�أبلغ ترامب رئي�س فيتنام تران داي كواجن با�ستعداده للو�ساطة بني البلدين
يف النزاع.

�إندوني�سيا �:إعدام رجلني �أحرقا مركز �شرطة

ذكرت ال�رشطة الإندوني�سية ،اول ام�س الأحد� ،أنها �أعدمت بالر�صا�ص رجلني
ي�شتبه يف حرقهما مركز �رشطة يف جزيرة �سومطرة ،وقال �إنهما هاجما رجالها
بال�سهام.
وقال املتحدث با�سم ال�رشطة،ريكوانتو� ،إن امل�شتبه فيهما قتال �صباح اول
ام�س االحد يف منطقة دارما�رسايا غرب �سومطرة ،على بعد  220كيلومرتا من
عا�صمة املقاطعة ،بادان ،وفق "رويرتز".
و�أ�شار �إىل �أن احلريق الذي ت�سببا به �أدى �إىل تدمري كامل ملركز �رشطة يف
املنطقة ،و�سارعت ال�رشطة �إىل حما�رصة املنطقة بعد تلقي معلومات من رجال
�إطفاء تفيد بر�صدهم مل�شتبه فيهم.
وقال ريكوانتو ،الذى ي�ستخدم ا�سما واحدا� ،إن ال�رشطة فتحت النار عندما مل
ي�ستجب الرجالن للطلقات التحذيرية.
و�أ�ضاف �أن ال�رشطة �صادرت �أقوا�سا و�سهاما و�سكينا ور�سالة مكتوبة بخط اليد
بها عبارات مت�شددة كتبها �أحد امل�شتبه فيهما.
وذكرت تقارير �إعالمية حملية �أن الرجلني هاجما رجال �رشطة بوا�سطة �أ�سهم،
ما �أ�سفر عن �إ�صابة �رشطي واحد على الأقل.
وذكر ريكوانتو �أن ال�رشطة حتقق يف احتمال وجود �صلة �إرهابية باحلادث.
ي�شار �إىل �أن �إندوني�سيا ،وهي �أكرب دولة �إ�سالمية يف العامل من حيث عدد
ال�سكان ،تنفذ حملة �ضد متطرفني منذ انفجارات بايل عام  2002التي �أ�سفرت عن
مقتل � 202شخ�ص ،معظمهم �أجانب.

املا�ضي عن فتح مراكز ا�ستقبال
يف النيجر وت�شاد ،للم�ساعدة على
التعرف اىل �أفراد قد مينحون جلوء ًا
يف فرن�سا.
ودعت املفو�ضية الدول اىل التحرك
وتقدمي مواقع لإعادة توطني الجئني
عالقني يف  15دولة على امتداد طريق
و�سط املتو�سط للهجرة.
وقدرت احلاجة اىل  277الف مكان
لالجئني .لكنها طالبت ب�شكل عاجل
ب�أماكن لـ  40الف الجئ يف الدول الـ
 ،15الفتة اىل عدم توفري اكرث من �ستة
�آالف و  700مكان منذ مطلع العام.

بريطانيا 40:نائبا
من املحافظني ي�سعون
للإطاحة بترييزا ماي

قالت �صحيفة �صنداي تاميز �إن
�أربعني نائبا يف الربملان الربيطاين
من حزب املحافظني الذي تتزعمه
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي وافقوا
على التوقيع على ر�سالة تعلن عدم
الثقة يف ماي.
ويقل هذا بثمانية عن العدد الالزم
لإجراء انتخابات على زعامة احلزب،
وهي الآلية التي ميكن بها عزل ماي
من رئا�سة احلزب وا�ستبدالها بزعيم
�آخر.
وتواجه ماي �صعوبة يف احلفاظ
على زعامتها حلزب املحافظني منذ
االنتخابات املبكرة التي جرت يف
الثامن من يونيو ،التي دعت �إليها
معتقدة ب�أنها �ستفوز فيها بفارق
كبري ،لكنها بدال من ذلك �أ�سفرت عن
فقد �أغلبيتها يف الربملان.
وف�شلت حماولة �سابقة للإطاحة
بها ،لكن حمافظني كرثا ما زالوا
ي�شعرون با�ستياء من �أدائها.
وتعاين حكومة ماي من انق�سامات
ب�ش�أن كيفية خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،كما �أنها مل ت�ستطع
ت�أكيد �سلطتها على و�ضع �سيا�سي
ت�سوده الفو�ضى ،وي�ضعف موقف
لندن يف حمادثات اخلروج من االحتاد
الأوروبي.
وقالت االنباء �إن ترييزا ماي متر
مبرحلة �صعبة على م�ستوى قيادتها
احلكومة �أو حلزب املحافظني ،خا�صة
بعد ا�ستقالة وزيرين يف �أ�سبوع واحد؛
�أولهما وزير الدفاع مايكل فالون الذي
ا�ستقال على خلفية ف�ضيحة حتر�ش
جن�سي ،ووزيرة التنمية الدولية
بريتي باتيل التي ا�ستقالت بف�ضيحة
�أخرى تتمثل يف التقاء م�س�ؤولني
�إ�رسائيليني دون �إخطار احلكومة.
و�أو�ضحت االنباء �أن حزب
املحافظني ينق�سم على نف�سه بالن�سبة
مل�ستقبل ترييزا ماي ،كما �أن حزب
العمال دخل على اخلط �أي�ضا بعد �أن
وجه زعيمه جريمي كوربي خطابا
ّ
ملاي عرب و�سائل الإعالم يطلب منها
�إما �أن "حتكم �أو ت�ستقيل" ،ودعا
رئي�سة الوزراء لإقالة وزير اخلارجية
بوري�س جون�سون على خلفية احلديث
عن بريطانية حمتجزة يف �إيران.
ولفتت االنباء �إىل �أن احتمال �أال
تنجو ترييزا ماي هذه املرة من
حماولة الإطاحة بها �أكرب من �أي وقت
م�ضى ،خا�صة �أن املواجهة احلالية
داخل حزب املحافظني ،كما �أنها
تواجه ف�شال و�شيكا يف �إجناز قانون
اخلروج من االحتاد الأوروبي ،الذي
ال يتوقع له �أن يمُ رر عرب الربملان
الثالثاء املقبل.

قالت ال�سلطات الإيرانية �إن �أكرث من 129
�شخ�صا لقوا م�رصعهم وجرح نحو �ألف �آخرين
يف زلزال قوته  7.3درجات� ،رضب العراق
وامتد �إىل دول اجلوار القريبة ك�إيران وتركيا
والكويت.
ونقل التلفزيون الإيراين الر�سمي عن
رئي�س �أجهزة الطوارئ قوله �إن عددا كبريا
من ال�ضحايا �سقطوا يف بلدة �رسب الذهب الواقعة على بعد  15كيلومرتا من احلدود
مع العراق.وقال التلفزيون �إن النا�س �شعروا بالزلزال يف عدة �أقاليم �إيرانية جماورة
للعراق ،م�شريا �إىل �أن الكهرباء انقطعت عن بع�ض القرى.
ومن املتوقع �أن ترتفع ح�صيلة القتلى ،حيث قال متحدث با�سم وزارة الداخلية
الإيرانية �إن جهود الإنقاذ من الزلزال الذي �رضب املنطقة م�ساء اول ام�س الأحد ال ميكن
�أن تبد�أ �إال مع �ساعات ال�صباح الأوىل.
و�أعلنت هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكية �أن مركز الزلزال كان يف مدينة حلبجة
العراقية .ونقل التلفزيون العراقي عن دائرة الر�صد الزلزايل املحلية �أن الهزة ا�ستمرت
ما بني ثالث دقائق و�أربع.
وقالت م�صادر �إن �ستة �أ�شخا�ص على الأقل قتلوا و�أ�صيب �آخرون جنوب ال�سليمانية
ب�إقليم كرد�ستان العراق نتيجة الزلزال.
ٍ
مبان �سقطت يف مدن �شمايل العراق ،و�أفادت م�صادر للجزيرة
وذكرت االنباء �أن عدة
مبقتل طفل و�إ�صابة �أكرث من خم�سني مبحافظة ال�سليمانية نتيجة الزلزال.و�أو�ضح
قائمقام ق�ضاء دربندخان نا�صح مال ح�سن لوكالة الأنباء الفرن�سية �أن من بني القتلى
"�أربعة �سقطوا ب�سبب الزلزال" يف الق�ضاء الواقع على بعد نحو �ستني كيلومرتا من مدينة
ال�سليمانية ،حيث خرج املواطنون �إىل ال�شوارع و�أخلوا منازلهم.ويف الكويت� ،أكدت
ال�شبكة الوطنية الكويتية لر�صد الزالزل ,حدوث هزة �أر�ضية خفيفة �شعر بها معظم
�سكان البالد.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية يف بيان لها �إن الهزة الأر�ضية التي �شعر بها �سكان
عدد من حمافظات يف البالد ،مل ت�سفر عن �أي �أ�رضار �أو تداعيات.
و�شعر ال�سكان يف جنوب �رشق تركيا على احلدود الإيرانية العراقية بالزلزال ،من
دون ورود تقارير فورية عن ت�سجيل �ضحايا �أو �أ�رضار كبرية داخل الأرا�ضي الرتكية،
حيث �أخلى ال�سكان يف مدينة دياربكر منازلهم قبل �أن يعودوا �إليها يف وقت الحق.وكان
�آخر زلزال كبري �شهدته �إيران يف دي�سمرب � 2003رضب حمافظة كرمان يف جنوب �رشق
البالد و�أودى بحياة � 3100شخ�ص.

ترامب ي�صل الفلبني على وقع احتجاجات
و�صل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إىل
العا�صمة الفلبينية مانيال اول ام�س الأحد حل�ضور
اجتماع �سنوي لزعماء دول �رشق وجنوب �رشق
�آ�سيا ،و�سط مظاهرات هتفت ب�سقوطه و�سقوط
"الإمربيالية الأمريكية".
وو�صل ترامب قادما من فيتنام التي ح�رض
فيها قمة منتدى التعاون االقت�صادي لدول �آ�سيا
واملحيط الهادي (�أبيك) ،وعلى هام�ش تلك القمة
التقى بالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني لفرتة
وجيزة .والفلبني هي �آخر حمطات جولة ترامب الآ�سيوية التي �شملت �أي�ضا اليابان
وال�صني وكوريا اجلنوبية.
وقبل �ساعات من و�صول ترامب ،ا�ستخدمت �رشطة مكافحة ال�شغب يف الفلبني مدافع
املياه ملنع مئات املحتجني املناه�ضني للواليات املتحدة من الو�صول �إىل ال�سفارة
الأمريكية يف مانيال.
واعرت�ضت �رشطة مكافحة ال�شغب امل�سلحة بالع�صي والدروع طريق املتظاهرين
الي�ساريني الذين حملوا الفتات تقول "ي�سقط ترامب" و"ت�سقط الإمربيالية الأمريكية"،
ثم فتحت عليهم مدافع املياه من �سيارة �إطفاء.
ويف وقت �سابق  ،قال ترامب يف العا�صمة الفيتنامية هانوي �إنه م�ستعد للتو�سط يف
النزاعات يف بحر جنوب ال�صني حيث تنازع �أربع من دول �آ�سيان وتايوان ال�صني يف
مطالبها بال�سيادة على �أغلب �أجزاء املمر املالحي املزدحم.

الأمري ت�شارلز ينوب عن امللكة اليزابيث يف "يوم الذكرى"

تر�أ�س الأمري ت�شارلز وريث العر�ش الربيطاين اول ام�س الأحد يف لندن احتفاالت
"يوم الذكرى" با�سم والدته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ،عرب و�ضعه اكليال من
الزهور احياء لذكرى �ضحايا النزاعات.وهذه هي املرة الأوىل التي توكل اليزابيت
الثانية مثل هذه امل�س�ؤولية ،رغم ح�ضورها احلفل من على �رشفة وزارة اخلارجية �إىل
جانب زوجها الأمري فيليب ،ما ُيدل �ضمنا على نقل الواجبات التي تقع على عاتق امللكة
اىل ابنها ،منذ �أ�شهر عدة.وكما فعل الأمري �شارلز ،و�ضع �أفراد العائلة الآخرين بدورهم
من بينهم الأمريان وليام وهاري �أكاليل من الزهر على الن�صب التذكاري يف �شارع
الربيطانية.وان�ضم �إليهم امل�س�ؤولون ال�سيا�سيون يف البالد ،ال
وايتهول ،يف العا�صمة
ّ
�سيما رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي وزعيم املعار�ضة جريميي كوربني وممثلو
دول الكومنولث.ووقف اجلميع دقيقة �صمت عند ال�ساعة  11,0ت غ ،اىل جانب العديد
من املحاربني ال�سابقني الذين اجتمعوا يف هذه الذكرى.ومل تغب امللكة خالل فرتة
حكمها املمتدة على  65عاما ،اال �ست مرات عن هذا احلفل ،مرتني لأنها كانت حامل
و�أربع مرات لوجودها خارج البالد.وف�ضلت امللكة اليزابيث الثانية ح�ضور احلفل من
على �رشفة وزارة اخلارجية برفقة زوجها الأمري فيليب ،البالغ  96عاما والذي تقاعد
من مهامه العامة يف �أغ�سط�س.
و�أ�شار متحدث با�سم ق�رص باكنغهام اىل �أن "امللكة ترغب �أن تكون �إىل جانب دوق
ادنربه وهو �سيكون على ال�رشفة".ويتم تنظيم "يوم الذكرى" الأحد الأقرب �إىل 11
نوفمرب من كل عام يف كافة �أنحاء اململكة املتحدة احياء لذكرى �ضحايا النزاعات،
الرجال والن�ساء الذين �سقطوا خالل احلرب العاملية الأوىل وكل النزاعات التي ح�صلت
بعدها.وقُ تل �أكرث من مليون �شخ�ص من الإمرباطورية الربيطانية يف احلرب بني 1914
و.1918

3

اخبار عاملية
الثالثاء 2017 /11 /14

خطة �أمريكية جديدة حلل الق�ضية الفل�سطينية

ك�شف
م�س�ؤولون يف
البيت الأبي�ض،
عن خطة تعمل
�إدارة
عليها
الرئي�س دونالد
ترامب ،لإيجاد
حل للق�ضية
الفل�سطينية.
نقلت
و
�صحيفة
“نيويورك تاميز” ،عن امل�س�ؤولني ،اول ام�س الأحد ،قولهم� ،إن “�إدارة الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب ،تعكف على خطة لت�سوية ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط،
والذي تخو�ضه �إ�رسائيل والفل�سطينيون منذ عقود”.
و�أو�ضحوا �أن “اخلطة تركز على عقبات قائمة منذ فرتة طويلة ،مبا يف ذلك
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية ،وو�ضع مدينة القد�س”.
م�ساع دبلوما�سية من حكومة باراك �أوباما توقفت يف العام  2014عندما
وكانت
ٍ
رد فعل على
علّقت احلكومة الإ�رسائيلية مفاو�ضات �سالم برعاية وا�شنطن يف ّ
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وق�صرية العمر من جانب ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية مع حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة.
وعندما دخل ترامب البيت الأبي�ض يف يناير املا�ضي ،عينّ  ،جا�سون
جرينبالت ،نائب الرئي�س ال�سابق ملنظمة ترامب وكبري امل�ست�شارين القانونيني
لعمالق القطاع العقاري يف نيويورك ،يف من�صب كبري املفاو�ضني الدوليني.
واختار حينذاك �صهره وكبري م�ست�شاريه “جاريد كو�شرن” للم�ساهمة بقيادة
جهود دبلوما�سية ال�رشق الأو�سط.
وقام كو�شرن ،وجرينبالت بالعديد من الرحالت �إىل املنطقة للقاء م�س�ؤولني
�إ�رسائيليني وفل�سطينيني .وقال “جرينبالت” لل�صحيفة”:لن يكون هناك جدول
زمني “م�صطنع” لأي اقرتاحات لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط”.
و�أ�ضاف جرينبالت”:هدفنا هو ت�سهيل ولي�س �إمالء اتفاق �سالم دائم لتح�سني
حياة الإ�رسائيليني والفل�سطينيني والأمن يف �أنحاء املنطقة”.

املعار�ضة النيجرية ترف�ض اللجنة اجلديدة
املكلفة لتح�ضري االنتخابات الرئا�سية

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

كل
مة حترير

العدد ()43

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

قيمنا �ضمان لل�سالم والأمن

لقد قام ال�شعب الإرتري مبقاومة امل�ؤامرات والعدائيات الدولية ال�شديدة لأكرث من ن�صف قرن من الزمن دون توقف ،ك�شعب حر وذو
�سيادة ،له مكانته و�ش�أنه امل�ستحق يف عاملنا هذا ،فقد مر ال�شعب الإرتري بعدد من املعوقات والتحديات من دون �أن ي�سقط ،ووا�صل خطاه على
نهجه التحرري بكل كفاءة ،و ذلك بف�ضل ت�سلحه بقيمه التي ت�ستند على الت�ضامن التام واحلب الوطني القوي  ،بالإ�ضافة �إىل الإ�ستقرار
ال�سيا�سي والثقايف والإجتماعي القائم على الإحرتام املتبادل والوئام.
هذه القيم والثقافة املتح�ضرة مل تنزل كاملن على �شعب �إرتريا من ال�سماء� ،أو لي�ست هبة خم�ص�صة لها .بل ن�ش�أت وتر�سخت خالل فرتة
طويلة ومعقدة.
ففي منت�صف القرن املا�ضي ،ولأجل �ضمان امل�صالح اجليو� -سيا�سية للقوى العظمى ،مت احلكم على ال�شعب الإرتري بطم�س وحمو هويته� ،إال
�أن ال�سبب يف عدم �سقوط ال�شعب والت�سليم لتلك امل�ؤامرة الكبرية ،هو لأنه مل ي�ست�سلم �أبد ًا للإ�ستعمار ،مما مكنه من �أن يحافظ على ثقافته
وقيمه الوطنية وتعزيز هويته .ولو مل يقم ال�شعب بذلك ،ملا ت�سنى لإرتريا �أن تتبو�أ مكانها رغم كل التحديات الكبرية التي واجهتها.
فمعظم هذه القيم ،كانت مت�أ�صلة ومتجذرة يف املجتمعات الإرترية منذ القدم وتناقلها من جيل �إىل جيل ،والبع�ض من تلك القيم ،ن�ش�أت
و�إزدهرت �أثناء مرحلة الن�ضال من �أجل التحرير والكفاح والت�ضحية امل�شرتكة.
وقد �صرح فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يف �إحدى كلماته "ب�أن الثقافة تبنى على نظم القيم املتزاوجة واملرتاكمة " .ونظم القيم هذه،
ال تت�أ�س�س ب�شكل مفاجئ �أو ت�صطنع على الطبيعة ،بل �إنها متر عرب عملية وحتديات معقدة ليتم جمعها وحفظها وتوريثها مع مرور الوقت.
فرف�ض الإن�صياع للحكم الأجنبي ،رف�ض الإ�ضطهاد ورف�ض الإهانة ،الإحرتام ،الإهتمام ،الت�ضامن ،الوئام والإن�سجام ،ال�شجاعة ،الوفاء،
البطولة ،الفداء ،العمل والإجتهاد ،الإنتاجية ،الإبداع ،والوقوف يف وجه التحديات ال�صعبة ،كلها ت�شري �إىل القيم ،و�أ�سرار جناح هذا ال�شعب
املجتهد.
ونتيجة للقيم التي قام ال�شعب الإرتري برعايتها واحلفاظ عليها اثناء مرحلة الن�ضال الوطني والت�ضحية امل�شرتكة� ،إ�ستطاع �أن يعززالوئام
الإجتماعي  ،بالإ�ضافة �إىل التناغم والإ�ستقرار املتبادل .ويف الوقت الذي تع�صف فيه ال�صراعات والإ�ضطرابات ال�سيا�سية يف هذه املنطقة،
ف�إن تلك القيم ونتائجها مكنت �إرتريا من �ضمان الإ�ستقرار والت�ضامن الوطني.
وقد ذكر الآباء يف �أمثالهم ب�أن "قيمة الذهب املوجود باليد هو كمثل قيمة اخلرقة" .وبالتمعن بعمق يف معنى هذا املثل ،ميكن لأي فرد
كان �أو جمتمع �أن يرتجم هذا املثل ملعناه احلقيقي ملا يت�ضمنه من حكمة كبرية .وال�سبب يف ذلك ،يعود �إىل �أن الأفراد ويف معظم الأحيان ،ال
يقيّمون مالديهم من الرثوات ،بل يقومون بح�ساب ما ينق�صهم .ومبا �أنهم يعتربون تلك الفوائد متوفرة وب�إمكانهم احل�صول عليها بكل �سهولة،
ف�إنهم ال ي�أبهون مبا يف �أيديهم .ويف حالة مواجهتهم لظروف فعلية مغايرة� ،أو يف حالة معاينتهم لتلك الظروف من بعيد ،ف�إنهم حينها فقط
يبد�أون يف املالحظة والإعجاب مبا متتلكه �أيديهم.
ومع �ضمان وجود املجتمع وهويته ،ي�ستند تطوره كذلك �إىل وجود القيم .وللح�ضارة �أي�ض ًا قيم تتطلب معايري ح�ضارية م�ؤهلة لها .وذلك
لأن القيم تلعب دور ًا كبري ًا يف خلق الر�ؤى والآمال املتما�سكة ،ومن خالله ميكن حتقيق امل�صالح امل�شرتكة والفكر املتطور� ،إ�ضافة �إىل تعزيز
الإجتهاد والإبداع ،من بني كل الرثوات الأخرى.
ً
وعليه ،ف�إن ال�شعب الذي يتوق �إىل و�ضع اال�سا�س املتني للإقت�صاد املتطور ،والنظام ال�سيا�سي احل�ضاري ،يحتاج حتما �إىل �إن�شاء ورعاية
قيم �سليمة م�ؤهلة ملثل ذلك .ولهذا ال�سبب ،توجب �إعطاء مهام احلفاظ على القيم وتطويرها ،جنب ًا �إىل جنب ،مع عملية البناء ال�سيا�سية
والإقت�صادية للوطن� ،أهمية ق�صوى .ويف ع�صر العوملة الذي نعي�شه حالي ًا ،وبالربط مع تعقد وتطور م�سار التقنية املعلوماتية ،تنت�شر الثقافات
والأفكار امل�سمومة التي حتث ال�شباب على الهجرة والإغرتاب والإ�ستعباد� ،إ�ضافة �إىل بث كراهية الأ�صل والهوية .ويف مثل هذه الظروف
العاملية ،فمن املهم وال�ضروري ،الت�أكيد على �ضمان النمو الإقت�صادي ،واملحافظة على الهوية والقيم ،والعمل على تكوين وت�أ�سي�س �شراكة
متكافئة على ال�صعيد الدويل .حيث �أنه �إذا ما قام املجتمع بتطوير وتنمية �إقت�صاده ،وقام ب�إ�ضاعة ثقافته وقيمه ،ف�إنه بالتايل ال ي�ضمن
وجوده و�إ�ستمراريته .وقيمنا لي�ست �ضمان وجودنا فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا �ضمان لإ�ستمراريتنا وتطورنا ،وعليه ف�إن العمل على نقل هذه القيم
�إىل الأجيال القادمة عرب ن�شر الوعي ال�سيا�سي والثقايف� ،أهم من ت�أ�سي�س �أية بنى حتتية �أخرى.
لذا ،ونتيجة لل�سالم والأمن والإ�ستقرار الذي تتمتع بهبالدنا ،ومن خالل القيم احل�ضارية التي بنيناها ونعتز بها خالل م�سريتنا ،ف�إن هناك
حكمة واحدة وجب التذكري بها ،وهو �أننا ال يجب علينا فقط تقدير الوئام والإن�سجام املجتمعي الذي حققناه عرب قيمنا الوطنية التي نفتخر
بها فح�سب ،بل علينا كذلك املحافظة عليها وتقويتها .ومبا �أن هذه القيم احل�ضارية الوطنية التي نعتز بها ،ت�أ�س�ست وبنيت على قيم الفداء
والت�ضحية ،فكلما زادت املحافظة عليها وتطويرها ،كلما ت�أكد منو التطور و�إزدهاره ب�شكل �أكرب .وذلك لأن الوئام الوطني هي مظلة التنمية
ال�شاملة.

ً
�سبعة قتلى و 20جريحا يف �أعمال عنف يف بانغي

�أعلنت املعار�ضة النيجرية ال�سبت
املا�ضي رف�ضها جلنة االنتخابات
الوطنية امل�ستقلة التي �شكلتها
ال�سلطات يف اال�سبوع املا�ضي
للتح�ضري لالنتخابات الرئا�سية
املقررة يف .2021
ا�ستعادة
جبهة
وقالت
عن
والدفاع
الدميوقراطية
اجلمهورية يف بيان م�شرتك مع جبهة
االحزاب ال�سيا�سية غري املنحازة
"نرف�ض جلنة االنتخابات الوطنية
امل�ستقلة الدائمة بت�شكيلتها احلالية
ونطعن ب�أع�ضائها".
وبح�سب اجلبهتني املعار�ضتني،
ف�إن اللجنة االنتخابية "�شكّ لت كيفما
كان" يف �أغ�سط�س املا�ضي مبوجب
"قانون انتخابي غري توافقي"
وبالتايل ف�إن "ت�شكيلها باطل" .ومل
ت�سم املعار�ضة االع�ضاء الثالثة
ّ
الذين كان يفرت�ض بها ان تع ّينهم يف
اللجنة البالغ اجمايل عدد اع�ضائها
 13ع�ضوا ،بينهم اي�ضا ثالثة،
ع ّينتهم احزاب االئتالف احلاكم.

ير�أ�س اللجنة االنتخابية املحامي
اي�ساكا �سونا ،الذي اختري من بني
عدد من املر�شحني تقدموا مللء
هذا املن�صب .و�سبق ل�سونا ان
تر�أ�س اللجنة نف�سها يف  ،1999كما
�شغل من�صبي م�ساعد رئي�س بعثة
االمم املتحدة ملراقبة االنتخابات
يف بوروندي ورئي�س هيئة االمم
املتحدة للم�ساعدة االنتخابية يف
�ساحل العاج.
ومن املقرر �إجراء انتخابات
رئا�سية وت�رشيعية يف النيجر يف
 .2021وكان يفرت�ض ان ت�سبق هذا
اال�ستحقاق انتخابات بلدية واقليمية
يف يناير  ،2017لكنها ارجئت.
واكد الرئي�س حممدو يو�سفو،
الذي انتخب يف  2016لوالية ثانية
مدتها خم�س �سنوات ،انه لن ي�سعى
اىل تعديل الد�ستور من اجل الرت�شح
لوالية ثالثة .والنيجر واحدة من
افقر بلدان العامل ،لكنها غنية
باليورانيوم ،وقد �شهدت احلياة
ال�سيا�سية فيها ا�ضطرابات كثرية
ب�سبب انقالبات ع�سكرية عديدة.

تعر�ض مقهى يف بانغي م�ساء ال�سبت
املا�ضي ،لهجوم بقنابل يدوية �أ�سفر
عن �سقوط �أربعة قتلى وحواىل 20
جريحاً ،تلته اعمال انتقامية ح�صدت
ثالثة قتلى يف اول اعمال عنف كبرية
يف عا�صمة جمهورية افريقيا الو�سطى
منذ مطلع .2017ووقع الهجوم الذي
�شنه جمهولون على هذا املقهى الذي
كان يحيي فيه مغن حملي �شهري حفال
غنائيا ،يف حي كان فرتة طويلة ب�ؤرة
اعمال العنف الدينية التي ع�صفت
ببانغي يف ال�سنوات االخرية.ويقع
مقهى «على مفرتق ال�سالم» (او كارفور
دو ال بي) الذي تعر�ض للهجوم ،على
حدود الدائرتني الثالثة واخلام�سة،
يف احلي امل�سلم «بي كي  ،»5الرئة
التجارية للمدينة.
وقال وزير االمن العام هرني
وانزيت الذي حتدث اول ام�س االحد
لإذاعة «الدولة»� ،إن «اربعة ا�شخا�ص
قتلوا ،وجرح خم�سة �آخرون يف
الهجوم» ،مو�ضح ًا ان حتقيقا ر�سميا
فتح.
ويف ات�صال هاتفي من ليربفيل،
قال الناطق با�سم بعثة االمم املتحدة
لل�سالم يف جمهورية افريقيا الو�سطى
ايريف فرهو�سل ،ان «�شخ�صني على
دراجة نارية �ألقيا م�ساء ال�سبت
املا�ضي ،قنبلة يدوية يف املقهى»،
حيث كان املغني اوزاغان يحيي
حفالً.
و�أ�صيب عدد من اع�ضاء فرقة املغني

بجروح ونقلوا اىل م�ست�شفى بانغي.
ويف امل�ست�شفى� ،أ�شار طبيب �إىل �إدخال

 21جريح ًا اىل جناح الطوارىء.
وقالت م�س�ؤولة حملية يف منظمة
«اطباء بال حدود» ان «�سبعة جرحى
�آخرين نقلوا اىل م�ست�شفى �آخر يف حي
�سيكا».

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

دور الأ�سرة يف �إعداد التلميذ للمدر�سة يف العام الدرا�سي اجلديد
�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
ن�ؤكد دائما كما ي�ؤكد الكثريون من
احلادبني على م�صلحة الأجيال املقبلة
وكذلك املنظمات املحلية منها والعاملية
املنادية ب�رضورة ح�صول التالميذ
ال�صغار على حقوقهم يف الرعاية
وت�أمني �سبل العي�ش الكرمي ويف مقدمتها
جتهيزهم و�إعدادهم للمدر�سة حتى ينجو
من اجلهل من جانب ويناف�سوا غريهم يف
التطور والرقي الذي و�صل �إليه العامل
اليوم من جانب �آخر  ،علما ب�أن املفتاح
الذي ميكن �أن ميكنهم من التعامل مع
التطور املعا�رص ويلج بهم �إىل بوابة
الرقي الذي و�صل �إليه العامل اليوم هو
املدر�سة ،واملدر�سة وحدها والتعليم
التعليم وحده ،والإعداد والإعداد وحده
قبل الدخول للمدر�سة وقبل الدخول
لل�سنة الدرا�سية املعينة وقبل الدخول
�إىل املدر�سة ب�شكل عام  ،مما ي�ستوجب
على الأ�رسة العمل على متكني �أبنائها
من الإعداد اجليد ،والن�ضال امل�ستمر
الذي اليعرف الي�أ�س وامللل وال التواين
يف عمل الواجب قانونيا واجتماعيا
و�أخالقيا .......الخ  ،وت�سليحم
بالعلم واملعرفة ال�رضوريتني جلعلهم
مواطنني �صاحلني نافعني لأنف�سهم
ولأ�رسهم ووطنهم .....
ومع بداية العام الدرا�سي اجلديد يجب
التذكري مرارا وتكرارا ليقوم �أو لياء
الأمور وعلى ر�أ�سهم الأبوين وبقية �أفراد
الأ�رسة بدورهم الكبري جتاه �أبنائهم يف
�إعدادهم وجتهيزهم ومتابعتهم  ،بل
وبالوقوف بجانب املدر�سة يف ت�سهيل
مهمة املعلم و�إدارة املدر�سة حتى يتم
البلوغ �إىل الهدف املن�شود وهو حتقيق
امل�ستقبل الباهر للن�شئ من ناحية
وحمايته من الإنحراف وال�ضياع منذ
ال�صغر من ناحية ثانية ،وحتقيق �أحالم
البالد يف التطور والنماء واالزدهار من
ناحية ثالثة  ،وذلك بجعل املدر�سة
املكان املنا�سب واملحبوب للطالب ،
والنظر �إىل العملية التعليمية على �أنها
بوابة النجاح وحتقيق الطموحات يف
جميع امل�ستويات الفردية واجلماعية
والعاملية ، .......
والوطنية
والعمل لتحبيب املدر�سة �إليهم بكل
الو�سائل املمكنة حتى يثقو بها ويقبلو
عليها بنهم  ،وينهمكو يف املناف�سة
والت�سابق مع ذمالئهم التالميذ فيها ،
ومع املواطنني يف الدول الأخرى يف
م�ضمار العلم واملعرفة بدال من �أن
تت�سلل �إليهم روح الي�أ�س وال�شعور
بال�ضعف والهوان وت�ضييع الوقت فيما
فائدة منه  ،وهنا البد من تذكري الأ�رسة
ببع�ض من واجباتها جتاه الطفل  ،يف
متابعة �أبنائها �سواءا داخل املدر�سة
�أو خارجها مع بداية العام الدرا�سي
اجلديد ،يف الأ�سطر التالية " واليفيد
الب وعليه يجب الت�أكيد بالقول فى هذا
ال�سياق وب�شدة على �أن م�س�ؤلية املنزل
ال تقل �أهمية عن م�س�ؤلية املدر�سة فى
تعليم وتربية الطفل �أو التلميذ  ،كما �أن
الأم متتلك ذمام الأمر  ،بل ولها القدح
املعلى فى تعليم وتربية ومتابعة الطفل

وت�شجيعه  ،باعاتبارها هى الأقرب �إىل
التلميذ والأكرث �إحتكاكا به  ،ومت�ضى
�أكرث �أوقاتها �إىل جانبه �إذا ما قارناها
بالأب  ،وال يجب �أن نن�سى هنا على �أن
املر�أة هى املدر�سة الأوىل التى مير بها
الطفل  ،وهى التى يكت�سب منها عاداته
ومهاراتهه الأوىل  ،بل ولغته �أي�ضا ،
فهل تعى كل الن�ساء هذا الدور املنوط
بهن ؟ وهل يذكرن قول �شوقى :
�أعددت
الأم مدر�سة �إذا �أعددتها
�شعبا طيب الأعراق
وفى
الأم رو�ض �إن تعهده ال
�أورق �أميا �إيراق
ذلك مما يعنى بوجود تكامل فى هذه
امل�س�ألة بني كل من البيت واملدر�سة
من ناحية وبني الأم والأب من ناحية
�أخرى  ،بل وجميع �أفراد الأ�رسة من
ناحية ثالثة  ،ومتى ما نق�ص �أو ت�ضاءل
�إ�سهام �أحد هذه الأطراف فى م�ساعدة
التلميذ  ،ظهر ذلك �سلبا وب�شكل جلى
على م�ستوى التلميذ و�أدائه الأكادميى
 ،وفى هذا امل�ضمار  ،يقول املعلمون
�أنهم ي�ستطيعون التمييز بني التلميذ
الذى توفرت له امل�ساعدة واملتابعة
من املنزل  ،وبني التلميذ الذى حرم
من متابعة وم�ساعدة املنزل  ،من بني
تالميذهم  .كما �أنهم يعرتفون ب�أن �إحراز
الدرجات العليا والو�صول �إىل التعليم
العاىل � ،أ�صبح من ن�صيب الأ�رس التى
تعتنى وتهتم وتتابع الإجناز الأكادميى
بالن�سبة لأبنائها  ،مما ي�ؤكد �صحة
القول بتكامل عمل املنزل واملدر�سة فى
هذا اخل�صو�ص  .كاء على اللنب امل�سكوب
" كما
يقول املثل .
لذا ف�إن الآباء يف جميع الظروف
دورهم واهتمامهم
والأحوال يعترب
وقيامهم مبا هو مطلوب منهم ووعيهم
ب�أهمية ذلك �أمرا �رضوريا والميكن
اال�ستغناء عنه �أو تعوي�ضه بغريه ،
ومبا �أن املربني يف الع�رص احلديث
�أدركو �أهمية الدور الكبري واخلطري
الذي يلعبانه يف ت�شكيل الطفل وطبعه

وتوجيهه الوجهة التي يرغبان فيها
ف�إنهم جندهم اليزالون ي�ؤكدون �أي�ضا
على �أهمية و�رضورة �إعداد الوالدين
نف�سيهما ليقوما بهذا الواجب على الوجه
الأكمل  ،ولذا يقول �أحد املربني " �إذا كان
البد للتعليم ما قبل املدر�سي �أن ينجح
فالبد من الأخذ يف االعتبار دور الوالدين
" �أي �أنه البد من ا�رشاكهما ب�شكل مبا�رش
�أو غري مبا�رش يف العملية التعليمة يف
هذه املرحلة  ،وهذا ي�ؤكد ب�أن الوالدين
يجب �أن يتحليا بالوعي الكايف من �أجل
توفري امل�ساهمة الفعالة يف التعليم ما
قبل املدر�سي و �ضمان ال�صحة النف�سية
لأبنائهم  ،ويف هذا البد �أن نذكر ب�أن
مدار�س التعليم ما قبل املدر�سي يف
الدول املتقدمة وادراكا منها لدور الآباء
الهام  ،ف�إنها �أ�صبحت تن�سق �أعمالها مع
الوالدين و الأ�رسة يف منحهم الأن�شطة
التعليمة واعتبار البيت جزءا اليتجز�أ من
املد�سة ( الرو�ضة )  ،حيث يقول �أحدهم
" �أن البيت يعترب جزءا من املد�سة �أو
امتدادا لها يف التدري�س يف هذه املرحلة "
و�إذا مل جتد هذه القدرات وهذه الطاقات
الذهنية الرعاية واالهتمام الكافيني
واالعرتاف الذي ت�ستحقه من قبل املجتمع
وخا�صة الأ�رسة ف�إنها ت�ضيع �سدى
وهدرا وت�صبح غري مثمرة حيث اليتم
اال�ستفادة منها يف امل�ستويني ال�شخ�صي
واالجتماعي �أو الوطني على ال�سواء ،بل
وقد ت�ستخدم هذه الطاقات ب�شكل عك�سي
متاما  ،حيث ميكن �أن يلج�أ �أ�صحابها
�إىل م�سارات مدمرة لهم ولأوطانهم ،
وبدال من ذلك يجب اال�ستفادة منها
وتوظيفها مل�صلحة املجتمع  ،كما �أن
الإعداد الأ�رسي من �ش�أنه �أن يدعم جهود
املعلم كما يجب �أن يجد كلما يعينه من
امل�ساعدة والتعاون من خمتلف فئات
املجتمع حتى يتقوى  ،فماملعلم �إال
مر�آت عاك�سة لل�سلوكيات والأخالقيات
احلميدة يف الأطفال  ،وهو الذي ي�سبح
بهم �إىل �شاطئ النجاة  ،واحرتام عادات
وتقاليد جمتمعهم  ،وهو الذي ي�سري بهم
على �ضوء املوجهات العامة ويحقق من

خاللهم �أهداف العملية التعليمية عامة
 ،وينمي فيهم روح الت�سامح واالحرتام
املتبادل فيما بينهم  ،ويجعلهم يراعون
التنوع الثقايف والإثني  ، ......وهو
الذي تتج�سد فيه القيم االجتماعية
ال�سائدة والنظر �إليها بامل�ساواة
،ويغر�س فيهم الوطنية وحب الوطن
يف الطفل يف املدر�سة .والتعليم املبكر
قبل التمدر�س يفتح طرق و �سبل التعليم
اللغوي للطفل وتنمية خياله وحتبيبه
للتعلم وي�سهم يف تقلي�ص ن�سبة الف�شل
الدرا�سي على م�ستوى البالد عامة ،
مما يرتتب عليه بالتايل حماربة الهدر
املدر�سي كما ي�ساعد يف تر�سيخ القيم
الثقافية و املعرفية و االخالقية يف
نف�سية ووجدان الطفل .
وما دام وجود مدر�سة ما ملرحلة
التعليم ما قبل املدر�سي املتمثل يف البيت
 ،وعدم وجودها يف بيت �أخر يت�سبب
يف وجود التفاوت بني تالميذ املرحلة
الإبتدائية بل والت�أثري يف م�ستقبلهم
الدرا�سي برمته  ،فقد �أ�صبح لزاما
على ق�سم التعليم يف كل منطقة العمل
لك�ساعدة للقيام بهدا الدور وتعميمه
يف جميع املناطق " ،وذلك طبعا ما
نهدف ونطمح �إليه ونخطط ونعمل له "
ح�سبما يقول امل�س�ؤولون  ،ولتح�سني
م�ستوى التعليم االبتدائي ومن بعده
املتو�سط والثانوي فال بد من اعطاء
االهتمام الكايف للتعليم ما قبل املدر�سي
وربطه بالأ�رسة ودورها الإيجابي فيه و
ان نوفرله ار�ضية �صلبة حتى ي�ستفيد منه
جميع املواطنني �سواءا كان يف الريف
�أواحل�رض وحتى املناطق النائية حتى
يتمكن الأطفال بها من م�سايرة ومواكبة
ال�سري الدرا�سي ال�سليم  ،علما ب�أن
مقررات و برامج امل�ستوى الإبتدائي
مبنية على املعارف و املفاهيم والأن�شطة
واملهارات واخلربات والتجارب التي
اكت�سبها الطفل بالتعليم االويل ( ما قبل
املدر�سي مبا يف ذلك البيت ) ح�سب
الت�سل�سل املنهجي املعمول به يف جميع
الدول.
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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.

نا�سا تطلب اقرتاح �أ�سماء جذابة ل�صخرة �سيتم ا�ستك�شافها قريبا

�أعلنت نا�سا باال�شرتاك مع معهد  Setiعن رغبتها فى احل�صول على م�ساعدة من العامة فى اختيار
ا�سم ل�صخرة كبرية مت حتديدها من قبل العلماء و�سيتم حتليلها خالل مهمة  flybyالقادمة خارج
النظام ال�شم�سي.
�إذ حتلق املركبة الف�ضائية "نيو هورايزونز" التابعة لوكالة الف�ضاء الأمريكة "نا�سا" على م�سافة
�أبعد من النظام ال�شم�سى منذ �أن زارت بلوتو قبل عامني ،ومنذ ذلك احلني� ،سافرت املاليني من
الكيلومرتات نحو حزام "كويرب" الذى ي�ضم ال�صخور واجلليد وغريها من الكواكب اخلارجية خارج
النظام ال�شم�سي.
وبحلول عام  ،2019من املقرر �أن حتلق املركبة الف�ضائية حول :حزام كويرب" وك�شف نا�سا �أن
ال�صخرة التى مت حتديدها حتمل ا�سم � ،MU69 2014أو  ،MU69ولكن الوكالة تريد �أن تعطيها ا�سم
جذاب ،وطلبت من النا�س �أن يقدموا اقرتاحات.
وقال �آالن �سترين ،الباحث الرئي�سى فى معهد نيو �ساوث هور�زس للبحوث فى بولدر بوالية
كولورادو" :نحن متحم�سون ملا �سيقدمه عامة النا�س مل�ساعدتنا فى اختيار لقب لل�صخرة اجلديدة
التى �ستكون حمل اهتمام العلماء".
من اجلدير بالذكر �أنه من املقرر �أن تنتهى حملة جمع الأ�صوات فى  1دي�سمرب  2017و�سيتم الإعالن
عن الفائز فى يناير  ،2018وميكن الدخول القرتاح ا�سماء جذابة من هنا.

مذيعة تنقذ زميلها على الهواء من موقف �ساخر

يف موقف طريف ،ا�ستطاعت مذيعة
يف قناة “�سي ان بي �سي” االقت�صادية
�إنقاذ زميلها من موقف على الهواء
مبا�رشة.
ووفق مقطع فيديو تناقله
الع�رشات على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ف�إن مرا�سل القناة،
كان ينتظر حلظة االت�صال به لتقدمي
ر�سالته املبا�رشة من البور�صة ،ولكنه
مل يكن يدرك �أنه �أ�صبح على الهواء
حني توجهت له بالكالم زميلته ،فقال
لها ب�شيء من احلزم وعلى طريقة �أفالم
الكرتون ” :حا�رض �سيدي”  ،فما كان
منها �إال �أن علقت ب�شكل م�ستفي�ض لإنقاذ
�صديقها وهي ت�ضحك.
وانتابت املذيعة موجة من ال�ضحك على �إثر املوقف الطريف الذي حدث وقالت �إنه يجب
توثيق تلك اللحظات.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

علماء يك�شفون :كائنات ف�ضائية ت�شبه الب�شر

يعتقد حمبو �أفالم اخليال
العلمى �أن الكائنات الف�ضائية
ت�شبه املخلوقات الوح�شية
الكبرية ولونها �أخ�رض كما
�صورتها الأفالم الأمريكية التى
تناولت هذا الأمر ،ولكن البحوث
اجلديدة ت�شري �إىل �أنها قد تكون
�شبيهة بالب�رش ب�شكل كبري على
عك�س ما يتوقعه الكثريون،
ولأول مرة ،ي�ستخدم اخلرباء
نظرية داروين التطورية للتنب�ؤ
ب�شكل احلياة خارج الأر�ض ،على
�أمل احل�صول على ر�ؤى جديدة
و�أمناط حول �سلوك الكائنات
املحتمل �أن تكون منت�رشة حولنا فى الكون.
و�أو�ضحت درا�سة جديدة من جامعة �أك�سفورد ن�رشت هذا الأ�سبوع فى املجلة الدولية لعلم الأحياء
الفلكية� ،أن الكائنات الف�ضائية من املرجح �أن تت�شكل من نف�س العمليات والآليات التى غريت الب�رش
على مر الزمن ،وهو ما يجعلها ال تختلف كثريا عن �شكل الب�رش.
ويقول �سام ليفني ،الباحث فى ق�سم علم احليوان فى �أك�سفورد�" :إن املهمة الأ�سا�سية التى يقوم
بها علماء الفلكولوجيا� ،أولئك الذين يدر�سون احلياة فى الكون ،هى التفكري فى ما قد تكون عليه
احلياة خارج الأر�ض ،لذلك مت اال�ستعانة بنظرية التطور فى حماولة للتو�صل �إىل �صورة وا�ضحة عن
هذا الأمر".
و�أ�ضاف �أن من خالل التنب�ؤ ب�أن الكائنات الف�ضائية مرت مبرحلة انتقالية كبرية ،ميكننا القول
ب�إن هذا من �ش�أنه �أن يجعلهم ي�شبهوننا.

�سوار ذكى جديد يك�شف احلمل

طور جمموعة من العلماء �سوارا ذكيا جديدا ال ميكنه فقط حتديد �أف�ضل وقت ميكن فيه للمر�أة �أن
ت�صبح حامال ،لكنه �أي�ضا قادر على ك�شف احلمل والإخطار ب�أن هناك طفال يتكون داخل الرحم بعد
احلمل املنزلية
�أ�سبوع واحد فقط ،وهو ما يفقد �أدوات اختبار
قيمتها و�شعبيتها.
و�أجرى الباحثون جتارب فى �سوي�رسا لتحديد
التغريات الف�سيولوجية الدقيقة التى حتدث
عندما يبد�أ احلمل ،وبا�ستخدام خوارزمية تتعلم
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للم�ستخدم� ،أ�صبح ال�سوار
قادر على الك�شف عن احلمل
وحتديد �أف�ضل وقت من ال�شهر
عندما ميكن للمر�أة املحاولة
لتنجب طفل.
ا جلد يد ة
ويقول العلماء �إن التكنولوجيا
م�ستويات الـ hCGفى
تخل�ص الن�ساء من اختبار احلمل املنزىل ،الذى يقيم
البول ،وقال مهند �شليح ،الباحث الأول فى م�ست�شفى جامعة زيوريخ" :بدال من اال�ستيقاظ كل �صباح
وا�ستخدام الو�سائل التقليدية �أ�صبح ميكن بب�ساطة النظر �إىل ال�سوار ملعرفة �إذا كان هناك طفل �أم
ال".
ومن املقرر �أن يتم اختبار ال�سوار الذكى اجلديد مع عدد من امل�ستخدمات قبل نهاية العام اجلارى،
و�سيعمل على قيا�س التغريات فى النب�ضات ودرجة حرارة اجل�سم.

ت�شجع �شعبها ليتكاثر مثل الأرانب

يف خطوة �صادمة ،قامت احلكومة البولندية بت�شجيع �شعبها على الإجناب ب�أن يت�شبهوا
بالأرانب.
ووفق ما نقلت �صحيفة “اندبندنت” الربيطانية ،ف�إن اخلطوة جاءت من خالل فيديو
“�أثار اجلدل” كثريا ،حيث طالبت احلكومة ال�شعب ب�رضورة التماثل بالأرانب التي امتدحت
قيامها بالإجناب والإكثار من الأوالد ،ون�رشت الفيديو على “يوتيوب”،وبعد انتقادات كثرية مت
�سحبه.
وقامت وزارة ال�صحة البولندية بن�رش فيديو
يو�ضح احلياة “الهادئة وال�سعيدة” للأرانب،
موجهة ر�سالة يف نهاية الفيديو للم�شاهدين تقول
“�إذا كنت تريد �أن ت�صبح والدا ،فعليك �أن تكون
كالأرانب”.
وتعاين بولندا من انخفا�ض م�ستوى الوالدات،
حيث يبلغ عدد ال�سكان  38مليون ن�سمة فقط.
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االفتتاح الر�سمي ال�سبوع حملة التوعية حول امل�ضادات احليوية
واليوم وب�سبب خلق البكترييا
للمقاومة �ضد امل�ضادات احليوية
فان امرا�ض مثل ال�سل وااللتهابات
مل نعد قادرين على عالجها بنف�س

�سيدفعه املجتمع الدويل بحلول عام
 2050اذا مل يتم القيام بخطوات رادعة
لعالج هذه امل�شكلة العاملية.

حواء �سليمان عبد القادر
احت�ضنت قاعة اجتماعات م�ست�شفي
اروتا التحويلي االفتتاح الر�سمي
ال�سبوع التوعية مبخاطر مقاومة
البكترييا للم�ضادات احليوية الذي
بد�أ يوم �أم�س وي�ستمر حتى التا�سع
ع�رش من ال�شهر اجلاري على م�ستوى
الوطن وذلك بح�ضور وفود من عدد من
الوزارات ال�رشيكة يف احلملة بينها
االطباء وال�صيادلة والعاملني يف
القطاع ال�صحي ،من وزارة الزراعة
ووزارة الرثوة البحرية ف�ضال على
العاملني يف ق�سم مراقبة الت�أثريات
الدوائية وكذلك وفد منظمة ال�صحة
العاملية .
وقد رحب مدير مراقبة االغذية
والدواء بوزارة ال�صحة ال�سيد� /إيا�سو
بهتا ان تنظيم احلملة جتري بالتعاون
مابني وزارة ال�صحة واالعالم وق�سم
الوقاية من الت�أثريالدوائية وكذلك
منظمة ال�صحة العاملية والعديد
من ال�رشكاء يف باقي الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية
من اجل رفع الوعي يف او�ساط النا�س
للمخاطر الناجتة عن اال�ستخدام
اخلاطيئ للم�ضادات احليوية .
وقد القي كلمة االفتتاح مدير عام
ق�سم اخلدمات الطبية بوزارة ال�صحة
الدكتور /برهاين قربي تن�سائي قال
فيها "ان هذه املنا�سبة هي اللحظة
التى نعلن فيها االنطالق الر�سمي
ال�سبوع الوقاية من خماطر اال�ستخدام
احليوية
للم�ضادات
اخلاطيئ
واملقاومة الناجتة عنه والذي يجري
حتت �شعار "خذ الن�صحية من اجلهة
املخت�صة قبل تناول امل�ضاد احليوي"
وا�شار ان امل�ضاد احليوي يلعب دورا

مدير عام ق�سم اخلدمات الطبية بوزارة
ال�صحة الدكتور /برهاين قربي تن�سائي
وا�ضاف ان ارتريا اي�ضا وملعرفتها
بهذه املخاطر و�ضعت برناجما
من اجل مكافحة مقاومة امل�ضادات
احليوية التى بدات تظهر وذلك
بالتعاون مع ال�رشكاء من منظمة
ال�صحة العاملية واجلهات االخري،
وذلك بعد ت�شكيل جلنة تهتم بهذا
االمر وهو ما ادي يف نهاية املطاف
اىل االعالن عن انطالق هذه احلملة
بدءا من هذا اليوم " الثالث ع�رش من
نوفمرب اجلاري وحتى التا�سع ع�رش
منه من اجل رفع الوعي يف او�ساط
املواطنني على م�ستوى الوطن ويف
املدار�س الثانوية .
و�شكر الدكتور /برهاين يف ختام
كلمته كل من �ساهم يف اجناح هذا
الربنامج ،وجعل اطالق هذه احلملة
ممكنا.
تلي كلمة الدكتور برهاين كلمة
مندوبة منظمة ال�صحة العاملية
القتها الدكتورة /جو�سفني نامبوزي
هن�أت فيها وزارة ال�صحة لتمكنها
من اطالق احلملة م�شرية اىل ان هذه
الظاهرة التى بدات تتف�شي يف جميع
انحاء العامل من ظهور مقاومة
للم�ضادات احليوية ناجتة عن
اال�ستخدام اخلاطيء واملفرط لتلك
حلقة نقا�ش والتى كان لها رد فعل ايجابي من احل�ضور

مهما يف قتل البكترييا التى ت�سبب
العديد من االمرا�ض ،لكن يف الوقت
نف�سه فانه اليفيد يف عالج االمرا�ض
التى ت�صيب االن�سان من جراء اال�صابة
بالفريو�سات مثل نزالت الربد وامرا�ض
ال�شتاء وغريها ،م�شريا اىل انه يف
الوقت احلا�رض وب�سبب اجلهل الذي
يخيم على املجتمعات بدات تظهر على
ال�سطح م�شاكل ناجتة عن اال�ستخدام
اخلاطيء واملفرط للم�ضادات احليوية
ويف عالج امرا�ض اخري الميكن
عالجها بامل�ضاد احليوي مما خلق
مقاومة وا�سعة للم�ضادات احليوية
على م�ستوى العامل و�شكل هاج�سا
عامليا ،حيث ان اكرث من  700الف
�شخ�ص ميوتون �سنويا جراء املقاومة
الناجتة عن امل�ضادات احليوية
والتى من املتوقع ان ترتفع اىل 10
ماليني �شخ�ص بحلول عام  2050اذا
مل يتم و�ضع ال�سيا�سات والربامج
التى ت�ساعد يف رفع الوعي يف او�ساط
العامل واملجتمعات لوقف اال�ستخدام
اخلاطيء للم�ضادات احليوية واخذ
الن�صحية من ذوي االخت�صا�ص".
وا�شار ان منظمة ال�صحة العاملية
وملعرفتها باخلطر الذي يرتب�ص
بالب�رشية جراء هذا اال�ستخدام
اخلاطيء للم�ضادات واملقاومة
الناجتة عنه اطلق يف  2015حملة
التوعية بهذه املخاطر.

االدوية دون الرجوع اىل املخت�صني
من االطباء وال�صيادلة او ب�سبب
تناول املر�ضي له يف غري االمرا�ض
التى من اجلها �صنع امل�ضاد احليوي
 ،وكذلك االنقطاع عن اال�ستخدام يف
منت�صف اجلرعة دون اي ا�ست�شارة
متخ�ص�صة وغريها من اال�ساليب
اخلاطئة التى ت�ؤدي بالبكترييا اىل
خلق مقاومة للم�ضادات احليوية التى
لعبت دورا كبريا يف املا�ضي يف عالج
العديد من االمرا�ض وااللتهابات مثل
ال�سل واال�سهاالت وال�سيالن  ،حيث ان
تلك االمرا�ض ادت يف تلك الفرتة اىل
وفاة االالف حول العامل قبل اكت�شاف
امل�ضاد احليوي ،التى انقذت فيما
بعد حياة املاليني.

مندوبة منظمة ال�صحة العاملية
الدكتورة /جو�سفني نامبوزي
نوع االدوية التى كانت ناجعة يف
ال�سابق  ،واالمر نف�سه اي�ضا يحدث
عند اال�ستخدام اخلاطيء للم�ضادات
احليوية ولذلك الميكن ايقاف هذه
املخاطر اذا مل نقم ب�شكل جماعي يف
رفع وعي املواطنني وجميع القطاعات
ذات ال�صلة ،وكذلك املر�ضي الذين
يجب عليهم ا�ست�شارة االطباء وذوي
االخت�صا�ص عند ا�ستخدام امل�ضاد
احليوي.
واو�صت الدكتورة جو�سفني يف
ختام حديثها ال�صيدالنيني والعاملني
يف القطاع ال�صحي ب�رضورة احلر�ص
على كتابة رو�شتة الدواء والتاكد
ان املري�ض بالفعل يف حاجة ما�سة
للم�ضاد احليوي النه بذلك ميكن منع
وقوع وفيات ناجتة عن املقاومة التى
تظهرها البكترييا للم�ضادات احليوية
.
واكدت الدكتورة "ان اال�ستخدام
اخلاطيء للم�ضاد احليوي ي�ضعنا
جميعا يف خطر ولذلك علينا ان ناخذ
حذرنا عند تناول امل�ضاد احليوي".
ثم قدم ال�سيد /ايا�سو بهتا ورقة حول
مقاومة امل�ضاد احليوي الذي ا�صبح
ي�شكل تهديدا عامليا ،وحتدث يف
ورقته عن بدايات اكت�شاف امل�ضادات
احليوية من قبل الك�سندر فيلمنغ بعد
احلرب العاملية الثانية يف 1940
وان الع�رص الذهبي ال�ستخدامات
امل�ضادات احليوية وانتاجها كانت
يف  1960قبل ان تخرج الكثري من
امل�ضادات احليوية من قائمة االدوية
التى ت�ستطيع العالج النها خلقت
مقاومة �ضدها من البكترييا وبالتايل
ف�شلت يف عالج االمرا�ض التى من اجلها
انتجت ،وانخف�ض ا�ستخدام وانتاج
امل�ضاد احليوي اىل ادين م�ستوى له
يف عام  ، 2000مما �شكل قلقا لدي
املجتمع الدويل من الآثار املدمرة
التى يخلفها وجود هذه املقاومة.
واكد ال�سيد /ايا�سو ان هناك
ادوية اظهرت مقاومة ال�ستخدامها
يف وقت ق�صري من انتاجه مثل
دواء" -imipenomاميبينيم"،يف
حني ان هناك ادوية اظهرت مقاومة
بعد فرتات طويلة من اال�ستخدام،
وذكر مثال له " دواء االر�ستوماي�سني
،"arythromicineم�شريا اىل ان هذه
املقاومة ا�صبحت م�شكلة لدي االن�سان
واحليوان والبيئة اي�ضا لوجود عالقة
فيما بينهما.
وذكر ان وفاة  10ماليني �شخ�ص
يف افريقيا وا�سيا �ستكون الثمن الذي

مدير مراقبة االغذية والدواء
بوزارة ال�صحة ال�سيد /ايا�سو بهتا
وا�شار ال�سيد /ايا�سو انه يف 2016
قامت  193دولة بالتوقيع على اتفاق
من اجل اتخاذ خطوات ملكافحة
املقاومة الناجتة عن اال�ستخدام
اخلاطيء للم�ضادات احليوية علي
م�ستوى العامل.
وقد ان�ضمت ارتريا اىل احلملة من
اجل رفع الوعي يف او�ساط املواطنني
و�شكلت جلنة من وزارات ال�صحة ،
الزراعة  ،االر�ض واملياه  ،الرثوة
البحرية واالكادمييني.
ومن اجل حتمل العبيء جميعا
يقول ال�سيد ايا�سو علي اجلميع ان
يتحمل م�س�ؤوليته ،وذلك بادخال
العادات ال�صحية مثل الت�أكد من
غ�سل ايدينا جيدا واعداد الطعام بعد
الت�أكد من نظافة ايدينا واالبتعاد عن
املقربني من افراد اال�رسة واال�صدقاء
عند ال�شعور باي توعك ملنع نقل
العدوي اليهم ،وعدم م�شاركة امل�ضاد
احليوي الذي قرر لك مع االخرين
واتباع ن�صائح ذوي االخت�صا�ص فيما
يخ�ص امل�ضادات احليوية.
واكد انه �سيكون هناك حمالت
مماثلة �ستجري يف جميع االقاليم
من اجل رفع الوعي يف جميع �رشائح
املجتمع.
وقد اجريت فيما بعد حلقة نقا�ش
ت�ضم عدد من االطباء وال�صيادلة
واخلرباء من وزارة الزراعة وهم
ال�سيد /كح�ساي نقا�ش عامل نبات
من وزارة الزراعة ،املمر�ض برهاين
كلكاي من فرع وزارة ال�صحة باالقليم
االو�سط ،الدكتور ناتنائيل بالي من
م�ست�شفى اروتا التحويلي ،الدكتور
هبتوم كفلي من م�ست�شي حليبت،
وال�صيديل فيلبو�س يو�سيف من
جمعية ال�صيادلة وال�صيديل ابراهام
اندريا�س من جمعية ال�صيادلة اي�ضا
حيث حتدثوا عن جتاربهم حول
امل�ضادات احليوية واحلاالت التى
واجهتهم حيث اكدوا ان القيام بهذه
احلملة مهمة وت�أتي يف وقت ي�شهد فيه
العامل مقاومة البكترييا للم�ضادات
احليوية  ،واكد احد ال�صيادلة ان
التغذية غري املتوازنة تلعب دورا
يف انخفا�ض مناعة اجل�سم وبالتايل
تعر�ض االن�سان الي نوع من االمرا�ض
التى قد يكون بينها االمرا�ض املعدية
ووجود مقاومة للم�ضادات احليوية
مثري للقلق الن البكترييا ا�صبحت
المتوت عند و�صف امل�ضاد احليوي
للمري�ض وذلك ب�سبب �سوء ا�ستخدام
امل�ضاد احليوي يف فرتات �سابقة

�صورة عامة للح�ضور

او ا�ستخدامه يف غري االمرا�ض التى
من املفرت�ض ان يتم فيها تناول
امل�ضاد.
وا�شار االطباء ان من بني امل�شاكل
التى تواجههم ان املري�ض عندما
ي�أتي لطلب الن�صحية او للك�شف
يكون قد اخذ امل�ضاد احليوي ثم
قاطع ا�ستخدامه عند احل�ضور اىل
امل�ست�شفي ،فعلي �سبيل املثال عند
ا�صابته باال�سهال يقوم على الفور
بتناول م�ضاد حيوي يف حني ان
اال�سهال الميكن عالجه بامل�ضاد
احليوي ولذلك على املجتمع ككل ان
يغري عاداته ونظرته للم�ضاد احليوي
ويتعرف على خطورته .
اما خبري وزارة الزراعة فقد ا�شار اىل
ان هناك مقاومة تظهر يف احليوانات
ويف االدوية التى ت�ستخدم ملكافحة
االفات يف النباتات لكننا الن�سجل
البيانات ب�شكل منتظم مما يخلق فجوة
يف هذا ال�ش�أن م�شريا اىل ان هناك 73
عيادة بيطرة يف البالد لكن اليتم اخذ
االدوية املنا�سبة لعالج احليوانات او
النباتات من اجلهة املعنية.
كما طرح ال�صيديل فلبو�س يف حلقة
النقا�ش م�شكلة كتابة ادوية قوية
الطفال حتت عمر العام الواحد يف
حني انه كان من املفرت�ض ان يتم
ال�رشوع يف اعطاءه ادوية اخف ،وان
هناك بع�ض احلاالت التى يقوم فيها
ذوي االطفال املر�ضي بحل الدواء
القوي باملاء واعطاءه للطفل مما
يخلق لديه م�شاكل اخري  ،واو�صي
ب�رضورة ان يكون هناك تن�سيق من
اجل درء املخاطر التى ميكن ان
ترتتب عن مثل هذه الت�رصفات .
وقد او�ضحت حلقة النقا�ش انه من
املهم ان يعمل االطباء وال�صيادلة
بروح م�س�ؤولية جتاه املجتمع مع
الو�ضع يف االعتبار الت�أثريات التى
ميكن ان حتدث يف حالة اعطاء
املري�ض م�ضادات حيوية اليحتاجها
او اقوي من املطلوب لعالج املر�ض
مماي�ؤدي باملري�ض اىل مقاومة
البكترييا يف ج�سمه للم�ضاد احليوي.
ويف مداخلته ا�شار م�س�ؤول مركز
مراقبة ومتابعة الت�أثريات الدوائية
بوزارة ال�صحة ال�سيد /ملوقيتا
رئ�سوم ان اال�سلوب املتبع يف التخل�ص
من امل�ضادات احليوية خطر للغاية
اذ يتم رميه يف النفايات او حرقه
مما ي�ؤدي اىل انت�شار مناعة للم�ضاد
احليوي يف البيئة وبالتايل يدخل
يف ج�سم االن�سان واحليوان ولذلك
اكد ب�رضورة ان تكون هناك طريقة
علمية يف التخل�ص من النفايات يف
ال�صيدليات وامل�ست�شفيات وخا�صة
فيما يخ�ص امل�ضادات احليوية
والتخل�ص منها بطريقة التخلف اي
تبعات على املجتمع والبيئة.
وقد اختتم مدير عام اخلدمات
الطبية بوزارة ال�صحة الدكتور/
برهاين االفتتاح الر�سمي بالت�أكيد
على �رضورة العمل امل�شرتك بني
جميع الفئات وال�رشائح وال�رشكاء
من اجل ان يكون هناك قدرة على
ال�سيطرة على مقاومة امل�ضاد احليوي
يف بالدنا وهذا لن يت�أت اال بت�ضافر
كل اجلهود وكل االطراف مثل وزارة
ال�صحة ،الزراعة  ،الرثوة البحرية.
واو�ضح ان حلقة النقا�ش اعطت
�صورة عن التحديات التى تواجه
املخت�صني وانه من اجل ذلك �ستكون
هناك جهود لو�ضع خمتربات متطورة
والتعرف ب�شكل اكرب على املقاومة
التى تظهر ،ورفع الوعي يف جميع
االو�ساط العاملة يف قطاع ال�صحة
وال�صيادلة واملجتمع كذلك .
واكد ان املحافظة على ال�صحة
لي�ست فقط م�س�ؤولية العاملني بوزارة
ال�صحة بل ي�شمل املجتمع ككل ،وانه
بالعمل امل�شرتك فقط ميكن تخفي�ض
ن�سبة املخاطر التى تنتج عن مقاومة
امل�ضادات احليوية.
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مهرجان �أيام قرطاج ال�سينمائية 28يختتم فعالياته بنجاح
اختتم م�ساء ال�سبت املا�ضي ،
حفل الدورة  28من مهرجان �أيام
بالعا�صمة
قرطاج ال�سينمائية
التون�سية ،وذلك مب�شاركة العديد من
الدول ب�أفالم تراوحت بني الق�صرية
والطويلة .
ففي م�سابقة الأفالم الروائية
الطويلة فازبالتانيت الذهبي فيلم
(قطار امللح وال�سكر) من موزمبيق
وهو من اخراج الربازيلي لي�سينيو
�أزيفيدو وكان التانيت الف�ضي من
ن�صيب فيلم (املتعلمون) من جنوب
�إفريقيا  ،وذهب التانيت الربونزي
لفيلم (واليلي) من املغرب من
اخراج فوزي بن �سعيدي  ،وا�سندت
جلنة التحكيم جائزة �أح�سن ممثل
لعبداملنعم �شويات من تون�س عن
دوره يف فيلم (م�صطفى زاده)� .أما
جائزة �أف�ضل ممثلة فقد �أ�سندت ل"فريو
ت�شاندا بيا" عن فيلم "فيلي�سيتي"
للمخرج �آالن غومي�س
ونالت تون�س  9جوائز يف خمتلف
م�سابقات املهرجان التي
�سجلت
ّ
ح�ضور � 10أ�رشطة من جملة 51
�رشيط ًا م�شارك ًا يف خمتلف امل�سابقات
الأربعة للمهرجان.
و �أ�شار جنيب ع ّياد مدير املهرجان
�إىل �إقبال عدد كبري من اجلمهور
وخا�صة من ال�شباب والطلبة
والتالميذ مل�شاهدة خمتلف الأفالم
التي مت عر�ضها وكذلك يف الندوات
 ،و�شهد�إجماع امل�شاركني على جودة
الأفالم التي �شاركت يف املهرجان" ،
وكانت �أهم جوائزاملهرجان
يف الأفالم الروائية الطويلةفاز
فيلم "قطار امللح وال�سكر" للمخرج
"لو�شينو �أزفيدو" من املوزمبيق.
بجائزة التانيت الذهبي
وكانت جائزة التانيت الف�ضي من
ن�صيب فيلم "املتعلمون" للمخرج

"جون ترنقوف" من جنوب �أفريقيا.
وجائزة التانيت الربونزي :لفيلم
"وليلي" للمخرج فوزي بن �سعيدي من
املغرب.
جائزة �أف�ضل �أداء رجايل� :أ�سندت
للممثل عبد املنعم �شويات من تون�س
عن دوره يف فيلم "م�صطفى زاد" لن�ضال
�شطا.
جائزة �أف�ضل �أداء ن�سائي� :أ�سندت
للممثلة "فريو ت�شاندا بيا" عن فيلم
"فيلي�سيتي" للمخرج �آالن غومي�س.
جائزة �أف�ضل �سيناريو :فيلم "�رش�ش"
للمخرج التون�سي وليد مطّ ار.
جائزة �أف�ضل مو�سيقى :فيلم
"فيلي�سيتي" لآالن غومي�س من
ال�سينغال.
جائزة �أف�ضل �صورة :فيلم "قطار
امللح وال�سكر" للمخرج "لو�شينو
�أزفيدو" من املوزمبيق.
جائزة �أف�ضل مونتاج :فيلم "طبيعة
حال" للمخرج كرمي مو�ساوي من
اجلزائر .
ويف الأفالم الروائية الق�صرية
فازفيلم "�آية" للمخرجة مفيدة
ف�ضيلة من تون�س بجائزة التانيت
الذهبي:

وكانت جائزة التانيت الف�ضي:
لفيلم "دام دام" لثالثي الإخراج "لوبي
بابي بونامي" و"كري�ستوف روالن"
و"مارك ري�شيا".
والتانيت الربونزي :لفيلم "ون�س"
لأحمد نادر من م�رص.
ويف م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة
جاءت جائزة التانيت الذهبي:
لفيلم " KORO DU BAKORO
" للمخرج �سمبلي�س قانو هرمان من
بوركينافا�سو.
وجائزة التانيت الف�ضي :فيلم "
كيميتيوال�شيخ �أنتا " للمخرج ع�صمان
ويليام مباي من ال�سنغال.
وجائزة التانيت الربونزي :فيلم
"يف الظل" للمخرجة التون�سية ندى
املازين حفيظ.
و للأفالم الوثائقية الق�صرية
كانت جائزة التانيت الذهبي لفيلم
"جاكن�سون" للمخرجني ليندا ليلى
دياتا  -جون مارك بوتو من النيجر.
وجائزة التانيت الف�ضي :فيلم "ال
مرافئ للقوراب ال�صغرية" للمخرج
اللبناين جوال �أبو �شبكة.
والتانيت الربونزي :فيلم "غزة
بعيونهن" ملي العدة وريهام غزايل.

عودة �سيلينا غوميز وج�سنت بيرب لبع�ضهما تفاجئ الو�سط الفني
" عاد احلب ملتهب ًا بعد قطيعة دامت
طوي ًال بني النجمني ال�شابني الكندي
ج�سنت بيرب والأمريكية �سيلينا غوميز
اللذين �شكال بعودتهما لبع�ضهما بع�ض ًا
مفاج�أة كربى يف الو�سط الفني.
ً
خا�صة بعد �أن تطورت اخلالفات حلد
املواجهات الإعالمية وعرب مواقع
التوا�صل بينهما .علم ًا �أن كالهما �أقام
عالقة عاطفية منف�صلة خالل فرتة
خ�صامهما� .إال �أنهما على ما يبدو هذه
املرة لن ي�ضيعا الوقت باللقاءات
العاطفية العابرة ،بل يريدان
يزواج �سيقيمان له
االرتباط ر�سمي ًا
ٍ
حفلني �أحدهما يف تك�سا�س ،حيث
ولدت "غوميز" و�آخر يف مدينة لو�س
�أجنلو�س ،بح�سب رغبة "بيرب" -كما
ورد يف التقارير ال�صحفية العاملية
التي �أملحت �إىل �أنه رمبا التهبت
العواطف بينهما جمدد ًا ُبعيد الأزمة
تعر�ضت لها النجمة
ال�صحية التي
ّ
ً
ال�شابة التي خ�ضعت م�ؤخرا لعملية
نقل كلية من �صديقتها املقربة.
و�أ�شارت بع�ض امل�صادر ب�أنهما
يخططان حلفل زواج �رسي هرب ًا من
عد�سات و�سائل الإعالم ،و �أنهما
ناق�شا فكرة "الهرب" من ال�صحافة،
�إال �أن "غوميز" تريد �إقامة حفل زفاف
�ضخم لرتتدي الف�ستان الأبي�ض وت�سري
و�سط الورود امللونة بني �صديقاتها
املقربات اللواتي تريد منهن �أن يكن
الو�صيفات.

وفاة املمثل
الأمريكي
جون
هيلرمان عن
 84عا ًما

مد ّربو "ذا فوي�س" ي�ستعدون لإعادة ت�صويره

قررت جمموعة
ت�أجيل
MBC
عر�ض برنامج "ذا
فوي�س" الذي كان
مقرر ًا يف الثاين
من د�سمرب املقبل،
و�رست �أخبار عن
اجتاه املحطّ ة �إىل
عر�ض برنامج "ذا
فوي�س كيدز" مكانه� ،إال � ّأن الإدارة مل تعلن الأمر ر�سمي ًا بانتظار تبلور
الر�ؤية يف ال�ساعات املقبلة.
وذكراملدربون الثالث عا�صي احلالين ،حممد حماقي ،و�إلي�سا انهم مل
ّ
يبلّغوا ر�سمي ًا ب�إلغاء احللقات الت�سعة التي متّ ت�صويرها بح�ضور الفنانة
ّ
موظفي املحطّ ة مل تنقطع ،وال تزال الأمور
�أحالم� ،إال � ّأن االت�صاالت مع
مو�ضع ت�شاور ،وكل الظروف ت�ؤكد � ّأن القرار �سيكون بت�صوير الربنامج
�سي�ضطر
من نقطة ال�صفر ،بانتظار حتديد املوعد الذي على �أ�سا�سه
ّ
الفنانون �إىل �إعادة ت�سوية �أو�ضاعهم ،و�ضبط مواعيدهم مبا يتنا�سب مع
مواعيد الت�صوير اجلديدة.
املدربون يعي�شون حالة من التوتّ ر ،ب�سبب ال�ضغط النف�سي الذي
عاي�شوه طوال ثالثة �أ�شهر من ت�صوير الربنامج ،انتهت برمي احللقات
يف �سلّة املهمالت ،بانتظار �إعادة ت�صوير احللقات التي �ستفقد الربنامج
عفويته ،و�ستجعل املدربني �أ�شبه مبمثلني يفاج�أون ب�أ�صوات �سبقوا
و�ضموها �إىل فريقهم ،بانتظار القرار الر�سمي الذي �سيعلن
و�سمعوها،
ّ
نقطة بداية ملو�سم يبدو � ّأن والدته �ستكون ع�سرية.

�شاكريا تعلن عن ت�أجيل جولتها الأوروبية
ب�شكل مفاجئ

�أعلنت اليف نا�شيون ،ال�رشكة
املنظمة حلفالت املغنية الكولومبية
�شاكريا� ،أنها �ست�ؤجل مواعيد
العرو�ض ب�أمر من الأطباء ،وجاء يف
جو لة
البالغ“ :ي�ؤ�سفنا �أن نعلن ت�أجيل تاريخ
�أيام
 ،tournée El Dorado World Tourالتي كانت مقررة
 10و  11نوفمرب اجلاري يف باري�س ،و 12من ال�شهر اجلاري بانتويرب
يف بلجيكا و  14من ال�شهر احلايل يف ام�سرتدام بهولندا ،وذلك ب�أمر من
َ
تتعاف على م�ستوى حبالها ال�صوتية”.
الأطباء ،لأن املغنية مل
و�سبق للمغنية �أن �ألغت قبل �أيام احلفلة التي كانت مقررة يف  7من
ال�شهر احلايل يف مدينة كولونيا الأملانية.
وكتبت �شاكريا على ح�سابها يف تويرت“ :حاولت يف الأيام الأخرية �أن
ا�ستعيد �صوتي ب�شكل كامل ،كنت �أمتنى �أن �أمتكن من ذلك يف املوعد
لأ�ستطيع الغناء يف باري�س ،ولكن خاب �أملي ومل يتحقق ذلك ،ون�صحني
الأطباء �أن �أريح �صوتي فرتة �أطول “

عاما على ما �أعلنت ملحقته الإعالمية.
تويف املمثل الأمريكي جون هيلرمان ،عن ً 84
و�أو�ضحت لوري دي وال� ،أنه تويف اخلمي�س املا�ضي “لأ�سباب طبيعية” مبنزله يف هيو�سنت يف والية تك�سا�س
دون �أن تعطي املزيد من التفا�صيل.
�شارك مع توم �سيليك يف بطولة م�سل�سل “ماغنوم” ال�شهري ويف
فيلم “ت�شاينا تاون” لرومان بوالن�سكي،
وا�شتهر هيلرمان املولود يف تك�سا�س والذي عمل بجهد ليتخل�ص
من لكنة هذه الوالية القوية ،يف دور كبري اخلدم الربيطاين الأنيق
هيغنز يف م�سل�سل “ماغنوم” �إىل جانب توم �سيليك يف دور التحري
اخلا�ص.
وفاز هيلرمان عن دوره يف م�سل�سل “ماغنوم” الذي عر�ض خالل
ثمانية موا�سم وكان من الأكرث �شعبية يف التلفزيون يف الثمانينات،
بجائزتي “اميي” و”غولدن غلوب” .ومثل هيلرمان �أي�ضا يف م�سل�سالت
“موردر �شي روت” و”ذي لوف بوت” و “كوجاك”.
بد�أ م�سريته الفنية يف امل�رسح قبل �أن يلفت نظر املخرج بيرت
بوغدانوفيت�ش يف مطلع ال�سبعينيات ،و�شارك معه يف “وات�س �آب
دوك” و”ذي ال�ست بيكت�رش �شو” .و�صور �أفالما �أي�ضا مع ميل بروك�س
وكلينت اي�ستوود.
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ق�ضايا تنموية
�صفحة
�إ�سبوعية تتناول م�سائل
التنمية امل�ستدامة مبحاورها
املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة تعك�س
التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت
والرثوة البحرية واملعدنية وغريها من املحاور
التنموية �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي
�أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض
الطاقات الكامنة للإن�سان الإرتري
وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

عقد التنمية ال�صناعية للقارة ال�سمراء

توفر �أفريقيا مبواردها الطبيعية الرثية و�سكانها
ال�شباب وطاقاتها االبتكارية الكامنة � ,أ�س�س ًا لنمو �صناعات
قوية وتناف�سية ,مما حدى بالأمم املتحدة لتجديد �إلتزامها
بتنمية القارة والدفع باجلهود الرامية �إىل حتقيق النمو
ال�شامل فيها ,وذلك ب�إعالنها عقد التنمية ال�صناعية للقارة
ال�سمراء(  ) 2016-2025وتتنادى اجلهات ذات العالقة
�إىل العمل امل�شرتك لتعزيز �إيجاد فر�ص العمل ومبا�شرة
الأعمال احلرة يف جميع �أنحاء القارة ال�سمراء ,باعتبار
ذلك من الو�سائل احلا�سمة يف بناء م�ستقبل �أكرث ازدهار ًا
ً
وا�ستدامة للجميع  .فما هي حتديات التنمية ال�صناعية يف
القارة ال�سمراء؟ وما هي �أف�ضل �سبل التمويل املتاحة؟ وما
هي �آفاق التغلب على تلك التحديات؟ وغريها من املحاور
ذات ال�صلة �سنعرج معها عرب هذه ال�صفحة ان�شاءاهلل.
�ستحتفل �إفريقيا واملنظومة الدولية يف
الع�رشين من نوفمرب احلايل باليوم الدويل
لل�صناعة يف �إفريقيا .و�سيكون مو�ضوع الإحتفال
عقد التنمية ال�صناعية الثالث لأفريقيا حتت
�شعار " من الإلتزام ال�سيا�سي �إىل العمل على �أر�ض
الواقع "  ,والدعوة �إىل العمل على موا�صلة ح�شد
الدعم لتعزيز الت�صنيع يف �أفريقيا  .ومن اجلدير
بالذكر �أن هذا الإحتفال الدويل ,ي�أتي �سنويا ً
يف هذا الت�أريخ  ,وفقا ً لقرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة رقم  , 237\44امل�ؤرخ الثاين و
الع�رشون من دي�سمرب العام  1989م  ,و الداعي
�إىل تر�سيخ �إلتزام املجتمع الدويل بالت�صنيع يف
افريقيا.
ي�شري اخلرباء �إىل �أن البطالة والفقر ي�شكالن
م�صدر قلق بالغ بالن�سبة للقارة  ,حيث يعاين
�أكرث من  70يف املائة من ال�سكان يف �سن العمل من
البطالة �أو غياب االمن الوظيفي  ,مما دفع الأمم
املتحدة �إىل �إعالن الفرتة من  2016-2025عقد
التنمية ال�صناعية الثالث لأفريقيا  .ومن اجلدير
بالذكر �أن القادة الأفارقة وم�سئولو الأمم املتحدة
وممثلو امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والقطاع
اخلا�ص اجتمعوا يف  21من �سبتمرب  ,2017يف
مقر الأمم املتحدة لإعادة ت�أكيد التزامهم ب�رشاكة
دولية عري�ضة النطاق من �أجل الت�صنيع يف
�أفريقيا بطريقة �شاملة اجتماعي ًا وم�ستدامة بيئي ًا
 .هذا وقد �أكدوا على �أهمية الت�صنيع يف الق�ضاء
على الفقر و�ضمان �أن ي�سفر النمو ال�رسيع لل�سكان
يف �أفريقيا يف حتقيق عائده الدميغرايف بالإ�ضافة
�إىل الدور الذي تقوم به منظمات مثل منظمة االمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية (يونيدو) وغريها من
ال�رشكاء احلكوميني الذين ي�سعون �إىل العمل
عن كثب مع �أفريقيا لتعزيز التنمية ال�صناعية
ال�شاملة وامل�ستدامة يف القارة  .كما ذكروا
�أنه ومت�شي ًا مع �شعار هذا احلدث " من االلتزام
ال�سيا�سي �إىل العمل على �أر�ض الواقع " واملبد�أ
الأ�سا�سي لل�شمولية ,ف�إنهم يتوقعون �أن املوارد
التي يتم ح�شدها يف �إطار العقد الثالث للتنمية
ال�صناعية لأفريقيا � ,سيتم ا�ستخدامها بحيث
تظهر ب�شكل كبري الفوائد التي تعود على الأفارقة
العاديني على �أر�ض الواقع  ,من خالل توفري
فر�ص العمل الالئق واحل�صول على �سلع عالية
اجلودة و�آمنة ومي�سورة التكلفة م�صنوعة يف
�أفريقيا  ,وذلك من بني فوائد مبا�رشة
وملمو�سة �أخرى .وختم القادة الأفارقة
�إجتماعهم بالقول " �أن تنفيذ الأهداف
الطموحة للعقد تتطلب تعبئة ون�رش
كميات كبرية من املوارد ,و�أعربوا عن
ت�أييدهم لتو�سيع نطاق برنامج ال�رشاكة
القطرية يف �إطار العقد الثالث للتنمية
ال�صناعية لأفريقيا بالإ�ضافة �إىل ت�أكيد
�أهمية تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص،

نظرا لدوره الأ�سا�سي يف دفع عجلة النمو ,وخلق
فر�ص العمل و�إنتاج الدخل والرثوة وامل�ساهمة
يف الإيرادات املالية  .كما نا�شد املدير العام
لليونيدو ,يل يونغ املجتمع الدويل قائ ًال " لقد
حان الوقت لنقل �أجندة العقد الثالث للتنمية
ال�صناعية الفريقيا بثبات �إىل الأمام من �أجل
تعزيز التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة يف
�أفريقيا" .
ومن اجلدير بالذكر �أن بنك التنمية الأفريقي
�إعتمد م�ؤخر ًا ا�سرتاتيجية طموحة تعرف با�سم
"الت�صنيع يف �أفريقيا " ,و�ضعت بالتعاون مع
اليونيدو واللجنة االقت�صادية لأفريقيا التابعة
للأمم املتحدة  .وتهدف �إىل م�ضاعفة الناجت
املحلي الإجمايل ال�صناعي يف القارة �إىل �أكرث
من ال�ضعف خالل العقد املقبل .ونعتقد اعتقاد ًا
را�سخ ًا �أن ال�رشاكة مع احلكومات والقطاع اخلا�ص
واملنظمات الإقليمية وال�رشكاء الآخرين يف
التنمية � ,أمر �أ�سا�سي ملعاجلة العوائق الرئي�سية
يف جمال الت�صنيع من �أجل �أفريقيا �أكرث ازدهار ًا .

نالحظ �أنه قد مت االعرتاف بامل�ساهمة التي
يقدمها الت�صنيع ال�شامل وامل�ستدام يف م�ساعدة
�أفريقيا على التغلب على التحديات الإمنائية
احليوية ب�شكل وا�ضح يف جدول �أعمال 2030
للتنمية امل�ستدامة و�أنها ت�شتمل على هدف
مكر�س لل�صناعة واالبتكار والهياكل الأ�سا�سية,
َّ
مع الرتكيز على اال�ستدامة والقدرة على التك ُّيف
وهو الهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
 .وت�شمل غايات الهدف  9ما يلي:
 1تطوير بنية حتتية عالية اجلودة وموثوقبها وم�ستدامة ومرنة ,مبا يف ذلك البنية التحتية
الإقليمية والعابرة للحدود ,لدعم التنمية
االقت�صادية ورفاهية الإن�سان ,مع الرتكيز على
�إمكانية الو�صول املت�ساوي واملن�صف للجميع.
 2تعزيز الت�صنيع ال�شامل وامل�ستدام وزيادةح�صة ال�صناعة يف العمالة والناجت املحلي
الإجمايل ب�شكل كبري بحلول عام  2030مبا
يتما�شى مع الظروف الوطنية ،وم�ضاعفة ن�صيبها
يف �أقل البلدان منو ًا .

 3زيادة فر�ص و�صول املن�ش�آت ال�صناعيةوغريها من املن�ش�آت ال�صغرية احلجم ,وال �سيما
يف البلدان النامية �إىل اخلدمات املالية ,مبا
يف ذلك االئتمان املي�سور التكلفة ,و�إدماجها يف
�سال�سل القيمة والأ�سواق
 4القيام بحلول عام  2030بتطوير البنيةالتحتية وال�صناعات التحديثية جلعلها م�ستدامة,
مع زيادة الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد وزيادة
اعتماد التكنولوجيات النظيفة وال�سليمة بيئي ًا
والعمليات ال�صناعية مع اتخاذ جميع البلدان
�إجراءات وفقا لقدرات كل منها .
 5تعزيز البحث العلمي ورفع م�ستوى القدراتالتكنولوجية للقطاعات ال�صناعية يف جميع
البلدان وال �سيما البلدان النامية ،مبا يف ذلك
بحلول عام  2030ت�شجيع االبتكار وزيادة عدد
العاملني يف جمال البحث والتطوير زيادة كبرية
لكل مليون �شخ�ص والإنفاق على البحث والتطوير
يف القطاعني العام واخلا�ص .
 6تي�سري تنمية الهياكل الأ�سا�سية امل�ستدامةواملرنة يف البلدان النامية من خالل تعزيز الدعم
املايل والتكنولوجي والتقني للبلدان الأفريقية
و�أقل البلدان منو ًا والبلدان النامية غري ال�ساحلية
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية
 7دعم تنمية التكنولوجيا املحليةوالبحوث واالبتكار يف البلدان النامية
مبا يف ذلك من خالل �ضمان بيئة مواتية
لل�سيا�سة العامة من �أجل جملة �أمور منها
التنويع ال�صناعي و�إ�ضافة القيمة �إىل
ال�سلع الأ�سا�سية.
 8زيادة كبرية يف فر�ص الو�صول�إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وال�سعي �إىل توفري النفاذ ال�شامل واملي�سور
�إىل الإنرتنت يف �أقل البلدان منوا بحلول
عام 2020
 9وتعك�س مهمة اليونيدو �أهداف التنميةامل�ستدامة الت�سعة  ,ولكنها تتفق �أي�ضا مع
جميع الأهداف الإمنائية الأخرى  ,مبا فيها
الأهداف املت�صلة بالق�ضاء على الفقر وخلق
فر�ص العمالة الكاملة واملنتجة وحماية
البيئة ،وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات وما �إىل ذلك .
 ....يتبع .
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يف حوار مع حاكم �إقليم جنوب البحر االحمر ال�سفري حممد �سعيد منتاي
ً
احلكومة الإرترية ظلت والتزال تبذل جهودا مقدرة لإر�ساء اخلدمات الإجتماعية يف كافة �أرجاء الإقليم
�ضعف م�شاركة الإناث يف التعليم وتدين خدمات املوا�صالت من اهم امل�شكالت التي يعاين منها الإقليم
حممود عبداهلل "ابو كفاح"

اقليم جنوب البحر االحمر واحد ًا من
الإقاليم الإرترية الواعدة  ,فهو يتمتع
مبوقع ا�سرتاتيجي متميز ب�إطاللته على
البحر االحمر الذي يعد اهم ممر مائي
يف العامل ,واحت�ضانه مليناء ع�صب
الذي يقع على مقربة من باب املندب
 ,لتجعله كل هذه العوامل حمط
انظار ومطامع امل�ستعمرين االوائل
الذين اتخذوه كبوابة لإحتالل �إرتريا
والإ�ستحواذ عليها ,وعقب التحرير
الذي مهر بدماء �شهداءنا الأبرار اولت
احلكومة الإرترية هذه البقعة العزيزة
من ار�ض الوطن الإهتمام الكبري
لتعوي�ض �سكانها مبا حل بهم من ظلم
امل�ستعمر والذي كان �آخره اال�ستعمار
االثيوبي البغي�ض,لي�شهد الإقليم
يف الوقت احلا�رض نه�ضة تنموية
يف العديد من املجاالت اخلدمية
,للتعرف على الإقليم عن قرب اليكم
تفا�صيل اللقاء الذي قمنا ب�إجراءه
مع حاكم الإقليم ال�سفري حممد �سعيد
منتاي,ف�إىل م�ضابط احلوار :
يف البدء نرجو ان تعطي القارئ الكرمي نبذة
تعريفية عن �إقليم جنوب البجر االحمر ؟
من ناحية املوقع يحد �إقليم جنوب
البحر االحمرمن الناحية اجلنوبية
الغربية اثيوبيا ومن ال�رشق وال�شمال
البحر الأحمر ومن ال�شمال الغربي
�إقليم �شمال البحر االحمر ومن اجلنوب
الغربي جيبوتي 49% ,من م�ساحة
الإقليم مغطاة باجلبال و 44%عبارة
عن �سهول و 7%حمم بركانية ,يعتمد
غالبية �سكان الإقليم يف معي�شتهم على
ممار�سة حرفة الرعي والبقية على
�صيد الأ�سماك ال�سيما اولئك القاطنني
على �ضفاف البحر .
اما الن�شاط الزراعي بالإقليم فقد ظل
دون امل�ستوى املطلوب بحكم درجات
احلرارة العالية و�شح الأمطار التي
يتميز بها الإقليم ولكن احلكومة تبذل
حالي ًا جهود جبارة لت�شجيع وتوطني
هذا الن�شاط يف العديد من املناطق
ال�سيما مناطق انكعلى وقحرو و�آبو
,و بيلول و�سارايتو وطيعو و�ضواحيها
وكميال وغريها من املناطق ,وذلك
من خالل الإ�ستفادة من مياه االودية
واخلريان,كما ان هنالك جهود تبذل
لإدخال مايعرف بالزراعة املتكاملة
يف الأرياف "على �سبيل املثال اجلمع
بني تربية الدواجن واملا�شية وزراعة
املحا�صيل يف �أن واحد" لزيادة
ربحية املزراعني وحت�سني او�ضاعهم
املعي�شية.
وماذا عن اخلدمات الإجتماعية يف الإقليم؟
كان هذا الإقليم حمروم ًا من اخلدمات
الإجتماعية �إبان الإ�ستعمار اذا ا�ستثنينا
بع�ض املناطق احل�رضية كمدينة ع�صب
وطيعو,ولكن بعد التحرير بذلت

ال�سفري /حممد �سعيد منتاي

احلكومة الإرترية جهود ًا جبارة لإر�ساء
اخلدمات الإجتماعية يف كافة �أرجاء
الإقليم كالتعليم وال�صحة وخدمات
مياه ال�رشب النقية وغريها.
حيث ادخلت خدمات مياه ال�رشب
النقية يف  85من قرى وبلدات
الإقليم,ولكن وبكل ا�سف فقد تعر�ضت
بع�ض هذه املرافق لالعطال لأ�سباب
خمتلفة مبا يف ذلك عدم العناية بها
.
كيف توجد حالة اخلدمات التعليمية يف �إقليم
جنوب البحر االحمر ؟
النبالغ اذا قلنا بان التعليم مل يكن
موجود ًا بامل�ستوى املتعارف عليه يف
جنوب البجر االحمر ولكن بعد التحرير
بذلت احلكومة جهود ًا حثيثة للنهو�ض
بهذا القطاع يف الإقليم ,حيث يوجد
يف االقليم حالي ًا  20م�ؤ�س�سة ملاقبل
التعليم املدر�سي,و38مدر�سة ابتدائية
اثنان منها مدار�س خا�صة  13,مدر�سة
متو�سطة,و 3مدار�س ثانوية احدها يف
طيعو والثانية يف افمبو والثالثة يف
ع�صب.
اما عن م�شاركة الإناث يف التعليم
بالإقليم فهي لي�ست بامل�ستوى املطلوب
,وهي ق�ضية تتطلب منا جهد ًا كبري ًا
ملعاجلتها ,فهنالك مناطق الي�شارك
فيها الإناث يف العملية التعليمية
ب�شكل كامل وهنالك مناطق يلتحق
فيها الإناث باملدار�س ولكن بع�ضهن
يقاطعن الدرا�سة بعد ال�صف ال�ساد�س
والبع�ض الآخر بعد �إكمال ال�صف
الثامن �أو ال�صف العا�رش متعللني
بعدم قدرتهن للإنتقال اىل مناطق
اخرى لدرا�سة املراحل التعليمية التي
التتوفر يف مناطقهن,ف�ض ً
ال عن الزواج
وغريه من الأ�سباب ,وتعد هذه الق�ضية
من اهم الق�ضايا التي ظللنا والنزال
ننا�ضل من اجل ايجاد احللول الناجعة
لها ,وبخ�صو�ص املعلمني ف�إن عددهم
يف الإقليم ي�صل اىل  418معلم منهم 86
من الإناث والتوجد لدينا اية م�شكلة
تذكر يف هذا اجلانب ال�سيما وان
غالبية ه�ؤالء املعلمني ان مل نقل كلهم

من ابناء الأقليم,ولكن ومبا اننا نتقدم
بخطى حثيثة يف التعليم فمن ال�رضوري
ان ن�سعى لزيادة قدرات املعلمني حتى
يواكبوا ذلك التطور وي�ؤدوا واجبهم
على اكمل وجه.
وماذا عن اخلدمات ال�صحية يف الإقليم؟
اخلدمات ال�صحية يف الإقليم كانت
تقت�رص يف العهد الإ�ستعماري على
مدينة ع�صب فقط ولكن بعد التحرير
تو�سعت هذه اخلدمات كغريها من
اخلدمات الأخرى ,ويف الوقت احلايل
يوجد بالإقليم  12نقطة �صحية ومركز
�صحي واحد وم�ستو�صفني يف كل من
طيعو وعيدي وم�ست�شفى �إ�ست�شاري
يف حا�رضة الإقليم مدينة ع�صب,حيث
تقدم هذه امل�ؤ�س�سات خدمات �صحية
متكاملة للمواطنني وبلغة االرقام فقد
بلغ عدد الذين تلقوا اخلدمات ال�صحية
يف الإقليم خالل هذا العام  39الف
�شخ�ص وهذا يف اعتقادي رقم كبري
بالنظر اىل تعداد �سكان الإقليم .
ان ازدياد الوعي ال�صحي للمواطنني
�ساهم يف توجههم الفوري اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية عند الإح�سا�س باي
اعرا�ض مر�ضية مبا يف ذلك احلوامل
يف املناطق النائية اللواتي ي�سارعن
للمجيئ اىل اقرب م�ؤ�س�سة �صحية اليهن
والبقاء يف غرف انتظار احلوامل اىلي
حني والدتهن,وب�شكل عام ا�ستطيع ان
اقول ب�أن الإقليم يكاد يخلو من االمرا�ض
وان اخلدمات ال�صحية بالإقليم جيدة
اذا ا�ستثنينا بع�ض اوجه الق�صور التي
ميكن تالفيها.
كيف توجد خدمات املوا�صالت بالإقليم ؟
حقيقة توجد لدينا م�شكلة يف خدمات
املوا�صالت ,حيث ان الإقليم يفتقد اىل
الب�صات التي تنقل املواطنني من ع�صب
اىل م�صوع والعك�س ,اذا ا�ستثنينا
الب�صات التي ت�أتي من ا�سمرا بني
احلني والآخر ,فبالإ�ضافة اىل الطريق
الرئي�سي املمهد الذي ي�شق الإقليم
توجد لدينا طرق ترابية فرعية تربط
املديريات ببع�ضها البع�ض مثل طريق

ع�صب –بيلول – وادي ,وطريق �آخر من
عيدي اىل افمبو,ولكن التوجد ب�صات
يف هذه الطرق الفرعية �إال ماندر ,مما
بات يت�سبب ذلك يف معاناة املواطنني
,وهنالك جهود تبذلها احلكومة حلل
هذه امل�شكلة ,نتمنى ان ترى النور
قريب ًا حتي يتمكن مواطنينا من التنقل
ب�سهولة وي�رس .
وماذا عن خدمات الإت�صاالت؟
خدمات الإت�صاالت جيدة يف الإقليم
�سواء خدمات الهاتف النقال او
الهواتف االر�ضية اذا �إ�ستثنينا بع�ص
االعطال الفنية التي تطر�أ بني احلني
والآخر يف �شبكات الإت�صال ,وهنالك
بحوث ودرا�سات جترى يف الإقليم
,تهدف اىل اي�صال هذه اخلدمات اىل
املناطق التي مل ت�صلها حتى الآن.
كيف ت�سري برامج جتميع القرى يف اقليم جنوب
البحر الأحمر ؟
برنامج جتميع القرى من الربامج
التنموية الكبرية التي ظلت توليها
احلكومة الإهتمام االكربمنذ فجر
التحرير ال�سيما يف اقليم جنوب البحر
االحمر ,ونحن جاهزون ملوا�صلة
عملية جتميع القرى املتناثرة بعد
توفري اخلدمات الإجتماعية املطلوبة
يف املراكز املخ�ص�صة للتجمع.
الإحتادات الوطنية ال�سيما احتاد ال�شباب
والطلبة واحتاد املر�أة لها دور الي�ستهان به يف
احداث التحول الإجتماعي املطلوب,كيف تقيم
دور هذه الإحتادات يف حل م�شكلة تدين م�شاركة
الإناث يف العملية التعليمية وحماربة العادات
ال�ضارة وغريها ؟
ظلت هذه الإحتادات يف االقليم
تبذل جهودا جبارة حلل هذه
امل�شكالت واحداث التحول الإجتماعي
املن�شود ,ولكن فعالية ماتقوم به
هذه الإحتادات من برامج التزال
�ضعيفة لعدم ا�ستمرارية براجمها
وافتقارالتن�سيق فيما بينها ,وامتنى
ان تبذل هذه الإحتادات يف امل�ستقبل
جهود من�سقة اثناء تنفيذ براجمها حتى
نح�صل على نتائج �إيجابية.

كيف تقيم عمل فروع جمعية �صيادي اال�سماك
يف الإقليم ؟
لدينا فروع عدة جلمعية �صيادي
اال�سماك بالإقليم ,حيث ظلت والتزال
تلعب دور ًا كبري ًا يف توفري اال�سماك
للمواطنني واجلي�ش ,ومن جهتها قامت
احلكومة خالل هذين العامني بتقدمي
عدد من ال�شباك واملوتورات لل�صيادين
مما زاد من انتاجيتهم ,ولكن امل�شكلة
التي تواجههم هي ان جتميع اال�سماك
يتم فقط يف مركز واحد فقط وهو
�رشكة الأ�سماك مبدينة ع�صب اما مراكز
التجميع االخرى يف عدي وبرع�سويل
وطيعو متوقفة عن العمل مما اثر
�سلب ًاعلى ت�سويق منتجات اال�سماك
,وب�شكل عام اود ان ا�شري اىل ان هنالك
جهود �ستبذل لتح�سني البنية التحتية
للرثوة ال�سمكية يف االقليم مبا يف ذلك
ان�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية لت�صنيع �شباك
ال�صيد يعمل فيها الن�سوة ,وغريها
من الربامج التي تعود بالنفع على
اجلميع.
اقليم جنوب البحر االحمر يحت�ضن العديد
من املواقع التاريخية والأثرية ,ماهي اجلهود
املبذولة حلفظها والعناية بها ؟
بالفعل هذا الإقليم يزخر بالعديد
من املواقع الأثرية والتاريخية ولكنها
مل جتد حظها من البحث والتنقيب
,على �سبيل املثال هنالك م�سجد معدر
التاريخي يف مديرية �أراعتا بالإقليم
ولكن مل يوثق تاريخه حتى الآن كما
ينبغي.
وقد ظل فرع وزارة ال�سياحة بالإقليم
يخطر اجلهات املعنية بهذا االمر حتى
تتحرك وتقوم بواجبها ,ونتوقع يف
القريب العاجل ان ت�ستجيب هذه
اجلهات لإجنازهذه املهمة لي�س فقط
بتوثيق تاريخ هذا امل�سجد و�إمنا
كل الآثار التاريخية التي يحت�صنها
الإقليم .
كيف تقيم م�شاركة �سكان الإقليم
يف املحافظة على احليوانات الربية
والغطاء ال�شجري ؟
�سكان �إقليم جنوب البحر االحمر
م�شهورين بحر�صهم على حماية احلياة
الربية والغطاء ال�شجري ,وال�أبالغ اذا
قلت بانه يندر متاما ان جتد �شخ�ص ًا
يف االقليم وهو يحمل ف�أ�س ُا على منكبه
,او يعتدي على حيوان من احليوانات
الربية ,وبالتايل ا�ستطيع ان اقول بان
احلياة الربية والغطاء ال�شجري يف
الإقليم يف و�ضع جيد.
ماذا تود ان تقول يف نهاية هذا
اللقاء؟
ادعو �سكان الإقليم للمحافظة على
املرافق اخلدمية التي قامت احلكومة
الإرترية بت�شييدها خالل �سنوات
الإ�ستقالل املا�ضية ,الن الإهمال يف
العناية بها يفقدها الفاعلية ورمبا
يت�سبب يف توقفها عن تقدمي اخلدمات
كما ينبغي .
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تفا�صيل رف�ض كلوب تدريب قطبي مان�ش�سرت يوفنتو�س ين�سحب من ال�سباق على �ضم جنم ليفربول
روى الأملاين يورجن كلوب ،املدير الفني لنادي ليفربول الإجنليزي ،تفا�صيل حماوالت
قطبي مان�ش�سرت وتوتنهام هوت�سبري التعاقد معه يف وقت �سابق .ونقلت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية� ،أجزاء من مذكرات املدرب الأملاين� ،أكد فيها � ّأن مان�ش�سرت
يونايتد حاول التعاقد معه خلالفة دافيد موي�س يف  ،2014و�سافر �إد وودوارد ،املدير
التنفيذي لل�شياطني احلمر� ،إىل �أملانيا للتحدث معه� ،إال �أ ّنه � رّأ�ص على اال�ستمرار مع �أ�سود
عر�ضا بعد ذلك من مان�ش�سرت �سيتي
ف�ستيفاليا .و�أو�ضحت ال�صحيفة � ّأن كلوب تلقى
ً
وتوتنهام ،ولكن مدرب ليفربول احلايل رف�ض حينذاك التدريب يف الدوري الإجنليزي،
و�أكد �سعادته با�ستكمال م�رشوعه يف دورمتوند .و�أكدت �أ ّنه بعد مو�سم كامل من رف�ض
املدرب لعر�ض مان�ش�سرت يونايتد ،تراجع م�ستوى دورمتوند وكان يناف�س على الهبوط،
وا�ضطر كلوب لإعالن رحيله ،وانتظر حتى قرر الريدز �إقالة بريندان رودجرز ،وطلبوا التعاقد مع الأملاين الذي وافق على العر�ض .وقاد
كلوب ليفربول منذ مو�سم  2015-2016ولك ّنه مل يحقق �أي بطولة حتى الآن ،وو�صل لنهائي الدوري الأوروبي وك�أ�س الرابطة.

مع �إهتمام كل من �أندية �ساوثهمبتون ونيوكا�سل باحل�صول على خدماته
توري�س يحزم حقائبه نحو الدوري الإجنليزي

ُيخطط فريناندو توري�س ،مهاجم �أتلتيكو مدريد ،للعودة �إىل الدوري الإجنليزي ،بعدما
ق�ضى فرتة �سابقة هناك مع ليفربول ،وت�شيل�سي .وقالت �صحيفة "مريور" الربيطانية
�أول �أم�س الأحدّ � ،إن �ساوثهامبتون ،ونيوكا�سل ،مهتمان باحل�صول على خدمات �صاحب
عاما ،خا�صة و�أ ّنه مل ي�شارك �سوى يف مباراتني فقط مع الروخيبالنكو�س باملو�سم
الـً 33
اجلاري .و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل � ّأن عودة دييجو كو�ستا من ت�شيل�سي وم�شاركته املنتظرة
مع الروخيبالنكو�س بداية من ينايراملقبل ،تقلل من فر�ص توري�س يف امل�شاركة ،لذلك
يفكر يف الرحيل .و�أو�ضحت ال�صحيفة � َّأن "الالعب كان يرغب يف اعتزال كرة القدم
مع �أتلتيكو مدريد� ،إال � ّأن قلة م�شاركاته جعلته يعيد التفكري ،ويقرر العودة للدوري
الإجنليزي" .ووا�صلت ال�صحيفةّ � ،أن "رافا بينيتيز مدرب نيوكا�سل ،ميتلك عالقة قوية
بالالعب �إذ جلبه بـ 2007من الأتلتي �إىل ليفربول ،كما � َّأن الالعب لديه عالقة جيد مباوري�سيو بليجرينو ،مدرب �ساوثهامبتون" .و�أكدت
عرو�ضا من الواليات املتحدة الأمريكية ،وال�صني .كان توري�س� ،أغلى �صفقة يف تاريخ �إ�سبانيا ،عندما ان�ضم �إىل
أي�ضا
ً
تلقي الالعب � ً
ت�شيل�سي مقابل  50مليون جنيه �إ�سرتليني ،قبل �أن يحطم �ألفارو موراتا ،هذا الرقم خالل ال�صيف املا�ضي.

مببلغ �أقل من  85مليون �إ�سرتليني
ريال مدريد يحدد �سعر بيل

حدد ريال مدريد الإ�سباين ال�سعر املطلوب لأجل التخلي عن الويلزي جاريث بيل،
العب الفريق ،الذي يعاين من الإ�صابات املتكررة يف قلعة "�سانتياجو برنابيو".
وذكرت �صحيفة "مريور" الربيطانية � ّأن ريال مدريد م�ستعد للتخلي عن بيل يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،ولك ّنه لن يقبل برحيل الالعب مببلغ �أقل من  85مليون
�إ�سرتليني .و�أو�ضحت ال�صحيفة � ّأن �أندية الدوري الإجنليزي ،وعلى ر�أ�سها مان�ش�سرت
يونايتد ،ترغب يف التعاقد مع بيل� ،إال � ّأن الأزمة بني امللكي وال�شياطني احلمر
ب�سبب �صفقة دي خيا ،قد تعرقل �إمتام ال�صفقة .و�أكدت ال�صحيفة � ّأن ت�شيل�سي
وتوتنهام ي�ضعان بيل �ضمن الأ�سماء املقرتح التعاقد معها .ومل ي�شارك بيل منذ 26
�سبتمرباملا�ضي يف �أي مباراة ،بعد تعر�ضه لإ�صابة يف لقاء بورو�سيا دورمتوند بدوري
�أبطال �أوروبا ،بعدما بعدما �سجل هدفا و�صنع �آخر لكري�ستيانو رونالدو ،يف املباراة التي انتهت بفوز امللكي بنتيجة  .3-1وعانى
بيل من تكرار الإ�صابات خالل املو�سم املا�ضي� ،إذ بد�أت يف يف نوفمرب املا�ضي ليغيب عن املالعب � 3أ�شهر ثم تعر�ض لأخرى يف
ال�سمانة �أثناء مباراة بايرن ميونخ الأملاين ،يف ذهاب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،قبل �أن تتجدد �أمام بر�شلونة يف الكال�سيكو،
�أبريل املا�ضي ،ليعود الالعب يف ال�شوط الثاين من نهائي الت�شامبيونزليج �أمام يوفنتو�س الإيطايل يف يونيو.

كويبا�س يواجه جا�ستاو يف نهائي بطولة �أوروجواي للتن�س

يواجه الأوروجوياين بابلو كويبا�س ،الربتغايل جا�ستاو �إليا�س ،يف
نهائي بطولة �أوروجواي املفتوحة للتن�س .وبلغ كويبا�س ،املر�شح
الأول للفوز باللقب ،النهائي عقب تغلبه على الأرجنتيني نيكوال�س
كيكر بواقع ( ،)7-5و( .)6-3ويواجه كويبا�س يف النهائي الربتغايل
جا�ستاو �إليا�س ،الذي تغلب بدوره يف ن�صف النهائي على مواطنه جواو
دومينجيز ( ،)7-5و( .)6-3وتقام �أوروجواي املفتوحة يف ن�سختها
الـ� 17ضمن بطوالت ت�شالنجر التابعة لرابطة العبي التن�س املحرتفني.

ف�ضل الأملاين �إميري كان،
ُي ِّ
العب و�سط ليفربول ،البقاء
يف الدوري الإجنليزي ،على
االنتقال ليوفنتو�س ،ال�صيف
املقبل .وقالت �صحيفة
"ديلي �ستار" الربيطانية،
�أول �أم�س الأحدّ � ،إن كان
مطلوب يف مان�ش�سرت �سيتي
خلالفة الإيفواري يايا توريه،
الذي قد يرحل �إىل �صفوف
نيويورك �سيتي الأمريكي .و�أكدت "يوفنتو�س يعرف � ّأن الالعب الأملاين ،لن ُيقاوم
عر�ض مان�ش�سرت �سيتي ،واللعب حتت قيادة الإ�سباين بيب جوارديوال ،لذلك ان�سحبوا
من ال�صفقة ،و�أ�صبح الالعب قاب قو�سني� ،أو �أدنى من االن�ضمام �إىل ال�سيتيزن".
وينتهي عقد �إميري كان مع ليفربول ال�صيف املقبل ،ويرغب الريدز يف بقاء الالعب
مع الفريق ،وي�ستهدف جتديد عقده لتح�صينه من �أعني الأندية الراغبة يف �ضمه.
كانت التقارير ال�صحفية� ،أكَّ دت � َّأن الالعب يرف�ض التمديد؛ ب�سبب االختالف على
ؤخرا
قيمة الراتب ،كما � ّأن مان�ش�سرت يونايتد يراقب موقفه � ً
أي�ضا .يذكر �أن كان علَّق م� ً
على ت�أخر جتديد عقده ،وقال" :الأمر ال عالقة له باملال .قمنا ببع�ض االجتماعات،
إيجابيا� .أنا �سعيد يف ليفربول ،لكن ال تعرف ما الذي �سيحدث".
وكل �شيء كان �
ً

روكت�س يث�أر من ممفي�س بدوري ال�سلة الأمريكي
�سجل جيم�س
َّ
هاردن 38 ،نقطة
ليقود هيو�ستون
روكت�س للفوز
على ممفي�س
جر يز لي�س
)96
(111-
ال�سبت املا�ضي
يف دوري كرة
ال�سلة الأمريكي
للمحرت فني .
وبعد خ�سارته مرتني� ،أمام ممفي�س يف �أول �أ�سبوعني من املو�سم ،جنح
أخريا .وتكفل ترييكي �إيفانز ،بت�سجيل  22نقطة لفريق
روكت�س يف الث�أر � ً
جريزلي�س .وحقق روكت�س ،فوزه اخلام�س على التوايل لريفع ر�صيده لـ23
نقطة حمتالً املركز الثاين باملجموعة الغربية بفارق الأهداف خلف جولدن
�ستيت واريورز املت�صدر ،الذي تغلب على فيالدلفيا (.)135-114

مبابي يتفهم دموع نيمار

�أكد الفرن�سي
مبابي
كيليان
مهاجم باري�س �سان
جريمان اليوم �أنه
يتفهم انهمار دموع
زميله يف الفريق
الربازيلي نيمار� ،إزاء
االنتقادات املوجهة
له على خلفية عالقته
ال�سيئة املحتملة
�أوناي
باملدرب
�إميري واملهاجم
ا أل و ر و جو ا يا ين
�إدين�سون كافاين.
و�أكد مبابي ( 18عاما) يف ت�رصيحات ملحطة ( )TF1من مع�سكر املنتخب
الفرن�سي �أنه "من الطبيعي �أن يت�أثر بكم االنتقادات املوجهة له ،هذا يثبت �أنه
ب�رش مثلنا جميعا لديه ذراعني و�ساقني وقلب" .و�أ�شار مبابي �إىل �أن نيمار "يعطي
انطباعا ب�أنه ال يت�أثر ب�شيء ،ب�سبب قوته داخل امللعب ،ولكن عندما يتم التعرف
عليه عن قرب يبدو �أنه �شخ�ص عادي" .وكانت الدموع انهمرت من عيني نيمار
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أعقب ودية الربازيل �أمام اليابان اجلمعة املا�ضي
يف مدينة ليل الفرن�سية ،وخالله نفى وجود خالفات مع �إميري وكافاين.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�أملهم �إ�ستعادة زمام املبادرة بعد جولتني من �سطوة �أ�صحاب الدار

جنوم منتخبنا الوطني يتحدون "ال�صعاب" يف طواف رواندا الدويل

بعد مرحلة �إ�ستهاللية خا�صة ب�سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفردي دانت فيها
الغلبة ال�صحاب الدار ،جاءت املرحلة
االوىل لطواف رواندا الدويل لي�سجل فيها
النجوم االرتريني عودة حميدة وت�سجيل
نتائج راقية.
املرحلة االوىل التي �أقيمت �أم�س
االثنني مل�سافة  120كيلومرت رابطة بني
العا�صمة كيغايل ومدينة هويي � ،أهدت
لقبها للدراج الرواندي جو�سيب �أروريا
ع�ضو فريق دامين�شن داتا القاري.
وقطع الدراج الرواندي الذي كان �أحد
املناف�سني االقوياء يف طواف ارتريا
الدويل  ،م�سافة املرحلة يف ظرف زمني
قدره � 3ساعات و 12دقيقة و 12ثانية ،
مبعدل �رسعة و�سطي بلغ ( 5. 37كيلومرت
يف ال�ساعة الواحدة).
وذهب املركز الثاين يف املرحلة للدراج
اجلنوب افريقي وع�ضو فريق دامين�شن
داتا كينت ماين الذي ت�أخر عن الفائز
باملرحلة بدقيقة واحدة و 34ثانية.
و�سطر الدراجني االرتريني ق�صة جناح
يف �رصاع الكوكبة الكبرية على املقدمة
 ،حيث توج الدراج ال�شاب ناتنائيل
مربهتوم املن�ضم للمرة االوىل لت�شكيلة
املنتخب الوطني باملركز الثالث بعد �أن
�إبتعد بفارق دقيقة واحدة و 36ثانية عن
االول.
وذهب املركز الرابع للدراج االرتري
متكل �إيوب ع�ضو فريق دامين�شن
داتا اجلنوب افريقي  ،بينما حاز �أرون
دبرظني ع�ضو منتخبنا الوطني على
املركز اخلام�س.
ونال ت�سفوم عقباماريام على املركز
ال�سابع يف املرحلة � ،أما �ساميون مو�سيي
فكان مركزه هو اخلام�س ع�رش.
وبناءا على هذه النتائج  ،يت�صدر
الدراجني الروانديني جدول ترتيب

امل�سابقة �إذ يتبواء الدراج جو�سيب �أروريا
�صدارة الرتتيب بعد �أن حقق زمنا بلغ 3
�ساعات و 16دقيقة و 06ثانية .
وي�أتي مواطنه جني بو�سكو ن�سينجمانا
باملركز الثاين مبتعدا عنه بفارق دقيقة
و 28ثانية  ،ومل يخرج املركز الثالث
�أي�ضا من قب�ضة �أبناء الدار فكان حامل
اللقب فالن�س نديا�سينجا عند املوعد
متبواء املرتبة الثالثة بفارق دقيقة و30
ثانية.
ويف ترتيب الدراجني االرتريني  ،كان
ت�سفوم عقباماريام هو االف�ضل بعد �أن
حجز املركز الثاين ع�رش بفارق دقيقة
واحدة و 42ثانية  ،وجاء �أرون دبرظني
باملركز الثالث والع�رشين مع فار ق زمني
قدره دقيقة واحدة و 51ثانية  ،ليحتل
متكل �إيوب املركز اخلام�س والع�رشين
وناتنائيل مربهتوم املركز ال�ساد�س
والع�رشين  ،و�ساميون مو�سيي املركز

ال�سابع والع�رشين .و�أمانئيل ظقاي املركز
التا�سع والع�رشين.
ويف ترتيب الفرق ي�أتي املنتخب
الوطني يف املرتبة الرابعة مت�أخرا بفارق
دقيقتني و 17ثانية عن املت�صدر
للرتتيب العام فريق دامين�شن داتا
القاري والذي دون توقيت زمني قدره (
� 9ساعات و 51دقيقة و 29ثانية).
ويتواجد منتخب رواندا باملركز الثاين ،
يتبعه بايك �إيد االملاين يف املركز الثالث
من �أ�صل  15فريقا م�شاركا بالطواف.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات الطواف
اليوم الثالثاء باقامة املرحلة الثانية من
طواف رواندا الدويل الذي يقام يف ن�سخته
ال�ساد�سة  ،حيث تقام املرحلة يف امل�ضمار
املمتد بني نيانزا وروبافو مل�سافة تقدر
( 180كيلومرت)  ،يف الوقت الذي تقام
فيه املرحلة الثالثة غدا االربعاء بني
روبافو ومو�سانزا مل�سافة  95كيلومرت.

ح�صاد ت�صفيات �أفريقيا امل�ؤهلة ملونديال رو�سيا 2018

تون�س ونيجرييا الأكرث ح�صدا للنقاط..وم�صر تت�صدر "ملوك االنت�صارات"
حفلت الت�صفيات الأفريقية امل�ؤهلة
لنهائيات الن�سخة القادمة من ك�أ�س العامل
والتى ت�ست�ضيفها رو�سيا من  14يونيو
حتى  15يوليو  ،2018بالعديد من الأرقام
املثرية ملنتخبات القارة ال�سمراء.
وي�سدل م�ساء اليوم الثالثاء ،ال�ستار على
الت�صفيات الأفريقية امل�ؤهلة ملونديال
رو�سيا ب�إقامة مباراتى املجموعة الرابعة
بني بوركينا فا�سو وكاب فريدى ،وال�سنغال
مع جنوب �أفريقيا ،لكن نتائجهما لن تكون
م�ؤثرة بعد ح�سم ال�رصاع املت�أهلني فى وقت
�سابق ،وجاء ح�صاد �أبرز �أرقام و�إح�صائيات
الت�صفيات كالتاىل..
تون�س ونيجرييا الأكرث جمعا للنقاط
يت�صدر منتخبا تون�س "املجموعة الأوىل"
ونيجرييا "املجموعة الثانية" ،قائمة الأكرث
ح�صداً للنقاط خالل مرحلة املجموعات،
بر�صيد  14نقطة لكل منهما ،وهو العدد من
النقاط الذى ميكن �أن ي�صل �إليه املنتخب
ال�سنغاىل فى حال فوزه على جنوب
�أفريقيا.
م�صر تت�صدر "ملوك االنت�صارات"
ي�أتى املنتخب امل�رصي فى �صدارة

املنتخبات الأكرث حتقيقا ً للفوز فى
الت�صفيات الأفريقية بر�صيد  4انت�صارات
حققها �أمام :الكونغو "ذهابا و�إيابا" ،غانا،
و�أوغندا" ،بالت�ساوى مع الثالثى "تون�س،
الكونغو الدميقراطية ،ونيجرييا".
 4منتخبات ال تعرف الهزمية
حافظت  4منتخبات على �سجلها خاليا ً
من الهزائم فى الت�صفيات ،وهى "تون�س،
نيجرييا ،املغرب" بجانب ال�سنغال التى
تلتقى مع جنوب �أفريقيا فى اجلولة الأخرية
للمجموعة الرابعة.
الكونغو الدميقراطية الأكرث تهديف ًا
يحتل منتخب الكونغو الدميوقراطية
املركز الأول فى قائمة املنتخبات الأكرث
تهديفا ً بالت�صفيات ،حتى الآن ،بعدما �سجل
العبوه  14هدفا ً خالل  6مباريات مبعدل
 2.33هدف فى املباراة الواحدة ،متفوقا ً
على نيجرييا �صاحبة املركز الثانى بر�صيد
 12هدفا ً.
�صالبة املغرب الدفاعية الأبرز
يعترب املنتخب املغربى الوحيد فى
الت�صفيات الأفريقية الذى حفاظ على
�شباكه نظيفة دون تلقى �أى هدف خالل

ال�ست جوالت ،لي�صبح �أقوى خط دفاعى فى
�إجناز تاريخى ،يليه منتخبا ال�سنغال و�أوغندا
باهتزاز �شباكهما مرتني فقط.
حممد �صالح الهداف بجدارة
يغرد النجم امل�رصى حممد �صالح ،العب
املنتخب امل�رصى وليفربول الإجنليزى،
منفرداً فى �صدارة قائمة هدافى ت�صفيات
�أفريقيا امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  ،2018بعدما
�سجل � 5أهداف ،منها الثنائية التاريخية
فى �شباك الكونغو التى قادت املنتخب
الوطنى لتحقيق احللم الغائب منذ 28
عاما ً بامل�شاركة فى املونديال ،ويتفوق
الفرعون امل�رصى على العديد من النجوم
الذين يحتلون املركز الثانى بر�صيد 4
�أهداف ،و�أبرزهم اجلزائرى �إ�سالم �سليمانى،
واملغربى خالد بوطيب.
� 3أرقام للأ�سو�أ فى الت�صفيات
ويعترب منتخبا اجلزائر والكونغو الأ�سو�أ
فى ح�صد النقاط خالل ال�ست جوالت من
الت�صفيات ،بر�صيد نقطتني فقط لكل
منهما ،تذيال بهما جدول ترتيب املجموعتني
الثانية واخلام�سة على الرتتيب.
هدف وحيد �سجله املنتخب املاىل خالل
 6مباريات ليملك �أ�سو�أ خط هجومى فى
الت�صفيات ،وكان فى �شباك كوت ديفوار
فى املباراة التى ح�سمها الأخري ل�صاحله
بنتيجة .3/1
تلقت �شباك املنتخب الغينى  14هدفا ً
خالل ال�ست جوالت ،لي�صبح �أكرث املنتخبات
ا�ستقباالً للأهداف فى الت�صفيات.
املنتخبات املت�أهلة من �أفريقيا
م�رص  -نيجرييا  -ال�سنغال  -املغرب -
تون�س.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

�أنهى الطواف مع اخلم�سة االوائل

فريق االت�صاالت يطوي �صفحة ال�صني مبكا�سب جمة

طوى فريق االت�صاالت �أول �أم�س االحد
م�شاركته بالن�سخة ال�ساد�سة لطواف
فوزهو ال�صيني للدراجات الهوائية بعيد
حتقيقه نتائج متميزة وبروز جنومه يف
املراكز الع�رشة االوىل.
و�شكلت املرحلة اخلام�سة واالخرية
التي �أقيمت يوم االحد فر�صة هامة
�أمام جنوم فريق االت�صاالت االرتري
ليكملوا تقدمهم وزحفهم �صوب املراكز
االمامية  ،ويقودوا فريقهم لتبوء املركز
اخلام�س.
وختم الدراج االرتري مليون �أمانئيل
الطواف ال�صيني ب�أف�ضل طريقة ممكنة
وحجز مقعدا له مع الع�رشة االوئل للرتتيب
النهائي بفارق دقيقة واحدة و 54ثانية
خلف الفائز بلقب الطواف اال�سرتايل
جاي هينديل من فريق ميت�شيلتون
�سكوت.
وقطع الدراج اال�سرتايل م�سافة
ال�سباق يف ظرف زمني قدره (� 14ساعة
و 18دقيقة و 33ثانية)  ،متفوقا على
دراج فريق هونغ كونغ هو كا فونغ الثاين
والنم�ساوي �ستاني�سال�س بازخو من فريق
�سايكيلينج.
وتبواء الدراج مليون امانئيل الرتتيب
العا�رش يف �أف�ضل مركز للدراجني
االرتريني امل�شاركني بال�سباق  ،بينما
ذهب املركز الرابع ع�رش لزميله يف الفريق

مريون �أبرهام بفارق دقيقتني و58
ثانية.
ويف بقية املراكز  ،كان الرتتيب
احلادي والثالثني من ن�صيب مكئيل
هبتوم  ،واملركز ال�ساد�س واالربعني
ل�سرياك ت�سفوم واملركز التا�سع
واالربعني لزمنف�س �سلمون.
و�أنهى الدراج ال�شاب دانئيل هبتي
مكائيل الطواف ال�صيني باملركز
ال�سبعني.
وعو�ض الدراج ال�شاب دانئيل هبتي
مكائيل هذا الت�أخر يف الرتتيب النهائي
للمت�سابقني ب�إحتالله املركز الرابع يف
�رصاع �أ�سد العقبة عقب نيله  14نقطة
 ،فيما كان املركز االول من م�صلحة
الدراج النم�ساوي �ستاني�سال�س بازخو
�صاحب  38نقطة.
ويف ترتيب الفرق � ،ألت ال�صدارة
لفريق كول�س �سايلكينج االوكراين الذي
و�ضع زمنا قدره ( ، )43:00:27على
ح�ساب فريق ترينجانو الثاين وهونغ
كونغ ال�صني الثالث  ،فيما حاز فريق
االت�صاالت على املركز اخلام�س بعد
ان ت�أخر بفارق  5دقائق و 12ثانية عن
االول يف داللة على امل�ستويات الهائلة
التي ظل يقدمها الفريق يف االرا�ضي
ال�صينية.

من خالل فوزه بربونزية �سباق �أتابوركا اال�سباين للعدو

�أرون كفلي ي�ستهل مو�سم �إخرتاق ال�ضاحية من �إ�سبانيا

�ضمن م�شاركات العدائني االرتريني
يف خارطة ال�سباقات العاملية  ،توج
العداء ال�شاب �أرون كفلي بامليدالية
الربونزية بعيد حلوله ثالثا يف �سباق
الن�سخة ال�ساد�سة ع�رش الخرتاق ال�ضاحية
ب�أ�سبانيا امل�سمى (Cross Atapuerca
.)2017 Burgos-SPAIN

وذهب املركز االول يف ال�سباق
مل�صلحة العداء االثيوبي جيتانيه موال
متفوقا على الكيني جاكوب كيبليمو
الفائز باملركز الثالث.
وحجز العداء االرتري الثاين امل�شارك
يف ال�سباق مياين هيلي �سال�سي املركز
الثامن.

ببطولة ك�أ�س �إحتاد �إقليم عن�سبا لكرة القدم

دندن والهالل خارج الأ�سوار  ..عن�سبا وحملمالو يكمالن امل�شوار

ك�أ�س �إحتاد �إقليم عن�سبا لكرة
القدم ..هي �إحدى البطوالت التي ي�رشف
عليها �إحتاد اقليم عن�سبا لكرة القدم
بهدف تر�سيخ مبد�أ دميومة املناف�سات
الريا�ضية وخلق �أجواء ريا�ضية متوا�صلة.
�رضبة البداية للبطولة جاءت يوم
ال�سبت املا�ضي بتاريخ (11-11-
 ، )2017من خالل �إقامة مواجهتني
هامتني  ،حيث تقابل يف االوىل دندن
وعن�سبا  ،بينما دارت املباراة الثانية بني
حملمالو والهالل.
حامل لقب املو�سم الفائت دندن كان
ي�ضع ن�صب عينيه لتحقيق بداية مثالية
من �أجل نيل الثنائية رغم �صعوبة املهمة
التي تنتظره يف مواجهة ثمانية فرق
م�شاركة بالبطولة �أولها عن�سبا الطامح
هو االخر لتدارك مافاته ور�سم االنطالقة
ب�أف�ضل طريقة ممكنة.
وعلى الرغم من حماالوت دندن لب�سط
�سيطرته على جمريات املواجهة  ،اال ان
عن�سبا هو الذي كان املبادر يف افتتاح
ال�سجل التهديفي بهدف حمل ب�صمة فرج
بخيت بحلول الدقيقة ال�سابعة والثالثني
 ،قبل ان ي�ضيف زميله عبدالعزيز حممد
�صالح بعد دقيقة واحدة الهدف الثاين
لفريقه عن�سبا من عالمة اجلزاء  ،ليقوده
للخروج ال�سرتاحة مابني ال�شوطني
متقدما بهدفني نظيفني.

يف ال�شوط الثاين  ،تكللت جهود
وحماوالت دندن للعودة �إىل �أجواء املباراة
مبكرا بهدف تقلي�ص النتيجة الذي جاء
بوا�سطة العبه حنب حممد عقب دقيقتني
فقط من انطالقة �صافرة احلكم.
اال ان الدقائق املتبقية مل تك�شف
عن �شئ جديد  ،لينتهي الوقت اال�صلي
للمباراة بفوز عن�سبا بهدفني مقابل
هدف مق�صيا ويعلن عن �إق�صاء مبكر
حلامل لقب الدوري العن�سباوي عن
البطولة .
يف اللقاء الثاين فجر حملمالو مفاج�أجة
اخرى ب�إق�صائه و�صيف بطل املو�سم
املا�ضي الهالل عن م�سار البطولة ،
بفوزه عليه بهدفني لهدف وحيد.
وبكر حملمالو �أوال بت�سجيل هدف
التقدم بوا�سطة الالعب �أبيل تاد�سي
الذي مل ميهل �شباك الهالل اال دقيقتني
ليعلن عن افتتاح النتيجة  ،قبل �أن يرد
عليه برهاين ت�سفازقي مدركا التعادل
لفريقه الهالل بالهدف الذي �سجله قبل
نهاية ال�شوط االول بلحظات.
وعاد فريق حملمالو الذي ت�شكل
�أعمدته الرئي�سية من طالب كلية حملمالو
جمددا للتقدم م�ستفيدا بالهدف الثاين
الذي �أحرزه الالعب مكئيل عندي بحلول
الدقيقة التا�سعة واخلم�سني  ،ليعرب
بفريقه اىل الدور املقبل من البطولة.
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الأ�شخا�ص الأ�سو�أ حظا حول العامل

�إ�صطباحة

ي�شكو الكثري من الأ�شخا�ص من تعا�سة حياتهم  ،و قلة حظهم  ،و ال يدري ه�ؤالء الأ�شخا�ص � ،أن
هناك من هم �أتع�س يف احلياة  ،فهناك بع�ض الأ�شخا�ص يف العامل  ،هم الأ�سو�أ حظا و الأكرث ب�ؤ�سا .
قرية تفوز باليان�صيب با�ستثناء �شخ�ص
واحد
ت�شهد ا�سبانيا يف كل عام  ،عند �أعياد
امليالد �إقامة م�سابقة يان�صيب �ضخمة  ،تعرف
با�سم اجلوردو  ،و هذه امل�سابقة تعني ال�شخ�ص
البدين �أما عن �إحتمالية الربح فيها  ،فهي
�شخ�ص واحد لكل � 100ألف  ،و قد قام �أفراد
قرية تعرف با�سم �سوديتو  ،قد بلغ عددهم
�سبعني �أ�سرة ب�شراء تذاكر اليان�صيب  ،عدا
�شخ�ص واحد فقط قد ن�ساه �أهل القرية  ،و
على احلظ العرث قد فاز جميع �أهل القرية ،
عدا هذا ال�شخ�ص و بقي هو يف الفقر وحده ،
يف حني تقا�سم الآخرين املاليني .
رجل �صعقه الربق عدة مرات
يعتقد �أن هذا ال�شخ�ص  ،هو الأ�سو�أ حظا يف العامل  ،و هو يعرف با�سم رون �سوليفان  ،رجل �أمريكي
اجلن�سية يعمل حارث حلديقة يف والية فرجينيا  ،يحمل الرقم القيا�سي  ،يف مو�سوعة جيني�س لل�صعق
بالربق  ،حيث تعر�ض يف الفرتة فيما بني عامي  1942و  ، 1977ل�سبع �صعقات من الربق  ،و حل�سن
احلظ �أنه جنا منها جميعا .
�شخ�ص يهرب من قنبلة ذرية فتلحقه �أخرى
على مدار التاريخ كان هناك مدينتني فقط  ،مت تدمريهم بالقنابل الذرية  ،و ل�سوء حظ هذا
الرجل � ،أنه قد تواجد يف تلك املدينتني  ،كان يعرف هذا الرجل با�سم ت�سوتومو ياماغو�شي  ،و قد
ذهب �إىل هريو�شيما من �أجل العمل يف عام  ، 1945و مبجرد �أن نزل من الرتام انفجرت قنبلة ذرية
 ،على م�سافة ميلني من وجوده وقتها انفجرت طبلة �أذنه  ،و �أ�صيب بالعمى امل�ؤقت و بقي هذه الليلة
حتت الغارات اجلوية يف املدينة � ،إىل �أن قرر االنتقال �إىل مدينة نغازاكي  ،لتلحقه القنبلة الثانية و
حل�سن احلظ �أنها انفجرت �أي�ضا على بعد ميلني من وجوده  ،و قد جنا بالفعل من هذه القنبلة � ،أي�ضا
و هو الآن مازال على قيد احلياة .
الرجل املنكوب يف بريطانيا
و قد �أطلق عليه البع�ض جون املنكوب  ،و هو عامل نظافة ب�سيط  ،ت�صفه و�سائل الإعالم بالرجل
الأتع�س  ،فقد تعر�ض يف حياته لنحو  18حادثة  ،حتى �أن البع�ض يرى �أن وجوده على قيد احلياة ،
�أمر غريب فقد كانت احلادثة الأوىل � ،شربه ل�سائل تنظيف يف طفولته  ،بعدها �سقط من على عربة
ح�صان  ،لتقوم �شاحنة ب�صدمه  ،يف نف�س اللحظة  ،و بعد ذلك عندما �أ�صبح مراهقا انك�سرت زراعه
� ،أثر �سقوطه من �أعلى �شجره و عند رجوعه من امل�ست�شفى  ،حتطمت ال�سيارة التي كان يركبها  ،و
ك�سرت نف�س الزراع من مكان �آخر  ،و كانت �آخر حادثة يف عام  ، 2006عندما �سقط داخل فتحة يف
املكان  ،الذي يعمل فيه و �أ�صيب ببع�ض الك�سور .

والدة جمل بوجهني !!!...

قد ي�سيء البع�ض الظن بك
وقد ّ
يظنك �آخرون �أطهر من ماء
املطر
ولن ينفعك ه�ؤالء ولن ي�ضرك
�أولئك املهم حقيقتك

 500درهم غرامة رمي
�أعقاب ال�سجائر بالطريق
�أعلنت بلدية دبي ان غرامة رمي
�أعقاب ال�سجائر يف غري �أماكنها
املخ�ص�صة تبلغ  500درهم .
و�أظهر فيديو توعوي ن�رشته
البلدية ،الأماكن املخ�ص�صة
لرمي �أعقاب ال�سجائر ،حمذرا من
خطورة رميها ب�شكل ع�شوائي على
املمتلكات والنظافة العامة.
وكانت حتقيقات للدفاع املدين
وال�رشطة ،ك�شفت عن �أن �أعقاب
ال�سجائر من �ضمن �أهم �أ�سباب
ا�شتعال احلرائق بالأبراج ال�سكنية
ال�شاهقة ،بخا�صة عند رميها من
�رشفات امل�ساكن و�سقوطها على
مواد قابلة لال�شتعال.

امر�أة الأعا�صري
تعرف هذه املر�أة با�سم  ،ميالين مارتينيز  ،امر�أة �أمريكية فقدت خم�سة منازل � ،سكنتها يف فرتة
حوايل خم�سني عاما  ،فهذه املنازل قد دمرتها جميعا الأعا�صري  ،و كان �أولها عام  ، 1965و �آخرها
عام  ، 2005و مع ذلك مل تفكر يف ترك حمل �إقامتها � ،إىل �أن ظهرت يف �أحد الربامج التليفزيونية
 ،و مت �إ�صالح منزلها و منحت � 20ألف دوالر  ،لتعيد ترميمه و بعد �أن مت الإ�صالح بب�ضعة �أ�شهر فقط
� ،ضرب منزلها اع�صار �آخر  ،و مل تتمكن من اخالء املنزل قبل حدوث الفي�ضان  ،لتعطل �سيارتها يف
نف�س الوقت  ،و بقيت عند �أحد �أقاربها دون منزل .

تنكر بزي “اجلوكر” و�أجرى عملية والدة
�أحيانً ا ت�ضع مهنة الطبيب� ،أ�صحابها
يف ظروف حمرجة .لكن ما ح�صل مع هذا
الطبيب الأمريكي ،كان كثري الغرابة.
ووفق موقع “باز فيد” ف�إن طبيب توليد،
جاء م�ستعجلاً لإجراء عملية جراحية،
متنكر ًا بزي اجلوكر .وكان الطبيب
ً
ي�ستعد لالحتفال بهالوين ،وبعد مطالبته
باحل�ضور مل ي�ستطع �أن ي�رسع يف �إنهاء
تنكره.
وطلب الزوجان ،من الطبيب برغم
مفاجئتهما �أن يبقى بزيه و�أن يبد�أ بتوليد
الزوجة .وهذا ما حدث .ون�رش املوقع
�صورا للطبيب وهو يولّ د الطفلة بزي “عدو
بامتان” (اجلوكر) ،حيث حققت ال�صور
انت�شارا وا�سعا على مواقع التوا�صل
االجتماعي.

ن�رش موقع “اليف ليك” ،لقطات �أظهرت جم ً
ال ُو ِل َد بوجهني يف الإمارات ،ما
أثار ده�شة من ر�أوه.
� َ
وظهر وجه اجلمل بو�ضوح يف اللقطات مق�سما �إىل ق�سمني وله �أنفان وفمان،
حيث ميكن ر�ؤيته م�ستلقيا على الرمال بعد �أن قام �أحدهم بتغطيته ببطانية.

برجك اليوم!..
احلمل  /عزيزي برج احلمل� ،سوف تقابلك
التحديات ب�صورة متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة
لك الكثري من ال�ضغوط .رمبا يجب �أن تبتعد عن الطريق
� ً
أحيانا ً
بدال من حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف ي�ساعك هذا
على توفري طاقتك للأ�شياء الهامة بحق ،خا�صة يف العمل.
يجب � ً
أي�ضا �أن تفكر يف �صحتك ،لأنه على املدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك كل قوتك
يف مدة زمنية ق�صرية.
الثور  /عزيزي برج الثور ،من املحتمل ظهور �أزمات عن قريب ،فحاول �أن ال تفقد مزاجك و�أع�صابك.
اذا حافظت على رابطة ج�أ�شك ،وواجهت الأحداث غري ال�سارة والقالقل التي تثريها ،فلن تدوم كثريًا
ولن ت�سبب خ�سائر مهمة .اعتني ب�صحتك.
اجلوزاء  /عزيزي برج اجلوزاء� ،أنت ناجح يف كل ما يخ�ص العمل ،والقرارات الهامة التي اتخذتها
�أثبتت �صحتها .لكن يجب �أن ت�أخذ الوقت الذي حتتاجه دائمًا عند التفكري يف امل�شروعات� .أنت مفعم
باحليوية ،فا�ستمتع بوقتك – اخرج �أو اكت�شف �أماكن جديدة .اطلب من الأ�صدقاء االن�ضمام �إليك
– و�سف ي�ؤدي هذا �إىل رفع روحك املعنوية .يف املجمل� ،أنت ت�شعر بالقيادة والهدوء؛ ا�ستغل هذا يف
احلفاظ على م�ستوى �صحتك املمتاز.
ال�سرطان  /عزيزي برج ال�سرطان ،يبدو وك�أنك تقف �أمام م�شكالت ال ميكن التغلب عليها ،فال تي�أ�س!
فقط عليك تغيري منظورك للأ�شياء وعندئذ �سوف تبدو احللول وا�ضحة .ال تخف من طلب الن�صيحة!
حياتك اخلا�صة متقلبة ب�شدة يف الوقت احلايل .يجب �أن تتعامل مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء .حتتاج
�إىل ا�سرتخاء �أكرث .خذ ا�سرتاحة ً
بعيدا عن م�سئولياتك وا�ستمتع ببع�ض الوقت اخلا�ص بك .اقر�أ كتا ًبا
ً
جيدا �أو ا�ستمتع بحمام مريح.
الأ�سد � /صحتك اجل�سدية والعقلية يف �أح�سن �أحوالها ،فال تدع اللحظة متر دون �أن ت�سعى وراء
�أفكارك� .سوف تك�سب امل�ؤيدين الذين ي�شاركوك يف الأهداف وميكنهم امل�ضي قدمًا كفريق .هكذا
ت�ستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم ب�شكل كبري لكي ت�صل يف النهاية �إىل �أهدافك.
العذراء  /ميكنك اليوم العمل ب�شكل ّبناء من خالل الفريق ،وهذا يعني �أنك �سوف ت�ستطيع تطبيق
�أ�صعب الأفكار اليوم� .سوف تتلقى دعمًا ب�شكل خا�ص من خالل العمل وكذلك حياتك ال�شخ�صية� ،أظهر
حبك للآخرين بهدف تقوية العالقات .قد تقابل اليوم حب حياتك ،فافتح عينيك ً
جيدا!
امليزان � /أنت مفعم باحليوية والن�شاط البدين والذهني؛ ا�ستخدم �إمكاناتك يف اتخاذ القرار ال�سليم
لتنفيذ خمططاتك والتقدم �إىل الأمام يف م�شروعاتك .لن يفيدك االكتفاء بالأجماد املا�ضية وال�سلبية!
لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها وتتعر�ض لها ،فت�أكد من ا�ستغاللك
لها بقدر الإمكان!
العقرب  /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.
القو�س  /لأول مرة خانتك الأمناط ال�سلوكية االعتيادية اخلا�صة بك وو�ضعتك يف مواقف حرجة.
ا�سرتاتيجية احللول التي تنتهجها يف املعتاد ال حت�سن من الأمور ،مهما حاولت مرارًا وتكرارًا .كنوع من
ً
جديدا! القيام بتغيري حا�سم �سيكون
التغيري ،حاول التخلي عن تلك الأمناط االعتيادية واتخذ منهجً ا
املخرج للمواقف وامل�شاكل امل�ستع�صية.
اجلدي  /كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى �أكمل وجه .كل �شخ�ص تتعامل معه من �أ�صدقاء
�أو معارف �أو زمالء بالعمل معجبون بحما�سك وموهبتك يف التعامل مع الأمور من اجلانب اجليد وقدرتك
على �أداء كل �شيء بكفاءة ،مما يزيد من ثقتك بنف�سك بدرجة عالية .احر�ص على تبادل هذا الإعجاب
بنف�س القدر و�أن ال تنتابك الرنج�سية ،فمتى �ساءت الأمور و�صارت بالعك�س  ،ف�إنك �ستحتاج �إىل ذلك
الدعم واملعاملة.
الدلو  /على الرغم من �أن كل �شيء كان ي�سري ب�سال�سة من قبل ،يقف �شيء �أو �شخ�ص ما يف طريقك
الآن .حدد مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب على هذه العقبات �أو ما �إذا كان من الأف�ضل جتاهلها
بب�ساطة .الآن يجب �أن ت�ستخدم قوتك بحكمة؛ ال ت�سمح لنف�سك ب�أن تتعطل �أو تتحول ب�سبب مو�ضوعات
�صغرية .ال ت�سيء ا�ستخدام طاقتك وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها ت�أثري.
احلوت  /عزيزي برج احلوت ،حاليًا �أنت ممزق بني الرغبة يف �إجناز الأمور وخيبة الأمل لوجود
حدود لذلك .ال ت�ستخدم �إ�صرار غري امل�شروط يف ك�سر احلواجز ،لأن املحيطني بك قد يفقدون �صربهم
ويهجروك .انتظر حتى تهد�أ الأمور وميكنك التعامل مع الآخرين بتفهم و�صرب �أكرث.
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