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حاكم االو�سط يبحث برامج التنمية مع �سكان �سرجقا وقاال نفحي

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

ت�صريح �صحفي
يف الزيارة التي قام بها رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية  ،قبل ا�سبوعني للخرطوم  ،اتفق فيها الطرفان على تقدمي ما
يلزم من دعم ملا ا�سموهم "باملقاومة االرترية " بكل الو�سائل التي متكنهم من
تنفيذ املهام املوكلة اليهم  ،وذلك بال�سماح لهم بحرية احلركة على احلدود
امل�شرتكة .
ولتحقيق هذه الغاية مت تكليف كل من اللواء حمدي امل�صطفى من جانب
احلكومة ال�سودانية و قن�صل يدعى برهان بال�سفارة االثيوبية باخلرطوم ليقوما
بعملية التن�سيق  ،وبتمويل قطري لين�سق عمل منظمات "جهادية ".
حق ًا انه لأمر يدعو لال�ستغراب والتعجب !!!

وزارة االعالم
 14مايو  2018ا�سمرا

ُع ِق َد ْت اجتماعات �شعبية يف
مديريتي �رسجقا وقاال نفحي
لبحث برامج التنمية ،ودور
املواطنني يف تنفيذها.
وقدم حاكم االقليم االو�سط
اللواء رم�ضان عثمان اولياي
الربامج
حول
تو�ضيحا
التنموية املو�ضوعة  ،كما
قدم م�س�ؤولو االق�سام �رشحا
حول ارا�ضي امللكية اخلا�صة
"الطي�سا" ،واعادة توزيع

االرا�ضي الزراعية وخدمات
والبنى
وال�صحة
التعليم
التحتية وغريها.
و اجاب حاكم االقليم اللواء
رم�ضان اولياي وامل�س�ؤولني
الآخرين على ا�ستف�سارات
حول ملكية االرا�ضي الزراعية
واالرا�ضي املحمية وق�ضية
امل�ؤجر وامل�ست�أجر.
�شارك يف االجتماعات ،رئي�س
اجلبهة ال�شعبية للدميقرايطة
والعدالة بالإقليم االو�سط

ال�سيد /يو�سف �صائغ ومدراء
املديريات واملدراء العامون
الق�سام التنمية املعمارية
والزراعة واالرا�ضي وم�س�ؤولو
مكاتب ال�صحة والتعليم ،وقائد
�رشطة االقليم االو�سط.
وكان حاكم االقليم االو�سط
اللواء رم�ضان عثمان اولياي قد
عقد اجتماعا مماثال يف ال�سابع
مديرية
من مايو ل�سكان
بريخ.

هيكوتة  :بناء حواجز عرب نفري �شعبي
اعلن م�س�ؤول الزراعة يف
مديرية هيكوتة ال�سيد /يونا�س
يو�سيف عن بناء حواجز مياه
بطول  200الف مرت بالنفري
ال�شعبي يف جميع �ضواحي
املديرية .
وا�شار اىل ان ان�شطة حفظ
املياه وحماية الرتبة ظلت
جارية منذ فرتة طويلة لدورها
الرتبة ورفع
يف تثبيت
االنتاجية.

واو�ضح خبري حفظ املياه
وحماية الرتبة يف املديرية
املهند�س كريو�س منق�ستو عن
النتائج املر�ضية التي حتققت
بوا�سطة النفري ال�شعبي املنتظم
عرب جمموعات.
و يف مديرية قونيي او�ضح
م�س�ؤول الزراعة ال�سيد /مو�سي
ٍ
ِ
غابات يف
حريق
بهتا عن اندالع
�ضاحية قريدا مبديرية قونيي
ودمرت م�ساحة  40هكتارا من

الغابات بينها ا�شجار الدوم.
وذكر مدير ال�ضاحية ال�سيد
/ادم �سمرا ،ان احلريق اندلع
نتيجة نار تركها الرعاة قبل
اطفائها ،وادى اي�ضا لنفوق
ثالثة حمري.
وكان حريق مماثل قد اندلع
يف �ضاحية فانكو مبديرية
ت�سني  ،ا�سفر عن نفوق اكرث من
 200من املاعز وتدمري م�ساحة
 16هكتارا من الغابات.

ان�شطة فعالة ل�شق جمرى و�صيانة طريق مالكا بفرو
يقوم �سكان �ضاحية مالكا
يف مديرية فورو بتنظيم نفري
�شعبي لرتميم جمري حتويلي
لل�سيول و�صيانة طريق .
وا�شتملت االن�شطة التي نظمت
على �صيانة طريق ميتد اىل
بدء من فورو
حوايل 17كيلو مرت َ
مرورا مبالكا اىل ويعا وكذلك
�صيانة جمرى حتويلي ،انهار
جراء �سيول امطار املرتفعات
التي هطلت بداية �شهر مايو
اجلاري.
ويف االراء الذي قدمة
ال�سكان ,طالبوا من اجلهات

املعنية لتخ�صي�ص �رشكة حرات
حافلة لنقل الركاب بعد انتهاء
�صيانة الطريق ،وتقدمي دعم
من االليات ل�صيانة املجرى
التحويلي .
وينمي �سكان �ضاحية مالكا
البالغ عددهم حوايل  4الف
م�ساحة  800هكتار من االرا�ضي
الزراعية باال�ستفادة من ال�سيول
املنحدرة من اله�ضبة.
من جهة اخرى او�ضح التقييم
الذي جرى يف قدقد مبديرية
�شعب بان ان�شطة ا�صحاح
البيئة ت�سهم كثريا يف �ضمان

ال�صحة العامة.
واو�ضح مدير مديرية �شعب
ال�سيد /ابوبكر ابراهيم عن الدفع
بان�شطة ا�صحاح البيئة التي
ادخلت عام  ،2010للنتائج
اجليدة التي حققتها.
وذكر ال�سكان بانهم كانو
عر�ضة لالمرا�ض ب�سب التلوث
البيئي ،ويعملون جاهدين
درءا لالمرا�ض
ال�صحاح بيئتهم
َ
املعدية.
من جهة اخرى قام �سكان
م�صوع بحملة نظافة يف م�ست�شفى
املدينة.

نف ٌري ملكافحة دودة احل�شد
اخلريفية الطائرة يف �سقنيتي

جترى ان�شطةُ نفريٍ البادة دودة احل�شد اخلريفية الطائرة من
مزارع الذرة ال�شامية يف مديرية �سقنيتي.
واو�ضح خبري وقاية النباتات يف مديرية �سقنيتي ال�سيد /
مربهتوم كداين �آب ،بان اعمال االبادة التي جرت يف م�ساحة
 90هكتارا ب�ضواحي معربا وحديدا ودقرا لبئي وحيبو واخرور
وبركيتو وعدي حديد وعدي خويتا وبراغيت وعدي قيح وحدي�ش
عدي وبغوين ،كانت ناجحة.
وا�شار اىل ان حمالت التوعية املقدمة م�سبقا عرب و�سائل
االعالم واالجتماعات للمزارعني قد ا�سهمت يف اجناح العمل،
داعيا املزارعني ملراقبة مزارعهم .
ويقوم خرباء الزراعة بجهود قوية بالتعاون مع االدارات
واملواطنني لل�سيطرة على دودة احل�شد اخلريفية قبل حلول
مو�سم االمطار.

ا�ست�شهاد املنا�ضل يا�سني عبد
الباري حممد ( ودي الباري)
ا�ست�شهد املنا�ضل يا�سني عبد
الباري حممد ( ودي الباري)
ع�ضو هيئة الت�سويق بوزارة
الدفاع يف الثالث ع�رش من
مايو لعام  ،2018اثر مر�ض
امل به عن عمر ناهز الرابعة
والثمانني عاما.
التحق املنا�ضل يا�سني عام
 1975ب�صفوف قوات التحرير
ال�شعبية ،ومنذ التحاقه وحتى
اال�ستقالل خدم وطنه و�شعبه
باخال�ص وتفان يف اجلبهات
القتالية االمامية وخمتلف
االق�سام ،وبعد اال�ستقالل عمل
يف خمتلف الوزارات وم�ؤ�س�سة
اخلياطة الع�سكرية.
وال�شهيد املنا�ضل يا�سني رب ا�رسة واب لت�سعة من االبناء،
وري جثمانه يف الرثى ع�رص يوم ام�س الرابع ع�رش من مايو يف
مقربة ال�شهداء با�سمرا.
هيئة الت�سويق بوزارة الدفاع �إذ تعرب عن بالغ حزنها با�ست�شهاد
املنا�ضل يا�سني عبد الباري ( ودي باري) تتقدم بتعازيها ال�رسة
ال�شهيد ورفاقه وزمالئه.
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فل�سطني والكويت وال�سعودية تدعو جمل�س الأمن جلل�سة طارئةوعبا�س يعلن احلداد �أفغان�ستان :ارتفاع �ضحايا اقتحام مبنى حكومي
دعا مندوبو فل�سطني والكويت
وال�سعودية �إىل جل�سة طارئة
ملجل�س الأمن الدويل ملناق�شة
الأو�ضاع امللتهبة يف فل�سطني.
و�أعلن ريا�ض من�صور ،مندوب
فل�سطني لدى الأمم املتحدة �أن
جمل�س الأمن الدويل قد يعقد جل�سة
طارئة خالل � 24ساعة ملناق�شة
التطورات يف فل�سطني.
وكان �سفري فل�سطني لدى القاهرة
ومندوبها لدى جامعة الدول
العربية قد �شدد يف ت�رصيحات
�صحفية ،على �رضورة تو�صيل
ر�سالة عربية موحدة من جامعة
الدول العربية ت�ؤكد �سعيها اجلاد
لإبطال قرار ترامب ،بعد دعوته
جمل�س جامعة الدول العربية
لعقد اجتماع عاجل ملواجهة قرار
الواليات املتحدة املتمثل بنقل

�سفارتها �إىل القد�س.
بني
مواجهات
واندلعت
فل�سطينيني واجلي�ش الإ�رسائيلي
على ال�رشيط احلدود بني قطاع
غزة املحا�رص و�إ�رسائيل �أثناء
م�شاركتهم يف "م�سرية العودة
الكربى" ،واحتجاجا على نقل
ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س.
و�أكدت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
يف القطاع �أن �أطفاال كانوا من بني
القتلى واجلرحى الذين �سقطوا يف
خميمات خمتلفة على طول ال�رشيط
احلدودي مع �إ�رسائيل ،و�أ�سفرت
املواجهات عن �سقوط  52فل�سطينيا
و�إ�صابة �أكرث من �ألفني �آخرين،
م�شرية �إىل �أن عدد القتلى مر�شح
للزيادة ب�سبب خطورة الإ�صابات.
كما�أعلن الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س احلداد � 3أيام على

�أرواح �ضحايا اال�شتباكات مع
القوات الإ�رسائيلية ،و�إ�رضابا
عاما يف الذكرى الـ  70للنكبة
الفل�سطينية.
وقال الرئي�س عبا�س يف كلمة
له يف م�ستهل اجتماع القيادة
الفل�سطينية ،ام�س االثنني� ،إن
ال�سفارة الأمريكية اجلديدة هي
"ب�ؤرة ا�ستيطانية �أمريكية" يف
القد�س ال�رشقية.
و�أكد الرئي�س الفل�سطيني �أن
"�شعبنا لن يتوقف عن ن�ضاله
ال�سلمي ال�شعبي ،و�إننا �سن�ستمر
يف ذلك حتى الن�رص ب�إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س" ،م�ضيفا �أن هذه املنا�سبة
�أكرث من منا�سبة ،منا�سبة الب�ؤرة
اال�ستيطانية ومنا�سبة النكبة التي
وقعت على �شعبنا الفل�سطيني".

االفراج عن �سائحني بريطانيني خطفا يف الكونغو الدميوقراطية

�أعلن وزير اخلارجية الربيطاين
بوري�س جون�سون اول ام�س االحد،
االفراج عن �سائحني بريطانيني خطفا
�أول من �أم�س يف حممية فريونغا
الوطنية يف �رشق جمهورية الكونغو
الدميوقراطية.
وقال جون�سون يف بيان« :اعلن
ب�رسور االفراج عن املواطنني
الربيطانيني اللذين كانا خطفا يف
جمهورية الكونغو الدميوقراطية» من
دون ان يو�ضح ما اذا مت االفراج اي�ض ًا
عن �سائقهما الكونغويل.
لل�سلطات
«ا�شكر
وا�ضاف:
الكونغولية واملعهد الكونغويل
للحفاظ على الطبيعة دعمهما
الكبري».
ووجه جون�سون اي�ض ًا ر�سالة
ت�ضامن اىل عائلة را�شيل ماكي�سا

باراكا ،الكونغولية
التي كانت حار�سة
يف املحمية وقتلت
عند تنفيذ عملية
اخلطف.
�ض
تعر
و
ا ل�سا ئحا ن
ا لرب يطا نيا ن
و�سائقهما اجلمعة
لهجوم �شنه م�سلحون
داخل
جمهولون
املحمية الواقعة يف اقليم �شمال كيفو
حيث تن�شط جمموعات م�سلحة عدة.
وقالت ال�صحافة املحلية ان اجلي�ش
الكونغويل �سارع اىل اتخاذ اجراءات
للعثور على املخطوفني الثالثة.
وت�شكل حممية فريونغا نقطة جذب
لل�سياح ،لكن املنطقة يحتلها اي�ض ًا

ال�شرطة املاليزية تالحق رئي�س الوزراء ال�سابق
متمردون اوغنديون وميلي�شيات «ماي
ماي» الطائفية.
ويف التا�سع من ابريل املا�ضي،
قتل خم�سة حرا�س و�سائق بايدي
جمهولني .ويف  ،2014جنا مدير
املحمية البلجيكي اميانويل دو مريود
من هجوم.

ماي َتعِد الربيطانيني ب�أال تخذلهم وً 12
وزيرا يعار�ضون خططها لـ «بريكزيت"

ّ
ح�ضت رئي�سة احلكومة الربيطانية
ترييزا ماي مواطنيها على الوثوق
بها من �أجل التو�صل �إىل اتفاق جيد
حول خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي «بريكزيت» ،فيما �أوردت
�صحيفة «�صنداي تلغراف» �أن
 12على الأقل من الأع�ضاء الـ28
للحكومة قد يعار�ضون خططها.
ورجحت م�صادر حكومية �أن يبلغ
ّ
العدد الإجمايل .15
وكتبت ماي يف مقال ن�رشته
�صحيفة «�صنداي تاميز» �أن
أحددها هي التي
«الطريق التي � ّ
�صوت من
الذي
بريكزيت
�ست�ؤدي اىل
ّ
�أجله النا�س .ميكنكم الوثوق بي.
�س�أحتاج �إىل دعمكم وم�ساعدتكم
من �أجل حتقيق ذلك .يف املقابل،
تعهدي لكم ب�سيط :لن �أخذلكم».
يف ال�سياق ذاته� ،أوردت «�صنداي
تلغراف» �أن وزير الداخلية
�ساجد جاويد ووزير الدفاع غافن
ويليام�سون ان�ضما �إىل الفريق

املعار�ض لـ
«بريكزيت»
و با لتا يل
خلطط ماي.
و �أ �ضا فت
�أن وزراء
م�ؤ يد ين
للخر و ج
من االحتاد
�أ بد و ا
ا عرت ا �ضا ت
على خططها ،فيما قال م�صدر �إن
م�س�ؤولني �أمريكيني وجدوا الفكرة
«م�ضحكة».
ي�أتي ذلك بعدما اعترب وزير
اخلارجية بوري�س جون�سون
�أن م�رشوع ال�رشاكة اجلمركية
الذي تدعمه ماي ملرحلة ما بعد

ارتفع عدد �ضحايا الهجوم على
مبنى حكومي يف والية جالل اباد
�رشقي افغان�ستان اول ام�س االحد �إىل
 15قتيال و 42م�صابا .وقد �أعلن تنظيم
داع�ش م�س�ؤوليته عن الهجوم.
ونقلت رويرتز عن م�س�ؤولني �أن
الهجوم بد�أ بتفجري �سيارة ملغمة
�أمام مبنى املحا�سبات احلكومي،
تاله دخول �ستة مهاجمني ب�رسعة �إىل
املبنى حاملني �أ�سلحة �آلية وقذائف
�صاروخية.
و�سمع دوي انفجارات عدة �أثناء
ا�شتباك للمهاجمني مع قوات الأمن
على مدى �ساعات ،انتهى مبقتل
املهاجمني.

وقد �أعلن تنظيم داع�ش
م�س�ؤوليته عن الهجوم،
بح�سب وكالة �أعماق
التابعة له.
وهذا الهجوم هو الأحدث
�ضمن �سل�سلة هجمات
�أفغان�ستان
�شهدتها
و�أ�سفرت عن مقتل و�إ�صابة
املئات هذا العام.
ووقعت معظم هذه
الهجمات يف العا�صمة كابل ،لكن
م�سلحني هاجموا يف يناير املا�ضي
مكتبا لهيئة �إنقاذ الطفولة يف جالل
�آباد ،مما �أ�سفر عن مقتل خم�سة
�أ�شخا�ص على الأقل و�إ�صابة 25
�آخرين يف هجوم تبناه �أي�ضا تنظيم
الدولة ،وي�شبه �إىل حد كبري هجوم
يوم �أم�س.
وزادت وترية العنف يف �أفغان�ستان
منذ �إعالن حركة طالبان ال�شهر
املا�ضي بدء هجوم الربيع ال�سنوي.
وحتيط خماوف �أمنية متزايدة
بالإعداد لالنتخابات املقررة يف
�أكتوبر املقبل.

«بريكزيت»« ،جنوين».
وحذر اخلرباء من �أن اململكة
املتحدة قد ت�ستمر يف دفع 60
مليون جنيه ا�سرتليني لربوك�سيل
�أ�سبوعي ًا ،يف �إطار التعريفات
اجلمركية على الواردات� ،إذا
ُ�أقرت خطة رئي�سة الوزراء.
وتعني اخلطة �أن الأموال �سترُ �سل
من دون معرفة قيمة الأموال التي
�ست�سرتدها بريطانيا� ،إذا بقيت
ال�سلع امل�ستوردة يف اململكة
املتحدة بدل بيعها يف القارة.
ون ّبه م�صدر حكومي �إىل �أن لـ
«ال�رشاكات اجلمركية» ت�أثري ًا
�سلبي ًا يف قدرة اململكة املتحدة
على �إبرام �صفقات جتارية مع دول
خارج االحتاد الأوروبي.

بد�أ رئي�س الوزراء املاليزي اجلديد مهاتري حممد �أوىل خطواته يف
مكافحة الف�ساد ،حيث اقتحمت ال�رشطة املاليزية منزال كان يقطنه �أقارب
لرئي�س الوزراء ال�سابق جنيب عبد الرزاق بحثا عن وثائق ي�شتبه يف
حماولة تهريبها للخارج ،وذلك بعد ا�ستقالة عبد الرزاق من رئا�سة
االئتالف واحلزب احلاكم ومنعه من ال�سفر.
وذكرت وكالة رويرتز �أن ال�رشطة اقتحمت منزال كان يقطنه �أقارب
لرئي�س الوزراء ال�سابق ،بحثا عن وثائق مهمة ت�شتبه ال�رشطة يف �أن
هناك حماولة لتهريبها خارج البالد ،وذلك على خلفية �شبهات ومزاعم
بف�ساد مايل ارتبطت بعبد الرزاق.
وقبل ذلك ،قال عبد الرزاق يف م�ؤمتر �صحفي "اتخذت قرار اال�ستقالة
من من�صبي رئي�سا للمنظمة الوطنية للماالي املتحدين (حزب) ورئي�سا
لباري�سان نا�سيونال (ائتالف) فورا".
و�أ�ضاف "عندما يف�شل احلزب يف االنتخابات العامة ف�إن من واجب زعيمه
الأخالقي التنحي" ،مو�ضحا �أن �أحمد زاهد حميدي نائب رئي�س الوزراء
ال�سابق �سيتوىل رئا�سة احلزب الذي يعد املكون الرئي�سي لالئتالف
احلاكم اخلا�رس يف االنتخابات.
وجاء هذا الإعالن بعد �ساعات من �إعالن �إدارة الهجرة و�ضع عبد الرزاق
وزوجته رو�سمة من�صور يف قوائم املمنوعني من ال�سفر ،حيث جتمع ح�شد
غا�ضب مبطار كواالملبور بعدما �أظهرت تذكرة �سفر مت ت�رسيبها عرب
الإنرتنت �أنهما ينويان الهرب �إىل �إندوني�سيا لتجنب املالحقة يف عملية
نهب �صندوق التنمية احلكومي املاليزي (�1إم دي بي).
وعقب �صدور قرار املنع ،قال عبد الرزاق �إنه و�أفراد �أ�رسته �سيحرتمون
احلظر ،م�ؤكدا �أنهم كانوا �سيق�ضون عطلة ويعودون الأ�سبوع املقبل.
و�أدى رئي�س الوزراء اجلديد مهاتري حممد اخلمي�س اليمني رئي�سا للوزراء
بعد فوزه يف االنتخابات �ضد حليفه ال�سابق عبد الرزاق ،وتعهد مهاتري
بالتحقيق يف عملية النهب التي يبلغ حجمها  11مليار دوالر من �صندوق
التنمية ،كما قال لل�صحفيني اليوم �إن "هناك كثريا من ال�شكاوى بحقه
(عبد الرزاق) ويجب التحقيق فيها جميعها ...نرى �أن بع�ض ال�شكاوى
حمقة ،علينا التحرك �رسيعا وال نريد �أن نواجه م�شكلة (طلبات) ت�سليمه
من دول �أخرى".
و�أعلن مهاتري �أول ثالثة تعيينات يف حكومته ،وهم وزراء املالية
والداخلية والدفاع ،يف حني قالت م�صادر ماليزية �إنه �سيعني م�ست�شارا
من وزارة املالية للإ�رشاف على ا�ستعادة املليارات التي يعتقد �أنها �رسقت
من �صندوق التنمية احلكومي.

مو�سكو :اعتقال �أ�شخا�ص بتظاهرة تطالب بـ «حرية االنرتنت»

اعتقلت ال�رشطة اول ام�س االحد
اكرث من � 20شخ�صا خالل جتمع يف
مو�سكو طالب بـ «حرية االنرتنت»،
بعد قرار ال�سلطات الرو�سية حظر
تطبيق «تيلغرام» الوا�سع االنت�شار
للر�سائل الن�صية.
و�سمحت بلدية مو�سكو بالتظاهرة
التي جمعت مئات امل�شاركني يف
و�سط العا�صمة الرو�سية ،يف عدد
اقل بكثري مقارنة بالتحرك ال�سابق
نهاية ابريل املا�ضي ،الذي ح�شد

حواىل ثمانية �آالف متظاهر.
وافادت منظمة «او يف دي انفو»
بان � 20شخ�صا على االقل هم
اع�ضاء يف جتمعات قومية اعتقلتهم
ال�رشطة.
وقال الطالب دافيد خا�سيل،
الذي �شارك يف التحرك« :ينبغي
متكيننا من التعبري عن ر�أينا،
ويجب اال نخاف التعبري عنه.
علينا اال نخاف �شيئا ،ال ال�رشطة
وال التعر�ض لل�رضب وال منعنا من

الكالم».
وقال م�شارك �آخر هو مارك ماركر
( 29عاما)« :يجب �أال نبقى جال�سني
يف البيت امام االنرتنت .االمور
لن تتغري اذا توقف النا�س عن
امل�شاركة يف حتركات مماثلة».
وامرت ال�سلطات الرو�سية
منت�صف ابريل املا�ضي بحظر
«تيلغرام» الذي ي�ضم  200مليون
م�ستخدم �سبعة يف املئة ،منهم
يف رو�سيا ما دام التطبيق ال يوفر

لالجهزة االمنية �سبل قراءة ر�سائل
امل�ستخدمني.
وجاء احلظر بعد انتخاب
فالدميري بوتني لوالية رئا�سية
رابعة يف مار�س املا�ضي.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

العراق :مقتدى ال�صدر يعود ويت�صدر امل�شهد ال�سيا�سي «قوة ال�ساحل» تعلن ا�ستعدادها للت�صدي للمت�شددين

يتجه الزعيم الديني مقتدى
ال�صدر على ما يبدو للعودة �إىل
ال�ساحة ال�سيا�سية يف العراق بعد
�أداء قوي يف االنتخابات الربملانية
يف �أعقاب تهمي�شه ل�سنوات من قبل
مناف�سني تدعمهم �إيران.فقد حققت
قائمتا "الفتح" و"�سائرون" مفاج�أة
بت�صدرهما نتائج غالبية املحافظات
العراقية� ،أمام قائمة "الن�رص" التي
يقودها رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،بح�سب نتائج جزئية
ر�سمية لالنتخابات.وحل حتالف
"�سائرون" الذي يجمع ال�صدر واحلزب
ال�شيوعي على �أ�سا�س مكافحة الف�ساد،
يف املرتبة الأوىل يف �ست حمافظات

من �أ�صل  ،18وثانيا
يف �أربع �أخر.
�أما حتالف "الفتح"
الذي ي�ضم ف�صائل
ال�شعبي،
احل�شد
فحل �أوال يف �أربع
حمافظات ،وثانيا يف
ثمان �أخرى.
�إىل
بالن�سبة
العبادي ،املدعوم من
التحالف الدويل ،فحل
خلف "الفتح" و"�سائرون" يف جميع
املحافظات ما عدا نينوى ،وكربى
مدنها املو�صل التي �أعلن العبادي
"حتريرها" يف يوليو املا�ضي.و�صنع
ال�صدر ا�سمه من قيادته انتفا�ضتني
�ضد القوات الأمريكية يف العراق،
لي�ستقي بذلك دعم الأحياء الفقرية يف
بغداد ومدن �أخرى .وو�صفت الواليات
املتحدة جي�ش املهدي ،وهو ف�صيل
م�سلح موال لل�صدر ،ب�أنه �أكرب
تهديد لأمن العراق.وبينما �صوت
كبار ال�سا�سة يف فندق فاخر ببغداد
وهم يرتدون �سرتات حديثة ،ظهر
ال�صدر بعباءته وعمامته التقليديتني

وهو ي�سري �إىل مركز اقرتاع للإدالء
ب�صوته.
وعززت لقطات تلفزيونية لل�صدر
�صورته كزعيم ثائر يجد هوى يف
نفو�س املحرومني العراقيني .و�إذا
ت�أكدت النتائج الأولية فرمبا يتم
ت�شكيل حتالف بني ال�صدر ،الذي قاتل
الأمريكيني ويعد واحدا من الزعماء
القالئل الذين يحتفظون مب�سافة
بينهم وبني �إيران �صاحبة النفوذ
القوي يف العراق ،مع العبادي الذي
تلقى تعليمه يف بريطانيا والذي كون
عالقات مع وا�شنطن وطهران .وي�سعى
ال�صدر لتو�سيع قاعدة دعمه الإقليمي
وجتمعه يف م�صالح م�شرتكة يف
مواجهة النفوذ الإيراين يف العراق.
وميتد الت�أييد لل�صدر �إىل مدينة
الب�رصة يف جنوب البالد وبالقرب من
حقول النفط الرئي�سية بالبالد.ويرى
مراقبون �أن دعوة رجل الدين العراقي
علي ال�سي�ستاين للناخبني بنبذ
املر�شحني الفا�سدين كانت �إ�شارة
�ضمنية لدعم قائمة �سائرون.

قيادة حما�س تلتقي املخابرات امل�صرية
عاد وفد من حركة املقاومة
الإ�سالمية �إىل قطاع غزة بعد �ساعات
من زيارته للعا�صمة امل�رصية
القاهرة ،حيث �أجرى لقاءات مل ت�سفر
عن �أي جديد ،وفق م�صدر مطلع.
وقاد وفد حما�س �إىل القاهرة رئي�س
املكتب ال�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل
هنية ،والتقى قيادة جهاز املخابرات
يف م�رص .و�أفاد م�صدر ُمقرب من
حركة حما�س ب�أن اللقاءات التي
�أجراها الوفد يف القاهرة مل ت�سفر
عن �أي جديد ،ولفت �إىل �أن حركة
حما�س ُم�رصة على تنظيم م�سريات
العودة دون �أي تغيري على برناجمها
و�أهدافها .ومل يت�سن احل�صول على
رد من م�صدر ر�سمي من حركة حما�س
�أو ال�سلطات امل�رصية جتاه جمريات
اللقاء ونتائجه.
وكان هنية غادر غزة على ر�أ�س
وفد من حما�س عرب معرب رفح
احلدودي ،متوجه ًا �إىل العا�صمة
امل�رصية القاهرة .وقال الناطق
با�سم حما�س فوزي برهوم يف بيان �إن
الوفد توجه للقاهرة بهدف الت�شاور
حول �آخر التطورات املتعلقة بال�ش�أن
الفل�سطيني والإقليمي .ومن املقرر �أن
تُ نظّ م حركة حما�س وف�صائل حليفة
لها يف قطاع غزة م�سريات حا�شدة

بد�أت ام�س االثنني
و اليوم الثالثاء يف
عدة نقاط تقع قرب
ال�سياج احلدودي مع
�إ�رسائيل .وتتزامن
هذه امل�سريات مع
الواليات
افتتاح
املتحدة �سفارتها
يف مدينة القد�س
املحتلة ،وكذلك مع
ال�سبعني
الذكرى
لنكبة فل�سطني ،وال
ي�ستبعد مراقبون �أن يحاول املحتجون
اخرتاق ال�سياج الفا�صل ،والعبور �إىل
اجلانب الآخر من احلدود.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،حذرت
احلكومة الإ�رسائيلية الفل�سطينيني
من االقرتاب من ال�سياج احلدودي،
واعتربت امل�سريات جزءا من حالة
حرب ،وال ينطبق عليها قانون حقوق
الإن�سان.وتلقّى اجلي�ش الإ�رسائيلي
تعليمات �رصيحة ب�إطالق النار على
�أي فل�سطيني يحاول اخرتاق ال�سياج
الفا�صل بني قطاع غزة و�إ�رسائيل،
ح�سب �صحيفة ه�آرت�س العربية.
ويف ت�رصيحات �سابقة ،هدد
وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيغدور
ليربمان الفل�سطينيني يف قطاع غزة

ب�أن اقرتابهم من احلدود مع �إ�رسائيل
�سيعر�ض حياتهم للخطر .وبد�أت
م�سريات العودة يف الثالثني من
مار�س املا�ضي على �شكل تظاهرات
�سلمية يف خم�سة مواقع على طول
احلدود ،لكن اجلي�ش الإ�رسائيلي
ا�ستخدم القوة املفرطة �ضدها ،مما
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد الع�رشات .ومن
املقرر �أن تنقل الواليات املتحدة
غدا االثنني �سفارتها من مدينة تل
�أبيب �إىل القد�س املحتلة ،يف خطوة
�أثارت غ�ضب الفل�سطينيني .وبعد غد
حتل الذكرى ال�سبعني لنكبة فل�سطني
وت�أ�سي�س دولة �إ�رسائيل عام ،1948
مما �أدى حينها �إىل ت�رشيد مئات
الآالف من الفل�سطينيني.

�أعلن وزير دفاع النيجر كاال موتاري
�أم�س ،من العا�صمة البوركينية
واغادوغو �أن قوة جمموعة ال�ساحل
للت�صدي للمت�شددين «على ا�ستعداد»
لبدء عملها .و�أ�ضاف بعد حمادثات
مع رئي�س بوركينا فا�سو رو�ش
مارك كري�ستيان كابوري« :نحن على
ا�ستعداد لبدء العمليات اذ �إن كل
قوات جمموعة ال�ساحل جاهزة»،
م�شري ًا �إىل �أن العمليات �ستبد�أ «قريب ًا»

من دون �أن يحدد طبيعتها.
واجتمع وزراء دفاع الدول اخلم�س
الأع�ضاء يف جمموعة ال�ساحل
(بوركينا فا�سو ومايل وموريتانيا
والنيجر وت�شاد) يف واغادوغو
للم�صادقة على «ت�شكيل قوة جمموعة
ال�ساحل وبع�ض الن�صو�ص الإطارية».
و�أو�ضح الوزير النيجري« :و�ضعنا
الوثائق القانونية التي ت�ؤطر عمل
هذه القوة على �أرا�ضينا .وبالتايل
بات الأمر (بدء العمليات) م�س�ألة
وقت ،وهو من اخت�صا�ص امل�س�ؤولني
الع�سكريني»ُ .يذكر �أن هذه القوة
ُ�شكِّلت يف بداية العام  2017من جنود
ويفرت�ض �أن يبلغ
من الدول اخلم�سُ .
تعداد هذه القوة يف منت�صف العام
احلايل� 5 ،آالف ع�سكري .و�سيكون
مقر قيادة القوة يف �سيفاري مبايل.

الرباط :تنمية ال�صحراء الغربية لي�ست
رهينة العملية ال�سيا�سية

عر�ض املمثل الدائم للمغرب لدى
الأمم املتحدة عمر هالل ،يف كلمة
�ألقاها خالل الندوة الإقليمية للجنة
 24التابعة للجنة الرابعة للجمعية
العامة للأمم املتحدة يف غرينادا،
جهود بالده و�إجنازاتها يف جمال
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف الأقاليم اجلنوبية ،م�ؤكد ًا �أن
التنمية االقت�صادية -االجتماعية
يف ال�صحراء يجب �أال تكون رهينة
للعملية ال�سيا�سية .و�شارك يف
هذه الندوة للمرة الأوىل م�س� َ
ؤولني
منتخ َبني عن ال�صحراء ميثالن جهتي
«العيون -ال�ساقية احلمراء» ،و
«الداخلة واد الذهب» .وجدد هالل
الت�أكيد على �أن «ق�ضية ال�صحراء
تعد بالن�سبة لل�شعب املغربي ق�ضية
وحدة وطنية وترابية»� ،أ�شار �إىل �أنه
«يف الوقت الذي كانت هذه املنطقة
حمرومة من �أي تنمية اقت�صادية
قبل عودتها �إىل ح�ضن الوطن عام
 ،1975نفّذ املغرب ا�ستثمارات عامة
هائلة يف كل املجاالت ،ال �سيما يف
البنية التحتية وال�صناعة واخلدمات
والتعليم
وال�صحة
والفالحة
وال�سياحة» .و�أ�ضاف �أن تنمية
ال�صحراء ت�سري قدم ًا �إىل الأمام بف�ضل
تعليمات العاهل املغربي امللك
حممد ال�ساد�س ،بهدف اال�ستجابة
�إىل تطلعات ال�سكان .ولفت ال�سفري
املغربي �إىل �أن م�ؤ�رشات التنمية

الب�رشية يف ال�صحراء املغربية،
�أعلى من املتو�سط الوطني ،و�أن ذلك
«�سمح بفك عزلة الأقاليم ال�صحراوية
وت�أهيلها» ،مذكّ ر ًا ب�إطالق امللك
حممد ال�ساد�س عام  ،2015النموذج
التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية
الذي ُخ�ص�صت له موازنة ُقدرت بـ8
باليني دوالر .وتطرق الديبلوما�سي
املغربي �إىل العملية ال�سيا�سية
يف منطقة ال�صحراء ،م�شري ًا �إىل �أن
املغرب يلتزم احلل الذي يتم حتت
الإ�رشاف احل�رصي للأمم املتحدة،
وذلك طبق ًا لقرارات جمل�س الأمن
ال�صادرة منذ عام  .2007ور�أى �أن قرار
جمل�س الأمن الأخري رقم  2414الذي
اعتُمد يف � 27أبريل املا�ضي ،جدد
الت�أكيد على معايري احلل ال�سيا�سي
الذي يجب �أن يكون بال�رضورة عملي ًا
وواقعي ًا وتوافقي ًا .واعترب هالل �أن
جمل�س الأمن �أكد «رجاحة املبادرة
املغربية للحكم الذاتي كحل جدي
وذي �صدقية لهذا النزاع الإقليمي».

مباحثات " .."2+2متتني للعالقات بني القاهرة ومو�سكو
بني البلدين
�شتى
يف
ا ملجا ال ت
ا ل�سيا �سية
واالقت�صادية
و ا لثقا فية

توجه وزير الدفاع امل�رصي
الفريق �أول �صدقي �صبحي ،ووزير
اخلارجية �سامح �شكري� ،إىل
رو�سيا ،للم�شاركة يف امل�شاورات
امل�رصية الرو�سية يف �إطار �صيغة
( )2+2التي انطلقت ام�س االثنني،
وتعقد على نحو منتظم للمرة
الرابعة.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم
امل�رصية،
اخلارجية
وزارة
�أحمد �أبو زيد� ،إن مباحثات وزير
اخلارجية �سامح �شكري ونظريه
الرو�سي �سريغي الفروف �ستتناول
�سبل االرتقاء بالعالقات الثنائية

وال�سياحية ،وفق ما ذكرت الوزارة
على �صفحتها يف موقع "في�سبوك".
و�أ�شار �أبو زيد �إىل �أن العالقات
بني البلدين ت�شهد "طفرة" يف
�أعقاب الزيارة الأخرية التي قام
بها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
�إىل م�رص يف دي�سمرب  ،2017حيث
�شهدت التوقيع على عقود �إن�شاء
حمطة ال�ضبعة النووية ،وما تال
ذلك من ا�ستئناف الطريان املبا�رش
بني البلدين يف �أبريل .2018
و�أ�ضاف �أبو زيد� ،أن الوزيرين

�سي�ستعر�ضان "الق�ضايا الإقليمية
حمل االهتمام امل�شرتك ،والأزمات
يف كل من �سوريا وليبيا واليمن،
واالتفاق النووي الإيراين واملواقف
امل�رصية والرو�سية �إزاءها ،ف�ضال
عن كيفية تطوير �أطر التعاون
والتن�سيق بني البلدين يف جمال
مكافحة الإرهاب".
يذكر �أن احلوار اال�سرتاتيجي بني
م�رص ورو�سيا ب�صيغة  2+2كان قد
فعل عام  2013لت�صبح م�رص الدولة
ّ
ال�ساد�سة التي ترتبط معها رو�سيا
مبثل هذا الإطار من املباحثات
اال�سرتاتيجية على م�ستوى وزيري
اخلارجية والدفاع.
و�سبقت م�رص يف هذا النوع من
املباحثات مع رو�سيا ،كل من
الواليات املتحدة وفرن�سا و�إيطاليا
واململكة املتحدة واليابان.
وعقدت م�رص ورو�سيا 3
اجتماعات يف �إطار هذه ال�صيغة،
الأول يف القاهرة يف نوفمرب
 ،2013والثاين يف مو�سكو يف
فرباير  2014والثالث يف القاهرة
يف مايو .2017

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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كيف ن�ساعد �أبناءنا على املذاكرة
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
االهتمام مب�ساعدة التلميذ على مراجعة
ومذاكرة درو�سه التي يتلقاها دوما يف
املدر�سة  ،وحماولة �إعادتها وتكرارها
وتطبيقها و�إحيائها وجتديدها وتر�سيخها
يف ذهنه ب�شكل يومي  ،وفقا جلدول �أو برنا مج
زمني �أ�سبوعي �أو غريه  ،مرتب ح�سب نوعية
املواد وكرثتها  ،ويراعى فيه عند و�ضعه
تدرجها من حيث ال�سهولة وال�صعوبة جتنبا
للملل ودفعا لل�س�أم والرتابة عند الطالب
�أثناء املذاكرة  ،ومعد لتحيق ذلك الهدف
م�سبقا  ،حتى الين�ساها التليميذ ويتمكن من
�إبقائها حية لأطول فرتة ممكنة يف ذاكرته ،
وذلك ب�إنهماكه يف اللعب واللهو الذي يعترب
جذابا بالن�سبة له وجزءا اليتجز�أ من حياته
خا�صة يف تلك الفرتات العمرية املبكرة
 ،حيث يعترب اللعب عادة نف�سية وج�سمية
ملحة الميكن اال�ستغناء عنها �أو تعوي�ضها
بغريها من العادات �أو املمار�سات ال�سلوكية
عند الأطفال ح�سب ما يقرره اخلرباء يف علمي
النف�س واالجتماع  ،كما يعترب جزءا اليتجز�أ
من اهتمام الوالدين والأ�رسة التي عادة ما
يناط بها حتمل م�س�ؤولية تعليم وتربية
الطفل ككل ح�سب عادات وتقاليد جمتمعاتنا
خا�صة يف املراحل الأوىل من عمره.
حيث يتحمل م�س�ؤوليته �إىل جانب امل�ؤ�س�سات
التعليمية والرتبوية
الأقربون �إليه من الرا�شدين ويف مقدمتهم
الوالدين �أي الأب والأم  ،وبقدر جهدهما
و�سعيهما واجتهادهما ومتابعتهما يتقدم
وينجح التلميذ �أو يت�أخر ويف�شل يف درا�سته
 ،وبت�أثريهما يت�أثر الطفل �سلبا �أو �إيجابا يف
جميع �سلوكياتها وت�رصفاته وممعتقداته
ولغته ودرا�سته .......الخ ،
كما �أنه ومن �أهم الفوائد التي يجنيها التلميذ
من و�ضع اجلدول الزمني للمذاكرة والعمل
لتنفيذه ب�شكل دقيق  ،واالهتمام مب�ساعدته
ومتابعته فيه  ،هي �أن القيام بالأعمال
املنزلية يف �أوانها ويف وقتها املحدد  ،يفيده
يف البعد عن تراكم العمل كنتيجة طبيعية
ملراجعتها ب�شكل يومي  ،مما ي�ساعده على
فهمها عند اال�ستعداد لالمتحانات يف نهاية
الف�صول الدرا�سية �أو نهاية العام الدرا�سي
ويخفف عليه العمل  ،ويجعله يف من�آى عن
االنزعاج �أوال�ضغط �أو التهافت غري املثمر
لتغطية ما تراكم وما مت �إهماله خالل فرتات
زمنية طويلة  ،وذلك عينه هو ما يت�سبب يف
ر�سوب الكثريين من التالميذ .
ومن �أهم الت�أثريات الإيجابية التي ترتتب
على �إلتزام الأ�رسة بدعم التلميذ يف املذاكرة
 ،وخا�صة يف الفرتات املبكرة من العمر ،
هي �أنها ت�ؤدي �إىل �أن يكت�سب التلميد الأ�سا�س
ال�رضوري واملهارات الأ�سا�سية املبكرة
للدرا�سة  ،مما ي�ؤدي �إىل جناح التلميذ يف

املدر�سة  ،وجناح التليمذ يف املدر�سة ي�ؤدي
بدوره �إىل اكت�ساب التلميذ الثقة بنف�سه كنتيجة
طبيعية للنجاح والر�ضى عن عمله  ،وهذا
يعترب من �أهم عوامل النجاح لي�س يف الدرا�سة
فقط ولكن يف احلياة ب�شكل عام  ،وبالتايل
يحب الدرا�سة واملدر�سة كليهما  ،وهذا يعني
ب�أنه يتوجب على الوالدين �أن يتحمال العبء
الأكرب يف تربية ورعاية �أبنائهم منذ ال�صغر ،
وحماولة تلبية مطالبهم بقدر الإمكان ورعاية
حقوقهم ويف مقدمتها احل�صول على التعليم
عن طريق الرتكيز يف املذاكرة واملراجعة
امل�ستمرة � ،سواءا كان ذلك �أثناء الدرا�سة
�أو قبل التحاقهم باملدر�سة ،
وكما يقول اخلرباء يف جمال علم النف�س
"ب�أن القيام ب�أي عمل �أو ت�رصف �سلوكي عن
طريق اجلوارح يحدث كنتيجة طبيعية ملا
ا�ستقر يف الذهن م�سبقا " ويعنون به ب�أن
الأعمال التي يقوم بها الإن�سان ما هي �إال
انعكا�س لتفكريه وفهمه احلقيقي لها � ،أو �أن
التفكري يف ال�شيئ ي�سبق تنفيذه عمليا  ،وعليه
نقرر احلقيقة التالية  :وهي ب�أننا كلما فهمنا
الأمور ب�شكل �صحيح كلما قمنا بتنفيذها عمليا
ب�شكل �صحيح  ،وكلما فهمناها ب�شكل خاطئ
قمنا بتنفيذها ب�شكل خاطئ  ،ولذك �إذا �أردنا
م�ساعدة التلميذ على املذاكرة واملراجعة
ب�شكل منا�سب و�صحيح ومثمر  ،فعلينا ت�صحيح
املفاهيم والأفكار اخلاطئة عند الأبوين وعند
املجتمع والقائلة ب�أن الذهاب �إىل املدر�سة
ال�ستيعاب الدرا�سة
لتعليم الطفل كاف
والنجاح يف االمتحان  ،وذلك عن طريق
توعيتهمم لأخذ م�س�ألة املذاكرة واملراجعة
ب�شكل جدي و�أنها التقل �أهمية عن الذهاب �إىل
املدر�سة  ،و�أنها حتتل يف العملية التعلمية
مكانة عالية  ،وهي متممة ومكملة لها  ،وعند
عدمها رمبا حتولت الدرا�سة يف املدر�سة �إىل

�أمر روتيني خال من املعنى ،والأمر الهام
الذي يتوجب �أن ينتبه �إليه الوالدان وخا�صة
الأم هو اعتبار مو�ضوع املراجعة واملذاكرة
على ر�أ�س اهتماماتهم وواجباتهم  ،و�أن دعم
الدرا�سة من البيت �أمر يف غاية الأهمية يف
حتقيق وجناح الأهداف التعليمية والرتبوية
على املديني القريب والبعيد ،.
�أما وثائق منظمة اليوني�سكو فت�ؤكد ب�أنه
ومن حق كل الأ طفال �أن يجدو البداية
اجليدة مل�شوار حياتهم امل�ستقبلية  ،التي

ت�ضمن لهم م�ستقبلهم وم�ستقبل جمتمعاتهم ،
و�أوطانهم ومن ثم العامل كله  ،لذلك على
الآباء �أن يقومو ب�أدوارهم يف تنفيذ واجباتهم
وم�س�ؤولياتهم جتاه الأطفال  ،وذلك بتقدمي
كل اخلدمات التي ي�ستحقونها جلعلهم
مواطنني �صاحلني وعلى ر�أ�سها م�ساعدتهم يف
مذاكرة ومراجعة درو�سهم ودفعهم �إىل �إمتام
ما كلفو به من قبل املعلم واملدر�سة  ،كما �أن
الأدوار التي يلعبها املجتمع املدين وباقي
اجلمعيات الأخرى تعترب من الأهمية مبكان
يف حتقيق ذلك .
واحلقيقة التي يعيها اجلميع هي �أن الكائن
الب�رشي ( االن�سان ) هو نتاج ملختلف العوامل
البيئية ( املكت�سبة ) منها �أوالفطرية (
الناحية الوراثية )  ،ويف مقدمتها الوالدين
 ،وعليه ف�إن الوالدين يعتربان من �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف �شخ�صية الطفل �أكرث من
املدر�سة واملجتمع ،وبروزه كطالب ناجح يف
درا�سته �أو العك�س  ،بل �إن دور الوالدين هو
العامل احلا�سم يف هذا اخل�صو�ص  ،وخا�صة
يف املراحل الأوىل لن�ش�أة الطفل وبالتايل
يف حياته امل�ستقبلية كلها  ،ف�إذا متت

تقويته �أكادمييا وعلميا و�أخالقيا منذ بداية
ن�ش�أته يف املنزل ،و تربيته تربية ح�سنة
يف مراحل عمره الأوىل  ،ف�إن ذلك بالت�أكيد
�سي�ؤثر �إيجابا على حياته امل�ستقبلية كلها
ب�شكل ملحوظ  ،حيث تنمو عنده االجتاهات
املرغوبة من قبل املجتمع الذي يعي�ش فيه
 ،والتي ت�ساعدهم بدورها يف التكيف مع
توجهات وعادات وتقاليد جمتمعهم  ،مما
يجعلهم �أفرادا منتجني وفاعلني ورا�ضني
عن �أنف�سهم وعن املجتمع ب�شكل عام  ،كما
يجعل ذلك املجتمع را�ضيا عنهم  ،وهذه
العملية التبادلية بني الفرد واملجتمع ينتج
عنها ما ي�سمى بالتكيف عند علماء النف�س
 ،حيث يتوفر تبادل الر�ضى واملنافع بني
الفرد واملجتمع الذي يحيط به ،وذلك
بعك�س الطفل الذي يفتقد الرعاية اجليدة
منذ ال�صغر  ،والدعم وامل�ساندة التعليمية
والرتبوية والذي يتولد لديه ال�شعور بنوع
من الإحباط وعدم الر�ضى عن نف�سه وعن
املجتمع  ،لعدم وجود الدعم املنزيل يف
مو�ضوع املذاكرة وغريه  ،حيث ي�ؤدي ذلك
�إىل عدم الثقة بالنف�س  ،وكراهية الدرا�سة
واملدر�سة  ،ورمبا تطور لديه نوع من
ال�صفات العدوانية  ،والنزوع �إىل ارتكاب
اجلرائم وال�رسقة والكذب وغريها  ،بل وقد
ي�صبح كارها لأفراد املجتمع الذي يحيط
نظريات علم النف�س
به كما ت�ؤكد ذلك
الطفولة.
كما �أنه يتوجب على الوالدين تلقني الطفل
�أو التلميذ بعدم اللجوء �إىل الغ�ش والنقل
من زمالئه لإكمال الواجبات  ،التي تتمثل
يف الإعتماد على غريه من التالميذ يف حل
الواجبات الف�صلية �أو املنزلية  ،وهي عادة
�سيئة تتولد لدى التلميذ عندما اليقوم
الوالدان بواجباتهما جتاه الطفل يف م�س�ألة
املراجعة واملذاكرة ،وترت�سخ لديه مع مرور

الوقت وقد يعتربها بع�ض التالميذ العامل
الأول يف جناحهم  ،وتعمل على تعويد الطفل
على ال�رسقة والك�سل .......الخ  ،وهي
واحدة من النتائج ال�سيئة التي ترتتب على
�إهمال الوالدين ملراجعة الدرو�س مع التلميذ
 ،ويلج�أ �إليها التلميذ عند �شعوره بال�ضعف
يف الدرا�سة ،
ففي عيون الطفل يعترب الأبوان هما العامل
كله  ،وهما كل �شيئ بالن�سبة له  ،وكل ما
يفعالنه �أو �أو يقوالنه يقلده ويحاكيه كماهو
 ،ف�أمامه يجب �أن يكونا مناذج تقتدى
،وواجباتهم التقت�رص على الدعم واملراجعة
التعليمية فقط  ،بل وعليهما �أي�ضا �أن يكونا
مثاال يهتدى به  ،فمن �أهم م�س�ؤولياتهم تلقينه
ال�صدق والأمانة والعقالنية واملو�ضوعية
واحل�سا�سية وال�صرب والعدالة والثقة بالنف�س
واالعتماد على الذات وغريها من ال�صفات
احلميدة  ،وعلى الوالدين الت�أكد من �أن
الطفل فعال يكت�سب ال�صفات الطيبة واحل�سنة
يف مرحلة الطفولة املبكرة  ،باعتبارها حجر
الأ�سا�س ملا يليها من املراحل وكل ما �سيقوم
به من �أعمال وت�رصفات يف امل�ستقبل ،
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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.

�أ�سد يحاول اقتحام �سيارة يف جنوب �أفريقيا
�سائحة كانت ت�ستقل �سيارة
يف غابة بـ جنوب �أفريقيا ،حيث
حاول �أ�سد اقتحام ال�سيارة وقام
الأ�سد بع�ض مقب�ض الباب.
وا�ستطاع عدد من الأ�شخا�ص
الآخرين الذين كانوا ي�سريون
على الطريق ذاته ب�سياراتهم �أن
ي�صوروا الواقعة املخيفة ،حيث
جائعا ويريد
ظهر الأ�سد الأفريقي
ً
اقتحام ال�سيارة للهجوم على
ال�سيدة التي ت�ستقلها ،والتي بدت
خائفة للغاية من امل�شهد ،فلن
تكن تتوقع �أن تت�صادف ب�أ�سد على الطريق!
وكانت جمموعة من الأ�سود ا�ستوقفت عدد من ال�سيارات �أثناء زيارة منتزه �سفاري يف جنوب
�أفريقيا ،وف ًقا لل�صحيفة الربيطانية  Daily Mailديلي ميل.
ورغم � ّأن الأ�سد مل يتمكن من اقتحام ال�سيارة بعد ف�شله يف فتح الباب �إال �أنه ا�ستمر يف
مالحقة ال�سيارة التي كانت ت�سري بحذر �شديد.

ال�صني ..مر�ض غام�ض يزيل البقع ال�سوداء حول عني الباندا
عجز الأطباء ال�صينيني
عن حتديد �سبب حتول البقع
ال�سوداء املميزة حول عيون
عدد من حيوانات الباندا يف
جنوب غربي ال�صني �إىل اللون
الأبي�ض بعد �أ�شهر طويلة من
البحث والدرا�سة.
ويف وقت �سابق من هذا العام،
ر�صد زوار قاعدة بحوث ت�شنغدو
لرتبية الباندا العمالقة تغريا
يف لون عيون الباندا ال�سوداء ون�رشوا ال�صور على الإنرتنت ،مت�سائلني عما �إذا كانت حيوانات
الباندا مري�ضة ،و�أثارت هذه الأخبار القلق العام ،ومت �إر�سال العديد من �أطباء العيون و�أطباء
الأمرا�ض اجللدية لفح�ص ما يحدث بال�ضبط للدببة.
وح�سب ما ذكرته �شبكة �أخبار ال�صني ،قام لوه ت�شينج يل� ،أحد �أطباء العيون مب�ست�شفى
ت�شنغدو هوا�شيا للعيون ،بالتحقيق يف اثنتني من �أخطر احلاالت ،م�ؤكد ًا �أن الباندا تفقد الفراء
حول عيونها دون �إعطاء �سبب وا�ضح لهذه احلالة النادرة.
وقال تقرير �صدر عن قاعدة تربية الباندا� ،إنه بخالف فقدان الباندا للفراء حول عيونها ،مل
يتم العثور على �أي نوع من �أنواع احلكة �أو اجلرب ،كما �أن حالتها الع�صبية م�ستقرة وتتمتع
ب�شهية طبيعية ،وال يوجد �أي نتائج غري طبيعية يف اختبارات الدم وغريها من امل�ؤ�رشات
البيولوجية.
و�أكدت القاعدة �أنها تعمل على مراقبة �صحة الباندا عن كثب� ،إال �أنها مل تقم بحجرها حتى
يتمكن الدببة من احلفاظ على �أن�شطتها املعتادة ،ومبا �أنه مل يتم حتديد املر�ض بعد فلم يتم
و�صف �أي عالج طبي حتى الآن.

�أنهى العامل الأ�سرتايل ديفيد غودال البالغ
من العمر � 104سنوات يف �سوي�رسا حياته
م�ستفيدا من القوانني التي تجُ يز “املوت
ً

هلل �صالح

عبدا

ملياردير ي�ستعد للهروب من الأر�ض �إىل هذا الكوكب

الهروب �إىل
كوكب �آخر غري
والذي
الأر�ض،
ُمهدد ًا
�أ�صبح
ب�شكلٍ م�ستمر� ،إما
لعوامل خارجية �أو
داخلية لها عالقة
بت�رصفات الب�رش
وحروبهم ،ولذلك
ي�ستعد امللياردير
الأمريكي �إلون ما�سك �صاحب �رشكة "�سباي�س �إك�س" للبدء يف �إطالق رحالت ملركبة ف�ضائية
�إىل خارج الكوكب ،لتكون تلك هي �أوىل خطوات م�رشوع بناء م�ستوطنات ب�رشية يف القمر
واملريخ.
رحالت �إىل املريخ
وي�سعى �إلون لإيجاد بديل لكوكب الأر�ض ليكون مكان ًا �آمن ًا �صالح للحياة وذلك يف حال
حدثت حرب ًا عاملية جديدة على كوكب الأر�ض ،والتي تزيد احتماالت اندالعها يوم ًا تلو
الآخر!
ً
ً
وخالل م�ؤمترا �صحفيا يف والية تك�سا�س الأمريكية� ،أو�ضح امللياردير الأمريكي �أن املركبة
الف�ضائية رمبا تبد�أ تنفيذ رحالت ق�صرية ذهاب ًا و�إياب ًا يف الف�صل الأول من العام املقبل.
ُيذكر �أنه خالل ال�شهر املا�ضي �أطلق �إلون �صاروخ ًا من طراز "فالكون هايف" مت اعتباره
�أقوى �صاروخ يف التاريخ ،وكان على متنه دمية ترتدي بزّ ة ف�ضائية ومعها �سيارة كهربائية
كتجربة �أول ّية.
وتعتزم "�سباي�س �إك�س" �إر�سال �سائحني �إىل الف�ضاء اخلارجي نهاية هذا العام ،والرحلة
�ستكون عبارة عن جولة حول القمر لتعود يف نهاية املطاف �إىل الأر�ض ،وهي ت�شبه رحالت
"�أبولو" ال�شهرية التي متت قبل ع�رشات ال�سنني.

الآالف يحتفلون بـ"في�سبا"

�شهد ت
بلدة بونتي
يف
ديرا
قليم
�إ
تو �سكا ين
ا لإ يطا يل
كر نفا ال
جماهرييا،
�شارك فيه
الآالف من
ق
ع�شا
د ر ا جا ت
في�سبا
ا لنا ر ية .
وذلك احتفاالت بالعيد اخلم�سني لإنتاج طراز  Primaveraامل�شهور.
وجرى الكرنفال يف بلدة بونتي ديرا يف �إقليم تو�سكاين ،املكان الذي �شهد والدة
الطراز ال�شهري الذي حتول �إىل رمز للحياة وال�شباب يف �إيطاليا.
ويعد طراز  Primaveraمن �رشكة بياجو الإيطالية� ،أحد �أجنح ما �صنعته من
الدراجات النارية.
والكرنفال واحد من ع�رشات التظاهرات املرحة التي �أقيمت يف �إيطاليا،
وي�شارك فيها ال�شغوفون بالدراجات النارية ،خا�صة من طراز  Primaveraمن
كل الأعمار.

مل احلياة فرحل بـ”املوت الرحيم”!!....
الرحيم” يف هذا البلد ،بح�سب ما �أعلنت
قدمت
م�ؤ�س�سة “�إيكزيت �إنرتنا�شونال” التي ّ
له يد العون يف تنفيذ قراره.
وقال الطبيب فيليب نيت�شة م�ؤ�س�س
“�إيكزيت �إنرتنا�شونال”ُ ”:تويف الربوفي�سور
ديفيد غودال عند ال�ساعة  12,30من اليوم
اخلمي�س ب�سالم بعد تلقيه حقنة قاتلة”.
ٍ
مر�ض
ومل يكن ديفيد غودال يعاين من �أي
ٍ
�صحته كانت تتدهور يف
م�ستع�ص� ،إال �أن
ّ
الآونة الأخرية ،وقد ح�صل على موعد
من منظمة ت�ساعد على االنتحار يف بازل
يف �سوي�رسا ،لأن بالده ال تجُ يز ذلك على

�إعداد

� /أ�سماء

�أرا�ضيها.
وكان الراحل قد عبرّ عن حزنه من
ا�ضطراره للموت خارج بلده ،قائلاً يف �آخر
ت�رصيحات له”:كنت �أود �أن �أنهي حياتي يف
�أ�سرتاليا ،لكن للأ�سف �أ�سرتاليا مت�أخرة يف
هذا املجال عن �سوي�رسا”.
وقبل �ساعات من تلقيه احلقنة القاتلة
مب�ساعدة طبية ،وبح�ضور �أفراد من عائلته
و�أ�صدقائه� ،أعرب عن انتظاره موعد املوت
بفارغ ال�صرب ،وقال لل�صحفيني”:مل �أعد
�أرغب يف العي�ش� ،أنا �سعيد لأن الفر�صة
ُ�أتيحت يل لإنهاء حياتي”.

وردا على �س�ؤال عن املو�سيقى التي يرغب
ً
ب�سماعها يف �آخر �ساعات حياته قال”:مل
علي �أن
أفكر باملو�ضوع ،ولكن �إن كان
� ّ
ّ
�أختار ف�أظن �أنني �س�أختار احلركة الرابعة
من ال�سيمفونية التا�سعة لبيتهوفن”.
وكان هذا العامل اخلبري بالبيئة �أدىل
بت�رصيحات ملحطة “�إيه .بي� .سي”
التلفزيونية يف عيد ميالده مطلع ني�سان/
�أبريل قال فيها�“ :آ�سف كل الأ�سف لأنني
�سعيدا،
و�صلت �إىل هذا العمر ،ف�أنا ل�ست
ً
�أريد �أن �أموت ،وهذا لي�س بالأمر احلزين..
أعترب
ما هو حمزن هو منعي من ذلك ..و�
ُ
�أن كل �شخ�ص ُم�سن مثلي ينبغي �أن يتمتع
بكامل حقوقه ،مبا يف ذلك احلق باحل�صول
على م�ساعدة
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متابعات ثقافية مدر�سة النه�ضة يف منتداها الثقايف الهبت ال�صالة
ً
ً
وحركة اجلمهور ولب�ست ثوبا ورديا من الإبداع واالمتاع
جمال بحالياي

يف �صبيحة االحد �أي يف  29من �أبريل..
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا  ،كانت قلوب
تالميذ مدر�سة النه�ضة وفرقتها الفنية
على �صالة العر�ض وخ�شبة م�رسح �صالة
�إدارة مدينة كرن الكائنة �أمام مبنى
املدر�سة .وب�أرواح م�شحونة بالإبداع
وحب الفن ال�سيما م�رسح الطفل و�إبداع
الطفل وحركة الطفل والتي يف جمملها
فن و�ألق وامتاع..
ٌ
�أع�ضاء الفرقة وم�س�ؤولوها من
املعلمني و�إدارة املدر�سة والذي عملوا يف
اعداد النا�شئة وتزويدهم و�صقل مواهبهم
و�إكت�شاف كوامن �أحالمهم و�أ�شواقهم
اخلبيئة بن الأ�ضالع ،والأطراف ال�صغري
عمل د�ؤوب متوا�صل وتردد �إىل بهو
املدر�سة يف �صباح العطالت حتى يكتمل
مالمح العمل وتربز جمالياته.
عمل بد�أ منذ منت�صف نوفمرب �أحبه
التالميذ وواظبوا على ح�ضور كل ن�شاطاته
وتدريباته وبروفاته� ..أخذ املدعوون
من م�س�ؤولو القطاعات الإدارية ومكتب
التعليم بالإقليم ومكتب التعليم باملديرية
مواقعهم وم�س�ؤولو القطاعات امل�ؤ�س�سية
و�أولياء الأمور يف �إنتظار �إنطالقة
فعاليات املنتدى وهم يحملقون يف فرح
�إىل اخللفية الرائعة والتي �ضمت �شعار
املنتدى والذي كتب باللغتني العربية
والتجرينية (ب�سواعدنا ال�صغرية ن�صنع
�أحالمنا الكبرية )..لوحة بهيجة عبارة
عن �شم�س كبري �أر�سلت �شعاعها يف كل
�صور ل�صغار مدوا
�صوب و�إجتاه و�أ�سفلها
ٌ
�أكفهم يف ثبات حلمل هذه الأ�شعة وحتمل
�أعباء امل�سرية� ..أع�ضاء اللجنة الثقافية
�أبدعوا يف �إخراج هذه اللوحة القما�شية
بقيادة الر�سام والفنان الت�شكيلي ال�شاب
الطموح الأ�ستاذ� /أبوبكر �صالح ..يف هذه
الأجواء امل�شحونة بالفرح� ،،إنطلقت
الفقرات وتعالت احلناجر والأ�صوات
و�ضج امل�رسح بالألوان املتعددة من
الإبداع الوقوف حداد ًا لذكرى ال�شهداء.
كانت املدخل والبوابة الرئي�سية �إىل

فعاليات املنتدى ..قال الأطفال كلمتهم
و�رصحت الطفولة عن �أ�شواقها و�أحالمها
وتطلعاتها..
مقدمة الربامج الطفلة الرائعة وا ل�صوت
املده�ش والنربة اجلاحمة �إىل �رشفات
وقباب العزة ،و�سقوف احلرية وال�سيادة
قالت والفرح ي�سيل مدرار ًا من تعابري
وجهها احلامل وتقاطيعها الربيئة( :الفن
الأ�صيل ر�سالة اخلري واحلب وال�سالم،
الفن ال�سامي الرفيع لغة احلرية و�صوت
احلق ان�شودة ال�سالم ونب�ض الأحرار
والعا�شقني� )..إنتقل الفرح على اجنحة
من احلب والإدها�ش من نربتها ال�صغرية
�إىل وجوه احل�ضور� )..سافرت مب�شاعرهم
و�إنفعاالتهم �إىل مدارات �شفيفة من
الأفراح ..وانربى وراءها فار�س �صغري
و�صوت هادت وقوي م�شحون باحلما�سة
واليقظة ..بجلبابه الأبي�ض وعمامته
البي�ضاء العالية مثل علو روحه و�سمو
ال (الفن
مطاحمه وقف �أمام احل�ضور قائ ً
احل�ضاري الإنفعايل والأدب امل�رشق
الزم م�سريتنا ولون تفا�صيل حياتنا
و�صاحب م�سارات ن�ضالنا بالأغنية
والن�شيد واللحن وامللوال زلزلنا
مع�سكرات للأعداء وبنينا يف �أر�ضنا
قباب ًا و�سقوف ًا للمجد واحلرية )..الفنان
ال�شاب (مرهاوي كفلى جرجي�ش) ..ع�ضو
فرقة �إقليم عن�سبا للرتاث دخل ال�صالة
البهيجة وهو يف كامل حلته الرتاثية
وغنى للفرح واحلب واحلرية بلغة البلني
دخل �أع�ضاء الفرقة ال�صالة و�أعتلوا خ�شبة
امل�رسح يف ن�شيد باللغة العربية �أ�صوات
متناغمة طار الفرا�ش وزقزقة الع�صافري
وبري�شها الأبي�ض الم�ست القلوب ووجدان
احلا�رضين و�أ�سقف القاعة البي�ضاء..
وبني (باركو يا �أحباب) �إىل (�أودات
هقرى �أوالد هقرى) �رسب من الأنا�شيد
واملواويل والأحلان باللغات الثالثة
العربية والتجرينية والتجري ..الفن
والإبداع يف حد ذاته جميل وبديع ويكون
�أجمل و�أغلى و�أروع عندما يتقم�صه
طفل ويج�سده �صغري ويكر�سه نا�شئ

ي�صبو �إىل م�ستقبل واعد و�آمال عري�ضة
وكبرية قادمة من وراء �سياح تطلعاته
وحقول �أحالمه و�أغ�صان �أ�شواقه املورقة
والقيناته للم�رسح والدراما واحلركة
والإمياءه كانت مكانتها وحيزها يف
برامج املنتدى ..م�رسحية بالتجري
(�أوروكا زر�ؤيتك) ..م�رسحية (عبى نبى)
بالتجرينية الأ�ستاذ� /إبراهيم �سليمان
املدير الأكادميي باملدر�سة قال يف
كلمة اللجنة املن�سقة للمنتدى�( :أطفالنا
فلذات �أكبادنا هم روح حا�رضنا وريحان
م�ستقبلنا ..وهم �رشياننا الأ�رض نحو
م�ستقبل واعد) ..كل �شيء يف املنتدى كان
ممو�سق ًا وهادئ ًا ورتيب ًا ومازاده روعة
وجما ً
ال هو الإن�سجام والتناغم الالمتناهى
بني املبدعني ال�صغار وجمهور النظارة
وامل�شاهدين� ..إن �إ�سرتاتيجية الإهتمام
بالطفولة هي �إ�سرتاتيجية �إجتماعية
متغلغلة يف تراث هذا ال�شعب ودينامية
ثورية �أولتها اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا �أكرب �إهتمامها .ففي �أحلك ظروف
الثورة ومرارات الن�ضال عندما كان يظم�أ
املحارب ويجوع ويرقع حذاءه ويخيط
�أ�سمال مالب�سه كان يوفر القلم والدفرت

والكتاب وال�سبورة يف مدار�س وكل
اخلطوط اخللفية لإنت�شال الأطفال جنوم
الثورة و�شمو�سها الواعدة من م�ستنقعات
اجلهل ووهدات الظالم �إىل �سفوح النور
وم�شارف الإ�شعاع ..فمن دون طفولة �أمنة
و�سعيدة ومنطلقة ي�صعب بناء م�ستقبل
واعد وم�رشق..
يف اخلتام قدمت �إدارة املدر�سة
ال�شهادات التقديرية لأولياء الأمور
املهتمني ب�أبناءهم ،قدمها م�س�ؤولو
فروع مكاتب التعليم بالإقليم ..كما
قدمت املدر�سة ال�شكر والعرفان لكل من
مد لها يد العون من م�شورة وتوجيه يف
كل جماالت الفنون من م�رسح ودراما ،و
�شكرت ع�ضوين عزيزين على املدر�سة من
فرقة (عبوت) بال�ش�ؤون الثقافية الزميلني
(�سعيد برهان و�إدري�س حممد �أحمد �أجو)
كما �شكرت املدر�سة فرقة بنيفر والزميل
(�شامبل زرئي بروخ) والفنانني (�سلمون
مدهني و�سامئيل تكئ الذين �أبهجوا
احل�ضور بغنائيات باللغة العربية
والتجرينيا وحيت ال�شاب مرهاوي الذي
�شارك ب�أغنية البلني وبني مقرتحات
�أولياء الأمور واحلا�رضين يف م�ستقبل هذا
العمل الإبداعي والفن الر�صني ومتابعات
احل�ضور �إنق�ضت فقرات املنتدى والفرحة
ت�سافر كاحلمامات البي�ضاء يف الوجوه
�إنها لغة الفن لغة احلب والفرح التي
توائم وتوا�شج بني كل الأحا�سي�س
وامل�شاعر ..الن�شيد الوطني ..الت�صفيق
احلار كان م�سك اخلتام و�أ�سدلت ال�ستارة
مثلما فتحت جميلة رائعة..
مدينة كرن
�صالة قاعة �إدارة املدينة
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املو�سيقى اجلزائرية ت�صدح يف مبنى الأمم املتحدة
�صدحت القاعة الر�سمية ملبنى
الأمم املتحدة يف مدينة نيويورك
الأمريكية ،ال�سبت املا�ضي
الثاين ع�رش من مايو اجلاري ،
بالأحلان والأغاين اجلزائرية.
و�أقامت جمعية "مزغنة"
مبوريال احلفل الذي ح�رضه
ممثلو الدول يف الهيئة الأممية.
و�أطرب الفنان �سليم فرقاين
وفرقة مزغنة موريال احل�ضور
ملو�سيقى
�أ�صيلة
بنغمات
املالوف واملو�سيقى الأندل�سية

رق�ص
حيث
اجلزائرية،
احلا�رضون على �أنغام املالوف

والأندل�سي والأغاين الرتاثية
اجلزائرية.

دموع العراقية تتوج بلقب "ذي فوي�س" يف مو�سمه الرابع

توجت املت�سابقة العراقية
دموع بلقب برنامج "ذي فوي�س"
(�أحلى �صوت) يف مو�سمه الرابع
الذي عر�ضته قناة "�أم بي �سي".
وح�صلت دموع ،التي تناف�ست
�ضمن فريق الفنانة �أحالم ،يف
العر�ض املبا�رش النهائي على

�أعلى ن�سبة ت�صويت من قبل
اجلمهور وهو ما منحها اللقب
هذه ال�سنة.
و�أدت الفائزة �أغنيتني يف حلقة
الليلة ،الأوىل للفنان العراقي
الراحل �سعدي احللي "ليلة ويوم"
التي �أبدعت فيها ،والثانية "على

بايل" للفنانة امل�رصية
�شريين ،علما �أن دموع
مل تغن �سابقا خالل
باللهجة
الربنامج
امل�رصية.
احللقة
وبلغ
النهائية �إىل جانب
زمال�ؤها
دموع،
يو�سف ال�سلطان من
فريق عا�صي احلالين،
وهالة مالكي من
فريق �إلي�سا ،وع�صام
�رسحان من فريق
حممد حماقي ،ولكن
دموع كانت الأبرز يف الأداء وهو
ما ح�سم النتيجة.
و�أكدت الفنانة الإماراتية �أحالم
بعد �إعالن النتيجة وعلى الهواء
مبا�رشة� ،أنها ال تتوج دموع و�إمنا
تتوج "بلدها الثاين" العراق بتلك
اجلائزة.

يف مهرجان كان ال�سينمائي

ماي�سرتو م�صري يح�صل على و�سام
الفنون والآداب الفرن�سي
قلد ال�سفري الفرن�سي يف القاهرة،
�ستيفان روماتيه ،م�ساء االثنني
ال�سابع من مايو اجلاري ،قائد
الأورك�سرتا امل�رصي ،ه�شام جرب،
و�سام اجلمهورية الفرن�سية للفنون
والآداب بدرجة فار�س.
عقب ح�صوله على الو�سام
املرموق ،علّق املاي�سرتو ه�شام
جرب على الو�ضع الثقايف احلايل يف
املنطقة العربية قائال"
"�أوال� ،أود �أن �أهدي هذا الو�سام
�إىل كل الزمالء الفنانني العاملني
يف جماالت الثقافة والفنون يف
عموم الوطن العربي ،ممن ال
يجدون التقدير والدعم والرعاية،
وعلى الرغم من ذلك ،ينا�ضلون يف
جماالت ال تزال مهجورة يف �أوطاننا.
اجلدير بالذكر �أن و�سام اجلمهورية

الفرن�سية للفنون والآداب هو جائزة
�رشفية فرن�سية متنحها وزارة الثقافة
واالت�صال الفرن�سية مكاف�أة "لأولئك
الذين مت ّيزوا من خالل �إبداعاتهم يف
املجال الفني �أو الأدبي� ،أو من خالل
م�ساهماتهم يف تعزيز الفنون والأدب
يف فرن�سا ويف العامل �أجمع".
ويتكون الو�سام الفخري من ثالث
درجات متنح مبوجب مر�سوم �صادر
من وزير الثقافة واالت�صال وهي:
رتبة فار�س ،رتبة �ضابط ،رتبة
قائد.

�أحدث �أفالم هوليوود يحقق عائدات قيا�سية
و�صلت �أرباح فيلم ديزين اجلديد"Avengers: Infinity War" ،و�صلت �أرباح
فيلم ديزين اجلديد مليار دوالر �أمريكي ،يف �أقل من �أ�سبوعني على بدء عر�ضه
يف ال�صاالت.
والفيلم حتى الآن،
هو �أكرث م�رشوع
�سينمائي ربحا ،يف
�أ�سبوع عر�ضه الأول،
يف تاريخ �صناعة
الأفالم .ولكنه الفيلم
رقم  17لديزين ،يف
تخطي املليار دوالر
من العائدات.
ويتميز الفيلم بجمعه �أكرث من � 5أبطال تقليدين يف عامل الكرتون ،و�أكرثهم
�شعبية عاملية ،مثل "Iron Man" :و" "Hulkو"."Captain America
وتكمن املفاجئة احلقيقية للخرب ،كون الفيلم مل يدخل �صاالت ال�صني بعد،
والتي تعد ثاين �أكرب �سوق عاملية للأفالم ،بعد الواليات املتحدة الأمريكية.
وبالتايل �إمكانية حتقيق الفيلم رقما قيا�سيا عامليا �آخر ،يف امل�ستقبل
القريب.

�سيدات ال�سينما يطالنب مب�ساواتهن يف الأجورمع زمالئهن طفلة رو�سية موهوبة حت�صد جائزة مو�سيقية كربى

�سجل مهرجان كان ال�سينمائي
الدويل ال�سبت الـ 12من مايو ،
يوما مميزً ا يف تاريخه ،بتخ�صي�ص
ً
الب�ساط الأحمر كل ًيا ل�سيدات
ال�سينما ،الالتي اغتنمن الفر�صة
للمطالبة مب�ساواتهن مع زمالئهم
الرجال يف الأجور.
حيث �أن رئي�سة جلنة حكم
املهرجان املمثلة الأ�سرتالية
الأمريكية كيت بالن�شيت ،و
املخرجة البلجيكية اغني�س فاردا،
�ألقتا كلمة با�سم كل زميالتهن،
ملطالبة حكومات بلدانهن بالعمل
على حتقيق امل�ساواة على م�ستوى
الأجور بني اجلن�سني يف عامل
ال�سينما .و�شارك يف هذا الظهور
املميز  82امر�أة من عامل ال�سينما،
بينهن �أ�سماء �شهرية مثل �سلمى
حايك وكلوديا كاردينايل وجني
فوندا وماريون غوتيار ،و� ً
أي�ضا
املمثلة جويل غاييت �صديقة
الرئي�س الفرن�سي ال�سابق فران�سوا
هوالند.
و الرقم  82يرمز لعدد الأفالم

التي اختارها املهرجان “كان”،
وكانت من �إبداع املخرجات منذ
�إن�شائه �سنة  ،1946مقابل 1688
فيلما ملخرجني ذكور.
ً
ورغم �أن م�شاركة املخرجات
يف املهرجان بد�أت بالت�صاعد
يف نهاية الت�سعينيات� ،إال �أن
املخرجة الوحيدة التي متكنت
من الفوز بال�سعفة الذهبية كانت
“جني كامبيون” من نيوزيالندا

،عن فيلمها “البيانو” �سنة .1999
وح�رضت لليوم الن�سائي على
الب�ساط الأحمر يف كان الوزيرة
الفرن�سية للم�ساواة بني اجلن�سني
مارلني �شيابا ،مل�ساندة �سيدات
ال�سينما يف مطلبهن العادل� ،إال
�أنها مل ت�صعد للب�ساط الأحمر
لكونها ال تعمل مبجال ال�سينما،
لل�صحافة
ت�رصيحها
ح�سب
املحلية.

ح�صلت الطفلة �أليك�سندرا
دوفغان (� 10سنوات) على
جائزة م�سابقة البيانو الكربى،
التي �أقيمت منذ �أيام يف قاعة
ت�شايكوف�سكي بالعا�صمة الرو�سية
مو�سكو.
وتدر�س �أليك�ساندرا دوفغان،
املت�سابقة الأ�صغر �سنا يف
امل�سابقة ،يف املدر�سة املركزية املو�سيقية ملدينة مو�سكو يف ف�صل الأ�ستاذة
مريا مارت�شينكو ،ولي�ست تلك امل�سابقة الأوىل لها ،حيث ح�صلت على جوائز
�سابقة يف املك�سيك (عرب الإنرتنت) وعدد من امل�سابقات املحلية والعاملية داخل
رو�سيا .وتعزف دوفغان يف رو�سيا وخارجها �إىل جانب درا�ستها ،وحت�صل على
عدد من املنح من ال�صناديق اخلا�صة لدعم املواهب النا�شئة.
وح�صلت �أليك�ساندرا على �آلة بيانو كبرية ،وهي اجلائزة الكربى والوحيدة
يف هذه امل�سابقة ،ولكن �إىل جانب ذلك وهو الأهم ،فقد ح�صلت على تقدير
اجلمهور ،وكذلك جلنة التحكيم املكونة من �أ�ساتذة بيانو خم�رضمني من كافة
�أنحاء العامل .وانت�رش الفيديو الذي �سجلته يف احلفل اخلتامي للم�سابقة عرب
�شبكة الإنرتنت ليحقق م�شاهدات وا�سعة حول العامل.
�أن�ش�أ امل�سابقة عازف البيانو الرو�سي ال�شهري ،ديني�س مات�سويف ،ع�ضو
املجل�س الرئا�سي ل�ش�ؤون الثقافة منذ عامني ،ويحب �أن ي�صطلح على امل�سابقة
كلمة "مهرجان" بدال من م�سابقة ،حيث يرى مات�سويف �أنه على املوهوبني من
الأطفال ممن ميار�سون الفنون كحرفة �أن ي�صعدوا �إىل خ�شبة امل�رسح ،ويلتقون
مع بع�ضهم البع�ض قبل �سن  ،16دون �أن يكون هناك خا�رس ورابح .وبالفعل
فاجلميع ممن يقبلون يف هذه امل�سابقة يح�صلون على �شهادات �أو جوائز،
با�ستثناء اجلائزة الكربى الوحيدة التي يح�صل فيها الفائز على �آلة بيانو.
رصح يف حديث له لوكالة تا�س ب�أنه كان م�ست�شار الرئي�س
وكان مات�سويف قد � ّ
الرو�سي ،فالدميري بوتني ،الذي �أ�شار عليه بقبول الدار�سني يف املدار�س
املو�سيقية التابعة لكون�سريفاتوار مو�سكو ومعهد جني�سني يف �سن الرابعة،
وكان �سن القبول من قبل  12عاما.

8

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية
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على الرغم من التغريات ال�سلوكية واملجتمعية
الكبرية التي طر�أت على البناء الأ�سروي يف العديد من
�أنحاء املعمورة خالل العقود املا�ضية وذلك جراء العديد
من العوامل املتباينة� ,إال �أن الأمم املتحدة مل تزل تعرتف
بالأ�سرة بو�صفها اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع .لذا البد من
" �إذكاء الوعي بالدور التي ت�ضطلع به ال�سيا�سات املعنية
بالأ�سرة يف تعزيز ال�صحة مبا ي�ضمن م�ستقبل م�ستدام.
و�ضرورة خلق التوازن بني العمل والأ�سرة مبا يح�سن �صحة
�أفراد الأ�سرة .وكذلك دور الوالدين يف رفاه الأطفال
وال�شباب ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف ما يت�صل بالدور الذي
ي�ضطلع به الرجل ف�ض ًال عن �إيالء االهتمام لدورة االنتقال
بني الأجيال ورفاه امل�سنيني  .لذا ال منا�ص من تعزيز
الوعي بني �صانعي القرار واجلمهور ب�ش�أن م�شاكل الأ�سرة
واحتياجاتها  .فما هو دور املر�أة �ضمن ثالوث الأ�سرة و
املجتمع و التنمية ؟ وما هي �أبرز التحديات و التغريات التي
تقف دون �إجناز الأ�سرة للدور املناط بها ؟ وما هي اخلطط
الآنية و امل�ستقبلية للتغلب على تلك التحديات و�إزالتها ؟
هذا وغريه من املحاور ذات العالقة ما �سنبحر معه حتت هذا
العنوان ان�شاءاهلل.
يحتفل املجتمع الدويل اليوم الثالثاء
اخلام�س ع�رش من مايو 2018م  ,باليوم الدويل
للأ�رس ومركز ًا هذا العام على مو�ضوع " الأ�رس
واملجتمعات ال�شاملة "  .ويتم ال؛تفال بالأ�رسة
ب�إعتبارها النواة التي يقوم عليها املجتمع
وحولها تتمحور كافة �شئونه و�شجونه وحتم ًا
يتيح هذا اليوم الدويل  ,الفر�صة لت�سليط
ال�ضوء على املجاالت املختلفة التي تهم
الأ�رس و�إذكاء الوعي بق�ضاياها مبا يزيد من
املعرفة بالعمليات الدميغرافية واالقت�صادية
واالجتماعية التي ت�ؤثر فيها .ت�ستك�شف
احتفالية هذا العام الدور الذي ت�ضطلع به الأ�رس
وال�سيا�سات الأ�رسية يف الدفع قدما بالهدف 16
من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف ما يت�صل بتعزيز
املجتمعات التي تنعم بال�سالم وال�شمول لأجل
التنمية امل�ستدامة.
ي�شري اخلرباء �إىل �أن جوهر التنمية  ,يقوم
على قاعدة �إجناز وحتقيق غايات هناء و
رفاهية و �إ�ستقرار الإن�سان(الأ�رسة)  ,كما �أنها
تعتمد عليه يف �إنزال تلك ال�سيا�سات على �أر�ض
الواقع وبالتايل فهي تنمية بالإن�سان وللإن�سان
 .وحتم ًا ت�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات و
ال�سيا�سات الوطنية هذه امل�س�ألة يف لب
براجمها  .ومبا �أن القاعدة الأ�سا�سية هي الأ�رسة
لب املجتمع  ,كان البد من
والتي هي بدورها ُ
الإهتمام والإنطالق يف حتقيق التنمية ال�شاملة
و امل�ستدامة من هذه النواة املحورية وب�شكل
خا�ص حمورها الأ�سا�سي واملتمثل يف املر�أة
والتي ت�شكل �ضلع ًا حموري ًا فيها .
حيث ي�شري اخلرباء �إىل �أنه البد �أن
يبد�أ غر�س هذه النبتة الطيبة منذ
الن�ش�أ  ,بالإ�ضافة �إىل ت�أكيدهم
على �أن الأم املتعلمة واملثقفة ,
ت�ستطيع حتم ًا �إيجاد �أر�ضية وقيم ًا
م�شرتكة بني �أفراد الأ�رسة لت�شكل
ج�رس ًا متين ًا للتوا�صل بني الأجيال
وتعميق لغة احلوار  ,فالأم
مدر�سة �إذا �أعددتها �أعددت �شعب ًا
طيب الأعراق .
وكمدخل ال ب�أ�س عزيزي القاري
من �أن منر يف عجالة على الغايات
املن�شودة يف الهدف ال�ساد�س ع�رش
من �أهداف التنمية امل�ستدامة
للعام : 2030
الهدف ال�ساد�س ع�رش  :الت�شجيع
على �إقامة جمتمعات م�ساملة ال
هم�ش فيها �أحد من �أجل حتقيق
ُي َّ
التنمية امل�ستدامة ,و�إتاحة
�إمكانية و�صول اجلميع �إىل
العدالة ,وبناء م�ؤ�س�سات فعالة
وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة

للجميع على جميع امل�ستويات:
 -1احلد بدرجة كبرية من جميع �أ�شكال العنف
وما يت�صل به من معدالت الوفيات يف كل مكان
� -2إنهاء �إ�ساءة املعاملة واال�ستغالل
واالجتار بالب�رش وجميع �أ�شكال العنف �ضد
الأطفال وتعذيبهم
 - 3تعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين
الوطني والدويل و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص و�صول
اجلميع �إىل العدالة
 -4احلد بقدر كبري من التدفقات غري
امل�رشوعة للأموال والأ�سلحة وتعزيز ا�سرتداد
الأ�صول امل�رسوقة و�إعادتها ومكافحة جميع
�أ�شكال اجلرمية املنظمة بحلول عام 2030
 -5احلد بدرجة كبرية من الف�ساد والر�شوة
بجميع �أ�شكالهما
� -6إن�شاء م�ؤ�س�سات فعالة و�شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة على جميع امل�ستويات
� - 7ضمان اتخاذ القرارات على نحو م�ستجيب
لالحتياجات و�شامل للجميع وت�شاركي ومتثيلي
على جميع
امل�ستويات
 -8تو�سيع وتعزيز م�شاركة البلدان النامية
يف م�ؤ�س�سات احلوكمة العاملية
 -9توفري هوية قانونية للجميع مبا يف ذلك
ت�سجيل املواليد بحلول عام 2030
 -10كفالة و�صول اجلمهور �إىل املعلومات
وحماية احلريات الأ�سا�سية وفق ًا للت�رشيعات
الوطنية واالتفاقات الدولية

ويتم �إنزال تلك الغايات عرب الو�سائل التالية
على �سبيل املثال ال احل�رص:
�أ -تعزيز امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات ال�صلة,
بو�سائل منها التعاون الدويل� ,سعي ًا لبناء
القدرات على جميع امل�ستويات ,وال �سيما يف
البلدان النامية ,ملنع العنف ومكافحة الإرهاب
واجلرمية
ب -تعزيز �إنفاذ القوانني وال�سيا�سات غري
التمييزية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن املجتمعات الإن�سانية
املعا�رصة �شهدت وما زالت ت�شهد تو�سع ًا مذه ً
ال
مل ي�سبق له مثيل يف ا�ستغالل جهود الن�ساء
يف تنفيذ اخلطط التنموية ال�شاملة  ,فما ان
تبلغ �إحداهن �سن العمل امل�سموح به ومتتلك
املقومات الالزمة للعمل حتى تت�أهل للنزول
اىل �سوق العمل واالن�ضمام اىل القوى العاملة
ما بني عاملة �أو باحثة عن عمل �ش�أنهن يف ذلك
ي�شبه اىل حد كبري �ش�أن الرجال والفتيان  ,حتى
�أنه مل يعد هناك فروق يف حث كثري من النا�س
يف �أهمية توفري العمل للذكور واالناث على
حد �سواء  .وعلى الرغم من املنافع املتبادلة
التي ميكن ان تنتج عن ت�شغيل الن�ساء فان الأمر
يحت�ضن يف باطنه �أي�ض ًا قدر ًا كبري ًا من ال�سلبيات
والأ�رضار .
�إن �أهم مظهر من مظاهر رقي الأمم وتقدمها
يف البلدان النامية هو م�ستوى التعليم عامة
(ذكر و�أنثى) وم�ستوى تعليم املر�أة خا�صة,
و�إن �آثار التعليم املبا�رشة وغري املبا�رشة ال

ميكن ح�رصها ,فبالعلم ترتفع وبالعلم يت�سامى
الإن�سان ويرقى ,كما ان املردود املادي للعلم
يتبلور يف زيادة الإنتاجية والإبداع يف العمل
واالبتكار ,وهذا ال ي�ضاهي مردوده االجتماعي
واملعنوي عرب خلق �أجيال واعية ذات فكر نيرّ
فما هو �إذ ًا
خالق وتفكري منطقي وعلمي.
و�ضع املر�أة �إذا حرمت من هذا ال�سالح البنّاء؟
وكيف ميكن لها �أن تعمل وتنتج ما مل ن� ّؤمن لها
هذا ال�رشط الالزم (العلم) لإثبات ذاتها؟  .عموم ًا
تتجلى �أهمية م�ساهمة املر�أة يف البناء التنموي
االقت�صادي واالجتماعي يف املحاور التالية:
 1ازدياد الدخل الوطني وبالتايل زيادة تراكمر�أ�س املال ال�رضوري لإجناح برامج التنمية
 2التقليل �إىل حد كبري من ن�سبة ال�سكانالذين يعي�شون كم�ستهلكني فقط �أي عالة على
املنتجني وبذلك تزداد ن�سبة ر�أ�س املال املوجه
�إىل البناء على ح�ساب ر�أ�س املال امل�ستهلك من
الدخل الوطني
 3رفع �إنتاجية العمل االجتماعي وهو الركنالأ�سا�سي لتحقيق التنمية  .وقد تنبهت �إىل هذه
احلقيقة جميع البلدان املتقدمة وراحت تزج
بالن�ساء يف العمل  ,كما �إن الدول النامية ت�سعى
�إىل زج الطاقة الن�سائية يف العمل املنتج .
وحتم ًا ال ميكن نقل املر�أة من املنزل �إىل
العمل دون التخطيط لذلك من عدة جهات:
�أ -تهيئة املر�أة عملي ًا و�إعالمي ًا  ,فالعمل
قبل كل �شيء م�س�ؤولية يجب �أن حترر املر�أة
من تبعيتها لكل ما هو بال من عادات قدمية
�أو ظواهر مدنية حديثة زائفة كال�سلوك
اال�ستهالكي غري الواعي والتقليد يف
اللبا�س والعادات ..الخ .
ب� -أن يخلق العمل من املر�أة �شخ�صية
متكاملة منتجة متميزة قادرة على حتدي
م�شاكل احلياة مع احلفاظ على كرامتها
وزيادة مت�سكها بالعائلة واملنزل
والأوالد ال�سيما و�أنها ت�شعر �أنها ت�شارك
يف عملية البناء هذه
ج -تهيئة الظروف العائلية امل�ؤاتية
ب�شكل نحافظ فيه على الرتكيب العائلي
ال�سليم ون�ضمن اال�ستقرار والرعاية
للأوالد .
ونختم �صفحة اليوم بالقول � ,إن
دخول املر�أة معرتك العمل ب�أ�س�س
علمية �صحيحة �سوف يكون له حتم ًا �أثر
ح�ضاري
وثقايف ينتقل من خاللها �إىل الأجيال
القادمة التي هي عماد املجتمعات
ال�شاملة والبالد يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لأنها �سوف تعلّم الأجيال
القادمة �أمناط ًا جديدة للحياة .
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يف حوار مع املدير امل�ؤقت ملركز الكفاءة امل�ؤ�س�سية (!!! )ERCOE
م�ؤ�س�ستنا تركز يف عملها على تطوير الكفاءة امل�ؤ�س�سية وتر�سيخ ثقافة العمل اجلماعي !!!
قراء �صحيفة �إرتريا احلديثة كنا قد حاورنا يف اجلزء االول من هذه املقابلة املدير
امل�ؤقت ملركز الكفاءة امل�ؤ�س�سية ( )ERCOEعن ت�أ�سي�س ور�ؤية و�أهداف هذا املركز
والدورات التي يقدمها ,ويف هذا اجلزء الثاين �سيتوا�صل احلوار حول النجاحات التي
حققها املركز وبراجمه امل�ستقبلية وغريها من املو�ضوعات ذات ال�صلة ف�إىل م�ضابط
احلوار :

حممود عبداهلل "ابو كفاح"
اجلزء الثاين
ياحبذا لو اعطيت القارئ الكرمي
نبذة عن عدد وقدرات اع�ضاء هذا
املركز؟
موظفني
ع�رشة
لدينا
كاع�ضاء يف الهيئة االكادميية
للمركزو 46ع�ضو يف الهيئة
الإدرارية,وعندما ي�رشع يف
تنظيم الدورات ي�ستعني يف
الكثري من الأحيان بال�رشكاء
من ذوي اخلربة والذين يقوم
ب�إ�ستجالبهم من كليةحلحلى
للإدارة والإقت�صاد او الوزارت
 ,ال�سيما وان العديد من
الوزرات مرت بتلك التجارب
املهمة
هذه
,ولت�سهيل
يقوم املركز بالتعرف على
ال�شخ�صيات التي ب�إمكانها
امل�ساهمة يف هذه االعمال
والإحتفاظ ب�إ�سماءهم يف
�سجالته ح�سب تخ�ص�صاتهم
,وعندما ي�رشع يف تنظيم
دروة ما يقوم ب�إ�ستدعاء من
يحتاج اليهم لت�سيري تلك
الدورة بالتفاهم مع الوزارت
او امل�ؤ�س�سات التي يعملون
فيها .
كيف تقيم �آداء مركز الكفاة
امل�ؤ�س�سية منذالن�شاة وحتى الآن؟
يف نهاية املطاف ي�أتي
ال�س�ؤال الذي مفاده ماهي
املهام واالهداف التي حتققت
من الربامج التي نظمها
املركز يف م�سريته منذ الن�ش�أة
وحتى الآن,فاملركز ظل يقدم
التاهيل للم�ؤ�س�سات على �ضوء

الطلبات التي تقدم له ملدد قد
تكون ق�صرية او طويلة ,فقد
�أعطى املركز حتى الآن دورات
تتعلق بتح�سني
ت�أهيلية
نتائح االعمال ل 45م�ؤ�س�سة
,يعني  10وزارات و�ستة
�أقاليم و 14م�ؤ�س�سة كمو�س�سة
الربيد,وا لإت�صاالت( �إيريتيل)
بالإ�ضافة اىل ال�رشكات �شبه
�سقن
احلكومية ك�رشكتي
وبدهو للبناء,و 10م�ؤ�س�سات
�شعبية تن�شط حتت مظلة
وزارة املوا�صالت ,خم�س
جامعية,الإحتاد
كليات
و�شباب
لطلبة
الوطني
�إرتريا ,والإحتاد الوطني
الإرترية
للمر�أة,ال�رشطة
وغريها من امل�ؤ�س�سات
والهيئات.
وبلغ عدد امل�شاركني يف
هذه الدورات الت�أهيلية ب�شكل
مبا�رش  1620فرد ًا اما بالقدوم
اىل �إمباتكال او تلقى الدورات
يف مواقع عملهم بامل�ؤ�س�سات
التي يعملون فيها بالتن�سيق
مع املركز,حيث نظمت كل
تلك املهام ب�إ�سلوب يحقق
ت�أثري ًا م�ضاعف ًا (Multiplier
 ,)effectاي العمل على ان
يدرب من تلقوا التدريب يف
املركز �أ�شخا�ص �آخرين يف
م�ؤ�س�ستهم عند العودة للعمل
فيها ,على ان يت�ضاعف ت�أثري
الدورات التي ينظمها املركز
.
هذا الربنامج اي�ض ًا ي�أتي
�ضمن الربنامج الذي ذكرناه

يف البداية اي برنامج حت�سني
نتائج الأعمال ,حيث يقوم
مركز الكفاءة امل�ؤ�س�سية
بتنظيم دورات ت�أهيلية ترتاوح
مدتها من اربعة �أيام وحتى
�شهرين وذلك وفق ًا لطلب
امل�ؤ�س�سات .
برنامج
اما بخ�صو�ص
البحوث والإ�ست�شارات ,ف�إن
بالتعاون
تتم
البحوث
ال�رشكاء
مع
والتن�سيق
,فعندما تقوم بتنفيذهذه
البحوث مع امل�ؤ�س�سات الأخرى
تكون النتائج مثمرة بف�ضل
التكامل والتعاون ,وعلى
�ضوء ذلك اجرى مركز الكفاة
امل�ؤ�س�سية بحوث م�شرتكة
مع خمتلف امل�ؤ�س�سات كما
اجرى املركز بحث خا�ص به
مبفرده للتعرف على الأثر
الذي �أحدثه و النتائج التي
حققها خالل الع�رش �سنوات
املا�ضية ,الآن اي�ض ًاهنالك
برامج �شبيهة بذلك ,ومن
املعلوم ان �آجراء البحوث
التي نقوم بها يتم بوا�سطة
جمموعة تت�ألف من فردين من
م�ؤ�س�ستنا و فرد واحد من
الكليات اجلامعية وفردين من
الوزارات,لي�س هذا فح�سب
فاملركز اي�ض ًا ت�سمح له مهامه
ب�إعطاء اخلدمات الإ�ست�شارية
,فالرغم من انه ي�سري �أعماله
من ميزانية الدولة �,إال �أن
هدفه يف امل�ستقبل هو خلق
ظروف ت�سمح له بتمويل نف�سه
بنف�سه وهاهو الآن قد بد�أ يف
تنفيذ هذه الفكرة حيث قام
ب�إعطاء الإ�ست�شارات لبع�ض
امل�ؤ�س�سات احلكومية ويوجد
لديه برامج لتقدمي اخلدمات
الإ�ست�شارية للم�ؤ�س�سات التي

تطلب ذلك.
�أ�ضف اىل ذلك هنالك حاالت
يقوم فيها املركز بتنظيم
كور�سات ق�صرية ,فبع�ض
امل�ؤ�س�سات حتتاج لإجراء
تقييم لأعمالها وقد تكون
لديها بع�ض املو�ضوعات
املهمة املطروحة للنقا�ش ويف
هذه احلالة ي�ساهم مركزنا
بفعالية يف �إجناح مثل هذه
الربامج من خالل �ضمان جودة
تنفيذها والإ�رساع بها ,وقد
قدم مثل هذه اخلدمات للعديد
من امل�ؤ�س�سات حيث ان بع�ضها
ا�ستفادمن هذه الفر�ص مرتني
او اكرث .
مركز الكفاءة امل�ؤ�س�سة
اليعتمد يف اعماله على قدراته
الذاتية فقط فهو يدفع ب�إجتاه
تر�سيخ ثقافة التعاون و
العمل اجلماعي ,فبالرغم من
عمله يف هذه الآونة بالت�شارك
مع الكثري من امل�ؤ�س�سات ال
ان اهم �رشيك بالن�سبة له
هي كلية الإدارة والإقت�صاد
بحلحلى حيث تتعاون معنا
هذه الكلية يف اجراء البحوث
وتاهيل الكوادر الب�رشية
وتقدمي اخلدمات الإ�ست�شارية
وغريها من االعمال ,لي�س
هذا فح�سب فهنالك حماوالت
�أجريت للتعاون مع م�ؤ�س�سات
اخلارج .
ماهو ت�أثري هذه االعمال يف �أر�ض
الواقع؟
ان تقييم ت�أثري هذه االعمال
يحتاج اىل حنكة وتروي,حيث
يجب البحث عن عنه يف العديد
من اجلوانب  ,ف�إذا قلنا ماذا
�أكت�سب املتدربني بقدومهم
اىل املركز يف زيادة قدراتهم
وخرباتهم؟ يجب ر�ؤية هذا
الت�أثري بدقة,ومن جهة اخرى
ماهو التغيري الذي �أحدثه
هذا املركز على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات؟ وماهي الإجراءات
التي �أتخذت لت�أخذ املهارات
املكت�سبة �شك ً
ال م�ؤ�س�سي ًا,و�إىل
�أي مدى تطورت اخلدمات

التي يقدمها املركز للمجتمع؟
كل هذه الأ�سئلة يجب ان يتم
الإجابة عليها بالبحث الدقيق
من كل النواحي .
عندما �رشع مركزالكفاءة
امل�ؤ�س�سية يف تقييم اعمالها
قام بتوكيل هذه املهمة
خلرباء م�ستقلني من خارج
املركز لعلمه بان التقييم
الذاتي قد تنق�صه اىل الأمانة
لتدين
وهنالك �إمكانية
قابليته,ويف التقييم امل�ستقل
الذي اجراه العماله وجد ان
للمركز ت�أثري جيد على الأفراد
املتدربني,على �سبيل املثال
اذاتدرب الأفراد مرة واحدة
على �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
ف�إنهم ميتلكون تلك القدرة اىل
الأبد واليحتاجون للمزيدمن
الدورات فيها,لي�س هذا
فح�سب فاملركز اي�ض ًا له ت�أثري
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات حيث
متكنت بع�ض امل�ؤ�س�سات من
جعل اخلربات التي اكت�سبها
افرادها املتدربني ذات طابع
م�ؤ�س�سي ,على �سبيل املثال
هنالك العديد من امل�ؤ�س�سات
التي ما �إن �إطلعت على كيفية
�إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية
للوهلة االوىل جندها قد
�إعتمدت على نف�سها يف اعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة
بها .
فيما يتعلق بدور املركزيف
حت�سني جودة االعمال ف�إن
التقييمات التي اجريت بينت
حتقيق العديد من امل�ؤ�س�سات
امللحوظ
التقدم
بع�ض
وامل�شجع يف �أعمالها ,ولكن
عند النظر اىل هذه الأعمال من
حيث اخلدمات التي تقدمها
هذه امل�ؤ�س�سات لل�شعب ف�إن
الأمر يحتاج اىل املزيد من
العمل .
واذا ت�ساءلنا ملاذا باتت
دون
املقدمة
اخلدمات
امل�ستوى املطلوب,فقد مت
بحث هذه امل�س�ألة بوا�سطة
الباحثني الذين تو�صلوا
للعوامل العديد املت�سببة يف
ذلك والتي قاموا بتق�سيمها اىل
ثالثة جمموعات حيث �أت�ضح
ان بع�ض هذه العوامل ناجتة
عن بع�ض الأمور التي ينبغي
ان يقوم بها املركزنف�سه,و
املجموعة الثانية هي عوامل
ظهرت يف امل�ؤ�س�سات ال�شعبية
اما املجموعة الثالثة فهي
عوامل خارجية ت�ستدعي
التعاون مع ال�رشكاء حللها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات الأ�سبوع الـ 37من الدوري الإيطايل
املمتاز
إجنليزي
ل
ا
الدوري
عمر
من
أخرية
ل
ا
و
38
اجلولة
يف
يوفنتو�س اً
بطل للكالت�شيو
ت�أهل كل من ليفربول وت�شيل�سي وتوتنهام �إىل الدوريات الأوروبية
بتعادل �أبي�ض مع روما
يف املباريات التي �أجريت �أول �أم�س الأحد ،ا�ستعاد
فريق ليفربول نغمة الفوز الغائبة يف �آخر  3مباريات،
وح�صد انت�صارا ً �سهالً على ح�ساب �ضيفه برايتون ب�أربعة
�أهداف نظيفة ،على ملعب "�آنفيلد" يف اجلولة  38والأخرية
من عمر الدوري الإجنليزي هذا املو�سم .ورفع ليفربول
ر�صيده بقيادة مديره الفني الأملاين يورجن كلوب �إىل 75
نقطة حمتالً املركز الرابع يف جدول ترتيب الربمييريليج،
وي�ضمن امل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا خالل املو�سم
اجلديد ،فيما جتمد ر�صيد برايتون عند  40نقطة يف املركز
اخلام�س ع�رش مع مديره الفني كري�س هيوتون .و�سي�ضطر
ت�شيل�سي للم�شاركة يف م�سابقة الدوري الأوروبي املو�سم
املقبل ،بعدما �سقط خارج �أر�ضه �أمام نيوكا�سل يونايتد
 0-3على ملعب "�سانت جيم�س بارك" .وجتمد ر�صيد
ت�شيل�سي بهذه اخل�سارة عند النقطة  70نقطة يف املركز
مثريا على �ضيفه لي�سرت �سيتي،
اخلام�س� ،أما نيوكا�سل ف�أنهى املو�سم ويف ر�صيده  44نقطة .كما حقق توتنهام ،فو ًزا
ً
بنتيجة  ،5-4يف املباراة التي جمعتهما على ملعب "وميبلي" .و�ضمن توتنهام املركز الثالث الذي ي�ضمن ل�صاحبه الت�أهل
املبا�رش لدوري �أبطال �أوروبا ،بعدما رفع ر�صيده �إىل  77نقطة ،فيما جتمد ر�صيد لي�سرت �سيتي عند  47نقطة يف املركز
التا�سع .يف حني غادر �سوانزي �سيتي ،الدوري الإجنليزي املمتاز ،بخ�سارته ،بنتيجة � 1-2أمام نظريه �ستوك ،الذي هبط
�أي�ضا لدوري الدرجة الثانية .واحتاج الفريق الويلزي،
للتفوق بفارق � 10أهداف عن �ساوثهامبتون ،ليدفع
بالأخري نحو الهبوط ،وهو ما �شكل احتماال من غري املمكن
حدوثه .ويف لقاءات �أخرى ،تغلب كل من و�ست هام
يونايتد على �إيفرتون بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد،
و كري�ستال باال�س على و�ست بروميت�ش �ألبيون بهدفني
نظيفني ،وفاز بورمنوث على �ضيفه برينلي بهدفني
مقابل هدف واحد ،من جانبه ،جنح �آر�سنال يف التغلب على
مناف�سه هيدير�سفيلد تاون بهدف مقابل ال �شيء ،ومتكن
الو�صيف مان�ش�سرت يونايتد من حتقيق الفوز على غرميه
واتفورد بنف�س النتيجة ،يف حني تغلب مان�ش�سرت �سيتي
بطل الدوري على �ساوثهامتون بهدف مقابل ال �شيء.

�ضمن مناف�سات اجلولة  37وقبل الأخرية من الليجا الإ�سبانية
�أتلتيكو مدريد يح�صن و�صافته لليجا

يف جوالت ال�سبت املا�ضي� ،سحق ريال مدريد �ضيفه
�سيلتا فيجو ،بنتيجة ( )6-0يف املباراة التي جمعتهما ،على
ملعب �سانتياجو برنابيو� ،ضمن مناف�سات اجلولة  37من
الليجا .افتتح جاريث بيل �أهداف املباراة يف الدقيقتني
 13و ،30و�إي�سكو يف الدقيقة  ،32ثم �أ�رشف حكيمي يف
الدقيقة  ،52و�أ�ضاف �سريجي جوميز الهدف اخلام�س
باخلط�أ يف مرماه بالدقيقة  ،74فيما �سجل توين كرو�س
الهدف ال�ساد�س يف الدقيقة  .81وارتفع ر�صيد ريال
مدريد للنقطة  75ويظل يف املركز الثالث ،فيما يتجمد
ر�صيد �سيلتا فيجوعند  46نقطة يف املركز الـ .13وفاز
ريال �سو�سيداد ،على �ضيفه ليجاني�س بنتيجة ( ،)3-2على
ملعب (�أنويتا) .وبهذا االنت�صار ،رفع �سو�سيداد ر�صيده
�إىل  49نقطة ،لريتقي م�ؤقتا للمركز التا�سع ،بينما ظل
ليجاني�س يف املرتبة ال�سابعة ع�رش وله  40نقطة ،كان قد
�ضمن بها البقاء يف الليجا ،املو�سم املقبل .كما عزز فريق �أتلتيكو مدريد ،موقعه يف و�صافة الدوري الإ�سباين ،بالفوز على
م�ضيفه خيتايف ،بهدف نظيف .ورفع �أتلتيكو مدريد ،ر�صيده يف و�صافة جدول الرتتيب� ،إىل  78نقطة ،ليبتعد بفارق 6
نقاط عن ريال مدريد� ،صاحب املركز الثالث بـ 72نقطة .فيما جتمد ر�صيد خيتايف عند  58نقطة يف املركز الثامن .ويف
بقية املباريات ،تغلب فياريال على م�ضيفه ديبورتيفو الكورونيا ،بنتيجة  .4-2كما تغلب فالن�سيا على م�ضيفه جريونا
بهدف نظيف ،و�أالفي�س على �ضيفه �أتلتيك بيلباو ،بنتيجة  ،3-1و�إيبار على �ضيفه ال�س باملا�س ،بهدف نظيف ،وتعادل
ريال بيتي�س مع �ضيفه �إ�شبيلية ،بنتيجة  .2-2ورفع فياريال ،ر�صيده �إىل  60نقطة يف املركز اخلام�س ،بينما جتمد ر�صيد
ديبورتيفو الكورونيا عند  29نقطة يف املركز الثالث من القاع ،حيث ت�أكد هبوط الفريق قبل نحو ا�سبوعني .وفاز فالن�سيا
على م�ضيفه جريونا بهدف �سجله لو�سيانو فيتو يف الدقيقة  ،61لريفع ر�صيده �إىل  70نقطة يف املركز الرابع ،بعدما �ضمن
الفريق امل�شاركة يف الن�سخة املقبلة لدوري �أبطال �أوروبا ،وجتمد ر�صيد جريونا عند  48نقطة يف املركز الـ  .11من جانب �آخر،
ت�أهل فريق ريال بيتي�س �إىل الن�سخة املقبلة من دور املجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم رغم تعادله مع �ضيفه �إ�شبيلية
� 2/ 2ضمن نف�س اجلولة .كما ت�أهل �إ�شبيلية للدوري الأوروبي بعد هزمية خيتايف �أمام �ضيفه �أتلتيكو مدريد �صفر  .1/ويحتل
بيتي�س املركز ال�ساد�س بر�صيد  60نقطة ويحل �إ�شبيلية يف املركز ال�سابع بر�صيد  55نقطة ثم خيتايف يف املركز الثامن
بر�صيد  52نقطة .وي�شارك �إ�شبيلية يف الدور التمهيدي للدوري الأوروبي بينما ي�شارك بيتي�س من دور املجموعات مبا�رشة.
ويف �أول �أم�س الأحد� ،أحلق ليفانتي �أول هزمية ب�ضيفه بر�شلونة ،حامل لقب الليجا يف املو�سم اجلاري ،بالفوز عليه بخم�سة
�أهداف مقابل �أربعة .وجتمد ر�صيد بر�شلونة عند النقطة " "90يف �صدارة الدوري الإ�سباين بينما رفع ليفانتي ر�صيده لـ46
نقطة يف املركز الـ ."15وتغلب نادي �إ�سبانيول ،على �ضيفه ماالجا ،بنتيجة  .4-1وبهذا االنت�صار ،ارتقى �إ�سبانيول للمركز
الرابع ع�رش ،بعدما رفع ر�صيده �إىل  46نقطة ،بينما ظل ماالجا ،الهابط للق�سم الثاين ،يف قاع الرتتيب بر�صيد  20نقطة.

يف اللقاءات التي �أجريت ال�سبت املا�ضي ،خ�رس �إنرت ميالن �أمام �ضيفه
�سا�سولو ،بنتيجة ( ،)2-1على ملعب جوزيبي مياتزا� ،ضمن مناف�سات
الأ�سبوع الـ 37من الدوري الإيطايل .وجتمد ر�صيد �إنرت عند  69نقطة،
باملركز اخلام�س ،بينما ارتفع ر�صيد �سا�سولو �إىل  43نقطة باملركز الـ.11
قريبا من موا�صلة الغياب عن امل�شاركة
وهزمية النرياتزوري ،تعني �أنه بات
ً
بدوري �أبطال �أوروبا ،حيث يبتعد عن الت�سيو الرابع بفارق نقطتني .وحقق
نادي بينفينتو ،فوزا �رشفيا على �ضيفه جنوى ،بهدف نظيف ،خالل اللقاء
الذي جمعهما على ملعب �سانتا كولومبا .ومل ي�شفع هذا االنت�صار لبينفينتو،
يف تغيري موقفه يف امل�سابقة ،حيث ال يزال قابعا يف ذيل الرتتيب بر�صيد
 21نقطة ،وهبط ر�سميا للدرجة الثانية� .أما جنوى ،جتمد ر�صيده عند 41
نقطة يف املركز الـ  .11ويف �أول �أم�س الأحد� ،أحرز نادي يوفنتو�س ،لقب
الدوري الإيطايل ،للمرة ال�سابعة على التوايل ،بعد تعادله بدون �أهداف،
مع م�ضيفه روما ،يف املباراة التي �أقيمت على ملعب الأوملبيكو .و�ضمن
اليويف بهذا التعادل ،تتويجه بلقب الدوري ،للمرة الـ  34يف تاريخه ،بعدما
رفع ر�صيده �إىل  92نقطة متفوقا بفارق  4نقاط ،عن مالحقه نابويل ،الذي
فاز على �سامبدوريا ،يف نف�س اجلولة� .أما ذئاب العا�صمة الإيطالية ،فقد
رفعوا ر�صيدهم �إىل  74نقطة ،ليبقى مهددا بفقدان املركز الثالث ،حيث
يالحقه جاره الت�سيو ،بر�صيد  72نقطة .كما �أجرب �أتاالنتا �ضيفه ميالن على
التعادل بهدف لكل منهما ليحرمه من �ضمان املركز ال�ساد�س امل�ؤهل لدور
املجموعات لبطولة الدوري الأوروبي ،وي�ؤجل احل�سم بينهما �إىل اجلولة
الأخرية .وبذلك ،بقيت املناف�سة حمتدمة بني ميالن و�أتاالنتا على املركز
ال�ساد�س امل�ؤهل مبا�رشة لدور املجموعات بالدوري الأوروبي ،حيث يحتله
الرو�سونريي حاليا بـ 61نقطة ،بفارق نقطة وحيدة عن م�ضيفه ال�سابع .يف
حني �أهدر فريق الت�سيو ،فر�صة �ضمان التواجد يف املراكز امل�ؤهلة لدوري
�أبطال �أوروبا يف املو�سم القادم ،بعدما �سقط يف فخ التعادل ،بنتيجة 2-2
مع م�ضيفه كروتوين .و�أ�سفرت باقي مباريات املرحلة ،عن فوز كييفو على
م�ضيفه بولونيا ،بنتيجة  ،2-1وكالياري على م�ضيفه فيورنتينا ،بهدف
نظيف ،و�أودينيزي على م�ضيفه فريونا بالنتيجة ذاتها ،وتورينو على �ضيفه
�سبال ،بنتيجة  .2-1وارتفع ر�صيد الت�سيو �إىل  72نقطة يف املركز الرابع،
بفارق  3نقاط �أمام �إنرت ميالن� ،صاحب املركز اخلام�س ،فيما ظل كروتوين
يف املركز الثامن ع�رش (الثالث من القاع) ،بر�صيد  35نقطة ،ليت�أزم موقفه
ب�شدة يف �رصاعه للهروب من �شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية .وبات
يكفي الت�سيو احل�صول على نقطة التعادل يف مباراته ،مع �ضيفه �إنرت ،يف
املرحلة الأخرية للبطولة الأ�سبوع املقبل ،حلجز بطاقة الت�أهل للم�سابقة
القارية .و�أنقذ �سريجي ميلينكوفيت�ش ،فريق الت�سيو من تلقي اخل�سارة،
بعدما �أحرز هدف التعادل لل�ضيوف ،يف الدقيقة  .84و�أنع�ش �أودينيزي �آماله
يف البقاء بالبطولة ،عقب فوزه ال�صعب 1ـ  0على م�ضيفه فريونا .وارتفع
ر�صيد �أودينيزي �إىل  37نقطة يف املركز اخلام�س ع�رش ،يف حني جتمد ر�صيد
فريونا ،الذي ت�أكد هبوطه ر�سميا يف وقت �سابق ،عند  25نقطة يف املركز
قبل الأخري .من جانبه ،عاد �سبال لطريق الهزائم مرة �أخرى ،عقب خ�سارته  1ـ
� 2أمام م�ضيفه تورينو .وجتمد ر�صيد �سبال ،الذي فاز مبباراتيه املا�ضيتني
يف امل�سابقة ،عند  35نقطة يف املركز ال�سابع ع�رش (الرابع من القاع) ،متفوقا
بفارق املواجهات املبا�رشة على كروتوين ،فيما ارتفع ر�صيد تورينو �إىل 51
نقطة يف املركز العا�رش .وعزز كالياري حظوظه يف البقاء ،عقب فوزه الثمني
 1ـ  0على م�ضيفه فيورنتينا .وارتفع ر�صيد كالياري �إىل  36نقطة يف املركز
ال�ساد�س ع�رش ،وتوقف ر�صيد فيورنتينا عند  57نقطة يف املركز الثامن.
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يف �أخر نتائج املجموعة االوىل من البطولة الوطنية لكرة القدم لل�شباب

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

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

�سباق ك�أ�س اال�ستقالل للدراجات الهوائية يطوي �أخر �صفحاته

عن�سبا يقلب الطاولة على �ساوا ويرافق االقليم االو�سط لالدوار االق�صائية بنيام قرماي يتوج ب�أول القابه يف الدرجة االوىل
من مواجهة �أم�س االثنني بني املعاهد العليا واقليم عن�سبا

ك�شفت مواجهات يوم �أم�س االثنني عن
�أخر �أ�رسار املجموعة االوىل للبطولة الوطنية
لكرة القدم ملادون الع�رشين التي تقام
حاليا بالعا�صمة ا�سمرا  ،بعدما قطع فريقا
االقليم االو�سط وعن�سبا تذكرة العبور للدور
املقبل على ح�ساب فريقا �ساوا وجنوب
البحراالحمر.
وخرجت املواجهتني اللتني �إ�ست�ضافهما
ملعب �ضاحية براديزو (ت�شيت�شريو) يف �إطار
اجلولة الثالثة واالخرية من املجموعة االوىل
 ،حافلة ب�أعلى درجات االثارة والت�شويق .
و�أرت�أى االحتاد العام لكرة القدم (اجلهة
املنظمة للبطولة) لتعديل جدول الرتتيب
بحيث يتقابل فريقا عن�سبا ومركز التدريب
العايل (�ساوا) يف املباراة الثانية بداية منن
الرابعة ع�رصاً  ،على �أن ت�سبقها مواجهة
هام�شية بني فريق االقليم االو�سط املت�أهل
�سلفا ً �ضد فريق جنوب البحراالحمر الذي مل
يكن ميتلك �أي فر�صة تذكر للم�ضي قدما
بالبطولة.
البداية باملواجهة االوىل التي �إنطلقت
بني فريق االقليم االو�سط الوحيد بهذه
البطولة الذي فاز يف املباراتني االولتني ،
وغرميه فريق جنوب البحراالحمر
االخر الذي كان قد جترع
هزميتني متتاليتني �ألقت ب�أمله
بعيدا خارج �أ�سوار البطولة.
فريق االقليم االو�سط
الذي كان قد تفوق على �ساوا
بخما�سية نظيفة  ،وعن�سبا بثالثية
�أخرى  ،وهو مامكنه ت�أمني عبوره
ال�سل�س اىل االدوار االق�صائية
 ،دخل اىل اللقاء بت�شكيلة �شبه
�إحتياطية بعدما ف�ضل اجلهاز
الفني بقيادة املدرب اليك�س
ت�سفاي � ،إراحة عدد من العبيه
اال�سا�سني لتجهيزهم للمواعيد
املقبلة.
يف املقابل كان فريق جنوب
البحراالحمر ميني النف�س لت�سجيل نتيجة
�إيجابية قبل العودة اىل الدار  ،وقطف فوز
�رشيف من فريق االقليم االو�سط على �أر�ضه
وامام جماهريه.
بيد �أن عامل اخلربة وراحة البال كانا لهما
عامال �أ�سا�سيا باملواجهة � ،إذ ح�سمها �أبناء
االو�سط بثالثة �أهداف نظيفة تبارى على
ت�سجيلها كل من املهاجم علي �سليمان

الذي دون هدفه االول بالبطولة بعد ثمانية
دقائق فقط من البداية .
و�أ�ضاف العب جنوب البحراالحمر ابراهيم
حممد هدفا عك�سيا �ضد مرماه يف الدقيقة
احلادية واالربعني  ،قبل �أن ي�سجل الالعب
يو�سيف �أمل الهدف الثالث لفريق االقليم
االو�سط بثالثة اهداف دون رد .
بهذه النتيجة متكن االقليم االو�سط من
ح�صد ت�سع نقاط كاملة مع غزارة هجومية
ا�ستقرت عند  11هدفا دون �أن تهتز �شباكه
ولو مرة واحدة بالبطولة  ،يف املقابل تكبد
فريق جنوب البحراالحمر اخل�سارة الثالثة
على التوايل وخرج من البطولة خايل
الوفا�ض من النقاط .
نزال من العيار الثقيل
ب�شعار " �أكون �أو ال �أكون "  ،تبارى فريقا
اقليم عن�سبا ومكز التدريب املهني (�ساوا)
يف املواجهة الثانية التي �إنطلقت جمرياتها
عند الرابعة ع�رصا و�سط ح�ضور جماهريي
غفري وترقب كبري.
فريق �ساوا الذي حقق فوزا عري�ضا يف
اجلولة املا�ضية على جنوب البحراالحمر
ب�سباعية بي�ضاء � ،إمتلك �أف�ضلية نتيجة
بف�ضل
التعادل
�صا يف

�أهداف  ،يف املقابل كان �أمام فريق اقليم
عن�سبا الخيار �أخر �سوى حتقيق الفوز �إذا
ما�أراد بلوغ الدور املقبل بالبطولة.
ودارت املواجهة �سجاال بني الفريقان
منذ بداية الدقائق االوىل  ،زادها �إ�شتعاال
امل�ؤازرة اجلماهريية الكبرية وتفاعل
امل�س�ؤولني وامل�رشفني على الفريقني.
املباردة الهجومية يف اللقاء كانت �أوال
بيد فريق عن�سبا الذي مل يكن �أمامه �سبيل
غري الفوز  ،و�سعى منذ البداية لفر�ض
�سيطرته على منطقة الو�سط  ،و�صعد من
حتركاته يف الهجوم.
ونتيجة لذلك �إقتن�ص الالعب عمر �إدري�س

جماهري عن�سباوية متلأ مدرجات ت�شيت�شريو

�أول �أهداف فريقه باللقاء بعد ربع �ساعة من
اللعب من كرة ف�شل حار�س مرمى �ساوا
تخليت ف�صوم يف التعامل معها بالطريقة
االمثل .
عقب هذا الهدف تغريت بو�صلة املباراة
 ،وبدا العبو عن�سبا �أكرث ثقة اتزان يف كافة
خطوط امللعب وت�ضاعفت خطورتهم بفعل
حتركات اجلناح مت�سقن هبتزقي على
الرواقني  ،واتزان اخلط اخللفي للفريق.
اال ان ويف �أثناء ذلك مل تتوقف م�ساعي
�ساوا للعودة جمددا اىل اجواء املباراة ،
وتكللت جمهوداتهم بت�سجيل الالعب هبتي
�س�ألو هدف التعادل قبل ثواين قليلة فقط
من التوجه اىل غرف اال�سرتاحة ويعادل
الكفة هدف مقابل هدف ،ليعيد �أمال �ساوا
مرة �أخرى اىل احلياة .
�إنطلقت احل�صة الثانية وظهر فريق
�ساوا هو االف�ضل �أداءاً وم�ستوى  ،وحاول
�إ�ضافة الهدف الثاين من خالل تغيريات
عدة �صالت �صفوف ت�شكيلته.
لكن النجاعة التهديفية كانت حا�رضة
لدى فريق عن�سبا  ،وبالتحديد يف الدقيقة
ال�سبعني �إنتهز الالعب روبيل ولود غياب
الرقابة يف منطقة اجلزاء لي�سدد كرة قوية
زاحفة تهادت يف مرمى �ساوا و�أعلنت عن
تقدم فريقه بهدفني لهدف واحد.
بعد ذلك تكررت املحاوالت الهجومية
من قبل فريق �ساوا وحاول املدرب تخلي
اليا�س تن�شيط اخلط الهجومي ب�شتى
ال�سبل والطرق  ،بيد �أنه �إ�صطدم بدفاع
حا�رض االنتباه وم�ست�سبل اىل جانب حار�س
مرمى متفوق يف الكرات هوال�شاب �سم�ؤون
تخلي برهان .
و�أعلنت �صافرة احلكم الدويل �إدري�س
�أحمد النهائية عن تفوق عن�سبا بهدفني
مقابل هدف وعبوره اىل الدور املقبل
من البطولة  ،وانطلقت معه �أفراح العبي
وجماهري عن�سبا الذين نزلوا اىل ار�ضية
امللعب ب�أعداد غفرية
تعبريا عن فرحتهم
الكبرية بالت�أهل .
و�سوف
هذا
تقام اليوم الثالثاء
مواجهتني حت�سمان
املت�أهلني اىل الدور
املقبل من املجموعة
الثانية  ،حيث يتقابل
فريق املعاهد العليا
للتعليم مع اقليم
�شمال البحراالحمر
�إنطالقا من الثانية
ظهراً  ،بينما يواجه
االقليم
فريق
نظريه
اجلنوبي
القا�ش بركة عند الرابعة ع�رصا.
ويبدو فريق اقليم �شمال البحرالحمر
قد �ضمن تواجده بالدور القادم  ،بعدما
جمع �ست نقاط من فوزين  ،فيما يت�ساوى
فريقا املعاهد العليا للتعليم والقا�ش بركة
بالر�صيد النقاطي ويف جعبتهما  3نقاط.

�أختتمت مناف�سات بطولة االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية التي ظلت
تقام على �رشف ذكرى عيد اال�ستقالل
املجيد حتت �شعار " لنعزز ر�ؤ�أنا بالعمل"
� ،أول �أم�س االحد مب�ضمار �شارع ال�شهداء
بالعا�صمة ا�سمرا.
�سباق املرحلة الثالثة واالخرية الذي
�إمتد مل�سافة ( 150كيلومرت) � ،إت�سم يف
معظم مراحله بالندية والتجاذب القوي
بني �أ�صحاب الر�صيد النقاطي من جهة
وبني الفرق امل�شاركة من جهة �أخرى
 ،و�شهده ح�ضور ر�سمي كبري يتقدمه
حاكلم االقليم االو�سط اللواء رم�ضان
عثمان �أولياي وم�س�ؤول االحتادات
الوطنية واللجنة االوملبية مبفو�ضية
الثقافة والريا�ضة العقيد� /سلمون
�سيوم �أوخرين.
وكان �أبرز �ضحايا هذا ال�سيناريو
الدراج ال�شاب ع�ضو فريق ا�سبيكو
هينوك مل�ؤ برهان الذي كان �ضحية عطل
فني لدراجته قبل �أن يقوم عنا�رص فريق
االت�صاالت ببذل جهودا م�ضنية من �أجل
دفعه خارج املناف�سة.
�أخريا وبعد طول �شد وجذب بلغت
الكوكبة الكبرية �سباق ال�رسعة لنهائي
الذي ح�سمه دراج فريق ا�سبيكو
ال�شاب بنيام قرماي م�ستغال غفلة دراج
االت�صاالت زمنف�س �سلمون املنخرط

مبكرا يف االحتفال  ،و بفارق �ضئيل حل
بطل االقليم االو�سط باملركز الثاين
 ،بينما جاء زميله يف الفريق ناتنائيل
ت�سفاظيون باملركز الثالث يف املرحلة.
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة يف
املراحل الثالثة  ،توج الدراج بنيام قرماي
بلقب ك�أ�س اال�ستقالل  ،ليتوج بامليدالية
الذهبية ومبلغ نقدي قدره ( 5االف نقفة)
 ،تاله باملركز الثاين ناتنائيل ت�سفاظني
ع�ضو فريق االت�صاالت � ،أما املركز
الثالث فاحتله زمنف�س �سلمون.
ويف الدرجة الثانية  ،ظفر الدراج الفردي
ناهوم مكنن باللقب ليح�صد امليدالية
الذهبية والك�أ�س الغالية  ،متفوقا على
دراج فريق �سمبل قربهيويت يوهن�س
الثاين يف الرتتيب العام والدراج الفردي
االخر نيات رو�ؤ�سوم �صاحب املركز
الثالث.
�أما يف الدرجة الثالثة  ،كان اللقب من
م�صلحة الدراج �سام�سوم هبتي تاركا
املركز الثاين والثالث لكل من افرمي
قربهيويت الثاين دانئيل يحدقو الثالث
يف الرتتيب.
وحازت املت�سابقة النا�شئة د�سيت
كيداين من فريق عراق بلقب ال�سيدات
 ،امام مت�سابقة فريق دندن ب�رسات
قربم�سقل الثانية وتعق�ستي قربهيويت
الثالثة.

خل ًفا للإ�سباين �أوناي �إميري

باري�س �سان جريمان يعلن التعاقد مع توخيل

�أعلن نادي باري�س �سان جريمان
الفرن�سي� ،أم�س االثنني  ،عن تعيني
مدربا للفريق
الأملاين توما�س توخيل،
ً
خالل املو�سمني املقبلني ،خلفًا للإ�سباين
�أوناي �إميري.
وقال النادي الباري�سي يف بيان ر�سمي
عرب موقعه على �شبكة االنرتنت ":ي�رس
نادي باري�س �سان جريمان� ،أن يعلن عن
مدربا للفريق
تعيني توما�س توخيل
ً
خالل املو�سمني املقبلني".
و�سوف يبد�أ املدرب الأملاين عمله
كمدرب لبطل فرن�سا يف �أوائل �شهر
يوليو املقبل.
وقال توخيل بعد توقيعه للعقود:
"�إنه لفخر عظيم بالن�سبة يل �أن �أن�ضم
لهذا النادي العظيم� ،أتطلع للعمل مع
كل ه�ؤالء الالعبني ،وجميعهم من بني
الأف�ضل على هذا الكوكب� ،سوف نفعل

كل �شيء مل�ساعدة الفريق للو�صول
لأق�صى احلدود وخا�صة القارية ،هناك
�إمكانيات ا�ستثنائية يف باري�س وهذا
هو التحدي الأكرث �إثارة بالن�سبة يل،
�أتطلع للظهور يف ملعب حديقة الأمراء ذو
الأجواء الرائعة".
�أما نا�رص اخلليفي رئي�س النادي
فقال�" :سعداء للغاية بالرتحيب
بتوما�س توخيل كمدرب جديد للفريق،
�إنه واحد من املدربني الأكرث قدرة
وكفاءة يف �أوروبا ،وظهر مب�ستوى عال
خالل ال�سنوات الأخرية� ،إنه م�شبع بقوة
ال�شخ�صية واملبادئ الفعالة التي غذت
دوما كرة القدم الأملانية ،وخا�صة على
ً
ال�ساحة الأوروبية� ،إن �شخ�صيته طموحه
و�أداءه حازم ،يحب اللعب للأمام وهذا
�أ�سلوب باري�س ،هذا النمط الذي يبحث
عنه جمهورنا".
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ح

كيف ي�ستطيع الإن�سان �أن يقوي �شخ�صيته حكم وامثال

عدم االعتماد على الآخرين
ليحددوا له �شخ�صيته ،وما الذي
القوي على الآخرين
ال يعتمد الإن�سان
ّ
ّ
ميكنه القيام به ،فهناك العديد من الأفراد الذين يحتاجون �إىل الآخرين من
�أجل ت�شجيعهم وتطوير �أنف�سهم ،ولكن الإن�سان القوي يعرف ما يريده من
مدرب� ،أو
تلقاء نف�سه دون احلاجة �إىل الآخرين؛ فهو ال يحتاج �إىل �صديق� ،أو ّ
�أحد �أفراد الأ�رسة ليخربه بذلك.
لقاء �أ�شخا�ص حديثني تزيد قوة ال�شخ�صية نتيجة االنخراط واالندماج مع
�أ�شخا�ص حديثني؛ فالتّوا�صل مع النّا�س ُيك�سب الفرد الكثري من اخلربة،
وي�ساعده على التّعلّم منهم ،كما قد يتيح االندماج بالأ�شخا�ص اجلدد ّ
االطالع
تطور العقل،
على ثقافات ،و�أفكار ،و�آراء جديدة ،والتي من �ش�أنها �أن
ّ
بالإ�ضافة �إىل تعزيز عاطفة التّ�سامح مع الآخرين ،وتو�سيع �آفاق الفرد.
ال�شجاعة
تتطلّب ّ
ال�شجاعة ال ّثبات على القرارات املختلفة ،ومعرفة كيفية التعبري
ب�شكل منا�سب عنها وعن الأفكار التي يخطط لها ال�شخ�ص ،وكذلك التم�سك بها
وتنفيذها عند اتخاذ القرارت ال�صعبة ،ويكمن الذكاء يف كيفية التّعامل مع
هذه اخلطط ب�سال�سة عند �إقناع الآخرين امل�شمولني بها.
تعزيز الثقة بالنف�س
ميكن تعزيز الثقة بالنف�س من خالل ما يلي]2[:
حتديد قائمة بالأهداف ال�شخ�صية ،وقد تكون هذه الأهداف ب�سيطة مثل
ترتيب غرفة النوم� ،أو قد تكون كبرية مثل العودة �إىل الدرا�سة للح�صول على
درجة �أعلى ،والتخطيط لتحقيق هذه الأهداف.
االهتمام باجل�سم واملظهر ال�شخ�صي ،ويكون ذلك بتناول كم ّيات كافية
من احلبوب الكاملة ،والفواكه ،واخل�رضاوات ،واحل�صول على النوم الكايف
والذي يرتاوح من �سبع �إىل ثماين �ساعات كل ليلة ،وممار�سة التمارين
ّ
ال�شعور
الريا�ضية بانتظام ،وارتداء املالب�س املنا�سبة التي تعزّ ز من
بالثقة.

درع«»IRON MANدرع يف قب�ضة ل�صو�ص...

مو�سعا؛ لك�شف غمو�ض �رسقة الدرع
فتحت �رشطة لو�س �أجنلو�س الأمريكية ،حتقي ًقا
ً
الأ�صلي الذي ا�ستخدمه املمثل روبرت داوين جونيور ،يف فيلم “ ،”Iron Manمنذ �أول
�أجزائه عام .2008وذكر تقرير ن�رشه موقع “ ”Edition cnnاليوم� ،أنه مت الإبالغ عن
ال�رسقة يف  8مايو اجلاري ،و�أنها وقعت يف �شارع “وايدنر” ،بحي “بات�شوما” يف لو�س
مو�ضحا �أن قيمة
�أجنلو�س ،حيث كان الدرع موجو ًدا يف خمزن خا�ص قبل �أن يختفي،
ً
درع الرجل احلديدي ،تبلغ � 325ألف دوالر �أمريكي.
و” ”Iron manواحد من �أجنح الأفالم الهوليوودية ،وحقق �إيرادات و�صلت �إىل 585
مليون دوالر يف العام  ،2008كما يظهر “الرجل احلديدي” يف اجلزء الثالث ،اجلديد،
من �أفالم “�أفنجرز” ،بعنوان ،”Avengers: Infinity War“ :واملعرو�ض حاليا يف
ال�سينما العامل.

خوفا من املوت ..م�سن �صيني يكتب ر�سالة ملن يرغب بتبنيه
لي�س من املتعود �أن ن�سمع ب�شخ�ص قد تبنى م�سنا
طاعنا يف ال�سن� ،أو م�ستعد لفعل ذلك؟ لكن باملقابل
قرر "هان زي�شينج" ،امل�سن ال�صيني �صاحب الـ85
عاما �أن يطلب من �أحد �أن كتابة ورقة ليطلب فيها �أن
يتبناه �أحد ،خوفا من املوت وحيدا بعدما هجره
�أبنا�ؤه وفقا ملا ذكرته �صحيفة الـ"دايلي ميل"

الربيطانية..
يف التفا�صيل ،توفت زوجة "هان" ومل يظل �أحد يرعاه حتى اجلريان املحيطني به
كل م�شغول يف حياته ،ورغم �أنه يف �صحة جيدة ،وي�ستطيع خدمة نف�سه بنف�سه� ،إال �أنه
وجد نف�سه �سيموت وحيدا ،ولن يدري �أحد عنه �شيءا حتى �إن توفى.
لذلك قرر "زي�شينج"� ،إح�ضار ورقة وكتب عليها "�أبحث عن �شخ�ص يتبناين ،ف�أنا
لن �أ�ضع نف�سي يف دار للم�سنني ،ف�أملي �أن يتبناين �شخ�ص �أو عائلة متحم�سة ،ترعاين
يف �شيخوختي ،وتدفن ج�سدي" ..وهذا كان طلبه الأخري يف احلياة ،فهو ي�ؤكد �أنه لن
يكون عالة على �أحد ،بل يرغب ب�أن يكون حماطا بعائلة فقط..

والرت بنجامني
�إن للكلمات واحلكم قوة عظيمة الأثر
على نفو�سنا و�أرواحنا لذلك كانت كلمات
العلماء والأدباء وال�شعراء �أقوى من
�أي قوة �أخرى وقد عا�ش �أجدادنا حياة
ال تخلو من ال�صعوبة ،وقد تع ّر�ضوا �إىل
�أمور ومواقف �أجربتهم على الت�صرف
بحكمة ،وكانوا يدوّنونها لنا كي نتع ّلم
منها وت�ساعدنا على حياتنا التي نعي�شها،
وهنا يف هذا موقع �أقوال جمعنا لكم �أجمل
الأقوال واحلكم و الكلمات اجلميلة التي
قد ت�ستفيدوا منها بحياتك اليومية و
امتنى ان تنال اعجابكم:
ال ت�شك للنا�س جرح ًا �أنت �صاحبه ...
ال ي�ؤمل اجلرح �إال من به �أمل
الأ�سخياء ي�شمتون بالبخالء عند املوت،
والبخالء ي�شمتون بالأ�سخياء عند الفقر.
ال تنظر �إىل من قال ،وانظر �إىل ما
قال.
ال خري يف قراءة ال تدبر فيها ،وال خري
يف علم ال ورع فيه ،وال خري يف مال ال
�سخاوة فيه ،وال خري يف ال ...
�إن الإن�سان يف حاجة �إىل عامني ليتعلم
الكالم و�إىل �ستني عام ًا ليتعلم ال�صمت.
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 ..فندق يركب الأمواج  ..ن�صفه حتت املاء!

متكن مهند�س معماري من ت�صميم فندق مبتكر ،على خليج “يالونغ” ،بجزيرة
“هاينان” ال�صينية ،ي�شبه مباين �أفالم اخليال العلمي.ون�رشت �صحيفة “ديلي ميل”
�صورا مده�شة للفندق ،الذي �صممه املهند�س املعماري “مارغوت كراو�سفيت�ش” ،حيث
جعل ن�صفه مغمورا حتت املياه ،مع غرف نوم توفر مناظر خالبة.و�أو�ضح “مارغوت”
�أن الفندق ي�ستطيع ركوب الأمواج ،من خالل التوربينات ،التي ت�سخر قوتها لتوليد
الطاقة ،م�ضيفا �أنه يحتوي �أي�ضا على �إطار م�صمم على �شكل قارب ،بحيث ميكنه حتمل
االهتزاز يف خمتلف الظروف.
وميكن للفندق التحرك بلطف مع املاء ،كما يوجد به  30غرفة نوم ،وجمموعة من
الأماكن املخ�ص�صة لال�ستمتاع ب�أ�شعة ال�شم�س �أو الغفوة.

قطة جتلب الزهور �إىل اجلريان
فاج�أت قطة �صديقة جريانها عندما حملت زهرة زهرية جميلة وقدمتها كهدية خالل �إحدى
زياراتها املتكررة يف بريطانيا  ،وكانت ت�أتي ب�شكل منتظم وتقدم الزهور لهم منذ ف�صل
الربيع وحتى اللحظة وقالت ويلو روزا مالكة القطة من اململكة املتحدة  ،كانت ت�أتي �إىل
منزل جريانها كل يوم تقريبا منذ انتقالهم  ،و�أكدت �أنها فوجئت ب�إيجاد القطة نائمة يف
الردهة وك�أنها متلك املكان � ،إ�ضافة �إىل تقدميها للورد ب�شكل منتظم .
وقالت مالكة القطة �إن تربية احليوانات الأليفة من �أبرز اهتمامات كثري من الأ�شخا�ص
الذين يجدون فى الكائنات ال�صغرية من احليوانات الدفئ واحلب ،ويف�ضلونها عن كثري من
الأ�شياء فى حياتهم ،ولأن تربية القطط لها كثري من ع�شاقها الذين يهتمون بها ب�شكل كبري
جدًا ،فدائ ًما ما يتابع ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أ�ساليب العناية بالقطط.
ولأن القطط ع�شق للكثريين يوجد �أ�شخا�ص مينعهم خوفهم من عدم القدرة على التعامل
معها عند �رشائها ،وتاتي هذه الق�صة للت�أكيد على ان احليوانات االليفة متلك م�شاعر
جيا�شة جتاه ممتلكيها.
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