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�شرطة املرور تقدم � ً
سمنارا حول ال�سالمة املرورية ل�سائقي ال�سيارات مداوالت مبن�صورا وهيكوتا
حول كيفية م�ساعدة امل�سنني

نظم يف الـ الثامن ع�رش من مار�س
�سمنار تنويري ل�سائقي ال�سيارات يف
االقليم االو�سط حول �سالمة املرور.
واو�ضح املقدم /حماري نقو�سي
م�س�ؤول فرع �رشطة املرور ب�رشطة
ارتريا تو�ضيحا مف�صال حول املعرفة
العامة بخ�صو�ص قوانني وا�شارات
املرور ،ودور ال�رشطة يف تنفيذ
القوانني.
وقدم املقدم /حماري معلومات
م�صحوبة باالرقام  ،وقال "ان البالد

�شهدت يف الفرتة من  2013وحتى
 31590 ، 2019حادثة مرورية راح
�ضحيتها � 983شخ�ص و� 3968إ�صابات
بالغة و� 8875إ�صابات طفيفة وخ�سارة
مادية باكرث من  456مليون نقفة.
وا�ستعر�ض املقدم /حماري اهم
اال�سباب امل�ؤدية للحوادث كتناول
الكحول اثناء القيادة وعدم اعطاء
االولوية ومراقبة بعد امل�سافات
والقيادة دون رخ�صة وا�ستخدام
الهاتف اثناء القيادة وزيادة احلمولة

وعدم احلذر عند ال�سري يف الطرق
الوعرة.
يف اخلتام او�ضح ان �سالمة املرور
تعد جزء من برامج التنمية الوطنية
 ،ومع التطور وازدياد املركبات
يتوقع ان تزداد احلوادث ،منا�شدا
اياهم احرتام قوانني املرور وان
يكونو �أمنوذجا يحتذى.
واو�صى امل�شاركون من جهتهم الدفع
مبثل هذه ال�سمنارات التنويرية.

م�ست�شفىمندفرا يعلن انخفا�ض �أعداد �ضحايا النا�سور

نظمت يف مديريتي من�صورا وهيكوتا �سمنارات تنويرية بخ�صو�ص رعاية
امل�سنني واملعاقني واملحتاجني.
ويف ال�سمنارالذي قدمه م�س�ؤول وحدة الرعاية االجتماعية يف فرع العمل
والرعاية االجتماعية باقليم القا�ش -بركة ال�سيد /ت�سفاقربئيل قربي
�سال�سي الع�ضاء جلنة الت�أهيل والتطور االهلية يف القرى وادارات ال�ضواحي
،تو�ضيحا مف�صال حول تعرف املجتمع على املعاقني واملحتاجني وكبار ال�سن
وم�ساعدتهم.
وذكر اخلرباء بان الربنامج كان يرتكز على املعاقني فقط  ،مما ت�سبب ذلك
يف معانات كبار ال�سن واملحتاجني اقت�صاديا واجتماعيا ،منا�شدين اللجان
االهلية للت�أهيل والتطور القيام باعمال جادة ،بالقيام بتنظيم وت�أطريحتى
م�ستوى القرى لفتح فر�ص عمل للمعاقني و امل�سنني واملحتاجني ح�سب قدراتهم
وميولهم.
من جهته قال مدير مديرية هيكوتا ال�سيد� /شيخ الدين �صالح ان م�ساعدة
املعاقني وكبار ال�سن و املحتاجني مهمة اجلميع ،داعيا كافة املواطنني
للتعرف على املحتاجني كل يف بيئته وتقدمي معلومات جادة وامل�ساهمة بكل
ما ي�ستطيع.

نقفة� :سمنار حول الوقاية من مر�ض ال�سل

�شهدت مدينة نقفة تنظيم
�سمنار تنويري تركز على تعزيز
معرفة املواطنني بخ�صو�ص الطب
احلديث وخا�صة الوقاية من مر�ض
ال�سل.
وقُ دم يف ال�سمنار الذي عقد يف
م�ست�شفى نقفة تو�ضيح مف�صل حول
اعرا�ض مر�ض ال�سل و�سبل االنتقال
و�آثاره ال�سلبية وا�رضاره.
واو�ضح املهنيون امل�رشفون
على ال�سمنار بان اعرا�ض املر�ض

يظهر ببطئ ،لذلك من ال�رضوري
القيام باجراء الفحو�صات.
وذكّ ر اخلرباء املر�ضى تناول
االدوية بانتظام ،منا�شدين اياهم
اتخاذ احليطة واحلذر من نقل
املر�ض اىل االخرين ،ورفع وعيهم
بخ�صو�ص املر�ض.
ودعا امل�شاركون يف االراء التي
ادلوا بها ،ا�ستمرارية مثل هذه
ال�سمنارات ذاكرين اهمية املعرفة
املكت�سبة.

�سكان �ضاحية بويا ينظمون نفري ل�صيانة طريق
يف اطار اجلهود اجلارية لرعاية
وتاهيل مري�ضات النا�سور  ،اعلن
عن تناق�ص�أعداد �ضحايا النا�سور
القادمات من خمتلف مناطق البالد
الالتي يح�صلن على رعاية �صحية
وبرامج تاهيلية يف املركز الكائن
مبدينة مندفرا حا�رضة االقليم
اجلنوبي.
وذكر املدير الطبي مل�ست�شفى
مندفرا املرجعي الدكتور� /سم�ؤون
ولدو انخفا�ض اعداد احلا�صالت
على الرعاية من  200اىل ، 25
مما يدل ذلك على جناح التوعية
املكثفة اجلارية بالتن�سيق العايل
مع تقدمي اخلدمات اجليدة.
وقال الدكتور� /سم�ؤون "ان
م�شاهدة اكرث من  90%من ال�ضحايا
القادمات اىل املركز ميار�سن
حياتهن الطبيعية بعد ال�شفاء من
املر�ض يبعث يف النف�س ال�سعادة
وال�رسور.
وا�شار الدكتور� /سم�ؤون اىل ان
دعم املجتمع املعنوي واملادي
املقدم لالتي يعانني من م�شاكل
وا�رضار النا�سور ي�سهم بفعالية
يف تفادي التمييز  ،م�شيدا بالدعم

الذي قدمنه اع�ضاء االحتاد الوطني
للمر�أة االرترية يف �إدارة مديرية
�سمبل .من جهته قال خبري الوالدة
واحلمل الدكتور /داويت �رسقي
" ان ا�سباب املر�ض ناجتة عن
ع�رس املخا�ض ،وزواج القا�رصات
وختان االناث وعدم املتابعة
الالزمة قبل وبعد الوالدة ،منا�شدا
لتوخي احلذر خا�صة املر�أة،

تفاديا لال�رضار التي ي�سببها
املر�ض على �صحة ال�ضحايا
واحلياة الزوجية.
وا�شادت ممثالت املر�أة يف ادارة
�سمبل بالرعاية الكاملة التي
ظلت تقدمها احلكومة ل�ضحايا
النا�سور ،مو�ضحات بان الدعم
املقدم خلف يف نفو�سهن ارتياح
�ضمري.

يقوم �سكان �ضاحية بويا يف مديرية قلعلو اقليم �شال البحر االحمر بتنظيم
نفري ل�صيانة طريق ي�ؤدي اىل منطقتهم بطول  30كيلومرتا.
واو�ضح امل�شاركون ،ان الطريق اجلاري �صيانته عرب اخلريان  ،مما ي�ؤدي
ذلك اىل االجنراف امل�ستمر يف مو�سم اخلريف ويت�سبب يف �إعاقة خدمات
املوا�صالت.
وقالو "ان عدم �صيانة الطريق يعيق التنقل من بويا اىل فورو  ،خا�صة
املر�ضى واحلوامل.
وذكروا بان اعمال ال�صيانة اجلارية تت�سم بفوائد اقت�صادية واجتماعية يف
حياتهم اليومية ،م�ؤكدين م�ضاعفة العمل الكمال اعمال ال�صيانة.

دعوة لتوخي احلذر يف كيفية اال�ستافدة من املبيدات احل�شرية
دعت وزارة الزراعة لتوخي احلذر
يف كيفية اال�ستفادة من املبيدات
احل�رشية يف منتجات اخل�رض
والفاكهة ذاكرة ظاهرة التلوث التي
ظلت ت�سببها املبيدات احل�رشية يف
انتاج الطماطم.
وذكرت الوزارة بان املبيدات
احل�رشية تُ �ستخدم يف مكافحة
والعناكب
ال�ضارة
احل�رشات
والديدان الثعبانية وقاية املحا�صيل
واملنتجات الزراعية على اختالفها
من الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية،

و الأع�شاب املتطفلة ال�ضارة
باملحا�صيل واملزروعات املختلفة
ومكافحة �آفات الثمار واحلبوب
ومنظّ ِ
النمو،
مات
املخزونة،
ُ
وم َث ّبتات عقد الثمار على العديد
ُ
من النباتات و الأ�سمدة الكيميائية
ال�صلبة وال�سائلة ،ومكافحة اجلرذان
والقوار�ض عامة ،مو�ضحة بانها
ت�سبب الت�سمم ،لذايجب توخي احلذر
يف ا�ستخدامها  ،وتفيد يف الوقاية
والتخل�ص على االفات الزراعية من

خالل التقيد بالأ�س�س العلمية ال�صحية
املنظمة لهذا اال�ستخدام  ،ودون ذلك
ي�سبب ا�رضار �صحية وبيئية بالغة.
وقالت الوزارة انه "يتطلب
توخي احلذر الالزم خا�صة اثناء
ر�ش املبيدات احل�رشية على البذور
والثمار او اجزاء احلبوب" ومبا
ان ف�ضالت الر�ش تت�سبب يف احداث
ا�رضار �صحية على االن�سان  ،لذلك
يجب ا�ستخدام املبيدات احل�رشية على
االقل قبل ا�سبوعني من جمع منتجات

الفواكه واخل�رضوات.
واو�ضحت الوزارة بان ا�سلوب ادارة
الوقاية املن�سقة ي�سهم بفعالية يف
مراقبة الآفات الزراعية ،م�شرية اىل
ان ازالة ال�شتول احلا�ضنة لالفات
واالمرا�ض من حميط الزراعة وادخال
ح�رشات تق�ضي على �آفات زراعية
واعداد ا�ضواء ومياه جتذب احل�رشات،
يعد بع�ض ًا من العوامل الواقية.
واكدت الوزارة القيام مبراقبة
جادة بالتعاون مع اجلهات املعنية
للحد من دخول الطماطم امللوثة اىل
اال�سواق ،مذكِّ رة املزارعني اتباع
ار�شادات اخلرباء وعلى امل�ستهلكني
توخي احلذر اثناء ال�رشاء.
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مديرة البنك املركزي الأوروبي تتوقع انكما�شا اقت�صاديا "كبريا" يف منطقة اليورو عدد وفيات فريو�س كورونا حول العامل
يتجاوز
� 10آالف

تتوقع مديرة البنك املركزي
الأوروبي كري�ستني الغارد ح�صول
انكما�ش اقت�صادي "كبري" يف منطقة
اليورو نتيجة انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد.
ولفتت امل�س�ؤولة �إىل �أن "جزءا
كبريا من االقت�صاد متوقف ب�شكل
م�ؤقت ،ونتيجة لذلك �سيتقل�ص
الن�شاط االقت�صادي يف منطقة اليورو
ب�شكل كبري.
و�أكدت الغارد �أنه يف حال مل يكن
ذلك كافيا ،ف�إن م�ؤ�س�ستها �ستقوم
بـ"كل ما هو �رضوري �ضمن �صالحياتها
مل�ساعدة منطقة اليورو على تخطي
هذه الأزمة" ،مرددة �أن البنك املركزي
الأوروبي "يف خدمة الأوروبيني".
وتولت الغارد مهامها يف نوفمرب
املن�رصم ،وهي تواجه مع �أزمة
امل�ستجد �أول حمنة
فريو�س كورونا
ّ
لها يف هذا املن�صب.
وقد �أثنى ماكرون على اخلطة
الثانية التي �أُعلن عنها الأربعاء
املا�ضي والتي تق�ضي بعمليات �رشاء
مكثفة حل�ض امل�صارف الأوروبية على
اال�ستمرار يف منح القرو�ض ،وبالتايل
دعم الوظائف واالنتاج.
و�إن كان البنك املركزي الأوروبي
ا�ضطر �إىل ا�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة،
فذلك لأن "الظروف املالية يف منطقة
اليورو تدهورت ب�شكل كبري" يف الأيام

الأخرية و�أن "تقييمنا للو�ضع
االقت�صادي ازداد جتهما"،
بح�سب ما تورد الغارد يف
املقال.
و�أو�ضحت �أن اجلهاز
"الطارئ" مبواجهة الوباء
العاملي ي�شكل " 7,3%من
�إجمايل الناجت الداخلي
ملنطقة اليورو" وهدفه
�إنعا�ش اقت�صاد م�شلول بفعل
النت�شار الوباء.
لكن �إن كانت ال�سيا�سة النقدية
�شكلت ردا قويا على الأزمة ،ف�إن
"ال�سيا�سات ال�صحية واملالية ت�أتي
يف املقام الأول" بح�سب الغارد.
وبقيت دعواتها �إىل الدول الأوروبية
قبل �أ�سبوع ،ثم خالل اجتماعات
ملجموعة اليورو يف بروك�سل ،من
�أجل �أن تقدم ردا ماليا من�سقا للأزمة،
حربا على ورق حتى الآن.
فكل دولة تعتمد يف الوقت احلا�رض
تدابريها و�سيا�ساتها� ،سواء على
�صعيد ال�صحة �أو �إىل حد ما على �صعيد
املراقبة على احلدود.
ويتفق ماكرون مع الغارد يف
امل�سائل املالية.
وغالبا ما تكون �أملانيا �أكرث حذرا
ومت�سكا بنهج الت�شدد يف امليزانية،
غري �أنها ا�ضطرت �إىل تليني مواقفها.
وذكرت و�سائل �إعالم �أملانية �أن برلني

قد تعمد الأحد املا�ضي �إىل تليني
�رشوطها يف جمال املالية جلهة
ت�سجيل بع�ض العجز.
وكانت الوزيرة الفرن�سية ال�سابقة
قد واجهت انتقادات �أخذت عليها
ت�رصيحات حتتمل الت�أويل �أدلت بها
الأ�سبوع املا�ضي عند الإعالن عن
خطة دعم �أوىل كانت م�ؤ�س�ستها تعتزم
تقدميها.
و�أعطت الغارد يف ذلك احلني
انطباعا ب�أنها ال تود االهتمام ببلدان
منطقة اليورو مثل �إيطاليا حيث
جتاوز عدد الوفيات ح�صيلة ال�صني،
ب�ؤرة الفريو�س الأوىل ،والتي ت�شهد
ارتفاعا حادا يف كلفة قرو�ضها يف
الأ�سواق.
وا�ضطرت الغارد على الإثر لتو�ضيح
ما قالته.
كما اعترب بع�ض امل�س�ؤولني وال
�سيما الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون خطتها الأوىل غري كافية.

حذر املدير التنفيذي ل�رشكة
"لوفتهانزا" الأملانية كار�سنت �سبور
اول ام�س اخلمي�س من �أن م�ساعدات
حكومية قد ت�صبح �رضورية ل�ضمان
ا�ستمرارية قطاع الطريان يف حال
ا�ستمرت �أزمة فريو�س كورونا
امل�ستجد بعد �أن �أوقفت رحالت �أكرث
من  90%من ا�سطولها.
و�أعلن يف بيان ف�صل فيه النتائج
ال�سنوية لعام  2019التي ن�رشت
الأ�سبوع املا�ضي �أنه "كلما طالت
الأزمة كلما �أ�صبح من ال�صعب �ضمان
م�ستقبل قطاع الطريان يف غياب
م�ساعدات حكومية".
و�أو�ضح �أن "تف�شي الفريو�س و�ضع
االقت�صاد العاملي وجمموعتنا يف

حالة طوارىء
م�سبوقة
غري
ميكن
وال
التكهن
لأحد
بعواقبها".
�أنه
وتابع
"ب�سبب القيود على ال�سفر وانعدام
الطلب ا�ضطرت لوفتهانزا �إىل خف�ض
كبري يف عمليات الت�شغيل".
وخف�ضت قدرات النقل �أي عدد
املقاعد املقرتحة على طائرات
لوفتهانزا فقط �إىل  5%يف �إطار خطة
عمل طارئة مطبقة حتى � 19أبريل.
وكان من املفرت�ض �أن ت�ؤمن
�رشكات الطريان املن�ضوية حتت راية
لوفتهانزا  11700رحلة �أ�سبوعية
ق�صرية ل�صيف .2020
�أما �رشكة "او�سرتيان ايرالينز"
فعلقت رحالتها با�ستثناء تلك
لإعادة �أ�شخا�ص �إىل البالد حتى 28
مار�س و"برا�سلز �إيرالينز" �ستتوقف
عن العمل من  21مار�س وحتى 19

�أبريل.
كما هناك  140رحلة ا�ستثنائية
مقررة لإعادة � 20ألف م�سافر.
وقال املدير املايل اولريك
�سفين�سون �إن "املجموعة جمهزة
ماليا ب�شكل متني ملواجهة �أو�ضاع
�أزمة ا�ستثنائية".
ولدى لوفتهانزا �سيولة قيمتها
 4,3مليار يورو و�إمكانية احل�صول
على قرو�ض �إ�ضافية بقيمة  800مليون
يورو و"القيام بعمليات �أخرى" جلمع
الأموال.
و�أ�ضاف "علينا املواجهة مع تدابري
حا�سمة وم�ؤملة �أحيانا".
وتنوي ال�رشكة ت�أجيل اال�ستثمارات
وو�ضع ق�سم من موظفيها يف بطالة
جزئية م�ستفيدة من تليني احلكومة
الأملانية لقواعد مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات
على مواجهة الأزمة.
ووحده فرع ال�شحن يف املجموعة
�سيوا�صل �أن�شطته وحتى �أنه ي�سعى
�إىل تو�سيعها.

مدير لوفتهانزا " :م�ستقبل الطريان" مهدد بدون م�ساعدة
حكومية اذا ا�ستمرت الأزمة

بوتني� :أنا ل�ست قي�صرا!

�أعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني يف مقابلة مع وكالة تا�س
�أنه ال يوافق �أولئك الذين ي�سمونه
قي�رصا ،م�شريا �إىل �أن القي�رص هو
ذلك الذي ي�صدر الأوامر ،فيما يعمل
الرئي�س كل يوم.
وقال بوتني يف معر�ض �إجابته على
�س�ؤال عن ر�أيه يف ت�سميته بالقي�رص:
"هذا ال يطابق الواقع� .أنا �أعمل يف
كل يوم" ،م�شددا على �أنه ال يحكم مثل
قي�رص.
وتابع الرئي�س الرو�سي م�ؤكدا
�أن "القي�رص هو الذي يجل�س ،ينظر
من فوق ويقول( :هنا �أ�صدر الأمر،
وهناك �سيفعلون �شيئا ما) ،لكن هو
نف�سه (القي�رص) يكتفي بتجريب قبعته

والنظر يف املر�آة".
و�أقر بوتني الذي
يتوىل منا�صب قيادية
رفيعة منذ 20عاما �أنه
"مل يخطر بباله" ،ب�أن
فرتة بقائه يف ال�سلطة
�ستطول ،م�ضيفا �أنه
قطعيا مل يكن يعتقد �أن يوجد يف هذا
املكان ،ومل يكن يت�صور ذلك بتاتا.
وب�ش�أن �إمكانية �أن "يخرج من
ال�سباق" يف حلظة ما ،ر�أى الزعيم
الرو�سي �أنه يف مثل هذه احلالة لديه
�شعور بامل�س�ؤولية "عما يحدث وكيف
يحدث وما الذي �سيحدث".
وروى الرئي�س الرو�سي �أنه يف
عام  2008مل يكن يعرف �أنه �سيعود

يوا�صل فريو�س
كورونا امل�ستجد
ح�صد الأرواح يف
�أرجاء املعمورة ،حيث جتاوز
عدد الوفيات ب�سبب الفريو�س
القاتل عتبة الـ � 10آالف.
كما ارتفع عدد امل�صابني �إىل
 ،244526تعافى منهم 87407
�شخ�صا �أغلبهم يف الرب ال�صيني.
و�سجلت ال�سلطات الإيطالية
اول ام�س اخلمي�س  19مار�س �أكرب
ن�سبة للوفيات يف العامل حيث
بلغ عددهم  ،3405بالإ�ضافة �إىل
ت�سجيل �أعلى ن�سبة �إ�صابات يف يوم
واحد حيث زادت بـ� 5322إ�صابة
جديدة ،لريتفع عدد امل�صابني
يف البالد �إىل  41035م�صابا� ،شفي
منهم .4440
جدير بالذكر �أن ال�صني �سجلت
 3245وفاة من �إجمايل �إ�صابات
بلغت  ،80928علما �أن 7263
م�صابا فقط يتلقون العالج حاليا
يف كامل الرب ال�صيني.
هذا ،وحلت �إيران ثالثة يف
عدد الوفيات ب�سبب الفريو�س،
حيث �أعلنت ال�سلطات وفاة 1284
�شخ�صا ،فيما �أعلنت �إ�سبانيا
وفاة  831م�صابا ،وفرن�سا ،372
وبريطانيا .144
�أفادت وكالة "فران�س بر�س"
ب�أن نحو  500مليون �شخ�ص
على م�ستوى العامل يخ�ضعون
حاليا لإجراءات العزل ( احلجر)
ال�صحي ب�سبب تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد "-19يف
بلدانهم.
ولفتت الوكالة اول ام�س
اخلمي�س �إىل �أن حكومات خمتلف
دول العامل ،من ال�صني �إىل
جمهورية الت�شيك وفنزويال،
وجهت ملواطنيها بعدم مغادرة
ّ
منازلهم ،يف حماولة لتاليف تف�شي
الفريو�س.واتخذت �إجراءات احلجر
ال�صحي املنزيل الإلزامي لأول
مرة يف مقاطعة هوبي ال�صينية
ومركزها مدينة ووهان ،التي بد�أ
الفريو�س تف�شيه منه �أواخر �شهر
دي�سمرب املا�ضي ،لكن القيود على
حتركات املواطنني يف املقاطعة
التي يبلغ عدد �سكانها  50مليون
�شخ�ص مت تخفيفها يف  14مار�س
اجلاري.

ال�صيدليات املناوبة

�إىل �سدة الرئا�سة جمددا بعد �أربع
�سنوات ،لكنه مل ي�ستبعد مثل هذا
االحتمال.
ويف معر�ض حديثه عن مزحة
الكوميدي الرو�سي مك�سيم غالكني،
الذي ذكر �أن بوتني لي�س لقبا بل
وظيفة ،قال رئي�س البالد" :ال�شخ�ص
الذي لي�س لديه �أي وظيفة ميكن �أن
ميزح ما طاب له .ومزاحه يلقى
رواجا".

2020 - 3 - 21
�صيدلية �أل�شفاء
07157709
2020 - 3 - 22
�صيدلية كيدان حمرت
07113046
�صيدلية نوفا
07120574
�صيدلية بيا جدا
07138002
2020 - 3 - 23
�صيدلية ماي متناي
08370134

ومنذ العا�رش من مار�س
اجلاري ،حذت ثماين دول �أخرى،
وهي �إيطاليا و�إ�سبانيا ولبنان
و�إ�رسائيل
وفرن�سا
والت�شيك
حذو
وبلجيكا،
وفنزويال
املحافظة ال�صينية يف هذا الأمر.
وتطال �إجراءات العزل ال�صحي
هذه �إجماال  240مليون �شخ�ص.
ويف معظم هذه الأماكن ،ي�سمح
للمواطنني مبغادرة منازلهم
الأ�سا�سية
الب�ضائع
القتناء
واحل�صول على الرعاية ال�صحية
�أو التوجه �إىل �أماكن عملهم �إذا
مل يكن ممكنا لهم ت�أدية مهامهم
من منازلهم.واتخذ عدد �آخر من
الدول �إجراءات مركزة حمددة يف
هذا املجال ،مثل بلغاريا التي
فر�ضت عزلة �صحية على منتجع
التزلج بان�سكو� ،أو م�رص التي
فر�ضت قيودا على حتركات موظفي
القطاع ال�سياحي يف منتجعات
البحر الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل
كولومبيا حيث مت �إلزام �سكان
العا�صمة بوغوتا باخل�ضوع
لإجراءات الفح�ص الثالثية من
 20حتى  23مار�س.و�أو�صت
�أربع دول �أخرى ،وهي النم�سا
وبريطانيا و�أملانيا و�إيران،
مواطنيها باالمتناع قدر الإمكان
عن التحركات واالت�صاالت غري
ال�رضورية ،دون فر�ض �إجراءات
احلجر الإلزامية على مواطنيها
الذين يبلغ عددهم الإجمايل 240
مليون �شخ�ص.
ويف �سبع دول ومناطق
�أخرى ،وهي تون�س ،و�رشق
ليبيا ،وبوليفيا ،و�رصبيا،
ووالية نيوجري�سي الأمريكية،
وبورتوريكو التابعة للواليات
املتحدة ،والعا�صمة الفلبينية
مانيال ،مت فر�ض حظر التجوال
الليلي ،يف �إجراء يطال �إجماال
�أكرث من  50مليون �شخ�ص

تلفونات مهمة
م�ست�شفى حليبت
185400
م�ست�شفى �أوروتا
201917
�شرطة �إرتريا
127799
حمطة الكهرباء
122222
�صيدلية رقم 1
127565
الإطفاء
202099
الطوارئ
154633
�إ�ستعالمات املطار
152817
ويف حالة الإت�صال من جهاز
املوبايل �إت�صل على 119 /112
للح�صول على الهواتف املطلوبة
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

عقوبات �أمريكية على �شركات �إماراتية متهمة بنقل النفط الإيراين

فر�ضت الواليات املتحدة عقوبات
على خم�س �رشكات �إماراتية اول
ام�س اخلمي�س متهمة بنقل نفط �إيراين
وجتاوز احلظر الأمريكي.
وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية �إن
هذه ال�رشكات ا�شرتت "مئات الآالف
من الأطنان املرتية من املنتجات
البرتولية من �رشكة النفط الوطنية
الإيرانية" بزعم �أنها جاءت من
العراق �أو على الأقل عن طريق �إخفاء
من�ش�أها.
ويندر �أن ت�ستهدف وا�شنطن �رشكات
من الإمارات حليفتها يف حملتها
ملمار�سة "�أق�صى ال�ضغوط" على
�إيران ،ومتثل الإمارات كذلك مركز ًا
جتاري ًا �إقليمي ًا مهم ًا.
وقال وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن
منوت�شني يف بيان �إن "النظام الإيراين

ي�ستخدم عائدات مبيعات
والبرتوكيماويات
النفط
لتمويل م�ؤيديه الإرهابيني،
مثل فيلق القد�س التابع
للحر�س الثوري" ،الذي
يعد اجلي�ش الإيديولوجي
للجمهورية الإ�سالمية" ،بد ًال
من ا�ستخدامها من �أجل �صحة
ورفاه الإيرانيني".
ومتنع العقوبات و�صول ال�رشكات
امل�شمولة بها �إىل النظام املايل
الأمريكي ومتنع على الأمريكيني
التعامل معها قطعي ًا.
هي
امل�شمولة
وال�رشكات
"برتو غراند اف زد ايه" و"�ألفابت
انرتنا�شونال دي ام �سي �سي"
و"�سوي�ستول تريد دي ام �سي �سي"
و"عامل الرثوة للتجارة العامة"

و"الوانيو ال ال �سي كو".
وان�سحب الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب يف  2018من االتفاق النووي
املوقع مع �إيران يف  2015بهدف
منعها من حيازة القنبلة الذرية .ومنذ
ذلك احلني� ،شددت وا�شنطن العقوبات
على �إيران وفر�ضت حظر ًا �شام ًال على
مبيعات النفط الإيراين ،مع فر�ض
عقوبات على �أي دولة �أو �رشكة �أجنبية
تتجاوز تلك العقوبات.

و�صفتها باملحلية �أن احلادثة وقعت
ع�رص الأربعاء املا�ضي والأو�ضاع
يف �سجن بار�سيلون حتت ال�سيطرة،
م�شرية �إىل �أن قوات الأمن وال�رشطة
تنت�رش يف حميطه.
و�أو�ضح نائب حاكم حمافظة
الأمنية
لل�ش�ؤون
لور�ستان
وال�سيا�سية ،حممود ثميني� ،أن عدد
ال�سجناء الذين جنحوا يف الفرار يبلغ
� 23شخ�صا.
وذكر ثميني �أنهم فروا �أثناء عمل
ال�رشطة على �إح�صائيات للإفراج
عن ال�سجناء الذين �شملهم العفو

ال�صادر م�ؤخرا ،و�أفاد ب�أنه مت �إطالق
الر�صا�ص على ال�سجناء �أثناء فرارهم
ما �أدى �إىل �سقوط قتيل وجريح من
بينهم ،كما مت اعتقال �آخر.
و�أكد امل�س�ؤول الإيراين �أن ال�رشطة
تعمل حاليا على البحث عن الفارين،
معتربا �أن ه�ؤالء ال�سجناء ال ي�شكلون
خطرا على املواطنني وحمكومياتهم
كانت ال تتجاوز العام.
و�سبق �أفرجت ال�سلطات الق�ضائية
ب�شكل م�ؤقت عن � 85ألف �سجني يف
البالد �ضمن �إجراءات مكافحة انت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد يف ال�سجون،
بينما �أ�صدر املر�شد الأعلى للثورة
الإيرانية� ،آية الله علي خامنئي،
�أمرا بالإفراج عن � 10آالف �سجني
مبنا�سبة حلول عيد النوروز ،ن�صفهم
من ال�سجناء الأمنيني وال�سيا�سيني.

اخلفيفة واملتو�سطة".
ولفتت الوكالة �إىل �أن "اال�شتباكات
انتهت ب�إحباط هجوم الإرهابيني
بعد مقتل و�إ�صابة العديد منهم
بينما قامت وحدات اجلي�ش مبالحقة
فلولهم املندحرة باجتاه عمق ريف
�إدلب" ،م�شددة على �أن "خارطة
ال�سيطرة يف املنطقة مل تتغري بعد
الهجوم".
وت�أتي هذه اال�شتباكات بينما يعمل
يف منطقة �إدلب خلف�ض الت�صعيد
�شمال غرب �سوريا نظام وقف �إطالق

النار الذي تو�صلت �إليه رو�سيا
وتركيا نتيجة املفاو�ضات بني
رئي�سيهما ،فالدميري بوتني ورجب
طيب �أردوغان ،يوم  5مار�س.
و�سبق �أن �أكدت وزارة الدفاع
الرو�سية �أن املجموعات امل�سلحة
املوالية لرتكيا تلتزم ب�شكل عام
بوقف �إطالق النار ،فيما توا�صل
ت�شكيالت "هيئة حترير ال�شام"
("جبهة الن�رصة" �سابقا) ،والتي
رف�ضت هذا االتفاق� ،شن الهجمات
وعمليات الق�صف.

غرب �إيران :فرار جمموعة �سجناء من احلب�س خالل
عمل ال�شرطة على �إح�صائيات العفو
متكن �أكرث من ع�رشين �سجينا غرب
�إيران ،اول ام�س اخلمي�س ،من الفرار
من حب�سهم ،م�ستفيدين من تركيز
عنا�رص ال�رشطة اهتماماهم على و�ضع
الإح�صائية اخلا�صة بالعفو الذي
�أعلنته ال�سلطات م�ؤخرا.
وذكرت و�سائل �إعالم �إيرانية �أن
�أكرث من � 20سجينا حب�سوا يف �سجن
بار�سيلون مبدينة خرم �آباد غرب
�إيران جنحوا يف الفرار من ال�سجن
وتواروا عن الأنظار.
ونقلت وكالة "فار�س" عن م�صادر

اجلي�ش ال�سوري �صد هجوما لـ"جبهة الن�صرة" يف �إدلب

�أفادت وكالة "�سانا" ال�سورية
الر�سمية ب�أن القوات احلكومية
�صدت اول ام�س اخلمي�س هجوما
�شنته "املجموعات الإرهابية" على
مواقع اجلي�ش على حمور قرية
حزارين.
وقالت الوكالة �إن "جمموعات
�إرهابية تتمركز يف قرية الفطرية
هاجمت قبل ظهر ب�أعداد كبرية نقاطا
ع�سكرية على حمور حزارين جنوب
�إدلب حيث ا�شتبكت معها وحدات
اجلي�ش العربي ال�سوري بالأ�سلحة

العراق:الزريف يعلن ت�شكيل حكومة ت�ستجيب للمتظاهرين وتواجه التحديات
�أبلغ املكلف بت�شكيل احلكومة
العراقية اجلديدة عدنان الزريف
االمم املتحدة اول ام�س اخلمي�س انه
�سي�شكل حكومة ت�ستجيب للمتظاهرين
وتواجه التحديات التي تتعر�ض
لها البالد و�إجراء انتخابات نزيهة
عادلة.
وخالل ا�ستقباله للممثلة اخلا�صة
للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق
جنني هيني�ست -بال�سخارت يف مقر
اقامته ببغداد اول ام�س اخلمي�س فقد
اكد املكلف بت�شكيل احلكومة العراقية
عدنان الزريف عزمه على ت�شكيل
حكومة متثل كل العراقيني قادرة على
تلبية تطلعات املتظاهرين ومواجهة
التحديات التي تواجهها البالد.
كما �شدد على توجهه للعمل على
اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة
يف �أقرب موعد ممكن كما قال مكتبه
يف بيان �صحايف .ومن جهتها اعربت
بال�سخارت عن دعم البعثة الأممية
جهود ت�أليف الوزارة اجلديدة
وامل�ساعدة يف تذليل العقبات..
م�شددة على �أهمية توفري الأجواء

املنا�سبة التي متكن احلكومة اجلديدة
من القيام بواجباتها.
وكان الرئي�س العراقي برهم �صالح
قد كلف الثالثاء املا�ضي الزريف
حمافظ النجف ال�سابق رئي�س الكتلة
النيابية لتحالف الن�رص بزعامة
رئي�س الوزراء ال�سابق حيد العبادي
بت�شكيل احلكومة اجلديدة خلف ًا
للمكلف ال�سابق حممد توفيق عالوي
والذي قدم اعتذار ًا ر�سمي ًا عن ت�شكيل
احلكومة.وعلى الفور اعلنت القوى
ال�شيعية املوالية اليران اعرتا�ضها
على �آلية تكليف الرئي�س �صالح
للزريف م�شرية اىل انه قد جتاوز
جميع ال�سياقات الد�ستورية واالعراف
ال�سيا�سية برف�ضه تكليف مر�شح الكتلة
االكرب بطريقة غري مربرة واعالنه
ذلك ر�سميا ما �سبب قلقا من ان حامي
الد�ستور يعلن خمالفته الد�ستورية
على امللأ وقيامه اخريا بتكليف
مر�شح اخر دون موافقة اغلبية الكتل
املعنية بذلك.
وهددت بالقول لذلك "نعلن رف�ضنا
الوا�ضح لهذا امل�سار وما نتج عنه من

تكليف ..و�سن�ستخدم جميع الطرق
والو�سائل القانونية وال�سيا�سية
وال�شعبية لإيقاف هذا التداعي الذي
ان ا�ستمر فانه �سيهدد ال�سلم االهلي
ويفكك الن�سيج الوطني" على حد
قولها.
وحلد االن ف�أن امل�ؤيدين للزريف
هم "�سائرون" بزعامة مقتدى ال�صدر
و"ائتالف الن�رص" بزعامة حيدر
العبادي و"حتالف القوى" بزعامة
حممد احللبو�سي واحلزب "الدميقراطي
الكرد�ستاين" بزعامة م�سعود بارزاين
و"االحتاد الوطني الكرد�ستاين".
بينما يرف�ض هذا التكليف كل من
كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري
املالكي و"منظمة بدر" بزعامة
هادي العامري و"�صادقون" اجلناح
ال�سيا�سي مللي�شيا "الع�صائب"
بزعامة قي�س اخلزعلي و"عطاء"
بزعامة فالح الفيا�ض وحزب
"الف�ضيلة" بزعامة حممد اليعقوبي
وكتلة "�سند" بزعامة �أحمد الأ�سدي،
بالإ�ضافة �إىل امللي�شيات امل�سلحة
املوالية لإيران.
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مروحية �أمريكية تقوم ب�إخراج �أحد
�أبرز عمالء �إ�سرائيل من بريوت
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،اول ام�س اخلمي�س� ،أن
بالده ا�ستعادت املواطن الأمريكي
عامر فاخوري ،الذي كان م�سجونا
يف لبنان بتهمة ارتكاب جرائم �إبان
االحتالل الإ�رسائيلي للبنان.
وقال ترامب �إن فاخوري الذي
يعاين من ال�رسطان ،يف طريقه �إىل
الواليات املتحدة حيث �سيتمكن من
تلقي العالج الالزم .و�شكر الرئي�س
الأمريكي احلكومة اللبنانية على تعاونها مع وا�شنطن للإفراج عن فاخوري،
م�شددا على �أن �أولوية احلكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها .وكانت و�سائل
�إعالم لبنانية قالت �إن مروحية �أمريكية هبطت يف ال�سفارة الأمريكية لدى لبنان
ومقرها منطقة عوكر ،ونقلت عامر الفاخوري �أبرز عمالء �إ�رسائيل �إبان االحتالل
الإ�رسائيلي جلنوب لبنان.
وتناقل النا�شطون عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،معلومات مفادها �أن
املروحية �أتت من قرب�ص ،ون�رشوا جمموعة من الفيديوهات للمروحية حلظة
و�صولها �إىل عوكر .وكانت املحكمة الع�سكرية �أ�صدرت يف وقت �سابق قرارا
�أ�سقطت مبوجبه جميع التهم املوجهة �إىل فاخوري ،ملرور الزمن ،وكفت
التعقبات عنه ،يف جرائم تعذيب �سجناء يف معتقل اخليام ،وت�سببه بوفاة
اثنني منهم .ومار�ست الواليات املتحدة �ضغوطا يف ملف الفاخوري حتت عنوان
تقدمي الدعم ملواطن �أمريكي ،وو�صل الأمر �إىل حترك �أع�ضاء يف الكونغر�س
الأمريكي ،و�إجرائهم ات�صاالت مب�س�ؤولني لبنانيني للمطالبةبالإفراج عنه.
وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام  ،1998قبل االن�سحاب الإ�رسائيلي.
بعامني ،ويف العام ذاته� ،صدر حكم غيابي بحقه بال�سجن ملدة  15عاما مع
الأ�شغال ال�شاقة ،التهامه بالعمالة لإ�رسائيل.

الرئي�س التون�سي يعلن حجرا �صحيا كامال يف البالد

�أعلن الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
ام�س اجلمعة ،حجرا �صحيا كامال
يف البالد ملواجهة انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد.
و�أ�صدر الرئي�س التون�سي خالل كلمة
متلفزة� ،أمرا مبنع التنقل بني املدن
�إال لل�رضورة الق�صوى ،كما طلب من
�أغلب املواطنني البقاء يف بيوتهم.
كما دعا التون�سيني �إىل عدم اجلزع
واخلوف ،قائال �إن تون�س قادرة على
الت�صدي لهذا الفريو�س ،م�شريا �إىل
�أنه يتعني االهتمام ب�أ�صحاب الدخل
املنخف�ض .و�أعلنت ال�سلطات يف
تون�س ،التي �سجلت  54حالة �إ�صابة
بالفريو�س ،حظر التجوال و�أغلقت
حدودها البحرية والربية واجلوية،
كما �أغلقت املقاهي وامل�ساجد.
وكان قي�س �سعيد قد �أكد يف اجتماع
ملجل�س الأمن القومي �رضورة اتخاذ
قرارات �إ�ضافية ملحا�رصة جائحة
فريو�س كورونا والق�ضاء عليها.
و�رصح ب�أنه و�أمام تفاقم الأرقام
املتعلقة بتف�شي فريو�س كورونا،
ميكن البحث عن �سبل �أخرى حتى
نتجنب التجمعات والتنقل ،بالإ�ضافة
�إىل الو�سائل ال�صحية التقليدية.
و�شدد على ت�أمني املرافق العمومية
واخلدمات الأ�سا�سية للجميع وتوفري

الأغذية للمعوزين والذين يوفرون
قوتهم بالعمل اليومي ،والت�صدي
للمحتكرين الذين يحاولون الإثراء
بتجويع التون�سيني والتون�سيات،
ومالحقتهم ق�ضائيا.
و�أفاد ب�أنه ال جمال لأخذ قرارات
من �أية �سلطة حملية �أو جهوية
دون الرجوع �إىل ال�سلطة املركزية
والتن�سيق معها ،مبينا �أنه ال جمال
يف تون�س ملن يريد �أن ي�ضعف الدولة
وم�ؤ�س�ساتها.
ودعا �سعيد املنظمات العاملية
والأمم املتحدة وخا�صة جمل�س الأمن
الدويل التخاذ قرارات متنا�سقة مع
قرارات الدول ،م�شددا على احلاجة �إىل
حد �أدنى من التن�سيق على امل�ستوى
العاملي حتى ال يبقى املواطنون
عالقني بعد قرار غلق احلدود.
وتوجه بال�شكر للقوات امل�سلحة
والأمن والديوانة و�أعوان الطريان وكل
ال�شباب املتطوعني على اال�ستماتة يف
الت�صدي للجائحة ،مو�صيا التون�سيني
بالوعي واالن�ضباط للإجراءات التي
يتم اتخاذها لل�سيطرة على خطر
انت�شار الفريو�س.

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:
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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وقاو تلك اجلبهة التي ال تهد�أ
�شهاب �أر�أيا
ترجمة  /حممد عمر ناير
اجلزء الثالث
على الرغم من �أن اللواء  23الذي
�إخرتق دفاعات العدو قد وا�صل
تقدمه لي�شن هجوم ًا كا�سح ًا على
املقر الرئي�سي جلبهة وقاو يف
اروتا  ،مما �أدى �إىل تكبد العدو
خ�سائر كبرية حيث تبعرثت جراء
ذلك قواته التي كانت تتمركز حول
املع�سكر الرئي�سي للجبهة � ،إال �أن
الوحدات املقاتلة للجي�ش ال�شعبي
التي تقرر �أن تقوم بهجوم وا�سع
النطاق  ،على �شكل جبهة عري�ضة
وجه ًا لوجه مع العدو ،ومن ثم
�إجباره على التزحزح عن مواقعه
 ،لتلتقي هذه القوات يف قلب �أروتا
مع اللواء  23وفق اخلطة املتفق
عليها قد �أخفقت يف تنفيذ اخلطة .
ولذلك تعر�ض اللواء � 23إىل خماطر
جمة و �أ�صبح وحده يف مواجهة
قوات الدرق املدججة بختلف �أنواع
ا لأ�سلحة .هذه احلادثة امل�ؤ�سفة
وغري املتوقعة كانت �سبب�أ يف
�إنقاذ جي�ش الدرق من �أتون الهالك
والدمار  ،الذي كان قد �أ�صبح قاب
قو�سني �أو �أدنى من احلدوث .لي�س
هذ وح�سب بل �أدت هذه الواقعة
�إىل �إرتفاع معنويات العدو  ،مما
حفزه على القيام بهجوم م�ضا�ض
على اللواء  23التابع للجي�ش
ال�شعبي .وعندما ت�أكد العدو من
�أن الهجوم الذي �شنته قوات اجلبهة
ال�شعبية وجه ًا لوجه �ضد قواته مل
يكن موفق ًا  ،حاول �إر�سال وحدات
مقاتلة �إ�ضافية ملواجهة اللواء 23
الذي كان قد هاجم مقره الرئي�سي
يف �أروتا  ،من �أجل الق�ضاء عليه
ب�صفة نهائية.
�إن الوحدات املقاتلة التابعة
للواء  23والتي كانت قد و�ضعت يف

�إعتبارها �إن نتيجة هذه املعركة
حت�صيل حا�صل  ،و �أن �أمرها حم�سوم
 ،حيث مل يخامر هذه القوات �أدنى
�شك من �أنها �سوف حتتفل يف القريب
العاجل با لإ�ستيالء على مع�سكر
�أروتا � .إال �أن الرياح هبت مبا مل يكن
يف ح�سبان هذه الوحدات .ول�سوء
الطالع تعر�ض اللواء � 23إىل هجوم
غادر من قبل جي�ش العدو من جميع
اجلهات قبل �أن يحقق هدفه املن�شود
 ،وهوفر�ض �سيطرته الكاملة على
املقر الرئي�سي جلبهة وقاو .
حيث كان الر�صا�ص ينهمر كاملطر
وعن ي�سار الوحدات
عن ميني
املقاتلة التابعة للواء  ، 23من
خلفها و �أمامها  ،بل كان الر�صا�ص
يت�ساقط لي�ستقر يف �أج�ساد ه�ؤالء
املقاتلون ا لأبطال  ،وقد �إنح�رص
اللواء  23جراء ذلك يف نطاق �ضيق
بني منطق املوت واحلياة.
دبابات العدو التي
�شهودت
�إعتقد �أ�صحابها ب�أن بركات ال�سماء
قد نزلت عليهم  ،وهي تت�سابق
حمدثة �أ�صوات ًا مرعبة  ،لكي
تده�س بجنازيرها �أج�ساد ه�ؤالء
املنا�ضلني ال�رشفاء  ،وقد حاول
العدو �إ�ستغالل هذه الفر�صة التي مل
يكن يحلم بها� .إن املقاتل الذي مل
يكن �أمامه بد �سوا الثبات وال�صمود
 ،قرر �أن يقاوم حتى �آخر نف�س من
حياته  ،وعلى الرغم من كل تلك
ا لأحداث �إ�ستطاعت �أغلبية �أفراد
هذا اللواء من �إخرتاق �صفوف العدو
عنوة وا لإن�ضمام �إىل بقية رفاقهم يف
املواقع اخللفية .وبعد م�ضي ب�ضعة
�أيام عادت �أعداد كبرية من املقاتلني
الذين �شاركوا يف هذه املعركة
ممن �إ�ستطاعوا �أن يفلتوا من قب�ضة
العدو ،ليلتحقوا بوحداتهم من
جديد � .صدرت ا لأوامر با لإن�سحاب
من قيادة هذه اجلبهة على الكتيببة
التابعة للواء  58التي قامت بقطع

طريق مر�سى تكالي �أوقت  ،والتي
كانت قد رابطت على تالل منطقة
كرياي  ،بعد ان �أحلقت الهزمية
بقوتني للعدو كانتا تتمركزان
يف هذه املنطقة  ،وكان الهدف
من �إ�صدار ا لأوامر با لإن�سحاب هو
املحافظة على �أفراد وعتاد هذه
الكتيبة  ،حتى ال تتعر�ض هي
ا لأخرى لنف�س امل�صري الذي تعر�ض
له اللواء .23
ويف �صبيحة ذلك اليوم الذي تلقت
فيه هذه الكتيبة ا لأوامر با لإن�سحاب
الفوري  ،كان لزاما عليها تنفيذ
هذه ا لأوامر دون تباطئ  ،ذلك لأن
هذه هي �إرادة قيادة اجلبهة من
ناحية  ،ومن ناحية �أخرى كانت
الكتيبة يف حالة �سباق مع الزمن
من �أجل تفويت الفر�صة على العدو
قبل �أن يطبق عليها اخلناق  .كان
حترك الكتيبة فور ًا ويف و�ضح
النهار �أمر حمفوف باملخاطر
و �إعطاء فر�صة ذهبية لطريان العدو
لكي ي�رسح وميرح  ،لأن االجواء
كلها كانت ملك ًا خال�ص ًا ومرتع ًا له
 ،يفعل فيها ماي�شاء� .إن الطبيعة
اجلغرافية لهذه املنطقة عبارة عن
�أرا�ضي �صحراوية جرداء  ،و�سهول
�شا�سعة ممتدة على مد الب�رص.هذا
ا لأمر يجعل هذه املنطقة لي�ست
ذات جدوى �أو مزايا من منظور
الع�سكرية  ،وهذا
ا لإ�سرتاتيجية
الواقع ميكن �أن يعر�ض الكتيبة
ملخاطر جمة  .لقد �سبق �أن تعرفت
هذه الكتيبة يف طريق جميئها �إىل
طبيعة هذه املنطقة  ،مما من �ش�أنه
ال �إيجابي ًا يف �صاحلها
�أن يكون عام ً
 ،وهي يف طريق عودتها  ،هذا �إذا
ما �إ�ستثنينا ال�سري �أثناء النهار
الذي قد تنتج عنه عواقب وخيمة
بفعل الغارات اجلوية التي يكمن
�أن ي�شنها الطريان احلربي  .كان
معروف ًا �سلف ًا �إن عملية �إن�سحاب

هذه الكتيبة عرب هذا الطريق
املك�شوف  ،الذي يخلو من �أي
معامل ت�ضاري�سية ميكن ا لإحتماء
بها �أثناء الغارات اجلوية  ،ماهو
�إال مغامرة �سترتتب عليها �أحداث
ال حتمد عقباه  .و �أن و�صول هذه
الكتيبة �إىل مواقعها اخللفية بكامل
�أفرادها وعتادها كان درب من دروب
اخليال .يف هذه احلالة كانت كل
الظروف مهيئة �أمام العدو ليق�صف
بطريانه هذه الكتيبة  ،وهي توا�صل
�سريها يف و�ضح النهار يف تلك
ا لأرا�ضي ال�سهلية اخلالية من اي
غطاء نباتي  ،وكذا ا لأودية واجلبال
التي ميكن ا لإ�ستفادة منها من خالل
�إ�ستخدامها كحواجز و�سواتر  .مل
يكن اخلطر املحدق الذي كان يهدد
هذه الكتيبة من ناحية اجلو فقط
 ،بل كان ب�إمكان العدو �أن يق�صف
مواقع الكتيبة با لأ�سلحة الثقيلة من
مواقعه يف مر�سى تكالي  ،با لإ�ضافة
�إىل ذلك كان ب�إ�ستطاعت العدو
حتريك الدبابات  ،لأن طبيعة
ا لأر�ض ال�سهلية لها مزايا خا�صة
يف �إ�ستعمال هذا النوع من ال�سالح.
كانت هناك خماوف كبرية لدى
قيادة اجلبهة من �أن تتعر�ض هذه
الكتيبة �إىل خ�سائر ال ي�ستهان بها
 ،يف رحلة ا لإياب اثناء ا لإن�سحاب
 ،لأن كل املعطيات والدالئل على
�أر�ض الواقع كانت ت�شري �إىل ذلك
 ،ذلك لأن عملية �إ�صدار ا لأوامر
با لإن�سحاب كانت مفاجئة ودون
�سابق �إنذار ،ومبا �أن ا لأمر كان
ال مل تكن هناك م�ساحة كافية
جل ً
من الوقت للتفكري  ،وكان على
و�شك من مهاجمة الكتيبة  ،ومل يكن
هناك ثمة طريق �آخر للإن�سحاب
�سوا هذه الطريق .وبالرغم من كل
هذه املحاذير ف�إن عملية ا لإن�سحاب
كانت �أمر ال منا�ص منه .واحلال
الكل مقتنع ب�رضورة
هذه كان
ا لإن�سحاب  ،ولكن كان هناك �س�ؤال
ملح يطرح نف�سه منتظر ًا ا لإيجابة
ال�شافية دون تلك�ؤ �أو ت�سويف  ،لأن
الظرف الراهن كان اليحتمل ذلك.
كما �أنه كان لي�س مبقدور الكتيبة �أن
تعود بنف�س الطريق الذي �أتت عربه
 ،بعد �أن قطعت م�سافة �إ�ستغرقت
ثماين �ساعات �سري ًا على االقدام .
�إن م�س�ألة ترك كتيبة واحدة ت�سري
لوحدها يف تلك ا لأرا�ضي املك�شوفة
ويف و�ضح النهار  ،لتواجه م�صريها
املحتوم  ،مل يكن لها معنى �آخر
�سوا كونها جمازفة �رصيحة باراوح
�أفراد هذه الكتيبة .كان املقاتل
الواحد يف اجلي�ش ال�شعبي مقابل 10
�أفراد من جنود العدو  ،و �أن احلفاظ
على هذه املعادلة كان يتطلب عدم
تعري�ض القوى الب�رشية للجي�ش
ال�شعبي �إىل خ�سائر ت�ؤدي �إىل
�إحداث خلل يف توازن ميزان القوى.
ولذلك ف�إن الدفع بكتيبة كاملة نحو
ال  ،ومل
املجهو مل يكن خيار ًا �سه ً
�سند ا واقعي ًا �أو منطقي ًا  .قدم
يكن له
ً
�أفراد ا لإ�ستخبارت الع�سكرية الذين
قادوا هذه الكتيبة �إىل منطقة كرياي
والذين كانوا يعرفون جيد ًا خمارج
ومداخل هذه املنطقة وملمني بكل
�شاردة وواردة فيها خطة من �ش�أنها
�إنغاذ �أرواح افراد هذه الكتيبة.
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�إنعكا�سات فريو�س "كورونا" على االقت�صاد العاملي!!!
حممود عبداهلل � -أبوكفاح
ُتعد حالة فريو�س كورونا اجلديد،
الذي اكت�شف حدي ًثا يف ال�صني� ،أحد
الأوبئة التي ميكن �أن تتحول �إىل كارثة
عاملية يف غ�ضون وقت قليل ،وب�سبب
انت�شاره ال�رسيع وارتفاع عدد امل�صابني
به واملتوفني ب�سببه يف ال�صني فقد
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن
فريو�س كورونا �أ�صبح ميثل حالة طوارئ
�صحية عاملية ،كما �أن انتقاله �إىل عدد
من الدول ،بداية من الدول املجاورة
لل�صني ،كاليابان وكوريا اجلنوبية
مرورا بدول �أوروبية
وهوجن كوجن،
ً
ودول �إفريقية ،و�صولاً �إىل �أق�صى غرب
العامل ،يف الواليات املتحدة وكندا
وبع�ض دول �أمريكا اجلنوبية؛ �أعاد �إىل
العامل ذكرياته املريرة عن الأوبئة
التي قتلت املاليني عرب التاريخ .ويف
حال عدم انح�سار وباء كورونا اجلديد،
وا�ستمرار انت�شاره بني الدول ،ف�إنه
�سيهز اال�ستقرار العاملي ،ويكبد العامل
خ�سائر ب�رشية كبرية،
ويحمل االقت�صاد
ِّ
العاملي �أعباء ثقيلة قد يحتاج �إىل
�سنوات لتعوي�ضها.
تاريخ طويل للأوبئة:
على مدار التاريخ ظل الب�رش حول
العامل يتعر�ضون للأوبئة ،فعانوا وباء
الكولريا وغريه من الأوبئة الفتاكة.
ووفق املوقع الر�سمي لـ"منظمة ال�صحة
العاملية" على �شبكة الإنرتنت ،ف�إن
ع�رص �أبوقراط ( 460-377ق.م) وع�رص
جالينو�س ( 129-216م) �شهدا تف�ش ًيا
وا�سعا لوباء قد يكون هو الكولريا،
ً
مر�ضا ي�شبه الكولريا � ً
ً
أي�ضا
كما �أن
كان معرو ًفا يف �سهول نهر الغاجن
(يف �شمال الهند) منذ القدم .وقد �شهد
التاريخ حاالت كثرية لأوبئة الكولريا
والطاعون واحل�صبة والإنفلونزا
وال�سار�س و�أنفلونزا الطيور و�أنفلونزا
اخلنازير وغريها ،والتي ت�سببت
بجانب احلروب يف هالك مئات املاليني
على مر التاريخ.
ففي عام  165ميالدية �شهد العامل ما
ي�سمى "الطاعون الأنطوين" �أو "طاعون
الأباطرة الأنطونيني" الذي ظهر يف
الإمرباطورية الرومانية ،وتظهر
ال�سجالت التاريخية �أن هذا الوباء
ت�سبب يف وفاة ما ال يقل عن �ألفي �شخ�ص
يوم ًّيا .ويف بدايات القرن التا�سع ع�رش،
انت�رش وباء الكولريا حول العامل،
وكانت بدايته من منطقة جنوب �رشق
�آ�سيا ،حيث �أ�صاب � 100ألف �شخ�ص يف
تباعا �إىل
ال�صني و�إندوني�سيا ،ثم انتقل
ً
مناطق �أخرى من العامل.
وبرغم التقدم الكبري الذي �أحرزه
العامل يف الرعاية ال�صحية يف الع�رص
احلديث ،ما زال وباء الكولريا ُي�صيب
ما يرتاوح بني  1.3مليون �شخ�ص و4
�سنويا ،ويقتل ما يرتاوح
ماليني �شخ�ص
ًّ
ٍ
ٍ
�شخ�ص
�شخ�ص و� 143ألف
بني � 21ألف
حول العامل كل عام ،حمد ًثا خ�سائ َر
ً
كبرية يف الأرواح ،وحمملاً االقت�صاد
ً
العاملي �أعباء ثقيلة.
عوملة الأوبئة:
ي�أتي انت�شار الأوبئة وارتفاع تكلفتها
الب�رشية واالقت�صادية يف ع�رصنا احلايل
لأ�سباب عديدة� ،أهمها وعلى ر�أ�سها
ات�ساع موجة العوملة .ففي الوقت الذي
ُ
العوملة ع�رصها الذهبي،
�شهدت فيه
منذ بداية عقد الت�سعينيات من القرن
الع�رشين ،وحتى نهاية العقد الأول
من القرن احلادي والع�رشين ،فقد
ومت�سارعا
ريا
�شهد العامل
ً
ً
تو�سعا كب ً
وازدهارا غري
يف الن�شاط االقت�صادي،
ً
م�سبوق يف احلركة الدولية للب�ضائع
وال�سلع ور�ؤو�س الأموال ،و�شهد كذلك
مرونة كبرية يف حركة الب�رش عرب

احلدود الدولية.
وبينما تتمتع مناطق عديدة من العامل
بارتفاع يف م�ستوى الرعاية ال�صحية
والرخاء؛ ف�إن مناطق �أخرى تعاين
تراجعا �شدي ًدا يف تلك امل�ؤ�رشات ب�سبب
ً
الفقر و�ضعف املوارد� ،أو ب�سبب احلروب
التي تدمر البنى التحتية للقطاع ال�صحي
بها .ويف الوقت الذي ت�صبح فيه املناطق
الفقرية ومناطق احلروب تربة خ�صبة
لتفريخ الفريو�سات ون�ش�أة الأوبئة،
ف�إن الب�رش ينقلون تلك الفريو�سات
والأوبئة يف �سفرهم من هناك �إىل باقي
مناطق العامل ،مبا فيها مناطق الرخاء
والرعاية ال�صحية املتقدمة ،م�ستفيدين
يف ذلك من حرية احلركة وال�سفر بني
الدول ك�إحدى ميزات العوملة .وهذا ال
مينع � ً
ٍ
حاالت لن�ش�أة الأوبئة
أي�ضا حدوث
يف مناطق الرخاء ،ثم انتقالها �إىل باقي
مناطق العامل � ً
أي�ضا ،عرب نف�س القنوات
املنتجة بفعل العوملة.
بكلمات �أخرى ،ف�إن ما ي�ستفيده
االقت�صاد العاملي من انفتاح يف ظل
العوملة ،من خالل جعل انتقال الب�رش
رسا،
والأيدي العاملة �أكرث �سهولة وي� ً
فهو ُيعد يف الوقت ذاته قناة لنقل
الفريو�سات بني الدول ،وحتولها �إىل
�أوبئة عاملية يف �أيام معدودة ،وهذا ما
ميكن و�صفه بـ"عوملة الأوبئة".
كورونا اجلديد:
يف احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب
� ،2019أعلنت ال�صني �أول �إ�صابة بفريو�س
جمهول يف مدينة ووهان ،مبقاطعة
هوبي الو�سطى ،وبينما ا�ستبعدت
ال�سلطات ال�صينية �أن يكون الفريو�س
اجلديد هو نف�سه فريو�س "ال�سار�س"،
الذي انت�رش حول العامل يف عامي 2002
و ،2003ففي اخلام�س من يناير ،2020
�أعلنت تلك ال�سلطات �أنه مت حتديد هوية
الفريو�س اجلديد ،بالتعاون مع منظمة
ال�صحة العاملية ،و�أعلنت �أنه من عائلة
الفريو�س التاجي ،والذي يت�ضمن
"ال�سار�س" ونزالت الربد ال�شائعة،
ويحمل ا�سم "كورونا اجلديد".
ومع توايل �إعالن الإ�صابات وحاالت
الوفاة ،فقد �أعلنت ال�صني احلجر
ال�صحي يف  13مدينة مبقاطعة هوبي،
ب�إجمايل �سكان يبلغ  41مليون ن�سمة،
كما و�ضعت ال�سلطات قيو ًدا م�ش َّددة على
ال�سفر الداخلي ،يف حماولة للحد من
انت�شار الفريو�س .وبحلول يوم  2فرباير
 2020حدثت ال�سلطات ال�صينية� ،أرقام
الإ�صابات بفريو�س كورونا اجلديد حتى

ال�سبت الأول من فرباير اجلاري لي�صبح
عدد الإ�صابات امل�ؤكدة � 14.380ألف
حالة منها  304حالة وفاة ،لريتفع
بذلك عدد الإ�صابات امل�سجلة حول
العامل �إىل � 14.542ألف حالة.
وبجانب ذلك فقد ظهرت حاالت �إ�صابة
بالفريو�س يف  26دولة �أخرى �إىل جانب
ال�صني ،كاليابان وكوريا اجلنوبية
وهوجن كوجن و�سنغافورة ،ودول
�أوروبية ،وو�صل الفريو�س �إىل الواليات
املتحدة وكندا ودول �أمريكا اجلنوبية.
التكلفة االقت�صادية لكورونا اجلديد:
ت�سبب فريو�س كورونا اجلديد
يف انت�شار حالة من القلق واخلوف
العاملي ،فاتخذت الدول التي انتقل
الفريو�س �إليها خطوات ملنع انت�شاره
بني �سكانها على نطاق وا�سع ،كال�صني
و�سنغاورة اللتني �ألغتا االحتفاالت
والفعاليات التي تتطلب جتمعات
ب�رشية كبرية ،كاحتفاالت ال�سنة
القمرية اجلديدة .يف حني اتخذت
الدول التي مل ت�شهد �إ�صابات بالفريو�س
�إجراءات ملنع انتقاله �إليها ،فمنعت
بع�ض الدول ال�سفر ورحالت الطريان
من و�إىل ال�صني ،وحذرت دول �أخرى
رعاياها من ال�سفر �إىل هناك ،وعملت
على تعزيز �إجراءات الر�صد واملراقبة
ملنافذ الدخول وح�رص القادمني من
ال�صني وفح�صهم.
وقد انعك�ست حالة القلق هذه
على �أداء �أ�سواق املال العاملية،
فتكبد البع�ض خ�سائر كبرية ،عندما
تراجعت �إىل م�ستويات هي الأدنى منذ
�شهور ،مثلما حدث يف م�ؤ�رشات الأ�سهم
الأمريكية التي تراجعت ب�شكل حاد،
لتخ�رس �أكرث من  2%يف جل�سة االثنني
 27يناير وحدها ،وكذلك تراجعت
م�ؤ�رشات الأ�سهم الأوروبية بن�سبة 1.5%
يف املتو�سط يف نف�س اليوم .ويف �آ�سيا
� ً
أي�ضا� ،سجل م�ؤ�رش نيكاي الياباين �أكرب
ً
منخف�ضا
خ�سارة يومية يف خم�سة �أ�شهر،
ب�أكرث من .2%
الركْ ب
عن
النفط
أ�سواق
�
ومل تتخلف
َّ
� ً
أي�ضا فانخف�ضت ب�شكل ملحوظ ب�سبب
القلق الذي �سيطر على املتعاملني
بها ،لقلقهم من �أن يت�سبب الفريو�س
يف تراجع الطلب على النفط ،وال �سيما
يف ال�صني ،الني ُتعد امل�ستهلك الأكرب
للطاقة يف العامل .وانعك�س ذلك يف
تراجع �أ�سعار خام برنت �إىل �أقل من
دوالرا للربميل لأول مرة منذ �أكتوبر
60
ً
املا�ضي ،كما �سجلت �أ�سعار اخلام

الأمريكي م�ستويات هي الأدنى منذ
�أكتوبر � ً
أي�ضا .وقد توقع بنك باركليز
تراجع �أ�سعار النفط بواقع دوالرين
للربميل خالل عام  ،2020ب�سبب الأثر
االقت�صادي املحتمل لتف�شي فريو�س
كورونا ،ورجح البنك تراجع متو�سط
دوالرا للربميل،
�سعر خام برنت �إىل 62
ً
وانخفا�ض متو�سط �سعر اخلام الأمريكي
دوالرا للربميل.
�إىل 57
ً
لقد ت�سبب انت�شار فريو�س كورونا
يف دول العامل يف الإ�رضار باالقت�صاد
العاملي  ،و�إحداث خلل يف �أ�سواق
الطاقة والعمالت وال�سلع واملواد
اال�ستهالكية والإنتاجية والطريان
وغريه  ،مما حدا بالدول �إىل اتخاذ
�إجراءات عاجلة لوقف الأن�شطة العامة
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص يف
حماولة لل�سيطرة على الو�ضع الراهن
الذي يتفاقم يوم ًا بعد يوم.
وت�ضاف �أزمة الفريو�س �إىل �أزمات
�أخرى يعاين منها عاملنا  ،هي
تراكمات الديون الأوروبية  ،وعدم
ا�ستقرار �أ�سعار الطاقة ،وتذبذب �سوق
العمالت ،وخ�سائر الدول من الكوارث
الطبيعية التي ت�سببت فيها الأمطار
واالحرتار واجلفاف � ،إ�ضافة ً �إىل ذلك
تداعيات خروج اململكة املتحدة من
االحتاد الأوروبي على منطقة اليورو
 ،وت�أثري انت�شار الفريو�س على �أوجه
االقت�صاد.
ف�إنّ توقف حركة الطريان العاملي
 ،و�إغالق منا�شط جتارية وترفيهية
�سيكون له ت�أثري �سلبي على املكا�سب
االقت�صادية  ،و�سيعمل على الإ�رضار
باحلركة التجارية .
وقد ت�أهبت املنظمات الدولية
وم�ؤ�س�سات مالية لدفع حزمة �أموال
حتفيزية القت�صاديات دول مت�رضرة
من فريو�س كورونا  ،فقد دفع �صندوق
النقد الدويل ب  50مليار دوالر كحزمة
مالية ملواجهة �أزمة كورونا  ،وقررت
الواليات املتحدة الأمريكية دفع حزمة
متويل قدرها  500مليار دوالر ،
وال�صني ت�ضخ �أكرث من  173مليار دوالر
 ،لتواجه م�ؤ�س�ساتها الأزمة الراهنة
وبلغت الأ�رضار الناجمة عن االنت�شار
املر�ضي �أكرث من  15مليار دوالر يف
االحتاد الأوروبي  ،و 5مليارات دوالر
بالواليات املتحدة الأمريكية  ،و5
مليارات دوالر يف اليابان  ،وهبوط
اال�ستثمارات اخلارجية يف �أوروبا ل 400
مليار دوالر  ،و�أكرث من  300مليار دوالر

خ�سائر االقت�صاد العاملي  ،وبلغت
خ�سائر �رشكات الطريان العاملية 113
مليار دوالر .
وتت�سارع اجلهود الدولية لإنقاذ
�أ�سواق املال من انهيار مفاجئ كالذي
حدث مع بداية ظهور وباء كورونا ،
و�أثر على �أرباح �رشكات كربى  ،وت�شمل
خطط التحفيز �ضخ �أموال يف البنوك
وامل�صارف وتقييد الإنفاق بقدر الإمكان
وق�رص اجلهود على مكافحة انت�شار
الوباء يف �أوجه الن�شاط التجاري
وال�صناعي وال�صحي واملايل بهدف
احلد من اخل�سائر املحتملة .
وتتوجه اقت�صاديات الدول �إىل اتخاذ
خطوات فاعلة للحد من انت�شار كورونا ،
ودرا�سة الأولويات يف املرحلة الراهنة
� ،إال �أنه من امل�ؤكد �أنّ انت�شار الفريو�س
�أثر �سلب ًا على الأداء االقت�صادي للدول.
لكن برغم هذه اخل�سائر الكبرية
يف �أ�سواق املال و�أ�سواق النفط ،التي
رشا على ما يتحمله االقت�صاد
متثل م�ؤ� ً
العاملي ككل من �ضغوط ب�سبب تهديدات
انت�شار فريو�س كورونا اجلديد؛ ال بد من
ً
عادة
الإ�شارة �إىل �أن مثل هذه الظروف
ً
ومربرة ،ال �سيما
ما تكون متوقع ًة
يف ظل الرتاجع املفاجئ ملعنويات
امل�ستثمرين واملتعاملني يف الأ�سواق،
لكن �رسعان ما تنح�رس هذه ال�ضغوط
مبرور الوقت ،وال �سيما لدى ظهور
�أول بوادر النح�سار خماطر انت�شار
الفريو�س.
وهنا ال بد من الت�أكيد على �أن انت�شار
مثل هذه الفريو�سات وحتولها �إىل �أوبئة
على هذا النحو ،هو �شيء لي�س بالغريب
ّ
فمنظمة
�أو اال�ستثنائي يف ع�رص العوملة،
�سنويا �أكرث
ال�صحة العاملية ت�ستقبل
ًّ
من � 5آالف بالغ مبكر عن �أوبئة متف�شية
حول العامل .كما �أن االقت�صاد العاملي
يتحمل تكلفة �سنوية ترتاوح بني 500
مليار دوالر و 570مليار دوالر ب�سبب
الأوبئة ،وفق تقديرات �صندوق النقد
الدويل واملنتدى االقت�صادي العاملي،
وهي القيمة التي تمُ ّثل نحو  0.7%من
الناجت املحلي الإجمايل العاملي،
كما �أنها تعادل التكلفة التي يتحملها
العامل ب�سبب �أزمة التغري املناخي كل
ثم ف�إن وباء كورونا اجلديد
عام .ومن ّ
وباء جدي ًدا ُي�ضاف �إىل �سجل
لي�س �إال
ً
الأوبئة العاملية لدى منظمة ال�صحة
رجح �أن تنح�رس خماطره
العامليةُ ،
وي ّ
على االقت�صاد العاملي قري ًبا.
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واحة الطفل
ق�صة التاجر واحلمار

يذكر ب� ّ َأن هناك تاجر ملح يحمل ب�ضاعته كل �صباح �إىل ال�سوق
على ظهر حماره ،ويف �أحد الأيام خالل توجه التاجر مع احلمار �إىل
ال�سوق �أنزلق احلمار من على حافة النهر و�سقط باملاء،متكن احلمار
من النجاة والعودة �إىل �ضفة النهر و�شعر بتناق�ص وزن احلمولة على
ظهره ب�سبب ذوبان امللح يف النهر ،بعد هذه احلادثة ما كان من التاجر
�إىل العودة �إىل املنزل من �أجل تعوي�ض كمية امللح املفقودة ثم العودة
�إىل ال�سوق،ولكن كان للحمار ر�أي �أخر فقد �أعجبه ب� ّ َأن النهر يخفف
الوزن الذي يحمله فقام ب�إلقاء نف�سه بالنهر عن ق�صد يف هذه املرة،
ك�شف التاجر خطة احلمار وعاد للمنزل لأخذ امللح ،ولكنه يف هذه
املرة ا�ستبدل امللح بالإ�سفنج ،ويف الطريق لل�سوق �أعاد احلمار الكرة،
ولكن يف هذه املرة بد ً
ال من �أن يفقد احلمار وزن احلمولة ازداد وزنها
لكون الإ�سفنج يقوم بامت�صا�ص املاء� ،ضحك التاجر من احلمار وقال له
� ّ َإن حيلتك قد ك�شفت وال ميكنك خداع �أحد �أكرث من مرة

�ألغاز وحلول �سهلة من هم الفينيقيون

* ما هو
ّ
الذي
ال�شيء
ي�ستطيع امل�شي بدون
�أرجل والبكاء بدون
�أعني؟
ال�سحاب
ّ
* ما هو الوقت الذي ي�ؤَذن
الديك؟
فيه ّ
الديك ال ُي�ؤَذّ ن
ّ
ِ
ال�سكني
أن
�
دزجة
ل
قوي
*
َّ
ّ
ٌّ
ال يرتكُ فيه � ّأي �أثر ,و�ضعيف
حركه؟
ِلدرجة � ّأن النّ�سيم ُي ّ
املاء
ّ
ال�شيء الذي يبيعه
* ما
ِ
�ستعمله ,وال
�صانعه وال يراه ُم
ِ
ي�ستعمله من �آ�شرتاه؟
ال َكفن
* ما ّ
ال�شيء الذي مل يقر�أ
لكنه َيكتب؟
القلم
* ما ال�شيء الذي
لكن غرينا
منتلكه ,
ّ
ي�ستعمله �أكرث منّا؟
إ�سمنا
� ُ

حقوق الأطفال يف التعليم والرتبية
مالذي يتعلمه الأطفال يف الرو�ضة ؟؟
بالن�سبة حلقوق الأطفال يف التعليم
والرتبية يف بالدنا يبدو ب�أن الو�ضع
مب�رش بتحقيق الكثري من االجنازات
يف هذا املجال يف امل�ستقبل القريب
 ،حيث يقول اخلرباء واملخت�صون
يف هذا املجال يف وزارة التعليم
ب�أنهم �صممو وطورو وو�ضعو
برامج خمتلفة ملرحلة التعليم ما
قبل املدر�سي بناءا على احلقائق
املبنية على البحوث والدرا�سات
العلمية اخلا�صة بذلك  ،و�أن تلك
الربامج التعليمية ت�شتمل على جميع
املجاالت التي من �ش�أنها �أن تك�سب
املتعلم ال�صغري خمتلف اخلربات
احلياتية ال�رضورية
واملهارات
 ،والتي تعتمد �أ�صال على املداخل
الكلية واملفاهيم الرئي�سية لتدري�س
جميع املواد .
يتم توزيعها
وهذه املواد
وتنظيمها وترتيبها ح�سب الت�سل�سل
والتتابع النف�سي والنمو الذهني
للأطفال يف هذه ال�سن يف جدول ينفذ
خالل عامني كاملني كما يلي :
�أ -مواد تهدف �إىل تنمية النواحي
للمتعلمني
اجل�سمية احلركية
ال�صغار ب�شكل �صحي .
ب -مواد تهدف �إىل تنمية النواحي
االجتماعية والعاطفية وال�شعورية
واملزاجية .
ج -مواد تهدف �إىل تنمية النواحي
اللغوية والتهجي ال�صحيح واالت�صال
مع البيئة املحيطة .
د -مواد تهدف �إىل تنمية النواحي

ويقال � ّأنهم التجار وامل�ستعمرون
الفنيقيون هم �إحدى �شعوب فينيقيا القدميةُ ،
الذين قدموا من منطقة اخلليج الفار�سي ،يف �سنة  3000قبل امليالد� ،إىل بالد
ال�شام ،و�شمال �أفريقيا ،والأنا�ضول ،وقرب�ص ]١[،ووجدت الأ�صول الأوىل
للفنيقيني يف ال�رشق الأو�سط ،حيث كانوا يتح ّدثون اللغة ال�سامية ،وقاموا
باحتالل �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،وقد �أظهرت احلفريات اال�ستك�شاف ّية
الأخرية التي جرت يف مدينة جبيل الفنيق ّية �أنّ التجارة كانت قائمة بني م�رص
وبيبلو�س يف عام  2800قبل امليالد ،كما وجدت �آثار فنيق ّية مهمة يف ّ
كل من
القد�س ،و�أريحا ،وجمدو ،وبحلول عام  1250قبل امليالد ،كان الفنيقيون
توجه الفنيقيون عرب
مالحون وجتار يف عامل البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�أينما
ّ
ً
ال�ساحل كانوا ي� ّؤ�س�سون م�ستعمرات لهم ،والتي �أ�صبحت فيما بعد دوال م�ستقلة.
�إجنازات الفنيقيون
البحري .عمل الفنيقيون ب�صباغة
املجال
يف
مبعرفتهم
امتاز الفنيقيون
ّ
الأقم�شة باللون الأرجواين والذي كان ي�سمى باليونانية "فيني�سيا" ،وكان يتم
احل�صول عليه من املحار .كان الفنيقيون يعبدون �آلهة اخل�صوبة ،كما وعبدوا
�آلهات متعددة ،و�أطلقوا �أ�سماء خمتلفة عليها ،ومن هذه الأ�سماء :بعل ،و�ستارت،
و�أدوني�س ،وكانوا يق ّدمون �أول مولود جديد �سواء من الب�رش �أم من احليوانات
كقربان �إىل �آلهتهم� .أ�سهم الفنيقيون يف تطوير الكتابة بالأحرف الأبجدية،
ّ
أبجدية �أكرث
اليوناين ،كما تع ّد الكتابة ال
تطور الأدب
والتي كان لها دور ًا يف
ّ
ّ
ّ
تطر ًا و�سهولة من الكتابة امل�سمارية والهريوغليفية الغام�ضة واملع ّقدة .مت ّيز
الفنيقيون بالعمل يف املجوهرات ،والزجاج الذي عرث عليه يف منرود الواقعة
املتعر�ض لهجوم �أ�سد ،كما عملوا يف
النوبي
ي�صور الرجل
يف العراق ،والذي
ّ
ّ
ّ
الطني ،واملرمر ،والنق�ش الفينيقي العاجي امل�صنوع من الأحجار الكرمية،
والعديد من املعادن ،والق�شور ،واخل�شب املوجود يف جميع بلدان البحر
الأبي�ض املتو�سط ،واملناطق املجاورة لآ�سيا ال�صغرى ]٣[.ا�شتُهر الفنيقيون
بعمل املن�سوجات ،وت�صديرها على نطاق وا�سع ،وخ�صو�ص ًا املن�سوجات ذات
القما�ش الأزرق والأرجواين

هل تعلم �أن:

العقلية والفكرية وتنمي فيهم
التفكري الناقد واحلوار والت�سا�ؤل
و�إبداء الر�أي وتقبل �آراء الآخريين
وتك�سبهم املمار�سة والثقة بالنف�س
.
ه -مواد تهدف �إىل تنمية النواحي
الثقافية والأخالقية و ت�شتمل تلك
اللغة والريا�ضيات
املواد على
االجتماعية
والعلوم
والعلوم
والتمثيل
واملو�سيقا والر�سم
والرتبية البدنية والرتبية الفنية
واملمار�سات احلرفية  ،وبالتايل
يقوم الأطفال بت�صميمها وتنفيذ ها
ب�شكل �صحيح ومتكامل حيث تتنا�سق
وتتكامل وتتقاطع كل هذه املواد مع
بع�ضها البع�ض لينفذها املتعلم
ال�صغري  ،حيث ي�صل جمموعها �إىل
حوايل �أربعة ع�رش مادة درا�سية ،
مت اختيارها وت�شكيلها وتب�سيطها
بحيث تنا�سب الطفل يف هذه املرحلة
وتوفر له
الدرا�سية والعمرية
احل�صول على اخلربات العملية
ال�رضورية التي متكنه من �إبراز

�إعداد/
نت�صار حممد
�إ

مواهبه وميوله  ،وبالتايل اكت�شاف
املجال الذي ميكن �أن يبدع فيه
ه�ؤالء املتعلمون  ،كل هذه الربامج
نرجو �أن ت�شكل م�سارا �صحيحا
لهذه املرحلة  ،ح�سب ما يقول
اخلرباء يف هذا املجال يف الوزارة
 ،وهذا ي�صبح �أكرث �أهمية عندما ينفذ
ويو�ضع ب�شكل متواز مع تطبيقاته
العملية جلميع املواد املذكورة ،
وال�شيئ الذي يجب الت�أكيد عليه يف
هذه املرحلة هو �أنه وعند تنفيذ
برامج الدرا�سة يجب �أن يعي املعلم
ب�أن ثمانني يف املئة من هذه املواد
يعتمد على التطبيق العملي ولي�س
الدرا�سة النظرية كما هو احلال يف
املراحل التعليمية املتقدمة  ،فكلما
مكنا الطفل من ممار�ستها عن طريق
اللعب  ،كلما اقرتبنا من حتقيق
�أهداف تلك املواد �أو املناهج �أو
الربامج التعليمية املو�ضوعة لهذه
املرحلة .

اعداد �/صباح حممد �صالح

هل تعلم �أن االن�سان اذا
عط�س وعينيه مفتوحتني فمن

املحتمل �أن تخرج من مكانها.
هل تعلم �أن قلب اجلمربي يقع يف ر�أ�سه .
مدة ذاكرتها اىل 3
هل تعلم �أن ال�سمكة الذهبية ت�صل ّ
ثواين.
هل تعلم �أن املوز من االع�شاب و الطماطم من الفاكهة .
هل تعلم �أن عني النعامة �أكرب من دماغها .
هل تعلم �أن حا�سة التذوق عند الفرا�شة تكون يف قدمها .
هل تعلم �أن الفيل هو احليوان الوحيد الذي ال يقفز .
هل تعلم �أن البط هو الطائر الوحيد الذي ال يوجد �صدى
�صوته .
هل تعلم �أن الوالعة ُعرفت قبل معرفة عود الثقاب .
هل تعلم �أنه عندما ينام الدولفني ُيبقي احدى عينيه
مفتوحة.
هل تعلم �أن النقود م�صنوعة من القطن .
هل تعلم �أنه اذا تناول كلب ال�شكوالتة فانه ميوت .
هل تعلم �أن الفيل عندما يكون حزين فانه يبكي .
هل تعلم �أن النمل ميكن �أن يتحمل وزن يفوق وزنه
بخم�سني �ضعف .
هل تعلم �أن احليوان الذي يبكي عندما يفرح هو التم�ساح .
هل تعلم �أن النملة ال تنقلب اال على جانبها االمين فقط .
هل تعلم �أن الن�سر ينتحر عندما مير�ض .
هل تعلم �أن احل�صان اذا انقطع ذيله ميوت .
هل تعلم �أن اال�سد يخاف عندما ي�سمع �صوت �صياح الديك
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حتت �شعار" ذكريات التاريخ �أ�سا�س للأجيال"

�أغردات تنظم فعاليات عدة �إحياء للذكرى الـ  45ملجزرة الأحد الأ�سود
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /عبده يا�سني
عرف ال�شعب الإرتري ب�صموده
الأ�سطوري يف الت�صدي للأعداء،
ومبا بذله من ت�ضحيات ج�سام يف
مواجهة الظلم واف�شال م�ؤامرات
قوى الهيمنة والإ�ستبداد .يف
م�سرية ن�ضالية فريدة قلما جند
لها مثيال يف العامل .حيث مثل
املوقع الإ�سرتاتيجي الذي يرتبع
عليه ال�شعب الإرتري ومبا
يعنيه من �أهمية ،جغرافية،
وما تزخر به �أر�ضه من ثروات
طبيعية متعددة ،ومنافذ بحرية
مهمة ،و�شواطئ نقية ممتدة
على اطراف مياه البحر الغنية
البحرية
الأحياء
مبختلف
والرثوات املائية الكبرية .مثل
هذا املوقع عامل اثارة لكوامن
الأطماع وال�سيطرة لدى العديد
من القوى الدولية للهيمنة عليه
و�إمتالكه ،و�سعت لتحقيق ذلك
بكل الو�سائل والطرق ،مبا يف
ذلك العدوان والقتل والنهب
واحلرق والت�رشيد .فارتكبت
املجازر ،وعلقت امل�شانق،
واكتظت ال�سجون بالأبرياء من
ابناء هذا ال�شعب .وقد طالت
يد العدوان الغادرة معظم �أجزاء
الوطن ،وقراه وبلداته ومدنه.
فنال كل منها ن�صيبه من هذا
احلقد والث�أر من ف�شل �أو هزمية
يتعر�ض لها جنود الأعداء.
يف هذا ال�سياق ت�أتي جمزرة
الأحد الأ�سود يف �أغردات ،يف الـ
 9من مار�س عام 1975م والتي
راح �ضحيتها امل�آت من الأبرياء
بني �شهيد ومعاق وم�رشد .تلك
املقتلة التي حدثت بدافع الث�أر
من ال�شعب لهزمية تعر�ض لها
العدو على يد الثوار ووحداتها
�أجواء
فتحولت
الفدائية.
املدينة امل�ضيافة �أم امل�ساكني،
املزدانة بروعة حميطها الغابي
العامر ب�أ�شجار الدوم ال�شاخمة،
و�أ�شجار ال�سدر ،ومنتجاته،
و�ضفاف وادي بركة املخ�رضة
بفواكهها وخ�رضواتها املتنوعة،
حتولت اىل �أجواء للنواح
والعويل ،وغرقت يف بركة من
دماء الأبرياء العزل ،وتناثرت
يف �ساحاتها جثث ال�شهداء من
ن�ساء ورجال و�أطفال وعجزة.
فكما هي العادة التي د�أب
الإحتالل الإثيوبي عليها .كان من
ال�رضوري �أن ي�صب جام غ�ضبه
على الأبرياء بعد كل انتكا�سة
يتعر�ض لها يف ميدان املواجهة
مع الثوار� ،أو �أي �صفحة يتلقاها،
فيث�أر جي�شه اجلبان من ال�شعب
امل�سامل وي�ستعر�ض قوته على
الأطفال والن�ساء ،قتال وت�رشيدا
وحرقا ونهبا للمتلكات .ففي
تلك الأم�سية حا�رص جنود العدو

املدينة ،وبد�أوا يف اقتحامها
واطلقوا العنان لنريان ا�سلحتهم
وب�شكل
ب�رشاهة
الر�شا�شة
ع�شوائي يف كل مكان .وداهموا
املنازل لقتل من بداخلها من
ن�ساء واطفال ،ف�شقوا بخناجرهم
بطون احلوامل ،وا�رضموا
النريان يف البيوت .وقد و�صلت
ح�صيلة �ضحايا تلك الهجمة
الرببرية اكرث من  370مواطنا
بريئا ،و�أ�صيب �أكرث من 80
�آخرين ب�إ�صابات بالغة ت�سببت
لهم يف �إعاقات .ومت حرق 350
منزال .وهكذا فقدت املدينة اكرث
من  500مواطن ما بني قتيل
وجريح والجئ �إىل ال�سودان.
لقد كان لهذه احلادثة وقعها
امل�ؤمل يف ذاكرة وعقول �أبناء
املنطقة وكل من �سمع بها من
ال�شعب الإرتري.
�إن ال�شعب الإرتري الذي
تعر�ض مل�ؤامرة ا�ستهدفت وجوده
يف �أر�ضه كان�سان وكذا هويته
الوطنية .حترك ملواجهة هذا
العدوان بكل �صالبة ،معتمدا
على وحدته وقدراته الذاتية،
و�شق طريقه يف م�سرية ن�ضالية
قا�سية ومريرة توا�صلت لأكرث
من ثالثة عقود .حتى حقق
حريته وا�ستقالله التام ،م�ؤكدا
هويته الوطنية بتطلعه لبناء
دولة مزدهرة ي�سودها الأمن
والإ�ستقرار.
لذا مل يتوقف احلراك الن�ضايل
لل�شعب الإرتري بتحقيق الإ�ستقالل
وح�سب ,و�إمنا �أخذ على نف�سه
العهد حلماية مكت�سبات ن�ضاله
وحريته التي جاءت اثر ت�ضحيات
كبرية ،ويبذل ما يف و�سعه من
جهود لت�سليم هذه الأمانة �إىل
الأجيال ال�صاعدة .حيث عمل منذ
اليوم الأول لبزوغ فجر احلرية

دون كلل �أو ملل لإعادة �إعمار
�إرتريا التي تعر�ضت للدمار
والتخريب املمنهج من قبل قوى
الإحتالل التي تعاقبت عليها
لأكرث من قرن ،و التي �أمعنت يف
النيل من �إن�سانها ومقدراتها .وال
زال ال�شعب يعمل بتفاين لعزة
وطنه و�سالمة وحدة �أرا�ضيه
وت�أكيد هويته.
�إحياء الذكرى
عندما اقرتب حلول ذكرى الـ
 45لتلك املجزرة التي وقعت
يف عام 1975م حترك �سكان
�أغردات �إ�ستعدادا لإحيائها من
وقت مبكرا ،فمنذ �شهر بد�أت
الإ�ستعدادات العملية لإحياء
املنا�سبة ،وذلك بالتعاون مع
�إدارة �إقليم القا�ش بركة ،و�إدارة
مديرية �أغردات .وعمل �شعب
�أغدرات يف �إعداد الفعاليات
واملنا�شط التي ميكن �أن تنظم
يف تلك املنا�سبة ،حيث �شاركت
يف جتميع تلك املنا�شط و�إعدادها
كل من وزارة التعليم ،واجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
وغريها من املعنيني .وانطلقت
املنا�شط والفعاليات ب�إجراء

لقاءت توعوية ،للتعريف
بتلك الأحداث وحقيقة ما جرى
فيها� ،سواء للطالب �أو ال�شباب،
وكذلك ملختلف �أفراد ال�شعب يف
كل املواقع ،ومتليك النا�شئية
لتلك احلقائق التاريخية التي
متثل �أمنوذجا لكل الت�ضحيات
التي قدمها ال�شعب الإرتري يف
�سبيل احلرية .حيث ت�ضمنت
الفعاليات التي ا�ستمرت من
ال�سابع وحتى التا�سع من
مار�س برامج تعك�س اجلرمية
الب�شعة و�صمود ال�شعب الإرتري
وت�ضحياته من �أجل �إ�ستقالله
وكرامته.
ويف م�ساء ما قبل يوم الذكرى
توجه �سكان املدينة و�أفردا
اجلي�ش تتقدمهم فرقة املار�شات
الع�سكرية حاملني ال�شموع �صوب
مقربة الأحد الأ�سود .ويف �صبيحة
يوم الذكرى الـ  45للمجزرة
التا�سع من مار�س اجلاري،
نظمت الفعاليات اخلتامية
للذكرى ،حيث توجه اجلميع منذ
ال�صباح الباكر �إىل �ساحة مبقربة
الأحد الأ�سود ،وبد�أت الفعاليات
بح�ضور وزير احلكومات املحلية
ال�سيد /ولدنكئيل �أبرها ،وقائد
اجلبهة الغربية العميد /تخلي
كفالي ،وحاكم اقليم القا�ش بركة
ال�سيد� /أبرها قرزا ،وم�س�ؤويل
فروع الوزارات املختلفة،
والإحتادات الوطنية ،ورجال
حيث كانت البداية
الدين.
بوقوف اجلميع دقيقة حداد على
�أرواح ال�شهداء.
ثم �أو�ضح مدير مديرية �أغوردات
ومن�سق جلنة الإحتفاالت ال�سيد/
اي�ساق طعوم ،بان احياء جمزرة
االحد اال�سود ،هي لتو�ضيح
اجلرائم الرببرية التي ارتكبها
امل�ستعمر الإثيوبي �ضد املواطنني

الأبرياء خا�صة الأطفال والن�ساء،
و�صمود ال�شعب الإرتري� ،أمام
�أطماع الإ�ستعمار ،والهادفة اىل
الق�ضاء على الثورة عرب متزيق
حا�ضنتها ال�شعبية .من قبيل
"�إبادة ال�سمك يتطلب جتفيف"
البحر .كذلك التعريف مبرارة
الن�ضال التحرري وت�ضحياته
والتخطيط للم�ستقبل.
و�أو�ضح املدير العام لق�سم
الثقافة والريا�ضة يف اقليم القا�ش
بركة ال�سيد /ادري�س �صالح ،ان
الهدف من الربنامج �إحياء ذكرى
الت�ضحيات الكبرية املقدمة من
اجل اال�ستقالل وتوثيقها وتعريف
الأجيال بها .
و�ضمن فعاليات الذكرى مت
و�ضع اكاليل الزهور على مقربة
الأحد الأ�سود يف �أوتيت .وكان
يف مقدمة من و�ضعوا اكاليل
الزهور على املقربة .وزير
احلكومات املحلية ال�سيد/
ولدنكئيل �أبرها ،وقائد اجلبهة
الغربية العميد /تخلي كفالي،
وحاكم اقليم القا�ش بركة ال�سيد/
�أبرها قرزا .كما نظمت عملية
غر�س �شجرة ال�شهيد ،وتليت يف
املنا�سبة �أ�سماء  108من �أولئك
ال�شهداء ،ونا�شد املتحدث من
مكتب اجلبهة ال�شعبية ،اجلميع،
قائالعلى كل من يعرف �شيئا عن
�إ�سم �أي فرد ممن مل نتمكن احل�صول
على ا�سمه� ،إبالغ مكتب اجلبهة
ال�شعبية بتلك املعلومات.
ويف نهاية الفعاليات ،او�ضح
حاكم اقليم القا�ش بركة يف
كلمته �أن �أحياء هذه الذكرى ميثل
ا�سهاما يف التعريف بالت�ضحيات
التي بذلها ال�شعب الإرتري يف
احل�صول على حريته وانعتاقه،
ونقل حقائق تلك املرحلة
التاريخية اىل الأجيال القادمة.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد()116

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

الذكرى الثانية والثالثون لتدمري جبهة نادو �إز
�إعداد�/سليمان حممد �سعد
عاما على
بعد مرور �سبعة وع�رشين ً
بدء الن�ضال امل�سلح الإرتري من �أجل
عاما من
التحرير وبعد �أربعة ع�رش
ً
ديكتاتورية الدرق الع�سكرية � ،شهدت
�إرتريا معركة تاريخية ذات �أهمية
كبرية.ففي تلك املعركة التي جرت
من 17وحتى  19مار�س لعام 1988
دمرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا
القيادة الع�سكرية الإثيوبية املعروفة
بنادو �إز التي كانت متمركزة يف جبهة
نقفة وحررت مدينة �أفعبت من دن�س
امل�ستعمر �.إن زوال قيادة نادو �إز
وحترير مدينة افعبت �أنهى اجلمود
الع�سكري حيث �أثبت �إنتقال اجلبهة
ال�شعبية من مقاومة حمالت العدو يف
دفاعات ال�ساحل �إىل �شن حمالت مالحقة
العدو يف كافة ارجاء الوطن حتى يتم
حترير كامل الرتاب االرتري .تلك
املعركة التاريخية التي �شنها اجلي�ش
ال�شعبي ت غريت املعادلة و�إنقلبت
موازين القوى ل�صالح الثورة الإرترية
من �أجل احلرية بعد �إبادة �أقوى قيادة
ع�سكرية �إثيوبية التي متركزت يف
جبهة نقفة ملدة ع�رش �سنوات.
وقبل �أربعة �أ�شهر من املعركة

ومن خالل املحاوالت الفا�شلة التي قام
بها الدرق �إثر تلك العملية عني العقيد
قيتانه هيلي كقائد جديد جلبهة نادو
ليحل حمل اجلرنال تاريكو �أين الذي
�أعدمه منق�ستو يف فرباير  .1988وبعد
�أن مت الإ�ستيالء على �أفعبت من قبل
اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا ،
ظهر منغي�ستو على �شا�شة التلفزيون

االرتريون نحتاج يف جميع االحوال �أن
نكون على معرفة بتاريخنا الع�سكري
الذي له وظيفة مدنية و�سيا�سية تخدم
بناء الأمة من �أجل �أن ن�صبح مواطنني
مطلعني وفخورين .
بعد م�ؤمترها الثاين والوحدوي يف
عام  1987قررت اجلبهة ال�شعبية
لتحرير �إرتريا تكثيف عملياتها

�إرتريا التي غريت ميزان القوى ل�صالح
مقاتلي احلرية اال�شاو�س.
نفذت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا العملية من �أربعة �أجنحة وفق ًا
لتخطيطها الع�سكري احلكيم  ،حيث
متكنت من حترير مدينة �أفعبت خالل
� 48ساعة .فقد نظام الدرق يف تلك
العملية  18000جندي من قواته و 50

الكربى كان قد �شن مقاتلو اجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إرتريا غارة ناجحة
على نادو �إز �أحلقت الدمار يف العتاد
واالرواح للعدو و�ساعدتهم على اختبار
القدرة القتالية الفعلية للقيادة .وقد
�أجرب ذلك الهجوم حاكم نظام الدرق
الإ�ستعماري منغ�ستو هيلي ماريام
�أن ياتي بنف�سه على متني طائرته
املروحية �إىل املوقع لي�شاهد ما حدث
ولال�ستماع �إىل تف�سري قائد قيادة نادو
�إز اجلرنال تاريكو �أين الذي �أعدمه
منغ�ستو يف وقت الحق ولإعطاء �أوامر
جلي�شه من اجل القيام برد فعل عاجل.

الإثيوبي و�أعلن بل�سانه "من الآن ف�صاع ًدا
كل �شيء �إىل �ساحة املعركة".
يجب التذكري على �أن التاريخ
الع�سكري لإرتريا مل يقت�رص فقط على
�أفعال القوات امل�سلحة بل �إ�شتمل اي�ض ًا
على االن�ضباط واال�ستخبارات والروح
القتالية العالية للجي�ش وتعاون
املدنيني وتن�سيقهم و�إ�رشاكهم يف �إدارة
احلرب بهدف خلق �صورة �شاملة يف
�صنع هذا لتاريخ.وميكن �أن يح�صل
املرء على فهم هذه احلقيقة من خالل
القيام بدرا�سة عميقة على حرب الثالثني
عام ًا التحررية التي خا�ضها ال�شعب
االرتري �ضد الإ�ستعمار الإثيوبي.فنحن

الع�سكرية لت�رسيع حترير البالد من
لذلك
امل�ستعمر الإثيوبي.ووفق ًا
نفذت يف ذلك العام وحده 168
عملية يف جبهات خمتلفة مبا يف ذلك
خلف خطوط العدو. ،وقد لعبت تلك
مهما يف متهيد الطريق
دورا ً
العمليات ً
للعملية اال�سرتاتيجية التي جرت يف
عام  1988واملعروفة بعملية حتطيم
جبهة نادو �إز.
كانت قيادة نادو �إز عبارة عن جي�ش
قوي يبلغ  22000جندي متركز يف
جبهة نقفة ملدة ع�رش �سنوات .وقد كان
زوال القيادة واحده من �أهم العمليات
اال�سرتاتيجية للجبهة ال�شعبية لتحرير

دبابة و � 100شاحنة و  60مدفع ثقيل
و  20مدفع م�ضاد للطائرات وع�رشات
الآالف من الأ�سلحة اخلفيفة .مت حتطيم
مركز ثقل اجلي�ش الإثيوبي وفقد
الدرق واحدة من �أكرث جي�شه خربة
وجتربة يف احلرب .وبذلك مت القب�ض
على املقدم �أفورقي وا�سي املفو�ض
ال�سيا�سي للجي�ش الإثيوبي يف �إرتريا
والعديد من كبار القادة
الع�سكريني الآخرين.
ولقد هزت موجات
ال�صدمة الناجمة عن
تدمري نادو الأ�سا�س
ال�سيا�سي لأدي�س �أبابا
و�صدمت يف جميع
�أنحاء القارة مو�سكو
التي كانت احلليف
الداعم لنظام الدرق
باخلرباء الع�سكريني
والعتاد احلربي  .وللمرة الأوىل منذ
بداية التدخل ال�سوفيتي يف �إرتريا مت
يف تلك العملية البطولية �أ�رس ثالثة
م�ست�شارين ع�سكريني �سوفييت اثنان
منهم برتبة عقيد يف املعركة .ويف
تلك االثناء و�صف با�سيل ديفيد�سون
 ،م�ؤرخ �إفريقيا البارز احلدث ب�أنه "
يعترب من �أحد �أكرب االنت�صارات التي
حققتها حركة حترير يف �أي مكان منذ
ديان بيان فو".
كان تدمري قيادة نادو �إز نقطة
االرترية
حتول بالن�سبة للثورة
لكونها حققت فيها مكا�سب �سيا�سية
وع�سكرية هائلة.كما �أظهرت العملية

بتحرير �أفعبت بان م�صري حترير
�إرتريا قد �أو�شك والهزمية النهائية
لدكتاتورية منق�ستو الع�سكرية ما
هي �إال م�س�ألة وقت ق�صري .كما �أعطى
االنت�صار الع�سكري يف معركة �أفعبت
قوة التحرر ال�شعبي وقوة التفاو�ض.
كما �أظهرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا يف تلك املعركة كفاءة ع�سكرية
متفوقة لك�سب الن�رص على اجلي�ش
الإثيوبي املدعوم من ال�سوفيت.
فالتن�سيق بني خمتلف وحدات اجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إرتريا والقيادة
احلكيمة للجي�ش والتنفيذ الدقيق
للخطة املقرتحة وان�ضباط اجلي�ش
و�صموده الفائق يف املعركة جعل
الن�رص ممكنا .ويقول اال�سرتاتيجي
الع�سكري ال�صيني �صن ت�سو " �إنه
يف احلرب ال ي�سعى الإ�سرتاتيجي
املنت�رص للمعركة �إال بعد الت�أكد
من حتقيق الن�رص ،فعلى اجلرنال
املاهر �أن يرى الن�رص قبل الذهاب �إىل
احلرب .ويف هذه احلالة كان القادة
الع�سكريون للجبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا ماهرين يف ح�ساب الن�رص قبل
القتال.والدليل على ذلك كان قد �ألقى
ال�شهيد اللواء قرزقهري عندماريام
(وت�شو) ع�شية معركة �أفعبت خطابا
تاريخيا على جي�شه .وقال وهو واقف

�أمام جي�شه بثقة" :لقد جئنا �إىل هنا
للم�شاركة يف مرا�سم دفن قيادة نادو".
وبناء على خربته الوا�سعة وجتاربه
ً
قادرا على توقع
القتالية كان بالفعل
ً
زوال نادو �إز.وهذا مثال وا�ضح على
�أن القادة الع�سكريني يف اجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إرتريا كانوا يثقون
يف مقاتليهم ويعرفون �أنهم �سينت�رصون

يف املعركة.
�أجرب تدمري جبهة نادو �إز نظام
الدرق وحلفائه على فقدان التوازن
وظهرالي�أ�س ب�شكل وا�ضح عليهم .حيث
قرر قادة اجلي�ش الإثيوبي تفجري
�شاحناتهم ودباباتهم وق�صفوا املدنيني
العزل رد ًا على خ�سارتهم و�إذاللهم يف
�ساحة املعركة.ويف �إطار ذلك ارتكب
النظام يف  12مايو  1988م مذبحة
ب�شعة يف مدينة �شعب قتل فيها ده�س ًا
بالدبابات  400مدين بريء معظمهم
من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ.
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حواء �سليمان عبد القادر
احلياة املدر�سية من اروع الفرتات
التى يق�ضيها املرء يف حياته فهي
مليئة بالن�شاط والفرح بعيدة عن
الهموم والك�أبة،لكن هناك بع�ض
الظواهر التى جتعل من هذه الفرتة
اجلميلة من ا�سو�أ الكوابي�س التى
يعي�شها الطالب.
لقد ا�صبح م�ألوفا ر�ؤية طالب
يتنمرون على اخرين او يكيلون لهم
ال�شتائم ال ل�شيء �سوى الثبات انهم
ي�ستطيعون فعل مايريدون.
ويعرف الأب امل�ؤ�س�س للأبحاث
حول الظاهرة يف املدار�س دان
�ألوي�س ،التنمر املدر�سي على �أنه
�سلوك عدواين متعمد من جانب طالب
�أو �أكرث بهدف �إحلاق الأذى اجل�سدي
�أو النف�سي بطالب �آخر ،ب�صورة
متكررة وطوال الوقت ،وميكن �أن
تكون هذه الأفعال ال�سلبية بالكلمات
مثل التهديد والتوبيخ وال�شتائم،
كما ميكن �أن تكون باالحتكاك
اجل�سدي كال�رضب والدفع والركل،
�أو حتى دون ا�ستخدام الكلمات �أو
التعر�ض اجل�سدي مثل التك�شري
بالوجه �أو الإ�شارات غري الالئقة �أو
اال�ساءات املكتوبة� ،أو العزل من
الأن�شطة واملنا�سبات االجتماعية
بهدف احل�صول على النفوذ والهيمنة
وال�سيطرة ،وهو �شكلٌ من �أ�شكال
الإ�ساءة للآخرين ،ويحدث عندما
ي�ستخدم فرد �أو جمموعة (املتنِّمر
املتنمر عليه) قوتهم يف االعتداء
�أو
َّ
على فرد �أو جمموعة (ال�ضح َّية)
ب�أ�شكال خمتلفة.
انواع التنمر:
مت ت�صنيف �أنواع التنمر طبقًا
لل�سلوكيات على النحو التايل:
التنمر الذي ي�شمل الإ�ساءة اللفظية �أو
اخلطية :وهو الإ�ساءة اللفظية �أو
الكتابة التي يتعر�ض لها ال�شخ�ص
ال�ضحية.
التنمر الذي ي�شمل العنف :وي�شمل
التهديد واالعتداء على ال�ضحية.
التحر�ش اجلن�سي :وهو االعتداء على
ال�ضحية جن�س ًيا ،وي�شمل اجلن�سني
الذكر والأنثى.
العن�صرية :وهو نوع من التنمر
يقوم فيه املتنمر بال�سخرية من
ال�ضحية ب�سبب �شكله �أو لون ب�رشته
�أو دينه.
الت�سلط الألكرتوين :وهو ا�ستخدام
الكمبيوتر �أو الهاتف لرتويع
ال�ضحية �أو تهديده.
�أ�سباب الظاهرة
ترجع الدرا�سات التى ن�رشتها
جملة منال االلكرتونية �أ�سباب ظهور
التنّمر يف املدار�س �إىل التغيرّ ات التي
حدثت يف املجتمعات الإن�سانية،
واملرتبطة �أ�سا�سا بظهور العنف
والتمييز بكل �أنواعه ،واختالل
العالقات الأ�رسية يف املجتمع،
وت�أثري االعالم على املراهقني يف
املراحل املتو�سطة والثانوية،
وعدم قدرة �أهل ه�ؤالء الطلبة
ُنمرين على �ضبط �سلوكاتهم.
املت ّ
يخربين احد الطالب ان هناك طالب
يكربونه يف العمر يراقبون االطفال
وي�ستفردون باحدهم ثم ي�أخدون كل
ماميلكه من مال او وجبات خفيفة،
وي�ستمر االمر يوميا ،هذا عدا عن
االهانات وال�شتائم التى يكيلونها
الخرين.
والبع�ض االخر يقوم باطالق
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ظاهرة التنمر خطر يهددطالب املدار�س
وله ت�أثريه على م�ستقبل الطفل
االلقاب امل�سيئة ملن يجدونهم اقل
منهم قوة او قدرة وي�ستمرون يف
اهانتهم وتعذيبهم.
لكن االمر يتجاوز اىل ارتكاب
مثل هذه االفعال على طالب اخرين
وهكذا دواليك .ويكون لهذا الإيذاء
�أثر نف�سي على الطفل ميتد ملراحل
متقدمة من العمر ،وقد يت�سبب يف
الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة� ،أو يقود
�إىل االنتحار يف بع�ض الأحيان كما
ي�ؤكد باحثون.
حديثة
�إح�صائيات
وك�شفت
لليون�سكو �أن ربع مليار طفل
يتعر�ضون للتنمر يف املدار�س من
�إجمايل مليار طفل يدر�سون حول
العامل.
كما اكد تقرير لليوني�سكو ن�رش
العام املا�ضي �أن العنف املدر�سي
والتنمر من �أبرز امل�شاكل حول
العامل ،التي تطال نحو ثلث طالب
املدار�س وت�ؤثر على �صحتهم العقلية
وم�ستوى حت�صليهم الدرا�سي.
و�أ�صدرت "يوني�سكو" يف مار�س من
العام املا�ضي تقرير ًا حتت عنوان
"ما وراء الأرقام ،و�ضع حد للعنف
املدر�سي والتنمر" ،خالل منتدى
التعليم العاملي لعام  2019يف
لندن ،يو�ضح خطورة امل�شكلة ،وما
حققته بع�ض البلدان من تقدم كبري
يف احلد منها �أو احتوائها.
وبناء على بيانات مف�صلة و�أدلة
�شاملة عن العنف والت�سلط يف
املدار�س ذكرها التقرير ،وتغطي
 144بلد ًا و�إقليم ًا يف جميع املناطق،
�أفاد ثلث الطالب تقريب ًا الذين
�شملهم البحث بتعر�ضهم للتخويف
من �أقرانهم يف املدر�سة ،مرة واحدة
على الأقل يف ال�شهر املا�ضي،
كما تت�أثر ن�سبة مماثلة بالعنف
اجل�سدي.
وبح�سب بيانات "يوني�سف" ،يعد
التنمر اجل�سدي الأكرث �شيوع ًا بني
�أنواع التنمر يف العديد من املناطق،
با�ستثناء �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا،
حيث ت�سود البلطجة النف�سية.
ولفتت البيانات �إىل �أن العنف
املدر�سي والبلطجة ي�ؤثران على
كل من الطالب والطالبات .ففي
حني تنت�رش البلطجة البدنية بني
الأوالد ،تعد البلطجة النف�سية �أكرث
انت�شار ًا بني الفتيات .ومع التقدم
التكنولوجي ،يتزايد التنمر عرب
الإنرتنت والهواتف املحمولة.
يتعر�ض الأطفال
ومن الأرجح �أن
ّ
الذين ُينظر �إليهم على �أنهم خمتلفون
ب�أي �شكل من الأ�شكال للم�ضايقة.
وميثل املظهر اجل�سدي �أكرث الأ�سباب
للتنمر ،يف
�شيوع ًا لتعر�ض الطالب
ّ
حني تتعلق الأ�سباب الثانية الأكرث
�شيوع ًا التي ذكرها الطالب يف
درا�سة اليوني�سيف ال�سابقة بالعرق
�أو اجلن�سية �أو اللون.
وهناك اثار �صحية على ظاهرة

التنمر التى متار�س �ضد الطالب
يف املدار�س  ،فوفق درا�سة لرابطة
العلوم النف�سية ن�رشها موقع
�ساينتفيك نيوز امريكيان ،ف�إن
تكرار ممار�سة فعل التنمر يف مرحلة
الطفولة يقود �إىل خماطر �صحية
طويلة الأمد يف البلوغ� ،إذ ت�ؤثر
العوامل النف�سية على �صحة القلب
والأوعية.
وقد تتبعت الدرا�سة التي نُ �رشت يف
دورية "علم النف�س" التابعة لرابطة
العلوم النف�سية ،جمموعة من 300
رجل �أمريكى من البي�ض وال�سود يف
الن�صف الأول من الثالثينيات من
عمرهم ،و�أظهرت �أن �ضحايا التنمر
آثارا
يف مرحلة الطفولة عانوا � ً
�سلبية يف مرحلة البلوغ.
و�أو�ضحت الدرا�سة املن�شورة
نهاية �أبريل  2019والتي قادتها
الباحثة يف جامعة بيت�سربغ كارين
�إيه ماثيوز� ،أن معظم الرجال الذين
تعر�ضوا للعنف والتنمر يف مرحلة
الطفولة كانوا �أكرث عر�ضة لتدخني

ال�سجائر ،و�إدمان املاريجوانا،
نظرا للتجارب ال�صعبة التي مروا
ً
بها .كما الحظ الباحثون خالل
متابعتهم حلاالت بعينها على مدى
عاما ميل املتنمرين لأن يكونوا
20
ً
�أكرث عدوانية� ،أما َمن تعر�ضوا
للتنمر فتطورت لديهم م�شكالت
ج�سدية ،ل�شعورهم ب�أنهم مل يتم
التعامل معهم ب�شكل عادل ،كما
كانوا �أقل تفا�ؤلاً ب�ش�أن م�ستقبلهم.
وربط البحث التعر�ض للتنمر
بالإ�صابة ب�إجهاد نف�سي من قبيل
الغ�ضب والعدوانية ،وبالتايل
زيادة امل�شكالت ال�صحية مثل
النوبات القلبية وال�سكتة الدماغية
وارتفاع �ضغط الدم ،وعلَّل ذلك ب�أن
العنف يقود �إىل تفاعالت مرهقة بني
املتنمرين و�ضحاياهم .
وت�شري النتائج �إىل �أن حتديد
الأطفال املعر�ضني خلطر التنمر
والتدخل املبكر للحيلولة دون
ذلك ،قد ي�ؤدي �إىل فوائد �صحية
ونف�سية طويلة الأمد حتى يف مرحلة
البلوغ.
و�أوردت الدرا�سة مناذج ملا يعانيه
الطفل ُ
املعت َدى عليه ،و�أ�شارت �إىل
�أن "�أكرث من  % 40من الأطفال يت�أثر
�أداءهم الأكادميي بالتنمر ،كما �أن

كلاًّ من �ضحايا العنف وممار�سيه
يحتاجون �إىل امل�ساعدة للتوقف عن
التنمر".
فقد وجدت درا�سة �أجريت يف
نيوزلندا � ّأن الأ�شخا�ص الذين
يتعر�ضون للتنمر والأ�شخا�ص
الذين يمُ ار�سون التنمر لديهم �أفكار
انتحارية �أكرب من غريهم.
وقد وجدت درا�سة �أُخرى � ّأن ثمانية
طالب يف املرحلة الثانوية يتغيبون
يوما واحد على الأقل
عن املدر�سة
ً

�أ�سبوع ًيا خوفً ا من ان يتعر�ضوا
للتنمر.
ويف الواليات املتحدة الأمريكية
�أو�ضحت درا�سة �أُخرى � ّأن  % 50من
طالب املدار�س يتعر�ضون للتنمر.
�أ�رضار التنمر ال ت�شمل فقط
ال�شخ�ص ال�ضحية التنمر ،فال�شخ�ص
ُ
املتنمر هو � ً
أي�ضا �ضحية ل�سوء
الرتبية الأ�رسية ،واالجتماعية،
ويجب معاجلته نف�س ًيا �إذا �أردنا
التخل�ص من هذه الظاهرة.
عالج الظاهرة
عامليا قامت اليوني�سيف بت�أ�سي�س
حمالت م�ضادة للتنمر يف معظم
الدول التى تعاين من الظاهرة
و�ساعد ذلك يف تقليل ن�سب احلاالت
امل�سجلة حول العامل .
كما ت�شري جملة منال االلكرتونية
ان �أول خطوة لعالج هذه امل�شكلة
هو االعرتاف بوجودها ،تليها
مرحلة الت�شخي�ص للوقوف على
حجم هذه الظاهرة يف مدار�سنا
وحتديد امل�ستويات الدرا�سية
التي تنت�رش فيها �أكرث من غريها،
ومعرفة الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
انت�شار التنمر .عندئذ ميكننا �أن
نعمل على �إيجاد حلول لهذه امل�شكلة
التي تنت�رش �أكرث يف الدول الغربية
ب�سبب التغيريات التي حتدث يف
املجتمعات وت�أثري الإعالم الذي
غيرّ كثري ًا من �سلوكيات الأطفال
واملراهقني ،وامتد ت�أثريه لي�شمل
حتى �سلوكيات البالغني.
كما يجب ان تكون هناك حلول على
م�ستوى اال�رسة واملدر�سة ،فعلي
م�ستوى اال�رس يجب عليهم معرفة
اال�سباب التى ت�ؤدي بابنائهم اىل ان
ي�صبحوا عنيفني ،وهل لذلك عالقة
بتح�صيلهم الدرا�سي او با�سباب
اخرى ثم معاجلة تلك اال�سباب

وتقدمي اال�ست�شارات النف�سية له.
اما على امل�ستوى املدر�سي يجب
على املدار�س ان تقوم بتوعية
املعلمني بخطورة التنمر على
الطالب ج�سديا وعقليا و�صحيا.
والعمل على تطوير برنامج
مدر�سي وا�سع بالتعاون بني الإدارة
واملعلمني
والطلبة
الرتبوية
و�أولياء الأمور واملجتمع املدين،
بحيث يكون هدف هذا الربنامج
هو تغيري ثقافة املدر�سة ،وت�أكيد
االحرتام املتبادل ،والق�ضاء على
التنمر ومنع ظهوره .ومن املفيد
جدا يف هذه احلالة االنطالق من
برنامج �ألوي�س ملكافحة التنمر
الذي مت تطويره يف الثمانينيات من
قبل العامل النف�سي الرنويجي دان
�ألوي�س ( .)Dan Olweusويهدف
الربنامج ملكافحة التنمر وم�ساعدة
الأطفال على العي�ش ب�شكل �أف�ضل
وجعل بيئة املدر�سة �أكرث ايجابية.
وقد ا�ستخدم برنامج �ألوي�س يف �أكرث
من اثني ع�رشة دولة على نطاق العامل
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن حاالت
التنمر يف املدار�س التي ا�ستخدمت
هذا النظام قد تراجعت بن�سبة 50%
خالل عامني .ويعترب �أهم جزء يف
برنامج �ألوي�س هو ت�شجيع �شهادة
ال�شهود �أو (الغالبية املهتمة) من
الطلبة الذين مل يتعر�ضوا للتنمر
ومل يقوموا بالتنمر على �أحد ،ويتم
تطبيق هذا الربنامج على مدى عدة
�سنوات ،تتخللها وقفات لتقومي
النتائج ولقيا�س مدى فعاليته يف
التقليل من انت�شار ظاهرة التنمر
والتخفيف من حدة �آثارها.
وح�سب املجلة وليكون الربنامج
العالجي فعاالً ،البد �أن ي�شمل الأمور
التالية:
ـ توعية املعلمني والأهايل والطلبة
مباهية �سلوك التنمر وخطورته.
ـ �إ�رشاك املجتمع املدين وال�رشكاء
امل�ؤ�س�ساتيني للمدر�سة يف حماربة
الظاهرة.
ـ ت�شديد املراقبة واليقظة
الرتبوية للر�صد املبكر حلاالت
التنمر.
ـ و�ضع برامج عالجية للمتنمرين
بال�رشاكة مع املخت�صني يف علم
النف�س.
ـ و�ضع ميثاق للف�صل يو�ضح
حقوق جميع الأطراف وواجباتهم
على �شكل التزام ي�شارك اجلميع يف
�صياغته والتوقيع عليه.
ـ تنظيم �أن�شطة موازية تهتم بتنمية
الثقة بالنف�س وت�أكيد واحرتام
الذات.
ـ ت�شجيع ال�ضحايا على التوا�صل
مع املخت�صني يف حالة تعر�ضهم
ل�سلوكيات التنمر.
ـ �إثارة النقا�شات يف الف�صل
وا�ستغالل اللعب البيداغوجي من
خالل لعب دور ال�ضحية للإح�سا�س
ب�شعورها يف موقف التنمر.
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لوكاكو يك�شف الفارق بني �إنرتميالن و مان�ش�سرت يونايتد معنويات �أرتيتا جيدة وبتح�سن م�ستمر

حتدث روميلو لوكاكو ،جنم نادي
�إنرتميالن الإيطايل ،عن الفارق بني
ناديه احلايل وجتربته ال�سابقة
يف مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي.
وحتدث لوكاكو ،يف ت�رصيحات

نقلتها �صحيفة مان�ش�سرت
�إيفننج نيوز ،عن �سبب
مغادرته قلعة الأولد
ترافورد ،قائ ً
ال �”:أن مير
الالعب مبو�سم �سيء �أمر
يمُ كن �أن يحدث للجميع
يف م�سريتهم ،وهو ما
حدث يل” .و�أكمل ُ
املهاجم
البلجيكي حديثه قائ ً
ال
”:كان يجب �أن �أتخذ قرار ًا،
كان لزام ًا علي �أن �أذهب
ٍ
مكان ما حيث يمُ كنني التعلم
�إىل
�أكرث ،والعمل مع �شخ�ص ُيريدين”.
وعن الفارق بني مان�ش�سرت يونايتد
و�إنرتميالن ،قال لوكاكو ”:التدريب

ٍ
بجد
ُهنا مخُ تلفُ ،هنا �أنت تعمل
�أكرب ،حتدثت مع �أ�شلي يوجن
بخ�صو�ص هذا ال�ش�أنُ ،هناك الكثري
من االختالفات” .و�أ�شاد الهداف
لوكاكو بالرتابط بني �أفراد الفريق
يف الإنرت ،و�أ�ضاف  ”:عندما ت�شاهد
كيف نلعب ،اجلميع يعمل ،نحن
الفريق الأكرث �رشا�سة يف الدوري،
ُ
املدرب و�ضع ذلك فينا”ُ .يذكر �أن
لوكاكو جنح يف �إقناع جماهري الإنرت
يف �أول موا�سمه مع الفريق ،و�سجل 17
هدف ًا مع النرياتزوري يف الدوري هذا
املو�سم ،يحتل بهم املركز الثالث
يف جدول هدايف الدوري بعد ت�شريو
�إميوبيلي و كري�ستيانو رونالدو.

قال املالكم البلغاري كوبرات بوليف
اول ام�س اخلمي�س �إن نزاله �أمام بطل
العامل يف الوزن الثقيل الربيطاين
�أنطوين جو�شوا ت�أجل ب�سبب تف�شي
وبوليف (38
فريو�س كورونا.
عاما) بطل �أوروبا ال�سابق للهواة
يف وزن فوق الثقيل وهو املتحدي
الر�سمي جلو�شوا على لقب االحتاد
الدويل للمالكمة .وقال بوليف �إن
النزال رمبا يقام يف نهاية العام بدال
من  20يونيو على ملعب توتنهام
هوت�سبري يف لندن كما كان متفقا
عليه .ومل يعد بالإمكان �إقامة النزال

يف امللعب الذي يت�سع
لـ� 62ألف متفرج بعد �أن
قرر االحتاد الأوروبي
(يويفا) ت�أجيل بطولة
�أوروبا �إىل  2021ما يعني
�أن �إعادة جدولة مباريات
الدوري الإنكليزي املمتاز
املتوقف قد تقام يف
ال�صيف .وقال بوليف
امللقب با�سم "كوبرا"" :من
امل�ستحيل �إقامة النزال يف
 20يونيو رغم �أين جاهزا
متاما .النزال �سيقام بعدها بعدة

�أ�شهر ورمبا يف نهاية العام".

ت�أهل املنتخب امل�رصي لكرة اليد
�إىل �أوملبياد طوكيو  2020بعدما
توج بلقب ك�أ�س الأمم الإفريقية للمرة
ال�سابعة يف تاريخه عقب فوزه
على نظريه التون�سي  27-23الأحد
املا�ضي يف املباراة النهائية ب�صالة
راد�س يف العا�صمة تون�س.
وجنح املنتخب امل�رصي يف �إنهاء

ال�شوط الأول
ل�صاحله بفارق
�أربعة �أهداف
مع
()15-11
الثواين الأخرية
هدف
بف�ضل
�صا ر و خي
ليحيى الدرع.
من
وبالرغم
حما و ال ت
تون�س لتقلي�ص
الفارق ،حافظ
العبو منتخب
م�رص على تقدمهم بفارق � 5أهداف قبل
ع�رش دقائق من نهاية املباراة (24-
 .)19وتوقفت املباراة يف الدقيقة
 28من ال�شوط الثاين بعد �أن قامت
جماهري املنتخب التون�سي ب�إلقاء
زجاجات مياه على العبي م�رص
بجانب نزول �أحد امل�شجعني �أر�ضية
�صالة راد�س ،ومت ا�ستكمال املباراة

بعد عودة الهدوء �إىل ال�صالة.
وحاول منتخب تون�س تقلي�ص
الفارق والعودة يف املباراة لكن
الفراعنة خرجوا بها اىل بر االمان
 ،27-23وجنحوا يف حتقيق
االنت�صار الأول لهم يف تاريخ
مواجهاتهم �أمام تون�س على �أر�ضها
وو�سط جماهريها .و�أحرز منتخب
اجلزائر املركز الثالث بعد الفوز
على �أنغوال  .32-27و�سيخو�ض كل
من املنتخبني التون�سي واجلزائري
ملحق الت�صفيات امل�ؤهلة للأوملبياد
خالل الفرتة من � 17إيل  19ني�سان/
�أبريل مع كل من فرن�سا وكرواتيا
والربتغال و�أملانيا و�سلوفينيا
وال�سويد .يذكر �أن منتخبات تون�س
واجلزائر و�أنغوال والر�أ�س الأخ�رض
واملغرب والكونغو الدميقراطية
�ضمنت امل�شاركة يف بطولة العامل
لكرة اليد والتي �ستحت�ضنها م�رص يف
عام .2021

ت�أجيل نزال بني بوليف وجو�شوا ب�سبب فريو�س كورونا

الت�سيو يحدد �سعر التخلي عن �سافيت�ش

منتخب م�صر يتوج بك�أ�س افريقيا وي�شارك يف الأوملبياد

�إرجاء اللقاءات الثالثة الأوىل من الدوري املا�سي
�أعلن منظمو الدوري املا�سي لألعاب
القوى الثالثاء اول ام�س �إرجاء
اللقاءات الثالثة الأوىل ملو�سمه الذي
كان من املقرر ان ينطلق يف �أبريل
املقبل ،ب�سبب املخاوف العاملية
من تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد.
وبذلك� ،سيتم �إرجاء لقاءات الدوحة
(� 17أبريل) و�شنغهاي ( 16مايو)،
واللقاء الثالث الذي كان من املقرر
يف التا�سع من مايو يف مدينة �صينية
ثانية مل تكن هويتها قد حددت بعد.
و�أو�ضح املنظمون يف بيانهم �أن قرار
الإرجاء "اتخذ بعد ت�شاور وثيق مع
اللجان املنظمة ،ال�سلطات املحلية،
واالحتاد الريا�ضية الناظمة" .وذكّ ر
املنظمون ب�سل�سلة �إجراءات تتخذها
دول عدة للحد من تف�شي وباء
"كوفيد "-19الذي �أودى بحياة �أكرث

من � 6500شخ�ص،
ومنها قرار قطر منع
الرحالت اجلوية من
دول عدة لفرتة 30
يوما ،والإجراءات
التي
ال�صارمة
تفر�ضها ال�صني حيث
كانت مدينة ووهان
الأ�سا�سية
الب�ؤرة
و�أفاد
للفريو�س.
املنظمون عن حتديد
� 13أغ�سط�س موعدا
جديدا للقاء �شنغهاي ،يف حني ترك
حتديد موعد جديد للقاءين الآخرين
�إىل وقت الحق ،مع التلميح �إىل �أنهما
قد يقاما بعد اللقاء اخلتامي ملو�سم
الدوري املا�سي ،املقرر يف زوريخ
ال�سوي�رسية بني التا�سع من �سبتمرب

�أكد نادي �أر�سنال الإنكليزي لكرة
القدم اول ام�س اخلمي�س �أن معنويات
مدربه الإ�سباين ميكل �أرتيتا جيدة
وهو بات يف حال "�أف�ضل بكثري"
معاودا العمل من منزله ،بعد �إ�صابته
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أعلن النادي اللندين الأ�سبوع
املا�ضي �إ�صابة �أرتيتا ( 37عاما)
بفريو�س "كوفيد ،"-19يف خطوة
تطلبت و�ضع كامل �أفراد الفريق يف
احلجر ال�صحي لفرتة �أ�سبوعني.
ويف ظل �إ�صابة �أرتيتا وبعده العب
ت�شل�سي كالوم هاد�سون�-أودوي،

اتخذت رابطتا الدوري املمتاز
"برمريليغ" ودوري كرة القدم
الإنكليزية ("اي �أف �أل" املعنية
بالدرجات الثالث الأخرى
للبطولة املحلية) ،قرارا
بتعليق املناف�سات حتى مطلع
�أبريل ،وهي فرتة مت متديدها
اىل ختام ال�شهر املذكور� ،إثر
اجتماع للرابطتني وال�سلطات
املعنية بكرة القدم الإنكليزية.
و�أ�شار �أر�سنال يف بيان اىل ان
"ميكل ي�شعر بحال �أف�ضل بكثري".
وتابع "معنوياته جيدة ،ويقوم
املف�صلة مع املدربني
ب�إعداد اخلطط
ّ
(يف اجلهاز الفني) ويتحدث اىل
الالعبني ب�شكل دوري".
وكان �أرتيتا ذكر يف من�شور له على
موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك
�أنه تعافى" :لقد خ�ضعت لتحاليل
وجاءت �سلبية و�أثبتت �آنني تعافيت
من الفريو�س� .أ�شكر الله والالعبني
وكل من �ساندين".

و 11منه .و�أدى فريو�س كورونا
امل�ستجد اىل فر�ض قيود وا�سعة
عامليا على حركة التنقل وال�سفر،
ودفع �إىل �إرجاء العديد من الأحداث
الريا�ضية يف خمتلف املناف�سات
وفر�ض ما ي�شبه �شلال كامال عليها يف
الفرتة الراهنة.

�أكدت تقارير �صحافية �إيطالية
اول ام�س اخلمي�س �أن الت�سيو
ي�شرتط مبلغ  120مليون يورو
من �أجل التخلي عن خدمات
الالعب ال�رصبي �سريجي
�سافيت�ش.
ميلينكوفيت�ش
عدة �أندية �أوروبية عن
وعبرّ ت ّ
اهتمامها ب�ضم العب الت�سيو يف
املريكاتو ال�صيفي على غرار
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
يف ظل امل�ستوى الالفت الذي يقدمه �سافيت�ش خالل املو�سم احلايل .و�سجل
�سافيت�ش ( 25عام ًا) خم�سة �أهداف بالإ�ضافة لقيامه بـ 7متريرات حا�سمة يف
خمتلف البطوالت هذا املو�سم .ويحتل الت�سيو و�صافة الدوري الإيطايل بـ62
نقطة وبفارق  ،و�رضب "وباء كورونا" بع�ض ًا من العبي الدوري الإيطايل على
غرار العبي يوفنتو�س ،دانييلي روغاين والفرن�سي بالز ماتويدي بالإ�ضافة
�إىل �إ�صابة مهاجم �سمبدوريا الدويل مانولو غابياديني بفريو�س "كوفيد."-19
وبعد ذلك� ،أعلن فريق �سمبدوريا ت�سجيل �أربع حاالت عند الالعبني وهم املدافع
الغامبي عمر كويل ،العب الو�سط ال�سويدي �ألبني �إيكدال ،املهاجم �أنتونيو
ال غومينا والعب الو�سط الرنوجي مورتن ثور�سبي� ،إ�ضافة �إىل طبيب الفريق
�أميديو بالداري .كما ك�شف نادي فيورنتينا عن �إ�صابة ثالثة العبني هم املهاجم
باتريك كوتروين والأرجنتيني جرمان بي�سيال وال�رصبي دو�شان فالهوفيت�ش.

وفاة الالعب بيرت ويتينغهام عن عمر ً 35
عاما

تويف الالعب ال�سابق لأ�ستون فيال
الإنكليزي وكارديف �سيتي الويلزي،
بيرت ويتينغهام عن عمر  35عام ًا
مت�أثر ًا با�صابة تعر�ض لها نتيجة
حادث �سقوط ،بح�سب ما �أعلن كارديف
اول ام�س اخلمي�س .وكان ويتينغهام
طريح الفرا�ش يف امل�ست�شفى منذ
ال�سابع من مار�س احلايل بعد �سقوطه
على ر�أ�سه يف حادث ح�صل داخل �إحدى
حانات بلدة باري ال�ساحلية .وبح�سب
ما ورد� ،سقط العب الو�سط ال�سابق
على ال�سالمل بعد م�شاهدة مباراة
�إنكلرتا وويلز يف بطولة الأمم ال�ست
للعبة الركبي .وقال كارديف يف بيان
له "بقدر كبري من احلزن ،علينا �إبالغ
اجلماهري ب�أن بيرت ويتينغهام قد تويف
عن  35عام ًاُ .ف ِط َرت قلوبنا" ،م�ضيف ًا
"�إن خرب الوفاة املبكرة واملفاجئة

لبيرت قد هزنا".
وبد�أ ويتينغهام الذي دافع
عن �ألوان املنتخب الإنكليزي
حتت  21عام ًا ،م�سريته
الكروية مع �أ�ستون فيال وتوج
مع الأخري بلقب ك�أ�س �إنكلرتا
لل�شباب عام  .2002وخا�ض
 66مباراة مع الـ"فيلينز" بني
 2003و ،2007تخللها �إعارته
لبرينلي ودربي كاونتي ،قبل
االنتقال �إىل كادريف �سيتي
الذي دافع عن �ألوانه من 2007
حتى  .2017وبلغ ويتينغهام مع
الفريق الويلزي نهائي ك�أ�س �إنكلرتا
عام  2008حيث خ�رس الفريق �أمام
بروت�سموث �صفر ،-1و�إىل نهائي
ك�أ�س الرابطة الإنكليزية املحرتفة
حيث خ�رس ورفاقه �أمام ليفربول
بركالت الرتجيح .وكان ويتينغهام
مع الفريق الويلزي حني فاز بلقب
الدرجة الأوىل الإنكليزية عام ،2013
ما خوله العودة �إىل دوري الكبار
يف �إنكلرتا للمرة الأوىل هبوطه من
الدرجة الأوىل �سابق ًا عام .1962
وبعد  450مباراة مع كادريف ،انتقل
�إىل بالكبرين روفرز الذي لعب معه
ملو�سم واحد ( )2017-2018قبل �أن
ي�ضع حد ًا مل�سريته الكروية.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد()116

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

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

على يد �أ�شبال �سمبل بالدوري العا�صمي

مب�شاركة � 15سيدة قدمن من كافة االقاليم

�إحتاد الدراجات الهوائية يقدم دورة ت�أهيلية لتمكني املراة يف احلقل الريا�ضي دندن ينقاد للخ�سارة الثانية على التوايل
�إ�ستكماال جلهود تقوية م�شاركة املر�أة
يف املحافل الريا�ضية  ،يقدم الإحتاد
العام للدراجات الهوائية دورة ت�أهيلية
خم�ص�صة لل�سيدات.
ويف �إفتتاح الدورة الت�أهيلية التي
ي�شارك فيها  15ممثلة من كافة الأقاليم
� ،أو�ضح رئي�س االحتاد العام للدراجات
الهوائية ال�سيد /تولدي يوهن�س يف كلمة
�ألقاها ب�إن الدورة يرجى منها �أن ت�ساهم يف
رفع �أعداد ال�سيدات امل�شاركات يف من�شط
الدراجات الهوائية على م�ستوى البالد ،
ومتكني االقاليم من �ضمان امل�شاركة يف
كافة اال�ستحقاقات الريا�ضية التي تقام
يف املجال.
الدورة التي تقام يف الفرتة من الع�رشين

ولغاية الثاين والع�رشين من مار�س اجلاري
 ،تقدم من طرف �أع�ضاء االحتاد العام
للدراجات الهوائية  ،وتتطرق �أ�ساليب
التدريب اال�سا�سية يف اللعبة  ،وطرق

االدارة والفر�ص القائمة لهذه الفئة من
املجتمع والتحديات التي تواجهها وكيفية
تعزيز اجلهود والتجارب والعالقات بني
امل�شاركات يف الدورة.

ما ي�ضع موعد انطالق ن�سخة العام  2020من البطولة يف املجهول

�إلغاء جائزة موناكو و�إرجاء �سباقي هولندا و�إ�سبانيا

�أعلن منظمو بطولة العامل للفورموال
واحد اخلمي�س �إلغاء جائزة موناكو الكربى
و�إرجاء جائزتي هولندا و�إ�سبانيا ،والتي
كانت كلها مقررة يف مايو ،على خلفية
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،ما
ي�ضع موعد انطالق ن�سخة العام  2020من
البطولة يف املجهول.
و�أفاد االحتاد الدويل لل�سيارات (فيا)
بداية انه "ب�سبب التف�شي العاملي امل�ستمر
لـ+كوفيد ،-19+وبعد نقا�شات مع
بطولة العامل للفورموال واحد واملروجني
الثالثة (لل�سباقات املذكورة) ،مت اليوم
الت�أكيد ان جائزة هولندا الكربى وجائزة
�إ�سبانيا الكربى وجائزة موناكو الكربى،
�سيتم �إرجا�ؤها".
و�أ�شارت بطولة العامل اىل "جتميد"
ال�سباقات يف ظل "الو�ضع الراهن لفريو�س
كورونا امل�ستجد" ،وذلك "ل�ضمان �صحة
ِ
امل�سافرة ،امل�شاركني يف
و�سالمة الفرق
البطولة ،وامل�شجعني ،وهذه تبقى �أولوية
بالن�سبة �إلينا".
لكن املنظمني عادوا يف وقت الحق
و�أعلنوا �إلغاء جائزة موناكو التي تعد
من �أ�شهر مراحل البطولة و�أكرثها جذبا
للأنظار ،وذلك بقرار من منظميها
املحليني .و�أو�ضح بيان �صادر عن بطولة
العامل "للمرة الأوىل منذ العام ،1954
لن تردد �شوارع موناكو �صدى �سيارات
الفورموال واحد ،بعدما �أعلن نادي موناكو
لل�سيارات �إلغاء ن�سخة هذا العام من جائزة
موناكو الكربى".
و�أو�ضح النادي يف بيان ان الإلغاء يعود
اىل ظروف فريو�س كورونا "وم�سار تطوره
غري املعروف ،ونق�ص الإدراك ب�ش�أن
ت�أثريه على بطولة العامل للفورموال واحد
 "2020وما يرتبط بذلك جلهة حت�ضريات
الفرق و�إجراءات العزل ال�صحي وقيود
ال�سفر واحلاجة لتجنيد نحو  1500متطوع
لتنظيم ال�سباق الذي يقام يف �شوارع
الإمارة الواقعة يف جنوب فرن�سا ،ويخط

م�ساره بني معاملها ال�شهرية مثل الكازينو
ومرف�أ اليخوت الفخمة.
و�أ�ضاف "لن تكون �إقامة ال�سباق ممكنة
يف هذه الظروف" ،علما ب�أن الإلغاء �أتى
بعيد �إعالن �إ�صابة �أمري موناكو �ألبري الثاين
بفريو�س "كوفيد."-19
وكان من املقرر ان تقام جائزة هولندا
الكربى بني الأول من مايو والثالث منه
(وذلك يف عودتها اىل بطولة العامل للمرة
الأوىل منذ العام  ،)1985على ان تليها
جائزة �إ�سبانيا (بني الثامن من مايو و10
منه) ،و�أخريا جائزة موناكو الكربى (بني
 21مايو و 24منه).
 البطولة تنطلق متى ت�صبح �آمنة -وحتى الآن ،يبقى ال�سباق الأول املدرج
يف موعده على جدول بطولة العامل ،هو
جائزة �أذربيجان الكربى (بني اخلام�س من
يونيو وال�سابع منه) ،علما ب�أنه كان مقررا
ان يكون املرحلة التا�سعة من البطولة.
لكن املنظمني مل يتطرقوا يف �إعالنهم
اليوم ملوعد ا�ستئناف البطولة ،واكتفوا
بالقول "يتوقع فيا وبطولة العامل
للفورموال واحد بدء مو�سم بطولة العامل
 2020مبجرد ان ي�صبح من الآمن القيام
بذلك بعد مايو ،و�سيوا�صالن مراقبة و�ضع
فريو�س +كوفيد -19+ب�شكل م�ستمر".
وفر�ض الفريو�س ت�أثريه بقوة على عامل
�سباقات الفئة الأوىل ،كما فعل يف خمتلف
الن�شاطات الريا�ضية حول العامل ،والتي
�أ�صبحت يف و�ضع �شلل �شبه كامل يف ظل
�إجراءات احلد من تف�شي "كوفيد"-19
الذي �أودى حتى اخلمي�س بحياة �أكرث من
ت�سعة �آالف �شخ�ص.
وكان من املقرر ان يبد�أ مو�سم 2020
لبطولة العامل للفورموال واحد منت�صف
مار�س بجائزة �أ�سرتاليا الكربى على
حلبة �ألربت بارك يف مدينة ملبورن .لكن
املخاوف العاملية من تف�شي الفريو�س
وان�سحاب فريق ماكالرين بعد ثبوت
�إ�صابة �أحد �أفراده ،دفعوا اىل �إلغاء ال�سباق

الأ�سرتايل ،والحقا �إرجاء جائزتي البحرين
وفيتنام.
وان�ضم ال�سباقان الأخريان اىل جائزة
ال�صني التي كان قد مت الإعالن عن
�إرجائها �سابقا بعد ظهور الفريو�س للمرة
الأوىل يف مدينة ووهان ال�صينية ،ما �أرج�أ
عمليا انطالق املو�سم من مار�س اىل مايو،
قبل ان يت�أخر ب�شكل �إ�ضايف تبعا للقرار
املتخذ اليوم.
وكان منظمو بطولة العامل قد �أعلنوا
الأربعاء تقدمي موعد الإجازة ال�صيفية
ال�سنوية ومتديد فرتتها ،لتعوي�ض ت�أخري
انطالق املو�سم.
و�أكد املنظمون ان "فرتة الإجازة
ال�صيفية مت تقدميها و�إطالة مدتها يف
ظل تف�شي فريو�س كورونا" ،مو�ضحني
ان هذه الفرتة "التي عادة ما تكون
لأ�سبوعني يف �أغ�سط�س ( )...نقلت اىل
مار�س و�أبريل".
وباتت فرتة الإجازة التي مينع فيها
على الفرق �إجراء �أي اختبارات 21 ،يوما
بدال من �أ�سبوعني .ومن املفرت�ض ان
يجمد ذلك عمل الفرق يف هذه الفرتة يف
ّ
ظل القيود العاملية املفرو�ضة للحد من
تف�شي الوباء وا�ضطرار بع�ضها لفر�ض
حجر �صحي كامل على �أفرادها ،وي�سمح يف
الوقت عينه ب�إعادة جدولة �سباقات م�ؤجلة
ونقل موعدها اىل ال�صيف.

توا�صلت �أول �أم�س اخلمي�س مناف�سات
دوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم
االو�سط ملو�سم 2019م 2020/م ،
ب�إقامة ثالثة مباريات هامة �إحت�ضنها
ا�ستاد ا�سمرا الدويل.
ويف �أهم اللقاءات التي جمعت يوم
اخلمي�س  ،حقق فريق �رشكة �سمبل فوزا
غاليا على ح�ساب مناف�سه فريق دندن
بهدف نظيف.
وجاء هدف فريق �سمبل الوحيد يف
اللقاء بوا�سطة الالعب برهاين حماري يف
الدقيقة احلادية والثالثني .
بهذه النتيجة  ،تلقى فريق دندن �أحد
الفر�سان املناف�سني على لقب الدوري
العا�صمي هذا املو�سم  ،ثاين خ�سارة له
هذا املو�سم على يد الفرق ال�صغرية.
�أما ثاين املواجهات  ،ف�أنتهت مل�صلحة
فريق عدولي�س الذي عاد من بعيد وقلب
الطاولة على مناف�سه فريق قزاباندا
بنتيجة ثالثة �أهداف مقابل هدف واحد.
وبكر الالعب طاهر حممد نور يف �إفتتاح
ال�سجل التهديفي للمباراة بحلول الدقيقة
اخلام�سة لفريقه قزاباندا  ،لينتهي على
وقعه ال�شوط االول بتقدم قزاباندا بهدف

رغم و�صوله �إىل ملعب �سيجنال �إيدونا بارك يف يناير املا�ضي

هاالند يوا�صل الهيمنة على جوائز البوند�سليجا

وا�صل �إيرلينج هاالند مهاجم
بورو�سيا دورمتوند ،ح�صد اجلوائز
الفردية يف الدوري الأملاين ،وذلك رغم
و�صوله �إىل ملعب �سيجنال �إيدونا بارك
يف يناير املا�ضي.
و�أعلن املوقع الر�سمي للبوند�سليجا،

يف املريكاتو ال�صيفي القادم

كوتينيو يوافق على العودة للربميريليج
يوافق الربازيلي فيليب كوتينيو ،جنم
بر�شلونة املعار �إىل بايرن ميونخ ،على
اللعب يف الربميريليج املو�سم املقبل.
ويلعب كوتينيو مع بايرن على �سبيل
الإعارة ،حتى نهاية املو�سم اجلاري ،مع
�أحقية ال�رشاء ،لكن من املرجح �أال يفعل
النادي البافاري هذا ال�رشط يف النهاية.
وبح�سب �صحيفة "مريور" الربيطانية،
ف�إن كوتينيو �أبدى موافقته على اللعب
لأحد فرق الربميريليج ،على �سبيل
الإعارة يف املو�سم اجلديد.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن كوتينيو ،على
الأرجح� ،سيقاتل من �أجل اال�ستمرار
يف بر�شلونة ،الذي طاملا حلم باللعب
بقمي�صه ،قبل التفكري يف العودة للدوري
الإجنليزي املمتاز.
وارتبط كوتينيو باالنتقال �إىل توتنهام،
ال�صيف املا�ضي ،لكن االتفاق مل يتم،
بينما ربطته بع�ض التقارير بالعودة �إىل
ناديه ال�سابق ليفربول.

وحيد.
يف ال�شوط الثاين  ،دون الالعب
هينوك مكئيل هدفني متتاليني
لفريقه عدولي�س عند الدقيقتني الثالثة
واخلام�سة وال�سبعني على التوايل  ،قبل
�أن ي�ضيف الالعب �سامئيل هيلو الثالثني
لفريقه عدولي�س يف �أخر االنفا�س من
املباراة التي خرج منها اال�صفر العريق
غامنا بالنقاط الثالثة.
ويف ثالث املباريات  ،حقق فريق �سقن
للبناء فوزا غاليا علىال�صاعد حديثا اىل
م�صاف دوري الكبار فريق براديزو بهدف
دون مقابل.
ويدين فريق �سقن بهذا الفوز اىل
العبه جنا حماري الذي احرز هدف االنت�صار
الغايل عند الدقيقة الع�رشين .
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
البطولة االقليمية يوم غدا االحد باقامة
مواجهتني جتمع االوىل بني البحراالحمر
املت�صدر للرتتيب العام بر�صيد 13
نقطة يف مواجهة جتمعه مع نظريه فريق
براديزو �صاحب النقاط اخلم�س  ،بينما
تدور الثانية قمة املرحلة بني عدولي�س
والتحرير.

وتردد ا�سم النجم الربازيلي كذلك يف
�ستامفورد بريدج ،خالل الأ�شهر الأخرية،
لكن البلوز ح�صلوا على توقيع املغربي
الدويل ،حكيم زيا�ش ،مع اهتمامهم ب�ضم
الثنائي تيمو فرينر وجادون �سان�شو.

اليوم اخلمي�س ،تتويج �صاحب الـ 19
عاما بجائزة �أف�ضل العب �صاعد يف
ً
امل�سابقة على مدار �شهر فرباير/
�شباط املا�ضي.
وح�صل الدويل الرنويجي على
متفوقا
�أعلى ن�سبة من الأ�صوات،
ً
على �إ�سماعيل جاكوب�س العب كولن،
وكري�ستوفر نكونكو من اليبزيج.
وبذلك ،حافظ مهاجم دورمتوند
على اجلائزة لل�شهر الثاين على
التوايل ،بعدما ظفر بها لأول مرة عن
�أدائه يف يناير املا�ضي.
وتعد هذه اجلائزة هي الثالثة لهاالند
منذ ظهوره الأول يف البوند�سليجا،
بعدما توج بجائزة �أف�ضل العب يف
يناير املا�ضي ،وكذلك �أف�ضل العب
�صاعد.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
عادل �صالح

�أقوال م�أثورة تقدم كليتها هدية لزوجها املري�ض يف عيد ميالده

يف �سطور
ال�سري جون روبرت فني
(2004 – 1927م)
هو عامل �أدوية �إجنليزي ،ح�صل على
جائزة نوبل يف الطب �سنة  1982بامل�شاركة
مع ال�سويديني �سوين برغ�سرتوم وبنغت
�صمويل�سون.
ولد فني يف "تاردبيغ" مبقاطعة "وور�سرت�شاير" لأب ترجع �أ�صوله �إىل
مهاجرين رو�سيني و�أم من عائلة من مزارعي "وور�س�سرت�شاير" .در�س
جورج روبرت فني مبدر�سة امللك �إدوارد يف �إدغبا�ستون بربمنغهام ،ثم
در�س الكيمياء يف جامعة برمنغهام عام 1944م ،وح�صل على الدكتوراه
يف علم الأدوية من جامعة �أك�سفورد عام 1953م.
عمل جورج روبرت فني مبعهد العلوم الطبية الأ�سا�سية التابع لكلية
ً
عاما) ،قام خاللها بتطوير بع�ض
جراحي �إجنلرتا بجامعة لندن ملدة (18
تقنيات املقاي�سة البيولوجية .نال جورج روبرت على جائزة نوبل يف الطب
عام 1982م لأبحاثه حول الأ�سربين التي اكت�شف فيها �أنه يكبح تكون
الربو�ستاغالندين.
يف عام 1973م ترك جورج روبرت فني العمل الأكادميي وعمل مدير ًا
للأبحاث مب�ؤ�س�سة ويلكام الدوائية .ويف عام 1984م نال لقب فار�س
(�سري) ،ثم عاد يف عام 1985م �إىل العمل الأكادميي يف معهد وليام
هاريف للأبحاث بكلية الطب التابعة مل�ست�شفى �سانت بارثولوميو التي
ت�سمى الآن مدر�سة بارت�س ولندن وامللكة ماري للطب وطب الأ�سنان.
تويف جورج روبرت فني يف التا�سع ع�شر من نوفمرب عام 2004م يف
م�ست�شفى برن�سي�س امللكي مبدينة "كنت" ،من جراء م�ضاعفات ك�سور
�أ�صيب بها يف �ساقة وفخذه يف مايو من نف�س العام.

اال�سماء ومعانيها
 �ساجع -:امل�ستوى او امل�ستقيم. �ساجي -:ال َّلني او الناعم او الهني اوال�ساكن اواخلفيف. �ساحق -:املهلك اواملبيد او الطويل البعيد. �سادح -:املخ�ضب او الدائم الإخ�ضرار. �سادن -:خادم الكعبة ال�شريفة. �سارح -:ال�شريف او ال�سيد او ال�سخري او الذي مي�شي لي ًال.
 �ساري -:املرافق يف الليل.ال او متطر لي ً
 �سارية -:ال�سحابة التي ت�سري لي ًال.
 �ساطع -:املنري او امل�شع اوامل�ضيء. �ساعدة -:م�ؤنثة مل�ساعد او الرئي�س.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1550م -:التوقيع على "معاهدة �إ�سطنبول"بني الدولة العثمانية والدولة ال�صفوية.
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1801م -:ن�شوب معركة �أبو قري يف الإ�سكندريةبني القوات الربيطانية والفرن�سية بالقرب من �أنقا�ض نيكوبولي�س يف م�صر.
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1804م -:اعتماد قانون نابليون يف القانوناملدين الفرن�سي.
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1935م -:ال�شاه ر�ضا بهلوي ي�صدر قرا ًرا يق�ضيبتحويل ا�سم "دولة فار�س" �إىل �إيران.
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1961م -:فرن�سا والواليات املتحدة توقعانعلى اتفاق لبناء قمر �صناعي م�شرتك.
 يف احلادي والع�شرين من مار�س عام 1975م� -:إلغاء من�صب الإمرباطور يف �إثيوبيا،والإعالن عن قيام اجلمهورية.

من �أقوال العظماء

 عندما يقال لك يجب �أن تكون حياتك�أف�ضل فلي�س معنى ذلك �أن تغريها ..
و�إمنا �أن حت�سن النظر �إليها(.جمهول)
 �أنا ا�سري على ثالث مبادىء  :افعلما هو �صواب  ,وقدم كل ما با�ستطاعتك ,
واظهر للنا�س دائما ب�أنك مهتم مبا يحدث.
(لو هولتز)
 �أبط�أ النا�س يف قطع الوعود �أحر�صهمعلى الوفاء بها(.توما�س بني)
 الروح العظيمة تواجه دائما معار�ضةمن متو�سطي الذكاء�(.ألربت �أين�شتاين)
 الكنز احلقيقي هو احلب الذي تتلقاهممن هم حولك  ,فذلك الكنز غالبا ما
يدوم حتى بعد ان تفقد �صحتك(.اوج
ماندينو)
ّ
 �أف�ضل دليل على ح�سن �أدبك حتملكّ
لقلة �أدب غريك(.يو�سف بدر البدر)
 ال تكن خائفا من فقدان الفر�ص ,فوراء كل ف�شل فر�صة جديدة بع�ضهم
يتمنى لو انه مل ي�ضعها(.ليلي توملن)
 �أنك ل�ست بحاجة ل�شخ�ص يكملنق�صك � ،أنت بحاجة لطموح  ،و�شغف
يدفعك للحياة  ،بحاجة ل�شيء ال جتده �إال
يف نف�سك(.ت�شي جيفارا)
 َلنف�سه بت�أم ٍّل
على ال ْإن�سان � ْأن ينظ َر ِ
وعمق َقبل �أن َ
ينتقد ال َآخرين(.موليري)
ٍ
 من �شاور النا�س �شاركها يف عقولها.(علي بن �أبي طالب)
 ال�شك داء خميف يدمر النخوةيف النفو�س ،ويقتل املحبة يف القلوب،
ويطفئ بريق االميان يف العينني(.كوليت
خوري)
 �إذا مل يعجبك �شيئا ما  ..غريه ,ف�إنمل ت�ستطع تغيريه  ..غري موقفك منه.
(مايا اجنيلو)
 املثابرة تغلب الذكاء ،وال�صرب يغلباحلظ ...والعربة دائمًا بالنتيجة.
(اني�س من�صور)
 �إن النا�س ّيقدرون الرجل حق
ً
دائما ،حني يحتاجون �إليه(.ليو
قدره
تول�ستوي)
 من ال يتمتع بذاكرة يف غاية القوةفالأف�ضل له �أال يخاطر بالكذب(.مي�شيل
دي مونتني)
 الق�شة يف البحر يحركها التياروالغ�صن على ال�شجرة حتركه الريح
والإن�سان وحده هو الذي حتركه الإراده.
(م�صطفى حممود)

قدمت امر�أة بريطانية
هدية غري متوقعة لزوجها
يف عيد ميالده اخلم�سني،
وتربعت له بكليتها لإنقاذ
حياته .ويقول مدير
الأعمال "�ستيفن كيل�سي" �إن
حياته كانت على املحك،
وهو يخ�ضع جلل�سات غ�سيل
الكلى ملدة �أربع �ساعات يف
ثالث مرات يف الأ�سبوع،
حتى �أخربته زوجته
"تري�سي" باخلرب ال�سار.
وقال "�ستيفني" ،الذي
مت ت�شخي�ص �إ�صابته بالتهاب الأوعية
الدموية يف �أكتوبر من عام2018م،
كانت هناك �أوقات كنت �أمتنى �أن �أموت
فيها ،لذا عندما قالت "تري�سي" �إن
الفحو�صات �أظهرت �أن كليتها منا�سبة
يل يف عيد ميالدي اخلم�سني� ،رسعان ما
انهمرت دموعي من الفرح".
يت�سبب املر�ض النادر يف م�ضاعفة
حجم خاليا الدم احلمراء ومهاجمة
الأع�ضاء الأ�سا�سية مثل الكليتني ،بح�سب
�صحيفة "مريور" الربيطانية.
وكانت العملية ناجحة التي ا�ستغرقت
ت�سع �ساعات يف امل�ست�شفى العام يف
"�شيفيلد" يف الع�رشين من فرباير املا�ضي

 ،ويتعافى الزوجان الآن يف منزلهما يف
"روثرهام" ،جنوب "يورك".
قالت "تري�سي" التي تبلغ من العمر
( 45عام ًا) "كانت هديتي له يف عيد ميالده
اخلم�سني .لقد �سجلت ا�سمي كمتربعة
ب�أع�ضائي منذ �سنوات ،لكن تقدمي جزء
من ج�سدي ملن �أحب و�أنا ال �أزال على قيد
احلياة �أف�ضل بكثري".
ويخطط الزوجان الآن ليكونا �سفريين
ملنظمة "نورثن جينريال" املعنية
مب�ساعدة املر�ضى الآخرين لال�ستعداد
لعمليات زرع الكلى ،وزيادة الوعي
حول التربع بالأع�ضاء

كلبة ترعى وتهتم بقرد �صغري يتيم

ُتظهر �صور مثرية للم�شاعر كلبة حامال
يبدو �أنها تبنت قرد ًا ر�ضيعا يتيما بعد
ت�سميم �أمه على يد ال�سكان املحليني يف
مدينة هندية  .وقال امل�صور "براكا�ش
بادال" والذي يبلغ من العمر ( 48عاما)،
الذي التقط ال�صور يف قرية بالقرب من
"هيما�شال برادي�ش" والتي تقع يف �شمال
الهند"يبدو �أن القرد كان يبلغ من العمر

(� 10أيام) عندما قام ال�سكان املحليون
بت�سميم �أقاربه ب�سبب تدمري القرود
للمحا�صيل" ،و�أ�ضاف" :وجنا هذا
الر�ضيع وتبنته الكلبة .وعلى الرغم من
وجود �رصاعات بني القرود والكالب يف
بع�ض الأحيان ،ف�إن عالقته مع هذه الأم
�أكرث �أهمية".
وتابع قائال�" :شعرت �أنه عندما
�شاهدت الكلبة ر�ضيعا �صغريا جدا ُترك
مبفرده وال يوجد �أحد لرعايته ،دفعتها
غريزة الأمومة للمبادرة بتبنيه حتى
لو كان ينتمي �إىل نوع �آخر" .و�أ�شار
يف نهاية حديثه �إىل �أن "هذا النوع من
العالقات هو در�س للب�رش الذين �أ�صبحوا
�أنانيني ويقتلون بع�ضهم البع�ض ملجرد
�أن الآخر ينتمي �إىل دين �أو فريق
خمتلف".

عازفة ت�شيلو ت�ستخدم ورق التواليت ب�شكل مبتكر !!!.. ...
ت�صدرت و�سائل الإعالم ومواقع
التوا�صل االجتماعي م�ؤخرا �أنباء
كثرية حول زحام �شديد على �رشاء
ورق التواليت ،ونق�صه يف بع�ض
املتاجر جراء �إقبال النا�س ال�شديد
على �رشائه .من جانبها ن�رشت
عازفة الت�شيلو الأمريكية ،وطالبة
الدكتوراه بجامعة تك�سا�س"رايلي
هارود" يف �صفتحها على في�سبوك
مقطع فيديو ت�ستخدم فيه بكرة من ورق التواليت يف العزف ،حيث تعزف مب�صاحبة
البيانو ،جزءا من �أغنية البجعة املحت�رضة التي كتبها امل�ؤلف املو�سيقي
الفرن�سي"كاميل �سان �صاين الذي عا�ش يف الفرتة مابني عام (1921 – 1835م).
تقول الأ�سطورة اليونانية القدمية التي تعود �إىل القرن الثالث قبل امليالد �إن
البجعة تغ ّني �أغنية جميلة يف اللحظة التي ت�سبق موتها مبا�رشة (تغريدة البجعة)،
�أغنية جميلة واحدة تغنيها مرة واحدة قبل �أن متوت� ،صورة جميلة انتقلت من
اليونان يف القرن الثالث قبل امليالد حتى �سان �صان�س ،الذي تخيل �أغنية البجعة
املحت�رضة لآلة الت�شيللو مب�صاحبة البيانو ،لتكون احلركة الثالثة ع�رشة من
"كرنفال احليوانات" ،العمل الذي مل ير�ض عنه امل�ؤلف ،ومل يعزف يف حياته
با�ستثناء تلك الأغنية ،ذلك ال�صولو لآلة الت�شيللو والذي ارتبط بالآلة ،وارتبط
ب�أ�سطورة البجعة ،وفكرة العتبة التي تعربها البجعة والإن�سان وجميع الكائنات
احلية يف اجتاه واحد نحو املجهول.

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة منوعات
Sabur Printing Services

