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اجلمعية الوطنية للتوحد واالعاقة الذهنية تعقد م�ؤمترها الثالث

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

نقفة :اعمال نفري فعالة
حلل م�شكلة مياه ال�شرب
يقوم �سكان مدينة نقفة باعمال نفري فعالة الجناح اجلهود املن�سقة اجلارية
بالتن�سيق مع ادارة مديرية نقفة و�رشكائها يف التنمية للحد من م�شكلة مياه
ال�رشب ال�صاحلة.
االعمال اجلارية لإكتمال امل�رشوع يف الزمن املحدد له بتنظيم النفري الذي
ي�شارك فيه ال�سكان واملوظفني احلكوميني ت�شمل حفر ومدخطوط �أنابيب
املياه.
هذاوعلم بان م�صادر املياه املتوفرة يف وادي وقريت ت�ؤمن متطلبات مياه
ال�رشب ملدينة نقفة.
وتو�ضح املعلومات الواردة من ادارة مديرية نقفة بان االدارة بالتن�سيق مع
�رشكائها تعمل على حل اال�شكاليات فيما يتعلق متطلبات مياه ال�رشب ال�صاحلة
حيث ا�ستطاعت اعداد حفاير واليزال بع�ضها قيد االن�شاء.

عقدت اجلمعية الوطنية للتوحد
واالعاقة الذهنية يف الـ رابع
والع�رشين من نوفمرب اجلاري
م�ؤمترها الثالث با�سمرا.
القى �ضيف ال�رشف رئي�س
اجلمعية ال�سابق ال�سيد /كفالي
قربي ميكائيل كلمة او�ضح
فيها،رغم ان اجلمعية الوطنية
للتوحد واالعاقة الذهنية عملت
� 8سنوات منذ ت�أ�سي�سها ،اال
انها هي�أت ار�ضية �صلبة و�سريت
مهمام جيدة مقارنة بفرتة عملها.
وذكر بانه جرت ان�شطة توعوية
وتعليمية للحد من املفاهيم

املتخلفة ال�سائدة يف املجتمع ،
وميكن تقييمها بااليجاب بالنظر
اىل حمدودية �إمكانات اجلمعية.
واو�ضح ال�سيد /حمرت�آب ف�سهيي
م�س�ؤول الرعاية االجتماعية
يف وزارة العمل والرعاية
االجتماعية ،بان ق�ضية التوحد
واالعاقة الذهنية هي ق�ضية
اجتماعية ترتك لال�رس واملجتمع
واحلكومة واالحتادات .م�شريا
اىل انه يتطلب بذل جهود م�ستمرة
ال�ستفادة االطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صةمن كافة اخلدمات وخا�صة
اخلدمات التعلمية مثلهم مثل

اقرانهم.
وقدم رئي�س اجلمعية املقدم/
تقرير حول
برهاين بخرظني
االعوام االربعة املا�ضية.
وبعد ان ناق�ش امل�ؤمترون
التعديالت والتغيريات التي اجريت
على د�ستور اجلمعية  ،مت انتخاب
جلنة ادارية ملدة اربعة اعوام.
يجدر بالذكر ان اجلمعية
الوطنية للتوحد واالعاقة الذهنية
ت�أ�س�ست يف العام  2010ببع�ض
االباء املهتمني وهي جمعية غري
حكومية ،وت�ضم يف الوقت احلايل
حوايل � 4آالف ع�ضو.

قندع :تنظيم حمالت توعية
�صحية حول االمرا�ض املعدية
مت تنظيم حمالت توعية �صحية
مكثفة لتعزيز معرفة ال�شعب
باالمرا�ض املعدية يف ادارات
ال�ضواحي واملدار�س وامل�ست�شفى
املرجعي يف مديرية قندع.
الطبي
املدير
واو�ضح
مل�ست�شفى قندع الدكتور /ابرهام
امانئيل ،ان نظافة املياه
والطعام ا�ضافة اىل ا�صحاح
البيئة عن�رص ا�سا�سي للحفاظ

على ال�صحة ومكافحة االمرا�ض
 ،داعيا لتعزيز دور املجتمع
واال�رس واملهنيني ال�صحيني.
منا�شدا ال�شعب للحد من تناول
االدوية دون معرفة اخلرباء
ال�صحيني ،تفاديا لال�رضار
ال�صحية التي ي�سببها ،منوها
بانه يتطلب جهود موحدة لبناء
جمتمع �صحي.

دباروا:جل�سة مباحثات مندفرا  :دعم اخلرباءللب�ستانيني النموذجيني لتنمية منتجاتهم
حول ادارة االرا�ضي
يف اطار اجلهود التي تبذلها احلكومة لتح�سني ا�سلوب
ادارة االرا�ضي قدمت دعوة يف االجتماع الذي عقد يف
احلادي والع�رشين من ال�شهر اجلاري ملواطني مديرية
دباروا لتعزيز تعاونهم.
وذكر مدير مديرية دباروا ال�سيد /فري ونقيل تخلي
هيمانوت بان املديرية �شهدت بيع ارا�ضي بطريقة غري
قانونية ،وكما هو مو�ضح يف املر�سوم رقم  58/1994بان
االرا�ضي هي ملك للحكومة  ،وعلى ا�سا�س هذا املر�سوم
و�ضع يف االعالن القانوين رقم  31/1997تو�ضيحا مف�صال
حول كيفية ا�ستخدام االرا�ضي  ،منا�شدا ال�سكان للتقيد
بهذه اللوائح والقوانني.
وذكر ال�سيد /فري ونقيل االعمال التي جرت لت�صحيح
االعمال غري القانونية املنفذة كما هي ،مو�ضحا اتخاذ
القرار واخلطوات الالزمة بحق املخالفني.
ذكر املواطنني الذين قدمت لهم االرا�ضي
يف اخلتام َّ
لال�ستفادة اجليدة منها تقيدهم بقوانني االرا�ضي،
و�شدد على عدم ارتكاب خمالفة من قبيل تغيري االرا�ضي
ل�شخ�ص اخر دون معرفة اجلهات املعنية.

الب�ساتني
ا�صحاب
�رصح
االمنوذجيني يف مديرية مندفرا
بانهم ي�سعون جاهدين لتنمية
منتجاتهم متلقني الدعم من اخلرباء
الزراعيني.
واو�ضحوا بانهم تلقوا هذا العام
دورة ت�أهيلية لتعزيز معارفهم

يف عملية الت�سميد التقليدي
باال�ضافة اىل تقدمي  130كنتال من
بذور البطاطا املح�سنة با�سعار
معقولة.
وا�شاروا اىل ان بذور البطاطا التي
تتميز بقدرة التحمل من االمرا�ض
بلغت م�ستوى جيد  ،ويتوقع انتاج
 10كنتال من الهكتار الواحد،

م�شيدين باملتابعة العالية التي
يقوم بها اخلرباء الزراعيني.
واو�ضح خبري الفواكه واخل�رض
يف مكتب الزراعة باملديرية
ال�سيد /كرب�آب قرماي بانهم ي�سعون
جاهدين لتحويل اكرث من 700
مزارع ين�شطون يف مديرية مندفرا
للزراعة احلديثة  ،داعيا املزارعني
لبذل جهود حثيثة.
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زلزال عنيف ي�ضربغرب �إيران ي�سبب خ�سائر كبرية

�أ�صيب �أكرث من � 500شخ�ص بجروح
يف حمافظة كرمن�شاه يف غرب �إيران
م�ساء الأحد �إثر زلزال عنيف بلغت
قوته  6,4درجات ومل ي� ّؤد بح�سب
ّ
التقارير الأولية �إىل �سقوط قتلى �أو �إىل
حدوث �أ�رضار يف البنى واملن�ش�آت،
ال�سلطات.وحدد
بح�سب ما �أعلنت
ّ
املعهد اجليوفيزيائي الإيراين مركز
الزلزال على عمق �سبعة كيلومرتات
وعلى ُبعد  17كلم جنوب غرب مدينة
�رسبل ذهاب القريبة من احلدود مع
العراق وهي منطقة تعر�ضت يف
ال�سنوات الأخرية مرات عدة لهزّ ات
مدمرة.
�أر�ضية ّ
ونقلت وكالة الأنباء الر�سمية
الإيرانية (�إرنا) عن رئي�س جامعة
العلوم الطبية يف كرمان�شاه حممد
ر�ضا مرادي قوله �إن ح�صيلة �إ�صابات
الزلزال ارتفعت �إىل � 513شخ�ص ًا،
م�شري ًا �إىل � ّأن غالبية امل�صابني متّ ت
معاجلتهم ميداني ًا.
و�إذ �أكّ د مرادي "عدم ورود تقارير
عن وقوع قتلى جراء الزلزال"،
�أو�ضح �أنّ ه مت ت�سجيل ن�صف اجلرحى
تقريب ًا يف مدينة �رسبل ذهاب (235
م�صاب ًا) ،يف حني توزّ ع البق ّية على

�أربع مدن �أخرى جماورة هي
كيالن غرب ( 108جرحى)
وق�رص�شريين ( 97جريح ًا)
وروان�رس ( 10جرحى)
وداالهو ( 6جرحى).
من جهته �أكّ د حمافظ
كرمن�شاه هو�شنك بازوند
� ّأن "الو�ضع حالي ًا حتت
ال�سيطرة" ،و�أنّ ه "حدث
انقطاع للكهرباء واملاء
ولكنّه مل يدم �سوى ب�ضع دقائق".
� ّأما رئي�س منظمة الطوارئ ال�صح ّية
الإيرانية بري ح�سني كوليوند فقال
للتلفزيون الر�سمي � ّإن معظم الإ�صابات
نتجت ب�سبب "ذعر النا�س وفرارهم
من منازلهم" .ومل ترد �أي تقارير يف
احلال عن حدوث �أ�رضار يف املباين �أو
البنى التحتية.
و�أوردت "�إرنا" � ّأن ال�سلطات �أر�سلت
 23فريق ًا عمالني ًا �إىل املناطق
رضرة لتقييم الأو�ضاع.
املت� ّ
وبعد �ساعة من الزلزال �شهدت
املنطقة �سبع هزّ ات ارتدادية �ضعيفة
�شدة �أقواها  5,2درجات،
بلغت
ّ
بح�سب املعهد.
وقالت امر�أة تقطن يف �رسبل ذهاب

تون�س:احلكومة تق ّر امل�ساواة يف الإرث بني اجلن�سني

�صادق جمل�س الوزراء التون�سي،
ب�إ�رشاف رئي�س اجلمهورية الباجي
قايد ال�سب�سي ،على م�رشوع قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،الذي يت�ضمن
�أحكام ًا بامل�ساواة يف الإرث بني
الرجل واملر�أة.
و�أ�شارت «وكالة تون�س �أفريقيا
للأنباء» �إىل �أن جمل�س الوزراء
�صادق على م�رشوع القانون الأ�سا�س
املتعلق ب�إمتام جملة الأحوال
ال�شخ�صية ،م�شرية �إىل �أن احلكومة
�ستعر�ضه خالل الأ�شهر املقبلة على
الربملان من �أجل امل�صادقة عليه،
حتى ي�صبح �ساري املفعول.
وكان م�رشوع هذا القانون،
الذي �أعلنه ال�سب�سي يف �أغ�سط�س
املا�ضي� ،أثار جد ًال وا�سع ًا يف تون�س
وخارجها ،على اعتبار �أنه ي�سعى
�إىل جعل امل�ساواة القاعدة العامة،
مع متكني املواطنني الراغبني
يف اال�ستثناء منها� ،سواء لأ�سباب
دينية �أو غريها ،من خالل عقد لدى
العدول.
وقالت الناطقة الر�سمية با�سم
رئا�سة اجلمهورية �سعيدة قرا�ش �إن
«هذه املبادرة تكر�س ن�ضاالت �أجيال
وحقوقيات يدافعن عن احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية للمر�أة
التون�سية ،وعلى تر�سيخ امل�ساواة
التامة بني اجلن�سني» .و�أ�ضافت:
«حافظنا على املبد�أ ذاته ،وهو

مالءمة االقرتاحات مع الد�ستور
ب�إقرار امل�ساواة يف الإرث قانوناً،
مع ترك حرية االختيار للمورث
�إن �أراد يف قائم حياته التن�صي�ص
على ق�سمة الرتكة وفق املنظومة
احلالية».
وتعد امل�ساواة يف الإرث �أحد
الإجراءات الأكرث �إثارة للجدل بني
�سل�سلة �إ�صالحات اقرتحتها جلنة
احلريات الفردية وامل�ساواة ،التي
�شكلها ال�سب�سي �صيف عام .2017
وكانت قوانني الإرث يف تون�س،
امل�ستمدة من ال�رشيعة الإ�سالمية،
تقوم �إجما ًال على قاعدة «للذكر مثل
حظ الأنثيني».
يف املقابل ،قرر املجل�س �إجراء
«مزيد من النظر» يف م�رشوع قانون
تنظيم الطوارئ ،قبل عر�ضه من
جديد يف �أقرب وقت على جمل�س
الوزراء.يذكر �أن الد�ستور التون�سي
اجلديد يخول للرئي�س التون�سي وفق
الف�صل  62تقدمي مبادرة ت�رشيعية
باقرتاحات قوانني �أو مب�شاريع
قوانني.

اجتماع طارئ ملجل�س الأمن حول احتجاز رو�سيا �سفنا �أوكرانية

يعقد جمل�س الأمن الدويل اجتماع ًا طارئ ًا يبحث خالله الت�صعيد الع�سكري
الذي ح�صل بني رو�سيا و�أوكرانيا �إثر احتجاز البحرية الرو�سية ثالث �سفن
ع�سكرية �أوكرانية يف م�ضيق
كريت�ش ،كما �أفاد دبلوما�سيون.
وقال �أحد ه�ؤالء الدبلوما�سيني
لوكالة فران�س بر�س � ّإن ك ًّ
ال من
رو�سيا و�أوكرانيا طلبت عقد هذا
.ونددت كييف مبا
االجتماع
ّ
اعتربته "عم ً
ال جمنون ًا �أقدمت عليه
رو�سيا �ضد �أوكرانيا" ،م�ؤكّ دة � ّأن
متعمد ًا.
"الهجوم" كان
ّ
باملقابل �أكّ دت مو�سكو �أنّ ها احتجزت ال�سفن الثالث يف �إجراء �أطلقت خالله
النار مما �أ�سفر عن �إ�صابة ثالثة بحارة �أوكرانيني بجروح ،بينما قال اجلي�ش
الأوكراين � ّإن عدد جرحاه هو �ستّة ولي�س ثالثة.
واتّ همت مو�سكو ال�سفن احلربية الأوكرانية بالقيام بـ"�أن�شطة غري م�رشوعة يف
املياه الإقليمية الرو�سية".
وم�ضيق كريت�ش هو الطريق البحري الوحيد بني البحر الأ�سود وبحر �آزوف
ويعترب حمور ًا ا�سرتاتيجي ًا ذا �أهمية ق�صوى لكلّ من رو�سيا و�أوكرانيا.
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اعالن وزارة ال�صحة

تطعيم احل�صبة والروبيال وتوزيع الفيتامني "�أ"

جتري وزارة ال�صحة حملة تطعيم وا�سعة النطاق على م�ستوى البالد للوقاية
من احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية ) وتوزيع فيتامني "�أ" يف الفرتة من
احلادي والع�رشون وحتى الثالثون من نوفمرب احلايل ،حيث �سي�شمل التطعيم
كافة الأطفال من عمر �ستة ا�شهر حتى عمر � 59شهر فيتامني "�أ"
و من عمر  9ا�شهر اىل اقل من �سن اخلام�سة ع�رش جرعة احل�صبة واحلمريا(
احلمى االملانية ) .

الفوائد املرجوة من التطعيم �ضد احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية )-:

وتدعى فريبة باباي ( 36عام ًا) � ّإن
"الأنوار انقطعت واجلدران اهتزت
لدرجة �أح�س�سنا معها ب�أنّ ها �ستنهار
علينا بينما كان اجلريان جميع ًا
ي�رصخون".
و�أ�ضافت هذه املر�أة التي عاي�شت
املدمرة كان
الكثري من الزالزل
ّ
دمر يومها
�آخرها العام املا�ضي وقد ّ
املرة مل �أرك�ض
منزلها بكامله "هذه
ّ
(�إىل خارج املنزل) على الرغم من
�أن � ّأمي التي كانت يف اخلارج كانت
علي لكي �أخرج".
ت�رصخ ّ
و�أو�ضحت باباي � ّأن منزلها الذي
دمر قبل عام متام ًا يف زلزال بلغت
ّ
قوته  7,3درجات �أعيد بنا�ؤه جزئي ًا
قبل �شهر واحد و�أ�رستها ما زالت تدفع
�أق�ساط �إعادة البناء.

قادة االحتاد الأوروبي
ي�صادقون على اتفاق
تاريخي خلروج بريطانيا

�صادق قادة دول االحتاد الأوروبي
يف قمتهم اال�ستثنائية املنعقدة يف
العا�صمة البلجيكية بروك�سل اول
ام�س الأحد على اتفاق تاريخي خلروج
بريطانيا من االحتاد .وقد �أكدت
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي �أن االتفاق �سيقدم "م�ستقبال
�أف�ضل" لبالدها.
وت�شمل القمة اجتماعا لقادة الدول
الـ  27الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
لإقرار اتفاق االنف�صال الذي يقع يف
� 60صفحة.
ويوافق القادة الأوروبيون على
"�إعالن �سيا�سي" ملحق باالتفاق حول
العالقة امل�ستقبلية "الطموحة" التي
ي�أملونها بني الطرفني ،قبل �أن تن�ضم
�إليهم ترييزا ماي لإظهار موافقة
اجلميع على الن�ص.
وقال رئي�س املجل�س الأوروبي
دونالد تو�سك يف ر�سالة الدعوة
�إىل القمة "مل يكن �أحد يريد �إحلاق
الهزمية ب�أحد ،بل كنا جميعا نبحث
عن اتفاق عادل� .أعتقد �أننا تو�صلنا
يف نهاية الأمر �إىل �أف�ضل ت�سوية
ممكنة" ،معربا عن ارتياحه لأن
الدول الـ " 27اجتازت بنجاح اختبار
الوحدة والت�ضامن" ،كما غرد قائال
"�إن الأ�صدقاء يبقون �أ�صدقاء حتى
النهاية".
كما �أعلن كبري املفاو�ضني
الأوروبيني يف ملف بريك�ست الأحد
�أن االحتاد الأوروبي �سيبقى "�رشيكا
و�صديقا" للمملكة املتحدة بعد
بريك�ست،
و�أكد مي�شال بارنييه �أنه خالل
املفاو�ضات "ال�شديدة ال�صعوبة
والتعقيد" ،عمل "مع اململكة
املتحدة (ومل يعمل) �إطالقا �ضدها"،
داعيا "اجلميع �إىل اال�ضطالع
مب�س�ؤولياتهم".
من جانبها قالت رئي�سة لتوانيا
داليا جريباو�سكايتي �إن االحتاد
الأوروبي يجب �أال ي�ستبعد عدة
احتماالت بعد �أن يوقع الزعماء على
اتفاق خروج بريطانيا من التكتل،
مو�ضحة �أن �إجراء انتخابات جديدة
�أو ا�ستفتاء �آخر يف بريطانيا من
االحتماالت الواردة.

هذا التطعيم للوقاية من احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية ) يحمي االطفال
من تعر�ضهم للعمى وفقدان الب�رص وال�صمم وااللتهاب الرئوي والإ�سهال و�إ�صابة
العقل وامرا�ض القلب ،بالإ�ضافة اىل فوائده يف �ضمان �صحة الفتيات امهات
الغد لت�سهيل احلمل والوالدة لإجنابهن اطفال �ساملني من االمرا�ض املذكورة
اعاله وي�سلمن من اجناب طفل ميت.
�إذ ت�ؤكد الإح�صائيات ال�صحية حول هذا املو�ضوع-:
*ي�صاب �سنوي ًا  10مليون طفل باحل�صبة و ميوت  367طفل يوميا من جراء
ذلك حول العامل.
*كما ت�ؤكد التقارير بان  10مليون من الن�ساء احلوامل ينجنب اطفال يعانون
من امرا�ض العقل والقلب وفقدان الب�رص وحا�سة ال�سمع.
وفيما يخ�ص فوائد الفيتامني "�أ" الذي يتم التطعيم به اىل جانب التطعيم �ضد
احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية ) ي�ساعد يف خف�ض وفيات االطفال الناجت
عن الإ�سهال ،بالإ�ضافة اىل حمايتهم من الأ�صابات الناجتة عن مر�ض احل�صبة
،ف�ضال عن تقويته ملناعة ج�سم الطفل ليكون قادر ًا على مقاومة تاثريات
االمرا�ض.
ولذا تدعو وزارة ال�صحة جميع اولياء االطفال والإدارات ووزارة التعليم
بالإ�رساع لتطعيم االطفال يف املراكز ال�صحية ،املدار�س ،وغريها من االماكن
املنا�سبة للتطعيم لكي ن�ضمن حماية ابناءنا من الإعاقة الدائمة وفقدان
ارواحهم.
وتنا�شد الوزارة كافة افراد املجتمع التحلي بروح امل�س�ؤولية والتعاون
االف�ضل لإجناز حملة التطعيم الوطنية حتى حتقق النجاح املطلوب ل�ضمان
�صحة اطفالنا.
فالنحر�ص على ان اليبقى طفل واحد مل يح�صل على هذا التطعيم يف بالدنا!.
وزارة ال�صحة

نواب يف النيجر يطالبون بك�شف م�صرين�سوة
خطفتهن بوكو حرام
طالب نواب من مدينة ديفا
جنوب �رشقي النيجر ،احلكومة
بالتحرك للعثور على خم�س ع�رشة
امر�أة خطفتهن اجلمعة جماعة
«بوكو حرام» النيجريية يف قرى
بهذه املنطقة القريبة من نيجرييا.
وقال ناطق با�سم النواب «ح�صلت عمليات كثيفة �شملت خم�س ع�رشة امر�أة ليل
اجلمعة يف �ضواحي قرية تومور» الواقعة �رشق مدينة ديفا.
وحتدثت اوىل املعلومات �أول من �أم�س ،عن خطف نحو ع�رش فتيات ،ون�سبت
العملية فور ًا اىل «بوكو حرام».
و�أ�ضاف الناطق «نطلب من احلكومة ،على رغم كل اجلهود التي بذلتها حتى
الآن ،ان تتخذ على الفور تدابري للعثور على الن�سوة و�إعادتهن اىل منازلهن».
وطلب نواب ديفا من احلكومة «انت�شار ًا ع�سكري ًا كثيف ًا» لـ «طم�أنة �سكان تومور»
الذين «يعي�شون حلظات بالغة ال�صعوبة».
وحذر ه�ؤالء النواب الذين ينتمون اىل املعار�ضة واالكرثية الرئا�سية من «�أننا
اذا مل ن�ستبق التحركات الدموية لبوكو حرام ،ف�سن�ضطر اىل التعامل مع �أو�ضاع
�أكرث �صعوبة».
وح�صلت عملية اخلطف بعد جمزرة وقعت ليل االربعاء -اخلمي�س وح�صدت
مدنيني يعملون يف �رشكة فوراكو بقرية تومور ،ون�سبت اي�ض ًا لـ «بوكو
حرام».

وا�شنطن حتذر من «تهديد �إرهابي» يف الكنغو الدميوقراطية
�أعلنت �سفارة الواليات املتحدة يف كين�شا�سا  ،تلقيها معلومات عن
«تهديد �إرهابي حمتمل» ي�ستهدف املن�ش�آت الأمريكية يف جمهورية الكنغو
الدميوقراطية.
ودعت ال�سلطات الأمريكية رعاياها �إىل اليقظة ،م�شرية �إىل �أن ال�سفارة �ستكون
وو َر َد يف بيان �أ�صدرته ال�سفارة �أنها «تلقت معلومات حمددة
مغلقة اليومَ .
ذات �صدقية ،حول تهديد �إرهابي حمتمل �ضد من�ش�آت احلكومة الأمريكية يف
كين�شا�سا» .و�أ�ضاف« :ننا�شد الرعايا الأمريكيني يف كين�شا�سا و�أرجاء الكنغو
الدميوقراطية ،البقاء على يقظة تامة ،وندعوهم �إىل متابعة و�سائل الإعالم
املحلية ملزيد من املعلومات».
ي�أتي ذلك بعدما �أطلقت الكنغو الدميوقراطية حملة انتخابات الرئا�سة املرتقبة
يف  23دي�سمري املقبل ،الختيار خليفة للرئي�س جوزف كابيال الذي انتهت واليته
الثانية الأخرية يف  20دي�سمرب  ،2016لكن الد�ستور يتيح له البقاء يف احلكم
حتى انتخاب خلفه .و�أدى ت�أجيل متكرر لالنتخابات خالل ال�سنتني املا�ضيتني،
�إىل احتجاجات يف ال�شوارع قتلت خاللها قوات �أمن ع�رشات من املتظاهرين ،كما
فاقمت عنف ًا ترتكبه ميلي�شيات يف البالد التي مل ت�شهد انتقا ًال �سلمي ًا لل�سلطة منذ
ا�ستقاللها عن بلجيكا عام .1960
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لبنان  :الرئي�س عون ي�أمل من الفرقاء تنازالت ومنهم احلريري
قالت م�صادر �سيا�سية مطلعة على
موقف رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون �إنه ما زال على امتعا�ضه
من تعطيل والدة احلكومة ،خ�صو�صا
�أنه يجه�ض بذلك الآمال بانطالقة
مرحلة تفعيل الإ�صالح ومعاجلة
امللف االقت�صادي التي ب�رش بها
الرئي�س عون ،حتقيقا للوعود التي
عول على �أن تتوىل "حكومة العهد
ّ
الأوىل" تنفيذها.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن من يلتقي
عون يخرج بانطباع ب�أنه ما زال
منزعجا من �رشط "حزب الله".
ويقول قطب �سيا�سي �إن من الطبيعي
�أن يخيب ظن رئي�س اجلمهورية
مبوقف احلزب لأن �إعالن �أمينه
العام ال�سيد /ح�سن ن�رص الله �أن
"ال حكومة من دون متثيل النواب

ال�سنة" حلفاءه بوزير فيها ،يعاك�س
�شعار "الرئي�س القوي" الذي رفعه
وفريقه يف "التيار الوطني احلر"
بعد االنتخابات النيابية .ف�أو�ساط
الرئي�س ،على رغم ا�ستمرار ت�أكيدها
وقادة "التيار احلر" لأهمية ا�ستمرار
التحالف بينه وبني احلزب ال �سيما
على �صعيد املوقف اال�سرتاتيجي،
يريد يف نهاية املطاف ت�سهيل
مهمته يف احلكم ويف الإجناز بدال من
�أن يبقى يدير الأزمات ،الأمر الذي
كان يعيبه على غريه من ر�ؤ�ساء
اجلمهورية الذين �سبقوه .ومن
املنطقي �أن ي�شعر ب�أن وال ي�ستبعد
القطب �إياه �أن يظهر لدى عون
ال�شعور نف�سه الذي ظهر لدى �سلفه
الرئي�س مي�شال �سليمان يف ال�سنتني
الأخريتني من عهد الأخري ،ما دفعه
�إىل التمايز التدريجي عن احلزب
الذي كان على حتالف معه منذ �أن
كان قائدا للجي�ش ،بعد �أن تبني له
�أن �سلطة احلزب حتول بينه وبني
�أن يثبت قدرته على تر�سيخ �سلطة
الدولة .والفارق �أن عون قد يكون
بد�أ يتلم�س ذلك يف نهاية ال�سنتني
الأولني من واليته .لكن م�صادر

غرق  29يف انقالب مركب ب�أوغندا
يجري

قال الرئي�س اليوغندي يوويري
مو�سيفيني اول ام�س الأحد �إن املركب
ال�سياحي الذي انقلب يف بحرية
فيكتوريا يوم ال�سبت املا�ضي،و�أ�سفر
عن مقتل � 29شخ�صا على الأقل ،كان
يحمل �ضعف �سعته املقدرة بخم�سني
�شخ�صا.
وكان ما يزيد على � 200شخ�ص لقوا
حتفهم يف �سبتمرب بعدما غرقت عبارة
كانت مكتظة بالركاب على اجلانب
التنزاين من البحرية.
وحلقت طائرة هليكوبرت تابعة
لل�رشطة الأوغندية فوق املوقع
الذي انقلب فيه املركب م�ساء ال�سبت
املا�ضي قبالة منطقة موكونو القريبة
من العا�صمة كمباال فيما انتظر ح�شد
كبري من النا�س ،بع�ضهم ينتحب،
على ال�شاطئ الذي كانت ت�سجى عليه

اجلثث التي
انت�شالها.
مو�سيفيني
وقال
على تويرت ”�سيتم
توجيه تهم الإهمال
اجلنائي والقتل اخلط�أ
للم�س�ؤولني عن ت�شغيل
هذا املركب� ،إذا (كانوا
على قيد احلياة) ومل
يعاقبوا بالفعل على
خطئهم باملوت يف هذا احلادث“.
و�أ�ضاف �أنه وقت وقوع احلادث
كانت هناك حفلة على منت هذا املركب
و�أ�صوات �صاخبة.
وقال ”رمبا مل ي�سمعوا �أوامر
الطوارئ من القبطان الذي ال يزال
مفقودا“.
وقال باتريك �أونياجنو نائب
املتحدث با�سم ال�رشطة الأوغندية �إن
املركب واجه �سوء الأحوال اجلوية
وقت وقوع احلادث.
و�أ�ضاف لرويرتز ”كان على املركب
حمولة زائدة وثانيا كان الطق�س
�سيئا“.
وقال �أونياجنو ”فريق الإنقاذ ال
يزال يف موقع احلادث ملحاولة �إنقاذ
من يتم العثور عليه“.

نواب �أردنيون يطالبون ب�إعادة
العالقات الدبلوما�سية مع قطر

وقع  41نائبا �أردنيا مذكرة
تطالب حكومة بالدهم ب�رضورة
�إعادة العالقات الدبلوما�سية
الكاملة مع دولة قطر.
وطالب النواب يف مذكرتهم
التي تبناها النائب م�صلح
الطراونة ب�إعادة ال�سفري
الأردين �إىل الدوحة والقطري
�إىل عمان.
وقال املوقعون على املذكرة �إن
قطر قدمت امل�ساعدات �إىل الأردن
دون ا�شرتاطات.
وقد �سبق �أن رفع جمل�س النواب
الأردين �أكرث من خم�س مذكرات �إىل
احلكومة تطالب ب�إعادة التمثيل
الدبلوما�سي بني عمان والدوحة.
وكان رئي�س و�أع�ضاء جلنة الأخوة
الربملانية الأردنية -القطرية قد
طالبوا يف مايو املا�ضي ب�إعادة

التمثيل الدبلوما�سي مع قطر ،يف
مذكرة تبنتها النائبة منتهى البعول
وقدمت لرئي�س الوزراء الأردين.
عمان كانت قد قررت
ي�شار �إىل �أن ّ
تخفي�ض التمثيل الدبلوما�سي مع
الدوحة يف يونيو  ،2017و�أغلقت
مكتب �شبكة اجلزيرة الإعالمية
لديها بعد مقاطعة ال�سعودية
والبحرين والإمارات وم�رص لقطر
وفر�ض ح�صار عليها من البحر
واجلو والرب.

مواكبة لعالقة عون باحلزب تعترب
�أن عالقته مع "حزب الله" تخ�ضع
العتبارات خمتلفة بحيث ميكن �إيجاد
ت�سوية ال مت�س التحالف بينهما.
ويرى بع�ض زوار عون �،أنه على
رغم �أن رئي�س "التيار الوطني احلر"
الوزير جربان با�سيل �ساير احلزب يف
حتركه خالل الأ�سبوعني املا�ضيني،
لأنه اعرتف بحق النواب ال�ستة يف
�أن يتمثلوا يف احلكومة ،ف�إن ما
يعزز امتعا�ض رئي�س اجلمهورية
�أي�ضا �أن اللقاء الذي عقده مع رئي�س
الربملان نبيه بري والرئي�س املكلف
�سعد احلريري يف الق�رص الرئا�سي
على هام�ش ا�ستقباالت التهاين بعيد
اال�ستقالل مل ت�صل �إىل �أي نتيجة.
و�أو�ضحت م�صادر اطلعت على
نتائج اللقاء الذي مل يدم �سوى
ب�ضع دقائق �أنه مل يتجاوز البحث
خالله التمنيات بوجوب قيام
احلكومة اجلديدة لأن مرور الوقت
لي�س مل�صلحة لبنان ،ومل يتناول
االقرتاحات املطروحة كمخرج
لتمثيل النواب ال�ستة ،حيث بقيت
املواقف على حالها.

اجلزائر :قيادة جديدة
للحزب احلاكم
�أعلن حزب جبهة التحرير الوطني
احلاكم اول ام�س الأحد يف بيان ت�شكيل
"هيئة م�سرية" لقيادة احلزب برئا�سة
رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
(الربملان) معاذ بو �شارب ،م�ؤكدا
بذلك �إ�ستقالة الأمني العام ال�سابق
قبل ا�سبوعني.
وجاء يف بيان للحزب احلاكم
الذي يرت�أ�سه الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة "تطبيقا لتعليمات فخامة
رئي�س اجلمهورية ،رئي�س حزب
جبهة التحرير الوطني ال�سيد عبد
العزيز بوتفليقة فقد تقرر ان�شاء
هيئة لت�سيري (احلزب) برئا�سة
املن�سق معاذ بو�شارب" رئي�س جمل�س
النواب ،وهو من وقع البيان.
وكان �إعالن �إ�ستقالة الأمني العام
ال�سابق جمال ولد عبا�س "لأ�سباب
�صحية" عرب وكالة الأنباء الر�سمية يف
الرابع ع�رش من نوفمرب ،ثم نفيه يف
نف�س اليوم من �أحد قياديي احلزب،
�أحدث لغطا لدى و�سائل الإعالم.
و�ضمت الهيئة اجلديدة ا�ضافة اىل
املن�سق �ستة اع�ضاء خم�سة منهم كانوا
يف املكتب ال�سيا�سي ال�سابق للحزب،
ي�شكلون "�أمانة هيئة الت�سيري" على
ان يتم ت�شكيل هيئة تنفيذية "يف وقت
الحق" ،بح�سب البيان.
وا�ضاف البيان ان القيادة اجلديد
�ستقوم بتح�ضري م�ؤمتر ا�ستثنائي مل
يتم حتديد موعده ،ينتظر ان ينبثق
منه �أمني عام جديد وجلنة مركزية
ومكتب �سيا�سي.
وخلف ولد عبا�س يف  22اكتوبر
 2016عمار �سعداين الذي ا�ستقال
بدوره ب�شكل مفاجئ "ال�سباب
�صحية".
ومل ي�رش بيان القيادة اجلديدة
للحزب احلاكم باي �شكل من اال�شكال
اىل تر�شيح بوتفليقة لوالية خام�سة.
وكان ولد عبا�س اعلن نهاية اكتوبر
تر�شيح احلزب بوتفليقة لوالية
خام�سة يف االنتخابات املقررة يف
 ،2019بينما يثري و�ضعه ال�صحي
جدال كبريا يف ال�ساحة ال�سيا�سية.
وا�ضطر ولد عبا�س امل�ؤيد بقوة
لبوتفليقة ( 81عاما) الذي يحكم
البالد منذ  ،1999اىل تغيري لهجته
بعد � 24ساعة من �إعالن تر�شيح
الرئي�س بالت�أكيد انه "مل يتلق ردا
على طلبه" من املعني الأول باالمر.
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اجتماع عربي يبحث خطة عمل ملكافحة الإرهاب

بد�أت اول �أم�س الأحد مبقر جامعة
الدول العربية �أعمال االجتماع
الثالث لكبار امل�س�ؤولني العرب
�أع�ضاء الفريق العربي املعني
بالإرهاب والتنمية االجتماعية،
برئا�سة نائب وزيرة الت�ضامن
االجتماعي ل�ش�ؤون احلماية
االجتماعية مب�رص الدكتور نيفني
القباج ،ومب�شاركة كبار م�س�ؤويل
بالدول
املعنية
الوزارات
العربية.
و�أو�ضحت رئي�سة االجتماع
نيفني القباج يف ت�رصيح� ،أن
االجتماع يناق�ش خطة العمل
العربية ملكافحة الإرهاب التي
�أعدها الفريق بالرتكيز على البعد
االجتماعي للظاهرة يف �ضوء
املالحظات واملقرتحات التي
وردت من بع�ض الدول العربية.
و�أ�شارت �إىل �أن اخلطة تهدف �إىل
�إبراز الدور االجتماعي والتن�شئة

االجتماعية والإعالم
والثقافة وامل�ؤ�س�سة
الرتبوية �سواء �أكانت
املدر�سة �أو اجلامعة،
وكذلك دور امل�ؤ�س�سات
الدينية ودور م�ؤ�س�سات
املدين،
املجتمع
البعد
�إىل
�إ�ضافة
االقت�صادي يف مكافحة
الفقر والق�ضاء على
اجلوع يف مو�ضوع الإرهاب ،وعدم
االقت�صار يف مو�ضوع الإرهاب على
البعد الأمني �أو الع�سكري.
ونوهت القباج �إىل �أن االجتماع
يبحث حماور اخلطة ،وو�ضع
امل�سودة يف �صورتها النهائية
ورفعها لالجتماع املقبل ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب
املقرر مبدينة �رشم ال�شيخ يومي
 4و 5من ال�شهر املقبل.
وقال مدير �إدارة التنمية
وال�سيا�سات االجتماعية باجلامعة
العربية م�س�ؤول الأمانة الفنية
ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
العرب امل�ست�شار طارق النابل�سي
يف ت�رصيح مماثل� ،إن اخلطة
تت�ضمن ت�صور ًا عربي ًا معين ًا
للق�ضاء على الإرهاب ،من خالل
الرتكيز على البعد االجتماعي
والثقايف واخلطاب الديني وفق
مقاربات خمتلفة لكل دولة.

نتنياهو ي�ستقبل الرئي�س الت�شادي

التقي رئي�س الوزراء
بنيامني
الإ�رسائيلي،
بالرئي�س
نتانياهو
الت�شادي �إدري�س ديبي يف
القد�س ،اول ام�س الأحد،
يف �أول زيارة يقوم بها
رئي�س ت�شادي لإ�رسائيل
منذ قطع العالقات
الثنائية بني البلدين عام
.1972
و�أو�ضح مكتب نتانياهو �أن االجتماع تاريخي .كونه �أول زيارة يقوم بها رئي�س
ت�شادي منذ ت�أ�سي�س �إ�رسائيل.
و�أ�ضاف بيان مكتب رئي�س وزراء �إ�رسائيلي ت�أتي الزيارة بعد الكثري من اجلهود
الدبلوما�سية بقيادة رئي�س الوزراء نتنياهو يف ال�سنوات القليلة املا�ضية".
ويف مطلع نوفمرب اجلاري ،ذكرت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �أن وف ًدا �إ�رسائيل ًّيا
ؤخرا �إىل جمهورية ت�شاد ،معتربة �أن تلك
رفيع امل�ستوى� ،أجرى زيارة م� ً
الزيارة �ستكون بداية ال�ستئناف العالقات بني البلدين ،عقب قطعها يف �سنوات
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
دور التعليم العايل يف التنمية الب�شرية
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
مبا �أن العناية بعمليتي التعليم والتعلم (
التنمية الب�رشية ) تعترب ال�رشط الأ�سا�سي
والعامل الأول الذي يقود �إىل حت�سني احلياة
املعي�شية للمواطنني  ،كما �أنه هو الذي ي�ؤدي
�إىل
التنمية الإقت�صادية يف نهاية املطاف  ،ف�إن
التنمية االقت�صادية بدورها مرتبطة �إىل حد بعيد
مبا يعرف بالتنمية ال�شاملة  ،وعليه ف�إن
التنمية الب�رشية بدورها الميكن �أن تتحقق �إال
بتح�سني م�ستويات التعليم والتدريب والت�أهيل
ب�شكل عام ويف مقدمتها التعليم العايل ،
وميكن حتديد مفهوم التنمية ال�شاملة على
�أنها ( :عملية حتول تاريخي متعدد الأبعاد ،
مي�س جميع الهياكل االقت�صادية والثقافية
واالجتماعية ......الخ  ،وما التعليم �إال
واحدة منها  ،كما يتناول الثقافة الوطنية ،
وهو عند بنائه يجب �أن يكون مدفوعا بقوى
داخلية وبنية �صادقة ودرا�سات متعمقة حلاجة
البالد �إىل نوعية التعليم الذي ميكن �أن يلبي
متطلبات التطور والنماء االقت�صادي واالجتماعي
 ،ولي�س جمرد ا�ستجابة �أو اتباع �أو تقليد ملا
هو معمول به عامليا  ،كما يجب �أن تراعى فيه
عملية التدرج الت�صاعدي  ،والتتابع التنفيذي
والبناء الهيكلي اجليد  ،كل ذلك وهو يجري
يف �إطار م�ؤ�س�سات حتظى بالقبول العام وت�سمح
با�ستمرار التنمية  ،ويرى معظم �أفراد املجتمع
يف هذه العملية �إحياء وجتديد ًاوتوا�ص ً
ال مع
القيم الأ�سا�سية للثقافة الوطنية.
وهكذا فالتنمية ال�شاملة ت�سعى لتحقيق
�أهداف ونتائج يف خمتلف جوانب احلياة �أهمها:
�أو ًال – الأهداف االقت�صادية -:
1ـ زيادة �إنتاجية العمل  ،ونعني به ( يف
حالة التعليم ) ب�أن يبنى التعليم تبعا ملدى
حتقق الإنتاجية االقت�صادية منه  ،والتي من
�ش�أنها العمل وب�رسعة على حت�سني احلياة
االقت�صادية ملختلف �أفراد اللمجتمع .
 2ـ العمل من خالل التعليم والت�أهيل على
تغيري الأهمية الن�سبية للقطاعات الرئي�سة يف
االقت�صاد الوطني � .أي زيادة الأهمية الن�سبية
لقطاعات ال�صناعة واخلدمات  ،وتراجع الأهمية
الن�سبية لقطاع الإنتاج الأويل� ،سواءا من حيث
العمالة � ،أو من حيث امل�ساهمة يف توليد
الدخل القومي ،والإنتاجية �أو يف حتقيق القيمة
امل�ضافة  ،وذلك با�ستبعاد �أن يكون تو�سع قطاع
اخلدمات غطاءا لبطالة مقنعة.
 3ـ العمل على توظيف القوى الوطنية

املتعلمة من �أجل �أن يزيد االعتماد على القوى
الب�رشية املحلية وكذلك املدخرات املحلية
كم�صدر رئي�سي لال�ستثمار يف جميع جمالت
احلياة على م�ستوى الوطن .
 - 4العمل على بناء التعليم بحيث ي�ؤدي �إىل
تنمية القدرات املحلية على توليد التكنولوجيا
وتوطينها وا�ستخدامها بالرغم من التوجه
احلايل نحو عوملة التعليم واالقت�صاد.
 5ـ العمل على حماربة الفقر وتراجع حدوده
وحدته  ،وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت
يف توزيع الدخل والرثوة بني خمتلف �أفراد
املجتمع.
ثاني ًا  -الأهداف االجتماعية:
 1ـ حت�سني م�ستويات التعليم وال�صحة
والرفاهية عموم ًا لكافة املواطنني والتو�سع
فيه را�سيا وافقيا  ،مع مراعة النوعية  ،ولي�س
جمرد ن�رشه وتو�سيع رقعته .
 2ـ زيادة االهتمام �أكرث من ذي قبل بالطبقة
املتو�سطة  ،والطبقة العاملة.
 3ـ العمل على زيادة ن�سبة اخلرباء والفنيني
والعلماء بني �أفراد القوى العاملة  ،لرفع
كفاءتهم  ،وذلك عن طريق عقد الور�ش
التدريبية والت�أهيلية امل�ستمر .
 4ـ العمل على تزايد م�شاركة املر�أة يف التعليم
وخا�صة العايل منه  ،ويف خمتلف �أوجه الن�شاط
االقت�صادي ويف جماالت احلياة العامة.

 5ـ العمل على تعميم قيم حب املعرفة و�إتقان
العمل وال�شفافية حتى ت�صبح �سلوكيات موروثة
بني املهنيني والعمال يف جميع القطاعات
العامة منها واخلا�صة .
 6ـ العمل على تنمية الثقافة الوطنية
وحماولة ت�أ�صيلها وتنميتها من امل�ؤ�س�سات
التعليمية .وكذلك يف مواقع العمل املختلفة .
ومبا �أن التعليم والتدريب والت�أهيل الب�رشي
هو الأ�سا�س للتنمية الإقت�صادية والتطور
االجتماعي والثقايف والعلمي  ،وهم املنوط به
متكني العاملني فيه من قيادة وتوجيه العمل
نحو الأف�ضل  ،حتى يتم حتقيق جميع الأبعاد
التنموية ال�شاملة بنجاح .
فقد اكت�سب مفهوم التنمية الب�رشية اهتمام ًا
خا�ص ًا ومتزايدا منذ العام 1990م عندما قام
الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة بتكوين فريق
من اخلرباء للبحث يف مفهوم التنمية الب�رشية
وتقدمي تقرير �سنوي عنه  .ووفق ًا لتعريف الأمم
املتحدة يت�ضمن مفهوم التنمية الب�رشية ثالثة
�أبعاد �أ�سا�سية .
�أو ًال :ت�أهيل و�صقل القدرات الب�رشية  :فالأفراد
يولدون مت�ساوين ن�سبي ًا يف القدرات � ،إال
�أن هذه القدرات تُ �صقل �أو تُ هدر وفق ًا مل�ستوى
الت�أهيل من خالل التعليم والتدريب والتن�شئة
االجتماعية .
ثاني ًا  :توظيف �أو ا�ستغالل القدرات الب�رشية يف
التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية واملجتمعية.
ثال ًثا :يتعلق مب�ستوى رفاهة املجتمع .
ومن ثم ف�إنه رغم تعدد التعريفات واالقرتابات
ملفهوم التنمية الب�رشية ف�إنها جميع ًا تت�ضمن
مفهوم ًا �أ�سا�سي ًا واحدا وهو� :إتاحة �أف�ضل الفر�ص
املمكنة ال�ستغالل الطاقات الب�رشية املتاحة من
�أجل حتقيق م�ستوى رفاهية �أف�ضل للأفراد .
فالب�رش هم الهدف الأ�سا�سي للتنمية الب�رشية
 ،وهم �أي�ض ًا الأداة الأ�سا�سية لتحقيق هذه التنمية
 .كما �أن التنمية بهذا املعنى ال تعني فقط
زيادة الرثوة �أو الدخل للمجتمع �أو حتى الأفراد
و�إمنا النهو�ض ب�أو�ضاعهم الثقافية واالجتماعية
وال�صحية والتعليمية ومتكينهم  ،وتفعيل
م�شاركتهم يف املجتمع وح�سن توظيف طاقاتهم
وقدراتهم خلدمة �أنف�سهم وجمتمعاتهم .
يف هذاالإطار يعترب مفهوم التنمية الب�رشية
مفهوم ًا �أكرث �شمو ًال وعمومية من مفاهيم
�أخرى ترتبط بها ومنها مفهوم "�إدارة املوارد
الب�رشية" الذي ُيعنى �أ�سا�س ًا بتعظيم ا�ستغالل
طاقات الأفراد العاملني يف م�ؤ�س�سات بعينها ،

وال�سيا�سات واملمار�سات املتبعة يف هذاالإطار
 .كذلك  ،مفهوم "تخطيط املوارد الب�رشية"
الذي ي�شري �إىل و�ضع ت�صور لأهداف املجتمع
�أو امل�ؤ�س�سة مع العمل على خلق �شبكة من
العالقات املرتابطة بني هذه الأهداف من ناحية
 ،واملوارد الب�رشية املتاحة وتلك املطلوبة
لتحقيقها عددي ًا ونوعي ًا من حيث التخ�ص�صات
واملهارات .
ويف هذا ال�سياق يقال �إن �إطالة متو�سط عمر
الفرد ايف العمل تعني مزيد ًا من ال�سنوات لدى
قوة العمل مما ي�ؤدي �إىل الإفادة من مهاراتها
وخرباتها يف عمر �إنتاجي �أطول  .وهذه النظرية
االقت�صادية ذاتها هي التي �أدت �إىل ظهور درا�سات
متعددة يف كثري من الأقطارال�صناعية حول
اقت�صاديات التعليم لكي ت�ؤكد �أن الإنفاق على
التعليم هو ا�ستثماراقت�صادي له عائد مادي على
الفرد واملجتمع .وبهذا يحق القول �أن تنمية
املواردالب�رشية هي :تعظيم الطاقات الب�رشية
ل�سكان املجتمع وا�ستخدامها بكفاءة يف كافة
نواحي الن�شاط االجتماعي  ،االقت�صادي  .و�أن
التنمية يف النهاية هي تنمية ب�رش ولي�ست
�إقامة �أ�شياء (م�صانع  ،طرق)  ،وبالرغم
من االختالف حول التنمية الب�رشية وتنمية
املواردالب�رشية � ،إال �أن هناك �صلة قوية بينهما
 ،فالأوىل  -التنمية الب�رشية امل�ستدامة ،
تعني عدم الرتكيز على جمرد تعظيم الناجت
 .كما�أنها توىل �أهمية خا�صة لرفع املهارات
والإنتاجية وزيادة القدرات االبتكارية للنا�س
من خالل عملية تكوين ر�أ�س املال الب�رشي .
كما �أن البعد الإن�ساين يف التنمية الب�رشية
له �أهمية حا�سمة ينبغي �أخذها يف االعتبار
عند و�ضع ال�سيا�سات يف امل�ستويات املختلفة
 ،حيث يتعني ب�صفة خا�صة �أن يكون ت�أثري
ال�سيا�سة االقت�صادية على النا�س وت�أثرها بهم
حمل اعتبار دائم م�ستمر � .أما ه�ؤالء الذين
يتبنون مدخل تنمية املوارد الب�رشية يف
حتليلهم ،ف�إنهم يركزون على ت�أثري حت�سني
م�ستويات التغذية وال�صحة والتعليم على
الإنتاجية والنمو االقت�صادي  ،مما يعرب
عن اهتمام حمدود وبجانب واحد من عملية
التنمية.
نتمنى �أن توفق بالدنا يف و�ضع ال�سيا�سات
احلكيمة لتعليم م�ستقبلي يراعي جميع جوانب
التنمية امل�ستدامة والنجاح يف تنفيذه كما
ينبغي .
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�أم حجر :منطقة زراعية مليئة باخلريات ومق�صد �سياحي ذو قيمة
رغم كل التحديات ..متكن �سكان �أم حجر من التغلب على تبعات احلظر اجلائر و�آثاره
�إعداد :نورالدين خليفة
عد�سة� :أبيل برخت
�أم حجر بلدة يعتقد �أن لها
عاما
تاريخ يعود �إىل 80
ً
تقري ًبا .وتقع �أم حجر على بعد
حوايل  500كم من �أ�سمرا ،وعلى
بعد حوايل  84كم �إىل اجلنوب
من مدينة ت�سني .وهي من بني
املراكز الزراعية املهمة ب�إقليم
القا�ش بركة .وتقع �أم حجر يف
مناطق ا�سرتاتيجية على احلدود
مع دولتني جماورتني وهما
(�إثيوبيا وال�سودان) .و�أم حجر
هي موطن ل�سبعة من القوميات
الت�سع يف �إرتريا .وت�ضم هذه
البلدة حوايل  21000ن�سمة
موزعني على � 2500أ�رسة .ويتم
�إدارة هذه البلدة النائية يف
تق�سيم منطقتني �إداريتني هما
منطقة ال�سالم و فتحي (العدالة)
الإدارية .حيث يعتمد �سكان هذه
البلدة يف حياتهم املعي�شية على
الزراعة والتجارة والرعي .ومبا
�أن �أم حجر متتلك م�ساحة زراعية
كبرية وخ�صبة  ،ف�إن العمل

ال�شاق للمزارعني ي�ستمر يف
حتقيق املردود .وب�سبب منطقة
الرعي الوا�سعة  ،ا�ستمر عدد من
الأ�شخا�ص الذين يختارون ك�سب
رزقهم كرعاة يف التدفق �إىل
هذه املنطقة املليئة بالوفرة
املتعددة الأوجه .و�أ�صبحت
ال�سدود التي مت ت�شييدها منذ
�أكرث من �أربع �سنوات �سبب ًا لزيادة
عدد املوا�شي يف هذه املنطقة.
ومل ي�ستمر هذا ال�سد يف توفري
كمية كافية من املياه للما�شية
يف تلك املنطقة  ،ولكن الرعاة
من خمتلف �أنحاء البالد ا�ستمروا
يف ال�سفر بحثًا عن املياه لرتبية
موا�شيهم .ويتم زراعة حوايل

بلدة �أم حجر هي بلدة تقع يف غرب �إقليم القا�ش بركة يف �إرتريا .واملنطقة
لديها تاريخ عريق خالل العهد الإيطايل ،و�أثناء فرتة ال�رصاع احلدودي
بني �إرتريا و�إثيوبيا .وغالب ًا ما ي�شار �إىل بلدة �أم حجر على �أنها "ال�سلة
الغذائية لإرتريا" لأن املنطقة غنية بالزراعة و�أكرث خ�صوبة من معظم
�أرا�ضي �إرتريا .حيث يتم �إنتاج املحا�صيل الزراعية مثل الذرة الرفيعة
والدخن والبقوليات والقطن وال�سم�سم يف املنطقة .وقد �إعرتف الإيطاليون
بالإمكانيات الزراعية العالية للمنطقة خالل فرتة �إحتاللهم لإرتريا  ،ويف
عام  1928قاموا بت�أ�سي�س مزرعة القطن يف علي قدر ،وهي منطقة وفرت القطن
مل�صنع باراتولو للأقم�شة يف �أ�سمرا .كما مت �إنتاج ثمار احلم�ضيات واملوز يف
تلك املنطقة� ،إال �أن العديد من املزارع دمرت يف �ستينيات القرن املا�ضي،
خالل الن�ضال الذي خي�ض من �أجل حترير �إرتريا و�إ�ستقاللها ،كما دمرت
�أي�ض ًا من قبل نظام الوياين خالل حمالته العدوانية على �إرتريا عام 2000م.

وو�صو ً
ال �إىل جبال م�أكالي.
وكان �أحد �أفراد قومية البداويت

 5000هكتار من الأرا�ضي الزراعية
�سنوي ًا مبختلف حما�صيل احلبوب
والبذور ال�صناعية مثل ال�سم�سم
ونادرا
والذرة الرفيعة ،
ً
الدخن .وبف�ضل اجلهود املكثفة
التي يبذلها املزارعون ومو�سم
الأمطار ،ف�إن معظم امل�ساحة
املزروعة يف حالة واعدة.
ومت بالفعل ح�صاد ال�سم�سم.
وحول اخللفية التاريخية
لبلدة �أم حجر ،يقول ال�سيد
حممد حممود جابر� ،أحد �سكان
بلدة �أم حجر ،ب�أن بلدة �أم حجر
هي منطقة زراعية ورعوية.
ويف الزمن املا�ضي كانت �أم
حجر بلدة رعوية فقط من دون

واملعروف بـ "عثمان بريق" �أحد

�أن تكون بها �أن�شطة زراعية.
وكانت �أم حجر مق�صد ًا للعديد
من املهاجرين القادمني من دول
ال�سودان و�أثيوبيا ،بحكم �أن �أم
حجر هي منطقة حدودية جتاور
كال البلدين .ولذا ،كانت �أم
حجر م�رسح ًا للعديد من القبائل
ال�سودانية ومن �ضمنها قبيلة
احلمران .حيث �أن هذه القبيلة
كانت متار�س الرعي ،جنب ًا �إىل
جنب مع قبائل البداويت بحدود
معروفة بينهما والتي متتد حتى
جبال "م�أكالي" من الناحية
ال�رشقية لبلدة �أم حجر .حيث
كانت حتد هذه اجلبال من
الناحية ال�شمالية مناطق قبائل
إبتداء من "معلوبا"،
البداويت� ،
ً

الأفراد امل�شهورين الذين كانوا
يقطنون هذه املناطق �آنذاك.
حيث كان هذا الرجل
ي�ستقي جلماله و�إبله املاء
من "معلوبا" على �ضفاف
نهر �ستيت ،و�إ�ستقر بها
منذ ذلك احلني .ومع
مرور الأيام والزمن،
رجعت قبائل احلمران
�إىل ال�سودان ،وبالتحديد
�إىل مناطق "ود احللوي"
وغريها ،وبقي يف �أم
حجر الرعاة القادمني
من وادي بركة و�أعايل القا�ش،
حيث كان �أ�ؤلئك الرعاة يق�ضون
فرتة اخلريف يف هذه املنطقة،
وبعدها يعودون �إىل مناطقهم

التي �أتوا منها .بعد ذلك بد�أت
الزراعة تظهر تدريجي ًا يف بلدة
�أم حجر .وكان قدوم خمتلف
املهاجرين من داخل املرتفعات
الإرترية �إىل بلدة �أم حجر ،عام ً
ال
م�ؤثر ًا لن�ش�ؤء الزراعة وتطورها
يف خمتلف املراحل .كما كانت
توجد �أي�ض ًا يف �أم حجر ،بع�ض
من القبائل ال�صومالية واليمنية
ومن �إقليم تقراي ومن ال�سودان.
حيث مار�ست تلك القبائل الزراعة
والتجارة كم�صدر قوت يدر عليها

ال�سيد حممد حممود جابر

قوت يومها .كما �أن قبائل
"الهو�سا" الزراعية كانت من�رشة
يف هذه البلدة ب�صورة مكثفة.
وخالل فرتة الإحتالل الإثيوبي
لإرتريا وبالتحديد يف �أعوام
1967م1968 ،م ،و 1974م
ونهاية عام 1975م جلئت كل تلك
القبائل �إىل ال�سودان ب�سبب عوامل
احلرب وعدم الإ�ستقرار .و�أ�ضاف
ال�سيد حممد ،ب�أن بلدة �أم حجر
تفتخر كونها كانت مولد الرعيل
الأول للثورة الإرترية والكفاح
امل�سلح .وقد عانت البلدة �أكرث
من غريها من املناطق املجاورة
لها ،من م�ضايقات �أفراد قوات
الإحتالل الإثيوبي وويالته ،من

ووفرتها� ،إ�ضطر �أغلب �سكانها
للجوء �إىل ال�سودان .ومع ذلك
مل يتوقف �سكان �أم حجر عن �أداء
واجبهم يف الن�ضال والإنخراط يف
التنظيمات اجلماهريية للجبهة
ال�شعبية خالل فرتة الكفاح
امل�سلح ،ومل يتنازل عن حقه
الن�ضايل حتى حتقيق حترير
كامل الرتاب الإرتري .وب�شكل
عام �سكان �أم حجر يتميزون
بوحدة ال�صف والوئام فيما
بينهم ،وهما العامالن اللذان
لعبا دور ًا كبري ًا يف الت�صدي لكل
امل�ؤامرات التي كانت حتاك �ضد
�إرتريا و�شعبها و�آخرها احلظر
غري ال�رشعي الذي فر�ض على
�إرتريا ،ومت رفعه يف الرابع

نهب و�رسقة وجمازر وخطف
وقتل وغريها من �شتى الأ�ساليب
العدوانية .ونتيجة لذلك،
وبالرغم من خريات البلدة

ع�رش من نوفمرب اجلاري ،بف�ضل
�صمود و�صرب ال�شعب الإرتري
وجتاوزه لكل العقبات التي
كانت تقف �أمام تطوره ومنائه.
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قومية التقري
الت�سريحة واحللي
قومية التقري هي من القوميات الإرترية
الت�سع وتنت�شر يف املنخف�ضات ال�شرقية والغربية
واملرتفعات ،اي لها �إنت�شار يف اخلم�سة اقاليم
الإرترية وتلك االقاليم هي عن�سبا� ،شمال
البحر االحمر ،القا�ش -بركة والإقليم اجلنوبي
واالو�سط ،ولها كثافة عددية يف ثالثة اقاليم
منها وهي �إقليم عن�سبا ،القا�ش -بركة و�شمال
البحر االحمر ،وجند تواجدها قليل ن�سبيا يف
الإقليم اجلنوبي واالو�سط ،تعتمد القومية يف
�سبل عي�شها على الرعي والزراعة .والقومية
ككل القوميات الإرترية االخرى هي غنية
مبختلف العادات ،وتتبع تقاليد تطبقها يف
ذلك ،ومنها خمتلف الت�سريحات التي تعك�س يف
ا�شكالها املرحلة العمرية واحلالة الإجتماعية،
وكذلك االزياء ،وااليقاعات واالحلان
املختلفة ،ولبلورذلك الرتاث والتقاليد �أجرينا
اللقاء التايل مع كل من رئي�س �إحتاد الفنانني
الإرتريني ،الفنان /حممد عثمان ،واخلبري
يف جمال البحوث يف الرتاث ،الأ�ستاذ/حممد
�سعيد.

اجلزء االول
اجرى اللقاء :جمال حممد علي

قومية التقري ومناطق �سكنها واجلغرافية التي
تقطنها؟
ال�سيد /حممد �سعيد :قومية التقري
تقطن يف املرتفعات واملنخف�ضات
و�سواحل البحر االحمر ،و�إذا راينا
مواقع �سكنها يف املرتفعات بداية
مبنطقة قلبربورا من�سع ورورا حباب
نزوال �إىل �إقليم �شمال البحر االحمر يف
�سواحل البحر زوال وافتا و�صوال �إىل
قرورة ،وكذلك من قلب وماريا ظالم يف
�إقليم عن�سبا �إىل حدود ال�سودان ،واي�ضا
يف معظم مناطق �إقليم القا�ش -بركة،
وكذلك يف الإقليم اجلنوبي واالو�سط.
قومية التقري وماتتبعه من عادات وتقاليد يف
احلالقة والت�سريحة؟
ال�سيد /حممد �سعيد :متتلك القومية
العديد من العادات يف هذا اجلانب
وجند فيها ا�شكال وم�سميات عديدة من
قبيلة الخرى وكذلك من منطقة الخرى
،وميكن ان نعدد بع�ض احلالقات
والت�رسيحات ،فعادة تبد�أالقومية يف
حالقة �أبنائها منذ ال�صغر ،على �سبيل
املثال عند الفتيات تكون حالقتهن
يطلق عليها ( ق�ست ،دمبوكت ،حرورا،
وجدق) وعادة يكون �شكل احلالقة يف

ال�صغر وما دون عمر التا�سعة ،بحلق
كامل �شعر الر�أ�س وكذلك بحلق جزء
من ال�شعر من اجلانبني وت�رسيح
الباقي من ال�شعر ،للحالقة ا�شكال
عديدة وخمتلفة بني القبائل ،بعد
ان تكرب الفتاة وت�صل مرحلة ال�صبية
وت�سمى هذه املرحلة عند القومية
(مهاي تيبل) ،وي�رسح فيها �شعر الفتاة
وت�سمى هذه الت�رسيحة (�شمربيب
ومهاي تيبل) ،وت�ضاف ادواة لتزيني
ال�شعر بها مبا ت�سمى (منيات) عند
القومية ،وهو من ال�سك�سك واخلرز
وغريها ،واكرث من ي�ستخدموها هم
القبائل املوجودة يف القا�ش -بركة،
وبعد الزواج تتغري ت�رسيحة الفتاة
لت�صبح (قرين) وتكتمل هذه الت�رسيحة
ب�إ�ضافة حلي ت�سمى (مرود) ،ولهذه
الت�رسيحة عدة م�سميات منها( تتو،
فقرييت).
االزياء التقليدية عند القومية للرجال
اوالن�ساء؟
ال�سيد /حممد عثمان :االزياء التقليدية
للقومية يف القدمي من الزمان كما كل
القوميات االخرى ،وكما هو معلوم
كان اللب�س من اجللود ثم بعد ذلك
حتول اىل قما�ش ابوجديد (دمورية)،
�إال انه من االف�ضل التحدث عن االزياء
املوجودة حاليا والذي يرتديه معظم
افراد القومية يف زمننا هذا �سواء كان

الرجال او الن�ساء ،وبداية بازياء
الن�ساء وهي تتكون من (رظو  ،كاين
و قرباب) ،وعند الفتيات ويف مرحلة
(مهاي تيبل)تكون االزياء مثل(فقرييت،
�رشئيت) ،وا�ضاف ال�سيد /حممد �سعيد:
االزياء التقليدية عند الن�ساء هي
(قرباب  ،معندقيت  ،مفتوحت ،ادري
وجالبيت ولويت) ،و ّازياء الرجال
هي ال(قمي�ص) وهي الثوب ،كذلك
(�سديرية ،عمامة ،طاقية  ،وثوب
يطلق عليه "بالي" .
احللي ومواد الزينة عند القومية
يقال انه منذ قدمي الزمان �إ�ستخدمت
ن�ساء قومية التقري خمتلف املواد
لغر�ض الزينة وكحلي وبع�ض من تلك
املواد هي ال�سك�سك كما �إ�ستخدمت مواد
اخرى .ويقال ان البع�ض منها كان
ي�صنع من عيدان اال�شجار والعظام� ،إال
انه يف زمننا هذا فهن يتزين باحللي
امل�صنوعة من املعادن املختلفة ومنها
النحا�س والف�ضة والذهب �إ�ضافة
لل�سك�سك واخلرز ،و نعدد منها على �سبيل
ا ملثا ل ( عند ر  ،لبك  ،كو فيت  ،مر و د ،
حارت،مينات) وكلها حلي تو�ضع على
�شعر الر�أ�س وتربط به ب�إ�ستخدام مبا
ت�سمى (قريط) ،وحلي حلق االذن ت�سمى
(فدالب ،تالل) ،كما انه هناك حلي
لالنف ت�سمى (زمام ،حرط ،وندليت)،
وقالداة ت�سمى(برقنات) ،وخوامت
ت�سمى(واجنا ،جملط ،فرجنت وخامت
نبي �سليمان) ،وحلي لالرجل وا�صابع
االرجل(كُ لهيب ،حجل ،وزقرتن) ،وقد
يختلف يف امل�سميات من منطقة الخرى،
وبالن�سبة للرجال فهم ال ي�ضعو مواد
احللي ب�إ�ستثناء اخلامت الذي ي�ضعوه
وي�سمى خامت نبي �سليمان ،وال(خالل)
وهو م�شط للر�أ�س.
ال�سيد /حممد عثمان� :إ�ستخدمت الن�ساء

ال�سك�سك واخلرز يف �صناعة احللي
للزينة �سابقا وما زلن ي�ستخدمنه �إىل
ا ّالن ،وبعد دخول الإ�ستعمار الرتكي
واالوروبي لالرا�ضي الإرترية بد�أت
احللي امل�صنوعة من الف�ضة ت�ستخدم
يف بع�ض املناطق �،إىل ان �إنت�رشت
حلي الف�ضة يف عموم القومية،
وبعد ذلك جاء الذهب ويف هذا الزمن
ا�صبحت الف�ضة والذهب هي احللي
الرئي�سية عند القومية تتزين به
الن�ساء ،وا�ضاف ال�سيد /حممد �سعيد:
مواد الزينة واحللي عند القومية هي من
العادات والتقاليد التي تتطلب الكثري
من البحوث ،فاحللي واملعادن التي هي
م�صنوعة منه يف وقتنا هذا هي معلومة
ومعروفة للجميع� ،إال انه قبل ال�سك�سك
واخلرز والف�ضة والذهب كانت هناك
مواد ت�صنع منها احللي ومواد الزينة،
كما انه هناك م�سمياتها وهذا مو�ضوع
يتطلب منا البحث� ،إال انه ميكن ان نذكر
بع�ض من م�سميات احللي املوجودة االن
ومنها خامت نبي �سليمان الذي يرتديه
كل من العري�س والعرو�س يف عر�سهم،
واي�ضا (تكت ،اكمام ،بناجر،غمي�ش
او غوي�ش ،جملوط ،قران واقرنت،
ت�شبحت� ،سوميد ،ي�رست� ،رشئيت،
منيات،كوفيت ،ال ُبك ،قرييط) وما
ذكرته هو بع�ض من احللي امل�صنوع من
الف�ضة والذهب وال�سك�سك واخلرز.
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مهرجان القاهرة ال�سينمائي
يف دورته االربعني

جنم بوليوود �أميتاب بات�شان يدفع ديون مئات
املزارعني يف الهند

م�ساء
انطلق
الثالثاء املا�ضي حفل
افتتاح الدورة  40من مهرجان
القاهرة ال�سينمائي ،الذي عرف
مواقف حمرجة ،ومفارقات غري
م�ألوفة.
و�شهدت ال�سجادة احلمراء
ح�ضور كوكبة من جنوم وجنمات
الو�سط الفني من م�رص والوطن
العربي� ،أبرزهم ي�رسا و�إلهام
�شاهني ونادية اجلندي ونيللي
كرمي وماجد الكدواين وح�سني
فهمي ودرة ويا�سمني رئي�س
وغريهم كثريون ،وقدم حفل
االفتتاح الفنان امل�رصي
�سمري �صربي.

العثور على قطعة فنية ثمينة عمرها  1600عام بعد 4
عقود على �سرقتها
ق�ضى براند نحو عامني يتعقب
اللوحة يف �شتى �أرجاء �أوروبا ،حتى
عرث عليها �أخريا �ضمن ممتلكات �أ�رسة
بريطانية
عرث خبري فني هولندي ُ -يطلق
عليه ا�سم "�إنديانا جونز عامل الفن"
 على قطعة فنية تاريخية منالف�سيف�ساء تعود �إىل القرن ال�ساد�س،
وذلك بعد مرور حوايل  4عقود على
�رسقتها يف قرب�ص.
وقال �أرثر براند �إنه انتابه �شعور
خا�ص عندما عرث على القطعة الفنية،
التي يبلغ عمرها �أكرث من  1600عام،
يف �شقة يف موناكو.
و�سلم براند اللوحة �إىل ال�سفارة
القرب�صية يف الهاي يوم اجلمعة.
وحقق براند �شهرة يف ا�ستعادة
الأعمال الفنية امل�رسوقة منذ عام
 2015عندما عرث على متثالني الثنني
من اخليول الربونزية و�ضعا خارج
مكتب هتلر �إبان احلقبة النازية.
�سرُ قت القطعة الأثرية التي متثل
القدي�س مرق�س ،وتعود �إىل احلقبة
البيزنطية ،يف فرتة �سبعينيات القرن
املا�ضي من كني�سة بانايا كاناكاريا،
التي تبعد نحو  105كيلومرتات �شمال
�رشقي العا�صمة نيقو�سيا.

وق�ضى براند نحو عامني يتعقب
اللوحة يف �شتى �أرجاء �أوروبا ،حتى
عرث عليها �أخريا �ضمن ممتلكات �أ�رسة
بريطانية.
وقال لوكالة فران�س بر�س للأنباء
�إنهم (الأ�رسة) "ا�شرتوا اللوحة بح�سن
نية منذ �أكرث من �أربعة عقود".
و�أ�ضاف براند ":انده�شوا عندما
علموا �أنها كنز فني ال يقدر بثمن،
ونُ هبت من كني�سة كاناكاريا بعد
الغزو الرتكي".
وقال �":إنها واحدة من �أعظم
اللحظات يف حياتي
�سرُ قت لوحتان يف عام  2004من
�أعمال �إدوراد مون�ش بعنوان "ال�رصخة"
و "ال�سيدة العذراء" ،ا�ستوىل عليهما
م�سلحون هاجموا متحف مون�ش يف
�أو�سلو .وعاقبت ال�سلطات امل�سلحني

وعرث على اللوحتني بعد
بال�سجن ُ
جهود �رسية �شاقة يف عام .2006
�سرُ قت ن�سخة �أخرى من لوحة
"ال�رصخة" من متحف الفن الوطني
يف �أو�سلو يف عام  ،1994وا�ستطاع
عمالء �رسيون بريطانيون العثور
على اللوحة بعد ذلك.
يف عام � 2012سرُ قت �سبعة �أعمال
من متحف كون�ستال يف روتردام،
من بينها �أعمال لبيكا�سو ومونيه
وماتي�س .و�ضبطت ال�رشطة الل�صني
وعوقبا بال�سجن وقاال �أمام حمكمة
بوخار�ست �إن الإجراءات الأمنية يف
املتحف كانت مرتاخية.
ُعرث يف مطلع العام اجلاري يف
�أوكرانيا على �أربع لوحات من جمموع
 24لوحة �سرُ قت من متحف هولندي
يف عام .2005

جا�سنت بيرب ي�ؤكد �شائعات زواجه من هايلي بالدوين
�أكد مغني مو�سيقى البوب الكندي
جا�سنت بيرب لأول مرة �أنه تزوج
العار�ضة هايلي بالدوين.
ويف من�شور مبوقع �إن�ستغرام لتبادل
ال�صور ،قال بيرب "تهنئة مت�أخرة
للجميع بعيد ال�شكر�( .إنه) �أول عيد
�شكر كرجل متزوج".
و�أبلغ املغني باخلرب يف معر�ض
تهنئتهم بعيد ال�شكر.
و�أ�ضاف املغني الكندي ملتابعيه،
الذين يبلغ عددهم  102مليون
�شخ�ص� ،أن "احلب لي�س �سهال" لكنه

يبذل جهده ،مثل امل�سيح ،لكي يكون
�صبورا ومتفانيا.
وانت�رشت �شائعات عن زواج بيرب
وبالدوين يف نيويورك منذ �شهرين،
لكن العار�ضة نفت الأمر �آنذاك.
و�أفادت تقارير ب�أن االثنني �أمتا الزواج
ب�رسية يف �شهر �سبتمرباملا�ضي.
ويف الأ�سبوع املا�ضي� ،أكد االثنان
ب�شكل غري ر�سمي �أنهما تزوجا،
وذلك يف تعليقات بو�سائل التوا�صل
االجتماعي .فقد �أ�شار املغني لبالدوين
م�ستخدما �صفة "زوجتي" ،بينما غريت

ر

هي ا�سمها �إىل "هايلي بيرب".
ويف من�شوره ب�ش�أن عيد ال�شكر،
حتدث بيرب ( 24عاما) عن الدين.
وقال بيرب "�شكرا للم�سيح الذي
بني يل �أن كل يوم هو خطوة يف رحلة
التعلم ،و�ساعدين على اقتفاء �أثره ب�أن
�أكون �صبورا وطيب القلب وبعيدا عن
الأنانية".
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي
يتحدث فيها بيرب عن الدين.
فعند �إعالن خطبته يف يوليو
املا�ضي ،قال بيرب عرب و�سائل

قال جنم بوليوود� ،أميتاب بات�شان،
�إنه دفع ديون مئات املزارعني ،م�شريا
�إىل �أن قيمتها بلغت قرابة ن�صف مليون
دوالر.
وكتب النجم الهندي على مدونته �إنه
تكفل بدفع ديون  1398مزارعا ،وقال
�إنه ي�شعر ب�أنه "حقق اجنازا كبريا".
و�أو�ضح �أن جميع املزارعني من مقاطعة
�أوتار برادي�ش ،التي ولد فيها.
ويرزح ع�رشات الآالف من املزارعني الهنود حتت وط�أة الديون .ويعاين
قطاع الزراعة منذ عقود من اجلفاف ،ومن تناق�ص املياه وتراجع الإنتاجية
ب�سبب انعدام التجهيزات الع�رصية.
وتعزى حوادث االنتحار بني املزارعني �إىل هذه امل�شاكل التي يعانون منها،
�إذ انتحر نحو � 300ألف مزارع يف الهند منذ .1995
ويعد �أميتاب بات�شان ،البالغ من العمر  76عاما ،واحدا من �أ�شهر املمثلني
يف الهند.ودفع الديون امل�ستحقة على املزارعني لبنك الهند احلكومي ،الذي
�أ�صدر بيانات بالقيمة التي دفعها النجم ال�سينمائي ،ح�سب مدونته.
ومبا �أنه ال ميكن �إح�ضار جميع املزارعني �إىل مدينة مومباي التي يقيم فيها
�أميتاب بات�شان ،فقد حجز قطارا لنحو  70منهم ي�ستقبلهم يف بيته ويقدم لهم
بيانات الديون املدفوعة.ويتوقع �أن يتم اال�ستقبال يوم  26نوفمرب.
ويف مطلع هذا العام ،دفع �أميتاب بات�شان ديون نحو  350مزارعا من مقاطعة
ماهارا�شرتا ،التي خرج فيها �آالف املزارعني يف مظاهرات مطالبني مب�سح
ديونهم وبرفع �أ�سعار حما�صيلهم.
وكان املمثل �أي�ضا مثارا للجدل يف ق�ضية تخ�ص الأرا�ضي الزراعية� ،إذ ق�ضت
حمكمة يف � 2007أنه ح�صل على � 90ألف قدم من الأرا�ضي الزراعية ب�صفة غري
قانونية.ووجهت له تهمة التزوير ،لكن التهمة �أ�سقطت الحقا ،بعدما تخليه
عن املطالبة بالأرا�ضي .و�شارك �أميتاب بات�شان يف نحو  190فيلما ،و�أدى �أدوارا
يف �أفالم من �إنتاج هوليوود يف الأعوام الأخرية .ويقدم ن�سخة هندية من برنامج
"من يربح املليون" ،وهو من �أكرث الربامج م�شاهدة يف التلفزيون الهندي.

رامي عيا�ش ينال جائزة �أف�ضل مطرب
عربي يف 2018
�أعرب املطرب رامي عيا�ش
عن �سعادته حل�صوله على جائزة
�أف�ضل مطرب عربي لعام ،2018
خالل ح�ضوره حفل Apple
 ،Music Awardالذي �أقيم يف
والية كاليفورنيا الأمريكية.
كما وجه النجم اللبناين ال�شكر
لكل حمبيه ومعجبيه ولكل من
�صوت له للفوز بهذه اجلائزة
الدولية ،حيث علق عرب تويرت قائال:
"جائزة �أف�ضل مطرب عربي ،م�ش �أكرب
من حمبتكم� ...شكرا لكل الأحباب
وعرب النجم �أي�ضا عن �سعادته
امل�ضاعفة ،لأن فوزه باجلائزة
ترافق مع حلول العيد الـ 75ال�ستقالل
لبنان ،كما دعا خالل احلفل �إىل زيارة

واكت�شاف عجائب هذا البلد.
وفجر فوز عيا�ش باجلائزة الدولية
الأخرية �آالف التعليقات التي هن�أه
�أ�صحابها بها على الإجناز املو�سيقي،
ويف مقدمتهم زوجته داليدا ،التي
�أكدت �أن "زوجها قد تعب و�سهر و�أعطى
من قلبه قبل �أن يح�صد هذا النجاح،
وحمبة النا�س".

التوا�صل االجتماعي �إن "التوقيت
الإلهي مثايل ،حيث خطبنا يف اليوم
ال�سابع من ال�شهر ال�سابع .والرقم

 7هو رقم املثالية الروحية ،هذا
�صحيح� ،ستجدون ذلك على حمرك
البحث غوغل".
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جتربة ق�سم املوا�صالت ودوره يف مرحلة الن�ضال التحرري !!!
حممود عبداهلل �/أبو كفاح
اجلزء الثاين:
�إطلعنا يف اجلزء االول من هذا
املو�ضوع على بدايات ت�أ�سي�س
ق�سم املوا�صالت يف اجلبهة
ال�شعبية والإمكانيات املتوا�ضعة
التي بني عليها حيث كان دور
املنا�ضلني من �أ�صحاب الكفاءات
الذين �شاركو ا يف حتقيق �إجنازات
هذا الق�سم يف بدايته مقدر ًا واول
طريق مت بناءه يف امليدان
بوا�سطة الثوار كان يف �شهر مايو
من عام 1975م وهو الطريق الذي
يربط منطقة قطان مبنطقة بليقات
التي كانت مركز ًا رئي�سي ًا لقوات
اجلي�ش ال�شعبي  ,وذلك من �أجل
متكني ال�شاحنات والرتكرتات التي
ا�ستوىل عليها اجلي�ش ال�شعبي يف
�ضواحي منطقة �إمبريمي للو�صول
اىل بليقات,فالطريق كان خمطط ًا
له �أن يبد�أمن قطان ومير بال�سهول
حماذيا ً لل�سل�سلة اجلبلية حتى

منطقة ودقان,ومن �سفوح وادي
ودقان حتى ي�صل اىل منطقتي فح
وبليقات.
يقول املنا�ضل هبتى لعول
الذي كان مرابط ًا مع رفاقه يف
مركز التدريب يف انتظار �صدور
للم�شاركة يف
االوامر اليهم
ت�شييد ذلك الطريق(عندما كان
ينطلق مايرتاوح بني  600وحتى
 1000من املنا�ضلني من املركز
لأداء املهام املوكلة اليهم كانوا
يفتقرون لأب�سط الآالت املطلوبة
لت�شييد الطرق مما �إ�ضطرهم
ذلك لإ�ستخدام احلطب يف اقتالع
ال�صخور ومن ثم نقلها وردم
الطريق ومتهيده بها) .
يف البداية بد�أ العمل بتمهيد
طريق بليقات -قورويتو وبعد
اكتماله بد�أت عملية نقل امل�ؤن

واملعدات ولأول مرة باللواري
من ال�سودان اىل امليدان عرب هذا
الطريق ,ومن املعلوم ان مهمة
تخطيط وان�شاء طريق على جبل
قورويتو مل يكن امر ًا �سه ً
ال وعليه
فقد بذل اولئك املنا�ضلني الذين
كانوا يعملون بهمة ون�شاط لإنهاء
املهمة يف اربعة ايام ,جهود ًا
كبرية رغم قلة الإمكانيات وعدم
توفر الأدوات والآليات املطلوبة
,لي�س هذا فح�سب فمع مرور
الوقت ات�ضح ان اللواري التي
�صنعت خ�صي�ص ًا لل�سري يف ال�سهول
واالرا�ضي املنب�سطة باتت تعاين
كثريا اثناء �صعودها لذلك الطريق
اجلبلي (جبل قورويتو) وعليه فقد
�رشع املنا�ضلني جمدد ًا يف �إعادة
متهيد ذلك الطريق يف بداية
العام  1976م حتى يكون �سهل
املرا�س خا�صة لل�سيارات من نوع
اللواري ).
ي�ضيف املنا�ضل هبتى ل�ؤول
يف �رسده لكيفية ت�شييد هذه

الطرق قائالً(ان هذه اخلطوط
التي مت ت�شييدها قبل ت�أ�سي�س
فرع البناء �,شيدت بالقوة
البدنية وعدد قليل من الآالت يف
ظل الظروف القا�سية التي كانت
ت�سود امليدان �آنذاك,وبكل �رصاحة
ف�إن �صمود املقاتل وعزميته التي
التلني �ساهم يف اجناز تلك املهام
بجدارة واقتدار �,صحيح
بكل
ان م�شاركة الف من املقاتلني يف
ت�شييد طريق قوريتو مبقايي�س
تلك الفرتة وقدرات تنظيم اجلبهة
ال�شعبية �آنذاك لي�س قليالً,اال ان
ذلك لي�س كافي ًا بالت�أكيد لت�شييد
الطرق يف تلك املناطق اجلبيلة
الوعرة  ,ومن املعلوم ان جتهيز
امل�ؤن لهذا العدد الكبري من
املنا�ضلني الذين كانوا يعملون
يف ت�شييد ذلك الطريق كان �صعب ًا
للغاية ال�سيما ماء ال�رشب,حيث

ان حاالت العط�ش كانت يف
�أوجها و�أي �شخ�ص
كان م�سموح ًا له
فقط بتناول كوب
واحد من املاء يف
اليوم,كما ان الأكل
مل يكن متوفرا كما
ينبغي حيث كان
مقررا كمية قليلة
من الأرز لع�رشة
افراد يتم طهيها
يف حاوية �صغرية
اليتعدي
,وقد
الفرد
ن�صيب
الواحد من تلك
الكمية لقمتني او
ثالثة,ويذكر ان
وب�سبب
بع�ضهم
�شح الغذاء كان
يتناول ثمار الاللوب بكميات
كبرية مما كان يعر�ضهم ذلك
للمر�ض وحتى الأ�ست�شهاد يف بع�ض
االحيان,وبالرغم من كل ذلك اال
ان هم كل املنا�ضلني امل�شاركني
يف ذلك العمل هو كيفية اجناز
مهامهم كما ينبغي ويف ا�رسع وقت
ممكن غري مبالني بالتعب واجلوع
والعط�ش لإدراكهم اهمية مايقومون
به من جهد,فاملنا�ضل الإرتري
كما نعلم كان قوي العزمية
ي�سعى جاهد ًا لتحويل التحديات
مهما كربت اىل فر�ص,يعمل دون
كلل وملل طوال اليوم ويف امل�ساء
يتخل�صون من االرهاق بال�ضحك
واللعب مع الرفاق ورفع معنويات
بع�ضهم البع�ض حيث مل يكن يف
و�سطهم من يت�ضجر او يعرب عن
ا�ستياءه) .
(منذ بداية العام  1975بد�أت
الطرق التي قام بت�شييدها تنظيم
اجلبهة ال�شعبية يف االزدياد من
حيث الكم وكذا التح�سن من حيث
النوعية لت�صبح معظم الطرق
يف القاعدة اخللفية �سالكة
ومالئمة لل�سيارات مبختلف
الأنواع ,وا�صبحت الطرق الوعرة
وال�ضيقة حم�صورة فقط يف �أماكن
حمدودة,وهذا التطور اجلديد �أجرب
التنظيم للتفكري ب�شكل جاد يف
�إن�شاء كيان يتوىل تنظيم وادراة
هذا القطاع احليوي وعلى هذا
الأ�سا�س مت تكوين فرع املوا�صالت

والبناء ككيان قائم بذاته بحيث
يدار من قبل املنا�ضلني من
ا�صحاب اخلربة والكفاءة يف هذا
املجال ).
لقد �رشع فرع البناء فور تكوينه
يف تنظيم اعماله وو�ضع خططه
امل�ستقبلية ,حيث كان عمله
من�صب ًا يف البداية يف ربط منطقة
بليقات وفح التي كانت �آنذاك
املركز الرئي�سي لقوات اجلي�ش
ال�شعبي مع احلدود ال�سودانية ,
�أي من قرورة اىل ماب�آ وامهميمي
ومنه اىل بليقات ,ومن ثم بناء
طرق فرعية جديدة من بليقات اىل
دبعت وعقت وحتى فلكت ومنه اىل
منطقة �آظهرا ,ا�ضف اىل ذلك كان
خمطط ًا من قبل الفرع البدء يف
ت�شييد طريق (حرنت) الذي يربط
منطقة ال�ساحل مبنطقة �شمال
بحري ,اال ان امكانيات الفرع
املتوا�ضعة وقلة الآليات التي
كان ميتلكها �آنذاك مل متكنه من
�إجناز هذه املهمة دفعة واحدة .
ان طريق بليقات � -آظهرا يعترب
طريق ًا طوي ً
ال من حيث امل�سافة
باملقارنة مع او�ضاع تلك الأيام
واالمكانيات املتوا�ضعة التي
لت�شييده,فال�صعوبات
وظفت
واملتاعب كانت كثرية للغاية
ال�سيما يف اجلزء اخلا�ص مبنطقة
عقت -فلكت ,ويف هذا امل�ضمار
يقول املنا�ضل يوهن�س ظقاي
(رولو) احد املهند�سني القدامي
لفرع البناء(ان ت�شييد طريق عقت
كان �صعب ًا للغاية نظر ًا ل�ضيقه
وتراكم ال�صخور الكبرية يف
جمراه والتي كان يتطلب ازالتها
عمال م�ضني ًا خا�صة مع الإعتماد
على القوة الع�ضلية ب�شكل ا�سا�سي
وعدم توفر الآليات املطلوبة حيث
ان الألة الواحدة كان يتناوب
عليها  10ا�شخا�ص وجمموع االفراد
العاملني يف ت�شييد الطريق كان
قرابة ثالث كتائب فقط.
ان اجلهد الذي بذل يف هذا
الطريق مل يكن اقل من اجلهد الذي
بذله املنا�ضلني يف ت�شييد طريق
قوريتو...فمعظم املنخرطني يف
ت�شييد طريق عقت -فلكت كانوا
ي�ستخدمون قواهم البدنية ,كما
ان احلطب الذي كان ي�ستخدم يف
قلع ال�صخور وتقليبها مل يكن قد
مت ا�ستبداله �آنذاك ب�آالت حديدية

,مع العلم بان ال�صخور املنت�رشة
يف تلك البقاع كانت كبرية للغاية
وي�صعب تقليبها اال بعد جتزئتها
وتك�سريها,وكما يقال املعاناة
تولد الإبداع كان املنا�ضلني
يخرتعون العديد من الو�سائل
لت�سهيل اعمالهم على �سبيل
املثال كانوا يجمعون كميات من
حطب الوقود يف ال�صخور الكبرية
وي�شعلون النار فيها,وبعد ان
ت�سخن تلك ال�صخور يقومون ب�صب
املاء الباردعليها كي تت�شقق
ومن ثم ينهالون عليها �رضبا
وتك�سريا باملطارق الكبرية ,
ليتم جتزئتها كما ينبغي و من ثم
ا�ستخدامها يف ردم الطريق,وعلى
هذه ال�شاكلة فقد مت ت�شييد طريق
عقت – فلكت �أي ب�آالت تقليدية
وقوى بدنية .
ومن املعلوم انه واثناء ت�شييد
هذا الطريق,كانت هنالك اعمال
كبرية تنفذ من قبل فرع البناء
لت�شييد طريق حرنت �آنف الذكر
من منطقة امهميمي حتى منطقة
عني ,بطول  300كيلومرت ,ففي
العام 1975م كان ن�شاط تنظيم
اجلبهة ال�شعبية يف املرتفعات
يزيد يوم ًا �إثر �آخر من الناحية
التنظيمية والع�سكرية ,حيث بات
للتنظيم �سمعة كبرية يف او�ساط
ال�شعب بف�ضل الإنت�صارات التي
كان يحققها بني احلني والآخر
,وعليه كان من ال�رضوري ربط
تلك املناطق بالقاعدة اخللفية
للتنظيم حتى ت�شارك بدورها يف
العمل الن�ضايل .
يقول بع�ض املهند�سني الذين
�شاركوا يف �شق ذلك الطريق(
ان �شق هذا الطريق كان يتطلب
قطع و�إزالة الأ�شجار الكثيفة
التي توجد يف م�ساره ومع عدم
توفر الآليات اخلا�صة ب�آداء هذه
املهمة كان يلج�أ الثوار لقطعها
ب�إ�ستخدام الفو�ؤ�س واحيانا
تفاديها بتغيري م�سار الطريق),
عموما قبل ان يكتمل هذا الطريق
احليوي واملهم اي طريق (حرنت)
بد�أ طريق بليقات  -دبعت –عقت
–فلكت يف تقدمي خدماته كما
ينبغي وا�صبحت ال�سيارات تتنقل
فيه ب�سهولة مما �ساهم يف تخفيف
العديد من ال�صعاب التي كان
يعاين منها الثوار.
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العدد ()50

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

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

جنوم تتلألأ يف �سماء الن�سخة الأوىل من ك�أ�س �أفريقيا للدراجات الهوائية

�سرياك ت�سفوم ماركة م�سجلة  ..وال�صدارة تدير ظهرها لنجماتنا يف �سباقات الطريق
ب�شهادة اجلميع و�أمام �أبرز خرباء اللعبة يف
قارة افريقيا  ،قدمت البالد درو�س ًا �ستظل
را�سخة يف الأذهان و�شاخمة كاجلبال يف دفاتر
و�سجالت اللعبة االفريقية وعابرة بالبطولة
الوليدة �إىل ف�ضاءات وم�ستويات �أرفع  ..هكذا
خل�ص البع�ض م�سرية بطولة "ك�أ�س افريقيا
للدراجات الهوائية" التي �إحت�ضنتها البالد لأول
مرة بني الفرتة من احلادي والع�رشين ولغاية
اخلام�س والع�رشين من نوفمرب اجلاري بالعا�صمة
ا�سمرا مب�شاركة  8منتخبات �أفريقية من �ضمنها
منتخبنا الوطني الذي خرج بنتائج متباينة ،
فبعد التفوق وال�سيطرة يف �سباقات ال�رسعة �ضد
ال�ساعة يف الرجال وال�سيدات � ،إختلف الو�ضع
يف �سباقات الطريق حيث كانت الغلبة من
ن�صيب الرجال بينما حققن ال�سيدات ال�ضئيل
يف مواجهة بقية املنتخبات.
�سطوة �إرترية معتادة
ب�شهية مفتوحة لكل االلقاب
وطموحات التعرف امل�ستحيالت  ..هيمن
جنوم منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية
للرجال على غالبية االلقاب املتاحة يف
�سباق الطريق الطويل الذي �أقيم يوم
الأحد مل�سافة ( 161كيلومرت).
وقب�ض جنوم جمال البحراالحمر على
جميع االقم�صة ال�رشفية يف �سباق الكبار
وملادون  23عاما  ،بعد ان ذهبت املراكز
ال�ستة االوىل البناء املرب �سام�سوم
�سلمون يف م�شهد قل نظريه بالبطوالت
االفريية خ�صو�صا يف ظل وجود 7
منتخبات �أخرى لها وزنها وقيمتها يف
اخلارطة القارية للعبة.
عند ال�ساعة (� ) 11:20إنطلق ال�سباق
املرتقب الذي يعترب الأول يف القارة
ال�سمراء بت�صنيف ( )1.1من حيث ت�صنيف
ال�سباقات العاملية  ،مبباركة من مفو�ض
الثقافة والريا�ضة ال�سفري /زمدي
تخلي ومب�شاركة ( 43مت�سابقا ) ميثلون
ثمانية فرق من �ضمنهم �ساد�سي منتخبنا
الوطني �سرياك ت�سفوم  ،داويت مياين ،
هينوك مل�ؤبرهان  ،دانئيل هبتي مكائيل
 ،روبيل تولدي و�أرون دبرظني مو�ضع
اخلربة واملمار�سة يف هذه الت�شكيلة.
ومل يت�أخر جنوم منتخبنا الذين
ين�شطون جميعهم يف ال�ساحة املحلية يف
بعث ر�سائل �شديدة اللهجة للمناف�سني
واحلاملني بتبواء الطليعة  ،حيث جاءات
اخلطوة الأوىل بعد �أمتار قليلة فقط من
البداية حيث متركز جلهم عند املقدمة.
بيد �أن الرد الفعلي وال�صادم جاء عقب
دورة واحدة من البداية � ،إذ متكن داويت
مياين وروبيل تولدي من �إخرتاق املقدمة
والإنفراد اىل االمام  ،قبل �أن يتبعهما
الثنائي الأخر �سرياك ت�سفوم ودانئيل
هبتي مكائيل م�شكلني جمموعة �إنفرادية
مكونة من رباعي منتخبنا الوطني ومطاردة
�شديدة من جنوم املنتخبني الرواندي
واالثيوبي تباعا الواحد تلو الأخر.

ويف ظل هذا اال�رصار واجلدية من
املجموعة املطاردة � ،إال ان الفارق
ا لز مني الذي يف�صل بني
املجموعتني
يف �إزدياد دورة �إثر �أخرى
كان
ويف غ�ضون دورتني و�صل الهام�ش
الزمني اىل �أكرث من 3دقائق .
هذا بالطبع يف ظل تواجد ع�ضوا منتخبنا
الوطني �أرون دبرظني وهينوك مل�ؤبرهان
اللذان مل يدخرا جهدا حماولة منهما
لت�شتيت �أنظار الكوكبة االخرية يف �سعيها
الد�ؤوب لالنق�ضا�ض على املجموعة الأوىل
 ،وهو ماح�صل يف الكيلومرتات املتبقية
حيث �إن�سلّ قائد الفريق �أون دبرظني عن
املجموعة االخرية ووا�صل طريقه لوحده
للحاق باملجموعة الكبرية  ،بيد �أن م�ساعي
هينوك مل�ؤبرهان �إ�صطدمت برقاية
ل�صيقة منعته هو االخر من االنفالت عن
بقية املت�سابقني واللحاق مبن �سبقوه
من زمالئه يف املقدمة.
وات�سع الفارق الزمني الذي يف�صل بني
املجموعتني �إىل مايقرب من  7دقائق يف
ظل �إن�ضباط تكتيكي �صارم ر�سمه املدير
الفني ملنتخبنا الوطني � /سام�سوم
�سلمون وتفاهم �ساري املفعول حتى
�أخر دورة من ال�سباق  ،وذلك يف مواجهة
تفكك املجموعة الثانية وان�سحاب غالبية
الدراجني الذين كانوا يف معيتها من
�أبرزهم الرواندي �سامئيل موجي�شا الذي
كان يح�سب له الف ح�ساب.
ويف اخر دورات ال�سباق  ،ومافهم من �أن
منبعها تعليمات املدرب االول ملنتخبنا
الوطني حتول ال�رصاع مابني املنتخبات
اىل �رصاع داخلي دار بني رباعي منتخبنا
الوطني يف املقدنة  ،حيث كلل الدراج
ال�شاب /داويت مياين جمهوداته العالية
مبحاولة قوية يف بداية مرتفع فورتو جوار
مبنى وزارة االعالم مل يتحرك لها احد عدا
الدراج املت�ألق يف هذه اللحظة �سرياك
لي�شق املت�سابقان طريقهما بكل
ت�سفوم
ّ
قوة و�إ�رصار فيما تبقى من كيلومرتات.
ويف �سباق ال�رسعة النهائي الذي دار
بني هذان املت�سابقان  ،حجز �سرياك
ت�سفوم الريادة بكل �أريحية قاطعا
امل�سافة املقررة يف ظرف زمني قدره (3
�ساعات و 55دقيقة و 55ثانية) مبعدل
�رسعة و�سطي ا�ستقر عند ( 97. 40كلم
يف ال�ساعة الواحدة)  ،تاركا املركز الثاين
لزميله داويت مياين.
وذهب املركز الثاين لدانئيل هبتي
مكائيل مت�أخرا بفارق ( 22دقيقة)  ،فيما
حجز روبيل تولدي على املركز الرابع.
اما املركز اخلام�س فذهب لأورن
دبرظني بفارق  4دقائق و 27ثانية عن
االول  ،يف ح�سن ح�سم هينوك مل�ؤبرهان

دراج منتخبنا
على املركز
مل�صلحته
بفارق (21
ثانية).

الوطني ال�رصاع
ا ل�سا د �س
ا
مبتعد
دقيقة و54

ترتيب
و يف
ملا دون
ا لفئة
 ،ذهب
 23عاما
للدراج داويت
املركز االول
مياين متفوقا على �صاحبي املركزين
الثاين والثالث زمياله يف املنتخب
الوطني االرتري دانئيل هبتي مكائيل
وروبيل تولدي على الرتتيب.
�سباق ال�سيدات مغاير ًا البتة!!
يف �سباق الطريق الطويل لل�سيدات
 ،كانت النتائج النهائية مغايرة البتة
ملاحدث يف �سباق ال�سيدات  ،حيث �أحكمن
�سيدات جنوب افريقيا قب�صتهن على
الريادة.
وانطلق �سباق يوم االحد يف الثامنة
والن�صف مب�شاركة كل �أربعة مت�سابقات
من منتخبات اثيوبيا  ،جنوب افريقيا ،
نيجرييا وارتريا.
و�شكل �سباق ال�سيدات الذي �إمتد
مل�سافة ( 80.5كيلومرت) مادة غنية
باالثارة والتناف�س حل�شود اجلماهري
التي كانت حا�رضة بكرثة بني جنبات
الطرق التي مير بها ال�سباق  ،حيث
�إنطلق ال�سباق بوترية عالية وبوابل من
املحاوالت املتتالية من املت�سابقات
للإنفراد عن املجموعة الكبرية  ،وكان
ل�سيدات منتخبنا الوطني ن�صيب �أوفر من
هذه املحاوالت.
لكن ومع �إنق�ضاء الدورات كانت كل
حماولة م�صريها الف�شل وتعاود الكوكبة
الرئي�سية مرة اخرى �إلتئامها وك�أن م�صري
املجموعة الكبرية هو ال�سري مع بع�ض،
ويف نهاية ال�سباق �صحت هذه الفر�ضية
وت�أجل احل�سم ل�سباق ال�رسعة النهائية.
وفر�ضت املت�سابقة اجلنوب افريقية
ماروي�سكا ماتييه كلمتها العليا على
بقية املناف�سات بعدما ح�سمت ال�سباق
متفوقة ب�أف�ضلية مريحة وبتوقيت زمني
قدره (�ساعتني و 25دقيقة و 25ثانية)
مبعدل �رسعة و�سطي ناهز  32.2كيلومرت
يف ال�ساعة الواحدة  ،لتنال املت�سابقة
النيجرية �إي�سي ليفينا �أوكبي�رساي املركز
الثاين  ،فيما حازت االثيوبية ظقا بيني
على املركز الثالث.

املركز الرابع -:برهان فقادو اثيوبيا
املركز اخلام�س -:تعق�ستي قربهيويت
ارتريا
املركز ال�ساد�س -:حمرت قربيوهان�س
اثيوبيا
املركز ال�سابع -:ذناب ف�صوم ارتريا
املركز الثامن-:

�أوزيل جوردان
جنوب افريقيا
املركز التا�سع� -:سانيت جوتزي جنوب
افريقيا
املركز العا�رش -:زانري رو�سولوف
جنوب افريقيا
وت�سلم الفائزون باملراكز االوىل
اجلوائز وامليداليات امللونة من قبل
مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي ورئي�س الكونفدرالية
االفريقية للدراجات الهوائية الدكتور/
حممد وجيه عزام ووزير الطاقة واملعادن
الفريق� /سبحت �إفرمي ووزيرة ال�سياحة
ال�سيدة� /أ�سكالو منقريو�س وم�س�ؤول
ال�ش�ؤون االقت�صادية باجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد /حقو�ص
قربهيويت وال�سفري االثيوبي يف ارتريا
ر�ضوان ح�سني وال�سفري امل�رصي بارتريا
يا�رس علي حممود .
�سباق ال�سبت  ..جديد يف احللة والتقدمي
هذا ويف �إ�ستحقاق �سباق الطريق
الق�صري (كرايتوريوم) كانت ال�سيطرة
من ن�صيب جنوم منتخبنا الوطني يف
فئة الرجال وباخل�صو�ص النجم �سرياك
ت�سفوم الذي كان اليقهر يف هذا ال�سباق.
وانطلق �سباق الطريق الق�صري الذي
يقام للمرة االوىل على �صعيد البطوالت
املحلية والقارية على حدا �سواء ،حيث
�شكلت البطولة �سابقة فريدة من نوعها
�سواءاً بخ�صو�ص �ألية ح�صد النقاط والتي
كانت توفر  46نقطة مق�سمة على �أربعة
�سباقات لل�رسعة الق�صوى خالل امل�سافة
املمتدة لـ  34.4كيلومرت  ،حيث يف كل
 8.5كيلومرت كان هناك �سباق لل�رسعة
الق�صوى.
وانطلق �سباق الرجال بني  36مت�سابقا
ميثلون  7منتخبات قارية هي م�رص  ،اثيوبيا
 ،رواندا  ،بنني  ،نيجرييا  ،ال�سي�شيل
ومنتخبنا الوطني الذيقدم للم�سابقة
ب�أربعة جنوم هم �سرياك ت�سفوم  ،ت�سفاي
حمرت�أب  ،هينوك مل�ؤبرهان وناتنائيل
ت�سفاظني املن�ضم للكتيبة االرترية قبل
يوم واحد فقط قادما من م�شاركة له
بال�صني رفقة فريقه االت�صاالت.
ويف �أطوار ال�سباق الذي �إنطلق
مبباركة من مفو�ض الثقافة والريا�ضة
 ،كان احلذر ال�شديد هو امل�سيطر على
املناف�سة التي ت�ستقطب جنوم اللعبة
االفارقة لأول مرة  ،لكن ناتنائيل
ت�سفاظني ك�رس جمود البداية لل�سباق
وطار وحيدا باملقدمة.
وحافظ الدراج ال�شاب ع�ضو منتخبنا

الوطني للدراجات الهوائية ناتنائيل
ت�سفاظني على �صدارته للمجموعة حتى
فاز ب�أول �سباق لل�رسعة الق�صوى توج
به  ،ليب�سط عقب ذلك النجم ال�صاعد
بقوة �سرياك ت�سفوم �سطوته على بقية
ال�سباقات الثالثة التي اقيمت بعد �أن
�إنفرد لوحده �أي�ضا باملقدمة  ،ليح�صد
على �إحدى وع�رشين نقطة متوجا نف�سه
بطال دون منازع لأول ن�سخة من �سباق
(كرايتوريوم).
وتبواء الدراج االرتري هينوك مل�ؤبرهان
على املركز الثاين  ،فيما حجز الرواندي
�سامئيل موجي�شا على املركز الثالث .
ويف ترتيب ملادون  23عاما  ،حقق
هينوك مل�ؤبرهان على امليدالية الذهبية
تاركا الف�صية ل�سامئيل موجي�شا يف
حني نال االثيوبي ر�ضوان �صالح على
امليدالية الربونزية بعد معاقبة الدراج
االرتري دانئيل هبتي مكائيل من قبل
مراقبة ال�سباق الربتغالية �إيزابيال
فرنانديز لإرتكابه خط�أ فني .
�أما يف �سباق ال�سيدات  ،فحققت
املت�سابقة اجلنوب افريقية �سانيت
جوتزي اللقب بعد ان تفوقت على �صاحبة
املركز الثاين االثيوبية ظقاب بيني  ،فيما
�أل املركز الثالث للجنوب افريقية االخرى
موري�سكا .
ويف ترتيب الفئة ملا دون الثالثة
والع�رشين عاما  ،قب�ضت االثيوبية ظقاب
بيني على الريادة والذهبية  ،على ح�ساب
االرترية ذناب ف�صوم الفائزة باملركز
الثاين وديانان �صاحبة املركز الثالث.
ت�صريحات مابعد ال�سباق
هذا ويف ت�رصيحات له بعد ال�سباق
�أ�شار مدرب منتخبنا الوطني الكابنت
�سام�سوم �سلمون اىل �أن االحماءات التي
�أجراها العبو منتخبنا الوطني لفرتة طويلة
وملدة تراوحت مابني ( -25 20دقيقة)
كان دورا هاما يف ترجيح كفتهم بال�سباق
و�إجر�أهم حماوالت مبكرة كللت بالنجاح
بح�سب ت�رصيحه  ،منوها اىل ان هذا
املنتخب هو واحدا من �أف�ضل املنتخبات
التي دربها على مدار م�سريته التدريبية
حيث فاز بجميع القاب ال�سباقات التي
�شارك بها  ،و�أكد على ان املنتخب ي�ضم
جمموعة متفرقة من الالعبني املوهوبني
يف �شتى املجاالت  ،حيث ي�ضم املنتخب
دراجني �أ�صحاب ال�رسعة النهائية واي�ضا
دراجني لهم قدرات حتمل عالية واخرين
متخ�ص�صني يف �سباقات ال�رسعة �ضد
ال�ساعة و�أخره.
و�أ�شار �سام�سوم �أنه وبالنظر اىل قدرات
دراجيه العالية يف هذه البطولة  ،جعله
يتبع ا�سرتاتيجية خا�صة يف كال ال�سباقني
متنحه زمام املبادرة يف ال�سيطرة على
جمريات ال�سباق واالنفراد للمقدمة  ،وان
هذه اخلطة جنحت مبجهدوات الدراجني.
بدوره � ،أ�شاد جنم البطولة بالمنازع
�سرياك ت�سفوم احلائز على �أربعة
ميداليات ذهبية  ،بدور وم�ساهمة زمال�ؤه
يف الفريق بخ�صو�ص فوزه بااللقاب .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
�شارل ديغول
(1970 – 1890م)
جرنال ورجل �سيا�سة فرن�سي ولد يف مدينة ليل
الفرن�سية ،تخرج من املدر�سة الع�سكرية �سان
�سري عام  1912من �سالح امل�شاة� .ألف عدة كتب
حول مو�ضوع الإ�سرتاتيجية والت�صورال�سيا�سي والع�سكري .عني جرنال
فرقة ،ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني يف يناير  1940قاد مقاومة
بالده يف احلرب العاملية الثانية وتر�أ�س حكومة فرن�سا احلرة يف لندن يف
 18يناير .ويف �سنة  1943تر�أ�س اللجنة الفرن�سية للتحرير الوطني والتي
�أ�صبحت يف يونيو 1944م ت�سمى باحلكومة امل�ؤقتة للجمهورية الفرن�سية.
�أول رئي�س للجمهورية الفرن�سية اخلام�سة ،عرف مبناوراته اال�ستعمارية
جتاه اجلزائر ،منها م�رشوع ق�سنطينة ،القوة الثالثة ،اجلزائر جزائرية،
م�رشوع ف�صل ال�صحراء اجلزائرية �سلم ال�شجعان .تويف يف كوملبي لدو �إغليز
عام  . 1970مل ي�شفع التاريخ امل�رشف للرئي�س الأ�سبق والأب الروحي �شارل
ديجول لدى ال�شعب الفرن�سي الذي خرج يف مظاهرات مناوئة له عام ، 1968
وا�ستجابة ملطالب املتظاهرين الذين �شكل الطالب والعمال الغالبية بينهم
قرر ديجول �أن يجري ا�ستفتاء حول تطبيق املزيد من الالمركزية يف فرن�سا ،
وتعهد قبل �إجراء اال�ستفتاء بالتنحي عن من�صبه يف حال مل توافق ن�سبة كبرية
من الفرن�سيني على تطبيق الالمركزية يف البالد  .ويف م�ساء يوم � 28أبريل
عام � 1969أعلن ديجول تنحيه عن من�صبه بعد �أن حققت املوافقة على تطبيق
الالمركزية ن�سبة �أقل قليال من الن�سبة التي حددها �سلفا .
ينظر الفرن�سيون �إىل �شارل ديغول �إىل �أنه الأب الروحي للجمهورية الفرن�سية
اخلام�سة ،ويرجع الكثري من الفرن�سيني الف�ضل �إىل اجلرنال ديغول يف ا�ستقالل
بالدهم من اجليو�ش النازية �أثناء احلرب العاملية الثانية �إذ مل يتوقف وهو
يف لندن من �إطالق ال�شعارات التي كانت تلهب قلوب الفرن�سيني وتدفعهم �إىل
املقاومة ،ومن �أ�شهر نداءاتة "�أيها الفرن�سيون لقد خ�رسنا معركة لكننا مل
نخ�رس احلرب و�سوف ننا�ضل حتى نحرر بلدنا احلبيب من نري االحتالل اجلاثم
على �صدره".
وينعك�س تقدير هذا الرجل ب�شكل وا�ضح يف العا�صمة باري�س �إذ مت ت�سميه
العديد من املرافق احليوية با�سم اجلرنال مثل -:املطار ،ال�شوارع،املتاحف
وحمطات القطارات .ومن �أهم م�ؤلفاته -:حد ال�سيف �سنة 1932م ،ونحو جي�ش
االحرتاف �سنة 1934م .تويف �شارل ديغول �سنة 1970م.
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 ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1895م� -:ألفرد نوبل ّ
يوقع
يف النادي ال�سويدي الرنويجي بباري�س و�صيته التي �أو�صى فيها بوقف
�أمواله على �إن�شاء جائزة نوبل بعد وفاته.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1912م� -:إ�سبانيا تعلناحلماية على �سواحل املغرب ال�شمالية.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1942م -:الأ�سطولالفرن�سي يبد�أ بالتحرك �إىل اجلزائر من (ميناء تولون) هروبًا من
هجمات الأملان عليه �أثناء احلرب العاملية الثانية.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 2007م -:انعقاد (م�ؤمترانابولي�س لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط) يف �أنابولي�س.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1857م -:ولد الطبيباالجنليزي ت�شارلز �شرينغتون ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب
عام .1932
يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1894م -:ولد ال�صناعي
الياباين كونو�سكه مات�سو�شيتا ،وم�ؤ�س�س �شركة بانا�سونيك لل�صناعات
الكهربائية.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1903م -:ولد عاملالفيزياء والكيمياء الرنويجي الر�س �أون�ساغر ،واحلا�صل على جائزة
نوبل يف الكيمياء عام .1968
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1940م -:ولد املمثلاالمريكي وبطل يف الكونغ فو برو�س يل.
 يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام 1953م -:تويف الكاتباالمريكي �أوجني �أونيل ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام
.1936

اقوال ماثورة

من طرائف العلماء
�س�أل �أحد الطالب �سقراط عن الزواج
فقال -:طبع ًا تزوج لأنك لو رزقت بامر�أة
طيبة �أ�صبحت �سعيد ًا ،و لو رزقت بامر�أة
�شقية �ست�صبح فيل�سوف ًا� .أمل تكن زوجة
�سقراط طيبة؟ لو كانت كذلك  ،ملا �أ�صبح
فيل�سوف ًا �إذا كانت ن�صيحته من واقع
جتربة  ،نعم لقد �أخذت زوجته بال�صراخ
عليه يوم ًا عندما مل يعرها انتباه قذفته
باملاء فقال لها بربود -:ما زلت ترعدين و
أمطرت.
تربقني حتى �
ِ
ً
 �س�أل كاتب نا�شيء برنارد �شو قائال-:�أريد �أن اكتب �شيئ ًا مل يكن قد كتبه
علي ؟ف�أجابه
�أحد من قبل ،فماذا ت�شري ّ
برنارد�شو -:الأمر يف غاية الب�ساطة اكتب
رثاءك !!
 كان ال�سيا�سي الربيطاين ( ون�ستونت�شر�شل ) يخطب يف الربملان عن حرية
املر�أة والقوانني اخلا�صة بالن�ساء فحمل
على املر�أة حملة �شعواء ف�صاحت �إحدى
احلا�ضرات  :لو كنت زوجي لو�ضعت لك
ال�سم يف القهوة ف�أجاب فور ًا  :ولو كنت
زوجك ل�شربته فور ًا .
 �أثناء حديث ( فولتري) مع �صديق عن�أحد معارفه قال له ال�صديق  -:غريب
�أمرك � ،إنك دائما تذكره باخلري وتثني
عليه علم ًا ب�أنني مل �أ�سمعه قط يذكرك
باخلري بل �إنه ال يرتك فر�صة �إال ويذمك
 .فرد عليه فولتري -:من املحتمل �أن يكون
كل منا خمطئ ًا .
 كان ( �سقراط ) من الذين ثارواعلى ثرثرة النا�س فعندما كان يخاطبه �أي
ان�سان قائ ًال� -:صباح اخلري يا �سقراط كان
يقول له� -:أعرف �أننا يف ال�صباح ولكن ما
الذي تق�صده باخلري؟ هل هو خريي �أنا �أو
خريك �أنت �أو خري كل النا�س ؟

احللزونية

 .1من القائل :قمة الأدب ان ي�ستحي االن�سان
من نف�سه
 .2اينعت
 .3من الفواكه
� .4صوت اوراق اال�شجار

�صدفة تقود زوجني للفوز بـ 1.8مليون دوالر

تلقى زوجان �أمريكيان �أ�سعد
مفاج�أة يف حياتيهما ،عندما عرثا
على بطاقة يان�صيب فائزة مببلغ
 1.8مليون دوالر �أثناء تنظيف
منزلهما بوالية لويزيانا.
وكان الزوجان هارولد وتينا
�إهرنربغ ،ي�ستعدان لالحتفال بعيد
ال�شكر ،عندما وجدا البطاقة التي

ن�سيا �أمرها متاما.ولدى
مراجعة املوقع الإلكرتوين
لليان�صيب ،اكت�شف الزوجان
�أن رقم البطاقة فائز باجلائزة
الكربى وقدرها  1.8مليون
دوالر .وقال هارولد� -:إنه
ا�ستغرق وقتا للتحقق من
الأرقام عدة مرات ،قبل �أن
يدرك �أن بطاقته ربحت بالفعل
هذا املبلغ الكبري .وكان �أمام
هارولد وزوجته �أ�سبوعان
فقط لال�ستفادة من البطاقة قبل
�أن تنتهي �صالحيتها� ،إذ ربحت
بتاريخ  6يونيو املا�ضي.وح�صل
الزوجان فعال على مبلغ  1.3مليون
دوالر بعد اقتطاع ال�رضائب ،وقاال
�إنهما �سيحتفظان باملبلغ لفرتة ما
بعد التقاعد.

�أول م�ست�شفى للفيلة يف العامل!!...
افتتح يف والية "�أتر بردي�ش"
الهندية �أول م�ست�شفى ملعاجلة
الفيلة ،التي تعد من �أكرب
الثدييات على �سطح الكرة
الأر�ضية.
وذكرت "� ،"abc newsأن
ال�سكان املحليني واملدافعني
عن حقوق احليوان متفائلون جدا
بظهور �أول مركز بيطري لعالج
الفيلة ،فقد و�صلت بالفعل �أوىل
احلاالت املر�ضية لهذا امل�ست�شفى
عالجها.
ومت
التخ�ص�صي
و�أ�شارت و�سائل �إعالم �إىل �أن هذا
امل�ست�شفى �سي�صبح من �أهم معامل
اجلذب ال�سياحي يف البالد ،نظرا
لندرته .يذكر �أن م�ست�شفى الفيلة
جهز ب�أحدث املعدات الطبية،
و�أجهزة ت�صوير الأ�شعة فوق

ال�صوتية ،وما�سحات الأ�شعة
ال�سينية ،و�أجهزة خا�صة لرفع
الفيلة املري�ضة الثقيلة.كما زودت
امل�ست�شفى �أي�ضا بكامريات مراقبة
خا�صة ملتابعة حالة احليوانات
املري�ضة يف الظالم .وعلى الرغم
من �أن الفيلة حتتل مكانة مهمة يف
الثقافة الهندية� ،إال �أن الكثري من
هذه احليوانات يتعر�ض لل�صيد
والت�سمم واحلوادث املختلفة.

حلظة �إنقاذ امر�أة �صب ًيا �سقط يف حفرة!!..

متكنت امر�أة من �إنقاذ �صبي �سقط
يف حفرة خمتبئة حتت الثلج يف �أحد
 .5الأحتاد الدويل لكرة القدم
 .6م�ؤرخ ارتري وم�ؤلف كتاب "ال نفرتق"
 .7ي�ستعري
 .8والية امريكية
 .9اجلدي والعقرب والقو�ص هي من__
 .10زعيم كيني �شهري
 .11افئدة او عقول

�شوارع رو�سيا .ووفقا ملوقع "اليف
ليك" ،عر�ض فيديو حلظة �سقوط
الطالب يف ال�صف ال�سابع يف حفرة
خمتبئة حتت الثلج ،عندما كان
عائدا من املدر�سة ،ومل يتمكن
ال�صبي اخلروج من احلفرة حيث
قامت امر�أة ب�سحبة عندما كانت
ت�سري بجانبه .ومن ح�سن احلظ مل
يتعر�ض ال�صبي لأى �أذى.

اعداد:
حافظ حممد الأمني

 .12عا�صمة االرجنتني
 .13نور او م�صباح
 .14عا�صمة جنوب ال�سودان
 .15رحالة عربي �شهري
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