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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()208

الثمن ( )2نقفة

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

�إدارة الأو�سط تقيم النجاحات التي حققها �أملهرجان اعالن نتائج امتحان ال�شهادة للمرحلة املتو�سطة

ذكرت �إدارة الإقليم الأو�سط يف
الإجتماع التقييمي الذي �أجرته يف
الثامن والع�رشين من �أغ�سط�س اجلاري
ب�أن املحتويات والنجاحات التي
حققها مهرجان ارتريا لعام 2019
الذي انتظم يف الفرتة من ال�ساد�س
ع�رش وحتى  22من �أغ�سط�س اجلاري
بار�ض املعار�ض االك�سبو كانت
نتاجا للجهود الفعالة املرتكزة على
الدرا�سات.
ويف اللقاء الذي جرى يف �إدارة
االقليم �شاركت فيه كافة اجلهات
املعنية ،قدم م�س�ؤول الثقافة
والريا�ضة يف الإقليم ال�سيد /اندريا�س
ا�سمروم ،تقريرا مف�صال او�ضح فيه
اجلهود املن�سقة التي بذلت من
اللجان املنظمة وال�سكان ،م�شريا
اىل اجراء ا�ستعدادات م�سبقة ا�ستعدادا

للمهرجانات القادمة باال�ستفادة من
االجنازات املحققة.
من جهتهم قال امل�شاركون ان
امليزانية تعد عن�رصا رئي�سيا يف
اجناح فعاليات املهرجان ،مطالبني
بر�صد ميزانية كافية وم�ستلزمات
�شاملة م�ستقبال ،وبحث حلول عاجلة
جلوانب الق�صور التي �سادت هذا
العام ،وان تقوم االدارة بجهود
حثيثة لالبقاء على املهنيني وغريها
من االراء.
ويف كلمة اخلتام التي القاها حاكم
االقليم اللواء /رم�ضان عثمان �أولياي،
ذكّ ر فيها بت�صحيح جوانب الق�صور
الظاهرة هذا العام ،م�ؤكدا جاهزية
�إدارته ل�رضورة الدعم الالزم.
ويف اخلتام وزعت ال�شهادات
التقديرية على امل�ؤ�س�سات والإدارات

امل�شاركة يف املهرجان ،يذكر بان
االقليم االو�سط حاز على املرتبة االوىل
يف املهرجان الوطني لعام  2019يف
جمال الرق�صات والفلكلور ال�شعبي
واملو�سيقى الرتاثية واملن�ش�آت
املنزلية الرتاثية.

مت ام�س اعالن نتائج
امتحان ال�شهادة ملرحلة
"ال�صف
املتو�سطة
الثامن " للعام الدرا�سي
.2018/2019
فقد اعلن اال�ستاذ /هبتي
ا�سفها م�سئول االمتحانات
بوزارة التعليم  ،انه جل�س
لإمتحان ال�شهادة املتو�سطة
 51138طالب وطالبة من
 412مدر�سة متو�سطة على
م�ستوى الوطن بن�سبة جناح
 ، 60%كانت ن�سبة االناث
من بني من احرزوا اعلى
الدرجات  ، 56%و�أو�ضح
لإرينا �أن ن�سبة النجاح هذا
العام قد زادت عن العام
املا�ضي ب.1.8%
وكان الطالب قد جل�سوا لإمتحان مواد،اللغة االجنليزية  ،العلوم
االجتماعية  ،والريا�ضيات ومادة الثقافة مبا فيها الرتبية الوطنية  ،يف
الفرتة من الثالث ع�رش وحتى اخلام�س ع�رش من يونيو يف نف�س التاريخ يف
مراكز االمتحان املحددة يف كافة االقاليم  ،وكذلك يف كل من جدة والريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية

تنظيم دورة تاهيلية حول حفظ املخطوطات واملقتنيات املقد�سة

اغردات :مكتب العمل والرعاية االجتماعية ينظم
�سمنارا ال�صحاب امل�ؤ�س�سات وموظفي احلكومة وال�سكان

نظم مكتب العمل والرعاية الإجتماعية يف القا�ش -بركة �سمنارا تنويري يف
مدينة اغردات ال�صحاب امل�ؤ�س�سات وموظفي احلكومة وال�سكان حول برنامج
الرعاية االجتماعية.
وذكَّ ر م�س�ؤول املكتب ال�سيد /ايوب كيداين ،يف التو�ضيح املف�صل الذي قدمه
املواطنني لال�سهام مبا يطلب منهم الجناح اجلهود اجلارية من اجل تهيئة بيئة
منا�سبة للمر�أة املحتاجة لتح�سني �أو�ضاعها وظروفها االقت�صادية باالنخراط
يف اعمال تنا�سبها.
ونا�شد ع�ضو املكتب ال�شاب اجنلو اباتو ا�صحاب املرافق اخلدمية �رضورة
عم العاملني ،خا�صة العامالت الكت�ساب مهن ت�ساعد على حت�سني او�ضاعهن
املعي�شية.من جهته ذكر املدير التنفيذي يف مديرية اغردات ،ان املو�ضوع
يتطلب تن�سيق كافة اجلهات  ،م�ؤكدا العمل بالتن�سيق مع كافة اجلهات وا�صحاب
املرافق الجناح الربنامج.

حاكم �إقليم �شمال البحر الأحمر يتفقد تطور ت�شييد ال�سدود بقندع

تفقد حاكم اقليم �شمال البحر االحمر العميد /تخلي لب�سو ،ال�سدود اجلاري
ت�شييدها يف مناطق حمابار وظرت ودنقولو وعد �شوما بتكلفة بلغت  15مليون
نقفة ،ودعا ال�سكان خالل تفقده لتلك ال�سدود ال�صالح م�ساقط املياه حلماية تلك
ال�سدود من الطمي.
و�أ�شاد بالعمل اجلاد للم�رشفني على اعمال الت�شييد من اجل اجناح املهام
اجلارية ،منا�شدا اخلرباء واملواطنني الكمال اعمال الت�شييد قبل اخلريف.
وخالل تفقده ال�سدود التي اكتمل  50%من اعمال ت�شييدها ،اكد العميد/
لب�سو ،جاهزية ادارته لتقدمي الدعم املطلوب الكمال الن�سبة املتبقية من عملية
الت�شييد ،داعيا للدفع ب�أن�شطة النفري ال�شعبي اجلاري.
و�أ�شار اىل و�ضع برنامج ت�شييد �سبعة �سدود يف مديريتي نقفة وافعبت و�ضاحية
دما�س بتكلفة  21مليون نقفة بعد اكتمال ال�سدود اجلاري ت�شييدها يف مديرية
قندع.

افتتحت يف الـ�ساد�س والع�رشين
من اغ�سط�س اجلاري دورة تاهيلية
بالتن�سيق بني مركز االبحاث والتوثيق
التابع للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ومقر البطريارك للكني�سة
االورثوذوك�سية االرترية ،ركزت على
حفظ وترتيب املخطوطات الدينية
واملقتنيات املقد�سة.
�شارك يف الدورة التي ت�ستمر
خلم�سة ايام 25،خبريا من كلية
االدارة والتجارة والعلوم االجتماعية
بعدي قيح وكلية القدي�س " �سال�سي
ا لر و حية " بد بر ى �سينا  ،و مكتب
البطريارك ،وكذلك مركز االبحاث
والتوثيق التابع للجبهة.
ت�شتمل الدورة التي يحا�رضها
اخلرباء القادمون من جامعة هامبورغ
االملانية على احلقائق التاريخية
الرئي�سية يف هذا املجال ،من حيث
الرتتيب واالدوات ،وادب لغة اجلئز
وتاريخها وهيكلها وتكوينها وعلم

االبحاث اجلئزية ،و�آلية �أدب اجلئز
االثري ،ا�ضافة اىل علم اللغات
والآداب وتنقيحها.
كما حتتوي الدورة على �سبل اعداد
املخطوطات وترتيب الآداب ومن ثم
ادخالها اىل النظم الرقمية  ،وغريها
من املوا�ضيع املهمة.
وعلم بان الدورة ت�شتمل على جوالت
تفقدية اىل امل�ؤ�س�سات التعليمية
والتوثيقية واالديرة ذات االرتباط
املبا�رش باملجال.
والقى الدياقون قرماي زر�آي
م�ساعد مدير مقر البطريارك كلمة
االفتتاح  ،قال فيها" ان ارتريا
غنية باملوروثات القدمية ،مو�ضحا
بان املخطوطات اجلئزية القدمية
واملوروثات التاريخية خري دليل
على احل�ضارة ،ويلعب دورا كبريا
يف تطور املجتمعات وال�شعوب ،مما
يعزز ذلك اهمية الدورة وما حتتويه
من معلومات قيمة.

من جهتها ا�شارت مديرة مركز
االبحاث والتوثيق التابع للجبهة
ال�سيدة /ازيب تولدي ان املركز
قام مابني عام  2000وحتى 2007
بابحاث ا�ستك�شافية وجمع الآالف من
املوروثات التاريخية ،وان اخلطوة
التي اتخذت للتفاهم مع جامعة
هامبورغ االملانية تعد جزء ًا من
اجلهود اجلارية لدعم تلك االبحاث
بالدرا�سات العلمية.
بدوره ا�شار امل�رشف على اخلرباء
القادمني من جامعة هامبورغ
باوزي
الربوفي�سور
االملانية
ابتداء من
�ألي�ساندرو اىل انه اجرى
ً
العام  1992وحتى العام  1997لفرتة
ٍ
ودرا�سات
خم�سة اعوام متتالية ابحاث ًا
يف االديرة االرترية  ،واكت�شف عن كثب
ثراء ارتريا باملوروثات الرتاثية،
م�ؤكدا جاهزيتهم للعمل مع اخلرباء
االرتريني يف امل�ستقبل.
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�أوكرانيا :لقاء م�ست�شاري زعماء "نورماندي"

�أعلنت الرئا�سة الأوكرانية عن موعد
اجتماع م�ست�شارين �سيا�سيني لزعماء
جمموعة "نورماندي" املعنية بت�سوية
الأزمة يف �أوكرانيا ،متهيدا لعقد قمة
املجموعة.
وقال مكتب الرئي�س الأوكراين،
فالدميري زيلين�سكي ،عقب مكاملة
هاتفية �أجراها مع امل�ست�شارة
الأملانية� ،أنغيال مريكل" :دعا
رئي�س �أوكرانيا �إىل عقد فوري للقاء
زعماء رباعية نورماندي لبحث
عملية ال�سالم وتن�سيق خطوات الحقة
لت�سوية النزاع .من جانبها� ،أعربت
�أنغيال مريكل عن دعمها جلهود
�أوكرانيا الرامية �إىل �إحالل ال�سالم يف
دونبا�س ،واتفقت على �رضورة عقد
لقاء قمة يف �أقرب وقت".
وتابع البيان �أنه "مت التو�صل
�إىل اتفاق على �إجراء لقاء متهيدي
مل�ست�شارين دبلوما�سيني لزعماء
ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات (للرباعية)

يف � 2سبتمرب املقبل".
ويف وقت �سابق � ،أكد
املتحدث با�سم الكرملني،
دميرتي بي�سكوف� ،أن فكرة
عقد قمة لدول جمموعة
"نورماندي" حول �أوكرانيا
�أوكرانيا،
(رو�سيا،
فرن�سا� ،أملانيا) مدعومة
من جميع �أطرافها ،لكنه
�أ�شار �إىل �رضورة �أن يف�ضي هذا اللقاء
�إىل نتائج ملمو�سة.
وبد�أت �سلطات �أوكرانيا ،يف
�أبريل  ،2014عملية ع�سكرية �ضد
جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك
"ال�شعبيتني" ،وهما كيانان يف منطقة
دونبا�س (جنوب �رشق �أوكرانيا) �أعلنا
ا�ستقاللهما عن كييف من جانب واحد
بعد �أحداث "ميدان اال�ستقالل" يف
العا�صمة الأوكرانية ،والتي �أ�سفرت
عن الإطاحة بالرئي�س الأوكراين
الأ�سبق ،فيكتور يانوكوفيت�ش ،قبل

�شهرين من ذلك .وحتمل �أوكرانيا
والدول الغربية رو�سيا م�س�ؤولية عدم
وجود تقدم يف تنفيذ اتفاقات مين�سك،
متهمة �إياها بتقدمي دعم قوي ،مبا يف
ذلك ع�سكري ،لـ "االنف�صاليني" يف
دونبا�س ،الأمر الذي تنفيه مو�سكو.
من جهتها ،تتهم رو�سيا ال�سلطات
الأوكرانية برف�ضها الدخول يف حوار
مبا�رش مع "دونيت�سك" و"لوغان�سك"
و�إجراء �إ�صالح د�ستوري ،داعية
الغرب �إىل ممار�سة ال�ضغط على كييف
كي تنفذ اتفاقات مين�سك.

الكرملني ينفي �أي دور يف اغتيال ع�سكري �سابق من جورجيا يف برلني

نفى الكرملني اول ام�س
ا لأربعاء �أي تورط له يف
اغتيال �ضابط �سابق يف القوات
اخلا�صة اجلورجية و �أحد قدامى
املحاربني �ضد القوات الرو�سية
يف حرب ال�شي�شان يف حديقة
عامة يف برلني.
زليمخان
ال�ضحية
قتل
عاما)
(40
خانغو�شفيلي
ً
بالر�صا�ص اجلمعة يف حديقة
تريغارتن ،بعد حماولة �أخرى
فا�شلة الغتياله قبل �أربع
�سنوات� ،أدت �إىل فراره من
جورجيا.
شرّ
�شخ�صا (49
طة
�
ال
�أوقفت
ً
عاما) من جمهورية ال�شي�شان،
ً
حيث �شنّت رو�سيا حربني دمويتني
حتى العام  ،2009لال�شتباه يف
دوره يف عملية االغتيال.
وقال املتحدث با�سم الكرملني
دميرتي بي�سكوف � ّإن "هذه

الق�ضية لي�ست لها عالقة
بالدولة الرو�سية �أو
الر�سمية".
الوكاالت
تابع " �أنفي يف �شكل قاطع
�أي رابط بني عملية القتل
وامل�س�ؤولني الرو�س"،
ري ا �إىل �أن وزارة
م�ش ً
خارجية بالده معنية
على
بالتعليق
�أكرث
توقيف �شخ�ص رو�سي
على �صلة بالق�ضية.
�أ�شارت و�سائل �إعالم املانية
�إىل اعتقاد �سائد ب� ّأن حادثة
باملا�ضي
مرتبطة
القتل
وذكر
لل�ضحية.
الع�سكري
املوقع االلكرتوين ملجلة �شبيغل
� ّأن برلني حتقق يف الق�ضية عن
كثب بحثًا عن �أدلة تثبت � ّأن
وكاالت خمابرات �أجنبية تورطت
يف حادث االغتيال.
و �أبلغ م�س�ؤول �أمني املجلة
�أنّ هم "مت�أكدين  100باملئة" �أن
رو�سيا تقف خلف احلادث .تابع
" �إذا تبينّ �أن دولة مثل رو�سيا
تقف خلف العمل ،ف�سنكون يف
�صدد ق�ضية �سكريبال ثانية بكل
عواقبها".
مرار ا رو�سيا بتدبري
الغرب
اتهم
ً
عمليات قتل واغتيال يف اخلارج،
ال�سابقني
اجلوا�سي�س
�شملت

و�سريغي

�ألك�سندر ليتفنينكو
�سكريبال يف بريطانيا.
واجلمعة ،اقرتب القاتل من
اخللف من خانغو�شفيلي ،الذي
كان يف طريقه �إىل امل�سجد،
و �أطلق عليه الر�صا�ص مرتني،
قبل �أن يهرب على منت دراجة،
ح�سب ما �أفاد �شاهد و�صف
العملية بـ"ا لإعدام".
ذكرت تقارير � ّأن ال�ضحية كان
من املحاربني القدامي يف حرب
ال�شي�شان الثانية بني عامي
 1999و ،2009حيث �شغل من�صب
قائد ميداين من العام � 2001إىل
 2005قبل �أن ين�ضم �إىل وحدة
مكافحة ا لإرهاب اجلورجية.
ويف العام � ،2012شاركت
وحدته ملكافحة ا لإرهاب يف
عملية �ضد م�سلحني احتجزوا
رهائن يف منطقة لوبوتا غورغي
على احلدود مع جمهورية
داغ�ستان الرو�سية.
كتبت جملة �شبيغل نقلاً عن
و �أوكرانية
جورجية
م�صادر
� ّأن ال�ضحية اخرتق تنظيمات
معلومات
ومر ر
�إ�سالمية،
ّ
لكن ال�سلطات
�إىل ال�سلطات.
ّ
ع�ضو ا يف تنظيم
الرو�سية �صنّفته
ً
"غمارة القوقاز" اجلهادي ،على
ما قالت املجلة.

جون�سون يعلق عمل الربملان الربيطاين

�أعلن رئي�س الوزراء الربيطاين،
بوري�س جون�سون ،اول ام�س
الأربعاء ،متديد تعليق الربملان
لغاية � 14أكتوبر قبل �أ�سبوعني
على املوعد املقرر خلروج اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي،
ما �أثار غ�ضب النواب املعار�ضني
لربيك�ست.و�سيعود النواب �إىل لندن
بعد فرتة �أطول مما د�أبوا عليه يف
ال�سنوات املا�ضية ،ما �سيعطي
النواب امل�ؤيدين لالحتاد الأوروبي
وقتا �أقل من املتوقع لإف�شال خطط
جون�سون املتعلقة بربيك�ست ،قبل
املوعد املقرر خلروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي يف � 31أكتوبر.
وقال جون�سون لل�صحفيني�" :سنفعل
ذلك يف � 14أكتوبر" ،ومن املقرر �أن
يح�رض جون�سون قمة �أخرية لالحتاد
الأوروبي بعد � 3أيام على جل�سة
الربملان.
و�أو�ضح جون�سون "�سيكون هناك
مت�سع من الوقت يف جانبي قمة 17
�أكتوبر احلا�سمة ،ومت�سع من الوقت
يف الربملان �أمام نقا�ش النواب".
ويعلق الربملان بح�سب الأعراف،
ُ
ال�سنوية
امل�ؤمترات
مبنا�سبة

الرئي�سية
للأحزاب
الثالثة ،ومن املقرر �أن
ينتهي امل�ؤمتر الأخري
وهو حلزب املحافظني
احلاكم ،يف الثاين من
�أكتوبر.
ويريد جون�سون �أن
ي�ست�أنف الربملان جل�ساته
بعد  12يوما على ذلك
املوعد �أي يف � 14أكتوبر.
والعام املا�ضي ا�ستمرت
العطلة املرتبطة مب�ؤمتر
احلزب من � 13سبتمرب لغاية 9
�أكتوبر� ،أي بعد � 6أيام على انتهاء
م�ؤمترات الأحزاب.
وا�ستمرت عطلة عام  2017من 14
�سبتمرب لغاية � 9أكتوبر� ،أي بعد 5
�أيام على انتهاء امل�ؤمتر الأخري،
و�أثار القرار غ�ضب نواب املعار�ضة
ال�ساعني ملنع بريك�ست.
وقال توم وات�سون نائب زعيم حزب
العمال �أكرب الأحزاب املعار�ضة:
"هذا التحرك �إهانة فا�ضحة متاما
لدميوقراطيتنا .ال ميكنن ال�سماح
بحدوث هذا".
وغرد املتحدث با�سم احلزب

الليربايل الدميقراطي ،توم بريك،
على "تويرت" �أن "اعرق الربملانات
لن ي�سمح له ب�إبعاد برملان ال�شعب
عن �أكرب القرارات التي تواجه بلدنا.
�سيقابل بقب�ضة من
�إعالنه للحرب هذا ُ
حديد".
بخروج
جون�سون
ويتم�سك
بريطانيا من االحتاد الأوروبي يف
املوعد املقرر يف � 31أكتوبر ،والذي
�أرج�أ مرتني مع �أو بدون اتفاق مع
بروك�سل.
وتعهدت � 6أحزاب معار�ضة،
لتعديالت
بال�سعي
الثالثاء،
ت�رشيعية ملنع بريك�ست من دون
اتفاق.
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�إعــــالن

ال�سيدة  /كلثوم عامر �سعيد قدمت عر�ض ًا قالت فيه
تويف زوجي املرحوم  /حجي �أدم عثمان املتويف
بتاريخ 2018/ 07/ 22:م وترك من الورثه عدد 10
التايل ا�سمائهم :
زوجته
 _1كلثوم عامر
ابنه
� _2أدم حجي �أدم عثمان
ابنه
 _3عادل حجي �أدم عثمان
ابنه
 _4خالد حجي �أدم عثمان
ابنته
 _5هدى حجي �أدم عثمان
ابنته
 _6ليلى حجي �أدم عثمان
ابنه
 _7عبدالرحمن حجي �أدم عثمان
ابنه
� _8أكرم حجي �أدم عثمان
ابنته
� _9صباح حجي �أدم عثمان
ابنه
 _10هالل حجي �أدم عثمان
وعلى من يدعى بالأرث او يعرت�ض �أن يتقدم اىل
املحكمة ال�رشعية بتاريخ 2019/ 09/ 17م
حمكمة قندع ال�شرعية

الواليات املتحدة ّ
حت�ض كوريا اجلنوبية
واليابان على تنحية خالفاتهما

دعت الواليات املتحدة
كوريا اجلنوبية واليابان
اول ام�س الأربعاء �إىل
تنحية خالفاتهما جان ًبا،
والرتكيز على التحديات
التي تفر�ضها ال�صني
وكوريا ال�شمالية ،فيما
مل تظهر �أي �إ�شارات
�إىل تراجع التوتر بني
الطرفني.
اتهمت كوريا اجلنوبية اليابان،
احلليف امل�شرتك للواليات املتحدة،
مبعاملته كعدو ،مع دخول قرار
طوكيو �إزالة �سيئول من قائمة للدول
�رشكاء الت�صدير التف�ضيليني.
وتواجه طوكيو و�سيئول خالفات
تاريخية عميقة على �صلة باال�ستعمار
الياباين ل�شبه اجلزيرة الكورية
( ،)1910-1945وي�ؤدي هذا اخلالف
با�ستمرار �إىل ت�سميم عالقاتهما.
و�أعلنت �سيول �أنها �سرتد بقرارات
انتقامية ،حيث قررت �إلغاء اتفاق
لتبادل املعلومات اال�ستخباراتية
الع�سكرية مع اليابان ،ما �أثار
خماوف وا�شنطن ،التي ترتبط
باتفاقيات �أمنية مع الطرفني.
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك
�إ�سرب �إنه "ي�شعر بخيبة �أمل كبرية"
جتاه احلليفني الآ�سيويني ،لكنه
�أعرب عن "�آماله يف جتاوزهما
للأمر".
و�أفاد م�ؤمتر �صحايف �أن "هناك
تهديدات م�شرتكة تواجهنا ،كوريا
ال�شمالية وال�صني وتهديدات �أكرب،
معا".تابع
ونحن �أقوى عندما نعمل ً
"عندما تنظر �إىل دفاتر احل�سابات،
ف�إننا نت�شارك الكثري من االهتمامات
والقيم والأ�شياء امل�شرتكة �أكرث مما
ال نفعل"� .أ�ضاف "�أريد �أن �أبني على
ذلك ،ون�أمل يف حل ذلك ب�رسعة،
قدما والعودة �إىل امل�سار
وامل�ضي
ً
املهم الذي نحتاجه .والتفكري حقًا
يف كوريا ال�شمالية على املدى
القريب وال�صني على املدى البعيد".
بدوره ،قال رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة الأمريكية اجلرنال جوزيف
دانفورد يف امل�ؤمتر نف�سه �إنه مل ير
ريا بعد على العمليات الع�سكرية،
ت�أث ً

ولكنه �أبدى قلقه حيال الأمر � ً
أي�ضا.
جاء قرار كوريا اجلنوبية اخلمي�س
بعدما �أعلنت طوكيو يف مطلع يوليو
�أنها �ستوقف �شحن مركبات ت�ستخدمها
�رشكات كربى مثل �سام�سونغ
لاللكرتونيات و�إ�س.كي هينك�س يف
�صناعة الرقائق والهواتف الذكية.
و�صدرت قرارات اليابان بعدما
طالبت حماكم كورية جنوبية �رشكات
يابانية بدفع تعوي�ضات �إىل كوريني
جنوبيني ،لأنها �أجربتهم على العمل
يف م�صانعها �إبان االحتالل الياباين،
الذي ا�ستمر حتى نهاية احلرب
العاملية الثانية.
تقول اليابان �إن ال ّإدعاءات
املتعلقة بالفرتة اال�ستعمارية ،التي
تثري م�شاعر قوية بني الكوريني ،قد
حلت عند توقيع طوكيو معاهدة عام
 1965لإقامة عالقات دبلوما�سية مع
�سيول.
لكن الق�ضاء الكوري اجلنوبي
مرارا �أن هذه املعاهدة املثرية
اعترب
ً
للجدل ال تتعلق بالعمل الق�رسي
لكوريني جنوبيني يف م�صانع
يابانية.
واجلمعة� ،أعلنت كوريا اجلنوبية
�أنّ ها �ست�ستمر يف تبادل املعلومات
لكن
اال�ستخباراتية مع اليابان،
ّ
من خالل وا�شنطن ،ولي�س بطريقة
مبا�رشة كما كانت عليه منذ .2016
�ست�أخذ هذه ال�صيغة ،التي ت�ستند
�إىل اتفاق ثالثي موقع عام ،2014
مكان اتفاق تبادل املعلومات
الع�سكرية املوقع بني كوريا
اجلنوبية واليابان يف نوفمرب
 .2016وقال م�س�ؤول �أمريكي � ّإن تبادل
املعلومات الثالثي كان "مرهقًا ج ًّدا
وغري عملي للغاية وعدمي الفائدة
تقري ًبا يف (حال حدوث) �أزمة".
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بوركينا فا�سو :مقتل ثالثة ا�شخا�ص يف هجمات م�سلحني الواليات املتحدة توافق على منح تون�سهبة ماليةلدعم
"االنتقال
الدميقراطي"
قتل ثالثة ا�شخا�ص يف قرية يف
�شمال بوركينا فا�سو يف اعتداء يحمل
ب�صمات املتمردين اجلهاديني ،على
ما �أفاد م�س�ؤولون اول ام�س االربعاء.
وتواجه بوركينا فا�سو ،امل�ستعمرة
الفرن�سية ال�سابقة التي تعد �أحد �أفقر
دول العامل ،هجمات جهادية منذ
�أربعة اعوام ،خ�صو�صا يف �شمال
البالد و�رشقها .وقد �أوقعت �أكرث من
 500قتيل.
وقال م�س�ؤول �أمني "هاجم �أربعة

م�سلحني على دراجات بخارية قرية
كوراو يف اعتداء �أ�سفر عن مقتل ثالثة
مدنيني".
بدوره قال م�س�ؤول حملي � ّإن
"ال�ضحايا مت �إعدامهم ما ت�سبب يف ذعر
كبري يف القرية ،م�ضيفا �أن الهجوم
ن ّفذه "ارهابيون م�شتبه بهم".
وتركّ زت الهجمات بداية يف �شمال
تو�سعت �إىل مناطق �أخرى
البالد ،ثم
ّ
مثل ال�رشق املحاذي لتوغو وبنني،
والذي بات ثاين منطقة كربى تعاين
من انعدام الأمن.
واعلنت وزارة الدفاع �إحلاق 500
جندي "يف �شكل ا�ستثنائي" بالقوات
امل�سلحة ،التي تعر�ضت ل�سل�سلة
اعتداءات دامية �أخريا.
ومنت�صف ال�شهر اجلاري ،قتل 24
ع�سكريا يف هجوم ا�ستهدف قاعدة
ع�سكرية يف �شمال بوركينا فا�سو،

قال رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري
�أحمد قايد �صالح� ،إن املرحلة التي
متر بها البالد تتطلب التحلي باحلكمة
والروية ،داعيا �إىل تنظيم انتخابات
رئا�سية يف �أقرب وقت ممكن.
و�أ�شاد قايد �صالح بجهود هيئة
الو�ساطة واحلوار .م�شددا على "�رضورة
تركيز اجلهود تنظيم االنتخابات
الرئا�سية يف �أقرب الآجال ،جتنبا ملا
�أ�سماه املراحل االنتقالية الوخيمة
العواقب".
و جاء يف بيان لوزارة الدفاع الوطني
�أن الفريق قايد �صالح ،و يف ثاين
يوم من زيارته للناحية الع�سكرية
الثانية بوهران� ،أكد على �أن املرحلة
"املف�صلية" التي متر بها البالد "تتطلب
التحلي باحلكمة والروية والتب�رص".

وذكر رئي�س �أركان
اجلي�ش اجلزائري ب�أن هذه
املرحلة "تعهد فيها اجلي�ش
الوطني ال�شعبي مبرافقة
ال�شعب وم�ؤ�س�سات الدولة
وم�سار احلوار ،وفقا
ملقاربة مدرو�سة بعناية،
وترتكز على ترجيح
ال�رشعية الد�ستورية".
وترتكز هذه املقاربة
على تنظيم انتخابات رئا�سية "�شفافة
يف �أقرب الآجال'' ،وفقا له ،جتنبا
للمراحل االنتقالية "وخيمة العواقب"،
التي تروج لها بع�ض الأطراف التي "ال
غاية لها �سوى حتقيق م�صاحلها ال�ضيقة
وم�صالح �أ�سيادها".
وكان رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري،

يف �رضبة غري م�سبوقة جلهوده يف
حماربة اجلهاديني يف البالد.
ويف منت�صف يوليو ،مددت ال�سلطات
ل�ستة �أ�شهر حال الطوارئ ال�سارية
منذ دي�سمرب  2018يف معظم مقاطعات
البالد.
وتن�ص حال الطوارئ على منح
�صالحيات �إ�ضافية لقوات الأمن ،بينها
القيام بعمليات دهم للم�ساكن يف �أي
وقت من النهار �أو الليل .وت�رسي
حال الطوارئ يف  14حمافظة واقعة
يف �سبع مناطق من �أ�صل  13منطقة يف
البالد.
لكن ذلك مل مينع تعر�ض العا�صمة
واغادوغو نف�سها لثالثة اعتداءات،
مبا يف ذلك اعتداء يف مار�س 2018
ا�ستهدف مقرات ع�سكرية و�أ�سفر عن
ثمانية قتلى.

قائد اجلي�ش اجلزائري يدعو النتخابات "يف �أقرب الآجال"

قد �أكد قبل �أ�سابيع ،على التم�سك بالإطار
الد�ستوري ،ل�ضمان احلفاظ على كيان
الدولة.
و�شدد قايد �صالح على �رضورة احلل
الد�ستوري لت�سوية الأزمة ال�سيا�سية
التي متر بها البالد ،معتربا �إياه
"ال�ضمانة الأ�سا�سية للحفاظ على كيان
الدولة وم�ؤ�س�ساتها".

اجلي�ش اللبناين يعلن الت�صدي لـ  3طائرات م�سرية �إ�سرائيلية

�أعلن اجلي�ش اللبناين ،م�ساء اول
ام�س الأربعاء� ،أن قواته ت�صدت
لـ  3طائرات م�سرية �إ�رسائيلية
قال �إنها خرقت احلدود اجلنوبية
للبنان.
وقالت مديرية التوجيه يف قيادة
اجلي�ش ،يف بيان� ،إن "طائرة
ا�ستطالع تابعة للعدو الإ�رسائيلي
م�سرية �آتية من الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،خرقت الأجواء اللبنانية
عند ال�ساعة  19:35وحلقت فوق
�أحد مراكز اجلي�ش يف منطقة
العدي�سة".
و�أ�ضاف البيان" :وقد ت�صدى لها
اجلي�ش و�أطلق النريان باجتاهها ما
ا�ضطرها للعودة من حيث �أتت".
وتابع" :كما قامت طائرة ا�ستطالع
ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركال
لبع�ض الوقت ،وما لبثت �أن غادرت
الأجواء اللبنانية باجتاه الأرا�ضي
املحتلة .كذلك ،حلقت طائرة
ثالثة فوق املركز نف�سه و�أطلقنا
النار جمددا يف اجتاهها فعادت

�أدراجها".
و�أكد املتحدث
اجلي�ش
با�سم
ا لإ �رس ا ئيلي ،
�أردعي،
�أفيخاي
عرب "تويرت" ،وقوع
احلادث ،الفتا �إىل
�أن القوات اللبنانية
مل تتمكن من �إ�صابة
الطائرات.
�أو�ضحت
فيما
و�سائل �إعالم لبنانية �أخرى،
ا�ستنادا �إىل م�صادرها� ،أن عملية
�إطالق النار على الدرونات جاءت
"على خلفية قرار �سابق للجي�ش
اللبناين با�ستهداف الطائرات
امل�سرية فور ر�ؤيتها بالعني
املجردة ،نظرا لأنه ال ميتلك
رادارات تر�صد هذه الطائرات".
بينما ذكر م�صدر �أمني لوكالة
"رويرتز" �أن الع�سكريني اللبنانيني
�أطلقوا النار ب�أعرية نارية من
بنادق "."M-16
وي�أتي هذا التطور بعد �أن �أعلن
"حزب الله" اللبناين ،فجر 25
�أغ�سط�س� ،أن طائرة ا�ستطالع م�سرية
�إ�رسائيلية �سقطت يف �ضواحي
بريوت ،التي تعد معقال له ،فيما
انفجرت �أخرى يف �أجواء املنطقة
نف�سها ،و�أكدت حكومة البالد الحقا
وقوع احلادث ،معتربة �أنه اعتداء
�سافر من قبل �إ�رسائيل على �سيادة
لبنان.

ويف خطاب �ألقاه عقب احلادث،
قال الأمني العام لـ "حزب الله"،
ح�سن ن�رص الله� ،إن الأمر ميثل
�أول عدوان من نوعه �ضد لبنان
من قبل �إ�رسائيل ،قائال يف تطرقه
�إىل املعلومات الأولية �إن الطائرة
الأوىل كانت مهمتها ا�ستطالعية
لإعطاء �صورة دقيقة للهدف الذي
خططت ل�رضبه الطائرة الثانية،
وا�صفا ما ح�صل بـ "الهجوم
الإ�رسائيلي".
لكن الحقا ،قال "حزب الله"
اللبناين �إن الطائرة الثانية �أي�ضا
كانت مفخخة مبتفجرات وتعطلت
فوق بريوت ،فيما ن�رش �صورة
لها.
وبعد يوم من ذلك �أفادت
م�صادر لبنانية عدة ب�أن القوات
الإ�رسائيلية وجهت � 3رضبات جوية
بوا�سطة طائرات م�سرية على مركز
ع�سكري لتنظيم "اجلبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني" واقع يف بلدة
قو�سايا على احلدود مع �سوريا،
ما ت�سبب يف �أ�رضار مادية باملوقع
لكن دون �سقوط م�صابني.
و�أكد املجل�س الأعلى للدفاع
يف لبنان ،والذي ي�ضم كال من
الرئي�س ،مي�شال عون ،ورئي�س
الوزراء� ،سعد احلريري ،على
خلفية هذين االعتداءين ،على حق
البالد يف الدفاع عن النف�س "بكل
الو�سائل" يف وجه �أي عدوان.

�أعلنت وزارة التنمية
والتعاون الدويل التون�سية،
اول ام�س الأربعاء� ،أن
الواليات املتحدة وافقت على منح
تون�س هبة مالية بقيمة  335مليون
دوالر على مدار خم�س �سنوات لدعم
"االنتقال الدميقراطي".
ووقع وزير التنمية واال�ستثمار
والتعاون الدويل التون�سي ،زياد
العذاري ،ومدير مكتب الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
يف تون�س ،بيرت رايلي ،على اتفاقية
هبة بقيمة  335مليون دوالر� ،أي ما
يقارب  1000مليون دينار تون�سي،
وذلك يف �إطار "برنامج تعاون ودعم
�أمريكي ميتد على فرتة � 5سنوات
(.")2019-2024
و�أو�ضحت الوزارة �أن هذه الأموال
"�سيتم توجيهها لفائدة جملة من
امل�شاريع والربامج الرامية لدفع
التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
من خالل الت�شجيع على املبادرة
اخلا�صة مبا ي�ساعد على خلق فر�ص

جديدة لت�شغيل ال�شباب وحت�سني
احلوكمة يف اجتاه دعم م�سار االنتقال
الدميقراطي ،وكذلك امل�ساهمة يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
وغريها من املجاالت".
ي�أتي �إبرام هذا االتفاق يف الوقت
الذي ت�ستعد فيه تون�س النتخابات
رئا�سية مبكرة منت�صف �سبتمرب
املقبل ،بعد وفاة الرئي�س الباجي
قايد ال�سب�سي ،الذي يعترب �أول زعيم
منتخب دميقراطيا باالقرتاع العام يف
تاريخ البالد احلديث.
ويتناف�س يف اال�ستحقاق الرئا�سي
 26مر�شحا� ،أبرزهم رئي�س احلكومة
يو�سف ال�شاهد ،والقيادي يف حركة
"النه�ضة" ،عبد الفتاح مورو،
ووزير الدفاع امل�ستقيل ،عبد الكرمي
الزبيدي ،ورجل الإعالم املوقوف
بتهم تبيي�ض �أموال ،نبيل القروي.

العراق ..حل نزاع ع�شائري م�سلح يف
الب�صرة بتدخل من قوات الرد ال�سريع

�أفادت م�صادر عراقية ب�أن قوات
الرد ال�رسيع تدخلت حلل نزاع
ع�شائري م�سلح يف حمافظة الب�رصة
جنوب العراق ،بعد �أن �أ�سفر النزاع
عن �سقوط قتلى وجرحى.
ونقلت قناة "ال�سومرية" العراقية
عن م�صدر �أمني قوله� ،إن قوات
الرد ال�رسيع تدخلت حلل نزاع
ع�شائري ،اندلع بناحية الهوير
التابع لق�ضاء املدينة يف حمافظة
الب�رصة.
و�أو�ضح امل�صدر� ،أن النزاع الع�شائري امل�سلح نتج عنه مقتل �شخ�صني و�إ�صابة
امر�أة بجروح خطرية.
و�أ�شار امل�صدر� ،إىل �أن قوات الرد ال�رسيع متركزت يف جمموعة من الدور التي
�صدرت منها االطالقات النارية ،فيما الذ �أ�صحابها باجتاه هور الهوير يف ق�ضاء
املدينة.

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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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

انتهت حياتها ب�أنياب القر�ش رغم حماوالت امها

فتاة �أمريكية مع
�أمها يف رحلة �إىل
الباهامز،
جزر
دون �أن تعرف االبنة
�أن نهاية حياتها
�ستكون هناك ،رغم
حماوالت الأم.
تفا�صيل الق�صة
امل�أ�ساوية للفتاة
جوردان ليندر�سي
( 21عاما) القادمة
من لو�س �أجنلو�س.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن الفتاة غا�صت حتت املاء يف املياه مع �أمها بعدما قفزا من قارب
وخالل الغو�ص ،باغت عدد من �أ�سماك القر�ش العمالقة ليندر�سي والتهمت تقريبا واحدا من
ذراعيها.
ورغم الآالم الفظيعة التي �أ�صابتها ،حاول االبنة ال�سباحة نحو �أمها م�ستخدمة ذراعا واحدا،
لكن ويف حلظة م�أ�ساوية �أخرى ،وعندما اقرتبت من �أمها هاجمتها �سمكة قر�ش ثانية ،والتهمت
جزءا من �ساقها.
وحاولت الأم �إبعاد الأ�سماك املفرت�سة ،ومتكنت يف النهاية من �سحب ابنتها �إىل القارب ،حيث
كان ال تزال على قيد احلياة ،لكن �إ�صاباتها البالغة �أدت الحقا �إىل وفاتها.

قدم فاعل خري جمهول الهوية ما ال يقل
عن � 200ألف يورو على �شكل تربعات نقدية
مل�ؤ�س�سات خمتلفة يف منطقة برون�سفيغ منذ
بداية العام ،وفق ما ذكرت وكالة الأنباء
ا لأملانية.
ومنحت دار للم�سنني � 100ألف يورو نقدا
ُ
موزعني على  200ورقة مالية من فئة 500
يورو وفقا لو�سائل الإعالم املحلية.
وقد عرث على الأموال يف ظرف موجه �إىل هيئة
حترير �صحيفة "براون�شفايغر ت�سايتونغ"
مرفقا بعنوان املتلقي املفرت�ض.
وكتب فاعل اخلري الكرمي "�إن م�ساعدة

حيلة ماكرة' من جمرم للهروب من ال�سجن

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

معمرة �أمريكية تقول العزوبية تطيل �أعمار الن�ساء
ك�شفت معمرة �أمريكية
من والية نيويورك �-أثناء
احتفالها بعيد ميالدها
املئة و�سبعة �أعوام يف مركز
للم�سنني� -أن ال�رس يف طول
عمرها يعود �إىل عدم الزواج
والبقاء عزباء طول عمرها.
وولدت لويز �سيغنور
يف حي هارمل عام ،1912
وعا�شت يف مدينة برونك�س
منذ �أن انتقلت �إليها عندما
كانت يف �سن  14حيث توا�صل
حياتها مبفردها وحتافظ على
ن�شاطها وترتبط بعالقات
طيبة مع �أفراد جمتمعها.
و�أوردت �صحيفة نيوزويك -نقال عن و�سائل �إعالم �أمريكية� -أن �سيغنور ال حتتاج �إىل عكاز للم�شي
و�أنها تقوم بالتب�ضع بنف�سها وال تتناول �سوى دواء �ضغط الدم ،وتف�ضل تناول الطعام الإيطايل.
وذكرت ال�صحيفة �أن بحثا �سابقا �أكد �أن العزاب يعي�شون فرتة �أقل من املتزوجني و�أن الرجال
العزاب ميوتون من ثماين �إىل � 17سنة �أ�صغر من املتزوجني ،يف حني متوت العازبات من �سبع �إىل
� 15سنة �أقل من املتزوجات .غري �أن هذه املعطيات مل تنطبق على �سيغنور.

يقدمان �أطول �ساندويت�ش �شاورما يف العامل

جمهول يوزع � 200ألف يورو نقدا جلمعيات خريية

الأ�شخا�ص امل�صابني
مبر�ض خطري على
بكرامة
املوت
هي داللة على
التعاطف الب�رشي
وت�ستحق االحرتام
والتقدير".
وقال ال�صحايف
ديفيد ماخه من
ال�صحيفة املذكورة
من
نعرف
"ال
هو املتربع وال نريد تعري�ض هذه الأعمال
ال�صاحلة للخطر" بال�سعي �إىل معرفة املزيد
من املعلومات.
ويف املا�ضي ،ترك هذا ال�شخ�ص املجهول
نف�سه مغلفات حتتوي على � 20ألف و� 50ألف
يورو وفقا للم�صدر ذاته.
ويف ال�سنوات الأخرية� ،أر�سلت العديد من
التربعات املجهولة امل�صدر �إىل جمعيات
خريية خمتلفة.
ووفقا ملحطة "ان دي ار" العامة ،تلقت
�صحيفة "فول�سربغر" العام املا�ضي ظرفا ي�ضم
� 100ألف يورو لبناء دار ثانية للم�سنني.

� /أ�سماء

دخل ال�صديقان يزن ويا�رس �شلبي اللذان
يحمالن اجلن�سية الكندية مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية ،بعدما قدما �أطول
�ساندويت�ش �شاورما دجاج يف العامل ،يبلغ
طوله ثالثني مرتا ،وحطما الرقم ال�سابق
امل�سجل بطول  27مرتا.
وكان يزن ويا�رس قدما �إىل كندا قبل 16
�سنة ،وفتحا مطعم �شلبي يف مدينة لندن
�أونتاريو يف مقاطعة �أونتاريو بكندا قبل خم�س
�سنوات ،قبل �أن يقررا دخول مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية ،بتقدمي �أكرب �ساندويت�ش يف
العامل.
و�شارك يف الفعالية �أكرث من مئة متطوع،
بع�ضهم من �أ�صول عربية و�آخرون من جن�سيات
خمتلفة ،ومت �إعداد ع�رشين طاولة لو�ضع
ال�ساندويت�ش ،يف حني بلغت الكلفة املادية
للمبادرة نحو �سبعة �آالف دوالر �أمريكي.
ويقول عمدة مدينة لندن �أونتاريو �أدهولدور
"ح�رضت هذه الفعالية لأكون �شاهدا على
�إعداد �أطول �ساندويت�ش �شاورما دجاج يف
 جل�أ رئي�س ع�صابة خطرية يف الربازيل �إىلحيلة "ماكرة" ال تخطر على البال حتى يلوذ
بالفرار من ال�سجن ،لكن عنا�رص ال�رشطة متكنت
من �إحباط املخطط يف الوقت املنا�سب.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة "الغارديان"
الربيطانية ،ف�إن كلوفينو دا �سيلفا ،املعتقل يف
�سجن مبدينة ريو دي جانريو ،حاول �أن يهرب
متخفيا يف هيئة ابنته ،التي جاءت �إىل زيارته
يف املعتقل.
وا�ستطاع املجرم اخلطري� ،أن يتنكر برباعة يف
هيئة ابنته ،حتى �أنه �صار يبدو مثل فتاة يافعة
بعدما و�ضع قناعا على الوجه و�أ�سدل ال�شعر
فوق ر�أ�سه وارتدى النظارة والثياب الن�سائية

العامل؛ فمدينتنا
الكثري
ت�شهد
من الفعاليات
العاملية �سنويا،
الن�شاط
وهذا
حدثا
يعد
مهما يف تاريخ
لأنها
املدينة
�ستدخل مو�سوعة
غيني�س للأرقام
القيا�سية".
ونوه هولدور
بوجبات مطعم
�شلبي ،وقال �إنه من بني املطاعم املميزة
يف املدينة ،و�إن الأخوين يزن ويا�رس �شلبي
مل يكتفيا ب�إعداد �أطول �ساندويت�ش �شاورما
ودخول كتاب غيني�س للأرقام القيا�سية،
بل فكرا يف م�ساعدة املجتمع الكندي �أي�ضا،
وخ�ص�صا الطعام مل�ساعدة املحتاجني
وامل�رشدين يف املدينة ،معربا عن فخره
باملبادرة.
ويعي�ش يف مدينة لندن �أونتاريو مبقاطعة
�أونتاريو بكندا الكثري من الكنديني من
وتقدر ن�سبتهم بـ35%من
�أ�صول عربية
�سكان املدينة ،التي يقدر عدد �سكانها بنحو
�أربعمئة �ألف ن�سمة ،وت�ضم الكثري من املحالت
واملطاعم العربية.
و�صار املجتمع الكندي يف هذه املدينة
يعرف الكثري من الأطعمة والأكالت العربية
والعادات والتقاليد العربية؛ مما جعل الأكالت
العربية مثل ال�شاورما والفالفل واحلم�ص
م�ألوفة وم�شهورة يف املجتمع الكندي.
باحرتافية كبرية.
و�أورد امل�صدر �أن ابنة املعتقل تبلغ  19من
العمر ،وكان الوالد الذي خطط الهروب ،ينوي
�أن يرتكها يف ال�سجن.
وال تعرف ال�رشطة ،يف الوقت احلايل ،ما �إذا
كانت االبنة قد تواط�أت مع والدها ،لأجل تنفيذ
املخطط� ،أم �إنها كانت جمربة على تنفيذ ما
لب منها.
ُط َ
ومن املرتقب �أن تتخذ �إدارة ال�سجن �إجراءات
عقابية بحق رئي�س الع�صابة املعتقل ،على �إثر
حماولة الهرب ،لكن التحقيق يبحث �أي�ضا عن
الأ�شخا�ص املحتملني الذين �ساعدوا على عملية
التنكر التي ما كانت لتتم لوال تلقي م�ساعدة
مهمة من اخلارج.
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الوزيرة فوزية تعقد �سمنار لالرتريني يف داال�س وفورت وورز

عقدت معايل الوزيرة فوزية
ها�شم وزيرة العدل يف الرابع
والع�رشين من اغ�سط�س اجلاري
�سمنارا ً لالرتريني املقيمني يف
داال�س وفورت وورز بالواليات
املتحدة االمريكية تركز حول
االو�ضاع الراهنة يف البالد
و�سبل تطويرها ،ف�ضال عن
التطورات االقليمية.
وا�ستعر�ضت معايل الوزيرة
فوزية ها�شم يف التو�ضيح
املف�صل الذي قدمته الن�ضال
املرير يف مراحل خمتلفة قبل
وبعد اال�ستقالل  ،وكذلك
حتدياتها وتطوراتها واالجنازات
املحققة ،وقالت نعمل بقوة
انطالقا من مبد�أ االعتماد
على الذات باحلفاظ على
قيمنا وثقافتنا وفتح فر�ص
مت�ساوية للمواطنني يف

مرحلة ال�سالم الراهنة لت�أمني
التنمية الوطنية والتطور
امل�ستدام ،م�ست�شهدة بامثلة
فعالة.
ودعت معايل الوزيرة فوزية
يف �رشحها كافة
ها�شم
على
لالطالاع
املواطنني
م�ستندات مرفقة بدرا�سات
وادلة ثابتة تعك�س التنمية
عامة وان�شاء البنى التحتية
وتو�سعة اخلدمات التعليم
وال�صحة والعدل ا�ضافة اىل
خدمات اجتماعية اخرى
ونا�شدت املواطنني عامة
وخا�صة ال�شباب للعمل
بتحمل امل�س�ؤولية الجناح املهام
الوطنية ،مو�ضحة �رضورة
مواجهة ال�شباب االرتري هذه
املرحلة بكفاءة ووعي عايل.
يف اخلتام قدمت معايل الوزيرة

تو�ضيحا مف�صال حول ا�سئلة
وا�ستف�سارات امل�شاركني.
وا�ستعر�ضت معايل الوزيرة
فوزية ها�شم يف التو�ضيح
املف�صل الذي قدمته الن�ضال
املرير يف مراحل خمتلفة قبل
وبعد اال�ستقالل  ،وكذلك
حتدياتها وتطوراتها واالجنازات
املحققة ،وقالت نعمل بقوة
انطالقا من مبد�أ االعتماد
على الذات باحلفاظ على
قيمنا وثقافتنا وفتح فر�ص

نظم االرتريون يف العا�صمة
وجوبا
اخلرطوم
ال�سودانية
بجنوب ال�سودان يف الثاين
والع�رشين واخلام�س والع�رشين
من اغ�سط�س اجلاري ان�شطة
دبولوما�سية .ففي ال�سمنار
الذي عقده �سفري �إرتريا يف جنوب
ال�سودان ال�سيد /يوهن�س تخلي
ميكائيل ،لالرتريني يف جوبا ،قدم
تو�ضيحا مف�صال حول ن�ضال

ال�شعب االرتري لنيل اال�ستقالل
وحماية ال�سيادة الوطنية.
وقال ال�سفري /يوهن�س ان"
ن�ضال ال�شعب االرتري هو
ن�ضال لالجيال املتعاقبة" وان
الهدف من الن�ضال الذي تتبارى
فيه االجيال ودفع فيه الغايل
والنفي�س ،العادة القيم االرترية
الوطنية  ،وابرازه بالتنمية،
ف�ضال عن تامني ال�سالم

والتن�سيق االقليمي  ،مو�ضحا
بان املرحلة الراهنة املب�رشة نتاج
لذلك الن�ضال الويف.
ويف ال�سودان عقد القائم
باعمال ال�سفارة االرترية يف
ال�سودان ال�سيد� /إبراهيم ادري�س،
�سمنارا ً لالرتريني املقيمني يف
و�ضواحيها حول
اخلرطوم
اال�ضاع الراهنة يف البالد
واملنطقة .

مت�ساوية للمواطني يف
مرحلة ال�سالم الراهنة لت�أمني
التنمية الوطنية والتطور
امل�ستدام ،م�ست�شهدة بامثلة
فعالة.
الوزيرة
معايل
ودعت
يف �رشحها
فوزية ها�شم
كافة املواطنني لالطالع اىل
م�ستندات مرفقة بدرا�سات
وادلة ثابتة تعك�س التنمية
عامة وان�شاء البنى التحتية
وتو�سعة اخلدمات التعليم

االكادميي وال�صحة والعدل
ا�ضافة اىل خدمات اجتماعية
اخرى
ونا�شدت املواطنني عامة
وخا�صة ال�شباب للعمل
بتحمل م�س�ؤولية الجناح املهام
الوطنية ،مو�ضحة �رضورة
مواجهة ال�شباب االرتري هذه
املرحلة بكفاءة ووعي عايل.
يف اخلتام قدمت معايل الوزيرة
تو�ضيحا مف�صال حول ا�سئلة
وا�ستف�سارات امل�شاركني.

االرتريون يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم وجوبا بدولة جنوب ال�سودان ينظمون ان�شطة دبلوما�سية

وقال ال�سيد /ابراهيم بف�شل
كافة املخططات التي حيكت
لتعطيل التنمية واركاعنا
خالل الع�رشين عاما املا�ضية
بت�صدي ال�شعب االرتري يف
الداخل واخلارج وكفاءة حكومته
الر�شيدة ،وان اال�ستثمار ال�ضخم
اجلاري يف مواردنا الب�رشية عجلة
التنمية الرئي�سي ،لذلك يجري
العمل بقوة الجناح ذلك.

وفيما يتعلق التطورات التي
ت�شهدها منطقتنا بعد التوقيع
على اتفاقية ال�سالم والتعاون
بني ارتريا واثيوبيا و�سبل تقدمها,
كما قدم تو�ضيحا مف�صال ا�شار
فيه اىل متتني تاطرينا ووحدتنا
 ،وا�شاد امل�شاركون باهمية
ال�سمنارات ،م�ؤكدين جاهزيتهم
لتعزيز ا�سهاماتهم كالعادة
الجناح الربامج الوطنية.
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قانون االجراءات املدنية

 .1جمع الق�ضايا واالطراف املتقا�ضية
توجد ا�سباب خمتلفة تربط اال�شخا�ص
ببع�ضهم ،وانه يف معظم الق�ضايا التي
تربط بينهم يتم الربط ب�سال�سة وبدون
اي نزاع ويف ق�ضايا اخرى ميكن ان
تكون هنالك ا�سباب ت�ؤدي اىل ن�شوب
منازعات .ان ما ميكن املدعى الواحد
من رفع دعوى �ضد مدعي عليه واحد او
اكرث الذين ميكن رفع الدعوى �ضدهم
جمتمعني وعندما تكون هنالك �شكوى
واحدة او اكرث على املدعى عليهم،
فان ال�شكاوي التي تويد عن الواحدة،
فانه وان كان من املمكن فتح ملفات
فردية للتقا�ضي ولكنه اي�ضا من املمكن
التقا�ضي يف هذه ال�شكاوي بجمعها يف
ملف �شكوى واحد .عندما تكون للمدعي
�شكوتني او اكرث �ضد املدعى عليه ،فان
اخليار مرتوك له يف ان يقدمها فرادى
او جمتمعة يف ملف واحد ،اال ان ذلك
من الق�ضايا التي يجب ان يقررها قبل
التقدم ب�شكواه للمحكمة .فاذا اخذنا
كمثال ق�ضية تتعلق بعقد بيع ممتلكات
بني مدعي ومدعى عليه ،وان البائع رغم
انه �سلم املمتلكات اال ان البائع لي�س فقط
انه مل يجد ردا ايجابيا على الرغم من
كرثة تردده على منزل امل�شرتي مطالبا
مباله ،فانه يف احدى املنا�سبات التي
كان يرتدد فيها على منزل امل�شرتي ،فان
هذين ال�شخ�صني الذين يعتربان طالبا
ومطلوبا يت�شاجران ويت�سبب امل�شرتي
يف ا�صابة البائع ب�رضر ج�سماين ب�سيط،
عندها يكون للبائع �سببني لرفع
ال�شكوى �ضد االمل�شرتي كمدعى عليه.
االول ثمن بيع املمتلكات الذي مل يدفع
له ،والثاين يتعلق بالتعوي�ض املايل
الذي ميكن ان يطالب به نتيجة ال�رضر
اجل�سماين الب�سيط الذي حلق به .ولذلك
فان املدعي ي�ستطيع ان يجمع بني
الدعوى اخلا�صة بثمن بيع املمتلكات
الذي مل يدفع له ،والدعوى اخلا�صة
بالتعوي�ض املايل الذي ميكن ان يطالب
به نتيجة ال�رضر اجل�سماين الب�سيط
الذي حلق به يف ملف ق�ضية واحد .وكما
مت �رشحه اعاله ،والنه لي�س ملزما بجمع
الق�ضيتني معا ،فانه ي�ستطيع اي�ضا ان
يقرر تقدمي كل منهما على حده.
يف حالة جمع الق�ضايا ،فان املدعي
ي�ستطيع ان يجمع الق�ضايا يف ملف واحد
دون حدود لعددها ونوعها .الق�ضية
املتعلقة بالعقد ،مع الق�ضية املتعلقة
بامل�س�ؤولية غري التعاقدية ،واملتعلقة
بانواع من العقود املختلفة ،فمثال،
عندما تتعلق ق�ضية عقد �سلفة ،بق�ضية
عقد بيع فان ال�شكوى ميكن ان تقدم
جممعة.
ومهما يكن فانه توجد ظروف ال ت�سمح
بجمع ال�شكاوي .ويعود ال�سبب يف
ذلك ان ال�شخ�ص الذي يتقدم بال�شكوى
ال�ستعادة ممتلكاته املحتجزة ،فما مل
تكن هنالك ا�شياء تتعلق باملمتلكات
املحتجزة ،فانه ال ي�سمح بجمع اي

ق�ضية اخرى معها .فان مالك املنزل
الذي يريد ان يتقدم بدعوى ق�ضائية يف
املحكمة مطالبا بان يتم اخالء منزله
ممن ي�سكنون فيه بطريقة غري م�رشوعة
وان يدفع له تعوي�ضا ،فاذا رغب يف ان
يطلب يف �شكواه من املدعى عليه ان يدفع
له مبالغ يطلبها منه بناءا على عقد �سلفة
مت التو�صل اليه �سلفا مع طلبه بان يتم
اخالء منزله ممن ي�سكنون فيه بطريقة
غري م�رشوعة وان يدفع له تعوي�ضا،
فان القانون ال ي�سمح له بان يجمع بني
هاتني الق�ضيتني يف ملف واحد لدى
تقدمي �شكواه .ولهذا ال�سبب ،فاذا مت
تقدمي هاتني الق�ضيتني جمتمعتني ،فان
املدعى عليه ميكنه تقدمي اعرتا�ضه،
ويجب على املحكمة تقبل اعرتا�ض
املدعى عليه وان ت�صدر حكما بالف�صل
بني الق�ضية املتعلقة بطلب اخالء منزله
ممن ي�سكنون فيه بطريقة غري م�رشوعة
وان يدفع له تعوي�ضا ،والق�ضية
املتعلقة بان يدفع له مبالغ يطلبها منه
بناءا على عقد �سلفة مت التو�صل اليه
�سلفا .ولكن عندما تكون هنالك ا�رضار
حلقت باملنزل فان املدعي ميكنه اجلمع
بني الق�ضية اخلا�صة بالتعوي�ض املايل
الذي ميكن ان يطالب به نتيجة ال�رضر
الذي حلق باملنزل ،فان املدعي ميكن
ان يجمعها مع الق�ضية اخلا�صة بطلب
ت�سليمه منزله اخلا�ص به.
 1.1.1اجلمع بني املدعى عليهم
ميكن ل�شخ�ص او اكرث ان يقدموا ب�شكل
م�شرتك دعوى �ضد مدعى عليه واحد او
اكرث .ولكن اذا كان بامكان املدعني ان
يقوموا باجلمع بني املدعي عليهم فان
عليهم ا�ستيفاء ال�رشطني التاليني:
 .1ان يكون التقا�ضي املطلوب
م�صدره مرتبط بحدث واحد او �سل�سلة
احداث مرتابطة.
 .2ان يثار �س�ؤال عن نوع واحد
من القوانني او الوقائع عندما يتقدم
املدعون كل بدعواه.
ان ا�صحاب الق�ضايا الذين يتم جمعهم
كمدعى عليهم ،من ال�رضوري ان تكون
لهم م�صلحة م�شرتكة او موحدة .واذا
كان التقا�ضي املطلوب من املحكمة نابع
من منا�سبة واحدة ،بغ�ض النظر عن عدد
املدعني فان م�س�ألة اجلمع ميكن ان جتد
قبوال لدى املحكمة .اذا قام �شخ�ص
بجلب كميات من الرتاب لعمل طوب،
وهطلت االمطار بقوة ،وادي ذلك اىل
�سد طريق ال�سيل وبنتيجته حلقت ا�رضار
كبرية ببيوت �سكنية لع�رشة ا�رس ،فان
اال�رس التي حلقت ا�رضار كبرية ببيوتها،
فانه وحتى ان مل تكن لهم م�صلحة من
نوع واحد يف تقدمي دعوى ق�ضائية،
اال انه باعتبار م�صدر اال�رضار حادثة
واحدة  ،فان املدعني ميكنهم جمع
دعواهم الق�ضائية يف ملف واحد بدال من
فتح ع�رشة ملفات خمتلفة.
 1.1.2جمع املدعى عليهم
يت�ضمن قانون االجراءات املدنية مواد

تتعلق بتوجيهات متنوعة خا�صة بجمع
املدعى عليهم .ان التقا�ضي املطلوب من
اولئك املدعى عليهم عندما يكون مطلوبا
منهم جميعا فرادى او ب�شكل م�شرتك
او اختيارا ولكن تقدم �شكاوي متعددة
وعندما يثار نوع واحد من القوانني او
الوقائع ،فان القانون ي�سمح للمدعى
عليهم ان يتم جتميعهم يف ملف واحد بدال
من التقدم يف ملفات متعددة ب�شكل منفرد.
اذا تقدم املدعي بدعوى مطالبا ان ت�سلم
ممتلكاته غري املنقولة بعد اخالئها من
املقيمني فيها ،فان اال�شخا�ص املقيمني
يف تلك املمتلكات غري املنقولة يجربون
على ان يدخلوا كلهم يف تلك الدعوى
كمدعى عليهم.
ان ما مت ذكره اعاله فيما يتعلق بجمع
املدعى عليهم يف ملف واحد هو مبد�أ
عام .وباال�ضافة له ،فان مدعى ما
ي�ستطيع ان يقدم للمحكمة مدعى عليهم
م�س�ؤولون ب�شكل منفرد او ب�شكل منفرد
وجماعي يف ق�ضية م�صدرها عقد واحد
بجمعهم يف ملف ق�ضية واحد .ويف هذه
احلالة ،لي�س من املهم وجود قانون او
وقائع من نوع واحد .ان املهم هو وجود
امل�س�ؤلية ب�شكل منفرد او ب�شكل جماعي
ومنفرد التي م�صدرها عقد واحد .ان
اال�سئلة القانونية اوا�سئلة الوقائع
التي ميكن ان تثار يف عقد ال�سلفة وعقد
ال�ضمان وان كانت قد ال تكومتماثلة ،اال
انه من املمكن جمع امل�ستلف وال�ضامن
يف ملف ق�ضية واحد و�شكوتهم معا.
م�ضمون وا�ساليب تقدمي خمتلف طلبات
اقامة الدعاوي
مقدمة
ان ما ي�سمى بالدعوى هو �سند
ي�سمح بالتقا�ضي القانوين امام
حمكمة ذات �صالحية لت�أكيد حقوق
وواجبات االطراف املتقا�ضية .ميكن
تقدمي الدعوى الق�ضائية بالدرجة
االوىل او درجة اال�ستئناف .ان ما يقدم
اىل املحكمة بالدرجة االوىل ي�شمل
ال�شكوى ،والدعوى ،والرد الدفاعي،
والدعوى املقامة نتيجة دعوى �سابقة
لها ،وتقدمي الطلبات واالعرتا�ضات.
وعندما تقوم املحكمة بدرا�سة احلجج
املقدمة بدرجة اوىل وت�صدر حكمها،
والن الطرف الذي ال يقتنع باحلكم له
احلق يف اال�ستئناف ،فانه بامكانه تقدمي
�شكواه بدرحة اال�ستئناف وان حججه
يجب ان ت�شتمل على طلب اال�ستئناف
ورده.
والن لل�شكوى ا�ساليبها اخلا�صة التي
تتم بها ،فان الطرف الذي يقدم ال�شكوى
للمحكمة يجب ان حتتوي �شكواه على
احلقائق او الوقائع التي تدعم حججه
فقط .لي�س من املقبول قانونيا ان يقوم
�صاحب الق�ضية بت�ضمني �شكواه ا�شياء
ال ترتبط باالدلة ويحرف املو�ضوع.
ويجب عليه ان يقدم االفكار واملعلومات
التي لديه با�سلوب موجز ووا�ضح.
 .1الدعوى

اعداد �صيفة الدعوى وتقدميها
للمحكمة ،وما يتعلق مبقاربة وم�ضمون
الدعوى يتم باالئتمار واحرتام
التوجيهات املحددة يف القانون .فى
ال�شكوى التي تعد وتقدم فان النقاط
اال�سا�سية التي يجب االهتمام بها هي
التالية:
يجب ان تويف الدعوى النماذج
•
املعدة لذلك.
يجب ان تقدم كمرفقات للدعوى
•
تفا�صيل اال�سماء وال�شهود او االدلة
الكمابية.
على املدعي ان ي�ؤكد بتوقيعه ان
•
التفا�صيل امل�ضمنة يف �صحيفة الدعوى
هي �صحيحة .
الهدف اال�سا�سي ل�صحيفة الدعوى هى
خلق فهم بالق�ضية وتو�ضيح مو�ضوع
التقا�ضي .فان املرافعة التي تقدم بعد
االعداد اجليد يكون لها دور ا�سا�سي
ومقدر يف القيام بعملية تقا�ضي �رسيعة
وناجزة وعادلة ونزيهة.
 1.1ا�ساليب وعنا�رص ال�شكوى
ان اي طرف يف عملية تقا�ضي ،كمدعي
او مقدم طلب ملزم بان يقدم �شكوته او
طلبه كتابيا م�صحوبة باالدلة .وعندما
ت�صل ال�شكوى اىل املدعي عليه ،فان
رده الدفاعي اي�ضا يجب ان يكون كتابيا
وم�صحوبا باالدلة .ال�شكاوي والدعاوي
او املطالب التي تقدم للمحاكم ،فان
اال�ساليب والعنا�رصهى كما يلي:
 .1حتديد املحكمة التي تقدم اليها
الدعوى.
 .2حتديد تاريخ تقدمي الدعوى
وا�سم وعنوان االطراف املتقا�ضية
بو�ضوح.
 .3كتابة مو�ضوع الدعوى او �سبب
الدعوى.
 .4حتديد املحكمة ذات ال�صالحيات
الكاملة.
ان و�ضوح م�ضمون ال�شكوى قائم
.5
على احلقائق والوقائع وكذلك التاكيد
على حجج القانونية مبنية على االدلة.
 .6ان تكون عملية التقا�ضي على
املطلوبة على ا�سا�س الدعوى وا�ضحة.
 .7الت�أكيد على ان كل ماهو م�ضمن
يف �صحيفة الدعوى حقيقي.
واذا ت�أكدت املحكمة بان النقاط
املف�صلة اعاله قد مت ا�ستيفا�ؤها كما
ينبغي ،فانه تعمل على فتح ملف
للق�ضية .وعندما يتم فتح امللف ،فانه
قبل ار�سال �صحيفة الدعوى اىل املدعى
عليه وحتديد موعد الق�ضية يجب على
الق�ضاة الت�أكد من وجود ال�شئ مو�ضوع
ال�شكوى وان املحكمة لها كل ال�صالحية
يف النظر يف الق�ضية املقدمة اليها .واذا
مل يكن ال�شئ مو�ضوع ال�شكوى موجودا
او ثبت لدى املحكمة انه ال متلك
ال�صالحية الكاملة للنظر يف الق�ضية
مو�ضوع ال�شكوى ،فانها تقوم بغلق ملف
الق�ضية.
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م�سل�سل «الربوفي�سور» مينح �إلي�سا لقبا ومينحها هدية

تبادلت املطربة اللبنانية �إلي�سا
تغريدات مع احل�ساب الر�سمي
للم�سل�سل الإ�سباين ال�شهري «La
 »Casa De Papelاملعروف با�سم
«الربوفي�سور» ،ومنح امل�سل�سل
املغنية لقب ًا جديد ًا م�ستوحى من
�شخ�صياته ال�شهرية ،فيما �أبدت
رغبتها يف االن�ضمام لفريق العمل.
وكانت �إلي�س ًا قد ن�رشت �صورة
قناع لأفراد الع�صابة ُ
املخ�رضمة
يف امل�سل�سل ،قدمتها لها �رشكة
ُ Netflix
املنتجة لـ»La Casa De
 »Papelكهدية ،وقالت �إلي�سا �إنها
جاهزة لالن�ضمام �إىل فريق الع�صابة
ورد
حتت قيادة «الربوفي�سور».
ّ
احل�ساب الر�سمي للم�سل�سل على
�إلي�سا مرحب ًا بوجودها ،و�أطلق
عليها ا�سم «بريوت» ،وذلك
تيمن ًا ببقية �أ�سماء �شخ�صيات
�أفراد الع�صابة ،حيث �أطلق

« ا لرب و في�سو ر »
�أ�سماء مدن على
كل واحد منهم،
مثل «طوكيو،
و مو �سكو ،
و بر لني ،
ودنفر».
تفاعلت �إلي�سا
تغريدة
مع
ح�ساب امل�سل�سل،
وكتبت خماطبة
�شخ�صية امل�سل�سل «نريوبي»
قائلة« :نحن قادمون لإنقاذك،
مع كل احلب ،بريوت» .ون�رش
ح�ساب امل�سل�سل �صورة وكتب
تعليق ًا عليها م�ستوحى من �أ�سماء
� ٍ
أغان لإلي�سا ،قال فيها« :يف �شي
�شي انك�رس باجلزء الثالث من
الربوفي�سور وخلاّ كي م�صدومة.
ب�س �ضلك متفائلة! لأن مع اجلزء

الرابع حت�صريي �أ�سعد وحدة».
و�أثارت �إلي�سا �إثارة وغمو�ض ًا
بعد التغريدات ،حيث �أعادت
تغريد عناوين ت�شري �إىل ان�ضمامها
لطاقم امل�سل�سل .واكت�سب م�سل�سل
«الربوفي�سور» �شهرة كبرية يف
الوطن العربي ،و�أنتجت Netflix
ثالثة �أجزاء من امل�سل�سل ،ويتوقع
�أن ُيعر�ض اجلزء الرابع منه يف
العام املقبل.

�أفادت جملة فورب�س ،الأربعاء
� 21أغ�سط�س  ،2019ب� َّأن جنم �أفالم
احلركة دواين جون�سون الذي
لعب �أدوار البطولة يف �أفالم مثل
«جوماجني» و «�رسيع وغا�ضب»
(فا�ست �أند فيوريو�س) ،ت�صدر
القائمة ال�سنوية لأعلى املمثلني
�أجر ًا يف العامل.
وقالت املجلة � َّإن جون�سون،
امل�صارع ال�سابق الذي كان يلقب بذا

روك ،جنى  89.4مليون
دوالر ،من يونيو 2018
�إىل يونيو .2019
ويت�ضمن ذلك راتبه
ون�سبته من �أرباح �أفالمه،
بالإ�ضافة �إىل � 700ألف
دوالر عن كل حلقة من
م�سل�سله (بالرز) ،الذي
تنتجه �شبكة (�إت�ش.
بي�.أو) ،بالإ�ضافة �إىل
�أرباح من ت�صميماته
والأحذية
للمالب�س
و�سماعات الأذن مع �رشكة �أندر
�أرمر.
ويف العام املا�ضيَّ ،
حل جون�سون
يف املركز الثاين بعد جورج كلوين،
الذي حقق �أرباح ًا كبرية من مبيعات
�رشكته لإنتاج م�رشوب التكيال.
�أما املركزان التاليان يف قائمة
هذا العام فقد احتلهما جنمان من
فيلم «املنتقمون :لعبة النهاية»

(�أفنجرز� :إند جيم) ،الفيلم الذي
ح َقّق �أعلى �إيرادات يف تاريخ �شباك
التذاكر.
وقالت املجلة �إن كري�س
ج�سد �شخ�صية ثور
هيمزورث ،الذي َّ
جنى  76.4مليون دوالر ،بينما ربح
روبرت داوين جونيور ،الذي لعب
دور �أيرون مان  66مليون دوالر.
وجاء ممثلون �آخرون من الفيلم مثل
براديل كوبر وكري�س �إيفانز وبول راد
يف املراكز الع�رشة الأوىل.
ويف املركز الرابع جاء ممثل
بوليوود �أك�شاي كومار مببلغ 65
مليون دوالر ،بينما َّ
حل جنم �أفالم
فنون القتال جاكي �شان يف املركز
اخلام�س بثمانية وخم�سني مليون
دوالر.
وتقول املجلة �إن هذه �أجور
املمثلني قبل خ�صم ال�رضائب ،وال
ت�شمل الر�سوم التي تُ دفع للوكالء
واملديرين واملحامني.

�أعلنت "فيلم كلينك" للمنتج حممد
حفظي م�شاركتها يف "مهرجان
فيني�سيا ال�سينمائي الدويل" من
خالل فيلم "�ستموت يف الع�رشين"
للمخرج ال�سوداين �أجمد �أبو العال،
�إذ ُيقام العر�ض العاملي الأول
للفيلم �ضمن ق�سم �أيام فيني�سيا
يف الدورة الـ 76من املهرجان
�28أغ�سط�س حتى � 7سبتمرب ثم
ي�شارك الفيلم �أي�ض ًا يف مهرجان
تورونتو ال�سينمائي الدويل (- 5
�( 15سبتمرب)).والفيلم م�ستوحى

الق�صة
عن
الق�صرية "النوم
قدمي
عند
اجلبل" للكاتب
ا ل�سو د ا ين
ا ملعر و ف
حمور زيادة،
وتدور بوالية
اجلزيرة ،حيث
"مزمل"
ُيولد
ُ
يف قرية �سودانية ت�سيطر عليها
الأفكار ال�صوفية ،ثم ت�صله نبوءة
من واعظ القرية تفيد ب�أنه �سيموت
يف �سن الع�رشين ،فيعي�ش �أيامه فى
خوف وقلق بالغني �إىل �أن يظهر يف
حياته امل�صور ال�سينمائي املتقدم
يف العمر�" ،سليمان" .وتبد�أ رحلة
"مزمل" مع "�سليمان" من دون �أن
تفارقه خماوفه من كابو�س املوت
القريب.
"�ستموت يف الع�رشين" هو �سابع

فيلم روائي بتاريخ ال�سودان،
و�أول فيلم روائي طويل ملخرجه
ال�سوداين �أجمد �أبو العال الذي
ا�شرتك يف ت�أليفه مع يو�سف
�إبراهيم ،وهو من بطولة م�صطفى
�شحات� ،إ�سالم مبارك ،حممود
ال�رساج ،بونا خالد وطالل
عفيفي.
وت�شارك يف �إنتاجه �رشكتا "فيلم
كلينك" و"ترانزيت فيلمز" لـح�سام
علوان ،اىل جانب �رشكات الإنتاج
 Andolfiو  DUOFilm ASو Die
 Gesellschaft DGSو Station
.Films
وت�شارك "فيلم كلينك" بفيلم �آخر
يف مهرجان تورونتو �ضمن ق�سم
اكت�شاف ،وهو الروائي الطويل
"بعلم الو�صول" للمخرج امل�رصي
ه�شام �صقر وبطولة النجمة
ب�سمة.

دواين جون�سون يت�صدر قائمة فورب�س للممثلني الأعلى � ً
أجرا

فيلم �سوداين "�ستموت يف الع�شرين" يف مهرجاين البندقية وتورنتو

د على

مهرجان اجلونة ال�سينمائي ي�صل �إىل الغردقة

بعد دورتني ناجحتني
جذب فيهما الزائرين من
الداخل واخلارج ميتد
مهرجان اجلونة ال�سينمائي
�إىل مدينة الغردقة ،حيث
�سيقيم بع�ض من عرو�ض
و�أن�شطة دورته الثالثة التي
تنطلق يف �سبتمرب القادم.
يقام املهرجان يف الفرتة من � 19إىل � 27سبتمرب ويعر�ض  80فيلما من
 40دولة .وت�شمل امل�سابقة الر�سمية التي يبلغ �إجمايل جوائزها � 110آالف
دوالر  12فيلما منها خم�سة �أفالم عربية ،فيما تعر�ض باقي الأفالم �ضمن
م�سابقات وبرامج �أخرى
.والأفالم العربية املتناف�سة على جوائز املهرجان هي “ ”1982للمخرج
اللبناين وليد م�ؤن�س و”�آدم” للمخرجة املغربية مرمي توزاين و”حلم نورا”
للمخرجة التون�سية هند بوجمعة و”�ستموت يف الع�رشين” للمخرج ال�سوداين
�أجمد �أبوالعال و”بابي�شا” للمخرجة اجلزائرية مونية مدور
.يرفع املهرجان منذ دورته الأوىل يف � 2017شعارا دائما هو “�سينما
من �أجل الإن�سانية” ويخ�ص�ص جائزة حتت هذا اال�سم تقدم بناء على تقييم
اجلمهور لأف�ضل فيلم ُيعنى بالق�ضايا الإن�سانية تبلغ قيمتها � 20ألف دوالر
.ويف العام املا�ضي ذهبت اجلائزة منا�صفة لفيلمي “يوم الدين” للمخرج
�أبوبكر �شوقي من م�رص و”يوم �آخر من احلياة” للمخرجني را�ؤول دي الفونتي
من �إ�سبانيا وداميان نينو من بولندا
.وبجانب العرو�ض والندوات وور�ش العمل يتيح مهرجان اجلونة
ال�سينمائي فر�صة لتمويل م�شاريع الأفالم الروائية والوثائقية اجلديدة
وذلك للتغلب على �صعوبات الإنتاج وم�ساعدة �شباب ال�سينمائيني على
تقدمي �أعمالهم الأوىل
يحتفي املهرجان يف دورته الثالثة مبئوية ميالد الكاتب الراحل �إح�سان
عبدالقدو�س ( )1919-1990الذي حتولت معظم رواياته �إىل �أفالم �سينمائية.
وينظم املهرجان بهذه املنا�سبة بالتن�سيق مع �أ�رسة الكاتب الراحل معر�ضا
ملل�صقات �أفالم �إح�سان عبدالقدو�س التي ي�صل عددها �إىل نحو  47فيلما،
�إ�ضافة �إىل بع�ض مقتنياته ال�شخ�صية ووثائق بخط يده وجمموعة من ال�صور
النادرة.
وجرى العرف يف الدورتني ال�سابقتني على تكرمي ثالثة جنوم �أحدهم
من م�رص والآخر من املنطقة العربية �أما الثالث فيكون من النجوم
العامليني”.
ومل تك�شف ب�رشى عن ا�سم النجم الأجنبي املكرم والذي عادة ما يكون من
كبار جنوم هوليوود ،م�شرية �إىل �أن التفاو�ض مع جنوم بهذا احلجم يحتاج
�إىل وقت طويل� ،إ�ضافة ل�سيا�سة املهرجان املتبعة بعدم الإعالن عن �أي
ا�سم قبل التو�صل �إىل اتفاق نهائي معه،وكرم املهرجان يف دورته ال�سابقة
املمثل الأمريكي �سيلف�سرت �ستالون.

بعد ً ١٦عاما ..فيلم ”ماتريك�س“ يعود باجلزء الرابع
�أعلن �أ�ستوديو ”وارنر برو�س“
عن عودة اجلزء الرابع من
�سل�سلة �أفالم ”ماتريك�س“ بعد
عاما.
توقف دام لأكرث من ً 16
جناحا
ق�صة الفيلم التي حققت
ً
ريا تدور حول عامل افرتا�ضي
كب ً
�صنع من �آالت حا�سوبية واعية
من �أجل �إخ�ضاع الإن�سان
وا�ستخدامه كبطاريات من خالل
زرع �أجهزة داخل ج�سده.
وظهر كيانو ريفز بدور نيو
البطل املنقذ للب�رشية ،وظهر اجلزء الأول للفيلم عام  1999واجلزء الثاين
والثالث يف عام .2003
ون�رشت �صحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية� ،أن كيانو ريفز وكريي �أن مو�س
معا لت�صوير دوريهما يف اجلزء الرابع من �سل�سلة �أفالم ”ماتريك�س“
�سيعودان ً
ال�شهرية التي ح�صدت �أكرث من  1.6مليار دوالر يف �شباك التذاكر.
و�سيكون اجلزء الرابع من ت�أليف و�إخراج النا وا�شوف�سكي التي �أعربت عن
�سعادتها لعودتها مع ا�صدقائها لإ�صدار جزء جديد من �أفكارها التي ا�ستمرت
عاما.
لع�رشين ً
و�أ�صدر رئي�س �أ�ستوديو وارنر ،توبي �إمريي�ش ،بيانً ا �أعرب فيه عن �سعادته
بعودة ت�صوير اجلزء الرابع للفيلم مع النا ،لكنه مل يحدد هل �سيكون اجلزء
اجلديد تكملة للأجزاء ال�سابقة �أم ق�صة جديدة ،ومل يف�صح عن تاريخ عر�ض
الفيلم ،ومل ي�ؤكد عودة لورن�س في�شبورن الذي لعب دور مورفيو�س ،فيما �أكدت
م�صادر �أنه �سيتم ا�ستبداله مبمثل �شاب.
ومتيزت �سل�سلة الأفالم هذه ب�أنها جتمع بني الفل�سفة ال�رشقية والأ�ساطري
الغربية ،وم�شاهد القتال الرائعة وامل�ؤثرات ذات التقنيات العالية.يذكر �أن
كيانو ريفز يعود ال�ستكمال �أدواره الناجحة مرة �أخرى� ،إذ عر�ض له اجلزء
الثالث من فيلمه ال�شهري جون ويك ،ومن املقرر �أن يتم عر�ض اجلزء الرابع
للفيلم ذاته يف دور ال�سينما بحلول عام .2021
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ال�سيا�سة التعليمية للحكومة الأرترية بعد
اال�ستقالل ومبد�أ التنوع يف العملية التعليمية

من امل�سلمات والبديهيات الرتبوية التي
يعرفها ويعمل على حتقيقها املخت�صون
واملهتمون واملعنيون ب�ش�ؤون الرتبية والتعليم
 ،هي �أن املخططني لو�ضع وبناء العملية
التعليمية ي�ضعون يف ن�صب �أعينهم ما �إذا كان
النظام التعليمي الذي يقومون بتخطيطه
وببنائة قادرا على حتقيق امل�ساواة بني
املتعلمني  ،وكنتيجة حتمية ما �إذا كان قادرا
على حتقيق امل�ساواة بني بني متعلمني خمتلفني
 ،وبني �أفراد وفئات املجتمع املختلفة التي
ي�ستهدفها ذلك النظام التعليمي  ،وكونه مرنا
وملبيا ملتطلبات التنوع بجميع نواحيه العرقية
واالثنية واجلن�سية واخللقية ........
الخ ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل بناء وتقوية التناغم
االجتماعي وخلق الوحدة الثقافية واحل�ضارية
والفكرية بني املواطنني  ،وتزويدهم بعوامل
البقاء وال�صمود يف مواجهة جميع التحديات
التي ت�ستهدف هويتهم ووحدتهم الوطنية على
املديني القريب والبعيد  ،ومن �أهم املظاهر
لذلك التنوع �أواالختالف الآتي-:
وجود الفروق التعليمية بني املتعلمني
وطرق عالجها -:
 1العمل على �ضمان الدافعية التعليميةلدى جميع املتعلمني  -:حتر�ص املوجهات
التعليمية العليا على تقدمي املهارات
التعليمية التي من �ش�أنها ت�شجيع جميع
الطالب على امل�شاركة الفعلية يف عمليتي
التعليم والتعلم  ،وذلك بتحديد امل�شكالت
التي تواجههم م�سبقا  ،وخا�صة ذلك
النوع من الطالب الذين يعانون من الت�أخر
�أو ال�ضعف يف تلقي التعليم ال�سباب خمتلفة
ومتعددة �شخ�صية كانت �أو اجتماعية
......الخ  ،ومن ثم العمل على �أخذ
املبادرات على حلها عن تقدمي اال�ست�شارات
وتقدمي امل�ساعدة املطلوبة لهم يف الوقت
املنا�سب على امل�ستويني املدر�سي وال�صفي
واالداري .........الخ .
 2اال�ستعداد النف�سي واملادي ال�ستقبالخمتلف وجهات النظر الواردة من قبل
التالميذ دون تف�ضيل املعوقني على غريهم
 ،وذلك باظهار االحرتام والتقدير جلميع
الدار�سني دون متييز  ،وذلك باللجوء
�إىل مبادئ وموجهات التعليم ال�شامل ،
وم�صطلح التعليم ال�شامل يعنى وي�ستخدم
لتو�ضيح ومعاجلة القدرات التعليمية
للمتعلمني تبعا خللفياتهم التعليمية
واختالفاتهم البيئية التي ت�ستوعب
جميع الفئات الطالبية ،مقابل البيئة
التعليمية التي ت�ستوعب فئة معينة من
الطالب وت�ستثني الفئات الأخرى منهم
ال�سباب تتعلق ببع�ض امل�شكالت اخلا�صة
بهم  ،فبع�ض املدار�س مثال الت�ستقبل
املعوقني ج�سمانيا �أو عقالنيا  ،ولهذا
من االهمية مبكان العمل من �أجل �ضمان
�شمولية التعليم باعتباره �أحد �سبل ت�أمني
التعليم العام والنوعي  ،و�أن الهدف من
�شمولية التعليم ميكن حتقيقه من خالل
اتباع طرائق تدري�س تتخذ التلميذ كمحور
للعملية التعليمية من جانب  ،وبالعمل
على مراعاة الفروق الفردية والقيام
مبعاجلتها من جانب �آخر .
ومن الطبيعي �أن يختلف النا�س عن بع�ضهم
البع�ض يف قدراتهم اجل�سمانية والعاطفية
والعقلية  ،وكذلك يف ميولهم واجتاهاتهم
 ،وبنف�س الطريقة ف�إن التالميذ يختلفون
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يف طرائق تعلمهم  ،لذا ف�إن �أي تلميذ
�سي�ستفيد من خمتلف الأن�شطة التعليمية
يف خمتلف مراحل العملية التعليمية �إذا
توفرت له املوجهات ال�رضورية ومن تلك
االختالفات بني املتعلمني االتي . -:
 3اجلن�س  -:م�صطلح اجلن�س يعنىبه ت�صنيف املتعلمني على �أ�سا�س وجود
اجلن�سني الذكور واالناث  ،وهو م�صطلح
ي�ستخدم ويتداول ليعنى ببناء اجلانب
االجتماعي �أو ليحدد دور النوع واملواقف
والقيم االجتماعية امل�شرتكة التي يتكيف
معها النوع ح�سب التق�سيمات املعمول
بها يف املجتمع .
�أ -اجلانب االجتماعي  -:ويحدد دور
الذكر �أو الأنثى الي نوع من الب�رش مثال يف
�إرتريا مهارة الطبخ تعترب من التق�سيمات
االجتماعية التي تتكيف مع االنثى �أي من
�أهم �أدوارها االجتماعية  ،بينما تعترب
حراثة االر�ض من �أدوار الذكور بغ�ض النظر
عن مدى �صحة ذلك من الناحية العلمية .
دور اجلن�س  -:وهذا اجلانب يعنى
ياملواقف والقيم االجتماعية التي ميكن
�أن يكت�سبها كل من االناث والذكر من خالل
القيام بالأعمال التي تنا�سبهم � ،إال �أن
رعاية الأطفال ميكن �أن يقوم بها كل من
الرجل �أو املر�أءة على حد �سواء .
امل�ساواة اجلن�سية  -:م�صطلح امل�ساواة
اجلن�سية يعنى به العدالة يف توزيع
امل�س�ؤوليات والفوائد والعوائد � ،أي �أن
ي�ؤخذ عامل االن�صاف بعني االعتبار يف
�أثناء التق�سيم لالعمال وكذلك العوائد
حتى التتم �سيطرة جن�س على �آخر  ،وذلك
ميكن حتديده ومعاجلته عند اكت�ساب
الطفل لل�سمات ال�سلوكية التي تتنا�سب مع
جن�سه من التن�شئة االجتماعية  ،حيث
يكت�سب الولد �صفات الذكورة وتكت�سب
ال�صبية �صفات الأنوثة  ،وت�ؤثر العوامل
الثقافية ال�سائدة على ذلك  ،وذلك عرب
ال�سلوك الذي يتبناه االهل نحو �أطفالهم
من اجلن�سني � ،إذ يتم حتديد وتعزيز
ال�سلوك املنا�سب للجن�سني من قبل الأهل
 ،حيث ينتظر من ال�صبي الذكر �أن يكون
�أكرث ن�شاطا و�أكرث قدرة على التناف�س ،
و �أكرث ا�ستقاللية و�أقل اعتمادا على غريه
و�أكرث اعتمادا على الذات  ،وت�ؤثر الثقافة
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ال�سائدة يف جعل البنت على درجة �أقل من
الولد يف ال�صفات ال�سابقة  ،وتعزز لديها
الهدوء والرقة واحلنان و�سلوك الطاعة
واالن�صياع وحت�ضريها للعمل املنزيل يف
كثري من املجتمعات .،
ويرى �أ�صحاب نظرية التحليل النف�سي
�أن الأب ي�أخذ �أهمية �أكرب خا�صة يف
التمايز اجلن�سي عند الأطفال  ،وكذلك يف
ظهور امل�شكلة الأوديبية  ،وي�رص �أن�صار
هذه النظرية على �أهمية دور الأم  ،حيث
يقت�رص دور الأب على الت�أثري غري املبا�رش
،وذلك من خالل عالقته بالأم ودعمه لها ،
�إذ تكون االم معنية ب�صورة دائمة وعميقة
يف تطور الطفل � ،إال �أن هذه النظرية
كانت مو�ضعا لالنتقادات يف ال�سنوات
الأخرية  ،حيث بد�أ االهتمام بدور االب يف
حياة اال�رسة  ،و�أثره يف التطور االنفعايل
والعقلي لالطفال .
ويتفق جميع الباحثني على �أن غياب الأب
عن املنزل ي�ؤثريف �سلوك الطفل وبخا�صة
يف �سلوك ال�صبي  ،كما ي�ؤثر الأب ت�أثريا
كبريا يف التمايز اجلن�سي بني البنني
والبنات  ،ويت�رصف الأهل بطريقة خمتلفة
باختالف جن�س الطفل  ،حيث تختلف
العنا�رص ال�سلوكية التي يبديها كل من
الأب والأم �إذا كان هذا الأخري ذكرا �أو �أنثى
 ،ويتم تعزيز �سلوك ال�صغار بطريقة
خمتلفة باختالف جن�سهم  ،فهذه الفروق
ال�سلوكية الطبيعية �أو الفطرية بينهم ،
الناجتة
�إ�ضافة �إىل الفروق املكت�سبة
عن املعاملة التي يحاكونها ويقومون
بتقليدها من قبل املحيطني بهم من �أفراد
الأ�رسة تعمل على دفع الأطفال من اجلن�سني
�إىل تبنى �سلوك خمتلف ة
وبالتايل �إىل ت�شكيل �شخ�صياتهم
ال�سلوكية واالنفعالية  ،حيث ي�شجع الأهل
ال�سلوك املنا�سب للجن�س ويتجاهلون
ال�سلوك غري املنا�سب �أو يعاقبونه متى ما
�أخل �أو �أخفق يف ال�سلوك املرغوب فيه من
قبلهم  ،فاالباء ي�شجعون البنات على �أن
يكن جذابات ويت�رصفن ب�شكل ح�سن  ،كما
يقومون يتعزيز �سلوك الأنوثة عند البنات
 ،و�إظهار �سلوك الرجولة عند البننب ،
ويكون �سلوك الأب �أكرث ليونة جتاه ال�صبي

 ،بينما ي�ضع القيود الكثرية على البنت ،
ويتكلم الأب �أكرث ويلعب �أكرث مع ال�صبي
باملقارنة مع ال�صبية يف عمر الثامنة
ع�رش �شهرا مثال .
ويهتم الأب �أو الأم بتوفري فر�ص متكافئة
�أمام �أوالدهم من بنني وبنات � ،إال �أنهما
مييزان بني �ألعاب اجلن�سني ون�شاطهما ،
وي�شجع الآباء البنت على طلب امل�ساعدة
بينما يقومون بت�أنيب ال�صبي عند
ا�ستخدامه لآلعاب البنت  ،وي�أخذ دور
الأب �أهمية خا�صة يف تطور جنوح الأحداث
حيث �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن �أبا
الطفل اجلانح يكون متجاهال و�أقل تدخال
يف �ش�ؤون طفله باملقارنة مع �أب الطفل
العادي .
ويكون للأب دور هام يف الأ�رسة ويف
التن�شئة  ،فهو املرجع الأخري  ،ويجب
�أن يكون يف موقع ميكنه من مواجهة كل
م�شكالت الأ�رسة  ،وبقدر ما تت�سع ثقافته
ومعارفه بقدر ما ينعك�س ذلك على �أطفاله
وعلى قدرته على م�ساعدتهم تربويا
ودرا�سيا  ،ويف الإجابة على ت�سا�ؤالتهم
ومتكينهم من التكيف يف عامل متغري .
فالأطفال بحاجة �إىل التوجيه وامل�ساعدة
لتذليل ال�صعاب �أمامهم  ،وحملهم تريجيا
�إىل الن�ضج واال�ستقالل الذاتي .
�إال �أن الثقافة التقليدية قد بد�أت ترتاجع
�أمام التغري الذي �أدى �إىل تعديل يف موقف
الأهل من التمايز اجلن�سي  ،واجتاههم
نحو التقليل من الفروق بني اجلن�سني ،
فتزايد الن�ساء اللواتي يتابعن الدرا�سة يف
خمتلف االخت�صا�صات  ،وممار�ستهن مهن
متعددة وازدياد عدد العامالت منهن خارج
املنزل  ،يف الوقت الذي يرتفع فيه عدد
الرجال امل�شاركني يف الأعمال املنزلية ،
ما ينعك�س على طرق التن�شئة � ،إذ يت�أثر
الأطفال بهذا االجتاه الذي يقلل من الفروق
بني اجلن�سني  ،فالتحول الذي يعي�شه
املجتمع االرتري الآن هو حتول يف �صالح
امل�ساواة بني اجلن�سني ويف بناء الوحدة
الثقافية من خالل العملية التعليمية
التي ت�ستوعب التنوع االجتماعي بجميع
نواحيه .
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�شبابيات

ال�شباب والتنمية!!!
مت ّثل فئة ال�شباب من �أهم املوارد
الب�رشية ،وتعترب ر�أ�سمال كل
املجتمعات التي تريد حتقيق
نه�ضتها وتنميتها ،خا�صة لدى
املجتمعات النامية التي ترتفع
بها ن�سبة ال�شباب مقارنة بالبلدان
تهرم �سكاين
املتقدمة التي ت�شكو من ّ
رهيب.
ح�سب علماء االجتماع تبد�أ مرحلة
ال�شباب من خالل دخول الفرد �إىل
املجتمع الذي ي�سعى بدوره �إىل
�إدماجه وت�أهيله ليقوم مبهامه
املختلفة داخله .و� ّإن من ال�صعوبات
التي تواجه � ّأي باحث هي حتديد
مرحلة ال�شباب يف � ّأي �سن تبد�أ
و�أي �سن تنتهي فهو مفهوم لي�س له
حدود م�ضبوطة ووا�ضحة فح�سب
بيار بورديو احلدود بني الأعمار
�أو ال�رشائح العمرية هي حدود
اعتباطية ،ونحن ال نعرف من �أين
ينتهي ال�شباب لتبد�أ ال�شيخوخة
نقدر �أين ينتهي
مثلما ال ميكننا �أن ّ
الفقر ليبد�أ الغنى فالفئات العمرية
ح�سب بورديو هي نتاج بناء جمتمعي
يتحدد ب�رشوط اجتماعية معينة
ويتطور عرب التاريخ ويتخذ �أ�شكاال
ّ
ومفاهيم يف ارتباط وثيق بالأو�ضاع
واحلاالت االجتماعية.
�إذن ال�شباب ح�سب علم االجتماع
هو حقيقة اجتماعية ولي�ست
ظاهرة بيولوجية فقط .فهو ظاهرة
اجتماعية ت�شري �إىل مرحلة من العمر
تبدو من خاللها عالمات الن�ضج
االجتماعي والنف�سي والبيولوجي
وا�ضحة املعامل .وي�صفها علماء
االجتماع مبرحلة التعليم وتبلور
�شخ�صية الفرد و�صقل مواهبه من
خالل اكت�سابه للمهارات واملعارف،
كما يتميز ال�شاب بدرجة عالية من
الديناميكية واحليوية واملرونة
واالنطالق
باالندفاع
املت�سمة
والتحرر والت�ضحية .ولكل جمتمع
�شباب يختلف نوعا ودرجة عن
�شباب � ّأي جمتمع �آخر ح�سب تنوع
املجتمعات .والعالقة بني ال�شباب
متر �أ�سا�سا عرب م�ؤ�س�ستي
واملجتمع ّ
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العائلة وامل�ؤ�س�سة الرتبوية فيتم
ت�أطريهم من قبل املجتمع ويحدد لهم
حقوقهم وواجباتهم فعربهما تتحقق
اجتماعية الفرد على حد تعبري �إميل
قوة تغيري
دوركامي .وي�صبحوا بذلك ّ
جمتمعية لأن ال�شباب هي الفئة
الأكرث طموحا يف املجتمع ،والأكرث
تقبال للتغيري واملواكبة والتك ّيف
مع املتغريات ب�شكل مرن ،والتمتع
باحلما�س واحليوية والن�شاط فكرا
وحركة.
لقد تعددت وتنوعت املحاوالت
لتعريف مفهوم ال�شباب ،ويعود
هذا التنوع �إىل ّ
دقة املفهوم وكرثة
الإخ�صائيني لتعريفه فكل من موقعه
يقدم تعريفا لل�شباب.
واخت�صا�صه ّ
ولو جتاوزنا الو�صف التاريخي
للظاهرة ال�شبابية ف�إننا جند �أنف�سنا
جمربين على التفكري يف ال�صلة بني
ال�شباب والرتبية.
ويختلف ت�صنيف ال�شباب من
جمتمع �إىل �آخر فقد �صنف ال�شباب
العربي وفق متيز جامعة الدول
العربية بالفئة العمرية املرتاوحة
ما بني 15و� 29سنة .بينما حددته
الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي
وبرنامج الأورو-متو�سطي حددها
بالفئة العمرية 16و� 35سنة.
انطالقا من هذه التعريفات ف�إن
ال�شباب هو فئة عمرية ذات مرحلة
�ضبابية يف انف�صالها عن مرحلة
الكهولة و�أي�ضا هي فئة اجتماعية
حاملة لقيم جديدة .ومن هنا تتجلى
ال�صعوبة على م�ستوى الفهم والإدراك
وال�ضبط لهذا املفهوم .وذلك لعدم
االتفاق على وجود تعريف واحد
و�شامل له .فكل من موقع ا�شتغاله
يحاول تقدمي تعريف لل�شباب فتتعدد
بذلك معانيه ومقا�صده.
ومن املعلوم �أن مفهوم التنمية
ّ
قيمة و�أهمية عن مفهوم
يقل
ال
ال�شباب ،فوجوده دائم �ضمن
امل�شاغل ال�سيا�سية واالجتماعية
والإعالمية… ونظرا لهذه الأهمية
�أ�صبحت التنمية ،مو�ضوعا للدرا�سات
العلمية والأكادميية التي تتناولها
خمتلف العلوم االجتماعية واالقت�صاد
والبيئية… فتعددت بذلك التعريفات
بتعدد واختالف االخت�صا�صات.

التعريف اللغوي :التنمية م�أخوذة
من النماء مبعنى الزيادة ،منى ينمي
منيا ومن ّيا ومناء ،زاد وكرث وربمّ ا
قالوا ينمو منوا ،و�أمنيت ال�شيء
ومن ّيته جعلته
ومنى
ناميا،
يث
حلد
ا
ارتفع ،ومنيته
رفعته ،ومنية
النار تنمية �إذ
�ألقيت عليها حطبا
وذك ّيتها به ،ومن ّيت
ر فعتها
النار،

و�أ�شبعت قودها،
والنامي الناجي.
النمو
بني
التمييز
والتنمية :لقد وقع اخللط بني
م�صطلحي النمو والتنمية يف الدول
النامية ،لهذا علينا �أن ندرك الفرق
بينهماّ �“ :إن النمو تلقائي يح�صل
مع مرور الزمن با�ستمرار وجود
ت�شكيلة اجتماعية معينة ،و�سعيها
الدائم للعي�ش… وبذلك ارتبط النمو
مبعدل منو الناجت القومي الإجمايل،
متو�سط لكل فرد…� ّأما
ومعدل منو
ّ
ّ
ّ
التدخل
التنمية فهي فعل ي�ستوجب
والتوجيه من قبل الدولة التي متلك
القدرة على �أن تنمي املجتمع ،وتكون
ّ
تدخلها �أو
م�س�ؤولة عن مدى جناح
ف�شله با�ستعمالها �إمكاناتها املادية
واملالية والت�رشيعية كافة…
وتعمل على �إحداث والتقنية الالزمة
لذلك �أي :التنمية فعل �إرادي تقوم
به الدولة بقرار �سيا�سي واع ،بينما

النمو تلقائي يجري مع مرور الزمن
وينتج عن احلركة الدائمة للمجتمع.
كما � ّإن التنمية هي تراكم نوعي يطال
خمتلف جوانب احلياة ،والنمو هو
تراكم كمي� .أي�ضا فالتنمية هي تغيري
ويتم النمو
بنيوي يف الو�ضع القائم،
ّ
يف �إطار امل�ؤ�س�سات والبنى القائمة.
ولهذا التنمية هي م�رشوع �شامل
ومتكامل وتتط ّلب تغيرّ ات �سيا�سية
وثقافية واقت�صادية… يف حني النمو
ال يتط ّلب مثل هذه التغيريات.
من الناحية االجتماعية ي�أخذ
عدة ويحمل
مفهوم التنمية معاين ّ
متنوعة ويعود ذلك
م�ضامني
ّ
الختالف التوجهات الفكرية
لكل
والإيديولوجية
باحث .فالتنمية هي
“حتول املجتمع
ّ

الثابت
�إىل جمتمع متغيرّ
وفق احتياجات جماهري
ال�شعب وهي “عملية
ت�ضم جوانب احلياة
�شاملة مع ّقدة
ّ
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية والأيديولوجية ” .كما � ّإن
التنمية هي تغيري اجتماعي �إرادي
ومق�صود… فهي بهذا املعنى تكون
تطورا ،حيث انتقالها باملجتمع
ّ
من طور �إىل �آخر ،وت�أخذه بيده �إىل
الأمام �إىل الطور الأح�سن والأف�ضل.
لهذا فهي لي�ست عملية اقت�صادية
بحتة و�إمنا هي عملية �إن�سانية تهدف
�إىل تنمية الإن�سان يف املجالني
املادي واملعنوي.
تعترب فئة ال�شباب من �أبرز و�أهم
فئات املجتمع خا�صة فيما يتعلق
بعملية التنمية .فهي عن�رص هام
لتنمية املجتمع وتغيريه نحو
حتمل
الأف�ضل ،والقادرة على
ّ
امل�س�ؤولية يف امل�ستقبل والقادر
�أي�ضا على اال�ستثمار يف املجاالت
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية .ولندرك جميعا ب� ّأن
التكلفة االجتماعية التي قد تنجم عن
عدم اال�ستثمار يف هذه الفئة غالب ًا ما
تكون عالية ،و�إبعاده و�إق�صائه من
كافة هذه امليادين �سيعود بال�رضر
على املجتمع.
من هناالبد ّ من العمل مع قطاع
ال�شباب ،وتعزيز قيم االحرتام
املتبادل والتفاهم يف الأو�ساط
وتطوير
وت�شجيع
ال�شبابية،
ال�سيا�سات التي ت�ستهدف تنمية
ال�شباب وادماجها يف خطط التنمية
الوطنية وتخ�صي�ص املوارد املالية
لإجنازها.
ويحتاج ال�شباب كذلك �إىل �إ�رشاكهم

للم�ساهمة يف م�رشوعات التنمية ويف
متر بها �سواء
كل املراحل التي
ّ
من ناحية التخطيط �أو التنفيذ،
والربامج واال�ستفادة من اخلدمات
التي تقدمها تنظيمات التنمية �أو
امل�شاركة يف اخلدمات العامة التي
تزيد من وحدة ومتا�سك املجتمع
�أو الوعي بالقيم التي ت�سعى تنمية
املجتمع �إىل حتقيقها ويكون لديه
الفر�صة يف �أن ي�شارك يف و�ضع �أهداف
التنمية ،ل ّأن حتقيق التنمية يف
ّ
يتوقف على مدى انخراطه
املجتمع
يف الفعل التنموي .يتطلب هذا الأمر
تفهم ظروف ال�شاب وطريقة عي�شه
وتلبية حقوقه والتعاطي مع �آماله
وتطلعاته ،لكونه العن�رص احليوي
والفاعل الذي لن تتحقق التنمية
ابتداء من الأ�رسة
والتغيري من دونه،
ً
�إىل امل�ؤ�س�سة املدر�سية
ومرور ًا مب�ؤ�س�سات العمل .
تعتربم�شاركةال�شباب
التنمية
يف
قيمة ا جتما عية .
والتكون هذه ال�رشاكة
فاعلة وناجحة من
دون �أن تكون هناك
م�شاركة حقيقية وفعلية
لهم .فم�شاركة ال�شباب
يجب �أن ال تقت�رص على
�أحدفروع التنمية دون
غريها ،ويجب �أن تكون
امل�شاركة يف جميع
الن�شاطات واملجاالت.
و� ّإن �أهمية م�شاركة ال�شباب يف
العملية التنموية متكن يف حتقيق
الفرد لذاته و �شعوره ب�أهميته
وقيمته ،كما ي�شعر بحجم امل�شاكل
التي ميكن �أن تواجهه .وبعملية
امل�شاركة تتحقق الرقابة على الأداء
احلكومي و�أجهزة الدولة املختلفة
يح�سن من �أدائها على الوجه
مما
ّ
الأف�ضل .وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم
يف تعزيز فر�ص جناح اكرب للم�شاريع
التنموية.
لقد تبينّ لنا من خالل عر�ضنا
ملفهومي ال�شباب والتنمية �أنهما
على عالقة وطيدة ،كما انّ هما يلتقيان
ويختلفان يف العديد من امل�سائل,
فمفهوم ال�شباب رغم عمقه التاريخي،
ف� ّإن التحليل ال�سو�سيولوجي مل
يتناوله بالتحليل �إال حديثا ،مع
ظهور الظاهرة ال�شبابية يف البلدان
ال�صناعية يف فرتة اخلم�سينات من
القرن املا�ضي ،وحديثا �أي�ض=ا
يف البلدان النامية� .أما التنمية
فهي مفهوم مرن �صعب التحديد
نظرا لتعدد واختالف النظريات
واملقاربات وتنوع التجارب يف
خمتلف امليادين .فعلى �ضوء الفكر
التنموي املعا�رص  ،من البديهي
القول ب� ّأن � ّأي نه�ضة تنموية مرتقبة
منوطة بتحقيق العديد من ال�رشوط،
كتطوير الإطارات ال�شبابية يف
املجتمع اقت�صاديا واجتماعيا،
والرتكيز على نوعية النمو ولي�س
لتنويع
معدالته ،وال�سعي
فقط على
ّ
ّ
م�صادر الدخل الوطني ،واالهتمام
بق�ضايا البيئة ،وتطوير القاعدة
التكنولوجية والعلمية ،وتنمية
الرثوة الب�رشية مبختلف جوانبها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

ب�سبب ركلة جزاء �أهدرها �أمام وولفرهامبتون:

"ارحل يا بوجبا" ..ر�سائل جديدة من جماهري مان�ش�سرت يونايتد

بعد �إعطاء موافقته على االنتقال �إىل �سان جريمان:

راكيتيت�ش يرتاجع عن موقفه من دخول �صفقة نيمار

ظهرت ر�سوم �ضد العب مان�ش�سرت
يونايتد ،الفرن�سي بول بوجبا،
�أول �أم�س الأربعاء ،على الفتة خارج
املدينة الريا�ضية للفريق الإجنليزي،
تطالب برحيله عن النادي .وكُ تب
على الالفتات ر�سالة تقول "Pogba
( "Outارحل يا بوجبا) ،وتطالب
امل�شجعني بعدم �إيقاف الالعبني
للح�صول على �إم�ضاءاتهم �أو �صورهم،
لدى خروجهم من املدينة الريا�ضية.
وت�أتي هذه الواقعة عقب الإ�ساءات التي تعر�ض لها الالعب ،بعدما �أهدر ركلة جزاء �أمام وولفرهامبتون ،ما حرم مان
يونايتد من الفوز باللقاء .ورد بوجبا حينها على الإهانات العن�رصية عرب (تويرت) ،حيث قال �إن �أ�سالفه عانوا كي ي�صبح
جيله "حرا يف هذا الع�رص" ،وا�صفا من يوجهون له هذه الإ�ساءات بـ"اجلهالء" .وكان بوجبا من �أكرث الأ�سماء التي ترددت
يف املريكاتو احلايل ،وحتدثت تقارير �صحفية عن اقرتابه من ريال مدريد �أو يوفنتو�س ،بعدما �أعلن رغبته يف الرحيل عن
مان�ش�سرت يونايتد .لكن مل تظهر حتى الآن �أنباء حول مغادرته ،مع تبقي �أيام قليلة على انتهاء �سوق االنتقاالت ال�صيفي.

يف �إطار فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية:

�صفقة برازيلية و�شيكة لروما ..وماندزوكيت�ش يف ال�صورة
اقرتب روما الإيطايل من التعاقد
مع مهاجم برازيلي ،يف �إطار فرتة
االنتقاالت ال�صيفية احلالية ،حيث
يرغب باولو فون�سيكا ،املدير الفني

ح�سم الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش ،العب و�سط بر�شلونة ،موقفه من دخول �صفقة
انتقال الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،جنم باري�س �سان جريمان� ،إىل البار�سا يف
ال�صيف احلايل .ووف ًقا ل�صحيفة "لو باريزيان" الفرن�سية ،ف�إن راكيتيت�ش �أعطى
موافقته على االنتقال �إىل �سان جريمان ب�شكل نهائي خالل املريكاتو ال�صيفي.
وجاءت موافقة راكيتيت�ش بعد �أن �أدرك الإعجاب الكبري الذي يتلقاه من ليوناردو،
املدير الريا�ضي ل�سان جريمان .و�أ�شارت �إىل �أن �سان جريمان �سبق �أن طلب �ضم
راكيتيت�ش ،ولكن بر�شلونة كان يحدد �سعره بـ  80مليون يورو� ،إال �أن قيمة
الالعب حال ًيا تبلغ  50مليونً ا فقط .وكان عر�ض بر�شلونة الأخري ل�ضم نيمار
ي�شمل بطاقة راكيتيت�ش ،و�إعارة عثمان دميبلي� ،إىل �سان جريمان ملدة مو�سم
واحد ،بالإ�ضافة �إىل �أموال ت�صل �إىل ما يقرب من  125مليون يورو .جدير بالذكر
�أن راكيتيت�ش كان قد �أكد يف وقت �سابق رغبته يف اال�ستمرار ب�صفوف بر�شلونة
والقتال على مكان �أ�سا�سي بت�شكيل املدرب فالفريدي خالل املو�سم اجلاري.

يف بطولة �أمريكا املفتوحة (فال�شينج ميدوز):

كرييو�سيتهماحتادالعبي
التن�س املحرتفني بالف�ساد

للذئاب ،يف �ضم مهاجم َاخر بجانب
�إيدين دجيكو .وبح�سب �صحيفة
"كوريري ديللو �سبورت" الإيطالية،
ف�إن �إدارة روما اجتمعت االثنني
املا�ضي ،حيث ح�صل جيانلوكا
بيرتاكي ،املدير الريا�ضي ،على
ال�ضوء الأخ�رض من جيم�س بالوتا
رئي�س النادي ،للتعاقد مع الربازيلي تاي�سون ،مهاجم �شاختار دونيت�سك الأوكراين .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن تاي�سون
ي�سعى للرحيل عن �شاختار ،حيث يطمح خلو�ض ٍ
ً
مهما يف
حتد جديد،
دورا ً
م�شرية �إىل �أن فون�سيكا ،مدرب روما ،قد يلعب ً
مديرا فن ًيا للفريق الأوكراين .ونوهت ب�أن و�صول تاي�سون �إىل روما بات قريبا،
املفاو�ضات بني الناديني ،ال �سيما �أنه كان
ً
ً
وهو ما �أكده � ً
خا�صة �أن
أي�ضا دييجو دورنيلي�س ،وكيل �أعمال الربازيلي ،رغم �أن املفاو�ضات بني الطرفني لي�ست �سهلة،
رئي�س �شاختار لن ي�سمح بتخفي�ض قيمة رحيل العبه .وهو ما حدث � ً
أي�ضا مع فون�سيكا ،الذي ا�ضطر لرتك جزء من راتبه،
ليحرر نف�سه وينتقل �إىل روما .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن تاي�سون بعث بر�سالة ،عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أملح فيها
برغبته يف الرحيل ،حيث قال" :دعني �أرحل! احلمد لله على كل �شيء" .وختمت "كوريري ديللو �سبورت" ب�أن روما قد يتجه
للتعاقد مع الكرواتي ،ماريو ماندزوكيت�ش ،مهاجم يوفنتو�س ،يف ظل اقرتابه من مغادرة البيانكونريي هذا ال�صيف.

ميكن �أن يجد نيك كرييو�س نف�سه� ،أمام م�أزق جديد بعدما اتهم احتاد العبي
التن�س املحرتفني ب�أنه "فا�سد" عقب فوزه يف الدور الأول ببطولة �أمريكا
عاما ،خالل
املفتوحة ،الثالثاء املا�ضي .وجاء تعليق الالعب البالغ عمره 24
ً
م�ؤمتر �صحفي ر ًدا على معاقبته بغرامة قيمتها � 113ألف يورو عقب هزميته
بالدور الثاين يف بطولة �سين�سناتي للأ�ساتذة� ،أمام كارين خت�شانوف هذا ال�شهر.
وتعر�ض كرييو�س للغرامة ب�سبب ت�رصفات غري ريا�ضية مثل االعتداء اللفظي على
حكم وحتطيم م�رضبني .وقال الالعب الأ�سرتايل عقب الفوز على الأمريكي �ستيف
جون�سون ( ،)6-3و( ،)7-6و(� )6-4إن الغرامة مل ت�ؤثر على ا�ستعداداته لآخر
البطوالت الأربع الكربى هذا املو�سم .و�أبلغ ال�صحفيني "مل �أت�أثر بالعقوبة على
الإطالق .احتاد الالعبني املحرتفني فا�سد على �أي حال وال �أركز يف هذه الأمور".
و�أ�ضاف "ملاذا نتكلم عن �شيء حدث منذ � 3أ�سابيع عندما اختلفت مع �شخ�ص يف
الدور الأول؟" .وقال احتاد الالعبني املحرتفني يف وقت �سابق هذا ال�شهر �إنه يبحث
�إمكانية اتخاذ قرارات �أخرى �ضد كرييو�س قد ت�شمل غرامة �إ�ضافية �أو االيقاف.
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تبلغ بطولة دول �رشق وو�سط افريقيا
لكرة القدم للأ�شبال ملادون  15عاما
اليوم اجلمعة (� 30أغ�سط�س) � ،أخر مراحلها
من خالل �إقامة مباراتي النهائي ون�صف
النهائي على �إ�ستاد ا�سمرا الدويل.
البطولة القارية التي �إنطلقت يف الـ 16
من اغ�سط�س اجلاري �شاركت فيها ع�رشة
منتخبات �إقليمية هي (اثيوبيا  ،ال�سودان
 ،جنوب ال�سودان  ،كينيا � ،أوغندا  ،تنزانيا
 ،ال�صومال  ،رواندا  ،بوروندي وارتريا ) ،
حتت �شعار ك�أ�س ال�سالم والإزدهار.
و�ستك�شف �رصاعات الأمتار االخرية
هوية حامل اللقب للبطولة التي تنظم
لأول مرة على م�ستوى القارة ال�سمراء � ،إذ
يتقابل منتخبي كينيا ورواندا على اللقب
يف املباراة النهائية التي تنطلق بحلول
الثالثة ظهرا.
ويبدو املنتخب االوغندي املر�شح
الأبرز على الورق قيا�سا على النتائج
التي ظل يحققها الفريق بداية من دور
املجموعات  ،حمققا العالمة الكاملة
من �أربعة انت�صارات حملتها ل�صدارة
املجموعة الثانية وب�صايف تهديفي كبري
مل ي�سجله �أحد يف هذه البطولة  ،ثم تفوقه
الكا�سح على منتخب بوروندي ب�سدا�سية
م�ستحقة يف ن�صف النهائي البطولة.
هذا �إ�ضافة اىل �أن الفريق ميتلك
من اخلامات ومفاتيح اللعب ماي�ؤهله
ليكون املر�شح الأبرز ويكفي النظر اىل
االح�صائية امل�سجلة التي ت�شري اىل ان
ماكينة الفريق التهديفية دكت ح�صون
املناف�سني  19مرة خالل هذه البطولة.
كلها عوامل �ستجعل من منتخب �أوغندا
الأوفر حظا والأكرث تر�شيحا لو�ضع يده
على املعدن والنفي�س والتتويج بالن�سخة
االوىل من البطولة التي تعنى يف املقام
االول بتفريخ املواهب النا�شئة.
يف اجلانب الأخر  ،يحتفظ املنتخب
الكيني بحظوظه ولوقلت على الورق
(علما �أن الكرة التعرتف اال باجلهد يف
امللعب)  ،وعليه ف�إن الفريق الذي
ت�صدر جمموعته االوىل التي تواجد بها
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يف اليوم اخلتامي لبطولة �سيكافا للأ�شبال ملادون  15عاما لكرة القدم

�صوت من يعلو يف النهائي � ...أوغندا �أم كينيا؟

�سيرتكه الالعب يا�سني عمر رجب.
ومل يريد املدرب الأوغندي الك�شف
عن طبيعة الت�شكيلة التي �سيخو�ض بها
املواجهة النهائية �أو طريقة اللعب ،
مكتفيا بالقول �أنها �ستكون متكيفة مع
جميع االحتماالت وامل�ستجدات ومعتمدة
على حتوالت الدفاع والهجوم.
هذا و�سوف ت�شهد البطولة مباراة
ترتيبية لتحديد املركزين الثالث والرابع
بني منتخبي رواندا وبورندي  ،تنطلق عند
الواحدة ظهرا .
ويف تو�ضيح ب�س�أن االمور الفنية �أكد
مدرب منتخب رواندا روا�سمانزي  ،عن
جاهزية فريقه خلو�ض املباراة الرتتيبية

�ضد منتخب بوروندي بغ�ض عن النظر عن
اخل�سارة التي تلقاها فريقه يف املواجهة
ال�سابقة بن�صف النهائي  ،وا�صفا خ�صمه
منتخب بوروندي ب�أنه فريق جيد ومنظم
وعنيد على �أر�ض امللعب.
وتنوه اللجنة املنظمة للبطولة  ،ب�أن
الدخول اىل ملعب املباراة يف اليوم
اخلتامي �ستكون باملجان.
هذا ونظم �أم�س اخلمي�س م�ؤمتر �صحفي
من قبل اللجنة املنظمة للبطولة لتو�ضيح
ب�ش�أن العديد من الق�ضايا ذات االهمية
و�أ�سئلة و�إ�ستف�سارات ال�صحفيني .
و�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد
بقاعة ا�ستاد ا�سمرا الدويل  ،االمني العام
لإحتاد كرة القدم ب�رشق وو�سط افريقيا
ال�سيد /نيكوال�س مو�سيني و رئي�س
اللجنة املنظمة لبطولة �سيكافا لال�شبال
ملادون  15عاما ال�سيدة /بيرتا توري�س
من كينيا
****
رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة �سيكافا
لال�شبال ملادون  15عاما ال�سيدة /بيرتا
توري�س من كينيا تقول " لقد خلقنا
ذكريات جملية و�شاهدنا مناف�سة مثرية ،
فقد بد�أنا بع�رشة فرق الأن و�صلنا الأدوار
اخلتامية  ،ومل�سنا خالل مكوثنا بالعا�صمة

اجلزائري يو�سف رقيقي يتوج بذهبية �سباق الطريق ..وناتنائيل �أف�ضل االرتريني

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

يف العام املقبل وقوفا على �إعتبارات
تنظيمية متيزت بها ارتريا من �أهمها
الإن�ضباط والإحرتافية  ،م�شيدة بالربامج
التنموية التي ت�شهدها البالد  ،م�ؤكدة
�أنه خالل زيارتها التي �أقيمت على �رشف
الوفد مل�ست ب�أن ارتريا �أجنزت الكثري
يف هذا ال�صعيد من قبيل بناء ال�سدود
وم�صانع االلبان وغريها من امل�ؤ�س�سات
التي يقوم عليه االرتريني ب�أنف�سهم من
�أجل خدمة مواطني بلدهم.
ويف اخلتام � ،أ�شارت ال�سيدة بيرتا ب�أن
وقوف الدول املجاورة يف هذه املنطقة
مع بع�ضها البع�ض وت�صديها للم�شاكل
والتهديدات يجعلها جميعا �أكرث قوة ،
منا�شدة اجلمهور االرتري حل�ضور املباراة
النهائية والت�شجيع للفريقني من �أجل
الظهور مب�شهد ح�ضاري متقدم وهو
مايليق بهذه البطولة.
***
الأمني العام للجنة املنظمة لإحتاد دول
�رشق وو�سط افريقيا لكرة القدم نيكوال�س
مو�سيني �شكر يف معر�ض حديثه ال�شعب
واحلكومة االرترية على هذه اال�ست�ضافة
املتميزة و�إلتزامهم الكبري.
وقدم ال�سيد /مو�سييني الدعوة
جلماهري الكرة من �أجل احل�ضور اىل
امللعب ومتابعة احلدث النهائي  ،متا�شيا
مع الهدف اال�سا�سي الذي و�ضعه من

وراء هذه اال�ست�ضافة والقائم على �إبراز
مميزات ارتريا التي دعمتها ب�شدة من
�أجل �إ�ست�ضافة احلدث كما يقول امل�س�ؤول
الأول يف املنظمة القارية  ،منا�شدا اىل
�إ�ستكمال االيجابيات التي �شاهدها خالل
�إقامة هذه البطولة عرب القدوم والت�شجيع
يف امل�شهد اخلتامي.
وحول امل�شاركة الن�سوية �ضمن حكام
بطولة �سيكافا � ،أ�شارت ال�سيدة /بيرتا ب�أن
التطور على م�ستوى احلكمات يزداد يوما
�إثر �أخر و�أن �إحتاد �سيكافا �سينظم بطولة
للنا�شئات ملادون  15عاما العام املقبل
بكينيا و�ستكون من �ضمن امل�شاركات يف
البطولة حكمات ارتريات وبعدها �ستكون
بطوالت ن�سوية �أخرى �ستوك مهمة قيادة
التحكيم فيها للحكمات يف هذه املنطقة ،
م�شيدة باحلكمتان الإرتريتان امل�شاركتان
يف بطولة �سيكافا احلالية و�أداءهما الكبري
خالل البطولة .
وحول الإ�ستف�سارات املو�ضوعة يف هذه
البطولة بخ�صو�ص �أعمار الالعبني والطرق
املتبعة للتعامل مع هذه الق�ضية � ،أ�شار
ال�سيد /نيكوال�س مو�سيني ب�أن البطولة
�شهدت حالة �إعرتا�ض واحدة جاءات من
منتخب اثيوبيا على �أعمار الالعبني ويقوم
االحتاد االقليمي للكرة بدرا�سة هذه احلالة
و�سيتم الرد عليها يف القريب العاجل.
و�أ�ضاف ال�سيد /مو�سيني ب�أن عدم وجود
جهاز ي�ساعد يف ك�شف �أعمار الالعبني مثل
جهاز ت�صوير الرنني املغناطي�سي كان من
�أبرز منغ�صات البطولة  ،ويتم العمل بداية
من البطوالت املقبلة يف �إدخال هذا النظام
والعمل به يف حتديد �أعمار الالعبني ووقف
ال�شهبات يف التالعب ب�أعمار الالعبني.
و�ألقى ال�سيد /مو�سييني ال�ضوء على
م�شاركة منتخبات املنطقة يف البطوالت
القارية والعاملية خالل االعوام املن�رصمة
 ،م�ؤكدا ب�أن يف تطور م�ضطرد من حيث
العدد والنوع  ،لي�ضيف ب�أن هذه املنتخبات
امل�شاركة بهذه البطولة �ستكون الركيزة
اال�سا�سية لتطور و�صعود امل�ستوى الفني
للمنتخبات وجعلها من �أبرز املناف�سني يف
ال�سنوات اخلم�سة املقبلة.
و�أو�ضح يف معر�ض �إجابته عن �أ�سئلة
ال�صحفيني ب�أن هذه البطولة مت �إ�سناد
مهمة �إ�ست�ضافتها لإرتريا بعد تقدمي
ملفات وعرو�ض الرت�شيح من قبل البلدان
الراغبة يف اال�ست�ضافة  ،وبالنظر اىل
�إمتيازات هذه امللفات مت التوافق من
قبل اللجنة التنفيذية لإحتاد دول �رشق
وو�سط افريقيا على قبول ملف ارتريا.
و�أ�شار ال�سيد /مو�سيني ب�أن جيبوتي
كانت مر�شحة يف الوهلة االوىل ال�ست�ضافة
البطولة لكن مت تغيري مهمة اال�ست�ضافة
اىل ارتريا يف �إجتماع اللجنة التنفيذية
ب�إجماع اال�صوات .

ا�سمرا منذ الثالث ع�رش من �أغ�سط�س عن
قرب مدى جمالية ال�شعب االرتري وحتليه
بالروح الطيبة واملرحب بال�ضيوف  ،وقد
وجدنا التعاون الكامل من قبل االحتاد
العام لكرة القدم واللجنة املنظمة
للبطولة يف �سبيل �إجناح هذا احلدث
واحلكومة االرترية".
وت�ضيف "لقد �أثبتت البطولة ب�أن
املنطقة تتمتع بخزان كبري من املواهب
الكروية التي مل ت�ستغل بال�شكل الأمثل
 ،لذا ن�شكر االحتاد الدويل لكرة القدم
واالحتاد االفريقي لكرة القدم على
امل�ساهمة يف تنظيم هذه البطولة التي
تهنى باملواهب النا�شئة  ،ونعتقد ب�أن
هذه الفئة ب�إمكانها التطور والإزدهار
�إذا حظيت بالإهتمام والدعم الالزم ،
وي�رشفنا ب�أن نكون املنطقة االوىل يف
القارة ال�سمراء التي تقوم بتنظيم مثل
هذه البطولة  ،ومن �أجل النهو�ض بهذه
الفئات  ،ندعو كافة االحتادات القارية
من �أجل ت�أهيل مدربي الفئات النا�شئة
جنبا اىل جنب حكام الفئات النا�شئة
والرتكيز ب�شكل �أكرب على هذه الفئات".
و�أ�شارت رئي�سة اللجنة املنظمة ب�أن
�إقامتها يف ارتريا على مدار هذه الأيام
ترك يف خميلتها ذكريات جميلة المتحى
 ،وانها �إقرتحت على الأمني العام الحتاد
�سيكافا �إ�سناد بطولة �أخرى لإرتريا

عد�سة :ابرهام بيني

منتخبنا الوطني و�صل اىل هذه املرحلة
بعد مطبات و�صعوبات بالغة على عك�س
ما�أجنزه مناف�سه املبا�رش يف امل�شهد
اخلتامي.
وتفوق املنتخب الكيني على ال�سودان
وال�صومال وتعادل مع منتخب بوروندي
قبل �أن يخطف بطاقة العبور بفوزه
املت�أخر على ح�ساب منتخبنا الوطني  ،ويف
حمطة ن�صف النهائي  ،جل�أ اىل ركالت احلظ
الرتجيحية لعبور مطب منتخب رواندا.
و�سيكون منتخب كينيا املنت�شي
بتتويجه ببطولة ودية يف اململكة املتحدة
 ،يف �إمتحان �صعب للتفوق على مناف�سه
الأوغندي وتلبية طموحات م�شجعيه.
املدير الفني ملنتخب �أوغندا �أكد من
جهته ب�أن مناف�سه يف النهائي فريق عايل
امل�ستوى الفنية والتكتيكية  ،م�ؤكدا
جاهزية فريقه لهذا النهائي  ،وعلى
�صعيد الفوارق البدنية �أ�شار املدرب ب�أن
الذي يهم هو الذكاء واخلربة على �أر�ضية
امللعب طوال املواجهة .
وحول خ�سارة املنتخب الكيني جلهود
�أحد �أهم ركائزه يف هذه املباراة ب�سبب
البطاقة احلمراء � ،أ�شار املدرب ب�أنه
لن يكون له �أي ت�أ�صري خ�صو�صا و�أن
املنتخب الكيني ميتلك �أكرث من العب
�ضمن �صفوفه ب�إمكانهم ملء الفراغ الذي
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�ضمن مناف�سات دورة االلعاب االفريقية

�أقيم �أم�س اخلمي�س �سباق الطريق
للكبار على هام�ش الن�سخة الثانية ع�رش
لدورة االلعاب االفريقية لعام 2019م
املقامة احلالية باملغرب.
و�شكل ال�سباق م�سك ختام مناف�سات
من�شط الدراجات الهوائية  ،حيث دخل
منتخبنا الوطني لهذا ال�سباق مدججا ب�ستة
من عنا�رصه هم دانئيل تخلي هيمانوت ،
ناتنائيل برهاين � ،سرياك ت�سفوم ،
مكئيل هبتوم وناتنائيل مربهتوم  ،بغية
حتويل دفة ال�سيطرة والتفوق ل�صالح
منتخبنا الوطني.
ال�سباق الذي �إمتد مل�سافة (160
كيلومرت) �أقيم على م�ضمار منب�سط
و�سط غياب �شبه تام للمرتفعات
والعقبات ال�صعبة  ،وهو الأمر الذي �أدى
اىل حتديد الفائز باملركز االول من خالل
�سباق ال�رسعة الق�صوى النهائي.
وح�سم الدراج اجلزائري املخ�رضم
يو�سف رقيقي اللقب وامليدالية
الذهبية مل�صلحته بعد �أن �أنهى امل�سافة

املقررة يف ظرف زمني قدره (� 3ساعات
و 32دقيقة و 13ثانية)  ،مبعدل و�سطي
قدره  45كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة.
وذهب املركز الثاين وامليدالية
الف�ضية ل�صالح الدراج اجلنوب افريقي
ريان جيبونز تاله باملركز الثالث
اجلزائري االخر ن�سيم �سيدي احلائز على
امليدالية الربونزية.
وحل دراج منتخبنا الوطني وحامل

لقب بطولة ارتريا ناتنائيل برهاين
باملركز الرابع  ،فيما ذهب املركز الثامن
لداويت مياين واملركز التا�سع لناتنائيل
مربهتوم.
وظفر املخ�رضم دانئيل تخلي
هيمانوت باملركز التا�سع ع�رش  ،و�أتى
�سرياك ت�سفوم باملركز ال�ساد�س
وال�ستني ومكئيل هبتوم باملركز ال�سابع
وال�ستني.
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�إعداد/
عادل �صالح
�صدى
احلروف

�أيلول – �أم الثورات وبو�صلة التحدي وال�سالم

�أقوال م�أثورة

�سيدة ت�سبح مع "دبها الأليف" مبياه نهر يف رو�سيا

جمال بحالياي
�إن �إنت�صار الثورات وجناحاتها اليقا�س �أبدا بالإنت�صارات امليدانية املح�ضة،
وال بالتحوالت والتغيريات الفجة .بقدر مايقا�س ببناء الأمة(– NATION
 .)BULDINGوت�شيد معامل الفكر الثوري التقدمي والذي ت�أتي من وراءه كل
الإنت�صارات والفتوحات الوطنية والقومية .وهذا ما�أ�شار �إليه الفار�س املحنك
ال�شجاع "ود فايدوم" حتى قال يف نفر من �أ�صحابه حتت جنح الليل والربد وهم
ي�صطلون ويتدف�أون بلهيب النار الغابية� .إن هذه النارالتي ن�صطلي بها وحدنا
يف هذا القفر والتيه .ي�أتي يوم ي�صطليها كل ال�شعب ،يومها �سي�أتي الن�رص
ويولد الفرح .لقد �إخت�رص بعبقريته و�صفاء ذهنه ون�ضجه الفكري الوطني
فل�سفة"الوطنية" والروح القومية الواحدة املوحدة واملنجزة والبانية يف
كلمات قالئل ميكن �أن تكون مباحث و�أوراق فل�سفية ودرا�سات الحت�صى والتعد .
�إنت�رصت الثورة الإرترية حني �سلكت هذا الدرب الطويل الأ�صيل وو�صلت بقواها
و�إمكاناتها وطاقاتها و�شهداءها و�ضحاياها �إىل بر الأمان و�شط�آن اخلال�ص.
ومهما حاول �شياطني ال�سيا�سة ومرجفي "الربوبوقاندا" �أن يرغوا ويزبدوا
ويكذبوا وي�ضللوا حتى نحيد عن هذا الدرب الذي خطه "عواتي" وكل جيل
الأباء من املقاومني والأحرار .فهيهات هيهات� ،إن القالب موجود والقلب
الإرتري ومعامل امل�سرية و�شم�س امل�سار "�أيلول" �أبدا التغري م�سارها و�شم�س
�شعبها و�رشوقها الأبدي .ونب�ضها احلرية وال�سالم والأمل11!!!!!!...

من طرائف الظرفاء

 قال �سفيان بن وكيع� -:سمعت �سفيان بن عينية يقول -:دعانا �سفيان الثوري يوما فقدم �إلينامترا ولبنا خاثرا  ،فلما تو�سطنا الأكل قال -:قوموا بنا ن�صلي ركعتني �شكرا هلل ،قال �سفيان بن
وكيع -:لو كان قدم �إليهم �شيئا من هذا اللوزينج املحدث لقال لهم -:قوموا بنا ن�صلي تراويح.
 جاء رجل �إىل �أبي حازم القا�ضي فقال� -:إن ال�شيطان ي�أتيني فيقول� -:إنك قد طلقت�إمر�أتك في�شككني ،فقال له� -:أولي�س قد طلقتها؟ قال -:ال ،قال� -:أمل ت�أتني �أم�س فتطلقها
عندي؟ واهلل ماجئتك �إال اليوم والطلقتها بوجه من الوجوه ،قال -:فاحلف لل�شيطان كما حلفت
يل و�أنت يف عافية!!..
 قال حممد بن ح�سن الكاتب -:جرت بني �إ�سحاق املو�صلي وعمرو بن بانة مناق�شة حادةومنابذة .فقال �إ�سحاق املو�صلي لعمرو بن بانة� -:إنه لقيا�س مع الفارق �أن ت�ضع نف�سك يف كفة
و�أنا يف كفة .ف�أجاب عمرو بن بانة -:واهلل لقد قلت حقا ونطقت �صوابا و�إال فكيف يقا�س مثلي
مبثلك وقد تعلمت الغناء تطربا وكنت �أ�ضرب حتى ال�أتعلمه ،وتعلمته �أنت تك�سبا وكنت ت�ضرب
حتى تتعلمه.
 �صلى �أعرابي خلف �إمام �صالة ال�صبح فقر�أ الإمام �سورة البقرة ،وكان الأعرابي م�ستعجالففاته مق�صودة .وملا بكر يف اليوم التايل وابتد�أ الإمام ب�سورة الفيل  ،وىل الأعرابي هاربا وهو
يقول -:الفيل �أكرب من البقرة!!!...
 دخل اجلاحظ دميم ال�صورة قبيح الوجه ناتيء العينني ،يحكى �أنه قرع عليه ذات يوم البابفخرج غالمه ف�سئل عنه فقال -:هو يف البيت يكذب على ربه .فقيل له -:وكيف ذلك؟ قال -:نظر
يف املر�آة فر�أى وجهه فقال -:احلمدهلل الذي خلقني ف�أح�سن �صورتي .وكان اجلاحظ هذا �إذا كتب
حلى القراطي�س ب�أقالمه ،و�إذا تكلم لفظ الدر من كالمه.
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 الثالثني من �أغ�سط�س عام 1914م -:القوات الأملانية ت�ستويل على مدينة �أميانالفرن�سية وذلك �أثناء احلرب العاملية الأوىل.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1916م -:احلكومة الأمريكية ت�صدر «قانون جونز»الذي تعد فيه مبنح الفلبني ا�ستقاللها.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1916م -:الدولة العثمانية تعلن احلرب �ضد رومانيايف احلرب العاملية الأوىل.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1928م� -:إعالن ت�شكيل «حزب اال�ستقاللالهندي».
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1944م -:القوات ال�سوفيتية تدخل العا�صمةالرومانية بوخار�ست.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1944م -:الإعالن عن ا�ستقالل فيتنام اجلنوبية. يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1946م -:القوات الربيطانية تن�سحب من �سورياولبنان.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1951م -:الواليات املتحدة والفلبني توقعان معاهدةللدفاع امل�شرتك.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1955م� -:إنتهاء مفاو�ضات �إيك�س ليبان بني ممثلياحلركة الوطنية املغربية وال�سلطات الفرن�سية �إِبّان نهاية احلماية الفرن�سية على
املغرب.
 يف الثالثني من �أغ�سط�س عام 1991م� -:أذربيجان تعلن ا�ستقاللها عن االحتادال�سوفييتي.

من �أقوال العظماء
 احلياة ت�صبح �أ�سهل  ،عندماتطرد منها الأ�شخا�ص الذين
ي�صعبونها(.زيج زيجالر)
 قد نحب بال �سبب لكننا حنينكره فمن امل�ؤكد �أن هناك �سبب.
(والرت بالدوين)
 �إن ال�ضربات التي ال تق�صمظهرك تقويك(.عمر املختار)
 لي�ست لدي �أي رغبة يف العودة�إىل املا�ضي ف�أنا �أع�شق جمال وراحة
احلا�ضر ولن �أعود �إىل يوم �أم�سي
حتى لو كنت قادر ًا على ذلك.
(ت�شارلز �سويندول)
 �أجمل ما يف ال�صباح اللهفةو�أقبح ما يف امل�ساء احلنني(.مثل
احل�سبان)
 كل �إن�سان لديه ما يندم عليه،املهم �أن ال يتحول ذلك �إىل قيد
يعيق منوه(.حجي جابر)
 املحبة هي الزهرة الوحيدةالتي تنبت وتنمو بغري معاونة
الف�صول(.جربان خليل جربان)
 اخرت قوة الروح على قوةاجل�سد(.فيثاغور�س )
 �أف�ضل زوج ميكن للمر�أة �أنتتزوجه هو عامل �آثار ،فكلما زاد
عمرها زاد اهتمامه بها�(.أجاثا
كري�ستي)
 الذي يح�صل على الفاكهة هومن يت�سلق ال�شجرة دون خوف.
(توما�س فورد)

احللزونية:

 .1قائد الثورة الرو�سية
 .2منتلك
 .3دراج ارتري �شهري
 .4حامل لقب الدوري االيطايل
 .5اريكة

انت�رش مقطع فيديو جديد يوثق واقعة طريفة جرت مبياه نهر يف رو�سيا ،حيث
ا�صطحبت �سيدة معها "دبا �أليفا" لل�سباحة يف النهر .وانت�رش املقطع �رسيعا
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف حني عرب امل�شاهدون عن ده�شتهم باقتناء
ال�سيدة للدب كما لو كان قطة �أو كلبا منزليا.

معمرة تركية تك�شف �سر عمرها الطويل!!...

ال تزال املعمرة الرتكية "ديلرب
قره هان" تتمتع ب�صحة جيدة يف
قرية "كاغنلي" بوالية "�أغري" �رشقي
البالد ،وتلبي احتياجاتها ال�شخ�صية
والأ�رسية بنف�سها رغم تقدمها يف
ال�سن وبلوغها � 105أعوام.
وتقول "قره هان" �إنها تتمتع
ب�صحة جيدة ،ومل تتعر�ض مل�شاكل
�صحية خطرية وال م�شاكل يف ال�سمع
�أو امل�شي ،و�إن �رس طول عمرها
و�سالمة بدنها يعود �إىل الغذاء
الطبيعي والعمل والنوم املنتظم.
وولدت اجلدة قره عام 1914
وتزوجت عام  1934و�أجنبت �سبع
بنات مل يبق منهن على قيد احلياة
�سوى بنتني ،بينما تويف زوجها
وظلت وحيدة يف منزلها بالقرية
التي تقيم فيها ،حيث توا�صل

 .6عملة ال�سعودية
 .7ثاين اكرب والية امريكية
 .8من دول جنوب �شرق ا�سيا
� .9سل�سلة جبال ب�أمريكا اجلنوبية
� .10صديق او رفيق
 .11وزيرة ارترية

حياتها مبفردها
ويزورها �أحفادها
البالغ عددهم 25
حفيدا.
وتتحدث اجلدة
�صعوبات
عن
التي
احلياة
يف
واجهتها
املا�ضي ،وكيف
تتناول
كانت
يف �صغرها خبز
ب�سبب
ال�شعري
عدم توفر اخلبز
من
امل�صنوع
القمح للجميع
وقتها ،وذكرت
�أنها كانت ترعى املا�شية وحتلبها
وت�صنع اللحاف من ال�صوف ،قبل
�أن تتقدم يف العمر وتتوقف عن هذه
الأن�شطة.
وتقر اجلدة ب�صعوبة احلياة
مبفردها ،وتقول �إنها تقوم بالأعمال
املنزلية بنف�سها من كن�س وتنظيف
وطبخ ،و�إنها تتجول يف القرية
وتزور اجلريان حني ت�شعر بامللل.
وت�ؤكد قريبة اجلدة "و�سيلة
غوكتا�ش" االحرتام الكبري الذي
حتظى به اجلدة يف القرية ،وتقول
�إن "قره هان" مل تذهب �إىل الطبيب
�سوى مرات قليلة يف حياتها،
وتتمتع ب�صحة جيدة ومل تخ�ضع
لأي عملية جراحية .الكل يحبها يف
القرية ويهتم بها".

اعداد:
حافظ حممد الأمني
 .12مي
 .13هز
 .14هاتف حممول
 .15عاقل
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