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وفد الكنفدرالية الوطنية للعمال ي�شارك يف امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي
لكنفدرالية االحتادات املهنية لعمال القرن االفريقي

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

ت�صريح �صحفي
ت�صريح م�ضلل للحكومة االملانية

لقد ا�ستمعنا ملحا�ضرة ريا�ض االطفال التي قدمها وزير خارجية املانيا للبوند�ستاغ.
ان العداء الذي تبديه احلكومة االملانية �سواء للعالقات االرترية االثيوبية املتطورة
ونظرتها العدائية الدائمة �ضد ارتريا لي�ست جديدة ومثار ده�شة.
فقط نقول ارفعو ايديكم عن منطقتنا.
وزارة االعالم
 27اكتوبر 2018

قندع�:سمنار �صحي
لأرباب املرافق اخلدمية
�شارك وفد الكنفدرالية الوطنية
للعمال برئا�سة �أمني عام
الكنفدرالية ال�سيد /تخ�ستي بايري
يف امل�ؤمتر التا�سي�سي لكنفدرالية
النقابات املهنية للعمال بالقرن
االفريقي الذي عقد يومي ال�ساد�س
والع�رشون وال�سابع والع�رشون
من اكتوبر يف ادي�س ابابا.
من
امل�شكلة
الكنفدرالية
االحتادات العمالية لكل من ارتريا
،اثيوبيا ،ال�صومال ،جيبوتي
،كينيا ويوغندا وال�سودان وجنوب
ال�سودان ،هدفت الدفاع عن حقوق
العمال يف املنطقة ،و�ضمان

م�صاحلهم االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية .
انتخب امل�ؤمتر �أمني عام
الكنفدرالية الوطنية لعمال
ارتريا ال�سيد /تخ�ستي بايري
رئي�سا لكنفدرالية النقابات
املهنية لعمال يف القرن االفريقي،
ورئي�س كنفدرالية احتادات عمال
اثيوبيا ال�سيد  /كا�ساهون فولو
امينا عاما.
واعرب ال�سيد /تخ�ستي بايري
يف الكلمة التي القاها  ،عن ثقته
يف م�ساهمة الكنفدرالية املقامة
للدفاع عن حقوق العمال واحالل

ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
يتكون الهيكل االداري لكنفدالية
احتادات عمال القرن االفريقي
التي مقرها العا�صمة االثيوبية
ادي�س ابابا ،من الرئي�س ونائبا
رئي�س واالمني العام.

قدم ق�سم ال�سياحة بالتعاون مع وزارة ال�صحة يف اقليم �شمال
البحر االحمر �سمنارا تنويريا حول االمرا�ض املعدية وغري
املعدية ال�صحاب وعمال املرافق اخلدمية يف قندع.
وت�ضمن ال�سمنار على نظافة العمل ونظافة املكان والظواهر
امل�سببة لالمرا�ض.
ودعا مدير ق�سم ال�سياحة يف اقليم �شمال البحر االحمر ال�سيد
/مقو�س ا�سقدوم ا�صحاب املرافق اخلدمية للعمل ل�ضمان امن
حميطهم واحلفاظ على قيم املجتمع اىل جانب االن�شطة اخلدمية
التي يقومون بها.
واو�صى امل�شاركون ال�ستمرارية مثل هذه ال�سمنارات التنويرية،
وانتخبو جلنة تتابع ان�شطتهم.
هذا وعقد �سمنار ممتثل يف قحتيالي.

مديرالتعليم العام يو�صي ال�شباب ب�ساوا االهتمام بالعلم

 30الف نقفة تربع لاليتام

افادت وزارة العمل والرعاية االجتماعية بان ا�رستني تربعتا
باكرث من  30الف نقفة لرعاية االيتام .
وتربعت ال�سيدة� /ساليم تولدي بع�رشين الف نقفة وا�رسة
املرحوم /ك�ستي ق�شي ر�ؤ�سوم بع�رشة �ألف و 325نقفة.

تطور اخلدمات
ال�صحية يف ادوبحا
افاد مركز ادوبحا ال�صحية بان الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ت�سجل
ارتفاعا م�شهودا نتيجة ان�شطة التوعبية ال�صحية اجلارية.
واو�ضح م�ساعد التمري�ض ال�سيد /ابراهيم ادري�س ان الوالدة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية باملديرية ارتفعت بن�سة  12%مقارنة مع العام
املا�ضي ،وازدياد مراجعة احلوامل لتعرف على او�ضاعهن ال�صحية.
وا�شار اىل بناء غرفة انتظار احلوامل يف املركز ال�صحي لتمكني احلوامل
من القدوم اىل املركز ومتابعة او�ضاعهن عن قرب  ،والذي ي�ساهم يف
خف�ض الوفيات اثناء احلمل والوالدة.
واو�ضح عن تقدمي خدمات التطعيم لالطفال يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
للقريبني منها  ،وجتول الكادر ال�صحية يف املناطق البعيدة.
ويوجد مركز �صحي ي�ضم  18غرفة يف دريت حا�رضة مديرية ادوبحا
وعيادة جهزت خلدمات قريبا يف عيالبابو ونقاط �صحية يف عريرب
وح�ستا وعيالبابو .

قال املدير العام لق�سم التعليم
العام يف وزارة التعليم ال�سيد /مو�سى
نايب "ان احلكومة تقوم با�ستثمار
كبري يف التعليم بو�ضعه �ضمن
اوىل االولويات باعتباره الركيزة
اال�سا�سية ل�ضمان التطور املتوازن
واحالل العدالة االجتماعية.
واو�ضح يف ال�سمنار الذي عقده
الع�ضاء الدفعة  32للخدمة الوطنية
يف ال�سابع والع�رشين من اكتوبر
بعنوان "اال�ستثمار يف التعليم لربع
قرن يف ارتريا ونتائجه" ،ان االهتمام
الكبري مينح لتقدمي التعليم اجليد
للمواطنني بقدر امل�ساواة لكونه
اال�سا�س يف الن�ضال اجلاري لبناء
وطن خال من الفقر وتعمه العدالة
االجتماعية ،وعلى الطالب ادراك

ذلك جيدا واجلهد ال�ستغالل الفر�ص
التعليمية واملهنية املتاحة.
وذكر ان املوارد الب�رشية هي
الرثوة االكرب واالهم للبالد  ،وقد
ظل العمل جاريا للن�ضال �ضد كافة
انواع التخلف واجلهل لتنمية الوعي
واملبادرة لدى املواطنني ،وخلق
الفر�ص لتطويرقدرات املواطنني يف
املجاالت كافة.
و�شدد على اهمية بناء املواطن
بالعلم واملعرفة الجناح اهداف
وبرامج بناء الوطن املزدهر
اقت�صاديا .لذلك متنح احلكومة
االهتمام لتو�سيع وتقوية م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
وت�شري وثائق وزارة التعليم بان

املدار�س التي كانت عام ، 1991
 528مدر�سة بانت�شار غري متوازن
وتقدم التعليم لـ  245الف طالب،
زادت بعد اال�ستقالل بن�سبة 250%
لت�صل اىل  1937مدر�سة منها �سبعة
مدار�س فنية يدر�س بها  600الف
طالب.
وقال قائد مركز تدريب اخلدمة
الوطنية العقيد /دب�ساي قدي يف
ختام ال�سمنار "ان على الطالب جتاوز
النواق�ص والعمل بقوة لال�ستفادة من
الفر�ص املتاحة" .
وطالب الطالب الي�صال تقانة
املعلومات اىل جميع املدار�س
وتوفري الطالب كما ونوعا يف مدر�سة
وار�ساي يك�ألو.
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�أع�ضاء كونغر�س دعوات يطالبون ترامب بت�شديد العقوبات اجلديدةعلى �إيران جهود لتطوير املكفوفني تعليميا ومهنيا

طالب عدد من �أع�ضاء الكونغر�س،
املقربني من الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،بت�شديد العقوبات اجلديدة
التي �ستفر�ض على �إيران يف اخلام�س
من نوفمرب ،ل�ضمان عزل طهران عن
النظام امل�رصيف العاملي.
وبينما ي�ستعد الرئي�س الأمريكي
�إىل �إعادة فر�ض جمموعة ثانية
من العقوبات الإيرانية ،التي مت
تخفيفها ،مبوجب االتفاق النووي
لعام � ،2015أ�صبح امل�رشعون
املحافظون وامل�ست�شارون اخلارجيون
قلقني ،من �أن الإدارة قد تخالف الوعد
مبمار�سة "�أق�صى �ضغط" على �إيران.
ويتعلق غ�ضب �أع�ضاء الكونغر�س
ببع�ض التقارير ،التي ت�شري �إىل �أن
الإجراءات التي �سيتم الإعالن عنها يف
اخلام�س من نوفمرب ،لن تت�ضمن قرارا
يق�ضي بعزل �إيران عن النظام املايل
العاملي.
و�صاغ النواب اجلمهوريون عرب
ال�سناتور تيد كروز ت�رشيعا يطلب من

الإدارة� ،أن توقف تعامل �إيران مع
نظام التحويل امل�رصيف الدويل
املعروف با�سم "�سويفت".
ومن �ش�أن �إقرار هذا النوع من
العقوبات ،توجيه �رضبة قا�ضية
للنظام امل�رصيف الإيراين ،مما
يعزل �إيران ب�شكل �شبه كلي عن
النظام العاملي.
وقال ريت�شارد غولدبريغ،
وهو م�ساعد �سابق ل�سناتور
جمهوري ،وكبري م�ست�شاري م�ؤ�س�سة
الدفاع عن الدميقراطيات� ،إن
"الرئي�س طلب �أق�صى �ضغوط ولي�س
احلد الأق�صى لل�ضغوط" ،م�شريا �إىل
�أن احلد الأق�صى ،هو ف�صل البنوك
الإيرانية عن �شبكة �سويفت.
وتعهد ترامب يوم اخلمي�س املا�ضي
ببذل كل ما بو�سعه لل�ضغط على
�إيران لوقف ما و�صفه بـ "�سلوكها
اخلبيث" ،مثل تطوير الأ�سلحة
النووية وال�صواريخ ،ودعم الإرهاب
واجلماعات التي تزعزع ا�ستقرار
ال�رشق الأو�سط.

وقال �أمام جتمع يف البيت الأبي�ض
لالحتفال بالذكرى اخلام�سة والثالثني
لهجوم عام  1983على ثكنات م�شاة
البحرية ،يف بريوت بلبنان" :يف
اخلام�س من نوفمرب� ،ستعود جميع
العقوبات الأمريكية املفرو�ضة
على �إيران مبوجب االتفاق النووي
�إىل حيز التنفيذ الكامل ..و�سيتم
متابعتها مبزيد من العقوبات للت�صدي
لل�سلوكيات الإيرانية اخلبيثة ..لن
ن�سمح للرعاة الكبار للإرهاب يف
العامل بتطوير �أخطر الأ�سلحة ..لن
يحدث ذلك".

ً
ً
مغربيا
مهاجرا
ا�سبانيا :فقدان 16

�أعلن خفر ال�سواحل الإ�سبانية
مهاجرين غرق ًا يف البحر
م�رصع
َ
املتو�سط ،هما طفالن يف ال�سابعة
بح�سب منظمة غري حكومية ،بينما
اعتُرب  16مهاجر ًا مغربي ًا يف عداد
املفقودين �إثر غرق مركبهم قبالة
�سواحل مدينة الناظور املغربية.
وقال جهاز الإنقاذ البحري
التابع خلفر ال�سواحل الإ�سبان يف
تغريدة على تويرت م�ساء ال�سبت
املا�ضي � ّإن طواقمه ر�صدت يف بحر
البوران الذي يف�صل �إ�سبانيا عن
حمم ً
ال
اجلزائر واملغرب زورق ًا
ّ
باملهاجرين وقد بد�أت املياه
رسب �إليه "فتم �إنقاذ � 53شخ�ص ًا
تت� ّ
وانت�شال جثتني هامدتني".

وبح�سب هيلينا مالينو
امل�س�ؤولة يف "كاميناندو
فرونتريا�س" ،وهي منظمة
غري حكومية تتوىل �إخطار
ال�سلطات عندما تر�صد �أي
قارب بحاجة للعون ،ف� ّإن
القتيلني هما "طفالن يف ال�سابعة
من العمر لقيا حتفهما على منت
زورق" كان مفقود ًا منذ اجلمعة
املا�ضي.
من ناحية ثانية �أعلن خفر
ال�سواحل الإ�سبان يف ح�صيلة
� ّ
أولية �أنّ هم �أنقذوا نهار ال�سبت 439
مهاجر ًا على ال ّ
أقل �أثناء حماولتهم
عبور م�ضيق جبل طارق على منت
زوارق.وتكررت امل�أ�ساة
ثمانية
ّ
عينها قبالة ال�سواحل املغربية
حيث �أفادت منظمة غري حكومية
مغربية وكالة فران�س بر�س � ّأن
 16مهاجر ًا من منطقة الناظور
اعتربوا يف عداد املفقودين،

بينما جنا مهاجران كانا معهم
بعد �أن �أنقذهما �صيادون ونقلوهما
اىل م�ست�شفى الناظور.و�أو�ضحت
املنظمة � ّأن ه�ؤالء املهاجرين
يتحدرون من قريتني يف �ضواحي
ّ
الناظور ،املدينة الواقعة يف
�شمال �رشق املغرب يف منطقة
الريف ال�رشقي.وو�صل حواىل
 42500مهاجر اىل �إ�سبانيا منذ
بداية ال�سنة عرب البحر ،بينما
لقي  433حتفهم غرقا �أو اعتربوا
مفقودين ،بح�سب املنظمة الدولية
للهجرة.
ويف العام  2017بلغ عدد
املهاجرين الذين و�صلوا �إىل
�إ�سبانيا بحر ًا  12366مهاجر ًا
وعدد الذين ق�ضوا �أثناء الرحلة
 145مهاجر ًا ،ما يعني �أن �أعداد
املهاجرين وال�ضحايا خالل الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من هذا العام تعادل
ثالثة �أ�ضعاف مثيالتها يف ال�سنة
املا�ضية.

خالف داخل جمل�س الأمن ي�ؤجل م�شروع قرار ب�ش�أن ق�ضية ال�صحراء

تطرقت �صحيفة " الأحداث
املغربية" �إىل ما و�صفته
با�ستمرارية "معركة الواليات
املتحدة مع جمل�س الأمن يف
ق�ضية البعثات الدولية حلفظ
الأمن وال�سالم" ،م�شرية �إىل
�أن اخلالف بني الأمني العام
للأمم املتحدة والواليات
املتحدة ،يف مدة التمديد
لبعثة "مينور�سو" عك�س حدة
هذا ال�رصاع الذي يحدث لأول
مرة� ،إذ ك�شفت م�صادر �إعالمية
�أن جل�سة جمل�س الأمن الدويل
اخلا�صة بق�ضية ال�صحراء،
والتي كانت مربجمة ليوم
االثنني ،قد مت ت�أجيلها.
وح�سب برنامج عمل املجل�س
الذي جرى �سحبه من ال�صفحة
الر�سمية ،فقد كانت نقطة تقدمي
امل�رشوع اخلا�ص بال�صحراء
مدرجة .وتبعا لذلك ،ف�إن
طرح م�رشوع القرار للت�صويت
يوم الأربعاء املقبل� ،سوف

يت�أجل.
ملعطيات
وا�ستنادا
ال�صحيفة ،ف�إن ال�سبب يف
هذا االختالف البني حول
بنود ون�صو�ص القرار
اجلديد مرده لإ�رصار
الواليات املتحدة على
ح�رص املدة االنتدابية
ل"مينور�سو" يف �ستة �أ�شهر
فقط ،على الرغم من دعوة
الأمني العام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�ش التمديد
ل�سنة كاملة.
ت�صلب املوقف الأمريكي يف
مدة االنتداب لبعثة "مينور�سو"،
يرجع
ال�صحيفة،
تو�ضح
ملوقف �أمريكي يقول ب�رضورة
حتقيق تقدم يف املفاو�ضات� ،إذ
ترى الواليات املتحدة �أن هذه
البعثة ت�ستهلك ميزانية كبرية،
ال يوازيها تقدم يف حل الق�ضية،
وبالتايل تعترب مدة التمديد
�آلية لل�ضغط على املنظمة

الأممية و�أمينها العام ومبعوثه
ال�شخ�صي لتحقيق نتائج تدفع
بالق�ضية نحو احلل.

قال مدير جمعية املكفوفني ال�سيد /كفلوم ولدقابر اجلهود م�ستمرة
لتطوير املكفوفني تعليميا ومهنيا ،وتغيري النظرة اخلاطئة للمجتمع جتاه
املكفوفني.
واو�ضح يف ال�سمنار التنويري الذي عقد يف عدي قوعداد ان اجلمعية نفذت
ان�شطة يف ال�سنوات االثنني والع�رشين املا�ضية بدعم احلكومة واملجتمع
وال�رشكاء.
وقدم �رشحا مو�سعا ب�شان ان�شطة اجلمعية مب�شاركة وانتاجية املكفوفني
يف خمتلف املجاالت وح�صولهم على اخلدمات يف التعليم وال�صحة وحت�سني
او�أ�ضاعهم االجتماعية واالقت�صادية.
ودعا مدير مديرية عدي قوعداد ال�سيد /حماري يوهن�س املجتمع لتعزيز دوره
لرعاية املعاقني عامة واملكفوفني خا�صة.
هذا وقد تا�س�ست جمعية املكفوفني عام  1996وت�ضم اكرث من  10الف ع�ضو.

الربازيل :فوز بول�سونارو برئا�سة البالد

املتطرف جايري
تعهد اليميني
ّ
ّ
بول�سونارو م�ساء اول ام�س الأحد
"تغيري م�صري الربازيل" بعدما
ان ُتخب رئي�س ًا لأكرب بلد يف �أمريكا
الالتينية بح�صوله على 55,1%
من الأ�صوات يف الدورة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية التي جرت
اول ام�س الأحد مقابل 44,8%
ّ
مر�شح الي�سار فرناندو
ح�صل عليها
حداد.
ّ
وما �أن �أعلنت املحكمة االنتخابية العليا فوزه على مناف�سه الي�ساري
تعهد الرئي�س املنتخب الدفاع عن "الد�ستور والدميوقراطية واحلرية"
حتى
ّ
و"تغيري م�صري الربازيل �سوياً".
وقال الكابنت ال�سابق يف اجلي�ش يف خطاب بث مبا�رشة على �صفحته على
وتوجه تق�سيمي "ال ميكننا اال�ستمرار
موقع في�سبوك واتّ �سم بنربة ع�سكرية
ّ
متعهد ًا �أن
وتطرف الي�سار"،
وال�شعبوية
يف مغازلة اال�شرتاكية وال�شيوعية
ّ
ّ
املقد�س والد�ستور".
يحكم البالد "متّبع ًا الكتاب
ّ
وبول�سونارو الذي �أثار قلق �رشيحة وا�سعة من املواطنني خالل احلملة
االنتخابية ب�سبب �إبدائه عالنية �إعجابه بالنظام الع�سكري الديكتاتوري
الذي حكم البالد بني  1964و ،1985حر�ص يف خطاب الن�رص على طم�أنتهم
ب�أنه �سيدافع عن "الد�ستور والدميوقراطية واحلرية".

حتطم طائرة ركاب �إندوني�سية تقل � 188شخ�صا

حتطمت� ،صباح ام�س االثنني ،طائرة ركاب تابعة ل�رشكة "ليون �أير"
الإندوني�سية يف البحر �أثناء رحلة من العا�صمة جاكرتا �إىل مدينة بانكال
بيناجن يف جزيرة �سومطرة ،وفقا ملا �أعلنت وكالة البحث والإنقاذ يف
�إندوني�سيا.
و�أكد يو�سف لطيف املتحدث با�سم الوكالة ،حتطم الطائرة التي كانت
تقل � 188شخ�صا ،وقال يف ر�سالة ن�صية عند �س�ؤاله عن م�صري الطائرة
"ت�أكدنا �أنها حتطمت".
و�أ�ضاف �أن االت�صال فقد بالطائرة بعد  13دقيقة من �إقالعها ،وقد مت
العثور على حطامها يف موقع فقد االت�صال بها.
وقال م�س�ؤول بلجنة �سالمة النقل يف �إندوني�سيا �إن �سبب حتطم الطائرة ال
يزال غري معروف ،م�شريا �إىل �أن الطائرة "جديدة ن�سبيا".
و�أ�شار رئي�س وكالة البحث والإنقاذ الإندوني�سية �إىل �أن من غري املمكن
ت�أكيد وجود �أي ناجني من حتطم الطائرة الإندوني�سية.

ال�صني :قتيالن يف �سقوط حافلة يف نهر

انت�شل عمال �إنقاذ �صينيون اول
ام�س الأحد ،جثتني بعد �سقوط
حافلة عامة من على ارتفاع  60مرتا
يف نهر� ،إثر ا�صطدامها ب�سيارة يف
مدينة ت�شونغ ت�شينغ بجنوب غرب
ال�صني ،وفق ما �أفاد به التلفزيون
الر�سمي.
وا�صطدمت احلافلة حوايل
ال�ساعة العا�رشة �صباحا بالتوقيت

بتوقيت
املحلي(02:00
غرينت�ش) ب�سيارة كانت
ت�سري عك�س االجتاه ،فوق
ج�رس من �أربع حارات ،يف
منطقة وان�شيان باملدينة.
وانحرفت احلافلة بعد
ذلك ،وك�رست �سور اجل�رس و�سقطت
يف نهر ياجنت�سي.
وقال التلفزيون� ،إن احلافلة

غرقت على عمق نحو  50مرتا
م�ضيفا �أنه مل يت�ضح بعد عدد
الركاب.
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خ�سارة فادحة لـ"حزب مريكل" يف انتخابات حملية الكويت :اعتقال وافدين بتهمة بيع بيانات

�سجل حزب امل�ست�شارة الأملانية
ّ
�أنغيال مريكل اليميني و�رشيكه

اال�شرتاكي الدميوقراطي يف االئتالف
احلاكم يف برلني اول ام�س الأحد
خ�سارة كبرية يف انتخابات حملية
يف منطقة هي�سي ،بح�سب ا�ستطالعات
�صناديق االقرتاع.
وحلّ حزب امل�ست�شارة املحافظ يف
املركز الأول بن�سبة � 27إىل  28باملئة
من الأ�صوات يف هذه املقاطعة ،لكن
مع تراجع ع�رش نقاط عن االنتخابات
املحلية الأخرية التي �أجريت عام
.2013

اال�شرتاكي
احلزب
وخ�رس
الدميوقراطي �أي�ض ًا ع�رش نقاط
بت�سجيله ن�سبة  20باملئة من
الأ�صوات ،بح�سب ا�ستطالعات
حمطتني تلفزيونيتني ر�سميتني هي
"ايه ار دي" و"زي دي اف".
ودخل حزب "البديل لأملانيا"
بن�سبة � 12إىل 13باملئة �إىل الربملان
الإقليمي ،وهو املجل�س الأخري يف
�أملانيا الذي مل يكن اليمني املتطرف
ممث ً
ال فيه.

"جبهة التحرير الوطني" تر�شح بوتفليقة لرئا�سيات 2019
�أعلن االمني العام جلبهة التحرير
الوطني جمال ولد عبا�س اول ام�س
االحد �إن الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة ( 81عاما) �سيكون
اجلبهة اىل االنتخابات
مر�شح
الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها يف �أبريل
 ،2019ح�سبما نقلت عنه وكالة
االنباء اجلزائرية الر�سمية.
ويواجه بوتفليقة منذ �ستة ا�شهر
�ضغوطا من م�ؤيديه للرت�شح لوالية
خام�سة .لكن الرئي�س الذي ا�صيب
يف عام  2013بجلطة دماغية ،مل يدل
باي ت�رصيح حول املو�ضوع.
وقال ولد عبا�س خالل ا�رشافه على
تن�صيب حممد بوعبد الله رئي�سا
جديدا لكتلة احلزب يف املجل�س
ال�شعبي الوطني (الربملان) ،ان
بوتفليقة هو "رئي�س اجلمهورية
ورئي�س احلزب" م�ضيفا ان حزب جبهة
التحرير الوطني "لي�س له مر�شح
�آخر لرئا�سيات  2019من غري (عدا)
الرئي�س بوتفليقة".

و�أ�ضاف �أن هذا الرت�شيح
هو "مطلب جميع كوادر
ومنا�ضلي جبهة التحرير
الوطني عرب الوطن" .وقال
رئي�س مكتب ولد عبا�س
نذير بولقرون ان اللجنة
املركزية للحزب �ستجتمع
قريبا لتثبيت هذا القرار.
وبوتفليقة يرا�س اجلزائر
منذ  1999ولديه الرقم
القيا�سي يف هذا املن�صب
يف تاريخ البالد .وهو ال يظهر اال
نادرا للعموم على كر�سي متحرك ومل
يعد يلقي خطبا منذ تعر�ضه للجلطة.
ويثري و�ضعه ال�صحي العديد من
التكهنات.
وتركز اجلدل ال�سيا�سي يف اجلزائر
يف اال�شهر االخرية حول ال�شكوك
ب�ش�أن تر�شح بوتفليقة من عدمه ،لكن
يبدو �أن هذا الرت�شح ال يثري معار�ضة
معلنة كتلك التي كانت العام 2014
خ�صو�صا داخل القيادات ال�سيا�سية

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود
ع ّبا�س اول ام�س الأحد �إنّ ه �إذا كان وعد
مر
بلفور امل� ّؤ�س�س لدولة �إ�رسائيل قد ّ

قبل قرن من الزمن ف� ّإن
متر"،
"�صفقة القرن لن ّ
يف �إ�شارة �إىل خطّ ة
�سالم وعد الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب
بالك�شف عنها حلل
النزاع الفل�سطيني-
الإ�رسائيلي.
ويف خطاب �ألقاه يف
م�ستهل �أعمال املجل�س
املركزي يف رام الله
بال�ضفة الغربية املحتلّة قال ع ّبا�س
� ّإن "وعد بلفور كان البداية ،وهو

والع�سكرية.
وكان بوتفليقة انتخب يف ابريل
 2014لوالية رابعة ،وذلك بعد عام
من تعر�ضه جللطة دماغية عولج
ب�سببها لثالثة ا�شهر يف باري�س.
ويف تلك االنتخابات مل يعلن
بوتفليقة موقفه اال قبل �شهرين من
االقرتاع وع�رشة �أيام من انتهاء موعد
الرت�شح .وابان انتخابات  2014كرر
االمني العام حلزب جبهة التحرير
حينها عمار �سعيداين ان بوتفليقة
�سيرت�شح لالنتخابات الرئا�سية.

ع ّبا�س�" :صفقة القرن" لن مت ّر كما م ّر وعد بلفور

الأردن يعلن ح�صيلة جديدة ل�ضحايا كارثة البحر امليت

�أعلن الأردن ،م�ساء اجلمعة
املا�ضي ،عن ح�صيلة جديدة
ل�ضحايا ال�سيول التي �رضبت منطقة
قرب البحر امليت �أثناء تواجد رحلة
مدر�سية ،اخلمي�س املا�ضي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية
(برتا) �إن عدد الوفيات ارتفع �إىل ،21
فيما �أ�صيب � 35آخرون.
وك�شفت الوكالة �أن عمليات
البحث والإنقاذ والتفتي�ش عن ناجني
�أو جثامني املزيد من ال�ضحايا
م�ستمرة ،م�شرية �إىل �أن مدير عام
الدفاع املدين م�صطفى البزايعة
يتابع عمليات البحث من موقع
احلادث يف البحر امليت.
و�أظهرت لقطات �صورها �شاهد
ون�رشها على مواقع التوا�صل
االجتماعي املياه تندفع ب�رسعة
�أ�سفل ج�رس يف زرقاء ماعني ،قرب
�شاطئ البحر امليت ،بعد �أمطار
غزيرة مفاجئة.
وقالت م�صادر يف الدفاع املدين
�إنه �أمكن �إنقاذ � 37شخ�صا يف عملية

كبرية �شاركت بها طائرات هليكوبرت،
و�أفراد من اجلي�ش وغوا�صني وكالب
مدربة.
و�أطلقت عملية وا�سعة للبحث عن
ناجني جرفتهم مياه ال�سيول من
الأودية �إىل �شواطئ املنطقة ،التي
تعد �أكرب منخف�ض على وجه الأر�ض.
وقالت م�صادر مبديرية الدفاع
املدين للتلفزيون الر�سمي� ،إن
الأمطار الغزيرة جرفت حافلة تقل
 44طفال ومعلما كانوا يف رحلة
مدر�سية يف منطقة البحر امليت،
وهي مق�صد �سياحي �شهري.
كما �أن من بني ال�ضحايا بع�ض
الزوار الذين كانوا متواجدين
باملنطقة.

مر وعد بلفور
�أ�سا�س امل�شكلة ،و�إذا ّ
متر �صفقة القرن".
فلن ّ
ويعترب الوعد الذي قطعه يف 1917
وزير اخلارجية الربيطاين �آنذاك
وتعهد فيه با�سم
اللورد �آرثر بلفور
ّ
اململكة املتّحدة ب�إن�شاء وطن قومي
لليهود يف فل�سطني ،اخلطوة العمل ّية
امل� ِّؤ�س�سة لدولة �إ�رسائيل.
و�أ�ضاف عبا�س خماطب ًا �أع�ضاء
املجل�س املركزي "�أنتم اليوم �أمام
حلظة تاريخية يجب �أن تنتبهوا �إليها
يتحدثون عن �صفقة
ج ّيد ًا ،ما زالوا
ّ
�سيقدمونها بعد �شهر
الع�رص ،و�أنّ هم
ّ
قدموا كل �صفقة
�أو �شهرين ،لكنّهم ّ
الع�رص ومل يبق منها �شيء".
وتابع "لقد مررنا مبثل هذه
املرحلة ومبراحل خطرية لكن لي�س
�أخطر من هذه املرحلة".
و�شدد الرئي�س الفل�سطيني على
ّ
� ّأن "القد�س نقلوا ال�سفارة اليها،
وحقّ الالجئني يحاولون �أن ينهوه،
و(ترامب) قال بكل وقاحة � ّإن الالجئني
 40الف ًا.".
و�أكّ د ع ّبا�س �أن عدد الالجئني "اليوم
�ستّة ماليني ،وقالوا �إنهم  40الف ًا فقط
من �أجل �إنهاء ق�ضيتهم و�أنا �أقول �إنّ ها
مل تنته".
وكان املجل�س املركزي� ،أعلى
هيئة ت�رشيعية على امل�ستوى العام،
اتّ خذ �سابق ًا قرارات ق�ضت خ�صو�ص ًا
بوقف التن�سيق الأمني مع �إ�رسائيل
ودعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة
�إىل �إعادة النظر يف االعرتاف بالدولة
العربية.
وقال ع ّبا�س "لقد اتّ خذمت قرارات
�سابقة ،و�آن االوان لتنفيذها لأنّ هم مل
يرتكوا لنا �أي طريق للم�صاحلة وال
للت�سوية ومل نعد نحتمل".

ذكرت م�صادر �أن ال�رشطة
الكويتية �ألقت القب�ض على ثالثة
وافدين م�رصيني ،بتهمة "تهريب
وبيع" قاعدة بيانات ،تت�ضمن
معلومات عن مليون و� 800ألف
مواطن ومقيم بالبالد.
وتت�ضمن قاعدة البيانات الأ�سماء
والعناوين و�أماكن العمل والهواتف
النقالة و�أرقام بيانات البطاقة
املدنية واجلوازات ،وكاد �أن يتم
بيعها مببلغ بخ�س اليزيد عن 250
دينارا (حوايل  823دوالر).
و�أو�ضح م�صدر �أمني �أن
مواطنا كويتيا ،مهتم بق�ضايا
التكنولوجيا ،تقدم ببالغ �إىل
املباحث اجلنائية يفيد بوجود
�إعالن لوافد م�رصي يبيع "داتا"
حتوي معلومات عن املواطنني

يف
والوافدين
و�أنه
الكويت،
عندما حتدث معه
�أر�سل له ن�سخة منها
وقد الحظ خطورة
املعلومات.
امل�صدر
و�أ�شار
�أن فرقة �أمنية من
ن�صبت
املباحث
كمينا للوافد الذي
وبحوزته
�ضبط
"داتا" كاملة عر�ضها
له من خالل حا�سوبه املحمول
"البتوب" ،ليتم القب�ض على
الوافد فورا ،مب�ساعدة املواطن
الذي تظاهر برغبته يف �رشاء
املعلومات.
واعرتف الوافد ب�أ�سماء �رشكائه
وهم ثالث م�رصيني ،م�شريا �إىل
�أن �أحدهم يعمل يف مركز ح�سا�س
ا�ستقى منه املعلومات وقام
بن�سخها ،وعلى الفور حترك
عنا�رص املباحث ل�ضبط من وردت
�أ�سما�ؤهم بعد ا�ستخراج بياناتهم.
وعلى الفورمت �ضبط اثنني من
الوافدين امل�رصيني� ،أما الثالث
ف�ألقي القب�ض عليه بينما كان
ب�صدد مغادرة البالد ،وذلك وفقا
للم�صدر الأمني.

رئي�س الوزراء العراقي يتوىل وزارتي الدفاع والداخلية

�أعلن رئي�س الوزراء
العراقي عادل عبد
اجلمعة
املهدي،
املا�ضي ،عن توليه
�إدارة وزارتي الدفاع
والداخلية� ،إىل حني
تعيني وزيرين.
و�أدى رئي�س احلكومة
اليمني
العراقية
الد�ستورية مع  14وزيرا،
نالوا ثقة الربملان من
بني  21وزيرا ،و� ّأجل الربملان الت�صويت على بقية املر�شحني �إىل  6نوفمرب
املقبل ،ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
ووافق غالبية  220نائبا ح�رضوا اجلل�سة من �أ�صل  329ي�شكلون �أع�ضاء
الربملان اجلديد الذي مت انتخابه يف مايو املا�ضي ويعاين من انق�سام حاد،
على �أ�سماء  14وزيرا ،من بينهم وزراء ال�ش�ؤون اخلارجية واملالية والنفط.
وعقدت احلكومة العراقية ،اخلمي�س� ،أول اجتماع لها منذ عام  2003خارج
املنطقة اخل�رضاء يف بغداد ،يف �أوىل قرارات رئي�س احلكومة عبد املهدي.
وعقد رئي�س احلكومة �أول م�ؤمتر �صحفي له ،اخلمي�س ،يف املجمع احلكومي،
الذي �أعيد ت�أهيله مقابل حمطة ال�سكة احلديد املركزية و�سط بغداد.
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�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
ملاذا نتعلم ؟؟ ملاذا نذهب �إىل املدر�سة
�أو �إىل املعاهد العليا �أو �إىل اجلامعات
.....الخ ؟ هذه الأ�سئلة وما �شابهها تدور
دائما يف �أذهان الطالب و�أولياء �أمورهم
وهم يذهبون �إىل هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية
ل�سنوات طويلة قبل �أن يجنو ثمرة التعليم
ب�شكل منظور ومادي  ،كما تدور يف �أذهان
و�أل�سنة املخططني ال�سرتاتيجيات املناهج
التعليمية والت�أهيلية يف �سعيهم الدائم
للتقييم والتجديد امل�ستمرين ملدى مالءمتها
وتلبيتها للمتطلبات االقت�صادية والتنموية
للبالد من جهة  ،وللأجيال القادمة من
جهة ثانية ،وقدرتها على �إ�شباع رغباتهم
املادية واملعي�شية والوظيفية ....الخ ،
مع الو�ضع يف االعتبار ب�أن الوعي ب�أهمية
التعليم يختلف من فئة اجتماعية �إىل �أخرى
،ومن منطقة �إىل �أخرى  ،تبعا الختالف
نظرتهم �إىل الهدف من التعليم �أ�صال  ،وما
يزيد الطني بلة يف هذا ال�سياق هو �أن الت�أثري
الإيجابي للعلم وللمتعلمني الزال يف مراحله
الأوىل يف كثري من بلدان العامل الثالث ،
ومنها طبعا بالدنا العزيزة  ،التي نرجو لها
الو�صول �إىل مراقي الرقي والتطورالعلميني
 ،علما ب�أن املردود املادي للتعليم لي�س
�رسيعا  ،مما يجعل بع�ض ال�شباب يف�ضلون
اللجوء �إىل ممار�سة العمل قبل �أن يت�أهلو
ويتعلمو له ب�شكل كايف وعلمي ،
هل نذهب �إىل هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية من
�أجل ك�سب املعرفة �أو العلم ببع�ض الأمور
الأخالقية والروحية البعيدة عن التطبيق
العملي على �أر�ض الواقع ؟ �أي التي لي�س لها
�أي ارتباط مبا�رش بحياتنا اليومية ( للغذاء
العقلي فقط ) ؟ �أم نذهب �إليها لت�ساعدنا
يف احل�صول على املادة وت�سهيل احلياة
املعي�شية ؟؟ �أم ماذا ؟ ( ومع �أن هناك الكثري
من االختالف واجلدل يف هذه امل�س�ألة لي�س
فقط ببني عامة النا�س  ،بل و�أي�ضا بني علماء
الرتبية وغريهم من املهتمني واملعنيني
بالأمر  ،وكذلك القائمني على امل�ؤ�س�سات
التعليمية املختلفة نف�سها  ،ففي حني
يرى البع�ض ب�أن التعليم يجب �أن يكون من
�أجل املعرفة بغ�ض النظر عن فوائده املادية
 ،يرى �آخرون ب�رضورة �أن يعك�س التعليم
احلياة خارج املدر�سة بحزافريها  ،ويهتم
بتح�سينها وتطويرها  ،و�أن تكون من �أهم
�أولوياته م�ساعدة الأفراد واجلماعات يف
�أن يك�سبو معاي�شهم ب�أف�ضل الطرق و�أح�سن
املهارات ) .
�أما الرتبية احلديثة فرتى ب�أن ع�رص
تعليم الفل�سفات والأيدلوجيات النظرية
التي المتت ب�أية �صلة بحياة املواطنني
املادية قد ويل بال رجعة  ،وجاء ع�رص
التخ�ص�صات والكور�سات الق�صرية امل�ؤدية
�إىل �إك�ساب املواطنني املعارف واملعلومات
واملهن التي من �ش�أنها حت�سني م�ستوياتهم
املعي�شية املادية ب�شكل �رسيع  ،والتي ال
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دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني

ت�ستهلك عمر الدار�س مبا الارتباط مبا�رش له
بحياتهم املعي�س�شية .
وقد الحظ باحثون ب�أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية التي تعطي الأولوية للمواد
النظرية يف طريقها �إىل �أن تكون معزولة
اجتماعيا ( �إن مل تكن يف طريقها �إىل الإنقرا�ض
)  ،و�أما امل�ؤ�س�سات التعليمية التطبيقية
واملهنية تعترب الأكرث رواجا والأكرث طلبا
من قبل املواطنني كنتيجة طبيعية لتلبيتها
حاجاتهم املعي�شية .
و�إذا كان الهدف من التعليم ح�سب الرتبية
احلديثة هو ت�أهيل الفرد ملمار�سة احلياة
املعي�شية ب�أف�ضل الطرق و حت�سني احلياة
املعي�شية ( �أي ت�أهيله للقيام بالعمل بنف�سه
كفرد م�ؤهل قادر على املناف�سة مع غريه من
الأفراد )  ،فقد �أ�صبح لزاما على امل�ؤ�س�سات
التعليمية النظرية تعديل مناهجها وت�أهيل
مدر�سيها ومد الدار�سني بها باملعلومت
واملهارات ال�رضوروية حتى ت�ستويف �رشوط
البقاء واال�ستمرارية لنف�سها من جانب ،
وحتى ت�ضمن خلريجيها التمتع بخريات
العلوم واملخرتعات احلديثة  ،ومتكنهم من
املناف�سة مع غريهم يف �سوق العمل  ،و�إال
ت�صبح هذه امل�ؤ�س�سات قد حكمت على نف�سها
بالإعدام ب�شكل م�سبق .
ومبا �أننا يف ع�رص التقنية وتدفق املعلومات
وت�سارعها ف�إن ال�رضورة ت�ستدعي تعليم من
نوع خا�ص ميكن حامله من جتاوزكل ما قد

يعرت�ضه يف احلياة بثقة.
�إن الثورة التقنية واملعلوماتية يجب �أن
ن�سيرِّ ها نحن ال �أن ت�سرينا هي دون هدف وال بد
�أن تقوم التنمية ال�شاملة للبالد على التنمية
الب�رشية القائمة على الرتبية والتعليم
 ،وب�أي حال من الأحوال ال ميكن ت�صوير
امل�ستقبل �أو فهم احلا�رض �إذا مل توجد قاعدة
بيانات �صحيحة ودقيقة  ،مبوجبها يتم ر�سم
امل�ستقبل وو�ضع احللول اجلذرية والناجحة
لتنمية ب�رشية مت�سلحة بالبدائل وفق ما يطر�أ
من تغريات يف امل�ستقبل  ،ويجب �أال تكون
قاعدة بيانات م�ؤقتة الهدف منها الإر�ضاء
اجلماهريي واحل�صول على ر�ضاهم  ،والبد
من التوعية اجلماهريية ال�صادقة ب�أهمية
تلك القاعدة وعدم اخرتاقها.
�إننا بحاجة �إىل تعليم ي�ؤدي �إىل تنوع
الب�رش ومتايزهم وقدرتهم على تلقي
املعلومات وح�سن ا�ستخدامها يف التفكري
والتعبري واالت�صال والإنتاج وبناء العالقات
ال�صحيحة  ،كما نريد تعليما ينتقل بالأمة
من ال�صناعات التقليدية �إىل �صناعات جديدة
 ،نريد تعليم ًا ينتقل بالأمة من العمالة
الع�ضلية �إىل العمالة العقلية  ،ومن
التخ�ص�صات ال�ضيقة البعيدة عن الواقع
�إىل املرونة واملعرفة ال�شاملة  ،ومن
التنظيم الهرمي �إىل التنظيم ال�شبكي ،ومن
االقت�صاد املت�أثر بعوامل داخلية فقط �إىل
االقت�صاد املت�أثر بعوامل داخلية وخارجية،
ومن اخليار الواحد �إىل اخليارات املتعددة
حتى يتيح فر�ص العمل جلميع الأفراد
ويلبي حاجاتهم املادية  ،وي�شبع رغباتهم
املعنوية يف العمل والتوظيف ....الخ ..
وحيث �أن الرتبية لها دور �أ�سا�سي يف عملية
التنمية الب�رشية فالبد من �إتاحة الفر�صة �أمام
كل �إن�سان لتنمية قدراته و�إمكاناته الع�ضلية
والعقلية واملهارية والرتبوية .،
ومن �أهم ال�شروط ال�ضرورية لإ�شاعة حق الإن�سان يف
جمال الثقافة والتعليم والرتبية الآتي -:
 1حق التعليم للجميع لأنه من حقوقالإن�سان الأ�سا�سية يف احلياة  ،و�إتاحة
الفر�صة لكل فرد يف تنمية طاقاته من خالل
م�ؤ�س�سات الثقافة والتعليم .
� 2-إ�شاعة ثقافة احلوار البناء يف

امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية � ،ضمان ًا
لرفع الكفاءة القيادية يف العمل وجتديده
وتطويره .
لنمو  3-الق�ضاء على الأمية ،لأن الأمية
تعترب عائق ًا من عوائق التنمية والتجديد
فهي ميدان التفكرياملتع�صب واخلرايف
وال�سلطوي على حد �سواء .
 4الت�أكيد على �سنوات التعليم الأ�سا�سيللجميع والتو�سع والتنوع يف م�ؤ�س�سات
التعليم الثانوي واجلامعي والعايل ملواجهة
مطالب �سوقالعمل.
 5-.الرتكيز على مبد�أ التعليم امل�ستمر
مدى احلياة والإعداد للتعلم الذاتي مما
ي�ساعد الإن�سان على التكيف مع واقعه حيث
ي�صبح فاع ً
ال ال جمرد تابع �أوم�ستقبِ ل فقط .
 6-.تر�سيخ امل�ساواة والتقدير لكل فروع
املعرفة الإن�سانية وخرباتها �سواء كان عمال
ذهنيا ،عمليا ،تنظيميا ،فنيا� ،إنتاجيا،
تعليميا �أو جماليا.........
 7-.التقدير املتكافئ ملختلف الأن�شطة
املجتمعية وتكاملها ،لأن الإن�سان كائن
مركب منطاقات خمتلفة :بدنية،عقلية،
اجتماعية ،روحية،وجدانية وتنمية هذه
الطاقات يتطلب الوفاء باحتياجاتها
البيولوجية واجل�سمية واملعنوية .وواقع
تعليمنا يركز على الإن�سان اجلزئي عن طريق
تلقني وح�شو الأذهان باملعلومات.
ون�رش التعليم واكت�ساب املعرفة من
احلاجات  8-يعترب التعليم واكت�ساب
املقدرة على التعلم الأ�سا�سية للإن�سان يف �أي
زمان ومكان ،وتت�ضاعف �أهمية هذه احلاجة
كلما كان هذا الإن�سان ينتمي �إيل منطقة تقع
يف ب�ؤرة الأحداث االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية .
 9كذلك ال ميكن �إغفال العالقات اجلوهريةبني �إ�شباع حاجة الإن�سان �إىل التعليم والتعلم
و�إ�شباع الكثري من حاجاته الأخرى ،فالتعليم
اجليد واملن�سجم مع متطلبات �سوق العمل
ميكن الإن�سان من احل�صول على فر�صة عمل
منا�سبة تدر عليه دخال ميكنه من �إ�شباع كثري
من حاجاته ( غذاء � ،صحة الثقافة،ا�ستثمار
�أوقات الفراغ . ) ...................
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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.

ّ
تركيا ..املخالفة يف العر�س تكلف غاليا

وفقا لتقاليد غريبة يف بلدة
دميري�شي الرتكية مبقاطعة ماني�سا
الغربية ،يجب على �أقارب و�أ�صدقاء
العري�س �أن يح�رضوا احتفاالت الزفاف
حتى ال يعر�ضوا �أنف�سهم لعقوبات
مذلة.
وخالل االحتفال بالزفاف يقوم
�أقارب العرو�س ،وهم يرق�صون
بزيارة بيوت �أقارب
ويغنون،
العري�س و�أ�صدقائه ودعوتهم �إىل
اخلارج للم�شاركة باالحتفاالت ،و�أن
يقدم كل �شخ�ص هدية ،كي يتفادى العقوبات.
وقال �إردال �شايل� ،أحد �سكان البلدة� ،إن هذا التقليد يعود �إىل قرون عدة ،مو�ضحا �أنه يف حال
جتاهل �أقارب العري�س و�أ�صدقائه للعر�س ،ف�أنه يجري معاقبتهم.
ومن بني العقوبات يتم �إلقا�ؤهم يف املاء يف حو�ض �صغري و�سط البلدة� ،أو �إجبار املعاقب على
ركوب احلمار ب�شكل معاك�س� ،أو جعل املتخلفني يرك�ضون حفاة يف �ساحة القرية.
وبح�سب �صحيفة "�صباح" �أو�ضح رئي�س بلدية دميريي�شي �سالمي �سلجوق �إن املنطقة بعيدة كل البعد
عن املراكز احل�رضية الكبرية ،مما ي�سمح للنا�س بحماية تراثهم".
و�أردف" :الأقارب الذين يف�شلون يف يف �إح�ضار الهدايا يتعر�ضون لتلك العقوبات ،ولكن ال �أحد
يغ�ضب ويق�ضي النا�س وقتا ممتعا خالل حفل الزفاف".

عودتنا اليابان على الأحداث "الغريبة"
و"املذهلة" ،ويف ماراثون اليابان ال�سنوي
الأ�سبوع املا�ضي ،مل يخل ال�سباق من ق�صة
"مذهلة" للإ�رصار والتفاين.
وخطفت مت�سابقة هاوية الأنظار يف ماراثون
الأمرية �أيكدن ال�سنوي يف اليابان ،عندما
تعر�ضت لك�رس يف القدم ،مل يوقفها من �إكمال
ال�سباق ..زحفا.
وك�رست املت�سابقة ري �إيدا �ساقها بعد تعرثها

ً
ت�ست�أ�صل جزءا من ج�سدها هدية ل�صديقها حبا!!..

بعد �أن �أقدمت على �أغرب ،و�أخطر ،فعل
ممكن نكاية يف �أ�رستها ،على خلفية م�شكالت
كبرية بينهما ب�سبب �سلوكياتها� ،أبدت �شابة
مك�سيكية ندمها على فعلتها.
ويف عام  ،2015قررت باولينا النديروز (23
عاما) ا�ستئ�صال "�رستها" و�إهدائها �إىل حبيبها
�آنذاك الذي دعمها يف خالفاتها مع عائلتها.
ودبت امل�شكالت على خلفية اعرتا�ضات �أ�رسة
الفتاة على ت�رصفاتها ،مبا يف ذلك ا�ستخدامها
املبالغ فيه للو�شوم وخ�ضوعها جلراحات
جتميل.
لكنها و�صفت ما فعلته ب�أنه "طائ�ش
ومتهور" ،قائلة يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية" :كانت دائما لدي
م�شكالت مع �أ�رستي .مل �أكن قريبة منهم طوال
الوقت".

وتابعت" :جراحات جتميل اجل�سد �أبهرتني.
كنت غا�ضبة و�أردت �أن �أقطع �صلتي ب�أي �شيء
و�أي �شخ�ص ،و�أردت �أن �أفعل �شيئا مثريا
للجدل".
و�أ�ضافت الطالبة اجلامعية" :خ�ضعت
للجراحة التي �أجراها متخ�ص�ص لكنه وجه
يل ن�صيحة �سيئة .كنت �أعاين وق�ضيت �أياما
يف ال�رسير ومل �أ�ستطع التحرك .تعافيت لكن
لي�س بن�سبة  100باملئة".
ورغم معرفتها بخطورة اجلراحة و�أملها،
جازفت باولينا بها "من �أجل حبيبها" ،و�أرادت
�إهداءه جزءا من ج�سدها كدليل على "احلب
الأبدي".
و�أردفت" :كنت �أحب �صديقي وقتها .دعمني
يف �أوقات �صعبة وهو �أحد �أكرث الأ�شخا�ص
ت�أثريا يف حياتي".

هلل �صالح

عبدا

ي�ضعه منزل والده "فوق بيته"

نفذ رجل تركي ،يعي�ش يف مدينة
�سينوب �شمايل البالد� .أغرب فكرة
ممكنة لكي يحافظ على الذكرى
الأخرية لوالده �سليمة.
وح�سب و�سائل �إعالم حملية ،فقد
نقل الرجل ،الذي يدعى �أردوغان
كاليون�سو ،منزل والده وثبته
فوق منزله الواقع مبنطقة �إرفيليك
الريفية.
�أما غر�ض االبن من النقل فكان بيع
الأر�ض التي �أقيم عليها بيت الوالد
املتوفى ،مع االحتفاظ بالعقار ال�صغري من دون هدمه.
وقال كاليون�سو لوكالة �أنباء "دميريورن" املحلية عندما �سئل عن قراره الغريب" :كان البيت �آخر
ما تبقى من �أثر والدي� .أردت �أن �أحتفظ بهذا البيت".
وتك�شف لقطات فيديو بيت الوالد حمموال فوق عربة نقل� ،سارت به نحو  4كيلومرتات و�سط نظرات
الده�شة من املارة.
ثم تظهر لقطات �أخرى رافعة حتمل البيت اخل�شبي للوالد ،وت�ضعه فوق منزل االبن الإ�سمنتي
لتكتمل عملية النقل الفريدة.

�إخراج �أغرب �شيء ممكن من �أنف طفل

تكمل املاراثون بعد �أن ك�سرت �ساقها

�أثناء العدو يف منت�صف ماراثون تتابع
مل�سافة  7.2كم لل�سيدات ،قبل �أن تكمل
ال�سباق زحفا على ركبها ،و�سط ده�شة
اجلميع ،ح�سب ما ن�رشت �صحيفة "ذا
�صن".
وتوقفت �إيدا عن الزحف عندما �سلمت
زميلتها ع�صا التتابع ،لتكون بذلك قد
�أنهت مهمتها يف الفريق ،بعد زحف
ا�ستمر مل�سافة  300مرتا.
وقالت و�سائل �إعالم يابانية �إن
مدير الفريق ا�ستمع ل�صوت ك�رس يف قدم �إيدا،
مما دفعه لإعالن ان�سحاب الفريق من ال�سباق
للجنة املنظمة ،ولكن قرار االن�سحاب مل ي�صل
للعدائني الذين �أكملوا ال�سباق.
وعلى الرغم من خ�سارة �إيدا وفريقها ل�سباق
ماراثون التتابع� ،إال �أنها نالت �إعجاب اجلميع،
و�أ�صبحت ق�صتها التي ن�رشتها و�سائل �إعالم
عاملية مثاال "للإ�رصار" يف الريا�ضة

�إعداد

� /أ�سماء

متكن طبيب ماليزي من �إنقاذ طفل كان
يعاين من م�شكالت يف التنف�س و�سيالن يف الأنف
وتقرحات حوله من جراء دخول ج�سم غريب يف
جمرى �أنفه ،وفق ما �أظهر ت�سجيل م�صور.
ومتكن الطبيب رحمت عمر ،اخت�صا�صي الأنف
والأذن واحلنجرة ،من �إخراج قطعة بال�ستيكية
خمروطية ال�شكل ،هي �أ�صال �أحد �أجزاء لعبة
بال�ستيكية ،من �أنف الطفل با�ستخدام �أداة
معكوفة من الأمام ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة

"ال�صن" الربيطانية ،اول ام�س الأحد.
و�أظهر الت�سجيل امل�صور ا�ستخدام
الطبيب �أداة م�صممة خ�صي�صا للو�صول
�إىل عمق �أنف الطفل ،الذي و�ضع
عن طريق اخلط�أ اجل�سم املخروطي
البال�ستيكي فوق �أنفه �أثناء اللعب.
ومتكن الطبيب من �إدخال الأداة يف
ثقب داخل اللعبة و�سحبها من �أنف
الطفل بعد حماوالت عدة" ،دون �أي
نقطة دم" .و�صور الطبيب العملية
الب�سيطة ون�رشها على الإنرتنت.
وال يعد هذا الت�سجيل الأول ل�سحب �أج�سام غريبة
من �أنوف البع�ض وم�شاركتها عرب الإنرتنت ،فقد
متكن الطبيب عمر يف وقت �سابق من هذا ال�شهر
من �سحب علقة (دودة) من �أنف رجل.
ويف �سبتمرب املا�ضي �صور الطبيب ذاته �أي�ضا
حلظة �سحب �رص�صور �صغري كان ال يزال حيا من
�أذن رجل

فندق للكالب االفخر يف العامل
قام رجل الأعمال ال�شاب �سكوت
وليامز « 42عاماً» املحب للحيوانات
الأليفة منذ طفولته ،ب�إن�شاء فندق
فاخر م�صنف خم�س جنوم للكالب الأليفة
�أ�سماه «فندق بوتيك مري�سي�سايد» بكلفة
باهظة بلغت مليون جنيه ا�سرتليني،
ومت افتتاحه للنزالء من احليوانات
الأليفة ،وتبلغ تكلفة �إقامة احليوان
الأليف الواحد لليلة الواحدة من «»25
�إىل « »45جنيه ًا ا�سرتليني ًا يف �أحد
�أجنحته الفاخرة.
وكل جناح فاخر يتميز بوجود 4
�أ�رسة مرنة �صحية ،و�شا�شة تلفاز حديثة
م�سطحة ،و�إ�ضاءة ملونة ،ولوحات فنية،
وتدفئة حديثة حتت البالط ،وتدفئة حرارية
حتت ال�رسير يف ال�شتاء.
وينفرد بوجود �أجنحة عائلية كبرية فاخرة
للجراء ال�صغرية الر�ضع ووالديها ،وكالب
ال�صيد التي حتتاج لرعاية حثيثة خا�صة
وبيئة هادئة ،وناد كبري مب�سارات للم�شي على
�أر�ض خا�صة.
ورغم �أنه م�ضى �أ�سبوعان فقط على افتتاح فندق
بوتيك للحيوانات والكالب الأليفة ف�إنه حقق
جناح ًا مذه ً
ال غري م�سبوق ،و�شعبية كبرية يف
�أو�ساط مالك الكالب الأليفة ،وحجزت �أجنحته
بالكامل ،و�سجل حجوزات قيا�سية متتد لعام
 2020القادم.وخ�ص�ص جناح جلل�سات التدليك

وال�سبا والبديكري بعد �ساعات من اللعب
وال�سباحة ،و�أخ�صائية تق�ص لهم �أظافرهم
الطويلة ،لي�شعروا بالراحة والإ�سرتخاء،
فيذهبون للنوم ب�سعادة يف نهاية النهار.
ويتميز الفندق �أي�ض ًا بوجود حو�ض �سباحة
�صمم على �شكل عظم ،وتدليك �سبا للكالب،
وملعب كرة قدم وحديقة لتلعب الكالب مع ًا
وتت�صادق ،وتتم�شى ،ومتار�س تدريبات
ريا�ضية يختار �أ�صحابها املدة الزمنية
ملمار�ستها اليومية ،و�سيارات رينج روفر
جديدة تو�صل الكالب وت�ستلمهم من و�إىل
املطار ،وطباخ خا�ص يعد �أفخر امل�أكوالت
ال�شهية املطبوخة للكالب ،ويراعي النظام
الغذائي ال�صحي لبع�ض الكالب احلري�ص
�أ�صحابها على عدم زيادة �أوزانها .وعيادة
طبية لعالج الكالب وقت احلاجة
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

قومـــية الكـونامــا
الكوناما �أقدم من �سكنو االرا�ضي الإرترية ..
قدمنا لكم يف اعداد �سابقة جزئني من لقاء
�أجريناه مع الفنان/ادونقو كني ،والزميل/
ا�سناي كتور ،م�س�ؤول ق�سم �إذاعة لغة الكناما
يف �إذاعة �صوت اجلماهري ،ومو�ضوع اللقاء
كان عن تراث وتقاليد قومية الكناما و�إليكم
يف هذا العدد اجلزء الثالث من هذا اللقاء،
قراءة ممتعة نتمناها لكم.

اجرى اللقاء :جمال حممد علي
اجلزء الثالث
مرحلة بلوغ ال�صبيان عمر املراهقة
واملرا�سيم التي تتبعها القومية يف ذلك؟
ال�سيد /ا�سناي كتور :من تقاليد
القومية التي تتبعها يتوجب على
�أفرادها ان ميروا يف حياتهم ببع�ض
املراحل والتي تكون فيها مرا�سيم
متبعة ،وهي عند الذكورعموما
اربعة مراحل يف حياتهم وتبداء تلك
املراحل بداية ب�إعطاء �إ�سم للمولود
وت�سمى تلك املرحلة او املرا�سيم
ب(�إي�سا توال) وتكون يف ال�شهر االول
من والدته ،ثم ت�أتي بعدها مرا�سيم
(دادو) وهي مرا�سيم تتم فيها ختنه
�إ�ضافة �إىل مرا�سيم �أخرى ،ثم ت�أتي
بعدها مرحلة بلوغ ال�صبي عمر
املراهقة ومير يف تلك املرا�سيم
التي يجب ان مير بها وهو يف عمر
اخلام�سة ع�رش او ال�ساد�سة ع�رش،
بتجارب متتحن حتمله لل�صعاب
ومفارقة االهل ويتعلم اي�ض ًا فيها
الكثري من تقاليد القومية وعاداتها
ومنها الإحرتام وح�سن االخالق
وحتمل امل�س�ؤولية والكد يف العمل
وت�سمى تلك املرا�سيم (انفورا كاال)،
وتلك املرا�سيم التي مت ذكرها هي
�رضورية ومهمة ويجب ان مير بها
كل ذكر يف حياته ،وما يجعلها
مهمة انه على �سبيل املثال �إن مل
تتم ت�سمية الطفل وحالقته يف خالل
عام من والدته و�إجراء مرا�سيم(�إي�سا
توال) لهذا الطفل ال ميكن المه

ان ت�ؤدي اعمالها اليومية خارج
املنزل بحرية ،وكذلك الطفل �إن مل
يتم ختنه و�إجراء مرا�سيم (دادو) له،
يف حال انه تويف ال جتري ا�رسته
اي مرا�سيم من تلك التي يتم �إجر�أها
عند موت احدهم وال يقرب يف مقابر
عامة بل يتم قربه يف مكان نائي عن
املقابر االخرى ،وذلك ي�ؤكد اهمية
املرا�سيم التي ذكرناها اعاله ،وبعد
مروره مبرا�سيم (�إي�سا توال و دادو)
يدخل يف املرحلة الثالثة وهي
مرا�سيم ( �أنفورا كاال) وهي �أي�ضا
مهمة النه قبلها ال ي�ستطيع امل�شاركة
والتجمع يف �إجتماعات الع�شرية او
ي�ساهم يف االعمال ال�شبابية �إن كان
يف زواجات او احزان وال يذهب �إىل
القرب او ي�شرتك يف حماية الع�شرية
و حروبها ،واملرحلة االخرية
هي الزواج وبذلك يكون قد مت
املراحل االربعة التي
يجب ان مير بها كل
القومية،
�أفراد
ال�سيد/
ا�ضاف
كني:
ادونقو
عند التحدث عن
مرا�سيم (انفورا
و�إجر�أتها
كاال)
فهي تتم بداية بجمع
ال�صبيان ممن ترتاوح
�أعمارهم بني اخلام�سة
ع�رش وال�ساد�سة ع�رش ممن
مل يت�أهلوا ملرا�سيم (انفورا كاال)
واخذهم �إىل املناطق التي جترى
فيها املرا�سيم ،وتتم يف مناطق
�سونا و�أقي�شا وتكون م�س�ؤلية
ت�أهيل ال�صبيان وحمايتهم من
مهام كبار ال�سن وال�شباب ،وتكون
�إجراءت الإ�رشاف بطريقة منظمة
ويق�سم ال�صبيان �إىل جمموعات
ويكون على ر�أ�س كل جمموعة قائد،

كما تتم حما�سبتهم على �أفعالهم
ال�سابقة ومعاقبة من كان يت�رصف
منهم بطريقة خاطئة وغري م�ؤدبة
ويعلموه بعد معاقبته على ح�سن
الت�رصف ويقوموا ب�إختبارهم بعدة
�أ�سئلة عن ت�رصفاتهم يف ال�سابق
ويجب عليهم ان يق�سموا ب�إم�ساك
جمرة من النار �إن كان �صادقا يف
�إجابته ،فمن كان �صادقا ال ي�أبه
بحرارة النار ويقوم ب�إم�ساك اجلمرة
ومن مل يكن �صادقا منهم يف �إجابته
فال ي�ستطيع الإم�ساك باجلمرة،وتتم
معاقبته بال�رضب وخمتلف ال�سبل
االخرى ،وبعد �إكمال عملية الت�أهيل
والتي تكون مدتها يومني او ثالثة
�أيام يعودوا �إىل اهلهم ويكونوا
قد امتوا مرحلة الطفولة وبدا�ؤ
مرحلة ال�شباب

( ا نفو ر ا ) ،
ا�ضاف ال�سيد /ا�سناي كتور:
مرا�سيم (انفورا كاال) فيها القليل
من الإختالفات من ع�شرية ومنطقة
الخرى ،وجترى هذه املرا�سيم يف
كيتا واوغنا يف منطقة (اقي�شا)،
وعند كلوكو وفودي تتم مرا�سيمهم
يف منطقة(�سونا) ،هذه املرا�سيم
�إذا قلنا انها م�شابهة يف تنظيمها
للإجراءات الع�سكرية فهي لي�ست
مبالغا فيها ،فبعد جمع ال�صبيان
مبختلف احليل حتى ال يكونوا
على علم بانهم �سيذهبوا �إىل تلك
املرا�سيم ،يتم تق�سيمهم �إيل
جمموعات وفرق وين�صب عليهم
قادة ويكون القادة حتت امرت قائد
واحد فكل فرد يكون تابع ملجموعته
وفرقته وال ي�سمح له باخذ اي �شي
معه غري املالب�س التي يرتديها
ومالة يغطي بها نف�سه ،بعد ذلك
يقوم الكبار بجمع امل�ؤن الغذائية
وت�سمى(ب�شال) ،بعد جمعها وخلطها
يف بع�ضها يقوموا بتق�سيم احل�ص�ص

من امل�ؤن الغذائية على ال�صبيان،
وتبداء الرحلة �إىل املنطقة التي
تتم فيها هذه املرا�سيم وعند
و�صولهم �إىل هناك يقوموا بحفر
بئر والإ�ستحمام من ميائه وبعد
�إمتامهم يقوموا بدفن البئر ،ويتم
بعد ذلك حلق �شعرهم بالكامل،
حيث يتم ت�سميتهم ا�سماء جديدة
ينادوا بها بع�ضهم ويعرفوا بها،
وبذلك يكونوا قد امتوا مرحلة
الطفولة (قا�شيفنا) وبدا�ؤ مرحلة
ال�شباب والرجولة (انفورا) ،ثم
ينطلقوا بعد ذلك يف �إختبار ي�سمى
(�إيريرا) وتكون املهمة فيه عملية
ال�صيد وعلى كل �صبي ان ي�صطاد او
يقتات ما هو �صالح لالكل وجلبه
�إىل موقع املجموعة،
بعد جتمع كل االفراد
يقوموا ب�إعداد االكل
وتناولها يف
جممو عا ت ،
وتكون مدة
ا ملر ا �سيم
ثالثة �أيام
تتم فيها
العديد من
ا لإ ختبا ر ا ت
وعمليات الت�أهيل
ومعاقبة ال�صبيان
على ت�رصفاتهم وتعليمهم
�إحرتام الكبار والتقيد بتقاليد
جمتمعهم ,وبعد �إكتمال عملية
الت�أهيل واملرا�سيم يعود ال�صبيان
�إىل ذويهم ويكونوا بدورهم
م�شاركني يف حياة جمتمعهم حتى
انهم يف ال�سنوات القادمة يكونوا
معلمني ومر�شدين ل�صبيان يف
مرا�سيم (انفورا كاال).
الإيقاعات والفلكلور واالغاين يف قومية
الكناما؟
ال�سيد /ادونقو كني :قومية
ب�إيقاعاتها
غنية
الكناما
وفلكلورها وي�ستخدموا الطبل
وقرون احليوانات وااللة الوترية
(ابنغاال) يف عزفها ،عموم ًا الأغاين
تقوم بت�أديتها الن�ساء يف القومية
ب�إ�ستثناء �إيقاع واغنية (اوليدا)
حيث انه الرجال هم من يادوها،
والإيقاعات هي كثرية ومتعددة
وحتى االن ما �إ�ستطعنا معرفته
منها يبلغ عددها اكرث من الع�رشون
�إيقاع ،وهي مق�سمة فهناك �إيقاعات
خا�صة باالحزان مثل �إيقاع (اوليدا،

و اندي كُ بال) ،و�إيقاعات االفراح
مثل (مردا كُ بال �،أنا كُ بال ،مرديل
و اونانديل) ،اما �إيقاع (اكُ ندا) فهو
�إيقاع ملختلف املنا�سبات ،ولذكر
بع�ض من �إيقاعات القومية واغانيها
ورق�صاتها مثل ُ
(قيال) يعزف بقرون
احليوانات وهو عزف يقوموا
بت�أديته عند موت كبار ال�سن او يف
احلروب ،والإيقاعات االخرى هي،
وليدا واندي كبال واوكندا ،ادربايو،
�شال كبال  ،مردا كبال� ،سادي
كدادي،ادبايو� ،شكونفا و تونقلي،
وانا كبال ومرديل وغريها ،وااللة
التي ت�ستخدم يف �رضب الإيقاعات
هي الطبلة وهي االلة الرئي�سية يف
جميع �إيقاعات القومية� ،إ�ضافة
ّالالت اخرى �إال انها نادرة الإ�ستخدام
مثل ا ّاللة الوترية (ابنغاال) ،ا�ضاف
ال�سيد /ا�سناي كتور :جمتمع قومية
الكناما لديه الكثري من املنا�سبات
واملرا�سيم التي تكون حافلة
باالغاين والرق�صات وبهذا جندها
غنية بالإيقاعات والرق�صات ،يف
عزف هذه الإيقاعات ت�ستخدم الكثري
من االالت او املعدات يف ت�أديتها
والطبلة هي االلة الرئي�سية يف
الإيقاعات �إ�ضافة للمعدات االخرى
مثل التي يقوموا بربطها على االرجل
عند الرق�ص والتي ت�صدر ا�صوات
متناغمة مع الطبلة ،وكذلك القرون
وبع�ض من ثمار اال�شجار امل�ستخدمة
يف الإيقاعات والتي تخلق جميعها
مع بع�ضها مو�سيقى و�إيقاع متناغم
وجميل ،والرق�صات التي ت�ؤدى يف
جمموعات تكون حما�سية وحتكي
ق�ص�ص ًا عديدة من واقع القومية،
وبع�ض من امل�سميات للرق�صات مثل
(ا�شو ،امبوي� ،شوكو�شوكو ،ودو،
ُا ِ�سلم مكي ،ابوكُ ندا)
عند الإحتفال مبختلف املنا�سبات
على �سبيل املثال يف الزواجات تكون
الإحتفال بالإيقاعات والرق�صات
بالرتتيب وب�صورة منظمة ويبدا�ؤ
الإحتفال ب�إيقاع ورق�صات اونانديل
ثم يليها �إيقاع مردا كُ بال �إىل ان يحني
منت�صف الليل ويف ختام االم�سية
ياتي دور ت�أدية �إيقاع ورق�صة اكُ ندا
وانا كُ بال ،وتختتم االم�سية على
ذلك ،عموما الرق�صات والإيقاعات
هي كثرية ولكل ع�شرية �إيقاعاتها
اخلا�صة ولها م�سميات خمتلفة من
ع�شرية الخرى.
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مرت�ضى
�سودابة
ملخرجة
ا
يكرم
ال�سينمائي
لندن
مهرجان
�سمري غامن :كوميديا«يوميات زوجة مفرو�سة»

قطف فيلم "جوي" للمخرجة
النم�ساوية الإيرانية الأ�صل، ،
جائزة �أف�ضل فيلم يف مهرجان
لندن ال�سينمائي الدويل الذي
اختتم فعالياته م�ساء االحد
املا�ضي  21اكتوبر اجلاري
بعر�ض فيلم "�ستان و�أويل"
للمخرج جون �أ�س بريد عن
الثنائي الكوميدي لوريل وهاردي
يف �سنوات حياتهما الأخرية.
وقد �أعلنت جوائز م�سابقات
املهرجان الثالث ليلة ال�سبت -
الأحد �أمام اجلمهور يف لي�سرت

�سكوير التي �شهدت ثالث من
�صاالتها عر�ض الأفالم الفائزة.
يتناول فيلم "جوي" مو�ضوع
الإجتار بالن�ساء وتهريبهن من
�أفريقيا �إىل �أوروبا لأغرا�ض
اال�ستغالل اجلن�سي ،والأو�ضاع
امل�أ�ساوية التي يع�شنها .والالفت
�أنه يركز على ا�ستغالل الن�ساء
لبع�ضهن ،حيث تتوىل تهريب
الفتيات اجلديدات وا�ستغاللهن
"و�سيطات دعارة" �سبق لهن �أن
أنف�سهن يف حياتهن �ضحايا
كن �
ّ
لهذا اال�ستغالل اجلن�سي.

وعلى الرغم من انطالق
املخرجة من منظور ن�سوي
(فيمن�ست) يف معاجلة مو�ضوعها،
�إال �أنها تركز على دور الن�ساء
اللواتي كن يوما �أنف�سهن �ضحايا
اال�ستعباد واال�ستغالل اجلن�سي يف
التماهي مع جالديهن وا�ستغالل
�أبناء جلدتهن الأخريات.
وقد و�صف رئي�س جلنة التحكيم
املخرج والكاتب الإيرلندي َلني
�إبراهام�سن فيلم "جوي" ب�أنه
"فيلم �صنع ب�شكل مفعم باحليوية
واجلمال".
وقال يف بيان اللجنة ملنح
اجلائزة "جوي فيلم حتري�ضي
وفريد يقدم �صورة مدمرة عن
قدرة الإن�سان على التعاي�ش
ومرونته يف �أق�سى البيئات الال
�إن�سانية".
تفتتح �سودابة فيلمها بطق�س
�سحري من طقو�س اجلوجو
يف نيجرييا ،حيث فتاة �شابة
جتل�س �أمام �شامان يعت�رص دما
من عنق دجاجة مذبوحة ،لريقي
الفتاة مرددا تعاويذ �أمامها
وقائال "احمها من احلي وامليت"
ثم يقول لها �إنه ال ميكن لأي رجل
�أن ي�ؤذيها بعد ذلك.

�أعلى املمثلني
�أجرا لهذا العام!
ت�صدر جيم بار�سنز قائمة جملة
فورب�س لأ�سماء ممثلي التلفزيون
لعام  ،2018الذين يتقا�ضون
�أعلى الأجور يف العامل.
وذكرت فورب�س �أن املمثل جيم
بار�سنز ،الذي لعب دور "�شيلدون
كوبر" يف م�سل�سل "نظرية االنفجار
الكبري" ،تلقى �أعلى �أجر لدور يف
م�سل�سل تلفزيوين لهذا العام قدر
بـ  26.5مليون دوالر.
�أما الرتتيب الثاين يف القائمة
فلم يذهب بعيدا عن ممثلي م�سل�سل
"نظرية االنفجار الكبري" �أي�ضا،
حيث تقا�ضى املمثل ،جوين
غاليكي� ،أجرا عن دوره فيه يقدر
بـ  25مليون دوالر.
وعلى ما يبدو �أن ممثلي هذا
امل�سل�سل الكوميدي الذي بلغ
مو�سمه الـ  12هذا العام احتكروا
املراكز الثالثة الأوىل لأغلى
املمثلني التلفزيونيني يف العامل،
�إذ ح�صل ممثاله �سامون هيلربغ
وكونال نايار ،على املرتبة
الثالثة ب�أجر بلغ  23.5مليون
دوالر لكل منهما.
يذكر �أن "نظرية االنفجار
الكبري" هو م�سل�سل كوميدي
�أمريكي من ت�أليف ت�شاك لوري
وبيل برادي .بد�أ بثه يف �سبتمرب
عام  ،2007وهو من �إنتاج �سي بي
�إ�س الأمريكية.

انتهى الفنان �سمري غامن �أخري ًا من ت�صوير م�شاهده يف م�سل�سل «يوميات
زوجة مفرو�سة» يف جزئه الرابع ،وهو من ت�أليف �أماين �رضغام و�إخراج
�أحمد نور و�إنتاجه .وي�شاركه يف البطولة داليا البحريي ،خالد �رسحان،
رجاء اجلداوي ومروة عبداملنعم.
تناق�ش حلقات امل�سل�سل املنف�صلة املت�صلة ،امل�شكالت التي تواجه
الأزواج والزوجات يف حياتهم اليومية
واملواقف التي متر يف حياتنا اليومية ،وامل�شكالت التي تن�شب بني
الزوجني و�شكل عالقتهما ب�أبنائهما وجريانهما يف ال�سكن وزمالئهما يف
العمل ،وتدخل الكوميديا يف امل�سل�سل يف �شكل طبيعي ،مبعنى �أنها
لي�ست مفرو�ضة على الأحداث ،و�إمنا هي كوميديا ت�أتي عرب املواقف
املختلفة التي يتعر�ض لها �أبطال العمل يف �شكل كوميدي �ساخر ».
و�أعرب عن ا�ستمتاعه بالتعاون مع كل فريق العمل ،وعلى ر�أ�سه املخرج
واملنتج �أحمد نور الذي و�صفه بـ «املاي�سرتو» و�أكد �أنه بذل جمهود ًا كبري ًا
خلروج العمل بال�صورة التي ي�شاهدها اجلمهور يف النهاية ،و�أي�ض ًا
امل�ؤلفة �أماين �رضغام �صاحبة ال�سيناريو املميز .كما �أثنى على العمل
مع الفنانة رجاء اجلداوي التي جت�سد دور زوجته يف امل�سل�سل .وو�صفها
بالإن�سانة الرائعة على امل�ستوى ال�شخ�صي مثلما هي فنانة مبدعة .والأمر
ذاته بالن�سبة �إىل بطلي العمل الفنانة داليا البحريي وخالد �رسحان.
ولفت غامن �إىل التناغم والإلفة بني جميع �أع�ضاء فريق العمل ،ما انعك�س
�إيجاب ًا على ال�صورة النهائية التي ظهرت على ال�شا�شة.

املتحف الوطني بدم�شق يعيد فتح �أبوابه

وتدور �أحداث امل�سل�سل بني
زميلني يف العمل ي�سكنان نف�س
ال�شقة ويعانيان من رهاب
التحدث مع الن�ساء والتوا�صل مع

اجلن�س اللطيف ،بالإ�ضافة �إىل
زميلني �آخرين يف العمل يزورانهما
با�ستمرار ،وجارتهما احل�سناء
التي ت�سكن مقابلهما �أي�ضا.

االمريكيةبريتني �سبريز حتتفل
مبرور  20عاما على جنوميتها

احتفلت النجمة الأمريكية ،بريتني �سبريز،
مبرور  20عاما على �شهرتها العاملية التي
بد�أت مع �صدور �أغنيتها ال�شهرية "Baby
."One More Time
و�شكلت الأغنية امل�صورة التي �أطلقتها
�سبريز عام  ،1998االنطالقة الذهبية التي
�أدخلتها عامل ال�شهرة الأمريكية خ�صو�صا
والعاملية عموما.
ون�رشت النجمة مقطعا من الأغنية عرب
موقع �إن�ستغرام ،و�أتبعته بتعليق قالت فيه" :من ال�صعب التعبري بالكلمات
عن �أهمية هذا اليوم بالن�سبة يل .قبل  20عاما� ،سمع العامل املو�سيقى التي
قدمتها للمرة الأوىل ،ومن ثم تبعتها �أحداث كثرية يف حياتي".
وتابعت �سبريز قائلة�" :أود �أن �أ�شكر جمهوري الرائع الذي كان بجانبي
منذ اليوم الأول� .إن دعمكم يل على مر هذه ال�سنوات يعني يل الكثري� ،أحبكم
جميعا".
كما �شهد الفيديو الذي ن�رشته النجمة تفاعال هائال عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،يف حني حاز �أكرث من مليوين م�شاهدة خالل ب�ضع �ساعات فقط.

بعد �سنوات من
�أعاد
الإغالق،
املتحف الوطني
فتح
بدم�شق
الأحد
�أبوابه،
املا�ضي � ،أمام
وعلماء
الزوار
الآثار والباحثني
يف احتفال ح�رضه
عن
ممثلون
منظمات �إقليمية ودولية.
وفتحت وزارة الثقافة ق�سما من املتحف ،ي�ضم قطعا من ع�صور خمتلفة،
يف �إ�شارة �إىل عودة احلياة لطبيعتها بالعا�صمة ،بعدما ا�ستعادت قوات
اجلي�ش ال�سيطرة على املناطق املحيطة بدم�شق من �أيدي جماعات
املعار�ضة امل�سلحة.
وكانت ال�سلطات ال�سورية �أغلقت املتحف يف  2012للحفاظ على
مقتنياته الثمينة ،التي ت�ؤرخ لع�صور خمتلفة ،ومت نقل بع�ض املقتنيات
وتخزين البع�ض الآخر حفاظا عليها.
ونقلت الوكالة العربية ال�سورية للأنباء "�سانا" عن وزير الثقافة،
حممد الأحمد ،قوله� ،إن املتحف الوطني بدم�شق �أحد �أكرب و�أهم
متاحف العامل ،ويحوي مقتنيات متثل ع�صارة جهد ال�سوريني وتوثق
ح�ضارتهم.
و�أ�ضاف� ،أن الوزارة على ا�ستعداد ملوا�صلة ا�ستقدام البعثات الأثرية
ملتابعة جهودها يف البحث والتنقيب باملواقع الأثرية ال�سورية.
وكانت العديد من املعابد واملواقع الأثرية ،تعر�ضت للنهب والتخريب
على �أيدي بع�ض اجلماعات املتطرفة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
ويرجع تاريخ ت�أ�سي�س املتحف �إىل بدايات القرن الع�رشين� ،إال �أنه
انتقل ملوقعه احلايل املطل على نهر بردى يف  ،1936و�أ�ضيفت �إليه
بع�ض الأجنحة والقاعات الحقا ،وي�ضم �أق�ساما للح�ضارات املختلفة كما
تتزين حدائقه ببع�ض التماثيل الأثرية.
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ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الإلتقاء مبن تخلفوا وراء الركب جراء الفقر

ميثل الق�ضاء على الفقر �أعظم حتدي �شامل
يواجه العامل اليوم  ,كما و�أن لكل بلد م�س�ؤولياته
الكاملة التي يتحملها  ,يف �إطار التحالف العاملي
ملكافحة الفقر  ,بدء ًا من ر�سم خياراته ال�سيا�سية
وحتديد �إ�سرتاتيجياته و منهجياته التي ت�ضمن ذلك
 ,و�صعود ًا �إىل �إتخاذ تدابري م�شرتكة ومت�ضافرة و
ملمو�سة على جميع ال�صعد الإمنائية  ,وذلك مبا يتفق
و يتناغم مع الغايات و الأهداف املبتغاة و املتفق عليها
دولي ًا فيما يتعلق بالفقر  .ف�إىل �أي مدى جنحت جهود
املجتمع الدويل يف �إنت�شال ماليني الب�شر من الفقر و
حتقيق الأمن الغذائي و التغذوي ؟ وما هي التحديات
التي تواجه برامج مكافحة الفقر املختلفة ؟ وما هي
�أف�ضل ال�سبل لتحقيق الغايات املن�شودة يف الهدف
الأول للألفية و املتمثل يف الق�ضاء على الفقر املدقع
و اجلوع ؟ هذه الب�ؤر ال�ساحنة �ستكون حمور �صفحتنا
اليوم
�إحتفل املجتمع الدويل يف ال�سابع ع�رش
من اكتوبر اجلاري باليوم الدويل للق�ضاء
على الفقر حتت �شعار " الإلتقاء مبن تخلفوا
عن الركب كثري ًا لبناء عامل �شامل ينعم
بالإحرتام الكامل حلقوق الإن�سان وكرامته "
 .وحتل هذه ال�سنة مع الذكرى ال�سنوية ال
 70للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ولذا يتم
ت�سليط ال�ضوء على ال�صلة والرتابط الأ�صيل
بني الفقر املدقع وحقوق الإن�سان وتعر�ض
الفقراء بن�سبة كبرية لإنتهاكات حقوق
الإن�سان  .كما وي�صادف هذا العام الذكرى
ال�ساد�سة والع�رشين للإعالن الذي �أ�صدرته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة عرب قرارها
رقم  47/196وامل�ؤرخ  22يناير ,1992
والقا�ضي ب�إعتبار ال�سابع ع�رش من �أكتوبر
من كل عام يوم ًا دولي ًا للق�ضاء على الفقر
 .وكذلك الذكرى احلادية والثالثني لنداء
العمل للتغلب على الفقر املدقع ودعت فيه
اجلمعية العامة  ,الدول �إىل تخ�صي�ص ذلك
اليوم لال�ضطالع ح�سب االقت�ضاء على ال�صعيد
الوطني  ,ب�أن�شطة حمددة يف جمال الق�ضاء
على الفقر والعوز وللرتويج لتلك الأن�شطة.
كما دعى القرار املنظمات احلكومية الدولية
وغري احلكومية �إىل م�ساعدة الدول على تنظيم
�أن�شطة وطنية احتفا ً
ال باليوم  ,لدى طلبها
ذلك  .ومن اجلدير بالذكر �أن �أهداف التنمية
امل�ستدامة للعام  2030والتي حتدد الق�ضاء
على الفقر ب�إعتباره الهدف ال�شامل ويلزم
جميع البلدان ب�إنهاء الفقر بجميع �أ�شكاله
من خالل ا�سرتاتيجيات تكفل �إعمال جميع
حقوق الإن�سان و�ضمان عدم ترك �أحد خلف
"  .كما " �ستكون امل�شاركة الن�شطة للذين
يعي�شون يف فقر مدقع حا�سمة لنجاح �أهداف

التنمية امل�ستدامة "  .و" ت�شدد خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  2030على ما ي�ستلزمه
الق�ضاء على الفقر من تكامل بني خمتلف
الأبعاد الإجتماعية والإقت�صادية والبيئية
 ,مما يحتم �رضورة �إتخاذ تدابري متكاملة
يف خمتلف جماالت ال�سيا�سات � ,سعي ًا �إىل
ا�ستغالل القدرات واملوارد على النحو الأمثل
عرب �سيا�سات هادفة ترمي �إىل ت�رسيع وترية
التقدم يف جميع الأن�شطة "  .كما ت�شري
اليون�سكو �إىل " �أن الق�ضاء على الفقر �أمر
�رضوري البد منه لتحقيق التنمية و�إحالل
ال�سالم  ,ولذلك يتعني علينا الآن �إتخاذ ما
يلزم من اجراءات لتحويل تلك الوعود �إىل
واقع ملمو�س " .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن الفقر �أكرث من جمرد
االفتقار �إىل الدخل واملوارد �ضمان ًا مل�صدر
رزق م�ستدام ,حيث �إن مظاهره ت�شمل اجلوع
و�سوء التغذية و�ض�آلة �إمكانية احل�صول
على التعليم وغريه من اخلدمات الأ�سا�سية,
والتمييز االجتماعي واال�ستبعاد من املجتمع,
عالوة على عدم امل�شاركة يف اتخاذ القرارات.
لذا ،يتعني �أن يكون النمو االقت�صادي جامع ًا
بحيث يوفر الوظائف امل�ستدامة وي�شجع على
وجود التكاف�ؤ  .وبهذا الفهم ,ي�شكل الق�ضاء
عليه �أعظم حتدي �شامل يواجه العامل اليوم
.
و بهذه املنا�سبة  ,ي�شري ال�سيد �أنطونيو
غوتريي�ش ال�سكرتري العام للأمم املتحدة �إىل
�أنه ومنذ �إعالن الإحتفال بهذه املنا�سبة فقد "
متكن ما يقرب من بليون �شخ�ص من الهروب من

براثن الفقر بف�ضل القيادة ال�سيا�سية والتنمية
االقت�صادية ال�شاملة للجميع والتعاون الدويل
 ,ومع ذلك ال يزال يرتك العديد من النا�س
وراء الركب .حيث �أن �أكرث من  700مليون
من الأفراد عاجزون عن تلبية احتياجاتهم
الأ�سا�سية اليومية ,ويعي�ش الكثري منهم يف
�أو�ضاع تطبعها النزاعات والأزمات ,بينما
تعرت�ض الآخرين عقبات يف احل�صول على
الرعاية ال�صحية والتعليم وفر�ص العمل ,مما
يحرمهم من اال�ستفادة من التنمية االقت�صادية
على نطاق �أو�سع ,مع العلم �أن الن�ساء يت�رضرن
من هذا الو�ضع ب�شكل غري متنا�سب"  .وي�ستطرد
ال�سيد �أنطونيو قائ ً
ال " ويف هذا العام ,ونحن
نحتفل بالذكرى ال�سنوية ال�سبعني للإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ,ينبغي �أال يغيب
عن بالنا �أن الق�ضاء على الفقر لي�س م�س�ألة
�إح�سان ,و�إمنا هو م�س�ألة عدالة .فثمة �صلة
جوهرية بني الق�ضاء على الفقر املدقع ودعم
�إر�ساء امل�ساواة يف احلقوق بني النا�س كافة
"  .ويختم الأمني العام للأمم املتحدة كلمته
منا�شد ًا املجتمع الدويل قائ ً
ال " يجب علينا
�أن ن�صغي �إىل ماليني النا�س الذين يعانون
من الفقر والعوز يف جميع �أنحاء املعمور.
و�أن نت�صدى لهياكل ال�سلطة التي حتول
دون �إدماجهم يف املجتمع ونعالج �أ�شكال
املهانة التي يواجهونها .ويجب علينا �أن
نر�سي عوملة من�صفة تهيئ الفر�ص للجميع
وتكفل �إعطاء دفعة قوية ,بف�ضل التطور
التكنولوجي ال�رسيع ,للجهود التي نبذلها
يف �سبيل الق�ضاء على الفقر .فلنلتزم يف هذا
اليوم الدويل للق�ضاء على الفقر,
بحفظ التعهد الأ�سا�سي املن�صو�ص
عليه يف خطة عام  2030بعدم ترك
�أي �أحد وراء الركب " .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س
عزيزي القارئ من �أن نقر�أ بروية
املقا�صد املبتغاة يف الهدف الأول
من الأهداف التنموية ال�سبعةع�رش
لعام : 2030
 1الق�ضاء على الفقر املدقعللنا�س �أجمعني �أينما كانوا بحلول
عام  , 2030وهو ُيقا�س حالي ًا بعدد
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون ب�أقل من
 1.25دوالر يف اليوم
 2تخفي�ض ن�سبة الرجال والن�ساءوالأطفال من جميع الأعمار الذين
يعانون الفقر بجميع �أبعاده وفق ًا
للتعاريف الوطنية مبقدار الن�صف

على الأقل بحلول عام 2030م .
 3ا�ستحداث نظم وتدابري حماية اجتماعيةمالئمة على ال�صعيد الوطني للجميع وو�ضع
حدود دنيا لها ,وحتقيق تغطية �صحية وا�سعة
للفقراء وال�ضعفاء بحلول عام  2030م .
� 4ضمان متتّع جميع الرجال والن�ساء ,وال�سيما الفقراء وال�ضعفاء منهم ,بنف�س احلقوق
يف احل�صول على املوارد االقت�صادية ,وكذلك
ح�صولهم على اخلدمات الأ�سا�سية ,وعلى حق
والت�رصف فيها وغريه من
ملكية الأرا�ضي
ّ
احلقوق املتعلّقة ب�أ�شكال امللكية الأخرى,
وباملرياث ,وباحل�صول على املوارد
الطبيعية ,والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة,
واخلدمات املالية ,مبا يف ذلك التمويل
املتناهي ال�صغر ,بحلول عام 2030
 5بناء قدرة الفقراء والفئات ال�ضعيفة علىال�صمود واحلد من تعر�ضها وت�أثّ رها بالظواهر
املتطرفة املت�صلة باملناخ وغريها من الهزات
والكوارث االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
بحلول عام  2030م
 6كفالة ح�شد موارد كبرية من م�صادرمتنوعة ,مبا يف ذلك عن طريق التعاون
الإمنائي املعزّ ز ,من �أجل تزويد البلدان
النامية ,وال �سيما �أقل البلدان منو ًا  ,مبا
يكفيها من الو�سائل التي ميكن التنب�ؤ بها من
�أجل تنفيذ الربامج وال�سيا�سات الرامية �إىل
الق�ضاء على الفقر بجميع �أبعاده .
 7و�ضع �أطر �سيا�ساتية �سليمة على كل منال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،ا�ستناد ًا
�إىل ا�سرتاتيجيات �إمنائية مراعية مل�صالح
الفقراء ومراعية للمنظور اجلن�ساين ,من �أجل
ت�رسيع وترية اال�ستثمار يف الإجراءات الرامية
�إىل الق�ضاء على الفقر .
ونختم �صفحة اليوم بالقول �أن ال�شباب
يت�أثر ت�أثر ًا مبا�رش ًا بالتناق�ضات امل�أ�ساوية
ال�سائدة اليوم ,بني الفقر املدقع والرثاء
الفاح�ش ,بني اجلوع امل�ؤمل وهدر الأغذية
املخزي ,بني املوارد الطبيعية الغنية
وال�صناعات امل�سببة للتلوث ,ولذا ف�إن
م�س�ألة متكني ال�شباب لأن يجدوا حلو ً
ال
لهذه امل�شاكل ,تقع يف �صميم خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  . " 2030بالإ�ضافة �إىل
�رضورة النظر يف الفر�ص املتاحة للإ�ستثمار
يف ال�شباب وبالتايل �ستكون لديهم القدرة على
الإ�سهام يف الأ�سواق اجلديدة وفر�ص العمل
الالئقة والتجارة النـزيهة والإ�سكان امل�ستدام
والنقل وال�سياحة امل�ستدامني بالإ�ضافة �إىل
�إيجاد فر�ص جديدة تعود بالنفع على كوكب
الأر�ض وال�سكان .
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جتربة ق�سم املوا�صالت ودوره يف مرحلة الن�ضال التحرري !!!
حممود عبداهلل� /أبوكفاح
اجلزء االول
�إنطلقت الثورة الإرترية يف
الفاحت من �سبتمرب من العام
1961م ب�إمكانيات وقدرات ب�سيطة
جدا,حيث كان عدد �أفراد الرعيل
االول ممن �إلتحقوا مبكر ًا بال�شهيد
البطل حامد �إدري�س عواتي يف مطلع
ال�ستينيات من القرن املا�ضي قليل
جدا�,أما الإمكانيات املادية فحدث
والحرج,حيث كان يتنقل الثوار
م�شي ًا على الأقدام مينة وي�سار ًا
حاملني م�ؤنهم ومعداتهم على
ظهورهم يف ال�سهول والوديان
وي�صعدون بها اجلبال اذا تطلب
االمر ذلك, ,فاملعاناة كانت يف
�أوجها ولكن كل �شيئ كان يهون
من اجل ا�سرتداد احلق ال�سليب
وتخلي�ص الوطن من قب�ضة العدو
�آنذاك,فاملعنويات
الأثيوبي
الكبرية التي كانوا يتمتعون بها
مل ترتك لهم جما ً
ال للتفكري يف
توفري و�سائل نقل ميكن ان تعينهم
على ذلك ,كما ان جميئ يوم
ميتلكون فيها ال�سيارات والآليات
كان جمرد حلم يجول يف اذهانهم
ويتمنون حدوثه يوما ماً.
ويف مرحلة ال�سبعينيات ومع
�إزدياد اعداد املقاتلني وتعاظم
تر�سانتهم احلربية املكونة من
الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة
وكذا امداداتهم التموينية وزيادة
حوجتهم لو�سائل النقل من اجل
لآداء املهام والواجبات الثورية
بات من ال�رضوري ال�سعي حلل
هذه امل�شكلة حيث الميكن الإعتماد
ب�شكل دائم على القوى البدنية
للثوار والدواب لرتحيل ممتلكات
الثورةمع تو�سع نطاق �إنت�شارها
ال�سيما مع التفاعل الكبري الذي
وجدته الثورة من قبل ال�شعب
الإرتري الذي �إلتف حولها ,فمع
املعارك ال�ضارية والهجمات
ال�رش�سة التي كان ي�شنها الثوار
مع العدو�,أتيحت لهم فر�ص
الإ�ستيالء على عدد مقدر من
�آليات اجلي�ش الأثيوبي يف العديد
من املعارك ,,مما�ساهم ذلك يف
رفد الثورة بو�سائل النقل التي
طاملا انتظرتها طوي ً
ال ,وبذلك
حتولت احالمهم و�أمانيهم اىل
واقع ملمو�س.

�إذن كيف ومتى و�صلت عدد
�آليات الثورة الإرترية من
عدد اليتجاوز عدد �أ�صابع اليد
اىل الآالف؟من �أين اتت الثورة
بال�سائقني وامليكانيكني ؟كيف مت
ت�شييد الطرق يف امليدان لت�سهيل
حركة الآليات؟كيف كان يتم
توفري الوقود ؟كيف كانت تعمل
ور�ش ال�سيارات؟ب�شكل عام كيف
كانت جتربة ق�سم املوا�صالت يف
الثورة؟للإجابة على هذه الأ�سئلة
�سنعتمد على املعلومات التي
ح�صلنا عليها من بع�ض املقابالت
التي اجرتها جملة املنا�ضل التي
كانت ت�صدر قبل التحرير يف عددها
الثالث ال�صادر يف من �سبتمربمن
العام  1990وكذا العدد ال�ساد�س
ال�صادر يف يناير من العام 1991م
مع من لهم دراية بتاريخ ق�سم
املو�صالت بالثورة الإرترية وكذا
بع�ض امل�س�ؤولني وال�سائقني
وامليكانيكني يف الق�سم والذين
�ساهموا يف تطور الق�سم منذ
ن�ش�أته االوىل وحتى و�صوله اىل
تلك الدرجة من التطور.
يف منت�صف العام  1975ا�ستوىل
الثوار على ثالث تركرتات من
العدو الأثيوبي يف �ضواحي منطقة
�إمبريمى و كان ذلك حدث ًا كبري ًا يف
�أوانه ومبثابة
�إنت�صار باهر تناقل خربه
الثوارفيما بينهم بكل فرحة و�رسور
,وعلى الفور �صدرت االوامر بنقل
هذه الرتكرتات اىل مواقع �آمنة
بعيد ًا عن جبهات القتال املبا�رشة
مع العدو ,لي�سارع الثوار بتجهيز
طرق م�ؤقته لهذه الآليات كي تتجه
من ماي البا عرب قطان اىل منطقة
فح حيث القاعدة اخللفية للتنظيم
�آنذاك,وعند و�صول هذه الآليات
اىل منطقة فح قابلها الثوار
بكل حفاوة والده�شة تبدو يف
وجوههم.
بعد فرتة وجيزة من ذلك احلدث
غنم الثوار جمدد ًا عدد ًا مماث ً
ال
من الآليات مت ا�ستخدامها على
الفور يف القيام بخدمات النقل
املطلوبة ,حيث �شكلت تلك
التطورات الكبرية نقلة نوعية
يف التنظيم و كانت كفيلة ب�إدخال
البهجة وامل�رسة واالمل يف نفو�س
املقاتلني الذين باتوا يرددون
ب�أعلى �صوتهم عبارة (هذا امر

عجيب يبعث الفخر يف النفو�س
,,لقد تطور تنظيمنا وا�صبح ميتلك
ال�سيارات التي كنا نعتقد انه من
امل�ستحيل عليه �إمتالكها),وهكذا
كانت �سيارات التنظيم جتوب
�سهول ووديان ال�ساحل رغم وعورة
الطرق املوجودة فيها لت�ؤدي
مهامها على اكمل وجه,فعندما
كان ي�سمع الثوار ا�صوات ماكينات
هذه ال�سيارات ويرون �أ�ضواءها
تنبعث هنا وهناك كانوا يح�سون
بفخر و�سعادة التو�صف,,كيف
ال وقد ا�صبح تنظيمهم الطليعي
قادر ًا على نقل م�ؤنه ومعداته
بكل �سهولة من موقع لآخر,حيث
�شكل ذلك التحول ب�شارة ف�أل
للثورة الإرترية ومن بعده البالد
عند حتقيق اال�ستقالل,فاملنا�ضل
الإرتري يف بداية م�سريته
الن�ضالية كان يذوق الأمرين يف
التنقل من مكان اىل �آخر وكذا
اي�صال امل�ؤن واملعدات الع�سكرية
من مع�سكر لأخر ,وكم كان يحز
يف نف�سه �أمل ًا وهو يرى �سيارات
العدو تتجول هنا وهناك وهي
حتمل العتاد احلربي واجلنود
للتنكيل بال�شعب الإرتري الأعزل
وال�سعي لإركاعه,وب�شكل عام
,يف ظل تلك التطورات �إنتقلت
الثورة فيما يخ�ص املوا�صالت من

مرحلة الع�رص احلجري اىل مرحلة
التكنولوجيا والتطور.
كما ا�سلفنا كانت قد اجرت
جملة املنا�ضل يف العامني
1990/1991م مقابالت �صحفية مع
بع�ض املنا�ضلني القدامي الذين
�ساهموا يف ن�ش�أة ق�سم املوا�صالت
بالثورة اىل حني و�صوله اىل
تلك الدرجة املتقدمة من التطور
والرقي ,بهدف التعرف على
جتاربهم مع هذا الق�سم ومن �ضمن
ه�ؤالء املنا�ضلني ,املنا�ضل �أيوب
عندماريام(منجو�س) الذي ابتدر
حديثه قائالً(عندما كنت افكر يف
الإلتحاق بالثورة كنت اعتقد
بانني يف حال قدومي اىل امليدان
�س�أنا�ضل وانا حام ً
ال بندقيتي
فقط ,فالن�ضال عندي كان يعني
مواجهة العدو بال�سالح  ,ولكن عند
التحاقي بالثورة �صادفني واقعا
خمتلف ًا مل اكن اتوقعه,فالن�ضال
التحرري مل يكن فقط حمل بندقية
وجمابهة العدو
كال�شينكوف
وجها لوجه و�إمنا االمر اكرب من
ذلك بكثري ,حيث يتطلب الو�ضع
لي�س فقط توفري ال�سالح و�إمنا
اي�ض ًا توفري الآليات التي تقوم
بنقل امل�ؤن واملعدات احلربية
اىل الثوار �أينما وجدوا,لأنهم
بدون هذه الأ�شياء الميكنهم ان
ينجزوا مهامهم الن�ضالية .
ونظر ًا لإدراكنا لهذه املفاهيم
ظللنا على �إ�ستعداد تام لتقبل
�أي �أوامر ت�صدر الينا من قيادتنا
لتفيذ اي �أعمال تطلب منا دون
تردد ,واذا نظرنا اىل ق�سم
املوا�صالت يف مرحلة الن�ضال جند
انه قد بد�أ ب�شكل ر�سمي يف العام
1976م بثالث �شاحنات بالإ�ضافة
اىل الرتكرتات الثالث التي مت
اال�ستيالء عليها من قبل ,وهذه
املركبات كان لديها عدد من
امل�ساعدين بالإ�ضافة لل�سائقني
والذين يقومون بتمهيد الطرق
الوعرة التي تعيق �سري املركبات
بني احلني والآخر وكذا الإ�ستطالع
يف بع�ض الأحيان,ومع مرور
الزمن بد�أ الثوار ي�سلبون املزيد
من ال�سيارات من العدو ليتو�سع
بذلك ق�سم املوا�صالت بالثورة.
وبخ�صو�ص كيفية جتهيز الطرق

التي ت�سلكها هذه ال�سيارات ,ف�أن
العدو كما نعلم كان يقوم مرار ًا
وتكرار ًا ب�إغالق الطرق ال�ضيقة
التي كنا ن�ستخدمها لنقل امل�ؤن
الع�ضلية
بقوانا
واملعدات
والدواب,ونحن من جانبنا كنا
نقوم بفتح هذه الطرق وتو�سعتها
بقدر الإمكان مدركني االهمية
الإ�سرتاتيجية لها  ,ومبا ان
تنظيم اجلبهة ال�شعبية كان يتطور
من حني لآخر وتزيد �إمكانياته
بف�ضل الن�ضاالت اجل�سورة للمقاتل
الإرتري كان البد من بناء ق�سم
موا�صالت كفوء يقوم مبهام نقل
ممتلكات التنظيم من موقع لآخر
وطرق جيدة و�آمنة بعيدة عن
انظار العدو.
�إن اجلهود الكبرية التي بذلها
التنظيم لتطوير هذا الق�سم
وت�شييد الطرق الي�ستهان بها
والنبالغ اذا قلنا ب�أن تلك املرحلة
كانت مرحلة فا�صلة يف تاريخنا
الن�ضايل و ان احلديث عن تاريخ
اجلبهة ال�شعبية يكون ناق�ص ًا بدون
ذكر ن�ش�أة وتطور ق�سم املوا�صالت
,حيث ان الطرق التي مت ت�شييدها
يف تلك الآونة لوحدها التزال تقف
�شاهدة على تلك الفرتة لتعرب
عملي ُا عن تفا�صيل اجلهود التي
بذلها املنا�ضلون لتطوير ذلك
الق�سم.
لقد كان عدد املنا�ضلني (من
�أ�صحاب الكفاءات �أوغريهم) الذين
�شاركو ا يف حتقيق تلك الإجنازات
املنا�ضل
مقدر ًا حيث يقول
هبتى ل�ؤول قربمدهن احد �أوائل
املهند�سني يف ق�سم البناء(اول
طريق مت بناءه يف امليدان 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
,بوا�سطة �أفراد يتمتعون بالكفاءة
يف جمال بناء الطرق( حيث ان ق�سم
البناء مل يكن قد ت�أ�س�س بعد يف
تلك الآونة) وذلك من �أجل متكني
واحدة من ال�شاحنات والرتكرتات
الثالث التي ا�ستوىل عليها اجلي�ش
ال�شعبي يف �ضواحي منطقة
�إمبريمي للو�صول اىل بليقات).
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�ضمن مباريات اجلولة العا�رشة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

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

العدد ()34

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن جوالت الأ�سبوع العا�رش من الدوري الإيطايل:

�صالح يقود ليفربول لل�صدارة بفوز �سهل على كارديف �سحر رونالدو ينقذ يوفنتو�س من فخ �إمبويل

متكن فريق ليفربول من حتقيق فوزا �سهال على كارديف
�سيتي ،بنتيجة  ،4-1ال�سبت املا�ضي ،على ملعب �آنفيلد� ،ضمن
مباريات اجلولة العا�رشة من الدوري الإجنليزي .و�أحرز حممد
�صالح هدف التقدم للريدز يف الدقيقة  ،10و�أ�ضاف �ساديو ماين
الهدف الثاين يف الدقيقة  ،66بينما �سجل هدف كارديف �سيتي
الوحيد ،باتري�سون يف الدقيقة  .77وعاد �شاكريي لإحراز
الهدف الثالث يف الدقيقة  ،85و�أ�ضاف ماين الهدف الثاين له
والرابع لفريقه يف الدقيقة  .87وبهذه النتيجة ارتفع ر�صيد
ليفربول لـ 26نقطة يف �صدارة الربميريليج ،بينما توقف
ر�صيد كارديف عند  5نقاط يف املركز الـ 17بجدول الرتتيب.
ومل ت�شهد �أول  10دقائق من اللقاء� ،أي خطورة على مرمى
الفريقني ،حتى متكن حممد �صالح من �إحراز هدف التقدم ،بعد
ت�سديدتني من ماين وفينالدوم ،ليتابعها �صالح يف املرمى
اخلايل .وكاد ليفربول �أن يحرز الهدف الثاين ،عن طريق فان
دايك ،بر�أ�سية من عر�ضية �صالح يف الدقيقة  ،13ولكن يت�صدى لها القائم الأي�رس ملرمى كارديف ،وبعدها مينع حار�س اخل�صم
�صالح من انفراد يف الدقيقة  .15وا�ستمرت �سيطرة الريدز ،وحاول �أرنولد من ت�سديدة يف الدقيقة  ،25ولكن متر بعيدة عن
املرمى ،ليعود فريمينو يف الدقيقة  ،42بت�سديدة من جمهود فردي ،ولكن الكرة تذهب فوق العار�ضة .وجاءت �أخطر فر�ص
ليفربول ،عن طريق ر�أ�سية من الالنا يف الدقيقة � ،45أخرجها موري�سون قائد كارديف من على خط املرمى ،لينتهي ال�شوط
الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف .يف ال�شوط الثاين ا�ستمرت �سيطرة ليفربول على املباراة ،وحاول كارديف الو�صول ملرمى
احلار�س الربازيلي �ألي�سون ،ولكن دفاع ريدز منع كل حماوالت ال�ضيوف ،حتى متكن �ساديو ماين يف الدقيقة  ،66من �إحراز
الهدف الثاين مبجهود فردي وت�سديدة قوية .ويف الدقيقة  ،77ا�ستغل املهاجم باتري�سون ،هفوة من دفاع ليفربول بني فان
دايك ولوفرين ،ليحرز هدف كارديف الأول يف املباراة ،وحاول �صالح �إحراز الهدف الثاين له ،بعدما حاول ت�سديد الكرة
يف الدقيقة  ،81ولكنها ذهبت �سهلة يف يد احلار�س .ومتكن �شاكريي من �إحراز الهدف الثالث ،يف الدقيقة  ،85وت�أمني
النتيجة لليفربول ،بعد متريرة من حممد �صالح ،ومراوغة من الأول ملدافع كارديف ،لي�سدد على ي�سار احلار�س .ويف الدقيقة
 ،87عاد حممد �صالح مرة �أخرى لي�صنع الهدف الرابع لفريقه ،والثاين ملاين ،الذي و�ضعها ب�سهولة يف مرمى كارديف.

�ضمن الأ�سبوع العا�رش من دوري الليجا الإ�سبانية للدرجة الأوىل:

بر�شلونة يعمق جراح ريال مدريد بخما�سية ُمذلة
�سحق بر�شلونة غرميه التقليدي ريال مدريد ،بنتيجة (� )5-1أول �أم�س
الأحد �ضمن مناف�سات اجلولة العا�رشة من الليجا ،يف ملعب "كامب
نو" .و�سجل لرب�شلونة �سواريز هاتريك يف الدقائق  30و 75و،83
و�سجل كوتينيو يف الدقيقة  ،11وفيدال يف الدقيقة  ،87بينما �سجل
مار�سيلو هدف ريال مدريد الوحيد يف الدقيقة  .50وبهذا االنت�صار يرفع
بر�شلونة ر�صيده للنقطة  21يف �صدارة الرتتيب ،وجتمد ر�صيد ريال
مدريد عند  14نقطة يف املركز التا�سع� .أول تهديد يف املباراة كان من
ال�ضيوف ،حيث �أر�سل الويلزي جاريث بيل كرة عر�ضية لكرمي بنزميا
�سددها �أعلى مرمى تري �شتيجن يف الدقيقة  .8وجاء الرد من بر�شلونة
ب�أول هجوم بهدف يف الدقيقة  ،11بانطالقة من جوردي �ألبا على اجلبهة
الي�رسى ومرر عر�ضية �سحرية لكوتينيو و�ضعها على ي�سار كورتوا.
وحاول الويلزي جاريث بيل ت�سجيل هدف التعادل ،يف الدقيقة  ،13ولكن ت�سديدته كانت �ضعيفة حيث �أم�سك بها تري �شتيجن
ب�سهولة .وت�ألق تيبو كورتوا يف الت�صدي لت�سديدة قوية من الربازيلي �آرثر ميلو العب البار�سا الذي ا�ستغل متريرة خاطئة من
رامو�س يف الدقيقة  .19وعاد امللكي ملحاوالته ،بت�سديدة قوية �أخرى عرب القائد �سريجيو رامو�س ،ت�صدى لها تري �شتيجن برباعة
يف الدقيقة  .26والتحم فاران مع لوي�س �سواريز يف منطقة جزاء ريال مدريد يف الدقيقة  ،27وطالب العبو البار�سا بركلة جزاء،
وجل�أ احلكم لتقنية الفيديو التي �أثبتت �أحقية البلوجرانا بها ،ونفذها لوي�س �سواريز بنجاح على ميني كورتوا ،حيث �سجل الهدف
الثاين .وبد�أت االلتحامات القوية من العبي كال الفريقني ،فخالل دقيقتني تلقى �إيفان راكيتيت�ش العب البار�سا ونات�شو العب
املريجني البطاقات ال�صفراء .و�أهدر جريارد بيكيه مدافع بر�شلونة فر�صة الهدف الثالث برعونة كبرية ،حيث مرر له �سواريز كرة
عر�ضية خطرة �سددها �ضعيفة يف الدقيقة  .43وبغرابة �شديدة �أ�ضاع لوي�س �سواريز فر�صة ت�سجيل الهدف الثالث ،من هجمة عك�سية

خطف يوفنتو�س فوزً ا
�صع ًبا من نظريه �إمبويل،
بهدفني مقابل هدف ،يف
مناف�سات اجلولة العا�رشة
من الدوري الإيطايل.
فران�شي�سكو
و�سجل
كابوتو ،هدف �إمبويل يف
الدقيقة ( ،)28بينما �سجل
رونالدو،
كري�ستيانو
هديف يوفنتو�س يف
الدقيقتني ( 54من ركلة
جزاء و .)70ووا�صل
ابتعاده
البيانكونريي
ب�صدارة ترتيب الكالت�شيو بر�صيد  28نقطة ،وجتمد ر�صيد �إمبويل عند  6نقاط يف
املركز الثامن ع�رش .و�سدد �أليك�س �ساندرو ر�أ�سية من ركنية باجلهة اليمنى ،بالدقيقة
� ،5إال �أن ت�سديدته و�صلت �سهلة للحار�س .وكادت ت�صويبة مريامل بيانيت�ش ،العب
و�سط البيانكونريي� ،أن ت�سكن �شباك �إمبويل ،يف الدقيقة � ،9إال �أنها مرت مبحاذاة
القائم الأي�رس لربوفيديل .وافتقد �إمبويل للم�سة الأخرية �أمام املرمى ،والتي غابت
عنه طوال  20دقيقة ،و�صل فيها ال�ضيوف ملرمى ت�شيزين �أكرث من مرة .وجاءت
�أوىل ت�سديدات �إمبويل على املرمى يف الدقيقة  ،24عن طريق رادي كرونيت�ش� ،إال �أن
ت�سديدته و�صلت �سهلة يف لت�شيزين .ونفذ جونيور تراوري ،هجمة مرتدة �رسيعة من
الناحية اليمنى ،يف الدقيقة  ،28و�صلت �إىل فران�شي�سكو كابوتو ،مهاجم �إمبويل،
الذي �سددها باملرمى م�سجال الهدف الأول يف املباراة .ومن عر�ضية �ساندرو من
الناحية الي�رسى ،ارتقى الربتغايل كري�ستيانو رونالدو عال ًيا فوق مدافعي �إمبويل،
و�سدد ر�أ�سية قوية يف منت�صف املرمى �أم�سك بها احلار�س .وت�أثر يوفنتو�س بعدم
�إ�رشاك جواو كان�سيلو بالناحية اليمنى ،يف ظل عدم قدرة دي ت�شيليو على ت�أدية
�أدوار الظهري الربتغايل .واحت�سب حكم اللقاء ،ركلة جزاء ليوفنتو�س ،يف الدقيقة
 ،53بعد خط�أ فادح من �إ�سماعيل بن نا�رص على ديباال� ،سددها الربتغايل رونالدو
لي�سجل هدف التعادل لل�سيدة العجوز ،يف الدقيقة  .54و�سجل رونالدو ً
رائعا
هدفا
ً
يف الدقيقة  ،70بعد ت�صويبة �صاروخية من على حدود منطقة اجلزاء ،ف�شل حار�س
�إمبويل يف الت�صدي لها .وظهرت حالة من الإرهاق على العبي يوفنتو�س ،وبالأخ�ص
العبي خط الو�سط ،يف ظل م�شاركة الثالثي بنتانكور ،بيانيت�ش وماتويدي ،يف
ً
هدفا قات ًال يف الدقيقة ،93
املباريات ب�شكل متتايل .وكاد كابوتو� ،أن ي�سجل
بعد ت�سديدة مباغتة لت�شيزين ،قبل �أن متر ت�صويبته فوق العار�ضة بقليل.
خطرة ،حيث كان  4من العبي البلوجرانا يف مقابل العب وحيد من ريال مدريد،
وقرر الأوروجوياين الت�سديد بجانب مرمى كورتوا يف الدقيقة الأخرية من ال�شوط
الأول .ويف ال�شوط الثاين� ،أجرى لوبيتيجي �أوىل تغيرياته حيث دفع بلوكا�س فا�سكيز
بدال من رافائيل فاران .وقل�ص الفارق لريال مدريد الربازيلي مار�سيلو يف الدقيقة
 ،50حيث ا�ستغل ارتداد الكرة من خط الدفاع لي�سدد الكرة على ي�سار تري �شتيجن.
ووا�صل ريال مدريد حماوالته نحو ت�سجيل هدف التعادل حيث �سدد رامو�س �أعلى مرمى
البار�سا ،ومنع القائم مودريت�ش من الت�سجيل يف الدقيقة  .55ومنع القائم بر�شلونة
من ت�سجيل الهدف الثالث يف الدقيقة  ،60بعد ت�سديدة من قبل لوي�س �سواريز،
ومرت ت�سديدة �ألبا ميني املرمى يف الدقيقة  .64و�أهدر كرمي بنزميا فر�صة خطرية
يف الدقيقة  ،67بكرة ر�أ�سية علت مرمى البار�سا بعد عر�ضية مميزة من فا�سكيز .ودفع
فالفريدي ب�أول �أوراقه ،نيل�سون �سيميدو بدال من رافينيا �ألكانتارا ،ثم دميبلي بدال
ريا فيدال مكان �آرثر .واقتن�ص لوي�س �سواريز الهدف الثالث
من فيليب كوتينيو ،و�أخ ً
للبار�سا يف الدقيقة  ،74بكرة ر�أ�سية قوية م�ستغال عر�ضية من �سريجي روبريتو.
و�أ�رشك لوبيتيجي �أ�سين�سيو بدال من بيل ،ثم �أخرج مار�سيلو الذي عانى من �آالم ودفع
مباريانو دياز .و�سجل لوي�س �سواريز الهدف الرابع للبلوجرانا يف الدقيقة  ،83بعد
متريرة من �سريجي روبريتو ،ليكون الهاتريك له يف املباراة .وجنح البديل �أرتورو
فيدال يف ت�سجيل الهدف اخلام�س بكرة ر�أ�سية ،بعد عر�ضية من دميبلي يف الدقيقة .87

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت � 27أكتوبر)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 27أكتوبر)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 27أكتوبر)

				�أتالنتا  0:3بارما 16:00
جريونا  1:2رايو فاليكانو 14:00
ليفربول  1:4كارديف �سيتي 			 17:00
				�إمبويل  2:1يوفنتو�س 19:00
�ساوثهامتون  0:0نيوكا�سل يونايتد �		 17:00أتلتيك بيلباو  0:0فالن�سيا 17:15
تورينو  1:1فيورنتينا 21:30
				
�سيلتا فيغو � 0:4إيبار 19:30
			
واتفورد  0:3هيدير�سفيلد تاون 17:00
(الأحد � 28أكتوبر)
				
ليفانتي  0:2ليجاني�س 19:30
				
فولهام  3:0بورمنوث 17:00
�سا�سولو  2:2بولونيا 14:30
			
				�أتلتيكو مدريد  0:2ريال �سو�سييداد 21:45
برايتون  0:1وولفرهامبتو 17:00
جنوى � 2:2أودينيزي 17:00
					
(الأحد � 28أكتوبر)
			
لي�سرت �سيتي  1:1و�ست هام يونايتد 19:30
كالياري  1:2كييفو فريونا 17:00
				
خيتايف  0:2ريال بيتي�س 14:00
					
(الأحد � 28أكتوبر)
�سبال  3:0فرو�سينوين 17:00
				
بر�شلونة  1:5ريال مدريد 18:15
كري�ستال باال�س � 2:2آر�سنال 			16:30
ميالن � 3:2سامبدوريا 20:00
			
ديبورتيفو �أالفي�س  1:2فياريال 20:30
			
برينلي  4:0ت�شيل�سي 16:30
نابويل  1:1روما 22:30
				
			�إ�شبيلية  1:2هوي�سكا 22:45
مان�ش�سرت يونايتد � 1:2إيفرتون 19:00
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عداءوا االقليم اجلنوبي يرتكون ب�صماتهم الوا�ضحة على من�صات التتويج

العدد ()34

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

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

ً
حم�سنا الرقم ال�سابق للعداء االرتري زرئي �سناي تد�سي

مناف�سة �شر�سة ونتائج مثرية تزين �أحداث البطولة الوطنية لن�صف املاراثون الكيني كيبتوم يحطم الرقم القيا�سي العاملي لن�صف املاراثون

�أقيمت �أول �أم�س االحد (� 28أكتوبر
) يف العا�صمة ا�سمرا مناف�سات الن�سخة
ال�سنوية لبطولة ن�صف املاراثون التي
ينظمها االحتاد العام اللعاب القوى .
وعلى غري العادة �إقت�رصت رقعة
املناف�سة بني �إقليمي االو�سط واجلنوبي
باال�ضافة اىل منتخب وزارة الدفاع
االرترية  ،وعلى م�ستوى امل�شاركني
وجدت امل�سابقة زخما هائال بان�ضمام
عدائني عامليني على غرار ابرار عثمان
� ،سامئيل ظقاي  ،مقو�ص �شوماي ،
�أوفرقي برهاين  ،بيرتو مامو و�أخرين
�شاركوا على امل�ستوى الفردي.
و�ضمت قائمة املناف�سة التي �إنطلقت
من �ساحة الفاحت من �سبتمرب  55عداءاً
جلهم من االقليم االو�سط واالقليم
اجلنوبي  ،قبل �أن يف�سح املجال ل�رضبة
البداية عند ال�ساعة  8و 15دقيقة.
 3كيلومرتات عقب البداية كانت
املجموعة الكبرية ت�شهد �إنق�سامات
وتراجع من قبل بع�ض العدائني  ،ويف
�ضواحي م�ست�شفى اوروتا تكونت
جمموعة م�ؤلفة من ت�سعة عدائني هم
خما�سي االقليم اجلنوبي (برهاين �أفورقي
 ،يونا�س يعقوب � ،سامئيل ظقاي ،

�سام�سوم اماري ومقو�ص �شوماي) اىل
جانب ثالثي االقليم االو�سط (�أبرار
عثمان  ،برهاين كرب�أب وافرمي بيطرو�س)
وبريو مامو عداء منتخب دندن الوحيد يف
املجموعة االمامية التي �شقت طريقها
بكل �إ�رصار يف مواجهة رياح قوية.
ويف �ضواحي منطقة "منهاريا" قام
الثنائي التابع ملنتخب االقليم اجلنوبي
افورقي برهاين ويونا�س يعقوب
مبحارولة ناجحة لالنفراد عن الكوكبة
الرئي�سية ومل جتد عائقا يذكر لتتخطى
االمتار االخرية من امل�ضمار من خالل فوز
�أفورقي برهاين باملركز االول وبتوقيت
زمني قدره �ساعة واحدة و 04دقائق
و 37ثانية  ،متقدما على زميله يف الفريق
يونا�س يعقوب �صاحب املركز الثاين.
وذهب املركز الثالث لعداء االقليم
االو�سط �أبرار عثمان  ،فيما حل عداء
االقليم اجلنوبي �سام�سوم اماري باملركز
الرابع.
املركز اخلام�س� -:سامئيل ظقاي
جنوبي
املركز ال�ساد�س -:قيت�ؤوم �سهلي
�أو�سط
هذا و�شهدت الطبعة الرابعة والع�رشين

لإ�ستحقاق ن�صف املاراثون �إقامة �سباق
لفئة ال�سيدات  ،حيث فر�ضت العداءة
املخ�رضمة نازريت ولدو كلمتها على بقية
املر�شحات .
وقطعت عداءة االقليم االو�سط امل�سافة
املقررة يف ظرف زمني قدره (�ساعة واحدة
و 17دقيقة و 28ثانية) .
وتبواءت العداءة فانو�س �أمل من االقليم
اجلنوبي على املركز الثاين تلتها زميلتها
يف املنتخب مللم تخلي برهان التي حلت
ثالثة.
املركز الرابع -:يوديت �أبرها جنوبي
املركز اخلام�س -:روت كرب�أب �أو�سط
املركز ال�ساد�س -:نهظها نقو�سي
جنوبي
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة بالبطولة
 ،توج منتخب االقليم اجلنوبي بلقب
الفرق بعدما جنح يف ح�صد �أكرب عدد من
امليداليات يف كال اجلن�سني.
ويف اخلتام ت�سلم الفائزون باملركزاكز
املتقدمة امليداليات امللونة واجلوائز
املالية من قبل خمتلف امل�س�ؤولني
يتقدمهم حاكم االقليم االو�سط اللواء/
رم�ضان عثمان اولياي وال�سفري /حممود
علي حروي.

حطم العداء الكيني �أبراهام كيبتوم
 ،الرقم القيا�سي العاملي ل�سباق ن�صف
املاراثون ( 21كلم) ،يف فالن�سيا ب�إ�سبانيا
م�سجال  58دقيقة و 18ثانية.
وح�سن كيبتوم بفارق خم�س ثوان ،الرقم
القيا�سي ال�سابق الذي كان يحمله االرتري
زرئي �سناي تد�سي ( 58:23دقيقة)،
وامل�سجل يف ل�شبونة عام .2010
وكان كيبتوم ( 29عاما) ،حل ثانيا
ال�شهر املا�ضي يف �سباق ن�صف املاراتون
يف العا�صمة الدمناركية كوبنهاغن،
و�سجل  59دقيقة و 9ثوان ،علما �أن رقمه
ال�شخ�صي يف �سباق املاراتون (42,195
كلم) يبلغ � 2.05:26ساعتني ،وحققه يف
�أم�سرتدام يف �أكتوبر .2017

وكان �سباق فالن�سيا �شهد العام
املا�ضي حتطيم الرقم القيا�سي العاملي
يف ن�صف املاراتون لل�سيدات ،اذ �سجلت
الكينية جو�سلني جيبكو�سغيي 1.04:51
�ساعة.
ويف �سباق للماراثون �أقيم االحد
ب�سلوفينيا حتت م�سمى(  ( aVolksw
)gen 23rd Ljubljana Marathon
 ،حقق العداء االرتري هزقيل تولدي
املركز الثالث بعدما �سجل توقيت زمني
(�ساعتني و 08دقيقة و 49ثانية).
وكان املركز االول يف ال�سباق من
م�صلحة العداء االثيوبي �سي�ساي كا�ساي
 ،تاركا املركز الثاين ملواطنه لقرب�صادق
�أبرها.

بعد الهزمية الكبرية التي مني بها "الفريق امللكي

ّ
لوبيتيغي يودع العبي الريال ..وخليفته يف الطريق

قالت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية
املقربة من ريال مدريد� ،إن مدرب الفريق
جولن لوبيتيغي و ّدع العبي الريال بعد
الهزمية الكبرية التي مني بها "الفريق
امللكي" �أمام بر�شلونة بنتيجة  1-5م�ساء
الأحد على ملعب "كامب نو".
وذكرت ال�صحيفة� ،أن لوبيتيغي و ّدع
الالعبني يف اجتماع بعد املباراة ،و�شكرهم
على جمهوداتهم خالل � 4أ�شهر ون�صف
�سويا ،متوقعا �إقالته بعد
عملوا فيها
ّ
اخل�سارة الكبرية والنتائج ال�سيئة مع ريال
مدريد منذ توليه الإدارة الفنية.
لكن ومبا �أن قرار الإقالة مل ي�صدر
ر�سميا ،ف�إن لوبيتيغي قال لالعبيه �إنه
يودعهم "احتياطا" قبل �أن ي�ستقل طائرته
عائدا �إىل العا�صمة الإ�سبانية.

و�أكدت "ماركا" �أن قرار �إقالة لوبيتيغي
�سيتخذ اليوم ،بعد اجتماع بني رئي�س
النادي فلورينتينو برييز وم�س�ؤويل
النادي امللكي.
وغادر برييز ملعب "الكامب نو" يف
بر�شلونة بعد نهاية املباراة مبا�رشة دون
التحدث �إىل املدرب �أو الالعبني.
وقالت ال�صحيفة� ،إن ريال مدريد
�سيتعاقد مع املدرب الإيطايل �أنطونيو
كونتي ،و�أن الأخري يف طريقه �إىل مدريد
بعد �أن حلّ امل�شاكل املالية يف عقده
القدمي من ت�شل�سي الإجنليزي.
و�أ�شارت �إىل �أن م�ساعد املدرب
�سانتياغو �سوالري �سي�رشف على تدريب
الفريق قبل مباراة ك�أ�س امللك يوم
الأربعاء �أمام فريق مليلة.

يف �صفقة انتقال حر

للعام الثاين على التوايل

هاميلتون يحرز لقبه اخلام�س يف فورموال  1بعد فوز فر�ستابن يف املك�سيك

احتفل لوي�س هاميلتون بلقبه اخلام�س
يف بطولة العامل ل�سباقات فورموال 1
لل�سيارات وان�ضم �إىل ثالثي من العظماء
يوم الأحد بعد �سباق جائزة املك�سيك
الكربى الذي فاز به ماك�س فر�ستابن
�سائق رد بول للعام الثاين على التوايل.
واحتل �سائق مر�سيد�س ،الذي عادل
رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل
فاجنيو بخم�سة �ألقاب وال يتفوق عليهما
�سوى الأملاين مايكل �شوماخر ب�سبعة
�ألقاب ،املركز الرابع بينما جاء �سيبا�ستيان
فيتل �سائق فرياري يف املركز الثاين.
وكان هاميلتون بحاجة خلم�س نقاط
فقط لي�ضمن اللقب بينما كان على
فيتل ،الفائز ب�أربعة �ألقاب ،االنت�صار يف
املك�سيك ليحافظ على �أي �أمل يف حرمان

مناف�سه الربيطاين من التتويج.
و�أبلغ هاميلتون ( 33عاما) تلفزيون
�سكاي �سبورت�س ”هذا �شيء حلمت به،
لكني مل �أعتقد على الإطالق �أنني �س�أقف
هنا و�أنا بطل خم�س مرات.
و�أ�ضاف هاميلتون بعد �أن �شاهد 130
�ألف متفرج �سباقا نادرا غاب فيه �سائق
مر�سيد�س عن من�صة التتويج ”هذا اللقب
مل يح�سم هنا ،بل طيلة املو�سم وبكثري من
العمل ال�شاق.
واحتل كيمي رايكونن �سائق فرياري
املركز الثالث وهو ما يعني �أن املناف�سة
على لقب بطولة ال�صانعني ما زالت
مفتوحة حتى جائزة الربازيل الكربى
بعد �أ�سبوعني مع تقل�ص الفارق الذي
يف�صل مر�سيد�س عن الفريق االيطايل يف

ال�صدارة.
ويف لفتة ريا�ضية جميلة ،احت�ضن
هاميلتون فيتل ثم عاد �إىل مر�آب فريقه
مر�سيد�س ليحت�ضن �أع�ضاء فريقه فردا
فردا.
وان�سحب اال�سرتايل دانييل ريت�شياردو،
زميل فر�ستابن يف رد بول ،من ال�سباق
بعد ت�صاعد الأدخنة من حمرك �سيارته
عقب انطالقه من املقدمة.
وو�صف كري�ستيان هورنر رئي�س فريق
رد بول ان�سحاب ال�سائق اال�سرتايل للمرة
الثامنة يف � 19سباقا ب�أنه ”�شيء مقزز“.
وت�صدر ال�سائق الهولندي ال�سباق
يف البداية ،كما انطلق هاميلتون ب�رسعة
لي�صبح خلفه مبا�رشة مع تراجع ريت�شياردو
للمركز الثالث.

يوفنتو�س يخطط للتعاقد مع احلار�س دافيد دي خيا

ك�شفت تقارير �إعالمية ب�أن نادي
يوفنتو�س الإيطايل يخطط للتعاقد مع
احلار�س الإ�سباين املتميز دافيد دي خيا
حار�س نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
يف �صفقة انتقال حر .
و�أكدت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
ان خطة �إدارة يوفنتو�س تقوم على عدم
اال�ستعجال يف التعاقد مع دي خيا  ،حيث
تف�ضل االنتظار لغاية �إنق�ضاء عقده
احلايل مع مان�ش�سرت يونايتد يف �شهر
يونيو من عام  2020جللبه �إىل تورينو
جمانا ً  ،رغم انه يعترب حاليا ً �أغلى احلرا�س
يف العامل .
وكانت �إدارة "اليونايتد" قد عجزت
حتى الآن يف �إقناع دي خيا بتجديد عقده
رغم العر�ض املايل الذي قدمته  ،حيث
منحته مهلة لغاية �شهر يناير القادم للبت
يف م�ستقبله ب�شكل نهائي والرد عليها
ر�سميا ً �سواء باملوافقة على البقاء �أو

الرحيل  ،وفيما قرر الالعب مغادرة النادي
 ،ف�إنه �سيتم و�ضعه على قائمة االنتقاالت
ال�صيفية القادمة تفاديا ً لرحيله جمانا ً .
وبعد رحيل املخ�رضم الإيطايل جيان
لويجي بوفون �إىل نادي باري�س �سان
جريمان الفرن�سي  ،و رغم امتالك النادي
الإيطايل للحار�س البولندي فويت�شيك
ت�شيزين � ،إال ان �إدارة "ال�سيدة العجوز"
تتطلع للتعاقد مع حار�س كبري ميتلك
تاريخا ً حافالً يف هذا املركز.
اجلدير ذكره ب�أن دي خيا رف�ض
العرو�ض التي قدمتها �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد برفع راتبه الأ�سبوعي ليكون
�صاحب اعلى راتب بني حرا�س الدوري
الإنكليزي والثاين بني زمالئه  ،حيث
وا�صل مماطلته يف جتديد عقده ،يف �إ�شارة
بوجود رغبة كبرية لديه يف تغيري الأجواء
 ،خا�صة مع توا�صل املوا�سم املخيبة يف
قلعة "االولدترافورد".
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�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
رباب الكاظمي
()1998 - 1918

هي طبيبة و�أديبة و�شاعرة عراقية ،ووالدها
هو ال�شاعر عبد املح�سن الكاظمي ،من �شعراء
بغداد املعروفني وقد �سافر �إىل م�صر و�أ�ستقر
فيها حتى وفاته ،ودر�ست على نفقة وزارة
املعارف العراقية يف مدر�سة الأمرية فوزية يف م�صر ،ولها ق�صائد �شعر رقيق
جزل.
ولدت يف القاهرة عام 1918م ،ون�ش�أت فيها ،وكان والدها ال�شاعر املعروف
عبد املح�سن الكاظمي ،ووالدتها "عائ�شة" بنت املجاهد التون�سي "حممود احمد
احل�سني" الذي جل�أ �إىل م�صر هربا من ظلم اال�ستعمار الفرن�سي يف تون�س ،ولقد
�شجعها والدها الكاظمي على نظم ال�شعر العربي الف�صيح فنظمته يف �صغرها.
در�ست درا�ستها الأولية يف مدر�سة الأمرية فوزية ،وتويف والدها وهي يف ال�سابعة
ع�شر من عمرها .التحقت بكلية طب الأ�سنان يف جامعة القاهرة ،ثم اكملت
درا�ستها يف جامعة الإ�سكندرية� .سافرت �إىل باري�س لتكمل درا�ستها يف جمال طب
الأ�سنان وبعدها نالت �شهادة عليا من �أمريكا .تزوجت من "حكمت اجلادرجي"
وكان يعمل يف ال�سلك الدبلوما�سي العراقي مب�صر ورزقت بولد ا�سمته با�سم �أبيها
عبد املح�سن ،و�سافرت مع زوجها بحكم عمله يف ال�سلك الدبلوما�سي �إىل �أمريكا
وعملت طبيبة يف م�ست�شفى جامعة جورج تاون يف مدينة وا�شنطن .نالت �شهادة
اخت�صا�ص يف �أمرا�ض �أ�سنان االطفال عام 1953م ،ثم عادت يف عام 1955م
�إىل العراق وكان معها زوجها الذي عني مدير عام الدائرة العربية يف ديوان
وزارة اخلارجية العراقية ،وعينت الدكتورة رباب طبيبة يف احدى م�ست�شفيات
بغداد ثم رئي�سة ق�سم طبابة �شعبة اال�سنان يف عام 1956م .بعدها �سافرت �إىل
تون�س بلد والدتها ،وعا�شت فيه فرتة من الزمن ثم رجعت للعراق وبعدها �سافرت
�إىل لندن وبقيت فيها حتى وفاتها .توفيت يف لندن عام 1998م.

من اقوال العظماء

 �أنا�س يعطون دمهم لبالدهم و�أنا�س ميت�صون دم بالدهم “�أني�س من�صور”. لكل داء دواء ي�ستطبُ به �إال احلماقة �أعيت من يداويها “املتنبي”. �إذا �أردت �أن حتكم على جمال املر�أة ال تنظر �إليها بعينك و�إمنا بعقلكك لرتى ماذايختفى وراء الديكور “م�صطفى حممود”.
ً
 � ُّأي م�آ�ساة �أن نعي�ش يف وطن ي�صبح فيه بقا�ؤنا على قيد احلياة خربا ي�ستحق الإعالنعنه “غادة ال�سمان”.
ُ
ُ
ً
ُ
ي�صون الكر ُ
مي العر�ض باملال جاهدا وذو الل�ؤم للأموال بالعر�ض �صائن �أ”بو العالء
املعري”.
 ال يت�أمل �إال من كان وفيا �أكرث مما يجب “وليام �شك�سبري”.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 اكتوبر عام 1928م -:بد�أ �أول بث تلفزيوين يف اململكة
املتحدة.
 يف الثالثني من اكتوبرعام 1994م -:انعقاد امل�ؤمتر االقت�صاديالأول لدول ال�شرق الأو�سط يف الدار البي�ضاء مب�شاركة  60دولة.
 يف الثالثني من اكتوبر عام 1995م -:اجراء ا�ستفتاء يف مقاطعةكيبك الكندية وذلك لال�ستفتاء على ا�ستقالل املقاطعة عن كندا،
و�أ�سفرت النتيجة عن ت�صويت  50.6%للبقاء �ضمن الإحتاد الكندي
و 49.4%لال�ستقالل.
 يف الثالثني من اكتوبر عام 1895م -:ولد الطبيب االملاين غرهارتدوماك ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1939
 يف الثالثني من اكتوبر عام 1900م -:ولد العامل الفنلندي رانيارغرانيت ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1967
 يف الثالثني من اكتوبر عام 1928م -:ولد عامل االحياء الدقيقةاالمريكي دانيال ناثانز ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام
.1978

اقوال ماثورة

من طرائف العرب
روي �أن عـ�ضد الدولة بعث القا�ضي
�أبا بكر الباقالين يف ر�سالة �إىل ملك
الروم  ،فلما و�صل �إىل مدينته عرف
ملك الروم خربه ومكانته من العلم
 ،ففكر امللك يف �أمره وعلم �أنه �إذا
دخل عليه لن يعمل كما يعمل رعيته
ب�أن يدخلوا على امللك وهم ركوع
بني يدي امللك  .ففكر ب�أن يو�ضع
�أمام امللك باب �صـغري ال ميكن لأي
�شخ�ص �أن يدخل منه اال �إذا كان
راكـعا ليدخل القا�ضي منه راكعا �أمام
امللك .فلما و�صل القا�ضي �إىل عند
امللك ور�أى الباب ال�صغري فطن بهذه
احليلة .عندها �أدار القا�ضي ظهره
للباب وحنى ظهره ودخل من الباب
وهو مي�شي �إىل خلفه  ،وقد �أ�سـتقبل
امللك بدبره حتى �صار بني يديه ثم
رفع ر�أ�سـه و�أدار وجـهه حيـنئذ للملك
 ،فعـلم امللك من فطـنـته وهابه.
 �شكا رجل �إىل طبيب وجع يف بطنهفقال -:ما الذي �أكلت؟ قال� -:أكلت
رغيفا حمرتقا .فدعا الطبيب بكحل
ليكحل املري�ض  ،فقال املري�ض
� -:إمنا �أ�شتكي وجع يف بطني ال يف
عيـني .قال الطبيب -:قد عرفت،
ولكن �أكحلك لتب�صر املحرتق ،فال
ت�أكله .
 يف عهد معاويه بن �أبي �سفيان ،كانيوجد فار�س ذائع ال�صيت �إ�سمه �شريك
بن الأعور ،وكان معاويه يتمنى �أن
يراه ،وذات يوم جاء �شريك ملجل�س
اخلالفه ،وعندما ر�آه معاويه وجده
دميم الوجه فقال له -:يا�شريك �أنت
دميم واجلميل خري من الدميم ،و�أنت
�شريك وما هلل من �شريك ،و�أنت �إبن
الأعور وال�سليم خري من الأعور .فقال
�شريك -:و�أنت معاويه وما معاويه �إال
كلبة عوت ف�إ�ستعوت الكالب ،و�أنت بن
حرب وال�سلم خريمن احلرب ،و�أنت
�إبن �أميه وما�أمية �أال�أمة ُ�ص ِغرت.

كلمة ال�سر
ا�شطب احرف الكلمات من ال�شبكة
يف جميع االجتاهات وعندما تنتهي
�سيبقى لديك احرف غري م�شطوبة

غرفة نوم فندقية تقع على قمة جبل!!..

بعيد ًا عن مفاهيم اخل�صو�صية
والعزلة التي تتمتع بهم غرف النوم
حتى يف الفنادق .يقدم هذا الفندق
يف �سوي�رسا مفهوم جديد متام�أً،
حيث تقع الغرف يف الهواء الطلق.
ومل يطلق فندق ""Null Stern Hotel
�سوى غرفتني فقط من هذا النوع.
تقع الأوىل على �إرتفاع � 6آالف قدم
فوق جبال الألب ال�سوي�رسية وتبلغ

قيمة الإقامة فيها  210دوالر �أمريكي
وتتوفر داخل
لليلة الواحدة.
الغرفة بع�ض الأ�سا�سيات فقط مثل
�رسير ملكي و�أدراج جانبية وم�صابيح
�صغرية� .أما عن احلمامات ف�أقرب
واحد يبعد حوايل  5دقائق عن
الغرفة �أ�سفل اجلبل.
كما تتوافر خدمة غرف مميزة فلكل
غرفة خادم خا�ص يح�رض الوجبات
ويعتني بالنزالء .وال تتوافر يف
الغرفة الأوىل �أي و�سائل ات�صال مثل
الهواتف النقالة والتلفاز ،وهذا
بالتحديد ما مييز الغرفة الثانية
التي يتوفر بها تلفاز ولكنه �إطار
فقط .حيث يقوم خادم الغرفة
الثانية بالوقوف داخل الإطار و�رسد
�أبرز الأخبار العاملية على النزالء.
و�أكدت �إدارة الفندق �أن الغرف مت
حجزها حتى نهاية العام اجلاري.

حافالت املدار�س يف اليابان لن جتد لها مثيل يف العامل!!..

تعترب بداية دخول املدر�سة
لأي طفل هي �أ�صعب الأوقات يف
طفولته ،ال �سيما و�أنها تكون
املرة الأوىل التي يبتعد فيها
عن �أمه و�أبيه ويرتك منزله
ل�ساعات مع �أطفال �آخرين
و�أنا�س ال يعرفهم.
يف اليابان يفكر امل�س�ؤولني
دوما يف كيفية تخفيف ال�ضغط
ً
على ه�ؤالء الأطفال ،ومن بني
الأفكار التي مت تنفيذها هي تغيري �شكل وواجهة حافالت املدار�س التي ت�سري
يف �شوارع اليابان.
و�أ�صبحت حافالت املدار�س �أداة من �أدوات جذب الأطفال والتالميذ �إىل املدار�س
بعد �أن كانت عالمة بداية رحيلهم عن منزلهم للذهاب �إىل مكان قد ال يحبونه
ب�سبب عدم اعتيادهم عليه بحكم �أنهم مازالوا �أطفال.
و�أخذت �أ�شكال حافالت املدار�س �شخ�صيات كارتونية �شهرية يعرفها �أطفال
اليابان وكذلك �أطفال العامل ،حيث �أن �أفالم الأمني الياباين من �أ�شهر الأعمال
الكارتونية يف العامل.

املالكمة ريا�ضة القطط املف�ضلة للدفاع عن
النف�س والتغلب على الآخرين!..

القطط �أكرث احليوانات الأليفة
قربا من الإن�سان ،يربيها كثري
ً
من الأ�شخا�ص ،حتى �أ�صبحت فرد
تكون بالرتتيب كلمة ال�رس.
كلمة ال�سر:
دولة _ عربية _ افريقية _
ازدهرت _ فيها _
واحدة _ من _

رئي�س يف العديد الأ�رس ،وبالتايل،
ف�إنها حتتاج �إىل القيام مبزيد من
الأ�شياء .وتعترب الريا�ضة هي
الأن�شطة الأكرث طل ًبا للحيوانات
الأليفة ،ال�سيما القطط ،مثل فنون
الدفاع عن النف�س واجلري و�أحيانً ا
كرة القدم.
ويف هذه ال�صور تظهر القطط
وهي حالة ت�أهب ملمار�سة ريا�ضة
املالكمة ،ما ي�ؤكد ا�ستعداد القطط
لإظهار اجلانب الغري �أليف منها
وقت �شعورها باخلطر.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
اكرب _ احل�ضارات _ الب�رشية _
يف _ التاريخ
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