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

ارتريا ت�شارك يف م�ؤمتر مكافحة الت�صحر �سكان منطقة مرات يطالبون بحل ا�شكالية مياه ال�شرب
طالب �سكان مرات يف مديرية قلب
يف االجتماع الذي عقده لهم حاكم
اقليم عن�سبا ال�سيد /علي حممود
الن�شاء م�رشوع مياه �رشب �صاحلة.
وذكرا بان االبار التي كانت
تخدمهم تقل�صت مياهها مع جتميع
القرى ،منا�شدين احلكومة اليجاد
حلول مدركني �صعوبة الو�ضع
وامل�شكلة.
من جهته او�ضح ال�سيد /علي
حممود حاكم االقليم عن القيام
مبهام بجثية حلل اال�شكالية ،داعيا
املواطنني مل�ضاعفة ان�شطة النفري
.
من جهته قال مدير مديرية قلب
ال�سيد /مياين مربهتو ان القرى

املتباعدة يف مناطق قروح وبيلتا
ومرات تتجمع يف مناطق مهدا وبيلتا
ومارات  ،ويجري العمل الكمال
م�شاريع املياه التي ا�رشفت على
االكتمال.
وا�شار ال�سيد /مياين اىل ان
املواطنني ي�سريون اعماال جادة
يف �صيانة و�شق الطرق وقد اختتم
بناء مدر�سة �شيدت خلدمة ال�سكان
املجتمعني من منطقة ظرب.
وقدم املجتمعون اراء بناءة من
�ضمنها منح اهتمام اكرب لطريق قلب
 �شعب واجراء بحث دقيق لتنفيذامل�شاريع املو�ضوعة قيد التنفيذ
وتطوير مدر�سة مرات االبتدائية اىل
مدر�سة متو�سطة وغريها من االراء.

حلحل :ت�شييد �سد لتامني مياه ال�شرب مب�ساهمة �شعبية
�شاركت ارتريا يف م�ؤمتر االمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر الرابع
ع�رش املنعقد يف مدينة نيو دلهي
بالهند.
املنعقد من الثاين
ؤمتر
�
امل
رض
وح�
ُ
ُ
ُ
من �سبتمرب وحتى الثالث ع�رش منه
حوايل �ستة �آالف �شخ�ص من 190
دولة.
و�ضم وفد ارتريا يف امل�ؤمتر،

�سفري ارتريا يف الهند ال�سيد �/أمل
ظهايي واملدير العام لق�سم التنوع
الزراعي بوزارة الزراعة ال�سيد /
حروي ا�سقدوم.
قدمت ارتريا يف امل�ؤمتر تو�ضيح ًا
م�صحوب ًا بعر�ض بال�صوت وال�صورة
واملل�صقات عن �أن�شطتها ملكافحة
اجنراف الرتبة وتخ�صيبها.
كما اعد الفنان اال�ستاذ هبتي ولد

م�سقانا  35لوحة توعوية بعنوان
ٍ
لبيئة خ�رضاء" تعك�س مكافحة
"الفن
الت�صحر والت�شجري وفوائده.
وتعمل مبادرة مكافحة الت�صحر
لالمم املتحدة التي تا�س�ست عام
ٍ
ٍ
دولية مرتبطة
مبعاهدة
1994
بالبيئة والتنمية ،تعمل الدارة
تنمية م�ستدامة لالرا�ضي ومكافحة
الت�صحر.

ي�شيد يف مديرية حلحل �سد مب�ساهمة اهلية وا�سعة الثراء املياه اجلوفية
وتامني مياه ال�رشب وتو�سعة االن�شطة الزراعية.
واو�ضح املهند�س حروي تخلي ماريام ع�ضو الزراعة يف املديرية بان ال�سد
الذي بد�أ ت�شييده يف �شهر فرباير � 2019سوف يكتمل يف �شهر اكتوبر القادم
بالكامل.
وا�شار اىل ان ال�سد الذي ي�سع  45الف مرت مكعب من املياه يتوقع ان ينمي
ع�رشة هيكتار ا�سفله.
وافاد م�س�ؤول متابعة امل�شاريع يف املديرية ال�سيد /حممد ادري�س عبد الله
بان م�ساهمة � 180شخ�ص يوميا ظل ي�سهم كثريا يف اجناح العمل.
من جهته ا�شاد مدير املديرية ال�سيد /قرماظيون ابرها مبعرفة ال�سكان على
جوانب الق�صور واتخاذ املبادرة حللها ،وعرب عن امنياته لتنتفي م�شكلة قلة
املياه واختتام عملية الت�شييد يف اوانها ،م�ست�شهد ًا بال�سدود امل�شيدة يف
�ضواحي ماي اولد وعد حزباي وحلحل .

بارنتو :دورة تاهيلية للعناية باالطفال ت�أهيل قادة مراكز ال�شرطة يف �إمباتكال
ذوي االعاقات املزمنة و الذهنية

ذوي

نظمت يف مدينة بارنتو دورة تاهيلية حول العناية باالطفال
االعاقات املزمنة واالمرا�ض الذهنية امتدت خلم�سة ايام.
واو�ضح م�س�ؤول مكتب اجلمعية يف اقليم القا�ش -بركة ال�سيد /كبدوم
ا�سمال�ش بان الهدف من الدورة هو رفع وعي املجتمع املدين واالباء
بخ�صو�ص العناية الالزمة لالطفال من ذوي االعاقات املزمنة والذهنية
و�رضورة خلق افاق مالئمة للعناية بهم.
واو�ضح عن ت�سجيل  580من االطفال ذو ي االعاقات املزمنة واالمرا�ض
الذهنية يف مديريات بارنتو واغردات وقلوج واعايل القا�ش وت�سني
و�شامبقو  ،كما مت تاهيل �ست ا�رس ترعاها املر�أة يف مديرية بارنتو
مبنحها املتاجر واملوا�شي بكلفة  180الف نقفة  ،وذلك وفق خطة الدعم
املو�ضوعة .من جهته قال خبري االعاقات املزمنة واالمرا�ض الذهنية يف
م�ست�شفى بارنتو املرجعي ال�شاب /تخلوم ت�سفاماريام "ان الدورة تركزت
حول مهارات العناية باالطفال ذوي االعاقة املزمنة والذهنية واحلد
من التمييز واملعاجلة والتقاليد البالية ،واال�رضار الناجمة عن عدم
االعرتاف بال�ضحايا.
هذا ووزعت اجلمعية الوطنية لالعاقة املزمنة واالمرا�ض الذهنية يف
املنا�سبة عربات الدفع اليدوي للمعاقني ذو االحتياجات اخلا�صة.

جهود لتح�سني او�ضاع املعاقني يف نقفة

حققت جهود تاهيل املعاقني
وايجا َد م�صدرِ دخلٍ لهم لتح�سني
او�ضاعهم املعي�شية نتائج مر�ضية
يف مديرية نقفة.
واو�ضح ع�ضو اللجنة التنفيذية
وم�س�ؤول التنظيم واملعلومات
يف جمعية معاقي احلرب ال�سيد
ابرهام كفلي ظيون يف االجتماع
الذي عقده يف الثالثني من اغ�سط�س

مبدينة نقفة لبحث ان�شطة حت�سني
معي�شة املعاقني� ،أو�ضح عن جهود
قوية تبذل مل�شاركة املعاقني يف
كافة املجاالت و�ضمان حقوقهم
اال�سا�سية.
من جانبها او�ضحت ع�ضوة
اجلمعية ال�سيدة /لوت�شيا مربهتو
ان اجلمعية تعمل لدرا�سة او�ضاع
االع�ضاء الراهنة لتقدمي الدعم

نَ ظَّ َم مركز الكفاءة امل�ؤ�س�سية
ب�إمباتكال دورة تاهيلية لقادة
مراكز ال�رشطة يف الفرتة من الثاين
والع�رشين وحتى احلادي والثالثني
من اغ�سط�س.
واو�ضح من�سق الربنامج ال�سيد /
يونا�س قربهويت يف ختام الدورة
التاهيلية ان التاهيل ت�ضمن
االدارة والقيادة وتطوير ثقافة
العمل اجلماعي والعمل امل�ؤ�س�سي
وت�شجيع العمل اخلالق.

من جانبه او�ضح مدير مركز
الكفاءة امل�ؤ�س�سية االرترية الدكتور
ابيل هبتماريام �،أن التاهيل ارتكز
على جتربة امل�شاركني لتحقيق
الكفاءة امل�ؤ�س�ساتية ،ويتحقق
ذلك بتطبيق الدرا�سة املقدمة يف
العمل.
واو�صى قائد �رشطة ارتريا العقيد
حماري ظقاي ب�رضورة دعم التجربة
بالتاهيل املقدم لتوجيه العمل
بكفاءة ،ونقل املعرفة املكت�سبة

اىل زمالئهم� ،شاكرا مركز الكفاءة
امل�ؤ�س�سية.
وا�شارت ممثلة امل�شاركني يف
الدورة التاهيلية �أن الدرا�سة كانت
�إ�رشافية و�ست�ساعدهم يف العمل.
وتلقى املتدربون ال�شهادات من
يد قائد ال�رشطة العقيد حماري
ظقاي ومدير مركز ارتريا للكفاءة
امل�ؤ�س�سية الدكتور ابيل هبتماريام،
ومدير مديرية قندع ال�سيد /عمر
احلاج يحيى.

االقت�صادي وجتنيبهم االتكالية.
ٍ
و�سيلة
وطالب املجتمعون بايجاد
ملتابعة او�ضاع املعاقني ال�صحية
وح�صولهم على اخلدمات ال�صحية

ِ
فر�ص القرو�ض
وفتح
عن قرب،
َ
�سواء عرب اجلمعيات او الأفراد
لتح�سني او�ضاعهم املعي�شية.
واختار االجتماع ممثلي املديرية

الرابع

للم�شاركة يف امل�ؤمتر
جلمعية معاقي احلرب.
ٌ
مماثل يف
اجتماع
وكان قد ُع ِق َد
ٌ
مدينة افعبت.
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بومبيو يدعو حلفاء وا�شنطن �إىل االن�ضمام للعقوبات اجلديدة �ضد �إيران ال�شرطة الأفغانية متنع وقوع جمزرة بحق � 400أجنبي

اخلارجية
وزير
دعا
الأمريكي مايك بومبيو جميع
حلفاء بالده �إىل االن�ضمام
للعقوبات الأمريكية اجلديدة
املفرو�ضة على وكالة الف�ضاء
ومركز للبحوث الف�ضائية
ا لإيرانية.
وكتب بومبيو يف تغريدة
على ح�سابه يف موقع "تويرت":
"ندعو حلفاءنا �إىل االن�ضمام
ملنع الراعي العاملي للإرهاب
من تطوير برناجمه املتنامي

لل�صواريخ البالي�ستية".
و�أ�ضاف" :لأول مرة ،فر�ضت
الواليات املتحدة عقوبات على

وكالة الف�ضاء الإيرانية
كانت
التي
املدنية،
تقوم بتطوير تكنولوجيا
الإطالق الف�ضائي لل�صواريخ
البال�ستية".
وقد �أعلنت وا�شنطن يف
وقت �سابق من يوم الثالثاء،
فر�ض عقوبات جديدة �ضد
�إيران ،ا�ستهدفت وكالة
الف�ضاء الإيرانية ومركز
الأبحاث الف�ضائية ومعهد �أبحاث
الف�ضاء يف البالد.

جماعات مدافعة عن حقوق الإن�سان يف ميامنار ت�ؤكد :ان الدولة
متنح الروهينغا بطاقات جتردهم من جن�سيتهم

�أكدت جماعة مدافعة عن حقوق
الإن�سان� ،أن �سلطات ميامنار جترب
�أفرادا من �أقلية الروهينغا امل�سلمة
حتت تهديد ال�سالح على قبول
بطاقات هوية ت�صنفهم �أجانب مما
يحرمهم من فر�صة احل�صول على
ا جلن�سية .
التنفيذي
الرئي�س
وقال

جلماعة "فورتيفاي رايت�س"
ماثيو �سميث� ،إن "حكومة
ميامنار حتاول تدمري �شعب
الروهينغا عرب عملية �إدارية
جتردهم فعليا من احلقوق
ا لأ�سا�سية".
�أعدته
تقرير
و�أ�شار
اجلماعة� ،إىل �أن احلكومة
جترب �أبناء ا لأقلية امل�سلمة على
قبول بطاقات التحقق من الهوية
الوطنية التي ت�صنفهم على �أنهم
" �أجانب".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "ال�سلطات
عذبت الروهينغا وفر�ضت قيودا
على حرية حركتهم يف �إطار تنفيذ
عملية بطاقات التحقق من الهوية

الوطنية".
من جهته ،نفى املتحدث با�سم
جي�ش ميامنار اللواء تون تون نيي،
االتهامات ب�إجبار �أي �شخ�ص على
قبول بطاقات الهوية حتت تهديد
ال�سالح �أو عن طريق التعذيب.
وقال" :هذا غري �صحيح وبالتايل
لي�س لدي ما �أقوله".
ميامنار
حكومة
وحترم
غالبية الروهينغا من اجلن�سية،
وينظر �إليهم ب�شكل عام على
�أنهم مهاجرون غري �رشعيني من
بنغالدي�ش املجاورة ،على الرغم
من �أن الكثريين منهم يقولون� ،إن
"جذورهم ترجع �إىل والية راخني يف
غرب ميامنار".

�أعلنت وزارة
الأفغانیة
الداخلیة
مقتل � 16شخ�صا وجرح
� 119آخرين ،معظهم
مدنيون� ،إثر انفجار
�سیارة مفخخة يف
كابل ،و�أكدت الوزارة
منعها جمزرة بحق
�أكرث من � 400أجنبي .
ن�رصت
و�أو�ضح
املتحدث
رحیمي،
با�سم الوزارة ،يف
ت�رصيحات �صحفية،
اول ام�س الثالثاء� ،أن
التفجری ا�ستهدف جممع (القریة اخل�رضاء) ال�سكني يف املنطقة الأمنیة بالعا�صمة
كابل ،الذي ی�ضم مكاتب و�أماكن �إقامة الأجانب.
و�أ�ضاف املتحدث� ،أن خم�سة �أ�شخا�ص كانوا متورطنی بالهجوم ،قتلوا بعد
�أن داهمت القوات اخلا�صة املنطقة.
و�أفاد بع�ض م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي ،ب�أن "طالبان" ا�ستهدفت
يف هجومها �أهم موقع يف املنطقة الأمنية بالعا�صمة "القرية اخل�رضاء"� ،أثناء
تواجد نحو  500من املخابرات واجلي�ش الأمريكي فيها .و�أكد ه�ؤالء مقتل �أكرث
من � 20أمريكيا و�إ�صابة ع�رشات �آخرين.
و�أ�شار رحیمي �إىل �أن ،التفجری �أدى �أی�ضا �إىل انفجار حمطة البنزین القریبة
من املوقع ،م�ؤكدا �أن �أفراد ال�رشطة متكنوا من �إنقاذ � 400أجنبي على الأقل.
ووفقا لو�سائل الإعالم املحلیة� ،أعلن املتحدث با�سم "طالبان" ذبیح الله
جماهد ،م�س�ؤولیة احلركة عن التفجری.
وی�أتي الهجوم يف الیوم نف�سه ،الذي قدم فیه مبعوث الوالیات املتحدة
اخلا�ص ل�ش�ؤون امل�صاحلة يف �أفغان�ستان زملاي خلیل زاد ،للحكومة يف كابل
م�سودة اتفاق مع "طالبان" بعد �شهور من املفاو�ضات يف قطر.
وتت�ضمن امل�سودة �سحب خم�سة �آالف ع�سكري ،من خم�س قواعد لقوات التحالف
الدويل خالل  135یوما ،ويف املقابل تتعهد "طالبان" ،باحلد من العنف يف
كابل ووالیة باروان اجلنوبیة ،حیث توجد �أكرب قاعدة للقوات الدولیة.

الإع�صار "لينغ-لينغ" يقرتب من كوريا اجلنوبية

الربملان الربيطاين ي�صوت ل�صالح خروج اململكة من االحتاد االوروبي دون اتفاق
�صوت جمل�س العموم
الربيطاين ل�صالح ت�رشيع
مينع خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي من دون
اتفاق.
وحظي الت�رشيع بت�أييد
 328ع�ضوا يف املجل�س،
مبن فيهم عدد من معار�ضي
"بريك�ست" من احلزب
املحافظ ،مثل الوزيرين
ال�سابقني فيليب هاموند
وكينيث كالرك ،فيما
�صوت  301من النواب �ضد الت�رشيع
املذكور.
وميهد هذا الت�رشيع الطريق �إىل
الت�صويت الأربعاء على ت�أجيل
"بريك�ست" مرة �أخرى ،حتى  31يناير
املقبل� ،إن مل يتمكن رئي�س الوزراء
بوري�س جون�سون من التو�صل �إىل
اتفاق مع االحتاد الأوروبي ،يح�صل
على موافقة الربملان.
وعقب الت�صويت ،الذي تعترب
نتائجه �أول هزمية كبرية جلون�سون
يف الربملان ،اتهم رئي�س الوزراء
النواب امل�صوتني ل�صالح الت�رشيع
الآنف الذكر بعرقلة م�سار "بريك�ست"،
وحذرهم من عواقب قرارهم.
وقال جون�سون �إن "الربملان بات
على و�شك �إحباط �أي �صفقة قد نتو�صل
�إليها يف بروك�سل ،لأن الت�صويت
�سي�سلم ال�سيطرة على املفاو�ضات
لالحتاد الأوروبي".
و�أ�ضاف �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل مزيد
من املماطلة والغمو�ض ،و�أن االحتاد
الأوروبي �سيكون قادرا على حتديد مدة
بقاء �أع�ضائه بنف�سه.
وهدد جون�سون ب�إجراء انتخابات
برملانية مبكرة يف حال ت�صويت
الربملان ل�صالح ت�أجيل "بريك�ست".
وقال�" :أنا ال �أريد انتخابات،
واملجتمع ال يريد انتخابات .ولكن
يف حال �صوت الربملان ل�صالح
م�رشوع القانون (حول الت�أجيل) غدا
�سي�ضطر املجتمع الختيار من �سيذهب

�إىل بروك�سل يوم � 17أكتوبر لرتتيب
الأمور وقيادة البالد �إىل الأمام".
و�رصح جون�سون ب�أن "اجلميع
�سيعرفون �أنه �إذا كنت �أنا رئي�سا
للوزراء ،ف�س�أذهب �إىل بروك�سل من �أجل
عقد �صفقة و�س�أح�صل على ال�صفقة ،و�إن
مل يحدث ذلك ،ف�إننا �سنن�سحب يف 31
�أكتوبر يف كل حال من الأحوال".

واتهم جون�سون زعيم حزب
العمال املعار�ض جريميي كوربني
ب�أنه "�سيقبل ب�أي �شيء تطالب به
بروك�سل ،و�سي�ستمر اجلدل حول
"بريك�ست" ل�سنوات طويلة".
يذكر �أن ان�سحاب بريطانيا من
االحتاد كان من املقرر �أن يتم يوم
 29مار�س املا�ضي ،لكن الربملان
الربيطاين مل يوافق على االتفاق
مع بروك�سل ،الذي تو�صلت �إليه
رئي�سة الوزراء ال�سابقة ترييزا
ماي .ومت ت�أجيل "بريك�ست" �إىل
� 31أكتوبر املقبل.
وي�سعى بوري�س جون�سون لإدخال
تعديالت على االتفاق الذي مت التو�صل
�إليه ،وخا�صة يف ما يتعلق بالنظام
اجلمركي على حدود �إيرلندا� ،أو
اخلروج من االحتاد بدون �أي اتفاق،
الأمر الذي يرف�ضه الربملان.

ذكرت وكالة الأر�صاد اجلوية
الكورية اجلنوبية �أن اقرتاب �إع�صار
"لينغ-لينغ " يثري خماوف من �أن
يلحق �أ�رضارا حيث �أنه م�ستمر يف
اكت�ساب قوة يف الوقت الذي يتجه
فيه �شماال �صوب البالد.
وذكرت هيئة الأر�صاد اجلوية
الكورية اجلنوبية� ،أن "العا�صفة
املدارية ،التي ن�ش�أت يف غرب املحيط
الهادئ يوم االثنني املا�ضي ،ت�سري
حاليا يف اجتاه ال�شمال الغربي على

اتهام لوزير داخلية �إيطاليا با�ستغالل ال�سلطة ملعاقبة املهاجرين
اتهم لوكا كازاريني
�شبكة
يف
امل�س�ؤول
( Mediterranea
،)Saving
Humans
وزير الداخلية الإيطايل،
�سالفيني،
ماثيو
ب�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة
وم�صادرة �سفينة (ماري
يونيو) التي ت�ساعد
املهاجرين.
وقال النا�شط الإن�ساين
الإيطايل لوكا كازاريني،
�إن "م�صادرة �سفينة "ماري
يونيو" كانت مبثابة
اال�ستخدام ال�سيء والوا�ضح جدا
لل�سلطة الوظيفية ،بل وحتى مبثابة
االنتقام الو�ضيع ،من جانب وزير
الداخلية الإيطايل ماثيو �سالفيني.
و�أ�ضاف كازاريني ،تعليقا على
م�صادرة ال�سفينة املذكورة من قبل

ال�رشطة املالية الإيطالية الليلة
املا�ضية بعد ب�ضع دقائق من
دخولها �إىل املياه الإقليمية� ،إن
�سالفيني �أراد "القيام بهذه املزحة
ال�سمجة يف �آخر خم�س دقائق له يف
وزارة الداخلية".

كازاريني،
وقال
املتواجد يف املر�سى على
بعد �أقل من ثالثة �أميال عن
�سواحل جزيرة المبيدوزا،
يف ت�رصيحات ملجموعة
الإعالمية
"�أدنكرونو�س"
الإيطالية ،الثالثاء" :كل
ذلك �سخف .لقد ح�صلنا
على �إذن من مكتب قيادة
قوات حماية امليناء الليلة
املا�ضية .لقد دخلنا املياه
الإقليمية بعد ا�ستالمنا الإذن
بذلك".
و�أكد النا�شط �سخطه
بالقول" :هذا ا�ستغالل خطري
للمن�صب ،وهناك حمامون عديدون
يعملون يف هذه الق�ضية .يجب �أن
نظهر وللمرة الألف� ،أن الرجل
الذي �شغل هذا املن�صب ا�ستخدمه
للقيام ب�أ�شياء غري قانونية".

�سطح البحر على بعد  650كم جنوب
غرب تايبه بتايوان ب�رسعة  9كم يف
ال�ساعة اعتبارا من ال�ساعة � 9صباح
يوم الثالثاء".
وو�صل ال�ضغط املركزي للإع�صار
 994هكتوبا�سكال ( .)hPaوقالت
الوكالة �إن �أق�صى �رسعة للرياح قرب
مركز الإع�صار كانت  76كيلومرتا يف
ال�ساعة ،ويبلغ قطر الرياح 250
كيلومرتا.
ومن املتوقع �أن تقرتب العا�صفة
املدارية من البحر على بعد حواىل
 310كم جنوب غرب جزيرة جيجو
�أق�صى جنوب كوريا يف حوايل ال�ساعة
التا�سعة �صباح اجلمعة،و�ست�صل على
بعد حواىل  110كم �شمال غرب ميناء
غون�سان الغربى الواقع على بعد
 274كم جنوب �سيئول ،يف ال�ساعة
التا�سعة �صباح اليوم التايل ،وفقا
لهيئة الأر�صاد.
وقال يون كي-هان خبري الأر�صاد
اجلوية يف الهيئة "تزداد قوة لينغ-
لينغ نظرا لأنه مير ببطء يف الوقت
احلايل على البحار التي ترتفع فيها
درجات احلرارة".
و�أ�ضاف "من املحتمل �أن تت�أثر
البالد بالإع�صار املو�سمي الثالث
ع�رش لهذا العام ب�شكل رئي�سي يوم
اجلمعة و�صباح ال�سبت ".ولكنه
�أ�شار �إىل �أنه من ال�سابق لأوانه
حتديد الأرا�ضي التي �سي�صل �إليها
الإع�صار.
و�أ�ضاف �أن مركز الإع�صار من
املتوقع �أن يكون على بعد حوايل
 40كم �شمال غرب �سيئول ظهر يوم
ال�سبت.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

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

العدد (لثاين )2 -

رئي�س الوزراء ال�سوداين ّ
ي�ستعد للإعالن عن حكومتة اجلديدة احلكومة امل�صرية :م�صر �أكرث بالد العامل جفافا

يك�شف رئي�س الوزراء ال�سوداين
اجلديد عن �أول حكومة منذ الإطاحة
بالرئي�س عمر الب�شري خالل � 48ساعة،
وفق ما �أعلن جمل�س ال�سيادة االنتقايل
احلاكم اول ام�س الثالثاء ،بعد
مع�ضالت واجهتها املرحلة االنتقالية.
وكان من املفرت�ض �أن يعلن رئي�س
الوزراء عبدالله حمدوك ،اخلبري
االقت�صادي ال�سابق يف الأمم املتحدة
الذي توىل مهامه ال�شهر املا�ضي،
ام�س الأربعاء �أ�سماء الوزراء
الرئي�سيني يف حكومته وفق خريطة
الطريق املعلنة.
لكن مت ت�أجيل الإعالن عن ت�شكيلة
احلكومة الجراء مزيد من املباحثات
ب�ش�أن املر�شحني الذين اقرتحتهم
احلركة االحتجاجية التي قادت �أ�شهرا
من التظاهرات �ضد الب�شري ،واملجل�س
الع�سكري الذي �أطاح به يف �أبريل.
والثالثاء املا�ضي ت�سلم حمدوك
قائمة ت�ضم  49مر�شحا ل 14وزارة.
وقال جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف
بيان �إن "الإعالن عن احلكومة �سيتم
خالل � 48ساعة ك�أق�صى حد".
و�أجرى جمل�س ال�سيادة الذي ي�ضم
مدنيني وع�سكريني ،حمادثات مع
حمدوك حول �أ�سباب الت�أخري.

وقال املجل�س يف
بيانه �إن رئي�س الوزراء
�أكد "رغبته يف �أن تكون
احلكومة �أكرث متثيال
لواليات ال�سودان".
و�أ�ضاف البيان �أن
رئي�س الوزراء يريد
�أي�ضا �ضمان "مقت�ضيات
التوازن اجلندري".
وناق�ش االجتماع مع
حمدوك م�س�ألة ت�شكيل
جلنة تكلف حمادثات
ال�سالم مع املجموعات امل�سلحة.
يف  17اغ�سط�س وقعت قوى احلرية
والتغيري ،حركة االحتجاج الرئي�سية،
واملجل�س الع�سكري االنتقايل ر�سميا
اتفاقية ن�صت على ت�شارك ال�سلطة
عر�ضت ر�ؤيتهما لفرتة انتقالية مدتها
� 3سنوات.
ون�صت االتفاقية على ابرام اتفاقات
�سالم مع املجموعات امل�سلحة يف
املناطق النائية خالل � 6أ�شهر.
ووعد حمدوك "بوقف احلرب وبناء
�سالم دائم" يف ال�سودان.
و�شنت جمموعات م�سلحة من مناطق
دارفور والنيل االزق وجنوب كردفان،
حروبا ا�ستمرت �أعواما �ضد القوات

�أعلنت �سلطات مايل عن
مقتل � 14شخ�صا على الأقل
و�إ�صابة � 24آخرين جراء
تفجري ا�ستهدف حافلة
ركاب بو�سط البالد.
و�أو�ضح وزير الأمن
�سليف تراوري ،اول ام�س
الثالثاء" :لدينا  14قتيال
و 24جريحا 7 ،منهم يف
حالة خطرية" ،دون �أن
يعلق على اجلهة التي تقف وراء
التفجري.
وانفجرت عبوة نا�سفة مزروعة يف
الطريق �أثناء مرور احلافلة مبنطقة

موبتي التي ت�شهد بني حني و�آخر
مواجهات �إثنية بني امللي�شيات
امل�سلحة املحلية .وكان على منت
احلافلة  60راكبا حلظة االنفجار.

احلكومية.
وال�سبت� ،أعلنت �أربع حركات متمردة
يف دارفور �أنها "�ستتفاو�ض مع ال�سلطات
االنتقالية بر�ؤية موحدة" دون �أن تقدم
تفا�صيل.
ويف بيانه قال جمل�س ال�سيادة
�إنه �سيجري مزيدا من املحادثات مع
حمدوك الأربعاء.
وهذه لي�ست �أول مع�ضلة تواجه
املرحلة االنتقالية بعد عقود من احلكم
ال�سلطوي يف ال�سودان.
فقد تاخر الإعالن عن �أع�ضاء جمل�س
ال�سيادة املكون من  11ع�ضوا ليومني
ب�سبب خالفات يف مع�سكر حركة
االحتجاج ،قبل الك�شف عنه يف 21
�أغ�سط�س.

قال وزير املوارد
والري
املائية
امل�رصي� ،إن م�رص
من �أكرث بالد العامل
جفافا ،حيث �إن % 95
من �أرا�ضيها �صحراء،
ونهر النيل ميثل ما
يزيد عن  % 95من
م�صادرها املائية.
و�أو�ضح الوزير يف
كلمته التي �ألقاها
�أمام املنتدى العاملي
الثالث للري وال�رصف
يف مدينة بايل الإندوني�سية خالل الفرتة من � 1إىل � 4سبتمرب �أنه" :يجب
التن�سيق بني دول املنابع ودول امل�صب عند تنفيذ �أي من�ش�آت على جمرى
النيل مبا ال يت�سبب يف حدوث �أية �أ�رضار لأي من الدول ويحقق يف الوقت
نف�سه متطلبات التنمية يف دول املنابع".
وعر�ض وزير الري ا�سرتاتيجية م�رص لإدارة املوارد املائية اعتمادا على
 4حماور ،هي :تنقية وحت�سني نوعية املياه ،وتر�شيد ا�ستخدامات املياه،
وتنمية املوارد املائية ،بالإ�ضافة �إىل تهيئة البيئة املالئمة.
و�أو�ضح �أن حت�سني نوعية املياه متثل الأولوية يف تطبيق اال�سرتاتيجية؛
يف ظل �إعادة ا�ستخدام  33%من املوارد املائية ،ومن املخطط �أن تزيد �إىل
 40%خالل العامني املقبلني ،وبذلك تكون كفاءة ا�ستخدام املياه يف م�رص
هي الأعلى بني �أقرانها من الدول الإفريقية.

مايل  :تفجري حافلة يت�سبب يف مقتل � 14شخ�صا و�إ�صابة �أكرث من  20حريق مروع يلتهم �أنابيب لنقل الغاز يف مدينة �آ�سفي املغربية
يذكر �أن مايل تعاين منذ
نحو �سبع �سنوات من انت�شار
عنف م�سلح يف مناطق متفرقة
ب�شمال وو�سط البالد ،بعد
�أن وقع ال�شمال يف �أيدي
جماعات م�سلحة يف مار�س
 ،2012ثم امتد العنف �إىل
مناطق الو�سط يف .2015
و�ساعد التدخل الع�سكري
الذي بد أ� يف يناير 2013
مببادرة من فرن�سا يف تراجع قوة
ونفوذ اجلماعات امل�سلحة باملنطقة،
لكن مناطق ب�أكملها يف �شمال وو�سط
مايل ما زالت خارجة عن ال�سيطرة.

نتنياهو :ك�شفنا من�ش�أة ثانية لـ"حزب اهلل" لت�صنيع ال�صواريخ

قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو� ،إن اجلي�ش
الإ�رسائيلي اكت�شف من�ش�أة �أخرى
لـ"حزب الله" اللبناين ،ت�صنع
�صواريخ دقيقة ميكن توجيهها،
مبا�رشة �إىل �ضواحي مدينة حيفا.
و�أ�ضاف نتنياهو �أنه �أوعز للجهات
الإ�رسائيلية املخت�صة "مبنع �أعدائنا
من الت�سلح ب�صواريخ دقيقة"،
م�ضيفا "�أنه يعمل على ذلك "دون
هوادة".
وكانت م�صادر �إ�رسائيلية ك�شفت،
م�ساء اول ام�س الثالثاء� ،أن "حزب
الله" �أقام موقعا لإنتاج وحتويل
ال�صواريخ الدقيقة ،قرب بلدة النبي

�شيت يف البقاع
ا للبنا ين ،
وذلك يف �إطار
م�رشوع �إنتاج
ا ل�صو ا ر يخ
الدقيقة.
و ذ كر ت
امل�صادر� ،أن
"هذه املن�ش�أة
يف
�أقيمت،
ال�سنوات الأخرية كموقع لإنتاج
الو�سائل القتالية ،ب�إ�رشاف �إيران
وحزب الله ،حيث مت م�ؤخرا ر�صد
عمليات �إ�ضافية تهدف ال�ستخدامها
كموقع لإنتاج وحتويل ال�صواريخ

�إىل دقيقة".
ويف �إطار هذه الأعمال يتم �إن�شاء
خط �إنتاج للأ�سلحة الدقيقة ،ويتم
نقل املعدات اخلا�صة واحل�سا�سة
�إىل املوقع ح�سب امل�صادر ذاتها.

الق�ضاء التون�سي يرف�ض طلب الإفراج عن رجل االعمال املر�شح القروي

�أفادت و�سائل �إعالم تون�سية
ب�أن حمكمة اال�ستئناف رف�ضت طلب
الإفراج عن رجل الأعمال املر�شح
النتخابات الرئا�سة التون�سية نبيل
القروي ،الذي مت اعتقاله ال�شهر

املا�ضي.
وكالة
ونقلت
�إفريقيا
تون�س
للأنباء عن حمامي
القروي كمال بن
م�سعود ،قوله� ،إن
هيئة الدفاع تقدمت
مبطلب الإفراج عن
القروي ،يوم 27
�أغ�سط�س املا�ضي.
و�أ�ضاف املحامي
�أن الهيئة �ستعقد الأربعاء اجتماعا،
للنظر يف الإجراءات املزمع
اتخاذها.
من جهتها ،ا�ستنكرت حملة

�شهد جممع "املركب ال�رشيف
للفو�سفات" مبدينة �آ�سفي يف
املغرب ،اول ام�س الثالثاء ،حالة
ا�ستنفار و�صفت بالكبرية� ،إثر اندالع
حريق مبجموعة من الأنابيب داخل
�إحدى ور�ش املجمع.
وذكرت م�صادر مطلعة� ،أن النريان
�شبت يف �أنابيب خم�ص�صة لنقل
الغاز ،فيما ت�صاعد دخان كثيف يف
�سماء مدينة �آ�سفي ،يف الوقت الذي
و�صلت فيه فرق الإطفاء التابعة
للمجمع ال�رشيف للفو�سفات� ،إىل

القروي قرار رف�ض الإفراج عنه،
معتربة القرار "�سيا�سيا ،ال عالقة له
بالقانون وال بالإجراءات" .وو�صفت
املر�شح ب�أنه "�سجني �سيا�سي".
يذكر �أن قوات الأمن التون�سية
�أوقفت نبيل القروي ،وهو رئي�س
حزب "قلب تون�س" ،يوم � 23أغ�سط�س
املا�ضي ،وذلك على خلفية ق�ضية
رفعتها �ضده منظمة "�أنا يقظ"،
بتهمة التهرب اجلبائي وتبيي�ض
الأموال.
ومن املقرر �أن جتري انتخابات
الرئا�سة يف تون�س يوم � 15سبتمرب
اجلاري .ويتناف�س على من�صب
الرئا�سة  26مر�شحا

مكان احلادث،
�أجل
من
ال�سيطرة على
احلريق.
و �أ كد ت
امل�صادر ذاتها
عدم وقوع �أي
خ�سائر ب�رشية
�ضمن العاملني
ور�شات
يف
ملجمع
ا
وجتري
للفو�سفات،
ال�رشيف
حاليا ،عملية جرد لتحديد اخل�سائر
املادية.
و"املركب ال�رشيف للفو�سفات"
Office
Chérifien
des
 ،Phosphatesهو جمموعة �رشكات
مغربية ،متخ�ص�صة يف ا�ستخراج
و�إنتاج وبيع الفو�سفات وم�شتقاته.
تعترب املجموعة من ال�رشكات
الرائدة على امل�ستوى العاملي يف
�سوق الفو�سفات واملنتجات امل�شتقة
منه.

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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ك�شف تفا�صيل خطة �أول هبوط �أمريكي على القمر منذ "�أبولو" ال�صني توقع جلب تقنية اجليل
اخلام�س للمحمول ارباح تقدر بـ
 930مليار دوالر بحلول 2030

بعد نحو  50عاما من �أول هبوط للب�رش على �سطح القمر ،ت�ستعد الواليات
املتحدة لإطالق رحلة جديدة ت�أمل من خاللها من الهبوط مبركبة ف�ضائية على
القمر.
وقالت �رشكتان لوكالة "رويرتز"� ،إن من املتوقع �أن تكون �أول مركبة ف�ضائية
�أمريكية تهبط على �سطح القمر منذ قرابة  50عاما ،عبارة عن م�سبار �آيل ت�صنعه
�رشكة "�أ�سرتوبوتيك تكنولوجي" ،و�سيتم �إطالقه يف غ�ضون عامني عرب �صاروخ
"فولكان" الذي تنتجه �رشكة "يونايتد لون�ش �أاليان�س".
وكانت "�أ�سرتوبوتيك" واحدة من بني � 9رشكات اختريت يف نوفمرب للتناف�س
على عقد قيمته  2.6مليار دوالر ،لتطوير مركبات ف�ضاء �صغرية وتكنولوجيا
�أخرى من �أجل  20مهمة ال�ستك�شاف �سطح القمر خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة.
واختارت ال�رشكة ،التي تتخذ من مدينة بيت�سربغ مقرا لها ،ال�صاروخ فولكان
الذي يعكف على تطويره م�رشوع م�شرتك لـ"بوينغ" و"لوكهيد مارتن" ،لإطالق
امل�سبار "بريغرين" من قاعدة كيب كنافريال يف فلوريدا يف �صيف عام .2021
وقالت �أ�سرتوبوتيك� ،إن بريغرين �ستكون �أول مركبة ف�ضائية �أمريكية تهبط
على القمر منذ �أن وط�أت �أقدام رواد ف�ضاء "�أبولو" �أر�ض القمر عام .1972
و�ستنقل املهمة تكنولوجيا وجتارب �إىل القمر مبوجب برنامج لإدارة الف�ضاء
والطريان الأمريكية "نا�سا"� ،سيمهد الطريق �أمام رحالت لرواد الف�ضاء بحلول
عام  ،2024يف �إطار جدول طموح و�ضعته �إدارة الرئي�س دونالد ترامب.
وذكر الرئي�س التنفيذي لـ"يونايتد لون�ش �أاليان�س" ،توري برونو�" :أوىل
رحالتنا با�ستخدام فولكان هي �أي�ضا �أول خطوة كبرية على طريق العودة �إىل
القمر".
و�أ�شارت �أ�سرتوبوتيك يف مايو� ،إىل �أن وكالة نا�سا منحتها  79.5مليون دوالر
من �أجل املهمة الأوىل التي �ستنقل ما ي�صل �إىل  28حمولة من  8دول ،من بينها
الواليات املتحدة واملك�سيك.
من جانبه� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي لـ"�أ�سرتوبوتيك" ،جون ثورنتون �أن "كل
ما �سيفعله الب�رش على �سطح القمر �سيكون مدعوما ب�أجهزة �آلية على ال�سطح".

الروبوتات �ست�ستوىل على ماليني الوظائف الب�شرية
دارون
�أعرب
�إميوجلو ،اخلبري
ا ال قت�صا د ى
معهد
فى
ما �سا ت�شو �ست�س
للتكنولوجيا ،عن
قلقه من �سيطرة
الروبوتات على
حياتنا ،ففى حني
الروبوتات
�أن
ال�صناعية قد ازاحت بالفعل مئات الآالف من فر�ص العمل فى الواليات
املتحدة منذ عام  ،1990ف�إنها على و�شك �أن ت�سيطر على املاليني من
وظائف الأيدى الب�رشية فى العقد املقبل.
و�أو�ضح �إميوجلو فى مقابلة مع موقع �إكيو�س ميديا الأمريكى �أن
هناك عدم تطابق حقيقى بني م�ؤ�س�ساتنا والتكنولوجيات القادمة،
وذكرت وكالة �شينخوا �أن الروبوتات ال�صناعية حتل حمل جمموعة من
املهن ذات املهارات املنخف�ضة واملهارات املتو�سطة ،كما ك�شفت �أي�ضا
درا�سة ن�رشت مار�س املا�ضى من قبل �أ�سيم �أوجلو وبا�سكال ري�سرتيبو،
وهو خبري اقت�صادى �آخر فى معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا� ،أن
الواليات املتحدة قد فقدت بالفعل ما بني � 360ألف و � 670ألف وظيفة
للروبوتات منذ عام .1990

توقعت الأكادميية ال�صينية
املعلومات
لتكنولوجيا
واالت�صاالت فى بكني �أن جتلب
تقنية اجليل اخلام�س ل�شبكات
الهواتف املحمولة " "5Gفى
ال�صني 3ر 6تريليون يوان
" 930مليار دوالر �أمريكى" ،من
الإنتاج االقت�صادى بحلول عام
.2030
وقالت الأكادميية فى تقرير
�إن اجليل اجلديد من �شبكات
الهواتف املحمولة �سي�ساعد
على تنمية ال�صناعات الرقمية
ويعيد ت�شكيل منظور التنمية
االقت�صادية ،م�شرية �إىل �أنه
بف�ضله �سي�صبح حمرك الرقمنة
فى ال�صني �أ�سهل ،مع زيادة
اال�ستثمارات فى قطاعات
االنرتنت وحتفيز ا�ستهالك
البيانات وحت�سني القدرة
التناف�سية الوطنية.
وبح�سب التقرير الذى
الر�سمى
االعالم
ن�رشت
ال�صينى مقتطفات منه  ،ف�إنه
وبحلول عام � ،2030سوف
تولد القطاعات ذات ال�صلة
بتقنية اجليل اخلام�س نحو
 2.9تريليون يوان من القيمة
امل�ضافة االقت�صادية و 8ماليني
وظيفة جديدة.
وقال التقرير �إن العامل
يعي�ش "فرتة حا�سمة" من
تطوير معايري تقنية اجليل
اخلام�س وتطبيقاتها ،داعيا
احلكومة �إىل امل�ساعدة فى بناء
البنية التحتية لالنرتنت وخلق
بيئة �أعمال �أف�ضل.
ونوه بجهود ال�صني اجلادة فى
جمال البحث والتطوير ل�شبكات
جديدة ،حيث مت بناء �أكرب حقل
اختبار بتقنية اجليل اخلام�س
فى العامل فى منطقة هوايرو
بالعا�صمة ال�صينية بكني،
مب�شاركة عمالقة ال�صناعة
مبا فيهم اريك�سون وهواوى
ونوكيا .واكد التقرير اعتزام
�رشكات االت�صاالت الكربى فى
البالد ت�سويق �شبكات الهواتف
املحمولة من اجليل اخلام�س
فى وقت مبكر من عام .2020
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

ال�سكك احلديدية ال�سويدية تطور تقنية
ت�ستبدل التذاكر برقائق حتت اجللد
�أعلنت �رشكة
 SJامل�سئولة عن
ال�سكك احلديدية
ال�سويدية ،عن
تقنية
تطوير
جديدة جتعلها
�أول �رشكة �سفر
فى العامل ت�سمح
للركاب بالتخلى
عن تذاكر ورقية
قدمية الطراز ودفع ثمن بطاقات �سفرهم با�ستخدام رقاقة بيومرتية
مزروعة حتت جلد يدهم.
ووفقا ملوقع  ibtimesالربيطانى ،تعمل تقنية ال�سفر اجلديدة من
خالل ا�ستخدام رقاقة �صغرية  ،NFCوهى نف�س تقنية التعرف على
الهوية املتاحة داخل بطاقات  Oysterوالبطاقات امل�رصفية ،ما
ي�سمح للم�ستخدمني لدفع ثمن تذاكر بب�ساطة عن طريق م�سح الرقاقة
من قبل �أجهزة قادرة على قراءة تقنية ال�سفر داخل املحطات.
وتدعى �رشكة � SJأن تقنية ال�سفر اجلديدة التى تعمل من خالل
زرع الرقاقة حتت اجللد �ستكون �أكرث مالئمة ودقة من �أى طريقة
�سابقة �أو تقنية مت تطويرها لت�سهيل الرحالت ،ويجرى حال ًيا
جتربة النظام املبتكر مع حواىل  100من العمالء ،ومع ذلك ،ف�إن
�رشكة ال�سكك احلديدية اململوكة للدولة واملطورة لتقنية ال�سفر
اجلديدة لن تقوم ب�إزالة الرقاقة ،و�سيتعني على العمالء القيام
بهذا الأمر ب�أنف�سهم.
وترى ال�رشكة املطورة �أن تقنية زرع الرقائق التى حتمل بيانات
امل�سافرين �ستكون �أكرث فاعلية و�سهولة بدال من الطرق التقليدية،
كما �أنها حتتفظ ببيانات امل�سافرين ب�شكل منظم ،ولي�س من ال�صعب
�إزالتها من �أ�سفل اجللد ،خا�صة �أن بلد من ال�سويد بها � 20ألف
�شخ�ص قاموا بالفعل بزراعة رقائق �أ�سفل اجللد متكنهم من القيام
بالعديد من الأمور ،فهناك �رشكة تقدم تقنية الرقائق ملوظفيها
لتمكينهم من ا�ستخدامها كمرور الأمن لفتح الأبواب ودفع ثمن املواد
الغذائية.

باحثون يكت�شفون ثغرة بنظام �أندرويد
تتيح للهاكرز �سرقة كلمات ال�سر عن بعد
اكت�شف الباحثون ثغرة جديدة
بنظام �أندرويد ت�سمح للقرا�صنة
بالتحكم �رسا بهاتفك الذكى
�أثناء ا�ستخدامه ،وا�ستطاعوا
ر�صد عدد من الهجمات التى
طالت جمموعة من �إ�صدارات
نظام الت�شغيل مبا فى ذلك نظام
نوجا .7.1.2
ووفقا للتقرير الذى ن�رشه املوقع الإلكرتونى ل�صحيفة "�إندبندنت"
الربيطانية با�ستخدام هذه الثغرة التى �أطلق عليها ا�سم Cloak and
 ،Daggerميكن للمجرمني خداع امل�ستخدم بال�ضغط على �أزرار ال ميكن
ر�ؤيتها ،وكذلك ت�سجيل كل ما يفعله على هاتفه وجمع املعلومات
الهامة ،مثل كلمات ال�رس اخلا�صة دون �أن يالحظ امل�ستخدم.
وقال الباحثون�" :إذا مت تثبيت التطبيق اخلبيث من متجر بالى ،ال
يتم �إعالم امل�ستخدم بالأذونات التى يح�صل عليها ،وبالتاىل يبد�أ فى
�شن هجماته ،ومعظم هذه الهجمات حتدث ب�سبب م�شاكل فى الت�صميم،
وبالتاىل فهى �صعبة املنع".
وحلماية نف�سك ،ميكنك التحقق من التطبيقات التى لديها حق الو�صول
�إىل كال من الأذونات التالية " "draw on topوa11y permissions
 ،كما �أطلق الباحثون قائمة من التعليمات ،والتى ميكن مل�ستخدمى
الإ�صدارات املختلفة من الأندرويد متابعتها.
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ال�صحة وال�سالمة املهنية

ترجمة واعداد/حممد عمر ناير
اجلزء االول

يف ع�رصنا هذا ال تعترب
عملية ال�صحة وال�سالمة
املهنية �أ�سا�س التطور
الإقت�صادي فح�سب  ,بل
هي �أحدى مكونات احلقوق
الأ�سا�سية للإن�سان� .إن
املعيار احلقيقي لل�صحة
وال�سالمة املهنية هو
التعرف عن قرب على
الأو�ضاع الراهنة للعمال
.هذا الواقع يعك�س ويو�ضح
حوادث مهنية متعددة على
�سبيل املثال ,الأمرا�ض,
اخل�سائر الناجتة عن
تلحق
التي
الأ�رضار
اخل�سائر
باملمتلكات,
املتمثلة يف الإنتاج و�أدوات
وو�سائل العمل ,اخل�سائر
املتعلقة بدخل امل�ؤ�س�سة
املعنية.
كل هذه العوامل املذكورة
�أعاله متثل حجر الزاوية
الذي يقوم عل �أ�سا�سه �أحد
اهم الركائزالإقت�صادية.
�إن مفهوم العناية بال�صحة
وال�سالمة املهنية كثقافة
وطنية,ينظر �إليه على
�أنه ميثل العمود الفقري
عندما متار�س �أن�شطته يف
امل�ؤ�س�سة والإقليم وكذا على
امل�ستوى الوطني ويت�ضمن

هذا الن�شاط �إعطاء نظرة
حكيمة ذات حنكة �إدارية
مل�س�ألة الإهتمام بال�صحة
بيئة
والواجبات�,ضمان
عمل �سليمة و�صحية و�آمنة.
�إعطاء الأولوية لعملية
احلماية والوقاية املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة املهنية
يف الكور�سات التي يتم
عقدها .تقع م�سئولية الت�أكد
من تنفيذ املهام املذكورة
�أعاله على عاتق وزارة
العمل والرعاية الإجتماعية
املفت�شني
طريق
عن
املخت�صني.ذالك وفق ما
هو مو�ضح يف من�شور قانون
العمل الإريرتي رقم118/
ل�سنة 2001م املادة 143
. 144/حمدودية الكور�سات
ذات النتائج الإيجابية
املتعلقة بعملية ال�صحة
وال�سالمة املهنية ,احلوادث
املت�صلة بالعمل ب�شكل
مبا�رش ,ميكن الربط بني
املوت واملر�ض .كل هذه
الأمور ت�سبب خ�سائر جمة
للجهات الآتية -:العمال
و�أ�رسهم ,الأ�رسة واملجتمع
املحلي ,م�ؤ�س�سات الت�أمني
االخرى
وامل�ؤ�س�سات
التي تدفع التعوي�ضات.
هذا الكتيب �أعد لتقدمي
الكور�سات يف �أ�سا�سيات
ال�صحة وال�سالمة املهنية

للمفت�شني املبتدئني من
ناحية ومن ناحية �أخرى
ي�ستخدم كدليل عمل.
( C a u s e s o f
Occupational accidents
 )and diseasesيتناول هذا
الكتيب ب�صفة عامة �أ�سباب
احلوادث املهنية واالمرا�ض
Cost
(of.
Occupational
(Accidents
and
/diseasesخ�سائر احلوادث
املهنية واالمرا�ض
املراقبة
نظام
والتفتي�ش والتدقيق حلوادث
املهنة والأمرا�ض و�إنطالقا
من ذالك ي�ساعد هذا الكتيب
يف �إ�ستخدام نظام حقيقي
وفعال للوقاية واحلماية
ميكن من خالله التعرف على
حوادث املهنة والأمرا�ض
وترجمة �أنظمة التفتي�ش
على �أر�ض الواقع من جهة
 ,ومن جهة �أخرى يعترب
هذا الكتيب دليل فني يقدم
والإر�شادات
املعلومات
الفنية التي من �شانها تطبيق
هذه املفاهيم ب�شكل عملي.
هذا الإ�سلوب من العمل
يجعل �أن�شطة املفت�ش ذات
نتائج �إيجابية مثمرة .هكذا
تتم ممار�سة عملية ال�صحة
وال�سالمة املهنية كجزء من
املنظومة الثقافية ومن ثم
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ت�صبح الأر�ضية مواتية و
مهيئة من �أجل جعل �شعار
ال�صحة
وال�سالمة املهنية �أوال ,
يف كل مكان وزمان واقعا
ملمو�سا .وعليه ف�إن فرع
التفتي�ش يف وزارة العمل
والرعاية الإجتماعية ال
ي�ساوره �أدنى �شك من ان
جهودها �سوف تتمكن من
و�ضع االر�ضية املالئمة
للإنطالق نحو �آفاق �أرحب
يف هذا املجال.
"– 1الأ�رضارالتي من�ش�أها
العمل �أو الأ�رضار املهنية"
هي الأ�رضار الناجتة عن
احلوادث �أثناء العمل وكذا
الأمرا�ض التي ي�سببها
العمل.
 " –2ال�رضر الأذى البدين
�أو الع�ضوي"
هو ال�رضر الع�ضوي �أو
البدين الذي ي�سببه العمل.
"احلادث الذي ينتج عن
العمل"
هو ال�رضر اجل�سدي الذي
ي�صيب العامل �أثناء مزاولة
عمله �أو عند القيام ب�أن�شطة
ذات �صلة بعمله  ,نتيجة
�أ�سباب طارئة خارجة عن
ال�سيطرة� ,أو ب�سبب اجلهود
التي يبذلها العامل من �أجل
�إتقان عمله,حيث يرتتب على
ذالك �رضر في�أع�ضاء ج�سمه
�أو يحدث خلل يف منظومة
عمل �أحد �أجهزةج�سمه
وي�شمل الآتي-:

�أ.الأ�رضار �أو الأخطار التي
ت�صيب العامل �أثناء تنفيذه
الأوامر ال�صادرة �إليه من
رب العمل  ,حتى لو حلق
ال�رضر بالعامل خارج مكان
و�ساعة العمل.
ب.الأخطار �أو اال�رضار
التي يتعر�ض لها العامل
�أثناء ممار�سة �أن�شطة ذات
�صلة بواجبات عمله,قبل
�أو بعد �ساعات العمل �أو
عند توقف العمل ب�شكل
م�ؤقت �أثناء تواجده يف
موقع العمل داخل امل�ؤ�س�سة
املعنية �أو �أثناء �إ�ستخدام
و�سيلة موا�صالت خم�ص�صة
من قبل رب العمل من و�إىل
مكان العمل لهذا الغر�ض.
ج.الأ�رضار املختلفة التي
حتدث �أثناء مزاولة العامل
عمله بفعل رب العمل �أو
طرف ثالث ,ولكن الحتدث
الأ�رضار فقط عند �إعطاء
كل من رب العمل والطرف
الثالث فر�صة لذالك �أثناء
العمل بل حتدث �أي�ضا �أثناء
القيام مبحاولة مقاومة
احلوادث� ,إنقاذ الأرواح,
حماية م�صالح رب العمل,
عند خمالفة العامل دليل
العمل �أو �أوامر رب العمل
بالإ�ضافة �إىل خمالفة
والإر�شادات
التعليمات
الأخرى امل�شابهة.
". 4الأمرا�ض التي ي�سببها
العمل"
هي الأمرا�ض التي ت�صيب
العامل �أثناء مزاولته العمل
نتيجة لنوعية العمل الذي
ميار�سه �أو ب�سبب البيئة
املحيطة مبكان العمل,
�سواء كانت هذه الأمرا�ض
تنتقل ماديا( ج�سمانيا) �أو
كيميائيا عن طريق املواد
ال�سامة �أو بايلوجيا عن
طريق اجلراثيم .ميكن �أن
يطلق على هذه الأمرا�ض
�أمرا�ض العمل .
�إمكانية وقوع احلادث"”5
تعني �إمكانية حدوث �رضر
�أو التعر�ض لأذى نتيجة
وقوع احلادث
 ( . 6و  ,و �,ش) و�سيلة
وقاية �شخ�صية
 ( 7م  ,ك  ,خ ) مادةكيميائية خطرة

�صفحة يتم �إعدادها من قبل وزارة العمل والرعاية الإجتماعية

6

اخلمي�س 2019 /9 /5

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (لثاين )2 -

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

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.

عادات تناول طعام ذ حول العامل

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

ترتدي ف�ستان زفافها يومي ًا
لإجناز املهام املنزلية

حتتوي �آداب الطعام يف بع�ض بلدان العامل على بع�ض القواعد الغريبة واخلا�صة للغاية.
ِ
لنلق نظرة على بع�ض عادات وقواعد الطعام الغربية،
ال �شوك طعام يف تايالند
ا�ستخدام ال�شوكة يف تناول الطعام من
العادات الغربية التى ا�ستوردتها ال�شعوب حول
العامل لكن يف تايالند ،يعترب تناول الطعام
العامة .ال تكن
با�ستخدام ال�شوكة من ت�رصفات
ّ
�شخ�ص ًا عادياً!

ال ي�ضع الإيطاليون جبنة على ال�سمك
الإيطاليني لديهم قاعدة �صارمة للغاية :ال
ت�ضع اجلنب على امل�أكوالت البحرية .ال على
ال�سمك وال على الروبيان .وال على �أي �شيء خرج

من البحر.
الأطباق الفارغة �إهانة
يف حني يتم اعتبار الأطباق الفارغة جماملة
كبرية مل�ضيفك يف بع�ض الدول كالهند� ،إال �أن
ذلك �إهانة كبرية يف ال�صني .يتم تف�سريه على
�أن م�ضيفك مل يقدم لك ما يكفي من الطعام،
لذا اترك القليل من الطعام يف طبقك!
�إ�صدار �صوت �أثناء تناول الطعام يف اليابان
�إ�صدار �صوت �أثناء تناول الطعام �أمر �شائع جد ًا يف اليابان -بل �أنهم ي�شجعونه للغاية.
يتم اعتبار ذلك دليل على �أنك ت�ستمتع بطعامك ويزعم �أنه يعزز من نكهة النودلز ثم مرة
�أخرى ،ت�ؤمن اليابان بوح�ش جودزيال لذا
نن�صحك بتقبل الأمر بب�ساطة.

قامت امر�أة بريطانية بارتداء ف�ستان زفافها �أثناء قيامها مبهامها املنزلية
املعتادة .وتقوم داون وينفيلد هانت ،التي تبلف من العمر  54عام ًا ،بتنظيف
بيتها وطهي الطعام واخلروج ل�رشاء احلاجيات ال�رضورية للمنزل ب�شكل يومي
وهي ترتدي ف�ستان الزفاف ،بعدما عقدت قرانها م�ؤخر ًا على رجل يف ال�سابعة
واخلم�سني من العمر .ويرجع ال�سبب يف ذلك ،هو رغبة داون يف �أن حت�صل
على �أكرب قدر من الفائدة من الف�ستان الذي كلفها مبلغ  400دوالر �أمريكي.
وقالت داون �إنها �ست�ستمر يف ارتداء ف�ستان الزفاف وذلك لأنها تعتقد ب�أن ارتداء
الف�ستان ملرة واحدة فقط �أمر غري منطقي .وقررت داون �إن�شاء قائمة باملهام
التي �ستنجزها وهي ترتدي الف�ستان ،وبالفعل قامت ب�إجناز ع�رشات املهام
وهي ترتدي ف�ستان زفافها ،حيث ترغب يف �أن تكون كل �أوقاتها �سعيدة مع هذا
الف�ستان.

جزيرة الدمى

ال تقلب �أ�سماكك يف ال�صني
يعترب تقليب �سمكة �أحدهم يف ال�صني ف�أ ً
ال
�سيئاً� .إنه يرمز �إىل انقالب قارب ،وجميعنا
يعلم �أن هذا هو �آخر �شيء تريد �أن يح�صل للقارب.

ال ملح يف الربتغال �أو م�صر

اعتبار طلب امللح� ،أو الفلفل ،يف
الربتغال �أو م�رص جرمية كربى للطاهي.
�إنه يعني �أن الوجبة مل تكن متبلة
ب�شكل �صحيح و�أنها بال طعم.
ا�شرب ال�شاي كربيطاين �أ�صيل
عند �رشب ال�شاي يف بريطانيا ،ثمة
بع�ض الأ�شياء التي يجب �أن تعرفها.
حترك ال�شاي يف الكوب م�صدر ًا
�أوالً ،ال
ّ
�صوت قرقعة� .إذا �أ�صدر كوبك �صوت
قرقعة ف�أنت ل�ست بريطانياً .ثانياً،
ال ترتك معلقتك يف الكوب .بعد التحريك� ،ضع املعلقة على ال�صحن .ميكنك الآن �رشب ال�شاي
كربيطاين حقيقي وت�رصخ "تايل هوو!" للجميع.

هي �إحدى اجلزر التابعة لدولة املك�سيك ،والتي تقع جنوب العا�صمة
املك�سيكية مك�سيكو �سيتي ،حيث تتميز هذه اجلزيرة باحتوائها على عدد كبري
من الدمى ذات الأ�شكال املخيفة جد ًا ،وقيل ب�أن هذه الدمى هي عبارة عن �أرواح
لبع�ض املوتى الذين كانوا موجودين على هذه اجلزيرة ،وتعترب هذه اجلزيرة
فارغة من ال�سكان خلوف ال�سكان من العي�ش فيها ،حيث �سجلت حاالت وفاة
وانتحار فيها ب�سبب هذه الدم
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�إنطباعات طالب جامعة جورج ما�سون الأمريكية عن �إرتريا
طالب اجلامعة :مل�سنا يف �إرتريا مت�سك ال�شعب مببادئه الوطنية
تقرير� :أجنال ول�سي
ترجمة :نورالدين خليفة
هناك العديد من الآراء والتحليالت
املت�ضاربة والتي يتم تداولها عن
�إرتريا .حيث �أن �إرتريا دولة تقع يف
القرن الأفريقي ،وحتدها دول ذات
م�ساحة كبرية مثل �أثيوبيا وال�سودان.
وعند قراءتنا ملثل تلك التحليالت،
جند ب�أن �أول حتليل عن �إرتريا ي�شبهها
فيها ب�أنها كوريا ال�شمالية الأفريقية.
حيث يعتمد هذا التحليل على كون
�إرتريا حتتل املركز الأول يف �أفريقيا
من حيث عدد جيو�شها وجنودها
وكذلك كونها دولة يتم ال�ضغط عليها
من قبل وكالة الإ�ستخبارات املركزية
الأمريكية (�سي�.آي �أيه) .ومبا �أن
�إرتريا مت كذلك فر�ض حظر عليها
وكانت مبعزل عن املجتمع الدويل
لفرتة من الزمن ،فقد �شبهوا و�ضع
�إرتريا كالو�ضع الذي عليه كوريا
ال�شمالية .وفوق ذلك كله ،ي�شبهون
�إرتريا بعامل �آخر اال وهو كونها ال
حتيد عن م�سارها ال�سيا�سي ،بالرغم
من ال�ضغوطات الدولية� .إ�ضافة
ملا �سبق ،تقوم م�ؤ�س�سات دولية
وعلى ر�أ�سها "منظمة العفو الدولية"
بحمالت مكثفة من �أجل �إتهام �إرتريا
ب�إنتهاك حقوق الإن�سان.
�أما الر�أي الآخر واملعاك�س ملا
ذكر �أعاله عن �صورة �إرتريا ،فهي
�أن �إرتريا دولة ت�ؤمن مببد�أ الإعتماد
على الذات مما جعلها دولة مثالية يف
�أفريقيا .فاجلهود التي تبذلها �إرتريا
من �أجل �إر�ساء دعائم ال�سالم والعدالة
الإجتماعية يف البالد ،ت�ؤكد على قوة
�صورتها الإيجابية.
ومن اجل اظهار ال�صورة احلقيقية
الرتريا الدولة الفتية التى لعبت
دورا مهما يف ار�ساء ال�سالم واال�ستقرار
يف املنطقة مت التفكري يف اظهار
هذه احلقيقة عرب تنظيم رحالت اىل
ارتريا ،وعلى هذا اال�سا�س مت التو�صل
اىل تفاهم بني وزارة الإعالم �إالرترية
وجامعة جورج ما�سون الأمريكية،
لتقوم جمموعة من الطالب بزيارة
اىل ارتريا وعلى هذا اال�سا�س قام عدد
كبري من طالب تلك اجلامعة بزيارة
�إرتريا يف �شهر يونيو املا�ضي حتت
ا�رشاف الدكتورة امل�ساعدة باجلامعة
واملخت�صة يف ق�ضايا ف�ض النزاعات
كارول بيناو.
ويف لقاء عقدته الدكتورة كارول
بيناو امل�رشفة على تدري�س ه�ؤالء
الطالب والتي قدمت معهم �إىل
�أ�سمرا،مع ال�صحفية اجنيال ول�سي
ون�رشته يف جملة " فري فاك�س كاونتى
" التى تطبع وتن�رش يف الواليات
املتحدة االمريكية ب�أن الطالب قاموا
بتفقد خمتلف امل�ؤ�س�سات الإرترية،
كما قاموا ب�إعداد درا�سة مو�سعة حتت

عنوان�" :إرتريا – التنمية بعد مرحلة
ال�رصاع".
عن الزيارة ومات�ضمنته من �آراء
الطالب وانطباعاتهم ندرجه لكم يف
�سياق هذا املقال.
قام  11طالب ًا من جامعة جورج
ما�سون بزيارة �إرتريا ملدة �أ�سبوعني
من �أجل درا�سة هذه الآراء املتناق�ضة
والوقوف عليها.
وقام بالزيارة جمموعة من الباحثني
والطالب من بينهم الباحثة الأمريكية
والأ�ستاذة امل�ساعدة املخت�صة يف
ق�ضايا ف�ض النزاع الدكتورة كارول
بيناو �إ�ضافة �إىل الدكتورة �سولون
�سيمونز .ويف الدرا�سة املو�سعة
التي �أعدها ه�ؤالء الباحثون حتت
عنوان�" :إرتريا – التنمية بعد مرحلة
ال�رصاع" ذكروا ب�أنهم �أيقنوا �أن
�إرتريا دولة رائعة وال ي�شوبها �أي
�شائبة �أو غمو�ض يف فهم جغرافيتها
وتاريخها .وذكرت الدكتورة كارول
بيناو من جانبها ،ب�أنها كانت واحدة
من ال�صحفيات الأجنبيات القالئل
الالئي كن يقمن بتغطية �أحداث
النزاع احلدودي الإرتري – الإثيوبي
للعامل �أثناء عملها مبحطة �سي�.إن.
�إن الإخبارية الأمريكية .كما �رصحت
ب�أنها �إنده�شت كثري ًا لدى معرفتها
ب�أن �إرتريا – ومع العلم ب�أنها
دولة �صغرية وعدد �سكانها قليل –
�إ�ستطاعت الت�صدي ملثل تلك اجليو�ش
ال�ضخمة و�أدت اىل خ�سائر ج�سيمة يف
االرواح واملمتلكات ومنذ ذلك احلني،
بد�أت الدكتورة بيناو ،بالإهتمام �أكرث
يف ق�ضايا ارتريا� ،إ�ضافة �إىل �أنها
كانت وال زالت تبذل جهود ًا من �أجل
�إدانة احلمالت امل�ضللة �ضد �إرتريا
والعمل على �إظهار �صورتها احلقيقية
والنا�صعة.
لقد توجت �إرتريا �إ�ستقاللها يف
عام 1991م ،وذلك بعد ن�ضال مرير
ودامي �ضد �إثيوبيا ملدة  30عام ًا.
ويف عام 1993م� ،أكدت �إرتريا على
هذا الإ�ستقالل ب�إجراء �إ�ستفتاء �شعبي
وتاريخي �صوت فيه كافة �أطياف
ال�شعب الإرتري والتي كانت نتيجتها
�إيجابية بـ"نعم للإ�ستقالل!" .وعلى
الرغم من ذلك ،وبعد مرور � 5أعوام
على هذا الإ�ستفتاء ،وبالتحديد يف
عام 1998م� ،إ�ضطرت �إرتريا للدخول
يف حرب �أخرى حدودية دامية ومدمرة
�ضد �إثيوبيا ،وكان نتيجتها اطالق
الدعايات املغر�ضة �ضد ارتريا ما
ادى اىل عزلها عن املجتمع الدويل
ملدة  20عام ًا متتالية.
ويف عام 2018م ،مت �إنهاء حالة الال
حرب والال�سلم بني البلدين ،حيث قام
كل من قادة �إرتريا و�إثيوبيا يف نف�س
العام بامل�صادقة على �إتفاقية ال�سالم
ال�شامل و�إعادة الن�شاط التجاري بني
البلدين ملا كان عليه �سابق ًا.

كما قامت منظمة الأمم املتحدة
مبوجب ت�صويت �أغلبية �أع�ضائه،
برفع احلظر اجلائر وغري امل�رشوع
عن �إرتريا والذي �إ�ستمر ملدة 10
�سنوات .حيث �أن هذا احلظر مت فر�ضه
على �إرتريا بدعوى مزعومة وهي �أن
"�إرتريا تقوم على متويل وت�سليح
امللي�شيات ال�صومالية" .وقد ترتب
على هذا احلظر جتميد احل�سابات
املالية الإرترية ،ومنع بع�ض من كبار
م�س�ؤويل الدولة من ال�سفر �إىل اخلارج
�إ�ضافة �إىل حظر �رشاء الأ�سلحة� .إال �أن
�إرتريا �رصحت ب�أن الواليات املتحدة
الأمريكية والتي تعترب �صديق ًا وفي ًا
لإثيوبيا قامت عمد ًا بفربكة تلك
الدعايات املغر�ضة التى الت�ستند اىل
اي ادلة على �صحتها ،وفق ًا ملا نقلته
هيئة الإذاعة الربيطانية.
بعدما �شاركت الدكتورة كارول
بيناو يف تغطية النزاع احلدودي
الدموي بني �إرتريا و�إثيوبيا يف
عامي  1999و 2000م ،عادت �إىل
وطنها و�إن�ضمت اىل طاقم تدري�س
اجلامعة ك�أ�ستاذة بجامعة جورج
ما�سون .وقامت اجلامعة بتقدمي
عر�ض للدكتورة بيناو من �أجل
�إعداد كتاب وفيلم وثائقي عن �إرتريا
ومرحلة ما بعد ال�رصاع وجهود
احلمالت التنموية التي تقوم بها
�إرتريا ،وتقبلت الدكتورة بيناو هذا
العر�ض بفرحة و�سعادة غامرتني،
حيث تقول الدكتورة بيناو" :لقد
ح�صل طالبي على فر�صة ال مثيل لها
من �أجل زيارة املواقع التى جتري
فيها امل�شاريع التنموية وم�شاهدتها
على ار�ض الواقع ،كما �أن �إرتريا مل
ت�أبه بتلقي امل�ساعدات اخلارجية
امل�رشوطة ،وظلت تبذل جهود ًا حثيثة
لتحقيق �سيا�ستها املرتكزة على مبد�أ
"الإعتماد على الذات" .لذا ف�إن طالبي
حمظوظون للغاية لتمكنهم من معاينة
هذه الربامج �شخ�صي ًا".
وت�ضيف الدكتورة كارول بيناو:
"�إن �إرتريا هي الدولة الوحيدة يف
�أفريقيا التي متتلك برامج تنموية
فاعلة .ولي�ست هناك دولة �أفريقية
�أخرى مثل �إرتريا ،تقوم على تفعيل
براجمها التنموية معتمدة على ذاتها.
ومن العجيب واملده�ش �أن �أرى �إرتريا
تتمكن من ت�سيري �أن�شطة تنموية
م�ستدامة مع العلم ب�أنها كانت مت�أثرة
باحلرب ومت عزلها عن املجتمع
الدويل� ،إ�ضافة �إىل احلظر الذي
فر�ض عليها طوال الع�رشين عام ًا
املا�ضية دون اللجوء �إىل امل�ساعدات
والقرو�ض اخلارجية وقرو�ض البنك
الدويل".

ويف هذا الإطار ،قامت الدكتورة
بيناو رفقة طالبها بزيارة املراكز
ال�صحية يف �أ�سمرا ،وتفقد املدار�س
وخمتلف
الزراعية
وامل�شاريع
امل�شاريع التنموية يف البالد.
كما ت�رشف الوفد اجلامعي بلقاء
الوزراء وغريهم من كبار امل�س�ؤولني
يف احلكومة �إ�ضافة �إىل الكتاب
واملزارعني و�إحتادي ال�شباب واملر�أة
ومت تبادل خمتلف الأفكار.
وحول مالحظاته عن الزيارة ،ذكر
الطالب الأمريكي من �أ�صل �أفريقي،
قبينغا دا �سيلفا والذي يعد لدرا�سة
الدكتوراة ب�أن �إحدى الأحداث التي
التزول عن خاطره هي ذكرى يوم
ال�شهداء والتي تقام مرا�سيمها يف الـ
 20من يونيو من كل عام .حيث �شد
ناظره قيام كافة املواطنني يف هذا
اليوم ب�إ�ضاءة ال�شموع يف �شوارع
املدينة تخليد ًا لذكرى �شهداء البالد
الأبطال وقيامهم كذلك ب�إلقاء خمتلف
اخلطب والق�صائد �إ�ضافة �إىل قيام
خمتلف �سكان املدن والقرى الأخرى
بزيارة مقابر ال�شهداء وغر�س الأ�شجار
وتزيني املقربة وو�ضع �أكاليل
الزهور على قبور �شهداءهم .كما
حتدث الطالب دا �سيلفا عن زيارته
مع رفاقه �إىل �أماكن تواجد املدرعات
وال�سيارات احلربية القدمية والتي
كانت حتت اخلدمة لأعوام طويلة
خالل فرتة الكفاح امل�سلح.
وا�ضاف الطالب قبينغا دا �سيلفا،
ب�أن ذكرى يوم ال�شهداء منا�سبة ذات
�أهمية بالغة لل�شعب الإرتري من �أجل
تعزيز وحدته الوطنية .وال�سبب يف
ذلك يعود �إىل �أن املواطنني الإرتريني
ي�ؤمنون �إميان ًا را�سخ ًا ب�أن �شهداء هذا
الوطن دفعوا حياتهم رخي�صة يف
�سبيل حتريره و�إ�ستقالله.
و�رصحت الدكتورة كارول �أي�ض ًا ب�أن
�إرتريا تقوم على تن�شئة مواطنيها
ال�شباب من خالل برنامج اخلدمة
الوطنية .حيث ت�ستمر اخلدمة
ملدة � 18شهر ًا� .إال �أنه وبعد خو�ض
�إرتريا حلرب دامية �ضد �إثيوبيا ،مت
العمل على عدم حتديد فرتة اخلدمة
الوطنية .ومع ذلك ينبغي التنويه
�إىل �أن احلكومة الإرترية تعمل على
توفري التعليم املجاين من ريا�ض
الأطفال وحتى املراحل اجلامعية
ملختلف الفئات العمرية وتعمل على
ت�أهيلهم ورفع قدراتهم نحو الأف�ضل.
وحول احلمالت الدعائية امل�ضللة
التي توجه �ضد �إرتريا� ،أ�ضاف الطالب
قبينغا دا �سيلفا ب�أن هذه احلمالت هي
نتيجة الإختالفات الفكرية املوجودة
بني �أفريقيا والعامل الغربي.

ومقارنة ب�أ�صله دولة نيجرييا �أ�ضاف
قائالً" :مانراه من �إدعاءات ومزاعم
�ضد �إرتريا ي�ؤكد على �أن الغرب ال
ي�أبه بالتقاليد الأفريقية وثقافتها.
لذا ف�إن �إتهام دولة تعمل على توفري
التعليم املجاين من ريا�ض الأطفال
وحتى املرحلة اجلامعية ،من دون
�أي وجه حق يبعث فع ً
ال على الده�شة
والعجب".
ويقول دا �سيلفا �أي�ض ًا ":يف التقرير
الذي �أعده �صندوق النقد الدويل لعام
 ،2018ذكر التقرير �أن نيجرييا
حتتل املرتبة الأوىل �أفريقي ًا من
حيث النمو الإقت�صادي .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،قامت نيجرييا منذ عام 1999م
ب�إجراء �إنتخابات رئا�سية منتظمة.
كما �أن نيجرييا تتح�صل على مليارات
الدوالرات �سنوي ًا على �شكل قرو�ض
وم�ساعدات تنموية ور�ؤو�س اموال
من البنك الدويل وم�ؤ�س�سات الإغاثة
الأمريكية .ومع ذلك ففي وطني الأم
نيجرييا ،وبالأخ�ص يف البلدة التي
ولدت فيها ،يعاين الأطفال من
جماعة و�سوء تغذية فتاكة بالإ�ضافة
�إىل عدم وجود بنى حتتية وم�ؤ�س�سات
خدماتية.
لذا ف�إن نيجرييا ال ميكنها �أن تطبق
ما قامت به �إرتريا فعلي ًا فيما يتعلق
بتنفيذ براجمها التنموية من خالل
�سيا�سة الإعتماد على الذات .و�إختتم
الطالب قبينغا دا �سيلفا بالقول" :على
الرغم من �أن هناك العديد من الأثرياء
و�أ�صحاب املاليني يف نيجرييا والذين
ميتلكون طائرات خا�صة ،اال �أن البالد
مازالت تعتمد على املعونات و �أموال
�إ�ستثمارات خارجية الح�رص لها،
لكنها تظل عاجزة عن �إنت�شال ن�صف
�سكانها من الفقر املدقع".
الطالبة فريدريكا بالرت من جامعة
جورج ما�سون حتدثت بدورها عن
م�شاهداتها قائلة " �إرتريا لها مكان
خا�ص يف قلبها ،و�أنها و�شعبها
مبثابة مثل �أعلى للدول املتقدمة
والنامية على حد �سواء.
جديرا بالذكر ان جامعة جورج
ما�سون �أ�شادت بالدرا�سة التي قامت
بها الدكتورة كارول وطالبها وعربت
عن �إ�ستمتاعها البالغ مبا تو�صل �إليه
فريق الدرا�سة من حقائق هامة عن
�إرتريا و�شعبها الأبي.
و�أكدت اجلامعة �أنها �ستقوم
بالإعداد لزيارة �أخرى �إىل �إرتريا
العام القادم .لذا نتمنى يف امل�ستقبل
�أن يتم ك�شف حقائق �أخرى عن �إرتريا
تربز وجهها امل�رشق.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

طرقنا الربية يف مرحلة �إعادة الرتميم والتو�سعة

ترجمة و�إعداد /حممدعلي حميدة
حوار /ملوبرهان هبتي قربئيل
عد�سة� /أبرهام بيني
اجلزء الأول

لي�س بالإمكان حتقيق حياة معي�شية
م�ستقرة للمواطنني دون تعبيد طرق
للتوا�صل والنقل .ومن ال�صعوبة �أن
تدخل املناف�سة الإقت�صادية و�أنت
متتلك طرق ما عبد منها يف ال�صيف
يردم ويخرب يف مو�سم اخلريف
وهطول الأمطار .لذا ف�إن احلكومة
الإرترية وانطالقا من هذه احلقائق
�أخذت جهودها تن�صب على العمل يف
�إ�صالح الطرق ب�شكل ميثل حال جذريا
لهذه التحديات ،و�إن�شاء طرق جديدة
فرعية وخمت�رصة.
وللوقوف عن كثب على املرحلة
الأوىل من خطة تعبيد الطرق
اجلديدة ،والفرعية التي ترتبط
بطرق رئي�سية ذات اهمية اقت�صادية
داخل الإقليم ،وتت�صل مبنافذ احلدود
مع اثيوبيا .بد�أنا �أوال بالوقوف على
التجديد اجلارية يف طريق نفا�سيت ـ
دقي حمري.
التقينا من�سق برنامج تو�سعة
طريق نفا�سيت دقي حمري العقيد/
ولد�آب تخلي �سنبت .،الذي قدم لنا

تو�ضيحا �أوليا حيث قال :بد�أ العمل
يف تنفيذ م�رشوع طريق نفا�سيت
دقمحري ،يف �سبتمرب 2018م بهدف
�إ�صالح الطريق الذي ي�أمل يف �أن يقدم
خدمات �إقليمية مهمة .وقد انطلقنا
وفق املهمة التي ن�سعى لتحقيقها
واملتمثلة يف ترميم وا�صالح الطريق
مما حلق به من �أ�رضار ،حتى يعود
�إىل �سابق عهده وكذلك تو�سعته ،حتى
ي�ؤدي اخلدمات املطلوبة بال�شكل
اجليد..
و�أ�ضاف ت�شارك يف �صيانة الطريق
م�ؤ�س�سات خمتلفة ب�شكل فاعل .من
تلك امل�ؤ�س�سات م�رشوع عدي هلو.
�رشكة �سقن للبناء� .رشكة قدم
للبناء ،ووحدة من قوات الدفاع
الإرترية .وقال ي�سري العمل يف
الطريق وفق اخلطة املر�سومة حتى
يكتمل امل�رشوع يف الوقت املحدد له.
و�أ�ضاف من املهم �أي�ضا �أننا

نوا�صل العمل ونكت�سب خربات مهمة
يف العمل اجلماعي وطرق تن�سيق
العمل واجنازه.
هذا الطريق املمتد من نفا�سيت
وحتى دقي حمري ،على طول 40
كيلومرت .كان يف فرتة اخلريف
وهطول الأمطار ي�صبح يف حالة يرثى
لها ،وتواجه ال�سيارات التي تتحرك
عربه م�صاعب جمة �سواء كانت
�سيارات �صغرية �أو كبرية .بالإ�ضافة
اىل ذلك كان الطريق يف الكثري من
امل�سافات �ضيقا للغاية ،وبالتايل
ف�إن ال�سيارتني املتقابلتني يف
الطريق يعي�شان يف قلق وحرج كبري
حتى يتجاوزا مكان التقابل .ويف
الغالب تتوقف احدى ال�سيارات حتى
تتجاوزها ال�سيارة املقابلة لها.
ويف هذا يقول امل�س�ؤول التقني
مل�رشوع طريق نفا�سيت دقمحري،
املهند�س /قربي زقي عقبي :كانت
مهمة امل�رشوع يف بداية انطالقه،
هي �إ�صالح وتعبيد الطريق فقط ،لكن
وبعد �أن جتلت النتائج اجليدة للعمل،
جاءت التوجيهات من اجلهات العليا
بتو�سيع الطريق .بحيث ت�صل �سعته
اىل  14مرتا يف مواقع اجل�سور ،و16
مرتا يف باقي الطريق .وكنتيجة لهذا
التو�سع اقيم يف خط نفا�سيت لعينت
وحدها  11ج�رسا �صغريا �إ�ضافيا.

كما متت �إعادة بناء ثالث ج�سور
كبرية ب�شكل جديد .وعند انتقالنا
�إىل �ضواحي ماي حبار ،قمنا بزيادة
ج�رس جديد من الأنابيب .ومت تبديل
كتلتني ا�سمنتي باثنتني جديدتني.
ويف �ضواحي تل قطال� ،ضمن
امل�سافة املتبقية ،قمنا ببناء 110
مرت حائط تثبيت للطريق ،وبناء 6
ج�سور جديدة فيه .كما قمنا ب�إزالة
ج�رس كبري ب�شكل نهائي وا�ستبداله
بج�رس جديد متاما.
كما ا�شار املهند�س /قربي زقي
عقبي ،كانت او�سع منطقة يف الطريق
ال تتجاوز � 8أمتار ،ولكي متتد هذه
ال�سعة اىل  16مرتا تبذل اجلهود
الكبرية ،فرتى اجلرافات و�آليات
احلفر ،تت�سلق لإرتفاع نحو  20مرتا،
وهي تقتطع �أجزاء من تلك التالل
وحتويلها اىل ار�ض مب�سوطة تتو�سع
فيها الطريق .وقد توا�صل العمل
بهذا ال�شكل على طول  8كيلو مرتات،
من نفا�سيت وحتى ماي حبار.
وكما هو وا�ضع ف�إن القدرات
الب�رشية والآليات العاملة بكل

تفاين يف هذا امل�رشوع لي�ست قليلة.
وقد �أخربنا املعنيون ،ب�أن الكثري
من الأدوات واملواد ت�ستهلك لإجناز
هذا الطريق .فحتى الآن ا�ستهلك نحو
 338الف لرت من الوقود ،ونحو
 10350كنتال من الأ�سمنت .وهذه
الكمية املذكورة ت�شمل احلائط
الذي يتم بنا�ؤه ،وكتل الكنكوريت
الأ�سمنتية التي نعدها فقط� .أما
ما تروه من ج�رس ،يتم اقامته من
�صبات خر�سانية ت�أتينا جاهزة من
م�صوع ،يعني �أن هناك �أي�ضا ا�ستهالك
للوقود والأ�سمنت .وبالتايل ف�إن ما
ا�ستهلك لي�س ب�سيطا .لكن ومبا �أن
الطريق ينتظر منه الكثري من النتائج
الإيجابية ،ف�إننا نح�صل على �أي دعم
نحتاج اليه من قبل احلكومة.
منا جانبه �أو�ضح من�سق اجلناح
الأمين مل�رشوع طريق نفا�سيت
دقمحري ،املقدم /هيلي �سال�سي
حماري ،ب�أن القوى الب�رشية التي
تعمل يف امل�رشوع ي�صل عددها اىل
نحو  1400فردا .الكل ي�شارك يف العمل
مبا لديه من قدرات وم�ؤهالت مهنية.
و�أ�ضاف �أن اجلميع ي�شارك يف العمل
بفاعلية وتفاين وروح عالية .ال �سيما
�أل�شباب الذين يعملون يف امل�رشوع،
ففي م�سريتهم العملية هذه جتدهم
يكت�سبون خربات عملية كبرية،
ويجيدون مهنا عديدة ال ميكن
الإ�ستهانة بها ،ال �سيما يف جمال
البناء ،والنجارة التي اظهروا
متيزا كبريا فيها.
كما توجهان ب�س�ؤالنا �إىل
ال�سيد /قدي مكنن م�س�ؤول
م�رشوع عدي هلو الثالث،
عن دور م�شاركة امل�رشوع يف
ا�صالح وتو�سعة طريق نفا�سيت
دقمحريـ ،فقال :ن�شارك يف
هذا امل�رشوع مبالدينا من
�آليات كبرية و�سيارات نقل.
حيث جئنا بـ � 9سيارات نقل كبرية،
(قالبات) وثالث �آليات حفر �ضخمة،
وثالث رافعات ،و�آلياتي من اللودر،
وجرافة واحدة .واو�ضح �سيادته �أن
من املهم امتالك ال�شباب التعامل هذه
الآليات واملعدات الكبرية وقيادتها
والتي كلفت الدولة مبالغ �ضخمة.
من جانبه �أو�ضح امل�س�ؤول الفني
مل�رشوع عدي هلو الذي ذكر �آنفا،
ال�سيد /داويت عندي برهان� ،إن
العمل اجلاري يف م�رشوع الطريق عرب
الآليات ال�ضخمة واملعدات الثقلية،
تقريبا قد اكملنا منها اجلزء ما بني
نفا�سيت وحتى ماي حبار ،من تو�سيع
الطريق وتعبيده .وما تبقى منه هو
جمرد ترميمات وتزينات للطريق.
كما بد�أنا اجلزء الأخر من ماي حبار
وحتى منطقة قادين ،والعمل فيه
ي�سري ب�شكل جيد ،ونحن على �أمل
على �أن ن�ستكمله يف �أقرب وقت ممكن.
وباملقارنة مع �رسعة الإنطالق التي
نعمل بها من املنطق اننا �سنكمل العمل
ب�شكل �أ�رسع .ومبا �أننا اخذنا ن�ستخدم
و ا لأ حجا ر
الرتاب
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املقدم /هيلي �سال�سي حماري
التي نقتطعها من اجلبال يف ب�سط
وردم الطريق ،ما �ساهم يف تخفيف
ا�ستهالك الوقود يف �إبعاد تلك الأتربة
من الطريق .ويوجد معنا يف امل�رشوع
نحو  65طالب من عدي هلو بيهم 8
من الإناث.عالوة على الن�شاط العملي
الذي يقومون به ،لدينا درو�س
ت�أهيلية عملية نقدمها لهم و تتم ب�شكل
منتظم .م�شريا �إىل �أن �أعمار الطالب ال
تتجاوز �سن الـ  22وحتى  24عاما،
و�أن تقبلهم وا�ستيعابهم للدور�س
الت�أهيلية مميز جدا .والكل يقيمهم
ب�صورة جيدة �سواء معلميهم �أو من
قبلنا نحن .ويف الوقت الذي ينخرط
الـ  %70منهم يف امل�ستوى الأول ،ف�إن
الـ  %30يف امل�ستوى الثاين .وعرب
عن امله وثقته قائال� :أنا على يقني من
�أنهم �سريتقون يف امل�ستقبل القريب
اىل م�ستويات عالية ،و�سيكون لهم
دور مهم يف بناء الوطن وعماره.
كما حتدثنا مع �أحد الطالب الذين
يعملون يف امل�رشوع  ،بعد ان
طلبنا منه النزول من اللودر التي
يعمل بها ،الطالب /عثمان عمر،
�إبن الـ  24خريفا ،يقول يف حديثه
معنا :تلقينا درو�س نظرية يف هذه
املهنة يف عدى هلو على مدار عام
كامل ،واليوم خرجنا من عدي هلو
للمار�سة التطبيق العملي ملا در�سناه
يف ال�سابف .وبف�ضل دعم املعلمني
نكت�سب الكثري من املهن ،و�أنا �آمل �أن
ا�ستفيد من هذه التجارب يف حياتي
العملية م�ستقبال .و�أ�ضاف نتعامل
مع الآليات التي نعمل بها بكل لطف.
لأنها ملك لل�شعب والدولة .لأن �أي
خلل ي�صيب هذه الآلة ي�ؤثر اوال علينا
نحن يف الداخل .و�أنا واثق من �أننا
�سنعمل على خدمة �شعبنا ووطننا
و�سرند اجلميل لكل من قدم لنا الدعم
من اهل ومعلمني.
ومن هذا املنطلق جند ال�شباب
يعملون بكل اخال�ص وتفاين،
وتطلعاتهم عالية كما هو حال
املعلمني.
�س�ألنا املهند�س الفني للم�رشوع،
املهند�س /قربي زقي عقبي ،حول
اح�سا�سه بعودته للعمل يف املواقع
التي در�س بها يف مدر�سة (�سن كنت
ماي حبار) .الذي قال :ال �أ�ستطيع
و�صف هذا احلدث ،وكنت قد ترددت
عرب هذا الطريق مرات ومرات،
وبالتايل اعرف عن قرب امل�شاكل التي
يعاين منها .وان م�شاركتي يف جهود
احلل اجلذري لإ�شكاالته ي�شعرين
بالفخر .وعندما �شاهدين معلمي
مدر�ستي� ،شعروا بالفرحة والفخر.
وح�رضوا الينا مع طالبهم لي�شاهد
الطالب الواقع العملي للدرو�س التي
يتلقونها .وليح�سو مبا ينتظرهم من
م�ستقبل م�رشق ،وقد عربوا عن ذلك
مبا�رشة.
كما �س�ألنا العقيد /ولدي �آب،

العقيد /ولد�آب تخلي �سنبت
عن التحديات التي تواجههم يف
العمل ،فقال :كان اجلانب الأ�صعب
من العملية يف امل�شورا الواقع بني
نفا�سيت وماي حبار ،حيث كنا نعمل
على اقتطاع م�ساحات من التالل
ليتو�سع فيها الطريق .وكان العمل
�شاقا ومتتابعا .وفيما يخ�ص الآليات
ال�ضخمة واملعدات الثقيلة نتعامل
معها باعتبارها القائد الذي يوجه
خطوات العمل .مو�ضحا �أنه يف اطار
التو�سعة طلب من بع�ض الأ�رس يف
منطقة لعينت التي كانت ت�سكن على
�ضفاف الطريق وت�ساهم يف ت�ضيقه،
طلب منه الإبتعاد من املوقع.
وبالتايل يتم �إعداد نحو  24م�سكنا
لإقامة ه�ؤالء املواطنني .و�أ�ضاف
�سيادته� ،أن اخلطوة الثانية التي

ال�سيد /قدي مكنن
�ستلي املرحلة الأوىل التي �شارفت
على الإنتهاء� ،ستكون موا�صلة
للطريق من حمابار وحتى قادين ،لكن
دون �أن نعطل عمل الطريق لأن هناك
خطا بديال مت ر�سمه يف املنطقة .و�أن
الطريق البديل مت اختياره ك�أف�ضل
بديل ميكن ان يقدم خدمات اكرث من
اخلط القدمي.
وقد علمنا ب�أن جهودا فاعلة يف اجناز
الق�سم الأول من الطرق الإقليمية،
طريق نفا�سيت دقمحري� ،سيكون له
دور كبري يف تقدمي خدمات �رسيعة
و�سهلة ،لأنه مرتبط مبيناء م�صوع
مبا�رشة ،وي�ستفيد منه لي�س �ألإقليم
اجلنوبي وحده ،و�إمنا �إقليم القا�ش
بركة اي�ضا ،عالوة على �أنه طريق
ال ي�شو�ش يف املدن الكربى .كما �أن
�سكان حول الطريق مثل لعينت وماي
حبار يعملون للحفاظ على �سالمة
الطريق ،تقول مديرة منطقة حمابار،
ال�سيدة /قربئيال قربي �سال�س ،لقد
اح�س �سكان املنطقة �أنهم �سي�ستفيدون
الكثري من اكتمال الطريق ،لذا اخذوا
ي�ساهمون يف اقامة احلواجز الرتابية
واحلجرية ،لتوجيه مياه املنحدرات
نحو اجل�سور املعمولة لذلك .مبا
ي�ؤمن �سالمة الطريق واطالة فرتة
خدماته.
يتبع
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�إن تطبيق بروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون �ساهم يف التخل�ص من �إ�ستخدام تلك املواد
اخلا�ضعة للرقابة الدولية وفق ًا للربوتوكول الدويل
 ,كما �أن ما جنم عن ذلك من تخفي�ضات يف تلك املواد,
�ساهم ب�شكل كبري ال يف حماية طبقة الأوزون خدمة لهذا
ً
م�ساهمة
اجليل و الأجيال القادمة فح�سب  ,بل �شكل ذلك
ً
كبرية �أي�ض ًا يف اجلهود الدولية املبذولة ملعاجلة تغري
املناخ  ,كما �أنه وفر احلماية ل�صحة الإن�سان و النظم
الإيكولوجية و ذلك من خالل احلد من و�صول الأ�شعة
فوق البنف�سجية ال�ضارة �إىل الأر�ض .كذلك نالحظ ب�أن
بروتوكول مونرتيال قد د َّلل على �أن املبادئ الأ�سا�سية
مثل �صنع ال�سيا�سات على �أ�سا�س علمي  ,و النهج الوقائي
و كذلك امل�س�ؤوليات امل�شرتكة-املتباينة و الإن�صاف داخل
الأجيال و فيما بينها  .كل تلك املبادئ جمتمعة ميكنها
�أن تعود بالنفع على جميع �شعوب املعمورة  .فما هي
العوامل التي �أدت �إىل تدهور طبقة الأوزون ؟ وما هي
الأ�ضرار البيئية و ال�صحية جراء تدهورها ؟ وكذلك ما
هي ال�سبل الناجعة التي �إتبعها املجتمع الدويل يف هذا
امل�ضمار ؟ هذا وغريه من امل�سائل ذات العالقة �ستكون
حمور �صفحتنا اليوم �إن�شاءاهلل .

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين
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البيئة
بروتوكول مونرتيال ...للتعايف التام لطبقة الأوزون()2

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني

تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه
ال�صفحة �إىل التعاون الدويل امل�شرتك
خالل الثالثون �سنة املا�ضية ,يف �سبيل
حماية طبقة الأوزون واملناخ مبوجب
بروتوكول مونرتيال ل�ضمان �سالمة
الكوكب و�صحة �سكانه  .وذكرنا ب�أن
تغري املناخ �أ�صبح ي�شكل حتدي ًا
م�شرتك ًا للب�رشية منذ منت�صف القرن
املا�ضي  ,حني اكت�شف املجتمع
الدويل ,ب�أن درع الأوزون �آخذ يف
النفاد مبا يتجاوز املراحل الطبيعية
بكثري  .كما �أو�ضحنا �رضورة
و�أهمية �أن تقوم الأطراف عند �إتخاذ
الإجراءات الرامية �إىل الت�صدي لتغري
املناخ  ,ب�إحرتام وتعزيز ومراعاة
التزاماتها بحقوق الإن�سان واحلق
يف ال�صحة وحقوق ال�شعوب الأ�صلية
واملجتمعات املحلية واملعاجرين
والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و الأ�شخا�ص املوجودين يف �أو�ضاع
ه�شة واحلق يف التنمية ف�ض ًال عن
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
وا لإن�صاف بني الأجيال " .كما مررنا
يف مقططفات خمت�رصة على �أهم الآليات
التي �إعتمدها الربوتوكول حتى يعطى
دول املجموعة الأوىل (الدول املتقدمة
النمو )مرونة معقولة للتنفيذ ب�صورة
حتقق الغايات املن�شودة.
وميا �أن العمل احلا�سم الذي يقوم
املجتمع الدويل به  ,مبا يف ذلك
القطاع اخلا�ص ,ميكنه �أن يحقق
نتائج حتدث التحول املن�شود ,ملا
فيه م�صلحة اجلميع  ,فال ب�أ�س عزيزي
القارئ من �أن ن�ستعر�ض يف ال�سطور
التالية �أهم العوامل التي �أدت �إىل
ت�آكل طبقة الأوزون :
 1الرباكني والتي يتمثل ت�أثريهاالطبيعي على الغالف اجلوي يف تغيري
مكوناته بفعل الأبخرة و الغازات
ال�ساخنة التي تندلع منها .
 2ن�شاط املجموعة ال�شم�سية والتيي�ؤثر ن�شاطها على الظروف املناخية
للكواكب ب�شكل عام و الأر�ض وغالفها
اجلوي ب�شكل خا�ص .
 3الن�شاطات الب�رشية  :كلنايعلم �إن للتقدم العلمي الذي حققته
الب�رشية ت�أثريات �سلبية فيما اذا مل
َّ
تر�شد النه�ضة التنموية التي ي�شهدها
العامل ب�شكل يتوافق و�سالمة البيئة
املحيطة  .وبالتايل البد من معاجلة
ا لآثار ال�سلبية للم�شاريع التنموية
اجلارية يف وقت مبكر ,مع مراعاة
ذلك عند التخطيط للم�شاريع احلديثة
 .وكمثال لتلك الن�شاطات الب�رشية

نذكر الأمثلة التالية على �سبيل املثال
ال احل�رص :
�أ -الن�شاطات الب�رشية ال�صناعية
ال�صناعية
الن�شاطات
�أخطر
:
الإن�سانية هي تلك التي تعتربمركبات
الكلوروفلوروكربون �إحدى مدخالتها
او منتجاتها و كمثال على ذلك جند
�صناعة التربيد و تكييف الهواء  .كما
ت�ستخدم غازات الكلوروفلوروكربون
كمنظفات يف العديد من ال�صناعات و
طفايات احلريق و كذلك البخاخات
ال�صناعات
بع�ض
و
املعطرة
الإلكرتونية .
ب� -إ�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية
يف الزراعة و تعقيم الرتبة وكمثال
على ذلك غاز بروميد امليثان الذي
ي�ساهم ب�شكل كبري يف �إتالف و ت�آكل
طبقة الأوزون .
ج – التفجريات النووية التي تقوم
بها الدول الكربى على �سبيل التجارب
او يف احلروب التي تخو�ضها و غريها
على كل حال ال ب�أ�س من التذكري
ب�أن العامل قد تنبه يف ثمانينيات
القرن الع�رشين � ,إىل م�شكلة طبقة
الأوزون و ت�آكلها يف مناطق خمتلفة
من العامل  ,وذلك ب�سبب الغازات
املنبعثة من الأر�ض خا�صة غازات
الكلوروفلوروكربون وغريها  .وب�شكل
�أكرث حتديد ًا يو�ضح اخلرباء ب�أن هذا
ال�رضر لطبقة الأوزون يحدث عندما
تنبعث مركبات من الكلور والربوم
�شديدة القابلية للتفاعل ومن ثم
انتقالها بالهواء و�صعودها لطبقات
اجلو العليا .هذا الكلور هو الذي
يعمل على تدمري الأوزون ومن هنا ن�ش�أ
ما يعرف بثقب الأوزون .كما جتدر
الإ�شارة �إىل �أن غاز الكلوروفلوروكربون
له عمر طويل قد ميتد قرن ًا �أو يزيد .
كما �أن هناك غازات �أخري غري الكلور
لها ت�أثري مدمر على الأوزون مثل
الهيدروجني والنرتوجني .
�أما يف ال�سطور التالية فال ب�أ�س من
ا لأخذ بالبع�ض من �إجابات اخلرباء يف
هذا املجال  ,عن الت�سا�ؤالت العامة
حول الأ�رضار البيئية وال�صحية التي
تنتج عن ت�آكل طبقة الأوزون وذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص:

 1ت�ؤدي زيادة م�ستويات الأ�شعة فوقالبنف�سجية �إىل زيادة ن�سبة امل�صابني
بال�رسطان و خا�صة يف املناطق التي
تقع مبا�رشة حتت الثقوب ال�سوداء
لطبقة الأوزون .
� 2إنت�شار بع�ض الأمرا�ض مثل �إعتامعد�سة العني او املياه البي�ضاء يف
العني ( كتاركت ) حيث ثبت ان كل
اال�شعاعات ال�شم�سية حتتوي على ن�سبة
مقدرة من ا لأ�شعة فوق البنف�سجية.
 =3ي�ؤدي ت�آكل طبقة الأوزون �إىل
خمول الرئتني و �إختالل جهاز املناعة
لدى ا لإن�سان مما يزيد من معدل
تعر�ضه للأمرا�ض املعدية وغريها من
الت�أثريات ال�صحية ال�سالبة .
 4زيادة درجة حرارة الأر�ض ي�ؤدي�إىل تفاعالت حيوية و كيميائية للمواد
املكونة للرتبة و ي�ساهم بالتايل يف
�إ�ستفحال عمليات تعرية الرتبة و
الت�صحر .
 5ي�ؤثر �إرتفاع معدالت الأ�شعةالفوق بنف�سجية على العمليات
احليوية للنبات مثل النمو الذي يت�أثر
مبا�رشة بذلك  .كما ان هنالك ت�أثريات
غري مبا�رشة يف �شكل النبات و كيفية
توزيع الغذاء فيه .
 6ت�أثر احلياة البحرية بالأ�شعةفوق البنف�سجية ومثال على ذلك
جند العوالق النباتية كالطحالب
و النباتات ذات اخللية الواحدة و
التي تعد غذاء ًا رئي�سي َا للعديد من
احليوانات البحرية  .كما لوحظ
الت�أثري ال�سلبي لهذه الأ�شعة على
مراحل النمو املبكرة لبع�ض �أنواع
الأ�سماك كال�رشمي و احليوانات
البحرية و بالتايل يقل معدل التكاثر
و الإنتاجية .
�أما اذا تطرقنا �إىل احللول التي عمل
املجتمع الدويل على �إنزالها على
�أر�ض الواقع حلماية طبقة الأوزون
من الت�آكل و الذوبان  ,ف�إننا نالحظ
�أن هنالك العديد من الو�سائل الفعالة
التي �إتبعها العامل لتحقيق هذه
الغاية �,أي لإ�صالح درع الكرة الأر�ضية
الواقي و �إعادته �إىل حالته الأ�صلية ,
ونذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص
الو�سائل التالية :
 1-التقليل من �إ�ستخدام مركبات

الكلوروفلوروكربون وو�ضع البدائل
لها .
 2و�ضع حد للتفجريات النووية والتي ال تهدد طبقة الأوزون لوحدها بل
احلياة على وجه الب�سيطة مبجملها
 3التقليل من �إ�ستخدام الأ�سمدةالنيرتوجينية و ذلك عن طريق �إيجاد
بدائل ع�ضوية حتقق الفائدة نف�سها
للنبا ت
 4منع انتاج الطائرات التي تفوق�رسعتها �رسعة ال�صوت – فهي تقذف
كميات كبرية من غاز املاء �إىل طبقة
الأوزون – بالإ�ضافة �إىل عدم ال�سماح
لها بالهبوط يف مطارات الدول .
ونختم �صفحة اليوم بالبع�ض من
احلقائق والإ�ستنتاجات التي يدعو
وينا�شد اخلرباء �إىل و�ضعها دوم ًا بعني
ا لإعتبار عند مناق�شة ق�ضايا التغري
املناخي وتخفي�ض الإنبعاثات :
 1فيما اذا مل تتخذ �إجراءات حا�سمةمع متادي اجلميع يف الت�رصف "على
النحو املعتاد" � ,ست�ستمر انبعاثات
غازات الدفيئة ال�شاملة بالعامل
يف االزدياد طوال العقود القليلة
القادمة.
 2قد تف�ضي تدابري التخفيف املتبعة�إىل مقابلة النمو املنتظر يف االنبعاثات
العاملية �أو �إىل تقليل هذه االنبعاثات
�إىل ما دون امل�ستويات احلالية.
 3ي�ؤدي القطع اجلائر للغابات �إىلتفاقم م�س�ألة انبعاثات غازات الدفيئة
مبا ي�صل �إىل  20%من تلك الإنبعاثات
على امل�ستوى العاملي  .وطبع ًا ت�شكل
الغابات بالوعات �صافية لإمت�صا�ص
حوايل ع�رش انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون .
 4القلق من احتمال �أن تف�ضيالإجراءات املتخذة من قبل البلدان
النامية بهدف تقليل انبعاثاتها,
�إىل حتويل املوارد بعيد ًا عن جمايل
الق�ضاء على الفقر والنمو االقت�صادي
مما �سيكون له من ت�أثريات �سلبية على
معظم املحاور التنموية
� 5إن م�س�ألة تقليل النفايات �إىل احلدالأدنى بالإ�ضافة �إىل �إعادة التدوير
يوفران مزايا كبرية غري مبا�رشة على
�صعيد التخفيف وذلك من خالل حفظ
الطاقة واملواد.
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بنيته االنق�ضا�ض على الدمناركي كري�ستيان �إريك�سن:

العدد (لثاين )2 -

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

قبل انتهاء نافذة االنتقاالت ال�صيفية:

مان�ش�سرت يونايتد يخطط ل�صفقة �سوبر يف ال�شتاء تو�سُ ل مي�سي وراء مترد نيمار
�أكد تقرير �صحفي
بريطاين� ،أول �أم�س
الثالثاء،

�أن

مان�ش�سرت

نادي
يونايتد

يخطط لإبرام �صفقة
�سوبر يف املريكاتو
ووف ًقا

ال�شتوي.

ل�صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية،
مان�ش�سرت

ف�إن
يونايتد

ينوي االنق�ضا�ض على
الدمناركي كري�ستيان
�إريك�سن ،جنم توتنهام،
يف �شهر يناير املقبل.
وجاء حترك ال�شياطني
احلمر ،بعد �أن ف�شل
�إريك�سن يف حتقيق حلمه باالنتقال للدوري الإ�سباين واللعب مع ريال مدريد ،هذا املو�سم .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل
�أن توتنهام �سريحب ب�شدة �أن يرحل �إريك�سن يف ال�شتاء ،حتى يح�صل النادي على �أموال يف ال�صفقة ،ال �سيما �أن عقد
الالعب �سينتهي يف ال�صيف املقبل .وحاول توتنهام احلفاظ على خدمات �إريك�سن ،وعر�ض عليه احل�صول على
راتب �أ�سبوعي يقدر بـ � 200ألف جنيه �إ�سرتليني ،للموافقة على جتديد عقده� ،إال �أن عر�ض ال�سبريز قوبل بالرف�ض.

يف مناف�سات بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س:

ذكرت تقارير �صحفية �أن ليونيل مي�سي قائد بر�شلونة� ،أر�سل
ر�سالة ن�صية �إىل نيمار "يتو�سل �إليه" للعودة �إىل بر�شلونة ،قبل
انتهاء نافذة االنتقاالت ال�صيفية .وكان نيمار قري ًبا من العودة
�إىل بر�شلونة هذا ال�صيف ،لكن عدم تو�صل الرب�سا التفاق مع �سان
جريمان� ،أوقف ال�صفقة .وبح�سب �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية ،ف�إن
مي�سي قال يف ر�سالته �إىل نيمار �إن بر�شلونة يحتاج �إليه مرة �أخرى،
من �أجل التتويج بدوري �أبطال �أوروبا ،الأمر الذي دفع نيمار للتفكري
يف مغادرة �سان جريمان ،والعودة �إىل كتالونيا .و�أ�شارت ال�صحيفة
الفرن�سية �إىل �أنه لو كان الأمر بيد نيمار ،لوافق على طلب مي�سي
اجتماعا مع
فورا ،وعاد �إىل كامب نو .وعقدت �إدارة �سان جريمان
ً
ً
قيادة "�أولرتا�س �سان جريمان" وطالبوهم من خالله بوقف الهجوم
على نيمار ،بعد ت�أكد ا�ستمراره واعتباره �أهم جنم يف الفريق.

عقب فوز الدون بجائزة العب العام بالربتغال:

�أو�ساكا تفقد �صدارة الت�صنيف العاملي فريج�سون يوجه ر�سالة �إىل رونالدو
ودعت النجمة اليابانية

نعومي �أو�ساكا ،مناف�سات
بطولة �أمريكا املفتوحة
للتن�س (فال�شينج ميدوز)
بعدما

تغلبت

ال�سوي�رسية

عليها
بليندا

بين�سيت�ش  5 / 7و4 / 6
�أول �أم�س الثالثاء� ،ضمن
مناف�سات الدور الرابع
للبطولة
ع�رش).

(دور
ولن

ال�ستة
تقت�رص

خ�سارة �أو�ساكا على �ضياع
فر�صة احلفاظ على لقب �أمريكا املفتوحة ،و�إمنا �ستخ�رس �أي�ضا موقعها يف �صدارة الت�صنيف العاملي لالعبات
التن�س املحرتفات .و�أخفقت �أو�ساكا ( 21عاما) يف التغلب على الأداء القوي واملتما�سك للبي�سينيت�ش امل�صنفة
 13للبطولة ،والتي ح�سمت املباراة خالل �ساعة واحدة و 26دقيقة ،حتت �سقف مغلق يف ظل �سقوط الأمطار.
و�ست�سفر الهزمية عن تراجع �أو�ساكا �إىل املركز الرابع يف الت�صنيف العاملي يف الن�سخة املقبلة ،بح�سب
ما ك�شفت عنه الرابطة العاملية لالعبات التن�س املحرتفات .وتعود الأ�سرتالية �أ�شليه بارتي ،الفائزة بلقب
فرن�سا املفتوحة (روالن جارو�س) �إىل �صدارة الت�صنيف العاملي من جديد� ،أمام كارولينا بلي�سكوفا و�سيمونا
هاليب ،رغم �أن الالعبات الثالث خرجن بالفعل من مناف�سات �أمريكا املفتوحة .وباتت �إلينا �سفيتولينا،
امل�صنفة اخلام�سة يف �أمريكا املفتوحة ،الالعبة �صاحبة �أعلى ت�صنيف يف مناف�سات البطولة احلالية.

�أثنى ال�سري �أليك�س فريج�سون ،املدير الفني الأ�سطوري ملان�ش�سرت
يونايتد ،على كري�ستيانو رونالدو ،العب يوفنتو�س ،عقب فوز الأخري
بجائزة العب العام بالربتغال .وبح�سب �صحيفة "مان�ش�سرت �إيفينينج
نيوز" ،ف�إن فريج�سون ظهر يف مقطع فيديو يهنئ فيه رونالدو على اجلائزة،
وقال :تهانينا على الإجناز العظيم والليلة الرائعة يف الربتغال" .وتابع:
"�أنا �آ�سف لأنني ال �أتواجد معك الآن ،لكنني �أعود بالذكريات �إىل اخللف
و�أرى كيف ان �صبيا يف عمر الـ 17من عمره �أتى ملان�ش�سرت يونايتد،
وكيف يتطور ويتقدم ك�إن�سان وريا�ضي رائع" .و�أردف�" :أريد �أن �أقول لك
ولوالدتك وجلميع �أفراد �أ�رستك و�أطفالك� ،أنك تبلي بالء ح�سنًا ،كان من
دواعي �رسوري �أن �أعرفك ،و�أن �أعمل معك و�أرى تقدمك كالعب كرة قدمً ،
حظا
موف ًقا" .و�سبق لرونالدو �أن لعب حتت قيادة فريج�سون عقب ان�ضمامه
قادما من �سبورتنج ل�شبونة .وتوج
ملان�ش�سرت يونايتد يف عام ،2003
ً
كري�ستيانو ،بجائزة �أف�ضل العب يف الربتغال للمرة العا�رشة يف تاريخه.
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ب�سقوطه على �أر�ضه �أمام منتخب ناميبيا بهدفني لهدف واحيد

العدد (لثاين )2 -

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

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

عد�سة :كربوم ظهاي

منتخبنا الوطني ي�ستهل م�شواره املونديايل بخ�سارة م�ؤملة
و�سط ح�ضور جماهريي كبري ..جترع
منتخبنا الوطني الأول هزمية قا�سية على
يد منتخب ناميبيا بهدفني مقابل هدف
وحيد يف املباراة التي جمعتهما ع�رص �أم�س
على �إ�ستاد ا�سمرا الدويل يف �إطار ذهاب
ت�صفيات قارة �أفريقيا امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س العامل 2022م بقطر.
املباراة التي �إنطلقت عند الرابعة ع�رصاً
بني املنتخبني كانت الأوىل من نوعها على
امل�ستوى الر�سمي  ،وهو ماحفز الطرفان
ل�شد م�إزره وحتقيق نتيجة �إيجابية تدعم
م�شوارهما االفتتاحي برحلة الت�صفيات
التمهيدية املونديالية ب�صوة ايجابية.
عقب نزول �ضيوف ال�رشف يتقدمهم
مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/زمدي
تخلي  ،وعزف الن�شيدين الوطني لإرتريا
وناميبيا مت �إف�ساح املجال لإعطاء �رضبة
البداية للمواجهة التي �أدراها احلكم .
وحل منتخبنا الوطني بالزي االبي�ض
املرقط بالعلم الوطني  ،واعتمد على
ت�شكيلة من  11العبا جلهم ين�شطون
يف الدوري املحلي  ،حيث �شغر كربوم
�سلمون مهمة حرا�سة املرمى وهو الذي
يخو�ض مباراته الدولية االوىل ك�أ�سا�سي
 ،وف�ضل مدرب منتخبنا الوطني �أمل �سقد
�إفرمي واجلهاز املعاون له يف الدكة الفنية
الرباعي �أبيل عقباي � ،إي�سي ت�سفاي ،
هريمون ف�سهاي وفلمون طعموزقي يف
خط الدفاع.
يف حني تكون خط الو�سط من كل من
الثنائي عبللوم تلخزقي  ،روبيل تخلي
مكائيل � ،أما اجلناح فكانت من مهمة
املحرتف االرتري يونا�س �سلمون ويف
اجلناح االي�رس مت �إقحام �إيزانا يوهان�س
الالعب القادم من اخلارج � ،أما خط
املقدمة ف�أوكلت مهمته للثنائي حامل
�شارة القيادة هينوك قيت�ؤوم وال�شاب
علي عثمان.
يف املقابل �إرتدى املنتخب الناميبي
زيا ً باللون الأزرق  ،وبد�أ ال�شوط االول من
اجلهة ال�شمالية للملعب.

مبا�رشة بعد دوي �صافرة حكم املباراة
� ،إنطلقت املواجهة اىل فرتة جل�س
النب�ض توا�صلت لربع �ساعة  ،حيث بدا
ان الفريقان يحاوالن �إكت�شاف نقاط
املناف�س و�إيجاد مكامن ال�ضعف بهدف
تطبيق طريقة اللعب على االخر.
التهديد االول يف هذه املباراة جاء
�إرتريا ً وبالتحديد بحلول الدقيقة الرابعة
ع�رش من ت�سديدة عالطائر نفذها القائد
هينوك قيت�ؤوم علت القائم االي�رس حلار�س
مرمى منتخب ناميبيا � ،إرتفعت معها
حناجر امل�شجعني الذي غ�صت بهم جنبات
وردهات �إ�ستاد ا�سمرا الدويل.
رد عليها منتخب ناميبيا من كرة تابعها
() خرجت مبحاذاة العار�ضة بقليل يف
طريقها اىل خارج امللعب.
وتوا�صل اللعب بني الفريقان بوترية
بطيئة و�أقت�رص اللعب يف منطقة و�سط
امللعب � ،إذ كان املنتخب الناميبي
االف�ضل يف اال�ستحواذ على الكرة وتنفيذ
طريقة لعبه على ح�ساب طريقة لعب
منتخبنا الوطني الذي �إنتهج طريقة لعب
متحفظة ترتكن �أكرث للدفاع منه للهجوم
وترك الكرة للفريق املناف�س.
وقبل دقيقتني من نهاية ال�شوط
االول  ،جتنبت �شباك منتخبنا الوطني
هدفا حمققا بعد ان �ضيع العب الفريقن
الناميبي كرة ثمينة و�أهدر فر�صة م�ؤكدة
لفريقة من عر�ضية عك�ست له باجلهة
اليمنى.
وانتهى ال�شوط االول من املقابلة
الكروية على وقع التعادل ال�سلبي و�سط
�أف�ضلية ن�سبة للفريق ال�ضيف الذي بدا
و�أنه كان يلعب على ملعبه و�أمام جماهريه
 ،وتوهان ملحوظ من قبل العبي منتخبنا
الوطني الذين بدوا �أكرث �إلتزاما ً للخطة
الفنية للمباراة التي كانت تق�ضي بالدفاع
من منطقة و�سط امللعب .
بعد اال�سرتاحة  ،مل تتغري و�ضعية
منتخبنا الوطني املتجمد خ�صو�صا يف
منطقة املناورات  ،قابله �إ�ستمرارية

وفاعلية لهجمات الفريق ال�ضيف الذي
متكن من التقدم �رسيعا يف النتيجة عقب
�أربعة دقائق فقط بوا�سطة الالعب ()13
م�ستغال خط�أ فادح �إرتكبه متو�سط منتخبنا
الوطني عبللوم تخلزقي الذي حاول �إعادة
الكرة للخلف ليقدمها على طبق من ذهب
للفريق املناف�س.
هذا الهدف ادخل العبي منتخبنا
الوطني يف م�سل�سل من الأخطاء الفردية
واللعب البطيئ  ،ليلدغ مرة �أخرى من
نف�س احلجر ومن خط�أ دفاعي �أخر �أ�سكن
املدافع �إ�سيي ت�سفاي الكرة باخلط�أ يف
�شباك فريقه معلنا تقدم الفريق الناميبي
بهدفني نظيفني .
وحاول اجلهاز الفني �إ�ستدراك املوقف
وت�صحيح االمور و�أجرى �إ�ستبدال ب�إخراج
�إيزانا يوهن�س والزج بالالعب الن�شط
�إيوب قرماي الذي بعث الروح جمددا
يف ج�سد املنتخب املتهالك واعاده اىل
جمريات املواجهة بالتحركات الق�صرية
التي كان يقودها.
وتكللت هذه اجلهود بهدف تقلي�ص
الفارق الذي �سجله املهاجم علي عثمان
بعد متابعة لكرة عر�ضية من املخ�رضم
هينوك قيت�ؤوم بحلول الدقيقة اخلام�سة
وال�ستني.
�إثر هذا الهدف  ،حت�سنت حتركات
العبي منتخبنا الوطني ب�صورة طفيفة
وحاول اللعب على الكرات الطويلة التي
كانت تتك�رس على دفاعات املنتخب
الناميبي القوي  ،وتارة تف�شب ب�سبب
غياب املتابعة الالزمة من قبل عنا�رص
منتخبنا الوطني .
وحتولت الدقائق املتبقية للمواجهة
اىل �شد وجذب وتعددت حماوالت منتخبنا
الوطني للعودة يف النتيجة  ،بينما �سعى
املنتخب الناميبي بقيادة املدير الفني
بوبي �سمارا �إىل تن�شيط خطه الهجومي
من خالل عدة تغيريات  ،بيد �أن �صافرة
احلكم الأخرية كانت الفي�صل لتنتهي
املواجهة بفوز منتخب ناميبيا بهدفني

بر�صيد زاخر بامليداليات الف�ضية...

مقابل هدف واحد.
بهذه النتيجة �سيدخل منتخبنا الوطني
ملباراة العودة التي �ستقام بعد �أ�سبوع
بتاريخ العا�رش من �سبتمرب  ،مت�أخرا بنتيجة
هدفني مقابل وبهدف حتقيق �إحياء
�أماله جمددا يف �سباق املونديال �سيكون
مطالب بالفوز بنف�س نتيجة الذهاب
�أو الفوز بهدفني نظيفني يف حال �أراد
التاهل املبا�رش للدور املقبل.
عقب املباراة � ،أ�شار مدرب منتخبنا
الوطني الكابنت� /أمل �سقد ت�سفاي ب�أن
فريقه فعل مايطلب منه يف هذه املباراة

 ،معربا عن ر�ضاه للأداء الذي ظهر يف
مباراة الذهاب .
و�أكد املدير الفني للمنتخب الوطني
ب�أن ت�شكيلة الفريق بحاجة �إىل �أعادة
هيكلة و�إ�صالح يف عدد من اخلطوط
ابرزها خطي الدفاع والهجوم بهدف جلب
الفعالية وال�صالبة للت�شكيلة  ،م�شريا
اىل �أنه مل يكون يعلم �أي �شئ بخ�صو�ص
املنتخب املناف�س (ناميبيا)  ،لكن بعد
هذه املواجهة خرج بالكثري من املعطيات
واملالحظات.

بالتعاون مع االحتاد الدويل و�ضمن برنامج الت�ضامن االوملبي

البعثة االرترية امل�شاركة يف دورة االلعاب االفريقية تعود �إىل �أر�ض الوطن �إحتاد تن�س الطاولة يقدم دورة ت�أهيلية ملدربي امل�ستوى االول

عادت البعثة االرترية امل�شاركة بدورة
االلعاب االفريقية ( All African
 ) Games 2019التي �إ�ست�ضافتها
املغرب  ،عادت اىل �أر�ض الوطن يف الفاحت
من �سبتمرب .
البعثة االرترية التي �شاركت يف �ستة
منا�شط ريا�ضية بالن�سخة الثانية ع�رش
من الدورة االفريقية هي العاب القوى ،
الدراجات الهوائية  ،كرة الري�شة ،تن�س
الطاولة  ،ال�شطرجن وال�سباحة  ،القت لدى
و�صولها اىل مطار ا�سمرا الدويل �إ�ستقبال
حار من �أع�ضاء اللجنة االوملبية االرترية.
ونالت البالد يف هذه امل�شاركة التي
تعترب الأبرز يف تاريخ م�شاركاتها ال�سابقة
 ،ميداليتني ف�ضيتني جاءت من خالل
تتويج منتخب الدراجات الهوائية باملركز
الثاين يف فئتي الرجال وال�سيدات ل�سباق

ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفرق.
ورفع العداء �أرون كفلي من من�سوب
ميداليات منتخبنا الوطني يف هذا املحفل
 ،بتتويجه باملركز الثاين يف �سباق ع�رشة
االف مرت رجال  ،لي�ضيف ميدالية ف�ضية

�أخرى اىل الر�صيد االرتري.
وكانت ملنتخبات تن�س الطاولة  ،كرة
الري�شة  ،ال�سباحة وال�شطرجن م�شاركات
واعدة رغم م�شاركاتها على هذا ال�صعيد
الول مرة ماخلق م�ستويات تناف�سية مب�رشة
 ،وفق لت�رصيحات مدربي هذه املنتخبات.

يف �إطار اجلهود اجلارية للنهو�ض
بالكفاءات الب�رشية لدى من�شط تن�س الطاولة
 ،يقدم االحتاد العام لتن�س الطاولة دورة
ت�أهيلية يف امل�ستوى االوىل للمدربني
بالتعاون مع االحتاد الدويل و�ضمن برنامج

الت�ضامن االوملبي.
ويف منا�سبة �إفتتاح الدورة التي تقدم
على ال�شقني النظري والتطبيقي يف الفرتة
من الثالث ولغاية اخلام�س ع�رش من �سبتمرب
اجلاري � ،أو�ضح رئي�س االحتاد العام لكرة
القدم ال�سيد/تولدي تخ�ستي ب�أن الدورة
تقدم للمرة الثالثة على م�ستوى الوطن ،
م�شريا �أن القالئل ممن تلقوا الدورات ال�سابقة
هم الذي يعلمون به ب�إهتمام على �أر�ض الواقع
 ،ومبا �أن هذه الطريقة �شكلت عائقا كبريا
�أمام تطوير الفئات النا�شئة يف اللعبة  ،نا�شد
�إياهم لال�ستفادة من الدورة ب�أف�ضل ماميكن.
وحا�رض يف الدورة خبري اللعبة واملحا�رض مركز
منطقة �رشق وو�سط افريقيا لتن�س الطاولة
ال�سيد /تريي نتويل واملحا�رضة كارولني ،
مب�شاركة  30دار�سا قدموا من كافة �أقاليم
البالد من بينهم  8من االناث.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (لثاين )2 -

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

�إعداد/
عادل �صالح

من طرائف الظرفاء
 دفع احدهم مرة �إىل وايل مكة وقد �أفطر يف �شهر رم�ضان،فقال له الوايل -:ياعدو اهلل تفطر يف �شهر رم�ضان؟! قال-:
�أنت امرتني بذلك .قال -:هذا �شر كيف �أمرتك ،ويلك؟ قال-:
حدثت عن ابن عبا�س �أنه من �صام يوم عرفة عدل �صومه �سنة،
وقد �صمته .ف�ضحك الوايل وخاله.
 �صعد �إبن زهري اخلزاعي جبال ف�أعيا و�سقط كاملغ�شيعليه .فقال -:ياجبل ما�أ�صنع بك؟ �أ�أ�ضربك؟ اليوجعك،
�أ�أ�شتمك؟ التبايل ،اليكفيك يوم تكون اجلبال كالعهن
املنفو�ش!!!!!...
 كتب بع�ض ملوك فار�س على بابه -:حتتاج �أبواب امللوك �إىلعقل ومال و�صرب ،فكتب بع�ض احلكماء حتته -:من كان عنده
واحدة من هذه الثالث مل يحتج �إىل �أبواب امللوك .فرجع
خربه �إىل امللك ،فقال� -:صدق و�أمر ب�إجازته وحمو الكتابة من
الباب.
 لقي نحوي رجال من �أهل الأدب ،و�أراد �أن ي�س�أله عن �أخيهوخاف �أن يلحن فقال� -:أخاك �أخيك �أخوك هنا؟ فقال الرجل-:
ال ،يل ،لو ...ماهو حا�ضر.
 �سئل �أبو العيناء عن حمادة بن زيد بن درهم وحماد بن �سلمةبن دينار فقال -:بنيهما يف القدر مابني �أبويهما يف ال�صرف.
 قال اال�صمعي -:حج �أعرابي فدخل مكة قبل النا�سوتعلق با�ستار الكعبة وقال -:اللهم �أغفر يل قبل �أن يدهمك
النا�س!!!!....
 قال الأ�صمعي �أي�ضا� -:سمعت �أعرابيا وهو يقول يفالطواف -:اللهم �أغفر لأمي .فقلت -:مالك التذكر �أباك؟
فقال� -:أبي رجل يحتال لنف�سه ،و�أما �أمي فبائ�سة �ضعيفة.
 دخل ابن يزيد على ه�شام ابن عبدامللك وعلى ر�أ�س ابنيزيد قلن�سوة(غطاء للر�أ�س) ح�سنة ،فقال ه�شام -:بكم �أخذت
قلن�سوتك هذه .قال -:ب�ألف درهم !..قال� -:سبحان اهلل
قلن�سوة ب�ألف درهم؟ قال -:نعم يا�أمري امل�ؤمنني �أخذتها لأكرم
أخ�س �أطرافك.
�أطرايف وانت قد �أ�شرتيت جارية ب�ألف دينار ل ّ
ف�أفحم ه�شاما باجلواب.
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 اخلام�س من �سبتمرب عام 1905م -:انتهاء احلرب الرو�سية اليابانية بتوقيع معاهدةبورت�سموث
 يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1909م -:امل�ستك�شف الأمريكي روبرت بريي ي�صل �إىل القطبال�شمايل.
 يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1939م -:الواليات املتحدة تعلن حيادها يف احلرب العاملية الثانية. يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1944م -:قوات احللفاء حترر العا�صمة البلجيكية بروك�سل. يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1973م -:افتتاح م�ؤمتر حركة عدم االنحياز الرابع يف اجلزائر. يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1982م -:عودة مركبة الف�ضاء الأمريكية ت�شالنجر بعد � 6أيام منانطالقها يف الف�ضاء.
 يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1988م -:العثور على موقع �أثري يف لندن يعود �إىل عام  1500قبلامليالد بداخله كمية من النباتات واحل�شرات والعظام.
 يف اخلام�س من �سبتمرب عام 1994م -:الزعيم الأفريقي نيل�سون مانديال ي�صبح �أول رئي�س�أفريقي جلمهورية جنوب �أفريقيا.
ً
 يف اخلام�س من �سبتمرب عام 2009م -:جاكوب زوما ي�ؤدي اليمني الد�ستورية رئي�سا جلمهوريةجنوب �أفريقيا.

�أقوال م�أثورة

من اقوال العظماء
 امل�شاكل لي�ست عالمات وقوف  ،لكنهاخطوط ار�شادية(.روبرت �شولر)
 الزواج خطوة هامة جدا ,ولذلكيجب ان نظل ن�ستعد لها حتى منوت.
(�أني�س من�صور)
 اخليال �أهم من املعرفة  ,فاملعرفةحمدودة مبا نعرفه الآن وما نفهمه ..
بينما اخليال يحتوي العامل كله وكل
ما �سيتم معرفته �أو فهمه �إىل الأبد.
(�ألربت �أين�شتاين)
 فن احل�صول على ال�سعادة ي�أتيمن قدرتنا على ا�ستخال�ص ال�سعادة من
ا�شياء يعتربها البع�ض عادية(.هرني
وارد بيت�شر)
 من عجز عن �إ�صالح نف�سه ،كيفيكون م�صلح ًا لغريه؟ (جمال الدين
الأفغاين)
 ال�شخ�ص الذي ال يقر�أ ال يختلف�أبد ًا عن ال�شخ�ص الأمي(.مارك
توين)
 العلم كالأر�ض ال ميكننا �أن منتلكمنه �سوى القليل(.فولتري)
 الكل متفق على �أن احلب �شئ رائع و�ضروري ،ولكن ال �أحد يتفق على معنى
املعنى احلقيقي للحب(.ديان �أكرمان)
 يف احلياة هنالك ا�شياء نعرفهاواخرى جنهلها وما بينهما الكثري من
االبواب التي علينا ان ندخلها(.جيم
موري�سون)
 ال ميكنك توفري ال�سعادة للم�ستقبلفال�سعادة خلقت لت�ستهلك يف نف�س
اللحظة التي ولدت فيها(.جيم
روهان)
 الوداع ال يقع �إال ملن يع�شق بعينيه�أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه
فال ثمة انف�صال �أبدا(.جالل الدين
الرومي)

الكلمات املتقاطعة:

 .1نادي كرة قدم ا�سباين
 .2عا�صمة الربازيل
ُ .3ي�ستعمل ل�صناعة الطاقة النووية
_ من ال�ضمائر

عالمات تك�شف لك ال�شخ�ص الكاذب

دائما ما نواجه
ً
�صعوبة بالغة يف
الك�شف عن الأكاذيب؛
�إال �أن للغة اجل�سد
مفاتيح ميكن بها
ك�شف الأ�شخا�ص
الكاذبون .وبح�سب
و�أطباء
خرباء
يف علم النف�س،
هناك جمموعة من
اخلطوات الب�سيطة ت�ساعدنا على �أن نكون خرباء بك�شف الأكاذيب ،وفلرتة كل ما
ن�سمعه ون�شاهده يف حياتنا اليومية.
 العني -:العني نافذة الروح ،فهي متلك املئات من الع�ضالت ال�صغرية حولها،ما يجعل حركاتها املجهرية تر�سل �أقوى الإ�شارات ،وهذا هو ال�سبب وراء �أن
النا�س �سيحاولون يف كثري من الأحيان �إخفاء نظرات �أعينهم يف حلظة الكذب،
والنظر �إىل �أ�سفل �أو بعي ًدا.
 الأكاذيب البي�ضاء -:وف ًقا لإحدى الدرا�سات ،ف�إن للكذب ت�أثري كرة الثلج،�شخ�صا ما يروي الكثري من الأكاذيب البي�ضاء وغري
مبعنى �أنه �إذا الحظت
ً
املنطقية ،ف�إن من املحتمل �أن يروي �أكاذيب كبرية وخطرية � ً
أي�ضا.
ريا ،فقد ي�شري هذا �إىل كذبة .وتقول
 مل�س الأنف� -:إذا مل�س �شخ�ص ما �أنفه كث ًجودي جيم�س �إن م�ؤلف رواية الأطفال بينوكيو ،مل يبالغ عندما جعل �أنفه تطول
كلما كذب .ووف ًقا لبع�ض الأبحاث العلمية ،ف�إن الأوعية الدموية من املمكن
�أن تت�ضخم عندما نكذب؛ ما يجعل حجم الأنف �أكرب ،وهذا ما يدفعنا �إىل حكها
ومل�سها ،كما �أن مل�س الأنف قد يهدف �إىل �إخفاء الفم عند الكذب وعدم قول
احلقيقة.
وجها لوجه؛ لذلك فهم
 الكذب �أونالين -:يف�ضل الكاذبون عدم قول احلقيقةً
يلج�ؤون �إىل الكذب عرب �شبكة الإنرتنت� ،أو ب�إر�سال ر�سائل الربيد الإلكرتوين،
كما ت�شري العديد من الدرا�سات.
دائما ما يكررون كلمات وعبارات مرتبطة بال�صدق،
 ب�صراحة -:ال تثق بالذين ًمثل "ب�رصاحة" و"�أنا �أقول احلقيقة املطلقة".
 طريقة احلديث� -:إن الكذب ي�سبب �إجها ًدا لأ�صحابه ،ومن املمكن �أن يجعلهميت�رصفون بغرابة ،مثل التحدث ب�صورة غري طبيعية �أو التنف�س ب�شكل �ضحل.
 يقفون ب�شكل خمتلف  -:مثل تقوي�س الظهر ،والإفراط يف الإمياءات والتململ،واللعب باملجوهرات �أو بال�شعر .وكذلك ترافق الكاذبون و�ضعية وجه لعبة
البوكر �أثناء حماولتهم �أن يبدو �صادقني يف حديثهم ،التي قد تنطوي على قليل
من احلركة ،وو�ضع الأيدي يف اجليوب واجللو�س على اليدين.

�شاب يناطح تي�سا !!...

انت�رش مقطع فيديو يوثق
حادثة طريفة جرت بني �شاب من
 .4انطلقت منه الثورة االرترية _
بيداء (مبعرثة)
 .5عك�س َ�ص ِلب _ دق
 .6قدوم _ ث َّبت
 .7من دول ا�سكندنافيا
� .8سقي املزارع _ وادي ي�صب نحو

جهة وتي�س بالغ من جهة
�أخرى ،حيث �أقدم ال�شاب
على متثيل مناطحة
بالر�ؤو�س مع التي�س.
وانت�رش املقطع �رسيعا
عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،يف حني عرب
امل�شاهدون عن تفاجئهم
بجر�أة ال�شاب عندما و�ضع
ر�أ�سه مبا�رشة �أمام قرون
التي�س.

اعداد:
حافظ حممد الأمني
منخف�ضات دنكاليا
ُ .9يخيف _ زهور
.10اكرب �شركة النتاج االفالم
يف امريكا
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