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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()143

الثمن ( )2نقفة

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

وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يزور ال�صني حاكم اقليم عن�سبا يتفقد الطريق اجلديدبا�سماط
تفقد حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد /علي حممود يف اخلام�س من مايو الطريق
اجلديد الذي يتم �شقه البالغ طوله  35كيلو مرت ويربط هو�ش و�إروتا وايرا
وا�سندا.
واكد ال�سيد /علي ،بان ادارة االقليم �ستعمل لت�رسيع العمل.
وقد مت حتى الآن �شق  15كيلو مرت بتعاون ال�سكان واع�ضاء قوات الدفاع يف
املنطقة  ، ،ويحتاج العمل املتبقي اىل الدعم بالآليات ل�صعوبته.
كمايقوم �سكان �ضاحيتي ا�سندا و�إروتا مبديرية ا�سماط بان�شطة حفظ املياه
وحماية الرتبة،بنفري ال�سكان خم�سة ايام يف اال�سبوع يف ان�شطة ا�ستقرار الرتبة
وتنمية م�صادر املياه و�صيانة خطوط املوا�صالت وحمايتها.

جهود تو�سيع اخلدمات يف قرورة
يقوم وفد رفيع امل�ستوى ي�ضم وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /
مياين قرب�آب بزيارة عمل ر�سمية
جلمهورية ال�صني ال�شعبية ت�ستغرق
ثالثة ايام.
والتقى الوفد يف ال�ساد�س من مايو
يف بكني وزير اخلارجية ال�صيني
ال�سيد /وانغ يو ،حيث بحث معه
تعزيز عالقات ال�رشاكة والتعاون
الثنائي بني البلدين  ،والق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام

امل�شرتك.
واكد الوزير  /عثمان على ا�ستعداد
ارتريا لتطوير �رشاكة �صحية متينة
مع ال�صني مبا يخدم م�صلحة البلدين
وال�شعبني ،و�ستتعاون ارتريا لقيام
ل�صني بدروها الحالل ال�سالم واالمن
يف منطقة القرن االفريقي.
من جانبه او�ضح وزير خارجية
ال�صني ال�سيد /وانغ يو ،ان عالقات
ال�صني مع الدول االفريقية مبنية
على مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية ،وتنظر بايجابية للتطورات

التي ت�شهدها منطقة القرن االفريقي،
وهي على ا�ستعداد مل�ساعدتها والدفع
بها قدما ،وترغب يف متتني عالقات
تعاون عميقة يف جميع املجاالت.
خا�صة مع ارتريا .
وقيم اجلانبان �سري العالقات
والتعاون ،وبحثا جماالت الدفع
بها.
ويلتقي الوفد االرتري رفيع
امل�ستوى خالل زيارته لل�صينعدد من
امل�س�ؤولني وامل�ستثمرين ال�صينيني.

قال مدير مديرية قرورة ال�سيد� /صالح حممود ان ارتفاع وعي ال�سكان باهمية
جتمع القرى �ساعد على تو�سيع اخلدمات االجتماعية.
وذكر بان التجمع ا�سا�س احلياة امل�ستقرة واملتطورة ،مو�ضحا االهتمام
الكبري لتجميع القرى لتو�سيع اخلدمات االجتماعية عامة  ،وخدمات املياه
التي كانت مقت�رصة فقط على �إمهميمي وقرورة و�شاكات.
وافاد ال�سيد �/صالح ان خدمات ال�صحة والتعليم واملياه احدثت تغيريا
ملمو�سا يف حياة املواطنني وتطور املنطقة ،وان انخفا�ض ظاهرة االمرا�ض
املعدية جاء نتيجة الن�شطة نظافة البيئة اجلارية.
وا�شار اىل النتائج االيجابية للم�شاركة يف التعليم،ورغم ارتفاع عدد املدار�س
�إال ان امل�شاركة يف املرحلتني املتو�سطة وما فوقها لي�ست متوازنة ب�سبب تباعد
القرى والزواج امبكر وحياة الرتحال ،ويتطلب القيام بتوعية قوية الولياء
االمور.
واو�ضح انه تبذل اجلهود حلل م�صاعب املوا�صالت ،لكنها مل تاتي بحلول
جذرية ،واتخاذ مبادرات لتخفيف حتديات االت�صاالت.
ويقطن مديرية قرورة حوايل  22الف مواطن يزاولون الرعي والتجارة

كركبت :التدريب املهني يحقق نتائج جيدة االقليم اجلنوبي :ختام ا�سبوع الطالب الثقايف الريا�ضي

او�ضح �سكان �أتاي و�أقمايت مبديرية كركبت ان التعليم االكادميي
والتدريب املهني الذي تقدمه وزارة التعليم احدث تغيريا يف حياتهم وطور
املنطقة.
ويقدم التدريب املهني الذي افتتح بداية هذا العام مبنح مبلغ  600نقفة
�شهريا للم�شاركني يف التدريب ،قدم التدريب يف اال�شغال اليدوية لـ 110
امراة لثالثة ا�شهر والتدريب يف الزراعة والبناء ل�ستة ا�شهر للرجال.
وقال ع�ضو مكتب التعليم يف اقليم القا�ش  -بركة املهند�س كح�ساي ت�سفاي
"ان التدريب الذي يركز خا�صة لتنمية الب�ساتني ،قد بدا بخم�سني متدربا
وبلغ عددهم حاليا املئة والع�رشين.
وذكر مدر�س البناء اال�ستاذ مكئيل زكريا�س ان  61من ابناء املنطقة تلقوا
تدريبا يف البناء ملدة خم�سة ا�شهر وي�ستعدون للتخرج ،داعيا لتوفري معدات
بناء ا�ضافية.
و�شكر املتدربون الفر�ص املتاحة لهم  ،مطالبني بتو�سيعها وتطويرها
تدريجيا.

اغردات :دعوة لالهتمام بنظافة املدينة

او�ضح �سكان مدينة اغردات بان
عدم وجود مكب النفايات ال�صلبة
وال�سائلة يعر�ض املدينة لالو�ساخ
وعلى اجلهات املخت�صة االهتمام
بذلك.
وذكر ال�سكان ان النفايات ترمى
يف اماكن �سكنية وم�صادر املياه
واالرا�ضي الزراعية ،وا�صبحت مقلقة
لل�صحة العامة وجمال املدينة.
وا�شار ال�سكان اىل قيامهم
ا�سبوعيا بنفري نظافة  ،لكن عدم
وجود �شاحنات نقل النفايات
وتعطل دورات املياه العامة يف

املدينة ووجود م�سلخ للما�شية يف
و�سط امل�ساكن زاد من امل�شكلة.
وقال املدير الطبي مل�س�ست�شفى
اغوردات الدكتور ولدو يوهن�س
ان الظاهرة ا�ستمرت لفرتة طويلة
 ،ويقومون من جانبهم بالتوعية
ح�سب القدرات ،وقد طالبو ادارة
املديرية با�ستمرار لتن�سيق املوارد
اليجاد حل جذري للم�شكلة  ،غري ان
الطلب مل يجد اال�ستجابة العملية.
وافاد مرا�سل وكالة �إيرينا ان
اغلب نفايات املدينة ترمى يف نهر
بركة.

التعليم يف
قال م�س�ؤول
االقليم اجلنوبي اال�ستاذ هبتزقي
كداين "ان البناء اجل�سدي
والعقلي للمواطن عامة وال�شباب
واالطفال خا�صة  ،وتن�ش�أة
الطالب بالعلم واملعرفة
والقدرات ،وخلق فر�ص التعرف
على هواياتهم م�س�ؤولية كافة
قطاعات املجتمع".
واو�ضح يف ختام ا�سبوع الطالب
الثقايف الريا�ضي لطالب االقليم

اجلنوبي املنظم من الثالث
وحتى اخلام�س من مايو مبدينة
مندفرا ،ان تنمية املعرفة
للمواطن من املهام الوطنية وان
اندية املدار�س ت�سهم كثريا يف
هذا املجال.
�شارك يف اال�سبوع الذي ظل
منظما على مراحل يف مدار�س
 12مديرية باالقليم اجلنوبي
اكرث من  900طالب يف منا�شط
امل�سابقات واالبتكار امل�رسح

والرق�صات وم�سابقاة املعلومات
العامة واحلوار ومناف�سات كرة
الطائرة وال�سلة والقدم.
قدمت يف ختام اال�سبوع اجلوائز
للطالب واملدار�س الفائزة.
و�سي�شارك الطالب الفائزون
يف مناف�سات اال�سبوع  ،يف
اال�سبوع الريا�ضي الذي �سينظم
بعد انتهاء العام الدرا�سي 2018
 -2019على م�ستوى البالد.
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وزير هولندي يخ�شى "انهيار" االحتاد الأوروبي
حذر وزير املال الهولندي
فوبكه هوك�سرتا من "انهيار" االحتاد
الأوروبي ،داعي ًا �إياه �إىل مراجعة
�أولوياته والتخ ّلي عن "�سذاجته".
وقال" :يواجه االحتاد م�شكلة :خطر
املرة هي �أن
انهيار يتنامى .احلقيقة
ّ
لدينا احتاد ًا فيه جزء من ال�سكان ،يف
�شكل �أ�سا�سي يف �شمال غربي �أوروبا،
يريدون اخلروج منه".
و�أ�ضاف خالل خطاب �ألقاه يف
جامعة يف برلني�" :إذا كان احتادنا
لي�س قادر ًا على �إلهام �أف�ضل الدول
و�أكرثها ازدهار ًا لالن�ضمام �إىل �صفوفه
�أو اعتماد اليورو ،و�إذا كان يو�شك
على �أن يفقد يف �شكل نهائي قوة مثل
اململكة املتحدة ،فلدى احتادنا
م�شكلة جوهرية".
واعترب �أن خروج اململكة املتحدة
من االحتاد (بريكزيت) "لي�س انت�صار ًا
للندن ،وال لربلني وال لباري�س،

وال حتى لالهاي.
�إنه انت�صار ملو�سكو
وبكني".
هوك�سرتا
وع ّدد
الرنوج و�سوي�رسا بني
الدول "الدميوقراطية
واملزدهرة" املعنية،
الفت ًا اىل انهما "غري
مهتمتني" باالن�ضمام
�إىل االحتاد� ،أو حتى
الدمنارك وال�سويد
"اللتني ترف�ضان اليورو"
واقرتح "تغيري امل�سار" لبناء
�أوروبا "جديدة و�أف�ضل" ،معلن ًا دعمه
م�رشوع الدفاع الأوروبي الذي يتيح
"تقلي�ص نفقات" كل دولة ،و�أي�ض ًا
موحدة" على
�رضورة عر�ض "جبهة
ّ
ال�ساحة اجليو�سيا�سية.
وتابع" :على �أوروبا �أن تتخ ّلى عن
�سذاجتها� .سواء عرب فر�ض عقوبات

�أو حماية �أ�سواقنا �أو �إدارة النزاعات
يف العامل ،يجب �أن تتمكّ ن �أوروبا من
�إ�سماع �صوتها".
و�أعلن "موافقه على �أفكار فرن�سية
كثرية يف �ش�أن االحتاد الأوروبي"،
وطالب �أملانيا باتباع امل�سار ذاته
ّ
حمل
"مل�صلحة �أوروبا" .وزاد�" :سيكون
لدي �أن �أرى �أملانيا � ّ
أقل حتفظ ًا.
تقدير ّ
مقربة،
و�صديقة
وحليفة
جارة
بو�صفها
ّ
هولندا �ستكون �إىل جانبكم".

�أطلقت ال�سلطات يف ميامنار بعد
عفو رئا�سي اول �أم�س الثالثاء،
�صحاف َيني يف وكالة "رويرتز" ُحكم
ب�سجنهما � 7سنوات بعد �إدانتهما
بانتهاك قانون الأ�رسار الر�سمية.
وخرج ال�صحافيان وا لون (33
�سنة) وكياو �سو �أو (� 29سنة) من
�سجن �إن�سني يف يانغون ،بعد
اعتقالهما يف(دي�سمرب) .2017
و�صدر قرار �إطالقهما �ضمن عفو
�شمل � 6520سجيناً� ،أ�صدره الرئي�س
وين مينت ملنا�سبة ال�سنة اجلديدة

التي بد�أت يف ميامنار يف
�(17أبريل) املا�ضي.
ال�صحافيان
ولوح
ّ
مبت�سمني لدى خروجهما
و�سط
ال�سجن،
من
ح�شد من و�سائل الإعالم
واملهنئني .ثم �أقلّهما
زمالء يف "رويرتز" �إىل
حيث الت�أم �شملهما
بزوجتيهما و�أطفالهما.
و�أعرب وا لون عن امتنانه جلهود
دولية يف �سبيل �إطالقهما ،قائالً�" :أنا
�سعيد جد ًا ومتحم�س لر�ؤية �أ�رستي
أحترق �شوق ًا للعودة �إىل
وزمالئيّ � .
غرفة الأخبار� .أنا �صحايف و�س�أو�صل
عملي".
ولدى اعتقالهما كان ال�صحافيان
يعدان تقرير ًا حول قتل قوات �أمن
ّ
ومدنيني بوذيني  10من م�سلمي �أقلية
الروهينغا ،يف (�سبتمرب) 2017
يف والية راخني غرب ميامنار،
حيث �أرغم اجلي�ش حواىل 740

�ألف ًا من الروهينغا على الفرار �إىل
بنغالد�ش.
ً
و�أثارت ق�ضيتهما تنديدا دولياً،
فيما اعتربت "رويرتز" انهما اعتُقال
ب�سبب تقريرهما .و�أدىل �ضابط
�رشطة ب�شهادته خالل املحاكمة ،قال
فيها �إن رئي�سه �أمر فريقه بالإيقاع
بال�صحاف َيني ،وهي �شهادة جتاهلها
القا�ضي.
ت�ضمن �إفادات
ونال التقرير الذي
ّ
من جناة و�شهود و�أ�رس �ضحايا،
جائزة "بوليتزر" للتغطية الدولية،
كما ح�صل ال�صحافيان على جوائز
�أخرى ،وظهرا على غالف جملة
"تامي" بني �شخ�صيات العام.
وقال رئي�س التحرير يف "رويرتز"
�ستيفن �آدلر" :ن�شعر ب�سعادة غامرة
لإطالق ميامنار �صحاف َيينا اجلريئني
وا لون وكياو �سو �أو .وباتا منذ
اعتقالهما قبل  511يوم ًا رمزَ ين
لأهمية حرية ال�صحافة يف العامل.
نرحب بعودتهما".
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�إعــــــالن هام
يعلن جمل�س �ش�ؤون احلج والعمرة االرترية للراغبني يف
اداء فري�ض احلج لهذا العام  1440هـ املوافق  2019م  ،ب�أن
الت�سجيل يبد�أ  -مب�شيئة الله -غرة �شهر رم�ضان  1440هـ -
املوافق  -يوم االثنني  6مايو 2019م.
وعلى الراغبني احل�ضور اىل مكتبه مبدينة ا�سمرا  ،ب�شارع
افعبت رقم  ،138على ان ي�ست�صحبو معهم-:
( )1بطاقة الهوية االرترية .
(� )2سند �إثبات موقع �سكنه من �إقليمه .
( )3جواز �سفر �ساري املفعول.
واهلل ويل التوفيق
جمل�س �ش�ؤون احلج والعمرة االرتري

ميامنار �:إطالق �صحافيَي "رويرتز" بعفو رئا�سي فرن�سا تعلن انتهاء �أزمة الرهائن

تركيا :املعار�ضة واثقة من الفوز يف �إعادة انتخابات �إ�سطنبول
قال حزب املعار�ضة الرئي�سي
يف تركيا �إن مر�شحه يف انتخابات
رئي�س بلدية �إ�سطنبول �سيناف�س على
املن�صب ويفوز به مرة �أخرى بعد
�أن �أمرت جلنة االنتخابات ب�إعادة
االنتخابات باملدينة يف قرار �أثار
قلق امل�ستثمرين و�أدى �إىل انتقاد
�أوروبي.
و�ضغط الرئي�س رجب طيب
�أردوغان بقوة لإعادة االنتخابات
بعد �أن فقد حزبه احلاكم العدالة
والتنمية ال�سيطرة على �أكرب مدن
تركيا يف االنتخابات التي جرت يف
 31مار�س  ،ورحب بقرار اللجنة
العليا لالنتخابات .ولكن زعيما
معار�ضا �شبه ذلك ب�أنه" انقالب مدين"
وحثت �أملانيا �أنقرة على احرتام
الدميقراطية.
و�أ�شارت عدة �أحزاب تركية �صغرية
معار�ضة �إىل �أنها قد تدعم �أكرم
�إمام �أوغلو مر�شح حزب ال�شعب
اجلمهوري املعار�ض ملن�صب رئي�س
بلدية �إ�سطنبول يف �إعادة االنتخابات
م�سلطة ال�ضوء على املخاطر التي
يواجهها �أردوغان وحزبه نتيجة
�إعادة االنتخابات.
واتهم كمال قليجدار زعيم حزب
ال�شعب اللجنة العليا لالنتخابات

ثقة
بخيانة
خبني
لنا
ا
والر�ضوخ ل�ضغوط
العدالة
حزب
والتنمية.
لنواب
وقال
احلزب يف الربملان
الرتكي" ما دمتم
ترغبون ب�شدة يف
�إعادة االنتخابات
ذلك
،فافعلوا
كيفما تريدون.
�سنخرج منت�رصين كل مرة".
وقالت مريال �أك�شينار زعيمة
احلزب ال�صالح الذي �شكل حتالفا
مع حزب ال�شعب اجلمهوري العلماين
من �أجل انتخابات مار�س �إن القرار
الذي �أ�صدرته جلنة االنتخابات �أعاد
البالد �إىل حقبة االنقالبات الع�سكرية
الرتكية .و�أ�ضافت �أن" قرار جلنة
االنتخابات مبثابة انقالب مدين يفوق
�أيام االنقالبات الع�سكرية".
و�ساهم هذا القرار يف هبوط اللرية
�إىل �أدنى م�ستوى لها منذ اخلام�س من
�أكتوبر عندما خرجت من �أزمة العملة
يف العام املا�ضي والتي �شهدت فقد
العملة  30يف املئة من قيمتها .وبلغ
�سعر اللرية � 6.1467أمام الدوالر يف

ال�ساعة  1412بتوقيت غرينت�ش.
ومع ت�شكك م�ستثمرين يف التزام
تركيا ب�سيادة القانون والإ�صالحات
االقت�صادية خالل فرتة ركود �شهدت
ال�سندات والأ�سهم �أي�ضا موجة بيع
كبرية.
خماوف
�أردوغان
وجتاهل
امل�ستثمرين وقال لنواب حزب
العدالة والتنمية اول ام�س الثالثاء
�إن قرار جلنة االنتخابات "خطوة
مهمة لتعزيز دميقراطيتنا".
وقال وزير اخلارجية الأملاين
هايكو ما�س �إن خطوة جلنة
االنتخابات ال تت�سم بال�شفافية كما
�أنها غري مفهومة .و�أ�ضاف �أن املبادئ
الأ�سا�سية للدميقراطية وال�شفافية لها
�أهمية ق�صوى.

�أعلنت ال�سلطات
ا لفر ن�سية  ،ا و ل
�أم�س الثالثاء،
عن
الإفراج
الرهائن الأربع
اللذين احتجزهم
م�سلح
�شاب
كرهائن ، ،يف
متجر قرب مدينة
تولوز ،جنوب
غربي البالد.
ذلك
جاء
بح�سب ما ذكرته العديد من و�سائل الإعالم املحلية ،نقلاً عن بيان ن�رشه وزير
داخلية البالد ،كري�ستوف كا�ستانري ،على ح�سابه ال�شخ�صي مبواقع التوا�صل
االجتماعي.
وبينما �أو�ضح الوزير يف بيانه �أنه مت اعتقال اجلاين ،ذكر بيان �صادر عن بلدة
بالنياك (�إقليم غارون العليا) التي �شهدت الواقعة� ،أنه مت حترير املختطفني.
يف ال�سياق ذاته ذكر املدعي العام بتولوز ،دومينيك الزيري� ،أن اجلاين
ريا �إىل �أن احلالة ال�صحية للأ�شخا�ص املحررين
عاما ،م�ش ً
يبلغ من العمر ً 17
جيدة.
كما ذكرت مواقع �إخبارية فرن�سية �أن اجلاين يدعى ”ياني�س“ وهو من مواطني
منطقة تولوز ،م�شرية �إىل �أنه معروف لدى �أجهزة ال�رشطة ب�سبب �سوابقه يف
خمالفة النظام العام.

�أفغان�ستان :مقتل � 4ضباط �شرطة يف تفجري
�أربعة
قتل
�ضباط �رشطة،
من بينهم رئي�س
�رشطة منطقة ،يف
تفجري هز مقاطعة
�رشقي
لغمان
�أفغان�ستان اول
ام�س (الثالثاء)،
ما
بح�سب
حكومة
�أكدت
املقاطعة.
وقالت احلكومة
يف بيان "ا�ست�شهد الكولونيل �رشيف �سادات رئي�س �رشطة منطقة �ألينغار وثالثة
�ضباط بعد �أن ا�ستهدف هجوم بعبوة نا�سفة بدائية ال�صنع بلدية مي�سكني �آباد
يف �ألينغار".
و�أ�صيب �ضابطان ودمرت �سيارة تابعة لل�رشطة يف الهجوم الذي وقع يف
منت�صف اليوم تقريبا ،بح�سب البيان.
وال يعاين رجال ال�رشطة امل�صابني من جروح تهدد احلياة.
و�ألقى البيان باللوم على �أعداء ال�سالم ،م�شريا حلركة طالبان ،يف هذا
الهجوم.
وارتفعت اخل�سائر يف جانب قوات الأمن الأفغانية منذ بداية  ،2015عندما
توىل اجلنود وال�رشطة الأفغانية م�س�ؤولية �أمن البالد ب�شكل كامل من القوات
الأمريكية والقوات التي يقودها حلف الناتو.
فقد نحو  40فردا من قوات الأمن الأفغانية حياتهم خالل ا�شتباكات وانفجارات
يف �أماكن �أخرى يف البالد خالل الأيام املا�ضية.
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�سوريا :اجلي�ش ي�ستعيد بلدتني �شمال غربي
قالت �صحيفة موالية للحكومة
ال�سورية،اول �أم�س الثالثاء� ،إن
اجلي�ش حقق تقدما حمدودا يف
�آخر معقل رئي�سي للمعار�ضة يف
�سوريا بعد ق�صف عنيف بد�أ يف
�أواخر ال�شهر املا�ضي.
وقالت �صحيفة "الوطن"
�إن اجلي�ش �سيطر على قريتي
اجلنابرة وتل عثمان ،حيث قال
املعار�ضون االثنني �إنهم ت�صدوا
لهجمات �شنتها احلكومة.
ويقع �شمال غرب �سوريا
�ضمن اتفاق جرى التو�صل �إليه
يف �سبتمرب بني رو�سيا حليفة
احلكومة ،وتركيا املتحالفة مع

املعار�ضة امل�سلحة
لتفادي عملية من
جانب قوات احلكومة
على املنطقة.
وا�ستعاد الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد
�أغلب �أرا�ضي البالد
من املعار�ضني ،منذ
�أن ان�ضمت رو�سيا
للحرب �إىل جانبه يف
عام  2015ون�رشت قواتها اجلوية
لدعم اجلي�ش وم�سلحني مدعومني
من �إيران متحالفني معه.
وتقول الأمم املتحدة �إن منطقة
�إدلب يف �شمال غرب البالد يقطنها

�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو � ّأن امل�س�ؤولني
العراقيني الذين التقاهم خالل
زيارة مفاجئة قام بها �إىل بغداد
م�ساء اول �أم�س الثالثاء وكان دافعها
تعهدوا �أمامه
"الت�صعيد" الإيراين
ّ
بتوفري "احلماية املنا�سبة" مل�صالح

الواليات املتحدة يف
بلدهم.
بومبيو
وقال
الذين
لل�صحافيني
رافقوه يف رحلته �إىل
العا�صمة العراقية
حتدثنا عن �أهم ّية
"لقد
ّ
�أن ي�ضمن العراق قدرته
على توفري احلماية
املنا�سبة للأمريكيني
يف بلدهم" ،م�شري ًا �إىل � ّأن امل�س�ؤولني
العراقيني "�أظهروا يل �أنّ هم يدركون
�أن هذه م�س�ؤوليتهم".
وت�أتي زيارة وزير اخلارجية
الأمريكي �إىل بغداد ،بعد �أن �ألغى
بومبيو زيارة مقررة �إىل العا�صمة
الأملانية برلني .ومل تعلن وزارة

ثالثة ماليني ن�سمة ن�صفهم نزحوا
عن ديارهم مرة واحدة على الأقل
من قبل و�إن �أي قتال �شديد هناك
يهدد ب�أزمة �إن�سانية جديدة.

بومبيو :بغداد وعدت بـ"حماية" امل�صالح الأمريكية

اخلارجية عن زيارة بومبيو �إىل
العراق.
و�أكد بومبيو لل�صحافيني الذين
رافقوه يف رحلته �إىل العا�صمة
العراقية "�أريد الذهاب �إىل بغداد
للتحدث مع القيادة هناك لأ�ؤكد لهم
ا�ستعدادنا ملوا�صلة �ضمان �أن العراق
دولة ذات �سيادة وم�ستقلة".
ونوه بومبيو ب�أن خماوف �أمريكا
ب�ش�أن �سيادة العراق لي�ست جديدة
وتريد �أن يكون العراق م�ستقال وال
يدين بالف�ضل لدولة �أخرى.
وجاءت زيارة بومبيو �إىل العراق
يف وقت تكثف �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ال�ضغط على �إيران،
و�سط توتر مت�صاعد بني طهران
ووا�شنطن.

وا�شنطن تعلن انها �سرت�سل قاذفات بي � 52إىل منطقة اخلليج
�أعلنت الواليات املتحدة �أنها
�سرت�سل عدة قاذفات من طراز "بي
 "52اىل منطقة اخلليج ،لردع ايران
عن القيام ب�أي "هجوم" قد تكون تعد
له.
و�أو�ضح البنتاغون �أن هذا االنت�شار
تربره "م�ؤ�رشات وا�ضحة يف االونة
االخرية ت�شري اىل �أن القوات الإيرانية
و�رشكاءها يعدون للقيام بهجوم
حمتمل على القوات الأمريكية".
وكان م�ست�شار الأمن القومي
جون بولتون �أعلن الأحد ن�رش
حاملة طائرات وجمموعتها اجلوية
والبحرية يف منطقة اخلليج.
و�أ�ضاف بولتون � ّأن هذا االنت�شار
يبعث "ر�سالة وا�ضحة ال ُلب�س فيها
�سرند بال هوادة
�إىل النظام الإيراين:
ّ
�ضد م�صالح الواليات
على �أي هجوم ّ

املتحدة �أو حلفائنا".
و�أكّ د م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي � ّأن
"الواليات املتحدة ال
ت�سعى �إىل حرب مع
النظام الإيراين ،لكنّنا
للرد
تام
على ا�ستعداد
ّ
ّ
على � ّأي هجوم� ،سواء
متّ �شنّه بالوكالة �أو من
جانب احلر�س الثوري
�أو من القوات النظامية الإيرانية"،
يحدد طبيعة التهديدات
من دون �أن
ّ
املن�سوبة لطهران.
وقاذفات بي� -52ضخمة احلجم
تطري م�سافات طويلة وقادرة على
حمل �صواريخ كروز و�سالح ذري.
وكان الرئي�س دونالد ترمب
قرر يف الثامن من مايو 2018

�شهدت منطقة منزل بوزيان مبحافظة
�سيدي بوزيد و�سط تون�س ،م�ساء اول
ام�س الثالثاء ،مواجهات بني قوات
املحتجني عقب �إعادة
الأمن وع�رشات
ّ
فتح خط �سكة حديدية ،يربط بني
حمافظتي قف�صة و�صفاق�س ،جنوب
البالد ،عرب مدينة منزل بوزيان ،بعد
�أن ّ
ّ
معطال منذ حوايل عامني ب�سبب
ظل
موجة احتجاجات �شهدتها املنطقة.
ومتكّ ن قطار نقل الفو�سفات ،من
املرور بعد �أن قام �أعوان الأمن بنزع
خيمة االعت�صام� ،إال � ّأن عد ًدا من
ا�ضطر
املحتجني �أعادوا ن�صبها ،ما
ّ
ّ
ّ
والت�صدي
التدخل
القوات الأمنية �إىل
ّ

اجلزائر �:آالف الطالب يوا�صلون "مظاهرة رم�ضانية"

جتمع
�آالف الطالب
ا جلز ا ئر يني
مع �أ�ساتذتهم
كما كل اول
ام�س ثالثاء،
و�سط العا�صمة
اجلزائرية ،يف
�أول مظاهرة
�شهر
خالل
ر م�ضا ن ،
لبة
للمطا
حيل
بر
"النظام" بكل رموزه وحما�سبة
الفا�سدين.
وبد�أ التجمع مبئات الطالب
خرجوا من اجلامعة املركزية غري
بعيد عن �ساحة الربيد املركزي،
نقطة التقاء كل املتظاهرين منذ
انطالق االحتجاجات يف  22فرباير،
قبل �أن يلتحق بهم الآالف من خمتلف
اجلامعات.
وردد الطالب �شعاراتهم املعتادة
ّ
"ارحلوا جميعا" وكذلك "ماكن�ش
انتخابات يا الع�صابات" مبعنى
(ال يوجد انتخابات يا نظام
الع�صابات).
وت�أتي هذه ال�شعارات ردا على
مت�سك رئي�س �أركان اجلي�ش الفريق
�أحمد قايد �صالح ،ورئي�س الدولة
االنتقايل عبد القادر بن �صالح
بتنظيم االنتخابات يف الرابع من
يوليو ،كما جاء يف خطاب للأخري
 ،ع�شية �أول يوم من �شهر رم�ضان.
وجاءت تظاهرة الطالب غداة
اعتقال و�سجن ثالثة من �أبرز وجوه
نظام بوتفليقة امل�ستقيل يف � 2أبريل،
وهم �شقيق الرئي�س وم�ست�شاره

واحتجاجات �شعبية مناه�ضة للحكومة
ب�سبب غياب التنمية وفر�ص العمل.
وتعترب منطقة منزل بوزيان ،من
�أكرث املناطق املحرومة يف البالد ،ما
فجر موجة غ�ضب ال تكاد تهد�أ و�سط
ّ
خماوف من انتفا�ضة عارمة تلوح
يف الأفق ،قد ت�شهدها املنطقة خالل
الفرتة املقبلة.
عدة ،تعاين
وعلى غرار مناطق ّ
منطقة منزل بوزيان ،من �أزمة
اقت�صادية منذ ثورة  ،2011التي
�أطاحت بالرئي�س الأ�سبق زين
العابدين بن علي ،مع ارتفاع الت�ضخم
مل�ستويات قيا�سية وتفاقم البطالة.

اخلا�ص �سعيد بوتفليقة ،وم�س�ؤوال
اال�ستخبارات �سابقا ،الفريق حممد
مدين واللواء عثمان طرطاق.
وغادر الطالب �ساحة الربيد
املركزي التي احتلتها قوات ال�رشطة
املنت�رشة ب�أعداد كبرية ،لل�سري يف
ال�شوارع املحيطة ،حاملني الفتات
ت�شري �إىل تخ�ص�صاتهم ،الطب
والكيمياء والهند�سة على وجه
اخل�صو�ص ،ثم جتمعوا مرة �أخرى
�أمام اجلامعة املركزية.
وقال خري الدين ،الطالب �سنة
ثانية تخ�ص�ص كيمياء�" :سنوا�صل
امل�سريات واملظاهرات �سواء يف
رم�ضان �أو غري رم�ضان ،حتى
نتخل�ص من الع�صابة احلاكمة
ونحا�سب الفا�سدين".
�صديق
وبجانبه وقف �أ�ستاذه
ّ
�آيت ،وهو يحمل يافطة بالإجنليزية
كتب عليها "�إذا كنتم تعتقدون �أننا
تعبنا ،ف�أنتم خمطئون".
وقال�" :صحيح �أننا �صائمون
واجلو حار نوعا ما ،لكننا نريد
�أن منرر ر�سالة لل�سلطة ب�أن التعبئة
م�ستمرة ،ولن ن�صوم عن احلراك".

مقتل الع�شرات يف انفجار �شاحنة وقود يف عا�صمة النيجر

ذكر �شهود عيان
الإثنني املا�ضي �أن
اال�شخا�ص
ع�رشات
ماتوا حرقا عندما
انفجرت �شاحنة وقود
على الطريق الرئي�سي
ال�رشقي
للمدخل
نيامي،
ملدينة
عا�صمة النيجر.
وقال ال�شهود �إن ال�ضحايا كانوا يحاولون تفريغ الوقود من ال�شاحنة
التي انقلبت �إثر وقوع حادث ،عندما ا�شتعلت ال�شاحنة.

االن�سحاب من االتفاق النووي الدويل
لعام  2015الذي اعتربه مت�ساه ً
ال
للغاية .ومذاك ،وخالفا لرغبات
حلفائه الأوروبيني الذين ما زالوا
متم�سكني بهذا االتفاق ،وا�صل رئي�س
الواليات املتحدة تعزيز "حملته
ملمار�سة �ضغوط ق�صوى" على النظام
الإيراين.

تون�س ..مواجهات بني حمتجني وقوات الأمن يف �سيدي بوزيد
لذلك االعت�صام ،الأمر الذي �أ�شعل
ا�ستمرت
مواجهات بني اجلانبني
ّ
ل�ساعات.
االحتجاجات
وتوا�صلت
واملواجهات ،بعد و�صول تعزيزات
�أمنية كبرية ،بينما �أ�رضم املحتجون
النار يف الإطارات ور�شقوا عنا�رص
الأمن باحلجارة والزجاجات ،ما دفع
�أعوان الأمن �إىل ا�ستخدام قنابل الغاز
امل�سيل للدموع.
وتخ�شى ال�سلطات الأمنية  ،من
تو�سع رقعة االحتجاجات �إىل �أحياء
جماورة ملنطقة منزل بوزيان،
التي ت�شهد موجة غ�ضب مت�صاعدة،

العدد ()143

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

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

في�سبوك يعلن عن �أكرب تغيري� ..شاهد الت�صميم �سام�سونغ تبتكر �أداء بطارية �آيفون منخف�ض ب�شكل
اجلديد للموقع وتعرف على �أحدث مزاياه ”مزهرية“ تطفئ كبري مقارنة مبا تقوله ”�أبل“

يبدو �أن ”في�سبوك“ �سيخ�رس
لقب ”العمالق الأزرق“ ب�سبب
التحديث اجلديد ،الذي �أعلنته
ال�رشكة خالل م�ؤمترها للمطورين
 ،F8 2019حيث ك�شفت
ال�رشكة عن ت�صميم جديد ي�سيطر
عليه اللون الأبي�ض مع تقليل
امل�ساحات التي كان يرتكز فيها
اللون الأزرق ،خا�صة يف اجلانب
العلوي من اخلدمة يف مربع
البحث� ،سواء على موقع الويب
�أو تطبيق املوبايل.
و�أ�شار ”في�سبوك“ �إىل �أن الت�صميم اجلديد
يعلي من �ش�أن ميزة ال�ستوريز  Storiesالتي
تختفي بعد مرور � 24ساعة ،وهو ما كان قد
ركز عليه م�ؤ�س�س ال�رشكة ومديرها التنفيذي
مارك زوكربرج يف من�شوره حول ر�ؤية في�سبوك
امل�ستقبلية للتوا�صل االجتماعي ب�أنه يعتمد
�أكرث على حمتوى ال يبقى للأبد على ال�شبكات
االجتماعية ويتحكم نا�رشوه يف عمره االفرتا�ضي
ومن يتمكن من االطالع عليه ،حيث حتتل
قطاعا بار ًزا من ت�صميم واجهة
منطقة ال�ستوريز
ً
موقع الويب وكذلك تطبيق املوبايل ،مقارنة
بامل�ساحة العر�ضية ال�ضئيلة التي حتتلها منطقة
كتابة املن�شورات.
الإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن جمموعات املناق�شة
� Groupsستكون حمور ارتكاز التحديث
اجلديد �سواء على طريقة ا�ستخدامك لفي�سبوك
�أو لت�صميم في�سبوك نف�سه ،حيث �ستالحظ
ظهو ًرا مكث ًفا ملجموعات املناق�شة با�ستمرار �سواء

ثوان
احلرائق يف ٍ

كنت ت�ستخدم ميزة الفيديوهات Facebook
� Watchأو كنت تقوم بالت�سوق عرب متجره
الإلكرتوين  ،MarketPlaceوكذلك
�سيقرتح عليك العمالق االجتماعي املزيد من
املجموعات التي تتنا�سب مع اهتمامك با�ستمرار،
ويرجع هذا الرتكيز ال�شديد على اجلروبات �إىل
�أن ”في�سبوك“ اكت�شف �أن حوايل  400مليون
م�ستخدم على متنه يتفاعلون ب�شكل ن�شط
داخل جمموعات املناق�شة.
كما �أن ”في�سبوك“ �أ�ضاف ميزة جديدة تعتمد
على التعرف على �أ�صدقاء جدد Meet New
 Friendsمن خالل املجموعات االجتماعية
التي تتفاعل معها �سواء يف جمموعات املناق�شة
االفرتا�ضية على متنه �أو يف حياتك احلقيقية،
�سواء يف مدر�ستك �أو جامعتك �أو مكان عملك �أو
حتى يف احلي الذي ت�سكن فيه.
�سي�صل التحديث اجلديد �إىل م�ستخدمي
موقع الويب بنهاية العام اجلاري ،بينما بد�أ
بالفعل و�صول ال�شكل اجلديد مل�ستخدمي
تطبيق املوبايل.

”غوغل كروم“ يوفر ”الو�ضع املظلم“ لأجهزة �أندرويد
تتوفر ميزة ”الو�ضع املظلم“ ملت�صفح
”غوغل كروم“ على �أجهزة �أندرويد،
وذلك بف�ضل التحديث الأخري
 ،74.0.3729.112ومع ذلك ال
توجد طريقة مبا�رشة لتمكني الو�ضع
املظلم على ”كروم  “74اجلديد
لنظام الت�شغيل �أندرويد.
لتمكني
و
الو�ضع املظلم
�سيتعني على
امل�ستخدمني تنفيذ ذلك من خالل خا�صية
Chrome flags
الو�ضع املظلم بب�ساطة يغري اخللفية
والعديد من عنا�رص التطبيقات املختلفة �إىل
اللون الرمادي الداكن والأ�سود.
وت�شمل مزايا الو�ضع املظلم �إمكانية قراءة
حم�سنة للن�ص وتباينًا �أف�ضل وتقليل �إجهاد
ّ
العني ،ويجب على �أولئك الذين يحبون
العمل يف البيئات املظلمة �أو يف الظالم
متكني الو�ضع املظلم على �أجهزتهم.
ويف الأ�شهر القليلة املا�ضية ،ح�صلت
العديد من التطبيقات مثل يوتيوب
وتويرت وفي�سبوك ما�سنجر و�أنظمة الت�شغيل
�أ�ضاف تطبيق "�إن�ستغرام" للتوا�صل
االجتماعي خا�صية جديدة تتيح للم�ستخدمني
�رشاء املنتجات مبا�رشة دون احلاجة �إىل
و�سيط.
وذكرت �صحيفة "مريور" الربيطانية ،الأربعاء،
�أنه يتوجب على م�ستخدمي التطبيق النقر على
زر " "Checkout on Instagramعندما
ي�شاهدون منتجا ي�سرتعي اهتمامهم.
وبعد النقر على هذا الزر ،يحيل "�إن�ستغرام"
امل�ستخدمني �إىل �صفحة داخلية فيها خيارات
الأحجام والألوان ومعلومات الدفع واال�ستالم.
و�شددت ال�شبكة االجتماعية املتنامية �أنها
�ستحفظ بيانات امل�ستخدمني ،بعد �أول عملية
�رشاء يقومون بها ،وذلك جلعل العملية �أ�سهل
يف امل�ستقبل.
وجاءت هذه اخلطوة ،من �أجل تي�سري عملية
اقتناء املنتجات ،التي كانت ت�ستغرق يف

( )macOS Mojaveعلى دعم الو�ضع
املظلم
و�إليكم كيفية متكني هذه امليزة
على �أجهزة �أندرويد:
يجب �أن تفهم �أن هذا اخليار ال
اً
وبدل
ميكن الو�صول �إليه مبا�رشة،
من ذلك ،يتعني على امل�ستخدمني
متكينه يدو ًيا
من خالل  ،Chrome flagsومبجرد
االنتهاء من هذه العملية �سيظهر خيار الو�ضع
املظلم يف الإعدادات.
 – 1قم بكتابة ”chrome: / flags
/ # enable-android-night “modeيف �رشيط العناوين يف مت�صفح
كروم.
 – 2والآن ابحث عن و�ضع الت�شغيل
”Android Chrome UI Dark
. “Mode
 – 3حدد متكني . Enabled
الواليات املتحدة تدعو �إىل �سيا�سة
�أوروبية حذرة حيال �شبكات اجليل اخلام�س

على الرغم من �أن �سام�سونغ باتت م�ؤخ ًرا
�أكرث �شهرة فيما يتعلق ب�إ�شعال احلرائق،
حيث انفجرت عدة هواتف لها �أمام �أ�شخا�ص،
�إال �أن واحدة من �أحدث اخرتاعات ال�رشكة
تتطلع �إىل �إخمادها.
وللوهلة الأوىل ،ف�إن اجلهاز ،Firevase
كما �أطلقت عليه ال�رشكة ،يبدو متا ًما مثل �أي
وعاء �آخر لزهور املنازل �أو النباتات الأخرى.
ولكن ما يجعل مزهرية �سام�سونغ خمتلفة
عن غريها ،هو قدرتها على �إنقاذ الأرواح
وبح�سب �صحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية،
حتتوي هذه املزهرية البال�ستيكية التي
تعمل مثل الطفاية على خليط من كربونات
البوتا�سيوم القادر على �إخماد احلريق.
ولكي تقوم هذه املزهرية بدورها ،ال يحتاج
املرء �إال لإلقائها على نقطة احلريق.
ويو�ضح مقطع الفيديو املرفق كيف يتم
�إلقاء املزهرية مبا�رشة على حريق بحيث يتم
�إطفا�ؤه.
وتتطلع �رشكة �سام�سونغ �إىل �أن تتعامل
املزهرية  Firevaseمع احلرائق التي
تندلع يف مواقع يتعذر ا�ستخدام الطفايات
املعدنية التقليدية فيها.
ومن خالل جعل هذا اجلهاز الأكرث جاذبية،
ت�أمل ال�رشكة يف �أن ي�ضع النا�س املزهرية يف
املكان املنا�سب.
جديد ”غوغل“� ..أداة حلذف �سجل
الأماكن التي تواجدت فيها تلقائ ًّيا
� – 4أعد ت�شغيل كروم وانتقل �إىل
الإعدادات ثم الو�ضع املظلم للتمكني �أو
التعطيل.
وبهذه الطريقة ميكنك متكني الو�ضع
املظلم على ”كروم“ لأنظمة الت�شغيل
�أندرويد ،و�إذا مل تظهر امليزة يف �إعدادات
املت�صفح ا�ستمر يف تكرار العملية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن طرح امليزة �سيحدث
على مراحل ،لذلك لن يتلقى جميع
امل�ستخدمني هذا التحديث على الفور.

الآن ب�إمكانك الت�سوق على �إن�ستغرام
ال�سابق حتويل م�ستخدمي "�إن�ستغرام" �إىل
موقع ال�رشكة �صاحبة املنتجات املعرو�ضة يف
املن�صة االجتماعية.
واخليار حاليا متاح �أمام م�ستخدمي هذا
التطبيق يف الواليات املتحدة ،على �أن ي�صبح

متاح يف بقية العامل يف وقت الحق.
وميكن للم�ستخدمني الآن �رشاء منتجات من
عدد خمتار من العالمات التجارية .يف الأزياء
وم�ستح�رضات التجميل ،مثل "�أديدا�س"
و"مايكل كورو�س" و"م�ستح�رضات ماك".

”�أبل“
�رشكة
ُاتهمت
بـ“املبالغة يف تقدير“ �أداء
وعمر بطارية العديد من �أجهزة
�آيفون ،فقد اختربت وكالة 9
Consumer watchdog
مناذج من �أجهزة �آيفون،
ووجدت �أن �أعمار جميع
بطارياتها كانت �أقل من الوقت
الذي حددته �رشكة ”�آبل“.
ووف ًقا ل�صحيفة ”مريور“
الربيطانية ،كانت بطارية هاتف
�آيفون �إك�س �آر  iPhone XRهي الأ�سو�أ
بني الـ � 9أجهزة ،حيث وجدت الوكالة �أنها
ا�ستمرت ملدة � 16ساعة و 32دقيقة فقط ،على
عك�س ما قالته ”�آبل“ ،من �أنها ميكن �أن ت�ستمر
ملدة ت�صل �إىل � 25ساعة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ك�شفت التقارير �أن �رشكة ”�آبل“ ادعت �أن عمر
بطارياتها قد ي�ستمر ملدة �أطول بـ % 81-51
مما ك�شفته نتائج الوكالة.
وردا على ما قالته الوكالة ،قالت“ �آبل“ يف
ً
بيان” :بف�ضل التكامل القوي بني الأجهزة
والربجميات ،تتميز �أجهزة �آيفون بالذكاء يف
�إدارة ا�ستخدام الطاقة لزيادة عمر البطارية
لأق�صى حد ،كما �أن الوكالة اختارت عدم
م�شاركة معايريها ،لذا ي�ستحيل حتليل نتائجها
واالعتماد عليها“ .و�أ�ضافت ال�رشكة �أنها ”تلتزم
بقيا�ساتها اخلا�صة ،كما قالت �إنه يف الكثري من

الأحيان ،ال تعك�س االختبارات املعملية حقيقة
�أو كيفية �أداء البطارية يف الواقع“.
ووف َقا للخرباء ،قد يت�أثر �أداء البطارية
بالعديد من العوامل ،مبا يف ذلك ات�صال
الهاتف بالبيانات �أو �شبكات واي فاي ،بالإ�ضافة
�إىل التطبيقات الأخرى امل�ستخدمة وبع�ض
العوامل اخلارجية مثل درجة احلرارة.
بالإ�ضافة �إىل �رشكة ”�آبل“� ،أجرت الوكالة
�أي�ضً ا اختبارات على هواتف العديد من
ال�رشكات الكربى ،مبا يف ذلك �إت�ش تي �سي
ونوكيا و�سام�سونغ و�سوين ،فوجدت �أن عمر
بطاريات هواتف �إت�ش تي �سي كان �أق�رص قليلاً
بحوايل  5%من تقديرات ال�رشكة ،وعلى
النقي�ض ك�شفت الوكالة �أن بطاريات الأجهزة
التي اختربتها من �سام�سونغ و�سوين ونوكيا،
كان عمرها و�أدائها �أف�ضل مما قالته ال�رشكة
امل�صنعة.

”مايكرو�سوفت“ تناف�س ”�أبل“ ب�سماعة �أذن ال�سلكية
ك�شفت معلومات جديدة
�رصح بها م�س�ؤولون داخل
�رشكة مايكرو�سوفت ملوقع
” “Thurrottالتقني� ،أن
ال�رشكة جتهز لطرح �سماعات
�أذن ال�سلكية جديدة؛
لتناف�س بها �سماعات �أبل
” ،“AirPodsو�ستكون
مدعومة مب�ساعدها ال�شخ�صي
كورتانا.
و�أو�ضح التقرير� ،أن ال�سماعات اجلديدة
�ستحمل ت�سمية عائلة �أجهزة مايكرو�سوفت
” ،“Surfaceوالتي ت�ضمنت من قبل �سماعة
�أذن ” ،“Surface Headphoneوالتي
تغطي �أذن امل�ستخدم وتقدم ميزة العزل
ال�صوتي الكامل.
ولكن �سماعات الأذن اجلديدة �سيتم
ارتدا�ؤها داخل الأذن نف�سها ،و�ستقدم مزايا
مثل التوا�صل مع امل�ساعد ال�شخ�صي كورتانا،
وكذلك ميزة �ست�سهل على امل�ستخدم التعامل
مع الهاتف خالل قراءة الن�صو�ص.

و�ست�أتي ال�سماعات اجلديدة ،وفقا
للت�رصيحات ،با�سم �أقرب �إىل ”Surface
 ،“Budsليت�شابه بع�ض ال�شيء مع �سماعات
�سام�سونغ الال�سلكية اجلديدة ”Galaxy
.“Buds
يذكر �أن ”�أبل” ،كانت قد �أطلقت حتدي ًثا
ل�سماعاتها الال�سلكية ” “AirPods 2ال�شهر
املا�ضي ،والذي كان يحمل مزايا جديدة
مثل �إمكانية ال�شحن الال�سلكي لعلبة اجليل
اجلديد ،والتي من املتوقع �أن حتمل
�سماعات مايكرو�سوفت علبة مثلها تدعم نف�س
امليزة �أي�ضً ا.

هذا هو ال�شاحن ال�سريع بقوة  25واط الذي �سي�صل مع
الهاتف Galaxy S10 5G

يعترب Galaxy S10 5G
و � Galaxy A70أول هاتفني
من �رشكة �سام�سوجن يدعمان
ال�شحن ال�سلكي بقوة  25واط،
يف حني توا�صل الطرازات الأخرى
من � Galaxy S10إ�ستخدام
ال�شحن ال�سلكي ب�رسعة  15واط.
وفيما يلي نظرة على ال�شاحن
الذين �سيتم ت�ضمينه مع هذه
الهواتف.
 EP-TA800عبارة عن �شاحن  USB Power Deliveryي�ستخدم كابل من نوع ”
 USB-C To USB-Cلربطه مع الهاتف .هذا ال�شاحن قادر على �شحن الهواتف املتوافقة
ب�رسعة  25واط ،ولكنه يدعم و�ضع  Programmable Power Supplyالقابل للربجمة،
امل�سحوبة من ال�شاحن من �أجل ال�شحن املثايل والذي
والذي ي�سمح للهاتف بالتحكم يف مقدار الطاقة
ُ
يبقي البطارية باردة قدر الإمكان.
�س ُي�ستخدم هذا ال�شاحن �أي�ضً ا يف الهاتف  .Galaxy A90وتدعي بع�ض امل�صادر كذلك ب�أنه
ميكن حتديث �سل�سلة هواتف  Galaxy S10 Seriesبكاملها لتدعم ال�شاحن اجلديد �أي�ضً ا ،ولكن
مل ت�ؤكد لنا �رشكة �سام�سوجن ذلك ب�شكل ر�سمي حتى الآن.
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�شروط احلد االدنى للعمل

�إن الر�سالة احلقيقية خلدمات
مراقبة �أو�ضاع العمل ،هي
الأ�ستخدام االمثل لأنظمة الوقاية
واحلماية من الأمرا�ض املهنية
واحلوادث التي ميكن �أن يتعر�ض
لها العمال يف مواقع العمل.وذالك
عن طريق �إ�ستخدام و�سائل حماية
فعالة من �أجل خلق بيئة عمل
�صحية وم�أمونة تتوفرفيها �رشوط
ال�صحة وال�سالمة املهنية للعمال
من ناحية ومن ناحية �أخرى يتم
التقيد فيها باحلد الأدنى ل�رشوط
العمل وفق املعايري التي حددها
مر�سوم قانون العمل� .إن عملية
مراقبة �أو�ضاع العمل تهدف �إىل
خلق بئة مالئمة للعمل بالإ�ضافة
اىل تنمية الإقت�صاد الوطيي.
لقد و�ضع فرع مراقبة �أو�ضاع
العمل يف وزارة العمل والرعاية
الإجتماعية برامج من �أجل تنفيذ
الأهداف املذكورة �أعاله ،وتتمثل
هذه الربامج يف الآتي:
 . 1القيام بحمالت توعية
مكثفة من خالل �إ�ستخدام االدوات
والو�سائل التعليمية املالئمة،
بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة
من �أجل رفع الوعي ب�أهمية معرفة
عملية ال�صحة وال�سالمة املهنية
.
� . 2إجراء درا�سة م�سحية
للتعرف على الأو�ضاع ال�صحية
للعمال وواقع امل�ؤ�س�سات ومن ثم
و�ضع برامج و�سيا�سات عملية.
 . 3العمل على جعل امل�ؤ�س�سات
تطور و تنفذ �سيا�سات من �ش�أنها
�أن جتعل �أن�شطتها تتنا�سب مع
طبيعة عملها من جهة ومن جهة
�أخرى يتم التقيد باملعايري
الوطنية.
 . 4القيام بعملية املراقبة
والتفتي�ش ب�شكل منتظم من �أجل
املحافظة على ال�صحة وال�سالمة
املهنية للعمال و�سالمة امل�ؤ�س�سة
والتقيد مبعايري قانون العمل
فيما يتعلق باحلد االدنى ل�رشوط
العمل.
�. 5إ�ستحداث طرق و�أ�ساليب
ت�ساعد على تعزيز وتطوير�أنظمة
الوقاية واحلماية من االمرا�ض
املهنية واحلوادث عن طريق
عقد ور�ش و�سمنارات وم�ؤمترات
لأرباب العمل والعمال واجلهات
االخرى ذات ال�صلة.
 . 6تهيئة بئة عمل مالئمة
ت�ؤدي �إىل زيادة دخل العمال
واملم�ؤ�س�سات وت�ساهم يف تنمية
الإقت�صاد الوطني.

تعترب �أن�شطة خدمات مراقبة
ق�صوى،
العمل ذات �أهمية
لأنها تعمل من �أجل �إيجاد تنمية
�إقت�صادية و�إجتماعية متوازنة
الوفرة
حتقيق
،وبالتايل
والعدالة الإجتماعية وتقدمي
اخلدمات اال�سا�سية وال�رضورية
لكل من العمال و�أرباب العمل.
�إنطالق ًا من ذالك تقوم هذه
الوحدة بخدمات مراقبة لأ
و�ضاع العمل ،ب�شكل ن�شط وفعال
من �أجل احلفاظ على الأو�ضاع
ال�صحية للعمال ،ومدى مالئمة
موقع العمل والت�أكد من مدى
تقيد كل من العامل ورب العمل
بالإلتزامات املرتتبة عليهم
وفق �رشوط عقد العمل املربم
بينهما .ميكن ترجمة ذالك
عمل ًيا من خالل تطبيق املرا�سيم
والت�رشيعات والتوجيهات ذات
ال�صلة باملفاهيم املذكورة �أعاله
وغريها من امل�سائل املتعلقة
بالعمل.القيام بعملية خدمات
مراقبة �أو�ضاع العمل ب�شكل
حقيقي وفعال يعتمد بالدرجة
االوىل على توفر �أدوات وو�سائل
العمل القانونية .ميكن الت�أكد
من وجود �أدوات عمل قانونية
فقط من خالل القيام بعملية
خدمات مراقبة حقيقية وناجزة.
تنق�سم خدمات مراقبة العمل �إىل
ق�سمني رئي�سيني هما ال�صحة
وال�سالةم املهنية واحلد الأدنى
ل�رشوط العمل.
هناك عامل م�شرتك وعالقة
ت�شابه ومتاثل بني الفئات
العاملة التي تن�شط يف جماالت
العمل املختلفة ،تتمثل هذه
العالقة يف توقعهم احل�صول
على �أجر مر�ضي مقابل اخلدمة
التي ي�ؤدونها .نذكر من هذه
الفئات على �سبيل املثال العمال
الذين ين�شطون يف مواقع العمل
يف املجاالت ال�صناعية  .الن�ساء
الالئي يعملن يف م�صانع الن�سيج
ودور الرتفيه �إىل �آخره ،وال�شباب
من الفئات العمرية الأ�صغر
�سن ًا  .هناك فوا�صل وتباينات
يف مقدار الرواتب او االجور
التي يح�صل عليها العامل تبع ًا
ملختلف الإعتبارات .لذالك �سنت
قوانني للعمل ت�أخذ يف الإعتبار
كل العوامل مع جميئ التطور
ال�صناعي من �أجل ت�صحيح هذا
الو�ضع .ينظم قانون العمل
كل الأمور املتعلقة بالعمل،

ب�إعتبار �إن املجاالت التي يقوم
قانون العمل بتغطيتها كثرية
ومتنوعة  ،ق�سمت معظم الدول
هذه املجاالت �إىل �أربعة �أق�سام.
الأق�سام الأ�سا�سية لقانون العمل
هي  :عالقات العمل اخلا�صة:
 . 1عالقة العمل اخلا�صة وهي
الأتفاقية التي تتم بني العامل
ورب العمل.
. 2عالقات العمل اجلماعية
 :وهي العالقة القانونية
امل�ؤ�س�سية لإحتاد �أرباب العمل
و�إحتاد العمال ،الإتفاقيات
والتفاهمات اجلماعية  ،اخلالفات
�أو النزاعات اجلماعية املتعلقة
بالعمل ،م�شاركة العمال والإدارة
يف عملية �إتخاذ القرارات.
 . 3ال�ضمان الإجتماعي ،
احلوادث املهنية ،الأمرا�ض
املهنية وغري املهنية  ،معا�ش
التقاعد
احلمل
الأ�رس،
م�ساعدة
والر�ضاعة  ،املكافئات �إىل
�آخره.
� . 4أو�ضاع العمل :تعني
العالقة الكلية بني العامل
ورب العمل دون حد فيما يتعلق
الراتب،
العمل،
ب�ساعات
الإجازة ال�سنوية  ،نوع العطالت
 ،تعوي�ضات الف�صل عن العمل،
الإجراءات والتدابريالإحرتازية
التي تتخذ من �أجل تامني �صحة
و�سالمة العمال  ،تقدمي التظلمات
وال�شكاوي ،التعوي�ضات التي
تعطى للعمال عند تعر�ضهم
للحوادث �أثناء العمل او عند
�إ�صابتهم بالأمرا�ض املهنية
دواعي الإيقاف عن العمل
،
مثل تخفي�ض �أو تقلي�ص العمالة
الفائ�ضة � ،إجراءات الت�أديب.
�إن عملية كرثة وتنوع النقاط
املذكورة حتت بند احلد االدنى
للعمل �أو الإجور  ،جعلها ذات
تفا�صيل فنية متعددة وطبيعة
متغرية .وبالرغم من كل ذالك يتم
الرتكيز على ال�صحة وال�سالمة
املهنية للعمال و�رشوط احلد
االدنى للعمل .معنى �رشوط
احلد االدنى للعمل هو الإلتزام
باملعايري التي حددها من�شور
قانون العمل�.إن �رشوط احلد
االدنى للعمل الت�سمح ب�إعطاء
حقوق �أدنىمن احلقوق املحددة
يف قانون العمل.ولكنه ي�سمح
ب�إعطاء حقوق �أعلى من التي
حددها قانون العمل .على
�سبيل املثال :للعامل احلق وفق

القانون �أن ي�أخذ �إجازة �سنوية
ملدة  14يوم مع �رصف راتبه
ال�شهري .معنى ذالك �أن قانون
العمل الي�سمح ب�إعطاء �إجازة
�سنوية �أقل من  14يوم  ،حتى
ولو كانت ب�إتفاق الطرفني.
�إنطالقا ًمن هذا ف�إن النقاط الوارة
حتت بند احلد الأدنى ل�رشوط
العمل تتمثل يف الآتي:الراتب �أي
املبلغ املايل الذي يح�صل عليه
العامل نظري اخلدمة التي ي�ؤديها
واملحددة ب�ساعات عمل ر�سمية
وفق العقد املربم بينه وبني
اجلهة امل�ستخدمة .يدفع رب
العمل �أو امل�ؤ�س�سة امل�ستخدمة
رواتب مبدئية مت�ساوية القيم
حديث
للعمال الذين يتم تعيينهم
ً
يف نوع واحد من العمل  ،حيث
�أن هذه الفرتة فعترب فرتة �إختبار
ملدى �أهليتهم للعمل .حتدد قيمة
الراتب بالإتفاق بني الطرفني
املتعاقدين�.إ�سلوب دفع الراتب
باملعدل الزمني� :أي دفع الراتب
�إ�ستناد ًا على عامل الزمن ،دفع
الراتب على �أ�سا�س كمية ونوع
العمل املنتج ،دفع الراتب على
�أ�سا�س الزمن امل�ستغرق الداء
العمل وكذا نوع وكمية العمل
املنجز ،معدل املجمل �أي دفع
الراتب على �أ�سا�س �أداء جزء
حمدد من العمل دون �إعتبار
لعامل الزمن .العمولة �أي دفع
الراتب على �أ�سا�س قب�ض العامل
ن�سبة مئوية �أو مبلغ حمدد متفق
عليه من كل عملية ي�ؤديها .يدفع
الراتب مقابل �أداء عمل معني.
ال يجوز لرب العمل اخل�صم من
راتب العامل �أو حجز الراتب
�أو �أواملقا�صة به دون �أ�سباب
و�إذا متت عملية
تربرذالك.
اخل�صم يجب ان التتجاوز خم�س
الراتب ال�شهري.
يجب على رب العمل حفظ �سجل
الدفوعات
متى قام رب العمل بتكليف
العامل مبهمة عمل خارج مكان
عمله توجب عليه �أن يدفع له
بدل �سفره و�إعا�شته و�إقامته� .إن
الإ�سلوب الذي يتبعه العامل يف
�أداء عمل معني وكذا �ساعات العمل
التي يق�ضيها العامل لإجناز
املهام املوكلة �إليه من �شانه �أن
ي�ؤدي �إىل �صقل خرباته و�إملامه
بطبيعة وحيثيات املجال الذي
يعمل فيه  .يعتمد دفع الرواتب
التي يتح�صل عليها معظم العمال
على �ساعات العمل التي يق�ضونها
لأداء العمل�.إن �ساعات العمل هي
�أحد �أهم املعايري التي تربط
العالقة بني العامل ورب العمل،
وهي عملية مقاي�ضة اجلهد مقابل
الربح .يعترب عامل الزمن �أحد
�أهم العوامل ذات القيمة العالية
يف حياتنا ،لذالك ف�إن �ساعات
العمل ذات عالقة مبا�رشة بفرتة
الإجازات والعالقات اال�رسية
يف
وامل�شاركة
وال�صداقات
الق�ضايا الإجتماعية .يف �أغلب
الأحيان التزيد �ساعات العمل
الر�سمية يف �إريرتيا والبلدان
الأخرى عن � 8ساعات يف اليوم
و� 48ساعة يف الإ�سبوع  ،ذالك
وفق ماحددته قوانني العمل � .إذا
مت القيام بعمل �أكرث من �ساعات
العمل الر�سمية املذكورة �أعاله
يعترب عمل �إ�ضايف فوق �ساعات
العمل الر�سمية� .ساعات العمل
الإ�ضايف البد �أن تكون برغبة
العامل و�أن التزيد عن �ساعتني

يف اليوم� ،إال يف بع�ض احلاالت
الإ�ستثنائية ولأ�سباب مربرة.
على رب العمل �أن يدفع للعامل
مقابل �ساعات العمل الإ�ضايف
مقيم ًا بنعوعية العمل والزمن
امل�ستغرق لأداء هذا العمل .يدفع
مقابل �ساعات العمل الإ�ضايف وفق
ماهو مو�ضح يف من�شور قانون
العمل الإرتري رقم  118ل�سنة
 1201م املادة  53كالآتي :خالل
الفرتة بني ال�ساد�سة �صباح ًا �إىل
العا�رشة م�ساء ًا ف�إن �أجر �ساعة
العمل
لإ�ضايف يعادل مرة وربع �أجر
�ساعة العمل العادي�،أما �إذا
قام العمل ب�أداء العمل الإ�ضايف
خالل الفرتة ما بني العا�رشة
م�ساء �إىل ال�ساد�سة �صباح ًا ف�إن
ً
�أجر �ساعة العمل الإ�ضايف يعادل
مرة ون�صف �أجر �ساعة العمل
العطلة الإ�سبوعية:
العادي.
�إعطاء يوم راحة خالل الإ�سبوع
�أي على الأقل� 24ساعة متتالية.
حتدد العطلة الإ�سبوعية يف �أغلب
الإحيان وفق الظروف الإقت�صادية
والإجتماعية للبلد املعني .على
�سبيل املثال يعترب يوم الأحد
غالب ًا هو العطلة الإ�سبوعية
يف �إريرتيا� .أما �إذا كانت طبيعة
وظروف العمل التتنا�سب مع ذالك
ف�إن روح وحمتوى قانون العمل
الإريرتي�سمح بذالك كلما دعت
ال�رضورة .فيما يتعلق بعطالت
املنا�سبات الدينية والوطنية
مو�ضحة بالتف�صيل يف الإعالن
رقم  126ل�سنة  2002م .الإجازة
ال�سنوية :هي �أيام عمل حمدودة
مدفوعة الراتب تعطى للعامل
�سنوياً .الإجازة ال�سنوية هي
حق م�رشوع لكل عامل  ،يعطى
العامل �إجازة ملدة  14يوم يف
�سنة عمله الأوىل ،و�أربعة ع�رش
يوم م�ضاف ًا �إليه يوم واحد عن
كل �سنة بعد ال�سنة الأوىل كما هو
مو�ضح يف من�شور قانون العمل
الإريرتي.ي�سمح قانون العمل �أن
يعطى العامل �أيام �إجازة �أكرث من
الأيام املذكورة �أعاله ،ولكن �إذا
كانت �أيام الإجازة �أقل من الأيام
املذكورة �أعاله تعترب الغية بحكم
القانون.الي�سمح قانون العمل �أن
تزيد الإجازة ال�سنوية للعامل
عن  35يوم من ايام العمل� .إذا
مل يكن هناك �إتفاق بني العامل
ورب العمل .فيما يتعلق بوقت
الإجازة  ،ي�ستطيع العامل �أن
ي�أخذها يف الوقت الذي ينا�سبه
 ،ب�إمكان العامل �أن ياخذ �إجازته
بالتقطيع بالإتفاق بينه وبني
اجلهة امل�ستخدمة .فيما يلي
املنا�سبات الإجتماعية كالوفاة
والزواج وغريها  ،للعامل احلق
يف �أن ي�أخذ ثالث �أيام �إجازة
مدفوعة الأجر� .أما بخ�صو�ص
الإجازة املر�ضية ،ي�ستطيع
احل�صول على الإجاز املر�ضية
وفق تقييم الطبيب للحالة
املر�ضية �أو الإ�صابة .التزيد
الإجازة املر�ضية للعامل خالل
ال�سنة عن �ستة �أ�شهر متتالية
�أومتقطعة حم�سوبة من �أول يوم
�أ�صيب فيه باملر�ض.طريقة دفع
راتب الإجازة املر�ضية :يتح�صل
العامل يف ال�شهر الأول كامل
راتبه  ،ويف ال�شهرين الثاين
والثالث ن�صف راتبه ال�شهري،
�أما يف ال�شهور الرابع واخلام�س
وال�ساد�س اليتح�صل العامل على
راتب،ال يتحمل رب العمل �أو جهة
الإ�ستخدام �أي م�س�ؤولية مبوجب
احكام الف�صل الثاين من مر�سوم
قانون العمل �إذا �إ�ستمر مر�ض
العامل �أكرث من مدة �ستة �أ�شهر.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()143

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.

"ر�سالة انتحار هتلر" يف املزاد..

تعر�ض دار مزادات �آخر ر�سالة للزعيم النازي
�أدولف هتلر قبل انتحاره ،حيث ك�شفت عن نف�سيته
وقراره الأخري بعدما ت�أكدت الهزمية على يد
احللفاء.
ومن املتوقع �أن ي�صل �سعرها ما بني � 60ألف
دوالر �إىل � 80ألف دوالر.
وقد بعث هتلر الر�سالة التاريخية قبل �أيام من
وفاته �إىل �أحد قادته املقربني ،فرديناند �شورنر،
الذي حثه على الفرار من العا�صمة املحا�رصة،
بح�سب �صحيفة مريور الإجنليزية.
وقال الزعيم النازي حينها�":س�أبقى يف برلني
لكي �أ�شارك بطريقة م�رشفة ،يف املعركة احلا�سمة
لأملانيا ،و�أ�رضب مثا ًال جي ًدا لكل من تبقى�" .أعتقد
�أنه بهذه الطريقة �س�أقدم �أف�ضل خدمة لأملانيا".
و"بالن�سبة لبقيتكم ،يجب بذل كل جهد ممكن
للن�رص يف الكفاح من �أجل برلني .ميكنك �أن ت�ساعد
هناك ب�شكل حا�سم ،من خالل الدفع �شمالاً يف �أقرب
وقت ممكن".
وقالت دار مزادات �ألك�سندر التاريخية يف والية
ماريالند بالواليات املتحدة الأمريكية ،التي
تقوم ببيع هذه الر�سالة �إنها "فريدة من نوعها".
وقال رئي�س الدار بيل باناغوبولو�س" :ال يوجد
دليل مكتوب �آخر على �إعالن هتلر عن نيته البقاء
(واملوت) يف برلني ..هذه هي ر�سالة انتحار
هتلر .ويف الر�سالة" ،يحاول هتلر �أن ي�صور نف�سه
كزعيم �شجاع وقف مع رجاله حتى النهاية  ،حني
�أطلق الر�صا�ص على ر�أ�سه يف غرفة نومه".
وتت�ضمن املجموعة � ً
أي�ضا ر�سالة �إىل هتلر من
�شورنر ،منا�شدا �إياه الهرب.
وكتب �شورنر�" :أود �أن �أطلب منك ،يف هذه
ال�ساعة اخلطرية ،مغادرة برلني وتويل القيادة
من القطاع اجلنوبي".
و"�إذا �سقطت ،ف�إن �أملانيا �ستنتظر � ً
أي�ضا.
املاليني من الأملان ينتظرون الفر�صة لبناء
�أملانيا مرة �أخرى ،معكم".
وقال باناغوبولو�س عن �شورنز" :لقد كان
خمل�صا ،و�أراد
مف�ضلاً لدى هتلر ،وكان م�ساعدا
ً
بالت�أكيد �أن يخرج هتلر من برلني .لكن هتلر ،من
ناحية �أخرى ،كان يف و�ضع م�ستحيل.

و"يف اجتماع قبل يومني من وفاته ،تعر�ض هتلر
النهيار ع�صبي تام عندما �أُبلغ �أنه مل يتم االمتثال
لأوامره باالنتقال �إىل �إنقاذ برلني.
"لقد ا�ست�شاط هتلر غ�ضبا من خيانة قادته وعدم
كفاءتهم؛ وحينها �أعلن للمرة الأوىل �أنه خ�رس
احلرب" .وقد "�أعلن هتلر �أنه �سيبقى يف برلني حتى
النهاية" .يف � 26أبريل � ،أي بعد يومني من �إر�سال
هتلر رده على �شورنر ،عر�ض على الزعيم النازي
فر�صة �أخرية لل�سفر من برلني  ،لكنه رف�ض.
وقال باناغوبولو�س" :رمبا كان ي�أمل يف �أن يقوم
�شورنر بدفع القوات �شمالاً من ت�شيكو�سلوفاكيا
للتخفيف عن برلني  ،لكنني مت�أكد �أن كالهما
يعرف �أن الأمر كان م�ستحيل".
و�أ�ضاف ":قواته الدفاعية كانت تنهار يف كل
مكان حوله وكانت القذائف الرو�سية تهبط بالفعل
يف مكان قريب".
وانتحر هتلر و�رشيكته �إيفا براون ،يف خمب�أه يف
برلني يف � 30أبريل .1945
وقبل انتحاره ،قام هتلر برتقية �شورنر �إىل
من�صب القائد الأعلى للجي�ش الأملاين ،خل ًفا له.
وتخ ّلى �شورنر عن من�صبه يف وقت الحق وفر �إىل
النم�سا ،حيث اعتقلته القوات الأمريكية.
وبعد احلرب ،ق�ضى بع�ض الوقت يف �سجون
االحتاد ال�سوفيتي و�أملانيا الغربية قبل �إطالق
�رساحه يف عام  ،1963لينتقل �إىل ميونيخ حيث
تويف يف ظروف غام�ضة عام .1973

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

مطاعم تقدم جتارب خمتلفة ومتميزة

انت�رشت الكثري من املطاعم
الغريبة يف جميع �أنحاء
العامل.فهناك مطاعم تقدم
جتربة خمتلفة على الإطالق،
�سواء موقعها الغريب �أو
�أ�سلوب طهوها العجيب �أو
مهارات اجلر�سونات فيها.
وفيما يلي �سنتعرف على
جمموعة من املطاعم الغريبة
التي قد جتذب حمبي التميز
والغرابة لتناول الطعام
فيها-:
1مطعم الزرافات يف كينياويوفر هذا املطعم فر�صة هائلة لتناول الطعام يف قاعة تطل نوافذها على حديقة تعج
بالزرافات ،التي ميكن �أن تقحم ر�ؤو�سها عربها للح�صول على الطعام من الزبائن.
 2مطعم الظالم يف لندنيف هذا املطعم ،يتم تقدمي الوجبات للزبائن يف �أجواء مظلمة ،حيث يتعني عليهم االعتماد
على حوا�سهم الأخرى لتناول الطعام.
 3مطعم املوت يف الهنديف مطعم نيو الكي يف الهند يقوم ال�ضيوف بتناول الوجبات بني القبور.
 4مطعم الطائرة املجنونة يف �إجنلرتايف زاوية هادئة من بولتون ،تقع طائرة بوينج  737التي ت�ضم املطعم .متت �إزالة
الأجنحة وقطعت الطائرة �إىل ن�صفني ،لكن قمرة القيادة ال تزال �سليمة ،وا�ستبدلت الطاوالت
والكرا�سي مبقاعد �رشكة الطريان.
5مطعم امل�ست�شفى يف ال�س فيجا�سيتناول الزبائن وجباتهم يف هذا املطعم وهم يرتدون �أثواب امل�ست�شفى التي تقدم �إليهم من
قبل نادالت يرتدين �أثواب املمر�ضات.
 6مطعم �شالالت البا�سني يف الفلبنيهذا املطعم يقع �أ�سفل �شالالت رائعة ويتم تقدمي الطعام فيه يف نف�س الوقت الذي تالم�س
قدميك فيه املاء وت�سمع �صوته خريره الطبيعي بجوارك.

تعي�ش ب�سعادة و�صحة رغم ان عمرها  109عام
!!!......

امر�أة ال تع�شق �سوى لون ال�شم�س!!..

حولت امر�أة �أمريكية ع�شقها �إىل اللون
الأ�صفر� ،إىل هاج�س تعي�ش به ل�سنوات طويلة،
بعدما قامت بتغري كل �شئ حولها �إىل لون
ال�شم�س الذهبي.
وال�سيدة التي تدعى �إيال لندن ،وهي امر�أة
تبلغ من العمر  35عام ًا من لو�س �أجنلو�س،
كانت ارتدت الأ�صفر كطريقة مبتكرة لتكرمي
والدها الراحل ،ثم حتول ذلك �إىل هاج�س.
ولطاملا �أحبت �إيال هذا اللون ،لكنه �أ�صبح
جزء ًا مهم ًا من حياتها منذ  11عاماً ،كانت
هي وخطيبها ينظمان حفل زفافهما املقبل،
ويحاوالن �إيجاد مظهر ملون للحدث.

و�أدركت �إيال �أنها ال تريد اللون الأبي�ض
الكال�سيكي ،وقد جعلها اللون الأحمر تفكر يف
عيد امليالد وكل الألوان الأخرى التي اعتربتها
مفرطة يف اال�ستخدام.
ولكن عندما اقرتح خطيبها اللون الأ�صفر
ا�ستجابت عاطفتها ب�رسعة ،وذلك لأنه ذكرها
بوالدها وح ّبه للون الأ�صفر ،وكيف بدا �أنه
يعك�س طبيعته ال�سعيدة متاماً.
و�أخري ًا قررت �إيال �أن يكون اللون الأ�صفر
و�سيلة لتكرمي والدها الراحل ،لكن الزفاف مل
يكن �سوى بداية عالقة حبها بذلك اللون.
ومل تخطط خبرية الت�سويق لأن ت�صبح
�شخ�ص ًا يف�ضل لون ًا واحد ًا فقط ،بل حدث ذلك
ب�شكل طبيعي على مدى ال�سنوات الأربع التي
تلت زفافها ،حيث بد�أ اللون الأ�صفر يظهر �أكرث
ف�أكرث يف مناطق خمتلفة من حياتها.
وتلقت �إيال �أو ًال �سرتة �صفراء كهدية ،وو�صفتها
كمحفز العتماد خزانة مالب�س �صفراء ،وبد�أت
ا�ستبدال �أ�شياء املنزل بن�سخ �صفراء من تلك
العنا�رص .وبحلول عام  2012كانت ترتدي
اللون الأ�صفر كل يوم ،وكانت معظم الأ�شياء يف
منزلها �صفراء �أي�ضاً.
وب�رصف النظر عن جمموعة وا�سعة من
املالب�س ال�صفراء ،حتيط لندن نف�سها بالكثري
من الإك�س�سوارات ال�صفراء ،مبا يف ذلك
�سيارتها من نوع تويوتا الزاهية ،والأثاث
والديكور وامللحقات ،وحتى �أُطر ال�صور
باللون الأ�صفر.

متكنت �آين ويل�سون من �إبهار العامل بر�شاقتها وتقدمها بالعمر ب�صحة جيدة ،حيث تبلع
�آين من العمر  109عام لتكون بذلك واحدة من قالئل املعمرين على �سطح الأر�ض الذين
يتمتعون ب�صحة جيدة.
�أما عن ال�رس وراء ذلك فت�ؤكد �آين �أنها عا�شت حياة عادية ج ًدا ،فقط كانت ت�رشب القليل
من النبيذ طوال حياتها ،كما �أنها ت�ضحك ب�شكل يومي لأكرث من ن�صف �ساعة وال ت�ضغط
ريا.
على نف�سها كث ً
كما �أنها مل تعرف معنى الوحدة يف حياتها قط حيث كانت تعي�ش مع عائلتها املكونة
من � 7أخوة و�أخوات لتتزوج وتنجب �أطفاال وبعد وفاة زوجها كونت لنف�سها جمموعة
جيدة من الأ�صدقاء.
وهذا هو �رسها الثاين ،فاحلفاظ على عالقات جيدة و�صداقات قوية فد ُيطيل عمر
الإن�سان خا�صة مع التقدم بالعمر ،فهي تلتقي مع �أ�صدقائها ب�شكل منتظم لتتحدث وحتتفل
معهم.
ت�ضيف �آين �أن الأطباء م�شغولون ج ًدا بالتعرف على ال�رس وراء �صحتها اجليدة لكنها ال
ريا بهذا الأمر ،فهي تعي�ش حياتها فقط ،وهو ما كانت تفعله ل�سنوات ،فهي مل
تهتم كث ً
دوما ت�شعر بال�سعادة والر�ضا عن كل ت�رصفات حياتها.
أنها
�
إال
�
ا
د
ت�سافر �أب ً
ً
اجلدير بالذكر �أن حالة �آين تعترب ا�ستثناء وذلك لأن الن�ساء �أكرث ُعر�ضة للأمرا�ض
بن�سبه ت�صل  110%مع التقدم بالعمر.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ت�شجري امل�ؤ�س�سات ال�صحية عامل مهم لتعزيز م�شاعر
ال�سعادة والتقليل من ال�ضغط النف�سي للمر�ضى
ّ

الت�شجري هي عملية زيادة امل�ساحات اخل�ضراء داخل املدن واملناطق ال�سكنية واملناطق القاحلة
خطة
واجلافة ،وذلك عن طريق غر�س �أعداد كثرية من ال�شجريات ال�صغرية والغرا�س �ضمن ٍ
زراعية وا�ضحة تتنا�سب مع املكان جغرافي ًا ومُناخي ًا .فمن خالل عملية التمثيل ال�ضوئي ي�أخذ
النبات ثاين �أك�سيد الكربون ويطلق غاز الأك�سجني فيُقلل التلوث يف الهواء .ومن خالل عملية
النتح يطلق النبات بخار املاء ا ّلذي يعمل على تلطيف اجلو وخف�ض درجة احلرارة �صيفا .ومبا
�أن النبات بحاجة دوم ًا �إىل �أ�شعة ال�شم�س لتكوين مادة الكلوروفيل ،لذا يقلل من �سطوع ال�شم�س
يف املكان املتوافر فيه بكرثة ،كما �أ ّنه يعمل على احلد من ال�ضو�ضاء والإزعاج بقدرته على
امت�صا�ص ال�صوت .كما يعمل النبات يف املناطق الرملية ال�صحراوية على تثبيت الرتبة ومنع
زحف الرمال �إىل مناطق �أخرى ،وبالتايل يقلل من الت�صحّ ر وتعرية الرتبة� .أي�ضا يقلل النبات
ب�شكل
من �شدة الرياح العاتية ويعمل كم�صدر طبيعي لها ،كما �أ ّنه يزيد من خ�صوبة الرتبة
ٍ
بال�سعادة و ُت َقلل من الإكتئاب وال�ضغط النف�سي .عالوة
طبيعي .النبات والأ�شجار ُت ْ�ش ِعر النا�س ّ
ً
ً
ُ
على بع�ض �أنواع الأ�شجار املُ َع ّمرة ا ّلتي تزرع يكون لها �صفة عالجية فت�صنع منها الأدوية مثل
َ
طبيعية بني املنازل �أو ال�شوارع داخل املدن والقرى
كحواجز
�شجر ال�صف�صاف .ت�ستعمل الأ�شجار
ٍ
بد ًال من ا�ستخدام احلواجز الإ�سمنتية .وهكذا ف�إن تنمية النباتات والأ�شجار ت�سهم ب�شكل فاعل
على ا�ستقرار البيئة وحمايتها ،عالوة على ما تنتجه من ثمار ،ودورها الهام يف توفري الغذاء
ومتطلبات الإن�سان من اخل�ضر والفواكه ،والعالج.
وانطالقا من هذه احلقائق ظلت �إرتريا تعمل من خالل برامج متنوعة على مد الب�ساط
الأخ�ضر ،والت�شجري ب�صورة متوا�صلة ،عرب برامج العمل ال�صيفي للطالب ،والنفري اجلماعي،
وت�شجيع ت�شجري امل�ؤ�س�سات اخلدمية من مدار�س وم�ست�شفيات وغريها .بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف
الن�شاط الب�ستاين ،وايجاد املزيد من املحميات يف خمتلف املناطق ،والتي حققت جناحات مهمة.
ويف هذا ف�إن ت�شجري امل�ؤ�س�سات اخلدمية ال �سيما امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ،لها اثر كبري يف
اجناح اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة ال�صحية ،نتيجة للبيئة املالئمة التي هيئتها تلك النباتات
والأ�شجار يف املحيط .ويف هذا الإطار جند الكثري من النماذج والأمثلة يف عدد من املراكز
ال�صحية .و�ضمن هذه النماذج جند املركز ال�صحي اخلا�ص يف �ضاحية فريدارب كمثال يحتذى
به يف عملية الت�شجري وخلق بيئة �صحية ،لأن القائمني عليه اعتربوا الت�شجري واحدا من مهامهم
الأ�سا�سية التي ينبغي الإعتناء بها جنبا اىل جنب تقدميه اخلدمات ال�صحية .ومبا �أن اجلهد
كان ملفت للنظر ،خ�ص الزميل /قا�سم �أحمد ،من الق�سم العربي ب�صوت اجلماهري م�س�ؤولة ق�سم
الت�شجري باملركز ال�صحي بفريدارب ،الأم /تن�سائي حمد ،ع�ضو راهبات كابت�شيني .واجرى معها
حوار مطوال حول ما بذلت من جهود للو�صول اىل هذا امل�ستوى من اخل�ضورة التي حتت�ضن املركز
ال�صحي .وفيمايلي نقدم لقرائنا الكرام خال�صة ما جرى معها من حوار.

حممدعلي حميدة
دوافع ت�شجري املركز ال�صحي
تقول الأم /تن�سائي حمد ،ع�ضو
راهبات كابت�شيني .التي تعمل يف
املركز ال�صحي بفريدارب ،منذ �أن
ت�أ�س�س يف عام 1994م بعد الإ�ستقالل
حتى اليوم ،والذي �سيحتفي يف هذا
العام بيوبيله الف�ضي ملرور 25
عاما على ت�أ�سي�سه.
تقول :كنا يف جمعية كابت�شيني
للراهبات نتابع قبل التحرير
الو�ضع املعي�شي لهذه ال�ضواحي،
وحاجتها املا�سة اىل اخلدمات
ال�صحية والتعليمية وغريها من
لذا كنا
اخلدمات ال�رضورية.
ننتظر فجر احلرية بفارغ ال�صرب،
حتى ميكننا �أن نعمل ما بو�سعنا
لتقدمي الدعم .لذا قمنا بعد احلرية
بطلب احل�صول على موقع لإقامة
املركز ال�صي من �إدارة املنطقة.
وكانت ال�ضاحية تابعة اداريا
لعيالبرعد .وبعد �أن ح�صلنا على
ترحيب من �سكان املنطقة ،وكانوا
قد بد�أوا التجمع يف تلك املنطقة،
انطلقت جمعية الراهبات يف تلك
اللحظة لتحقيق تعهدتها للهم
بتقدمي اخلدمات للجميع يف مقدمتها
اخلدمات ال�صحية ،وكذلك تد�شني
ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة اىل تطوير
وت�أهيل املر�أة .وقد انطلق جهدنا
وفق هذه الأ�س�س والتعهدات.

جهود الت�شجري باملركز
م�شرية اىل �أن الن�شاطات التي
تقوم بها جمعية الراهبات يف خدمة
املنطقة و�سكانها متعددة ومتنوعة،
من ذلك امل�ساعدة يف حماية
البيئة ،من خالل التو�سع يف ت�شجري
امل�ؤ�س�سات التي ت�رشف عليها
اجلمعية .ويف هذا تقول الراهبة/
تن�سائي حمد ،ال�شجرة عامل م�ساعد
لإ�ستمرارية احلياة ،كغريها من
الأ�شياء التي خلقت لت�ساعد الإن�سان
يف حياته .حتى يكون الأن�سان
�سعيدا مبنظر النباتات ،وورودها،
وي�ستظلوا بظاللها ،وي�ستمتعوا
بثمارها .وبالتايل ف�إن معنى
الأ�شجار وفوائدها مهمة للإن�سان.
ف�إذا كانت الرعاية ال�صحية
تهدف حلماية ال�صحة وم�ساعدة
الإن�سان للعي�ش يف حياة خالية
من الأمرا�ض ،فالأ�شجار �أي�ضا لها
دورها الإيجابي يف احلياة .لذا كان
ال بد من الإهتمام بتنمية الأ�شجار
وغر�س ال�شتول ملختلف الأ�شجار
والنباتات .لذا كان لزاما علينا
تق�سيم العمل ،وبالتايل كانت مهمة
الت�شجري �ضمن املهام التي كلفت
بها .وبالفعل بد�أت املهمة بالتحرك
نحو م�شتل دولوخ ،واح�رضت منه
�شتول ملختلف �أنواع الأ�شجار مثل
�شجرة النيم وغريها من النباتات
والورود .لذا فالهدف امل�شرتك
�أن نعمل ب�شكل متوازي مع تقدمي

اخلدمات ال�صحية ،ايجاد ظالل
ملراجعي املركز ال�صحي ،وحماية
النا�س من لفح احلرارة ،ال �سيما
املر�ضى.
وعن جتاربها يف الت�شجري،
تقول :مل تكن لدي جتارب �سابقة
يف الت�شجري� ،صحيح �أنا من ا�رسة
مزارعة ،وكنت ا�شارك يف رعي
موا�شي الأ�رسة ،وبالتايل مل �أكن
بعيدة عن الأ�شجار والنباتات ،لأين
كربت يف هذه ال�ضواحي وتعاي�شت
مع الأ�شجار ،لكن بالطبع مل �أعرف
كيف يتم غر�سها او تنميتها .لذا
ف�إن ن�شاطي الآن له منطلقات �سابقة
قائمة على احا�سي�س
الإن�رشاح وحب
ا لأ�شجار،
ولي�س
من

منطلق
ملمة
�أين
زراعية
بعلوم
مميزة للت�شجري ،لكني
ومن خالل درا�ستي �أعيي �أهمية
الأ�شجار وفوائدها .عالوة على حبي
للخ�ضورة والأ�شجار ،والب�ساتني،
وقد اكت�سبت خربة من خالل
التجارب التي قمت بها .كما �أن
عالقتي باملزارعني �ساعدتني يف
معرفة الكثري ،وتطوير ا�ساليب
التعامل مع مهمة الت�شجري وتنمية
الأ�شجار.
وت�ضيف �إن تربة املنطقة و�إن
بدى عليها انها غري �صاحلة ،لكنها
�صاحلة لتنبت فيها كل النباتات
من �أ�شجار وفواكه وخ�رضوات �إذا
ما وجدت املياه الكافية .وذلك ما
ن�شاهده على �أر�ض الواقع .ف�إذا ما
توفرت املياه ميكنك �أن تزرع �أي
حم�صول ترغب فيه ،وتغر�س �أي نوع
من نباتات الفواكه واخل�رضوات.
التحديات التي واجهتهم يف الت�شجري
�أ�شارت الأم /تن�سائي� ،أنه من
التحديات التي كانت تواجههم يف
بداية العمل عدم وجود �سور واقي
حول املوقع ،الذي مل مينع دخول

احليوانات والبهائم اىل احلديقة،
واحلاق �أ�رضار بالنباتات ،ما �أخر
من منو تلك النباتات .حتى قاموا
يف نهاية املطاف ببناء �سياج
مانع ،وبالتايل مت تخطي التحدي
الأول .وا�ضافت كذلك كنا نعاين من
�شح املاء يف املنطقة ،فقمنا بحفر
نحو ثالثة �آبار لكن مل تكن بها مياه
كافية .حتى عملت جمعية الراهبات
بحفر بئر يف وادي عن�سبا على بعد
 4كيلومرتات من املركز ال�صحة يف
فريدارب .وبد�أ ا�ستخراج املاء منها
عرب م�ضخات تعمل بالديزل ،لكننا
الآن ن�ستعمل الكهرباء يف عملية
ا�ستخراج املاء.
وهكذا مت تخطي

ا لتحد ي
ا لثا ين ،
حيث ا�صبحت املياه
متوفرة� .إال يف الأوقات التي تقع
فيها قطوعات يف الكهرباء .كما
نعمل على تنمية ال�شتول يف مو�سم
اخلريف .ففي البدء كما ا�رشت جلبنا
ال�شتول من مركز ال�شتول .لكننا
الآن نعمل على تكاثر النباتات،
بحيث نقوم بغر�س بذور تلك
النباتات ومن ثم �شتلها مرة �آخرى.
كما قمنا بت�شجيع ال�سكان من خالل
تقدمي اجلوائز الت�شجيعية لأف�ضل
من ينمي النباتات والأ�شجار .لذا
انت�رش ظالل الأ�شجار يف �أماكن كثرية
باملنطقة.
�أنواع الأ�شجار والنباتات املزروعة
ويف هذا تقول الأم /تن�سائي،
لدينا ا�شجار كثرية ومتنوعة ،منها
ا�شجار املورينقا ،كذلك الأ�شجار
املثمرة من الربتقال ،والليمون،
واجلوافة ،والعنب .بالإ�ضافة اىل
�أ�شجار النيم ،والزيتون الربي.
وغريها من الأ�شجار .ومبا �أن
ن�شاطنا يف تنمية اخل�رض والفواكه،
كان يهدف بالأ�سا�س اىل توفري هذه

الثمار واخل�رضوات يف تلك ال�ضواحي
لأنهم كانوا يجلبونها من مدينة كرن
فقط .واي�ضا ايجاد منوذج يقتدي به
املزارعون من �أبناء املنطقة حتى
ي�ألفوا �إنتاج اخل�رض والفواكه.
ونكون على ا�ستعداد لتلبية طلباتهم
من توفري ال�شتول الأ�سا�سية،
ولدينا بالفعال طلبات من خمتلف
�سكان ال�ضاحيات املحطية ،ال �سيما
يف فرتة اخلريف .وبع�ض الأ�شجار
تتكاثر ذاتيا من بذورها مثل �شجرة
لوزينا .و�إذا كانت هناك م�شكلة
تواجههم هي رعاية تلك ال�شتول ،لأن
منازلهم يف الغالب ال يوجد حولها
�سور ،ما يعر�ض تلك النباتات اىل
هجمات الدواب والبهائم .يعني
توجد لدينا خمتلف �أنواع الأ�شجار،
وبالتايل �أ�صبح املكان جاذبا
وباعثا على ال�رسور والبهجة ،كما
ي�أتي العر�سان يف املوقع ومننحهم
الأذن لإلتقاط �صور تذكارية و�سط
تلك الأ�شجار والنباتات واحلدائق.
تربية الأبقار
ويف هذا تقول الأم /تن�سائي،
لدينا ن�شاط مقدر يف تنمية الأبقار
وانتاج الألبان ،والتي ي�ستفيد
منها ال�شعب خا�صة نزالء املركز
ال�صحي من املر�ضى .و�أ�ضافت يف
بداية الأمر مل تكن لدينا �أبقار لذا
كنا ن�ضطر ل�رشاء ال�سماد الطبيعي
من روث البهائم ،لكن بعد الأعوام
الأوىل ،وبعد �أن بد�أنا يف تنمية
الأبقار ا�صبح عندنا اكتفاء ذاتي،
فقمنا باعداد موقعني لتجميع روث
الأبقار فيه ،بالإ�ضافة اىل موقع
�آخر جلمع ف�ضالت احل�شائ�ش و�أوراق
ال�شجر وغريها .ون�سبة للكميات
املنا�سبة التي ننتجها من ال�سماد،
فل�سنا يف حاجة �إىل �رشاء �سماد
�صناعي ،وال ن�ستخدمه يف الغالب.
معوقات تنمية اال�شجار لدى املزارعني
ويف هذا تقول :ال �شك �أن املزارعني
يواجهون بع�ض امل�صاعب يف تنمية
النباتات والأ�شجار ،نتيجة للأ�سباب
التي ذكرت بع�ضها ،من ذلك عدم
وجود �شباك حلماية الأ�شجار
املغرو�سة .لأن البهائم تلحق
�أ�رضارا بالأ�شجار التي تنمو.
فعلى الرغم من رغبة املزارعني
يف تنمية الأ�شجار وع�شقهم لن�رش
اخل�ضورة� ،إال �أن امل�شكلة تتمثل يف
كيفية حماية النباتات ومنو الأ�شجار
من �أن تخربها البهائم التي تهمهم
تربيتها �أكرث .بالإ�ضافة اىل تذبذب
هطول الأمطار .وا�ضافت يف بع�ض
الأحيان تكون لدينا فر�صة لدعوة
عدد من املزارعني والعمل معنا يف
منا�شط زراعية �سواء يف املح�صول
املو�سمي �أو تنمية النباتات .وهذه
فر�صة لإطالعهم عن قرب على �أ�سلوب
عملنا يف تنمية النباتات� ،أي�ضا
ننظم لهم �إجتماعات لنناق�ش معهم
حول الأ�سلوب الأمثل الذي ينبغي
اتباعه ،ونقدم عرب هذه اللقاءات
خرباتنا وجتاربنا يف جمال تنمية
الأ�شجار والنباتات .وبالتايل
نتبادل معهم التجارب ،ونطلعهم
على النتائج التي حتققت عندنا
والطريقة التي مكنتنا من ذلك .لأن
الن�صح لي�س من جانبنا وح�سب،
بل �إن بع�ض املزارعني لهم ملكات
زراعية تفيدنا يف �أوقات كثرية.
ويف ختام حديثها نا�شدت الأم/
تن�سائي حمد ،كل مواطن يف املدن
�أو القرى �أو املديريات ،للعمل على
ت�شجري حميطه للأ�ستفادة من ذلك،
لأن الت�شجري مينح احلياة هدوء
و�سعادة .ويعترب ا�سهاما كبريا يف
ن�رش الغطاء النباتي ،واجلمال
البيئي .وبالعك�س ميثل قطع
ال�شجرة مبثابة قتل احلياة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

دور الرتاث الثقايف يف تطوير �صناعة ال�سياحة امل�ستدامة
�إعداد :ظقاي مدين
ترجمة :نورالدين خليفة
وف ًقا ملنظمة ال�سياحة العاملية
( ، )WTOتعترب ال�سياحة ظاهرة
اجتماعية وثقافية واقت�صادية ت�ستلزم
نقل الأ�شخا�ص �إىل بلدان �أو �أماكن خارج
بيئتهم املعتادة لأغرا�ض �شخ�صية تتمثل
يف الرتفيه  ،التعرف على ح�ضارات
ال�شعوب،واال�ستجمام،
وثقافات
والتمتع باملناظر الطبيعية اخلالبة
التى جتتذب ال�سواح عادة ف�ضال عن
ادخال االعمال التجارية �أو املهنية
اىل الربنامج ال�سياحي .ويف الع�رص

 ،تعزيز و�سائل تن�شيط ال�رشاكة
العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة
� ،ضمان حياة �صحية وتعزيز
الرفاه للجميع يف جميع الأعمار.
وبالتايل  ،ت�ستثمر البلدان موارد
�ضخمة يف ال�سياحة و�صناعات الطاقة
املتجددة لإن�شاء اقت�صاد م�ستدام.
ووف ًقا ل�سجل الت�صنيف العاملي
لل�سياحة لعام  ، 2017ف�إن البلدان
التي حتتل املرتبة الأوىل من حيث عدد
ال�سياح ت�شمل :فرن�سا ( 100.3مليون)
� ،إ�سبانيا ( ، )81.8الواليات املتحدة
الأمريكية ( ، )75.9ال�صني (، )60.7
�إيطاليا ( ، )56.9املك�سيك () 39.3
 ،تركيا (� ، )37.6أملانيا (، )37.5

�أهرامات اجليزة  ،م�صر
احلايل  ،ترتبط حركة النا�س يف العامل
ب�شكل �أ�سا�سي بال�سياحة .حيث ُيعتقد
�أن معظم رحالت الأ�شخا�ص مرتبطة
أ�سا�سا
بالأن�شطة ال�سياحية التي تهدف � ً
�إىل زيارة الأماكن الرتاثية التي تتمتع
بجمال خا�ص �أو تلك التي لها �أهمية
يف خمتلف الأ�صعدة .وميكن �أن تكون
ال�سياحة ذات �صلة باملواقع الأثرية،
الأماكن التاريخية والدينية ،واحلدائق
واملناظر الطبيعية .فالرتاث هو
�أي �شيء ينتقل من املا�ضي  ،وميكن
الإ�شارة �إليه على �أنه مادة ثقافية
ومورد �أثري � ،أو تراث غري ملمو�س.
ويف مقالنا لهذا اليوم  ،نقوم بت�سليط
ال�ضوء على �أهمية ودور الرتاث الثقايف
والطبيعي يف جميع �أنحاء العامل يف
تطوير �صناعة ال�سياحة امل�ستدامة.
�إن ال�سياحة هي مفتاح التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة ،وت�ساعد على
احلد من ظاهرة عدم امل�ساواة داخل
البلدان وفيما بينها ،مثل جعل املدن
وامل�ستوطنات الب�رشية �شاملة و�آمنة
ومرنة وم�ستدامة � ،ضمان �أمناط
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة  ،حفظ
املحيطات والبحار واملوارد البحرية
وا�ستخدامها على نحو م�ستدام من �أجل
التنمية امل�ستدامة،حماية وت�شجيع
اال�ستخدام امل�ستدام للرتاث الثقايف
 ،والنظم الإيكولوجية الأر�ضية
 ،والإدارة امل�ستدامة للغابات ،
ومكافحة الت�صحر  ،وقف فقدان التنوع
البيولوجي  ،تعزيز املجتمعات
ال�سلمية وال�شاملة للتنمية امل�ستدامة

تايالند ( .)35.4كما يوجد يف �إيطاليا
عقارا اثريا  ،مما
ما جمموعه 54
ً
يجعلها الدولة االهم من حيث مواقع
الرتاث العاملي .وتعد ال�سياحة يف
ال�صني �صناعة مهمة ،حيث �أن �سور
ال�صني العظيم يعترب رمزً ا لل�شعب
ال�صيني .فهو بذلك �أعظم م�رشوع لهيكل
دفاعي يف تاريخ احل�ضارة الإن�سانية
 ،ويبلغ عمره �أكرث من  2000عام.
ويعد برج �إيفل يف فرن�سا رمزً ا ثقاف ًيا
عامل ًيا وهو الن�صب الأكرث زيارة يف
العامل .واملك�سيك هي ثاين �أكرب دولة
يزورها الأمريكيون بعد الواليات
املتحدة .حيث �أنها ت�ضم العديد
من مواقع الرتاث العاملي واملدن
اال�ستعمارية واملحميات الطبيعية
بالإ�ضافة �إىل املهرجانات الثقافية.
ويف ال�رشق الأو�سط  ،حتتل الإمارات
العربية املتحدة مرتبة عالية كوجهة
�سياحية .فعلى �سبيل املثال  ،ح�صلت
دبي على املرتبة ال�سابعة من حيث
عدد ال�سياح الدوليني وف ًقا لقائمة
وا�ستطالع يورومونيتور الذي �صدر
ؤخرا يف عام  .2018وت�صنف جارتها
م� ً
وهى اململكة العربية ال�سعودية
كوجهة �سياحية لل�سائحني والتي
ت�شمل احلج �إىل حد كبري . .ومع
ذلك  ،يف الآونة الأخرية  ،خف�ضت
اململكة �إعتمادها على النفط لتحريك
اقت�صادها وركزت بد ًال من ذلك على
موارد الطاقة املتجددة وال�سياحة.
وميكن القول �إن �إفريقيا  ،وهي ثاين
�أكرب قارة يف العامل  ،هي �أف�ضل وجهة
لإحتوائها على كنوز طبيعية وثقافية.

حيث تعرف هذه القارة مبناظرها
الطبيعية الوا�سعة واحلياة الربية
التي تعد �أكرث الوجهات �إلهام ًا على
هذا الكوكب .ف�أفريقيا لديها كنز خفي
مل يعرفه الكثريون ،ومن بني الوجهات
ال�سياحية الأكرث �شهرة فيها كثبان
ناميبيا الرائعة ،الغوريال اجلبلية يف
رواندا  ،مناظر املياه املهيبة ل�شالالت
فيكتوريا يف زامبيا وزميبابوي مدينة
�أك�سوم القدمية  ،وكني�سة الليبيال ،
ومنخف�ضات دنكاليا يف �إرتريا  ،منطقة
�سبيت�سكوبي ال�صحراوية ال�ساحرة
ووادي نهر الأ�سماك يف ناميبيا ،
حديقة �سهول نييكا الوطنية ،و�أكرب
بحرية يف مالوي  ،وحدائق ماكجاديغا
وني�شيا بانز الوطنيتني يف
بوت�سوانا  ،رحالت ال�سفاري
وركوب وحيد القرن يف �سولو
يف
وفالمنغو�س
ريزيرف
كينيا  ،املناطق اجلنوبية من
زامبيزي يف زامبيا � ،أرخبيل
بازاروتو يف موزمبيق  ،بركان
نرياجوجنو  ،منتزه فريونغا
الوطني يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية  ،وقمة جبل
كليمنجارو يف تنزانيا � ...إلخ.
كما �أنه يف م�رص  ،و�صلت
ال�سياحة �إىل �أعلى م�ستوى لها
على الإطالق يف عام 2010
حيث بلغت  14.7مليون زائر
(على �سبيل املثال  ،كان لدى
باري�س  8.2مليون �سائح يف
نف�س العام) .فهذا يدل على
�أن االقت�صاد امل�رصي ي�ستثمر
بكثافة يف ال�سياحة .حيث �أن من بني
الرتاث امل�رصي  ،متثال �أبو الهول ،

�شالالت فيكتوريا يف زامبيا وزميبابوي
حيث ت�ستقطب �صناعة ال�سياحة
يف تون�س حوايل  8ماليني �سائح
�سنوي ًا .وتنعم تون�س بالعديد من
اجلمال الطبيعي اجلذاب والرتاث
الثقايف الذي ال يقدر بثمن .وعلى
الرغم من اال�ضطرابات ال�سيا�سية
الأخرية يف املنطقة  ،تعترب تون�س
واحدة من �أكرث الأماكن � ً
أمانا لل�سياح.
وداخل ال�سياق الأفريقي � ،إرتريا
لديها العديد من مناطق اجلذب
ال�سياحي .حيث �إن مزاياها املناخية
واجلغرافية يف املناطق اال�ستوائية
 ،والأرا�ضي البحرية ال�ساحلية
النظيفة والباهرة (حوايل 1200
كم) وال�سال�سل ال�رشقية للجبال ،
جتعلها من بني الدول القليلة التي
ً
ثقافية ومناظر طبيعية
ت�ضم كنوز ًا

عدولي�س -بوتقة تن�صهر فيها احل�ضارات يف القرن الأفريقي
�أهرام اجليزة  ،و نهر النيل امل�رصي
 ،التي هي الكنوز الثقافية اخلفية
يف العامل  ،وهي وجهات �سياحية
مف�ضلة لدى النا�س على الإطالق.
ويف �شمال �إفريقيا  ،هناك العديد
من الأماكن ذات الأهمية الثقافية
واجلمال الطبيعي .فعلى �سبيل املثال
 ،املغرب وجهة �سياحية مف�ضلة.
حيث يعد ميدان جامع الفناء الأكرث
�إثارة يف العامل  ،بالإ�ضافة �إىل قلب
مدينة مراك�ش القدمية  ،و�صحراء
الكثيب  ،واملعروفة با�سم منطقة
املغامرة والريا�ضة  ،التي هي من
الوجهات ال�سياحية الرائعة بالفعل.
كما تعد تون�س واحدة من الدول
املف�ضلة لل�سياح يف �شمال �إفريقيا.

خالبة يف عموم القرن الأفريقي.
وحتظى �إرتريا بقدر كبري من موارد
الرتاث الثقايف والطبيعي .حيث
تتمتع البالد بالعديد من الوجهات
ال�سياحية  ،من بينها �أ�سمرا،
مدينة احلداثة الأفريقية� ،إ�ضافة
�إىل م�صوع ،ع�صب ،كرن �،أغوردات
،عدولي�س ،بويا ،عدي قيح و�صنعفي
وغريها من املناطق الأخرى.
�إن �إرتريا لديها العديد من الأماكن
الطبيعية املنا�سبة للأن�شطة الرتفيهية
يف الهواء الطلق .فعلى �سبيل املثال ،
يعد ال�ساحل الإرتري املطل على البحر
الأحمر واح ًدا من �أقلها تلوث ًا يف البحر
الأحمر  ،ب�شواطئه الرملية البكر ووفرة
النباتات واحليوانات البحرية والتي

ت�شكل مق�صد ًا للعديد من هواة الغو�ص.
كما يحتوي �أرخبيل دهلك على �شواطئ
جميلة اىل جانب ال�شعاب املرجانية
و�سمك النها�ش �،أ�سد البحر ،ال�سالحف
البحرية ،الدالفني والطيور ال�ساحلية
وغريها من الكائنات الأخرى.
عالوة على ذلك  ،تتمتع البالد
بجمال طبيعي جدير بالزيارة وت�شمل:
الكثبان الرملية يف اجلزء ال�شمايل
بدء من �أعلى قمة جبلية يف
ال�رشقي ً
البالد وهي �إمبا �سويرا ( 3018مرت فوق
م�ستوى �سطح البحر) يف اجلنوب ،
مرور ًا مبنخف�ض دنكاليا ب�إقليم جنوب
البحر الأحمر و�صو ًال �إىل املناطق
املنخف�ضة بالقا�ش  -بركة � ...إلخ.
تتمتع �إرتريا مبوارد الرتاث الثقايف
الغني حيث يعود من�ش�أ الرتاث الثقايف
فيها �إىل  27مليون عام .ومن بني هذه
املواقع ،نذكر موقع بويا الذي يبلغ
عمره مليون عام ،وموقع عبدور الذي
يبلغ عمره  125000عام على �ساحل
البحر الأحمر  ،بالإ�ضافة �إىل الفنون
ال�صخرية ملناطق عدي قيح  ،ظرونا
 ،ماي عيني  ،جاال نفحي  ،نقفة ،
قرورة  ،وامل�شهد الثقايف يف قوحيتو
 ،مطرا  ،تخوندع ،ميناء عدولي�س
القدمي  ،دير ديربي بيزن  ،كرن
(دعاريت)  ،م�سجد ال�صحابة يف م�صوع
 ،وتراث الآرت ديكو ملباين �أ�سمرا ،
م�صوع  ،كرن  ،دقمحري  ،طريق م�صوع
 �أ�سمرا وخنادق الدفاعات التي بنيتيف نقفة خالل فرتة الكفاح امل�سلح.
طاملا كان لبلد ما وجهات تراثية ،
�سيكون هناك �سياح يقومون بزيارتها
والإ�ستمتاع بجمالها .وبالتايل
 ،هناك حاجة �إىل خطة منا�سبة
لتن�شيطها و�ضخ اال�ستثمار لتعزيز
القطاع ال�سياحي .كما يجب تخطيط
مناطق اجلذب ال�سياحي بعناية لأن
الرتاث (الطبيعي و الثقايف منه) هو
حمرك مهم للغاية لل�سياحة .وبالتايل
 ،ف�إن �ضمان ال�سياحة امل�ستدامة ،
وحماية الأ�صول الرتاثية (الطبيعية
والثقافية) من التهديدات الطبيعية
كالكوارث والفي�ضانات او تلك التى
هي من �صنع الإن�سان ،هو �أمر حيوي.
املرجع :منظمة ال�سياحة العاملية ()WTO
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� َّأن هجرة الطيور تعترب واحدة من عجائب
الطبيعة  ,وهي ظاهرة تربط بيننا ب�شكل فريد
عرب احلدود ,لذا فمن واجبنا �أن نعمل مع ًا
للحفاظ على موائلها ووقف املجازر التي ُترتكب
كل عام خالل م�سارات هجرتها .وقد ر�سخ يف
ثقافة العديد من �شعوب املعمورة � ,أن حركة
الطيور املهاجرة وظهورها و من ثم �إختفائها يعترب
م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا لتغري ف�صول ال�سنة  ,و بالتايل
ف�إن م�ساراتها و حركتها و�سلوكها ي�ستخدم للتنب�ؤ
بالتغري املناخي  .لذا البد من م�س�ألة احلاجة
�إىل حماية الطيور املهاجرة يف موائلها الطبيعية
و مواجهة التحديات التي تعيق بقائها �أو ت�ؤدي
�إىل �إنقرا�ضها كالتلوث البال�ستيكي .بالإ�ضافة �إىل
العمل على �إن�شاء املحميات البيئية الطبيعية لها .
وبالتايل البد من العمل امل�شرتك لر�سم الطريق
�إىل عامل �أنظف و�أكرث ا�ستدامة وم�ستقب ًال يعمه
النماء واالزدهار والإ�ستقرار .فكيف نعمل على
حماية الطيور املهاجرة خالل م�سريتها ؟ وما هي
الآثار ال�سالبة للتلوث البال�ستيكي على الطيور
؟ وكذلك ما هي الو�سائل الفعالة ملكافحة و�إنهاء
التلوث البال�ستيكي يف �أنحاء املعمورة ؟ هذا
وغريها من املحاور ذات ال�صلة �ستكون مو�ضوع
مقالنا اليوم ان�شاءاهلل.

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
ذكرنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
ب�أن املجتمع الدويل �سيحتفل هذا العام 2019
يف العا�رش من مايو باليوم الدويل للطيور
املهاجرة حتت �شعار " حماية الطيور :
كن ح ًال للتلوث البال�ستيكي"  .حيث يراد
ت�سليط ال�ضوء على تفاقم الآثار ال�سلبية
للتلوث البال�ستيكي على الطيور والنا�س .
خا�صة و�أننا نعي�ش اليوم يف عامل يحتل فيه
البال�ستيك مكانة مهمة .حيث �أ�صبح جزء ًا
ال يتجز�أ من حياتنا اليومية .ويف ال�صورة
املقابلة نالحظ ب�أن البال�ستيك ُي َع ُّد عنوان
م�شكلة بيئية �شائكة ومعروفة وذلك ب�سبب
�صعوبات التخل�ص منه بعد اال�ستعمال.
كما جتولنا بني طيات البع�ض من الو�سائل
الفعالة لإنهاء التلوث البال�ستيكي  .وتعر�ضنا
كذلك لأنواع البال�ستيك القابل للتحلل بعد
فرتة زمنية معينة .
�أما يف �صفحة اليوم فدعنا عزيزي القارئ
الكرمي نوجه دفة مركبنا نحو امل�ستوى
الوطني ون�ستهل ذلك ب�إ�شارة اخلرباء �إىل �أن
ارتريا لي�ست معروفة كوجهة ملراقبة الطيور
يف م�سار هجراتها املو�سمية على الرغم من
�أن لديها قائمة مرجعية مثرية للإعجاب ت�ضم
نوعا والتي تتزايد ب�رسعة من
�أكرث من ً 560
ً
�ضمنها  17نوع ًا م�ستوطنا  .بالإ�ضافة �إىل
متتع البالد بطبيعة وموائل مالئمة للطيور
�سواء يف املرتفعات االرترية �أو ال�سهول
ال�ساحلية والبحرية كارخبيل جزر دهلك
وغريها �أو غابات املنخف�ضات الغربية يف
اقليم القا�ش وبركة  .فعلى �سبيل املثال
ال احل�رص نالحظ �أن جهود ًا مقدرة قد بذلت
يف البالد خالل ال�سنوات املا�ضية لإعادة
احلياة للكثري من املوائل الطبيعية  .كما
�سنت القوانني و�صدرت الإجراءات املتعلقة
باملحميات الطبيعية ومناطق احلزام الأخ�رض
 .ونذكر يف هذا ال�صدد �أن مناطق فلفل �سلمونا
يف �سميناوي بحري على �سبيل املثال ب�أنها
قد جنت ب�إعجوبة من الدمار الكامل خالل
فرتة الإ�ستعمار الإثيوبي حيث تعر�ضت
العديد من املناطق يف البالد لإزالة الغابات
الق�رصي واملتعمد  .وال يفوتنا حتم ًا ت�أثري
ذلك على احلياة الربية عموم ًا وجمال الطيور
�سواء امل�ستوطنة منها �أو املهاجرة ب�شكل
خا�ص .حيث متتد الغابة على بعد حوايل 40
كم على طول اجلرف ال�رشقي من املرتفعات
بني ارتفاع  700و  2000مرت  .حت�صل الغابة
على رطوبتها من الهواء الدافئ الرطب الذي
يهب على الرياح ال�سائدة من البحر الأحمر
والتي تتكثف عندما ت�ضطر �إىل ال�صعود �إىل
جرف الوادي املت�صدع ,مما يوفر الغابات
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املطرية ال�سحابية و� 5-7أ�شهر من الطق�س
الرطب كل عام فرتات من �أكتوبر �إىل فرباير
ثم من �أبريل �إىل مايو .توفر هذه الظروف
املناخية جمموعة وا�سعة من �أنواع املوائل
والنظم الإيكولوجية اله�شة يف منطقة �صغرية
للغاية  ,لتحتوي على �أنواع غري حمددة من
احل�رشات والنباتات واحليوانات  .ومنذ
العام � , 2006أ�صبح من ال�سهل الو�صول �إىل
فلفل �سلمونا والقيام برحلة ذها ًبا و�إيا ًبا
يف يوم واحد وال�سفر عرب الطريق الرئي�سي
الذي يربط �أ�سمر وم�صوع عرب قندع والعودة
ب�أي نوع من املركبات �أو الطريق الآخر عرب
�رسجقا وهي واحدة من �أكرث الرحالت ذات
املناظر الطبيعية اخلالبة التي يحتمل �أن
تختربها يف مراقبة الطيور.

و�أوروبا و�أوقيانو�سيا .
 2االتفاق املتعلق بحفظ الطيور املائيةالإفريقية-الأوروبية-الآ�سيوية وهو خم�ص�ص
حلفظ الطيور املائية املهاجرة التي تهاجر
عرب م�سار الهجرة الإفريقي الأوروبي الآ�سيوي.
نوعا من الطيور التي
وي�شمل االتفاق 254
ً
تعتمد من الناحية البيئية على الأرا�ضي
الرطبة يف جزء من دورتها ال�سنوية على
الأقل  .وت�شمل االتفاقية  119دولة من الدول
التي بها م�سارات من �أوروبا وبع�ض �أجزاء
�آ�سيا وكندا وال�رشق الأو�سط و�إفريقيا .والآن
هناك ما ال يقل عن  75بل ًدا بجانب االحتاد
الأوروبي ان�ضموا ب�صفة "الطرف املتعاقد"
�إىل االتفاق املتعلق بحفظ الطيور املائية
الإفريقية_الأوروبية_الآ�سيوية بداية من 1
مايو . 2016
ومن اجلدير بالذكر �أن اتفاقية حفظ �أنواع

الكرمي من ذكر �أهم الإتفاقيات الدولية التي
تعمل يف هذا املجال وهي :
 1اتفاقية حفظ �أنواع احليوانات الربيةاملهاجرة وهي تهدف �إىل حفظ الأنواع الربية
واملائية والطريية املهاجرة يف جميع �أنحاء
املعمورة .وهي اتفاقية حكومية دولية ,
�أُبرمت حتت رعاية برنامج الأمم املتحدة
للبيئة وهي تعنى بحفظ احلياة الربية
واملوائل على نطاق عاملي .ومنذ دخول
االتفاقية حيز النفاذ �سنة � ,1979شهدت
ع�ضويتها زيادة مطردة لت�ضم  123جهة من
�إفريقيا و�أمريكا الو�سطى واجلنوبية و�آ�سيا

احليوانات الربية املهاجرة وما يرتبط بها
من اتفاقيات ب�ش�أن الطيور املهاجرة تعمل
على جمع احلكومات وغريها من �أ�صحاب
امل�صلحة للتن�سيق وامل�ضي يف تطوير
ال�سيا�سات املتعلقة باحلفظ وذلك ل�ضمان
�أنَّ جميع م�سارات هجرة الطيور يف العامل
ت�ستفيد من �آليات التن�سيق التي تعزز التعاون
الوثيق بني جميع البلدان امل�شرتكة.
وت�شري التقديرات الدولية �إىل �أنه يف كل
عام ,ي�سقط ما ال يقل عن  6.2مليون طائر
من الطيور املنهكة التي تهاجر بني من�ش�أها
ومهجرها ال�شتوي ,يف ال�شباك غري امل�رشوعة

يف ال�سطورالتالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ

ً
حظا من هذه
التي تُ ن�صب لها� .أما الأقل
الطيور ,فتعاين من ٍ
موت م�ؤمل يف �رشاك الدبق
الال�صقة ,وهي �رشاك مغطاة مبادة �شديدة
اللزوجة  .عموم ًا ت�صارع الطيور املهاجرة
عدد ًا كبري ًا من العوائقبالإ�ضافة �إىل الأكيا�س
البال�ستيكية جند احليوانات املفرت�سة
والطق�س والإجتار غري امل�رشوع بها  .ولذا
علينا �أن جننبها خمالب تلك التحديات.
ونختم مقلنا حول هذا املو�ضوع باملرور يف
ال�سطور التالية ب�شكل خمت�رص على البع�ض
من الطيور التي تتواجد يف ارتريا:
 1النعام وهو طائر ال يطري وهو �أكربالأنواع احلية من الطيور� .إنه مميز يف مظهره
 ,مع رقبة طويلة و�ساقني وقدرة على اجلري
ب�رسعات عالية جد ًا .
 2طيور اجلريب وهي �صغرية �إىل متو�سطةاحلجم مع متيزها مبفا�صل اقدام مالئمة
ال�سباحة والغو�ص ويوجد يف ارتريا نوع
واحد من ال  20نوع ًا املتواجد يف العامل .
 3الطيور املدارية هي طيور بي�ضاء نحيلةمن املحيطات املدارية  ,مع ري�ش ذيل طويل
ب�شكل ا�ستثنائي ,بالإ�ضافة �إىل �أنلها ر�ؤو�س
و�أجنحة طويلة لها عالمات �سوداء .يوجد
نوع واحد يف ارتريا من �أ�صل � 3أنواع حول
العامل .
 4طيور الفالمنغو وهي طيور عائمة يبلغطولها (� 0.9إىل  1.5مرت)  .وتوجد يف كل من
ن�صفي الكرة الغربي وال�رشقي .تتغذى طيور
الفالمنغو على املحار والطحالب .منقارها
خ�صي�صا لف�صل الطني
الغريبة ال�شكل م�صممة
ً
والطمي عن الطعام الذي ت�ستهلكه  ,ويتم
ا�ستخدامها ب�شكل فريد ر� ًأ�سا على عقب  .ويوجد
يف ارتريا نوعني من �أ�صل � 6أنواع يف جميع
�أنحاء العامل ونوعني هما الفينيقوبريو�س
الورود وقا�رص الفينيقية .
 5اخلنف�ساء وهي جمموعة من الطيورالأفريقية التي تتغذى على البذور  ,والتي
ت�شبه احلجل ولكن مع ر�ؤو�س بال ري�ش,
وري�ش رمادي المع .يوجد يف ارتريا نوع
واحد من �أ�صل � 6أنواع حول العامل
 6ا�سكولوبا�سيداء وهي عائلة كبريةومتنوعة من الطيور ال�ساحلية ال�صغرية �إىل
املتو�سطة احلجم ,مبا يف ذلك قرود الرمل ,
الكرويل  ,الآلهة  ,ال�سيقان ,احلطاب اخل�شبي
 ,ال�سنايب�س و مهرات ال�صيد  .غالبية هذه
الأنواع ت�أكل الالفقاريات ال�صغرية التي
التقطت من الطني �أو الرتبة .ويتيح التباين
يف طول ال�ساقني الأنواع املتعددة للتغذية
يف نف�س املوائل  ,خا�صة على ال�ساحل دون
مناف�سة مبا�رشة على الغذاء  .ويوجد يف
ارتريا  23نوع ًا منه .
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عابراً بذلك �إىل نهائي البطولة:

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

العدد ()143

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن لقاءات الأ�سبوع  36من الدوري الإيطايل:

رميونتادا ليفربول التاريخية تطيح برب�شلونة من دوري الأبطال قائد روما يقرتب من اللحاق مبوقعة يوفنتو�س
حقق ليفربول انت�صارا تاريخيا بنتيجة ( )4-0على
�ضيفه بر�شلونة� ،أول �أم�س الثالثاء ،يف معقل الريدز
"�أنفيلد" ،لي�ؤمن عبوره لنهائي دوري �أبطال �أوروبا.
و�سجل الأهداف لليفربول �أوريجي يف الدقائق 7
و ،79وفينالدوم يف الدقائق  54و .56وحقق الريدز
الرميونتادا بعد الهزمية يف الذهاب بثالثية نظيفة
يف "كامب نو" ،ليت�أهل الإجنليز للنهائي ،الذي
�س ُيقام يف ملعب "واندا ميرتوبوليتانو" يف الأول من
يونيو املقبل .بد�أت املباراة ب�ضغط من ليفربول،
وجنح ديفوك �أوريجي يف ت�سجيل الهدف الأول للريدز
يف الدقيقة  ،7حيث �سدد هندر�سون كرة ت�صدى لها
تري �شتيجن لرتتد �أمام �أوريجي الذي �سدد على ميني
حار�س بر�شلونة .و�أول تهديد خطر من قبل بر�شلونة،
جاء عرب قائده ليونيل مي�سي حيث ا�ستقبل متريرة
يف منطقة اجلزاء من زميله جوردي �ألبا و�سدد على
مرمى ليفربول ،لكن احلار�س �ألي�سون يف املوعد
وحول الكرة �إىل ركنية يف الدقيقة  .14ووا�صل
�ألي�سون الت�ألق ،حني ت�صدى لت�سديدة قوية من
فيليب كوتينيو جنم بر�شلونة يف الدقيقة  ،17بعد �أن ا�ستقبل الربازيلي الكرة على حدود منطقة اجلزاء و�سدد على ي�سار مواطنه .وكاد
روبرت�سون العب ليفربول� ،أن ُي�سجل الهدف الثاين للريدز حني �سدد كرة قوية من داخل منطقة اجلزاء ،لكن الأملاين تري �شتيجن
حار�س بر�شلونة ،ت�صدى للكرة برباعة يف الدقيقة  .23وحاول ليونيل مي�سي ت�سجيل هدف التعادل لرب�شلونة ،حيث �سدد كرة من خارج
منطقة اجلزاء ،لكنها مرت بجانب القائم الأي�رس للحار�س �ألي�سون يف الدقيقة  .46وت�صدى �ألي�سون حار�س ليفربول برباعة لت�سديدة
من جوردي �ألبا يف الدقيقة  ،48ومنع بر�شلونة من التعادل يف �آخر حماولة قبل نهاية ال�شوط الأول .وقرر يورجن كلوب مع بداية
ال�شوط الثاين ،الدفع بفينالدوم بدال من روبرت�سون ،من �أجل زيادة ال�ضغط الهجومي على بر�شلونة .ومل يختلف ال�شوط الثاين ،عن
ال�شوط الأول ،حيث دخل ليفربول ب�ضغط كبري ،وكاد املدافع فريجيل فان ديك �أن ُي�سجل الهدف الثاين للريدز ،بت�سديدة بكعب القدم،
لكن تري �شتني ت�صدى للكرة يف الدقيقة  .51وجنح البديل فينالدوم يف ت�سجيل الهدف الثاين لليفربول يف الدقيقة  ،54حيث ا�ستغل
�أرنولد خط�أ فادح من �ألبا يف التمرير ،و�أر�سل عر�ضية �إىل فينالدوم الذي �سدد يف منت�صف املرمى .وبعد دقيقتني فقط� ،سجل فينالدوم
هدفه ال�شخ�صي الثاين ،والثالث لليفربول ،حيث ا�ستقبل كرة عر�ضية من اجلهة الي�رسى عرب زميله �شريدان �شاكريي� ،أ�سكنها بر�أ�سه
على ميني تري �شتيجن يف الدقيقة  .56وبعد الهدفني ،جل�أ �إرن�ستو فالفريدي املدير الفني لرب�شلونة ،للت�أمني الدفاعي ،حيث �أ�رشك
نيل�سون �سيميدو بدال من فيليب كوتينيو ،ليتحرك �سريجي روبريتو �إىل خط الو�سط ،ثم �أ�رشك �آرثر بدال من فيدال .واقتن�ص ديفوك
�أوريجي الهدف الرابع لليفربول ،وال�شخ�صي الثاين له يف املباراة ،حيث مرر له �أرنولد كرة من ركلة ركنية� ،أ�سكنها �أق�صى ميني تري
�شتيجن يف الدقيقة  .79وتعر�ض �أوريجي لإ�صابة ع�ضلية ،وقرر يورجن كلوب الدفع بجو جوميز بدال منه ،يف الدقيقة  ،85ثم �أ�رشك
دانيل �ستوريدج بدال من �شريدان �شاكريي .وقتل العبو ليفربول كل حماوالت بر�شلونة يف خطف هدف الت�أهل ،وح�سموا عبورهم للنهائي.

للمرة الثامنة فقط يف تاريخ الدوري الإجنليزي:

ي�ستعد روما ملواجهة نظريه يوفنتو�س ،مبلعب الأوليمبيكو ،م�ساء الأحد
املقبل� ،ضمن لقاءات الأ�سبوع  36من الدوري الإيطايل .وذكرت �صحيفة "كوريري
ديللو �سبورت" الإيطالية� ،أن روما تلقى دفعة قوية خالل تدريبات اليوم الثالثاء،
بعدما عاد القائد دانيلي دي رو�سي ،العب و�سط الفريق� ،إىل امل�شاركة يف
التدريبات برفقة بقية املجموعة ،لي�ؤكد جاهزيته للتواجد بلقاء الأحد املقبل.
وكان دي رو�سي تعر�ض لإ�صابة يف الع�ضالت ،خالل مواجهة �أودينيزي ،يف منت�صف
�شهر �أبريل املا�ضي ،وغاب على �إثرها عن املباريات الثالث املا�ضية .و�أ�ضافت
�أن �ألي�ساندرو فلورينزي ،الظهري الأمين لروما ،من املحتمل تواجده يف قائمة
ذئاب العا�صمة ،لقمة مباريات اجلولة �أمام البيانكونريي ،بعدما تعر�ض لإ�صابة
بالع�ضالت � ً
أي�ضا يف املباراة الأخرية �أمام جنوى .و�أ�شارت �إىل �أن فلورينزي،
�سيحاول العودة والتواجد يف مباراة يوفنتو�س املقبلة ،مثله مثل دي رو�سي .ويحتل
روما املركز اخلام�س بجدول ترتيب م�سابقة الدوري الإيطايل ،بر�صيد  59نقطة،
بفارق  3نقاط عن املربع الذهبي امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا باملو�سم املقبل.

يف بطولة مدريد املفتوحة للتن�س:

�أو�ساكا جتتاز اختبارا �صعبا وتبلغ دور ال 16

اجلولة الأخرية حت�سم هوية بطل الربميريليج
للمرة الثامنة فقط يف تاريخ الدوري الإجنليزي� ،سيح�سم اللقب يف اجلولة
الأخرية من املو�سم ،مع وجود مان�ش�سرت �سيتي يف موقف جيد للتتويج للمرة
الثانية على التوايل .وبف�ضل تفوقه بنقطة واحدة على ليفربول �سيحقق �سيتي اللقب
ال�ساد�س يف تاريخه �إذا انت�رص خارج ملعبه على برايتون �آند هوف �ألبيون ،الأحد
املقبل ،حتى لو تغلب فريق املدرب يورجن كلوب على وولفرهامبتون ب�إ�ستاد
�أنفيلد .ورغم �أن ال�صدارة تبدلت  32مرة هذا املو�سم ،ف�إن �أغلب هذه التغيريات
كانت ب�سبب مواعيد املباريات .و�سينتهي ذلك يوم الأحد املقبل حيث تنطلق كل
املباريات يف توقيت واحد ،مع تكد�س الإثارة خالل  90دقيقة .وال يوجد �شيء
خالل اجلزء الأخري من �سباق اللقب يوحي ب�أن �أيا من الفريقني �سيتعرث .وانت�رص
�سيتي يف  13مباراة متتالية يف الدوري وفاز ليفربول ب�آخر ثماين مباريات و�أفلت
الفريقان من اختبارات حقيقية للأع�صاب يف اجلولة قبل الأخرية .وفاز ليفربول
 3-2خارج ملعبه على نيوكا�سل يونايتد بف�ضل �رضبة ر�أ�س يف الدقيقة  86من
البديل ديفوك �أوريجي ،بينما تغلب �سيتي على لي�سرت �سيتي الإثنني املا�ضي،
بعد ت�سديدة هائلة يف الدقيقة  70من القائد فين�سنت كومباين .وكانت هناك
لفة �رشفية من العبي �سيتي �أمام جماهريهم عقب �آخر مباراة داخل الديار هذا
املو�سم ،لكن �أذهانهم حتولت �رسيعا ملباراة الأحد �أمام برايتون �صاحب املركز
 17والذي �أظهر مقاومة كبرية يف تعادله  1-1مع �آر�سنال يوم الأحد املا�ضي.
و�إذا �أحرز �سيتي اللقب ف�إن ليفربول ،الذي ميلك  94نقطة وخ�رس مباراة واحدة
طيلة املو�سم� ،سينهي املو�سم ب�أكرب ح�صيلة نقاط لفريق يف املركز الثاين يف
تاريخ الدوري الإجنليزي .و�سجل �سيتي  100هدفا بجميع امل�سابقات ب�إ�ستاد
االحتاد هذا املو�سم ،وهو رقم قيا�سي لفريق �إجنليزي على �أر�ضه يف مو�سم واحد.

اجتازت نعومي �أو�ساكا امل�صنفة الأوىل على العامل اختبارا �صعبا �أمام الإ�سبانية
غري امل�صنفة �سارة �سوريبي�س تورمو ،لتبلغ دور الـ  16يف بطولة مدريد املفتوحة
للتن�س� ،أول �أم�س الثالثاء ،بينما تقدمت �سيمونا هاليب �أي�ضا لكن م�شوار �أجنليك
كريبر انتهى يف البطولة بعد �إ�صابة يف الكاحل .و�أجربت �سوريبي�س تورمو امل�صنفة 73
عامليا الالعبة اليابانية على خو�ض �شوط فا�صل يف املجموعة الأوىل وبعدها خ�رست
�أو�ساكا املجموعة الثانية قبل �أن تتفوق على مناف�ستها اال�سبانية بنتيجة  7-6و3-6
و� 6-صفر .وعانت �أو�ساكا ،بطلة �أ�سرتاليا املفتوحة و�أمريكا املفتوحة والتي كانت
تلعب �أول بطولة لها منذ ان�سحابها من الدور قبل النهائي يف بطولة �شتوجتارت ال�شهر
املا�ضي ب�سبب الإ�صابة ،للعب مب�ستواها حيث ارتكبت الكثري من الأخطاء ال�سهلة.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية

						

دوري �أبطال �أوروبا( -:الثالثاء  07مايو)

						

ليفربول � -إجنلرتا  0 : 4بر�شلونة � -أ�سبانيا
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و�سط م�شاركة مايربو عن  900طالب وطالبة

العدد ()143

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

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

بني وحدات قوات الدفاع ال�شعبي

مناف�سات مثرية تواكب اال�سبوع الريا�ضي الطالبي باالقليم اجلنوبي �سباق ن�صف املاراثون يف كرن مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل

مب�شاركة مايقرب من  900طالب
وطالبة جرى تنظيم اال�سبوع الريا�ضي
الطالبي باالقليم اجلنوبي يف الفرتة من
( 03-05مايو) يف مدينة مندفرا.
وامتدت رقعة املناف�سات الريا�ضية
من�شط كرة القدم للفئة العمرية (12
 -13عاما) ومناف�سات كرة الطائرة وكرة

ال�سلة ملدار�س املرحلة الثانوية.
واقيمت البطولة موزعة يف �أربعة
جمموعات خمتلفة  ،لتت�أهل الفرق
احلائزة على �صدارة املجموعات اىل
م�رسح البطولة اخلتامي .
و�أ�سفرت النتائج النهائية عن تتويج
فريق عرزا باملركز االول يف مناف�سات

كرة الطائرة لل�سيدات على ح�ساب فريق
كدبعور من مديرية �إمنى حيلي احلائز
على املركز الثاين وفريق �إمنت م�سيون
من مديرية دقمحري �صاحب املركز
الثالث.
�أما يف فئة الذكور  ،فحاز فريق عدي
خواال على املركز االول متبوعا بفريق
كدبعور من �إمنى حيلي.
يف من�شط كرة ال�سلة  ،فذهب املركز
االول لفريق �سيدات عدي وقري من
مندفرا �أمام فريق دقمحري �صاحب
املركز الثاين وفريق عدي قيح �صاحب
املركز الثالث.
وذهب املركز االول لفريق عدي وقري
من مندفرا يف فئة الذكور على ح�ساب
فريق عدي قيح �صاحب املركز الثاين
وفريق دقمحري �صاحب املركز الثالث.
و�ضمن مناف�سات كرة القدم للفئة
العمرية (12-13عاما)  ،حاز فريق
�صنعفي على املركز االول متفوقا على
فريق عدي خواال الثاين ودقمحري الثالث
يف الرتتيب.
�أما فريق ظرونا فحقق لقب فئة
الذكور تاله فريق عدي خواال باملركز
الثاين وعدي قيح باملركز الثالث.
يف فئة مدار�س املرحلة الثانوية  ،توج
فريق دقمحري باملركز االول يف فئة
ال�سيدات على ح�ساب فريق عدي خواال
�صاحب املركز الثاين .
�أما املركز االول يف فئة الرجال  ،فكان
من ن�صيب فريق عدي قيح متبوعا بفريق
�سيورا من �صنعفي.
وت�سلمت الفرق املت�صدرة للرتتيب
العام اجلوائز وامليداليات من قبل
خمتلف امل�س�ؤولني.

املناف�سة حتتدم بني اخل�صمني اللدودين

غوارديوال وكلوب� ..صراع العمالقة على جائزة �أف�ضل مدرب بالربميرليج
يبدو مدربا مان�ش�سرت �سيتي
وليفربول اال�سباين جو�سيب غوارديوال
والأملاين يورغن كلوب على التوايل �أبرز
املر�شحني لنيل جائزة اف�ضل مدرب
يف الدوري الإجنليزي لكرة القدم عقب
الك�شف عن الالئحة الرباعية النهائية
للمر�شحني.
ويخو�ض فريقا غوارديوال وكلوب
مناف�سة �رش�سة على لقب الدوري املمتاز
�ستح�سم الأحد املقبل يف املرحلة الثامنة
والثالثني الأخرية.
ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي الرتتيب
بر�صيد  95نقطة بفارق نقطة واحدة
�أمام ليفربول ،ويحل الأول �ضيفا
على برايتون ،وي�ست�ضيف الثاين
ولفرهامبتون يف املرحلة الأخرية ويحتاج
ال�سيتي �إىل الفوز ل�ضمان االحتفاظ
باللقب بغ�ض النظر عن نتيجة مطارده.
ويتطلع غوارديوال �إىل �أن ي�صبح
املدرب الثالث فقط الذي ينجح يف
االحتفاظ باللقب يف التاريخ احلديث
للدوري الإجنليزي املمتاز.

يف املقابل ،ميني ليفربول الذي مني
بخ�سارة واحدة فقط يف الدوري هذا
املو�سم وجمع حتى الآن  94نقطة كرابع
�أعلى غلة من النقاط يف مو�سم واحد ،يف
التتويج باللقب الأول منذ .1990
ويواجه غوارديوال وكلوب مناف�سة من
مدربي توتنهام ،الأرجنتيني ماوري�سيو
بوكيتينو ،وولفرهامبتون ،الربتغايل
نونو �إ�سبرييتو �سانتو.
وبات بوكيتينو على م�شارف قيادة
توتنهام للتواجد بني الأربعة الكبار
للمو�سم الرابع على التوايل على الرغم
من عدم تعاقده مع �أي العب يف فرتتي
االنتقاالت ال�صيفة وال�شتوية.
ويحتل توتنهام الذي حل ثالثا
املو�سم املا�ضي ومو�سم 2015-2016
وثانيا املو�سم قبل املا�ضي ،املركز
الرابع حاليا و�سي�ضمنه يف حال تعادله مع
�إيفرتون الأحد ،وقد ينهي املو�سم ثالثا
يف حال فوزه وتعرث جاره ت�شل�سي �أمام
م�ضيفه لي�سرت �سيتي.
من جهته ،قاد نونو فريقه

ولفرهامبتون العائد العام املا�ضي
للدوري املمتاز� ،إىل جمع  57نقطة هي
�أكرب غلة لأي فريق �صاعد يف مو�سمه
عاما .كما قاده �إىل ن�صف
الأول منذ ً 18
نهائي ك�أ�س االحتاد الإجنليزي.
و�ضمن ولفرهامبتون �إنهاء املو�سم يف
املركز ال�سابع ،وما زالت �آماله يف بطاقة
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" املو�سم
املقبل قائمة وتتوقف على نتيجة نهائي
ك�أ�س االحتاد الإجنليزي بني مان�ش�سرت
�سيتي وواتفورد.
و�سيتم حتديد الفائز النهائي من
خالل مزيج من ت�صويت امل�شجعني و�آراء
جلنة اخلرباء.
و�سيتم الإعالن عن الفائز من قبل
رابطة مدربي الدوري اخلمي�س املقبل.
ويف الوقت نف�سه ،يهيمن العبو
أي�ضا على
مان�ش�سرت �سيتي وليفربول � ً
القائمة النهائية جلائزة �أف�ضل العب يف
الدوري املمتاز.
ووحده جنم ت�شل�سي الدويل البلجيكي
�إدين هازارد بني الئحة الالعبني ال�سبعة
املر�شحني ال يلعب لأي من الفريقني
املتناف�سني على اللقب.
وميلك مان�ش�سرت �سيتي ثالثة
العبني هم الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو
والربتغايل برناردو �سيلفا ورحيم
�سرتلينغ ،وليفربول العدد ذاته هم
ال�سنغايل �ساديو مانيه والهولندي
فريجيل فان دايك وامل�رصي حممد
�صالح.
ويواجه �صالح الفائز باجلائزة املو�سم
املا�ضي ،مناف�سة قوية من زميله يف
الفريق الأحمر فان دايك الذي نال جائزة
رابطة الالعبني هذا العام ،و�سرتلينغ
الذي نال جائزة رابطة ال�صحافيني.

على �رشف ذكرى الثامنة والع�رشين لعيد
اال�ستقالل املجيد � ،أقيم �أول �أم�س الثامن
من مايو اجلاري ب�شوارع مدينة كرن حا�رضة
�إقليم عن�سبا �سباق لن�صف املاراثون بني
وحدات قوات الدفاع ال�شعبي .
ال�سباق الذي يعترب موا�صلة للن�شاطات
الريا�ضية اخلا�صة بعيد اال�ستقالل  ،عرف
مناف�سة �شديدة بني العدائيني للتتويج
باملراكز االمامية.
و�أحرز العداء حقو�ص كيداين من فريق
دعاريت املركز االول لينال جائزة مالية
قدرها �أربعة االف نقفة.
تاله باملركز الثاين تخلي ويني قرب�ألفا
من فريق حفري  ،اما املركز الثاين فذهب

لعداء فريق الملبا دانئيل يوهن�س.
املركز الرابع -:عبدالرحمن طاهر فريق
نقفة
املركز اخلام�س� -:أمبا�سجر �أمان فريق
مقارح
املركز ال�ساد�س -:هبتوم حماراي
حفري
املركز ال�سابع -:قدو�س يوهن�س الملبا
املركز الثامن� -:صالح �شفا الملبا
املركز التا�سع -:فرج �سليمان زاجرا
املركز العا�رش -:ابراهيم عثمان نقفة.
وت�سلم املتوجون باملراكز االوىل
اجلوائز املالية من قبل خمتلف
امل�س�ؤولني.

بني هدايف الدوريات الأوروبية

احلذاء الذهبي" ي�شعل املناف�سة يف الأمتار االخرية

ت�شهد الأمتار الأخرية من الدوريات
الأوروبية الكربى مناف�سة قوية بني
عدد من املهاجمني على جائزة "احلذاء
الذهبي" املحلية  ،والتي قد ت�ستمر حتى
اجلوالت الأخرية يف ظل الفارق ال�ضئيل
بني مت�صدر البطولة ومالحقيه املبا�رشين.
و�ضمن الأرجنتيني ليونيل مي�سي
مهاجم بر�شلونة وبن�سبة كبرية ح�صوله
على جائزة "احلذاء الذهبي" ك�أف�ضل هداف
يف الدوري الإ�سباين قبل ثالث جوالت فقط
عن نهاية البطولة  ،كما اقرتب من ح�سم
م�صري جائزة "احلذاء الذهبي" يف �أوروبا ،
بعدما �سجل  34هدفا ً يف الدوري الإ�سباين
ليح�صد  68نقطة  ،ويدنو من �إحراز �ساد�س
"حذاء ذهبي" يف م�سريته الكروية  ،حمققا ً
بذلك �إجنازاً تاريخيا ً مل ي�سبق لالعب ان
حققه.
ويبتعد مي�سي بفارق  13هدفا ً عن
اقرب مالحقيه ممثالً بزميله الأوروغوياين
لوي�س �سواريز والفرن�سي كرمي بن زمية
مهاجم ريال مدريد  ،واللذين ميتلكان
ر�صيداً تهديفيا ً يبلغ  21هدفا ً.
وجنح الفرن�سي ال�صاعد كيليان مبابي
مهاجم نادي باري�س �سان جريمان يف ح�سم
م�صري جائزة هداف البطولة بن�سبة كبرية
بعدما �سجل  30هدفا ً حتى الآن  ،قادته
ل�صدارة الرتتيب ،وبفارق  10اهداف
عن مالحقه الأقرب العاجي نيكوال بيبي
مهاجم نادي ليل الذي �سجل  20هدفا ً ثم
الأوروغوياين �إدين�سون كافاين الذي �أحرز
 17هدفا ً.
و�إن كان مبابي قد �ضمن جائزة هداف
الدوري الفرن�سي يف ظل �صعوبة اللحاق
به قبل ثالث جوالت عن نهاية البطولة،
ف�إنه ت�أكد خ�سارته جلائزة "احلذاء
الذهبي" الأوروبي رغم ان الفارق بينه
وبني املت�صدر ليونيل مي�سي اربعة
اهداف فقط � ،إال ان عقوبة �إيقافه ثالث

مباريات �ساهمت يف �إق�صائه من ال�سباق
التهديفي.
ويخو�ض امل�رصي حممد �صالح
وال�سنغايل �ساديو ماين ،مهاجما نادي
ليفربول ،والأرجنتيني �سريجيو اغويرو
مهاجم مان�ش�سرت �سيتي  ،والغابوين بيري
�إميرييك �أوباميانغ مهاجم نادي �أر�سنال
�رصاعا ً �رش�سا ً من اجل الفوز بجائزة هداف
البطولة .ويتمثل الفارق بني الهدافني
الثالثة يف هدفني فقط  ،حيث يت�صدر
�صالح الرتتيب بر�صيد  22هدفا ً يليه
�ساين و �أغويرو و�أوباميانغ بـ  20هدفا ً.
ومن �ش�أن ال�رصاع بني مان�ش�سرت �سيتي
و ليفربول على اللقب ان يحفز �صالح
و�ساين و�أغويرو على تقدمي عرو�ض
تهديفية قوية تعزز من فر�صة فريقيهما
يف �إحراز ك�أ�س البطولة ،كما يعزز �أي�ضا ً من
فر�صتهم يف نيل جائزة "احلذاء الذهبي".
على عك�س اللقب الذي ح�سمه يوفنتو�س
مبكراً  ،ف�إن جائزة "احلذاء الذهبي" ال تزال
متاحة امام �أربعة مهاجمني يت�صدرون
ترتيب الهدافني قبل �أربع جوالت عن
نهاية مناف�سات البطولة.
وجنح املخ�رضم فابيو كوالياريال مهاجم
�سامبدوريا من �إعتالء �صدارة الهدافني
بـ  25هدفا ً ومن خلفه الكولومبي دوفان
زاباتا مهاجم �أتالنتا بر�صيد  22هدفا ً
 ،يليهم البولندي كرزي�ستوف بياتيك
مهاجم ميالن و الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو مهاجم يوفنتو�س بر�صيد 21
هدفا ً.وتعرف اجلوالت الثالث الأخرية
�رصاعا ً قويا ً على جائزة "احلذاء الذهبي" بني
املت�صدر البولندي روبرت ليفاندوف�سكي
مهاجم بايرن ميونيخ الذي �سجل  22هدفا ً
والإ�سباين باكو الكا�سري مهاجم برو�سيا
دورمتوند الذي �أحرز  18هدفا ً و ال�رصبي
لوكا يوفيت�ش مهاجم انرتاخت فرانكفورت
الذي �سجل  17هدفا ً.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()143

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

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور
�ستيف بيكو
(1977 – 1946م)

هو نا�شط �ضد نظام الف�صل العن�رصي
بجنوب �أفريقيا يف خالل �ستينات و�سبيعينات
القرن املا�ضي .من خالل ن�شاطه يف احلركة
الطالبية� ،أ�س�س حركة الوعي الأ�سود ،احلركة ال�شعبية التي عو�ضت الفراغ
ال�سيا�سي الذي خلفه اعتقاالت قادة امل�ؤمتر الوطني الإفريقيي بعد جمزرة
دورا كبري يف تعبئة قطاعات
�شاربفيل عام 1960م .كان حلركة الوعي الأ�سود ً
كبرية من �شباب املدن الأفارقة ملعار�ضة نظام الف�صل العن�رصي .يف �أعوام
تبعا
ن�شاطه ال�سيا�سي كان يهدف اىل تغيري الوعي الأ�سود بجنوب �أفريقيا ً
ملقولته ال�شهرية "�أقوى �سالح يف يد القاهرين هو عقل (وعي) املقهورين".
بعد موته حتت االعتقال ب�سبب التعذيب �أ�صبح �ستيف بيكو واحدا من �أهم
�شهداء الن�ضال �ضد الف�صل العن�رصي ورمز للن�ضال من �أجل احلرية والعدالة
يف جنوب �أفريقيا ويف العامل �أجمع.

ن�صائح للتعامل مع �شريك احلياة املدمن على الهاتف

يقول املخت�صون �إن الإدمان
على ا�ستخدام الهاتف بات
�إحدى امل�شاكل التي ي�صعب
حلها يف العالقة الزوجية،
والتي قد ت�ؤدي �إىل انهيارها
وتدمري الأ�رسة برمتها .ومن
هذا املنطلق �أورد موقع "كيدز
لوك�س" الإلكرتوين قائمة
م�ؤلفة من  5ن�صائح للتعامل
مع �رشيك احلياة املدمن على
الهاتف ،على النحو التايل-:
 /1دمج ال�رشيك بن�شاط اجتماعي حقيقي ،وتخ�صي�ص وقت له للقيام بالعديد
من الن�شاطات االجتماعية التي ميكن �أن تبعده عن الهاتف.
 /2تخ�صي�ص وقت لق�ضائه مع ال�رشيك يف ممار�سة ن�شاطات ترفيهية وريا�ضية،
كالذهاب �إىل ال�سينما� ،أو اخلروج معه يف نزهات �إىل مناطق طبيعية� ،أو االنخراط
يف ن�شاط ريا�ضي لتفريغ الطاقة لديه.
 /3التحدث مع ال�رشيك ومناق�شته يف الق�ضايا التي تهم الأ�رسة ،و�إعطائه
ال�صالحيات يف اتخاذ قرارات حا�سمة ،فذلك قد يعيد له ثقته بنف�سه ويدفعه
لالبتعاد عن التعامل مع الهاتف ب�شكل مفرط.
 /4جذب انتباه ال�رشيك ومنحه املزيد من االهتمام عرب تقدمي الهدايا له،
وتوفري �أجواء رومن�سية ت�شغله عن الهاتف وتقوي عالقتك به قدر امل�ستطاع.
 /5ممار�سة الت�أمل واليوغا برفقة ال�رشيك ،فهذه التمارين ت�ساعد على ت�صفية
الذهن و�إعادة التوازن اجل�سدي والنف�سي له.
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 التا�سع من مايو عام 1927م -:نقل عا�صمة �أ�سرتاليا �إىلمدينة كانربا بدلاً من ملبورن.
 يف التا�سع من مايو عام 1941م -:الغوا�صة الأملانية «»U-110تقع بيد القوات الربيطانية ،و�أدى ذلك حل�صول الإجنليز على جهاز
ال�شفرة الأملاين مما مكن احللفاء من فك ال�شفرة الأملانية.
 يف التا�سع من مايو عام 1945م -:انت�صار االحتاد ال�سوفيتيعلى �أملانيا النازية.
 يف التا�سع من مايو عام 1945م -:الإعالن عن ا�ستقالل �إيطاليابعد احلرب العاملية الثانية.
 يف التا�سع من مايو عام 1955م� -:أملانيا الغربية تن�ضم �إىل حلف�شمال الأطل�سي  /الناتو.
 يف التا�سع من مايو عام 1994م -:الزعيم الأفريقي نيل�سونمانديال ي�صبح �أول رئي�س �أفريقي جلمهورية جنوب �أفريقيا.
 يف التا�سع من مايو عام 2009م -:جاكوب زوما ي�ؤدي اليمنيرئي�سا جلمهورية جنوب �أفريقيا.
الد�ستورية ً
 يف التا�سع من مايو عام 2015م -:مُنظمة ال�صحة العامل َّية ُتعلن� َّأن ليبرييا قد �أ�صبحت خالية متامًا من فريو�س الإيبوال.

اقوال م�أثورة "فاتنة �سمراء" تتوج ملكة جمال �أمريكا 2019
�إذا مل ت�ستطع �رشح فكرتك
لطفل عمره � 6أعوام ف�أنت
نف�سك مل تفهمها بعد

من اقوال العظماء
عن العلم

 يف الأ�سفار علم لل�شبان واختبار لل�شيوخ (.فران�سي�س
بيكون)
 ثالثة �أمور تزيد املر�أة�إجال ًال  :الأدب والعلم واخللق
احل�سن (.وليم �شك�سبري)
 العلم كالأر�ض ،ال ميكننا �أنمنتلك منه �سوى القليل القليل.
( فولتري)
 النا�س اىل العلم �أحوج منهماىل الطعام وال�شراب  ،الن
الرجل يحتاج اىل الطعام و
ال�شراب يف اليوم مرة �أو مرتني
 ،و حاجته اىل العلم بعدد
�أنفا�سه� (.أحمد بن حنبل)
 العلم هو التطور ال�ساميللمعارف العامة� (.سبن�سر )
 يتعب املرء من كل �شيء �إالالعلم (.فرجيل)
 الر�أي هو �شيئ و�سط بنيالعلم و اجلهل� (.أفالطون)
 طلب العلم �شاق ولكن له لذةومتعة والعلم ال ينال �إال على
ج�سر من التعب وامل�شقة ومن مل
يتحمل ذل العلم �ساعة يتجرع
ك�أ�س اجلهل �أبدا (.عبد املح�سن
حممد القا�سم)
 علم بال فعل ك�سفينة بالمالح (.جورج برنارد �شو)
 العلم يف ال�صغر كالنق�ش علىاحلجر (.مثل عربي)
 ادعاء املعرفة �أ�شد خطرامن اجلهل (.جورج برنارد �شو)
 �س ّماين النا�س جمنونا ،غري�أن العلم مل يك�شف لنا بعد فيما
�إذا كان اجلنون ذروة الذكاء �أم
ال� (.إدغار �أالن باو)
 الهدف النهائي للحياة هوالفعل و لي�س العلم  ،فالعلم بال
عمل ال ي�ساوي �شيئ ًا  ،نحن نتعلم
لكي نعمل (.توما�س هك�سلي)

توجت ت�شيزيل كري�ست ،وهي طالبة
�سابقة بجامعة كارولينا اجلنوبية،
بلقب ملكة جمال الواليات املتحدة
الأمريكية لعام  ،2019يف حفل
�أقيم اخلمي�س املا�ضي  .ومت اختيار
ت�شيزيل كري�ست � 27سنة  ،التي امتهنت
املحاماة ،بعد مناف�سة �رش�سة مع 51
�شابة من كافة الواليات الأمريكية.
وح�صلت على اللقب بعد �إجاباتها التي
اعتربت الأف�ضل يف املرحلة النهائية
من املناف�سة.فيما ح�صلت �أليخاندرا رودريغز من والية نيو ميك�سيكو على
املركز الثاين ،وتريانا براون من والية �أوكالهوما على املركز الثالث.
واعتربت النتيجة مفاجئة للبع�ض ب�سبب اختالف معايري اجلمال التي
اختريت على �أ�سا�سها ملكة هذا العام .يذكر �أن كري�ست �ستمثل الواليات
املتحدة يف م�سابقة ملكة جمال الكون.

"حوت �أليف" يهرب �إىل الرنويج

�أفادت قناة "  " NRKالرنويجية
نرويجيي عرثا يف
�صيادين
ب�أن
نْ
ْ
مياه �شمال الرنويج على حوت �أبي�ض
ثبتت فوقه كامريا ت�صوير الأك�شن
 GoProوحزام مكتوب عليه "�أجهزة
ال�صيادين
بطر�سبورغ" .و�رصح �أحد
ْ
�إن حوتا اقرتب من زورق ميتلكه هو
و�أخوه بالقرب من جزيرة �إجنه يف
�شمال الرنويج .وكان احلوت م�شدودا
بحزام ثبتت فيه كامريا ،GoPro
وا�ستطاع ال�صيادان فكّ الكامريا من
احلزام ،و�رصح �أحدهما �إن احلوت بدا
�أليفا� ،إذ �أنه مل مينع ال�صيادين من
مل�سه .ووفقا الفرتا�ضات نرويجية،
فر
افرت�ض بع�ض العلماء �أن احلوت ّ
من رو�سيا ،حيث قال عامل الأحياء
من معهد البحوث البحرية  ،مارتن
بيوف� ،إن الرنويجيني ال ي�ضعون
عالمات كهذه على �أج�ساد احليتان،
لذا رمبا يكون احلوت "ملكية للبحرية
الرو�سية"! .كما تابع الربوف�سور من
جامعة تروم�سي� ،أودين ريكارد�سن،
"�إننا نعلم �أن رو�سيا متتلك حيتانا
�أليفة ،يهرب بع�ضها لتتبع زوارقنا"،
م�ضيفا �أن لديه معلومات واردة من

زمالئه الرو�س تفيد ب�أن احلوت ميكن
�أن يكون "تابعا للأ�سطول احلربي
الرو�سي مبدينة مورمان�سك �شمال
البالد".
على اجلانب الآخر �رصح امل�ؤرخ
الع�سكري الرو�سي ومدير متحف
الدفاعات اجلوية ،يوري كنوتوف،
يف حديث �أدىل به لقناة "360
درجة" التلفزيونية الرو�سية �إن تلك
الق�صة برمتها تبدو فربكة �إعالمية
�أو �أحد و�سائل اال�ستفزاز من اجلانب
الرنويجي .و�أ�ضاف قائال":لو �أن
احلوت �ضاع لبحث عنه الع�سكريون
الرو�س منذ زمن طويل وال يوجد
يف مورمان�سك وال يف بطر�سبورغ �أي
مركز ع�سكري يعمل على (تروي�ض)
احليتان ،ولو كان هناك مركز لذلك،
لأفادت بذلك �صحف بلدان الناتو".
ومل ي�ستبعد امل�ؤرخ الرو�سي �أن يفر
احلوت من املهربني ويف هذا ال�سياق
ترد ق�صة ما يعرف بـ"�سجن احليتان"
الذي اكت�شف يف ال�رشق الأق�صى حني
احتجز املهربون احليوانات البحرية
لبيعها فيما بعد .يذكر �أن القوات
املوالية للحكومة اليمنية كانت قد
احتجزت م�ؤخرا ن�رسا يحمل جهاز
"جي بي �إ�س" واتهموه بالتج�س�س
ل�صالح احلوثيني .وبينما كان الن�رس
ملكية جلمعية احليوانات الربية
يف بلغاريا  ،الأمر الذي ات�ضح بعد
االت�صال برئي�س اجلمعية الذي قال
�إنه ركب �شخ�صيا برجل الن�رس جهاز
"جي بي �إ�س" ملراقبة م�ساره.

ثعبان بثالث �أعني !!!,..

عرث على ثعبان بثالث �أعني وهو يزحف
على طريق يف بلدة هامبتي دو يف �شمال
�أ�سرتاليا التي ت�شهد تنوعا كبريا يف احلياة
الربية .و�أطلق احلرا�س على هذا الثعبان غري
العادي ا�سم "مونتي بايثن" بعد العثور عليه
على طريق �رسيع يف �أواخر �آذار .وقالت جلنة
الأرا�ضي واحلياة الربية يف الإقليم ال�شمايل
على "في�سبوك" �إن �صورة بالأ�شعة ال�سينية
�أظهرت �أن الثعبان يرى ب�أعينه الثالث وقد
يكون التجويف الإ�ضايف تطور ب�شكل طبيعي
فيما كان جنينا ،م�شرية �إىل �أن مثل هذه
الت�شوهات �شائعة بني الزواحف .وقال حرا�س احلياة الربية ل�صحيفة "نورذرن
ترييتوري نيوز" �إن الثعبان الذي يبلغ طوله � 40سنتيمرتا عمره ثالثة �أ�شهر
وتويف بعد �شهر يف الأ�رس .وقال احلار�س راي ت�شاتو لل�صحيفة اجلمعة "من
املذهل �أنه متكن من البقاء لفرتة طويلة يف الربية ب�سبب ت�شوهه ،وكان يعاين
للح�صول على الطعام قبل وفاته الأ�سبوع املا�ضي".
لكن "مونتي بايثن" وجد حياة جديدة على الإنرتنت بعدما ن�رشت اللجنة
�صورا له على �صفحتها على "في�سبوك" هذا الأ�سبوع وتفاعل معها رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي.
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