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الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي بحث مع الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي تعزيز العالقات الثنائية والدفع بالتعاون لآفاق ارحب

التقى الرئي�س �إ�سيا�سي �أفورقي
يف التا�سع من يناير اجلاري
بالقاهرة الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي ،بحث اللقاء

تطوير العالقات الثنائية والدفع
بالتعاون و ال�رشاكة يف خمتلف
املجاالت وتنفيذ امل�شاريع التي
مت التو�صل اىل تفاهم ب�ش�أنها

يف ال�سابق � ،إ�ضافة �إىل العمل
لتفعيل اللجنة امل�شرتكة ،كما مت
بحث الق�ضايا االقليمية والدولية

ذات االهتمام امل�شرتك.
و تو�صل الرئي�سان �إىل تفاهم
للعمل امل�شرتك يف جماالت
املروية
والزراعة
الطاقة
والرثوة ال�سمكية  ،وبحثا
بتو�سع الو�سائل امل�ؤدية �إىل
االنتقال �إىل النتائج امللمو�سة
على �أر�ض الواقع .
كما تو�صل الرئي�سان �إىل تفاهم
حول تعزيز العمل امل�شرتك
ادراكا لأهمية التن�سيق بني
البلدين يف املنتديات االقليمية
والدولية.
ح�رض اللقاء من جانب �إرتريا
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /
عثمان �صالح وم�ست�شار الرئي�س
ال�سيد  /مياين قرب�آب وال�سيد
� /أمني ح�سن من مكتب الرئي�س
و�سفري �إرتريا يف م�رص ال�سيد /
فا�صيل قرب�سال�سي ،ومن اجلانب
امل�رصي وزير اخلارجية ال�سيد
� /سامح �شكري وعدد من كبار

امل�س�ؤولني امل�رصيني.
وكان الرئي�س �إ�سايا�س �أفورقي
قد توجه �صباح الثالثاء التا�سع
من يناير اجلاري �إىل جمهورية
م�رص تلبية للدعوة املوجهة
�إليه من قبل الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي حيث ا�ستقبله
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يف
ق�رص االحتادية مبدينة القاهرة
مبرا�سم �رشف ر�سمية .
وقد قام الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي خالل زيارته مل�رص التي
ا�ستغرقت يومني بتفقد امل�شاريع
التنموية يف م�رص.
هذا وتهدف العالقة التعاونية
املبنية على �أ�سا�س االحرتام
املتبادل بني �إرتريا وم�رص
�إىل االرتقاء بعوامل اال�ستقرار
والنماء امل�ستدام  ،انطالقا من
الفهم امل�شرتك حلقيقة الأو�ضاع
باملنطقة والعامل
الراهنة
والتعاون يف حلها عرب احلوار
البناء .

دعوة لإجناح الربامج ال�صحية يف �إقليم عن�سبا كليتا العلوم االجتماعية والتجارة
واالقت�صاد تبد�آن الدرا�سة
دعا مكتب ال�صحة ب�إقليم عن�سبا �إىل تعزيز اجلهود بني املجتمع واالدارات
واملهنيني ال�صحيني لإجناح الربامج ال�صحية املو�ضوعة.
و �أو�ضح م�س�ؤول املكتب الدكتور ك�ستي برهان �سلمون يف االجتماع الذي
عقد يف حقات تنفيذ �أن�شطة فاعلة يف العام املن�رصم ل�ضمان �سالمة و�صحة
املواطنني بت�ضافر اجلهود بني املجتمع و�إدارات ال�ضواحي ووكالء ال�صحة يف
الريف واملهنيني ال�صحيني .
وقال "يتوجب و�ضع برامج �صحية جيدة حل�صول املجتمع على اخلدمات
اجليدة ،وعلى اجلميع امل�شاركةمن اجل حتقيق ذلك.
من جانبه قدم م�س�ؤول مكافحة الأمرا�ض الوبائية يف �إقليم عن�سبا ال�سيد
 /ظقاي تخ�ستي تو�ضيحا حول �أ�سباب وت�أثريات الأمرا�ض املعدية وطرق
عالجها ،كما �رشح الأهداف املرجوة والأن�شطة التي يتوجب على املجتمع
القيام بها.
من جانبهما �أو�ضح كل من م�س�ؤول ال�صحة الإجنابية ال�سيد /تخلي
ت�سفاماريام وم�س�ؤول �إ�صحاح البيئة يف املكتب ال�سيد  /برهاين قربكدان ب�أن
حمالت التوعية يف جمال رعاية الأمومة والطفولة �أ�سهمت يف ارتفاع ن�سبة
الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية وحتقيق نظافة البيئة يف  150من القرى.
هذا وقد حث املجتمعون على العمل لتقوية دور وم�ساهمات امل�ؤ�س�سات
العاملة يف املجال ال�صحي لإيجاد حلول عاجلة للم�شاكل ال�صحية .

م�شاركة �شعبية فاعلة يف التنمية ب�أعايل القا�ش

�أ�شادت �إدارة مديرية �أعايل القا�ش بالدور الكبري الذي لعبته
امل�شاركة ال�شعبية الفاعلة واملنظمة يف برامج التنمية.
و ذكر مدير املديرية ال�سيد  /قدي ا�ستيفانو�س ب�أن غالبية الربامج
املو�ضوعة نفذت عربامل�شاركة ال�شعبية القوية ،داعيا �إدارات ال�ضواحي
�إىل تنظيم ال�سكان وتقوية التن�سيق بينهم وبني امل�ؤ�س�سات العامة .
و �أ�شار املدير التنفيذي للمديرية ال�سيد  /قربمدهن كداين �إىل �أن
العام الفائت �شهد جتميع قرى تكيزو وبريفايو وليبان يف انتوري ،
ما جعلهم ي�ستفيدون من اخلدمات اجليدة.
من جانبه �أكد م�س�ؤول اخلدمات ال�صحية باملديرية ال�سيد � /إيوب
زر�آي ارتفاع ن�سبة امل�ستفيدين من امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وارتفاع رعاية
الأمومة والطفولة بن�سبة  %68وتطور ملحوظ للتطعيم.
و دعا االجتماع �إىل االهتمام باملدار�س التي تدر�س يف الف�صول
املبنية من املواد املحلية وال�سيطرة على �أ�سعار املوا�صالت الربية.

بد�أت كليتا العلوم االجتماعية
والآداب والتجارة واالقت�صاد
عملهما يف التعليم االكادميي
املنتظم �أم�س يف العا�رش من
يناير اجلاري يف عدي قيح بعد
ت�أخري الدرا�سة فيهما بغر�ض
جمعهما يف مكان واحد  ،وذلك
بعد اكتمال البنى التحتية
الالزمة والتجهيزات الأخرى.
وقال عميد كلية العلوم
االجتماعية والآداب الدكتور

ولدتن�سائي تولدي لوكالة
�إيرينا "�أن الكلية �ستقدم يف
العام الدرا�سي 2018 /2017
ثماين مواد تعليمية لدرجة
البكالريو�س ومادتني للدبلوم
لـ  1747من الطالب .
و �أ�شار عميد كلية التجارة
واالقت�صاد الدكتور ا�ستيفانو�س
هيلي ماريام �إىل �أن الكلية التي
كانت يف حلحلي لثالثة ع�رش
عام م�ضت ،رحلت حاليا �إىل

عدي قيح  ،و�ستقدم الدرا�سة يف
خم�س مواد للبكالريو�س و�أربع
مواد يف الدبلوم لـ  750من
الطالب .
و �أو�ضحت مفو�ضية التعليم
العايل ب�أن القرار �صدر قبل عامني
ل�ضم كلية التجارة واالقت�صاد
اىل كلية العلوم االجتماعية
والآداب ،لكن تنفيذ القرار ت�أخر
لأ�سباب خمتلفة ،وقد طبق حاليا
الكتمال التجهيزات الالزمة.
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ال�سويد حتذر من عواقب قطع امل�ساعدات الأمريكية
عن الفل�سطينيني
حذرت ال�سويد التي
اعرتفت بفل�سطني دولة و�أحد
�أكرب املتربعني للفل�سطينيني
اول ام�س الثالثاء ،من �أن
�أي قرار �أمريكي بتجميد
متويل وكالة «اونروا» التابعة لالمم
املتحدة �سي�ؤدي �إىل عدم اال�ستقرار يف
ال�رشق االو�سط.
وقال �سفري ال�سويد لدى الأمم
املتحدة �أولوف �سكوغ �إنه ناق�ش
خماوف بالده حيال الأمر مع نظريته
االمريكية نيكي هايلي بعد تقارير عن
عزم الإدارة االمريكية جتميد متويل
قدره  125مليون دوالر م�ستحق يف
الأول من يناير مل�صلحة وكالة الأمم
املتحدة الغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (اونروا).
و�أبلغ �سكوغ ال�صحافيني يف مقر الأمم
املتحدة يف نيويورك ب�أن «خماويف �أنه
فيما نتباحث حول اال�ستقرار الإقليمي
(يف ال�رشق االو�سط) ،ف�إن �سحب
متويل اونروا �سيكون �سلبي ًا جد ًا،
مبعايري االحتياجات االن�سانية لأكرث
من خم�سة ماليني �شخ�ص كما �أنها
�ستثري عدم اال�ستقرار يف املنطقة».
ومل ي�ستبعد ال�سفري ال�سويدي بحث
امللف يف جمل�س الأمن الذي ي�ستعد
لعقد اجتماعه الدوري حول ال�رصاع
الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي يف  25يناير
اجلاري.
وتعتمد ال�سلطة الفل�سطينية ب�شدة
على امل�ساعدات الدولية التي ي�ؤكد
املحللون وحتى اال�رسائيليون منهم

�أنها ت�ساعد يف احلفاظ على اال�ستقرار
يف املنطقة.
ويف الثاين من كانون الثاين،
كتب ترامب يف تغريدة« :ندفع
للفل�سطينيني مئات املاليني من
الدوالرات �سنوي ًا وال نح�صل منهم على
�أي تقدير �أو احرتام� .إنهم ال يريدون
حتى التفاو�ض على معاهدة �سالم
مع �إ�رسائيل» .و�أ�ضاف« :طاملا �أن
الفل�سطينيني ال يرغبون يف مفاو�ضات
حول ال�سالم ،فلماذا ينبغي علينا �أن
ن�سدد لهم هذه املبالغ ال�ضخمة؟»
ّ
ويف وا�شنطن ،قال م�س�ؤول كبري
يف اخلارجية الأمريكية �أم�س �إنه
«خالف ًا لتقارير �أكدت �إننا اوقفنا
متويل اونروا ،ف�إن القرار يخ�ضع
للدرا�سة».
وال�سويد الدولة االوروبية الأوىل
التي تعرتف بدولة فل�سطني يف
العام  ،2014كما �أنها بني �أكرب
ع�رشة مانحني لـ«االونروا» مع
الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي
وال�سعودية و�أملانيا وبريطانيا.
ويقوم نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س يف  20كانون الثاين
اجلاري بجولة يف ال�رشق الأو�سط
يزور خاللها م�رص واالردن و�إ�رسائيل
حيث �سيلقي خطاب ًا �أمام الكني�ست.

فرن�سا :بدء تطبيق قانون العمل اجلديد و�سط ت�صاعد
اجلدل حوله
ت�صاعد اجلدل جمدد ًا يف فرن�سا
حول �إ�صالحات الرئي�س اميانويل
ماكرون الهادفة �إىل «حترير» �سوق
العمل ،بعد �أن قررت جمموعتان
كبريتان �إلغاء وظائف عرب اللجوء
�إىل اال�ستقاالت الطوعية اجلماعية،
وهي النقطة الأكرث �إثارة للجدل يف
قانون العمل اجلديد.
و�أعلنت جمموعة «بي �أ�س �أي»
ل�صناعة ال�سيارات التي تنتج �سيارات
«بيجو» و«�سيرتوين» و«دي ا�س»
و«اوبل» و«فوك�سهول» ،انها تنوي
خالل العام  2018اال�ستغناء عن 1300
�شخ�ص يف �إطار اال�ستقاالت الطوعية،
و�ستوقف  900اخرين من املوظفني
القدامى عن العمل مع االحتفاظ بجزء
من رواتبهم ،على �أن يتم يف املقابل
توظيف � 1300شخ�ص ملدد مفتوحة،
وفق «م�صادر نقابية».
وكانت جمموعة االلب�سة اجلاهزة
«بيمكي» �أنها تنوي اال�ستغناء عن
 208وظائف لتكون الأوىل التي
ت�ستخدم �آلية اال�ستقاالت الطوعية
اجلماعية الواردة يف قانون العمل
اجلديد الذي �أقر يف �سبتمرب .2017
كما �أعلنت املجموعة �أي�ض ًا عزمها
اقفال  37خمزن ًا لها خالل ثالث
�سنوات من �أ�صل  321خمزن ًا متلكها
يف �أنحاء فرن�سا كافة.
ويعترب هذان القراران ال�صادران
عن «بي ا�س اي» و«بيمكي» الإجراء
الأول امللمو�س الذي يطبق يف �إطار
قانون العمل اجلديد املثري للجدل
الذي يعتربه ماكرون �أ�سا�س م�رشوعه

اال�صالحي .وكان اقر يف اخلريف
املا�ضي على رغم �سل�سلة تظاهرات
معار�ضة.
ويهدف هذا الإ�صالح ر�سمي ًا «حترير»
�سوق العمل يف فرن�سا ملواجهة ن�سبة
بطالة عالية ت�صل �إىل  9.2يف املئة،
وهي �أعلى من الن�سب يف منطقة اليورو
التي تبلغ  8.7يف املئة ،يف حني ال
تتجاوز ن�سبة البطالة يف �أملانيا 3.6
يف املئة.
واال�ستقاالت الطوعية اجلماعية
الواردة يف قانون العمل تتيح
الرحيل الطوعي يف �إطار تدابري
تعترب �أقل عبئ ًا على امل�ؤ�س�سة من
ال�رصف البحت� .إال �أن هذه اال�ستقاالت
اجلماعية تفرت�ض موافقة �أكرثية
النقابات عليها ،و�أن ت�شمل �أكرث من
 50يف املئة من املوظفني ،على �أن
تكون قيمة التعوي�ض املقرتحة على
املوظفني موازية لقيمة تعوي�ض
ال�رصف على الأقل.
وتعترب وزارة العمل �أن هذه
اال�ستقاالت الطوعية «لي�ست عمليات
�رصف جماعي مقنعة» ،الأمر الذي
ترف�ضه املعار�ضة الي�سارية التي
تزعمت التظاهرات املناه�ضة لهذا
اال�صالح و�ضمت ع�رشات الآالف من
اال�شخا�ص.

�صحايف من جنوب �أفريقيا
ُخطف يف �سورية قبل عام
 ...على قيد احلياة
�أعلنت جمعية خريية جنوب
�أفريقية الثالثاء،انها تلقت اثبات
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ماكرون يوقع ع�شرات ماي تنهي تعديالتها احلكومية بعد انطالقة مرتبكة
االتفاقيات يف ال�صني

يوا�صل الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون زيارته لل�صني حيث التقى
الرئي�س �شي جني بينغ ورئي�س
الوزراء يل كه ت�شيانغ ،ويغلب
الطابع االقت�صادي على تلك الزيارة
حيث وقع الطرفان على ع�رشات
االتفاقيات يف جماالت الطاقة النووية
وال�صحة والف�ضاء والطريان.
وي�أمل الرئي�س ماكرون من هذه
الزيارة حت�سني فر�ص دخول ال�رشكات
الفرن�سية �إىل ال�سوق ال�صينية من
�أجل خف�ض العجز التجاري الفرن�سي
الذي تبلغ قيمته  36مليار دوالر مع
ال�صني.
وقال الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ اول ام�س الثالثاء �إن بالده
تتطلع لتعزيز عالقاتها مع فرن�سا ،ال
�سيما يف جماالت مثل الطريان والطاقة
النووية .و�أ�ضاف �أن ال�صني وفرن�سا
�ستعمالن معا من �أجل املجتمع
العاملي الذي يتقا�سم امل�ستقبل
امل�شرتك.
و�أ�شار الرئي�س ال�صيني �أن بالده
ترغب �أي�ضا يف العمل امل�شرتك
مع فرن�سا يف جماالت مثل التغري
املناخي ومكافحة الإرهاب ،معربا
ملاكرون عن ارتياحه �إزاء ان�ضمام
باري�س ملبادرة "احلزام والطريق"
التي تهدف لإعادة تن�شيط طريق
احلرير التاريخي.
ومبادرة "احلزام والطريق حزام
واحد-طريق واحد" تعرف �أي�ضا بطريق
احلرير للقرن احلادي والع�رشين
التي �أعلنها الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ عام  .2013وتهدف املبادرة
�إىل �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة لتطوير
البنى التحتية للممرات االقت�صادية
العاملية لربط �أكرث من  70بلدا.
وطريق احلرير لقب �أطلق على
جمموعة الطرق الربية والبحرية
املرتابطة التي كانت ت�سلكها القوافل
وال�سفن بني ال�صني و�أوروبا مرورا
برتكيا ،بطول � 10آالف كيلومرت� .أما
الفرع الآخر لطريق احلرير البحري
فهو الفرع الذي ي�صعد من املحيط
الهندي �إىل البحر الأحمر ،حتى ي�صل
�إىل م�رص وحو�ض البحر الأبي�ض،
ومنه �إىل �أوروبا.
وعن موافقته على االن�ضمام خلطة
الرئي�س ال�صيني الرامية لإنعا�ش
التجارة العاملية ،قال الرئي�س
ماكرون "تاريخيا ،طريق احلرير كان
طريق توا�صل من �أجل التبادل� ،إنه
كان طريقا يربط �آ�سيا و�أوروبا معا.
علينا �إعادة بدء التعاون والتبادل".

على �أن ال�صحايف احلر �شرياز حممد
الذي خطف يف �سورية قبل عام ،ما
زال على قيد احلياة.
وخطف �شرياز حممد يف  10يناير
� 2017أثناء توجهه �إىل احلدود
الرتكية من م�ست�شفى تديره جمعية
«غيفت �أوف ذا غيفرز» اجلنوب
�أفريقية يف بلدة دركو�ش الواقعة على
بعد  100كيلومرت غرب حلب.
و�أفادت اجلمعية يف بيان عن غياب
�أي طلب فدية ،م�ضيفة �أن هوية

تنهي رئي�سة
ا لو ز ر ا ء
الربيطانية ترييزا
ماي تعديالتها
ا حلكو مية
م�ستهدفة حقائب
دولة يتوقع ان
متلأها بوزراء من
خلفيات متنوعة
ال�شباب
من
والن�ساء ،بعد
انطالقة �شابتها
الفو�ضى.
ومت تعيني مزيد من النواب الن�ساء واملمثلني عن االقليات يف مواقع وزارية
�صغرية يف خطوة اعتربتها ماي ترمي �إىل جعل احلكومة تبدو "�أكرث ت�شابها
بالبلد الذي تخدمه" .وقال رئي�س حزب املحافظني اجلديد براندون لوي�س �إن
اخلطوة �ستدفع "بدماء جديدة" يف املنا�صب الوزارية الأدنى .لكن مبادرة ماي
مل تلق ت�أييدا وا�سعا.
و�أفاد النائب الربملاين املحافظ فيليب دافي�س �صحيفة التليغراف "بالت�أكيد
ان ترقية اال�شخا�ص غري امل�ستعدين لذلك ب�سبب جن�سهم او عرقهم فقط ال يقدم
اي خدمة الي كان" .ورد املتحدث با�سم ماي على هذه االتهامات بقوله �إن "الأمر
يتعلق بو�ضع رئي�سة الوزراء الفريق ال�صحيح يف املكان املنا�سب للت�صدي
التحديات التي تواجهها البالد".
وبد�أت رئي�سة الوزراء تعديل فريقها احلكومي االثنني املا�ضي من دون امل�س
باحلقائب من الوزن الثقيل وتعديل التوازن بني �أن�صار االنف�صال القاطع عن
االحتاد االوروبي (بريك�ست) وم�ؤيدي �صيغة اقل حدة.
و�سعت ماي عرب هذا التعديل �إىل انطالقة جديدة لكن خططها ا�صطدمت برف�ض
وزيرين مغادرة من�صبيهما يف يوم اعتربته ال�صحافة الربيطانية "فو�ضويا".

الكوريتان تبد�آن �أول حمادثات بينهما منذ عامني

بد�أت اول ام�س
حمادثات
الثالثاء
ر�سمية على م�ستوى
رفيع بني الكوريتني،
وهي الأوىل من نوعها
منذ عامني ،وقد تف�ضي
�إىل خف�ض التوترات يف
�شبه اجلزيرة الكورية.
وانطلقت املحادثات
يف العا�رشة �صباحا
بالتوقيت املحلي يف قرية "بامنوجنوم" باملنطقة املنزوعة ال�سالح ،وقاد
وفد كوريا اجلنوبية وزير الوحدة "�شو ميونغ جيون" ،فيما ر�أ�س وفد كوريا
ال�شمالية رئي�س جلنة الوحدة ال�سلمية "ري �سون جون" .و�أظهرت �صورة
ن�رشتها وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية (يونهاب) �أع�ضاء الوفدين يت�صافحون
يف بداية االجتماع.
وتتناول املحادثات م�شاركة كوريا ال�شمالية املحتملة يف الألعاب الأوملبية
ال�شتوية التي حتت�ضنها اجلارة اجلنوبية ال�شهر املقبل ،وا�ستئناف اللقاءات
بلم �شمل العائالت التي فرقتها احلرب الكورية التي وقعت بني عامي
اخلا�صة ّ
 1950و ،1953يف حني تريد بيونغ يانغ تخ�صي�ص احليز الأكرب من هذه
املحادثات مللف �إعادة توحيد �شبه اجلزيرة الكورية.
وقبيل انطالق االجتماع ،عبرّ رئي�س الوفد الكوري ال�شمايل عن تفا�ؤله ،وقال
�إن املحادثات �ستجري بطريقة جادة وخمل�صة.
وكانت �سول عر�ضت عقد هذه املحادثات وا�ستجابت لها بيونغ يانغ خالل
�أيام .وي�أتي هذا التطور بعد فرتة بلغت فيها التوترات ذروتها و�سط تهديدات
متبادلة باملواجهة الع�سكرية بني الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية،
على خلفية التجارب النووية وال�صاروخية التي �أجرتها بيونغ يانغ العام
املا�ضي.
ورحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باملحادثات بني الكوريتني ،وعرب
ّ
عن �أمله يف �أن ت�سفر عن نتائج �إيجابية ،وكان اعترب قبل ذلك �أن قبول كوريا
ال�شمالية التحاور مع جارتها كان نتيجة �سيا�سته ال�صارمة �إزاءها ،يف �إ�شارة
�إىل العقوبات وال�ضغوط ال�سيا�سية على بيونغ يانغ حلملها على التخلي عن
براجمها النووية وال�صاروخية والعودة �إىل املحادثات ال�سدا�سية.
اخلاطفني ما زالت جمهولة.
و�أعلنت التحقق من �أن ال�صحايف
فع ً
ال حي من خالل رده على � 10أ�سئلة
وحده ي�ستطيع االجابة عنها.
و�أ�ضافت �أن حممد وجه ر�سالة
لوالديه هن�أهما فيها بالأعياد
وجعلتهما ي�شعران بـ«�سعادة غامرة»،
م�ؤكد ًا �أنه «�سعيد جد ًا بالأ�سئلة ويريد
�إطالق �رساحه».
وخطف الكثري من ال�صحافيني
االجانب منذ اندالع االزمة ال�سورية
يف  ،2011غالبهم بيد تنظيم داع�ش.
و�أفرج عن الرهينة اجلنوب �أفريقي
�ستيفن ماكغاون الذي احتجزه تنظيم
«القاعدة» يف مايل طوال �ست �سنوات

تقريب ًا ،يف �أغ�سط�س املا�ضي نتيجة
مفاو�ضات قادتها اجلمعية.
و�شددت حكومة جوهان�سربغ على
نفي �سداد فدية للتو�صل �إىل الإفراج
عن مكغاون.

3

اخبار عاملية
اخلمي�س 2018 /1 /11

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()76
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جنيف :جولة حمادثات قريبة ب�ش�أن الأزمة ال�سورية
�أعلن رئي�س وفد املعار�ضة
ال�سورية ن�رص احلريري �أن جولة
جديدة من املباحثات ب�ش�أن الأزمة
يف بالده �ستعقد بعد  11يوما يف
جنيف ب�إ�رشاف الأمم املتحدة،
معتربا م�ؤمتر �سوت�شي تهديدا لعملية
جنيف ،وتوقع دورا �أمريكيا يف حل
الأزمة.
وقال احلريري لوكالة ال�صحافة
الفرن�سية �إن جولة جديدة من
املباحثات ب�ش�أن النزاع ال�سوري
�ستعقد يف  21من يناير اجلاري يف
جنيف حتت �إ�رشاف الأمم املتحدة،
على مدار ثالثة �أيام.
و�أ�ضاف �أن الأمم املتحدة "تظل
الطرف امل�ؤهل �أكرث من غريه
للإ�رشاف على م�ساعي التو�صل �إىل
حل �سيا�سي يف �سوريا".

وعن حمادثات �سوت�شي التي دعت
�إليها رو�سيا يف  29و 30من ال�شهر
اجلاري ،قال احلريري "مل نتلق �أي
دعوة ر�سمية وال نعرف ما الهدف
الفعلي الذي ت�سعى �إليه رو�سيا من
الدعوة �إىل هذه املحادثات".
و�أ�شار احلريري �إىل �أن الأمم املتحدة
"مل تتخذ بعد قرارا ب�ش�أن م�شاركتها
يف حمادثات �سوت�شي واملعار�ضة
ال�سورية ال ت�ستبعد متاما الذهاب
�إىل �سوت�شي"� ،إال �أنه اعترب �أن حتقيق
تقدم يف حمادثات جنيف املقبلة
يجعل لقاء �سوت�شي بال فائدة .وتابع
احلريري "الأمم املتحدة لن ت�شارك يف
�سوت�شي �إال يف حال دعمت حمادثات
رو�سيا عملية جنيف".
كما لفت احلريري �إىل �أنه التقى
االثنني املا�ضي يف نيويورك الأمني

العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش والأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية جيفري فيلتمان.
و�أكد مكتب االت�صال التابع للأمم
املتحدة ح�صول اللقاء مكتفيا بالقول
�إن غوتريي�ش "رحب با�ستعداد وفد
املعار�ضة للم�شاركة من دون �رشوط
يف اجلولة القادمة من املحادثات يف
جنيف".
وخالل اللقاء �أ�شار احلريري �إىل �أن
عملية �سوت�شي تهدد بتقوي�ض عملية
جنيف ،معتربا �أن �أي عملية موازية
جلنيف �ست�ساعد النظام على امل�ضي
يف �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية.
وقال "ننتظر ت�سلم دعوة ر�سمية
قريبا" للم�شاركة يف حمادثات جنيف.
وح�سب احلريري ف�إن على الأمم
املتحدة �أن تقدم قريبا تفا�صيل عن

وزير اخلارجية ال�سعودي يقوم بجولة �إفريقية
يف �إطار جولة �إفريقية بدء وزير
اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري زيارة
ر�سمية لعدد من الدول الإفريقية ،فيما
يتوقع مراقبون �أن اجلولة ت�أتي ا�ستعدا ًدا
لعقد قمة �إفريقية كان العاهل ال�سعودي
امللك �سلمان بن عبد العزيز قد دعا لها
منذ عدة �أ�شهر.
وعقد وزير اخلارجية ال�سعودي جل�سة
مباحثات مع رئي�س جمهورية الكونغو
دين�س �سا�سو نغي�سو ،يف العا�صمة
برازافيل ،ومت خالل اجلل�سة بحث
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
تعزيزها يف املجاالت كافة.
كما التقى اجلبري بنائب رئي�س
الوزراء فريمني �إي�سى ،حيث تناوال

�آخر امل�ستجدات يف املنطقة،
بالإ�ضافة �إىل تدعيم العالقات
الثنائية بني البلدين.
وعقب اجلل�سة توجه اجلبري
�إىل غينيا اال�ستوائية يف زيارة
ر�سمية ،وقالت وكالة الأنباء
ال�سعودية� ،إنه كان يف ا�ستقباله يف مطار
العا�صمة الغينية ماالبو ،وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية يف غينيا اال�ستوائية �أجابيتو
امبا موكوي.
وكان العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
ب عبد العزيز قد دعا يف �شهر يوليو
املا�ضي� ،إىل عقد قمة �سعودية �إفريقية
نهاية العام احلايل �أو العام املقبل يف
اململكة.
جدير بالذكر �أن العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،قد ا�ستقبل يف ق�رص
اليمامة يف الريا�ض �أبريل املا�ضي رئي�س
جمهورية غينيا  -كوناكري ،رئي�س
االحتاد الأفريقي �ألفا كوندي .وجرى

خالل اجلل�سة بحث �آفاق التعاون يف
خمتلف املجاالت ،وا�ستعرا�ض م�ستجدات
الأحداث ،و�سبل تعزيز الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة و�أفريقيا.
وت�سعى اململكة منذ تويل امللك �سلمان
�إىل تطوير العالقات الدبلوما�سية على
امل�ستوى ال�سيا�سي ب�شكل �أكرب عرب
تبادل التمثيل الدبلوما�سي ،وامل�شاركة
الفعاليات الأفريقية ،بالإ�ضافة �إىل
يف
َّ
الزيارات املتبادلة التي باتت تتم بوترية
مت�سارعة ،وبوفود عديدة ،متنوعة يف
اخلربات ،كما ت�ست�ضيف كل �سنة اململكة
�ضيوف خادم احلرمني ال�رشيفني لإداء
منا�سك احلج.
وي�أتي التحرك ال�سعودي يف القارة
الأفريقية يف �إطار انت�شار خماطر التطرف
والإرهاب ،وهو امللف الذي ي�أتي على
ر�أ�س الق�ضايا وحمل االهتمام امل�شرتك
يف العالقات ال�سعودية مع دول غرب
�أفريقيا.

وزير مغربي :احلرب على املف�سدين م�ستمرة
بعد الزيادات املتكررة التي �شهدتها
�أ�سعار اخل�رض والفواكه بالأ�سواق
املغربية خالل الأ�سابيع املا�ضية،
اعترب حل�سن الداودي ،الوزير املنتدب
لدى رئي�س احلكومة املكلف احلكامة
وال�ش�ؤون العامة� ،أن ثبات الأ�سعار "ال
ميكن �أن ي�ستمر طيلة �أيام ال�سنة" ،وقال
ان احلكومة تقوم بجهود كبرية من �أجل
حما�رصة امل�ضاربني ومراقبة الأ�سعار.
و�أقر الداودي �أثناء رده على �أ�سئلة
امل�ست�شارين خالل اجلل�سة الأ�سبوعية يف
الغرفة الثانية مبجل�س النواب املغربي،
م�ساء اول ام�س الثالثاء ،بوجود الف�ساد

واملف�سدين ،حيث قال" :احلرب م�ستمرة
على املف�سدين ،وكلما حاربنا  10يظهر
� 20آخرون ،واحلكومة تعمل ملحاربة
الف�ساد ،وال ميكن نفي وجوده �أو القول
�إننا ق�ضينا على كل املف�سدين".
و�أ�ضاف الوزير املنتدب املكلف
احلكامة وال�ش�ؤون العامة �أنه خالل
�شهر واحد جرى "�إتالف  40طنا من
املواد الفا�سدة ،وراقبنا  16290نقطة ،
و�سجلنا  218خمالفة" ،معتربا يف الوقت
ذاته �أنه"ينبغي �أن تراقب مئات الآالف من
النقط بالبالد" ،كما اعترب �أن "امل�ضاربة
موجودة يف كل البالد وحما�رصتها عمل

االحتجاجات تت�سع يف تون�س وال�شاهد يدعو للهدوء
توا�صلت املظاهرات االحتجاجية على
ارتفاع الأ�سعار يف تون�س  ،وامتدت �إىل
مناطق جديدة ،و�شاب بع�ضها �أعمال نهب
و�سط ا�ستنفار �أمني حلماية املن�ش�آت
العامة ،يف حني دعت املعار�ضة �إىل
موا�صلة التظاهر ،ومطالبة نقابية
بزيادة معي�شية ا�ستثنائية عاجلة.
وات�سعت عمليات النهب وال�رسقة م�ساء
اول �أم�س الثالثاء وا�ضطرت ال�رشطة �إىل
تعبئة وحداتها للت�صدي لعمليات �سطو
على من�ش�آت جتارية تقودها عنا�رص من
املحتجني.
ونقلت وكالة رويرتز عن �شاهد
عيان قوله �إن ال�رشطة �أطلقت الغاز
امل�سيل للدموع على متظاهرين يف
العا�صمة اقتحموا متجرا لكارفور خالل
االحتجاجات.
و�شارك حوايل مئة �شخ�ص يف مظاهرة
و�سط العا�صمة بدعوة من جتمع منظمات

من املجتمع املدين ،مل يتخللها �أي
حوادث.
وردد املتظاهرون -وغالبيتهم من
ال�شبان -هتافات بينها "زاد الفقر زاد
اجلوع يا مواطن يا مقهور" ،و"نظامك
�أكله ال�سو�س" ،و "يا حكومة االلتفاف
ال�شعب يعاين يف الأرياف" ،و"الأ�سعار
�شعلت نار".
وات�سع نطاق االحتجاجات الليلية
لت�شمل مدنا �أخرى يف ثاين ليلة لها من
بينها باجة و�سو�سة وقليبية و�سليانة،
ونزل مئات ال�شبان �إىل ال�شوارع يف
طرببة حيث انت�رشت تعزيزات كبرية من
القوى الأمنية والع�سكرية التي ردت على
ر�شقها باحلجارة ب�إطالق قنابل م�سيلة
للدموع.
كما �شهدت مناطق �أخرى فقرية يف
الق�رصين وجلمة القريبة من �سيدي
بوزيد �صدامات و�إطالق قنابل م�سيلة

يومي م�ستمر".
و�أو�ضح الداودي يف ت�رصيح لو�سائل
الإعالم لدى مغادرته مبنى الربملان� ،أن
الف�ساد ي�سجل "انت�شارا �رسيعا ينبغي �أن
ت�رسع احلكومة وتريتها يف حماربته"،
م�ؤكدا �أن التحدي الذي تواجهه البالد
بخ�صو�ص هذه الآفة هو "هل الإدارة قادرة
على ابتكار و�سائل و�آليات للحد من
الف�ساد وحما�رصة املف�سدين؟".

للدموع ور�شقا باحلجارة .ويف �سيدي
بوزيد جرى �إغالق طرق بالإطارات ور�شق
املحتجون رجال الأمن باحلجارة.
ودفع اجلي�ش بوحدات ع�سكرية يف
بع�ض املدن حلرا�سة املن�ش�آت العامة من
بينها الق�رصين وقبلي وقليبية.
وكانت وزارة الداخلية التون�سية
�أعلنت يف وقت �سابق اعتقال � 44شخ�صا
تورطوا يف عمليات نهب و�سلب الليلة
املا�ضية.
ونقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية
عن الناطق با�سم الأمن الوطني العميد
وليد حكيمة قوله "�إن  11عن�رصا من
الأمن الوطني �أ�صيبوا بر�شق احلجارة
واملقذوفات وقنابل املولوتوف ،يف
حني ت�رضرت �أربع �آليات لل�رشطة" خالل
ال�صدامات الليلية.
و�أ�ضاف "هذه التحركات جرت بهدف
ما ي�سمى االحتجاج على ارتفاع الأ�سعار
وموازنة  ،2018لكن يف الواقع هناك
�أ�شخا�ص يهاجمون رجال ال�رشطة
ويرتكبون �أعمال عنف ونهب".

طريقة و�ضع الد�ستور اجلديد ل�سوريا
وكيفية �إجراء انتخابات.
ومل يتمكن احلريري من لقاء

املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة
نكي هيلي ب�سبب ت�ضارب يف املواعيد،
ح�سب ما �أفاد م�صدر �سوري معار�ض.

�إعـالن لدافعي ال�ضرائب

تعلن م�صلحة االيرادات الداخلية جلميع دافعي ال�رضائب الذين يعملون يف
خمتلف االن�شطة التجارية وكذلك م�ؤجري البيوت بان موعد تقدمي االقرارات
عن الدخول لدفع ال�رضيبة لعام � 2017سيبد�أ يناير 2018م ولذا تهيب
امل�صلحة بجميع دافعي ال�رضائب بالتوجه اىل مكاتبها لدفع ال�رضيبة وذلك
ح�سب اجلدول التايل-:

وقت دفع ال�ضريبة
 -1الذين يح�صلون الدخل من ايجار البيوت

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر
فرباير 2018

 -2الذين يح�صلون على الدخل من االن�شطة
التجارية.
 2-1دافعي ال�ضرائب من الفئة (ج)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر
فرباير 2018

 2-2دافعي ال�ضرائب من الفئة (ب)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر مار�س
2018

 2-3دافعي ال�ضرائب من الفئة (�أ)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر ابريل
2018

تنوه امل�صلحة بان عدم تقدمي االقرارات عن الدخول لدافعي ال�رضيبة
امل�ستحقة يف املواعيد املحددة اعاله يعر�ض دافعي ال�رضائب للعقوبات
القانونية والغرامات املالية  .وعليه يجب االلتزام باملواعيد املحددة.
كل عام وانتم بخري 2018
وزارة املالية
م�صلحة االيرادات الداخلية

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
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورة
عثمان حممد

في�س بوك يقدم مقاطع مو�سيقية وم�ؤثرات �صوتية جمانية ل�صناع املحتوى  3حيل ب�سيطة للتعامل مع الـ
 Wi fiعلى نظام ويندوز 10

�أعلنت �رشكة في�س بوك عن �أنها
�ستقدم جمموعة خمتارة من املو�سيقى
وامل�ؤثرات ال�صوتية املجانية ملن�شئى
املحتوى ،وهذا �سي�ساعد فى ا�ستخدام
�أنواع خمتلفة من املو�سيقى داخل
الفيديوهات التى تن�رش على في�س بوك
�أو �إن�ستجرام دون انتهاك حقوق الطبع
والن�رش.
وهذه اخلطوة ت�أتى فى حماولة حلماية
�صناع املحتوى ،حيث يزيل في�س بوك �أى فيديو يتم حتميله يحتوى على مو�سيقى حممية مبوجب
حقوق الطبع والن�رش ،على غرار طريقة موقع يوتيوب ،لذلك بدال من �إ�ضافة �أغنية مملوكة جلهة
معينة ،ف�إن ال�رشكة تقدم جمموعة خمتارة من املو�سيقى التى متتلكها ب�شكل جمانى.
ووفقا ملوقع "تك كران�ش" الأمريكى فتوفر �رشكة في�س بوك  1000مقطع مو�سيقى و1500
من امل�ؤثرات ال�صوتية ،وعلى الرغم من �أنها قائمة لي�ست عمالقة� ،إال �أن من املتوقع �أن يتم زيادة
العدد خالل الفرتة املقبلة.
ويقدم يوتيوب �أي�ضا جمموعة من الأغانى وامل�ؤثرات ال�صوتية اخلالية من حقوق امللكية ،لذلك
تعد هذه اخلطوة جزءا من جهود في�س بوك جلذب من�شئى املحتوى اجلدد ،بعيدا عن موقع
الفيديو الأكرث ر�سوخا.
ومن جهة �أخرى �أعلن في�س بوك عن ن�سخة جديدة من تطبيق ما�سنجر خم�ص�صة للأطفال الذين
ترتاوح �أعمارهم بني �ستة �إىل 12عاما ،و�أطلقت ال�شبكة االجتماعية على تطبيقها اجلديد ما�سنجر
كيدز .وال يتطلب التطبيق اجلديد ح�سابا على في�س بوك  -ب�سبب القانون االحتادي ،الذي يحظر
الأطفال حتت �سن  13قانونيا من االن�ضمام �إىل في�س بوك ،فبدال من ذلك ،ميكن للآباء مراقبة
ا�ستخدام �أطفالهم للتطبيق عن طريق ح�ساب في�س بوك اخلا�ص بهم ،والتحكم يف الأ�صدقاء
و�أفراد الأ�رسة الذين ي�سمح للأطفال بالتوا�صل معهم.
وتعد الن�سخة التي ك�شف عنها في�س بوك اليوم جتريبية� ،إذ ال تتوفر �سوى على نظام ios
بهواتف �آيفون و�أجهزة الآيباد.
وقال في�س بوك �إنه بذل ق�صارى
جهده ل�ضمان �سالمة الأطفال وعدم
ا�ستغاللهم� ،إذ ال توجد �إعالنات بتطبيق
الأطفال اجلديد ،كما ال يتم ا�ستخدام
معلومات الطفل ب�أى �إعالنات ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه تطبيق جمانى وال يت�ضمن �أى
عمليات �رشاء داخلية.
و�أو�ضحت �رشكة في�س بوك �أي�ضا
�أن التطبيق اجلديد متوافق مع قانون اخل�صو�صية وحماية الأطفال على االنرتنت ،وهو القانون
االحتادي الذي يحمى الأطفال الق�رص من اال�ستغالل على االنرتنت .وال يتوفر تطبيق في�س بوك
للأطفال �سوى فى الواليات املتحدة فقط ،مع خطط لتو�سيع توافره مبتجر �أمازون وجوجل بالي يف
الأ�شهر املقبلة.
مت ت�صميم ما�سنجر كيدز يف املقام الأول لتقدمي خدمات الفيديو والدرد�شة جنبا �إىل جنب مع
�أنواع من "الفالتر" امل�ستن�سخة من �سناب �شات ،وال�سائدة عرب العديد من املنتج.

حتديث جديد لتطبيق VLC
ميكنه العمل على �أيفون X
ويدعم فيديوهات الـ4K

ح�صل تطبيق  VLCعلى حتديث جديد
على من�صة  ،iOSحيث حملت هذه الن�سخة
من التطبيق الإ�صدار رقم  ،2.8.6وهى توفر
للم�ستخدمني الكثري من املميزات ،خا�صة �أن
التطبيق يعترب واحدا من �أ�شهر تطبيقات
ت�شغيل امللفات ال�صوتية وملفات الفيديو فى
الكثري من ال�صيغ بدون احلاجة للتحويل.
حتديث  VLCعلى �أيفون
ووفقا ملا ن�رشه موقع  GSMالهندى ف�إن
التحديث اجلديد وفر للتطبيق التوافق مع
�أيفون  Xاجلديد ،حيث مت تعديل واجهة
الت�شغيل الربجمية للتطبيق لكى تعمل ب�شكل
متنا�سق مع التطبيق ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
التحديث اجلديد يوفر للم�ستخدمني دفع
فيديوهات  4Kللعمل بكل �سهولة على هواتف
�أيفون.
وعلى جانب �آخر ف�إن التحديث اجلديد
يوفر للم�ستخدمني عالج مل�شكلة كانت تظهر
على واجهة الهواتف التى تعمل بنظامى
ت�شغيل  iOS 7و ،iOS 8كما يوفر التحديث
جمموعة من الإ�صالحات العامة للتطبيق ،وميكن
للم�ستخدمني حتميله بداية من الآن بكل
�سهولة عرب متجر �آب �ستور.

يعد ويندوز  10هو �أحدث �أنظمة
مايكرو�سوفت املعتمدة لأجهزة الكمبيوتر
املختلفة ،وعززت مايكرو�سوفت نظام ت�شغيلها
بالعديد من املميزات املختلفة ،وي�أتى على
ر�أ�سها جمموعة من املميزات اخلا�صة ب�شبكات
الواى فاى ،وفيما يلى نر�صد �أبرز هذه املميزات
وا�ستخداماتها كما يلى:
تفعيل الـ  Wi-Fiفى وقت معني
يتيح ويندوز  10للم�ستخدمني تفعيل
الواى فاى فى فرتة زمنية معينة ب�شكل
تلقائى ،وهو ما يعترب مفيدا ،حيث يتيح
توفري البطارية ،وميكن الو�صول �إليها من خالل
الذهاب �إىل منطقة الإ�شعارات ب�رشيط املهام،
وال�ضغط على القائمة املن�سدلة واختيار Turn
 WiFi back onثم يتم حتديد فرتة
زمنية لتفعيل  Wi-Fiتلقائيا.
م�شاركة الإنرتنت مع الآخرين
يتيح ويندوز  10للم�ستخدمني �إمكانية
�إن�شاء  hotspotمثل تلك املوجودة فى
الهواتف الذكية ،وذلك مل�شاركة ات�صال
الإنرتنت مع الأجهزة الأخرى ،وميكن تفعيلها
من خالل فتح الإعدادات ،ثم الدخول
�إىل  Network & Internetواختار
 Mobile hotspotمن القائمة الي�رسى،
ثم يقوم امل�ستخدم بتفعيل امليزة من اجلهة
اليمنى.
مراقبة ا�ستهالك الإنرتنت من قبل الربامج
ميكن للم�ستخدمني مراقبة ا�ستهالك
التطبيقات والربامج املختلفة للإنرتنت ،حيث
ميكنه معرفة الربامج الأكرث ا�ستهالكا و�إزالتها
�أو منعها من ا�ستهالك الإنرتنت فى اخللفية
بدون علم امل�ستخدم ،وميكن الو�صول
�إليها من خالل دخول الإعدادات ثم اختيار
 ،Network & Internetومنها اختيار
 Data usageمن القائمة اجلانبية ثم
ال�ضغط على خيار View usage details
ثم اختيار واى فاى من قائمة Show usage
 fromاملن�سدلة ليتم عر�ض قائمة بالربامج
والتطبيقات التى ت�ستهلك �إنرتنت.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق  Outingsالكت�شاف الأماكن خالل ال�سفر
ك�شف فريق Garage
التابع ل�رشكة مايكرو�سوفت
عن تطبيق جديد يعرف بـ
 Outingsوهو يعد مبثابة
دليل ال�سفر الرقمى ،وهو متاح
على كل من من�صتى �أندرويد
و ،iOSويتيح التطبيق
ا�ستك�شاف
للم�ستخدمني
الأماكن اجلديدة عند ال�سفر،
�سواء املواقع التاريخية �أو
معرفة املناطق ال�سياحية واملعامل اجلغرافية لهذه املناطق ،مع �إمكانية حفظ نتائج البحث للو�صول
�إليها فى وقت الحق وم�شاركتها مع الآخرين بكل �سهولة وي�رس.
ووفقا ملا ن�رشه موقع  windowscentralالأمريكى ،ف�إن التطبيق يوفر للم�ستخدمني �صورا
عالية اجلودة للمناطق املختلفة ،مع �إمكانية تخ�صي�ص عملية البحث ح�سب رغبة امل�ستخدم ،وذلك
لت�ضييق نتائج البحث للو�صول �إىل الهدف املن�شود ب�سهولة و�رسعة كبرية ،وميكن للم�ستخدمني
املهتمني حتميل التطبيق من متاجر التطبيقات املختلفة بكل �سهولة وي�رس.
يذكر �أن فريق  Garageكان هو امل�سئول عن تطبيق قفل ال�شا�شة Next Lock Screen
وتطبيق الن�رش مايكرو�سوفت وتطبيق  ،Engkooوالتى تعترب من �أ�شهر التطبيقات اخلا�صة بالهواتف
الذكية

�أملانيا حتظر �ساعات الأطفال الذكية املزودة بتطبيقات ت�سجيل وتن�صت
حظرت الهيئات التنظيمية
الأملانية �أنواعا معينة من
ال�ساعات الذكية التى يتم
ت�سويقها للأطفال ،ب�سبب
ا�ستخدامها للتن�صت على
الف�صول الدرا�سية باملدار�س،
وعدم التزامها بقيود املراقبة
الأملانية.
ملوقع
ووفقا
 Gadgetsnowالأمريكى،
فان وكالة ال�شبكة الفدرالية
الأملانية  Bundesnetzagenturقالت فى بيان �صدر م�ساء ال�سبت املا�ضي �أن ال�ساعات التى
ت�سمح للوالدين باال�ستماع �إىل بيئة الطفل دون �أن يالحظ �أحد ،حتتوى على نظاما غري مرخ�ص له.
وقالت الوكالة �أن الوالدين ي�ستخدمون ال�ساعات التى يتم ت�سويقها للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  5و  12عاما ملراقبة املعلمني ،ومل يتم يذكر �أ�سماء عالمات جتارية معينة ،لكن ن�صحت الوكالة
املدار�س ب�أن تكون على �إطالع على مثل هذه الأجهزة.
و�أو�ضحت الوكالة �أي�ضا �أنه �إذا �أ�صبح م�شرتو هذه املنتجات معروفون لل�سلطات� ،سيتم �إبالغهم
بتدمري ال�ساعات.

حتديث جديد لن�سخة  WhatsApp Webعلى �أجهزة ويندوز
�أطلقت خدمة الرتا�سل الفورى ال�شهرية "وات�س �آب" حتديثا جديدا لتطبيق الويب التابع لها على
من�صة ويندوز والذى حمل الإ�صدار رقم  ،2.7315حيث وفر اثنني من املميزات اجلديدة والتى
�ستكون متاحة على حد �سواء على �شبكة الإنرتنت وعلى ن�سخة تطبيق �سطح املكتب على من�صة
ويندوز.
ووفقا ملا ن�رشه موقع  mspoweruserالأمريكى ،ف�إن �أوىل هذه املميزات هى القدرة على الرد
على ر�سائل املجموعات فى
ر�سالة خا�صة ،حيث �سيتم
فتح حمادثة فردية على
حد مع اقتبا�س الر�سالة
التى يجرى الرد عليها.
�أما امليزة الثانية ،فهى
القدرة على فتح الفيديو
فى نافذة عائمة منف�صلة
باالعتماد على و�ضعية
 Picture in Picture videoوهى امليزة التى تعترب مفيدة للغاية خا�صة فى درد�شة املجموعات
ال�رسيعة ،ومن املنتظر �أن تكون هاتني امليزتني متاحتني على كل من من�صة الويب ومن�صة �سطح
املكتب� ،إال �أنهما ال يزاال قيد التطوير فى الوقت احلاىل ومن املنتظر �إتاحتهما لكافة امل�ستخدمني على
كافة املن�صات قريبا.

�أبل ت�سعى لتطوير نظام قيادة ذاتية يعتمد على الذكاء اال�صطناعى
ك�شف تقرير جديد �أن �رشكة �أن �رشكة �أبل ت�سعى لتطوير نظام قيادة ذاتية يعتمد على الذكاء
اال�صطناعى ،حيث جاء ذلك خالل كلمة "ر�سالن �ساالخوتدينوف" ،مدير ق�سم الذكاء اال�صطناعى ب�رشكة
�أبل ،خالل خطابه فى م�ؤمتر التعلم الآىل  ،NIPSوالذى ينعقد لأول مرة منذ  33عاما بح�ضور �أكرث
من � 8000شخ�ص هذا العام.
ووفقا ملا ن�رشه موقع  9to5macالأمريكى فك�شف م�سئول �أبل عن تركيز ال�رشكة على دمج
تقنيات التعلم الآىل على �أنظمة ال�سيارات ذاتية القيادة ،مبا فى ذلك التعرف على ال�سيارات وامل�شاة
فى ال�شوارع املزدحمة ،والتنقل خالل ال�شوارع غري معروفة ،وبناء خرائط ثالثية الأبعاد مف�صلة للمدن،
وقد عر�ض "�ساالخوتدينوف" نظام �أبل لتحديد ال�سيارات وامل�شاة،
والأماكن التى ت�صلح للقيادة من الطريق ،و�أو�ضح كيف يعمل النظام
حتى عندما متطر.
كما �أظهر "�ساالخوتدينوف" �أ�سا�سيات بحث ن�رشته �رشكة �أبل خالل
ال�شهر املا�ضى ،والذى يركز على �أنظمة  Lidarsالتى ت�ستخدم "الك�شف
وقيا�س املدى بوا�سطة الليزر" للك�شف عن امل�شاة وراكبى الدراجات ،كما
�أو�ضح الكيفية التى تقوم بها �رشكة �أبل بجمع البيانات من ال�سيارات
على الطريق وا�ستخدام تلك البيانات لبناء خرائط ثالثية الأبعاد وا�سعة ومف�صلة ،وتقدمي معلومات
مثل �إ�شارات املرور وخمتلف عالمات الطريق ،وهذه اخلرائط مفيدة فى ت�شغيل املركبات ذاتية القيادة.
وهناك م�رشوع �آخر ناق�شه �ساالخوتدينوف �شمل �إعطاء برامج تتحرك عرب العامل نوعا من �إح�سا�س
االجتاه ،وهو تقنية ت�سمى "�سالم" ،للتوطني فى وقت واحد ور�سم اخلرائط .وي�ستخدم "�سالم" على
الروبوتات وال�سيارات ذاتية القيادة ،و�أي�ضا التطبيقات فى بناء اخلرائط والواقع املعزز ،كذلك فهناك
م�رشوع رابع يعتمد على بيانات جمعت بوا�سطة �سيارات حم�س�سة لال�ست�شعار لتوليد خرائط ثالثية
الأبعاد غنية مبيزات مثل �إ�شارات املرور وعالمات الطرق.
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من هنا وهناك

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

�أغرب املهرجانات يف �أ�سبانيا
مهرجان رمي الطماطم

من بني �أغرب املهرجانات املعروفة يف �أ�سبانيا  ،ذلك املهرجان املعروف با�سم مهرجان الطماطم
 ،و قد مت ت�سميته بهذا الإ�سم نظرا لأن الأ�شخا�ص يعتادون على الرتا�شق بحبات الطماطم النا�ضجة ،
بطرق ع�شوائية �أثناء جتولهم يف ال�شوارع  ،مما يجعل ال�شوارع يف هذا اليوم يغطيها اللون الأحمر
 ،و يذكر �أن هذا الإحتفال بد�أ بعد حادث قدمي عرف ب�سقوط عربة كانت ناقلة للطماطم  ،مما جعل
مدينة فالن�سيا يغطيها اللون احلمر  ،و من يومها و حتى الآن ظلت عادة يعتادها الأ�شخا�ص هناك
يف نف�س اليوم من كل عام .

مهرجان الثريان

يعترب هذا املهرجان من �أكرث
املهرجانات ال�سياحية �شهرة يف
�أ�سبانيا  ،و �أكرثها ا�ستقباال لل�سياح
من كافة �أنحاء العامل  ،حيث ي�ستمر
الإحتفال بهذا املهرجان لفرتة متتد
حتى �شهر كامل  ،خالل هذه الفرتة
يعتاد ال�سياح على ر�ؤية الثريان
الهائجة تتجول يف �شوارع املدينة
 ،و يقوم النا�س يف هذا الوقت
باجلري �أمامها و حماولة تفاديها ،
و على الرغم من �أننا نعرف جميعا
ريا�ضة م�صارعة الثريان املعروفة
� ،إال �أن هذا املهرجان يعد �أخطر بكثري  ،و ذلك لأنه ي�شارك فيه العامة  ،لذا ف�أ�صحاب القلوب
ال�ضعيفة ميتنعون عن التواجد يف هذه املنطقة>

مهرجان النمل

و على الرغم من �أن هذا املهرجان من �أكرث املهرجانات ا�ستقباال لل�سائحني و لأ�صحاب املدينة ،
�إال �أن هذا املهرجان من �أكرث املهرجانات املقززة يف العامل  ،حيث �أن امل�شاركني يف هذا املهرجان
يقوموا با�ستفزاز بع�ضهم  ،و ذلك عن طريق التقاذف ببع�ض الأكيا�س اململوءة باحل�رشات و النمل
 ،بعدها يقوموا بالتقاذف بكميات من اخلل  ،و ال�سبب يف ذلك �إثارة غ�ضب النمل فيبد�أ يف لدغهم ،
كذلك التقاذف ببع�ض قطع الأقم�شة امللطخة بالوحل و الطني  ،و هناك مهرجان �آخر يعرف يف نف�س
القرية يعرف با�سم مهرجان القفز على الأطفال .

مهرجان ال�شحم الأ�سود

و هذا املهرجان من �أهم و �أقدم املهرجانات الأ�سبانية املعروفة  ،و هو طق�س �شعبي خال�ص
يقوم به �سكان قرية جواديز الأ�سبانية ،
حيث يعتادوا على دهان �أنف�سهم با�ستخدام
مادة ال�شحم الأ�سود  ،و بعد ذلك يقوموا
بال�سري مل�سافة تتعدى ثالثة كيلو مرتات
 ،حتى يتمكنوا من الو�صول �إىل �إحدى
القرى املجاورة و املعروفة با�سم بازا
 ،و هو تقليد �سنوي هام يرمز ملهرجان
كا�سكامورا�س التاريخي  ،ذلك املهرجان
الذي يقوم على خالف ن�شب قدميا بني كل
من �سكان هاتني القريتني املتجاورتني  ،و
كان ال�سبب يف هذا اخلالف رغبة امتالك كل
منهم لأيقونة العذراء  ،وقتها قام كل من �سكان املدينتني بتلطيخ �سكان املدينة الثانية بال�شحم
الأ�سود  ،و من يومها و حتى الآن ظل هذا الأمر مهرجان يتم تكراره �سنويا .

مهرجان رمي اللفت
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و هذا املهرجان يتم �إقامته يف �شهر يناير من كل عام يف �إحدى القرى الأ�سبانية املعروفة با�سم
بيورنال و يعرف با�سم مهرجان جارامبال�س  ،حيث يجتمع �شباب القرية حاملني يف �أيديهم كميات
من نبات اللفت  ،ثم يقوموا ب�إلقاء هذه النباتات على �أ�شخا�ص منهم � ،أما عن ال�شخ�ص الذي يختار
ليتم �إلقاء اللفت عليه فغالبا
يكون مرتديا مالب�س ذات
�ألوان غريبة  ،كذلك يعمل
على ارتداء قناع قبيح على
وجهه و ي�شبهونه بال�شيطان
 ،و يبد�أ هذا الرجل بالتجول
يف ال�شوارع و اجلري هاربا
من مقذوفات اللفت التي
ترمى عليه � ،أما عن ال�سبب
وراء هذا املهرجان الغريب
 ،فريجع �إىل �إحدى الأ�ساطري
اليونانية  ،و لكن غري
معروف تفا�صيل الأ�سطورة .

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أغرب امل�ست�شفيات يف العامل

م�ست�شفى لرعاية اخلفافي�ش
يقع هذا امل�ست�شفى يف ا�سرتاليا و تعرف با�سم
م�ست�شفى تولغا  ،و قد قام ب�إن�شاء هذه امل�ست�شفي
�أحد حمبي الطبيعة  ،حيث قام بتجميع كميات
كبرية من اخلفافي�ش و قام بتقدمي الرعاية
الكافية لها ،حتى �أنها �أ�صبحت مالذا لرعاية
اخلفافي�ش ،و قد بالغت هذه امل�ست�شفى بتقدمي
الرعاية للخفافي�ش ال�صغار  ،و تقدمي املالب�س
و الأغطية بل و الأ�رسة املخ�ص�صة لرعايتهم  ،و
يعمل بهذه امل�ست�شفى عدد كبري من مقدمي اخلدمة الذين يقوموا برعاية اخلفافي�ش بداية من والدتهم
 ،عن طريق �إر�ضاعهم و االهتمام ب�صحتهم و غريها .

م�ست�شفى الدمى
تعترب الدمى �أمر غاية يف الأهمية للأطفال ال�صغار  ،حيث �أنهم يتعاملون معها كما لو كانت طفل
�صغري  ،لذا مت بناء م�ست�شفى يف �أ�سرتاليا تعرف
با�سم م�ست�شفى �سيدين فر�ست دول  ،و قد مت �إن�شائها
يف عام  ، 1913و هذه امل�ست�شفى متخ�ص�صة يف
�إ�صالح الدمى التالفة  ،و كان الهدف من �إن�شائها
�إ�صالح الدمى �أثناء احلرب العاملية الثانية ب�سبب
توقف اال�سترياد  ،و قد عمل بها حينها حوايل 70
عامل مق�سمني يف �ستة غرف منف�صلة  ،لكل غرفة
تخ�ص�ص يف ج�سم الدمية  ،و الزالت هذه امل�ست�شفى
موجودة حتى الآن يعمل بها �أحفاد م�ؤ�س�سيها .

م�صحة ترانكيل
و تعترب هذه امل�صحة من الأماكن املعروفة
بكونها �أحد الأماكن املرعبة يف العامل  ،و قد
كانت املنطقة املقام بها امل�ست�شفى مزرعة يف
الأ�سا�س  ،ثم حتولت �إىل م�ست�شفى متخ�ص�صة يف
عالج مر�ضى ال�سل الرئوي و كان ذلك يف عام 1907
 ،ثم مت �إغالقها لتفتتح مرة �أخرى يف عام 1985
 ،و لكن هذه املرة مت �إغالقها ب�سبب �أن املر�ضى
املقيمني فيها قالوا �أنهم كانوا يروا كرات �ضوئية
عائمة منت�رشة يف �أرجاء امل�ست�شفى  ،كما �أنهم
كانوا يروا بع�ض الأ�شباح ليال حتى �أن بع�ضهم قد �أرجع هذا �إىل جرمية قتل كانت قد حدثت داخل
امل�ست�شفى  ،قام بها �أحد املر�ضى حيث قتل واحدا من طاقم التمري�ض .

م�ست�شفى والية تاونتون
تقع هذه امل�ست�شفى يف الواليات املتحدة
الأمريكية  ،و كانت تعرف مبمار�سة بع�ض
الطقو�س ال�شيطانية بغر�ض عالج املر�ضى
املقيمني بها  ،فكان يتم االعتماد على العديد من
الطرق املتطرفة يف العالج  ،حتى �أن الأ�شخا�ص
املقيمني حول امل�ست�شفى قالوا �أنهم كانوا يروا
كائنات ظلية تخرج من قبو امل�ست�شفى �إىل احلديقة
ليال  ،كما �أن املر�ضى كانوا يروا هذا الظل يزحف على جدران امل�ست�شفى و يراقب املر�ضى ليال مما
�أثار خوف الكثريين .

ملج�أ تران�س �أليغيني
و قد مت �إن�شاء هذه امل�ست�شفى بداخل الواليات
املتحدة الأمريكية يف عام  ، 1864ثم مت �إغالقها
�أمام املر�ضى يف عام  ، 1994و ذلك لأنها �شهدت
وفاة الكثريين بداخلها لأ�سباب غري معروفة فقد
كانت هذه امل�ست�شفى قدميا �أحد املواقع الع�سكرية
املعروفة �أثناء احلرب الأهلية الأمريكية  ،مما
دعا الكثريين اىل القول �أن الأ�شباح �سكنت املكان
نتيجة الأفعال التي كانت حتدث به يف ال�سابق ،
حيث �أن امل�ست�شفى عرفت بن�شاط الأرواح بداخلها
 ،و كان الكثري من الأ�شباح يتجولون فيها ب�شكل م�ستمر  ،مما دعا القائمني على �إدارة امل�ست�شفى
لإغالقها  ،و خ�صو�صا بعد تكرر الكثري من حاالت الوفاة املجهولة الأ�سباب .
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احل�صاد الدبلوما�سي لعام 2017
القارئ الكرمي نقدم لك
اهم الن�شاطات الدبلوما�سية
يف البالد لعام 2017

* يف مقابلة له مع و�سائل االعالم
املحلية قال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد  /عثمان �صالح "ب�أن �إرتريا حتقق
�إجنازات م�شهودة يف املجال الدبلوما�سي
،م�ضيفا ب�أن �إرتريا واجهت يف ال�سنوات
ال�سبع ع�رشة املا�ضية حمالت عدائية قوية
خمتلفة ومتعددة الوجوه من قبل �أ�صحاب
امل�صالح اخلا�صة لعزلها دبلوما�سيا،
لكنها ف�شلت بالت�صدي ال�شعبي واحلكومي

ال�سفرية هانا �سم�ؤون لدي م�شاركتها يف القمة االفريقية الفرن�سية

القويني .
و�أو�ضح ب�أن �سيا�سة العالقات اخلارجية
الأرترية ترتكز على القيم وامل�صالح
الوطنية و خليار اال�ستقالل ال�سيا�سي وال
تخ�ضع للمراهنات الآنية  ،كما �أن من �أهم
توجهاتنا ال�سيا�سية احرتام خيارات الدول
الأخرى" ،و�أ�ضاف ب�أن هذا املوقف املبدئي
للحكومة االرترية يجد القبول الوا�سع
حاليا ،و�أن ازدياد عدد الدول الراغبة يف
�إقامة عالقات مع ارتريا يعك�س ذلك.
كما ذكر ب�أن احلظر اجلائر الذي فر�ض
على �إرتريا يف العامني  2009و 2011حتت
غطاء الأمم املتحدة هو موا�صلة للعدائيات
التي بد�أت بذريعة احلدود� ،إىل جانب
احلمالت القوية ل�شيطنة �إرتريا وقيادتها،
وقد ف�ضحت وتعرت احلملة متاما بف�ضل
الت�صدي القوي لل�شعب الأرتري يف الداخل
واملهجر وحكومته الر�شيدة ،و�أدت �إىل
بروز املوقف الأرتري وت�أكيد �صحته �أكرث
من �أي وقت م�ضى.
و �أ�شار وزير ال�ش�ؤون اخلارجية اىل �أنه
وحتى الدول التي اتبعت �سيا�سات معادية
�ضد �إرتريا لفرتة طويلة بد�أت تبادر لإقامة
عالقات �رشاكة مع �إرتريا ،وذلك نتيجة
ال�صمود والت�صدي الذي ي�شحذ الهمم
ويقوي املعنويات.
وقال "ب�أن �إرتريا تقوم بجهد بناء لإحالل
ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة �رشق �إفريقيا
عامة والقرن الإفريقي خا�صة ،وتعمل من
�أجل ذلك مبنح االهتمام للتعاون امل�شرتك
الذي يحقق نتائج مر�ضية.

كما �شدد معايل الوزير عثمان �صالح
ب�أن برامج الت�صدي �ستتوا�صل بتنظيم
متجدد وقوي للدفع بعالقات ال�رشاكة
املرتكزة على امل�صالح امل�شرتكة
واالحرتام املتبادل لبلوغ الهدف املن�شود
وعك�س ال�صورة احلقيقية لإرتريا لتحقيق
النجاح الكامل.
* ففي الـ  14من يناير� 2017شاركت
�إرتريا يف القمة الإفريقية -الفرن�سية 27
التي انعقدت يف مدينة باماكو املالية.
مثلت ارتريا يف امل�ؤمتر�سفرية ارتريا
يف فرن�سا ال�سيدة /هانا �سيم�ؤون  ،حيث
مت البحث عن موا�ضيع هامة مثل �إدارة
التقدم التنموي الأفريقي وحتديات ال�سالم
وحتقيق �أهداف التنمية وغريها.
وكان اجتماع وزراء اخلارجية الذي عقد
يف  13/1للإعداد مل�ؤمتر القمة قد ناق�ش
التغري املناخي املقلق على امل�ستوى
العاملي ،و�سبل مكافحته و�سبل تقوية
دول �إفريقيا جهودها ل�ضمان �أمن القارة

وزير اخلارجية يلتقي نظريه الرو�سي

منو
وحتقيق
ا قت�صا د ي
الدول
لكافة
الإفريقية.
* يف الـ
31يناير 2017
الوفد
�أختتم
عايل امل�ستوى
برئا�سة وزير
ا ل�ش�ؤ و ن
ا خلا ر جية
ا ل�سيد  /عثما ن
�صا لح ،
وع�ضوية كل من م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
يف اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد /مياين قرب�آب ،وم�س�ؤول ال�ش�ؤون
االقت�صادية يف اجلبهة ال�سيد/حقو�ص
قربهويت زيارة عمل لرو�سيا الإحتادية يف
الفرتة من  29وحتى 31من يناير.
حيث �سلم الوفد ر�سالة من فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي �إىل الرئي�س فالدمري
بوتني ،وبحث مع وزير خارجية رو�سيا
الكثري من الق�ضايا،
�سريغي الفروف
خا�صة عالقات ال�رشاكة الثنائية والق�ضايا
االقليمية والدولية .
كماالتقى الوفد عدد من الوزراء ومدراء
خمتلف ال�رشكات الرو�سية.

ال�سفري ار�أيا د�ستى لدي م�شاركته قمة االحتاد االفريقي

و�أو�ضح وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد
/عثمان �صالح ،ووزير خاريجة رو�سيا
ال�سيد� /سريغي الفروف يف امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقداه عقب لقائهما� ،أن زيارة الوفد
الإرتري لرو�سيا تدعم العالقات املتطورة
واملتنامية بني البلدين.
* يف الفرتة من  22وحتى  31من يناير
�شارك وفد ارتريا برئا�سة مندوب ارتريا يف
االحتاد االفريقي واملفو�ضية االقت�صادية
لالحتاد االفريقي ال�سفري ار�آيا د�ستا
يف م�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي الثامن
والع�رشين الذي الت�أم يف ادي�س ابابايف
تلك الفرتة.
قدم الوفد االرتري تو�ضيحات عن موقف
ارتريا يف الق�ضايا التي
ناق�شها امل�ؤمتر.
بان
الوفد
و�أكد
ارتريا �ستوا�صل جهودها
الحالل ال�سلم واال�ستقرار
والتعاون يف القرن
االفريقي وحو�ض البحر
االحمر  ،وافريقيا عامة.
انتخب امل�ؤمتر وزير
خارجية ت�شاد ال�سيد/
مو�سى فكي حممد رئي�سا
ملفو�ضية االحتاد االفريقي
خلفا للدكتورة /كو�سازانا
دالميني زوما .
كما ت�سلم رئي�س جمهورية غينيا ال�سيد/

الفا كوندي رئا�سة االحتاد االفريقي من
رئي�س جمهورية ت�شاد ال�سيد /اردي�س
دبي.
وا�صبحت اململكة املغربية الع�ضو
اخلام�س واخلم�سني يف االحتاد االفريقي
لقبول طلبها الذي قدمته العام املا�ضي
لع�ضوية االحتاد بعد ان�سحابها من

لدي زيارة الوفد عايل امل�ستوى ل�صربيا

الع�ضوية عام .1984
* يف التا�سع من مار�س قام وفد ارتريا
عايل امل�ستوى برئا�سة وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح ،وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب بزيارة عمل
ر�سمية اىل �رصبيا ت�ستغرق ثالثة ايام.
والتقى بنائب رئي�س الوزراء ووزير
اخلارجية ال�رصبي ال�سيد �/إيفيكا
دات�شيت�ش ،وبحث معه تطور العالقات
الثنائية ،باال�ضافة اىل التطورات االقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
وو�صف الوزير دات�شيت�ش زيارة الوفد
االرتري عايل امل�ستوى االوىل من نوعها
بالتاريخية والهامة.
وبعد ان ناق�ش اجلانبان با�سهاب
اولوياتهما تو�صال اىل اتفاق م�شرتك
خللق عالقات وطيدة يف جماالت التجارة
واال�ستثمار التعليمي  ،و تعزيز تعاونهم
امل�شرتك يف املنظمات الدولية .
* ويف الـ  24من مار�س 2017اختتم وفد
ارتريا عايل امل�ستوى برئا�سة معايل
الوزير عثمان �صالح وزير ال�شئون
اخلارجية ،زيارته جلمهورية م�رص
العربية التي ا�ستمرت لأربعة ايام .
ويف اللقاءات التي �أجراها الوفد
مع وزير اخلارجية امل�رصي ال�سيد/
�سامح �شكري وم�سئولني �آخرين  ،بحث
التعاون يف جماالت االقت�صاد والتجارة ،
ويف قطاعات الرثوة ال�سمكية والزراعة

والطاقة  .واتفقا على مبا�رشة التنفيذ يف
املجاالت التي مت درا�ستها خا�صة قطاعي
الزراعة والرثوة ال�سمكية.والتعرف
على اولويات تنفيدم�رشوعات واقعية،و
جماالت التجارة واال�ستثمار.
وتفاهم الطرفان على ا�ستمرار
اللقاءات,وتعزيز التفاكر والت�شاور
والتن�سيق يف الق�ضايا ال�سيا�سية االقليمية
والدولية ،وتعزيز التن�سيق يف املنتديات
واملنظمات فيما يتعلق مبكافحة االرهاب
والقر�صنة واالجتار بالب�رش.
كما التقى الوفد رفيع امل�ستوى
الـ�ساد�س من مايو يف القاهرة وزير
اخلارجية امل�رصي ال�سيد�/سامح �شكري
 ،بحث خالله تعزيز العالقات الثنائية،
وعرب اجلانبان عن ر�ضاهما للتطور يف
جماالت الرثوة البحرية  ،الزراعة ،
ال�صحة والطاقة والتجارة واال�ستثمار .
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر يف
الق�ضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
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وال�سفري بيطرو�س ظقاي بزيارة عمل
لكازاخ�ستان.
التقى وزير خارجية كازاخ�ستان ،
كارِ يات عبدالرحمانوف وتو�صل اىل اتفاق
لتطوير العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
واالقت�صادية بني البلدين.
وتفاهم اجلانبان يف اللقاء االخوي الذي
جرى يف ا�ستانا على ان تكون التجارة

 2016يف كينيا والدفع بالعالقات .ويهدف
التعاون الدويل الياباين -االفريقي للتنمية
تنفيذ برامج تنموية يرتكز على ثالثة
حماور رئي�سية  ،هي نقل الهيكل االقت�صادي
عرب التنوع االقت�صادي وال�صناعي وتقوية
النظام ال�صحي لتح�سني نوعية احلياة
وحتقيق اال�ستقرار االجتماعي من اجل
االزدهار امل�شرتك.

وزير اخلارجية يلتقي الرئي�س الت�شادي

* عقد امل�ؤمتر ال�سابع للكنفدرالية
الوطنية للعمال يف الـ  27من مار�س،
افتتح بفندق �أ�سمرا بال�س حتت �شعار
"تنظيم قوي الحتاد فاعل" ،وذلك بح�ضور
كل من الرئي�س ا�سيا�س افورقي وكبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين يف البالد
وممثلي العمال.
وقال فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
يف الكلمة التي �ألقاها" ب�أنه من الطبيعي
�أن تثار �أ�سئلة تتعلق بامل�ستوى الذي
و�صلته الكنفدرالية الوطنية خالل ربع
قرن من الزمن ،واملعركة التي �ستخو�ضها
من الآن ف�صاعدا  ،وذلك دون �أن نن�سى
ن�ضاالت عمال ارتريا ال�سابقة التي ت�شكل
مفخرة كخلفية تاريخية .وقال فخامته
ب�أن ر�ؤى وا�سرتاتيجية م�سرية بناء الوطن
يف ربع القرن املا�ضي تتمركز يف حتقيق
حت�سني دائم حلياة املواطنني ورفع درجة
النمو والرخاء االقت�صادي احلقيقي ،
كما �أو�ضح ال�سكرتري العام للكنفدرالية
الوطنية للعمال ال�سيد  /تخ�ستي بايري،
بان عمال �إرتريا
بن�ضاالت
قاموا
وت�ضحيات حلوايل
ن�صف قرن بعد
من
حرمانهم
حقوقهم يف احلرية
 ،وجعلوا مع
�شعبهم اال�ستقالل
واقعا ملمو�سا.
و�أ�شار �إىل �إقامة
العمال
احتاد
يف العام 1979
ليكون درعا واقيا
للعمال ،وحلماية
حلهم
م�صا
قهم
حقو
و
،وليكون رابطا
للعالقة الثالثية بني العمال و�أرباب العمل
واحلكومة،
* يف الـ  18من ابريل 2017قام قام وفد
�أرتري عايل امل�ستوى بزيارة ر�سمية �إىل

جمهورية ال�صني ال�شعبية � ،ضم كل من
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد  /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب ،وذلك تلبية للدعوة التي قدمت
من وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يو .
كما التقى الوفد بوزير اخلارجية ال�صيني
وانغ يو وبحث معه خمتلف الق�ضايا ،
خا�صة عالقات ال�رشاكة الثنائية والعالقة
ال�صينية -الأفريقية وكذلك عالقة ال�صني

وفد ارتريا يزور ال�صني

واال�ستثمار يف جمال التعدين والزراعة
واملوا�صالت من اولويات ال�رشاكة.
* ويف �ألـ  23وحتى  25من �أغ�سط�س
�شارك وفد ارتريا برئا�سة �سفري ارتريا يف
اليابان ال�سيد /ا�ستيفانو�س افورقي �،ضم
�سفري ارتريا يف
جنوب افريقيا
ومنطقة اجلنوب
االفريقي ال�سيد
�/صالح عمر يف

* ويف الـرابع من �سبتمرب  2017قام
الوفد الأرتري عايل امل�ستوى واملكون
من وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب بزيارة ت�شاد ،حيث �إلتقى الرئي�س
الت�شادي �إدري�س دبي� ،سلم فخامته ر�سالة
من الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ركزت على
التطورات الإقليمية والدولية عامة و�إ�صالح
االحتاد الأفريقي ب�صورة خا�صة.

وزير اخلارجية لدي لقاءه بنظريه امل�صري

م�ؤمتر التعاون الدويل
االفريقيالياباين
للتنمية الذي الت�أم يف
موبوتو املوزمبيقية
خاطب امل�ؤمتر الذي
افتتحه وزير خارجية
اليابان ال�سيد /تارو
كونو  ،رئي�س موزمبيق
فليب جا�سينتو نيو�سي

وزير اخلارجية يزور كازاخ�ستان

مع القرن الأفريقي� ،إىل جانب خمتلف
الق�ضايا الإقليمية منها والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
وركز احلوار بني الطرفني على ق�ضية
قرار مفو�ضية احلدود
الإرترية -الإثيوبية.
واحلظر اجلائرعلى
وخمتلف
ارتريا.
التعاون
برامد
امل�شرتك،حيث وعد
الوزير ال�صيني ب�أن
بالده �ستقف اىل جانب
احلق الإرتري.
** ويف الـ 28
من يونيو،قام وفد
ارتريا ت�شارك يف منتدي حزام واحد طريق واحد
امل�ستوى
عايل
برئا�سة وزير ال�ش�ؤون
ال�سيد/
اخلارجية
عثمان �صالح و�ضم
الرئي�س
م�ست�شار
ال�سيد /مياين قرب�آب

وفد ارتريا ي�شارك يف قمة ال�صداقة اليابانية االفريقية

ووزير خارجية موزمبيق ال�سيد /اولدمريو
بالوي تناول اهمية التعاون التنموي
الياباين -االفريقي.
وقدم ال�سفري ا�ستيفانو�س افورقي كلمة
ارتريا الر�سمية يف االجتماع الذي عقد يف
الرابع والع�رشين من اغ�سط�س على م�ستوى
الوزراء.
هدف امل�ؤمتر اىل تقييم الق�ضايا التي
بحثها امل�ؤمتر املماثل الذي عقد عام

و �أكد الرئي�س �إدري�س دبي ب�أنه يويل
�أهمية كربى للمبادرة الأرترية ،منوها �إىل
الأهمية الكبرية لتعزيز العالقات الأرترية
 الت�شادية وموا�صلة الت�شاور يف الق�ضاياالثنائية الراهنة.
وكان قد �شارك يف اللقاء كل من وزير
اخلارجية الت�شادي وم�ست�شار الرئي�س
�إدري�س دبي.

8

اخلمي�س 2018 /1 /11

الإرث

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()76

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

الثقايف

�أبرز الأحداث الثقافية على امل�ستوى القاري والعاملي لعام 2017
"مدينة الأحالم" �أ�سمرا تدخل قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو
تقرير :نورالدين خليفة

لطاملا �إعتد ال�شعب الإرتري ب�أن ال مثيل لعا�صمة
البالد �أ�سمرا يف �أفريقيا برمتها وقد اقتنعت اليون�سكو
بهذه املقولة و�أدرجت املدينة يف يوم ال�سبت 08
يوليو  2017يف قائمتها للرتاث الثقايف العاملي.
و�أتى الإعالن عن هذا القرار يف كراكوفا حيث جتتمع
جلنة الرتاث العاملي للب�رشية وهو ي�شكل تتويجا
جلهود حثيثة بذلتها احلكومة الإرترية لتحظى هذه
املدينة التي تتميز بت�صاميمها الهند�سية الفريدة
من نوعها باعرتاف دويل .وت�ضم �أ�سمرا خ�صو�صا
قاعة البولينغ من طراز �آرت-ديكو تزينها نوافذ
زجاجها امللون وحمطة وقود (فيات تالريو) التي
ت�شبه طائرة على و�شك الإقالع .وهذه املرة الأوىل
التي يتم فيها �إدراج موقع يف �إرتريا على الئحة
جامع اخللفاء الرا�شدين مبدينة �أ�سمرا
الرتاث العاملي .وقالت هانا �سم�ؤن املمثلة الدائمة
افتتاح �أعمال الدورة احلادية والأربعني للجنة الرتاث العاملي يف كراكوف
لإرتريا لدى اليون�سكو �إن "االعرتاف باملدينة كموقع
تراثي يكت�سي طابعا عامليا ا�ستثنائيا ميل�ؤنا فخرا
وفرحا لكنه يحيي فينا �أي�ضا ح�س امل�س�ؤولية
والواجب" ،داعية "العامل �أجمع" �إىل زيارة �أ�سمرا.
وي�شكل القرار نب�أ �سارا لهذا الوطن الواقع يف
منطقة القرن الأفريقي .وتعزى العمارات الهند�سية
مبالحمها امل�ستقبلية يف �أ�سمرا �إىل التواجد الإيطايل
يف املنطقة الذي يعود �إىل العام  1896قبل �ضمها
�إىل ما عرف ب�أفريقيا ال�رشقية الإيطالية وحتويل
�إرتريا �إىل م�ستعمرة �إيطالية حتى العام  1941يف
عهد الديكتاتور الفا�شي بينيتو مو�سوليني .فقد
هاجر مهند�سون مل تلق م�شاريعهم �أ�صداء �إيجابية
يف �أوروبا املحافظة� ،إىل �أ�سمرا .ويف تلك احلقبة،
كان ن�صف �سكان العا�صمة �إيطاليني وكانت املدينة
تعرف ب "روما ال�صغرية" �أو (بيكوال روما) .وقد
كني�سة القدي�سة مرمي القبطية الأرثذوك�سية
�أحد معامل �أ�سمرا الأثرية (فيات تالريو)
دمرت املباين الع�رصية يف املدن الإرترية الأخرى
خالل فرتة الكفاح امل�سلح الطويلة �ضد الإ�ستعمار
الإثيوبي� .أما يف �أ�سمرا ،فقد مت احلفاظ على املباين و�صنفت املدينة �سنة  2001يف خانة املعامل الوطنية من قبل احلكومة
التي �أعطتها لقب "مدينة الأحالم" يف �أفريقيا .غري �أن اجلهود املبذولة لرتميم الواجهات الرخامية و�أعمدة امل�سارح ودور
ال�سينما امل�شيدة على طريقة الرومان عانت من نق�ص يف الأموال واليد العاملة امل�ؤهلة ،بح�سب تقارير اجلهات املعنية .وعند
احلديث عن فن العمارة احلديث ،البد �أن تتجه الأنظار �إىل الأعمال التكعيبية الب�سيطة التي �أبدعها املهند�سون املعماريون
الأوروبيون ،من �أمثال فالرت جروبيو�س ولو كوربوزيه .ورغم �أن املهتمني بفن العمارة احلديث ،رمبا ال يربطون هذه احلركة
املعمارية بدولة �إرتريا� ،إال �أنهم ال ي�ستطيعون جتاهل عا�صمتها �أ�سمرا ،التي �أ�صبحت م�ؤخرا �أول مدينة يف الع�رص احلديث
تن�ضم يف جمملها �إىل قائمة مواقع الرتاث العاملي اخلا�صة مبنظمة الرتبية والعلم والثقافة التابعة للأمم املتحدة (يون�سكو).
و�أ�شادت اليون�سكو مبدينة �أ�سمرا" ،ب�سبب ما تتمتع به من تخطيط ابتكاري ،وفن عمارة حديثة يف �إطار �إفريقي" .و�إذا نظرنا
�إىل حمطة وقود «فيات تالريو» ،على �سبيل املثال ،ف�إن ت�صميمها مبا له من �أنف �ضخم وجناحني عمالقني ،ي�شبه طائرة
ت�ستعد لالقالع من مدرج املطار .وي�شار �إىل �أن مبنى «فيات تالريو» هو على الأرجح �أحد الأمثلة الأكرث �إثارة لالهتمام بفن
العمارة احلديثة يف العامل -ولي�س �أقلها ،وذلك ب�سبب موقعه .ويتنا�سب الكنز الثقايف الفريد لأ�سمرا ،ب�صعوبة ،مع هذه
ال�صورة .ويف بع�ض الأحيان ،ي�شار �إليها بـا�سم «ال بيكوال روما» (�أي روما ال�صغرية)� ،أو «ذا ميامي �أوف �أفريكا» (�أي ميامي
الكاتدرائية الكاثوليكية و�سط املدينة
�أفريقيا) ،ب�سبب طراز مبانيها املعماري الذي ي�شبه ذلك النوع الذي ظهر يف فرن�سا قبل احلرب العاملية الأوىل .وكان قد
مت �إن�شاء �أ�سمرا احلديثة �إىل حد كبري �أثناء فرتة اال�ستعمار الإيطايل ،التي ا�ستمرت من ع�رشينيات وحتى �أربعينيات القرن
املا�ضي .وكانت احلداثة يف ذلك الوقت ،ت�شهد رواجا يف �أوروبا ،بخطوطها امل�صقولة والقليل من الرتو�ش والت�صميمات
العملية .وبعيدا عن �أوطانهم ،كان املهند�سون املعماريون الإيطاليون يف �أ�سمرا قادرين على �إحداث التغيري .ومن جانبه،
يقول �إدوارد ديني�سون ،حما�رض يف الهند�سة املعمارية بجامعة لندن" :هناك املزيد من الربيق �أكرث من ال�سياق الإيطايل".
و�إىل جانب احلداثة الإيطالية ،من املمكن �أي�ضا العثور يف �أ�سمرا على �أمثلة من منط مدر�سة باوهاو�س الفنية الأملانية ،ومن
احلركة امل�ستقبلية الفنية .فبع�ض املباين احلكومية ذات التعاريج ،تذكرنا باملدينة البي�ضاء يف تل �أبيب ،وهي عبارة عن
جمموعة من املباين التي مت ت�شييدها على طراز مدر�سة باوهاو�س .وت�شبه الكثري من املنازل امل�ساكن ذات الأ�شكال املربعة
اخلا�صة مبجمعات فاي�سنهوف ال�سكنية يف �شتوجتارت .كما ت�ضم العا�صمة �أ�سمرا مزيجا فريدا من فنون العمارة الأوروبية
والأفريقية .وعلى �سبيل املثال ،كاتدرائية «�إندا ماريام» ،التي بنيت يف عام  ،1938جتمع بني حداثة الت�صميم وفن العمارة
يف �رشق �أفريقيا  .وي�شار �إىل �أنه يتم املحافظة على املباين والتخطيط الأ�صلي للمدينة ب�شكل ملحوظ  ،حيث يقول ديني�سون:
"تبدو(املباين) �سليمة متاما ،وك�أنها مدينة يف ثالثينيات �أو �أربعينيات القرن املا�ضي" .ويعود ذلك جزئيا �إىل �أن املباين ال
تعترب تذكارا لفرتة احلكم اال�ستعماري البغي�ضة ،كما هو الأمر يف �أنحاء �أخرى من �أفريقيا .وبح�سب اليون�سكو ،ف�إنه "رغم
(وجود) دليل على ما تركه اال�ستعمار من ب�صمات� ،إال �أن �أ�سمرا اندجمت يف الهوية الإرترية ،لتكت�سب معنى مهما �أثناء �سعيها
من �أجل تقرير امل�صري" .ويف �أثناء فرتتي اال�ستعمار ،الإيطالية والربيطانية الق�صرية ،كانت �أ�سمرا متثل املركز الفكري
لإرتريا ،بح�سب ديني�سون .ثم �صارت رمزا للن�ضال من �أجل اال�ستقالل �أثناء الإ�ستعمار الإثيوبي .ويقول ديني�سون ،الذي كان
�إطاللة على �شارع ال�شهداء مبدينة �أ�سمرا
من بني القائمني على �ضم �أ�سمرا �إىل قائمة مواقع الرتاث العاملي لليون�سكو�« :إن حترير �أ�سمرا يعني حترير البالد… فقد كان
الدافع وراء طلب اليون�سكو ،هو الرغبة يف تطوير املدينة عن طريق االحتفاظ بخ�صائ�صها� ،أكرث من احلفاظ على تاريخها».

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع مفو�ضية الثقافة والريا�ضة
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.
�إنق�ضى العام  2017وتط�أ �أقدامنا على مهل عتبة اليوم
الرابع من العام  , 2018بقلوب ميل�ؤها الأمل والإ�صرار
بغد �أف�ضل  .حتم ًا �شهد العام املن�صرم العديد من الأحداث
ٍ
البيئية �سواء على ال�صعيد املحلي �أو العاملي كان لها �أثرها
الوا�ضح يف �إدارة وحماية و�صيانة البعد البيئي ب�إعتباره
املكمل لأ�ضلع مثلث التنمية امل�ستدامة واملتمثلني يف البعدين
الإقت�صادي والإجتماعي ,ولذا �س�أحاول يف �صفحة اليوم �أن
ا�سرتجع �أهم تلك الأحداث التي �سلط عليها املجتمع الدويل
ال�ضوء وذات الت�أثري املحلي .
� :2017 /01 /18أعلنت اجلمعية العامة للأمم
ً
�سنة دولية لت�سخري ال�سياحة
املتحدة , 2017
ً
مذكرة بالطاقة التي
امل�ستدامة من �أجل التنمية
قدما بخطة
حتملها ال�سياحة وقدرتها على الدفع ً
التنمية امل�ستدامة لعام  2030و�أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�رش .هذا وقد كانت "
ً
ؤولية
قطاع �سياحي �أكرث م�س�
فر�ص ٌة فريدة لبناء
ٍ
والتزاما ُي ِّ
�سخر طاقته الهائلة من حيث االزدهار
ً
االقت�صادي والدمج االجتماعي وال�سالم والتفاهم
واحلفظ الثقايف والبيئي" .هذا وقد روجت ال�سنة
الدولية لدور ال�سياحة يف املجاالت الأ�سا�سية
التالية:
النمو االقت�صادي ال�شامل وامل�ستدام
/1
ّ
 /2الدمج االجتماعي وتوليد فر�ص العمل
واحلد من الفقر
ّ
 /3كفاءة املوارد واحلماية البيئية وتغيرّ
ُ
املناخ
والتنوع الثقايف والرتاث
الثقافية
القيم
/4
ّ
الثقايف
 /5والتفاهم املتبادل وال�سالم والأمن
� :2017 /01 /26إ�ستهلت ارتريا العام 2017
 ,ويف ال�ساد�س والع�رشين من يناير منه بيئي ًا
 ,وذلك عرب �إ�صدارها املر�سوم الت�رشيعي رقم
 179/2017واملعنون " املر�سوم الإرتري حلماية
و�إدارة البيئة و�إطار �إعادة ت�أهيلها "  .وقد متثلت
�أهم �أهداف املر�سوم املذكور يف البنود التالية :
� /1إقامة �أ�س�س ادارية للبيئة وقوانني حمايتها
وتقدميها �إىل امل�ؤ�س�سات والأجهزة الت�رشيعية
بغر�ض تطبيقه وتفعيلها .
 /2و�ضع �إطار لل�سيا�سة البيئية تتوافق مع
التنمية امل�ستدامة
� /3ضمان وت�شجيع م�ستوى عايل من امل�شاركة
ال�شعبية يف املحافظة وحماية البيئة و
تعزيزها
� /4إقامة ا�س�س وا�ضحة مل�ساهمة وتعاون
ارتريا الفعال دولي ًا والإ�ستفادة من اجلهود
الدولية حلماية البيئة
كما �أعطي املر�سوم املذكور ال�صالحية الكاملة
وال�شاملة للتن�سيق والتعاون يف �إدارة وحماية
البيئة امل�ستدامة للمجل�س الوطني للبيئة
والذي ي�ضم مدراء عاميني لثمانية وزارات
ذات �صلة بالبيئة كالأرا�ضي واملياه والبيئة
وكذلك ال�صحة والزراعة والطاقة والتعدين
�ش ُع
والرثوة البحرية وغريها .
ُ
وي رَ ِّ
املجل�س املذكور " �أولويات الأهداف
الوطنية وغايات حماية البيئة
وتعزيزها وا�ضع ًا يف الإعتبار
الأرا�ضي
تو�صيات وزير
واملياه والبيئة "  .بالإ�ضافة
�إىل �أنه يراجع التقارير حول
حالة البيئة الوطنية وكافة
موجهات �إدارة خطة البيئة
املتكاملة وخطة العمل املقدمة
من قبل وزير الأرا�ضي واملياه
والبيئة.
� :2017 /03 /22إحتفل
املجتمع الدويل يف الثاين
والع�رشين من مار�س اجلاري
باليوم العاملي للمياه حتت
�شعار " املياه وال�رصف
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ال�صحي "  .ويتم يف هذه املنا�سبة ت�سليط
ال�ضوء على على جانب حمدد من املياه العذبة
واملتعلق مب�س�ألة التعاي�ش بني املياه وال�رصف
ال�صحي يف ال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
فعلى �سبيل املثال ال احل�رص  ,ي�شري اخلرباء يف
هذا املجال �إىل �أن م�س�ألة توفر دورات املياه
ال�صحية تعد �إحدى �أهم التحديات التي تواجه
ً
خا�صة و�أن ال�رصف ال�صحي ذو
املجتمع الدويل
عالقة مبا�رشة مب�س�ألة توفري املياه النظيفة .
وجراء ذلك تعر�ضت كرامة الإن�سان للإنتهاك يف
العديد من املحاور ذات ال�صلة و تف�شت الأمرا�ض
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلها �أحد �أهم �أ�سباب وفيات
الأطفال  .لذا البد من �أن تت�ضافر اجلهود الدولية
للحد من ظاهرة التغوط يف العراء وتوفري مرافق
�صحية للجميع .
ويوفر الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة واملتعلق بكفالة توفري املياه
وخدمات ال�رصف ال�صحي للجميع و�إدارتها على
نحو م�ستدام� ,إطار ًا ملعاجلة م�س�ألة احلاجة �إىل
احل�صول على هذه اخلدمات
� :2017 /05 /22إحتفلت الأ�رسة الدولية
يف الثاين و الع�رشين من �شهر مايو اجلاري
باليوم الدويل للتنوع البيولوجي حتت �شعار
" التنوع البيولوجي وال�سياحة امل�ستدامة
 ,وذلك بالتزامن مع �إعتبار �سنة � 2017سنة
دولية لل�سياحة امل�ستدامة والتنمية  .ويدعم
التنوع البيلوجي �سبل معي�شة ال�شعوب والتنمية
امل�ستدامة يف جميع الن�شاطات ,مبا يف ذلك
القطاعات االقت�صادية مثل الزراعة والغابات
و ا ل�سيا حة
وم�صائد الأ�سماك
و غري هم .

ووقف فقدان التنوع البيولوجي ,يعني اال�ستثمار
يف ال�شعوب ,وحياتهم ورفاهيتهم .
� :2017 /05 /22إحتفل املجتمع الدويل
يف ال�سابع ع�رش من يونيو اجلاري  ,باليوم
العاملي ملكافحة اجلفاف والت�صحر  2017حتت
�شعار " تدهور الأرا�ضي والهجرة "  .وي�سلط
االحتفال هذا العام ال�ضوء علي معاجلة الكيفية
التي ميكن بها للمجتمعات املحلية بناء القدرة
على ال�صمود �أمام التحديات الإمنائية املتعددة
اجلوانب من خالل مكافحة الت�صحر وتدهور
الأرا�ضي  .ال �شك يف �أن م�س�ألة تدهور وتعرية
الرتبة يف ارتريا ت�شكل �أكرث امل�شكالت البيئية
احلرجة التي تواجهها  ,الأمر الذي �إ�ستدعى
�رضورة مواجهتها من قبل ال�شعب و احلكومة
ً
خا�صة و�أن لتدهور الرتبة �أبعاد ًا
ب�صورة م�شرتكة
خمتلفة �إجتماعية و �إقت�صادية و تقنية  ,لذا فقد
�صممت ارتريا و وو�ضعت خططها ال�سيا�سية
املنا�سبة لكل تلك الأبعاد .
وت�ؤكد اليون�سكو على �أن عبارة " �أر�ضنا وطننا
وم�ستقبلنا"  ,يجب �أن تكون �شعارنا اليوم يف
جميع �أعمالنا  ,وال �سيما يف ما يخ�ص مكافحة
الت�صحر .وا�سرت�سلت ال�سيدة ايرينا قائلة �أنه
" ال يفت�أ دور التغريات البيئية يف دفع النا�س
�إىل الهجرة والنزوح يف جميع �أرجاء العامل ,
يزداد و�ضوح ًا يوما بعد يوم  ,وال يفت�أ احتمال
ا�ضطرار �أعداد هائلة من النا�س �إىل هجر بلدانهم
واللجوء �إىل غريها من جراء العوامل البيئية
يذكر بانتظام باعتباره �أحد �أ�سو�أ العواقب
املحتملة لتغري املناخ "  .و�أ�ضافت �أنه "

�سيتفاقم هذا الأمر بالت�أكيد� ,إذ حذرت �أمانة
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر من
احتمال ت�سبب الت�صحر بحلول عام  , 2030يف
نزوح  135مليون �شخ�ص  ,ف�ض ًال عن انتقال 60
مليون �شخ�ص من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب
ال�صحراء الكربى �إىل �شمال �أفريقيا و�إىل �أوروبا.
وتبني هذه التوقعات �أن املناطق القاحلة و�شبه
القاحلة �ستكون �أ�شد املناطق ت�رضر ًا من الت�صحر
و�ست�شهد �أكرث حركات الهجرة والنزوح" .
 :2017 /09 /16هدفت �إحتفاالت العام 2017
باليوم الدويل للحفاظ على طبقة الأوزون حتت
�شعار " رعاية جميع �أ�شكال احلياة حتت ال�شم�س"
� ,إىل ت�سليط ال�ضوء على حقيقة �أنه " مل ي�ساعد
التخل�ص التدريجي من الإ�ستخدام املحكم للمواد
امل�ستنزفة للأوزون والإختزال ذات ال�صلة ,
على حماية طبقة الأوزون لهذا اجليل والأجيال
املقبلة فح�سب  ,بل �أ�سهم كذلك �إ�سهام ًا كبري ًا
يف اجلهود العاملية الرامية �إىل الت�صدي لتغري
املناخ  ,وعالوة على ذلك  ,ف�إنه يحمي �صحة
الإن�سان والنظم الإيكولوجية عن طريق احلد من
الأ�شعة فوق البنف�سجية ال�ضارة من الو�صول �إىل
الأر�ض " .
� :2017 /10 /16إحتفل املجتمع الدويل عرب
برنامج الأغذية العاملي يف ال�ساد�س ع�رش من
�أكتوبر 2017باليوم العاملي للغذاء حتت �شعار
" فلنغري م�ستقبل الهجرة  :ن�ستثمر يف الأمن
الغذائي والتنمية الريفية "  .حيث �سلط ال�ضوء
على مدى ت�أثري التغذية ال�سليمة يف حتول الأفراد
واملجتمعات واالقت�صادات و�رضورة االهتمام
بها باعتبارها �أ�سا�س لكافة اجلهود التنموية .
وغالب ًا ما يكون النزوح �أو الهجرة غري الطوعية
نتيجة للجوع و�شعورهم ب�أنهم ال ميلكون ما
يكفي من الغذاء �أو الفقر �أو �آثار تغري املناخ
�أو ال�رصاع  .هذا وقد �أكدت اجلهات الدولية ذات
ال�صلة على �أنه " ال يفت�أ دور التغريات البيئية
يف دفع النا�س �إىل الهجرة والنزوح يف جميع
�أرجاء العامل  ,يزداد و�ضوح ًا يوما بعد يوم ,
وال يفت�أ احتمال ا�ضطرار �أعداد هائلة من النا�س
�إىل هجر بلدانهم واللجوء �إىل غريها من جراء
العوامل البيئية يذكر بانتظام باعتباره �أحد
�أ�سو�أ العواقب املحتملة لتغري املناخ "  .كما
�أ�شار اخلرباء و املهتمني ب�شئون الهجرة البيئية
� ,إىل �أن حمور الرتكيز ما زال ين�صب على
حماولة �إثبات قابلية العوامل البيئية لأن تكون
�سبب ًا قائم ًا بذاته للدفع على النزوح و الهجرة .
ويف هذا ال�سياق ف�إنهم ي�شريون �إىل �أن املجتمع
الدويل ما زال بحاجة ما�سة �إىل زيادة وعيه ب�أن
" التغريات البيئية متثل �سبب ًا هام ًا من �أ�سباب
حركات هجرة املجموعات الب�رشية بالإ�ضافة
�إىل �أنها تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف هذا ال�سياق.
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العدد ()76

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�أبرز الأحداث الريا�ضية على ال�صعيد العاملي لعام  :2017اجلزء الثاين والأخري
ودع العامل عام  ،2017وعلى ال�صعيد الريا�ضي �شهد العام
املن�رصم جمموعة من الأحداث والبطوالت الريا�ضية الكبرية
التي جمعت املتعة والإثارة واحلما�س.
وامتزجت الأحداث الريا�ضية بدموع من الفرح واحلزن ،ومن
هنا ن�ستعر�ض �أمامكم �أبرز الأحداث الريا�ضية التي �شهدتها
خمتلف الألعاب حول العامل.
يتوج ببطولة ك�أ�س العامل للقارات بعد
 منتخب �أملانياّ
فوزه على نظريه الت�شيلي بنتيجة هدف يتيم على ملعب "�سان
بطر�سبورغ".
 منتخب الكامريون يح�صد لقب بطل ك�أ�س �أمم �أفريقيا لكرةالقدم بعد تغلبه على منتخب م�رص بنتيجة هدفني مقابل هدف
للأخري ،يف الغابون.
 ريال مدريد الإ�سباين بطال لدوري �أبطال �أوروبا للمو�سمالثاين على التوايل وللمرة الـ 12يف تاريخه ،بعد فوزه
باملباراة النهائية على يوفنتو�س بالنتيجة .4-1
يتوج بلقب الدوري الأوروبي
 مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزيّ
"يوروبا ليغ" على ح�ساب �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي ،بعد فوزه
عليه بنتيجة هدفني نظيفني يف املباراة النهائية التي احت�ضنها
ملعب "فراندز �أرينا" يف العا�صمة ال�سويدية �ستكوهومل.
 ريال مدريد يحرز لقب ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي للمرة الرابعةيف تاريخه ،بعد فوزه على مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
بالنتيجة .2-1
 ت�شيل�سي بطال للدوري الإجنليزي املمتاز "الربميريليغ"للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه.
 ريال مدريد بطال لدوري الدرجة الأوىل الإ�سباين للمرة الأوىلمنذ عام  2012وللمرة الـ 33منذ ت�أ�سي�سه.
 يوفنتو�س بطال لدوري الدرجة الأوىل الإيطايل للمرةال�ساد�سة على التوايل والـ 33يف تاريخه.
 بايرن ميونخ بطال لدوري الدرجة الأوىل الأملاين للمو�سماخلام�س على التوايل وللمرة الـ 27يف تاريخه.
 موناكو بطال لدوري الدرجة الأوىل الفرن�سي بعدما غاب عنخزائنه منذ  17عاما وللمرة الثامنة يف تاريخه.
 ريال مدريد يح�صد بطولة ك�أ�س العامل للأندية للمرةاخلام�سة يف تاريخه بعد فوزه على فريق غرمييو الربازيلي
بالنتيجة  1-0على ملعب مدينة زايد الريا�ضية ب�أبو ظبي.
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يح�صد جائزة �أف�ضل العبيف القارة الأوروبية املقدمة من االحتاد الأوروبي ،كما الكرة
الذهبية للمرة الثانية على التوايل واخلام�سة يف م�سريته
الكروية بعد تفوقه على الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
 الفرن�سي زين الدين زيدان يح�صد لقب �أف�ضل مدرب يفالعامل.
 الإيطايل جيانلويجي بوفون يح�صد لقب �أف�ضل حار�س مرمىيف العامل.
 الأرجنتيني ليونيل مي�سي يح�صد جائزة احلذاء الذهبيللمرة الرابعة يف م�سريته الكروية بعد ت�صدره قائمة هدايف
الدوري الإ�سباين والدوريات الأوروبية باملو�سم املا�ضي.
 املنتخب الإجنليزي يحرز لقب ك�أ�س العامل حتت  20عاماللمرة الأوىل يف تاريخه ،وذلك بعد فوزه يف النهائي على
منتخب فنزويال بنتيجة هدف يتيم.
 منتخب فرن�سا يحرز لقب ك�أ�س العامل لكرة اليد للمرةالثانية على التوايل وال�ساد�سة يف تاريخه ،بعد فوزه على
نظريه منتخب الرنويج.
 اختتام مناف�سات بطولة العامل لألعاب القوى بظهور عربيمقبول ،و�سط ح�صول الدول العربية امل�شاركة على  6ميداليات
يف م�سابقات خمتلفة.
 الإ�سباين رافاييل نادال يت�صدر ت�صنيف قائمة العبي التن�سيف العامل.
يتوج بلقب بطل دوري �أبطال
 الوداد الريا�ضي املغربيّ
�أفريقيا للمرة الثانية على التوايل بعدما غاب عن خزائنه منذ
العام .1992
 فريق �أوراوا ريد دياموندز الياباين يتوج بدوري �أبطال�آ�سيا للمرة الثانية يف تاريخه بعد فوزه على الهالل ال�سعودي
بنتيجة هدفني مقابل هدف.
يتوج بطال لك�أ�س االحتاد الآ�سيوي للمرة
 فريق القوة اجلوية ّالثانية على التوايل بعد فوزه يف النهائي على ا�ستقالل دو�شنبه
من طاجيك�ستان بالنتيجة .1-0
يتوج بجائزة �أف�ضل العب يف
خريبني
 الالعب ال�سوري عمرّ
�آ�سيا لعام  ،2017لتكون هذه املرة الأوىل التي يحقق فيها العب
�سوري اجلائزة الفردية الأهم على م�ستوى القارة الآ�سيوية.
 لوي�س هاميلتون يتوج بطال للعامل يف "الفورموال وان"للمرة الرابعة يف تاريخ م�شاركاته.
 -حممد �صالح يفوز بجائزة �أف�ضل العب �أفريقي.
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�إنق�ضى عام  2017حافال بجملة من االلقاب والتتويجات االرترية باملحافل العاملية

م�شاركات خارجية مرموقة وبطوالت حملية عامرة باملناف�سات

مايو
خطف بطل ارتريا دانئيل تخلي هيمانوت
الأنظار يف �إفتتاحية جريو دي �إيطاليا � ،إذ
�إن�ضم اىل جمموعة �إنفرادية �شقت طريقها
يف املقدمة معظم �أرباع ال�سباق  ،ليتمكن
بعد ذلك من التتويج ب�سباقات العقبة
وح�صد ر�صيد نقاطي بلغ  3نقاط مكنه يف
التواجد باملركز الثالث يف ترتيب الدراجني
لهذه الفئة الذي يت�صدره الدراج االيطايل
�سيزاري بينديتي من فريق بورا ويف جعبته
 9نقاط.
زرئي �سناي ي�سطع يف م�شروع نايكي
�سجل العداء الكيني �إيليود كيبت�شوغي
�أ�رسع زمن يف تاريخ �سباق املاراثون عندما
قطع امل�سافة ،يف �ساعتني و 24ثانية لكنه
مل ي�ستطع ك�رس حاجز ال�ساعتني.
وكان العداء االرتري املخ�رضم زرئي
�سناي تد�سي طرفا يف هذا امل�رشوع الطموح
 ،وقدم م�ستويات عالية  ،مدونا رقم زمني
قيا�سي لكنه مل ينال االعرتاف ال�رشعي
االحتاد الدويل للعبة لعدة �أ�سباب.
ختام دورة ت�أهيلية ملدربي كرة القدم
بهدف االرتقاء بالكفاءات التدريبية يف
من�شط كرة القدم � ،أقام مكتب املفو�ضية
ال�ش�ؤون الريا�ضية باالقليم االو�سط
بالتعاون بينه واالحتاد العام لكرة القدم ،
دورة ت�أهيلية للمدربني يف امل�ستوى االول.
الدورة التي حا�رض فيها خبريا اللعبة
جنا�ش تخليت وامانئيل ماتيو�س بال�شقني
النظري والتطبيقي �إ�ستغرقت �أ�سبوعني
كاملني مب�شاركة ( 116متدربا).
وجوه جديدة بواجهة ماراثون اال�ستقالل
حقق العداء الفردي ت�سفيت كفلي
ماريام لقب ماراثون �أ�سمرا لعام 2017م
التي �أقيمت متجيداً للذكرى ال�ساد�سة
والع�رشين لعيد اال�ستقالل املجيد الرابع
والع�رشين من مايو ب�شوارع العا�صمة ا�سمرا
وو�سط م�شاركة متنوعة �ضمت الكبار
وال�صغار ،فيما كانت العداءة كخوب
ت�سفاقابر على قدر التحديات بتحقيقها
زمنا تخطى التوقعات ب�أ�شواط...
قرماي قرب �سال�سي يفوز ب�سباق برين
فاز العداء الأرتري قرماي قرب �سال�سي
ب�سباق غرون برين مل�سافة ع�رشة �أميال ،
وقد قطع العداء قرماي م�سافة ال�سباق الذي
نظم يف الثالث ع�رش من مايو اجلاري يف 49
دقيقة و 25ثانية لي�سجل بذلك ك�أ�رسع عداء
يف ال�سباق.
منتخب ال�شباب يعود من بطولة �شرق افريقيا
للعدو بنتائج متميزة
بعيد م�شاركتها املظفرة وحتقيقها
نتائج مرموقة ببطولة العاب القوى لل�شباب
ملنطقة �رشق افريقيا التي �أقيمت يف الفرتة
من  12واىل  14من مايو اجلاري  ،عادت بعثة
منتخبنا الوطني ب�سالم اىل �أر�ض الوطن.
مناف�سات على �شرف الإ�ستقالل بعن�سبا واجلنوبي
�أختتمت يوم احلادي والع�رشين من مايو
احلايل مناف�سات بطولة االقليم اجلنوبي
على �رشف الذكرى ال�ساد�سة والع�رشين لعيد
اال�ستقالل املجيد بحا�رضة االقليم مدينة
مندفرا.
البطولة التي جرت يف من�شطي الدراجات
الهوائية وكرة ال�سلة �إحت�ضنتها ثالث مدن
هي عدي قيح  ،دقمحري ومندفرا .

دورة تدريبية للمدراء الفنيني يف كرة القدم
ب�شمال البحر االحمر
�أختتمت الدورة التدريبية للمدراء
الفنييني يف كرة القدم التي جرت مبدينة
م�صوع وحا�رض فيها خرباء اللعبة �أمانئيل
ماتيو�س ونقا�ش تخليت.
و�شارك يف الدورة التي نظمت على
ال�شقني النظري والتطبيقي  37مدربا ومن
الالعبني ال�سابقني و 13طبيب.
�إختتام دورة تدريبية يف لعبة ال�شطرجن
اختتمت دورة تدريبية حول التحكيم يف
من�شط ال�شطرجن مب�شاركة �أكرث من ع�رشين
دار�سا ً.
وحا�رض يف الدورة احلكم الدويل امل�رصي
ح�سن خالد ،حيث قدم �رشح حول كيفية
التجهيز وتنظيم املناف�سات والتعامل
مع �ساحة اللعب والتعرف على قوانني
ال�شطرجن .
�إقامة �سباق للهجن مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
متجيدا و�إحتفاءا للذكرى ال�ساد�سة
والع�رشين لعيد اال�ستقالل املجيد نظمة
بطولة �سباق الهجن مبديرية ت�سني.
الغاية العليا من وراء تنظيم هذه
الفعالية التي تقام �سنويا تزامنا مع �أعياد
اال�ستقالل  ،ت�صب يف بوتقة تطوير وتنمية
ريا�ضة �سباقات الهجن بالبالد ح�سب ما�أكد
امل�سريين  ،لي�شريوا ب�أن رقعة امل�شاركة
كانت �أكرب بكثري من �سابقاتها.
مواهب فذة ت�سطع باملهرجان الريا�ضي التا�سع
للن�شءيف االقليم االو�سط
نظم املهرجان الريا�ضي التا�سع للن�شء
باالقليم االو�سط الذي جرى على �رشف
ذكرى عيد اال�ستقالل وبح�ضور لفيف
من الوزارء وامل�س�ؤولني وقادة اجلي�ش
واملدعوين على ا�ستاد ا�سمرا الدويل.
املنا�سبة التي د�أب عليها القائمني
مب�رشوع تن�شئة و�صقل املواهب الريا�ضية
باالقليم االو�سط (، )Grass roots
�إخراجها ب�صورة جميلة يف كل عام  ،مل تخرج
عن العادة املعهودة هذا العام ومل تخالف
نظرياتها يف االعوام ال�سابقة  ،حيث حظيت
مب�شاركة عالية من االطفال والرباعم
و�أولياء �أمورهم الذين �شغروا م�ساحات
وجوانب �إ�ستاد ا�سمرا الدويل .
الثنائي االرتري ي�شارك �سباق �إيطاليا
توج الهولندي توم دومولني ،مت�سابق
فريق �صن ويب ،ب�أول �ألقابه يف ال�سباقات
الكربى ،بعد تفوقه على مناف�سيه
الرئي�سيني يف املرحلة الأخرية� ،ضد ال�ساعة
ل�سباق �إيطاليا للدراجات.
وجاء جنم منتخبنا الوطني االول دانئيل
تخلي هيمانوت باملركز (، )56بينما نال
زميله يف الفريق ومواطنه ناتنائيل برهاين
املركز (. )137
يونيو
يو�سيف تخالي يبدع يف م�ضمار املانيا
�سطر العداء االرتري يو�سيف تخالي
�إجنازا فريدا من نوعه بتتويجه بلقب �سباق
اجلبال الذي �أقيم ب�أملانيا.
الأ�سمنت يتوج بلقب مدينة م�صوع
�أ�سدل ال�ستار عن �أخر فوا�صل بطولة كرة
القدم مبدينة م�صوع التي توا�صلت ملدة 3
�أ�شهر  ،بح�ضور كبار امل�سو�ؤلني يف احلكومة
واجلبهة وح�شد كبري من الريا�ضيني وع�شاق

اللعبة .
وتوج فريق
ا ال �سمنت
بلقب البطولة
ا لكر و ية
التي �شهدت
م�شاركة 11
فريق وعرفت
مناف�سة قوية
وندية كبرية
حتى �أمتارها
االخرية.
يق
فر
براعم "الرابع
والع�شرين مايو"
لك�أ�س
بطال

اال�ستقالل  26بجدة
نظم االحتاد الريا�ضي مبدينة جدة بطولة
ريا�ضية مبنا�سبة ك�أ�س الذكرى ال�ساد�سة
والع�رشين لعيد اال�ستقالل  ،لفئات الرباعم
وال�شباب والكبار.
ور�شة عمل لرفع امل�شاركة الن�سوية يف الريا�ضة
عقدت ور�شة عمل حول تن�شيط وتطوير
امل�شاركة الن�سوية يف الريا�ضة  ،يف �إطار
الت�ضامن االوملبي واللجنة االوملبية
االرترية.
و�شارك يف الور�شة التي �إ�ستمرت لثالث
�أيام متوا�صلة مايربو من  40م�شاركة قدمن
من كافة �أقاليم البالد.
دندن و االو�سط يقت�سمان كعكة التتويجات
بالبطولة الوطنية للقوى
�أختتمت ب�إ�ستاد ا�سمرا الدويل مناف�سات
الن�سخة ال�ساد�سة والع�رشين للبطولة
الوطنية اللعاب القوى التي ينظمها االحتاد
العام للعبة يف امل�ضمار وامليدان بعد
مناف�سات ا�ستمرت لثالثة ايام .
وبرزت يف بطولة هذا العام حقائق
وم�ستجدات �أبرزها تن�صيب منتخب (دندن)
بطال بالمنازع الول مرة يف تاريخه بعيد
�إكت�ساحه من�صات التتويج يف فئة الرجال
� ،أما يف مناف�سات ال�سيدات فكانت الريادة
من منتخب االقليم االو�سط.
�أمانئيل يحقق مركز الو�صافة يف �إيطاليا
برهن الدراج االرتري ال�شاب �أمانئيل
قرب�إذقابهري دراج فريق دامين�شن داتا
الرديف على �إمكانياته الرفيعة يف الوقت
الراهن  ،ب�إقتنا�صه املركز الثاين يف
�سباق (كوبا دال ب�سا االيطايل) للدراجات
الهوائية.
اىل ذلك توج الدراج االرتري �أمانئيل
قرب�إذقابهري بالقمي�ص ال�رشيف اخلا�ص
ب�أ�سد العقبة يف طواف هوجنري للدراجات
الهوائية الذي نظم بالنم�سا.
مياين هيلي �سال�سي يك�سر الرقم القيا�سي
املحلي ل�سباق 3االف موانع
�سجل العداء االرتري ال�شاب ظرف زمني
قدره  ، 8:11.22حمطما ً الرقم القيا�سي
االرتري وال�شخ�صي يف �أن واحد  ،مت�أخرا
بفارق  5ثواين فقط عن الرقم القيا�سي

اجلديد لهذا العام  ،يف لقاء روما الدويل
اجلولة الرابعة من الدوري املا�سي لألعاب
القوى.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

تد�شني مركز ريا�ضي ب�إقليم جنوب
البحراالحمر
يف �سبيل اجلهود الرامية للدفع
بعجلة املنا�شط الريا�ضية ب�إقليم جنوب
البحراالحمر  ،مت تد�شني مركز للتدريب
الريا�ضي مت �إن�شاءه بالقدرات املحلية.
زمنف�س �سلمون ي�ضم لقب ك�أ�س اال�ستقالل اىل
خزائنه من الألقاب
ظفر دراج فريق االت�صاالت زمنف�س
�سلمون بلقب بطولة ك�أ�س اال�ستقالل
للدراجات الهوائية �إثر فوزه باملركز االول
يف املرحلة الثانية واخلتامية.
�سباق للعدو مبنا�سبة ذكرى ال�شهداء
�أقيم �سباق للعدو مبنا�سبة ذكرى

الع�رشين من يونيو يوم ال�شهداء مب�شاركة
كافة الفئات العمرية.
التظاهرة التي نظمتها جلنة تنظيم
االحتفاالت وبدعم من �أ�سطورة �سباق
القوى بالبالد العداء  /زرئي �سناي تد�سي
 ،عرفت م�شاركة كبرية من الكبار وال�صغار
يف �سباق جماعي مفتوح  ،ليتوج عداء
االقليم االو�سط برهاين ت�سفاي ويف �سباق
ال�سيدات  ،حققت العداءة كخوب ت�سفاقابر
من منتخب االقليم االو�سط ثاين تتويج لها
بعد االوىل يف ماراثون اال�ستقالل .
عمرببب بطل اال�ستقالل لكرة ال�سلة
�أختتمت مناف�سات بطولة االقليم االو�سط
لكرة ال�سلة بتتويج فريق عمرببب لقب
الدرجة االوىل لفئة الرجال  ،بينما ظفرن
�سيدات اخلطوط اجلوية بدرع اال�ستقالل يف
فئة ال�سيدات.
البحراالحمر يتوج بك�أ�س اال�ستقالل
بلغت عجلة مناف�سات ك�أ�س اال�ستقالل
لكرة القدم باالقليم االو�سط �أخر
منعطفاتها بتتويج البحراالحمر بثالث
�ألقابه يف البطولة.
عائلة دب�ساي حتتكر من�صات التتويج يف
�إفتتاحية بطولة ارتريا
على �ضجيج االطارات وهتافات
امل�شجعني �..إنطلقت �صباح �أم�س اجلمعة
�أوىل ف�صول االثارة والت�شويق بالبطولة
الوطنية اللعاب الدراجات الهوائية من
خالل �سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة يف م�ضمار
ظظرات  -ظعدا كر�ستيان بالعا�صمة
ا�سمرا.
�أقيمت البطولة ال�سنوية للدراجات
الهوائية بالعا�صمة ا�سمرا  ،ويف �سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة �شهد ت�سطري � 3إخوة

من عائلة دب�ساي جناحات كبرية بتفوق
كال من خم�سب دب�ساي مو�سانا دب�ساي

ويعقوب دب�ساي على التوايل يف ال�سباقات
التي �أقيمت يف اليوم االول من البطولة
،وهي ظاهرة مل ت�ألفها اجلماهري االرترية يف
حاالت �سابقة.
ويف �سباق الطريق الذي جرى يف اليوم
الثاين  ،نال الدراج مريون �أبرهام من فريق
االت�صاالت بلقب ال�سباق.
يوليو
هيمنة �أو�سطية على التتويجات يف ختام �أ�سبوع
الريا�ضة املدر�سي
�أ�سدل ال�ستار عن الن�سخة الثانية ع�رش
للأ�سبوع الوطني للريا�ضة املدر�سية و�سط
ح�ضور كبري من امل�س�ؤولني وامل�رشفني
الريا�ضيني وطالب املدار�س.

البطولة التي �إنطلقت حتت �شعار
"املدار�س�..أ�سا�س الريا�ضة" � ،شهدت على
مدار �أ�سبوع كامل مناف�سة حامية الوطي�س
بني �ألف ريا�ضي وريا�ضية مثلوا �أقاليم
البالد ال�ست وكليات االقت�صاد والزراعة يف
�أربعة منا�شط هي كرة القدم  ،كرة الطائرة ،
ال�سلة والعاب القوى .
نتائج متباينة يف مونديال القوى للنا�شئني
�شاركت العاب القوى االرترية ببطولة
العامل للعدو للنا�شئني ملا دون ال�سابعة
ع�رش التي جرت فعالياتها يف العا�صمة
الكينية نريوبي يف الفرتة من الثاين ع�رش
ولغاية ال�ساد�س ع�رش من يوليو اجلاري.
�أغ�سط�س
ح�ضور الفت يف م�ضامري الدراجات العاملية
توا�صل احل�ضور االرتري يف م�ضامري
الدراجات الهوائية العاملية ب�شكل قوي
ومن خالل �أداء الفت مع فرق �إحرتافية
كربى.
دورة ملدربي كرة القدم بامل�ستوى الثالث
�أختتمت الدورة الت�أهيلية التي نظمت يف
امل�ستوى الثالث ملدربي كرة القدم .
وا�ستمرت الدورة التي �أقيمت بال�شقني
النظري والتطبيقي ملدة ترتاوح �أ�سبوعني
و�شارك فيها  44متدربا.
�سلة عمرببب تتوج بلقب الدوري العا�صمي
توج عمرببب بلقب دوري الدرجة االوىل
لكرة ال�سلة باالقليم االو�سط عقب تفوقه
على مناف�سه فريق �سيتي �سنرت.
ومتكن عمرببب من حتقيق لقب البطولة
العا�صمية للمرة االوىل يف تاريخه عقب
تفوقه على مناف�سه يف املواجهات النهائية
للبطولة �سيتي �سنرت .
�إ�سدال �ستار الدوري العا�صمي بتتويج فريق
دندن بلقب البطولة
�أ�سدل با�ستاد ا�سمرا الدويل على ن�سخة
2016/2017م لدوري الدرجة االوىل لكرة
القدم باالقليم االو�سط .
و�شهدت املنا�سبة ت�سليم درع البطولة
للمتوج �سلفا بلقب البطولة فريق دندن.
بعثة منتخبنا الوطني للقوى تعود للوطن
عادت بعثة منتخبنا الوطني اللعاب
القوى �إىل �أر�ض الوطن عقب م�شاركتها
ببطولة العامل اللعاب القوى التي
�إ�ست�ضافتها (لندن) .
ومن املعلوم حلول العداء االرتري
يوهن�س قربقرقي�ش باملركز ال�سابع يف
�سباق املاراثون  ،اىل جانب �أرون كفلي
الذي نال الرتتيب ال�سابع يف �سباق ع�رشة
االف مرت .
مرهاوي قدو�س ي�شارك لثالث مرة فويلتا ا�سبانيا
للمرة الثالثة يف تاريخه � ،شارك املوهبة
االرترية ال�شابة مرهاوي قدو�س يف دائرة
املناف�سة بطواف ا�سبانيا العريق املعروف
(فويلتا ا�سبانيا).
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غرائب وعجائب
ت�صدر يف كل عام قوائم عديدة يف و�سائل ا�ﻹ عالم وال�صحف و
مواقع
التوا�صل الإجتماعي وغريها … وت�شمل هذه القوائم على �أخر
ا�ﻷ خبار
وا�ﻷ حداث الغريبة واخلارجة عن امل�ألوف  ,من الطبيعة والبيئة �إىل
احليوانات و�أخبار ا�ﻷ ن�سان ومنجزاته وغرائبه .
منها-:
 -1قبيلة تركية مت�شي على �أربعة قوائم بدال من اثنتني
�أثارت هذه القبيلة العديد
من الت�سا�ؤالت �إذ ال تعاين �أي
م�شاكل خلقية �أو جينية �أبدا
� .إمنا هي عادات توارثتها وال
يعرف احد ما �سببها حتى �أفراد
القبيلة �أنف�سهم .

 -2قامت �شركة ميكر بون
الأملانية ب�صناعة نظارة �شم�سية
للذباب
وذلك كدعاية �إعالنية على
مقدرة ال�شركة على ال�صناعة
املتطورة والتعجيزية  .و�أمتنى
لو كانت هذه النظارة طبية
ولي�ست �شم�سية فبع�ض الذباب
يحتاجها كثريا .
 -3مغنية ا�ﻷ وبرا تطلق
الغازات
تقدمت مغتية ا�ﻷ وبرا
ا�ﻷ مريكية ال�شهرية �آمي
هاريت�س بدعوة ق�ضائية �إىل
احلكومة الفيدرالية مفادها
�أنها وبعد �إجراء عملية الوالدة لها �أ�صبحت تطلق الغازات بكرثة مما
يعر�ض مهنتها للخطر …فهي تق�ضي معظم وقتها على امل�سرح .
 -4كلب يعالج العمى بقبلة
انحنت ليزا ريد الفتاة ال�شابة
العمياء من مدينة �أوكالند
يف نيوزيالند لتقبل كلبها قبل
النوم فارتطم ر�أ�سها بالطاولة
بقوة  .ذهبت للنوم ب�أمل يف
الر�أ�س وا�ستيق�ضت �صباحا بعينني مب�صرتني بعد اثني ع�شرة عام من
الظالم الدام�س .فبعد �أن �أ�صيبت ب�ضربة يف ر�أ�سها حني كانت يف عمر
احلادية ع�شر افقدتها الب�صر هاهي ترى من جديد .
 -5لعق ا�ﻷ قدام هواية يعاقب عليها القانون
قامت ال�شرطة الكندية مبالحقة ومطاردة �شخ�ص بالغ من العمر
ثالثني عاما �أطلق عليه لقب العق ا�ﻷ قدام حيث وجهة له تهمة لعق
�أقدام الن�ساء � .إذ يقوم املتهم  ،كما �أفادت �إحدى ال�صحف العاملية ،
بتثبيت الن�ساء ولعق �أقدامهن بتلذذ كبري كما فعل ما باعت ا�ﻷ حذية
التي تقدمت ب�شكوى ق�ضائية �ضده .

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�إ�صطباحة
النجاح هو
�سلم ال احد ي�ستطيع ان
يت�سلقه وهو ي�ضع يديه
فى جيوبه

معانى ا�سماء
معنى ا�سم عزوز
معنى ا�سم عزوز معنى ا�سم عزوز
ا�سم علم وا�سم �أ�رسة عربي مذكر والعزوز هو
ال�شديدة القوة او الكثري الغلبة وهو كذلك تدليع
لال�سم عزيز ،عزوز ا�سم مذكر ،عزوز ا�سم ولد،
وا�صل اال�سم عربي.
معنى ا�سم ياال
معنى ا�سم ياال  :نعومة الب�رشة.
ا�سم ياال ا�سم بنت،
و�أ�صل اال�سم �أعجمي.
معنى �إ�سم ديانا
معنى ا�سم ديانا � :آلهة مقد�سة ,وهي عند
الرومان �آلهة القمر وال�صيد .و�أ�صل اال�سم
التيني.
معنى ا�سم رامز
معنى ا�سم رامز  :الذي يومئ لغريه بالعني
�أو بالإ�شارة �أو باللفظ ,هو الذي يُغري الآخر
ب�إ�شارته ,وقيل الوقور والر�صني والرزين �أو
املنقب�ض و�أ�صل اال�سم عربي.
معنى ا�سم جنوى
معنى ا�سم جنوى  :املناجاة� ,إظهار ما يف
القلب من �أ�رسار وعواطف ،ال�رسّ .و�أ�صل اال�سم
عربي.
معنى �إ�سم الم�س
معنى ا�سم الم�س  :من اللم�س وهو م�س
الب�رشة،
�إ�سم الم�س ا�سم مذكر،
معنى ا�سم �صربي
معنى ا�سم �صربي  :ن�سبة �إىل ال�صرب  ,ال�صبور
املتجلد واحلليم و�أ�صل اال�سم عربي.
معانى ا�سم داليا
معنى ا�سم دالية (داليا)  :دلو ونحوها،
والأر�ض ت�سقى بالدلو ,وقيل �شجرة الكرمة
املت�سلقة املتدلية،
ا�سم بنت ،وهو ا�سم عربي.

زراعة دماغية لزيادة
فعالية الذاكرة الب�شرية

لي�س ابتدا ًء ب�إيلون ما�سك �صاحب الأفكار املجنونة
َ
ولي�س انتها ًء مبعهد
يف هذه احلقبة التي نعي�شها،
َ
ما�ست�شو�ست�س مخَ رج كل ما هو مبتكر يف ع�رصنا،
ولي�س مرورًا على الأبحاث املموّلة من قبل وزارة الدفاع
َ
موجودة مُ ً
ً
الأمريكية .جند يف كل ما ذكرناه ً
�سبقا يف
رغبة
الو�صول ل�شيء ّ
يحفز ذاكرة الإن�سان وينع�شها ،ويبدو � ّأن
لاً
هذا ال�شيء قد حدث فع !
م�ؤخرًا ،مت تقدمي �أحد املنتوجات التي ّ
تو�صل �إليها
دونغ �سونغ �أحد باحثي جامعة كاليفورنيا ،وقد مت
عر�ض هذا اجلهاز على �أحد اجلمعيات الع�صبية التي
ّ
توقعت ظهور فعاليته يف حت�سني الذاكرة الب�رشية.
من �أجل اختبار هذه التقنية اجلديدة ،قام �سونغ
مري�ضا من ُ
امل ّ
ً
�شخ�صني مبر�ض ال�رصع،
بتطويع 20
ومبجرد �أن يتم زرع هذه الرقاقة �ضمن �أدمغتهم ،تبد�أ
فورًا بجمع معلومات عن ن�شاط دماغ ال�شخ�ص ،محُ ّف ًزة
بذلك عمل الذاكرة ق�صرية وطويلة الأمد.
وقد ا�ستطاع القائمون على التجربة ،معرفة الأماكن
والأمناط التي قامت بتحفيز الذاكرة؛ وذلك من �أجل
�إنعا�شها وحتديدها بدقة خالل التجارب القادمة ،التي
انبثقت على �شكل تط ّور و�صل لدرجة  15%من �سعة
الذاكرة الأ�صلية!
ف�رصّح �سونغ حينها � ّأن العلماء ما عليهم �سوى �أن
يكتبوا الرمز الع�صبي ،ومن ثم تقوم الرقاقة بتحفيز
املنطقة املوافقة لها!
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�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

وفاء كلبة...
�أنقذت خدمات حماية احليوان يف
املجر كلبة بعد �أن عرث عليها جال�سة
بجانب جثة مالكتها التي توفيت قبل
�أ�سابيع.
وقال جابور باتاكي مدير جمموعة
�أالمتينتو لإنقاذ احليوانات اليوم
اجلمعة �إن الكلبة التي تبلغ من العمر
ت�سعة �أعوام وتدعى زازا كانت تعاين
من جفاف �شديد عندما عرث عليها يف
�شقة يف بوداب�ست يوم الأربعاء لكنها
الآن تتح�سن.
و�أ�ضاف باتاكي �أنه كان لدى
الكلبة بع�ض الطعام اجلاف لكن
الأطباء قالوا �إنها كانت �ستنفق خالل
يومني لو مل يعرث عليها م�ضيفا �أن
املالكة القت حتفها على الأرجح قبل
�أ�سابيع.
وفتحت ال�رشطة ال�شقة بعد �أن �أبلغ
اجلريان عن �أن املالكة العجوز اختفت
عن الأنظار منذ بع�ض الوقت.
وقال باتاكي “كانت الكلبة
م�ستلقية بجانب اجلثة وكانت هزيلة لدرجة �أنها مل ت�ستطع الوقوف.
ا�ضطررنا حلملها بعيدا” .و�أ�ضاف �أن الكثري من الكالب كانوا �سيموتون
على الأرجح ب�سبب مثل هذه ال�صدمة.
وتابع قوله “لكنها بالأم�س ا�ستطاعت الوقوف مرة �أخرى بل وهزت
ذيلها”.
وقالت ال�رشطة �إن املر�أة توفيت فيما يبدو نتيجة �أ�سباب طبيعية.

برجك اليوم!..
احلمل /للأ�سف اليوم جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن
فكل الأمور حتدث عك�س توقعاتك
عليك �أن تكون �أكرث حكمة يف القرارات املتعلقة بطريقة
�إ�ستثمارك لأموالك عاطفي ًا:جتد نف�سك اليوم يف �أق�صى
درجات .
الثور /قد تثار اليوم الكثري من النقا�شات والتى قد ت�سبب لك امل�شاكل تبدو اليوم �أكرث حيوية
وقوة و ت�سيطر على الأو�ضاع يف العمل ،بع�ض الأمور ت�شغل تثري قلقك وحتاول �أن ت�ساعده بها.
اجلوزاء /عليكي اليوم �أن تكوين �أكرث ليونة و�أن تتجاوبي مع التغريات التى حتدث كي حتمني
نف�سك من املغر�ضني ،للعاطلني عن العمل قد تتاح لكم اليوم الكثري من الفر�ص .......
تعطيك املزيد من احليوية والإندفاع.
ال�سرطان /ت�صلي اىل الكثري من احللول املنطقية يف �إجتماعك اليوم مع ر�ؤ�سائك يف العمل
عاطفي ًا:العائلة تقف اىل جانبك وتدفعك يف �أعطي املزيد من الن�صائح والإر�شادات اىل زمالئك يف
العمل تتمتع اليوم بالكثري من حولك.
الأ�سد /قد ت�ضطرين اىل ال�سفر يف مهمة للعمل خالل اليوم
ال تن�سي املنا�سبات اخلا�صة باحلبيب ف�سوف يفرحه تواجدك معه خاللها.
ت�شعر �أنك غري قادر على التخطيط مل�ستقبلك املهني خالل هذه الفرتة
عليك �أن تكون �أكرث واقعية و�أن ال تفكر فقط يف عواطفك.
العذراء� /أنت ترهقني نف�سك يف العمل وتعملني ل�ساعات مت�أخرة عليكي �أن تراعي و�ضعك ال�صحي
حاويل �أن تخططي لق�ضاء �أم�سية برفقة بعيد ًا عن �ضغوطات العمل .تق�ضي وقت ممتع برفقة زمالء
العمل وتتقرب منهم �أكرث ال ت�ستطيع �أن تبقى �صامت ًا عليك �أن تتخذ موقف .
امليزان /كوين حذره اليوم من التعامالت امل�شبوهة والتزمي مبا يفر�ضه القانون ال تتهوري يف
ردك على احلبيب وخذي وقتك يف التفكري .ت�شعر �أنك ال تتقدم يف عملك عليك �أن ت�سعى نحو هذه
اخلطوة ال تفكر ب�شئ �آخر �سوى الإ�ستمتاع يف عالقتك معه.
العقرب /عليكي �أن تكوين �أكرث حر�ص ًا على �أموالك اليوم بعد فرتة من الإنقطاع .تطلع اليوم
على الكثري من الأمور التى كانت تعترب غام�ضة بالن�سبة لك يف العمل ال تت�أثر بكالم الآخرين
مادمت.
القو�س /يوم �ضاغط يتطلب منك �أن تكوين �أكرث تنظيما لأعمالك و �أن حتددي �أولوياتك فكري
مبا �أنت مقدمة عليه قبل �أن تقويل �أي �شئ بع�ض الأمور تبدو �ضائع ًا بها يف العمل �إ�س�أل �أحد زمالء
العمل لطلب امل�ساعدة �ضغوطات العمل تبعدك و ت�شغلك عنه خالل هذه الفرتة.
اجلدي /البع�ض ي�ضغط عليكي بهدف �أن تغريي من قناعاتك عليك �أن تثبتي على موقفك تعريف
�أن لديك واجبات جتاه �أن تلتزمي بها.ال تدع �أحد ي�ستغلك من داخل العمل ليحقق م�صاحله اخلا�صة
عاطفي ًا:ال تخفي �أية تفا�صيل و�صارحه دائما مبا تراه منا�سب ًا.
الدلو� /أ�صحاب برج الدلو حظك لليوم:املر�أة من برج الدلو مهني ًا�:أنت تتحركني يف الطريق
ال�صحيح فال تدعي �أحد يعيقك اتفاق وان�سجام وبداية موفقة فتجاهل �إنتقادات الآخرين ف�أنت
ت�سري يف الطريق ال�صحيح ت�شعر بال�سعادة للقاءو كل يوم تزيد حمبتك له.
احلوت /كوين �أكرث دقة يف ح�ساباتك املادية و امل�صاريف عاطفي ًا:البع�ض يثري البلبلة حول
كوين حذره .البع�ض يغار من جناحاتك التى حققتها ويكيد لك كن حذر ًا كن كنت تنوي الإرتباط
فهذا هو الوقت املثايل لتقدم على هذه اخلطوة.
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