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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()147

الثمن ( )2نقفة

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

يف الإحتفال باليوم الوطني للت�شجري
ت�صريح احلكومة االرترية
وزير الزراعةيدعو لرت�سيخ ثقافة الت�شجري حول الهجوم على ال�سعودية
يدين ال�شعب االرتري وحكومته الهجوم غري املربر
الذي تعر�ضت له اململكة العربية ال�سعودية،والذي
ي�ستهدف يف نف�س الوقت ال�سالم االقليمي والعاملي.
احلكومة الإرترية �إذ تدين هذا العدوان ،ت�ؤكد على
ت�ضامنها مع �شعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية.

نظم ام�س اخلام�س ع�رش من مايو
االحتفال باليوم الوطني للت�شجري
للمرة الثالثة ع�رش.
واو�ضح من�سق جلنة احلملة
اخل�رضاء ال�سيد /فظوم حقو�س
يف املنا�سبة بان تدمري اال�شجار
واحلياة الربية من الظواهر املقلقة
التي ا�صبحت ت�شكل حتديا ،وقال
"ان مبادرة قوات الدفاع حلماية
املحميات ،واقامة خمتلف امل�ؤ�س�سات
احلكومية امل�شاتل ،تعترب من
االعمال النموذجية هذا العام ،لذلك
يجب تو�سيع هذه املبادرات" .
واو�ضح املدير العام ل�سلطة
الغابات واحلياة الربية ال�سيد /

ابرها قرزا  ،ان اليوم الوطني
للت�شجري يذكر بالعمل اجلاد للقيام
العقابية،واعادة
باالجراءات
النظر يف لوائح العمل ال�سارية،
الن اخلطوات املتخذة �ضد مقتلعي
اال�شجار وتدمري احلياة الربية
ا�صبحت م�شجعة للمخالفني بد ًال من
الت�صحيح.وقال "وجدت �سبع فيلة
مقتولة العام املا�ضي ال�سباب غري
معلومة  ،مايتطلب تن�سيق العمل مع
املواطنني واالدارات ووزارة الزراعة
للحد من هذه الظواهر".وقال وزير
الزراعة ال�سيد /ارفايني برهي "ان
قاطع اال�شجار لي�س الف�أ�س بل العقلية
املتخلفة ،ودعا للدفع برت�سيخ ثقافة

مت ادخال معدات التحاليل الطبية
وتوظيف فنيي التحاليل يف مركز
قلب ال�صحي يف اطار جهود تطوير
اخلدمات ال�صحية يف املديرية.
واو�ضح م�س�ؤول املركز ال�صحي
املمر�ض �سمري ت�سفاي ،ان املر�ضى
كانو ي�ضطرون اىل التوجه اىل فلدارب

وكرن الجراء التحاليل الطبية قبل
ادخال املعدات اىل املركز بداية
هذا العام .يقدم املركز ال�صحي
اخلدمات الكرث من  30الف مواطن يف
رعاية االمومة والطفولة والتطعيم
واخلدمات ال�صحية العامة .ودعا
ال�سكان الكمال امل�رشوع الذي انطلق

الت�شجري لدى االجيال والقيام
بان�شطة ت�شجري وا�سعة يف املنا�سبات
الكبرية ،وتعزيز ان�شطة الت�شجري
التي يقوم بها املجتمع وامل�ؤ�س�سات
واالفراد لالمكانية الكبرية لنموها.
وا�شاد بالزوجان اللذان قاما بغر�س
� 500شتلة يوم زواجهما.
قدمت يف املنا�سبة تقارير تو�ضح
ان�شطة الت�شجري ومنوها ومراقبة
الغابات واحلياة الربية باالرقام ،
وفعاليات فنية حول اهمية اال�شجار
لبيئة �صحية وا�رضار اقتالع اال�شجار
وحمايتها وا�ستخدام املواقد قليلة
ا�ستهالك احلطب.

قـــلب
ادخال معدات للتحليل الطبي يف املركز

�شعـب :طالب ال�صف احلادي ع�شر
يزورون املواقع التنموية والتاريخية
يقوم طالب ال�صف احلادي ع�رش يف مديرية �شعب الذين �سيتوجهون اىل �ساوا
هذا العام الكمال ال�صف الثاين ع�رش ،بربامج للمناف�سة وحتقيق نتائج جيدة.
واو�ضح الطالب ان فعالية برامج التنمية الوطنية ترتكز على الكفاءة الوطنية
وملبادرات ال�شبابية املتفانية ،منادين للدفع بان�شطة التوعية.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قاموا بها لربامج التنمية اجلارية
لتح�سني م�ستوىمعي�شة املواطنني ،وكذلك املواقع االثرية والتاريخية و�سد
قحتيالي وميناء م�صوع وم�سجد ال�صحابة وعدولي�س ومتحف اقليم �شمال
البحر االحمر.
ودعا الطالب لتنظيم مثل هذه الزيارات التعليمية.

تنظيم انتخابات ق�ضات ومدراء
يف �ضاحيتي فورو ومن�صورا

حلل �ضيق غرف املركز ال�صحي .وقال
املمر�ض �سمري "بان ارتفاع الوالدة
يف املركز ال�صحي  ،يعك�س تنامي
الوعي ال�صحي ،داعيا كافة قطاعات
املجتمع للقيام بدورهم لت�شجيع
احلوامل للوالدة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية.

حملة تطعيم ناجحة للما�شية يف لقو عن�سبا

جرت يف � 13ضاحية مبديرية لقو
عن�سبا حملة تطعيم ناجحة للما�شية

بالتعاون بني ادارة املديرية وق�سم
الرثوة احليوانية يف اقليم القا�ش
 بركة.مت يف احلملة تطعيم حوايل
 31الف را�س من املاعز واالغنام
واكرث من  13الف را�س من االبقار
يف الفرتة من الثالث وحتى الثاين
ع�رش من مايو.
واو�ضح م�س�ؤول الرثوة احليوانية
يف اقليم القا�ش -بركة الدكتور
تخلى �إزقي تكئي ،ان الربنامج
نفذ يف �ضواحي ليبان وحبال
وقريناخودو وديدا وظالل ومقركا
ودبري عدي حن�س ودقي �شحاي
وملزاناي وعدي ن�أمن ودقي زر�ؤ
ودر�سناي و�أدينا .وقال ان ان�شطة
التطعيم اجلارية ت�سهم يف �ضمان

�صحة املا�شية ورفع انتاجيتها،
م�شريا اىل اجراء الفحو�صات
البيطرية للما�شية يف عدي ن�أمن
ودر�سناي وقوداقود و�أدينا.وا�شار
ا�صحاب املا�شية اىل ان التطعيم
يحقق نتائج جيدة ،م�شيدين لو�ضع
حد �رسيع لالمرا�ض التي تظهر بني
فرتة واخرى للما�شية.
ودعا مدير مديرية لقو عن�سبا
ال�سيد /ابراهام حقو�س ا�صحاب
املا�شية لال�ستفادة اجليدة من برامج
التطعيم ،واال�رساع البالغ اجلهات
املخت�صة اذا ظهرت امرا�ض فجائية.
يجدر بالذكر ان لقو عن�سبا تبعد
حوايل  34كيلومرت اىل الغرب من
ا�سمرا  ،وهي احدى مديريات اقليم
القا�ش -بركة ال�ستة ع�رش.

انتخب �سبع ق�ضاة يف �سبع حماكم اهلية و 33من جلان ال�صلح يف االنتخابات
التى جرت يف مديرية فورو يف الفرتة من العا�رش من ابريل وحتى االول من
مايو .
واو�ضح مدير املديرية ال�سيد /عثمان عرفة جناح الربنامج بف�ضل حمالت
التوعية التي جرت م�سبقا ،م�شريا اىل ان الق�ضاة املنتخبني �سوف يلعبون دورا
مهما يف تقدمي خدماتهم التى ترتكز على قيم املجتمع.
وافادت التقارير الوارد ة من �إدارة املديرية اىل وجود  8حماكم اهلية يف 15
�ضاحية �سابقا �إال انها انخف�ضت يف الوقت احلايل اىل �سبع حمكمة.
ويف مناطق منتاي وعد كوكوي ودلوك وحركوك ومقاودا وكورت وقرقر
مبديرية من�صورا بالقا�ش-بركة جرت �إنتخابات مدراء ال�ضواحي واملدراء
التنفيذيني وجلان القرى.
وا�شار ال�سيد /مياين ت�سفاميكائيل املدير التنفيذي للمديرية اىل ان الهدف
من اجراء االنتخابات هو اختيار مدراء جدد ،داعيا املنتخبون اجلدد اىل تقدمي
خدمات جيدة للمواطنني وال�شعب البداء التعاون املطلوب معهم.
من جانبهم �أكد املنتخبون انهم يدركون امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على
كاهلهم وي�أملون جلب تغيري ايجابي يف املجال االداري.
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جي�ش ميامنار ُيحا�صر قرية للروهينغا

ُيحا�رص جي�ش ميامنار �سكان
قرية معزولني عن العامل يف والية
راخني غرب البالد .يف الوقت ذاته،
ح�ضت بعثة لتق�صي حقائق تابعة
ّ
للأمم املتحدة ،العامل على قطع
الدعم املايل عن اجلي�ش ،مكررة
دعوتها اىل حماكمة �أبرز قادته.
وقال تون ثني" :ال ن�ستطيع اخلروج
من قريتنا" كيواك تان ،لأن اجلنود
مينعون النا�س من التنقل .و�أ�ضاف
ان "النا�س واحليوانات يعانون من
العط�ش ،ونفقت حيوانات" .وذكر
�شاهد �آخر ان �سكان القرية باتوا
م�ضطرين اىل غلي املاء "املوحلة"،
كي يتمكّ نوا من ت�أمني حاجاتهم.
ودهم اجلي�ش القرية ال�شهر
املا�ضي ،واحتجز يف مدر�سة 275
رجالً ،ال�ستجوابهم بعد اال�شتباه يف
ارتباطهم بجي�ش �أراكان ،وهو ف�صيل
ي�ضم �آالف ًا من امل�سلحني.
متمرد
ّ

وبعد يومني ،قتل
اجلي�ش  6قرويني
وجرح � 8آخرين ،م�ؤكد ًا
�أن رجا ً
ال حمتجزين
يف املدر�سة حاولوا
مهاجمته
و�شهدت راخني حملة
دموية �شنّها اجلي�ش
عام � ،2017أرغمت
� 740ألف ًا من م�سلمي
�أقلية الروهينغا على اللجوء �إىل
بنغالد�ش .وتُ تهم قوات الأمن يف
ميامنار بالقتل واالغت�صاب اجلماعي
واحلرق� ،أثناء تلك احلملة.
لكن ميامنار جتاهلت ،يف
أعدته
(�سبتمرب) املا�ضي ،تقرير ًا � ّ
جلنة �شكّ لتها الأمم املتحدة ،ورد
فيه �أن �ضباط ًا يف اجلي�ش نفذوا
احلملة �ضد الروهينغا بـ "نية �إبادة
جماعية" ،مطالب ًا مبحاكمتهم.

وقال كري�ستوفر �سيدوتي ،وهو
ع�ضو يف اللجنة وحمام خمت�ص يف
تر
حقوق الإن�سان� ،إن اللجنة مل َ
�أدلة على �أن ميامنار حتاول حلّ
الأزمة �أو ت�سهيل عودة �آمنة لالجئني.
و�أ�ضاف" :ب�سبب فداحة االنتهاكات
ال�سابقة وامل�ستمرة ،يجب االنتباه
�إىل الروابط ال�سيا�سة واالقت�صادية
واملالية جلي�ش ميامنار ،لتحديد
َمن وما يجب ا�ستهدافه".

من جهتها قالت
موغرييني لل�صحافيني
� ّإن االتحّ اد الأوروبي
وا�ضحا
يعد "ر ًّدا
ّ
ً
وكامل" على الر�سالة
م�شددة
الأمريكية،
ّ
ال�سوق
�أن
على
�ستظلّ
الأوروبية
مفتوحة �أمام �رشكات
الدفاع الأمريكية.
الأوروبية
الوزيرة
وقالت
لل�صحافيني "يف الواقع ف� ّإن االحتاد
الأوروبي هو حال ًيا منفتح (على
ال�صادرات الدفاعية الأمريكية) �أكرث
بكثري مما هو عليه انفتاح ال�سوق
الأمريكية على ال�رشكات واملعدات
الأوروبية".
�أو�ضحت � ّأن "االتحّ اد الأوروبي

لي�س فيه قانون �+إ�شرت �صناعة
�أوروبية"+وحواىل  81%من العقود
الدولية يف �أوروبا اليوم تذهب �إىل
�رشكات �أمريكية".
�أتت الر�سالة التحذيرية الأمريكية
بعد قرار بروك�سل �إن�شاء �صندوق
�أوروبي للدفاع بقيمة  13مليار يورو
لتمويل م�شاريع �صناعية ع�سكرية
خالل الفرتة املمتدة بني العامني
 2021و.2027
ويف حني تخ�شى الواليات املتحدة
من �أن يغلق هذا ال�صندوق �أبوابه �أمام
ال�رشكات الأمريكية ،يقول م�س�ؤولو
الدفاع الأوروبيون � ّإن هناك �سوء
رصين على
فهم �أمريك ًيا خلططهم ،م� ّ
� ّأن التعاون وثيق مع حلف الأطل�سي
ل�ضمان توافق امل�رشوعات الدفاعية
الأوروبية مع �أولويات احللف.

وا�شنطن ّ
حتذر بروك�سل ب�سبب معايري متويل م�شاريع دفاعية

وجهت الواليات املتحدة انتقا ًدا
ّ
�شديد اللهجة �إىل االحتاد الأوروبي،
حمذّ رة من � ّأن خططه لتعزيز
التعاون الدفاعي بني �أع�ضائه قد
تعر�ض للخطر عقو ًدا من التعاون
ّ
رض بحلف
عرب املحيط الأطل�سي وت� ّ
�شمال الأطل�سي ،وذلك بح�سب ر�سالة
ح�صلت وكالة فران�س بر�س على
ن�سخة منها.
يف هذه الر�سالة التي �أر�سلت يف
الأول من مايو �إىل رئي�سة الدبلوما�سية
الأوروبية فيديريكا موغرييني ،انتقد
م�س�ؤوالن يف وزارة الدفاع الأمريكية
ب�شدة املعايري املعتمدة لتمويل
ّ
امل�شاريع الأوروبية ،والتي حترم
ال�رشكات الأمريكية من اال�ستفادة من
هذا التمويل.
قال امل�س�ؤوالن الأمريكيان يف
ر�سالتهما � ّإن املعايري املقرتحة
رض فقط بالعالقات البنّاءة
"لن ت� ّ
بني حلف �شمال الأطل�سي واالتحّ اد
معا
الأوروبي ،والتي بنيناها
ً
خالل ال�سنوات الأخرية" ،بل من
�ش�أنها �أن تق�صي دولاً ثالثة حليفة
لالحتاد ،مثل الواليات املتحدة،
عن امل�شاريع الأوروبية.
�أرفقت الر�سالة الأمريكية بتحذير
وجهه ال�سفري الأمريكي لدى االحتاد
ّ
الأوروبي غوردون �سوندالند �إىل
بالرد على
موغرييني يطالبها فيه
ّ
الر�سالة بحلول العا�رش من يونيو
حتت طائلة اتخاذ الواليات املتحدة
جراءات عقابية مماثلة.
وكتب ال�سفري الأمريكي خماط ًبا
لردكم
موغرييني "�س�أكون ممتنًا
ّ
بحلول  10يونيو  ،"2019وهي لغة
اعتربها م�س�ؤولون �أوروبيون غري
دبلوما�سية على الإطالق.
مل يقف ال�سفري �سوندالند يف
احلد ،بل قال
حتذيره عند هذا
ّ
"�آمل �أن نتمكّ ن من جتنّب التفكري يف
م�سارات عمل مماثلة" ،يف �إ�شارة �إىل
عزم بالده فر�ض �إجراءات عقابية
انتقامية.

الأرجنتني :وفاة نائب بطلق ناري

النائب
تويف
هكتور
الأرجنتيني
مت�أثر ًا
�أوليفاري�س،
بجروح �أ�صيب بها يف
�إطالق نار الأ�سبوع
املا�ضي �أمام مبنى جمل�س
ال�شيوخ يف بوينو�س
�آري�س.
واعتُقل � 6أ�شخا�ص بعد
�إطالق النار الذي �أدى
�أي�ض ًا �إىل مقتل املوظف
احلكومي مار�سيلو يادون الذي كان
لدى الهجوم ي�سري مع �أوليفاري�س
(� 61سنة).
دوافع
ال�سلطات
وا�ستبعدت

�سيا�سية وراء �إطالق النار ،فيما
رجحت تقارير �صحافية �أن يكون
ّ
احلادث مرتبط ًا بعالقة تربط يادون
(� 58سنة) ببنات �أحد املهاجمني،
وت�صغره �سن ًا بكثري.

قالت الرئي�سة الربازيلية ال�سابقة
ديلما رو�سيف ،يف حديث لوكالة
"نوفو�ستي"� ،إن ال�سيا�سة اخلارجية
احلالية للربازيل حتت �إدارة الرئي�س
اليميني جايري بول�سونار ،قد عادت
�إىل اتباع عقيدة مونرو.
و�أ�ضافت رو�سيف" :ما مييز �سيا�سة
الربازيل اخلارجية اجلديدة هو،
�أو ًال� ،أنها لي�ست جديدة� ،إنها
�سيا�سة التوافق ال�صارم مع الواليات

املتحدة الأمريكية .وهي نوع من
عودة الربازيل �إىل تبني العقيدة التي
طبقتها الواليات املتحدة يف القرن
التا�سع ع�رش يف �أمريكا الالتينية.
ما ي�سمى بعقيدة مونرو� ،أوعقيدة
وا�شنطن يف �أمريكا الالتينية ،على
اعتبارها الفناء اخللفي للواليات
املتحدة".
وترى رو�سيف� ،أن الربازيل،
يف بع�ض املراحل من تاريخها،
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بيونغيانغ تطالب وا�شنطن ب�إعادة
�سفينة �شحن ُم�صا َدرة
و�صفت
كوريا ال�شمالية
م�صا د ر ة
ا لو ال يا ت
املتحدة �إحدى
�سفنها اال�سبوع
ا ملا �ضي ،
بتهمة انتهاك
ا لعقو با ت
الدولية ،ب�أنها
�رسقة
"عمل
غري م�رشوع"
وطالبت ب�إعادة ال�سفينة
وكان الق�ضاء الأمريكي �أعلن
اخلمي�س املا�ضي م�صادرة �سفينة
ال�شحن الكورية ال�شمالية "وايز
�أون�ست"ُ ،
املتهمة بانتهاك العقوبات
الدولية عرب ت�صديرها فحم ًا
وا�ستريادها �آالت.
�صودرت ال�سفينة العام املا�ضي يف
�إندوني�سيا ،اذ �أن قبطانها مالحق من
ال�سلطات االندوني�سية .ويف(يوليو)
املا�ضي� ،أطلقت ال�سلطات االمريكية
�آلية م�صادرة.
واعتربت وزارة اخلارجية الكورية
ال�شمالية ان هذه امل�صادرة تتعار�ض
مع م�ضمون �إعالن م�شرتك وقّ عه
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب

والزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ �أون ،خالل قمتهما االوىل يف
�سنغافورة يف (يونيو)  ،2018وت�شكّ ل
"امتداد ًا لطريقة احل�سابات الأمريكية
لرتكيع (بيونغيانغ) ب�أ�ساليب �أق�صى
ال�ضغوط".
وقال ناطق با�سم الوزارة" :ارتكبت
الواليات املتحدة عمل �رسقة غري
م�رشوع ،عرب م�صادرتها �سفينة
ال�شحن التابعة لنا ،م�ستندة اىل
قرارات جمل�س الأمن حول العقوبات.
على الواليات املتحدة ان تدرك عواقب
�أعمالها ال�شبيهة ب�أعمال ع�صابات،
وتعيد �سفينتنا من دون ت�أخري".
و�أ�ضاف �أن "�أكرب خط�أ يف احل�سابات"
هو �أن تعتقد وا�شنطن ب�أن ت�ستطيع
ال�سيطرة على ال�شمال بالقوة.

�أعلنت ال�رشطة
ا ملا ليز ية
�أنها اعتقلت 4
ُي�شتبه
رجال
تخطيطهم
يف
قتل
لعمليات
يف
وهجمات
�صمة
لعا
ا
كو ا ال ملبو ر
وحميطها ،خالل
�شهر رم�ضان.
وقال املفت�ش
العام يف ال�رشطة عبد احلميد بادور
�إن بني امل�شبوهني اثنني من م�سلمي
�أقلية الروهينغا من ميامنار� ،إ�ضافة
�إىل �إندوني�سي وماليزي.
و�أ�ضاف �أن �أع�ضاء اخللية التي
ُيطلق عليها "حزمة الذئب" ،خططوا
ل�شن هجمات �ضخمة يف الأ�سبوع الأول
ّ
من �شهر رم�ضان ،انتقام ًا لرجل �إطفاء
م�سلم �أفادت معلومات ب�رضبه حتى
املوت� ،أثناء �شغب عرقي يف معبد
هندو�سي يف (نوفمرب) املا�ضي.
و�أغ�ضبت وفاة رجل الإطفاء غالبية
املاليو امل�سلمني ،واتهم بع�ضهم
زعماء الهندو�س بالتحري�ض على
ال�شغب ،من خالل الإدالء بت�رصيحات

عن�رصية.
وقال عبد احلميد" :هذه اخللية
خططت �أي�ض ًا الغتيال �شخ�صيات
بارزة ،اتهمتها بالإ�ساءة اىل الإ�سالم".
و�أ�ضاف �أن �أحد امل�شبوهني ،وهو من
الروهينغا ،عمره � 20سنة ويعمل
ناد ًال� ،أبلغ ال�رشطة �أنه من م� ّؤيدي
"جي�ش �أراكان لإنقاذ الروهينغا"،
وهي جماعة متمردة اتهمتها ميامنار
بتنفيذ عمليات قتل وهجمات يف والية
راخني امل�ضطربة.
وكانت ماليزيا �أعلنت حال ت�أهب
ق�صوى ،منذ نفذ م�سلحون مرتبطون
بتنظيم "داع�ش" هجمات يف جاكرتا،
عا�صمة �إندوني�سيا املجاورة ،عام
.2016

ماليزيا 4:معتقلني لال�شتباه يف تخططيهم لهجمات

رو�سيف :الربازيل عادت من
جديد �إىل عقيدة مونرو
متكنت من تخطي هذه ال�سيا�سة
وجتاوزها ،ولكن الآن مع و�صول
حكومة بول�سونار ،تغري الو�ضع
مرة �أخرى.

وقالت� ،إنه ميكن ر�ؤية االنقياد
الذليل ،للربازيل خلف الواليات
املتحدة ،الذي يرتافق �أحيانا مع
جتاهل واحتقار �سيادة البالد.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

لبنان �:ساترفيلد يناق�ش مع احلريري تر�سيم احلدود
ا�ستقبل رئي�س احلكومة اللبنانية
�سعد احلريري �أول ام�س الثالثاء
يف ال�رسايا الكبرية م�ساعد وزير
اخلارجية االمريكية ل�ش�ؤون ال�رشق
االدنى دايفيد �ساترفيلد يف ح�ضور
الوزير ال�سابق غطا�س خوري،
وتناول اللقاء جولة افق يف
جممل االو�ضاع املحلية واالقليمية
والعالقات الثنائية بني البلدين.
وحتدثت معلومات عن �أن �ساترفيلد
طلب من الرئي�س احلريري اي�ضاحات
يف �ش�أن �آلية لبنان لرت�سيم احلدود
الربية والبحرية.
والتقي الديبلوما�سي الأمريكي،

وزير اخلارجية جربان
با�سيل يف وزارة اخلارجية
�صباح �أم�س االربعاء.
وت�أتي زيارة �ساترفيلد اىل
لبنان بعد املوقف اللبناين
املوحد حول تر�سيم احلدود
البحرية الذي تبلغته �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية
اليزابيت ريت�شارد من رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون،
ومن رئي�س الربملان اللبناين نبيه
بري ،ما يعني ان هدف الزيارة
ا�ستكمال البحث يف م�س�ألة الرت�سيم
والآلية املفرت�ض اتباعها بو�ساطة
�أمريكية.

 ...وعزّ ى ب�صفري يف بكركي
وكان �ساترفيلد و�صل اىل لبنان يف
زيارة ت�ستمر يومني .وزار بكركي بعد
الظهر لتقدمي التعزية بالبطريرك
الكاردينال مار ن�رصالله �صفري.

زلزل يهز غينيا اجلديدة ..وحتذير من ت�سونامي

هز زلزال عنيف بقوته 7.5
درجات قبالة �سواحل بابوا غينيا
اجلديدة�،أول �أم�س الثالثاء ،وفق
املر�صد الأمريكي للزالزل ،فيما
�أ�صدر مركز ر�صد ت�سونامي يف منطقة
املحيط الهادئ حتذيرا من ت�شكل مد
بحري عمالق "ت�سونامي".

و�أفاد املر�صد الأمريكي للزالزل
بوقوع الزلزال على بعد  44كلم
�شمال �رشق كوكوبو يف بابوا
غينيا اجلديدة.
ونقلت "فران�س بر�س عن
مديرة منتجع روبوبو بالنتي�شن
يف كوكوبو ،ميغان مارتن� ،إن
الزلزال "كان هائال جدا وخميفا
جدا" م�ضيفة "مل تقع �أ�رضار على
ما يبدو ،لكننا نتحقق من الأمر".
وقال مركز ر�صد ت�سونامي يف
منطقة املحيط الهادئ "بناء على
معطيات الزلزال الأوىل  ...ف�إن
احتمال ت�شكل �أمواج ت�سونامي
خطرية قائم بالن�سبة لل�سواحل

الواقعة على م�سافة  1000كلم من
مركز الزلزال".
وطلب املركز من "الوكاالت
احلكومية امل�س�ؤولة عن املناطق
ال�ساحلية املهددة العمل على �إبالغ
اهايل ال�سواحل املعر�ضني للخطر
بالتدابري الالزمة بناء على تقديرهم
وم�ستوى اخلطر".
ويقع مركز الزلزال يف املنطقة
املعروفة بحزام النار والتي كثريا
ما ت�شهد ن�شاطات زلزالية.
ويف فرباير العام املا�ضي� ،أودى
زلزال بقوة  7.5درجات يف بابوا
غينيا اجلديدة بـ� 150شخ�صا ودمر
مئات املباين.

اجلزائر :موظفون ينددون
بتع ّر�ضهم لعقوبات

تعر�ض عدد من موظفي التلفزيون
ّ
الوطني اجلزائري م� ّؤخر ًا للعقاب
ب�سبب معار�ضتهم ل�ضغوط ال�سلطات،
كما �أفاد بع�ضهم ومنظمة مرا�سلون
نددت بعقوبات "غري
بال حدود التي ّ
مربرة".
ومنذ بداية احلركة االحتجاجية
يف اجلزائر يف  22فرباير ،ندد
بع�ض ال�صحافيني يف و�سائل
االعالم احلكومية ،وال �سيما الإذاعة
والتلفزيون بـ"ال�ضغوط" املمار�سة
�ضدهم حتى ال يقوموا بتغطية
ّ
التظاهرات يف مرحلة �أوىل ثم تغطيتها
دون ذكر مطالبها الأ�سا�سية.
يتجمعون كل يوم �إثنني
و�أ�صبحوا
ّ
مقر الإذاعة والتلفزيون من �أجل
�أمام ّ
و�ضد "الرقابة" يف
"حرية التعبري"
ّ
قاعات التحرير.
وقال ال�صحايف عبد املجيد بن
قا�سي من "كانال �أجلريي"القناة
الناطقة بالفرن�سية يف التلفزيون
احلكومي لوكالة فرن�س بر�س �إنّ ه

تعر�ض "للإنذار" من قبل
ّ
�إدارته ب�سبب م�شاركته
يف برنامج حواري حول
و�سائل الإعالم العمومية
دون موافقة م�س�ؤوليه.
�أما ال�صحافية ميلينا يا�سف
ف�أكّ دت لوكالة فرن�س بر�س توقيف
برناجمها "على طريق التغيري" يف
قناة �أخرى من التلفزيون احلكومي.
و�أرجع ال�صحافيان هذه العقوبات �إىل
�سعيهم لتحرير الإعالم العمومي من
قب�ضة ال�سلطة.
ندد يف  9مايو
وكان بن قا�سي ّ
ب�إبعاد زميله عبد الرزاق �سياح من
تقدمي ن�رشة الأخبار يف القناة الثالثة
يف التلفزيون.
� ّأما مذيعة الأخبار نادية مدا�سي
التي ا�ستقالت يف مار�س ،فتحدثت عن
هذه العقوبات يف تغريدة على تويرت،
كما �أ�شارت �إىل معاقبة ال�صحايف علي
حدادو والفنية �إميان �سليمان ،ب�سبب
دعمهما للحركة االحتجاجية.

قدم نا�صر بوريطة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل املغربي� ،أمام جلنة اخلارجية
والدفاع الوطني وال�ش�ؤون الإ�سالمية واملغاربة
املقيمني يف اخلارج مبجل�س النواب (الغرفة الأوىل
يف الربملان) ،الثالثاء ،عر�ضا حول امل�ستجدات
التي يعرفها ملف ال�صحراء ،الذي يعد الق�ضية
الوطنية الأوىل بالن�سبة للمغرب.
وقال بوريطة �إن ال�سياق العام الذي يطبع
الق�ضية يت�سم بوجود رغبة ملحة لدى القوى
الفاعلة داخل جمل�س الأمن  ،وخا�صة الواليات
املتحدة  ،من �أجل الدفع بالعملية ال�سيا�سية
للتو�صل �إىل "حل �سيا�سي نهائي" .و�أكد بوريطة
ت�شبث املغرب بالعملية ال�سيا�سية طبقا لأ�س�س
"املوقف املغربي مع �ضرورة التزام كل الأطراف
باملرجعية الأممية الثابتة والوا�ضحة ،التي �أعاد
جمل�س الأمن الت�أكيد عليها يف القرار "2468

ونوه بوريطة ب�إ�شادة جمل�س الأمن بالزخم اجلديد
املنبثق عن اجتماع املائدة امل�ستديرة الأول
وم�شاركة كل الأطراف يف املناق�شات حول كيفية
�إيجاد احلل ال�سيا�سي الواقعي والعملي وامل�ستدام،
القائم على التوافق ،وفقا للقرار ،2440
والإجماع حول اال�ستفادة الكبرية للمغرب العربي
من حل هذا اخلالف الإقليمي ،ف�ضال عن الرتحيب
مبوافقة كل الأطراف على دعوة املبعوث ال�شخ�صي
لعقد مائدة م�ستديرة ثالثة بنف�س ال�صيغة.
وجدد بوريطة الت�أكيد على موقف بالده الثابت
من امللف ،حيث �أكد �أن لقاءات الإعداد للمائدة
امل�ستديرة الثانية ،كانت منا�سبة طرح فيها املغرب
بع�ض الأفكار والإقرتاحات ،و�شدد فيها على رف�ض
�أي نقا�ش حول "الإ�ستقالل" �أو "الإ�ستفتاء" ،وعن
ت�ش ُبته بكون مبادرة احلكم الذاتي هي الأ�سا�س.
و�أفاد ب�أن القرار � 2468أكد من جديد على

ودعت منظمة مرا�سلون بال حدود يف
بيان �أول �أم�س الثالثاء �إىل "االلغاء
الفوري لهذه العقوبات املبالغ فيها"
�ضد �صحافيني طالبوا فقط "ب�صحافة
ّ
حرة وم�ستقلة".
كما نددت املنظمة احلقوقية
مبمار�سة الرقابة على �أحد �أعداد
برنامج "ق�ضية احلدث " على "كانال
�أجلريي" لأنه "انتقد الو�ضع ال�سيا�سي
يف البالد".
وكان الرئي�س ال�سابق عبد العزيز
بوتفليقة �أقال قبيل �أيام من ا�ستقالته
املدير العام للتلفزيون توفيق
خالالدي وعينّ بد ًال منه بلطفي �رشيط،
�أحد املقربني من الرئا�سة �أي�ضا.
ويف �آخر ترتيب حلرية التعبري يف
العامل �أجنزته منظمة مرا�سلون بال
حدود احتلّت اجلزائر املركز  136من
�أ�صل  180بلد ًا

وزير اخلارجية املغربي :يطلع الربملان على م�ستجدات ق�ضية ال�صحراء

املحددات الأ�سا�سية للحل ال�سيا�سي ،يف الفقرة
الثانية" ،احلل ال�سيا�سي ،الواقعي ،العملي
وامل�ستدام ،قائم على التوافق" ،كما حدد بالإ�سم
�أطراف اخلالف الإقليمي حول ال�صحراء املغربية،
حيث ذكر اجلزائر " 5مرات ،واعرتف ب�أن
انخراطا قويا ،وم�ستمرا ،وبناء للجزائر يُعد �أمرا
�ضروريا طيلة العملية ال�سيا�سية".
و�أ�ضاف بوريطة مبينا �أن القرار عزز مكت�سبات
املغرب يف القرارات ال�سابقة ب�ش�أن� ،أولوية مبادرة
احلكم الذاتي ،و�ضرورة �إح�صاء �سكان خميمات
تندوف يف اجلزائر ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة احرتام
جبهة البولي�ساريو لوقف �إطالق النار ،والوفاء
بالتزاماتها ب�ش�أن الإمتناع عن الأعمال املزعزعة
للإ�ستقرار ،واملا�سة بالو�ضع القائم �شرق وجنوب
املنظومة الدفاعية املغربية.
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يف العراق :حتذير من "تهديدات و�شيكة" �ضد القوات الأمريكية

قال اجلي�ش الأمريكي
�أول �أم�س الثالثاء� ،إن
هناك تهديدات و�شيكة
حمتملة �ضد القوات
الأمريكية يف العراق،
والتي �صارت الآن يف
حالة ت�أهب ق�صوى،
م�ؤكدا املخاوف من
قوات تدعمها �إيران يف
املنطقة.
وقال الكابنت بيل
�أوربان ،وهو متحدث با�سم القيادة
املركزية للجي�ش الأمريكي �أثناء
تو�ضيحه لت�رصيحات مناق�ضة
جلرنال بريطاين يف وقت �سابق،
�إن البعثة الأمريكية "يف حالة
ت�أهب ق�صوى الآن ونوا�صل املراقبة
عن كثب لأي تهديدات حقيقية �أو
حمتملة و�شيكة للقوات الأمريكية يف
العراق".
�أكد وزير اخلارجية الأمريكي،
مايك بومبيو ،التهديدات الإيرانية،
لكنه قال �إن الواليات املتحدة ال
تريد حربا مع �إيران ،م�شريا �إىل �أن
الرد �سيكون ب�شكل يتنا�سب مع �أي
هجمات �إيرانية.وت�أتي الت�رصيحات
الأمريكية ،و�سط ت�صعيد �إيراين
غري م�سبوق ،بعد �أن قال م�س�ؤول
�أمريكي� ،إن التقييم الأويل يف تعر�ض

� 4سفن لأعمال تخريبية يف املياه
االقت�صادية لدولة الإمارات قبالة
�سواحل �إمارة الفجرية ،الأحد ،ي�شري
�إىل احتمال تورط �إيران يف الهجوم
الذي ا�ستهدف ناقالت النفط.
ووجه الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ترامب ،االثنني ،حتذيرا لإيران،
قائال �إنه �سيكون من اخلط�أ الفادح
�أن تقدم على �أي حترك �ضد الواليات
املتحدة التي ن�رشت حاملة طائرات
ومقاتلة �أخرى يف اخلليج العربي.
وي�أتي تلويح وا�شنطن مبزيد
من ال�رصامة جتاه �إيران ،فيما
يوا�صل اجلي�ش الأمريكي ح�شد قواته
يف ال�رشق الأو�سط بعدما وردت
معلومات ا�ستخباراتية عن حت�ضري
�إيران ملهاجمة م�صالح �أمريكية يف
املنطقة.

هنية� :إ�سرائيل هي من طلبت التهدئة يف العدوان الأخري على غزة

قال رئي�س املكتب
حلركة
ال�سيا�سي
�إ�سماعيل
"حما�س"،
هنية� ،إن "ا�رسائيل هي
من طلبت التهدئة يف
العدوان الأخري على
غزة قبل ع�رشة �أيام".
ووفقا لهنية ،ف�إن
�إ�رسائيل رف�ضت "يف
بداية العدوان التعاطي
مع الو�ساطات من �أجل
التهدئة ،ولكن ال�رضبات املركزة والقوية واملتنوعة للمقاومة الفل�سطينية
هي التي حددت موعد التهدئة".
و�أعرب هنية يف كلمة له� ،أول �أم�س الثالثاء ،يف املجل�س الت�رشيعي يف
غزة ،الذي يعقد جل�سة خا�صة مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الـ  71لنكبة ال�شعب
الفل�سطيني عن رف�ضه لأي حتركات �أمريكية ل�رضب "�أي من مكونات الأمة" التي
تعار�ض �سيا�ستها يف املنطقة.
و�أ�شار �إىل �أن ال�شعب الفل�سطيني متم�سك يف حق العودة واملقاومة والوحدة
الوطنية ،و�أنه ال ين�سى حقه رغم مرور � 71سنة على النكبة ،مو�ضحا �أن اجليل
الرابع يف ال�شتات ال يزال يحمل العلم الفل�سطيني ،ويعقد م�ؤمتراته للمطالبة
بالعودة �إىل �أر�ضه ،وم�شيدا بحركة مقاومة التطبيع واملقاطعة لإ�رسائيل
كدولة احتالل.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

"املعجب ال�سري"� ..سالح في�سبوك اجلديد �أبل تقدم ت�صمي ًما ً
جديدا �أمازون تك�شف ال�سبب وراء احتفاظها
للمواعدة
لهاتفها منخف�ض التكلفة بالت�سجيالت ال�صوتية للم�ستخدمني

ي�ستعد موقع "في�سبوك"
للتوا�صل االجتماعي لإطالق
خا�صية �ستفيد عددا كبريا من
املعجبني ال�رسيني ،و�ستعزز
حظوظهم يف احل�صول على
�رشيك حياتهم.
وتقوم اخلا�صية على �أن
ي�ضيف امل�ستخدم � 9أ�شخا�ص
معجب بهم ب�شكل �رسي �إىل قائمة
" ،"SECRET CRUSHلتظهر له
من�شوراتهم على حائطه دون علمهم.
ومبا�رشة بعد �إ�ضافة �أي "معجب �رسي"،
يقوم "في�سبوك" ب�إر�سال تنبيه �إليه ،يخربه
�أن �أحد الأ�شخا�ص �أ�ضافه �إىل الئحته ،لكن
دون ك�شف ا�سمه او تفا�صيله.
ويف حال قام "املعجب ال�رسي" ب�إ�ضافة
ال�شخ�ص نف�سه �إىل الئحته هو الآخر ،ف�إن
في�سبوك �آنذاك �سيك�شف ا�سمي الطرفني
ويخربهما �أنهما "تطابقا" و�أنهما معجبان
ببع�ضهما البع�ض ،ليتيح لهما التوا�صل فيما
بينهما.
ووفق ما ذكر موقع جملة "وايرد"
الأمريكية ،ف�إن في�سبوك �سيطرح هذه
اخلا�صية ،خالل الأيام املقبلة ،ب�شكل مبدئي
يف �أكرث من  14دولة� ،أبرزها كولومبيا وكندا

"�آيفون XR 2”

وتايالند والأرجنتني ،وبع�ض دول �آ�سيا،
م�شريا �إىل �أن تعميمها �سيتطلب وقتا.
و�أو�ضح امل�صدر �أن ميزة "املعجب ال�رسي"
�ستجعل في�سبوك يدخل �سباق التناف�س مع
تطبيقات املواعدة ال�شهرية ،مثل "تيندر".
من جهته ،قال موقع "ذا فريج" �إن
اخلا�صية �ستكون متاحة للم�ستخدمني،
الذين تتجاوز �أعمارهم  18عاما ،كما �أنها
�ستكون جمانية ومن دون �أي �إعالنات� ،أو
طلبات ا�شرتاك.
وت�أتي هذه امليزة يف وقت �أعلنت فيه
�رشكة "في�سبوك" ،الثالثاء ،خالل افتتاحها
م�ؤمتر مطوريها ال�سنوي " ،"F8عن تغيريات
كبرية �ستُجرى على �شكل وعدد من خ�صائ�ص
املوقع ،لي�شكل
بذلك بيئة "�أكرث دفئا" تقرب
امل�ستخدمني من بع�ضهم البع�ض ،من
خالل تفاعالت خا�صة و�آمنة.

ميزة جديدة" ..خرائط غوغل" ت�ساعد امل�ستخدمني يف اختيار وجباتهم

يعر�ض تطبيق "غوغل
ماب�س" ذو ال�شعبية الكا�سحة
يف العامل� ،صورا للعديد
من الأطباق اخلا�صة باملطاعم
املدرجة فيه� ،إال �أن عالمة
تبويب جديدة �ست�شري �إىل
اخليارات الأكرث �شعبية.
و�أ�ضاف التطبيق زرا جديدا
على �صفحة "قائمة" �أو Menu
با�سم "�أطباق �شعبية" �أو
 ،Popular Dishesح�سب ما ن�رش
ن�رش تايلور وميربيل اخلبري التقني على
تويرت� ،إىل جانب عدد من امل�ستخدمني
الذين عر�ضوا �صورا للتحديث اجلديد.
ووفق ما نقل موقع "�إنغادجت"،
ف�إن امليزة اجلديدة تتفح�ص مراجعات
املطعم بحثا عن �أ�سماء الأطباق
ال�شائعة ،ثم ت�ضيف ال�صور املدجمة
بتلك التقييمات لعالمة التبويب� ،إال �أن

ك�شفت ت�صورات جديدة لهاتف �أبل املنتظر
منخف�ض التكلفة ”�آيفون  “XR 2عن ت�صميم
يقدم مفاج�أة لع�شاق هواتف �أبل ،حيث �سيحمل
الهاتف يف جيله الثاين هذا العام كامريتني
خلفيتني ،مما يعترب طفرة كربى ،مقارنة بجيله
الأول ال�صادر العام املا�ضي.
و�أو�ضحت ت�صاميم جديدة للهاتف من مواقع
” “Pricebabaو“ “OnLeaksالت�صميم
املتطابق لهاتف ”�آيفون  “XR 2ليحمل نف�س
�شا�شة اجليل الأول بحجم  6.1بو�صة� ،إىل
جانب احتفاظه ب�ألوانه الرباقة من الأزرق الفاحت
والأحمر والأ�صفر.
وترجح الت�صاميم جلوء �أبل �إىل تزويد
هاتفها القادم بعد�ستني لكامريته اخللفية،
يف ظل التوقعات التي ت�ؤكد قدوم هواتف
ال�رشكة ” XIو “XI Maxهذا العام بكامريا
خلفية ثالثية العد�سات ،لتتمكن من مواكبة
املو�ضة الرائجة اخلا�صة بعد�سات تفوق فكرة
العد�ستني للكامريا اخللفية ،والتي �سارت عليها
العديد من �رشكات ت�صنيع املوبايل مثل
هواوي و�سام�سوجن ونوكيا التي قدمت هاتفها
” “Nokia 9 PureViewبخم�س عد�سات
ت�صوير.
ومل تك�شف الت�رسيبات طبيعة ا�ستخدام
ا�ستنادا لكون العد�سة
العد�ستني ،ولكن
ً
الواحدة لكامريا هاتف ”�آيفون  “XRالعام
املا�ضي عد�سة للت�صوير بزاوية وا�سعة ،فمن
املرجح قدوم العد�سة الثانية هذا العام مبيزة
التكبري ”.“Telephoto Lens

"غوغل" مل ت�ؤكد فيما �إذا كانت العملية تتم ب�شكل �آيل
�أم بتدخل ب�رشي.
و�أ�شار موقع � to5Google9إىل �أنه مبقدور
امل�ستخدمني اقرتاح تعديالت على املعلومات الظاهرة
اخلا�صة بالأطباق ،وتبدو العديد من امل�أكوالت بدون
�أ�سماء ،ب�سبب عدم �إ�ضافة من ن�رشها لو�صف لها.
ويتوفر التحديث حاليا كميزة جتريبية يف بع�ض
الهواتف قبل �أن يجري �إطالقه ب�شكل نهائي عقب مروره
بعملية تقييم ،لي�صبح مناف�سا لتطبيقات مثل  Yelpو
.TripAdvisor

اليابان حترك �أ�سرع قطار بالعامل ..والرقم اجلديد "خيايل"
بد�أت اليابان يف �إجراء اختبارات على
�أحدث ن�سخة من قطارات الر�صا�صة ،الذي من
املتوقع �أن ت�صل �رسعته الق�صوى �إىل رقم
مذهل.
و�أفادت وكالة "بلومربغ" االقت�صادية،
اجلمعة ،ب�أن القطار اجلديد يحمل ا�سم "
 ،" Alfa-Xم�شرية �إىل �أنه من املتوقع �أن
يبد�أ ت�شغيله خالل العقد املقبل ،و�ستبلغ
�رسعته الق�صوى  500كيلومرت يف ال�ساعة.
وتخطط �رشكة ال�سكك احلديدية يف
اليابان لت�شغيل القطار يف املرحلة الأوىل عند
�رسعة  360كيلومرتا يف ال�ساعة ،بزيادة 10

كيلومرتات عن القطار ال�صيني فو�شينغ هاو،
الذي يربط بني بكني و�شانغهاي.
ويبدو ت�صميم القطار الياباين غريبا نوعا ما،

�إذ له "�أنف" طويل �أكرث من املعتاد قبل قمرة
القيادة ،ومرد ذلك �أن امل�صممني ارت�أوا �أن
هذا �أف�ضل �شيء للتغلب على م�شكالت الرياح
ال�شديدة عند دخول الأنفاق.

ك�شفت تقارير حديثة� ،أن
�أمازون حتتفظ بت�سجيالت
امل�ستخدمني ال�صوتية على
�أليك�سا يف هيئة ن�صو�ص،
حتى �إذا كان قد مت حذفها،
مما يثري الكثري من املخاوف
ب�ش�أن اخل�صو�صية.
و�أو�ضحت التقارير� ،أنه
مبجرد بدء ا�ستخدام �أو
ت�شغيل امل�ساعد الذكي ”�أليك�سا” ،تبد�أ
يف اال�ستماع مع ت�سجيل ون�سخ كل ما
ت�سمعه ،ويف حني ميكن حذف الت�سجيالت
والأوامر ال�صوتية من النظام املركزي� ،إال �أنه
تكون هناك ن�سخة �أخرى على هيئة ن�صو�ص
حتتفظ بها ال�رشكة.
ووف ًقا ل�صحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية،
تدعي �أمازون �أنها ت�سعى جلعل هذه
البيانات غري قابلة للو�صول �إليها ،كما ي�أتي
الك�شف عن هذا الأمر بني العديد من
التقارير التي �سلطت ال�ضوء على طريقة
تعامل �أمازون مع البيانات احل�سا�سة.
وقال متحدث با�سم ال�رشكة ”عندما
يحذف م�ستخدم ت�سجيالً �صوت ًيا ،نحذف
�أي�ضً ا الن�سخة الن�صية منه املرتبطة بح�سابه
من �أنظمة �أليك�سا الرئي�سية ومن الأنظمة
الفرعية و�أي �أنظمة فرعية �أخرى متبقية“.
جدير بالذكر �أن هذا التقرير ،ي�أتي يف
�أعقاب تقدمي عدة �شكاوى �أم�س ،ب�ش�أن
انتهاك �أمازون قوانني ”جلنة التجارة
االحتادية“ ( ،)FTCفيما يخ�ص ف�شل

ال�رشكة يف احل�صول على موافقة الآباء قبل
جمع بيانات عن الأطفال من خالل �أجهزة
”�إيكو“.
وت�ضمنت ال�شكاوى �أي�ضً ا� ،أن �أمازون ال
تك�شف عن كيفية جمعها وا�ستخدامها
لبيانات الأطفال.
وردا على االدعاءات ،قالت ال�رشكة� ،إنه
ً
يتم االحتفاظ ب�سجالت �أليك�سا من �أجل
حت�سني اخلدمة ،و�أنه قد يتم االحتفاظ
ببع�ض البيانات ”دون ق�صد“.
ويف حني �أن ال�رشكة �أو�ضحت �أن
للم�ستخدمني حتك ًما اً
كامل يف ت�سجيالتهم
وميكنهم حذفها يف �أي وقت� ،إال �أنه يبدو
�أن امل�ستخدمني مل تكن لديهم دراية
بوجود ن�سخ من ت�سجيالتهم حتتفظ بها
ال�رشكة ،حتى بعد عملية احلذف ،وهو �أمر
مثري للت�سا�ؤالت واملخاوف.
و�أكدت �أمازون على �إمكانية امل�ستخدمني
حذف ت�سجيالتهم ال�صوتية املرتبطة بح�ساب
�أليك�سا من خالل ا�ستخدام تطبيق �أليك�سا �أو
موقع �أمازون.

ابتكار كامريا ميكنها الت�صوير من على بعد  28ميل

طور باحثون �صينيون تقنية
جديدة لكامريا ميكنها ت�صوير
�أ�شياء بحجم الإن�سان تقع على
بعد  28اً
ميل.
ووف ًقا لبحث نُ�رش يف جملة
 ،ArXivف�إن تقنية الكامريا
ميكنها اخرتاق ال�ضباب الدخاين
و�أي تلوث �آخر با�ستخدام مزيج
من الت�صوير بالليزر وبرنامج
متقدم للذكاء اال�صطناعي.
ورغم �أن تقنية  ،LIDARالتي تكت�شف ال�ضوء واملدى ،قد ا�ستخدمت من قبل يف الكامريات
وتقنيات الت�صوير الأخرى� ،إال �أن الباحثني يقولون �إن الربنامج اجلديد ي�ساعد على تخفيف �ضو�ضاء
التقنيات ال�سابقة.
من خالل تقنية تُ�سمى  gatingيقوم الربنامج بتجاهل الفوتونات التي تنعك�س من الكائنات
الأخرى يف جمال ر�ؤية الكامريا.
ونظ ًرا لأن الكامريا ت�ستخدم الليزر للتعرف على م�سافة �شيء ما عن طريق ت�سجيل املدة التي
ي�ستغرقها ال�ضوء لينعك�س مرة �أخرى على اجلهاز ،ف�إن الربنامج اجلديد قادر على �إخبار الكامريا
بتجاهل كل �شيء �آخر يقع خارج التوقيع الزمني ،كما ت�سمح هذه امليزة �أي�ضً ا للكامريا بتحديد
م�سافات معينة.
ويقول تقرير من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا� ،إن الكامريا اجلديدة حتقق فائدة �أخرى كبرية
مع ا�ستخدامها �أ�شعة الليزر حتت احلمراء بالطول املوجي  1550نانومرتًا.
وي�ضيف التقرير �أن هذا الطول املوجي ال يجعل الكامريا �آمنة لال�ستخدام فح�سب ،بل لن ي�رض بعيون
ال�شخ�ص الذي يتم ت�صويره ويحمي �أي�ضً ا ال�صورة من الفوتونات ال�شم�سية التي ميكن �أن تتداخل يف
بع�ض الأحيان مع م�ستوى دقة الكامريا.
ووف ًقا لتقرير معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ف�إن هذا النوع من الت�صوير الثالثي الأبعاد قد تطور
يف ال�سنوات الأخرية ،وهو ي�ستخدم لت�صوير الكائنات با�ستخدام جمموعات من البيانات ال�صغرية.

ويبلغ طول "�أنف" القطار نحو  22مرتا،
ولقمرة القيادة  3نوافذ ،ويتكون القطار
الياباين الفائق ال�رسعة من  10قاطرات،
و�سيكون لونه ف�ضيا.
ومن املتوقع �أن يبد�أ ت�شغيله يف يوم
واحد �أ�سبوعيا ،على مدار � 3سنوات ،بني
مدينتي مدينتي �أوموري و�سينداي.
وقطارات الر�صا�صة لي�ست باجلديدة على

اليابان� ،إذ دخلت اخلدمة للمرة الأوىل
عام  1964بالتزامن مع �أوملبياد طوكيو،
و�أ�صبحت رمزا للكفاء والدقة.
ونادرا ما تت�أخر القطارات التي تعرف �أي�ضا
بـ" �شينكان�سن" عن مواعيدها ،رغم �أن واحدا
منها يغادر حمطة طوكيو كل ب�ضع دقائق �إىل
وجهات عدة مثل �أو�ساكا وكيوتو ،الأمر الذي
يجعلها حال �أف�ضل من ا�ستخدام الطائرات.
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قرحة عنق الرحم حيل لرتغيب طفلك يف تناول اخل�ضروات والفواكه

تزوج وع�ش
�سعيدا

وت�أخري احلمل

�أظهرت درا�سة �أجرتها جامعة
زيوريخ ال�سوي�رسية �أن اال�شهر
القليلة قبل الزواج والعام االول
بعد الزواج هما من �أف�ضل االوقات فى حياة الب�رش.
وقالت جملة "فوكو�س" االملانية التى ن�رشت نتائج الدرا�سة ان منحنى
ال�سعادة يبد�أ فى الهبوط ب�شكل دائم بعد ذلك فيما ما عدا بع�ض حلظات
ال�سعادة القليلة التى ترفع هذا املنحنى لبع�ض الوقت.
و�أ�شارت املجلة اىل �أن الدرا�سة �أجراها كل من برونو فرى و الوي�س �شتوت�رس
من معهد االبحاث االقت�صادية التجريبية بجامعة زيوريخ حتمل عنوان "هل
الزواج ي�صنع ال�سعادة �أو هل يتزوج ال�سعداء" .ودر�س العاملان حياة ما يقرب
من  15300من االزواج االملان خالل الفرتة بني  1984و 2000وخل�صا اىل �أن
ال�سعادة تعتمد على �شكل حياة الزوجني حيث تت�أرجح ن�سب ال�سعادة بني
الزوجني العاملني اللذين يعي�شان دون �أبناء ب�شكل قوى غري �أنهما ي�صالن اىل
معدالت عالية على مقيا�س ال�سعادة بعد مرور � 10سنوات من الزواج.

�أف�ضل طريقة لطي املاليات والفوط
ِ
كنت تبحثني عن طريقة �سهلة و�رسيعة لتطبيق املاليات ومفار�ش
�إذا
ال�رسير وفوط احلمام دون كرم�شة �أو �أخذ مكان كبري بالدوالب ،ف� ِ
إليك
طريقة �سهلة و�رسيعة:
نطبق املالية بالطريقة العادية (�أربع تطبيقات) حتي ن�صل لآخر ربع
ثم �أح�رضي �أكيا�س املخدات وطبقي كل كي�س ح�سب حجمه� ،إما �أربع
كان �صغري.
تطبيقات لو كان كبري� ،أو اثنني لو
ا ملخد ا ت
�أكيا�س
ون�ضع
وبنلفهم على
املطبقة على املالية
�شكل �أ�سطوانة.
و نر بطهم
فيو نكة
يطة
ب�رش
�أو ممكن �أ�ستك
�ستك
بال
عادي.
ا عملي
النظام
نف�س
ا ملال يا ت .
يف كل �أطقم
كده ي�سهل عليك تغيري طقم ال�رسير من غري ما تدوري على كل قطعة
لوحدها.
بالن�سبة للفوط:
كرري الطريقة ال�سابقة� ،أح�رضي طقم الفوط املكون من فوطة كبرية
وفوطة متو�سطة واثنني �صغريين �أو ن�سقي بع�ض الفوط مع بع�ضهم
نطبقها ن�صفني وبعدين نطبق
بطريقة متنا�سقة .نبتدي بالفوطة الكبرية
ّ
املتو�سطة ن�صفني ،ون�ضعها على الكبرية ونف�س ال�شئ يف الفوط ال�صغرية
ون�ضعهم على املتو�سطة.
ن�أخذ من طرف الفوطة الكبرية ونربمهم كلهم يف بع�ض على هيئة
�أ�سطوانة .ثم نربطهم ب�رشيطة ملونة �أو �أ�ستك بال�ستك.
بدء من فوطة
فوط
ملحوظة :ميكن تكرار الطريقة ال�سابقة مع �أي عدد
ً
واحدة ،ثم ن�ضع جمموعة الفوط كل جمموعة (�أ�سطوانة) فوق وجنب
بع�ض.

مطبخ �أ�رستي عجة البي�ض بالبقدون�س

املقادير
 1حزمة بقدون�س
 1ب�صلة كبرية
 5بي�ضات
 2ملعقة كبرية دقيق
 1ملعقة �صغرية ملح
ن�صف ملعقة �صغرية
كمون
ن�صف ملعقة �صغرية
فلفل ا�سود
 5ف�صو�ص ثوم
زيت للقلي
الطريقة
يفرم البقدون�س والب�صل فرما
ناعما ثم يدق الثوم وامللح
,يخلط البقدون�س والثوم والبي�ض
والبهارات  ,ثم يذوب الدقيق يف
ربع كوب ماء وي�ضاف ايل اخلليط
مع التقليب جيدا.
ي�سخن الزيت ثم ن�أخذ مقدار
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 4مالعق من اخلليط ون�ضعها
يف الزيت ملعقة باخلليط تليها
االخري بحيث ال يلت�صق اخلليط
ببع�ض وت�صبح اقرا�ص ثم ترتك
يف الزيت ايل ان تتحمر من اال�سفل
وتقلب علي الوجه االخر وذلك
علي نار هادئة .
تو�ضع العجة املقلية علي
ورق ن�شاف لت�صفية الزيت وتقدم
�ساخنة .

عنق الرحم
هو اجلزء
الأ�سفل من
ا لر حم ،
ا لفتحة
لتي
ا
ت�سمح
بخر و ج
من
احلي�ض
دم
الرحم ،حتدث القرحة نتيجة تغيري يف
خاليا هذا اجلزء بحيث تبدو فتحة عنق
الرحم حمراء.
�أ�سبابها:
معظمها التهابي� ،إما عن طريق:
 �إ�صابة فريو�سية :مثل فريو�س(� )HRVأو ( .)HSVوبكتريية مثل
(.)E.calt
 كيميائية :ب�سبب ا�ستعمال دو�شاتمهبلية م�ستمرة� ،أو رمبا ناجتة عن
احتكاك ما بعد الوالدة� ،أو الإ�سقاط.
الأعرا�ض
 �إفرازات مهبلية غري طبيعية،وتكون �صفراء ومتدفقة ،مع رائحة
كريهة.
 نزيف مهبلي غري طبيعي غريمتوافق مع الدورة ال�شهرية ،ويحدث
بعد اجلماع.
الت�شخي�ص
الفح�ص املبا�رش بالعني املجردة ،
حيث ميكن ر�ؤية منطقة حمراء ملتهبة
غري طبيعية ُتغطي جزء ًا من عنق
الرحم � ،أو كامل عنق الرحم  ..وميكن
ت�شخي�صها �أي�ض ًا عن طريق �أخذ م�سحة
من عنق الرحم  ،والك�شف عنها  ،وعمل
مزرعة للإفرازات  ،م�سحة ()PaPser
لقراءة اخلاليا خا�صة قبل الكاوية
ملعرفة �إذا ما كانت �رسطانية �أو قبل
�رسطانية .
ت�أثري القرحة على احلمل
قد تبقى القرحة خالل احلمل غري
مر�ضية ،وقد يحدث نزيف خفيف،
وهنا ي�ؤجل العالج ملا بعد الوالدة.
القرحة وت� ُّأخر احلمل
يت�أخر احلمل نتيجة �أ�سباب خمتلفة
�سواء كان هناك قرحة �أو مل يكن..
،
ً
و�أهمها:
 الأج�سام امل�ضادة للحيواناتاملنوية.
 �ضيق عنق الرحم :متنع �صعوداحليوانات �إىل داخل الرحم
 وجود بع�ض امليكروبات علىالقرحة :ت�ؤدي �إىل تكوين �إفراز خماطي
يحتوي على ن�سبة عالية من ال�صديد،
ومتنع و�صول احليوانات املنوية �إىل
داخل الرحم.

وخ�صو�صا
تعد اخل�رضوات والفواكه من الأطعمة الأ�سا�سية التي ال غنى عنها،
ً
للأطفال ،لبناء �أج�سامهم وتقوية �أجهزتهم املناعية،
فهي ت�ساعدهم على بناء العظام والأ�سنان وتن�شيط
الذاكرة ،لكن العديد من الأطفال ال يحبون تناول
اخل�رضوات والفواكه وي�سببون الإزعاج لأمهاتهن ،لذا
�سنقدم ِ
لك عزيزتي بع�ض احليل ت�شجعهم على تناولها
وبع�ض البدائل للخ�رضوات والفواكه التي ميكنك �أن
يعو�ض
تقدميها لهم ،على الرغم من �أنه ال يوجد ما
ّ
وجود اخل�رضوات والفواكه يف الطعام وفائدتهما
الكبرية ب�شكل كامل.
 5حيل لتعويد طفلك على تناول اخل�ضروات والفواكه:
 .1تقدمي اخل�رضوات ب�شكل ي�شتهيه:
ً
ريا مع الأطفال ،وجتذبهم لتناول الطعام ،فهناك العديد
تُ �شكل طريقة التقدمي
فارقا كب ً
من الو�صفات والطرق التي حتتوي على اخل�رضوات ولها طرق تقدمي خمتلفة وجذابة
ميكن �أن جتربيها معه.
 .2تقدمي الفواكه كمقبالت:
ميكن �أن تقدمي لطفلك الفواكه عند �شعوره باجلوع بعد �أن تقطعيها ب�شكل ي�شتهيه،
حيث �إن الأطفال يف�ضلون تناول الوجبات اخلفيفة بني الوجبات �أو يف �أثناء حت�ضري
الطعام ،كما ميكن �أن جتعليه يختار معك �أنواع الفواكه يف �أثناء الت�سوق حتى يختار ما
�سيتناوله ،و�ستجدين �أنه يطلب تناولها من وقت لآخر.
 .3تناولها �أمامه:
دائما ما يقلد الأطفال �أمهاتهم و�آبائهم يف ت�رصفاتهم وعاداتهم ،لذا فيمكن �أن تعودي
ً
طفلك على تناولهم مبجرد �أنه ي�شاهدك �أنت و�أباه تتناوالنها ،فهذا يزيد من اهتمامه
بتناولها ،فت�صبح عادة يومية عند الطفل كما هي عند الأهل.
 .4تقدمي الفواكه يف �شكل حلوى:
ميكن �أن تدخلي الفواكه يف العديد من �أ�صناف احللوى ،ب�أن تزيني قوالب الكيك بها �أو
ت�صنعي منها البان كيك �أو املربى �أو �سلطة الفواكه �أو كمبوت الفواكه ،با�ستخدام �أنواع
الفواكه التي تريدينها ،مثل :املوز والتفاح والعنب واخلوخ مع �إمكانية �إ�ضافة الآي�س
كرمي مع �صو�ص الكراميل �أو ال�شوكوالتة ،و�ستجدين طفلك �سعي ًدا ج ًّدا بتناولها.
 .5تعويده على تناولها يف وقت مبكر:
عند بدء تناول طفلك للأطعمة ال�صلبة ،احر�صي على �إعطاء طفلك اخل�رضوات والفواكه
املهرو�سة ،بحيث ي�صبح من ال�سهل عليه فيما بعد االعتياد على تناول اخل�رضوات
وتقبلها ،ويف مرحلة الت�سنني ،وميكن �أن تطعميه � ً
أي�ضا يف مرحلة الت�سنني مكعبات
اخل�رضوات امل�سلوقة وجتعليه يتناولها بنف�سه ليعتاد عليها عندما يكرب ،وحاويل
تقدمي اخل�رضوات متعددة الألوان حتى جتذبه لتناولها.

ا�سباب البكاء امل�ستمر للأطفال

ِ
عليك الت�أكد �أن البكاء لي�س نتيجة للأ�سباب الروتينية كاجلوع �أو
البلل �أو رمبا ب�سبب م�شكلة �صحية قد �أ�صابته .وعلى الأم االت�صال
بطبيب الأطفال فى احلاالت الآتية :
ِ
كانت قلقة �أو منزعجة من هذا البكاء.
�إذا
�إذا كان البكاء يرافقه القىء �أو الإ�سهال الدموى �أو الرباز.
ِ
كانت تعتقد �أن طفلها ي�شعر بالآالم �أو �أنه مري�ض.
�إذا
�إذا كان الطفل ال يهد�أ بني نوبات البكاء.
�إذا مل يقم الطفل باكت�ساب الوزن �أو فقدانه.
�إذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة.
«يف حاالت نادرة يتم هز الطفل الر�ضيع من فرط الغ�ضب والي�أ�س،
ي�ؤ د ي
وهو الأمر الذي ال يجوز �أن يفعله الآباء ب�أي حال من الأحوال ،لأن ذلك قد
�إىل �أ�رضار �صحية خطرية».
�أما اخت�صا�صية العالج النف�سي اجل�سدي ،ومديرة العيادات اخلارجية للأطفال كثريي
البكاء يف العا�صمة الأملانية برلني باوال ديديرك�س ،فتقول «تقريب ًا يوجد هناك طفل
من كل خم�سة �أطفال يبكي وي�رصخ يف �أول ثالثة �أ�شهر ب�شكل يفوق املتو�سط بكثري» .وال
تقت�رص الأ�سباب فقط على �آالم املغ�ص يف �أول ثالثة �أ�شهر ،ولكن يرجع ذلك �إىل ا�ضطراب
التنظيم لدى الطفل نف�سه.
كما ارجع بع�ض العلماء بكاء االطفال ايل �أن بع�ض ال�سيدات يعانني من توتر و�شد
ع�صبي �أثناء فرتة احلمل ،وهو ما يجعل هرمونات التوتر وال�شد الع�صبي تنتقل �إىل
الطفل الر�ضيع .عالوة على �أن حالة الوالدة ال�صعبة �أو ظروف احلياة املجهدة ميكن
�أن ت�ؤثر يف الطفل.

ن�صائح للحفاظ على لو�ش ال�شعر الطول فرتة

هذه جمموعة من الن�صائح ت�ساعدك على االحتفاظ بلون �شعرك لأطول
وقت حا�صة ان عمل الهاياليت �أو تلوين ال�شعر مهمة �صعبة خا�صة انك
ال تقومني بها يف البيت وهي تزيد �شعرك جماال ولكن حتتاجني لعناية
خا�صة بال�شعر امللون حتى ال ي�صبح اللون باهتا ويفقد جماله ب�رسعة
.
ا�صبغي �شعرك بعد � 24أو � 48ساعة من �آخر مرة غ�سلته فيها حيث �أن
زيوت ال�شعر جتعله ميت�ص اللون ب�صورة اف�ضل وحتافظ عليه لأطول
وقت.
ال تغ�سلي �شعرك بعد �صبغه �أو عمل الهاياليت قبل مرور يومني �أو ثالثة
على الأقل ل�ضمان ثبات اللون.
ال تغ�سلي ال�شعر امل�صبوغ باملاء ال�ساخن الذي ي�ضعفه ويفقده اللون
ب�رسعة  ،ا�ستعملي املاء البارد �أو الفاتر يف غ�سل و�شطف ال�شعر.
ا�ستعملي �شامبو رقيقا على �شعرك ومرطبا من النوع الذي يبقى بال�شعر
وال ي�شطف ويف�ضل الأنواع املخ�ص�صة لل�شعر امللون.
ال تغ�سلي �شعرك امللون كثريا لأنه يف كل مرة تغ�سلينه فيها يفقد لونه
�أ�رسع خا�صة اللون الأحمر �أو الألوان الداكنة.
قللي من ا�ستخدامك ملجفف ال�شعر الكهربائي ومكواة ال�شعر حتى ال
ت�ؤثر احلرارة على لون �شعرك ويف�ضل �أن ترتكيه يجف يف الهواء الطلق.
�إذا كان يجب �أن ت�ستخدمي املجفف �أو املكواة  ،احر�صي على ا�ستخدام
�أحد املنتجات التي حتمي ال�شعر قبل املكواة �أو املجفف.
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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.

امر�أة �أجنبت  38ابنا وبنتا ..كلهم توائم

بعد عام على زواجها ،وهي يف
الثانية ع�رش من عمرها� ،أجنبت
الأوغندية مرمي ناباتانزي
تو�أمني ،وتبعهما  5جمموعات
من التوائم ،ثم  4جمموعات من
التوائم الثالثية ،و 5جمموعات
من التوائم الرباعية ،لي�صبح
عدد �أبنائها  38ولدا وبنتا كلهم
من التوائم.
وفقا لتقرير �أعدته وكالة
رويرتز.
وقبل � 3سنوات ،عندما
�أ�صبحت يف التا�سعة والثالثني
من العمر ،هجرها زوجها،
وتركها لتقوم على رعاية ه�ؤالء التوائم
لوحدها.
وتعي�ش مرمي و�أوالدها حاليا يف  4منازل
�ضيقة �أ�سقفها من ال�صفيح يف �إحدى القرى
و�سط حقول القهوة على بعد  50كيلومرتا من
العا�صمة الأوغندية كمباال.
ووفقا ملا تقوله مرمي ،وبعد �أول حالة
والدة للتوائم ،توجهت �إىل الطبيب الذي
�أبلغها �أن حجم مبي�ضيها كبريان ب�صورة غري
عادية ،ون�صحها بعدم اللجوء �إىل و�سائل
حتديد الن�سل عن طريق الأقرا�ص بحجة �أن
ذلك �سيت�سبب لها مب�شكالت �صحية.
وقالت �إنه لهذا ال�سبب ا�ستمرت حاالت
الوالدة .ي�شار �إىل �أن معدل اخل�صوبة يف
�أوغندا يعترب بني الأعلى يف �أفريقيا �إذ ي�صل
�إىل  5.6طفل للمر�أة الواحدة ،وهو تقريبا
�ضعف معدل اخل�صوبة العاملي ،الذي يقدر
بحوايل  2.4طفال للمر�أة ،بح�سب بيانات
البنك الدويل.
ولكن حتي مبقايي�س معدل اخل�صوبة يف
�أوغندا تظل حالة مرمي �أعلى بكثري ،بل تعترب
حالة "متطرفة" للغاية.
وتفاقمت �أو�ضاع مرمي �سوءا عندما تخلى
عنها زوجها وهجرها ،بعد فرتات من
الغيابات الطويلة عن املنزل.
وقالت مرمي �إن ا�سم زوجها حتول �إىل "لعنة"
و�أنه كان دائما يرتكها و�سط معاناتها ،قبل
�أن يتخلى عنها ويهجرها نهائيا.
و�أو�ضحت �أنها تق�ضي جل وقتها يف رعاية

�أوالها� ،إ�ضافة �إىل عملها من �أجل �إعالتهم.
و�أو�ضحت �أن كل الأموال التي حت�صل
عليها تذهب يف �سبيل �رشاء الطعام والعالج
واملالب�س لأوالدها ،بالإ�ضافة �إىل ر�سوم
املدار�س.
وقال ابنها الأكرب �إيفان كيبوكا ( 23عاما)
�إن الأوالد يحاولون م�ساعدة والدتهم ما
�أمكنهم ذلك ،فهم يطبخون ويغ�سلون الأواين،
م�شريا �إىل �أنها مع ذلك تتحمل العبء الأكرب
يف اال�ضطالع مب�س�ؤوليات املنزل.
وكان �إيفان ترك الدرا�سة يف املرحلة
الثانوية من �أجل م�ساعدة والدته يف �إعالة
�أ�شقائه و�شقيقاته.
ويبدو �أن حياة مرمي عبارة عن م�أ�ساة
م�ستمرة� ،إذ كانت والدتها قد هجرت �أ�رستها
(زوجها و� 5أ�شقاء) عقب والدتها بثالثة �أيام.
وبعد زواج والدها ،قامت زوجته بت�سميم
الأوالد اخلم�سة ،الأمر الذي ت�سبب بوفاتهم
جميعا ،وجنت مرمي ،التي كانت يف ال�سابعة
يف ذلك احلني ،لأنها مل تكن يف املنزل يف
ذلك اليوم .وكانت مرمي تريد �أن تنجب 6
�أبناء عندما تتزوج ،لكن ما حدث فاق رغبتها
بكثري .ف�إىل جانب الأبناء والبنات الثماين
والثالثني ،كانت مرمي قد �أجنبت جمموعة من
التوائم ال�سدا�سية لكنهم ماتوا عقب الوالدة،
و�إال لكان �أ�صبح لديها  42ابنا وبنتا.
ولإطعام تلك الأفواه ،حتتاج مرمي �إىل 35
كيلوغراما من الطحني (طحني الذرة) يوميا،
�أما ال�سمك واللحوم فهي من العنا�رص النادرة
على م�أدبة الأ�رسة.

قطعة بطاط�س الأغلى و الأغرب يف العامل!!..

قدمت �رشكة “ ”ST ERIKSال�سويدية،
رقائق بطاط�س هي الأغلى يف العامل ،حيث
يبلغ �سعر القطعة الواحدة� ،إحدى ع�رش دوالر ًا
�أمريكي ًا ،و الغريب �أن هذة الرقائق القت
�أهتمام ًا كثري ًا من النا�س ،حيث نفذت الكمية
بالكامل عند اطالقها لأول مرة ،رمبا يت�سائل

البع�ض ،ما هو املميز يف
تلك الرقائق ،وهل هي حق ًا
ت�ستحق هذا املبلغ الكبري؟.
ال�صندوق الأ�سود الفاخر،
الذي �صممته �رشكة “ST
 ،”ERIKSيحتوي على
خم�س قطع فردية من رقائق
البطاط�س ،وهي م�صنوعة
باليد من ِقبل رئي�سة
الطهاة “بيلو” .حيث
ا�ستخدم خم�سة عنا�رص
خا�صة يف �صناعة تلك
الرقائق ،من بينها فطر
“مات�سو-تاكي” ،القادم
من غابة ال�صنوبر يف �شمال
ال�سويد ،و الأع�شاب البحرية من مياة جزر
“فارو” ،ونبات ال�شبت من جزيرة “جاري”،
والب�صل الذي ينمو يف �ضواحي بلدة “ياك�سان”
ال�سويدية� ،أما البطاط�س نف�سها فيها �أي�ض ًا
خا�صة ،حيث مت جنيها من تالل البطاط�س

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

اق�صر �ساعات ال�صيام يف العامل

قد تداولت العديد من مواقع عربية
كثرية احلديث عن قرية “وكان”،التي
ترتفع  2000مرت فوق �سطح البحر ،ان
�رشوق �شم�س ال�صباح ال�ساعة � 11صباحا
و الغروب ال�ساعة الثانية ون�صف ظهرا.
�إن وكان هي قرية م�أهولة بال�سكان تقع
يف مقاطعة نخل ،التي تتبع ملحافظة
جنوب الباطنة يف �سلطنة عمان .يبلغ
�سكانها  300ن�سمة فقط.
كرث و�شاع اخلرب �أن �صيام �شهر رم�ضان
احلايل يف قرية “وكان” ال يتعدى 3
�ساعات فقط فيما تبلغ �ساعات ال�صيام يف
�أغلب دول املنطقة العربية � 15ساعة.
وزاد الكالم عن قرية “وكان” اجلبلية التي تقع يف �سلطنة عمان  ،يف وادي م�ستل بالتحديد  ،التي
ال تبعد اال  135من الكيلو مرتات عن العا�صمة م�سقط  ،التي يبلغ �ساعات ال�صيام فيها � 15ساعه
تقريبا.
فما التف�سري ان �ساعات ال�صيام الي يوم هو من �ساعات الفجر االوىل اخليط االبي�ض  ،اىل غروب
�شم�س النهار  ،فكون ان ال�شم�س حجبت بعائق مينع ظهورها من جبال او مرتفعات  ،ال يعني انها
قد غربت  ،فطبيعة هذه القرية التي تقع يف ٍ
واد جبلي عميق يحجب ا�شعة ال�شم�س بعد انك�سارها عن
كبد ال�سماء يف ال�ساعه  2.30نهارا  ،هذا ال يعني ان ال�شم�س قد غربت .
واكد �سكان القرية انهم ي�صومون � 15ساعة يف �شهر رم�ضان  ،مي�سكون مع اذان الفجر ويفطرون
مع اذان املغرب  ،مما ينفي املتداول عن هذه القرية من معلومات يف املواقع االلكرتونية واالنرت
نت .
�إن املوقع اجلغرايف لدولة الأرجنتني يجعلها هي �أقل دول العامل يف �ساعات ال�صوم  ،فقد بلغت
�ساعات �صيام �شهر رم�ضان فيها � 10ساعات فقط وهي االق�رص على االطالق.
بينما يف ا�سرتاليا فبلغت �ساعات ال�صيام � 11ساعة يف اليوم .
وت�أتي اي�سلندا يف اطول دول العامل يف عدد �ساعات ال�صوم  ،حيث بلغت �ساعات ال�صوم فيها ما
يقارب � 22.30ساعة يف اليوم

القانون ال يعاقب ال�سجناء الهاربني من ال�سجن
يف �أملانيا ودول �أخرى ..ولكن ب�شروط

ماهي عقوبة ال�سجناء الهاربني من ال�سجن؟،
�إن فكر ال�سجني يف �أملانيا بالهرب ،فلن
يعاقب على فعلته هذة ،و ال�سبب �أن الهروب
من ال�سجن قانوين و م�رشوع متاماً،ب�شكل
يخالف قوانني دول العامل ،ال تعاقب �أملانيا
�سجنائها الفارين من ال�سجون ،يف حني �أن
هذا الفعل قد يعر�ض �صاحبه يف دول �أخرى،
مل�ضاعفة عقوبة احلب�س� ،أو فقد الإمتيازات

يف قرية “�أمرن” ال�سويدية ،وهي التي تتميز
مبنحدراتها احلجرية ،حيث تزرع البطاط�س
بعدد حمدود للغاية ،تلك املنحدرات ،جتعل
من ال�صعب على الآالت الزراعية احلديثة،
الو�صول �إىل البطاط�س ،مما يعني �أن جميع
البطاط�س ،تزرع و حت�صد باليد.
كل قطعة من تلك الرقائق ،مت �صنعها بلم�سة
ح�سا�سة من يد الطاهية “بيلو” ،لكي ت�ضمن ب�أن
حتقق التوازن املثايل بني خمتلف املكونات.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،مت �إطالق دفعة
حمدودة ،مكونة من مائة قطعة ،وبيعت
جميعها على الفور تقريب ًا ،على الرغم من
�أن الثمن املجنون ،والذي ي�صل �إىل خم�سة
وخم�سون دوالر ًا �أمريكي ًا ،مقابل ال�صندوق
الواحد� ،إال �أنه مل تعلن ال�رشكة بعد عن
الدفعة اجلديدة ،من تلك الرقائق.

التى قد ح�صل عليها ،ليتم القيام بذلك
كر�سالة وعربة وعظة لل�سجناء الآخرين،
حتى ال يفكروا بالهرب بتاتاً ،لكن احلال لي�س
كذلك يف �أملانيا ،حيث هروب ال�سجناء �أمر
م�رشوع.
يعود تاريخ قانون الهروب من ال�سجن
يف �أملانيا ،1880 ،حيث ر�أى وا�ضعي هذا
القانون� ،أن البقاء حر ًا و ال�سعى لنيل
احلرية ،هي غريزة الب�رش ،لذلك قرروا عدم
جعل الفرار من ال�سجون غري قانوين ،وعلى
الرغم من ذلك فهناك �رس يكمن يف هذا الأمر.
�صحيح �أن الهروب من ال�سجون ال يخالف
القانون ،لكن �إن �أحدث ال�سجني دمار يف
املمتلكات �أثناء الهروب ،مثل �إتالف الق�ضبان
باملن�شار �أو تدمري اجلدران و ال�سياج� ،أو
الإعتداء على �أي فرد ،فهنا البد و �أن تقع
عقوبة ،لهذا فعدد قليل من حاالت الهروب من
ال�سجون يف �أملانيا ،متر دون عقاب.
لي�ست �أملانيا وحدها من ال تعاقب على
الهروب من ال�سجون ،فالأمر م�رشوع يف
املك�سيك و النم�سا ،على الرغم من �أن ذلك
لي�س جرمية� ،إال �أنه قد يلحق بال�سجني
عقوبة� ،إن قام ب�أفعال �أخرى خالل هروبه،
فتحطيم النافذة والقفز منها �إىل اخلارج ،يعد
جرمية ،وهي تدمري ممتلكات.
وتن�ص املادة مائة و�أربعه وخم�سون يف
القانون املك�سيكي ،على �أنه لن تتم معاقبة
ال�سجني الذي هرب من ال�سجن ب�أي عقوبة� ،إال
�إذا تواطئ مع �سجني �أو �أكرث ،وقاموا ب�أعمال
عنف �ضد الآخرين ،يف هذة احلالة� ،ستكون
العقوبة من �ستة �أ�شهر �إىل ثالثة �أعوام .و�أي�ض ًا
هروب ال�سجني ل�سنوات ال ي�سقط عنه وجوب
�إمتامه حماكمته ،بدون زيادة �أو نق�صان ،مامل
تثبت عليه �أي جرمية �أخرى
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ملب�سو :التعاون بني جمموعة من الن�سوة يفتح �أفاقا من الآمال يف
الن�شاط الب�ستاين وتنمية خمتلف �أنواع اخل�ضر والفواكه باملنطقة
املر�أة الإرترية التي وقفت بجوار �أخيها الرجل يف �ساحات الكفاح وميادين الثورة،
حتى حتقق الن�صر واجنز الإ�ستقالل ،ال تزال توا�صل م�سريتها يف الإعمار والبناء،
فكان لها دورها الفاعل يف الت�صدي للعدوان والذود عن كرامة ووحدة الوطن ،يف
كل امليادين ،الع�سكرية والإقت�صادية والإجتماعية .ال �سيما احلفاظ على الأجيال،
و�إعالة الأ�سر والأطفال التي فقدت عائلها الرجل .حيث ت�ؤدي دورها الفاعل بكل
كفاءة واقتدار .ويف هذا ال�سياق مل تتوانى عن امل�شاركة يف �أي عمل حتى تنجز مهمتها
يف حت�سني و�ضعها املعي�شي ورعاية �أ�سرتها ال�صغرية بكل ما �أوتيت من قوة .فتعمل يف
التجارة والزراعة ،وغريها ،وت�سعى للإ�ستفادة من �أي فر�ص تعزز دورها� ،سواء يف
التعليم �أو ال�صحة� ،أو احل�صول على القرو�ض املي�سرة ،لإقامة م�شاريع حمدودة جتارية،
وكذلك يف جماالت الزراعة وتنمية الب�ساتني� ،أو تربية الأبقار والأغنام� ،أو الدواجن،
وغريها من احليوانات الأليفة .وهناك مناذج تقف ب�شموخ �شاهدة على �صمود املر�أة
الإرترية ،وتخطيها لكل املعوقات .ومتثل جمموعة ال�سالم يف ملب�سو واحدة من تلك
النماذج ،حيث جمموعة من الن�سوة من �أ�سر ال�شهداء يعملن معا وب�شكل من�سق يف تنمية
لأنواع من اخل�ضر املختلفة ،ويتطلعن مللأ م�ساحة الب�ستان املتبقية مبزيد من اخل�ضر،
وكذلك الفواكه ،والعمل على زيادة م�ساحته قدر امل�ستطاع .هذا النموذج يعرب عن
نف�سه بنف�سه ،حيث يدفع �أي زائر للمنطقة للت�سا�ؤل عن هذا الب�ستان و�إدارته .فكان
بالفعل �أن مرت قافلة لوفد من الإعالم باملنطقة يف ال�شهر املا�ضي� ،ضمن اجلوالت
املتكررة التي تتم .حيث التقى الزميل /قا�سم �أحمد ،من الق�سم العربي ب�صوت
اجلماهري الإرترية ،بواحدة من �أع�ضاء الب�ستان ،ال�سيدة /فاطمة عثمان علي ،وكذلك
رئي�سة فرع املر�أة مبلب�سو ال�سيدة� /سعدية حممود علي ،وفيما يلي نقدم لقرائنا الكرام
خال�صة ما جرى معهما من حوار ،نتمنى لكم قراءة ممتعة.

حممدعلي حميدة
�إنطالق ن�شاط املجموعة
تقول ال�سيدة /فاطمة عثمان
علي ،واحدة من �أع�ضاء املجموعة
البالغ عددهن  9ن�ساء .بعد �أن
قمنا كمجموعة من الن�سوة بتقدمي
طلب للح�صول على �أر�ض لتنمية
الب�ساتني ،ا�ستجابت الإدراة لطلبنا،
وا�ستلمنا الب�ستان يف عام 2007م
وكان هدفنا �أن ن�سعى لتوفري قوتنا
ب�أنف�سنا من خالل جهدنا وعرقنا،
وبالتايل حت�سني الو�ضع املعي�شي
لأ�رسنا .ومل يت�أخر الرد على طلبنا
كثريا ،فقد منحتنا الإدارة امل�ساحة
التي ميكن �أن ننمي فيها الب�ستان،
كما ح�صلنا على دعم من قبل فرع
�إحتاد املر�أة يف اقليم عن�سبا عرب
فر ملب�سو ،متثل يف بابور ل�ضخ
املياه .وقد بد�أنا يف �إنتاج اخل�رض،
حيث نعر�ض منتاجتنا يف الأ�سواق،
عندما يكون الإنتاج وفريا ،ويف
�أ�سوء الأحوال نغطي احتياجاتنا
اخلا�صة من تلك اخل�رض .يف العام
املا�ضي زرعنا الذرة ال�شامية
وكانت املو�سم يف بدايته مب�رشا،
لكن يف نهاية املو�سم وقرب فرتة
احل�صاد ا�صيب املح�صول ب�آفة من
الآفات الزراعية ،فت�رضر املنتج
ب�شكل كبري ،ما �أثر على معنوياتنا
كثريا� .أما يف هذا العام قمنا
بزراعة خمتلف �أنواع اخل�رض يف
الب�ستان ونتوقع نتائج طيبة .حيث
تبا�رش كل الأ�رس املن�ضوية حتت
هذه املجموعة العمل يف الب�ستان
بكامل �أفرادها �صغارا وكبارا ذكورا
و�إناثا.
و�أ�ضافت يقوم �أفراد من اجلي�ش

ال�شعبي مب�ساعدتنا يف الأعمال
الع�ضلية ،من �إقامة ال�سور ال�شوكي
حول الب�ستان ،وحفر وترميم
الآبار ،وكذلك دعمنا يف حماية
الب�ستان من الدواب .كما تتعاون
معنا الإدارة يف مراقبة ومتابعة عمل
م�ضخات املياه.
كما تقوم وزارة الزراعة بدعمنا
ومراقبة جهدنا ،وتقدمي التوعية
لنا يف التعامل مع �أي طارئ� ،سواء
الآفات الزراعية وغريها.
وتقول :ال�سيدة /فاطمة عثمان
ب�إمكاننا الإنتاج بال�شكل الأف�ضل،
امل�شكلة الوحيدة التي تواجهنا
�أكرث هي قلة املياه .وبع�ض الآفات
الزراعية.
هناك عوامل كثرية ت�شجعنا
ملوا�صلة العمل يف هذا الب�ستان،
منها ما نح�صل عليه من املواطنني
من دعم معنوي وم�شاركة يف متهيد
الأر�ض وحفر وترميم الآبار،
ب�إعتبارنا ن�سوة نعول �أ�رس �شهداء،
وكذلك الدعم الر�سمي .لذا نحن نعمل
على انتاج خمتلف اخل�رض ،ويف حال
كان الإنتاج وفريا ن�ستفيد من بيعه
لتوفري احتياجاتنا اليومية ،ويف
حال يكون املنتج �ضعيفا يوفر لنا
على �أقل تقدير احتياجات �أ�رسنا
من اخل�رض ،بدال من �رشائها من
الأ�سواق.
يف العام املا�ضي قمنا بغر�س
�أ�شجار النب ،فالبع�ض منها منى
ب�شكل جيد ،و�إن كان بع�ضا من تلك
ال�شتول اكلتها الأر�ضة ،وهي تهدد
حتى الباقي من تلك ال�شتول .كما
قمنا بزراعة �أ�شجار اجلوافة و�إن
كانت ال تزال �صغرية ،ولدينا فكرة
لزيادة هذه الأ�شجار املثمرة من

ال�سيدة�/سعدية حممود علي

ال�سيدة /فاطمة عثمان علي

جوافة وبرتقال ،والباباي.
وت�ضيف مبا �أننا خربنا طبيعة
الرتبة التي نعمل فيها ،لذا نحب
ننوع املزروعات من اخل�رض والذرة
وغريها ،لأن الإكثارمن نوع واحد
يف منطقة متجاوة يعر�ضها لتكاثر
الآفات فيها ،ويف حال وجود
التنوع يخف ت�أثري الآفات .كما �أننا
نختار املوقع الذي نزرع فيه النوع
املعني.
�إننا نعمل ب�شكل جماعي
نحدد
ومنظم،
�ساعات العمل
ا ملخ�ص�صة
لكل
منا ،

امل�ساحة لعدد  9من الن�سوة لإقامة
ب�ستان ،يف اطار دعم وت�شجيع الأ�رس
املحتاجة و�أ�رس ال�شهداء التي تعول
�أيتاما ،وقد انخرطن بالفعل يف
عملهن ،وا�ضافت كن يبعن منتجات
الب�ستان وي�ستفدن من ريعه ،ما
�ساهم يف حت�سني و�ضعهن املعي�شي.
كل العامالت يف هذه الب�ساتني هن
من �أ�رس ال�شهداء ،ومن اجلنود،
يقمن بزراعة الذرة ال�شامية ،و�أنواع
من اخل�رض كالطماطم،
و ا ل�شطة

و نلتز م
با لتفا هما ت
التي اقرت منا
ب�صفة عامة ،لذا ن�سري
عملنا يف جو من احلب والت�آلف
والتعاون.

تطلعات املجموعة يف امل�ستقبل
ويف هذا تقول ال�سيدة /فاطمة،
نتمنى �أن تتوا�صل جهود الدعم لنا
ال�سيما الدعم املعنوي والتوجيهي،
واملتابعة� ،سواء من الإدارة ،او
الإحتاد� ،أو فرع وزارة الزراعة ،و�أن
نتمكن من التو�سع يف تنمية اخل�رض
والفواكه �أي�ضا داخل الب�ستان.
دور فرع املر�أة مبلب�سو
تقول ال�سيدة� /سعدية حممود
علي ،رئ�سة فرع �إحتاد املر�أة
ب�ضاحية ملب�سو ،خ�ص�صت هذه

ا خل�رض ا ء ،
وامللفوف،
وال�سلطات،
واجلرجري وما �شابهها.
و�أ�شارت اىل �أن هناك عدة خيارات
للعمل ،حيث توجد عدد من الن�ساء

من يعملن يف جمال التجارة ،لكن
هذا اخليار تف�ضله الن�سوة ممن
لهن امكانات ت�ساعدهن على مزاولة
التجارة ،ولهن م�ؤهالت ل�سداد
القرو�ض التي يح�صلن عليها من
البنك� .سواء يف تربية الدواجن �أو
غريها .فهناك الكثري من الن�سوة
يف هذه املنطقة من يتعاملن عرب
برنامج القرو�ض وبالتايل تنمية
الدواجن .لأن هناك برامج توعية
لت�شجيع كل من لها القدرة للعمل
على اختيار نوع الن�شاط الذي

ينا�سبها من تربية الدواجن وتنمية
الب�ساتني ،من خالل تقدمي الدعم
الالزم لهن وفق خياراته ،وانطالقا
من هذا لدينا عدد ال ب�أ�س به من
النا�شطات يف خمتلف �أنواع املجاالت
التي توفر لهن دخال منا�سبا.
وقالت �ضمن هذا الدعم املتنوع
قدمت لهذه املجموعة م�ساحة
منا�سبة لإقامة الب�ستان ،كما قام
�أفراد اجلي�ش ال�شعبي ل�ستوير
الب�ستان ب�شكل كامل .ويف ذات
ال�سياق اقرت�ضت عدد من الن�سوة
قرو�ض مي�رسة ،لتفيذ منا�شط عدة،
يعملن للإ�ستفادة منها ب�شكل جيد،
ويعدن ما اقرت�ضنه من مبالغ وفق
اجلدول الذي يحدده نظام القر�ض
يف البنك .كما �أو�ضحت �أن هناك
�أعداد كثرية من الن�سوة يف ملب�سو
يرغنب يف احل�صول على �أر�ض
لتنمية الب�ساتني فيها ،لكن للأ�سف
امل�ساحات ال�صاحلة للب�ستنة يف
هذه ال�ضاحية حمدودة جدا.
و�أ�ضافت يقوم فرع املر�أة مبلب�سو
على ت�شجيع النا�شطات يف موا�صلة
جهدهن وعملهن ،كما نقدم لهن
التوعية الالزمة ،وكذلك الدعم مبا
ت�سمح به قدراتنا.
التحديات التي تواجه مثل هذه الأن�شطة
ويف هذا تقول ال�سيدة� /سعدية
حممود ،التحديات التي تعييق
تطورالن�شاط الب�ستاين تتمثل
يف قلة املياه ،كذلك احل�صول
على البذور املح�سنة ،و�أنواع
ال�شتول املطلوبة .ب�شكل عام
يوا�صل الفرع دعمه وت�شجيعه
له�ؤالء الن�سوة ،حتى ي�صبحن
مثاال يحتذى به .كما هو احلال
يف جمموعة النا�شطات يف تنمية
الب�ستان.
وقالت �إننا نح�س ب�سعادة كلما
كان انتاجهن �أف�ضل لأننا ن�شعر
بزيادة ن�سب املعتمدين على
الذات .كما �أن ن�شاطهن وعملهن
اجلماعي املن�سق ي�شري اىل تطوريف
املفاهيم ،و�إدراك �أهمية التعاون
والعمل اجلماعي.
و�أ�ضافت نحن نتوقع لهن املزيد
من الإجناز ،وعلى �أمل كبري بحل
م�شكلة املياه التي تواجهن،
حتى يتمكن من زيادة الإنتاج �أكرث
و�أكرث.
ومبا �أن دور وزارة الزراعة
حموري يف هذا اجلانب ،لذا نرغب
يف تعزيز دعم وزارة الزراعة
لهن ،وم�ساعدتهن يف الق�ضاء على
الآفات الزراعية ،التي ت�ؤثر على
انتاجهن ،ف�إذا عملت وزارة الزراعة
على حل هذه الإ�شكاالت ،ورفعت من
م�ستوى تعاونها معهن يف التوجيه
والإر�شاد ،فمن املمكن ح�صولهن على
دعم اجلهات الأخرى بكل �سهولة.
وقالت ال�سيدة� /سعدية �إن دور
�إدارة ملب�سو متوا�صل يف رعاية
ومراقبة اجلهد املبذول ،و�سري
العمل يف الب�ستان ب�شكل عام� ،سواء
م�ضخات �أو �شتول �أو منتجات .كما
ت�سعى الإدراة على توفري املتطلبات
الأ�سا�سية ،وعر�ض اي ا�شكال على
املعنيني من وزارة الزراعة وغريها
للح�صول على حل لها.
و�أمتنى �أن يكون لفرع وزارة
الزراعة دور �أكرث يف دعم ه�ؤالء
الن�سوة النا�شطات يف ب�ستان جمموعة
من الن�سوة يف ملب�سو ،وذلك من �أجل
التعرف على �إحتياجاتهن ،وحتديد
امل�شاكل التي تواجههن �سواء يف
الآفات الزراعية وطرق مكافحتها،
�أو املياه والو�سائل التي ميكن
�أن توفر لهن املياه .لكي يعمل
اجلميع على دعمهن وفق ما يحدده
املهند�سون الزراعيون.
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و�ضع الإحتفال بيوم �إ�ستقالل �إرتريا  2019يف �سياق فريد
�إعداد :هايلي هـ /قابر
ترجمة :نورالدين خليفة
�ستكون �إرتريا يف غ�ضون �أيام
قالئل م�ستعدة ب�أبهى حللها
لالحتفال بعيد اال�ستقالل الثامن
والع�رشين .وبعبارة اخرى ،ميكن
القول ب�أنها كانت رحلة �شاقة ومكلفة
ل�شعب هذا الوطن العزيز من �أجل
حتقيق حريته و�إ�ستقالله .حيث
كان العبء الذي حمله هذا ال�شعب
خالل مرحلة كفاحه و�صموده،
فوق ما ميكن ت�صوره او ميكن
و�صفه بالكلمات� .إال �أن الن�رص كان
حليف هذا ال�شعب العظيم وال�شهم.
فبف�ضل العقلية الرزينة واحلكيمة
لهذا ال�شعب وقيادته  ،حتررت
البالد وحتققت �سيادته على �أرا�ضيه
بحيث �ضمن بقائها ودميومتها.
واكتب هذا املقال يف الوقت الذي
تظهر فيه حتوالت جيو�سيا�سية يف
منطقة القرن الأفريقي .فلقد �أده�ش
اجلميع هذا التطور املذهل ملرحلة
ال�سالم ،وبالأخ�ص خرباء املنطقة
�أنف�سهم .وحدث ذلك على ح�ساب
�أولئك الذين جعلوا من ا�ستهداف
�إرتريا و�سيلة لك�سب قوتهم.
لذلك  ،من املنا�سب �أن نعك�س ما
كانت عليه �إرتريا وكم يجب �أن نعتز
بها ونقدر االحتفال بيوم اال�ستقالل.
و�أرجو من القارئ العزيز �أن ي�سمح
يل ب�أن اق�ص ب�إخت�صار روايتي
بخ�صو�ص هذا احلدث الهام.
�إن العديد من البلدان حتتفل
ب�أيام �إ�ستقاللها� ،أو مب�سمى �آخر
بعيدها الوطني .ولقد �أ�صبح عدد
من هذه الأيام احلافلة بالأحداث
حقيقة واقعة يف �أعقاب �إنهاء
اال�ستعمار  ،بينما حتقق بع�ضها
من خالل الكفاح امل�سلح .وكان لكل
حركة من حركات الكفاح امل�سلح
دائما م�سارها وجوهرها الأ�صلي.
ً
ف�إعتمد الكثريون على امل�ساعدة

اخلارجية لتحقيق �أهدافهم.
وعلى اجلانب الآخر  ،كان �سوء
احلظ يلقي بظالله على جمموعات
�آخرى �إ�ضطرت للإعتماد على الذات
وحتملت الكثري من امل�صاعب
والعقبات و�ساروا يف رحلة ن�ضال
طويلة �شاقة حتى �آتت تلك اجلهود
ثمارها .ويف �أغلب الأحيان  ،كان
العدو امل�ستعمر املتمثل يف نظام
احلكم الإ�ستبدادي للإمرباطور
هيلي �سال�سي ونظام الدرق الذي
تبعه عقب ذلك ،يعمل جاهد ًا من
�أجل �إ�ضعاف وتدمري كل مكت�سبات
الن�ضال الإرتري  ،حيث وجد الدعم
الع�سكري واللوجي�ستى من واحدة
من �أقوى ال�شعوب على وجه الأر�ض
وهي الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق،
من اجل و�أد الثورة يف مهدها.
وغني عن القول ب�أنه يجب
االحتفال بيوم ا�ستقالل �إرتريا على
خلفية جميع ال�سيناريوهات مع
ال�سلبيات املذكورة �أعاله  ،بغ�ض
النظر عن عدد ال يح�صى من تلك
التي ال ميكن ذكرها هنا .حيث �أنه
ال تتطلب عقالنية االحتفال بيوم
اال�ستقالل يف �إرتريا �إجراء حتليل
معقد لأنه ب�سيط وقد اعتدنا على
اعتباره �أمر ًا مفروغ ًا منه .ولكنني
اعرتف انه يف كثري من الأحيان
 ،ا�ضع الأمر الب�سيط يف �سياقه
ال�صحيح  ،و�أجد من طريف �أنه
�أكرث �صعوبة لذا� ،س�أحاول ب�إيجاز
ت�سليط ال�ضوء على االعتبارات
الفريدة التي يجب مراعاتها يف
�أعلى تقدير ممكن عند حتديد
االحتفال بيوم اال�ستقالل يف �إرتريا.
�أو ًال وقبل كل �شيء � ،أعترب
�أنه �رشف كبري يل �أن �أعي�ش
فرتة طويلة مبا يكفي لي�س فقط
لل�شهادة بل لأ�ستمتع بكوين
مواطن ًا يف دولة ذات �سيادة .
مثل كل الإرتريني  ،كنت �أتوق �إىل

حتقيق احلرية والإ�ستقالل منذ �سن
مبكرة من حياتي .ومن وجهة نظري
 ،يعترب ذلك �إمتياز ًا لكل �إرتري
بغ�ض النظر عن املن�صب والقومية
والعقيدة واخللفية االجتماعية.
فهذا اليوم ي�صادف والدة وطن دفع
فيه �أبنا�ؤه �أرواح ًا غالية ونفي�سة.
لقد توفيت تلك النفو�س مع علمها
الكامل ب�أنها لن تعي�ش لرتى وال
ت�شعر كما نفعل حالي ًا يف �إرتريا
ق�ص�صا مذهلة
املحررة .كما �سمعت
ً
ومده�شة عن جتارب نكران الذات
حيث كان املنا�ضل ي�ضع نف�سه على
خط النار يف املعارك واحلروب
بد ًال من رفاقه حتى يتمكنوا هم من
العي�ش ملوا�صلة �شعلة التحرير
�إىل �أن ت�ؤتي ثمارها� .إذا �أقر
املرء بفكرة املواطنة وال�سيادة
الإرترية  ،فهذا هو احلال! وما
عدا ذلك يبقى غري منطقي متام ًا.
�إن هذا اليوم ال قيمة له وال وزن
له من دون الإعرتاف والت�أكيد على
الثمن الباهظ الذي دفعه �شهدائنا.
فكل ما نفعله فيما يتعلق بهذا اليوم
الفريد هو لنا ولأجيال امل�ستقبل.
وبالن�سبة يل دون االعرتاف ب�أهمية
هذا اليوم  ،ف�إن كل حديث �آخر
ال �أهمية له .فما الفائدة يف
اخلو�ض يف حديث �آخر دون وجود
دولة م�ستقلة وذات �سيادة؟ . . .
�إن العامل الذي يجعل من يوم
الإ�ستقالل الإرتري �إ�ستثنائي ًا ،هو
حقيقة كونه على عك�س حروب
التحرير التقليدية الأخرى  ،حيث
كان دور املنا�ضالت الإرتريات
�إ�سهام ًا غري م�سبوق يف حتقيقه.
وقد �أثبت ذلك �أن الر�ؤية التطلعية
لقيادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير
م�س�ؤولية
لإعطائها
�إرتريا
مت�ساوية مثل مواطنيها الذكور ال
يعلى عليها .فمع القيادة امللهمة
 ،ميكن �أن تتحقق الإجنازات

البطولية .لذا ف�إن يوم اال�ستقالل
هو الأ�سا�س الذي ميكن من خالله
تر�سيخ كل املبادرات التنموية من
�أجل ال�سري نحو التطور والإزدهار.
ثالثا  ،مت االحتفال باال�ستقالل
على �أ�سا�س االعتماد على الذات
وامللكية .فبف�ضل قيادتها الر�شيدة
 ،متكنت �إرتريا من حتقيق
ا�ستقاللها رغم كل ال�صعاب .فلم
يكن لديها حلفاء ع�سكريون �أقوياء
وال �أحد لديه وزن ثقيل �أو نفوذ
دبلوما�سي لتعزيز ق�ضيتها العادلة.
ريا  ،نحتفل بعيد اال�ستقالل
�أخ ً
لهذا العام يف وقت تتطور فيه
الظروف اجليو�سيا�سية اجلديدة يف
عموما والتقارب بني
القرن الإفريقي
ً
�إرتريا و�إثيوبيا ب�شكل خا�ص عقب
�إتفاق ال�سالم املوقع بني البلدين.
ويف �أعقاب قبول �إثيوبيا القاطع
التفاق ال�سالم املوقع يف اجلزائر ن�ص ًا
وروح ًا  ،غمرت رياح الأمل وال�سالم
الهائلة منطقة القرن الأفريقي.
�إن حقبة ال�سالم والتعاون
واالنفراج ال�شامل التي ترتكز
واالحرتام
االعرتاف
على
ل�سيادة كل دولة و�سالمتها
الإقليمية هي يف �أوج بدايتها.
�إن دور �إرتريا البناء يف هذه
الر�ؤية الإ�سرتاتيجية الأ�صلية
غري التقليدية وامل�ستقلة يف
ال�سعي وراء خارطة طريق
التنمية التعاونية اململوكة
لبلدان منطقة القرن الأفريقي ،
واخلالية من التدخل اخلارجي
 ،ميكن ر�ؤيته يف هذا الإطار.
من ناحية �أخرى  ،وعلى
الرغم من هذا التطور امل�شجع
والإيجابي  ،ف�إن هناك من
يعمل على اخلفاء مت�شح ًا بدموع
التما�سيح وهي بع�ض من النفو�س
التي �ضلّت  ،والتي �أعلنت وبكل
جر�أة �أن �سيادة �إرتريا و�سالمتها
الإقليمية تتعر�ضان للخطر. . .

يالها من مهزلة! مع الأخذ
بالإعتبار �أن العديد من ه�ؤالء
الأ�شخا�ص يدافعون بن�شاط عن
موا�صلة وتعزيز العقوبات غري
القانونية واملجحفة بحق �إرتريا،
وقدموا معلومات مزيفة كمجموعة
ّ
�أدوات لعزل �إرتريا و�شعبها
وت�شويههما .رمبا يكون بع�ض
ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد فعلوا ذلك
بدافع االنتقام والرغبة يف الث�أر
من �إخفاقاتهم املا�ضية وبع�ضهم
الآخر �سعي ًا وراء امل�صلحة
الذاتية يف �شكل مكاف�آت مالية.
ريا � ،أختم روايتي
� ....أخ ً
بالقول ب�أنني �أريد �أن �أو�ضح
�أننا يجب �أن نكون على دراية
بالتهديدات املحتملة  ،والتي
ال مفر منها  ،والقادمة من جميع
�أنواع امل�صادر .لقد �أحبطت �إرتريا
يف املا�ضي جميع املحاوالت
العقيمة  ،لي�س لأن هذه القوى
كانت �ضعيفة  ،ولكن لأن ال�شعب
الإرتري ر�أى ما ي�ستتبعه القهر.
لقد واجهوا و�سيوا�صلون مواجهة
�سيقابلونها
التي
التهديدات
وباالعتماد
حازم
بت�صميم
على الذات الذي ال يتزعزع.
�إن الأعداء يعرفون متام ًا هذه
الظاهرة الإرترية والتي ت�سمى
الإحتاد والت�صدي ،كما �أن
الإرتريون يدركون � ً
أي�ضا الثمن
الذي هم على ا�ستعداد لدفعه
وحريتهم.
ا�ستقاللهم
مقابل
لن متنع ال�شائعات ال�سطحية
ال�شعب
القاتل
ال�رسد
�أو
الإرتري من متابعة خارطة
الطريق اخلا�صة به واالحتفال
بيوم اال�ستقالل الذي يعرفون
كيف يحتفلون به على الدوام.
عا�شت �إرتريا احلرة!
امل�صدر:
www.tesfanews.net
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ت�سببت ظاهرة "تغري املناخ" مبخاطر بيئية �شتى
و�أ�ضرار فادحة للإن�سان .لذا تداعى املجتمع الدويل
�إىل �ضرورة خلق و�سائل فعالة للت�صدي لها عرب و�سائل
عدة  .وي�شري اخلرباء �إىل �أن م�س�ألتي احلفاظ
على �سالمة الغابات والتخفيف من حدة تغري املناخ
والتكيف معه وجهان لعملة واحدة  ,حيث �أن الغابات
هي �أكرب م�ستودعات الكربون بعد املحيطات  .وتعترب
الغابات والأ�شجار مهمة بالن�سبة �إىل جميع �أ�شكال
احلياة على الأر�ض .وعليه توجد الغابات والأ�شجار
يف اخلطوط الأمامية للت�صدي لتغري املناخ .كما �أنها
�أي�ض ًا ت�ؤمّن لعدد كبري من الأ�شخا�ص الغذاء وامل�أوى
وفر�ص العمل.لذاف�إن نحن �أردنا م�ستقبال تتحقق
فيه اال�ستدامة وقدرة اجلميع على التكيف مع تغري
املناخ  ,وجب علينا اال�ستثمار يف الغطاء الأخ�ضر.
وت�أكيد ًا عملي ًا على �أن الغطاء الأخ�ضر ي�شكل �إحدى
الغايات الرئي�سية امل�ستهدفة يف اخلطة العامة حلملة
التنمية الوطنية ال�شاملة � ,أطلقت ارتريا حملتها
للزحف الأخ�ضر وحتدي الظروف املناخية القاهرة
عرب �إعالنها اخلام�س ع�شر يوم ًا وطني ًا للت�شجري  .فما
هي التحديات التي تواجه القطاع الغابي ؟ وما هي
ال�سيا�سات و التدابري التي ت�ستهدف الت�صدي لتغري
املناخ ؟ ما هو دور الأ�سرة يف ذلك ؟ ما هي التحديات
التي جتابه اجلهود الدولية يف هذا املجال ؟ وغري ذلك
من املحاور ذات ال�صلة �ستكون على منت �صفحتنا اليوم
ان�شاءاهلل .

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني

�إحتفلت البالد يف اخلام�س ع�رش من مايو
اجلاري باليوم الوطني للت�شجري حتت
�شعارات متباينة منها " لنورث �أبناءنا بيئة
خ�رضاء " و " ا�ستخدام مققو �أدحنت للحد من
القطع اجلائر للأ�شجار " وكذلك " املناطق
املحمية �ضمان لتنمية احلياة الربية "
وغريها من ال�شعارات التي تدعو للحفاظ
على البيئة الطبيعية والت�صدي للتغري
املناخي ب�شتى ال�سبل  .كما تزامن هذا
الإحتفال مع احتفال املجتمع الدويل باليوم
الدويل للأ�رسة والذي اتخذ هذا العام
مو�ضوع " الأ�رس وتغري املناخ " �شعار ًا له
 .حيث يتم عاملي ًا ت�سليط ال�ضوء على الأ�رس
وال�سيا�سات الأ�رسية واملقا�صد الرئي�سة
للهدف  13من �أهداف التنمية امل�ستدامة,
وحتديد ًا منهااملق�صد الثاين واملتعلق
ب�إدماج التدابري املتعلقة
بتغري املناخ يف ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والتخطيط
الوطني
ال�صعيد
على
واملق�صد الثالث واخلا�ص
بتح�سني التعليم و�إذكاء
الوعي والقدرات الب�رشية
وامل�ؤ�س�سية للتخفيف من
تغري املناخ والتكيف معه
واحلد من �أثره والإنذار
املبكر به .
ومن اجلدير بالذكر �أن وعي
املجتمع الدويل يف الع�رص
احلايل بالق�ضايا البيئية,
�إرتقى �إىل م�صاف �أو�سع.
كما ال يفوتنا عزيزي القارئ,
الإقرار ب�أن ال�سلوك الأخ�رض يف التعاطي مع
حميطنا اخلارجي ما هو �إال عبارة عن �سلوك
ان�ساين وح�ضاري مكت�سب  .ومن هنا ت�أتي
�رضورة ت�أ�صيل الرتبية البيئية �ضمن ماعون
التنوع الثقايف العاملي وعلى ب�ساط من�سوج
من خيوط ال�سالم والت�آخي والإن�سجام
والتفهم  .وبالتايل البد من �إك�ساب الأ�رسة
ً
خربة
وخا�صة االطفال وال�شباب منهم ,
ٍ
ً
وقيم خا�صة مب�شكالت
واجتاهات
تعليمية
ٍ
بيئية بالإ�ضافة �إىل �أن الرتبية البيئية
ت�ضبط �سلوك الفرد �إزاء املوارد البيئية
الطبيعية بحيث ت�صبح الفعالية وااليجابية
�سمة بارزة يف �سلوك الفرد
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دور الأ�سرة يف الت�صدي لتغري املناخ

وبهذا اخل�صو�ص ي�شري اخلرباء �إىل �إن
البيئة التي يعي�ش فيها الطفل لها ت�أثري
وتكون �شخ�ص ّيته ,
وفعال يف حياته
عميق ّ
ّ
فالإن�سان منذ نعومة �أظفاره يت�أثر وينفعل
مبا يجري حوله من ممار�سات  .ف�إنه
يكت�سب مزاجه و�أخالقه وممار�ساته وطريقة
تفكريه من املحيط �أو البيئة التي يعي�ش
فيها  .كما تبينّ �أنّ للوالدين ول�سلوك
الأ�رسة  ,وو�ضع ّية الطفل يف الأ�رسة  ,دور ًا
كبري ًا يف حتديد هذه ال�شخ�صية املذكورة
�أعاله و�صقلها وبلورتها وحتديد معاملها .
بالإ�ضافة �إىل �أن للمع ّلم والأ�صدقاء واملجتمع
إعالمية وعاداته و�أ�سلوب حياته
وو�سائله ال ّ
 ,الأثر املبا�رش والكبري على �سلوك الطفل
وكيف ّية تفكريه .
وقبل التوغل عزيزي القارئ الكرمي يف
حمور الأ�رسة وتغري املناخ  ,ال ب�أ�س من

الإنعطاف قلي ًال
نحو حمور ذو
�صلة

يتعلق

و �شجو ن
بهذا الأمر وهو ما

بتحديات التكيف مع تغري املناخ وجتارة
الكربون .
فعاملي ًا يتم تناول امل�سائل املتعلقة
بتغري املناخ عرب بوابتني وهما بوابة
التخفيف �أو تقليل �إنبعاث الغازات التي
تت�سبب يف التغري املناخي والثانية هي
م�س�ألة �إتخاذ اخلطوات التي من �ش�أنها �أن
متكن ال�سكان واملجتمعات من مواجهة �آثار
تغري املناخ .

وي�شري اخلرباء �إىل �أن ال�سيا�سات و
التدابري التي ت�ستهدف التقليل من الإنبعاثات
قد ت�شمل املحاور التالية:
 1احلد من الطلب على ال�سلع و اخلدماتذات الإنبعاثات املكثفة
 2تعزيز مكا�سب الكفاءة 3زيادة ا�ستخدام التكنولوجياتاملنخف�ضة الكربون .
 4ت�شجيع "بالوعات الكربون" �أي مواطنالتخزين التي متت�ص غاز ثاين �أك�سيد
الكربون كالغابات �أو
امل�ستنقعات
هذا وقد توافق املجتمع الدويل على بع�ض
الآليات للت�صدي لتغري املناخ وهي تتميز
ب�إعطاءها لدول
املجموعة الأوىل املتقدمة �صناعي ًا مرونة
معقولة للتنفيذ ب�صورة حتقق الغايات
املن�شودة .
وتتمثل تلك
الآليات يف
التايل :
�آلية
1ا لتجا ر ة
ا لد و لية
للإ نبعا ثا ت
 :وت�سمح هذه الآلية
للدول املذكورة
بتحويل جزء من
�إ نبعا ثا تها
املجازة �إىل
دول �أخرى .
�آلية
2لتنفيذ
ا
امل�شارك  :و
هذه الآلية للدول
تتيح
ب�أن تطالب
ب�إ عتما د
�شهادة خلف�ض الإنبعاثات النا�شئ عن
�إ�ستثمار يتحقق يف دول �صناعية �أخرى و
ي�سفر عن حتويل وحدات خف�ض الإنبعاثات
بني الدول .
� 3آلية التنمية النظيفة  :و ت�سمح هذهالآلية ب�إن�شاء م�رشوعات خف�ض الإنبعاثات
التي ت�ساعد الدول النامية على �إدراك
التنمية امل�ستدامة  ,كما �أنها تت�ضمن �إلتزام
الدول الغنية بنقل التقنيات النظيفة �إىل دول

اجلنوب و امل�ساعدة يف جهودها للتنمية .
و �ضمن هذه الآلية يتم �إ�صدار �شهادات موثقة
مبقادير ثاين �أك�سيد الكربون املعادلة
ملقادير الإنبعاثات التي يتم خف�ضها عند
�إقامة مثل تلك امل�شاريع  ,حيث ت�شرتي
الدول املتقدمة هذه ال�شهادات نظري مقابل
مادي تدفعه للدول النامية التي �أقيم بها
امل�رشوع .
وتعترب الآلية الأخرية �أهم تلك الآليات
من حيث كونها ت�ساهم يف و�ضع �أ�س�س متينة
للتنمية امل�ستدامة يف الدول النامية يف ذات
الوقت الذي تقل�ص ن�سبة الإنبعاثات الغازية
يف الكون .
ومن اجلدير بالذكر �أنه وعلى الرغم من �أن
برنامج الت�شجري يف ارتريا �شهد جناحات
مقدرة �ضمن برنامج العمل الطالبي ال�صيفي
وجهود املجتمعات املحلية � ,إال �أن تلك
اجلهود والنجاحات املنجزة حتتاج حتم ًا
اىل العناية امل�ستمرة والتقييم الدقيق
حتى ت�ؤتي �أكلها امل�ستدام يف خدمة ق�ضية
الإ�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية
وبالتايل �إجناز متطلبات احلياة املذدهرة
لإن�سان ارتريا و كائناتها احلية الأخرى .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن الغابات والغطاء
الأخ�رض عامة يف ارتريا � ,شهد تغيريات ٍ
دراماتيكية كبرية ٍ خالل القرن املا�ضي ,
حيث �أنها تدهورت مبعدل كبري ومثري للقلق
 .و يرجح �أن العامل الرئي�سي يف هذا التدهور
هو �سوء �إدارة املوارد الطبيعية عامة ًمع عدم
�إ�ستخدامها بال�صورة امل�ستدامة  ,خا�صة
يف ظل �سيا�سات الأنظمة الإ�ستعمارية التي
تعاقبت على البالد .حتما ً �أدت هذه الأو�ضاع
�إىل الت�أثري ال�سلبي على البيئة العامة و
�إ�صابتها بالتدهور بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها
على احلياة الربية .كما فاقم اجلفاف املتكرر
يف العقود القليلة املا�ضية من احلالة غري
امل�ستقرة للبيئة والغطاء الغابي  .ولكن ما
يبعث فينا الأمل هو توفر الإرادة ال�سيا�سية
الإرترية يف �إجناز الغايات املن�شودة و
امل�ستهدفة يف جمال الغطاء الأخ�رض بكل
�إ�رصار  ,بالإ�ضافة �إىل �أن اخلرباء ي�شريون
�إىل �أن ارتريا م�ؤهلة لتخطيط و �إدماج ر�ؤية
وطنية طويلة الأجل حول
حمور الغابات وذلك �ضمن ال�سياق الأو�سع
ل�سيا�ساتها الإقت�صادية و الإجتماعية الكلية
الوطنية .
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف ختام اجلولة الـ 36من الدوري الإيطايل:

بعد �إختتام مو�سم الدوري الإجنليزي املمتاز لهذا العام:

فان ديك وبوكيتينو وموتينيو الأف�ضل يف الربميريليج �إنرت ميالن يهزم فريونا وي�ستعيد املركز الثالث
انتهى �أخريا مو�سم الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،وتوج مان�ش�سرت �سيتي باللقب يف
اجلولة الأخرية ،يف وقت �سي�ضطر فيه ليفربول
لالنتظار جمد ًدا من �أجل الوقوف على من�صة تتويج
امل�سابقة ،للمرة الأوىل منذ العام  .1990كان واحدا
من �أف�ضل موا�سم الربميريليج على الإطالق ،يف ظل
املطاردة امل�ستمرة بني مان�ش�سرت �سيتي وليفربول،
و�شهد املو�سم ت�ألق العديد من الالعبني ،كما
احتوى على جمموعة �ضخمة من اللمحات الفنية
اجلميلة والأهداف املثرية التي �ستبقى عالقة يف
الأذهان .رغم عدم فوزه باللقب ،ي�ستحق ليفربول
�أن ي�صبح الفريق الأف�ضل ،بعدما متتع مب�ستويات
ثابتة طوال املو�سم ،كاد من خاللها �أن يتوج ب�إحراز
�أول لقب له يف امل�سابقة يف  29عاما .ويكفي العلم
ب�أن ليفربول جمع  97نقطة ،وتلقى خ�سارة وحيدة
طوال املو�سم ،والأهم �أنه مثل كرة القدم اجلميلة
ب�أبهى �صورها ،من خالل �أداء هجومي رائع دون ن�سيان التوا�صل والتناغم بني خطوط امللعب الثالثة .ورمبا يرى البع�ض
�أنه من غري املن�صف عدم اختيار مدرب مان�ش�سرت �سيتي بيب جوارديوال �أو مدرب ليفربول يورجن كلوب يف هذه الفئة ،لكن
نظرا لأنه املدرب الوحيد الذي مل يعزز �صفوف فريقه بالعب واحد على مدار املو�سم.وا�ضطر
خيار "" وقع على بوكيتينو ً
بوكيتينو للعمل مع الأوراق نف�سها� ،إ�ضافة �إىل الإ�صابات التي �رضبت �صفوف ال�سبريز ،وجنح رغم ذلك يف احللول بني
الأربعة الكبار ،علما ب�أنه و�صل �أي�ضا �إىل نهائي م�سابقة دوري الأبطال الأوروبي .و�شتان ما بني دفاع ليفربول قبل الفرتة
التي �سبقت تعاقده فيها مع املدافع الهولندي فريجيل فان ديك ،والأ�شهر التي تلت التوقيع معه .مدافع �ساوثهامبتون
علما ب�أنه ح�صل على جائزة
حول دفاع الفريق الأحمر �إىل "مثلث برمودا" بالن�سبة ملهاجمي الدوري املمتازً ،
ال�سابق ّ
�أف�ضل العب يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم .و�سجل �سرتلينج  17هدفا يف حملة دفاع مان�ش�سرت �سيتي عن اللقب املحلي،
وحتول �إىل واحد من �أف�ضل العبي امل�سابقة بف�ضل التطور الوا�ضح يف م�ستواه ،والذي لعب جوارديوال دورا كبريا فيه.
وبات �سرتلينج �أكرث ن�ضجا داخل امللعب وخارجه ،كما �أنه ح�سن كثريا من مل�سته الأخرية �أمام املرمى ،ليكون �أف�ضل
العبي فريقه دون منازع ،متفوقا �أي�ضا على بقية الالعبني املحليني يف الدوري املمتاز .وا�شرتى وولفرهامبتون خدمات
العب الو�سط الربتغايل املخ�رضم جواو موتينيو مقابل  5ماليني جنيه �إ�سرتليني فقط .وقدم العب موناكو ال�سابق الفائدة
املرجوة لفريقه ،من خالل �أداء واثق وهادئ يف �صناعة �ألعاب "الذئاب" ،كما �أنه يتحكم متاما يف �إيقاع الفريق م�ستعينا
بخربته الوا�سعة يف املالعب الأوروبية� ،إ�ضافة �إىل دعم مواطنه روبن نيفي�س .ومت اختياره ك�أف�ضل �صفقة بالنظر �إىل
ال�سعر الذي جاء به ،ليتفوق يف تلك النقطة على �ألي�سون بيكر حار�س ليفربول الذي مت التعاقد معه مقايل  62.5مليون
ريا يف احتالل وولفرهامبتون املركز ال�سابع يف جدول
�إ�سرتليني ،وحل يف النهاية و�صي ًفا .يف املقابل �ساهم موتينيو كث ً
ترتيب الربميريليج ،رغم �أنه كان �صاع ًدا حدي ًثا .كما �شهد املو�سم جمموعة كبرية من الأهداف الرائعة ،لعل �أبرزها
هدف جنم كري�ستال باال�س �أندرو�س تاون�سند يف مرمى مان�ش�سرت �سيتي .لكن من حيث الأهمية املمزوجة باجلمالية،
فال يوجد هدف يتفوق على ذلك الذي �سجله قائد مان�ش�سرت �سيتي فن�سنت كومباين يف مرمى لي�سرت �سيتي م�ساء الإثنني
املا�ضي ،من ت�سديدة �صاروخية مفاجئة ا�ستقرت يف الزاوية العليا الي�رسى ملرمى احلار�س الدمناركي كا�سرب �شمايكل.

ا�ستعاد �إنرت ميالن ،ذاكرة االنت�صارات بالدوري الإيطايل ،بعد �أن فاز
ب�شق الأنف�س ( )2-0على كييفو فريونا ،الهابط للق�سم الثاين ،الإثنني
املا�ضي يف ختام اجلولة الـ 36من البطولة .فعلى ملعب "جوزيبي مياتزا"،
ً
هدفا يف كل �شوط؛ حيث افتتح املهاجم ال�شاب ماتيو
�سجل "النرياتزوري"
بوليتانو ،باب الت�سجيل يف الدقيقة ( .)39وبال�شوط الثاين ،انتظر �أ�صحاب
الأر�ض حتى قبل نهاية الوقت الأ�صلي بـ 4دقائق لت�أمني النتيجة بهدف
ثان حمل توقيع النجم الكرواتي �إيفان برييت�شيت�ش ،بعد �أن لعب ال�ضيوف
منقو�صني من العب منذ الدقيقة ( ،)76بطرد نيكوال ريجوين ،ببطاقة �صفراء
ثانية .وبهذا ي�ستعيد رجال لوت�شيانو �سباليتي ،نغمة الفوز يف البطولة
بعد  3تعادالت متتالية� ،أمام روما ،ويوفنتو�س ،و�أودينيزي على الرتتيب.
ورفع الفوز ،ر�صيد �إنرت �إىل  66نقطة ي�ستعيد بها املركز الثالث ،امل�ؤهل
مبا�رشة لدوري الأبطال ،من �أتاالنتا ( 65نقطة) ،الذي تراجع للمركز الرابع،
قبل جولتني من النهاية .على اجلانب الآخر ،مل ت�ؤثر اخل�سارة يف موقف
فريونا الهابط ،حيث ما زال قابعا يف ذيل الرتتيب بـ 15نقطة ،وا�صطحب
معه فرو�سينوين ،ليبقى حتديد الطرف الثالث خالل اجلولتني الأخريتني.

يف الت�صنيف العاملي للتن�س:

كرمي م�أمون �أبرز املتقدمني من العرب

لأ�سباب تتعلق ببث املباراة على امل�ستوى العاملي:

�إ�شبيلية يطلب تغيري موعد مباراته اخلتامية يف الليجا
�أبدى �إ�شبيلية ،الإثنني املا�ضي ،اعرتا�ضه ال�شديد على موعد
�إقامة مباراته يف اجلولة الأخرية لبطولة الدوري الإ�سباين،
"الليجا" التي ي�ست�ضيف خاللها مناف�سه �أتلتيك بيلباو ،يوم
ال�سبت املقبل يف ال�ساعة الرابعة والربع ع�رصا ،بالتوقيت
املحلي .وقال النادي الإ�سباين يف بيان له�" :إ�شبيلية يود �أن
يبدي اعرتا�ضه املطلق على املوعد الذي اختارته الليجا
(رابطة الدوري الإ�سباين) لإقامة مباراة اجلولة الأخرية
يف امل�سابقة ،لقد و�صلت هذه ال�شكوى �إىل رئي�س الرابطة
خافيري تيبا�س من خالل رئي�س النادي خو�سيه كا�سرتو".
و�أو�ضح �إ�شبيلية يف بيانه �أنه رغم �إدراكه لأن هناك "�أ�سباب
تتعلق بالبث على امل�ستوى العاملي هي التي تقف وراء هذا
املوعد ال�صعب ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إقامة مباريات اجلولة
الأخرية يف امل�سابقة يف موعد واحد لأن نتائجها �ستكون
فا�صلة يف حتديد املت�أهلني للبطوالت الأوروبية ،ي�رص يف الوقت نف�سه �أن درجات احلرارة يف مدينة �إ�شبيلية �ستكون
مرتفعة للغاية يف ذلك املوعد عن نظريتها يف خيتايف وبر�شلونة وبلد الوليد ،وهو ما ي�رض بالنادي وجماهريه".
و�شدد النادي الإ�سباين على �رضورة ت�أخري موعد املباريات الفا�صلة يف حتديد هوية املت�أهلني للبطوالت الأوروبية
لكي تقام يف ظروف مواتية للجميع ،بدون وجود م�شكلة ارتفاع درجات احلرارة ،معربا يف الوقت عن �أ�سفه لإغفال
ر�أيه يف هذا املو�ضوع من قبل اجلهات املعنية .ورغم ذلك� ،أكد �إ�شبيليه يف بيانه �أنه يثق يف �أن الليجا �ستقوم
بتغيري موعد املباريات لكي يتنا�سب مع الظروف املناخية من �أجل م�صلحة الالعبني واجلماهري على حد �سواء.

�شهد الت�صنيف العاملي لالعبي التن�س املحرتفني ال�صادر الإثنني املا�ضي،
تقدم بع�ض جنوم العرب ،وتراجع �آخرين .فقد �شهد الت�صنيف ،تقدم  3العبني
عرب ،يف مقابل تراجع � 3آخرين ،يف حني حافظ العب وحيد على ترتيبه.
وا�ستمر التون�سي مالك اجلزيري يف املركز الـ 90عامل ًيا ،ليحافظ على �صدارته
واملركز الأول عرب ًيا ،فيما ت�أخر امل�رصي حممد �صفوت 4 ،مراكز للخلف،
لي�ستقر يف املرتبة  235عامل ًيا ،والثانية عرب ًيا .و�صعد امل�رصي يو�سف
ح�سام ،مركزً ا وحي ًدا ،لي�أتي يف املرتبة  406عامل ًيا ،والثالثة عرب ًيا ،يف
حني تراجع التون�سي �إ�سكندر من�صوري  4مراكز للخلف ،لي�أتي يف املرتبة
 442عامل ًيا ،والرابع عرب ًيا .و�صعد امل�رصي كرمي م�أمون 13 ،مركزً ا ،ليحتل
املرتبة � ً
أي�ضا  442عامل ًيا ،والرابعة عرب ًيا ،فيما �صعد التون�سي عزيز دوقاز،
مركزً ا وحي ًدا ليحتل املرتبة  568عامل ًيا ،واخلام�سة عرب ًيا .وتراجع التون�سي
معز �رشقي  5مراكز ،لي�أتي يف املرتبة  590عامل ًيا ،وال�ساد�سة عرب ًيا.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

الدورة نظمت بالتعاون بني االحتاد العام للعبة واحتاد االقليم اجلنوبي

العدد ()147

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

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

دون الك�شف عن وجهته املقبلة

دورة تدريبية للحكام حول قوانني كرة ال�سلة بالإقليم اجلنوبي جريزمان يغادر �أتليتيكو مدريد يف نهاية املو�سم

تلقى  19حكما من االقليم اجلنوبي
دورة تدريبية حول القوانني اجلديدة يف
لعبة كرة ال�سلة بالتعاون بني �إحتاد كرة
ال�سلة باالقليم اجلنوبي واالحتاد العام
لكرة ال�سلة.
الدورة التي قدمت خالل الفرتة من
الثامن ولغاية الثاين ع�رش من مايو اجلاري
على ال�شقني النظري والتطبيقي � ،شارك
فيها متدربني قدموا من �سبعة مديريات
باالقليم اجلنوبي.
وتطرقت الدورة القوانني اجلديدة
امل�ستحدثة يف املن�شط واخلا�صة بلعبة
كرة ال�سلة الثالثية بح�سب ما�أكد رئي�س
�إحتاد كرة ال�سلة باالقليم اجلنوبي
ال�سيد /مكنن �شواي.

وحا�رض يف الدورة م�س�ؤول �ش�ؤون
التحكيم باالحتاد العام لكرة ال�سلة
ال�سيد /يونا�س جنا�ش وم�ساعد احلكم
الوطني مو�سيي مكائيل.
ويف كلمة قدمها باملنا�سبة � ،أ�شار
ال�سيد /يونا�س جنا�ش عن ارتياحه
للتجاوب والروح التي مل�سها من قبل
الدار�سني  ،مناديا اىل �إقامة مزيد من
البطوالت ل�صقل ماتلقوه على �أر�ض
الواقع.
ويف اخلتام ت�سلم الدار�سون ال�شهادات
التقديرية من قبل خمتلف امل�س�ؤولني.
هذا وغري بعيد عن االقليم اجلنوبي
 ،توا�صلت يف االيام القليلة املا�ضية
مناف�سات بطولة مديرية مندفرا لكرة

القدم يف �إ�سبوعها الرابع باقامة عدد
من املباريات.ويف النتائج امل�سجلة ،
تفوق فريق عدي وقري على فريق عدي
حري ب�أربعة �أهداف لثالثة  ،فيما �إنتهت
مواجهت حدي�ش عدي وعدي باري بنتيجة
التعادل االيجابي هدف مقابل هدف.
�أما يف مباريات يوم االحد  ،فاز فريق
حدي�ش عدي على فريق عدي وقري بثالثة
�أهداف لهدفني  ،يف حني تغلب فريق
عدي حري على فريق عدي باري بثالثة
اهداف لهدف وحيد.
كذلك يف حا�رضة االقليم اجلنوبي مبدينة
مندفرا  ،جرت بطولة اللعاب القوى نظمها
�إحتاد االقليم اجلنوبي على �رشف ذكرى
عيد اال�ستقالل الثامن والع�رشين.
ويف النتائج امل�سجلة بالبطولة  ،حاز
العداء روبيل ت�سفيت على املركز االول يف
�سباق  800مرت �أمام داويت قرماي الثاين
و�أحمد عبدالقادر الثالث يف الرتتيب
العام.
ويف مناف�سات فئة ال�سيدات لنف�س
امل�سافة � ،أل املركز االول ل�سالم
ف�سهاظني على ح�ساب فتحاويت
قربنقو�س �صاحبة املركز الثاين و�سارون
مكنن احلائزة على املركز الثالث.
ويف �سباق  1500مرت رجال  ،نال العداء
�أبيل داويت على املركز الثاين متفوقا
على ت�سفوم حدراي وبيوم قربماريام
�صاحبي املركزين الثاين والثالث تباعا.
�أما يف مناف�سات ال�سيدات  ،ذهب
املركز االول للعداءة ترحا�س ت�سفاهن�س
متبوعة ب�سنايت �سلمون الثانية ومليون
�أبدوم الثالثة .
يف �سباق  3االف مرت رجال  ،جاءت
ال�صدارة مقرونة ب�إ�سم العداء �سم�ؤون
�أ�سمروم تاله حمرت�أب �أمانئيل باملركز
الثاين وناتنائيل ظقاي باملركز الثالث.
اما عند فئة ال�سيدات  ،فلم تخرج
ال�صدارة عن قب�ضة العداءة ق�سنت ولداي
بعد �أن تفوقت على �صاحبة املركز الثاين
يور�ساليم قربكر�ستو�س و�صاحبة املركز
الثالث �سارون هبتي �سال�سي.
ويف �سباق  5االف مرت الذي اقت�رصت
مناف�ساته يف فئة الرجال فقط  ،حاز العداء
روبيل ت�سفاي على املركز االول  ،على
ح�ساب ت�سفوم حداري الثاين يف الرتتيب
والثالث انوار عبدالقادر.

و�سط م�شاركة الدرجات الثالثة وفئة ال�سيدات

بطولة للدراجات الهوائية على �شرف ذكرى الإ�ستقالل بكرن

على �رشف ذكرى عيد الثامن والع�رشين
للإ�ستقالل املجيد � ،إنطلقت يف الثاين ع�رش
من مايو اجلاري مبدينة كرن بطولة للدراجات
الهوائية مب�شاركة  3فئات.
وجاءت النتائج امل�سجلة كالأتي-:
يف الدرجة الثالثة الذي �إمتد مل�سافة 20
كيلومرت ظفر دانئيل برهي باملركز االول
لينال اربعة �شعر نقطة  ،تبعه باملركز الثاين
نبيل �أدم وفيتنام مقو�ص باملركز الثالث .
املركز الرابع -:ناتنائيل هبتاي
املركز اخلام�س� -:أمانئيل ظقاي
املركز ال�ساد�س -:روبيل زرئي ماريام
هذا ويف �سباق الدرجة الثانية الذي �إمتد
مل�سافة  32كيلومرت � ،أل املركز االول للدراج
روبيل زرئي ماريام .
املركز الثاين -:واديك راكا
ويف �سباق الدرجة االوىل الذي �إمتد 48
كيلومرت � ،أل املركز االول لعادل حامد
فائزا ب�أربعة ع�رشة نقطة  ،لي�أتي بعده روبيل
يوهن�س باملركز الثاين ويونا�س برخت
باملركز الثالث.
املركز الرابع -:مريون مرهاوي
املركز اخلام�س -:دهلك ولدتن�سائي
املركز ال�ساد�س -:حمرزقي ت�سفاظني

وح�صدت املت�سابقة ق�سانت هيلي على
ر�صيد كامل بلغ  14نقطة  ،بعدما تواجدت
لوحدها يف م�ضمار ال�سباق ليتقرر تتويجها

بلقب املرحلة.
و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة يوم
االحد القادم ( 19مايو .)2019

ملخالفته قواعد اللعب النظيف

حامل لقب الربميرليج يواجه الإيقاف الأوروبي

يواجه نادي مان�ش�سرت �سيتي بطل الدوري
الإنكليزي عقوبة حمتملة بالإيقاف عن
امل�شاركات القارية ملدة عام وذلك ملخالفته
قواعد اللعب النظيف اخلا�صة بالتعامالت
املالية.
وقالت م�صادر �إن عدداً من �أع�ضاء جلنة
للتحقيق املايل باالحتاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) �أو�صوا بحرمان �سيتي من امل�شاركة
الأوروبية ملدة مو�سم واحد.
ويبقى القرار النهائي يف يد رئي�س اللجنة،
�إيف لوتريم ،وهو رئي�س وزراء �سابق لبلجيكا،
حيث ال تعتد اللجنة ب�إجراء ت�صويت جماعي
التخاذ القرارات.
وبحث لوتريم وفريقه �أدلة ظهرت ب�صحيفة
دير �شبيغل الأملانية العام املا�ضي زعمت
ت�ضخيم �سيتي لقيمة �صفقة رعاية النادي

وذلك بعد �أربعة �أعوام من تغرمي النادي 56.5
مليون يورو ب�سبب انتهاكات مالية م�شابهة.
ونفت �إدارة �سيتي �أيه خمالفات يف الوقت
الذي رف�ض فيه االحتاد الأوروبي للعبة
التعليق على التحقيق الدائر �إال �أن �صحيفة
نيويورك تاميز الأمريكية قالت �إن املحققني
ي�سعون الآن ملعاقبة �سيتي.
ومن املتوقع �أن ت�صل اللجنة لقرار �أخري
خالل � 48ساعة ولكن �سيكون من ال�صعب
�إيقاف �سيتي عن م�سابقات املو�سم القادم
نظراً ل�ضيق الوقت وحق النادي يف الطعن
على القرار.
وت�سعى لوائح اللعب النظيف االوروبية �إىل
منع الأندية من الإنفاق بحد �أكرث من �إمكانياتها
ومدخوالتها املادية والربحية.

قال �أنطوان جريزمان مهاجم فرن�سا
ونادي �أتليتيكو مدريد يف فيديو ن�رشه على
ح�ساب النادي على تويرت يوم الثالثاء �إنه
�سيغادر الفريق يف نهاية املو�سم.
ومل يك�شف جريزمان ( 28عاما) عن
الفريق الذي �سيلعب له املو�سم املقبل
لكن و�سائل �إعالم �إ�سبانية حتدثت على
نطاق وا�سع عن احتمال ان�ضمامه �إىل
بر�شلونة الذي رف�ض االن�ضمام له العام
املا�ضي قبل �أن يوقع عقدا جديدا مع
�أتليتيكو حتى .2023
وقال جريزمان الفائز بك�أ�س العامل مع
فرن�سا والذي وقع عقدا جديدا خلم�س
�سنوات يف يونيو حزيران املا�ضي �إنه �أبلغ
دييجو �سيميوين مدرب �أتليتيكو واملدير
التنفيذي ميجيل انخيل خيل مارين بقراره
ووجه كالمه لع�شاق النادي يف الفيديو.
وقال ”بعد مناق�شات مع �سيميوين
وميجيل انخيل وامل�س�ؤولني يف النادي
�أرغب يف ابالغ اجلماهري التي منحتني
احلب وامل�ساندة بقراري الرحيل للبحث
عن حتديات جديدة.
وتابع ”يف احلقيقة كان من ال�صعب
الو�صول �إىل هذه النقطة لكني �أ�شعر
انني �أحتاج لهذا الأمر� .أ�شكركم جميعا
على الدعم وامل�ساندة خالل خم�س �سنوات
ق�ضيتها هنا وفزت خاللها ب�أول �ألقابي“.
ورف�ض جريزمان عر�ضا من بر�شلونة
يف يونيو حزيران املا�ضي ووثق حريته
ال�شخ�صية يف فيلم وثائقي يحمل ا�سم
”القرار“ انتجته �رشكة كوزمو�س اململوكة
جلريار بيكي مدافع بر�شلونة.
و�آخر عقد وقعه رفع ال�رشط اجلزائي �إىل
 200مليون يورو ( 224.06مليون دوالر)
لكن العديد من و�سائل االعالم قالت �إن
هذا الرقم �سيتقل�ص �إىل  120مليون
يورو يف الأول من يوليو.
وان�ضم جريزمان �إىل �أتليتيكو من
ريال �سو�سيداد يف  2014مقابل 30
مليون يورو طبقا لتقارير و�سائل �إعالم.

وت�صدر قائمة هدايف الفريق يف كل مو�سم
من املوا�سم اخلم�سة التي ق�ضاها يف
�أتليتيكو.
و�ساعد �أتليتيكو على الفوز بالدوري
الأوروبي يف  2018بعدما هز ال�شباك
مرتني يف االنت�صار �/3صفر على �أوملبيك
مر�سيليا يف النهائي قبل �أن ي�ساعد
الفريق اال�سباين على الفوز بك�أ�س ال�سوبر
الأوروبية.
وفاز جريزمان �أي�ضا بك�أ�س ال�سوبر
اال�سبانية يف .2014
ولعب يف نهائي دوري الأبطال 2016
الذي خ�رسه �أتليتيكو بركالت الرتجيح �أمام
ريال مدريد واختري كثالث �أف�ضل العب يف
العامل يف ذلك العام.
وجريزمان �أحدث العب بارز يعلن
مغادرة �أتليتيكو يف نهاية املو�سم.
و�أعلن بايرن ميونيخ �ضم مدافع فرن�سا
لوكا�س هرنانديز من �أتليتيكو بداية من
املو�سم املقبل بعد �أن دفع ال�رشط اجلزائي
يف عقده البالغ  80مليون يورو.
كما �أعلن دييجو جودين قائد �أتليتيكو
رحيله عن ناديه يف نهاية املو�سم اجلاري
بعد انتهاء تعاقده يف يونيو املقبل.

يف بطولة �إيطاليا املفتوحة للتن�س

خروج زفرييف وتقدم جوفني وكرييو�س يف الدور الثاين

وا�صل الك�سندر زفرييف امل�صنف
اخلام�س عامليا م�ستواه املرتاجع م�ؤخرا
ليودع بطولة �إيطاليا املفتوحة للتن�س
من الدور الثاين بعد اخل�سارة 7-5
و� 7-5أمام الإيطايل ماتيو بريتيني �أول
�أم�س الثالثاء.
ويف مباريات من الدور الأول عدل
ديفيد جوفني ت�أخره �إىل انت�صار
على �ستاني�سال�س فافرينكا بنتيجة
 4-6و�6-صفر و 6-2بينما �أثار نيك
كرييو�س اجلدل مرة �أخرى يف االنت�صار
 6-3و 3-6و 6-3على الرو�سي دانييل
ميدفيديف.
ويف قرعة ال�سيدات ا�ضطرت �سريينا
وليامز �إىل االن�سحاب ب�سبب �إ�صابة يف
الركبة لتحوم �شكوك ب�ش�أن م�شاركتها
يف فرن�سا املفتوحة التي �ستنطلق هذا
ال�شهر.
وو�سط م�ؤازرة جماهريية كبرية
فاز بريتيني ب�أول ثالثة �أ�شواط �أمام
زفرييف قبل �أن ي�ستفيق بطل ن�سخة
 2017وو�صيف البطل العام املا�ضي.
وبعدها �أنقذ بريتيني خم�س نقاط
لك�رس ار�ساله ليتقدم  6-5قبل �أن
يخ�رس زفرييف ،الذي فاز على مناف�سه
الإيطايل يف الدور ذاته العام املا�ضي،
املجموعة الأوىل بعد �أن ارتكب خط�أين
�سهلني وخط�أ مزدوجا.
وتبادل الالعبان ك�رس �إر�سال �أحدهما
الآخر يف املجموعة الثانية قبل �أن يرتكب

زفرييف ،الذي �أنقذ نقطة حل�سم املباراة
يف ال�شوط العا�رش ،العديد من الأخطاء
�أنهاها ب�رضبة �أمامية يف ال�شبكة ليمنح
بريتيني انت�صارا ال ين�سى.
ومل يعرب زفرييف دور الثمانية يف �أي
بطولة منذ بلوغ نهائي �أكابولوكو يف
�أوائل مار�س.
وقدم كرييو�س مرة �أخرى ملحات من
ت�ألقه و�أي�ضا من ت�رصفاته ال�سيئة �أمام
اجلماهري.
ويف قرعة ال�سيدات كانت ايلينا
�سفيتولينا حاملة اللقب تتقدم على
فيكتوريا �أزارينكا  6-4و 1-4يف الفرتة
امل�سائية قبل �أن يتوقف اللعب ب�سبب
الأمطار.
و�سحقت كري�ستينا مالدينوفيت�ش
مواطنتها الفرن�سية كارولني جار�سيا
 6-1و 6-2بينما كافحت �آ�شلي بارتي
للفوز  4-6و 6-3و 6-4على فيكتوريا
كوزموفا.
و�سيوا�صل امل�صنفون البارزون يف
قرعة الرجال م�شوارهم يوم الأربعاء
عندما يلتقي نوفاك ديوكوفيت�ش
امل�صنف الأول عامليا ،الفائز ببطولة
مدريد املفتوحة الأ�سبوع املا�ضي ،مع
الكندي ديني�س �شابوفالوف.
ويتقابل رفائيل نادال حامل اللقب
مع الفرن�سي جريميي �شاردي بينما
يلتقي روجر فيدرر مع الربتغايل جواو
�سوزا.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()147

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

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور
زكريا حميي الدين
(2012 – 1918م)

قائد ع�سكري و�سيا�سي م�رصي .كان
�أحد �أبرز ال�ضباط الأحرار ،توىل عدة
منا�صب �سيا�سية منها رئي�س وزراء ونائب
رئي�س اجلمهورية و�أول رئي�س للمخابرات العامة ،فيما توىل من�صب رئي�س
اجلمهورية فرتة يومني عندما تنحى الرئي�س جمال عبد النا�رص عن احلكم يف
�أعقاب هزمية �سنة1967م.
التحق باملدر�سة احلربية يف � 6أكتوبر عام 1936م ،ليتخرج منها برتبة
مالزم ثاين ويف ال�ساد�س من فرباير عام 1938م ،مت تعيينه يف كتيبة بنادق
امل�شاة يف الإ�سكندرية .ثم انتقل �إىل منقباد يف عام 1939م ليلتقي هناك
بجمال عبد النا�رص ،ثم �سافر �إيل ال�سودان يف عام  1940م ليلتقي مرة �أخرى
بجمال عبد النا�رص ويتعرف بعبد احلكيم عامر.
تخرج حميي الدين من كلية �أركان احلرب عام 1948م ،و�سافر مبا�رشة �إيل
بالء ح�سن ًا يف املجدل و�سويدان والفالوجا ودير �سنيد وبيت
فل�سطني ،ف�أبلى
ً
جربيل ،بعد انتهاء احلرب عاد للقاهرة ليعمل مدر�س ًا يف الكلية احلربية
ومدر�سة امل�شاة .ان�ضم زكريا حميي الدين �إىل تنظيم ال�ضباط الأحرار قبل
قيام ثورة يوليو بحوايل ثالثة �أ�شهر ،وكان �ضمن خلية جمال عبد النا�رص.
�شارك يف و�ضع خطة التحرك للقوات وكان امل�س�ؤول عن عملية حترك الوحدات
الع�سكرية وقاد عملية حما�رصة الق�صور امللكية يف الإ�سكندرية وذلك �أثناء
تواجد امللك فاروق الأول بالإ�سكندرية.
تويل من�صب مدير املخابرات احلربية بني عامي(1953 – 1952م) عني
وزير داخلية عام 1953م� ،أ�سند �إليه �إن�شاء �إدارة املخابرات العامة امل�رصية
من قبل الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص يف عام 1955م ،ثم عني وزيرا
للداخلية ابان الوحدة مع �سوريا عام1958م ،مت تعيينه رئي�س اللجنة العليا
لل�سد العايل يف ال�ساد�س والع�رشين من مار�س عام 1960م من ثم عينه جمال
عبد النا�رص نائبا لرئي�س اجلمهورية للم�ؤ�س�سات ووزير الداخلية للمرة
الثانية عام 1961م يف عام 1965م �أ�صدر جمال عبد النا�رص قرار ًا بتعينه
رئي�سا للوزراء ونائبا لرئي�س اجلمهورية .عندما تنحى عبد النا�رص عن
احلكم عقب هزمية عام1967م ليلة التا�سع من يونيو �أ�سند احلكم �إىل زكريا
حمي الدين ولكن اجلماهري خرجت يف مظاهرات تطالب ببقاء عبد النا�رص
يف احلكم .عرف عن زكريا حمي الدين لدى الر�أي العام امل�رصي بالقب�ضة
القوية وال�صارمة نظرا للمهام التي �أوكلت �إليه كوزير للداخلية ومدير ًا جلهاز
املخابرات العامة ،وكان يتم الرتويج له على �أنه مييل لل�سيا�سة الليربالية،
كما كان رئي�س ًا لرابطة ال�صداقة امل�رصية  -اليونانية .تُ ويف زكريا حميي
الدين عن عمر يناهز  94عام ًا يف يوم الثالثاء املوافق اخلام�س ع�رش من مايو
عام 2012م.

م�سن يلقى حتفه بعدما ع�ض ثعبانا!

وقع يف والية كوجرات الهندية حادث غريب من نوعه،
حيث قام م�سن هندي بع�ض ثعبان �سام و�أكل قطعة منه
بعدما هاجمه ،وتويف على �إثر ذلك .وذكرت �صحيفة
"� ،"Times Nowأن احلادث وقع يف يوم ال�سبت الرابع
من مايو ،عندما كان بارافات غاال باريا ،البالغ من العمر
 70عاما ،يعمل يف مزرعته وهاجمه الثعبان فج�أة وع�ضه
فقام امل�سن بع�ض الثعبان �أي�ضا .و�أم�سك امل�سن الثعبان،
وهو يف حالة غ�ضب ،وع�ضه وقطع جزءا منه ،وبعدها �سقط بارافات مغميا
عليه .ونقل العجوز �إىل امل�ست�شفى احلكومي يف مدينة لوناواردا يف �شمال
والية كجرات ،لكنه تويف بعد عدة �ساعات فقط .يذكر �أن هذه لي�ست حالة
الوفاة امل�سجلة الوحيدة ،التي ميوت فيها �شخ�ص ب�سبب تناوله قطعة من
ثعبان حي يف الهند.
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 ال�ساد�س ع�شرمن مايو عام 1916م� -:إبرام اتفاقية �سايك�س بيكو بني فرن�ساواململكة املتحدة لتقا�سم مناطق النفوذ يف غرب �آ�سيا بعد تهاوي الدولة العثمانية.
 يف ال�ساد�س ع�شر من مايو عام 1964م� -:إحتفاالت بانتهاء العمل يف املرحلة الأوىلمن ال�سد العايل يف م�صر.
 يف ال�ساد�س ع�شر من مايو عام 1975م -:فريق ت�سلق ن�سائي ياباين ينجح بالو�صول�إىل قمة جبل �إفر�ست ليكون �أول فريق ن�سائي ي�صل �إىل قمة اجلبل.
 يف ال�ساد�س ع�شر من مايو عام 1988م -:عودة العالقات الدبلوما�سية بني اجلزائرواملغرب بعد قطيعة دامت � 12سنة.
 -يف ال�ساد�س ع�شر من مايو عام 2009م -:الرئي�س ال�سريالنكي ماهيندا رجاباك�سايعلن الن�صر الع�سكري على منور التاميل وذلك بعد  26عامًا من احلرب الأهلية التي مزقت
البالد.

اقوال م�أثورة
"املر�أة لغز مفتاحه
كلمة واحدة هي
احلب"

حكم م�ضحكة ً
جدا
 � ّإن الدبلوما�س ّية هي الفن ا ّلذي يجعلكلكلب �شر�س :يا لك من كلب لطيف
تقول ٍ
حتى جتد فر�صة اللتقاط قطعة من احلجر
.
 تك ّلم و�أنت غا�ضب ،ف�إ ّنك �ستقول�أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك.
 ال ّتمثيل هو الكذب الوحيد الذيّ
ي�صفق ال ّنا�س لأبطاله.
بد �أن ّ
 �إذا كان ال ّتتحدث عن متاعبك،
فال ت�ضايق بها �أ�صدقاءك؛ بل قلها لأعدائك
ا ّلذين �سوف ي�سعدهم اال�ستماع �إليها.
� ّال�سجن هو امل�أمور.
أ�شد ال ّنا�س قلق ًا يف ّ
 حياة الإن�سان كتاب .لكن قالئل هما ّلذين يعرفون قراءة �أكرث من �صفحة
منه.
 عزيزي كثري ًا ما �أزورك وال �أجدك�إم�ضاء �ضمريك املخل�ص.
 الإن�سان :ال حلمه ي�ؤكل ،وال جلدهيلب�س ،فماذا فيه غري حالوة ا ّلل�سان ؟
 اجلمال بال ر�شاقة� ،س ّنارة بال طعم. ثروة املحامني حماقة املتقا�ضني . الأغبياء وحدهم هم ا ّلذين ال ي�صيبهمال�شك
 �إ ّننا نق�ضي �أربعة �أخما�س �أعمارنا يفً
مريحة
العمل لنجعل اخلم�س الباقي حياة
ً
وممتعة.
 عندما ي ّتهم ال ّرجل امر�أة ب�أ ّنها بالقلب ,فمن امل�ؤ ّكد �أ ّنها خطفت قلبه.
 ما �أجمل النظافة! ...ولكن ما�أعظمها عندما تكون يف عقولنا .
 الزواج الناجح ال يقوم على �أ�سا�سأ�سا�س من
ّ
ال�صراحة ال ّتامة؛ بل على � ٍ
ال�صمت احلكيم .
 يف �أوّل احلياة ويف �آخرها نحمل علىالأكتاف.
ٌ
م�سحوق لل ّزينة �أجمل �أثر ًا
 لي�س هناكال�سعادة.
من ّ
 تتم ّنى� :أنت �إذن �ضعيف ،تفعل�:أنت�إذن قويّ  ،تتم ّنى وال تفعل ،وتفعل وال
تتم ّنى� :أنت �إذن عا�شق.

حكم واقوال العظماء
 �إذا كنت �سعيد ًا فال حتاول �أن تكون �أ�سعد.(تيودور فونتاين)
 وكم من ديك ّ�صدق �أن ال�شم�س ت�شرق
ب�صياحه( .تيودور فونتاين)
 ال�صادق ال يقلقه �ضعف الذاكرة( .تيودور هوي�س)
 اجعل من نف�سك �شيء ي�صعب تقليده(.تيودور �أدورنو)
 �أعظم ما ي�ستطيع الرجل �أن يفعله لأوالدههو �أن يحب �أمهم ( .تيودور ه�سربغ)
 ال�سعادة مهملة �إذ لي�س لها عائد �إقت�صادي.(تيودور �أدورنو)
 ال�ضمري ال يحول �أبدا دون ارتكاباخلطيئة لكنه مينع التمتع بها ( .تيودور
دايزر)
 من الأمرا�ض املكت�سبة قولك نحن �إذاق�صدت �أنا ( .تيودور �أدورنو)
 �أخذ خطوة جديدة و نطق كلمة جديدةهو �أكرث �شئ يخافه النا�س (.تيودور
تودي�سكى)
 ال تكن ممن يجمع علم العلماء  ،وحكماحلكماء  ،ويجري يف جمرى ال�سفهاء(.احل�سن
الب�صري)
 احلب هو القدرة على ر�ؤية الت�شابه يفاملتباينات( .تيودور �أدورنو).

دول ال متتلك مطارات!!...

تعد املطارات من املن�ش�آت الأ�سا�سية
يف كل دول العامل ،لذا ال ميكن التخيل
�أن توجد دولة من دون مطار خا�ص
بها� ،إال �أن دول حول العامل قررت عدم
�إن�شاء مطار لها ،لأ�سباب خمتلفة .ولن
ي�ستطيع امل�سافرون الو�صول �إىل دول
�صغرية حول العامل جوا ،و�سي�ضطرون
للنزول يف مطارات جماورة ،ثم ال�سفر
برا ،لهذه الدول ،التي متثل وجهات �سياحية حقيقية .ومن �أبرز هذه الدول �إمارة
موناكو ،التي تعد ثاين �أ�صغر دولة يف العامل ،والتي ال متتلك مطارا ،بالرغم
من فخامة من�ش�آتها ،حيث تعترب الإمارة ال�صغرية مالذا للأغنياء و�سي�ضطر
امل�سافر �إىل النزول يف مطار ني�س الفرن�سي ،ثم ال�سفر �إىل موناكو برا ،يف رحلة
ال تتجاوز  25دقيقة �إىل الإمارة اجلميلة� .أما �أ�صغر دولة يف العامل ،الفاتيكان،
التي تقع و�سط العا�صمة الإيطالية روما ،فال ت�سمح م�ساحتها ال�صغرية ب�إن�شاء
مطار خا�ص ،الأمر الذي يدفع الزوار للنزول يف روما ،والتحرك برا للدولة
ال�صغرية التي ت�ستقبل املاليني �سنويا .ومثل الفاتيكان ،تقع دولة �سان
مارينو و�سط �إيطاليا ،ويقطنها � 33ألف �شخ�ص ،لكنها ال ت�ستقبل الزوار جوا،
حيث �سيتوجب الهبوط يف مطار رمييني املجاور.
كما تعد دولة ليخ�شتن�شتاين ذات الطبيعة اخلالبة و�سط �أوروبا ،من الدول
التي ال متتلك مطارا لل�سفر ،ويتوجب على �سكانها ال�سفر عرب مطار �سان غالني
ال�سوي�رسي ،الذي يبعد  39كم عن العا�صمة فادوز.و�صعب املوقع اجلغرايف
لدولة �أندورا و�سط جبال بايرينييز الأوروبية عملية �إن�شاء مطار دويل ،لذا
يتوجب على امل�سافرين النزول يف �إ�سبانيا وفرن�سا ،ثم ال�سفر برا للدولة
ال�صغرية.

ملاذا ي�سمح للموظفني يف اليابان باحل�ضور �إىل
العمل دون ربطات عنق؟
على الرغم من ت�أخرها �أ�سبوعا
ب�سبب العطلة ،بد�أت يف اليابان
حملة " "Cool bizو�سمح للموظفني
باحل�ضور �إىل �أعمالهم دون ارتداء
ربطات العنق ب�سبب ارتفاع درجات
احلرارة وبدء الطق�س احلار .وتدعو
هذه احلملة لالمتناع عن ا�ستخدام
مكيفات الهواء حتى يف �أيام �شهر
مايو احلارة.
وقدم موظفو وزارة البيئة يف
اليابان مثاال حيا ومنوذجا يحتذى
به يف التزامهم بتوجهات حملة "Cool
 ،"bizفقد ح�رضوا �إىل العمل لي�س
فقط دون ربطات عنق بل بقم�صان
ق�صرية الأكمام رغم الطق�س البارد يف
طوكيو الآن.
وحملة " "Cool bizهي حملة
�أطلقتها وزارة البيئة اليابانية منذ
�صيف عام  2005كو�سيلة للم�ساعدة
يف تقليل ا�ستهالك الكهرباء عن

طريق احلد من ا�ستخدام املكيفات
(وتثبيت درجة حرارة مكيف الهواء
املكتبية �إىل  28درجة مئوية) و�إدخال
قانون املالب�س ال�صيفية الليبريايل
�إىل احلكومة اليابانية حتى يتمكن
املوظفون من العمل براحة �أكرث حتى
يف درجات احلرارة العالية .وامتدت
احلركة الحقا �إىل القطاع اخلا�ص.
كما �أبدى وزراء احلكومة اليابانية
دعمهم والتزامهم بهذه احلملة للتقليل
من ا�ستهالك الكهرباء وح�رضوا �إىل
مكاتبهم واجتماعاتهم بقم�صان
متنوعة الأ�شكال والألوان ومل يرتدوا
ربطات العنق.
وكانت حملة " "Cool bizجتري
من  1يونيو حتى � 31سبتمرب من كل
عام .ولكن منذ عام  ،2011عندما
بد�أت اليابان بتقنني الكهرباء جراء
ف�شل كافة حمطات الطاقة النووية
بعد الزلزال الذي وقع يف  11مار�س
وحادث حمطة فوكو�شيما 1للطاقة
النووية� ،أخذت احلملة تبد�أ من 1
مايو �إىل � 31أكتوبر .وتقرر �إنهاء
احلملة يف نهاية �شهر �سبتمرب لهذا
العام .

دب "ي�سرق" احللوى �أمام �أعني اجلميع!

انت�رش على �شبكات التوا�صل االجتماعي
فيديو طريف جدا لدب �صغري ي�أكل من
الطعام املتبقي بالقرب من القبور غري
�آبه لزوار املقربة.و�صور �شهود عيان
�أثناء زيارتهم املقربة يف مدينة �ساتكا
مبنطقة ت�شيليابين�سك الرو�سية الدب
ال�صغري وهو يتذوق الطعام املتبقي
على القبور .و تظهر مقاطع الفيديو،
الدب وهو يتناول الأطعمة املختلفة
واحللويات �أمام اجلميع دون �أي حرج
�أو خوف .كما يظهر تنقله من مكان
لآخر �سعيا للح�صول على �شيء �ألذ
و�أطيب.
يذكر �أنه جرت العادة لدى زيارة القبور يف رو�سيا يف املنا�سبات االجتماعية
والدينية ان يجلب الزائرون معهم بع�ضا من الطعام وال�رشاب لتذكر الأموات،
ويرتكون ما تبقى منه لي�ستفيد منه املحتاجون ويرتحمون على املوتى.
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