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

يف االحتفال باليوم الوطني للت�شجري

وزير الزراعة :لتحقيق التنمية ن�شجع الت�شجري وعلى اقامة املحميات
احتفت البالد يف اخلام�س ع�رش
من مايو باليوم الوطني للت�شجري
حتت �شعار "االر�ض اخل�رضاء حلياة
�آمنة".
واو�ضح وزير الزراعة ال�سيد/
ارفايني برهي ،يف احلفل الذي
ح�رضه كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة
واجلبهة وال�ضيوف املدعوين ،
ان الهدف النهائي حلكومة و�شعب
ارتريا التنمية ورفع انتاجية البالد،
 ،ولتحقيق ذلك يجري العمل لتنمية
الغطاء النباتي واحلد من تدمري
الغطاء النباتي عرب الت�شجري ،واقامة

احلظائر الطبيعية واملحميات
،واجناز التنمية باال�ستخدام اجليد
لها  ،والعمل على الرقابة الرقابة
امل�ستمرة .
من جانبه او�ضح املدير العام
ل�سلطة الغابات واحلياة الربية
ال�سيد /ابرها قرزا،ان اليوم الوطني
للت�شجري جندد فيه العهد لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة اقتالع
اال�شجار ،داعي ًا ملوا�صلة اجلهود
املن�سقة لو�ضع حد لظاهرة اقتالع
اال�شجار املقلقة.
وذكر من�سق جلنة احلملة اخل�رضاء

ال�سيد/فظوم حقو�س ،ان ان�شطة
الت�شجري اجلارية بتعاون م�ؤ�س�سات
احلكومة واجلبهة وامل�ؤ�س�سات
الدينية واملدار�س واالفراد حتقق
نتائج مر�ضية  ،لكن ا�ستفحال اقتالع
اال�شجار يعترب التحدي االكرب.
ومت يف املنا�سبة مناق�شة التقرير
املقدم حول حمتوى الرثوة الغابية
واملحميات واملناطق التي ت�شهد
با�ستمرار اقتالع اال�شجار وان�شطة
الت�شجري وحتدياتها ،ودور خمتلف
قطاعات املجتمع يف الت�شجري
وا�ستمراريته .

كما مت تقدمي �رشح حول ان�شطة
تنمية �شتول اال�شجار يف جميع االقاليم
،وحملة الت�شجري ون�سبة النمو
واعمال املراقبة وم�ستوى العقاب
واعمال ادخال الطاقة البديلة.
و�شهدت املنا�سبة ان�شطة ت�شجري

من قبل امل�س�ؤولني ورجال الدين،
كما مت تقدمي امليداليات لـ � 88شخ�صا
وم�ؤ�س�سة لقيامهم بعمل �أمنوذجي هذا
العام.
واحيت احلفل فرقة فيورينا لالطفال
هذه املنا�سبة .

انتخاب ق�ضاة املحاكم االهلية يف كرن

تنظيم �إ�سبوع اال�ستقالل يف مدار�س االقليم االو�سط

افتتح ر�سميا يف مدر�سة بانا
املتو�سطة بقواديف يف الرابع ع�رش
من مايو ا�سبوع اال�ستقالل يف
مدار�س االقليم االو�سط حتت �شعار
" الر�ؤى بالعمل ".ود�شن حاكم
االقليم االو�سط اللواء رم�ضان عثمان
اولياي ورئي�س اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة باالو�سط
ال�سيد /يو�سف �صايغ معر�ض ال�صور
املعد باملنا�سبة.وقال م�س�ؤول
التعليم يف االقليم االو�سط اال�ستاذ/
بالي هبتي قابر يف املنا�سبة "ان
ا�سبوع اال�ستقالل يف املدار�س يلعب

دور كبري من حيث تقدم التعليم
واحلفاظ على قيم املجتمع ،م�شري ًا
اىل م�شاركة  300مدر�سة يف اال�سبوع
بان�شطة تعك�س م�ضمون اال�ستقالل.
من جانبها او�ضحت مديرة مديرية
قودايف ال�سيدة/تبلظ تولدي،ان
ا�سبوع اال�ستقالل يف املدار�س من
مميزاته ا�رشاك الطالب ال�شباب يف
الربامج اجلارية  ،اىل جانب ا�سهامه
يف تفعيل احتفاالت اال�ستقالل.
يجدر بالذكر انه تقدم يف اال�سبوع
الذي ي�ستمر حتى التا�سع ع�رش من
مايو ان�شطة ثقافة وفنية.

انتخابات ق�ضاة املحاكم االهلية يف
جرت يف ثالث �ضواحي مبدينة كرن
ُ
الفرتة من الثامن وحتى العا�رش من مايو .
وقالت م�س�ؤولة متابعة املحاكم االهلية يف اقليم عن�سبا ال�سيدة/حليمة
ُ
ُ
فرتة عملهم ،وقد مت
املنتهية
�صالح "�إن االنتخابات جرت لتبديل الق�ضاة
انتخاب ثالثة ق�ضاة بينهم �إمر�أ ٌة .
واو�ضح الناخبون ان ار�ساء العدالة يف منطقتهم يعترب جزء من جهود
احالل العدالة االجتماعية ،م�ؤكدين على اال�ستعداد للتعاون مع الق�ضاة
املنتخبني.
واكد الق�ضاة املنتخبون من جانبهم على ال�سعي الد�ؤوب خلدمة ناخبيهم
بتفان واخال�ص.
هذا وقد جرت انتخابات ق�ضاة املحاكم االهلية يف �ضاحية �شبق مبديرية
حقات وكذلك يف مديرية هربو.
يجدر بالذكر انه توجد  47حمكمة اهلية يف ت�سع مديريات باقليم عن�سبا.

قدقد:ان�شطة ا�صحاح البيئة ت�سهم يف �ضمان ال�صحة العامة

او�ضح التقييم الذي جرى يف قدقد مبديرية �شعب بان االن�شطة املجتمعية ال�صحاح البيئة ت�سهم كثريا يف
�ضمان ال�صحة العامة.
واو�ضح مدير مديرية �شعب ال�سيد/ابوبكر ابراهيم عن الدفع بان�شطة ا�صحاح البيئة التي ادخلت عام ،2010
للنتائج اجليدة التي حققتها.
درء
وذكر ال�سكان بانهم كانوا عر�ضة لالمرا�ض ب�سب التلوث البيئي ،ويعملون جاهدين ال�صحاح بيئتهم َ
لالمرا�ض املعدية.
من جهة اخرى قام �سكان م�صوع بحملة نظافة يف م�ست�شفى املدينة.
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ظريف يطالب الأوروبيني ب�ضمانات

قال وزير اخلارجية الإيراين حممد
جواد ظريف �إن على الدول الأوروبية
تقدمي �ضمانات لإيران ،بح�صولها
على مزايا اقت�صادية من االتفاق
النووي املربم عام  ،2015وحذر
من �أنه ال يوجد وقت كثري �أمام تلك
القوى لتقدمي هذه ال�ضمانات.
و�أ�ضاف ظريف لدى و�صوله
�إىل بروك�سل "لقد بد�أنا عملية
مكثفة ،ويجب احلفاظ على املزايا
االقت�صادية لإيران يف �إطار خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق
النووي)" .وتابع "�سيتعني علينا �أن

نرى هل كان بو�سع الأطراف املتبقية
يف االتفاق تقدمي تلك املزايا
لإيران".
وجاء ت�رصيح ظريف بعد لقائه
م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية يف
االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني
يف بروك�سل الثالثاء ،و�إعالنها �أن
االحتاد م�صمم على الت�أكد من احرتام
االتفاق النووي الإيراين رغم قرار
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
االن�سحاب منه.
و�أكد وزير اخلارجية الأملاين
هايكو ما�س �أن القوى الأوروبية
ترغب يف احلفاظ على االتفاق
النووي مع �إيران رغم ان�سحاب
الواليات املتحدة ،وقال "�سنبحث
�سبل احلفاظ على االتفاق الإيراين
من دون الواليات املتحدة ...نود
�أن نعرف ما يتوقعه الإيرانيون
وكيف ميكن حتقيق التوازن مع

ت�أثري العقوبات الأمريكية احلالية
واملقبلة".
وكان ظريف قد طالب االثنني يف
ختام مباحثاته مبو�سكو مع نظريه
الرو�سي ب�ضمانات من الدول املوقعة
على االتفاق النووي ،بعد ان�سحاب
الواليات املتحدة منه.
وقد ا�ستبق م�ست�شار املر�شد الإيراين
لل�ش�ؤون الدولية علي �أكرب واليتي
لقاء ظريف مع نظرائه الأوروبيني
بالت�أكيد �أن بالده لن تقبل �أي �رشوط
جديدة فيما يخ�ص االتفاق النووي.
و�أ�ضاف واليتي يف م�ؤمتر �صحفي
بطهران قبيل اجتماع ظريف مع
الأوروبيني �أن �أمام الدول الأوروبية
فر�صة حمدودة لإنقاذ االتفاق و�إثبات
�أنهم يقبلون باالتفاق وملتزمون
ببنوده ،م�شريا �إىل �أن �إيران لن
تقبل �أي �رشوط تخ�ص برناجمها
ال�صاروخي وقدراتها الدفاعية.

�أردوغان من بريطانيا :التاريخ لن ي�سامح �أمريكا

�أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان �أن التاريخ لن ي�سامح
الواليات املتحدة و�إ�رسائيل على ما
ارتكبتاه يف حق الفل�سطينيني..
وقال يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي يف لندن �إن نقل ال�سفارة الأمريكية
ب�إ�رسائيل �إىل مدينة القد�س �أمر غري
مقبول ،م�شددا على �أن  128دولة
رف�ضت قرار وا�شنطن نقل �سفارتها.
وتابع �أردوغان �أن الأحداث التي
�شهدتها غزة االثنني املا�ضي و�سقوط
ال�شهداء -يف �إ�شارة �إىل ا�ست�شهاد 63
فل�سطينيا و�إ�صابة �أكرث من 2700
�آخرين بر�صا�ص االحتالل -كان
نتيجة لل�سيا�سة الأمريكية ،مو�ضحا
�أن الواليات املتحدة قدمت نف�سها
كطرف ي�ساهم يف النزاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي.
ودعا الرئي�س الرتكي املجتمع
الدويل والأمم املتحدة �إىل التحرك
ب�رسعة لوقف الظلم احلا�صل يف
فل�سطني ،م�شريا �إىل �أن بالده تبذل كل
ما يف و�سعها ال�ستقبال اجلرحى الذين
�سقطوا يف غزة.

من جهتها قالت ماي �إن خ�سائر
الأرواح يف ما و�صفتها ب�أعمال العنف
التي حدثت يف غزة م�أ�ساوية للغاية،
وتدمر جهود ال�سالم بني الفل�سطينيني
و�إ�رسائيل.
و�أ�ضافت يف امل�ؤمتر ال�صحفي
"ال بد من �إجراء حتقيق م�ستقل يف
�أحداث غزة ،وندعو �إ�رسائيل �إىل
�ضبط النف�س" ،م�ؤكدة �أن من م�صلحة
اجلميع �أن ي�سود ال�سالم واال�ستقرار
يف �إ�رسائيل والأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة.
وذكرت ماي �أنها التزمت مع الرئي�س
الرتكي ب�إيجاد حل �سيا�سي للأزمة
ال�سورية ،و�أنهما اتفقا على احلاجة
ل�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
يف �سوريا ،و�أهمية االلتزام بالقانون
الإن�ساين الدويل وحماية املدنيني من
جميع الأطراف.
كما �أ�شارت �إىل �أنهما دخال مرحلة
جديدة من التعاون الع�سكري بني
البلدين ،وقالت �إن �أهمية ال�رشاكة
بينهما تتجلى يف عالقتهما التجارية
املتنامية ،حيث ازدادت التجارة
بينهما ب�أكرث من  50%على مدى العقد

يف مواجهة ال�سيا�سة احلمائية
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
يريد االحتاد الأوروبي وكوبا �إظهار
�أن �رشاكتهما التي �أبرماها يف نوفمرب
 2017قائمة ،و�ستتعزز بتوقيع اتفاق
حول الطاقات املتجددة.
وقالت وزيرة خارجية االحتاد

الأوروبي فيديريكا موغرييني يف
انتقاد للموقف الأمريكي «مل ت�ساهم
االنعزالية �أبد ًا يف ت�شجيع (اي) تطور
�إيجابي» .ويندرج االجتماع الأول
للمجل�س امل�شرتك لالحتاد الأوروبي
وكوبا بعد ظهر �أم�س يف بروك�سيل،
يف �إطار اتفاق «احلوار ال�سيا�سي
والتعاون» الذي دخل حيز التنفيذ يف
الأول من ت�رشين الثاين  .2017و�شهد
االجتماع خ�صو�ص ًا توقيع م�رشوع
ثنائي لتطوير الطاقات املتجددة
يف كوبا بقيمة  18مليون يورو .كما
يعتزم الأوروبيون هذا العام متويل
برنامج دعم للأمن الغذائي يف كوبا

املا�ضي ،وتبلغ قيمتها الآن �أكرث من
 15مليار جنيه �إ�سرتليني (20.36
مليار دوالر).
وقد وقع وزيرا داخلية بريطانيا
وتركيا على هام�ش زيارة �أردوغان
للمملكة املتحدة على اتفاقية لتعزيز
التعاون الأمني ،و�أ�شار الرئي�س
الرتكي �أن بالده تعطي �أولوية كبرية
لعالقاتها مع اململكة.
يذكر �أن �أردوغان �أعلن من العا�صمة
الربيطانية لندن احلداد لثالثة �أيام
على ا�ست�شهاد ع�رشات الفل�سطينيني
بر�صا�ص االحتالل الإ�رسائيلي �أم�س
االثنني يف غزة.
واتهم الرئي�س الرتكي يف خطاب
موجه للطلبة �إ�رسائيل مبمار�سة
الإرهاب والإبادة ،و�أكد �أن بالده
�ستتحرك من خالل رئا�ستها ملنظمة
التعاون الإ�سالمي من �أجل وقف
االعتداءات الإ�رسائيلية على ال�شعب
الفل�سطيني.

ً
اتفاقا للطاقات املتجددة
االحتاد الأوروبي وكوبا يوقعان

مع م�ساهمة بقيمة  19.65مليون
يورو .و�ستطلق هافانا وبروك�سيل
خم�سة حوارات حول التنمية
امل�ستدامة ،وال�سيطرة على الأ�سلحة
وعدم انت�شارها ،وحقوق الإن�سان
والإجراءات الأحادية .ويبحث املحور
الأخري احلظر املفرو�ض من وا�شنطن
على كوبا .وت�شكل دول االحتاد
الأوروبي �أبرز م�ستثمر �أجنبي يف كوبا
وتن�شط �أ�سا�س ًا يف قطاعي ال�سياحة
والبناء ،وفق ًا للمفو�ضية الأوروبية.
وقدرت واردات ال�سلع الكوبية يف
 2017بـ 471مليون يورو وال�صادرات
�إليها بـ 2.094بليون

امريكا تتهم ال�صني بحماية ميامنار من العقوبات الدولية

وجهت الواليات املتحدة انتقادا
غري مبا�رش لل�صني قائلة �إن بكني
حتمي ميامنار من �أي حترك قوي
�ضدها يف جمل�س الأمن الدويل ب�سبب
حملة ع�سكرية على الروهينغا
امل�سلمني ت�صفها وا�شنطن وغريها
ب�أنها تطهري عرقي.
ومل تذكر نيكي هيلي �سفرية الواليات
املتحدة يف املنظمة الدولية ال�صني
باال�سم لكن بكني اقرتحت تعديالت
وا�سعة الأ�سبوع املا�ضي على بيان
ملجل�س الأمن ب�ش�أن ميامنار و�ضعت
بريطانيا م�سودته.

املجل�س
واتفق
املكون من  15دولة
يف نهاية املطاف على
بيان �أقل حدة.
واجتمع جمل�س الأمن
�أم�س االثنني ملناق�شة
مبعوثني
زيارة
مليامنار وبنغالد�ش
قبل �أ�سبوعني.
وبعد هجمات �شنها
م�سلحون من الروهينغا على مواقع
�أمنية يف والية راخني مبيامنار يف
�أغ�سط�س من العام املا�ضي انطلقت

حملة ع�سكرية دفعت قرابة � 700ألف
من الروهينغا للفرار �إىل خميمات يف
كوك�س بازار يف بنجالد�ش.
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االحتاد الأوروبي وكوبا يوقعان
اتفاق ًا للطاقات املتجددة

يف مواجهة ال�سيا�سة احلمائية للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
يريد االحتاد الأوروبي وكوبا �إظهار �أن �رشاكتهما التي �أبرماها
يف نوفمرب  2017قائمة ،و�ستتعزز بتوقيع اتفاق حول الطاقات
املتجددة.
وقالت وزيرة خارجية االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني يف
انتقاد للموقف الأمريكي «مل ت�ساهم االنعزالية �أبد ًا يف ت�شجيع (اي)
تطور �إيجابي» .ويندرج االجتماع الأول للمجل�س امل�شرتك لالحتاد
الأوروبي وكوبا يف بروك�سيل ،يف �إطار اتفاق «احلوار ال�سيا�سي
والتعاون» الذي دخل حيز التنفيذ يف الأول من ت�رشين الثاين .2017
و�شهد االجتماع خ�صو�ص ًا توقيع م�رشوع ثنائي لتطوير الطاقات
املتجددة يف كوبا بقيمة  18مليون يورو .كما يعتزم الأوروبيون هذا
العام متويل برنامج دعم للأمن الغذائي يف كوبا مع م�ساهمة بقيمة
 19.65مليون يورو.
و�ستطلق هافانا وبروك�سيل خم�سة حوارات حول التنمية امل�ستدامة،
وال�سيطرة على الأ�سلحة وعدم انت�شارها ،وحقوق الإن�سان والإجراءات
الأحادية .ويبحث املحور الأخري احلظر املفرو�ض من وا�شنطن
على كوبا .وت�شكل دول االحتاد الأوروبي �أبرز م�ستثمر �أجنبي يف
كوبا وتن�شط �أ�سا�س ًا يف قطاعي ال�سياحة والبناء ،وفق ًا للمفو�ضية
الأوروبية .وقدرت واردات ال�سلع الكوبية يف  2017بـ 471مليون
يورو وال�صادرات �إليها بـ 2.094بليون.

كوريا ال�شمالية تهدد ب�إلغاء قمة كيم-ترامب

كوريا
هددت
ال�شمالية اول ام�س
ب�إلغاء
الثالثاء
املرتقبة
القمة
وغري امل�سبوقة بني
زعيمها كيم جونغ
والرئي�س
اون
الأمريكي دونالد
بح�سب
ترامب،
وكالة �أنباء يونهاب
الكورية اجلنوبية.
وذكرت يونهاب
�أن بيونغ يانغ
�ألغت �أي�ضا حمادثات رفيعة مع
�سيول ب�سبب املناورات الع�سكرية
الأمريكية الكورية اجلنوبية "ماك�س
ثاندر".
وقالت الوكالة الر�سمية يف كوريا
ال�شمالية �إن الواليات املتحدة "عليها
التفكري مليا بخ�صو�ص م�صري القمة
املخطط لها بني الواليات املتحدة
وكوريا ال�شمالية يف �ضوء هذه
املناورات الع�سكرية اال�ستفزازية".
وتابعت � ّأن "هناك حدودا حلجم
النوايا احل�سنة والفر�ص التي
بو�سعنا تقدميها".
الكورية
الوكالة
و�أ�ضافت
ال�شمالية � ّأن املناورات بني احلليفني
حماكاة ملحاولة غزو وا�ستفزاز يف
وقت بد�أت العالقات بني الكوريتني
يف التح�سن.
من جانبها� ،أكدت الواليات املتحدة
اول ام�س الثالثاء �أنها م�ستمرة يف
التح�ضري للقمة املرتقبة.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية الأمريكية هيذر ناورت
"�سن�ستمر يف التخطيط للقاء" ،م�شرية

�إىل �أن وا�شنطن "مل تتلقّ �أي بالغ"
بتغيري موقف كوريا ال�شمالية.
لكن ناورت نفت �أن تكون هذه
املناورات ا�ستفزازا ،بقولها �إن "كيم
جونغ اون قال �إنه يتفهم �أهمية هذه
املناورات (امل�شرتكة) للواليات
املتحدة .املناورات م�ستمرة".
يف �سيول ،قالت وزارة التوحيد
الكورية اجلنوبية املكلّفة �إدارة
العالقات مع كوريا ال�شمالية �إنها
تلقت خطابا "با�سم رئي�س الوفد
(الكوري ال�شمايل) ري �سون غوان
تفيد ب�أنهم ي�ؤجلون املحادثات
الرفيعة امل�ستوى �إىل �أجل غري
م�سمى".
وتابعت الوزارة "وبناء عليه ،لن
تتم املحادثات الرفيعة امل�ستوى
ام�س الأربعاء ،و�ستقوم احلكومة
بالرد بعد م�شاورات بني الوكاالت
املعنية" يف كوريا اجلنوبية.
وتعك�س اللهجة الكورية ال�شمالية
ً
عودة �إىل اخلطاب الذي
املت�شددة
انتهجته يف املا�ضي مع �إعالنها مرارا
�أنها بحاجة �إىل �أ�سلحة نووية للدفاع
عن نف�سها �ضد غزو �أمريكي حمتمل
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دعوات مبجل�س الأمن للتحقيق يف جمزرة غزة
تعالت يف جمل�س الأمن الدويل
�أ�صوات التنديد واملطالبة بتحقيق
دويل يف املجزرة التي ارتكبتها
�إ�رسائيل االثنني املا�ضي بقطاع
غزة ،ووقف الأع�ضاء دقيقة �صمت
على �أرواح ال�ضحايا قبيل جل�سة
طارئة اول ام�س الثالثاء.
وخالل اجلل�سة ،دعا املن�سق
الأممي اخلا�ص لعملية ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
�إىل التنديد باملجزرة ب�أ�شد
العبارات ،وطالب �إ�رسائيل وم�رص
وال�سلطة الفل�سطينية بت�سهيل خروج
اجلرحى من غزة للعالج.
كما طالب عدد من �أع�ضاء جمل�س
الأمن ب�إجراء حتقيق حمايد و�شفاف،
ومنهم املندوبة الربيطانية كارين
بري�س ،لكنها �أعربت يف الوقت
نف�سه عن ت�أييد بريطانيا "حلق
�إ�رسائيل يف الدفاع عن نف�سها" مع
املطالبة ب�ضبط النف�س.
ويف اجلل�سة �أدان مندوب الكويت
من�صور العتيبي املجزرة معتربا
�أنها ما كانت لتحدث لو �أن جمل�س
الأمن ت�صدى لها .كما �أعرب عن
ا�ستغرابه لعدم اعتماد املجل�س
م�سودة البيان التي طرحتها الكويت
للتنديد باملجزرة ،م�ؤكدا دعم بالده
لأي حترك باجتاه اجلمعية العامة
للأمم املتحدة �إذا عجز املجل�س عن
التحرك.
و�أكد العتيبي �أن نقل البعثات
الدبلوما�سية �إىل القد�س خمالف

للقر ا ر ا ت
ا لد و لية ،
م�شريا �إىل
�أن القد�س
ال�رشقية هي
عا�صمة دولة
فل�سطني ،
�إنه
وقال
�سيو ز ع
ا لأ ر بعا ء
م�رشوع قرار
يطلب ت�أمني
احلماية الدولية للفل�سطينيني.
بدوره ،طالب مندوب فل�سطني
لدى الأمم املتحدة ريا�ض من�صور
بتحقيق دويل �شفاف ،م�ؤكدا قبول
اجلانب الفل�سطيني امل�سبق بنتائج
التحقيق مهما كانت.
واتهم من�صور �إ�رسائيل بتعمد
ا�ستخدام �أ�سلحة تقتل �أو تخلف
عاهات ج�سدية �أثناء مواجهتها
لالحتجاجات ،كما اتهم وا�شنطن
بتجاهل ح�سا�سية مدينة القد�س
وانتهاك القانون الدويل باعرتافها
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل.
�أما مندوب �إ�رسائيل داين دانون
فقال "�إن الفل�سطينيني ينتهجون
"�إ�سرتاتيجية العنف املخطط له ثم
ي�ستجدون تعاطف الأمم املتحدة"،
معتربا �أنهم حاولوا دخول الأرا�ضي
الإ�رسائيلية بالقوة من غزة ،و�أن
حركة حما�س "منظمة �إرهابية"
تختبئ وراء الأطفال لتحقيق

الفل�سطينيني

�أغرا�ضها وحتر�ض
على الإرهاب.
حملت مندوبة �أمريكا يف
كما
ّ
جمل�س الأمن نكي هيلي حركة حما�س
امل�س�ؤولية عن �سقوط ال�ضحايا،
ور�أت �أن �إ�رسائيل مار�ست �ضبط
النف�س ،كما نفت ربط العنف يف
غزة بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل
القد�س.
وقرر جمل�س حقوق الإن�سان
ّ
التابع للأمم املتحدة عقد جل�سة
خا�صة يوم غد اجلمعة ملناق�شة
"التدهور يف و�ضع حقوق الإن�سان"
يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وقد �أدت املجزرة �إىل ا�ست�شهاد
 63فل�سطينيا و�إ�صابة �أكرث من
 ،3188عندما خرج مئات الآالف يف
احتجاجات �سلمية �ضمن �إطار م�سرية
العودة ،و�إحياء للذكرى ال�سبعني
للنكبة وتنديدا بنقل ال�سفارة
الأمريكية �إىل القد�س.

العراق:العبادي يهاتف ال�صدر ويهنئه بفوز حتالفه باالنتخابات

هن�أ رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي الزعيم العراقي املعار�ض
مقتدى ال�صدر بت�صدر حتالف "�سائرون"
الذي يقوده نتائج االنتخابات الربملانية
التي �أجريت ال�سبت املا�ضي.
وقال املكتب الإعالمي لل�صدر يف بيان
له �إن رئي�س الوزراء حيدر العبادي �أجرى
ات�صاال هاتفيا اول ام�س الثالثاء مع مقتدى
ال�صدر ،وهن�أه بفوز حتالف "�سائرون"
الوطني وح�صوله على املرتبة الأوىل
�ضمن القوائم االنتخابية املتناف�سة .وذكر
البيان �أن ال�صدر اعترب �أن الفوز �إجناز
لل�شعب العراقي وا�ستحقاقه الوطني.
وت�صدر حتالف "�سائرون" -الذي ي�ضم
قوى �شيعية وعلمانية ي�سارية -نتائج

االنتخابات الربملانية يف �ست حمافظات
عراقية.
و�أعلنت املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات �أن ائتالف "�سائرون" بزعامة
مقتدى ال�صدر يتجه نحو ت�صدر �سباق
االنتخابات الربملانية بعد فرز % 91من
الأ�صوات يف  16من  18حمافظة عراقية.
وقالت املفو�ضية �إن قائمة "�سائرون"
ح�صلت على املركز الأول يف حمافظتي
النجف ومي�سان ،يف حني احتلت قائمة
الفتح املدعومة من احل�شد ال�شعبي
املرتبة الثانية ،وحلت قائمة رئي�س
الوزراء حيدر العبادي باملركز الأول يف
حمافظة نينوى.
ومل تعلن النتائج بعد يف حمافظتي
كركوك ودهوك �إثر �شكاوى من حدوث
تالعب يف االنتخابات بهما ،وقالت
مفو�ضية االنتخابات �إنها تدقق يف نتائج
االنتخابات باملحافظتني.
ويف �سياق مت�صل ،مد مقتدى ال�صدر يد
التفاو�ض لت�شكيل ائتالف حكومي ،ون�رش
ال�صدر بيانا م�ساء االثنني املا�ضي عرب

موقع تويرت ملح فيه �إىل نية التعاون،
وذكر �أ�سماء الكتل التي ال مانع لديه من
التحالف معها ،م�ستثنيا كتلة "الفتح"
(احل�شد ال�شعبي) وكتلة املالكي.
باملقابل ،قالت م�صادر �إعالمية �إن
اجتماعا عقد داخل املنطقة اخل�رضاء
ببغداد لبحث نتائج االنتخابات �ضم كال
من زعيم ائتالف دولة القانون نوري
املالكي ،وزعيم ائتالف الفتح هادي
العامري ،والقيادي يف احل�شد ال�شعبي
�أبو مهدي املهند�س بح�ضور اجلرنال
الإيراين قا�سم �سليماين.
وال ي�ستبعد مراقبون �أن تخ�رس الكتلة
الأوىل الفائزة يف االنتخابات الت�رشيعية
قدرتها على ت�شكيل حكومة ب�سبب
التحالفات بني املجموعات الربملانية،
ويتوقعون �أن تكون املفاو�ضات اجلديدة
معقدة ،م�شريين �إىل �أن �أحد التحالفات
املمكنة قد يكون بني حيدر العبادي
وقائمة احل�شد ال�شعبي التي يقودها
رئي�س منظمة بدر املدعوم من �إيران هادي
العامري

العدد ()148

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

ليبيا :قوات حفرت تتقدم باجتاه
مدينة درنة اخلا�ضعة للمعار�ضة

قال م�س�ؤولون ع�سكريون �إن
القوات التابعة للقائد الع�سكري
الليبي خليفة حفرت هاجمت �أهدافا
للمعار�ضة مبدينة درنة يف �رشق
البالد اول ام�س الثالثاء با�ستخدام
طائرات ومدفعية و�أنها �سيطرت
على �صومعة للقمح وقرى على
م�شارف املدينة.
وكان هذا �أول هجوم رئي�سي منذ
�أن �أعلن حفرت يف الأ�سبوع املا�ضي
�إنه �سي�سيطر على �آخر معقل
للقوات املناوئة للجي�ش الوطني
الليبي بقيادته يف �رشق البالد.
وحا�رص اجلي�ش الوطني الليبي
املدينة ،الواقعة على الطريق
الرئي�سي ال�ساحلي بني بنغازي
وم�رص ،ويهدد منذ فرتة طويلة ببدء
عمليات برية هناك .واقت�رص هجومه
هناك يف ال�سابق على توجيه �رضبات
جوية وق�صف مدفعي بني احلني
واالخر.
وي�سيطر على درنة حتالف من
�إ�سالميني ومعار�ضني قدامى يعرف
با�سم جمل�س �شورى جماهدي درنة
و�ضواحيها.
وتقود الأمم املتحدة جهودا لتحقيق

اال�ستقرار يف ليبيا وتعد البالد
لالنتخابات قبل نهاية العام.
وقال عبد الكرمي �صربا املتحدث
با�سم العملية �إن القوات تتقدم على
خم�س جبهات مدعومة ب�رضبات جوية
وق�صف مدفعي.
وقالت م�صادر باجلي�ش الوطني
الليبي �إن القوات تقدمت نحو قرى
تبعد نحو �أربعة كيلومرتات من
املدينة .ومل يقدم �صربا �أرقاما بعدد
امل�صابني لكن مواقع الكرتونية
مقربة من جمل�س �شورى جماهدي درنة
قالت �إن خم�سة قتلوا يف ال�رضبات
اجلوية.

غامبيا تبيع �سيارات وطائرات امتلكها الرئي�س ال�سابق
تبيع غامبيا عدة طائرات
و�أ�سطوال من ال�سيارات
الفاخرة كانت مملوكة
للرئي�س ال�سابق يحيي جامع
مع �سعيها لتقليل الديون
التي تعيق اقت�صادها والتي
تراكمت عليها خالل عقود من
حكم الرئي�س ال�شمويل.
وفر جامع ،الذي ا�ستوىل
على ال�سلطة يف انقالب عام  ،1994من غامبيا يف �أوائل العام املا�ضي بينما
كانت دول اجلوار يف غرب �أفريقيا ت�ستعد للتدخل ع�سكريا للإطاحة به بعد
رف�ضه التنحي عقب خ�سارته يف االنتخابات �أمام الرئي�س احلايل �أداما بارو.
وفيما عانى �أغلب �شعبه من الفقر يف ظل �أحد �أكرث النظم قمعا يف غرب
�أفريقيا كد�س جامع ثروة طائلة حمل معظمها يف طائرات معه �إىل املنفى يف
غينيا اال�ستوائية.
لكن ا�سطوال من ال�سيارات من بينها الكثري من طراز رولز روي�س تركت على
املدرج.
وقال وزير املالية �أمادو �سانه لرويرتز "�أ�سطول ال�سيارات الباهظة الثمن
يف مقر احلكم والطائرات الثالث التي ا�شرتاها الرئي�س ال�سابق يحيى جامع
عر�ضت للبيع ...وزارتي �ستبد�أ قريبا الإعالن عن عمليات البيع".
وحذر �صندوق النقد الدويل غامبيا �أم�س الأربعاء من اقرتا�ض �أي مبالغ
جديدة بعد �أن و�صلت ديونها �إىل  130باملئة من الناجت املحلي الإجمايل
نهاية العام املا�ضي.

نيجرييا :خطف ما ال يقل عن � 100شخ�ص على الطريق

ُخطف ما ال يقل عن � 100شخ�ص على
طريق يف �شمال نيجرييا خالل الأيام
القليلة املا�ضية ح�سبما قال م�س�ؤولون
و�شهود و�أقارب للمخطوفني لرويرتز
اول ام�س الثالثاء مما ي�ؤكد �أن مناطق يف
البالد مازالت تعاين من انعدام الأمن.
وفاز الرئي�س حممد بخاري يف
االنتخابات التي جرت يف  2015بناء على
وعود بتحقيق الأمن يف نيجرييا ولكنه
يواجه �صعوبة يف الوفاء بتلك الوعود.
وي�سعى بخاري الآن للفوز بفرتة ثانية يف
فرباير .2019
وي�شكك منتقدوه وخ�صومه يف �سجله
فيما يتعلق بالت�صدي للعديد من

ال�رصاعات التي تعاين منها نيجرييا
ابتداء من العمليات امل�سلحة لبوكو
حرام وداع�ش يف �شمال �رشق البالد �إىل
اال�شتباكات بني املزارعني ورعاة املا�شية
التي �أدت �إىل �سقوط مئات القتلى.وجرائم
اخلطف متف�شية �أي�ضا .و�أدى خطف �أكرث
من  270تلميذة من بلدة ت�شيبوك �إىل
ت�سليط ال�ضوء على العمليات امل�سلحة
جلماعة بوكو حرام الإ�سالمية املت�شددة
يف .2014
وقال �سوراجو عثمان من االحتاد
العام لعمال النقل الربي يف نيجرييا
والذي جنا هو نف�سه من اخلطف ”�أكرث من
� 120شخ�صا ُخطفوا على طريق برينني

افتتح الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
�أطول ج�رس يف �أوروبا اول ام�س الثالثاء،
ويربط رو�سيا مع �شبه جزيرة القرم،
التي �ضمتها رو�سيا و�سط اعرتا�ضات
�أوكرانيا والدول الغربية.
رافق الرئي�س الرو�سي حماية مكثفة
من عنا�رص اال�ستخبارات الرو�سية ،و�سط
خماوف من هجمات ن�شطاء �أوكرانيني

معار�ضني ،ح�سب ما �أفادت �صحيفة "ديلي
مريور" .وظهر بوتن وهو يقود �سيارة
�شاحنة �أثناء افتتاح اجل�رس الذي يبلغ
امتداده  19كيلومرتا وكان حلما لزعماء
رو�سيا ال�سابقني مثل جوزيف �ستالني،
ولكنه حتقق حتت حكمه ح�سبما قال.
وتكلف �إن�شاء اجل�رس  3.7مليار دوالر،
وت�سبب امل�رشوع مبوجة من العقوبات من

بوتن يد�شن ج�سر يربط رو�سيا بالقرم

جواري-كادونا“.
ومنطقة برينني جواري يف والية
كادونا ب�شمال نيجرييا معروفة بغياب
القانون وتوفر الأحرا�ش الكثيفة خمابئ
لقطاع الطرق من قوات الأمن .وقُ تل ما
ال يقل عن � 45شخ�صا خالل هجوم على
قرية يف املنطقة يف وقت �سابق من ال�شهر
اجلاري
الواليات املتحدة ورو�سيا.
ويربط اجل�رس العمالق بني البحر
الأ�سود وبحر �أزوف ،ومينح مدخال
حموريا للأرا�ضي الرو�سية للقادمني من
�شبه جزيرة القرم.
وامتدح بوتن اجل�رس وا�صفا �إياه
"بال�رصح العظيم" الذي ال يوجد مثيل
له حول العامل ،فيما توقع قائد منطقة
القرم مناو�شات �أوكرانية ،ولكنه �أكد �أن
رو�سيا م�ستعدة للت�صدي لها.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()148

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

مهند�سون �إيطاليون ي�ستعينون بـروبوت لبناء منزل هواوي تك�شف النقاب عن �سام�سوجن تطرح ن�سخ جديدة من جالك�سى  s9ب�سعة تخزين �أكرب
كامل فى � 48ساعة �أول �سيارة يتم التحكم بها
من خالل هاتف

�إيطاليون
مهند�سون
ا�ستعان
بروبوت لبناء منزل كامل خالل 48
�ساعة فقط با�ستخدام الطباعة ثالثية
الأبعاد� ،إذ يعد الأول من نوعه بف�ضل
�إمكانية تفكيكه و�إعادة جتميعه فى
مكان خمتلف.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل"
الربيطانى ،يغطى املنزل املكون
من طابق واحد ،والذى و�صف ب�أنه "عالمة فارقة" لبناء املطبوعات ثالثية
الأبعاد ،م�ساحة  100مرت مربع ( 1075قدم مربع) ويتميز بجدران منحنية،
ومنطقة معي�شة ،وغرفة نوم ،ومطبخ ،وحمام .وقال املهند�سون الإيطاليون
امل�سئولون عن امل�رشوع� ،إنه جمرد دليل على �إمكانية تنفيذ الفكرة فى الوقت
يوما ما
الراهن ،ومل يك�شفوا عن تكلفة بنائه ،م�ؤكدين �أنه ميكن طبع املنزل ً
على القمر لإيواء امل�ستعمرات القمرية.
وا�ستخدم املهند�سون املعماريون طابعة خر�سانية ثالثية الأبعاد مثبتة على
قاعدة متحركة لبناء املبنى ،والتى يطلق عليها ا�سم  '3D Housing 05فى
�ساحة �سيزارى بيكاريا فى ميالنو.ويتكون املنزل من  35وحدة مطبوعة كل 60-
 90دقيقة ؛ مما يعنى �أنه متت طباعة البيت بالكامل فى غ�ضون � 48ساعة فقط،
ومتت �إ�ضافة تركيباته وزخارفه الداخلية الح ًقا من ِقبل �رشكات بناء ب�رشية.
وقال املهند�س املعمارى الرئي�سى ما�سيميليانو لوكاتيلى ب�رشكة CLS
 Architectsملوقع اليف �ستايل للجدران" :كانت ر�ؤيتى هى دمج �أ�شكال جديدة
و�أكرث حيوية من املناظر الطبيعية املحيطة �أو العمارة احل�رضية ،والفكرة هى
�أن تكون بط ً
ال لثورة جديدة فى العمارة".
وعندما �سئل ما�سيميليانو عن املكان الذى ت�صور فيه املنازل التى يجرى
بنا�ؤها فى امل�ستقبل  ،قال" :فى كل مكان وفى �أى مكان  ،حتى على �سطح
القمر".

م�ؤ�س�س �أمازون يقرتب من �إر�سال الب�شر �إىل
الف�ضاء مقابل املال هذا العام
�أطلقت �رشكة  Blue Originالتى ميلكها
جيف بيزو�س الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
 ،Amazonبنجاح جتربتها الثامنة يف اختبار
"
ال�صواريخ� ،إذ �أطلقت املركبة الف�ضائية اجلديدة
مت
نيو �شيربد" من "فان هورن" بوالية تك�سا�س ،وفى حني
ت�صميمها لتحمل ما ي�صل �إىل �ستة "�سائحني ف�ضائيني" �إال �أنها كانت غري م�أهولة
بالن�سبة لهذه الرحلة ،ولكن مت �إر�سال دمية على متنها ،وهذه التجربة ت�أتى
فى الوقت الذى ترغب فيه �إر�سال العمالء �إىل الف�ضاء مقابل الأموال.
ووف ًقا لـ  ،CBS Newsجنحت كب�سولة  New Shepardيف االنف�صال كما هو
خمطط لها ،على ارتفاع حوايل  47ميالً ،وا�ستمرت هى باالرتفاع �إىل حوايل
 66.5ميل ،وهو ما ي�سمح لل�رشكة بجمع بيانات �إ�ضافية.
وعادت كب�سولة "�شيربد" اجلديدة نف�سها �إىل الأر�ض بعد مب�ساعدة ثالثة
مظالت كبرية ،وقالت ال�رشكة �إن هذه التجربة تهدف �إىل حمل ما ي�صل �إىل �ستة
�سياح ف�ضاء وباحثني على رحالت مدارية ق�صرية ،ومن املفرت�ض �أن تبد�أ Blue
 Originرحالت جتريبية للتحرك نحو هذا الهدف يف وقت الحق من هذا العام،
ولكن مل يتم حتديد تواريخ ر�سمية يف هذا الوقت.

درا�سة تبحث ت�أثري اكتمال القمر على �صحة الإن�سان

�أ�شارت درا�سة علمية �أجراها
فريق من العلماء الكنديني
بجامعة �أوتاوا ،على 192
مري�ضا حمتجزا فى امل�ست�شفى
تعر�ضوا لأزمات نف�سية نتيجة
معاناتهم ب�ضيق و�أمل نف�سى،
�إىل جانب حاالت من الذعر
املفاجيء ،وذلك فى فرتة
اكتمال القمر ،ليتم مقارنتهم
بنحو  190مري�ضا مع ظهور القمر اجلديد.
ومل تلحظ الدرا�سة �أى ت�أثريات تثري القلق لأثر اكتمال القمر فى دوراته
املختلفة على �صحة امل�شاركني فى الدرا�سة ،بخالف املعتقدات ال�شائعة
منذ قدمي الزمان .و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه منذ القرون الو�سطى يعتقد البع�ض
�أن اكتمال القمر ي�سبب للبع�ض حاالت نف�سية تدفعهم �إىل حماولة االنتحار
�أو ارتكاب جرمية �أو الهيجان ،وف�رس العامل الفرن�سى بوجيه � -آنذاك  -هذه
الأعرا�ض بت�أثري القمر على الغدة الدرقية والغدة املوجودة فوق الكلى والغدة
النخامية الذين يلعبون دورا فى ال�ضغوط النف�سية وال�ضيق بني الأ�شخا�ص
املت�أثرين ب�ضوء القمر عند اكتماله.

جنحت �رشكة هواوي فى تعزيز
مكانتها العاملية م�ؤخر ًا ك�أول �رشكة
ت�صنيع للأجهزة املحمولة توظف
�إمكانات هواتفها الذكية املدعومة
بالذكاء اال�صطناعى لقيادة ال�سيارات
والتحكم بها� .إذ ي�سهم م�رشوع هواوي
لل�سيارات ذاتية القيادة والذى
يحمل ا�سم  RoadReaderفى �سرب
� ٍ
التعرف على
آفاق جديدة لتقن ّيات
ّ
الأ�شياء ،بالإ�ضافة �إىل ت�سخري قدرات
املتطورة وال�رسعة والأداء
التعلّم
ّ
املتميز للأجهزة املحمولة املزودة
ب�إمكانات الذكاء اال�صطناعي.
وبخالف ال�سيارات الأخرى ذاتية
القيادة والتي تقوم بب�ساطة باكت�شاف
العقبات �أمامها يف الطريق ،عملت
هواوى على حتويل �سيارة ’بور�شه
بانامريا‘ �إىل مركبة ذكية قادرة على
ر�صد جميع العوائق التي تقف يف
طريقها ،وفهم املحيط من حولها.
وميكن لهذه ال�سيارة التمييز بني
حوايل  1000من الأج�سام والكائنات
املختلفة مثل القطط والكالب
والكرات والدراجات ،كما ت�ستطيع
اتخاذ امل�سار ال�صحيح والإجراءات
املنا�سبة عن وقوف �أي عقبة يف
طريقها.
هواوي
م�رشوع
ويرتكز
 RoadReaderعلى قدرات الذكاء
اال�صطناعي املتاحة فعلي ًا يف هاتف
’مايت  10برو‘ .حيث ي�ستخدم
هذا اجلهاز الذكاء اال�صطناعي
للتعرف تلقائي ًا على الأج�سام
ّ
والأ�شياء والكائنات ،مبا ي�شمل
القطط والكالب واملواد الغذائية،
وغريها من الأ�شياء ،وذلك مل�ساعدة
امل�ستخدمني على التقاط �صور رائعة
وعالية اجلودة متام ًا مثل امل�صورين
املحرتفني.
وتعتمد معظم ال�سيارات ذاتية
القيادة التي يجري تطويرها حالي ًا
على �إمكانات احلو�سبة يف املعاجلات
ذات الأهداف املخ�ص�صة والتي يقدمها
مزودي التقنيات من �أطراف ثالثة.
و�ضمن �إطار جهودها امل�ستمرة
لتحويل امل�ستحيل �إىل حقيقة ،عملت
هواوي على ت�سخري التقنيات املتاحة
فعلي ًا يف هواتفها الذكية ،وهي خطوة
تربهن بالدليل القاطع على الوظائف
واخلوا�ص املتفوقة لتلك الأجهزة
وقدرتها العالية على مناف�سة
التقنيات الأكرث تقدم ًا ،خ�صو�ص ًا
على �صعيد التحكم بال�سيارات ذاتية
القيادة.
قامت هواوي بت�سليط ال�ضوء على
م�رشوع  RoadReaderوالإمكانات
املتاحة لقيادة ال�سيارات ،وذلك
خالل فعاليات امل�ؤمتر العاملي
لالت�صاالت املتنقلة الذي عقد يف
مدينة بر�شلونة بني  26-27فرباير
 .2018كما مت توجيه الدعوة �إىل
املندوبني الختبار قيادة �سيارة
’بور�شه بانامريا‘ ب�أنف�سهم ،وتعلّم
كيفية حتديد بع�ض الأ�شياء والأج�سام
واملناورة لالبتعاد عنها.

فى الوقت الذى ظن الكثريون �أن �سام�سوجن
لن تفكر فى طرح �أى ميزة جديدة بهاتفيها
جالك�سى  s9و  s9بل�س ،ك�شف تقرير
حديث ملوقع  Engadgetالأمريكى
�أنه قريبا �سوف يكون امل�ستخدمون
قادرين على �رشاء الهاتفني ب�سعة
تخزينية � 128GBأو .256GB
ورغم �أن امل�ستخدمني ميكنهم دائما
احل�صول على م�ساحة �أكرب ل�صورهم
و�أغانيهم عن طريق ا�ستخدام وحدة
التخزين اخلارجية� ،إال �أن وجود املزيد
من وحدات التخزين الداخلية املدجمة يعد حت�سنا مهما ،كما �سيكون خيار
التخزين اجلديد مفيدا �أي�ضا للم�ستخدمني الذين يف�ضلون الت�صوير فى �أو�ضاع
فيديو  4Kو .Super Slow-mo
770
ب�سعر
جيجابايت
128
ب�سعة
S9
و�سيتم بيع هاتف جالك�سى
دوالرا
ً
دوالرا �أمريك ًيا  ،فى حني �سيكلف
�أمريك ًيا� ،أما جالك�سى  S9بل�س مقابل 890
ً
دوالرا
940
نحو
S9+
و
ا
ي
أمريك
�
ا
دوالر
جهاز � S9سعة  256جيجابايت 820
ً
ً
ً
�أمريك ًيا.

 BMWتك�شف عن ت�صميم لقطار الهايربلوب فائق ال�سرعة

عن ت�صميم تخيلى لواحدة من
الكب�سوالت بقطار الهايربلوب فائق
ال�رسعة ،الذى �أعلنت عنه �رشكة فريجن
الأمريكية ،والذى �سيمكنه نقل الركاب
ب�رسعات ت�صل �إىل  760ميل فى ال�ساعة
( 1200كيلومرت) عند �إطالقه فى عام
.2020
ووفقا ملوقع "ديلى ميل" الربيطانى،
مت جتهيز كب�سولة النموذج الأوىل مبقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل و�شا�شات
تعمل باللم�س مدجمة ،جنبا �إىل جنب الإ�ضاءة الأر�ضية التى ميكن �أن ت�ساعد
امل�سافرين على �إيجاد طريقهم وهناك � ً
أي�ضا �أ�ضواء يتم التحكم فيها �شخ�صي ًا
للقراءة .وتعطى كب�سوالت "بى �أم دبليو" امل�صممة ملحة عن الظروف الفاخرة
داخل و�سائل النقل امل�ستقبلية ،والتى ميكن �إطالقها فى دبى خالل العامني
املقبلني.ويعنى ت�صميم  Hyperloopمنخف�ض االحتكاك �أن امل�سافرين �سيكونوا
قادرين على ال�سفر عرب �أنابيب عالية ال�ضغط بطول  87ميل ( 140كم) بني
املدينة و�أبوظبى املجاورة خالل  12دقيقة ،وهى رحلة ت�ستغرق حواىل 90
دقيقة بال�سيارة.
ومن املتوقع �أن تنقل هذه اخلدمة حواىل � 10أالف م�سافر فى ال�ساعة فى كال
االجتاهني ،كما ميكن للم�سافرين تخ�صي�ص و�سائل الرتفيه اخلا�صة بهم من
خالل �شا�شات عر�ض مدجمة ،وف ًقا للت�صميمات التى مت تقدميها فى �سيتى ووك
فى دبى ل�شهر االبتكار فى الإمارات العربية املتحدة.
�شاركت  - BMW Designworksال�رشكة اال�ست�شارية الإبداعية ل�صناعة
ال�سيارات  -مع  Virgin Hyperloop Oneلإن�شاء ر�ؤيتها امل�ستقبلية لكب�سوالت
ال�سفر الأنيقة عالية ال�رسعة.
وقال يوهان�س المبيال رئي�س �رشكة " : BMW Designworksمع ت�صميم
� ، Virgin Hyperloop Oneأردنا �إن�شاء تعبري مرئى جديد لطريقة جديدة
لو�سائل النقل العام

علماء يبتكرون تاتو  3Dميكن �إزالته عن اجللد بكل �سهولة

تو�صل الباحثون �إىل طريقة لو�ضع
الإلكرتونيات مبا�رشة على جلد �أى
�شخ�ص با�ستخدام طابعة ثالثية الأبعاد،
مما ميهد الطريق لأجهزة ا�ست�شعار
قابلة لالرتداء ،وحتى خلاليا �شم�سية
ميكنها �شحن الأجهزة الإلكرتونية� ،إذ
طور الباحثون فى جامعة ميني�سوتا
تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد با�ستخدام حرب يحتوى على رقائق الف�ضة ،والتى
ميكن نزعها عن اجللد ب�سهولة عند عدم احلاجة �إليها.
ووفقا ملوقع "�إندبندنت" الربيطانى ،اال�ستخدامات املحتملة للتكنولوجيا
اجلديدة ت�شمل �أي�ضا طباعة اخلاليا البيولوجية فى اجلروح مل�ساعدتها على
ال�شفاء ،والتى يعتقد الباحثون �أنها ميكن �أن ت�ؤدى �إىل عالجات طبية جديدة
للإ�صابات اجللدية.
وقال الربوفي�سور مايكل ماك �ألبني امل�ؤلف الرئي�سى للدرا�سة" :نحن
متحم�سون لإمكانيات تكنولوجيا الطباعة ثالثية الأبعاد اجلديدة با�ستخدام
طابعة حممولة وخفيفة الوزن تكلف �أقل من  400دوالر".
ويت�صور الأ�ستاذ �ألبني اال�ستخدامات الأوىل للو�شم الإلكرتونى فى �سياق
ع�سكرى ،حيث ي�ستخدم مل�ساعدة اجلنود فى �ساحة املعركة من خالل
و�ضع �أجهزة ا�ست�شعار على �أج�سادهم ميكنها اكت�شاف العوامل الكيميائية �أو
البيولوجية.
جنديا ميكنه �سحب هذه الطابعة من حقيبة ظهر
و�أ�ضاف �ألبني" :نتخيل �أن
ً
وطباعة م�ست�شعر كيميائى �أو �إلكرتونيات �أخرى يحتاج �إليها ،مبا�رشة على
اجللد� ،إذ �سيكون مثل" �سكني اجلي�ش ال�سوي�رسى "فى امل�ستقبل مع كل ما
يحتاجون �إليه فى �أداة واحدة للطباعة ثالثية الأبعاد"
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خبري الت�شجري ال�سيد/كيداين تخلي..
القطع اجلائر ي�ضر بالبيئة

نعم حلماية
اال�شجار

ار�سل قراء( �صحيفة حدا�س ارتريا) ايا�سو تدال من القا�ش -بركة وهبتي ار�أيا من
العا�صمة ا�سمرا ر�سالتان حتدثا فيها عن اهمية "حماية اال�شجار والغابات من الدمار الذي
يلحق بها وعن الو�سائل الواجب اتباعها للحفاظ على اال�شجار من القطع اجلائر ،والهمية
املو�ضوع نورد لك عزيزي القارئ ترجمة للمقال الذي ن�شر يف �صحيفة ارتريا احلديثة
الن�سخة التجرينية بتاريخ الـ  2018 /05 /15فاىل ما جاء فيه.

�إعداد /طعوم ازقي ت�سفاي
ترجمة جمال حممد على

قبل ان نتحدث عن اال�شجار.
علينا التحدث عن حق
اال�ستفادة منها ،وذلك حتى
يكون لدينا وعي ومعرفة
باالمر �سواء ،بالن�سبة
لالفراد واملجتمعات وحتى
امل�ؤ�س�سات املختلفة ،حول
حق اال�ستفادة من االر�ض ل�شتل
اال�شجار واال�ستفادة منها .
وذلك يف اطار القوانني التى
ت�رشع وت�سمح لهم باال�ستفادة
من تلك اال�شجار التي قامو
بزرعها،النها تو�ضح لهم انه
يجب ان يكون حتت ا�رشاف
خبري وحتت علم ال�سلطات
املعنية حتى اليحدث قطع
جائر ي�ؤدي اىل تدمريها.
حتى يجب اال�ستفادة منها
مرارا ،وذلك ال يكون اال حتت
ا�رشاف اخلرباء .ولهذا جند
ان اف�ضل وقت لقطع اال�شجار
يف ف�صل ال�صيف ،عندما
تكون اال�شجار جافة  ،بعك�س
قطعها يف ف�صل اخلريف النها
الت�ستطيع ان تنبت فيه من
جديد الن املياه تت�سبب يف
تعفنها.
كذلك يجب التاكد من انها
بلغت مرحلة ن�ستطيع فيه
قطعها وذلك بالت�شاور مع
وزارة الزراعة ،يقول م�س�ؤول
الرثوة احليوانية واال�شجار
ملعرفة االمور التقنية مثل
الوقت املنا�سب لقطعها حتى
تنمو اال�شجار والتدمر.
جند ان الكثري من النا�س
يعتقد ان اال�شجار تقف �شاخمة
من دون اي فوائد .اال انه لديها
الكثري من الفوائد ،فهي حتفظ
املياه والرتبة ،وتقوم بذلك
على اعتدال البيئة.وذلك من
اهم فوائدها .واي�ضا ي�ستفيد
االن�سان منها يف خمتلف نواحي
حياته.
وعلى هذا اال�سا�س ي�سمح
عن الرثوة
امل�س�ؤولني
احليوانية واال�شجار لقطع
اال�شجار ،اال انه يجب ان يكون
�صاحبها وي�ؤكد ذلك عن طريق
االدارة املحلية ويقوم اخلرباء
بزيارة املكان والتاكد من
�سالمة االعملية و�سريها.
يف مثل هذه االحوال تقوم
وزارة الزراعة باحلفاظ
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ال�سيد /كيداين تخلي
على اال�شجارالتي لها ا�صول
متجذرة وحمايتها ،وذلك
حلاجة تلك اال�شجار لفرتة
طوبلة حتى تنمو.فمثال عندما
�سئل اهل قرية قرتات ملاذا
ال يقومو بزرع اال�شجار
ذات اال�صول املتجذرة
،وكان ردهم ان تلك
اال�شجار ت�ستغرق
زمن ًا طوي ًال لتنمو
� ،إال ان �شجر البان
ينمو ويقطع ثالثة
مرات يف تلك املدة،
لذلك يحبذ عدم �شتلها.
ولذلك متنع وزارة الزراعة
قطعها النها حتتاج اىل 30/40
�سنة حتى تنمو.اال انه ي�سمح
بقطعها يف بع�ض االحوال فمثال
يف بع�ض االماكن الزراعية
بع�ض املزارعني لديهم اخلربة
واملعرفة يف طريقة قطعها
بالطريقة االمثل .حتى تنمو
من جديد.ومثال ذلك اهايل
منطقة �سحرتي .
اما اال�شجار التي تنمو يف
فرتة لي�ست بالطويلة ي�سمح
بقطعها واال�ستفادة منها
.يف الكثري من املناطق مثل

املدار�س وامل�ؤ�س�سات واملنازل
وغريها تقطع اال�شجار غري تلك
التي تقوم اجلهات املخت�صة
بقطعها .حيث يقوم اخلرباء يف
وزارة الزراعة باال�رشاف عليها
.كما نعلم انه لدى املواطنني
كل احلقوق يف اال�ستفادة من
اال�شجار التي تنمو بالطريقة
االمثل.فمثال جند بع�ض
اال�شجار الكبرية واملعمرة يف
املنازل ،ومثل هذه اال�شجار
ي�سمح بقطعها حتى ال ت�سبب
ا�رضار.
يف املا�ضي كانت تزرع
اال�شجار على �صعيد القرية  ،اال
انه يف الأونة االخرية بد�أ االفراد
يف زراعتها وهذه اال�شجار تفيد
اهل القرى.ومن جهة اخرى
ز ر ا عة

اال�شجار حتافظ
على الطبيعة وي�ستفيدون منها
كثري ًا.
اذا اخذنا قرية قوريتات
كمثال .فال�سكان ي�ستفيدون
من زراعة �شجر البان بقطعها
وامنائها مرارا ،واال�ستفادة
من عائد بيعها يف تو�صيل
الكهرباء لقريتهم.ومد القرية
مبياه ال�رشب وكذلك اي�ضا عرب

تقا�سم اال�شجار للفرد ع�رشون
من اال�شجار املقطوعة.وذلك
باحلر�ص والرعاية الكاملة
التي �أولوها لتلك اال�شجار
ورعايتها حتى تنمو مرات
عديدة .
وباالخ�ص املزارع لديه
عالقة وطيدة باال�شجار ،اذ هو
يزرعها لال�ستفادة منها يف �شتى
نواحي حياته ،وبهذا جند ان
زرع اال�شجار بالن�سبة للمزارع
كانه و�ضع ماله يف البنك من
غري ذكر ،ان اال�شجار مهمة يف
احلفاظ على الطبيعة والبيئة
،وميكنه ا�ستخدامها يف كل
احتياجاته .ال�س�ؤال هو لي�س
ملاذا تقطع اال�شجار بل هو عن
كيفية قطعها واال�ستفادة

منها؟.
الكثري من املزارعني يف
ال�سابق كانو يقطعون اال�شجار
مبا لديهم من خربة ودراية
تامة حول كيفية قطعها وهم
ادرى بذلك  ،ولي�س مبالغة .ان
قلت من ناحيتي مل ي�صادفني اي
مزارع ،قطع او طلب ان يقطع
�شجرة قبل ان تبلغ الفرتة

التي يجب ان تقطع فيها ،بل
يقوم برعايتها وريها واحلر�ص
عليها ومتابعتها ليال ونهارا.
لذلك عندما نقوم بقطع
اال�شجار يجب ان يكون يف
الوقت والظروف املالئمة
حتى ن�ستفيد منها بالكامل.
وذلك بالطريقة املنا�سبة ،اذ
انه اذا قمنا بقطعها من 20/25
�سنتمرت من جزئها التحتي فهي
تنمو ب�شكل منا�سب ،اما اذا
قطعناها من جزئها العلوي
فتكون �ضعيفة عندما تنمو وال
تتحمل الرياح فتنك�رس او تقع
من جذورها ،وبهذا نكون قد
خ�رسناها ،اما عندما نقطع
ال�شجر فعلينا ان نغطي اجلزء
الذي قطعناه بالرتبة او
خملفات البهائم ،وذلك اف�ضل
النه عندما نغطي اجلزء الذي
قطع نكون قد قمنا بحفظ
املياه وعدم تبخرها.
حتى ال جتف .ويف
املجال
هذا
وزارة الزراعة
م�س�ؤول الرثوة
ا حليو ا نية
و ا ال �شجا ر
يهم
لد
ا مل�شو ر ة
املنا�سبة .
وقد ا�شار خبري
برامج الت�شجري بفرع
وزارة الزراعة ياالقليم االو�سط
ال�سيد/كيداين تخلي ،ان قطع
اال�شجار بالطريقة ال�صحيحة
الت�رض باال�شجار بل ت�ساعد
يف منوها وزيادة التنوع يف
النباتات ،وهذا يعنى انه بدال
من �شتل ماليني اال�شجار التى
الن�ستطيع متابعتها وحمايتها
ميكننا ان نقوم بزرع جمموعة
حمددة وتوفري الرعاية الالزمة
لها  .فرعاية اال�شجار التى
مت غر�سها ا�صال وحمايتها ،
ي�ساعد يف الدفع بعجلة التنمية
ويقلل يف كلفة �رشاء ال�شتول ،
وعلى املواطنني ان ي�ساهموا
بدورهم يف حماية اال�شجار من
القطع اجلائر كد�أبهم دوما يف
ظل الظروف التي حتيط بنا
من تغريات مناخية وعوامل
والت�صحر,وهذا
اجلفاف
الميكن منعه اال بطريقة واحدة
وهي زرع املزيد من اال�شجار
وحفظ املياه والرتبة ،وعلى
كل ان�سان ان يكون على درجة
عالية من امل�س�ؤولية يف هذا
ال�ش�أن.
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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.

 2800دوالر �أمريكي لقطعة �صابون

هذا النوع من ال�صابون يتوافر يف
املنتجعات ال�سياحية الأهم يف العامل
وخ�صو�صا يف الأجنحة امللك َّية
العربي،
ً
فيها
قطعة ال�صابون البالغ �سعرها 2800
دوالر �أمريكي ،ممزوجة بخريات الطبيعة
من زيوت طبيع َّية نادرة
قطعة ال�صابون البالغ �سعرها 2800
دوالر �أمريكي ،حتتوي على  3غرامات
من بودرة الأملا�س
� 1400صنف من ال�صابون والزيوت
العطرية وم�ستح�رضات العناية بالب�رشة
ت�ضمها "قرية بدر
وال�شعر واجل�سم
ُّ
ح�سون البيئ َّية" الواقعة يف حملَّة �ضهر
العني (الكورة� /شمال لبنان) واملبن َّية
ال�صحة العامل َّية" ،واحلائزة على ترخي�ص من "ايزو" للجودة
وفق معايري "منظَّ مة
َّ
والنوع َّية.
يقول �أمري بدر ح�سون لـ"�سيدتي .نت" � َّإن "يف القرية ،قطعة من ال�صابون مطلوبة
وخ�صو�صا يف الأجنحة امللك َّية
من املنتجعات ال�سياح َّية الأهم يف العامل العربي،
ً
فيها .ويبلغ �سعرها  2800دوالر �أمريكي ،وهي ال�صابونة الأغلى التي �صنعتها عائلة
ح�سون" .ويف تف�صيل لهذه القطعة من ال�صابون ،ي�رشح ح�سون �أنَّ ها حتتوي على 17
ً
قرياطا) و 3غرامات من بودرة الأملا�س
غراما من بودرة الذهب ال�صايف (من عيار 24
ً
ممزوجة بخريات الطبيعة من زيوت طبيعية م�صدرها تون�س وال�سودان وماليزيا والهند
ولبنان ...بالإ�ضافة اىل زيت الزيتون النقي ،والزعفران الإ�سباين وع�سل النحل الع�ضوي
ودهن العود املعتَّق والبلح ...وهي م�صحوبة بقطعة من الذهب ميكن االحتفاظ بها بعد
ا�ستخدامها .ي�ستغرق �صنع هذه القطعة من ال�صابون �ستَّة �أ�شهر ،وهي دخلت يف مو�سوعة
الأرقام القيا�سية العاملية (غيني�س) ،وعندما تعود من جولتها على املتاحف يف العامل،
�سوف تقيم يف "برج" خا�ص �صنع
لها.
تركيبة ال�صابون املذكور �أع َّدها
مركز البحوث والتطوير يف "قرية
بدر ح�سون البيئ َّية" ،لهدف �إي�صال
رشفة للعامل عن وجه لبنان
فكرة ُم� ِّ
ال�صناعي واالقت�صادي ،وعن عراقة
�صناعة ال�صابون يف العامل ،وذلك
منذ �سنة  .1480ولهذه ال�صابونة،
ع�ضوية ونف�س َّية ح�سب �أمري
فوائد
َّ
بدر ح�سون ،فمن املعلوم �أن معدن
الذهب يزيد من هرمون الأنوثة،
ح�سن
ولذا تع�شقه الن�ساء ،فهو ُي ِّ
نوع اجللد ويعالج الأك�سدة.

مزحة تعطل طائرة عن
الإقالع وتخ�ضعها للتفتي�ش

ت�سببت مزحة �أطلقتها امر�أة كانت
م�سافرة على منت طائرة تابعة خلطوط
"اليون �إير" اجلوية االندوني�سية،
يف ت�أخري مغادرة الطائرة من طراز
بوينج ،من مطار "ح�سن الدين" يف مدينة
ماكا�سار� ،إىل مدينة �سورابايا.
وقالت وكالة �أنباء "�أنتارا"
االندوني�سية� ،إن امل�سافرة كانت متزح
ب�ش�أن وجود قنبلة يف �أمتعتها.

و�أفادت �رشكة "اليون �إير" اجلوية �أنه
"عندما �أو�شكت ال�سيدة ،التي مت حتديد
هويتها با�سم (�إ�س .تي ،).على و�ضع
حقيبتها على �أحد الأرفف املوجودة
بالطائرة� ،أخربت �ضابطا يف املق�صورة
ب�أنها حتمل قنبلة يف احلقيبة".
و �أو�ضحت ال�سيدة الحقا �إنها كانت متزح
فح�سب� ،إال �أن املزحة �أدت �إىل قيام �أفراد
الأمن يف املطار ،بالإ�ضافة �إىل الطيار

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�سيدة لدغتها �أفعى فن�صح �ساحر
بدفنها يف روث البقر!!..

يف واقعة �صادمة  ،وطق�س غريب ...قرر �أهايل
قرية هندية ،دفن �سيدة حتت كوم من روث البقر
ل�شفائها من لدغة �أفعى ،بعد �أن ن�صحهم �ساحر
القرية بذلك  .حيث لفظت ال�سيدة �أنفا�سها الأخرية
بعد تعر�ضها حلالة اختناق �شديدة حتت روث
البقر.
عاما ،جتمع احلطب
وكانت "ديفيندري" 35
ً
لإ�شعال النريان و�إعداد الطعام مبنزلها ،فتعر�ضت
للدغة �أفعى �سامة ،و�سارعت لإخبار زوجها "موكي�ش" الذي �أخرب �ساحر "م�شعوذ" القرية،
ريا �إىل � ّأن ذلك �سي�ساعد يف
الذي �أمر بدفن الزوجة الأم خلم�سة �أطفال يف روث البقر ،م�ش ً
�شفائها من �أثر ال�سم.
جتمع النا�س
ووافق الزوج اليائ�س ،فقد
ّ
خارج املنزل حل�ضور هذا الطق�س الغريب،
وبعد حواىل �أكرث من �ساعة لقيت املر�أة
م�رصعها نتيجة االختناق.
جربنا بع�ض الأدوية
وقال موكي�ش" :كنا قد ّ
لكن ال�ساحر
وربطنا حبلاً حول ذراعها،
ّ
ن�صحنا بذلك ،ومل �أفكر يف وفاتها واعتقدت
�أنها �ستنجو".
وت�شتهر الهند بانت�شار العديد من اخلرافات
حتى الآن ،ب�سبب قلّة الوعي وتدين م�ستوى
التعليم يف املناطق الريفية والنائية.

تخطف الأ�ضواء بجمالها الفاتن
وتتحول لعار�ضة ازياء م�شهورة 1
قلبت احل�سناء اليمنية مرمي ناظم مواقع
التوا�صل االجتماعي ،و�صار لديها نحو 75
�ألف متابع ب�سبب جمالها الأخاذ و�أناقتها،
ف�صارت فا�شوني�ستا �شهرية ،قبل �أن تتحول �إىل
�أول عار�ضة �أزياء يف تاريخ اليمن .مرمي ناظم
يف بداية الع�رشينات من عمرها ،وهي تتمتع
بجمال نادر ب�شعرها الأ�سود املن�سدل وجمال
ق�سمات وجهها ومقايي�س ج�سمها التي ت�ضاهي
�أجمل عار�ضات الأزياء العامليات ،وال�رس
هنا �أنها من �أب ميني من حمافظة البي�ضاء
و�أم رو�سية ،وبالتايل فهي جتمع بني املالمح
العربية واجلمال الأوروبي .مرمي ناظم
تعي�ش حالي ًا يف العا�صمة الأوزبكية طق�شند
برفقة والديها ،حيث تعمل كعار�ضة �أزياء،
فهي حتمل اجلن�سيتني اليمنية والرو�سية،
حيث حتر�ص دائم ًا من خالل من�شوراتها عرب ان�ستقرام �إىل �إبراز اعتزازها بجن�سيتها
اليمنية من خالل ارتداء املالب�س الوطنية اليمنية ،حيث تفعل نف�س الأمر بالن�سبة
ملالب�سها الأوزبكية �أي�ضاً.

و�أفراد طاقم الطائرة،
ب�إعادة فح�ص الطائرة
للت�أكد من عدم وجود �أية
قنابل على متنها ،حيث
قاموا بتفتي�ش  207ركاب
بالإ�ضافة
وحقائبهم،
�إىل الب�ضائع ،من دون
�أن يعرثوا على �أية قنابل
�أو �أي ج�سم م�شتبه به،
بح�سب "�أنتارا".
ومت ال�سماح للطائرة بالإقالع يف
ال�ساعة  18:55بالتوقيت املحلي ،بعد
ت�أخرها ملدة �ساعة و 20دقيقة عن موعد

�إقالعها الأ�صلي .وهبطت الطائرة ب�سالم
يف مطار جواندا مبدينة �سورابايا يف
ال�ساعة .19:30
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سيد /مياين قربي �آب
�سنعمل من �أجل تعزيز وتو�سعة �أطرنا التنظيمية وتقويتها
�أجرت و�سائل الإعالم املحلية مقابلة مع م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ال�سيد /مياين قربي �آب ،حول الربامج التنظيمية يف الداخل واخلارج .وفيما يلي نقدم
لقرائنا الكرام خال�صة م�ضمون احلوار .نتمنى لكم قراءة ممتعة.

ترجمة /حممدعلي حميدة

ال�سيد /مياين متى بد�أ الن�شاط التنظيمي يف
اخلارج؟
�إن �أن�شطة الت�أطري ال�سيا�سي التي جتري يف
اخلارج ،تعترب جزءا وامتدادا للجهود التي
تنظم يف الداخل .لأن ثقلنا الأ�سا�س واملهم
هو يف الداخل .لذا ال بد �أن يكون ميزان القوة
فيه �أكرب .وبالتايل ف�إن اجلهود التنظيمة
التي جتري يف اخلارج تعترب موا�صلة وتكملة
ملا يجري يف الداخل� .إن �أن�شطتنا التنظيمية
يف �أو�ساط �شعبنا يف اخلارج� ،أخذت تتطور
مع م�سرية ن�ضالنا الوطني .حيث انطلق هذا
الن�شاط يف خم�سينات القرن املا�ضي وما
قبله ،فهو ن�شاط �ضارب يف التاريخ يعود
�إىل نحو  70و  80عاما .وكان لهذا اجلهد
التنظيمي دورا فعاال يف كل مراحل الن�ضال
التحرري ،منذ انطالق احلراك الوطني.
كانت ان�شطتنا التنظيمية يف اخلارج ابان
فرتة الكفاح ترتكز على الطالب وال�شباب،
واملر�أة .وعندما اخذت ب�شائر الن�رص
تقرتب ،كانت النفرة عامة ،حيث �شاهدنا
وجهاء املجتمع يتقدمون �صفوف خمتلف
الأن�شطة .كانت اجلهود تتوا�صل يف كل مواقع
تواجد الإرترين ف اخلارج ،حتى يف احلك
الظروف ،لي�س يف البلدان البعيدة مثل امريكا
و�أوربا وح�سب ،بل كان الن�شاط يتوا�صل
بقوة يف البلدان املجاورة ودول املنطقة،
مثل ال�سودان ،وال�سعودية ،وحتى يف او�ساط
�شعبنا الذي يعي�ش يف داخل �إثيوبيا ،حيث
يقومون بن�شاطات خطرة تعر�ض للت�ضحية
بالنف�س نقل معلومات �رسية مهمة من داخل
العدو .وغريها من امل�ساهمات الكثرية.
وت�أتي مثل عملية الكومندو ،يف عام 1984م
نتاجا للن�شاط التنظيمي ل�شعبنا داخل
مناطق �سيطرة العدو .وهكذا ف�إن الن�شاط
التنظيمي متجذر يف تاريخنا الوطني.
ما ذا بعد التحرير؟
�إذا ما نظرنا اىل و�ضع الن�شاط التنظيمي
يف مرحلة ما بعد التحرير ،ال �سيما بعد
عدوان نظام وياين يف عام 1998م جند ان
اجلهود التنظيمية يف اخلارج �أخذت ت�ستعيد
حيويتها وتنطلق بقوة �أكرب.فكما هب ال�شعب
يف الداخل للدفاع عن وطنه ،ف�إن �شعبنا يف
اخلارج الذي كان قد �أح�س بنوع من الهدوء
بعد حتقيق الإ �ستتقالل ،وبد�أ ينظر اىل
بع�ض م�صاحله ،مثلت هذه املرحلة مرحلة
�إعادة احلياة لهذا الن�شاط ب�شكل �أقوى .ففي
الأعوام الـ  20التي م�ضت� ،أخذ الن�شاط
التنظيمي يتطور ،وتتنوع و�سائله وطرقه،
حتى و�صلنا �إىل ما و�صلنا اليه اليوم.
�إن الن�شاط التنظيمي ميكن تق�سيمه ب�شكل
�أ�سا�سي اىل ثالثة فروع �أو �أربعة امناط تنظيمة
كبرية .فالق�سم الأول ،هو ت�أطري ال�شعب
الإرتري ب�شكل عام على م�ستوى اجلاليات،
وهذه اجلاليات مظلة وا�سعة وجمل�س �شعبي
جامع لكل املواطنني ،لها دور يف تثبيت
الهوية الإرترية للإرترين يف اخلارج والدفاع
عنهم .والق�سم التنظيمي الثاين املهم ،هو
ما يخ�ص الأطر التنظيمية للجبهة ال�شعبية.
وبالنظر اىل هذا الت�أطري وفق كل املعايري،
�سواء مبنظور الأهداف ،ور�ؤى اجلبهة
ال�شعبية� ،أو من منظور امل�صلحة الوطنية،
ومبنظور الت�صدي للعدوان .يرمي �إىل تعزيز
خط و�سيا�سات اجلبهة ال�شعبية .ومبا �إن
حماية الوطن و�إعماره من �أهم م�س�ؤوليات
اجلبهة ال�شعبية ،لذا ف�إنها تعمل بجد
للوفاء بتحمل م�س�ؤلياتها تلك.
بعدها ي�أتي ت�أطريال�شباب .هذا النوع
من التنظيم ي�أتي لأ�سباب معروفة ،حيث ان
ال�شباب هم رجال احلا�رض وامل�ستقبل� .إذ ال
ميكن �ضمان الثبات يف اخلط الوطني والأهداف
يف اخلارج ،يف حال انعدام برامج تركز على
ال�شباب� ،أو �ضعف الأطر التنظيمية� .إذ �أ ن
�ضمان هذه الأ�س�س ال يتحقق اال عرب التنظيم
القوي لل�شباب .هذا الإطار التنظيمي لل�شباب
يعمل عرب م�ستويني .امل�ستوى الأول يركز
على ال�شباب ابتداء من عمر  18وما فوق ،يف
حني �أن امل�ستوى التنظيمي الثاين يركز على

فئات ما دون العمر ،ما بني الـ  13وحتى
�سن الـ  .17والهدف الأ�سا�س لهذا امل�ستوى
من التنظيم ،هو ربط ال�شباب النا�شئ ممن
ولدوا يف اخلارج ويرتعرعون فيه ،ربطهم
بوهيتهم ،والإعتزار بوطنيتهم ،وتعليمهم
اللغات الوطنية قدر امل�ستطاع .وتربيتهم
تربية وطنية ،حتى يكرب كل منهم ويكرب معه
احل�س الوطني ،والإهتمام بق�ضاياه .بحيث
يكون مهئيا ب�شكل منا�سب للإن�ضمام �إىل الأطر
ال�شبابية م�ستقبال .فالعملية التنظيمية
لل�شباب ما فوق �سن الـ  18ال تختلف عن
ذلك .كما �أن الن�شاط التنظيمي لل�شباب
والطلبة يف الداخل يعترب جزء منه وامتدادا
له .رمبا يتخيل البع�ض ن�سبة لإطالق �إ�سم
�شباب اجلبهة ال�شعبية �أنه يحمل برامج
خمتلفة .لكنه يف احلقيقة جزء من الإحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة .وميكنك تق�سيمه
�إىل جزئني ،فهناك �شباب ولدو وترعرعوا
يف ارتريا ،ثم ذهبوا اىل اخلارج ،وهناك من
ولدوا يف اخلارج وكربوا فيه .وهذا ال�شكل
التنظيمي يحظى ب�إهتمام كبري ،و�سوف
يحظي باهتمام �أكرب يف امل�ستقبل.
الإطار الثالث هو التنظيم اخلا�ص
باملر�أة� ،أي احتاد املر�أة ،ف�ألأطر التنظيمية
للمر�أة يف الداخل كما هو معروف .ويف
اخلارج لدينا موا�صلة لهذا التنظيم .واحتاد
املر�أة لي�س كما يتبادر للإذهان خا�ص
بالأمهات ،وامنا يعترب مظلة �شاملة للأناث
ي�ضم حتته فئة ال�شاب من الإناث .عالوة
على هذه الأطرالتنظيمية الأ�سا�سية لدينا
�أي�ضا �أطر تنظيم مهني .حيث �شكل تنظيم
الدبلوما�سية ال�شعبية ،الذي يرتبط مع
ت�صدينا الإعالمي .وا�شكال تنظيمية متعددة
من اجل اجناز الربامج الوطنية .كل هذه
الأ�شكال التنظيمية تلتقي يف مظلة واحدة.
وقد مت ت�أ�سي�س جلان �شعبية يف خمتلف
البلدان .ومتثل هذه اللجان الوطنية خمتلف
اجلمعيات ،كما ت�شمل �شخ�صيات م�شهورة
ولها ت�أثري .هذه اللجان ال�شعبية تعمل
على تن�سيق كل الفعاليات التي لها عالقة
ب�إرتريا� ،سيا�سيا وتنظيميا ،وديبلوما�سيا،
و�إعالميا ،و�إقت�صاديا ،وثقافيا ،وتعمل على
جمع الإرترين يف بوتقة وطنية واحدة.
ماذا عن فعالية الأطر التنظمية؟
�إذا ما �أردنا التحدث عن الفعالية والنتائج
ميكننا النظر اىل العملية عرب زاويتني،
احيانا رمبا يح�س البع�ض حتى يف اخلارج
ومن نف�س املجموعة التي تبا�رش العمل
التنظيمي ،يح�سون احيانا بالتق�صري وبانهم
مل يعززوا قدراتهم بال�شكل املطلوب .لكننا
ومن خالل النظرة املو�ضوعية ميكننا القول
�إن جهودنا التنظيمية قوية وفاعلة .فالر�أي
املهم هو انه ال ينبغي النظر اىل جهودنا
بعني الإ�ستخفاف� ،أو بعني املبالغة .وقد
�أثبتت اجلهود فعاليتها عمليا .وذلك من
خالل النظر من عدة جوانب .يف الأعوام
الـ  20املا�ضية ابتدء من غزو وياين حتى
الآن� ،سواء يف الدفاع عن الوطن ،والت�صدي
لكل العدائيات ،والإ�سهام يف جهود الإعمار
الوطني .وتعريف العامل بال�صورة احلقيقية
لإرتريا .ف�إن ما مت يف هذه املجاالت من
جهود وما حتقق من اجناز ال ميكن التقليل
منه على الإطالق.
يوجد يف الكثري من الدول عدد من
اجلاليات املختلفة ،ال �سيما يف �أوروبا
و�أمريكا وغريها من الدول ،حيث يعي�ش
بها مواطنون ينتمون �إىل �شعوب من بلدان
خمتلفة .لكن لي�س بالإمكان القول بوجود
جالية منظمة كما هو احلال يف اجلالية
الإرترية .وهذا ال يعني عدم وجود جاليات
عريقة تفوقنا اقت�صاديا ،وتاثريا ،وغريها
من املعايري .لكن باملقارنة �إىل ن�سبة
�شعبنا ،وقلة الأعداد املهاجرة ،وحمدودية
ما ق�ضيناه من وقت يف اللجوء ،وما حققناه
من تعزيز هويتنا وروحنا الوطنية،
وتالحمنا مع وطننا ،وموا�صلتنا الن�ضال
دون كلل لأكرث  40-50عاما ،ابتداء من
مرحلة الكفاح امل�سلح ،واملتوا�صل حتى
اليوم .ف�إن قوة روح �شعبنا ومتا�سكه ودوره

لي�س بالأمر الهني .وهناك معيار �آخر لقوة
ال�شعب الإرتري ،واملتمثل يف نظرة اعدائهم
اليهم .ف�إىل �أي م�ستوى يخ�شاهم الأعداء،
�أوما هي الإمكانات واجلهود التي يبذلونها
لتحطيمهم ،ومتزيقهم ،ودق ا�سفني الفرقة
بينهم .هذا معيار �أخر على مدى قوة �شعبنا.
خا�صة ما جتلى يف الفرتة من � 98-99إذ مل
يرتك الأعداء �أي حيلة للق�ضاء على اجلاليات
الإرترية� ،إال وجربوها .ويف هذا ال�سياق ف�إن
واحدة من الإ�سرتاتيجات التي اتبعتها الإدارة
الأمريكية يف مرحلة غزو الوياين كانت تقول
"�إن ما ميكن ارتريا من الدفاع عن نف�سها
هو الدعم املادي الذي تتلقاه من �شعبها
يف اخلارج ،و�إذا ما مت ايقاف هذا الدعم
�سوف لن تكون قادرة على الدفاع" ووفق
هذا املفهوم بد�أوا حتركاتهم .ففي الفرتة
املا�ضية التي ظهرت فيها قررات احلظر
وغريها من الربامج ،كانت القوى الكربى
تتناق�ش حول امرين ،وهي وفق نظرتهم "�أن
لإرتريا م�صدرين هما التعدين ،و�شعبها يف
اخلارج .و�إذا ما �أمكن جتفيف هذان املنبعان
�سوف تركع �إرتريا .و�أن جهودنا لإركاعها
�سوف تتحقق" وهذا ي�شري �إىل �أي م�ستوى
تبلغ قدرة هذا ال�شعب وا�سهاماته الكبرية،
واىل اي م�ستوى يقلقهم ،وامل�ستوى الذي
يق ّيمونه به .مل يكن حتركهم عمال عاديا،
�إذ ان ما اتبع من خطط ملنع الإرترين من
�أداء واجبهم ال�رضيبي ،والعمل على اعاقة
حتويالتهم الهادفة لدعم �أهلهم وذويهم يف
الداخل .بل وحماوالت للحيلولة بينهم وبني
زيارة وطنهم .كما نفذت حمالت من الرتهيب
والتخويف �ضد اع�ضاء وقادة اجلاليات
الإرترية وم�س�ؤويل الإحتادات الوطنية،
وممار�سة ال�ضعوط عليهم عرب عنا�رص �أمنية،
ما �أدى اىل الإ�رضار بجالياتنا يف الكثري من
املناطق .مثال احتلت قوات الأمن مقر اجلالية
يف وا�شنطن ،ومت الإ�ستيالء على كل ما
وجدوه من وثائق وامل�ستندات .ويف ال�سويد
مت احراق ثالث قاعات لتعليم الأطفال اللغة
يف �آن واحد .عالوة على ذلك ،عانى �شعبنا
الكثري من امل�صاعب ،واملعامالت ال�سيئة،
�إذ كان مينع من احل�صول على قاعات لإقامة
ان�شطة معينة ،وتعر�ضت الأمهات لإ�ساءات
من قبل عنا�رص منفلتة .وهذا يف حد ذاته
يعك�س مدى قوة متا�سك جالياتنا.
ماذا يعني قولنا ال ينبغي الإ�ستخاف بقدراتنا؟
�إن قولنا ال ينبغي النظر بدونية اىل
قدراتنا ،ال يعني عدم وجود اي �ضعف،
فلدينا الكثري من ال�ضعف .كما ال يعني
اننا ال ينبغي ان نتقوى اكرث مما نحن
فيه ،بل ال بد من تعزيز قدراتنا .وال بد
من تقوية تنظيمنا ،وال بد من و�ضع ا�س�س
تنظيمية تتما�شى واملراحلة القادمة .ففرتة
الكفاح امل�سلح كانت مرحلة ،كذلك مرحلة
الت�صدي التي �شارك فيها �شعبنا يف اخلارج
بنجاح ،ال �سيما م�ستوى التنظيم وقوته التي
جتلت يف الأعوام الـ 20املا�ضية .ويف هذه
املرحلة اجلديدة التي انهزم فيها العدوان،
وانح�رصت حدته ،ين�صب تركيزنا على
التنمية والإعمار ،لذا ف�إن تطوير �أ�ساليبنا
التنظيمية تتطلبه املرحلة .وذلك بالنظر �إىل
�أعداد �شعبنا يف اخلارج التي �أخذت تتزايد
يف الأعوام املا�ضية ،كما ان �شعبنا اليوم

يف اخلارج لي�س هو كما كان يف املا�ضي
فئة معينة� .إذ ان القدماء ي�شكلون تقريبا
جمموعة مت تهجريها يف وقت واحد ،وميكننا
احلديث عن امل�ستوى املوحد لديهم �سواء يف
اللغات �أو الثقافة ومعرفتهم ب�إرتريا� .أما يف
هذه املرحلة فنحن يف اعتاب اجليل الرابع
للمهاجرين الإرتريني ،من ولدوا يف اخلارج
من ابناء املهاجرين  ،وابناء ه�ؤالء الأبناء.
يف املا�ضي كان �شعبنا ينظر اىل اللجوء
كمرحلة م�ؤقتة ،فكانت ر�ؤاه تتمحور� ،سوف
نعود �إىل وطننا بعد التحرير� ،أو �سنعود
بعد �أن نحل ا�شكاالتنا الآنية .وحتى الطالب
يقول عندما اكمل درا�ستي �س�أعود اىل وطني.
لكننا اليوم لدينا جالية لها جذورها ،من
اع�ضاء ولدوا يف اخلارج ،ومنهم من ال يدري
عن لغات و تقاليد وطنه .لدينا ارترين
يحملون جن�سية دولة �أخرى.
�إذا ما هو الربنامج الأهم لدينا ،باجتاه
القدرات الإرترية ،ال �شك �أن القوة الأكرب هي
املتواجدة داخل الوطن ،كما تتواجد لدينا
يف اخلارج قوة ارترية الميكن الإ�ستهانة
بها� ،سواء بالعدد ،او بالتعليم� ،أو م�ستوى
قدراتهم املهنية واملعرفية ،حيث ميكن ان
يلعبوا دورا حموريا يف الإرتقاء بالقدرات
الإقت�صادية للوطن .لذا ينبغي ان نركز على
الت�سا�ؤل املهم كيف ميكننا الإ�ستفادة من
هذه القدرات باعتبارها جزء من القدرات
الوطنية ،وكقوة داعمة للقوة الداخلية.
والنقطة االوىل التي تربز هي هوية جالياتنا
وربطها بالوطن .و�أن ي�صبح كل �إرتري بلغ
مرحلة اجلد واجلدة يف املهجر� ،أو كل من
ولد يف املهجر ،على دراية تامة بهويته،
و�أن يكون فخورا بوطنيته .وقد جتلت نتائج
مهمة عرب التجارب التي مرت ،حيث جند �أن
الطفل الذي ن�ش�أ يف ظل الن�شاطات الوطنية
والإرتباط بقيم الوطن ،حتى من ولدوا
منهم يف اخلارج ،جندهم �أكرث جناحا يف
امل�سرية التعليمية ،وبعدا عن ال�سلوكيات
الهدامة من قبيل �أدمان املخدرات وغريها.
لذا لدينا برامج كبرية لإجناز مهمة الربط،
وعلى الأ�رس القادرة القيام بزيارة �سنوية
لأر�ض الوطن� ،إن امكن ،واال فعلى ح�سب
الإمكانات ،الن ذلك ي�ساعد يف عملية ربط
النا�شئة بوطنهم وتقاليدهم ب�شكل عملي.
املهمة الأخرى هي رفع امل�ستوى املعريف
للمواطن ،لأن وجود املعرفة يعني النجاح،
لذا لدينا برامج متوا�صلة فيما يتعلق
بهذا اجلانب ،من اجل تعريف املواطن
بتاريخ وطنه ،كما يتطلب تعريفه بالفر�ص
املوجودة حتى يف الوطن الذي يعي�ش فيه.
كذلك تاريخ الكفاح امل�سلح ،و�سيا�سات
بالده ،والتحديات التي تواجهه ،والفر�ص
املتاحة ،حتى يدرك مدى م�ستقبله املب�رش.
املهمة الثالثة والكبرية ،هي العمل
على جعل اجلاليات الإرترية اكرث جناحا
وفاعلية ،لأن الإن�سان الإرتري يف اخلارج
ينبغي ان يكون ناجحا .وهذه ر�سالة ال زالت
تقدمها احلكومة الإرترية وتقدمها اجلبهة
ال�شعبية اي�ضا .فعلى كل ارتري باخلارج �أن
يتعلم ،ويكت�سب املهنة ،و�أن ال يكون عالة
على الآخرين ،و�أن يكون قادرا على رعاية
اهله وا�رسته ب�شكل الئق .وبهذا ميكن ان
تكون اجلاليات ناجحة .كذلك لدينا عمل

ملواجهة املظاهر ال�سالبة يف املهجر،
حتى نحقق النجاح يف حماربتها .وحتى
املهاجرين اجلدد عليهم الرتكيز يف مثل هذه
الق�ضايا.
العنوان الرابع هو ما يعرف باخلدمات
والإ�سهامات .ماذا ميكن ان ي�سهم اي مواطن
ارتري يف دعم اجلالية الإرترية يف البلد الذي
يعي�ش فيه ،فيما يخ�ص الأهداف املذكورة.
بعدها ما ذا ميكن ان يقدم الرتريا .ال
�سيما وان الإ�سهام فيما يخ�ص �إرتريا هو
بالأحرى يف جمال التعليم ،والدعم املهني.
فالربنامج املطروح كيف ميكن ان ي�سهم يف
دعم جهود ت�أهيل القدرات الب�رشية ،وبرامج
التنمية الوطنية .كذلك دورهم فيما يتعلق
برت�سيخ ا�س�س للتعاون وال�رشاكة بني وطنهم
والدول التي يعي�شون فيها .بحيث يعترب كل
فرد �سفريا لوطنه ،وي�شكل ج�رسا للتوا�صل
بينها وبني الآخرين .و�سوف نعمل بقوة
لتعزيز هذا التوجه ،الذي كان من قبل،
لكن العمل فيه �سيت�ضاعف �أكرث لإرتباطه
بالتنمية .وبالتايل ال بد من تو�سعة جهودنا
التنظيمية .كانت املرحلة املا�ضية مرحلة
جتربة ،ولي�س معنى ذلك �أن اجلميع ا�سهم
كما ينبغي يف الظروف احلرجة التي مرت
بها البالد .حيث كانت متار�س ا�شكال متعددة
من الت�ضليل ،حتى الطالب من ذوي الأ�صول
الإرترية يف بع�ض املدار�س مل ي�سلموا من
ذلك� ،إذ كانوا يتعر�ضون للهمز واللمز
ب�أنهم من بلد كهذا للنيل من معنوياتهم.
وحتى يف منهج ال�صف الثالث والرابع من
العلوم الإجتماعية كان ي�شار اىل ارتريا
كنموذج �سيئ .ما ي�ضع �ضغوطا على ذاهنية
الأطفال .يعني كان لدينا مواطن مل ي�ساهم
بال�شكل املطلوب لأي �سبب من الأ�سباب .لذا
فاملهمة يف هذه املرحلة كيف ميكننا تو�سيع
م�ستوى امل�شاركة .وكيف ي�شارك اي مواطن
يف ق�ضايا وطنه .وكيف ميكنه ربط ا�رسته
بالوطن .وكيف ميكن تن�سيق اجلهود لكل
الإرترين يف الداخل واخلارج ،ونوع الإ�سهام
الذي يبدعون فيه.
و�إذا كانت املرحلة املا�ضية مرحلة
الرتكيز على الت�صدي� ،أما الآن فالرتكيز
للتعرف على م�ستوى القدرات املهنية
والإمكانات الإقت�صادية ،وحتى يكون لها
الدور املطلوب يف خدمة الوطن .وهذا
ما بد�أن العمل فيه .كما ينبغي الإنتباه
للع�رص الذي نعي�ش فيه ،ع�رص املعلومات
التكنولوجية ،والبد من ان ت�صبح براجمنا
التنظيمية تتما�شى مع املرحلة .لذا �سنعمل
حتى ت�صبح ان�شطتنا التنظيمية على قدر من
ال�سعة ،والقوة ،والعمق .ومبا �أن التنظيم
يف اخلارج جزء من التنظيم يف الداخل ،لذا
علينا تعزيز التنظيم يف الداخل.
بهذه املنا�سبة ما هي الر�سالة التي تود اي�صالها؟
يف املرحلة القادمة �سوف يتم ا�سناد
الأ�س�س القائمة املتمثلة يف قوة ال�شعب وقوة
احلكومة ،واجلبهة ،وال�سيا�سة القوية،
وامل�شاركة الفعالة ،ا�سنادها بالقدرات
الإقت�صادية ،والتقنية .وان ت�صبح ارتريا
دولة قوية لي�س �سيا�سيا وح�سب بل قوية
اقت�صاديا وتكنلوجيا .وهذا �أمر ال �شك فيه،
لكن ينبغي �أن ال نتهاون بالإمكانات الأ�سا�سية
التي ميكن ان تو�صلنا اىل الهدف .لأن القدرة
احلقيقية لي�ست التكنولوجيا ،او ال�سالح،
بل القوة الأ�سا�سية هي القوة الب�رشية،
فهناك قدرات الب�رش العلمية واملهنية ،وان
كان العلم واملهنية وحدهما غري كافيان،
بل ال بد من وجود الرغبة ال�صادقة وال�ضمري
احلي ،والتفاين .وبدونها ميكن ان تتبخر
كل الإمكانات .فكم من الدول التي �أظهرت
تطورا ،وقيل عنها ارتقت ،ن�شاهدها تتفتت
وتت�رشذم .لأن قوتها ال�سيا�سية �أخذت
تتال�شى.
لذا ينبغي املحافظة على ما لدينا من
قدرات دقيقة مميزة والتي مكنتنا من التقدم
للو�صول اىل هذه املرحلة ،والتي منتلك
التعامل معها بحيث ال ميكن ان ت�سبقنا فيها
اي جهة .و�أمامنا الكثري من العمل لتطويرها
مبا يتالءم واملرحلة ،وهذا ما نعمل فيه.
ولي�س لدينا �أدنى �شك يف �أننا �سننجح.
و�شكرا.
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الثقايف

�إعادة النظر يف قيم الرتاث الثقايف
�إعداد� :أبرهام زر�أي
ترجمة :نورالدين خليفة
يتم تقييم خ�صائ�ص الرتاث الثقايف
لعدة �أ�سباب .حيث �إن ال�سمات املعمارية
�أو املناظر الطبيعية املميزة والأحداث
الفريدة املرتبطة بالأماكن التاريخية
والنداء اجلمايل والإلهام بالإ�ضافة �إىل
املكونات املجتمعية والرمزية كلها
عوامل ت�ساهم يف بلورة القيم الرتاثية
التي يطمح النا�س �إىل التمتع بها واحلفاظ
عليها من �أجل م�صلحتهم وم�صلحة الأجيال
القادمة .وميكن لقيم الرتاث �أن تولد فوائد
اجتماعية واقت�صادية  ،ومن املهم توفري
فكر �شامل حول قيم الأماكن التاريخية
لفهم �أهمية حفظ الرتاث الثقايف للحفاظ
على هذه القيم .ويف هذا ال�صدد  ،نورد يف
هذه املقالة خمطط موجز للقيم الرتاثية
يف �ضوء الرتاث الإرتري.
توفر بقايا املواد الب�رشية املا�ضية
م�صدرا رئي�سيا للأدلة لفهم حمتوى
وتطور الأماكن وال�شعوب والثقافات التي
�أنتجتهم .فال�سجل الفريد للما�ضي الذي
مت �إكت�شافه عن الكثري من مناطق �إرتريا
 ،على �سبيل املثال  ،ي�شكل �آثار للإن�سان
املبكر الذي ا�ستمر يف تكوينه وحتويله
وتدمريه خالل عدة ماليني من ال�سنني.
وت�ساهم القيمة ال�ضمنية الواردة يف
�أجزاء التاريخ الب�رشي يف فهمنا ملا�ضي
�إرتريا.
�إن �سجل املواد  ،الذي ميثله الدليل
الأحفوري  ،والأدوات احلجرية ،
والنقو�ش الفنية ال�صخرية  ،واللوحات
الفنية  ،وال�سرياميك  ،والآثار وغريها
 ،يقدم فقط �أدلة عن املا�ضي البعيد
 ،وجوانب غري موثقة ب�شكل جيد يف
املا�ضي القريب .وتعترب ال�سجالت
اجليولوجية وال�سجالت الأثرية  ،على
الرغم من كونها حديثة العهد  ،ال�سجالت
الأ�سا�سية لتطور املناظر الطبيعية
املختلفة يف �إرتريا .وعندما يكون
من املمكن احل�صول على تواريخ لهذه

نتيجة الطرق التي تطور بها مكان ًا ما �أو
ا�ستخدامه وتقييمه عرب الوقت ب�شكل كبري
يف النداء اجلمايل للمكان .ويالئم امل�شهد
الثقايف يف قوحيتو هذا الو�صف على �أنه
م�ستوطنات متعددة الطبقات من فرتات
خمتلفة وتطورها يف امل�شهد يعطي جاذبية
جمالية فريدة من نوعها .وترتبط القيمة
اجلمالية للمكان يف املقام الأول مبا
ً
عادة بقيمة الت�صميم .كما حتت�ضن
ُيعرف
القيمة الت�صميمية للمكان تكوينًا مرئ ًيا
من حيث ال�شكل والن�سب والآراء وامل�شاهد
بالإ�ضافة �إىل املواد واحلرف اليدوية.
وقد تكون القيمة عبارة عن عمل مهند�س
معماري معروف �أو منتج تراكمي لتقليد
البناء العام .وقيمة الت�صميم مرئية
ب�شكل خا�ص يف البيئة التاريخية من
خالل اجلانب املعماري املتعلق بها� .إن
ندرة واكتمال ونوعية الت�صميم واحلرفية
واالبتكار يف الت�صميم املعماري التقليدي
هي عالمات للقيم املعمارية للمكان .كما
�أن مظاهر العمارة ال�ضخمة من املواقع
الأثرية يف الفرتات التاريخية يف �إرتريا ،
والهند�سة املعمارية العامية  ،واملزيج
احل�رضي للمعمار احلديث من املدن عرب

الرفات  ،ي�صبح الت�سل�سل الزمني عالمة �أن جوانب الت�صميم �أو التكنولوجيا �أو
قوية على هذه القيم البديهية .كما حتفز التنظيم االجتماعي التي تفاعلت كنموذج
القيم البديهية ملوارد الرتاث �إمكانات مثايل من نوعها يف الوقت احلا�رض هي
خطوطا �أمناط مثالية تو�ضح القيمة التاريخية
ً
البحث يف تخ�ص�صات �أخرى توفر
متعددة من الأدلة لفهم املا�ضي الب�رشي لقيم الرتاث الثقايف .فعلى �سبيل املثال
ب�شكل �شامل� .إن بقاء هذه اخلطوط من  ،توفر املن�ش�آت ال�صناعية والتكنولوجية
الأدلة يف ال�سجل الآثاري ي�سمح بالتف�سري مثل تراث طريق ال�سكك احلديدية لإرتريا
با�ستخدام التقنيات العلمية املعا�رصة .عن�رصا ال يتجز�أ من جتربة م�شرتكة بني
كما �أن �إعادة البناء اجليولوجية  ،وفهم احلا�رض واملا�ضي يف �إرتريا .وتقدم
الت�ضاري�س  ،واحليوانات والنباتات  ،جوانب تراث ال�سكك احلديدية ملحة عن
والتب�رص يف تطور الأنواع  ،هي  ،بالتايل الرتاث احلديث الأ�صيل لإرتريا الذي
 ،خطوط هامة للمعلومات حول تطور يجمع بني و�سائل الراحة ال�سابقة مع
هذه املناظر الطبيعية واحلياة التي الأجواء احلالية.
وميكن ت�شجيع الأ�شخا�ص الذين يزورون
ا�ستمرت عليها .وتعترب املتابعات متعددة
أي�ضا لتقدمي الأماكن التي يحدث فيها �شيء مهم للغاية
التخ�ص�صات يف املا�ضي هامة � ً
فهم لطبيعة الثقافات والبيئات ال�سابقة للح�صول على خيال وعواطف ذات �صلة.
 ،وعلى ما يبدو ت�صبح القيم البديهية كما يتم توفري ر�ؤى من خالل ربط
ذات �أهمية ق�صوى .وبقايا املواد الأ�صلية احل�سابات التاريخية للأحداث مع املكان
واخلطوط اجلينية التي ورثت من املا�ضي الذي حدث فيه �رشيطة �أن املكان ال يزال
ت�شكل القيم البديهية من ال�سجل الآثاري .يحتفظ ببع�ض الت�شابه ملظهره يف ذلك
وبقدر ما يتعلق الأمر بالدليل املادي على الوقت .حيث �أن الأماكن التاريخية التي
ً
ارتباطا
الرتاث الثقايف  ،ف�إن الكثري من امل�ساعي ترتبط
الأثرية يف �إرتريا تعتمد �إىل حد كبري وثي ًقا بالن�ضال
على البعد الإثباتي لرتاث �إرتريا لإبراز من �أجل اال�ستقالل
التجميع الرئي�سي للأوجه الأقل �شهرة من تو�ضح هذه القيم
حقبة ما قبل التاريخ بالإ�ضافة �إىل تاريخ ب�شكل �أف�ضل.
نف�س
وعلى
فرتات القرون الو�سطى.
وباملثل  ،تقدم �أماكن الرتاث الثقايف املنوال  ،يبدو
ال�سبل التي ميكن من خاللها تو�صيل �أن حطام ال�سفن
احلا�رض من خاللها بالثقافات والأحداث  ،خا�صة تلك
املا�ضية وجوانب احلياة .وقد �أ�صبح هذا التي وقعت يف
ممكنا من خالل النظر �إىل القيم التاريخية احلروب العاملية
مثال على القيمة ال�سرية للرتاث
الواردة يف هذه الأماكن .وهذه القيم  ،يف �ساحل البحر
تتمحور يف �إقامة روابط بني املا�ضي الأحمر الإرتري
واحلا�رض� .إن جوهر التجربة امل�شرتكة هي ذات �أهمية تاريخية  ،ولديها قيمة
تاريخية ا�ستثنائية حتيي فرتة معينة من �إرتريا هي حاالت ميكن فيها تقدير القيم
بني الثقافات ال�سابقة واحلا�رضة ي�ساعد
التاريخ .عالوة على ذلك  ،ترتبط العديد اجلمالية والت�صميمية والرتاثية.
على تف�سري املا�ضي .فاحلا�رض غر�س
ويعلق النا�س املعاين على مكان الرتاث
املا�ضي ،وامل�ستقبل جني احلا�رض ،من املناظر الطبيعية بتطوير جوانب
�أخرى من الرتاث الثقايف مثل الأدب �أو الثقايف ويت�صلون بها بطرق عديدة .حيث
ويف هذا ال�صدد  ،توفر العنا�رص الباقية
الفن �أو املو�سيقى �أو الأفالم .ومتثل م�سلة �أن القيم املجتمعية ترتبط مبعاين املكان
من املا�ضي التي مت دجمها يف احلا�رض
مطرا هذه الظاهرة لأنها ترتبط بالأدلة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يرتبطون به
نظرة ثاقبة على الأ�شخا�ص والأحداث
الأوىل خلط لغة اجلئز غري املحكي يف والذين ميتلكون خرباتهم وذكرياتهم
املا�ضية من خالل اخلربة امل�شرتكة .كما
ً
ارتباطا
هذا اجلزء من العامل اجلماعية .وترتبط هذه القيم
بقدر ما �شاهدت جزر وثي ًقا بالقيم التاريخية واجلمالية ولها
مثال على القيم التاريخية للرتاث
دهلك تطور ورقي اخلط جوانب حمددة� .إن القيمة التذكارية
الكويف (اخلط العربي والرمزية التي تعطي اجلوهر امل�شرتك
التقليدي) من القرن للرتاث الثقايف للمكان تعك�س معنى
الثامن وحتى القرن املكان له�ؤالء الذين يتعاملون معه �أو
الثاين ع�رش امليالدي .لديهم روابط معه .وت�ستح�رض هذه الأماكن
من ناحية �أخرى  ،الأحداث املا�ضية وهي جوانب مهمة يف
يحت�ضن الرتاث الثقايف الذاكرة والهوية اجلماعية ب�شكل ال ينبغي
القيم اجلمالية التي ن�سيان معانيها .كما ميكن فهم معاين هذه
ي�ستمد منها النا�س الأماكن من خالل املعلومات والت�أويل ،
احل�سي يف حني �أن �شخ�صية الأماكن يف حد ذاتها قد
التحفيز
والفكري من مكان حتكي الكثري من الق�ص�ص .و�أخري ًا  ،ف�إن
ما .حيث �أن الت�صميم �أماكن الرتاث الثقايف  ،مهما كانت قدمية
واجلهود �أو حديثة  ،تقدم قيمة تعليمية للمجتمع
الواعي
الفنية امل�ستثمرة يف وميكن �أن ت�ساهم يف القيم االقت�صادية.
املكان التاريخي تنتج كما �أن تقدير القيمة التي تركز على �أماكن
هذه القيم اجلمالية .الرتاث الثقايف يجعل من املهم حماية
أي�ضا هذه الأماكن للأجيال القادمة.
وقد ت�ساهم � ً
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ي�شكل الغطاء الأخ�ضر �إحدى الغايات الرئي�سية
امل�ستهدفة يف اخلطة العامة للتنمية الوطنية ال�شاملة وحملة
الزحف الأخ�ضر يف ارتريا  .ويواجه القطاع الغابي يف
البالد حتديات �ضخمة تتمثل يف القطع اجلائر للأ�شجار
وعوامل التعرية وتدهور الرتبة بالإ�ضافة �إىل الرعي
اجلائر  .ولذا البد من الإدارة و التخطيط و الإ�ستخدام
ال�سليم للغطاء الأخ�ضر واملوارد الطبيعية املختلفة عرب
�إتخاذ الإجراءات و املقايي�س الفعّالة بالإ�ضافة �إىل ت�صميم
الربامج املالئمة بالتن�سيق و التعاون بني كافة اجلهات ذات
العالقة �سواء املحلية منها او الدولية .و�إن�سجام ًا مع هذه
الر�ؤية �أطلقت ارتريا حملتها للزحف الأخ�ضر وحتدي
الظروف املناخية القاهرة عرب و�ضعها الربامج املالئمة
و�إعالنها اخلام�س ع�شر من مايو يوم ًا وطني ًا للت�شجري  .فما
هي التحديات التي تواجه هذا املجال ؟ وما هي الثمرات
التي ميكن �أن جتنيها البالد من تعاون القطاعني الر�سمي
و ال�شعبي يف جهود مكافحة الت�صحر و تدهور الرتبة ون�شر
اخل�ضرة ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�شجون �سيكون على
منت �صفحتنا اليوم.

احتفلت ارتريا يوم الثالثاء ,اخلام�س
ع�رش من مايو  , 2018باليوم الوطني
ني ِلزَ ْر ِعنَا
إنتاج َث ِم ٌ
للت�شجري حتت �شعار "� ٌ
وبِ َ�س ٌ
اط �أَ ْخ�ضرَ ٌ لأر�ضنا "  ,و " الزحف
الأخ�رض �ضمان لإ�ستمرارية احلياة الربية "
 .ومن اجلدير بالذكر �أن هذا الأحتفال يتم
�سنوي ًا كمنا�سبة لرفع الوعي املجتمعي
ب�أهمية الت�شجري و�إزكاء روح املبادرة
بن�رش الغطاء الأخ�رض يف ربوع البالد
 .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
و النجاحات املنجزة حتتاج حتم ًا اىل
العناية امل�ستمرة و التقييم 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
 .لذا ف�إن �إن �أهم الغايات املن�شودة من
برنامج وحملة الت�شجري  -ب�إعتباره �إحدى
الغايات الرئي�سية امل�ستهدفة يف اخلطة
العامة حلملة التنمية الوطنية ال�شاملة
ٍ
جيل ُي�ؤ ِْم ُن بالدور احليوي
  ,هي خلقللغطاء الأخ�رض والتنوع البيولوجي
يف حا�رض وم�ستقبل احلياة على �سطح
الب�سيطة ,بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ �إميانهم
بالدور املحوري الذي يلعبه الإن�سان يف
هذا املجال .وبهذا يتوقع من هذا اجليل
�أن ي�سهم بفعالية يف تو�سيع رقعة الغطاء
الأخ�رض يف البالد  -والتي ال تتعدى كثري ًا
ال  1%من الأرا�ضي يف عموم البالد مقارنة
ب  30%يف فرتة الإ�ستعمار
الإيطايل  -و حماية و�صيانة
و احلفاظ على املوارد البيئية
الطبيعية كاملياه و الرتبة
من التدهور ,خا�صة و�إن
الت�أثريات ال�سلبية للتغريات
البيئية و املناخية ب�سبب
فقدان هذا الغطاء �صبغت
بظاللها القامتة على الكثري
من مناحي احلياة الهامة .
ومن اجلدير بالذكر �أن ور�شة
العمل ال�سنوية املو�سعة حول
�إعادة الت�شجري واملحافظة على
احلياة الربية وتقييم براجمها
قد بد�أت ب�شكل منتظم منذ
العام  2006وب�شعارات خمتلفة
�سنوي ًا  ,وذلك برعاية وزارة
الزراعة وم�شاركة الأطراف
ذات ال�صلة باملو�ضوعني
املذكورين �أعاله من امل�ؤ�س�سات
الوطنية احلكومية املركزية
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والإقليمية.
وي�شري اخلرباء �إىل �أنه ال جمال لل�شك
يف �أن ت�أثريات التغري املناخي على
الكون و تدهور الرتبة وجهود �إعادة
الت�شجري بالإ�ضافة �إىل ق�ضايا �إنح�سار
املوارد املائية و تدهور النظم املناخية
و فقدان التنوع البيولوجي ,تعترب من
امل�سائل الرئي�سية والتي حتظى بالأهمية
الق�صوى والأولية يف ارتريا  .لذا و�ضمن
ذات ال�سياق ميكننا مالحظة وكما ذكرت
يف مقدمة ال�صفحة  ,تدفق �أرتال من
طالب املدار�س يف فرتات العطلة ال�صيفية
و�ضمن جمموعات كبرية نحو الأماكن التي
حتدد لهم �سلف ًا من قبل اجلهات املعنية
 ,لإجناز الفعاليات والأن�شطة املرتبطة
بربنامج العمل املتعلقة باحلفاظ
على الرتبة والت�شجري يف ربوع البالد
املختلفة بالإ�ضافة �إىل تفعيل برامج
املعرفة املكت�سبة عرب العمل و التعلم
�ضمن حا�رض البالد و م�ستقبلها  ,ومن
خالل �ضمان م�شاركة كافة �أفراد املجتمع
الفعالة واملنتجة
وخا�صة قواه الطالبية
ّ
يف برامج التنمية الوطنية.
هذا وقد ر�سمت احلكومة الإرترية
ر�ؤيتها الأ�سا�سية حول حمور الغابات

ون�رش الغطاء الأخ�رض منذ وقت مبكر بعد
الإ�ستقالل وذلك من خالل وثيقة ال�سيا�سات
الكلية للتنمية الوطنية ال�شاملة التي
�صدرت يف العام 1994م  ,بالإ�ضافة �إىل
�أن �أول �إتفاقية وقعتها و �إلتزمت بتطبيقها
كانت �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الت�صحر يف العام  1994م  ,والتي كانت
مبثابة و�ضع القاطرة على الق�ضبان و
ر�سم خارطة الطريق للخروج بالنتائج
الطيبة املرجوة  .ومن ثم �أنزلت احلكومة
الإرترية تلك ال�سيا�سات عرب العديد من
الربامج و امل�شاريع املختلفة كربنامج
العمل الطالبي ال�صيفي على �سبيل املثال
ال احل�رص .
عموما ً ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض بع�ضا ً
من الغايات امل�ستهدفة يف حمور الغطاء
الأخ�رض و الغابي يف البالد وذلك على
�سبيل املثال ال احل�رص :
 1زراعة الأ�شجار التي ميكن �إ�ستخدامهاكم�صدات ٍ للرياح او لتثبيت الرتبة و
حمايتها من التدهور و الإجنراف و بالتايل
العمل على وقف الزحف ال�صحراوي .
 2زراعة الأ�شجار املثمرة و التي ميكنالإ�ستفادة منها �أي�ضا ً يف توفري الأمن
ال�صحي و الغذائي يف البالد

 3ت�ساهم الأ�شجار بدور ٍفعال ٍ يف
ّ
تن�شيط و جذب الإ�ستثمار يف املجال
ال�سياحي خا�صة ً اذا و�ضعنا بعني الإعتبار
تمَ ُّي ْز ارتريا مبناخ ٍ متنوع ٍ يف �أقاليمها
املختلفة مع ق�رص امل�سافة من �رشق البالد
�إىل غربها او بني �شمالها و جنوبها
 4زيادة م�ساحة الرقعة اخل�رضاء التيت�سهم �إيجابا ً يف خلق البيئة النظيفة الأمر
الذي يكفل توفر احلياة ال�صحية للإن�سان
و الكائنات احلية الأخرى  .خا�صة ً الت�أثري
البيئي للأ�شجار يف جمال تنقية الهواء و
�إمت�صا�ص غاز ثاين �أكيد الكربون .
� 5إ�سهام الأ�شجار على املدى الطويليف عمليات البناء و التعمري من خالل
�إ�ستخدامها يف ال�صناعات اخل�شبية املختلفة
 ,مما يتوقع �أن يكون له مردود �إيجابي يف
توفري ال�رصف بالعملة ال�صعبة على الوارد
من مدخالت ال�صناعات اخل�شبية كما ميكن
�أن يتم ت�صدير املنتجات اخل�شبية فيما لو
مت الإ�ستثمار يف هذا املجال ب�شكل مدرو�س
جيدا ً و بالتايل يعترب �إ�سهاما ً مبا�رشا
ً يف زيادة الدخل الوطني من العمالت
ال�صعبة.
على ٍ
كل ويف ختام �صفحة اليوم ال ب�أ�س
من القول ب�أن هذه ملحة خاطفة عن م�س�ألة
الت�شجري واحلفاظ على
الرتبة وت�أثرياتها البيئية
و كذلك الو�ضع املحلي
وتفاعله معها بالإ�ضافة �إىل
اجلهود املبذولة من قبل
اجلهات املختلفة للت�صدي
للعقبات التي تواجه م�رشوع
الت�شجري وب�سط الغطاء
الأخ�رض وب�إذن الله � ,ستثمر
هذه اجلهود و ت�ؤتي �أكلها
مع �رضورة التقييم امل�ستمر
لها من قبل كافة اجلهات
املعنية �سواء الر�سمية او
ال�شعبية  .ولأهمية هذا
املو�ضوع �سنتوا�صل معه
يف العدد القادم من �صفحة
البيئة �ضمن حمور الو�سائل
واملعينات التي ت�ساعد
احلملة يف �أن ت�ؤتي �أكلها
بفعالية وكفاءة عالية
ان�شاءالله .
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ل�ضمه يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة
زيدان يعطي ال�ضوء الأخ�رض ملحمد �صالح

ك�شفت تقارير �إعالمية �إ�سبانية� ،أن مدرب
ريال مدريد ،زين الدين زيدان ،قد �أعطى
ال�ضوء الأخ�رض لإدارة ناديه ،من �أجل حماولة
�ضم حممد �صالح ،جنم ليفربول ،يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .وبح�سب برنامج
" ،"El chiringuitoف�إن النادي امللكي
يرغب يف احل�صول على  150مليون يورو،
عرب بيع الويلزي جاريث بيل .وتوج �صالح
ؤخرا كهداف للدوري الإجنليزي ،بر�صيد 32
م� ً
هدفا ،يف مو�سمه الأول مع الريدز ،بينما ت�شري
تقارير �صحفية بريطانية� ،إىل �أن ليفربول ال
يفكر يف التخلي عنه ،هذا ال�صيف ،وينوي
متديد عقده برفقة ال�سنغايل� ،ساديو ماين.
ومن جهة �أخرى ،يقرتب بيل من الرحيل عن
الريال ،بعد � 5سنوات ق�ضاها يف �صفوفه.

يف ختام مناف�سات الدوري الإ�سباين
حتديد موقف كري�ستيانو رونالدو من امل�شاركة �أمام فياريال

ك�شفت تقارير �إعالمية عن موقف الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو ،جنم ريال مدريد ،من
امل�شاركة مع فريقه� ،أمام فياريال ،ال�سبت
املقبل ،يف ختام مناف�سات الدوري الإ�سباين.
وبح�سب ما ن�رشه برنامج ،El Chiringuito TV
ف�إن زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد ،اتفق
مع رونالدو ،على م�شاركة الالعب ،ملدة  60دقيقة
�ضد فياريال ،من �أجل اال�ستعداد لنهائي دوري
الأبطال� ،أمام ليفربول .وكان رونالدو ،قد �شارك
م�ؤخرا ،يف تدريبات ريال مدريد ،للمرة الأوىل ،منذ
�إ�صابته �أمام بر�شلونة ،يف كال�سيكو الليجا ،الذي
�أقيم  6مايو اجلاري .ي�شار �إىل �أن رونالدو ،ف�ضل
يف املو�سم اجلاري ،الغياب عن بع�ض مباريات
الدوري ،من �أجل الرتكيز على املباريات املهمة
يف دوري �أبطال �أوروبا ،تطبيقا خلطة زيدان.

مع �إمكانية توقيعه عقدا ملدة عامني
العب يوفنتو�س على �أعتاب دورمتوند

�أ�صبح العب يوفنتو�س ،على و�شك

االن�ضمام لبورو�سيا دورمتوند ،خالل

فرتة

االنتقاالت

ال�صيفية

املقبلة،

وف ًقا لتقارير �صحفية .وقالت �صحيفة

"توتو�سبورت" الإيطالية� ،إن وكالء الظهري
الأمين ال�سوي�رسي� ،ستيفان لي�شت�شتايرن،

يتفاو�ضون

حاليا
ً

حول

التفا�صيل

النهائية ،النتقال الالعب �إىل النادي
الأملاين .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �صاحب

الـ 34عاما ،قد يوقع عقدا مع دورمتوند

ملدة عامني ،ليغادر �إيطاليا بعد ق�ضاء

 10موا�سم بها ،منذ �أن ان�ضم لالت�سيو عام  .2008و�شارك لي�شت�شتايرن يف  26مباراة بالكالت�شيو ،هذا

املو�سم ،و�صنع هدفني ،وقد �أعلن �أنه �سيغادر البيانكونريي ،عندما ينتهي عقده يف  30يونيو املقبل.

العدد ()148

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

ببطولة روما املفتوحة للتن�س لل�سيدات
هاليب جُتهز على �أو�ساكا
يف �أقل من  60دقيقة

ا�ستهلَّت الرومانية �سيمونا هاليب ،امل�صنفة الأوىل بني العبات
التن�س املحرتفات ،م�شوارها ببطولة روما املفتوحة للتن�س ،بالفوز
على اليابانية نعومي �أو�ساكا ،يف ثاين �أدوار البطولة الإيطالية .ويف �أقل
من  60دقيقة ،تغلبت املر�شحة الأوىل للقب ،على مناف�ستها اليابانية،
عامليا ،بنتيجة ( ،)6-1و( ،)6-0لت�صعد بذلك لثالث
امل�صنفة الـ21
ً
�أدوار البطولة الإيطالية .و�ستواجه هاليب ،التي ت�شارك يف روما عقب
�سقوطها بربع نهائي بطولة مدريد �أمام الت�شيكية كارولينا بلي�سكوفا،
يف الدور التايل من البطولة الإيطالية ،الفائزة من املواجهة التي �ستجمع
علما ب�أنها حلت
بني الأمريكية مادي�سون كيز ،والكرواتية دونا فيكيت�شً ،
و�صيفة العام املا�ضي ب�سقوطها �أمام الأوكرانية �إيلينا �سفيتولينا.

يف دوري ال�سلة الأمريكي NBA
�سيلتيك�س يتقدم على كافالريز
�أ حر ز
جايلن براون،
نقطة،
23
و ا �ستحو ذ
على  7كرات
مرتدة ،ليقود
�سطن
بو
�سيلتيك�س ،
للتقدم ،2-0
يف ال�سل�سلة
التي حت�سم
على �أ�سا�س
الأف�ضل يف
 7مباريات،
يف نهائي الق�سم ال�رشقي بدوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ،بعد
الفوز  107-94على كليفالند كافالريز ،الليلة املا�ضية .و�سجل تريي
روزيري 18 ،نقطة ،و�أ�ضاف �آل هورفورد 15 ،نقطة ،وماركو�س موري�س
 12نقطة ،بالإ�ضافة �إىل  11نقطة ،جلي�سون تاتوم وماركو�س �سمارت.
وت�صدر ليربون جيم�س ،العبي كافالريز ،و�سجل  42نقطة وا�ستحوذ
على  10كرات مرتدة ،ومرر  12كرة حا�سمة ،فيما �أ�ضاف كيفن الف22 ،
نقطة ،وا�ستحوذ على  15كرة مرتدة .وفاز جيم�س ،الذي �أحرز  15نقطة
فقط يف خ�سارة كافالريز ،يف املباراة الأوىل بال�سل�سلة ،بخم�س مواجهات
يف الأدوار الإق�صائية بالق�سم ال�رشقي ،عقب خ�سارة �أول مباراة .ومل يخ�رس
�سيلتيك�س مطلقا ،يف مواجهة حت�سم على �أ�سا�س الأف�ضل يف  7مباريات،
بعد التقدم  ،2-0وتقام املباراة الثالثة ،ال�سبت املقبل يف كليفالند.

11

اخلمي�س 2018 /5 /17

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف �إطار مباراتي ن�صف النهائي من البطولة الوطنية ملادون الع�رشين عاما

العدد ()148

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

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

ثمرة تعاون االحتاد العام لكرة القدم والفيفا

االو�سط يقارع �شمال البحراالحمر واملعاهد العليا ي�صطدم بغرميه اقليم عن�سبا �إخ تام الدورة الت�أهيلية اخلا�صة مبجال ا لياقة البدنية يف كرة القدم

vs

vs
�شمال البحراالحمر مبواجهة االو�سط
�ستكون االنظار موجهة اليوم اخلمي�س
اىل ا�ستاد ا�سمرا الدويل  ،م�رسح مباراتي
ن�صف النهائي للبطولة الوطنية ملادون
الع�رشين عاما يف من�شط كرة القدم التي
تقام على �رشف ذكرى عيد اال�ستقالل
املجيد حتت �شعار "ر�ؤوانا بالعمل".
وتتقابل يف امل�شهد قبل اخلتامي
للبطولة الوطنية �أربعة فرق ت�ضع ن�صب
عينيها خلطب ود الك�أ�س الغالية  ،حيث
�ستكون هذه الفرق هي كل من االقليم
االو�سط  ،اقليم عن�سبا  ،اقليم �شمال
البحراالحمر واملعاهد العليا للتعليم.
وبح�سب الربجمة املو�ضوعة �إ�ستنادا ً
لنتائج املجموعتني  ،يتقابل كل من
فريقي االقليم االو�سط واقليم �شمال
البحراالحمر يف اللقاء االول  ،على �أن يواجه
فريق اقليم عن�سبا نظريه فريق املعاهد
العليا للتعليم يف اللقاء الثاين.
االقليم االو�سط �ضد �شمال البحراالحمر
ب�أمال وغايات الحتيد عن املجد
الغايل  ،يتبارى فريق االقليم االو�سط
مبناف�سه �شمال البحراالحمر  ،وهو تواق
لال�ستفادة من عاملي االر�ض واجلمهور
والتفوق الفني والبدين الذي تتمتع به
ت�شكيلته من اجل ال�سري جمددا على �سكة
االنت�صارات .
الفريق الذي يقوده فنيا املدرب
اليك�س ت�سفاي ومن خالل ت�شكيلة
متميزة ت�ضم رنامة خط الو�سط روبيل
ت�سفامكئيل واملهاجم اخلطري علي
�سليمان يبدو االف�ضل حظوظا على الورق
واالقرب منطقيا لبلوغ الدور النهائي.
لكن فريق �شمال البحراالحمر الذي
ظهر مب�ستوى متميز و�أثبت �إن�ضباطه

املعاهد العليا �ضد اقليم عن�سبا

وتنيظمه على �أر�ض امللعب  ،قبل �أن
تنهار خطوط الثالثة يف الهزمية الكارثية
التي تلقاها على يد املعاهد  ،لن يكون
لغمة �سائغة �أمام املناف�س و�سوف لن
ي�ضيغع الفر�صة التي �أتيحت �أمامه للعب
�أدوار املقدمة بالبطولة الوطنية.
وبني هذا وذاك ال�شئ امل�ؤكد ب�أن
املواجهة �ست�سقطب �رشيحة كبرية من
م�شجعي كرة القدم الذين كانت متتلئ
بهم مدرجات ملعب ت�شيت�شريو  ،قبل �أن
يتحول املكان اىل ار�ضية ا�ستاد ا�سمرا
الدويل.
املعاهد العليا امام اقليم عن�سبا
بني �أول املجموعة الثانية وثاين
املجموعة االوىل �ستدور املوقعة الثانية
من ن�صف النهائي بني فريقا املعاهد
العليا واقليم عن�سبا � ،سعيا لقطع تذكرة
العبور للمباراة النهائية بالبطولة.
خالفا للمواجهة االوىل � ،ستكون
املواجهة الثانية متوزانة ومتقاربة
يف احلظوظ واالمكانيات  ،عطفا ً على
القدرات التي قدمها الفريقان يف �أطوار
البطولة .
وي�سعى فريق املعاهد العليا اىل
ا�ستكمال ا�ستفاقته املت�أخرة التي بد�أها
يف دور املجموعات وقطع بها م�شواره اىل
هذا الدور  ،ليعيد كتابة �سطورا جديدة
من االنت�صارات و�إيجاد موطئ قدم يف
النهائي املرتقب.
�أما فريق اقليم عن�سبا ورغم انه تلقي
خ�سارة �أوىل على يد فريق االو�سط
بثالثية نظيفة  ،اال انه قدم م�ستوى رائع
وحقق املبتغى لي�صعد اىل هذا الدور ،
با�سقاطه �أحد املر�شحني االوائل وهو

فريق �ساوا.
هذا وكانت مباريات يوم الثالثاء قد
�أبانت عن �أخر اال�رسار يف دور املجموعات
وباخل�صو�ص يف املجموعة الثانية  ،حيث
تغلب فريق القا�ش بركة على االقليم
اجلنوبي بهدفني لهدف  ،فيما �إكت�سح
فريق املعاهد العليا مناف�سه اقليم
�شمال البحراالحمر ب�ساد�سية لهدفني
وهي نتيجة �ضمنت له العبور اىل
مواجهات الدور ن�صف النهائي .
يف لقاء اقليم القا�ش بركة واجلنوبي
 ،كان االخري هو �صاحب املباردة
التهديفية بالهدف الذي �سجله الالعب
ارميا�س تادال بعد ثواين قليلة من بداية
املباراة  ،ليدخل �سجالت البطولة كواحد
من �أ�رسع االهداف حتى االن.
وانتظر فريق القا�ش بركة حتى
ال�شوط الثاين لتعديل النتيجة بالهدف
الذي حمل ب�صمة الالعب �أبيل ماتيو�س
يف الدقيقة ( )61ثم جاء زميله مريون
عندو و�أ�ضاف الهدف الثاين بالدقيقة
اخلام�سة وال�سبعني لتنتهي املواجهة
بهدفني لهدف واحد.
�أما يف املواجهة الثانية  ،كبد فريق
املعاهد العليا غرميه اقليم �شمال
البحراالحمرخ�سارة كبرية بفوزه عليه
ب�ستة �أهداف لهدفني.
وتناوب يف ت�سجيل �أهداف املعاهد
العليا كل من �أبيل قربتن�سائي (هدفني
)  ،نا�ؤود هبتوم (هاتريك) ودانئيل
نقو�سي هدفا واحدا.
فيما �أحرز هديف �شمال البحراالحمر
يف اللقاء املهاجم الهداف ا�سماعيل
�سلطان .

�أمريكا اجلنوبية �ستكون القارة الأكرث متثي ًال بالبطولة

ريال مدريد وبر�شلونة يجتمعان يف مونديال الأندية بنظامه اجلديد

�سيكون عمالقا الليجا بر�شلونة وريال
مدريد على ر�أ�س  12ممثالً للقارة الأوروبية
يف الن�سخة اجلديدة من بطولة ك�أ�س العامل
للأندية.
ووفقا لعدة م�صادر ف�إنه من املقرر �أن
تقام الن�سخة الأوىل من البطولة اجلديدة
يف عام  ،2021و�سي�شارك بها  24فريقًا،
على �أن تقام بعد ذلك كل �أربع �سنوات،
خالل الن�صف الثاين من �شهر يونيو.
و�أ�شارت التقارير اىل �أن باقي الأندية
الأوروبية امل�شاركة يف البطولة �ستكون
بايرن ميونخ� ،أياك�س ،ميالن ،ليفربول،
مان�ش�سرت يونايتد� ،إنرت ميالن ،يوفنتو�س،
باري�س �سان جريمان ،بينما �سي�أتي
الفريقان الأخريان من جمموعة ت�شكلها

�أندية مان�ش�سرت �سيتي ،وت�شيل�سي،
و�أتلتيكو مدريد ،وبورتو  ،وبنفيكا،
وبورو�سيا دورمتوند.
و�إىل جانب  12فريقا ً من �أوروبا ،ف�إن
�أمريكا اجلنوبية �ستكون القارة الأكرث
متثيالً ب�أربعة �أو خم�سة �أندية ،بينما
�سيكون لكل من �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا
ال�شمالية فريقان ،ولأوقيانو�سيا ممثل يف
حال تغلبه يف مباراة امللحق �ضد الفريق
اخلام�س الأف�ضل يف �أمريكا اجلنوبية،
بالإ�ضافة �إىل الفريق امل�ضيف لي�صبح
العدد الإجمايل  24فريقا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لن تكون الدولة
امل�ضيفة للبطولة هي البلد التي
ت�ست�ضيف ك�أ�س العامل يف العام التايل،

كما هو احلال مع ك�أ�س القارات.

�أختتمت الدورة الت�أهيلية التي
نظمها االحتاد العام لكرة القدم يف
الفرتة من ( 7واىل  11مايو اجلاري)
 ،بامل�ستوى العايل يف جمال تدريب
اللياقة البدينة  ،يف �إطار �ألية التعاون
بينه وبني االحتاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا).
الدورة التي �شارك فيها  32متدربا
من بينهم � 4إمر�أة  ،قدموا من كافة
اقاليم البالد � ،شهدت يف ختامها
تقدمي املدير الفني باالحتاد العام
لكرة القدم ال�سيد /دانئيل يوهن�س
كلمة مقت�ضبة �أ�شار فيها اىل ان
الدورة �ساهمت يف الرقي باللياقة
البدنية للفرق والالعبني بال�ساحة
الكروية املحلية.
بدوره �أثنى املحا�رض يف الدورة

واخلبري العاملي يف جمال اللياقة
البدنية الدمناركي يان�س ايريك
اندر�سن بالتجاوب الذي مل�سه من قبل
الدار�سني يف الدورة  ،مقدما �شكره
على الدور الكبري الذي �أ�ضافه االحتاد
العام لكرة القدم يف �سبيل �إجناح
الدورة التدريبية.
من جانب االحتاد العام لكرة القدم
كانت الكلمة لنائب الرئي�س ال�سيد/
جنا�ش تخليت الذي نادى يف كلمته
اىل �رضورة ترجمة الدار�سني للفل�سفة
الع�رصية اخلا�صة مبجال اللياقة البدنية
يف من�شط كرة القدم اىل ار�ض الواقع
وتطوير مادر�سوه من خالل تطبيقه
فعليا ً يف احلقل الريا�ضي ولعب
دورهم من �أجل جلب النقلة النوعية
امل�أمولة يف هذا املجال.

من خالل �إن�ضمامها ملركز التدريب العاملي

د�سيت كيداين ت�صقل موهبتها بالدراجات الهوائية يف �سوي�سرا

غادرت املت�سابقة ال�شابة د�سيت
كيداين البالد متوجهة �صوب �سوي�رسا
لالنخراط يف مركز التدريب العايل الذي
ي�رشف عليه االحتاد الدويل للدراجات
الهوائية (.)UCI
املت�سابقة التي تبلغ ( 17ربيعا)
تعترب التجربة الن�سوية االوىل التي
تن�ضم ملركز التدريب العايل اخلا�ص
بالدراجات الهوائية والذي ُيعنى
ب�صقل مواهب الفئات النا�شئة بالطرق
االحرتافية.
وكانت للعبة ال�شعبية االوىل بالبالد
عدد من التجارب يف االعوام ال�سابقة
حم�صورة فقط يف الرجال  ،على غرار جنم

فريق دامين�شن داتا مرهاوي قدو�س
وبطل افريقيا دانئيل تخلي هيمانوت.
مع هذه اخلطوة تفتح د�سيت
كيداين التي حتمل لقب افريقيا يف
فئة النا�شئني ولقب االقليم االو�سط
لل�سيدات � ،صفحة جديدة يف م�شوارها
االحرتايف باللعبة  ،من �ش�أنها �أن حتمل
ب�أمالها وطموحاتها اىل ف�ضاءات او�سع
يف امل�ستقبل القريب.
وكانت د�سيت كيداين قد توجت قبل
�أيام قليلة من مغادرتها ار�ض الوطن
اىل �سوي�رسا  ،بلقب ك�أ�س اال�ستقالل
لل�سيدات  ،بعيد تقدميها عطاءات
وم�ستويات هائلة.

كرثت التخمينات ب�ش�أن وجهته املقبلة

ّ
�إنيي�ستا مرتدد بني ال�صني واليابان والقرار الأ�سبوع املقبل

ك�شف قائد بر�شلونة الإ�سباين �أندري�س
�إنيي�ستا الذي يخو�ض الأحد مباراته
الأخرية مع النادي الكاتالوين� ،أنه مرتدد
بني ال�صني واليابان بخ�صو�ص وجهته
املقبلة ،كا�شفا ب�أنه �سيعلن عن قراره
"الأ�سبوع املقبل".
وقال �إنيي�ستا ( 34عاما) يف مقابلة مع
راديو "�أوندا �سريو" �أن هناك "احتمالني،
ال�صني واليابان ،ولكل منهما �إيجابياته.
تبقى هناك �أمور �صغرية لتقييهما.
�سن�ضع كل �شيء يف امليزان و�سنختار
من نراه الأف�ضل".
ووا�صل "الأ�سبوع املقبل ،عندما
ينتهي كل �شيء� ،سنتخذ القرار .بعدها
هناك ك�أ�س العامل (بني  14يونيو و15
يوليو)� .أريد حل هذه امل�س�ألة لكي
�أمتكن من الرتكيز (على املنتخب)"،
كا�شفا �أن هناك "خيارا متقدما على
الآخر ،لكننا �سنتخذ قرارا".
ومنذ �أن �أعلن يف �أواخر �أبريل املا�ضي
ب�أنه �سيرتك بر�شلونة يف نهاية املو�سم
بعد  22عاما يف �صفوف النادي
الكاتالوين ،كرثت التخمينات ب�ش�أن
وجهته املقبلة لكن ما كان م�ؤكدا �أن
فريقه امل�ستقبلي �سيكون من خارج
القارة الأوروبية.
وطرحت و�سائل الإعالم عدة وجهات
حمتملة ،بينها نادي �شونغكينغ ليفان
ال�صيني لكن الأخري نفى ذلك الأ�سبوع
املا�ضي ،ثم انتقل احلديث عن ان�ضمامه
�إىل في�سل كوبي الياباين للعب بجانب

بطل مونديال  2014الأملاين لوكا�س
بودول�سكي ،ال�سيما �أن �رشكة "راكوتن"
املالكة لفي�سل هي الراعي الأ�سا�سي
لرب�شلونة.
لكن في�سل �أي�ضا نفى التقارير التي
حتدثت عن تقدميه عر�ضا ل�ضم النجم
الدويل الذي قاد بالده �إىل لقبها العاملي
الأول بت�سجيله هدف الفوز على هولندا
يف نهائي مونديال جنوب �أفريقيا ،2010
ثم �أوردت �صحيفة "�سبورت" الإ�سبانية
�أن الدوري الأ�سرتايل هو مبثابة "وجهة
مف�ضلة" لنجم خط الو�سط ،فيما �أ�شار
موقع االحتاد الأ�سرتايل لكرة القدم �إىل
نيته االت�صال بوكيل الالعب.
وقال �إنيي�ستا الذي يختتم م�شواره
مع بر�شلونة بلقبني �إ�ضافيني بعد
�إحراز ثنائية الدوري والك�أ�س املحليني،
"البيئة ال تقل �أهمية عما يقرتحونه
علي بخ�صو�ص امل�رشوع وامل�ستقبل.
هذا ما �سيحفزين على اتخاذ قرار
ب�ش�أن التف�ضيل بني ناد و�آخر� ،أكرث من
امل�س�ألة االقت�صادية".
ويودع �إنيي�ستا جمهور بر�شلونة
ّ
الأحد يف "كامب نو" مبباراة �ضد ريال
�سو�سييداد يف املرحلة الأخرية من
الدوري ،قبل �أن ي�سدل ال�ستار على
م�سرية كاتالونية رائعة قادته �إىل �إحراز
 32لقبا ،ثم اال�ستعداد خلو�ض البطولة
الأخرية مع منتخب بالده الذي توج معه
بك�أ�س �أوروبا عامي  2008و2012
وك�أ�س العامل .2010
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

ق�صة وعربة

دعوة على الع�شاء
ع�شاء عظيم ًا تتخلّله مفاج�أة مل ُيف�صح عنها ،و�أر�سل دعواتٍ
�أقام �سيد غني
ً
�شخ�صية لكل �أهل مدينته الذين كانوا يعملون يف كرمه ومعامله.
لكن
ولمَ ا اقرتبت ال�ساعة ،جتمهر النا�س خارج باحة ق�رص ال�سيد الغني؛ ْ
ما من احد كان م�ستعد ًا للدخول !
ؤالت عديدة مدار �أحاديثهم وهم واقفون خارج ًا .فقال احده ٌم:
وكانت ت�سا� ٌ
“ال �شك �أن ال�سيد يريد �أن يجمعنا كلّنا يف ق�رصه ،لكي يقب�ض علينا وي�سجننا،
ِ
�رسقاتنا ال�صغرية من كرمه �أو
لأنه ربمّ ا الحظ تق�صري ًا ما يف عملنا� ،أو
بد �سيطالبنا
معامله ”.وقال �آخرّ �“ :إن ال�سيد
حري�ص على �أمواله ،فهو ال ّ
ٌ
بديوننا املت�ضاعفة ،ونحن عاجزون عن ت�سديدها� .إنها فر�صة �سانحة ليفعل
ذلك”.
�سيلزمنا بالفوائد املرتتّ بة علينا،
و�أ�ضاف ثالث ” :ال �شك � ّأن ال�سيد ُ
في�ستعبدنا له ،بل وي�ستعبد �أبناءنا .وما هذا الع�شاء �سوى تغطية ِل َ�س ّن
ِ
دفع تُ رافقنا حتى مماتنا”.
قانونه علينا ،ولتقييدنا
ب�سندات ٍ
وهكذا راح البع�ض ين�سحب من �أمام الق�رص ،راف�ض ًا دعوة ال�سيد؛ وراح
البع�ض الآخر ينتظر خارج ًا م�شكّ ك ًا بن ّية ال�سيد وهدفه من وراء هذا الع�شاء
العظيم .لكن �شاب ًا واحد ًا ،كان ي�ستمع اىل احاديث �أهل املدينة ،مل يكن
ف�صمم على الدخول ،برغم نظرات الآخرين
موافق ًا على ت�سا�ؤالتهم وت�شكيكهم؛
ّ
وو�شو�شاتهم .وكانت املفاج�أة ! دقّ ت �ساعة الع�شاء و ُاقفل باب الق�رص ،وعاد
اجلميع اىل بيوتهم؛ بينما متتّع هذا ال�شاب بالع�شاء العظيم مع ال�سيد الغني
لكن املفاج�أة التي
لب الدعوةّ ،
ورجاله االمناء .ومع �أنه كان الوحيد الذي ّ
كلّ
َمن َيح�رض يح�صل
خ ّب�أها ال�سيدُ ،اع ِلنَت يف نهاية الع�شاء ،وقد كانت � ّأن
ِ
واملوجبات.
على عفوٍ نهائي ،من كَ َرم ال�سيد وجوده ،عن كل الديون والفوائد
ُ
كل �أهل املدينة ب�سبب رف�ضهم و�شكّ هم
فخرج ال�شاب ُحر ًا وفرح ًا؛ بينما خ�سرِ
و�سوء ظنّهم.

عطرا من الب�شر
فتاة ت�صنع ً

ابتكرت طالبة �أمريكية من
�أ�صول �صينية تدعى «�آين ليو»
�أول عطر من الب�رش با�ستخدام
التكنولوجيا وعلم الأحياء
اال�صطناعية بعد تخرجها
من خمترب «.»MIT Media
�رصحت «ليو» ب�أن فكرتها
جاءت من �إميانها ال�شديد
بعدم التقزز من التعر�ض
جزءا من عملية ت�صنيع “العطر الب�رشي” ،ناجم عن ا�ستخراج
للجراثيم ،و�أن
ً
اجلزيئات املتطايرة من املالب�س التي ارتداها ال�شخ�ص ،ثم تثبيتها يف
مذيب.
و�أ�ضافت �أنها قد �أجرت الكثري من التجارب للو�صول �إىل رائحة ال�شخ�ص،
الفتة �إىل �أنها ا�ضطرت �إىل جتربة الكثري من املذيبات والرتكيزات والإعدادات
املختلفة يف عملية التقطري.وتابعت «ليو» �أن �أكرث �شخ�ص �أجرت عليه جتارب
ال�ستخراج رائحته هو زوجها ،مو�ضحة �أنها تو�صلت �إىل رائحته بعد العديد
من املحاوالت العلمية ،ولكن عندما تركته ي�شمها مل يدركها على الإطالق،
و�أخربها �أنها ت�شبه رائحة �أخيه ،و�أنها مثرية لال�شمئزاز.
وذكرت «�آين ليو» �أنها ا�ستخرجت حتى الآن روائح � 6أ�شخا�ص ،هم زوجها،
ونف�سها ،ووالداها ،وزميلها يف املخترب ،والكيميائي امل�ساعد لها.وترى �أن
“العطر الب�رشي” مبثابة “كب�سولة زمنية” تعيد الإن�سان �إىل ذكرياته عن �شخ�ص
راحل كان مقربا منه.

غزال ذو الر�أ�سني ي�سجل "�سبقا علميا"

بعد نحو عامني من البحث،
تو�صل العلماء �إىل �أن �صغري
الغزال �أبي�ض الذيل ذا الر�أ�سني
املكت�شف يف الواليات املتحدة،
يعد الأول من نوعه الذي يكتمل
منوه ويولد طبيعيا.ويف مايو
 ،2016اكت�شف اثنان من جامعي
فطر عي�ش الغراب جثة �صغري
غزال بر�أ�سني يف غابة بوالية
ميني�سوتا ،مما ا�ستدعى �إجراء
درا�سة للتعرف على تاريخ مثل هذه احلاالت.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن هذه احلالة هي الأوىل من نوعها امل�سجلة تاريخيا
لغزال �أبي�ض الذيل بر�أ�سني ،يكتمل فيها منو احليوان ويولد طبيعيا.وقال لو
كورني�سيلي ،الباحث امل�شارك يف الدرا�سة العامل يف ق�سم املوارد الطبيعية يف
ميني�سوتا ،لـ"فوك�س نيوز"" :هذه احلالة مل يتم ر�صدها من قبل .هناك حاالت
مت الإبالغ عنها لأجنة حيوانات ذوات حوافر بر�أ�سني ،لكن مل يولد �أي منها ب�شكل
طبيعي".ويف حالتني �سابقتني م�سجلتني لغزال �أبي�ض الذيل بر�أ�سني ،مل يتمكن
�أي منهما من البقاء على قيد احلياة حتى الوالدة.وك�شف ت�رشيح جثة �صغري
الغزال� ،أن لديه ر�أ�سني ورقبتني ب�شكل منف�صل ،يرتبط كل منهما بعمود فقري
واحد ،فيما احتوت الأح�شاء على ع�ضو واحد من معظم الأع�ضاء الرئي�سية.

م�شاركة الزوجة باعمال املنزل ت�شعرك بال�سعادة ابتكار �آلة متنح القدرة
على التحكم بالأحالم

بع�ض الرجال يف جمتمعاتنا ال�رشقية
َ
م�ساعدة زوجاتهم يف اعمالِ املنزل،
يحبونَ
لكن هناك من
يعيب عليهم ذلك ويعدونهُ
ُ
ِ
�شخ�صية الرجل..لكن درا�سة جديدة
نق�صا يف
ُ
حتمل ال�ؤلئك اال�شخا�ص ب�رشى �سارة .اذ �أفادت
ٌ
فريق من الباحثني الأمريكيني
درا�سة �أجراها
ِ
جامعة فلوريدا الأمريكية� ،أن الزوجني
يف
حياه زوجية
بينهما،
بالت�ساوي
املنزلية
أعمال
ل
ا
يتقا�سمان
اللذين
يعي�شونَ
ً
إح�سا�س بالعدل وامل�ساواة بني
�أ�سعد من الأزواج الآخرين .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن ال
َ
ُ
يدوم بينهما بل
احلب
يجعل
الزوجني يف كل �شيئ ،حتى يف �إجنازِ الأعمال املنزلية،
َ
ُ
ُ
االحرتام واالن�سجام بينهما ،ما ي�شجع رجال كثريين على اتخاذ نف�س املوقف
ويظل
ُ
العادل مع زوجاتهم ويجعل الزوجة ت�شعر �أنها اكت�سبت مزيدا من حقوقها.

�شجرة نيوتني "الربيطانية" ما زالت تطرح التفاح �إىل الآن

ما تزال �شجرة التفاح الأكرث
�شهرة يف العامل ،التي كانت �سبب
�إلهام العامل الإجنليزي �إ�سحاق
نيوتن( )1727 - 1642يف اكت�شاف
قانون اجلاذبية ،تقف �شاخمة فارعة
و�سط ب�ستان يجاور ق�رص تاريخي يف
بلدة غرانثام� ،رشقي �إجنلرتا.
واكت�سبت ال�شجرة �شهرتها عندما
�سقطت �إحدى ثمراتها �أمام �أعني
نيوتن ،لتكون تلك التفاحة مبثابة
"حجر الأ�سا�س" لو�ضع نظرية
اجلاذبية.
تلك ال�شجرة النادرة ما تزال تطرح
التفاح على �أغ�صانها ،و�أعلنتها امللكة
�إليزابيث الثانية عام  2002واحدة
من بني � 50شجرة حتت احلماية،
وجزءا من الرتاث الإجنليزي.
وبح�سب �سجالت ر�سمية ،فقد
�أعيد غر�س تلك ال�شجرة يف مكانها
احلايل ،بعد �أن اقتلعتها عا�صفة
قوية عام .1820
كما يزورها الآالف �سنويا من حمبي
العامل الربيطاين ال�شهري.
وعلى م�سافة غري بعيدة عن
ال�شجرة ،يوجد املنزل الذي �شهد
مولد نيوتن وتربى فيه ،حيث حتول

�إىل متحف.
وي�ستطيع زوار ذلك املنزل م�شاهدة
درا�سات وخمطوطات نيوتن ،والغرفة
التي ولد فيها يوم  25دي�سمرب ،1642
�إ�ضافة �إىل قاعة اال�ستقبال اخلا�صة
به.
وتويف نيوتن يف  31مار�س ،1727
ودفن يف "و�ستمن�سرت �أبي" يف العا�صمة
الربيطانية لندن.
و�ساهمت �أعمال نيوتن العلمية
يف تقدم جماالت الفيزياء والفلك
والريا�ضيات والعلوم الطبيعية ملدة
 300عام بعد وفاته.
وتعد غرانثام ،م�سقط ر�أ�س نيوتن،
بلدة ت�سوق �صغرية� ،شهدت �أي�ضا
مولد �أول رئي�سة وزراء بريطانية،
مارغريت تات�رش ،امللقبة بـ"املر�أة
احلديدية" ،يف � 13أكتوبر .1925

أألغاز وحلول رائعة

 - 1ماهو ال�شيئ الذي يحيا �أول
ال�شهر وميوت �أخره ؟
القمر
�2شئ �أوله عني و�أخره يل ؟علي
 3من هو �أ�ضعف النا�س ؟من �ضعف عن كتمان �سره
 4من هو �أقوى النا�س ؟من مي�سك نف�سه عند الغ�ضب
5ماهو الباب الذي الميكن فتحه ؟الباب املفتوح

كلمة ال�سر

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

كلمة ال�سر هى:
(ا�سم _ ل�شركة _ عاملية _ تنتج _
برجميات _ احلا�سوب)
علم ًا ب�أن كلمة ال�سر
تتكون من  10احرف.

متكن علماء من ابتكار �آلة تتيح
للأ�شخا�ص �إمكانية التحكم ب�أحالمهم
�أثناء النوم من خالل ا�ستغالل مرحلة
تعرف با�سم "."Hypnagogiaويعتمد
جهاز " "Dormed Dormioعلى هذه
املرحلة التي حتدث يف حلظة ما بني
النوم واال�ستيقاظ ،وهي الفرتة التي
من املرجح �أن تتذكر فيها �أحالمك.
وي�أمل العلماء �أن ت�ساعد عملية
ال�سيطرة على الأحالم ،يف احلالة
"�شبه ال�شفافة" ،النا�س على تن�شيط
التفكري الإبداعي.ويتكون اجلهاز،
الذي ُطور من قبل الباحثني يف خمترب
 MIT Mediaبقيادة الأ�ستاذ �آدم
هورويرتز ،من جز�أين :قفاز يرتديه
امل�ستخدم ،وروبوت متحدث بجانب
ال�رسير للت�أثري على �أفكار ال�شخ�ص.
ويوجد م�ست�شعرات يف كف القفازات
تراقب ال�شخ�ص النائم وتر�صد �أفكاره،
وذلك من خالل �إغالق يد امل�ستخدم
لل�ضغط على امل�ست�شعرات.
ويف حني تكت�شف امل�ست�شعرات �أن
ال�شخ�ص يغرق يف النوم �إىل جانب
تغري �أمناط املوجات الدماغية ،ف�إن
الروبوت �سي�صدر �ضو�ضاء معينة.
ووجد العلماء �أنه �إذا كانت ال�ضو�ضاء
ال�شخ�ص،
لإيقاظ
امل�ستخدمة
ت�ستخدم نوعا من الكلمات مثل "كلب"
�أو "مطرقة" ،ف�إن احللم �سيدمج هذه
الأ�شياء.و�أبقى العلماء يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا 8
م�شاركني يف مرحلة "،"Hypnagogia
لأطول فرتة ممكنة .ووفقا للنتائج،
ف�إن جميع امل�شاركني "يتذكرون
ويتحدثون عن ر�ؤية الكلمة الفورية
�أثناء حالة احللم".وبهذا ال�صدد ،قال
فالدي�س نوريكا ،وهو طبيب نف�سي يف
كامربيدج مل ي�شارك يف الدرا�سة،
�إن "ال�صور اخليالية والهلو�سات هي
حالة طبيعية للوعي �أثناء االنتقال
من اال�ستيقاظ �إىل النوم .وتتمثل
الأ�سئلة الكربى يف ما �إذا كنا �سن�صبح
�أكرث �إبداعا يف حالة الوعي هذه،
وملاذا ي�ؤدي التنومي �إىل حلم كامل
يف بع�ض احلاالت ،بينما يف حاالت
�أخرى �إىل نوم بال �أحالم".ويذكر �أن
النهج نف�سه اتخذ من قبل الفنان
�سلفادور دايل ،واملخرتع توما�س
�أدي�سون ،يف املا�ضيRT.

�إعداد/
حافظ حممد الآمني
حل العدد ال�سابق
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