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�إرتريا ت�شارك يف منتدى حزام واحد  -طريق واحد ال�صيني

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

�شمال البحر الأحمر  :التعليم يغطي �أغلب مناطق الإقليم
�أو�ضح م�س�ؤول التعليم يف �إقليم
�شمال البحر الأحمر الأ�ستاذ ر�شيد
حممد عثمان ب�أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية بالإقليم زادت يف �سنوات
اال�ستقالل بن�سبة  ،% 900ومتكن
% 91.3من الأطفال من احل�صول على
فر�ص التعليم .
و ذكر ب�أن اال�ستثمار الكبري يف
التعليم �أدى �إىل ارتفاع ريا�ض
الأطفال من خم�سة اىل  42واملدار�س
االبتدائية من � 18إىل  159واملتو�سطة
من � 3إىل  63والثانوية من � 3إىل ،13
وعدد الطالب الذي كان ثمانية �آالف
فقط ارتفع �إىل �أكرث من � 52ألف طالب
وطالبة.و �أ�شار �إىل النتائج التي
حققها برنامج حمو الأمية  ،حيث
متكن % 69من �سكان الإقليم من حمو
�أميتهم ،مو�ضحا ب�أن م�شاركة الرجال
يف الربنامج لي�ست بامل�ستوى

امل�أمول.
و حتدث عن تنفيذ برنامج تعليمي
يتما�شى مع طلبات ال�سكان ت�ستمر
فيه ال�سنة الدرا�سية من �شهر يونيو
وحتى يناير بدءا من ال�سنوات الثالث
املا�ضية يف عريرب مبديرية �أدوبحا
 ،م�ؤكدا ب�أن املدار�س الداخلية يف
نقفة �ساهمت يف تقوية برامج التعليم
وامل�شاركة.
وحول امل�شاركة يف التعليم قال
الأ�ستاذ ر�شيد حممد عثمان" ب�أن
امل�شاركة مر�ضية عامة  ،وقد بلغت
م�شاركة املر�أة يف التعليم ن�سبة
% 50يف املرحلتني املتو�سطة
والثانوية نتيجة للجهود املبذولة،
م�شريا �إىل �أن الت�ضاري�س واملناخ
وعدم جتمع القرى وبعد املدار�س
وقدم املدار�س وقلة الف�صول
الدرا�سية تدخل �ضمن بع�ض العوائق
التعليمية.

�سماحة مفتي الديار ال�شيخ االمني عثمان ينتقل اىل الرفيق االعلى

�شاركت �إرتريا يف منتدى مبادرة
حزام واحد -طريق واحد الذي نظمته
ال�صني يف الرابع ع�رش واخلام�س ع�رش
من مايو اجلاري.
مثل �إرتريا يف منتدى القمة م�س�ؤول
ال�ش�ؤون االقت�صادية يف اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد /حقو�س قربهويت.
�شارك يف املنتدى الذي ركز على
البنى التحتية وروابط الدول 20
من الر�ؤ�ساء والوزراء و 1500ممثال
لـ  130دولة و�أكرث من  70منظمة
دولية.
وقال الرئي�س ال�صيني �شي جي
بينغ يف الكلمة التي �ألقاها "ب�أن
ال�صني �ست�ساهم باملال والقدرات

الب�رشية يف �إجناح الربنامج "،داعيا
الدول الأخرى لأن حتذو حذوها يف
هذا االجتاه .
وقد �أعطى �إرتريا موقعها اجلغرايف
على �شاطئ البحر الأحمر �أهمية كبرية
يف اخلطة املذكورة .
هذا وتوجد ثقة را�سخة ب�أن ال�سالم
واال�ستقرار الذي يعم �إرتريا يفتح
الفر�ص وا�سعة لال�ستثمار وتدعيم
ذلك بخلق مركز للموا�صالت لتكون
نقطة لقاء وبناء القدرات يف هذا
املجال ميكنها من احل�صول على
م�صدر اقت�صادي.
يجدر بالذكر ان مبادرة حزام -
واحد طريق واحد التي �أعلنها الرئي�س
ال�صيني �شي جي بينغ يف العام 2013

ت�ضم حوايل  64دولة عدد �سكانها
 4.4مليار �شخ�ص يف خطتها الأوىل،
وي�شمل ذلك ثلث موارد العامل
ومبوجب اخلطة املو�ضوعة ف�إن
املبادرة مق�سمة على خطتني كبريتني
تربطان معظم مناطق العامل بريا
وبحريا ،حيث ت�شمل ممرا بريا يربط
�أوروبا ب�آ�سيا وينطلق من ليانوانغ
ال�صينية وحتى روتردام الهولندية
وخط منغوليا برو�سيا وخط و�سط
وغرب �آ�سيا وخط هندو ال�صني وخط
باك�ستان وخط بنغالدي�ش -ال�صني
الهند -ميامنار.ومن �أهم العوامل التي تعتمدها
اخلطة للدفع بها قدما اعتماد الطاقة
و�ضمان الأ�سواق احلرة .

حقات :دورة ت�أهيلية يف مكافحة الأمرا�ض

نظم فرع االحتاد الوطني للمر�أة يف
�إقليم عن�سبا دورة ت�أهيلية يف مكافحة
الأمرا�ض يف مديرية حقات.
�شملت الدورة الت�أهيلية التي
�شاركت فيها  30من الن�ساء ا�ستمرت
ملدة ثالثة �أيام رعاية الأمومة

والطفولة وال�سيطرة على مر�ض
املالريا ومكافحة مر�ض الإيدز
و�إ�صحاح البيئة وق�ضايا �صحية
�أخرى.
و دعا م�س�ؤول �صحة البيئة يف
مديرية حقات ال�سيد /مو�سي قربهويت

�إىل االهتمام الكبري ب�إ�صحاح البيئة
وا�ستخدام النامو�سيات لدورهما
الكبري يف مكافحة املالريا.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول ال�صحة
يف مديرية حقات ال�سيد /قربم�سقل
قربهويت ب�أن حمالت التوعية التي
جرت ملتابعة احلوامل �أو�ضاعهن
ال�صحية والوالدة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية كانت لها نتائج �إيجابية،
داعيا �إىل تعزيز دور ال�رشكاء ورجال
الدين ملزيد من النتائج.
وقالت م�س�ؤولة االحتاد الوطني
للمر�أة يف �إقليم عن�سبا ال�سيدة � /آمنة
ح�سن "�أن الدورة الت�أهيلية هدفت
�إىل �ضمان �صحة املر�أة ومتكينها
من مواجهة ال�صعاب واال�ستفادة من
املوارد املتوفرة يف حميطها ،داعية
�إىل تعاون امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�رشكاء".

انتقل اىل رحمة الله
موالنا �سماحة ال�شيخ
االمني عثمان االمني
الهيئة
مفتي ارتريا ورئي�س
العليا لدار االفتاء
وال�ش�ؤون اال�سالمية
�صباح ام�س عن
عمر ناهز الثالثة
عاما،
والت�سعني
وتتم مرا�سم الدفن
العا�رشة
ال�ساعة
من �صباح اليوم
اخلمي�س � 22شعبان
1438هـ املوافق 18
مايو 2017مبقربة
�شيخ االمني با�سمرا.
ولد ال�شيخ االمني
عثمان مبنطقة عايلت
مبديرية قندع ،تلقى تعليمه يف ع�سو�س وا�سمرا ومن ثم معهد ام
درمان اال�سالمي وجامعة االزهر يف الفقه اال�سالمي واللغة العربية
وتخرج من جامعة الأزهر عام .1954
�سماحته �أحد م�ؤ�س�سي نادي الطلبة االرتريني بالقاهرة
عام  ،1951ويف مقدمة الطلبة الوطنيني املعار�ضني للنظام
الفيدرايل.
بعد عودته اىل البالد عمل مدر�سا للغة العربية وقا�ضيا �رشعيا
مبديرية اغردات ثم ع�ضوا باملحكمة العليا لال�ستئنافات ال�رشعية
با�سمرا فرئي�سا لها اىل ان احيل اىل التقاعد عام .1975
بعد اال�ستقالل عني �سماحته عام  1992مفتيا الرتريا ورئي�سا
للهيئة العليا لدار االفتاء وال�ش�ؤون اال�سالمية ،ومثل ارتريا يف
العديد من املحافل الدولية.
وافت املنية �سماحة مفتي الديار االرترية ال�شيخ االمني عثمان
االمني يف الوقت الذي كان ي�ستعد فيه لو�ضع حجر اال�سا�س للمبنى
اجلديد لدار االفتاء وال�ش�ؤون اال�سالمية يف الثاين والع�رشين من
مايو اجلاري.
تعرب احلكومة االرترية عن بالغ حزنها لوفاة �سماحة مفتي
ارتريا ال�شيخ االمني عثمان االمني وتتقدم بتعازيها احلارة جلميع
امل�سلمني.
تغمده الله بوا�سع الرحمة والر�ضوان وا�سكنه ف�سيح اجلنان.
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مريكل وماكرون يوا�صالن دفاعهما عن �أوروبا ترامب و�أردوغان ي�ؤكدان على تعزيز العالقات

يقدم الثنائي اجنيال مريكل
واميانويل ماكرون نف�سه على
انه املدافع االول عن اوروبا
مبواجهة التيارات ال�شعبوية،
وحماوالت اخلروج من االحتاد
االوروبي ،اال ان اي تغيري يف
بنية االحتاد لن يح�صل ب�أي
حال قبل انتخابات البلدين
الت�رشيعية ،ح�سب ما يرى
حمللون.
وقالت جودي دمب�سي الباحثة
يف م�ؤ�س�سة كارنيغي �أوروبا ان
"الرئي�س الفرن�سي مل يدع االثنني
اىل اقرار ا�صالحات ا�سا�سية وطموحة
لالحتاد االوروبي ،النه يدرك ان
امل�ست�شارة االملانية غري قادرة باي
حال على االلتزام باي �شيء قبل
االنتخابات الت�رشيعية االملانية
املقبلة يف الرابع والع�رشين من
�سبتمرب".
وبناء عليه ،ما يهم برلني يف
الوقت احلا�رض هو قيام فرن�سا
بجهود يف الداخل عرب ا�صالح �سوق
العمل والعجز يف امليزانية.
وهذا املوقف االملاين رددته مريكل
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية امام
نيكوال �ساركوزي وفرن�سوا هوالند،
مع العلم انها ا�ستفادت بعيد و�صولها
اىل ال�سلطة من ا�صالحات قام بها
�سلفها اال�شرتاكي الدميوقراطي
غريهارد �رشودر.
ومن املتوقع ان ت�صل ن�سبة
البطالة يف املانيا للعام  2017اىل
 ،4%وهي الن�سبة االدنى يف منطقة
اليورو ،مقابل ن�سبة ت�صل اىل 9،9%

يف فرن�سا ،ح�سب توقعات حديثة
للمفو�ضية االوروبية.
وقال �شارل دي مار�سيلي من
م�ؤ�س�سة روبري �شومان "قبل ان تعمل
على ادخال ا�صالحات على االحتاد
االوروبي ،على فرن�سا ان تعيد الثقة
اىل �رشكائها بها وتقدم �ضمانات على
م�ستوى املوازنة".
وا�ضافت دمب�سي التي ن�رشت
�سرية عن مريكل "اذا تكلمتم مع
الربتغاليني واال�سبان وااليرلنديني
فهم يعتقدون اي�ضا ان على فرن�سا اوال
ان تبذل جهودا ،النهم هم قاموا �أ�صال
بجهود".
االخرية
االح�صاءات
وح�سب
للمفو�ضية ،فان فرن�سا قد تكون البلد
االوروبي الوحيد بني دول منطقة
اليورو الـ  19التي يتجاوز عجز
موازنتها للعام  3% 2018من اجمايل
الناجت املحلي ،وهي الن�سبة التي ال
يجب جتاوزها.
اذ تتوقع املفو�ضية االوروبية
عجزا يف املوازنة العامة الفرن�سية
بن�سبة  3،2%مقابل فائ�ض بقيمة 3%
الملانيا.

اتفاق ياباين �-أمريكي لت�شديد ال�ضغط على بيونغ يانغ
قال رئي�س الوزراء
الياباين �شينزو �آبي خالل
ا�ستقباله قائد القوات
الأمريكية يف املحيط الهادي
هاري هاري�س �إن �إطالق كوريا
ال�شمالية �صاروخا بال�ستيا
ي�شكل تهديدا كبريا للتحالف
الياباين الأمريكي ،ويجب
التن�سيق ب�شكل �أكرب من �أجل
ال�ضغط على بيونغ يانغ.
و�أ�ضاف رئي�س الوزراء الياباين
�إن �إطالق كوريا ال�شمالية �صاروخا
بال�ستيا �أمر غري مقبول على الإطالق،
وعلى الواليات املتحدة واليابان
ممار�سة �ضغط �أكرب على كوريا
ال�شمالية ،وزيادة التن�سيق يف هذا
ال�ش�أن.
من جهته ،قال قائد القوات الأمريكية
يف املحيط الهادي �إن اال�ستفزازات
التي تقوم بها كوريا ال�شمالية من
خالل جتاربها ال�صاروخية �أمر غري
مقبول.
وقال "�إنني �أتفق معك متاما على
�أن اال�ستفزازات من كوريا ال�شمالية
غري مقبولة ،ولكن هذه اال�ستفزازات
ت�ؤكد على �أهمية التحالف الأمريكي
الياباين".
وكانت كوريا ال�شمالية جنحت
يف �إطالق جتريبي ل�صاروخ بال�ستي
جديد قادر على حمل ر�أ�س نووي،
وذكرت وكالة الأنباء املركزية
الكورية ال�شمالية االثنني �أن بيونغ
يانغ �أطلقت �أم�س �صاروخا جديدا
من نوع �أر�ض �أر�ض متو�سط �إىل بعيد
املدى ،و�أن اختباره مت ب�إ�رشاف
الزعيم كيم جونغ �أون.
و�أكدت القيادة الأمريكية يف املحيط
الهادي �أن �إطالق ال�صاروخ من كوريا

اكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ونظريه الرتكي رجب طيب �أردوغان
على �رضورة تعزيز التعاون بني
البلدين ،خا�صة يف جمال مكافحة
التنظيمات الإرهابية.
وقال ترمب -يف م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك بوا�شنطن� -إن الواليات
املتحدة وتركيا تواجهان هجمات
�إرهابية .و�أكد �أن وا�شنطن تدعم �أنقرة
يف حربها �ضد التنظيمات الإرهابية،
وعلى ر�أ�سها تنظيم داع�ش وحزب
العمال الكرد�ستاين.
و�أبدى الرئي�س الأمريكي ا�ستعداده
للتعاون مع الأتراك يف �إحالل ال�سالم
بال�رشق الأو�سط ،خا�صة يف �سوريا.
من جانبه ،قال الرئي�س الرتكي �إن
الظروف التي ت�شهدها املنطقة حتتم
التعاون بني البلدين� ،سواء على
�صعيد مكافحة الإرهاب �أو يف جماالت
الطاقة واال�ستثمار.
و�أملح �أردوغان �إىل رف�ض القرار
الأمريكي بت�سليح قوات �سوريا

الدميقراطية يف �سوريا التي تعتربها
امتدادا حلزب العمال الكرد�ستاين،
وقال �إن ذلك ال يت�سق مع االتفاقات
بني تركيا والواليات املتحدة،
داعيا �إىل مكافحة جميع التنظيمات
الإرهابية دون متييز.
ويف ملف �آخر� ،أكد الرئي�س الرتكي
�أنه �أبلغ نظريه الأمريكي ب�أن فتح الله
غولن هو امل�س�ؤول عن املحاولة
االنقالبية الفا�شلة يف يوليومن العام
املا�ضي.
الأمريكية
العالقات
و�شهدت
الرتكية توترا خالل الأ�شهر املا�ضية
على خلفية ت�سليح الأكراد واملطالبة
بت�سليم الداعية فتح الله غولن.
ي�ضاف �إىل ذلك توقيف رجل الأعمال
الرتكي الإيراين ر�ضا زراب والإداري
يف م�رصف "هالك بنك" (بنك ال�شعب)
حممد هاكان �أتيال يف الواليات
املتحدة لال�شتباه فيهما بخرق
العقوبات املفرو�ضة على �إيران.
ونتيجة للتوتر الذي تفاقم �أثناء

رئا�سة باراك �أوباما ف�شلت تركيا
والواليات املتحدة يف بث الزخم يف
عالقاتهما التجارية.
ويف ظل تدهور العالقات مع
الأمريكيني تقربت تركيا من الرو�س
وبد�أت تعاونا وثيقا معهم يف امللف
ال�سوري انعك�س خ�صو�صا يف رعايتها
اتفاق تهدئة يف �أواخر دي�سمرب
املا�ضي.
و�شهد مايو احلايل ن�شاطا خارجيا
مكثفا للرئي�س الرتكي بد�أ مع زيارة
للهند تبعتها زيارة �إىل رو�سيا ثم
الكويت ،وزار �أردوغان ال�صني يومي
 14و ،15و�سيتوجه بعد زيارته
وا�شنطن �إىل العا�صمة البلجيكية
بروك�سل حل�ضور اجتماع قمة حلف
�شمال الأطل�سي (ناتو) يف  25من
ال�شهر احلايل.

انتخابات �إيران :املحافظون يح�شدون لدعم رئي�سي
ينظم التيار املحافظ يف �إيران
جتمعا �شعبيا و�صف ب�أنه الأكرب
ملر�شح التيار �إبراهيم رئي�سي
لالنتخابات الرئا�سية التي �ستُجرى
يوم اجلمعة املقبل.
ويح�رض امل�ؤمتر املر�شح املحافظ
حممد باقر قاليباف الذي �أعلن
االثنني ان�سحابه من ال�سباق الرئا�سي
ل�صالح رئي�سي ،ومن املقرر �أن يعلن
دعمه الكامل له.
ويرى مراقبون �أن ان�سحاب قاليباف
�سيجعل املر�شح املحافظ �إبراهيم

رئي�سي املناف�س الأبرز ملر�شح التيار
الإ�صالحي الرئي�س احلايل ح�سن
روحاين.
وقال قاليباف -الذي يعد �أحد �ستة
مر�شحني لالنتخابات الرئا�سية -يف
بيان له �إنه ان�سحب ل�صالح رئي�سي
دفاعا عن جبهة الثورة وقيمها ،وفق
تعبريه.
وعقب ان�سحاب قاليباف مل يبق
�سوى رئي�سي وم�صطفى مري �سليم
مر�شحني عن جناح املحافظني
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية.
ويف تطور �آخر� ،أوردت وكالة
ال�صحافة الفرن�سية �أن �إ�سحاق
جهانغريي املر�شح الإ�صالحي النائب

الأول للرئي�س �أعلن ان�سحابه �أي�ضا من
ال�سباق ،ودعا �إىل الت�صويت ل�صالح
روحاين.
وكان املعار�ض البارز مهدي
كروبي والرئي�س الأ�سبق حممد خامتي
قد �أعلنا دعمهما للرئي�س روحاين،
ودعا خامتي �إىل الت�صويت "من �أجل
قوة �إيران وحرية التفكري واملنطق
واحلوار".
يخو�ض روحاين االنتخابات
يف  19مايو اجلاري �سعيا للفوز
بوالية ثانية ،على �أن جترى جولة
�إعادة بعد ذلك ب�أ�سبوع �إذا مل يفز �أي
مر�شح ب�أكرث من  50%من الأ�صوات يف
اجلولة الأوىل.

حزب العمال الربيطاين يعلن برناجمه لالنتخابات العامة
ال�شمالية "مل ي�شكل تهديدا لأمريكا
ال�شمالية".
وجاء �إطالق ال�صاروخ الكوري
ال�شمايل بعد عدة �أيام فقط من تن�صيب
الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جي �إن
الذي دعا �إىل م�شاركة �أوثق مع اجلارة
ال�شمالية ،وقال مون �إن ذلك االختبار
ال�صاروخي ينتهك بو�ضوح قرارات
جمل�س الأمن الدويل ،وي�شكل "حتديا
خطريا" للأمن يف املنطقة.
وقد �أدان جمل�س الأمن الدويل �إقدام
كوريا ال�شمالية على هذه التجربة،
متعهدا باتخاذ مزيد من التدابري مبا
فيها العقوبات ،و�سط دعوات لفر�ض
مزيد من على ال�ضغوط بيونغ يانغ.

ك�شف حزب العمال الربيطاين
املعار�ض ر�سميا عن برنامج "جذري
وم�س�ؤول" لالنتخابات العامة التي
�ستُجرى يف  8يونيو املقبل ،حيث
يخو�ض احلزب حملته االنتخابية
ب�شعار "من �أجل الأكرثية ال الأقلية"،
مركزا على الإنفاق على البنية
التحتية وزيادة عائدات ال�رضائب
لتمويل اخلدمات العامة.
ويف لقاء جماهريي قال زعيم حزب
العمال الربيطاين جريمي كوربن
اول ام�س الثالثاء �إن برنامج حزبه
هو الأكرث م�س�ؤولية كونه يتمحور
حول تعزيز دولة الرفاهية يف
ال�سنوات القادمة يف حال فوز العمال
بال�سلطة.
و�أ�ضاف زعيم احلزب املعار�ض
"برناجمنا للأمل� ،أما برنامج
املحافظني فقائم على التخويف،

ما الذي يعنيه وجود
املحافظني يف ال�سلطة
خلم�س �سنوات �أخرى؟
انظروا فقط �إىل ال�سنوات
ال�سبع املا�ضية".
ور�أى كوربن �أن تلك
ال�سنوات ال�سبع �شهدت
زيادة يف عدد الأطفال
الفقراء ،ونق�صا يف
عدد القادرين على �رشاء
منازل والغارقني يف
الديون ،وتابع "بالطبع �ستختلف
معي (رئي�سة الوزراء) ترييزا ماي،
لذا �أقول لها اخرجي من خمبئك
ودعينا نتناظر ليقرر املاليني
ب�أنف�سهم".
وب�ش�أن خروج بالده من االحتاد
الأوروبي ،قال كوربن �إن الأولوية
يف �أي اتفاق يجب �أن تكون حلماية

من  300من رجال ال�رشطة
والعنا�رص �شبه الع�سكرية
يطاردون املتمردين يف اطار
عملية م�شرتكة اطلقت يف نهاية
اال�سبوع املا�ضي.
و�رصح لفران�س بر�س "ميكننا
الت�أكيد ان  16متمردا على االقل
قتلوا يف العملية" من دون حتديد
ظروف مقتلهم وال تاريخ حادث

اطالق النار قرب بيجابور.
واكد �رشطي �آخر ان املتمردين
قتلوا يف معركتني منف�صلتني وان
�رشطيا قتل اي�ضا .وقال �ضابط
ال�رشطة املحلية موهيت غارغ
لفران�س بر�س "قتل احد جنودنا
وا�صيب �آخران يف العملية".

مقتل ً 16
متمردا يف و�سط الهند
اعلنت ال�رشطة الهندية اول ام�س
الثالثاء ان ما ال يقل عن  16متمردا
ً
مفرت�ضا قتلوا يف تبادل اطالق
ماويا
ً
نار مع قوات االمن يف و�سط الهند.
وكان � 25رشط ًيا قتلوا قبل �شهر يف
كمني يف اطار هذا ال�رصاع يف والية
�شاتي�سغار الفقرية .وقال دي ام
اوا�ستي قائد ال�رشطة التي حتارب
املتمردين يف هذه الوالية ان اكرث

الوظائف و�ضمان حق الدخول �إىل
ال�سوق الأوروبية.
و�أو�ضح كوربن �أن برنامج حزبه
�سيت�ضمن فر�ض �رضائب كبرية على
الدخول املبالغ فيها بال�رشكات
الكربى من �أجل متويل اخلدمات
العامة احليوية ،كما �سيت�ضمن وعدا
بالتفاو�ض على خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ب�صورة حتافظ
على و�صول التجارة الربيطانية
�إىل ال�سوق الأوروبية وحتمي
حقوق مواطني االحتاد املقيمني يف
بريطانيا.
يف املقابل ،تعهدت ماي �أثناء
حملة انتخابية لها يف جنوب البالد
االثنني املا�ضي بتو�سيع حقوق
الطبقة العاملة واحلفاظ على
ال�ضمانات الأوروبية حلقوق العمال
�إذا فاز حزبها يف االنتخابات،
وقالت �إنها تريد حتقيق فوز حا�سم
يف االنتخابات لكي تقوي موقعها يف
مفاو�ضات بريك�ست.
ويعتزم حزب املحافظني بزعامة
رئي�سة الوزراء �إعالن برناجمه
االنتخابي بعد غد اخلمي�س.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

نيجرييا واملغرب توقعان
اتفاقية م�شروع �أنبوب الغاز
تر�أ�س العاهل املغربي ،امللك
حممد ال�ساد�س ،م�ساء االثنني
املا�ضي يف الق�رص امللكي بالعا�صمة
الرباط ،فعالية التوقيع على
اتفاقيتني تتعلقان مب�رشوع مد �أنبوب
نقل الغاز من نيجرييا �إىل املغرب،
وبالتعاون املغربي -النيجريي يف
جمال الأ�سمدة.
وقال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
النيجريي ،جيوفري �أونياما� ،إن
�أنبوب نقل الغاز نيجرييا -املغرب
�سيكون له وقع �إيجابي مبا�رش على

�أزيد من  300مليون ن�سمة،
م�سجال �أنه �سيتيح ت�رسيع
م�شاريع مد الكهرباء اىل منطقة غرب
�أفريقيا برمتها ،مبا ي�ؤ�س�س لإحداث
�سوق �إقليمي تناف�سي للكهرباء.
ومن جانبه� ،أكد املدير العام
ملجموعة املكتب ال�رشيف للفو�سفاط،
م�صطفى الرتاب� ،أن ال�رشاكة املربمة
بني املغرب ونيجرييا ت�شكل منوذجا
للتعاون جنوب -جنوب انطالقا من
�صياغة خطط للت�سميد تتالءم مع
طبيعة الرتبة والزراعات النيجريية،

و�صوال �إىل توفر الأ�سمدة يف ال�سوق
النيجريية وو�ضع تدابري مل�صاحبة
املزارعني املحليني.
و�سيمكن هذا التعاون الذي يدخل
مرحلته الثانية ،من م�ضاعفة الإنتاج
املحلي من الأ�سمدة ،وذلك من خالل
�إحداث �أر�ضية للمنتوجات الكيماوية
الأ�سا�سية ،ومن ثم ت�أمني تزويد
ال�سوق النيجريية بالأ�سمدة ب�أ�سعار
تناف�سية ودعم امل�سارات املحلية
للتوزيع.

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

العدد ()149

زيارة مرتقبة للرئي�س الفرن�سي اجلديد “�إميانويل
ماكرون” �إىل ماىل
ُيرتقب من الرئي�س الفرن�سى
اجلديد �إميانويل ماكرون �أن ي�صل
دولة ماىل ,وذلك لزيارة القوات
الفرن�سية امل�شاركة فى مهمات
مبايل ,بح�سب م�صادر داخلية
االثنني.
وزار ماكرون الذى عرب جادة
ال�شانزليزيه الأحد املا�ضي ،بعد
نقل ال�سلطة ،فى �سيارة ع�سكرية,
جنودا ا�صيبوا بجروح خطرية
فى م�ست�شفى بر�سى الع�سكرى فى
كالمار (او-دو�سني) ،كما حتدث مع
ع�سكريني ا�صيبا فى ماىل ،وتن�رش
قوة بارخان اربعة االف جندى
فرن�سى فى خم�سة بلدان من دول
ال�ساحل (ماىل والنيجر وبوركينا

فا�سو وت�شاد وموريتانيا).
وتهدف مهمتها �إىل “دعم القوات
امل�سلحة للدول احلليفة” فى الت�صدى
للمجموعات املتطرفة ،و�ساهم
التدخل الفرن�سى فى  2013فى طرد
اجلهاديني من �شمال ماىل لكن مناطق
اخرى فى البالد تفلت عن �سيطرة
القوات املالية والفرن�سية والأممية
التى غالبا ما تتعر�ض لهجمات رغم
توقيع اتفاق �سالم فى مايو -يونيو
 2015لعزل اجلهاديني نهائيا.

حكومة �ساحل العاج تعلن التو�صل �إىل اتفاق مع الع�سكريني املتمردين الأمم املتحدة :مقتل نحو  100يف
�أفريقيا الو�سطى مع انت�شار عنف امليلي�شيات
�أعلنت حكومة �ساحل العاج
انها تو�صلت اىل “اتفاق” مل تك�شف
تفا�صيله مع الع�سكريني املتمردين
الذين ات�سعت حركة االحتجاج التى
يقومون بها الإثنني املا�ضي وادت
اىل ا�ضطرابات كبرية فى ابيدجان
وبواكيه.
وقال وزير الدفاع فى حكومة

�ساحل العاج ,ريت�شارد
دونواهى“ ,بعد مفاو�ضات
(مع املتمردين) تو�صلنا
اىل اتفاق حول طرق
اخلروج من االزمة .ندعو
كل اجلنود اىل العودة اىل
ثكناتهم كل �شئ يجرى
للعودة ب�رسعة اىل و�ضع
هادئ”.
لكن �أحد املتمردين قال طالبا عدم
ك�شف هويته “ال نعرتف باالتفاق .مل
يح�رض اى ممثل من بواكيه للتو�صل
اىل اتفاقهم .ح�سب ما نعرف كان
اجتماع ل�ضباط كبار”.
وبعد االعالن عن االتفاق ُ�سمع
اطالق نار فى عدد من املدن مبا
فيها ابيدجان .وقال احد الع�سكريني

املتمردين “مل يكن تعبريا عن
الفرح”.
وذكر ع�سكري �آخر “�سرنى ما
�سيتم حتويله اىل ح�ساباتنا ،وبعد
الت�شاور �سرنى ما اذا كنا �سنوقف
حتركنا”.
ويطالب املتمردون بدفع املتبقى
من مبالغ وعدتهم بها احلكومة بعد
حتركات احتجاجية مطلع يناير
املا�ضي.
وطالب املتمردون مبكاف�آت تبلغ
 12مليون فرنك افريقى ( 18الف
يورو) وح�صلوا ابتداء من يناير على
دفعة بلغت خم�سة ماليني (7500
يورو) .وتلقوا وعدا باحل�صول على
املاليني ال�سبعة املتبقية بالتق�سيط
ابتداء من مايو اجلاري.

دول �إفريقية ت�ؤ�س�س �شبكة ملكافحة البطالة بالقارة ال�سمراء
�أجمع خرباء وم�س�ؤولون حكوميون
وفاعلون اقت�صاديون من بلدان �إفريقية
خمتلفة على �أن البطالة متثل حتديا
كبريا بالن�سبة ل�شعوب وجمتمعات
بلدان القارة ال�سمراء ،م�شددين على
�أهمية ال�رشاكة والتعاون بني دول
املنطقة خللق فر�ص ال�شغل و�إدماج
ال�شباب .وقال وزير ال�شباب و�إنعا�ش
الت�شغيل ب�ساحل العاج� ،سيدي
تيموكو توري ،يف افتتاح ندوة دولية
حول مو�ضوع "�أي ر�أ�سمال ب�رشي
ملواكبة ال�رشكات ب�إفريقيا؟" ،التي
نظمتها ال�شبكة الإفريقية ل�سيا�سات
وم�صالح الت�شغيل اول ام�س الثالثاء،

بالدار البي�ضاء� ،إن التوجه الإفريقي
للمغرب بقيادة امللك حممد ال�ساد�س
�سيتعزز من خالل التعاون جنوب/
جنوب يف جمال التكوين املهني
والو�ساطة بني بلدان القارة ،م�ؤكدا
�أن املغرب له جتربة متقدمة يف هذا
املجال ينبغي �أن ي�ضعها رهن �إ�شارة
�أ�شقائه يف �إفريقيا.
و�أ�ضاف وزير ال�شباب و�إنعا�ش
الت�شغيل ب�ساحل العاج� ،أن جوهر
ت�أ�سي�س ال�شبكة الإفريقية ل�سيا�سات
وم�صالح الت�شغيل هو "حتقيق
االندماج االقت�صادي وتوفري فر�ص
ال�شغل ل�شباب القارة".

الربملان اللبناين ي�ؤجل مناق�شة قانون جديد لالنتخابات
�أجل رئي�س الربملان اللبناين نبيه بري عقد اجلل�سة الربملانية املخ�ص�صة
ملناق�شة قانون جديد لالنتخابات �إىل  29من ال�شهر احلايل ،كما �أعلنت رئا�سة
الربملان �أن خروج اقرتاح ت�أ�سي�س جمل�س لل�شيوخ من التداول بحلول منت�صف
ال�شهر اجلاري ال يعني �أن الأجواء غري �إيجابية.
وقرر بري ت�أجيل اجلل�سة بعد عودة �صالحيات الربملان التي كان رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون قد عطلها �شهرا كامال ،حيث تنتهي �صالحية الربملان
يف  20يونيو املقبل ،لكن االت�صاالت ال�سيا�سية توا�صلت للتوافق ب�ش�أن عدد من
مقرتحات القوانني االنتخابية التي تقدمت بها قوى �سيا�سية خمتلفة.
و�أعلنت رئا�سة جمل�س النواب �أن خروج اقرتاح �إعادة ت�أ�سي�س جمل�س ال�شيوخ
من التداول بحلول  15من ال�شهر اجلاري ال يعني �أن الأجواء لي�ست �إيجابية مع
كل الفرقاء ،وال �سيما �أن الن�سبية هي مو�ضوع البحث القائم ،علما ب�أن جمل�س
ال�شيوخ الذي كان ي�شكل الغرفة الثانية من الربملان قد �ألغي منذ عام .1927
وتعقد اجلل�سة املقبلة ملجل�س النواب قبل يومني من انتهاء العقد العادي
للمجل�س بنهاية هذا ال�شهر ،و�إذا مل يتم التو�صل �إىل قانون جديد قبل ذلك ف�إن
من املتوقع �أن يوقع عون مر�سوما يق�ضي بفتح دورة ا�ستثنائية ملدة �شهر حلث
املجل�س على �إقرار قانون جديد لالنتخابات قبل انتهاء والية املجل�س.

و�أكد توري �أن �إفريقيا ت�سجل �أعلى
معدل منو ب�رشي يف العامل ،معتربا �أن
هذا الأمر ي�شكل دافعا مهما لل�رشكات
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية لال�ستثمار
وتطوير مواردها الب�رشية واملادية.
وزاد مو�ضحا �أن ال�شباب ميثل
 37باملائة من املوارد الب�رشية من
ال�سكان الن�شطني يف القارة االفريقية،
الفتا اىل �أن هذا املعدل ميثل "قوة
اقت�صادية ميكن لل�رشكات �أن يعولوا
عليها لدعم النمو وتطوير الكفاءات
واحلر�ص على ا�ستفادة ال�شباب من
الفر�ص التي يتيحها" ،م�شددا يف الآن
ذاته ،على �أن "تطوير الكفاءات ميثل
حتديا بالن�سبة لإفريقيا".
ودعا الوزير الإيفواري �إىل اال�ستثمار
يف "التعليم وال�سعي املتوا�صل
لتطوير اقت�صاداتنا ودعم ال�رشكات
واملقاوالت " ،مربزا �أن بلدان القارة
يحدوها الأمل يف" حت�سني م�ستوى
الت�شغيل والإدماج املهني" ،كما �شدد
يف ذات الكلمة على �أن النمو االقت�صادي
يحتاج �إىل "كل القدرات واجلهود حتى
ن�صل �إىل الأهداف النوعية واملرجوة
عرب تقدمي التكوين والتدريب وت�سخري
ال�سيا�سات املهمة يف مواكبة ال�شباب
للت�شغيل".

قالت الأمم املتحدة اول ام�س
الثالثاء �إن ما ي�صل �إىل � 100شخ�ص
قتلوا الأ�سبوع املا�ضي يف �أعمال عنف
على يد ميلي�شيا يف جنوب جمهورية
�أفريقيا الو�سطى و�إن القتال �آخذ يف
االنت�شار بفعل اخل�صومات العرقية
والدينية.
وميثل العنف ت�صعيدا جديدا يف
ال�رصاع يف �أفريقيا الو�سطى الذي بد�أ
يف عام  2013عندما �أطاح حتالف
يدعى �سيليكا بالرئي�س فران�سوا بوزيز
مما دفع ميلي�شيا م�سيحية تدعى �أنتي-
باالكا للقيام بعمليات قتل انتقامية.
وت�صاعدت اال�شتباكات يوم االثنني يف
بلدة بريا على بعد نحو  300كيلومرت
من بلدة باجنا�سو احلدودية يف جنوب
�رشق البالد مما دفع نحو �ألف مدين
للبحث عن ملج�أ قرب قاعدة للأمم
املتحدة وفق ما ذكره �ستيفان دوجاريك
املتحدث با�سم �أنطونيو جوتريي�ش
الأمني العام للأمم املتحدة.
وقال فريدريك الي مانات�سوا رئي�س
بعثة م�ؤ�س�سة �أطباء بال حدود اخلريية
يف العا�صمة باجني �إن م�ست�شفى تابعا
للمنظمة يف بريا ا�ستقبل  24جريحا
يف وقت مبكر يوم الثالثاء مع ا�ستمرار
القتال.
يف الوقت نف�سه قالت بعثة حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة �إن

الو�ضع يف باجنا�سو �أ�صبح "حتت
ال�سيطرة" بعد هجوم مليلي�شيا م�سيحية
يف مطلع الأ�سبوع �أودى بحياة قرابة 30
�شخ�صا و�أجرب الآالف على الفرار.
وقال دوجاريك يف بيان �إن تقارير
مل يتم التحقق منها بعد ت�شري �إىل �أن
ما ي�صل �إىل � 100شخ�ص رمبا قتلوا يف
ثالثة �أيام من اال�شتباكات من ال�سابع
حتى التا�سع من مايو يف بلدة �ألينداو
بني م�سلحي �أنتي-باالكا وجماعة كانت
تابعة ل�سيليكا �سابقا.
و�أ�ضاف �أن القتال �رشد ما ي�صل �إىل
� 8400شخ�ص و�أن مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يخطط
لقيادة مهمة من عدة وكاالت بهدف
تق�صي احلقائق هناك.
ويف بلدة باجنا�سو على احلدود مع
جمهورية الكوجنو الدميقراطية قالت
بعثة حفظ ال�سالم الدولية �إن قواتها
�سيطرت على مواقع ا�سرتاتيجية بعد
�رضبات جوية يوم االثنني .ومت حتديد
هوية  26جثة هناك حتى الآن بعد
القتال يف الأ�سبوع املا�ضي.
وقال القائد الع�سكري بالبعثة
اجلرنال باال كيتا لل�صحفيني يف باجني
"انتهى الأ�سو�أ .نحن ن�سيطر على الأر�ض
ورجالنا �سيوا�صلون عمليات البحث
والتم�شيط".

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()149

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

 4من �أ�صل  10وظائف �ستختفى بف�ضل الروبوتات بحلول 2021
�أو�ضح اخلرباء �أن الآالت �ستبد�أ فى االنت�شار بقوة خالل هذا العام فى كثري من القطاعات،
و�سي�ؤثر هذا على الوظائف الب�رشية ب�شكل كبري� ،إذ ك�شفت درا�سة حديثة ن�رشها موقع "تك
تاميز" الأمريكى �أن �أربع من كل
 10وظائف على م�ستوى العامل
�سوف تختفى ب�سبب الآالت بحلول
عام  ،2021وهذا ب�سبب �أهمية
الآالت والروبوتات فى العديد من
املجاالت مثل الهند�سة والت�صنيع
وال�سيارات وتكنولوجيا املعلومات
واخلدمات امل�رصفية.
ووفقا للخرباء فى هذا املجال،
ف�سيكون هناك تغيري وا�ضح فى ال�سنوات الثالث �إىل الأربع املقبلة ،و�ستظهر الآثار الرئي�سية
الأوىل فى قطاعات مثل الت�صنيع وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات الأمنية والزراعة ،ومن
املتوقع �أن بحلول عام � ،2021ست�ضيع  4من كل  10وظائف على م�ستوى العامل ب�سبب
الت�شغيل الآىل.
وبرر اخلرباء هذا التحول ب�سبب انخفا�ض م�ستوى املهارة والدقة واخلربة لدى العمال
من الب�رش خا�صة فى بع�ض الأمور التى حتتاج درجة �أعلى من الكفاءة ،وللتغلب على هذه
التداعيات ،حتتاج احلكومة �إىل الرتكيز على �إعادة القوى العاملة �إىل توىل وظائف جديدة
�ستظهر بعد الت�شغيل الآىل والروبوتات.

لينوفو تبيع  3ماليني جهاز  Moto Mفى �أقل من �ستة �أ�شهر
�أطلقت �رشكة لينوفو هاتفها Moto M
فى وقت �سابق خالل نوفمرب املا�ضى ،كهاتف
متو�سط املدى
مبو ا �صفا ت
مميزة ،وقد
طرحته ال�رشكة
عدد
فى
من
قليل
الأ�سواق حتى
الآن ،لكن
على ما يبدو
�أن ال�رشكة متكنت من بيع الهاتف ب�شكل
جيد للغاية.
ووفقا ملا ن�رشه موقع  GSMالهندى،
فقد متكنت ال�رشكة من بيع �أكرث من 3
ماليني جهاز من الهاتف منذ �إطالق �رساحه
قبل � 6أ�شهر ،وهو ما يعترب �إجنازا كبريا
لل�رشكة ،حيث ت�ضع مبيعات Moto M
فى مكانة كبرية كواحد من �أف�ضل الهواتف
متو�سطة املدى مبيعا خالل العامني
املا�ضيني بالن�سبة لل�رشكة ،كما �أن املبيعات
اخلا�صة بال�صني كانت مثرية للإعجاب ب�شكل

خا�ص ،ومن املنتظر �أن ي�صل الهاتف حاليا
�إىل عدد من الأ�سواق مبا فى ذلك
باك�ستان وبولندا
وماليزيا وتايالند،
وغريها.
يذكر �أن هاتف
 Moto Mي�أتى
ب�شا�شة  5.5بو�صة،
بدقة عر�ض ×1920
بيك�سل
1080
 ،Full HDمع
معالج ثمانى النواة MediaTek
 Helio P15برتدد  2.2جيجا هرتز،
وذاكرة و�صول ع�شوائى  4جيجا بايت،
وذاكرة داخلية  32جيجا بايت مع دعم
بطاقات  ،MicroSDف�ضال عن كامريا
خلفية  16ميجا بيك�سل ،و�أخرى �أمامية
بدقة  8ميجا بيك�سل.
وميتلك الهاتف م�ست�شعرا لب�صمة الإ�صبع
فى اخللف ،ف�ضال عن بطارية غري قابلة
للإزالة  3060ميلى �أمبري ،ويعمل بنظام
الت�شغيل �أندرويد مار�شميلو .6.0.1

�أبل حتطم الرقم القيا�سى وت�صبح ال�شركة الأعلى قيمة فى العامل
حطمت �رشكة �أبل الرقم القيا�سى الذى �سبق وحققته لت�صبح ال�رشكة العامة الأعلى
قيمة فى العامل� ،إذ بلغ �سعر �سهم ال�رشكة  149.06دوالر ح�سب تقارير اقت�صادية
ن�رشت يوم االثنني املا�ضي ،ومع وجود  5.2مليار �سهم ،بلغت قيمتها ال�سوقية
�إىل  776.60مليار دوالر ،لتتفوق �أبل على نف�سها وعلى قيمتها ال�سابقة التى بلغت
 774.7مليار فى فرباير عام .2015
ووفقًا ملوقع "بيزن�س
الربيطانى
ان�سايدر"
وقد �سجلت �أ�سهم �أبل
م�ستويات قيا�سية طيلة
الأ�شهر القليلة املا�ضية،
 17مرة على وجه التحديد
منذ فرباير ،وفقًا ل�صحيفة
وول �سرتيت جورنال،
ولكن منذ �أن قامت �أبل
ب�إعادة �رشاء املاليني من
�أ�سهمها فى ال�سنوات الأخرية� ،سجلت ال�رشكة اليوم االثنني �أعلى م�ستوى.
أرباحا خالل الأ�سبوع املا�ضى تتما�شى مع توقعات وول �سرتيت
وحققت �رشكة �أبل � ً
وتوقعات ال�رشكة ،ورفع بع�ض املحللني فى وول �سرتيت توقعاتهم ب�ش�أن قيمة ال�رشكة
بعد �أن �أعلنت عن �أرباحها للربع الأول من العام.

باحثون يبتكرون بالأرقام ..تعرف على �إجماىل �إيرادات
"�إ�سرباى" ذكى �شركات التكنولوجيا للربع الأول من 2017

يحول �أى �سطح �إىل
�شا�شة تعمل باللم�س

طورت جمموعة من الباحثني "�إ�سرباى"
ميكن �أن يحول �أى �سطح تقري ًبا �إىل
�شا�شة تعمل باللم�س ،وهى التقنية التى
�أطلقوا عليها ا�سم �إليكرتيك� ،إذ تعمل
عن طريق تطبيق طالء مو�صل كهربائ ًيا
بالأ�سطح ،وقد مت جتربة الإ�سرباى على
�أ�شياء مثل عجلة القيادة و�سطح اجليتار.
ووف ًقا للموقع الإلكرتونى ل�صحيفة
"ديلى ميل" الربيطانية فا�ستخدم
الباحثون بجامعة كارنيجة ميلون هذا
الإ�سرباى فى ابتكار حافظة تفاعلية
للهواتف الذكية ،والتى ميكنها فتح
التطبيقات مثل الكامريا بنا ًء على طريقة
حمل امل�ستخدم لهاتفه.
وقال كري�س هاري�سون امل�ؤلف امل�شارك
فى البحوث والأ�ستاذ امل�ساعد مبعهد
التفاعل بني الإن�سان واحلا�سوب
(ه�سيي)" :للمرة الأوىل ،كنا قادرين
على ا�ستخدام "�إ�سرباى" وحتويل �أى
�شىء �إىل �شا�شة تعمل باللم�س".
جدير بالذكر �أن تقنيات اللم�س احلالية
�أن�سب للأجهزة ال�صغرية وامل�سطحة مثل
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ،ولكنها
ت�صبح باهظة التكلفة �إىل حد كبري عند
تطبيقها على الأ�سطح الكبرية مثل
اجلدران والأثاث� ،أو الأ�سطح غري منتظمة
ال�شكل ،ولكن تقنية ر�ش الطالء اجلديدة
تعتمد على تطبيق الطالء الكربونى
املو�صل على الأ�شياء �أو الأ�سطح� ،إذ
ميكن ر�شه على �أى �سطح تقري ًبا.

حقق العديد من عمالقة
التكنولوجيا ك�أبل وفي�س بوك
وجوجل و�سام�سوجن وغريها
�إيرادات كبرية خالل الربع
الأول من � ،2017إ�ضافة �إىل
حتقيقها ل�صافى �أرباح مرتفع
ب�شكل كبري مقارنة بنف�س
الفرتة من العام املا�ضى ،وهو
الأمر الذى يك�شف عن منو هذه ال�رشكات
واعتماد �رشيحة �أكرب من امل�ستخدمني عليها،
وفيما يلى نك�شف ح�صيلة ما حققته �رشكات
التكنولوجيا من �أرباح كما يلى:
"�إجماىل الإيرادات مبا فى ذلك امل�صروفات
و�صافى الأرباح" خالل الربع الأول
 �رشكة "�أبل" حققت  52.9مليار دوالر.�رشكة �سام�سوجن حققت  44مليار دوالر.�رشكة "جوجل" حققت  24.75ملياردوالر.
�رشكة مايكرو�سوفت حققت  22.3ملياردوالر.
�رشكة  LGحققت  12.7مليار دوالر.�رشكة "في�س بوك" حققت  8.03ملياردوالر.

 �رشكة تويرت حققت  548.3مليوندوالر.
�إجماىل الإيرادات 165 :مليار دوالر
�صافى الأرباح خالل الربع الأول:�رشكة �أبل حققت  11مليار دوالر. �رشكة �سام�سوجن حققت  8.8ملياردوالر.
�رشكة جوجل حققت  5.4مليار دوالر.�رشكة مايكرو�سوفت حققت  4.8ملياردوالر.
�رشكة في�س بوك حققت  3.06ملياردوالر.
�رشكة  LGحققت  798.3مليون دوالر.�رشكة تويرت حققت  61.6مليون دوالر.�إجماىل �صافى الأرباح 34.5 :مليار دوالر

كل ما حتتاج معرفته عن طائرة الطاقة ال�شم�سية اجلديدة
SolarStratos

جنحت جمموعة من العلماء ال�سوي�رسيني
فى تطوير طائرة جديدة تعمل بالطاقة
ال�شم�سية وتعرف بـ،SolarStratos
حيث ا�ستطاعت �إكمال �أول رحلة اختبارية لها
بنجاح ،فيما ي�أمل �أن يتمكنوا من الو�صول
بها �إىل حافة الف�ضاء �أو طبقة ال�سرتاتو�سفري،
وفيما يلى نر�صد جمموعة من احلقائق عنها
كما يلى:
 انطلقت الرحلة التجريبية لها من مطاربايرين فى غربى �سوي�رسا ،حيث �أجرت
خالله طائرة الطاقة ال�شم�سية الأ�شهر فى
العامل  Solar Impulseالعديد من
رحالتها التجريبية.
ا�ستمرت الرحلة التجريبية للطائرة حواىل 7دقائق على ارتفاع منخف�ض.
 ي�سعى الفريق املطور للطائرة فىجعلها قادرة على الطريان على ارتفاع 24

كيلومرتًا من �سطح الأر�ض بحلول .2019
 يهدف م�رشوع الطائرة للقيام مبهمةمدتها � 5ساعات للو�صول �إىل الف�ضاء والعودة
للأر�ض مرة �أخرى.
 �سيجرى الك�شف عن الطائرة ب�شكلر�سمى فى دي�سمرب  ،2017فيما �سيتم
�إطالق البعثة للف�ضاء فى .2018
يبلغ طول الطائرة  8.5مرت ،وتعملمبحرك كهربائى بقوة  32كيلووات وبطارية
ليثيوم �أيون  20كيلووات�/ساعة
يتم �شحن طاقة بطارية الطائرة عرباخلاليا ال�شم�سية املتواجدة على �سطح
مربعا وتغطى
الطائرة على م�ساحة  22مرتًا ً
كامل اجلناحني.
 تت�سع الطائرة ل�شخ�صني ،ميكنهمال�سفر ملدة � 24ساعة.
 من املنتظر �أن ي�ستغرق الو�صولللف�ضاء من خالل الطائرة �ساعتني و�ستظل
 15دقيقة فى الأعلى ،ثم ت�ستغرق 3
�ساعات فى طريق العودة.

نا�سا تك�شف عن �صور جديدة لكوكب زحل قبل يوم من انتهاء مهمتها

�أ�صدرت وكالة نا�سا �صورا مذهلة لزحل،
التقطتها املركبة الف�ضائية كا�سينى
خالل جولتها الأخرية بالكوكب ،وما مييز
�أحدث ال�صور عن غريها من ال�صادرة عن
وكالة الف�ضاء هو �أنها تظهر �أقمار الكوكب
"ريا وتيتان" ف�ضال عن حلقاته بتفا�صيل
دقيقة.
ووفقا للموقع الإلكرتونى ل�صحيفة
"ديلى ميل" الربيطانية قد مت �إر�سال ال�صور
امللتقطة �إىل وكالة العلوم يوم  3مايو� ،إذ
تظهر اخلطوط الدقيقة لزحل واملكونة من
احلطام والغبارالذى يحيط بالكوكب.
خطوط الكوكب خطوط الكوكب

ويعد كوكب زحل مثار اهتمام العلماء
هذه الفرتة بعد ظهور بع�ض الأدلة التى
ت�شري �إىل �إمكانية وجود حياة على �سطحه،
فال�سنوات طويلة رف�ض الباحثون فر�ص
وجود احلياة على هذا الكوكب ال�ساد�س
لأنه يفتقر �إىل جميع الأ�سا�سيات الالزمة،
ولكن البيانات الأخرية التى مت جمعها من
املركبة الف�ضائية كا�سينى �أظهرت العن�رص
املفقود ال�رضورى للنظرية وهو الهيدروجني
الالزم لتواجد احلياة بالفعل على هذا
الكوكب.
قمر تيتان قمر تيتان
واكت�شف العلماء العن�رص على �أحد �أقمار

زحل ،وقالوا خالل م�ؤمتر �صحفى عقد يوم
 4مايو �إن الهيدروجني ميكن �أن يكون
مبثابة م�صدر حمتمل للطاقة الكيميائية التى
ميكن �أن تدعم امليكروبات".
كوكب زحل كوكب زحل
و�ست�أخذ املركبة الف�ضائية كا�سينى
جولتها النهائية غدا  9مايو ،و�ست�سافر من
الطرف ال�شماىل من زحل �إىل اجلنوب.

5

اخلمي�س 2017 /5 /18

من اجل منزل خال من احل�شرات �صيفاً
ٍ

كثري من النا�س يف�ضلون
ف�صل ال�صيف عن ال�شتاء،
لكن لف�صل ال�صيف م�ساو�ؤه
إزعاجا
أي�ضا ،التي ال تقل �
� ً
ً
عن برودة ال�شتاء القار�سة،
ولعل من �أكرث ما يزعج ربات
البيوت يف ف�صل ال�صيف ظهور
احل�رشات املنزلية ،مثل
الذباب والنامو�س والنمل
وال�رصا�صري.
ِ
ِ
ظهور احل�رشات يف منزلك ال يعني عدم قدرتك على التخل�ص منها نهائ ًيا،
ِ
ميكنك القيام بذلك على مرحلتني ،هما :الوقاية واملكافحة.
بل
بيتك من ظهور احل�شرات يف ال�صيف؟
وقاية
ميكنك
كيف
ِ
ِ
فورا ،ونظفي بعد
 .1حافظي على النظافة :اغ�سلي الأطباق املت�سخة
ً
�إعداد الطعام .احفظي املواد الغذائية مثل الدقيق وال�سكر يف عبوات حمكمة
الغلق من البال�ستيك �أو الزجاج .احفظي اخل�رضوات والفواكه يف الثالجة،
فهي م�صدر جذب للذباب .نظفي الأر�ضيات وام�سحيها ب�صورة منتظمة،
ويف�ضل القيام بذلك يوم ًيا يف املطبخ .تخل�صي من القمامة يوم ًيا ،فال
جتعليها تبيت يف املنزل.
 .2حافظي على اجلفاف :ال ترتكي جتمعات املياه يف حو�ض املطبخ �أو يف
البانيو �أو �أر�ضيات احلمام ،فهي متثل البيئة املثالية لل�رصا�صري.
ت�أكدي من عدم وجود ت�رسيب من �أنابيب احلو�ض ،فالرطوبة يف وحدة
املطبخ املوجودة حتت احلو�ض قد متثل خمبئًا مثال ًيا لل�رصا�صري.
�سواء كانت �صغرية �أو كبرية،
� .3سدي ال�شقوق املوجودة يف احلوائط:
ً
ِ
وميكنك ا�ستعمال الأ�سمنت الأبي�ض للقيام بذلك.
 .4ت�أكدي من عدم وجود مكان للمرور �أغلقي باب البيت جي ًدا وال
مفتوحا �أب ًدا .ت�أكدي من حالة ال�سلك الواقي املوجود على النوافذ
ترتكيه
ً
وال�رشفات ،وال تت�أخري يف تغيريه يف حالة وجود خروق فيه.
ميكنك مكافحة احل�شرات املنزلية يف ال�صيف والتخل�ص منها؟
كيف
ِ
يعتمد كثري من النا�س حول العامل على املبيدات احل�رشية كو�سيلة
للق�ضاء على احل�رشات ،لكن الدرا�سات تيقنت يف ال�سنوات الأخرية من �رضر
وخ�صو�صا الأطفال ،لذا يتجه الآن
املبيدات احل�رشية على �صحة الإن�سان،
ً
بع�ض النا�س للبحث عن الو�سائل الطبيعية ملكافحة احل�رشات املنزلية
بطريقة �آمنة.
من �أ�شهر و�سائل املكافحة الطبيعية الأع�شاب والنباتات الطبيعية كو�سيلة
�أ�سا�سية ي�ستعملها كثري من النا�س يف هذه العملية ،فر�ش ع�صري الليمون
�أو اخلل يف م�سار النمل كفيل بالق�ضاء عليه ،وكذلك �أوراق النعناع� ،إذ �إن
ِ
وميكنك زراعة بع�ض
رائحة الليمون من الروائح املزعجة ج ًدا للنامو�س،
من ع�شبة الليمون والنعناع يف �أ�صي�ص �صغري وو�ضعهما بجوار النافذة.
ِ
أي�ضا و�ضع بع�ض نباتات الالفندر والريحان والروزماري لطرد
ميكنك � ً
الفعالة كذلك و�ضع بع�ض القرفة �أو الالفندر �أو
الذباب.من الو�سائل
ّ
الروزماري �أو القرنفل يف �أكيا�س �صغرية ،وتعليقها داخل دواليب املطبخ
�أو مع املالب�س ال�شتوية املخزنة.
الريحان كذلك طارد للبق� ،أو ح�شرة الفرا�ش.
أي�ضا بع�ض امل�صائد الطبيعية ،التي ميكن ا�ستعمالها للتخل�ص
هناك � ً
ِ
فيمكنك و�ضع قليل من الع�سل داخل �إناء عميق ،ثم
من احل�رشات املنزلية،
كثريا للع�سل،
الذباب
ينجذب
إذ
�
إناء،
ال
فوهة
على
و�ضع قمع من الورق
ً
وبعد دخوله من القمع يعلق يف الع�سل وال يتمكن من اخلروج.
ِ
ميكنك و�ضع فتات من الطعام امل�ضاف �إليه مبيد ح�رشي
بالن�سبة للنمل،
بالقرب من م�ستعمرة النمل ،ينقل النمل الطعام للم�ستعمرة ويت�سمم
تدريج ًيا حتى يتم الق�ضاء عليه.
أي�ضا ا�ستعمال عقار الإكتومرثين واخلا�ص بعالج اجلرب كو�سيلة
ميكن � ً
للتخل�ص من النمل� ،ضعيه يف بخاخة وخففيه باملاء ور�شي املحلول يف
�أماكن وجود النمل.
ِ
ميكنك كذلك ا�ستعمال عجينة مكونة من اللنب البودرة وال�سكر البودرة
متاما للتخل�ص من
وحم�ض البوريك (من ال�صيدلية) ،فهي و�سيلة �آمنة
ً
ِ
وميكنك ا�ستعمالها يف الوقاية �أو املكافحة.
ال�رصا�صري،
يف بع�ض الأحيان ،حتتاجني للجوء �إىل املبيدات احل�رشية ،ال ترتددي
ِ
احتياطاتك كاملة.
يف ذلك ،لكن خذي
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

�سمبو�سك بيتزا

جانبي

80دقيقة

طبق
�6أفراد
جربي �إعداد ال�سمبو�سك
متاما مع
بطريقة جديدة
ً
اال�ستمتاع بطعم البيتزا
املحبب لدى اجلميع،
و�شاركينا ر� ِ
أيك.
املقادير:
عجني ال�سمبو�سك� ،أو
باكت �سمبو�سك جاهز.
كوب موتزاريال
مب�شورة.
½ كوب �سو�سي�س مقطع
مكعبات �صغرية.
½ كوب بيربوين مقطع
قطع �صغرية.
½ كوب زيتون �أ�سود
و�أخ�رض ،مقطع �رشائح.
½ كوب فلفل م ّلون
(�أحمر� ،أخ�رض� ،أ�صفر).
ب�صلة �صغرية مفرومة
ناعما.
فرما
ً
ً
½  1كوب ع�صري طماطم
طازج.
 2ملعقة كبرية زيت.
ملعقة �صغرية ريحان
جمفف مطحون.
ملح وفلفل �أ�سود.
الطريقة:
 .1على نار متو�سطة،
�سخني الزيت ،ثم �أ�ضيفي
الب�صل وقلبيه حتى يذبل.
� .2أ�ضيفي ع�صري الطماطم
وامللح والفلفل الأ�سود
جيدا،
والريحان ،وقلبي
ً
ثم اتركيها حتى تغلي.
.3غطي القدر واتركي
ال�صل�صة تغلي على نار
هادئة ملدة  20دقيقة.
.4يف وعاء كبري� ،ضعي
باقي املقادير عدا اجلنب
جيدا.
والعجني ،وقلبي
ً
 .5افردي ورقة العجني
اجلاهزة� ،أو امل�صنوعة
يف املنزل ،ثم ادهنيها
�أطراف
عدا
بال�صل�صة
العجني.
� .6ضعي احل�شو ،ثم
املوتزاريال ،ثم لفيها
على �شكل مثلث �أو على �شكل
دائرة.
ال�سمبو�سك
�.7أغلقي
لي�صبح على �شكل ن�صف
دائرة و�ضفري �أطرافه
ِ
أ�صابعك.
ب�
.8اقلي ال�سمبو�سك يف زيت
ٍ
ومغل ،حتى ُي�صبح
غزير
ذهبيا.
لونه
ً

الطفل العنيد وكيفية التعامل معه

ِ
ِ
ِ
طفلك يف كل �صغرية
يناق�شك
طفلك ال�صغري؟ هل
هل تعانني من عناد
وكبرية ،وال ي�ستطيع قول كلمة "حا�رض" ب�سهولة؟ هل تعتقدين �أن
ِ
طفلك ذا �شخ�صية عنيدة وي�صعب التعامل معه وتت�أملني لذلك؟
ال تتذمري ،احلقيقة � ِ
كنزا دون �أن تدري ف�أح�سني
أنك متتلكني
ً
ا�ستغالله.
وا�ضحا للنجاح والتميز
ا
ؤ�رش
�
م
عد
ي
العناد
أن
�
الدرا�سات
�أظهرت
ً
ُ
ً
يف احلياة امل�ستقبلية ،فالت�أثريات الإيجابية ،التي تنتج عن هذه
ال�صفة �إذا مت التعامل معها بحكمة منذ ال�صغر� ،ستخلق قائد يف
امل�ستقبل يف خمتلف املجاالت.
على ر�أ�س هذه الت�أثريات الإيجابية:
 .1املثابرة والإ�رصار:
ٍ
بوجه عام يحتاج �إىل العناد والإ�رصار عندما يبد�أ يف
الإن�سان
مواجهة العقبات يف حياته ،وي�صل بف�ضل ذلك �إىل �أعلى املراتب يف
جماله ،و�إن كان ممن ي�ست�سلمون ب�سهولة وير�ضون بالأمر الواقع
عاديا
�شخ�صا
دون مثابرة و�إ�رصار على تخطي العقبات ،ف�سي�صبح
ً
ً
غري متميز على الإطالق.
بالطبع �ستجدين الأمر �صع ًبا ومرهقًا يف ال�سنوات الأوىل من عمر
ِ
ِ
ِ
يناق�شك
أمامك طفلاً ال يتجاوز ثالث �أو �أربع �سنوات
طفلك ،ف�ستجدين �
أخرا �أو يق�ضي عدد �ساعات �أكرب �أمام
ل�ساعات طويلة ،كي ينام مت� ً
الآيباد.
ِ
مع كل هذا ،فالأمر ي�ستحق منك ال�صرب واملناق�شة وطول البال،
كنزا ثمينًا.
لكي ال تخ�رسي ً
 .2اال�ستقالل:
الطفل العنيد ال يقلّد �أح ًدا ،وال يرغب يف �أن يكون مثل �أحد ،وهذه
من �أهم مميزات ال�شخ�صية القيادية ،ف� ِ
أنت متلكني �شخ�صية م�ستقلّة
ال ت�شبه يف تفكريها ورغباتها وطموحها �أح ًدا.
 .3االعتماد على النف�س:
مرارا �أن طفلتي ذات الثالث �أعوام ال تريد مني م�ساعدة
الحظت
ً
حينما يتعلّق الأمر ب�شيء ترغب يف احل�صول عليه ،ف�إن �أرادت
الو�صول �إىل رميوت التليفزيون يف الرف العلوي من املكتبة،
تنزل بج�سمها ال�صغري جميع الكتب لتت�سلّق الأرفف وحت�صل على
الرميوت.
طفلك؟
كيف تتعاملني مع عناد
ِ
 .1ال ميكن التعامل مع الطفل العنيد بطريقة ع�صبية �أو �إلقاء
تباعا دون تفكري يف العواقب ،فهذه ال�شخ�صية
الأوامر على ر�أ�سه
ً
ِ
طفلتك
تعتمد ب�شكل كلي على املناق�شة والإقناع ،لذلك �إن �أرادت
يوما بالبيجامة ،فال توقفيها �إال عندما
الذهاب �إىل احل�ضانة
ً
جتدين لها حلولاً تقنعها بديلة عن ذهابها بالبيجامة ،و�إن مل
جتدي فاتركيها تذهب بالبيجامة طاملا �أن الأمر ،الذي بر�أ�سها ال
ي�سبب خطورة عليها.
 .2و�ضع حدود وا�ضحة للتعامل مع الطفل العنيد �أمر �أ�سا�سي
ومهم لرتبية �شخ�صيته القيادية ،فعليه �أن يتقبل وجود فكرة الف�شل
والنجاح ،ومثال على ذلك:
ِ
ِ
وطلبت منه اال�ستعداد للمغادرة بعد
طفلك يف نزهة
�إذا خرجت مع
ربع �ساعة ووافق ،وبعدها مل ي�ستجب للتحذير الأول والثاين ،ثم
ِ
�أخربته � ِ
فعليك بالتظاهر ب�شكل واقعي
أنك �ستغادرين �إن مل ي�ستجب،
باملغادرة يف احلال �إن مل ينفذ االتفاق.
 .3التفهم مل�شاعر الطفل عند تنفيذ احلدود �أمر مهم للغاية ،فبدلاً
من �أن تقويل" :انتهى وقت اللعب و�ستعاقب �إن مل تتوقف على الفور"،
ِ
ميكنك القول�" :أعلم �أنك حتب هذه اللعبة ،ومن ال�صعب �أن تتوقف
عن فعل �شيء حتبه ،لكن علينا �أن نتحكم يف ذلك ونعود لها غ ًدا".
ِ
ِ
ِ
تفهمت بها م�شاعر
هدفك ،لكن الطريقة التي
أو�صلت
يف احلالتني �
ِ
طفلك العنيد� ،ستعزز عنده فهم م�شاعره ،وبالتايل التعبري ب�شكل
جيد عما يدور داخله.
ِ
 .4التم�سك بالهدوء وعدم �إبداء �أي رد فعل ،عندما يبد�أ طفلك يف
ِ
نف�سا عميقًا وال تبدي رد
أمامك ،خذي
ا�ستعرا�ض العند ب�شكل قوي �
ً
فعل �إيجاب ًيا �أو �سلب ًيا ،فقط ابدئي باملناق�شة.
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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.

�صخور �شواطىء نيوزلندا العجيبه

�شواطئ نيوزلندا يف اجلزيرة اجلنوبية يوجد على هذه ال�شواطئ �صخور دائرية عجيبة يف (منطقة
موراكي) �شاطئ اوتاجو وقد ت�شكلت مع الوقت بفعل الرت�سبات الكل�سية.
ويف غ�ضون ماليني ال�سنني اخذت ا�شكاال دائرية ي�صل قطرها اىل � 3أمتار ت�شبه ال�سلحفاة هى من
اغرب بحريات العامل توجد فى الواليات املتحده االمريكيه فى احلديقه الدوليه يول�ستون يف والية
كولوادو وتعترب من اجمل واغرب املناظر الطبيعية يف العامل
وتتلون مياه هذه البحريه بهذه االلوان البديعه ب�سبب تواجد الكثري من املعادن فى هذه املياه
مما يجعها تتلون بهذه االلوان مت ت�سميه هذه البحريه بهذه اال�سم تيمن ًا بالزهره اجلميلهmorning
 gloryحيث يتلون منت�صف البحريه بلون هذه الزهره.

جبل جليدي هائل يتجه لالنف�صال عن قارة �أنتاركتيكا
يتجه جبل جليدي هائل يقرتب من
حجم والية ديالوير الأمريكية �أو دولة
ترينيداد وتوباجو وهي جزيرة يف
البحر الكاريبي لالنف�صال عن القارة
القطبية اجلنوبية (�أنتاركتيكا).
وقال علماء �إن �صدعا كان يت�سع
ببطء يف ال�سنوات املا�ضية عرب اجلرف
اجلليدي (الر�سن �سي) يف �شبه جزيرة
�أنتاركتيكا ات�سع فج�أة ال�شهر املا�ضي
وزاد طوله بنحو  18كيلومرتا.
و�أ�ضافوا �أن طول ال�صدع يبلغ الآن 80
كيلومرتا ومل يتبق �سوى  20كيلومرتا فقط على
انف�صاله عن القارة القطبية اجلنوبية.
وقال العلماء يف جامعة �سوانزي يف ويلز يف
بيان "اجلرف اجلليدي الر�سن �سي يف �أنتاركتيكا
يتجه لف�صل منطقة م�ساحتها �أكرث من 5000
كيلومرت مربع بعد زيادة كبرية يف �صدع".
و�أ�ضاف البيان "االنف�صال �سيغري ب�شكل �أ�سا�سي
املنظر الطبيعي ل�شبه جزيرة �أنتاركتيكا" وميكن
�أن ي�ؤدي �إىل تفكك �أو�سع يف اجلرف اجلليدي
الر�سن �سي.
واجلروف اجلليدية مناطق من اجلليد العائم
على البحر و�سمكها عدة مئات من الأمتار يف
نهايات الأنهار اجلليدية.
ويخ�شى علماء من �أن فقدان اجلروف اجلليدية
حول القارة املتجمدة �سي�سمح ملياه الأنهار
اجلليدية باالنزالق على نحو �أ�رسع نحو البحر
مع ارتفاع درجات حرارة الأر�ض بفعل االحتبا�س
احلراري الأمر الذي �سيزيد منا�سيب املياه يف

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

خملوقات غريبه فى اعماق البحار
ا�ستخدم اخلرباء من جامعة يف كوينزالند
يف ا�سرتاليا كامريات عالية التقنية الخذ
ملحة عن احلياة حتت �أعماق البحر
ي�صل ايل ما يقرب من  1500مرت .
وقال عامل الأحياء البحرية
جو�سنت مار�شال  ،الذي قاد
الفريق � ،أن �أ�سماك القر�ش
�ستة خي�شومي  ،زيت ال�سمك
العمالقة و�أ�رساب من الق�رشيات
من بني الأنواع التي مت التقاطها
بوا�سطة الكامريا.
لكنهم �أي�ضا التقطوا �صورا كثرية
لأ�سماك جمهولة الهوية يف موقع ريف
طري ال�شماط  220 ،ميال �شمال �رشق كرينز
 ،يف �أ�سرتاليا.
وقال الربوف�سور مار�شال ' :طري
ال�شماط املرجانية هي واحدة من
العديد من ال�شعاب املرجانية
يف املنطقة املحميه يف البحر ،
والتي مت حتديدها على �أنها منطقة
ذات �أهمية حفظ عالية.
'لذلك ف�إن من الأهمية مبكان �أن
نحدد النظم البيئية والأنواع التي
تقطن هذه املنطقة'.
الفريق من العلماء ا�ستطاعت
باالعماق
البحرية
ت�صويرالكائنات
�ضوء
با�ستخدام
ح�سا�س  ،و �أ�ستخدام
ميكن
كامريات
التحكم فيها عن بعد
.
ا لكا مري ا ت
التقنية
عالية
ذات التكنولوجيا
التى
املتطورة
تر�صد غمو�ض احلياة التى تبعد عن �سطح
املياه ب 1500-2000مرتا .و�رصحت
عاملة البحار "جو�سنت مار�شال" قائدة
فريق العلماء ب�أن الكامريا ا�ستطاعت التقاط
عدد من املخلوقات الغريبة مثل �ستة من

�أ�سماك القر�ش اخلي�شومية املفرت�سة التى
ترجع �إىل ما قبل التاريخ ،بجانب �سمكة
زيتية عمالقة ،بالإ�ضافة �إىل �أ�رساب من
املخلوقات الق�رشية الغريبة.
قنديل البحر العميق Atolla
و  Phronimaبني املخلوقات
الغريبة التي مت اكت�شافها يف
�أالعماق .
�أحدي الق�رشيات ذوات الأرجل
يف �أعماق البحار .
ومن اغرب احليوانات البحرية
احدى املخلوقات الغريبة
التي تعي�ش يف اعماق بحار �سواحل
ا�سرتاليا ومن ال�صعب ر�ؤيتها لأنها توجد
يف اعماق بعيدة حيث ال�ضغط هناك 20

�ضعف م�ستوى �سطح البحر وهي عبارة عن
كتله جيالتينية خالية من
الع�ضالت ت�ستطيع ابتالع
اي طعام موجود يف املاء
قد اكت�شف يف  2005يف
جنوب املحيط الهادئ
على عمق  7200قدم ,ال
توجد معلومات كافيه
عن هذا املخلوق  ,ج�سمه
ا�شقر حريري ي�شبه الفراء
دامبو االخطبوط يعي�ش يف �أعماق ترتاوح
بني  500مرت �إىل  5000مرت يف البحر
العميق يف املناطق القطبية .لديه اثنني من
اaلزعانف الغريبة مثل الأذن يتغذى على
الديدان والق�رشيات.

ملاذا يجعل غاز الهيليوم �أ�صواتنا م�ضحكة
البحار حول العامل.
وت�صدعت عدد من اجلروف اجلليدية يف
الأجزاء ال�شمالية من �أنتاركتيكا يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ومن بينها (الر�سن بي) الذي
تفكك يف .2002
وقال �أندرو فلمنج مدير اال�ست�شعار عن بعد يف
مركز اال�ستق�صاء القطبي الربيطاين الذي يتابع
�أي�ضا و�ضع اجلرف الر�سن �سي �إن اجلليد يذوب
بفعل ارتفاع درجة حرارة الهواء واملياه �أي�ضا.
وقالت هيئة كوبرنيكو�س �إن درجات احلرارة
يف العام املا�ضي ك�رست رقما قيا�سيا ُ�سجل يف
 2015بنحو  0.2درجة مئوية وذلك ب�سبب تزايد
الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري
يف اجلو ف�ضال عن ظاهرة النينيو يف املحيط
الهادي.
ويف نوفمرب �صدقت نحو  200دولة على اتفاق
باري�س ملواجهة التغري املناخي بو�صفه "مهمة
عاجلة" خ�شية �أن يحاول الرئي�س الأمريكي
املنتخب دونالد ترامب �إلغائه.

ذرة غاز الهيليوم تقع يف املرتبة الثانية يف جدول العنا�رص الكيميائية ،كما يعترب
ً
وفرة يف العامل بعد الهيدروجني ،وبهذا ال يجب �أن نخ�شى
الهيليوم ثاين �أكرث العنا�رص
فناءه ب�سبب ا�ستخدامه يف بع�ض �أمور املرح كنفخ الباللني.
�أما �أثر الهيليوم على ال�صوت وتغيريه فله عالقة بخفة وزن الهيليوم ،فبما �أن اجلهاز
ال�صوتي يعتمد على الهواء الذي يخرج من احلنجرة حمركً ا للأوتار ال�صوتية ،ف�إن التالعب
بوزن الهواء الذي يخرج ومدى �رسعته �ست�ؤثر على حدة ال�صوت و�رسعته.
فال�صوت الطبيعي الذي ن�سمعه ينتقل عرب الهواء الطبيعي الذي ي�ضم النيرتوجني بن�سبة
 78%والأوك�سجني بن�سبة  20.9%وغازات �أخرى ،ولكن لو مر ال�صوت عن طريق هواء يغلب
فيه الهيليوم ،ف�إنه �سيكون �أ�رسع و�ستتمدد موجات ال�صوت فيه ،وذلك لأن كتلة الهيليوم
�أ�صغر من كتلة النيرتوجني ب�سبع مرات ،وبهذا �سيتحرك ال�صوت ب�شكل �أ�رسع.
ممتعا ولكنه ال يخلو من املخاطر،
ريا بالن�سبة لغاز الهيليوم وا�ستن�شاقه ،قد يبدو الأمر
ً
�أخ ً
ريا قد يخنقك� ،أو حتى قد يت�سبب بتمزيق �أن�سجة الرئة ب�سبب
كث
الهيليوم
غاز
فا�ستن�شاق
ً
�رسعة حركته ،لذلك قد يف�ضل االبتعاد عن ا�ستن�شاقه.
مبا �أن غاز الهيليوم �أثر على ال�صوت ب�سبب خفته ،فقد يت�ساءل البع�ض �إذا ما كان هناك
غازات �أخرى ثقيلة لها �أثر عك�سي؟ وهو �أمر �صحيح ،حيث �أن غازات مثل غاز الزينون
والكربيت لها �أثر عك�س الهيليوم ،حيث �أنها جتعل ال�صوت يتحرك بطريقة �أبط�أ مما يجعل
ال�صوت ي�شبه الأ�صوات يف مقاطع الفيديو البطيئة.
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يف رحاب احلرية

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

�سكان هربو والإ�ستفادة من اخلدمات الإجتماعية
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /كل�شوم حممد
على بعد نحو  60كيلومرتا �شمال
غرب مدينة كرن ترب�ض مدينة
عريتاي حا�رضة مديرية هربو،
هذه املديرية التي عرفت بكونها
معقل من معاقل الثورة� ،ساهمت
ت�ضاري�سها ومنعرجاتها اجلبلية يف
�أن تكون م�ؤهلة حلماية الثورة ،وقد
نالت ن�صيبها �ضمن املناطق التي
كانت حتت�ضن الثورة ،نالت حظها
من الق�صف والغارات والهجمات
الربية واجلوية ،وكان �شعبها عر�ضة
للت�رشيد والتنكيل .ال�سيما بعد تد�شني
دفاعات جبهة حلل ،كانت املنطقة
يف فوهة املدفع ،لتتوا�صل معاناة
�أبناء املطقة لأكرث من عقدين من
الزمن ،احرقت نريان القنابل الأخ�رض
والياب�س ،ومل ترحم الب�رش وال احلجر
و ال ال�شجر ،كل ما على �سطح الأر�ض
ناله ن�صيبه من الدمار واحلرق.
ا�صبحت املنطقة خرابا .فغادرها
�أبنا�ؤها هربا وجناة بالنف�س ،بع�ضهم
قطع احلدود ،باجتاه مع�سكرات
الالجئني يف ال�سودان ،والبع�ض
ف�ضل الهروب اىل املناطق الآمنة يف
الأرا�ضي املحررة ،و�أدوا واجبهم دعما
للثورة ،لي�سهموا بذلك يف الإ�رساع
ب�إقتالع جذور الإحتالل وحتقيق حلم
احلرية وبزوغ فجر الإنعتاق� .إثر
ذلك عاد �أبنا�ؤها اىل ح�ضنها الدافئ،
وجتمعوا يف رحابها من ال�شتات الذي
عا�شوا فيه ،وانطلقوا خفافا وثقاال
لإعادة �إعمارها ،وترميم ما خربته
الأيدي الآثمة .فبد�أت عجلت التنمية
تتحرك يف خمتلف املحاور� ،سواء يف
التنمية الب�رشية ،ورفع م�ستوى وعي
املوطان� ،أو التنمية الإقت�صادية،
وقدحققت هذه اجلهود الكثري من
النجاحات.
جناحات توعوية
من تلك النجاحات اجنازات
توعوية متيزت بها املنطقة ،وعرفت
ك�أمنوذج للمناطق التي تعمل على
حماربة العادات ال�ضارة واملتخلفة،
حيث متكنت من الق�ضاء على عادة
ختان الإناث ومت �إحتفاء املنطقة
بهذا النجاح ب�شكل ر�سمي ب�إعبارها
رائدة يف هذا امل�ضمار� .إذ تقابلك
يف الطريق من كرن باجتاه عريتاي
اليافتة التي ت�شهد بهذا التميز .يافتة
تعلن فيها اجلهات املخت�صة �أن منطقة
هربوا حتررت من عادة ختان الإناث
ب�شكل كلي .ما يعترب نربا�سا وا�ضحا
على ا�ستيعاب معنى احلرية و�إدراك
مراميها ،بزيادة الوعي وال�سعي على

تر�سيخ ا�س�س التقدم ب�شكل عملي.
وعلى الرغم من �أن ابناء املنطقة
كانوا يعتمدون يف حياتهم املعي�شية
على الرعي ب�شكل كبري ،حيث كانت
جهودهم يف جمال الزراعة حمدودة
للغاية ،جندهم اليوم ي�سعون
اىل الإ�ستثمار يف جمال الب�ستنة،
والزراعة املروية ،فكل من له قطعة
�أر�ض بجوار وادي ،او موقع قريب من
ماء ،ي�سعى لإ�ستغاللها يف الزراعة
املروية ،والغر�س وال�شتل .ويبذل
جهده لتعوي�ض ما فاته من فر�ص ابان
عقود الإحتالل.
واقع اخلدمات الإجتماعية يف املديرية
ويف حديثه عن املديرية وواقع
اخلدما الإجتماعية فيها يقول
امل�س�ؤول التنفيذي مبديرية هربو
ال�سيد /انق�سوم ت�سفا �سال�سي� ،إن
مديرية هربوا التي تتكون من 8
�ضاحيات� ،أي �ضاحية عريتاي،
وقارعوبل ،وفلفلي ،وهربو طعدا،
وهربو طليم ،وقلت ،ومزرت ،و�أف
عايون .تعترب امل�ساحات الزراعية
امل�سطحة فيها حمدودة� ،إال �أن ال�شعب
ي�سعى بجهده للبحث عن قوته على
مدار العام ،ف�إذا كان مو�سم اخلريف
جيدا ميكن �أن يح�صلوا على قوة
ن�صف العام ،و�إال فعلى الربع� ،أما
الباقي فيمكن تغطية من خالل جهود
�أخرى� ،سواء ببيع البهائم او غريه،
و�رشاء احلبوب عربال�رصفيات من
الدكان التعاوين للجبهة ال�شعبيبة.
وقال �أخذ �أبناء املنطقة التعرف
�أكرث على الزراعة احلديثة ب�شكل
وا�سع ابتداء من عام 1996/1997م
وذالك عرب امل�رشوع الزراعي (فيزا)
لتنمية ال�شتول املختلفة التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها املزارع .بعد �أن مت
توزيع �أرا�ضي زراعية ميكن الإ�ستفادة
منها يف الب�ستنة و�إعداد العلف
احليواين .حيث يعمل امل�رشوع
حتى اليوم يف تقدمي خدماته ،و�إن
مل يكن بال�شكل املطلوب .وهكذا
ين�شط الكثري من املزارعني على
تنمية الفواكه واخل�رضوات ،تلبية
ملتطلباتهم ،وعر�ض ما يزيد عن
حاجتهم �إىل ال�سوق� .إ�ضافة اىل ذلك
اخذوا ي�ستفيدون من تلك املزارع
والب�ساتني ،لتوفري علف بهائمهم.
كما مت يف الأعوام القليلة املا�ضية

توزيع الأبقار لنحو  25مزارعا،
مبعدل بقرة حلوب لكل مزارع ،ما
مكنهم من احل�صول على قدر كاف
من الألبان ،وامداد ال�سوق املحلية
بالفائ�ض عنهم .وقد اخذت هذه الأبقار
تنت�رش يف كل املزارعني ،حيث يحتوي
م�رشوع الدعم� ،إىل �رضورة توزيع �أول
عجلة تلدها هذه البقرة احللوب وبعد
� 6أ�شهر ،اىل مزارع �آخر مل يح�صل على
هذا الدعم ،حتى يح�صل كل مزاع على
ن�صيبه من هذا الدعم ،وبهذه الطريقة
ح�صل حتى الآن نحو  30مزارعا على
الدعم ،بالإ�ضافة اىل ذلك هناك
م�شاريع لرتبية الدواجن ،و�إن مل تكن
بامل�ستوى املطلوب� .إال �أن التجربة
مفيدة للمزارعني ب�شكل كبري .ويو�ضح
ال�سيد� /أنق�سوم �أن وزارة الزراعة تقوم
بتقدمي كل ما يتطلب منها يف جمال
الإ�ست�شارة وتقدمي الن�صح والإر�شاد
الزراعي ،كذلك تقدم م�ضخات املياه.
وبهذا ف�إن املزارعني النا�شطني يف
جمال الزراعة املروية ،والب�ساتني،
والذين ح�صلوا على الأر�ض والأبقار
�ضمن م�رشوع (فيزا) ومن هم على
�ضفاف وادي عن�سبا ،يف عريتاي
وقارعوبل �أو فلفلي ،ا�ستطاعوا تلبية
احتياجات املنطقة ،ومن ثم الت�صدير
اخل�رض والفواكه اىل مدينة كرن.
و�أ�ضاف �سيادته� ،أن من �أهم جهود
�أبناء املنطقة يف جماالت التنمية،
يتمثل يف حفظ املياه والرتبة ،حيث
يعمل املواطنون على �شكل نفري حلفظ
املياه وحماية الرتبة .ومبا �أن طبيعة
الأر�ض التي تتكون من ت�ضاري�س،
ومنحدرات ،وتربة ،ما ي�رسع يف
اجنراف الرتبة عرب مياه ال�سيول ،ما
يتطلب جهدا متوا�صال من املزارعني.
اخلدمات ال�صحية �أما يف جمال
اخلدمات ال�صحية ،في�شري ال�سيد/
�أنق�سوم �إىل �أن اخلدمات ال�صحية يف
مديرية هربو متوفرة ،و�إن مل تكن
بالقدر الذي ينبغي ،حيث يوجد
مركز �صحي يف عريتاي ،يعمل فيه
نحو  10ممر�ض .وبه عنرب للنزالء
لتلقي العالج داخل املركز ال�صحي،
وبه ق�سم للتحاليل الطبيبة ،وق�سم
للتوليد ،كما توجد �سيارة ا�سعاف،
لنقل احلاالت الطارئة ،كما توجد
�أربع عيادات يف اربع �ضاحيات من
ال�ضاحيات الثمانية� .أما ال�ضاحيات
الأربع املتبقية فكل منها قريب من
�ضاحية من ال�ضاحيات التي بها
عيادة .وان ابعد �ضاحية هي �ضاحية
مزرت ،التي �سوف تبنى فيها عيادة
يف الفرتة القريبة القادمة .ويف هكذا
ميكن القول �أن اخلدمات ال�صحية
باملديرية منا�سبة و�أن املجتمع
م�ستفيد من تلك العيادات واخلدمات
املتوفرة .على الرقم من قلقنا من
عدم و�ضع كل الن�سوة احلوامل يف
العيادات .ون�سبة لبعد الأماكن
ووعورتها لنقل احلوامل اثناء
الوالدة ،لذا يتم �إعداد �أماكن لإنتظار
احلوامل ،القادمات يف وقت مبكر حتى
يكن بالقرب من العيادة .كما تتوا�صل

التوعية للحوامل ب�رضوة الذهاب اىل
العيادة والوالدة فيها .و�سوف تقوم
اجلهات املعنية بالت�شجيع املطلوب
و�إتخاذ خطوات لتحقيق هذا الهدف.
لأن �سالمة الأمومة والطفولة من �أهم
الواجبات .وي�ضيف ال�سيد /انق�سوم،
�إىل �أن الأطباء وعلى الرغم مما يعانوه
من نق�ص الأعداد ،وقلة العدة ،يبذلون
جهودا جبارة لل�سيطرة على الأمرا�ض،
وقد حتققت جناحات كبرية يف هذا
امل�ضمار.
�أما فيما يخ�ص احلقل التعليمي ،فيو�ضح
ال�سيد� /أنق�سوم ،مبا �أن احلكومة قد
و�ضعت التعليم يف مقدمة �أولوياتها،
و�أن من حق كل مواطن احل�صول
على التعليم ،لذا ف�إن مديرية هربو
ويف ال�ضاحيات ال�سبع هناك مدر�سة
ابتدائية ومتو�سطة� ،أما يف �ضاحية
عايون ،فتوجد مدر�سة ابتدائية فقط،
وهي غري مبنية ،وذلك ن�سبة لبعد
املنطقة ،ووعورة الت�ضاري�س التي
فيها ،ما ي�صعب الو�صول اليها عرب
ال�سيارات ،لكن هناك خطة لبناء
املدر�سة فيها ،وميكن تطويرها
م�ستقبال اىل املرحلة املتو�سطة .ومبا
�أن �إقامة املباين املدر�سية بد�أ يف
املديرية منذ عام 1990م ف�إن املدار�س
الأبتدائية كانت تطور اىل املرحلة
املتو�سطة ن�سبة حلاجة الطالب اىل
ذلك ،دون ان تزيد فيها ف�صول يف
الغالب .وبالتايل ف�إن تلك املباين
ال ميكنها ان ت�ضم مرحلة ثانوية.
لذا فقد مت بناء مدر�سة ثانوية يف
عريتاي وبد�أت ن�شاطها منذ عامني.
بالإ�ضافة اىل ذلك فهناك رو�ضة يف كل
من عريتاي وفلفلي .كما ال يوجد نق�ص
كبري يف عدد املعلمني ،والبع�ض منهم
من ابناء املنطقة.
ويف جمال ح�صولهم على املياه النقية،
يو�ضح ال�سيد� /أنق�سوم ،هناك عدد من
م�شاريع لتوفري مياه ال�رشب النقية،
�إذ يح�صل املواطنون على جالون ماء
كبري بنحو �50سنتيما ،لكن ومبا �أن
بع�ض من هذه املحركات كانت تعمل
بالطاقة ال�شم�سية ،ف�إن ما حدث فيها
من �أعطال وعدم متكننا من ا�صلحه،
ا�صبح يدفع باملجتمع اىل الأ�ساليب
القدمية للح�صول على املياه� .إال �أن
الإدارة تبذل جهود جبارة للتغلب على
هذه الإ�شكاالت.
ويف هذا تقول فاطمه �سليمان فايد،
رئي�سة فرع عريتاي ،وع�ضو جلنة
تنمية مياه ال�رشب بال�ضاحية� ،أن
�سكان �ضاحية عريتاي ومنذ ت�أ�س�ست
عريتاي مل ن�رشب مياه النبع ومن
الأودية ،ونحن يف و�ضع جيد ،امل�شكلة
الوحيدة عندما يلحق العطل باملولد
يح�صل خلل يف احل�صول على املياه.
ونخ�رس املبالغ التي جمعت من بيع
املاء .و�إلآ فنحن بخري ويف و�ضع
جيد .ومتنت �أن يدمي على اجلميع
ف�ضائل احلرية والإنعتاق التي نعي�ش
خرياتها ،وت�ؤكد ب�أن ال�شعب يتذوق
طعم احلرية بف�ضل ما ح�صل عليه من
اخلدمات.

�أما عن حاجة املديرية يف
فيقول
والإت�صاالت
املوا�صالت
ال�سيد /انق�سوم ،مل حت�صل املديرية
على �شبكات توا�صل فاعلة حتى
الآن ،وبالتايل ال ميكننا التوا�صل
كما ينبغي .كذلك تعاين املديرية
من م�شكلة املوا�صالت ،وذلك ن�سبة
لوعورة الطريق ،حيث ن�ستفيد من
خدمات ال�سيارات اخلا�صة ،اذ يدفع
امل�سافر من كرن اىل عريتاي 100
نقفة ،وحتى هذا املبلغ مت بالتفاهم
بني الإدارة وا�صحاب ال�سيارات ،واال
كان امل�سافر يدفع  150نقفة .النهم
يتحججون بنفاد الوقود ل�صعوبة
الطريق ،وكذلك للأ�رضار التي
يلحقها الطريق بال�سيارة وتكاليف
قطع الغيار التي ي�ضطرون جللبها
من حني لأخر .وا�ضاف بالطبع كنا
على وعد من �إدارة الإقليم ،ب�أننا �إذا
�أ�صلحنا الطريق ف�إن ال�رشكة �سوف
ت�سري لنا حافلة لنقل الركاب .وعلى
هذا الأ�سا�س عمل ال�شعب بكل ما لديه
من قوة لإ�صالح الطريق ،لكن وقبل �أن
تبد�أ احلرات بت�سيري حافلتها ،بد�أت
الأمطار وا�صيب الطريق ب�أ�رضار،
حيث �أن ال�سيول والأمطار تعيده اىل
�سابق عهده ،لذا فلي�س مبقدور ال�شعب
وحده �أن ينجز م�رشوع الطريق .وعليه
ف�إن م�شكلتي املوا�صالت والإت�صال
ال زالت حتتاج اىل جهود جبارة،
و�أن تعمل اجلهات املعنية بالإ�سهام
الفعال لدعم ال�شعب يف اجناز م�رشوع
الطريق ،وخطوط الإت�صاالت.
�إن �سكان منطقة هربو ي�شاهدون
فوائد اخلدمات الإجتماعية التي
يح�صلون عليها ،فنجد الأمهات
ي�ضعن مولودهن يف �أجواء �صحية
�آمنة ،ويربني اوالدهن ب�شكل �سليم.
وي�شاهد الآباء تقدم �أبنائهم يف ال�سلم
التعليمي ،ومن ثم ي�ساهموا يف خدمة
جمتمعهم على �أ�سا�س علمي .حيث
يقابلهم يف �أي موقع �إداري �أو �صحي �أو
تعليمي �أحد �أبناء املنطقة ممن در�سوا
يف مدار�سها ،وح�صلوا على درجات
علمية منا�سبة ،ت�ؤهلهم للإ�سهام يف
�إعمار الوطن وتعزيز وعي املواطنني.
ومن املهم �أن تتوا�صل م�ستويات
الإ�ستفادة من خمتلف اخلدمات ال �سيما
التعليم .وال بد من التنبه ب�أن ن�سبة
الإناث ا�صبحت تنحدر اىل نحو 20%
يف املرحلة الثانوية ،ما يتطلب
املزيد من التوعية والت�أكيد على
�أهمية التعليم ال �سيما للإناث.
وهكذا ف�إن �سكان عريتاي ينعمون
بخدمات �إجتماعية جيدة ،ال �سيما
خدمات املياه ،التي يتم توزيعها
عرب نقاط التوزيع ،عالوة على عدد
من �سكان املدينة ممن و�صلت انابيب
املياه اىل منازلهم .لذا ف�إن �سكان
عريتاي يعربون عن مدى تقدريهم
للجهود التي تبذل يف �سبيل تقدمي
اخلدمات الإجتماعية لهم.
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الثقايف

الإرث

موجز عن الإكت�شافات الأثرية من منطقة �أ�سمرا الكربى
بقلم� :أبرهام زر�أي
ترجمة :نورالدين خليفة

�إن الألفية الأوىل قبل امليالد هي
فرتة مهمة لفهم التغيريات احلا�صلة يف
ظاهرة الإ�ستقرار والإ�ستيطان بالإ�ضافة
�إىل عوامل التقنيات والإقت�صاديات التي
�أدت �إىل النهو�ض من �أجل تنمية وتطوير
املجتمعات املعقدة يف خمتلف مناطق
القارة الأفريقية .وقد �شهدت منطقة
القرن الأفريقي تطور ًا للمجتمعات
القروية الزراعية والرعوية ملناطق
ً
عالوة على
املرتفعات ب�صورة مكثفة،
املراكز ذات الأهمية الثقافية مبرتفعات
�إرتريا و�شمال �إثيوبيا .وقد كان لتو�سع
التبادل الثقايف و�أمناط التفاعل خالل
تلك احلقبة �إنعكا�سات مهمة يف تطوير
الزراعة الريفية ،الإ�ستيطان الدائم يف
مناطق القرى ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ستمرارية
�إبراز الطقو�س واملرا�سم التقليدية.
لقد �شهدت الألفية الأوىل
قبل امليالد �أوج الأمناط الإقت�صادية
الإجتماعية ،وال�سيا�سية-الإجتماعيةوالطرق التي بد�أت مبكرة منذ حوايل
الألفية اخلام�سة قبل امليالد .حيث
�إزدهرت �إ�سرتاتيجيات �إنتاج الغذاء
امل�سبقة بكل قواها الكاملة ب�شكل مكثف
لتتطور �إىل تقاليد زراعية ريفية بحلول
الألفية الأوىل قبل امليالد .وقد �إرتبطت
الأمناط الريفية مع الزراعة املكثفة
للحبوب والغالل املحلية و�إندجمت مع
الأ�صول الأفريقية و�أ�صول �أق�صى ال�رشق
من القارة .وتت�ضح معامل تلك احلقبة
�أي�ض ًا يف �أ�ساليب وتقنيات الأدوات

احلجرية املرتبطة مع الأدوات املعدنية
وخ�صو�ص ًا احلديد بالتزامن امل�سبق مع
ت�أ�سي�س تقاليد الأعمال اخلزفية .كما
�أن جمتمعات الألفية الأوىل قبل امليالد،
قامت بتطوير �أمناط التفاعل امل�ؤ�س�سة
منذ زمن بعيد ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع
الإرتباط التجاري مع �شعوب املناطق
املجاورة� .إن ظهور الأمناط اجلديدة
للرموز والإنتاجات املرتبطة بالثقافة
لهي �شاهدة على تو�سع �أو تقوية
الإت�صاالت الثابتة مع ال�شعوب الأخرى
القاطنة بجنوب البحر الأحمر.حيث
�أن الظهور املف�صل للإندماج الإقليمي
الثقايف والتوا�صلي يظهر جلي ًا يف
مناطق مثل مطرا وك�سك�سي خالل الألفية
الأوىل قبل امليالد ،والتي تعترب فرتة
تو�سع للن�شاطات ال�سيا�سية والتجارية
يف العديد من املناطق الأفريقية
بالإ�ضافة �إىل ال�سواحل الأفريقية املطلة
على املحيط الهندي.
عملية
و�ضوح
ومع

الإ�ستمرارية ،هناك �أي�ض ًا توقفات
وفجوات مهمة يف ظاهرة الإ�ستيطان
فيما بني �سكان ماقبل الألفية الأوىل
قبل امليالد و�سكان الألفية الأوىل قبل
امليالد يف مناطق �شمال القرن الأفريقي.
حيث �أن مثل هذه الفجوات كانت تظهر
ب�شكل وا�ضح يف ظاهرة �إ�ستيطان
املجتمعات الزراعية الرعوية التي
ن�ش�أت يف ه�ضاب ومرتفعات �أ�سمرا بعد
عام  900قبل امليالد .ويعترب �إختفاء

وت�ؤكد العنا�رص املحلية للمجتمعات
امل�ستوطنة يف مرتفعات �أ�سمرا على
كيفية �إختالفها عن ح�ضارة املرتفعات
املتزامنة يف �شمال القرن الأفريقي.
واملرتفعات حول �أ�سمرا
تدعم وت�ؤكد ب�أن املجتمعات الزراعية-
الريفية كانت معروفة يف هذا اجلزء
من القرن الأفريقي بني حوايل 800
قبل امليالد و  400قبل امليالد .حيث
�أن تلك املجتمعات ت�سبق تزامنها

الطبقات الثقافية يف مرتفعات �أ�سمرا
خالل ماقبل الألفية الأوىل قبل امليالد
�شيئ ًا �شبه مميز� .إن حقيقة �إ�ستقرار
املجتمعات مبنطقة ما مع الرتكيز
غري الوا�ضح على احلقبات املا�ضية،
حر�ضت علماء الآثار للنظر يف ن�شوء
وتطور املجتمعات املركبة يف القرن
الأفريقي ب�شكل خمتلف عن الإفرتا�ضات
ال�سابقة وامل�سلمة بها .والعديد من
تف�سريات الدار�سني املهتمني بتطور
املجتمعات املركبة يف �شمال القرن
الأفريقي ثابتون على الر�أي القائل ب�أن

مع �إ�ستيطانات الألفية الأوىل قبل
امليالد يف و�سط مرتفعات �إرتريا
و�شمال �إثيوبيا .وينظر لإ�ستيطانات
املجتمعات الزراعية-الريفية املزدهرة
حول �أ�سمرا كبادرة حيوية للإ�ستيطانات
احل�رضية للن�صف الثاين من الألفية
الأوىل قبل امليالد باملرتفعات الو�سطى
لإرتريا وبالأحرى يف مواقع مثل مطرا،
ك�سك�سي ومبا �أي�ض ًا قوحايتو .والرتكيب
ال�سكاين املعاين يف املواقع املنت�رشة
حول �أ�سمرا منذ  800قبل امليالد وحتى
� 400سنة قبل امليالد هي بالفعل
مرحلة هائلة يف التاريخ القدمي للقرن
الأفريقي.
�إن كوكبة من الإ�ستيطانات
�إنت�رشت ب�شكل عام يف معظم اله�ضاب
واملرتفعات ،حيث زودت املواقع
احلفرية التي متت يف كل من �سمبل،
عوناقودو ،ماي حوظا ،وكي دبا،
عدي �سقدو ،عدي �أبيتو بالإ�ضافة
�إىل ماي جهوت ب�أدلة تنويرية حول
تنوع الإ�ستيطانات يف تلك املناطق.

تطور التعقدات والرتاكيب الإجتماعية
الأفريقية على �ضوء الت�أثريات الأجنبية
والإبداعات املختلفة ،قامت ب�إنهاك
و�إ�ضعاف عالقات الأخذ والعطاء لتلك
املجتمعات .وقرب ًا نحو ال�رشق،
ف�إن املجتمعات هناك كانت تو�صف
ب�أنها ح�ضارات �أنعمت على غريها من
املجتمعات الأفريقية.
�إن التف�سريات التي تركز
على الت�أثريات اخلارجية كحافز �أويل
للمجتمعات املركبة بالإ�ضافة �إىل
تطور الأحوال يف القرن الأفريقي مل
تكن مقيمة ب�شكل �إنتقادي قبل العثور
على مكت�شفات �أثرية من �أ�سمرا الكربى،
وهذا املقال �سوف يتناول �إلقاء ال�ضوء
على كيفية قيام املجتمعات القدمية
للألفية الأوىل قبل امليالد والتي
�إ�ستوطنت و�إ�ستقرت مبرتفعات �أ�سمرا،
بامل�ساعدة يف ت�شكيل/تغيري وجهات
النظر ال�سابقة عن التعقيد الإجتماعي
يف هذا اجلزء من القرن الأفريقي.

وقد ك�شفت تلك احلفريات �أي�ض ًا عن
بقايا معمارية ووحدات �سكنية متعددة
�أ�ضافت �أدلة مهمة عن احلياة اليومية
لتلك املجتمعات مثل النظام الغذائي،
الإقت�صاد ،الطقو�س واحلياة الفكرية،
التجارة بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة
املحلية .وقد مت فهم مرحلتني يف تاريخ
الإ�ستيطان مبنطقة �أ�سمرا الكربى� ،إىل

جانب املراحل املا�ضية واملت�أخرة مع ًا
والتي تخت�ص يف �إظهار طبيعة التنظيم
الإجتماعي يف املنطقة.
التواريخ
فهم
وميكن
املت�ضمنة ملراحل الإ�ستيطان املا�ضية
والقدمية للمواقع الأثرية يف �سمبل،
ماي حوظا ،عوناقودو ،والتي متتد يف
الفرتة ما بني القرن التا�سع قبل امليالد
وحتى القرن الرابع قبل امليالد .وب�شكل
مماثل ،توفر العينات الأثرية امل�ؤرخة
عرب �إ�ستعمال الكربون امل�شع من موقع
ماي جهوت ،وجهات نظر حول املراحل
املت�أخرة لإ�ستيطانات الألفية الأوىل قبل
امليالد يف مرتفعات �أ�سمرا .ومن خالل
العينات التي مت ت�أريخها يف موقع
ماي جهوت ،وجد ب�أن تلك العينات
تعود للحقبة الزمنية فيما بني 300
قبل امليالد وحتى  220قبل امليالد ،ومت
ربط التف�سريات ب�شكل �إ�ضايف مع خمتلف
العينات املعمارية واملرتبطة بالثقافة
من ذلك املوقع.
وب�شكل عام ،ف�إن ظاهرة
الإ�ستيطانات متثل عنا�رص زراعية-
ريفية رعوية تعي�ش يف جمتمعات
بدء من امل�ساكن
مبختلف �أحجامها
ً
إنتهاء بالقرى
املبعرثة وامل�شتتة و�
ً
والبلدات ال�صغرية ذات الكثافة
ال�سكانية الإقليمية العالية .وتو�صف
الإ�ستيطانات يف مرتفعات �أ�سمرا بقلة
�أو �ضئ�آلة �أدلة مالحمها املعمارية مما
يجعلها خمتلفة عن املراكز الطقو�سية
وال�شعائرية مثل مطرا وك�سك�سي
والتي �إزدهرت يف الن�صف الأول من
الألفية الأوىل قبل امليالد� .إن تاريخ
الإ�ستيطان ،وخ�صو�ص ًا يف املراحل
الأ�سا�سية منها م�ؤ�رش وا�ضح على درجة
عالية من امل�ساواة بني الب�رش ،ولذا،
وباملقاربة مع بع�ض �إ�شارات التمايز
الإجتماعي �أو ال�سيا�سي ،فرمبا تكون
هذه املرحلة نا�شئة ب�شكل جزئي من
جذور ريفية ورعوية.
وبالنظر �إىل �أهمية جمال
التغذية ،ف�إن تلك املجتمعات كانت
تعتمد يف غذائها ب�شكل مكثف على
احليوانات الداجنة ،حيث �أن املا�شية

مبختلف �أنواعها كانت توفر الإحتياجات
الغذائية لتلك املجتمعات .وتلك الأنظمة
الغذائية كانت مدعمة ب�أنواع احليوانات
الداجنة ،الدجاج املحلي ،بالإ�ضافة
�إىل الطيور الربية من خمتلف املحيطات
الطبيعية يف مواقع مثل ماي جهوت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري بقايا عينات
النباتات التي ترى بالعني املجردة

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع مفو�ضية الثقافة والريا�ضة

والتي مت �إ�ستخال�صها من مناطق �إعداد
الغذاء املحلي �إىل �أن تلك املجتمعات
كانت زراعية-ريفية ب�شكل كلي خالل
الإ�ستيطان الأويل بتلك املناطق ،حيث
كانوا يقومون بزراعة حما�صيل مثل
ال�شعري ،القمح ،العد�س وبذور الكتان
يف ال�سابق ومن ثم قاموا ب�إ�ضافة الطاف
خالل ن�صف الألفية الأوىل قبل امليالد.
ً
عالوة على ذلك ،قامت
املجتمعات املزدهرة مبرتفعات �أ�سمرا
بحلول الألفية الأوىل قبل امليالد ب�شكل
مميز بتطوير �شبكة مكثفة للتنجيم عن
الذهب حيث �أن تلك املجتمعات كانت
تعي�ش بالقرب من مناجم الذهب .وتظهر
الأدلة الأثرية من موقعي "عوناقودو"
و "وكي دبا" على الرتكيب ال�سكاين
الناجت عن �إ�ستغالل تلك املجتمعات
ملعدن الذهب .وكانت �إنتاجات النحت
احلجرية لر�ؤو�س الثريان �صناعة رائجة
�آنذاك فيما بني تلك املجتمعات مما �أثر
ذلك على الظهور الفكري والعقائدي
لها .حيث �أن تلك النماذج والبقايا
الأثرية تبعرثت ب�شكل عمومي يف �أرجاء
اجلزء الأو�سط من مرتفعات �أ�سمرا فيما
بني  700قبل امليالد و  500قبل امليالد.
ويف اخلتام ،نرى ب�أن
الإعتقادات القائلة ب�أن �شعوب مرتفعات
�إرتريا ترجع �أ�صولها الثقافية �إىل
التداخالت العرقية فيما بني �شعوب
جنوب اجلزيرة العربية و�شعوب حو�ض
النيل ،ال ت�ستند متام ًا �إىل ما مت العثور
عليه من �أدلة به�ضاب �أ�سمرا .والأغلبية
من جمتمعات ه�ضاب �أ�سمرا منت و�إزدهرت
ب�شكل �أ�سا�سي ،حيث �أن الأدلة املعمارية
البارزة ،والق�صائد املنحوتة بالإ�ضافة
�إىل اخلزفيات اخلا�صة مبرا�سم الدفن
معدومة فعلي ًا.
ونالحظ كذلك وجود �أمثلة
على الإختالفات يف املواد املتعلقة
بالثقافة واملعمار والتي من املحتمل
�أن حتدد التمايز الإجتماعي ،فقط
نحو املرحلة الأخرية للإ�ستيطانات.
حيث �أن ظهور املقتنيات الربونزية
واخلرزات مبختلف �أنواعها ،تك�شف
تغري ًا مرتبط ًا مع قيام ونه�ضة النخبة
من تلك املجتمعات يف تلك امل�ستوطنات
مثل مطرا يف املراحل املت�أخرة .ومثل
تلك العينات والنماذج ،مت الك�شف
عنها من موقعي ماي جهوت وماي
متناي بالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات الدفن
امل�صنوعة من الربونز مثل املالقط،
والأ�ساور ،والأقراط وكذلك اخلرزيات،
التي ت�شري �إىل وجود عنا�رص نخبوية
�صغرية من تلك املجتمعات .وت�شري
اخلزفيات املكت�شفة من موقع ماي
جهوت كذلك �إنعكا�س ًا عن �شعوب
"الياها" والتي ن�ش�أت يف الظهور كنخبة
يف بدايات القرن الرابع قبل امليالد.
وحتى الآن ،ف�إن هذه النماذج
لي�ست ظاهرة يف معظم امل�ستوطنات
مبرتفعات �أ�سمرا مما �إ�ضطر علماء الآثار
�إىل الإ�ستنتاج ب�أن جمتمعات الألفية
ً
بادرة متح�رضة
الأوىل قبل امليالد كانوا
للح�ضارات التي بد�أت يف الإزدهار
باملرتفعات الو�سطى لإرتريا بحلول
ً
عالوة
ن�صف الألفية الأوىل قبل امليالد.
على ذلك� ،ساعد ظهور املالمح املحلية
يف تلك امل�ستوطنات ب�شكل �إنتقادي،
على ت�صور وتخيل عملية تطور الرتاكيب
الإجتماعية يف منطقة القرن الأفريقي
خالل تلك احلقبة ،مما يعني كونها
ظاهرة كانت منذ وقت طويل من�سوبة �إىل
الت�أثريات اخلارجية والأجنبية.
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.

لنورث �أبناءنا بيئة خ�ضراء

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 الفعالة بالإ�ضافة �إىل ت�صميم الربامج
املالئمة بالتن�سيق و التعاون بني كافة اجلهات
ذات العالقة �سواء املحلية منها او الدولية
.قتو�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 البالد يف اخلام�س ع�رش من مايو اجلاري
باليوم الوطني للت�شجري حتت �شعار " لنورث
�أبناءنا بيئة خ�رضاء "  ,وذلك كمنا�سبة لرفع
الوعي املجتمعي ب�أهمية الت�شجري و�إزكاء روح
املبادرة بن�رش الغطاء الأخ�رض يف ربوع البالد .
وتكت�سي احتفاالت هذا العام �أهمية خا�صة ب�صدور
املر�سوم الت�رشيعي رقم  179/2017واملعنون
" املر�سوم الإرتري حلماية و�إدارة البيئة و�إطار
�إعادة ت�أهيلها " وكذلك الإعالن القانوين رقم
 2017 /127واخلا�ص بتنظيم وحماية البيئة و
�إدارتها  .كما ي�أتي �إحتفال هذا العام حتت �شعار
" تطوير معرفتنا بحماية بئتنا "  ,ت�أكيد ًا عملي ًا
على �أن الغطاء الأخ�رض ي�شكل �إحدى الغايات
الرئي�سية امل�ستهدفة يف اخلطة العامة حلملة
التنمية الوطنية ال�شاملة  ,و تعزيز ًا للجهود
التي بذلتها و ما زالت العديد من اجلهات ذات
العالقة بق�ضايا البيئة و ن�رش الغطاء الأخ�رض
لتحقيق هذه الغاية بدء ًا من و�ضع اخلطط و
الدرا�سات الالزمة و مرور ًا برفع م�ستوى الوعي
املجتمعي بق�ضايا البيئة وت�شييد الرتع وال�سدود
وم�شاريع حجز مياه الأمطار املو�سمية للإ�ستفادة
منها يف تنفيذ برامج الزراعة املروية و الب�ستنة
 .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 خا�صة مع غر�س  42مليون
�شتلة للأ�شجار يف م�ساحة  16الف هكتار يف عموم
البالد منذ العام 2006م � ,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.
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 .
عموم ًا حتت�ضن هذه الغابات �سواء التي يف
الرب �أو البحر ما يقارب ال  704نوعا ً من الطيور
و الثديات و الربمائيات و الزواحف من بينها
النادرة و املهددة بالإنقرا�ض مما يتطلب حمايتها
من تغول الكائنات الأخرى عليها و خا�صة الإن�سان
بالإ�ضافة �إىل توفري البيئة املالئمة لتكاثرها و

توالدها وحمايتها من الإنقرا�ض .
و للفائدة العامة ال ب�أ�س يف ال�سطور التالية
من �أن نذكر ما ي�شري �إليه اخلرباء ب�إعتباره ت�أثري ًا
�إيجابي ًا لعمليات الت�شجري و الغطاء الغابي :
 1تعترب الأ�شجار احد العوامل الرئي�سية والهامة يف حتقيق التوازن البيئي املطلوب يف
املناطق املختلفة التي تغطيها .
� 2إمت�صا�ص الأ�شجار لبع�ض الغازات ال�ضارةكغاز ثاين �أك�سيد الكربون وزيادة ن�سبة االك�سجني
يف اجلو من خالل عملية التمثيل الغذائي مما يقلل
من تلوث اجلو املحيط .
 3احلد من ال�ضجيج من خالل امل�ساهمة يف�إمت�صا�ص الأ�صوات .
 4تلطيف اجلو و تنظيم حالة الرطوبة واحلرارة .
 5تنقية الهواء حيث تعمل الأوراق الكثيفةكعازل من الغبار و الأتربة .
 6تخفيف وهج و �أ�شعة ال�شم�س و �إنبهار الأعنيمن ال�ضوء ال�شديد حيث تعرت�ض �أوراق الأ�شجار
�أ�شعة ال�شم�س فتمت�ص جزءا ً منها و تعك�س البع�ض
الآخر من الأ�شعة .
 7تعطي بع�ض الأ�شجار روائح طيبة حيث�إكت�شف الأطباء �أن يف بع�ضها عالج لبع�ض الأمرا�ض
الع�صبية و ال�صدرية.
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
فعال ٍ يف تن�شيط و
 3ت�ساهم الأ�شجار بدور ٍ ّجذب الإ�ستثمار يف املجال ال�سياحي خا�صة ً اذا
و�ضعنا بعني الإعتبار مَت ُّيزْ 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 التي ت�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 الطويل يف عملياتالبناء 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.
لذا ولإجناز الغايات املذكورة �أعاله وحتقيق
�إ�سرتاتيجية الغطاء الأخ�رض  ,قامت الدولة
الإرترية بالعديد من اخلطوات ,نذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�رص اخلطوات التالية :
� 1إعداد اخلطة الوطنية لإدارة البيئة �إدارةم�ستدامة .
 2تطوير وتو�سيع قوانني و مناطق املحمياتالطبيعية يف البالد
 3احلفاظ على التنوع البيولوجي الذي تتمتعبه البالد و حمايته.
 4فر�ض حظر �شامل على قطع الأ�شجار احل َّية 5فر�ض حظر على ال�صيد او القب�ض علىاحلياة الربية
 6تر�شيد �صناعة الفحم 7حمالت الت�شجري املكثفة �سواء تلك التيجتري عرب برنامج العمل الطالبي ال�صيفي او
ال�سكان املحليني
ونختم مقال اليوم مبا ي�شري �إليه اخلرباء
من �أنه ول�ضمان جناح حملة الب�ساط الأخ�رض يف
�إجناز الغايات املرجوة منها  ,البد من مراعاة
ال�رشوط املثالية والتي يجب �إتباعها عند
�إختيار �أنواع الأ�شجار املفرت�ض زراعتها �ضمن
ظروف بيئية معينة  .و�سوف �أذكر يف ال�سطور
التالية بع�ضا ً من تلك ال�رشوط على �سبيل املثال
ال احل�رص:
� 1أن تكون الأ�شجار من الأنواع املعمرة ولهاقدرة عالية على حتمل الطروف البيئية املحلية
للمنطقة .
� 2أن تكون ذات مقاومة عالية للإ�صابة بالآفاتاحل�رشية و املر�ضية .
� 3أن تكون �رسيعة و كثيفة النمو وذات تفرعغزير ويف�ضل �أن تكون الأ�شجار دائمة اخل�رضة .
� 4أن يكون لعا جمموع جذري قوي ومتعمقوغري منت�رش �أفقيا ً حتى ال يعوق منو النباتات
الأخرى وال ي�ؤثر على املن�ش�آت املجاورة .
� 5أن تكون �شتالت الأ�شجار بحجم ٍ وعمر ٍمنا�سب عند الزراعة ل�ضمان جناحها .
� 6أن تكون لها املقدرة على التكاثر و لها�إنتاج وفري من البذور للإ�ستفادة منها م�ستقبال ً يف
برامج الرتبية و الإنتخاب
 7درا�سة املتطلبات البيئية التي يحتاجها كلنوع من الأ�شجار
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العدد ()149

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد ح�سمه لقب الدوري الإنكليزي املمتاز
ت�شيل�سي ي�ضاعف احتفاله برباعية يف واتفورد
و�أر�سنال يتم�سك بالأمل الأوروبي بثنائية يف �سندرالند
احتفل فريق ت�شيل�سي بلقب الدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،على
�أر�ضه وو�سطه جماهريه من خالل الفوز
املثري على �ضيفه واتفورد  3 /4يف
مباراة م�ؤجلة .وكانت املباراة يف طريقها
لالنتهاء بالتعادل  3/ 3ولكن العب
الو�سط اال�سباين �سي�سك فابريجا�س
تقم�ص دور البطولة و�سجل هدف الفوز
القاتل لت�شيل�سي قبل دقيقتني من نهاية
املباراة .وجنح واتفورد يف �إدراك التعادل
مرتني خالل املباراة حيث تقدم ت�شيل�سي
بهدف حمل توقيع املدافع املخ�رضم جون
تريي يف الدقيقة  20ولكن بعد  4دقائق
فقط �أدرك العب الو�سط الفرن�سي ايتيان
كابوي التعادل لواتفورد .و�أ�ضاف املدافع
اال�سباين الدويل �سيزار ازبيليكويتا الهدف
الثاين لت�شيل�سي يف الدقيقة  36ثم تكفل
املهاجم البلجيكي مي�شي بات�شواي
بت�سجيل الهدف الثالث يف الدقيقة .49
ولكن واتفورد مل ي�ست�سلم ورد بهدف
للمدافع الهولندي داريل يامنات يف
الدقيقة  51ثم �سجل املهاجم الإيطايل
�ستيفانو اوكاكا هدف التعادل للفريق
ال�ضيف يف الدقيقة  .74وقبل دقيقتني
من نهاية املباراة جنح فابريجا�س يف
ت�سجيل هدف الفوز لت�شيل�سي بت�سديدة
رائعة من على حدود منطقة اجلزاء .و�أنهى
واتفورد املباراة بع�رشة العبني بعد طرد
مدافعه النم�ساوي �سبا�ستيان برودل
بعدما عرقل بيدرو رودريجيز وهو منفرد
باملرمى .وكان ت�شيل�سي قد ح�سم ر�سميا
لقب الدوري الإجنليزي املمتاز اجلمعة
املا�ضي من خالل الفوز على م�ضيفه و�ست
بروميت�ش البيون بهدف دون رد .الفوز
رفع ر�صيد ت�شيل�سي يف ال�صدارة �إىل 90
نقطة بفارق ع�رش نقاط �أمام �أقرب مالحقيه
توتنهام �صاحب املركز الثاين .وجتمد
ر�صيد واتفورد عند  40نقطة يف املركز
ال�ساد�س ع�رش لكن الفريق �ضمن البقاء

بالدوري املمتاز بعد هبوط هال �سيتي
وميدل�سربه و�سندرالند .وحقق ت�شيل�سي
الفوز اخلام�س على التوايل والتا�سع
والع�رشين له هذا املو�سم مقابل ثالثة
تعادالت وخم�س هزائم .وميتلك ت�شيل�سي
�أقوى خط هجوم هذا املو�سم حيث �سجل
 80هدفا بينما منيت �شباكه بـ 32هدفا.
من جانب �آخر ،حافظ فريق �أر�سنال ،على
فر�صه يف الت�أهل للعب بدوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املقبل بعدما تغلب على
�سندرالند � / 2صفر� ،أول �أم�س الثالثاء ،يف
مباراة م�ؤجلة من اجلولة الرابعة والثالثني
للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدين �أر�سنال بالف�ضل يف هذا الفوز
لالعبه �أليك�سي�س �سان�شيز الذي �سجل
هديف فريقه يف الدقيقتني  72و .81وجاء
الهدف الأول عندما لعب م�سعود �أوزيل
كرة عر�ضية من الناحية الي�رسى داخل
منطقة ال�ست ياردات قابلها �سان�شيز
بت�سديدة متقنة �إىل داخل املرمى .وجاء
الهدف الثاين ،عندما لعبت كرة عر�ضية
من الناحية اليمنى قابلها �أوليفييه جريو
بت�سديدة من داخل منطقة اجلزاء ت�صدى
لها جوردان بيكفورد حار�س �سندرالند

حدد نادي يوفنتو�س الإيطايل،
قيمة العر�ض املايل الذي خ�ص�صه
لإمتام �صفقة التعاقد مع العب
الو�سط الربازيلي رافينيا �ألكانتارا.
و�أ�شارت �صحيفة "كوريري ديللو
�سبورت"� ،إىل �أن �إدارة ال�سيدة
العجوز خ�ص�صت مبل ًغا قيمته 25
مليون يورو ،ل�ضم رافينيا �ألكانتارا،
الذي يفكر بجدية يف الرحيل ،بح ًثا عن
فر�صة �أكرب يف امل�شاركة باملباريات،
حتى ين�ضم �إىل قائمة الربازيل التي
�ست�شارك يف ك�أ�س العامل  2018يف
رو�سيا .و�أكدت ال�صحيفة الإيطالية،
�أن م�سئويل اليويف يقدرون �إمكانيات
رافينيا ،وكذلك متتع الالعب
ب�شخ�صية مميزة خارج حدود امللعب.
ويبلغ �إجمايل م�شاركة رافينيا يف
املباريات هذا املو�سم 1567
دقيقة ،بواقع  18مباراة يف الدوري
الإ�سباين ،و 6بدوري الأبطال و 4يف

ك�أ�س امللك ،مقارنة بـ  2508دقيقة
يف �آخر موا�سمه مع �سيلتا فيجو قبل
االن�ضمام �إىل بر�شلونة يف �صيف
 .2014وما يدفع رافينيا �ألكانتارا
أي�ضا �إىل الرحيل� ،إعالن لوي�س
� ً

لرتتد �أمام �سان�شيز الذي قابلها ب�رضبة
ر�أ�س �إىل داخل املرمى .ورفع �أر�سنال
ر�صيده �إىل  72نقطة يف املركز اخلام�س،
بفارق نقطة عن ليفربول �صاحب املركز
الرابع ،امل�ؤهل للعب يف الدور امل�ؤهل
لدور املجموعات بدوري �أبطال �أوروبا.
فيما توقف ر�صيد �سندرالند عند 24
نقطة يف املركز الأخري ،علما ب�أنه كان قد
هبط من الدوري املمتاز يف وقت �سبق من
املو�سم .و متكن فريق مان�ش�سرت �سيتي،
من التفوق على �ضيفه ،و�ست بروميت�ش
�ألبيون ،بثالثة �أهداف لواحد يف املباراة
التي �أقيمت على ملعب االحتاد حيث
جاءت ثالثية ال�سيتزن�س ،عرب جابرييل
خي�سو�س (ق ،)27وكيفني دي بروين
بعدها بدقيقتني ،ويايا توريه (ق،)57
بينما �سجل هدف ال�ضيوف الوحيد الالعب
البديل هال روب�سون (ق .)87وبهذا الفوز
رفع �أ�صحاب الأر�ض ،ر�صيدهم �إىل 75
نقطة ،يف املركز الثالث امل�ؤهل مبا�رشة
لدوري �أبطال �أوروبا وبفارق نقطتني عن
ليفربول قبل جولة على نهاية امل�سابقة.
من ناحيته جتمد ر�صيد و�ست بروميت�ش
�ألبيون عند  45نقطة يف املرتبة التا�سعة.

مع �إحتمال رحيله عن الريال خالل ال�صيف املقبل..
بيل يختار وجهته املقبلة
بعد ريال مدريد

ا�ستقر النجم الويلزي ،جاريث بيل،
جناح ريال مدريد الإ�سباين،
على وجهته القادمة
يف حالة الرحيل
عن �صفوف
ا لنا د ي
امللكي،
عقب
نها ية

ا ملو �سم
اجلاري.
و �أ �شا ر ت
�صحيفة "مريور"
الربيطانية ،نقالً عن
تقارير �صحفية يف �إ�سبانيا� ،إىل �أن بيل
ال يريد الرحيل عن �صفوف الريال،
ولكن الإ�صابات العديدة التي �رضبته
هذا املو�سم ،والتي داهمته يف نوفمرب
املا�ضي ،وجتددت �أكرث من مرة ،جعلته
يفكر يف احتمالية الرحيل خالل ال�صيف
املقبل.و�أكدت �أن بيل ،جدد عقده حتى
�صيف  ، 2022براتب قيمته � 250ألف
أ�سبوعيا� ،إال �أنه ا�ستقر
جنيه �إ�سرتليني �
ً
ب�شكل مبدئي على العودة �إىل �إجنلرتا،
حيث يف�ضل االن�ضمام �إىل �صفوف
مان�ش�سرت يونايتد ،والعمل حتت قيادة
مورينيو ،عن االنتقال �إىل ت�شيل�سي
�أو العودة �إىل ناديه القدمي توتنهام
هوت�سبري .ولفتت �إىل �أن بيل �سجل 9
�أهداف ،يف  26مباراة هذا املو�سم� ،إال
أ�سا�سيا باتت
�أن فر�صه يف امل�شاركة �
ً
حمل �شك ،بعدما جنح زين الدين زيدان
املدير الفني للفريق يف �إيجاد بديل قوي
له باالعتماد على الثنائي �إي�سكو وماركو
�أ�سين�سيو .وي�سابق جاريث بيل ،الزمن
�أمالً يف اللحاق مبواجهة يوفنتو�س بدوري
�أبطال �أوروبا يوم  3يونيو املقبل ،والتي
من املمكن �أن متنحه فر�صة �أخرية ،و�إال
�سيتحرك م�س�ؤولو النادي امللكي ل�ضم
�أي من �إيدين هازارد جنم ت�شيل�سي� ،أو

كيليان مبابي مهاجم موناكو الواعد .ويف
خرب �آخر ذات �صلة ،وقبل يوم واحد
على مباراته املهمة مع
ريال مدريد ،اعرتف
نادي
رئي�س
�سيلتا فيجو،
كا ر لو �س
مو ر ينو ،
نه
ب�أ
متعا طف
مع
بر �شلو نة
يف �سباق
ا لفو ز
بلقب الدوري
ا لإ �سبا ين .
ويت�صدر بر�شلونة
امل�سابقة بفارق املواجهات
املبا�رشة مع ريال مدريد ،قبل جولة واحدة
على النهاية ،لكن الأخري ميلك مباراة
م�ؤجلة �أمام �سيلتا فيجو ،ت�أجلت �سابقا
ب�سبب الأحول اجلوية التي �أ�رضت ب�سقف
ملعب "بااليدو�س" .ويتذكر �سيلتا
فيجو ،كيف �ضغط عليه ريال مدريد
لإقامة املباراة يف وقتها ،ولهذا ال�سبب
ف�إنه عازم على �إف�ساد خمططات الفريق
امللكي ،الذي يف حال فاز على �سيلتا،
ف�إنه �سيحتاج للتعادل �أمام م�ضيفه
ماالجا يف اجلولة الأخرية حل�سم اللقب.
و�أكد مورينو يف ت�رصيحات ل�صحيفة "�أ�س"
املدريدية م�ساء الثالثاء� ،أنه يف�ضل فوز
بر�شلونة باللقب ب�سبب �أ�سلوب لعبه .من
ناحية ثانية ،ا�ستدعى املدرب� ،إدواردو
برييزو  ،ت�شكيلة قوية ملواجهة ريال
مدريد ،رغم خروج �سيلتا فيجو اخلمي�س
املا�ضي  ،من ن�صف نهائي الدوري
الأوروبي ،على يد مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي .وت�ضم القائمة امل�ستدعاة
ملواجهة ريال مدريد كل من� :سريجيو،
�إيفان فيالر ،هوجو مالو ،فونتا�س ،جوين،
�سريجي جوميز ،كابرال ،رونكاليا ،بابي،
مار�سيلو دياز ،رادويا ،بابلو هرنانديز،
جوزابيد ،هول�ساجار ،وا�س ،جوديتي،
�إياجو �أ�سبا�س� ،سي�ستو ،بيوفو.

يوفنتو�س يت�أهب القتنا�ص فتى �إنريكي املدلل �سيلتيك�س يت�أهل للقاء كافالريز

�إنريكي املدير الفني لرب�شلونة
عدم جتديد عقده ورحيله بنهاية
املو�سم ،خا�صة �أن �إنريكي جلب
الالعب الربازيلي معه من �سيلتا
فيجو �إىل الفريق الكتالوين.

أهل بو�سطن
ت� َّ
�سيلتيك�س
نهائي
�إىل
الق�سم ال�رشقي
كرة
بدوري
ال�سلة الأمريكي
للمحرت فني ،
فوزه
بعد
( )1 1 5 - 1 0 5
على وا�شنطن
يف
ويزاردز،
املباراة ال�سابعة
واحلا�سمة� ،أول
�أم�س الثالثاء.
وانت�رص �سيلتيك�س ()4-3
يف ال�سل�سلة التي حت�سم على
�أ�سا�س الأف�ضل يف  7مباريات.
و�سجل كيلي �أولينيك 14
من  26نقطة ،ب�أول  8دقائق

و 34ثانية ،من الربع الرابع،
و�أ�ضاف اي�سايا توما�س 29
نقطة؛ ليت�أهل �سيلتيك�س
ملواجهة كليفالند كافالريز
الذي فاز يف  8مباريات دون
هزمية بالأدوار الإق�صائية،
هذا العام.
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دانئيل تخلي هيمانوت باملركز ()47

الدراج الهولندي دومولني يفوز باملرحلة العا�شرة يف طواف �إيطاليا

ج
تو
الهولندي توم
دومولني ،باملرحلة العا�رشة يف طواف
�إيطاليا ،بعد �أن كان �أول من متكن من
�إنهاء م�سافة الـ 39.8كلم  ،التي تف�صل
بني فولينيو ومونتيفالكو يف �سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفردي.
وتفوق دومولني (�صنويب) ،على
نايرو كينتانا (موفي�ستار) ،بدقيقتني
و 23ثانية ،وهو الأمر الذي �سيزيد
ال�ضغط على الكولومبي نايرو كينتانا
(موفي�ستار) ،يف املناف�سات اجلبلية
بالذكرى املئوية لطواف �إيطاليا.
وكانت التوقيعات ت�صب قبل انطالق

هذه املرحلة يف
�صالح الدراج الهولندي.
وقدم دومولني م�ستوى جيد للغاية ،حيث
تفوق على الربيطاين جريانت توما�س
(�سكاي) بـ 49ثانية واللوك�سمبورجي
بوب جاجنلز (كويك �ستيب) بـ 56ثانية.
ويف نتائج الدراجني االرتريني  ،حقق
دانئيل تخلي هيمانوت املركز ()47
 ،وقطع بطل ارتريا امل�سافة املقررة
مت�أخرا بفارق  4دقائق و 56ثانية.
فيما حاز ناتنائيل برهاين على املركز
(� ، )124إثر ت�أخره بفارق  7دقائق و20
ثانية عن الفائز باملركز االول.
وبقت االمور على حالها بالن�سبة

يف دورة روما الدولية للتن�س

لدانئيل تخلي هيمانوت الذي يعترب
�أبرز مناف�سي فريق دامين�شن داتا  ،حيث
حافظ على املركز الرابع يف ت�صنيف
الدراجني على م�ستوى �صعود العقبة
 ،بتحقيقه ثالثة وع�رشين نقطة  ،فيما
يحتل الدراج ال�سلوفيني يان بوالنك
ال�صدارة بر�صيد ( 44نقطة.
ويف ترتيب الفريق  ،يتواجد دامين�شن
داتا باملركز الثالث ع�رش.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات الطواف
اليوم اخلمي�س باقامة املرحلة الثانية
ع�رش التي تربط بني فوريل وريجيو
امييليا مل�سافة قدرها ( 229كيلومرت).

خطوة �أوىل ناجحة لدجوكوفيت�ش و�شارابوفا تن�سحب

بد�أ ال�رصبي نوفاك دجوكوفيت�ش امل�صنف
ثانيا ً وو�صيف البطل م�شواره يف دورة روما
الدولية ،بفوز �أول على الربيطاين �إلياز
بيديني  )7-2( 7-6و ،6-2والرو�سية
ماريا �شارابوفا تن�سحب ب�سبب الإ�صابة.
وحقق ديوكوفيت�ش ،بطل الدورة �أربع
مرات �آخرها عامي  2014و ،2015الفوز
الثالث على بيديني يف ثالث مواجهات
جمعت بينهما ،يف �ساعة و 45دقيقة ،علما ً
ب�أنه فقد �إر�ساله الأول يف املباراة واحتاج
�إىل �شوط فا�صل لك�سب املجموعة الأوىل.
وكانت مهمة دجوكوفيت�ش الذي فقد
الأ�سبوع املا�ضي لقب دورة مدريد

بخ�سارته يف ن�صف النهائي على يد
غرميه الإ�سباين رافاييل نادال� ،أ�سهل يف
الثانية وت�أهل �إىل الدور الثالث ليواجه
الإ�سباين روبرتو باوتي�ستا �آغوت الفائز
يف الدور الأول على الأوكراين �ألك�سندر
دولغوبولوف  6-4و� ،6-2أو الإ�سباين
الآخر بابلو كارينيو بو�ستا اخلام�س ع�رش
الذي �أق�صى الفرن�سي جيل �سيمون 6-3
و.6-3
وبلغ الأمريكي جاك �سوك والأملاين
�ألك�سندر زفرييف امل�صنفان يف املركزين
الثالث ع�رش وال�ساد�س ع�رش على التوايل
الدور الثاين �إثر فوز الأول على الأرجنتيني

خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة

�أتلتيكو مدريد �سيتخلى عن جنميه ل�ضم � 4صفقات مدوية

راقيا هذا
ق َّدم نادي �أتلتيكو مدريد� ،أدا ًء
ً
املو�سم ،و�أ�صبح الآن يفكر يف تدعيم �صفوف
الفريق خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة.
وي�سعى القطب الثاين للعا�صمة الإ�سبانية
مدريد ،لتجديد دماء الفريق من �أجل
املناف�سة على جميع الألقاب املحتملة يف
املو�سم املقبل.
ويتطلع �أتلتيكو مدريد� ،إىل تدعيم مركز ر�أ�س
احلربة مبهاجم من العيار الثقيل ،بالإ�ضافة
للتعاقد مع العبني ارتكاز يف و�سط امللعب،
ومدافع �شاب.
ومن �أجل �أن يربم �أتلتيكو مدريد ،كل هذه
ال�صفقات الواعدة ،يتعني عليه �أن يفتح
الباب� ،أمام خروج العبني �آخرين متواجدين
مع الفريق يف الوقت الراهن ،مثل الفرن�سي
كيفني جامريو ،والأرجنتيني نيكوال�س
جايتان.
وانتقل جامريو ،لأتلتيكو مدريد مقابل 32
مليون يورو ،لكنه مل يقدم الأداء املنتظر،

ً
ً
هدفا ،منهم 12
فقد �سجل 16
هدفا
بالدوري الإ�سباين ،وهدفني يف بطولة دوري
�أبطال �أوروبا ،وهدفني �آخرين يف ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا.
وبات جامريو يف طريقه للرحيل عن
�أتلتيكو مدريد ،الذي بد�أ م�شاوراته بالفعل
مع مهاجمني �آخرين ،حيث يرغب دييجو
�سيميوين ،املدير الفني للفريق ،يف التعاقد
مع �أليك�سي�س �سان�شيز ،جنم �أر�سنال
الإجنليزي.
وتر�شح ال�صحافة الإجنليزية ،مهاجم �إجنلرتا،
ونادي لي�سرت �سيتي ،جيمي فاردي ،لالن�ضمام
للأتلتي ،يف الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء
من فرن�سا عن اقرتاب �ألك�سندر الكازيت من
ارتداء قمي�ص الفريق املدريدي.
على اجلانب الآخر ،مل يقدم الأرجنتيني
أي�ضا ما هو منتظر منه ،ومل يربر قيام
جايتان � ً
�أتلتيكو مدريد بدفع مبلغ  25مليون يورو
مقابل احل�صول على خدماته ،ويبدو �أنه يف
أي�ضا.
طريقه للرحيل � ً

دييغو �شفارت�سمان  6-4و 1-6و،7-5
والثاين على اجلنوب �أفريقي كيفن
�أندر�سون  6-4و 4-6و.6-4
ال�سيدات ،اللواتي يخ�ضن يف روما
لدى
ّ
�إحدى دورات الـ"برميري" الإلزامية،
خرجت الأمريكية مادي�سون كيز العا�رشة
وو�صيفة بطلة الن�سخة الأخرية من الدور
الأول بخ�سارتها �أمام الأ�سرتالية داريا
غافريلوفا ال�صاعدة من الت�صفيات 6-2
و 5-7و.5-7
وكانت كيز خ�رست لقب العام املا�ضي
�أمام مواطنتها �سريينا ويليام�س التي
تغيب عن ن�سخة هذا العام ب�سبب احلمل.
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عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

قبل �إعالن اعتزاله كرة القدم

جنوم الكرة يودعون فيليب الم بكلمات م�ؤثرة

يخو�ض فيليب الم� ،أ�سطورة بايرن
ميونيخ الأملاين ،مباراته الأخرية مع الفريق
البافاري ال�سبت املقبل� ،أمام مناف�سه
فرايبورج ،يف ختام م�سابقة البوند�سليجا،
قبل �إعالن اعتزاله كرة القدم.
عاما)،
و�أعلن الم ،البالغ من العمر (ً 33
اعتزاله بنهاية املو�سم احلايل ،قبل نهاية
عقده مع بايرن ميونيخ مبو�سم واحد،
لي�سدل ال�ستار على م�سرية حافلة �سواء مع
ناديه �أو املنتخب الأملاين.

و�شارك الظهري الع�رصي يف  113مباراة مع
«املان�شافت»� ،سجل فيها خم�سة �أهداف،
قبل �أن يعلن اعتزاله الدويل عقب التتويج
بلقب ك�أ�س العامل يف .2014
وحقق الم عديد البطوالت مع بايرن
ميونيخ �إذ �أحرز لقب البوند�سليجا 8
مرات ،وك�أ�س �أملانيا  6مرات وك�أ�س
ال�سوبر الأملاين  3مرات ،بالإ�ضافة �إىل
دوري �أبطال �أوروبا ،وك�أ�س العامل للأندية
وال�سوبر الأوروبي مرة واحدة.

القائد اال�سطوري مييل ملوا�صلة امل�شوار

تريي مل يح�سم �أمره ب�ش�أن االعتزال من عدمه

ك�شف قائد ت�شل�سي جون تريي بعد م�ساهمته
يف قيادة فريقه اىل فوز احتفايل بلقب الدوري
االنكليزي على ح�ساب واتفورد ( )4-3يف
مباراة م�ؤجلة من املرحلة � ،28أنه مل يح�سم �أمره
ب�ش�أن اعتزاله يف نهاية املو�سم من عدمه.
ويخو�ض تريي الذي �سجل الإثنني الهدف
الأول لت�شل�سي املتوج باللقب اجلمعة املا�ضي
ثم �رسعان ما ت�سبب بعد حلظات بهدف التعادل
لواتفورد ،مباراته الأخرية يف الدوري بقمي�ص
النادي اللندين الأحد املقبل يف ختام املو�سم
�ضد �سندرالند.
وكرم املدرب الإيطايل انتونيو كونتي القائد
تريي ب�إ�رشاكه ا�سا�سيا االثنني للمرة الأوىل منذ
� 11سبتمرب املا�ضي ،ومنحه فر�صة ت�سجيل
هدفه الأول يف الدوري املمتاز منذ  16يناير
 2016والـ 67يف  716مباراة خا�ضها بقمي�ص
النادي اللندين الذي �أم�ضى فيه  22عاما و�أحرز

معه  15لقبا� ،أبرزها يف دوري �أبطال �أوروبا عام
.2012
ومبا �أنه بلغ ال�ساد�سة والثالثني من عمره،
كان من املتوقع �أن ي�سدل تريي ال�ستار
على م�سريته بعد املباراة الأخرية لفريقه يف
 27مايو احلايل �ضد اجلار اللدود ار�سنال يف
نهائي م�سابقة الك�أ�س الإنكليزية.
لكن قلب الدفاع مل يح�سم �أمره يف ظل
اهتمام بورمنوث و�سوانزي �سيتي الذي كان
يف الطاقم الفني لت�شل�سي وكان م�ساعدا
للمدرب الإيطايل كارلو ان�شيلوتي من 2009
اىل  ،2011بخدماته .
واعرتف ت�شل�سي �أن مباراة الأحد املقبل �ضد
�سندرالند التي �سي�سعى خاللها ت�شل�سي
لكي يكون �أول فريق يفوز بثالثني مباراة
يف الدوري من �أ�صل � ،38ستكون م�ؤثرة جدا
بالن�سبة له.

ال�صفقة قد حت�سم �إذا حقق "ال�شياطني احلمر" لقب الدوري الأوروبي

انتقال خامي�س رودريغيز �إىل مان�ش�سرت يونايتد مرهون بت�أهله لأبطال �أوروبا

ك�شفت تقارير �إعالمية �أن انتقال
الهداف الكولومبي خامي�س رودريغيز
من نادي ريال مدريد الإ�سباين �إىل نادي
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي مرتبط
بت�أهل اليونايتد �إىل م�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا املو�سم القادم.
وبح�سب �صحيفة "دون بالون" الإ�سبانية،

ف�إن جنم ريال مدريد
يريد االنتقال �إىل ٍ
ناد
ي�شارك يف بطولة دوري
�أبطال �أوروبا التي نال
لقبها العام املن�رصم،
وبلغ مباراتها النهائية
العام اجلاري ،لذلك
فهو يرتقب نهاية
البطولة القارية ،قبل
البت يف م�صري انتقاله
للإقامة يف م�رسح الأحالم
بـ "االولدترافورد".
مان�ش�سرت
وميتلك
يونايتد فر�صة �ضئيلة لإنهاء مو�سمه
�ضمن املراكز الأربعة الأوىل يف �سلم
ترتيب الدوري الإنكليزي املمتاز امل�ؤهلة
�إىل م�سابقة "�صاحبة الأذنني"  ،كونه يحتل
حاليا ً املركز ال�ساد�س مع وجود مباراة
م�ؤجلة ،على بعد جولة واحدة عن �إ�سدال

مناف�سات املو�سم .
هذا ووجد الهداف الكولومبي نف�سه جمرباً
على ترك النادي امللكي ،بعدما تراجعت
مكانته يف النادي منذ �شهر �سبتمرب من عام
 ، 2015خا�صة بعد جميء املدرب احلايل
للفريق الفرن�سي زين الدين زيدان ،الذي
�أخرجه من ح�ساباته التكتيكية ،و�أ�صبح ال
يعتمد عليه ب�شكل �أ�سا�سي .
يف املقابل ،ف�إن "اليونايتد" ومدربه
الربتغايل جوزيه مورينيو يبحثان عن �صانع
�ألعاب هجومي من الطراز الرفيع ،حيث
تتوفر يف النجم الكولومبي كافة ال�صفات
الفنية املطلوبة ،رغم �أن الالعب تراجع
عما كان عليه يف ناديي
م�ستواه مقارنة ّ
بورتو الربتغايل وموناكو الفرن�سي ،لكن
"ال�سبي�شل ون" ي�أمل �أن ي�ستعيد عافيته
الفنية من خالل تغيري الأجواء واالنتقال
لفريق ي�ضمن له اللعب �أ�سا�سيا ً.
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ر حممد نور
هاج

ق�صة ق�صرية

صانع القما�ش

ق�صة �

يف قدمي الزمان كان هناك رجل ي�صنع قما�ش للمراكب
ال�رشاعية ،وكان يق�ضي طوال العام يف عمله يقوم ب�صنع
كميات كبرية جد ًا من القما�ش حتي يبيعه لأ�صحاب املراكب
بعد ذلك ،ويف �سنة من ال�سنوات ،وبينما هو ذاهب لبيع
انتاج ال�سنة التي ق�ضاها يف �صناعة القما�ش� ،سبقة �أحد
التجار �إيل ا�صحاب هذه املراكب وباع لهم اقم�شته ،وعندما
و�صل الرجل �إيل هناك وجد اجلميع قد اكتفى و�أخذ ما يلزمة
من القما�ش ،فكانت ال�صدمة الكربي له� ،ضاع كل تعبه
وفقد جتارته و�أ�ضاع ر�أ�س ماله .
جل�س الرجل حزين يفكر يف حاله وماذا يفعل ليخرج
من هذا املازق الكبري ،وكان اجلميع حوله ي�سخرون منه
ومن و�ضعه املخزي ،اقرتب منه احد الرجال وقال �ساخر ًا
 :ا�صنع من قما�شك �رساويل وارتديها ،و�سار وهو يقهقه،
يف البداية انزعج الرجل امل�سكني كثري ًا من مزحة الرجل
الثقيلة الذي ي�سخر من حاله ،ثم بعد ذلك خطرت علي باله
فكرة رائعة ،وبالفعل فكر يف ان يقوم ب�صناعة ال�رساويل
لأ�صحاب املراكب من كل كمية القما�ش الكبرية التي معه،
ومن ثم يقوم ببيعها وي�أخذ الربح .
�صاح الرجل منادي ًا  :من يريد �رسوا ً
ال من قما�ش قوي يتحمل
طبيعة عملكم القا�سية ويقية الربد واملطر ؟ ف�أعجب النا�س
�رسيع ًا بال�رساويل القما�شية وقاموا ب�رشاءها ،فوعدهم
الرجل ب�صنع املزيد واملزيد يف ال�سنة املقبلة ،وهكذا بد�أ
يف العمل يف �صناعة ال�رساويل و�أدخل بع�ض التعديالت مثل
اجليوب لبع�ض النقود حتي ت�ستويف كل احتياجات العمال
ويف�ضلون ارتدائها دائماً ،وبهذه الطريقة متكن هذا الرجل
املكافح من حتويل الأزمة �إيل جناح �ساحق .
العربة من الق�صة  :الأزمة ال جتعل االن�سان يقف يف
مكانه ..لكن ا�ستجابتنا لها وردود افعالنا هي ما جتعلنا
نتقدم �أونرتاجع اىل اخللف

قدميا وحديثاً
ا�سماء البحار ً
البحر الأحمر
كان ي�سمى قدمي ًا بـ (بحر القلزم)
ترجمة مبا�رشة للكلمة اليونانية
�إريرثا ثاال�سا -
ا�سماء البحار �سبب ت�سميه
البحار ب�أ�سمائها ا�سماء البحار
قدمي ًا وحديث ًا
يعتقد البع�ض �أن �سبب هده
الت�سمية هي املرجان املوجود يف
�أ�سفله وهناك من يقول):
يعود �سبب ت�سمية البحر االحمر
بهذا اال�سم _ اىل وجود �أع�شاب
وطحالب بحرية ملونة  ,تطفو
على �سطح مياهه  ..هذه االع�شاب
والطحالب تعك�س لونا �أحمر
ملياه البحر  ,عند غروب ال�شم�س
 ,وانعكا�س �أ�شعتها على البحر .
وهناك فر�ضية �أخرى هي �أن
اال�سم قد �أتي من قبيلة حمري التي
كانت تقطن يف اليمن .و�أي�ضا
�أيد بع�ض العلماء الع�رصيني
نظرية �أن الأحمر هو ا�سم ي�شري

�إىل اجتاه اجلنوب ،كما
البحر اال�سود قد ي�شري �إىل
ال�شمال .وعلى �أ�سا�س هذه
النظرية بع�ض اللغات
الآ�سيوية ت�ستخدم ا�سماء
الألوان للإ�شارة �إىل
االجتاهات ال�ساماوية.
وقد كان هريودوت يف
املنا�سبة الواحدة ي�ستخدم
كلمة البحر الأحمر وبحر
اجلنوب ب�شكل متبادل
ويقول �أخرون �أن �سبب
ت�سميته بهذا اال�سم  ,يعود
اىل وجود �سال�سل اجلبال
عند �ساحله الغربي يف
اجلانب امل�رصي منه ..
وهذه اجلبال حمراء
داكنة تعطي ظاللها
املنعك�سة على �صفحة مياه البحر
لونا �أحمر لتلك املياه.
يبلغ طول البحر االحمر (1200
) ميل وعر�ضه ميال يف اجلزء

�إ�صطباحة ملاذا نلب�س ال�ساعة
باليد الي�سرى

حكم وامثال
حكم
ال�صرب
فا قد
•
ال�صرب قنديل بال
زيت.
• لي�س ال�شقاء �أن
تكون �أعمى بل ال�شقاء �أن
تعجز عن احتمال العمى.
�شجرة
• ال�صرب
جذورها مرة وثمارها
�شهية.
• �إن غدا لناظره
قريب.
• كم بني �صربٍ غدا
ِّ
وبني
للذل مجُ ْ تلب ًا..
َ
للعز
�صبرْ ٍ غدا
ِّ
يجتلب.
ُ

اجلنوبي منه � .أما يف اجلزء
ال�شمايل منه  ,فيبلغ عر�ضه ()130
ميال  ..والي�صب يف البحر االحمر
�أي نهر ..

رمبا جنيب ب�سلبية ب�أننا نلب�س
�ساعاتنا يف اجلهة الي�رسى متا�شيا
مع ما يفعل اجلميع ورمبا نفكر �أكرث
ونقول �أن جميع ال�ساعات م�صممة
لتلب�س يف اليد الي�رسى…
حيث �أن زر ت�سيري العقارب
يكون موجها لتتحكم به اليد
الأخرى…،،
لكن ملاذا فعل اجلميع ما نفعل؟؟
وملاذا ت�صنع ال�ساعات لتلب�س يف
اليد الي�رسى ؟؟
لنعرف ذلك علينا �أن نعود �إىل
الق�صة احلقيقية التي لن توجد �إال
يف الـ تـــــــاريخ!!!
بد�أت ق�صة ال�ساعات اليدوية �أوال
باخرتاع الناب�ض الرئي�سي وهو

لولب معدين يعد م�صدر الطاقة يف
ال�ساعات يف القرن اخلام�س ع�رش
عام  1868اخرتع باتيك فيليب
ال�ساعة املحمولة والتي �صممت
لتكون �أ�سورة ن�سائية مزودة ب�ساعة
مما يعني �أنها كانت عبارة عن
نوع من املجوهرات التي ال يلب�سها
الرجال!!
بعدها يف عام  1904طلب قائد
حربي من كارتري ت�صميم �ساعة
حممولة �سهلة اال�ستعمال �أثناء
املعارك واحلروب!
ف�أعد كارتري �ساعة اليد �سانتو�س
”  ”Santos wristwatchوكانت �أول
�ساعة يد م�صممة للرجال وكان �أهم
ما مييزها عمليتها.

برجك اليوم!..

برج احلمل� /ست�صبح �صدقاتك �أكرث عم ًقا
و�سوف ت�سرتجع مع �أ�صدقائك �أحداث وذكريات
ما�ضية ال تن�سى .يف و�سط املجموعات التي تنتمي
�إليها بالأخ�ص� ،سوف تت�شابك �سل�سلة �إجراءات
جماعية حيوية و�إيجابية ً
جدا و�سوف تقودك
ب�سرعة مذهلة �إىل هدفك .يجب �أن تتقبل كل
فرد على ما هو عليه ودع الطاقة ت�سري !
برج الثور /جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي مع
الأ�شخا�ص يف الوقت احلايل ،فالكل يبدو منجذبًا �إليك ،كما �أن ال�صالت التي قد يكون لها ت�أثريًا
�إيجابيًا على م�ستقبلك تظهر يف كل مكان .ت�أكد من �أنك ُت َق ِدر ه�ؤالء الأ�شخا�ص حق تقديرهم
وذلك للفوائد التي ت�أتي من خاللهم وكذلك لقيمتهم ال�شخ�صية.
برج اجلوزاء /طريقك يزداد �صعوبة �أكرث مما ت�صورت يف بادئ الأمر ،ورمبا هناك �شخ�ص
يحاول �إثنائك عن خطتك �أو حتى �إحباطك .ال تي�أ�س انظر �إىل الأمر ك�أنه عقبة واخترب �إرادتك.
دافع عن خططك وام�ض �إىل الأمام� ،أو حاول تكييف �أفكارك بحيث تتما�شى مع الظروف احلالية.
�إي من اخليارين �سوف يظهر ما �إذا كان هدفك واقعي وي�ستحق عناء الو�صول �إليه.
برج ال�سرطان� /أنت ناجح يف كل ما يخ�ص العمل ،والقرارات الهامة التي اتخذتها �أثبتت
�صحتها .لكن يجب �أن ت�أخذ الوقت الذي حتتاجه دائ ًما عند التفكري يف امل�شروعات� .أنت مفعم
باحليوية ،فا�ستمتع بوقتك اخرج �أو اكت�شف �أماكن جديدة .اطلب من الأ�صدقاء االن�ضمام �إليك
و�سف ي�ؤدي هذا �إىل رفع روحك املعنوية .يف املجمل� ،أنت ت�شعر بالقيادة والهدوء؛ ا�ستغل هذا يف
احلفاظ على م�ستوى �صحتك املمتاز.
برج الأ�سد /يبدو وك�أنك تقف �أمام م�شكالت ال ميكن التغلب عليها ،فال تي�أ�س! فقط عليك
تغيري منظورك للأ�شياء وعندئذ �سوف تبدو احللول وا�ضحة .ال تخف من طلب الن�صيحة! حياتك
اخلا�صة متقلبة ب�شدة يف الوقت احلايل .يجب �أن تتعامل مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء .حتتاج
�إىل ا�سرتخاء �أكرث .خذ ا�سرتاحة ً
بعيدا عن م�سئولياتك وا�ستمتع ببع�ض الوقت اخلا�ص بك .اقر�أ
كتابًا ً
جيدا �أو ا�ستمتع بحمام مريح.
ً
برج العذراء /اليوم �أنت مفعم باحليوية ،على الرغم من �أن هذا يرهقك بدال من �أن يدفعك
نظرا لقلقك الداخلي ،ي�صبح من ال�سهل ا�ستثارتك و�أنت الآن تف�ضل �أن تخبط ر�أ�سك
�إىل الأمامً .
يف احلائط� .إذا كنت ال ت�ستطيع كبت هذا االندفاع ،فقد جتد �أنك تتجادل مع اجلميع اليوم .حاول
�أن تتحمل ال�ضغوط الداخلية حتى متر هذه املرحلة.
برج امليزان /ال ميكن التغلب على العقبات التي تراها �أمامك يف الوقت احلايل �إذا حاولت
تغي مدخلك والتو�صل �إىل ا�سرتاتيجية جديدة و�أن
حلها بالطرق القدمية املعروفة .يجب �أن ِ رّ
ال ت�سمح للآخرين بتغيري ر�أيك �أو خططك كثريًا .يكمن احلل بداخلك ،فببع�ض الثقة بالنف�س
ت�ستطيع التغلب على هذه امل�شكالت والإم�ساك بزمام الأمور مرة �أخرى.
برج العقرب /الأمور اليوم تقع يف مكانها ال�سليم ،فمن حولك ال ي�ستطيعون جتاهل حما�سك
وحيويتك .يف العمل �أنت تنجز كل ما حتتاج �إليه ،ويكون با�ستطاعتك مترير الكثري من الأفكار
اجلديدة .حتى يف حياتك ال�شخ�صية ت�ستطيع اال�ستمتاع ب�أوقات �سعيدة نتيجة لالنطباع اجليد
الذي ترتكه على كل من تقابلهم .ا�ستمتع بهذه املرحلة من الإجناز ال�سهل والنجاح قبل �أن
تنتهي.
برج القو�س /يجب �أن ت�ستعد ملواجهة م�شكالت جديدة ،فالأمور لي�ست جيدة يف مكان العمل
و�أنت ال ت�ستطيع �إجناز �سوى القليل .ال جتعل ذلك يخيفك ،فهذه املراحل جتيء ثم تذهب .يف
حياتك اخلا�صة� ،أنت بحاجة �إىل دافع جديد ،ف�أنت ت�شعر �أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.
اك�سر قيود الروتني وافعل ً
�شيئا غري تقليدي.
برج اجلدي� /أنت مفعم باحليوية والن�شاط البدين والذهني؛ ا�ستخدم �إمكاناتك يف اتخاذ
القرار ال�سليم لتنفيذ خمططاتك والتقدم �إىل الأمام يف م�شروعاتك .لن يفيدك االكتفاء
بالأجماد املا�ضية وال�سلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها
وتتعر�ض لها ،فت�أكد من ا�ستغاللك لها بقدر الإمكان!
برج الدلو /حاليًا� ،أنت قادر على االندماج بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع ،وت�سود الأجواء
تناغم وتوافق من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات ترفيهية
مذهلة �أو يف العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
برج احلوت /هناك حلم ت�ضمره يف انتظار حتوله �إىل حقيقة ملمو�سة .انتهز الفر�صة لتحقيق
احللم الذي �سيغري من م�سار حياتك ب�شكل �إيجابي ولفرتة طويلة� .سيكون لأقاربك و�أ�صدقائك رد
فعل �إيجابي جتاه التغيري الذي ت�سعى �إليه و�سوف ي�ساندونك على طول اخلط.
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