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القا�ش بركة :ان�شطة فعالة
حلفظ املياه وحماية الرتبة
�أُعلن يف االجتماع الذي جرى لتنفيذ الربامج املو�ضوعة يف مديريات
من�صورة ،دقي واعايل القا�ش ،بان االن�شطة املنتظمة فيما يتعلق
بحفظ املياه وحماية الرتبة مب�شاركة جماهريية وا�سعة كانت فعالة
ومثمرة.
واو�ضحت االجتماعات التي انتظمت يف تلك املديريات ،بان هذه
االن�شطة لعبت دورا كبريا يف ا�ستقرار االرا�ضي وزيادة االنتاج الزراعي،
مما ي�ؤدي ذلك اىل الدفع بتلك االعمال بتنظيم اكرث دقة وهمة.
وا�شار االجتماع اىل ت�سيري ان�شطة اخرى ناجحة متثملة يف تن�شئة
وتوجيه ال�شباب وجتميع القرى ،واكتمال اخلدمات االجتماعية وت�سهيل
انتخابات مدراء ال�ضواحي ،وتعزيز الدخل وتوزيع االرا�ضي الزراعية.
يف اخلتام قدمت دعوة الجناز الربامج املو�ضوعة وتعزيز تن�سيق
اعمال كافة اجلهات للحفاظ على اال�شجار واحلياة الربية.

ماي مني :انتخابات ق�ضاة املحاكم
االهلية وجلان ال�صلح

وقعت ارتريا واملجر يف
التا�سع والع�رشين من يناير
اجلاري يف مدينة بوداب�ست
اتفاق على تعزيز التعاون
الثنائي بينهما.
جرى ذلك االتفاق يف اطار
زيارة عمل ر�سمية قام بها
وفد احلكومة االرترية رفيع
امل�ستوى بقيادة معايل وزير
ال�شئون اخلارجية عثمان
�صالح ،وم�ست�شار الرئي�س
ال�سيد /مياين قرب�آب التي

ا�ستغرقت ثالثة ايام.
حيث التقى الوفدوزير
خارجية املجري ال�سيد/
بيرت �شيزارتو الذي عرب عن
تهنتئه احلارة التفاق ال�سالم
املوقع بني ارتريا واثيوبيا،
واعرب عن امله الكبري يف ان
يخلق ذلك اجواء منا�سبة
من اجل التعاون وال�رشاكة
الفعالة.
ويف الفرتة التي يق�ضيها
وفد احلكومة االرترية عايل
امل�ستوى يف بوداب�ست يلتقي

مع خمتلف امل�س�ؤولني يف
الدولة والتجار.

جرت يف مديرية ماي مني
انتخابات ق�ضاة املحاكم االهلية
وجلان ال�صلح ملحكمتي بلدة ماي
مني وماي غورزو.
وقد مت انتخاب ثالث ق�ضاة يف
ماي غورزو وخم�سة ق�ضاة يف
بلدة ماي مني ا�ضافة اىل جلان
ل�صلح.
وقال املدير التنفيذي الدارة

مديرية ماي مني ال�سيد /كداين
فروي ،ان الهدف من االنتخابات
ت�أمني ح�صول ال�سكان علىخدمات
العدل وجلان ال�صلح عن قرب من
الق�ضاة الذين انتخبوهم.
ومبوجب االنتخابات التي جرت
يف � 17ضاحية ،فقد مت خف�ص
املحاكم االهلية من ع�رشة اىل
ت�سعة حماكم.

انتخابات جلان ال�صلح يف املحاكم االهلية باالقليم االو�سط ت�سري جيداً

انخفا�ض ن�سب اجلرمية يف ت�سني
قال قائد مركز �رشطة مديرية ت�سني املالزم امناي زودي ان اجلهود
ال�شعبية وال�رشطية�ساعدت على خف�ض ن�سب اجلرائم واملخالفات
العام املا�ضي.
واو�ضح لدى لقائه الطالب ان اجلرائم اتخف�ضت بن�سبة 47%
واملخالفات بن�سبة  35%مقارنة بعام .2017
ودعا املجتمع عامة وال�شباب خا�صة لتعزيز تعاونهم حتى يتم
خف�ض هذه الن�سب اىل ادنى م�ستوى.
واو�ضح عن وقوع  87حادث مروري يف املديرية العام املا�ضي
 ،ا�سفر عن م�رصع � 12شخ�صا وا�صابة  51بجروح واتالف ممتلكات
بحوايل مليون نقفة ،م�شريا اىل ان املخالفات املرورية من اجلرائم
التي تعترب االكرث .

�رصح امل�شاركون والتنفيذيون بان
انتخبات جلان ال�صلح التي انتظمت
يف الـ  22من يناير اجلاري يف االقليم
االو�سط اجنزت ب�شكل جيد.
و�ست�شهد االنتخابات امل�ستمرة
حتى ال�سابع ع�رش من فرباير القادم
يف  16مديرية  48حمكمة.
يف اخلتام �ست�شهد مديريتي �رسجقا
وقاال نفحي كل واحدة منها  12حمكمة

ومديرية بريخ  9ويف  13مديريات
العا�صمة ا�سمرا  15حمكمة.
وذكر املواطنون بان دور وا�سهامات
جلان ال�صلح تلعب دور ًا كبري ًا يف
جناح عملية التحكيم وار�ساء الوئام
واملودة  ،مو�ضحني ب�أنهم ين�شطون
بهمة ووعي النتخاب ق�ضاة اكفاء من
اجل اجناح العملية االنتخابية.

يذكر بان وزارة العدل قامت
العام املا�ضي بتنظيم حمالت توعية
مكثفة على م�ستوى املديريات الكرث
من  60الف مواطن متهيدا لهذه
االنتخابات.
وقد علم باجراء انتخابات مماثلة
يف االقاليم االخرى.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

النواب الربيطانيون ي�صوتون على تعديل يطلب تغيري اتفاق بريك�ست فنزويال:املحكمة العليا متنع غوايدو من مغادرة
البالد وجت ّمد
ح�ساباته امل�صرف ّية

�صوت النواب الربيطانيون اول
ام�س الثالثاء على تعديل يطلب
تغيري اتفاق بريك�ست الذي مت
التفاو�ض يف �ش�أنه مع االحتاد
االوروبي ،وخ�صو�صا تغيري بند
يهدف اىل جتنب العودة اىل حدود
فعلية بني مقاطعة ايرلندا ال�شمالية
وجمهورية ايرلندا.
وقبل الت�صويت على التعديل الذي
ايده  317نائبا مقابل  301عار�ضوه،
اعتربت رئي�سة الوزراء ترييزا ماي
ان هذا التعديل الذي طرحه املحافظ
غراهام برادي �سيمنحها "تفوي�ضا"
للتفاو�ض جمددا ،االمر الذي ال تزال
بروك�سل ترف�ضه قبل �شهرين من
موعد بريك�ست.
حذّ
متحدث با�سم
ر
�إىل ذلك،
ّ
رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد
تو�سك الثالثاء املا�ضي ب�أن اتفاق
التو�صل �إليه بعد
بريك�ست الذي مت
ّ
مفاو�ضات بني بريطانيا والتكتّل

"غري قابل لإعادة
التفاو�ض".
املتحدث
وقال
ّ
حث
"نوا�صل
مة
حلكو
ا
الربيطانية على
تو�ضيح نواياها،
يف �أقرب وقت
ممكن ،بالن�سبة
للخطوات التالية
تنوي
التي
اتّ خاذها".
وتابع �أن "اتفاق اخلروج يبقى
الطريق الأف�ضل والأوحد ل�ضمان
خروج منظّ م للمملكة املتّحدة من
االحتاد الأوروبي".
و�أ�ضاف املتحدث �أن "�شبكة الأمان
هي جزء من اتفاق اخلروج ،وهو
اتّ فاق غري قابل لإعادة التفاو�ض".
املتحدث موقف االحتاد
وكرر
ّ
الأوروبي ب�أن الأع�ضاء الآخرين

ب�إمكانهم تعديل الإعالن ال�سيا�سي
الذي �صدر مع اتفاق اخلروج.
قدمت
وقال املتحدث �إنه يف حال ّ
بريطانيا "طلبا معقوال" لإرجاء
موعد دخول بريك�ست ح ّيز التنفيذ
�إىل ما بعد  29مار�س ووافقت
الدول الأع�ضاء على هذا الطلب
بالإجماع ،عندها ميكن ت�أجيل موعد
اال�ستحقاق.

العليا
املحكمة
منعت
الفنزويلية الثالثاء املعار�ض
خوان غوايدو ،الذي �أعلن
رئي�سا بالوكالة ،من
نف�سه
ً
وجمدت ح�ساباته
مغادرة فنزويال
ّ
امل�رصفية.
قال رئي�س املحكمة مايكل
مورينو �إن رئي�س اجلمعية الوطنية
الفنزويلية البالغ من العمر 35
عاما "ممنوع من مغادرة البالد حتى
ً
ريا �إىل
انتهاء التحقيق" الأويل ،م�ش ً
�أن املحكمة قررت � ً
أي�ضا "جتميد
ح�ساباته امل�رصفية".
ت�أتي هذه اخلطوة بعدما �أعلنت
الواليات املتحدة يف وقت �سابق �أنها

�سلمت غوايدو ال�سيطرة على ح�سابات
الواليات املتحدة امل�رصفية يف
فنزويال ملنع الرئي�س نيكوال�س
مادورو من اال�ستيالء عليها يف حال
خروجه من ال�سلطة.
و�رصح غوايدو االثنني �أنه �سيطر
على الأ�صول الأجنبية يف فنزويال
ملنع مادورو من �إفراغ "اخلزينة".
وكان غوايدو املدعوم من الواليات
رئي�سا لفنزويال
املتحدة �أعلن نف�سه
ً
بالوكالة يف  23يناير.

قتلى وجرحى بهجوم على مركز لل�شرطة بباك�ستان ميامنار :حزب �سو ت�شي يقرتح جلنة لتعديل الد�ستور
قتل �رشطيان و�أ�صيب � 20شخ�صا
على الأقل� ،إثر تفجري نفذه �أربعة
م�سلحني على ق�سم لل�رشطة يف جنوب
غرب باك�ستان اول ام�س الثالثاء،
خالل اختبار للقبول بال�رشطة .وفق
ما �أعلن م�س�ؤولون.
و�أفادت تقارير �أولية ب�أن
امل�سلحني فجروا قنبلة يدوية عند
مدخل مكتب نائب مفت�ش ال�رشطة يف
مقاطعة لوراالي يف بلوخ�ستان ،وهو
�إقليم جنوبي م�ضطرب �شهد �سل�سلة من
هجمات املت�شددين.
وفتح امل�سلحون النار بعد ذلك

على ال�رشطة واملتقدمني
لالختبار.
كبري
�ضابط
وقال
بال�رشطة يدعى عطاء الله
"اجلي�ش و�سالح احلدود
وال�رشطة يقومون بعملية
مت�شيط يف املنطقة".
وهذا �أحدث هجوم يف
بلوخ�ستان� ،أكرب �أقاليم
باك�ستان و�أفقرها ويقع
يف و�سط املمر االقت�صادي
ال�صيني الباك�ستاين ،وهو م�رشوع
الأ�سا�سية
للبنية
ا�سرتاتيجي
والتنمية.

وقتل ما ال يقل عن �أربعة من قوات
الأمن هذا ال�شهر يف هجوم على قاعدة
تدريب ل�سالح احلدود يف لوراالي.

على منجم اىل  84قتيل
الربازيل :ارتفاع ح�صيلة انهيار �سد ّ
�سد
ارتفعت ح�صيلة �ضحايا انهيار ّ
يف منطقة برومادينيو يف جنوب �رشق
الربازيل �إىل  84قتيلاً  ،لتنخف�ض
بالتايل ح�صيلة املفقودين �إىل ،276
الدفاع املدين اول
بح�سب ما �أعلن ّ
ام�س الثالثاء.
قال اللفتنانت كولونيل فالفيو
الدفاع
املتحدث با�سم
غودينيو،
ّ
ّ
املدين يف والية مينا�س جرياي�س،
�شخ�صا
التعرف �إىل جثث 42
�إنّ ه مت
ً
ّ
ّ
بعد خم�سة �أيام من عملية بحث مكثف

و�سط الوحول.
وقعت الكارثة يف 25
يناير عندما ت�س ّبب انزالق
ال�سد يف منجم
للرتبة بانهيار
ّ
للحديد اخلام قرب مدينة
بيلو �أوريزونتي عا�صمة والية
مينا�س جرياي�س.
وكانت والية مينا�س جرياي�س
ت�رضرت يف  2015جراء انهيار
�سد منجمي �آخر قريب من ماريانا،
التي تبعد  120كلم من برومادينيو،

و�أ�سفر عن  19قتيلاً  ،وت�سبب بكارثة
بيئية غري م�سبوقة يف البالد.

ا قرت ح
ا حلز ب
احلاكم يف
ميا منا ر
خطو ا ت
نحو
تعد يل
الد�ستور،
يف �أبرز
ٍ
حتد ي�شكله
احلزب منذ ثالث �سنوات لهيمنة
اجلي�ش على ال�سيا�سة ،والواردة يف
الد�ستور.
وقد يفاقم هذا االقرتاح التوتر بني
اجلي�ش وحزب «الرابطة الوطنية
من �أجل الدميوقراطية» بزعامة
�أونغ �سان �سو ت�شي ،يف ظلّ اختالف
اجلانبني على الد�ستور منذ الفوز
التاريخي ال�ساحق الذي حققه احلزب
يف انتخابات نُ ظمت عام .2015
وي�أتي االقرتاح املفاجئ لتعديل
الد�ستور يف وقت يواجه القادة
املدنيون والع�سكريون �ضغوط ًا دولية
متزايدة ،نتيجة حملة قمع �شنّها
اجلي�ش على م�سلمي �أقلية الروهينغا
عام � 2017س ّببت فرار � 730ألف ًا منهم
�إىل بنغالد�ش املجاورة.
وقال رئي�س الربملان تي خون
ميات �إن �أونغ كي نيونت ،وهو نائب
قدم «اقرتاح ًا
عن احلزب احلاكمّ ،
طارئ ًا» لت�شكيل جلنة برملانية

يل
لتعد
ا لد �ستو ر .
ورف�ض رئي�س
ا لرب ملا ن
ا عرت ا �ض
ا لنا ئب
ا لع�سكر ي
اجلرنال مونغ
على
مونغ
�أن االقرتاح
لف
خما

للقواعد الإجرائية.
معلوم �أن د�ستور  2008الذي �صيغ
خالل احلكم الع�سكري ي�ضمن للجي�ش
ربع مقاعد الربملان ،ويحتاج
تعديله �إىل �أ�صوات تزيد على  75يف
املئة ،وهذا ما مينح اجلي�ش �سلطة
نق�ض القرارات .كذلك ميكّ ن الد�ستور
اجلي�ش من ال�سيطرة على الوزارات
الأمنية الرئي�سة ،مبا فيها الدفاع
والداخلية.
ومينع الد�ستور �أي�ض ًا �سو ت�شي من
�أن ت�صبح رئي�سة للبالد� ،إذ يحظّ ر
ّ
تر�شح �أي �شخ�ص للمن�صب يكون
ً
متزوجا من �أجنبي �أو لديه �أبناء
�أجانب .ول�سو ت�شي ابنان من زوجها
الأكادميي الربيطاين الراحل.
وخالل نحو � 3سنوات ،حتكم
�سو ت�شي البالد من خالل من�صب
جديد «يفوق من�صب الرئي�س» ،وهو
م�ست�شار الدولة.

 62حركة احتجاجية و�إ�ضرابات يف �إيران خالل � 3أ�سابيع اليونان :الربملان يوافق على ت�سمية مقدونيا ال�شمالية
�أعلنت معاقل االنتفا�ضة من
منا�رصي منظمة جماهدي خلق داخل
�إيران �أن �رشائح خمتلفة من املواطنني
الإيرانيني نظموا ما ال يقل عن 62
حركة احتجاجية و�إ�رضابات خالل
الأ�سبوع الثالث من ال�شهر اجلاري،
 .وقالت زعيمة املقاومة الإيرانية
مرمي رجوي� ،إن القوات القمعية
حتاول عبث ًا من خالل فر�ض القيود
واعتقال بع�ض من املحتجني �أن توقف
هذه االحتجاجات .ودعت املواطنني
وبخا�صة الن�ساء وال�شباب �إىل دعم
«تتوا�صل
قائلة:
االحتجاجات،
االحتجاجات والتظاهرات وانتفا�ضة
قطاعات ال�شعب املختلفة جنب ًا �إىل
جنب ن�شاطات معاقل االنتفا�ضة حتى
الن�رص النهائي».

�إىل ذلك ،تعهدت �إيران «حت�سني
دقة» �صواريخها ،م�ؤكدة يف الوقت
ذاته �أنها ال تعتزم زيادة مداها.
جاء ذلك بعدما ح ّذرت باري�س
طهران من عقوبات «�صارمة»� ،إن مل
يتح ّقق �أي تق ّدم يف حمادثات لتقلي�ص
برناجمها البالي�ستي ،ال �س ّيما بعد
حماولة �إيرانية فا�شلة لإطالق قمر
ا�صطناعي قبل �أ�سبوعني ،اعتربتها
الواليات املتحدة وحلفا�ؤها تغطية
م�ساع لتطوير �صواريخ بالي�ستية
على
ٍ
عابرة للقارات.
وكان قائد «احلر�س الثوري» الإيراين
اجلرنال حممد علي جعفري �أعلن عام
� 2017أن املر�شد علي خامنئي ح ّدد
مدى �صواريخ بالده ب�أل َفي كيلومرت.
لكنّ نائب ًا جلعفري ح ّذر يف العام ذاته
من �أن طهران �ستزيد مدى �صواريخها
�إىل �أكرث من �أل َفي كيلومرت� ،إذا ه ّددتها
�أوروبا .وقال �أمني املجل�س الأعلى
للأمن القومي الإيراين علي �شمخاين:
«لي�ست لدى �إيران قيود علمية �أو
ت�شغيلية لزيادة مدى ال�صواريخ

الع�سكرية ،ولكنها تعمل با�ستمرار،
اعتماد ًا على عقيدتها الدفاعية،
لتح�سني دقة ال�صواريخ ،ولي�ست
لديها � ّأي نية لزيادة مداها».
و�أعلن �أن طهران �ستوا�صل العمل
على التكنولوجيا لـ «حت�سني
حياة املواطنني وزيادة قدرتها
التكنولوجية» ،وتابع�« :سنتابع يف
�شكل ج ّدي تطوير برناجمنا الف�ضائي.
ال ميكن بلوغ خطة تنمية �شاملة ،من
دون امتالك علوم ف�ضاء حملية .ال�ضجة
الإعالمية التي تثريها و�سائل �إعالم
غربية والكيان ال�صهيوين ،يف ربط
الربامج الف�ضائية لإيران بتطوير
قدراتها ال�صاروخية ،ت�ستهدف ت�ضليل
الر�أي العام العاملي».
�أما وزير الدفاع الإيراين اجلرنال
�أمري حامتي ف�شدد على �أن القدرات
ال�صاروخية لبالده «غري قابلة
للتفاو�ض ب�أي �شكل» ،وزاد« :لدى
�إيران مقدرة ا�سرتاتيجية �ضخمة ،يجب
احلفاظ عليها».

وافق الربملان اليوناين ب�أغلبية
حمدودة على تغيري ا�سم مقدونيا �إىل
"مقدونيا ال�شمالية" ،وذلك بعد 28
عاما من اخلالف ،مما ميهد الطريق
�أمام هذا البلد للدخول يف االحتاد
الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي.
و�صدق الربملان اليوناين ،يوم
اجلمعة ،على اتفاقية �أبرمتها
اليونان مع مقدونيا ال�شمالية يف
يونيو املا�ضي ،و�سط جل�سة �صاخبة
تخللتها م�شادات كالمية وانتهت
ب�إقرار االتفاقية.
و�صوت ل�صالح االتفاقية 153

نائبا مقابل  ،146وامتناع
نائب واحد ،بعد � 3أيام
من النقا�شات .وكان
من ال�رضوري �أن حت�صل
االتفاقية على موافقة 151
نائبا لتدخل حيز التنفيذ.
ويعود اخلالف يف
الت�سمية بني مقدونيا
واليونان� ،إىل وجود �إقليم
يف اليونان يحمل ا�سم
مقدونيا ،الذي ولد فيه
الإ�سكندر املقدوين ،وهو �أحد ملوك
مقدونيا الإغريق.
وكانت مقدونيا جزءا من
يوغو�سالفيا ،ونالت ا�ستقاللها بعد
انهيار االحتاد اليوغو�ساليف وتفككه
نتيجة �سل�سلة من اال�ضطرابات
وال�رصاعات ال�سيا�سية يف بدايات عقد
الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
ورحبت دول �أوروبية والواليات
املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي ب�إقرار
الربملان اليوناين االتفاقية.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()87

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

الكويت �:إ�شادات بال�شيخ �صباح يف الذكرى  13لتوليه احلكم الرئي�س التون�سي يتهم رئي�س احلكومة بـ"التم�سك بال�سلطة"

حتتفل دولة الكويت ،مبرور 13
عاما على تويل ال�شیخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح مقالید احلكم يف
البالد .وت�سلم امري الكويت مهامه
ر�سميا يف التا�سع والع�رشين من
�شهر يناير  ،2006و�سبق له وان
ت�سلم العديد من املهام الر�سمية
ابرزها من�صب وزير اخلارجية،
ووزير االعالم ،ونائب رئي�س
جمل�س الوزراء ثم رئي�س جمل�س
الوزراء.
واعترب رئي�س جمل�س االمة
الكويتي ،مرزوق الغامن ،يف هذه
املنا�سبة �أن "هناك عالقة ذات
خ�صو�صية متفردة بني الكويتيني
بكافة �أطيافهم وبني حاكمهم تقوم
على �أ�سا�س ار�ساء دعائم العدل
واحلقوق من جهة ر�أ�س ال�سلطة
والدعم وامل�ؤازرة والتفوي�ض
الدميقراطي الواثق من جهة
ال�شعب ".و�أ�ضاف الغامن ان "هذه
املعادلة املتوازنة وال�شفافة هي
عنوان عهد �سمو االمري ال�شيخ
�صباح االحمد اجلابر ال�صباح
والذي ي�شكل امتدادا لعهود حكام

الكويت املتعاقبني �سواء يف
مراحل ال�شورى التاريخية او
يف مرحلة العهد الد�ستوري
احلديث" .و�أ�شار "�إىل ان ذكرى
تويل �سمو االمري مقاليد احلكم
هي منا�سبة يجب فيها اعادة
التذكري بحقيقتني ا�سا�سيتني،
وهما ان �سموه ي�شكل ر�صيدا
ا�سرتاتيجيا و�صمام امان للبالد
بخربته وحنكته واحلقيقة الثانية
ان امل�ؤازرة ال�شعبية العفوية
والثقة املطلقة بر�ؤى �سمو االمري
متثالن �رشطا ا�سا�سيا العانة
�سموه على العبور بالبالد اىل بر
االمان يف ظل املخا�ضات االقليمية
والدولية املتقلبة" مو�ضحا" ،اننا
ككويتيني نعرف اكرث من غرينا
مقدار اجلهد والطاقة التي يبذلها
�سمو االمري لتح�صني الكويت من
كل خماطر ال�رصاعات واالحرتابات
التي جتري باملنطقة دون توقف،
ومن هنا يقوم الكويتيون بتقدمي
كل �صنوف الدعم ال�شعبي ل�سموه
لتمكينه من اداء مهامه ور�سالته
كو�سيط عادل وكحكم نزيه وكقائد

توقيف زعيم املعار�ضة يف الكامريون

�أوقفت ال�سلطات الكامريونية
الإثنني املا�ضي زعيم املعار�ضة
موري�س كامتو ،الذي يرف�ض االعرتاف
بنتائج االنتخابات الرئا�سية الأخرية
يف البالد ،بح�سب ما �أعلن م�س�ؤول
كبري يف حزبه .قال نائب رئي�س
حركة "نه�ضة الكامريون" �إميانويل
�سيمه � ّإن "كامتو �أوقف يف منزل
(املنا�رص) الربت دزونغانغ" ،م�ؤك ًدا
معلومات كان �أوردها م�صدر يف دواال.
و�أو�ضح �سيمه لوكالة فران�س بر�س � ّأن
ال�رشطة �أوقفت دزونغانغ واالقت�صادي
كري�ستيان �إيكوكا خالل مداهمتها
للمنزل .ورف�ضت ال�سلطات املحلية
التعليق على �أ�سئلة فران�س بر�س حول
ما جرى الإثنني املا�ضي .جتمع نحو

�أعلن رئي�س حكومة الوفاق الليبية
فايز ال�رساج �،أن حكومته تبذل «كل ما
يف و�سعها» لتح�سني الأو�ضاع الإن�سانية
يف مراكز �إيواء املهاجرين التي تنتقدها
الأ�رسة الدولية بانتظام .وقال خالل
زيارة ر�سمية اىل فيينا حيث التقى
امل�ست�شار �سيبا�ستيان كورتز والرئي�س
�ألك�سندر فان دير بيلن «نبذل كل ما يف
و�سعنا يف �إطار و�سائلنا االقت�صادية
والأمنية».
و�أ�ضاف ال�رساج «�إننا م�ستعدون للعمل
مع كل الأطراف �أكانت دولية �أم حملية».
وتتعر�ض ليبيا النتقادات من املفو�ضية
العليا لالجئني ومنظمات غري حكومية
لل�رشوط االن�سانية ال�سائدة يف مراكز
الإيواء التي ينقل �إليها املهاجرون
الذين يتم اعرتا�ضهم يف البحر املتو�سط
�أثناء حماولتهم الو�صول �إىل �أوروبا.
و�أو�ضح ال�رساج« :بالطبع الو�ضع لي�س
مثالي ًا يف هذه املراكز هناك الكثري من
التحديات وامل�شاكل .لكن علينا �أن
نتذكر �أن هناك �أكرث من � 800ألف مهاجر
غري �رشعي يف ليبيا لكن يف مراكز
الإيواء ال يتخطى عددهم � 20ألف ًا».
وتابع« :يجب حل امل�شكلة من جذورها
من خالل تعزيز التعاون مع الدول
التي يتحدر منها» املهاجرون من خالل
اتفاقات لإعادتهم .و�أكد م�ست�شار النم�سا
�أن بالده �ستدعم ليبيا لكي «ال تكون بعد
اليوم بلد ًا مير عربه» املهاجرون.
و�أ�ضاف« :لدينا م�صلحة �أ�سا�سية يف
�ضمان �أمن وا�ستقرار وتنمية ليبيا»،

ان�ساين يف منطقة ت�شهد كافة انواع
العبث ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي".
رئي�س جمل�س الأمة ،ر�أى "ان اوىل
امل�س�ؤوليات التي علينا ككويتيني
القيام بها هي العمل دون هوادة
لتح�صني جبهتنا الداخلية وتر�سيخ
الوحدة الوطنية �سيا�سيا وجمتمعيا
لنكون خري عون ل�سموه يف �سعيه
الد�ؤوب لتعزيز اجواء اال�ستقرار
ال�سيا�سي داخليا وخارجيا".
وتلقى امري الكويت �أي�ضا ر�سالة
تهنئة من ال�شيخ نا�رص �صباح
الأحمد ال�صباح النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدفاع،
�أ�شاد خاللها بالإجنازات املحققة،
م�ؤكدا "البقاء على العهد يف الذود
عن تراب الوطن بكل ٍ
غال ونفي�س".

� 300شخ�ص �أمام منزل دزونغانغ ،
عاما ،ما
بعد توقيف كامتو البالغ ً 64
دفع ال�رشطة �إىل �إطالق النار يف الهواء
لتفريقهم .وكانت ال�سلطات قد اوقفت
�شخ�صا �شاركوا
ال�سبت املا�ضي117 ،
ً
�ضمت مئات
يف م�سريات غري مرخ�صة ّ
الأ�شخا�ص يف عدد من مدن البالد.

وحتدثت ال�سلطات عن "حماولة
لزعزعة اال�ستقرار يف الكامريون".
جرت االعتقاالت خالل تظاهرات نظمها
حزب كامتو  ،الذي خا�ض انتخابات
رئا�سية جرت يف ال�سابع من �أكتوبر،
لكنّه ال يعرتف بالنتيجة الر�سمية
التي �أقرها املجل�س الد�ستوري.
وي�ؤكد املر�شح ال�سابق حلركة
نه�ضة الكامريون فوزه ،بعدما جاء
ر�سم ًيا يف املرتبة الثانية بح�صوله
على  14.2باملئة من الأ�صوات ،بعد
الرئي�س بول بيا (  71.2باملئة) الذي
توىل بذلك الرئا�سة لوالية �سابعة
على التوايل.
ي�ست�أثر بول بيا منذ  1982باحلكم يف
الكامريون ،م�ستفي ًدا من دعم اجلي�ش
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واحلركة
الدميوقراطية لل�شعب الكامريوين
التي �أ�س�سها يف العام .1985

م�شدد ًا على �رضورة الت�صدي لتنظيم
«داع�ش» و «مهربي الب�رش» .وعرب عن
«�إمتنانه الكبري» لعمل عنا�رص خفر
ال�سواحل الليبي «الذين متكنوا من �إنقاد
� 20ألف �شخ�ص يف البحر و�إعادتهم �إىل
ليبيا» .وقال فان دير بيلن« :يف الظروف
احلالية يجب عدم نقل الالجئني �إىل هذه
املراكز .لكن هذا ر�أي خا�ص».

ويف حديث لوكالة الأنباء النم�سوية،
اعترب ال�رساج الإنتقادات الأوروبية
لليبيا يف جمال الهجرة «غري مقبولة».
وقال« :ندعو الدول التي يهمها و�ضع
املهاجرين يف مراكز الإيواء مل�ساعدتنا
مبا�رشة �إما من خالل ا�ستقبالهم يف
بلدانهم �أو م�ساعدتنا لإعادتهم �إىل
بلدانهم».

ال�سراج :نبذل ً
جهودا لتح�سني مراكز �إيواء املهاجرين

اجلزائر وفرن�سا تتفقان على ت�سليم املطلوبني ق�ضائياً

وقعت اجلزائر وفرن�سا اتفاق ًا لت�سليم املطلوبني بني البلدين وتندرج يف �إطار
«ع�رصنة» اتفاقاتهما الق�ضائية ،بح�سب مرا�سل وكالة «فران�س بر�س» .ويحل
االتفاق الذي وقعه وزير العدل اجلزائري الطيب لوح ونظريته الفرن�سية نيكول
بيلوبيه حمل اتفاق �سابق يعود لعام  ،1964وي�أتي ا�ستكما ًال التفاق التعاون
الق�ضائي يف املجال اجلنائي املوقع يف باري�س يف �أكتوبر  ،2016والذي دخل
حيز التنفيذ يف  1مايو املا�ضي .و�أو�ضح الوزيران �أن هذا االتفاق «يتما�شى
مع احرتام حقوق الإن�سان و�ضمان احلريات الأ�سا�سية وحماية املعطيات
ال�شخ�صية» ،بح�سب ما نقلت عنهما وكالة الأنباء اجلزائرية .وجتري اجلزائر
وفرن�سا حالي ًا مفاو�ضات ب�ش�أن اتفاق ثالث حول التعاون الق�ضائي يف الق�ضايا
املدنية والتجارية .وقال لوح �إن مكافحة اجلرمية «تقت�ضي ت�ضامن ًا دولي ًا
حقيقي ًا ملواجهة الأخطار ذات الأثر ال�سلبي على ال�سلم والأمن واال�ستقرار يف
املجتمعات وحتى على �سري الدميوقراطيات على املدى الطويل ،و�إن ذلك يتطلب
تعاون ًا ق�ضائي ًا هو ال�ضامن الحرتام مبادئ حقوق الإن�سان و�ضمان احلريات
الأ�سا�سية واحرتام تنوع الثقافات واحل�ضارات» .و�أو�ضحت الوزيرة الفرن�سية
«يتوج مفاو�ضات ا�ستمرت � 6سنوات» ،مربرة طول هذه املدة
�أن هذا االتفاق
ّ
بـ»تعقيدات امل�سائل الق�ضائية املطروحة وح�سا�سيتها» .وقال لوح �إن الطرفني
تعهدا «ب�أن ي�سلم كل منهما للآخر الأ�شخا�ص املتابعني �أو املحكوم عليهم
من طرف �سلطتيهما الق�ضائيتني املخت�صتني» .ويحتاج االتفاق �إىل م�صادقة
الربملانني اجلزائري والفرن�سي لي�صبح نافذ ًا ،ويعطي البلدين حق رف�ض ت�سليم
رعاياهما .وا�ستقبل وزير العدل اجلزائري نظريته الفرن�سية التي و�صلت �أول
من �أم�س �إىل اجلزائر .و�أ�شار لوح �إىل �أن املحادثات مع بيولبيه تناولت «تنفيذ
الإنابات ال�صادرة عن الهيئات الق�ضائية يف البلدين وتنفيذ الأحكام ال�صادرة عن
هذه الهيئات ،عالوة على تقييم التعاون الثنائي يف املجال امل�ؤ�س�ساتي والذي
حقق الكثري من النتائج� ،سواء يف جمال التكوين �أو تبادل اخلربات يف �إطار
برامج التو�أمة».

اتهم الرئي�س التون�سي الباجي
قائد ال�سب�سي رئي�س احلكومة
بالتم�سك
ال�شاهد
يو�سف
بال�سلطة ،معتربا �أن حزب
النه�ضة اال�سالمي �سيدعم الأخري
رسا" يف االنتخابات الرئا�سية
"� ّ
املقبلة.
وقال ال�سب�سي يف حوار مع
�صحيفة "العرب" اللندنية �صدر
اول ام�س الثالثاء �إن "ال�شاهد
يريد �أن يبقى يف ال�سلطة ،فقال �إن
عنده خالفا مع النداء (حزب نداء
تون�س) .ال �أعتقد �أن هذا هو الأ�صل".
و�أ�ضاف �أن حزب النه�ضة "فهم
طموحه وتعامل معه بذكاء ودفعه �إىل
تكوين حزب جديد ي�شاركه احلكم بعد
انتخابات  ."2019وت�أتي ت�رصيحات
ال�سب�سي يف جو �سيا�سي م�شحون قبيل
االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية
املقررة نهاية العام ،وبعد �أن اطلقت
الكتلة الربملانية "االئتالف الوطني"
( 44نائبا يف الربملان) واملقربة من
يو�سف ال�شاهد حزبا "تقدميا ومناف�سا
حلركة وتت�شابه "حركة حتيا تون�س"
ببعدها التقدمي مع حزب "نداء
تون�س" الذي ا�ستطاع الفوز يف
االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية
يف  .2014وكان ال�سب�سي �أعلن عن
توافق بني حزبه "نداء تون�س" وحزب
"النه�ضة" اال�سالمي اثر انتخابات
� .2014إال �أن الرئي�س التون�سي عاد
و�أعلن نهاية التوافق بينه وبني حزب
"النه�ضة" يف اخلريف الفائت� ،إثر
ت�رصيحات لرئي�س احلكومة ال�شاهد
اتهم فيها جنل الرئي�س حافظ قايد
ال�سب�سي بتدمري حزب نداء تون�س.

واعترب ال�سب�سي يف حواره �أن "را�شد
رس
الغنو�شي �سيدعمه (ال�شاهد) يف ال� ّ
ّ
ليرت�شح لرئا�سة اجلمهورية .هذا مل
يعد خافيا على �أحد يف تون�س".
و�أ�ضاف �أن حزب النه�ضة "م�سيطر
على امل�شهد ال�سيا�سي التون�سي،
باعتبار �أنه امل�ساند الرئي�سي
للحكومة ،ورئي�سها .والأكيد �أنه
بال دعم النه�ضة لن تكون هناك
حكومة".
و�أو�ضح ال�سب�سي ردا على �س�ؤال
عن امكانية تر�شحه لالنتخابات
الرئا�سية القادمة "قمت بواجبي
لكن ذلك ال يعني �أنه من ال�رضوري
�أن �أر�شح نف�سي لالنتخابات ل�ست من
امل�ؤيدين لفكرة رئي�س مدى احلياة.
�أنا �ضد هذا التوجه .لي�س طموحي �أن
�أبقى رئي�سا مدى احلياة" .وخل�ص اىل
القول "اليوم الذي �أقرر فيه الرت�شح
من عدمه� ،سيكون حافزي احلقيقي
هو م�صلحة تون�س" .وتوا�صل تون�س
م�سارها الدميوقراطي بعد ثماين
�سنوات من ثورة �أطاحت بنظام
دكتاتوري ،غري انها ال تزال توجه
�صعوبات تتعلق بتحقيق املطالب
االجتماعية واالقت�صادية يف البالد.

عبا�س يقبل ا�ستقالة حكومة احلمدهلل

قبل الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س (�أبو مازن) ،الثالثاء ،ا�ستقالة
حكومة رامي احلمدالله ،بعد �ساعات
من تقدمي ا�ستقالتها .وذكرت االنباء �إن
عبا�س كلف حكومة احلمدالله بت�رصيف
الأعمال حتى ت�شكيل حكومة جديدة.
وقدم رئي�س الوزراء الفل�سطيني
رامي احلمدالله ا�ستقالة حكومته

لعبا�س ،يف خطوة جديدة نحو
�إنهاء حماولة فا�شلة للت�صالح
مع حركة "حما�س" .وقال يو�سف
حممود املتحدث با�سم احلكومة،
�إنها �أبدت "ا�ستعدادها ملوا�صلة �أداء
مهامها حلني ت�شكيل حكومة جديدة".
و�شكلت حكومة احلمد الله يف عام
 2013كجزء من اتفاقية تقا�سم
ال�سلطة مع حما�س ،لكن احلكومة
مل تتحمل �أبدا م�س�ؤولياتها يف قطاع
غزة الذي حتكمه احلركة منذ �سيطرتها
على ال�سلطة عام  .2007وقررت حركة
التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح"
التي يتزعمها عبا�س يف وقت �سابق من
هذا الأ�سبوع� ،أن ت�ستعي�ض عن حكومة
احلمدالله امل�شكلة من التكنوقراط،
بحكومة جديدة بقيادة فتح

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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العدد ()87

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

كوريا اجلنوبية تنفق  6.51رواد ف�ضاء رو�س يطبعون �أن�سجة ب�شرية حية فى الف�ضاء

مارك زوكربريج ميول م�شروع لتطوير مليون دوالر لتطوير تقنيات
�أجهزة ذكية لقراءة الأفكار
ال�سيارات ذاتية القيادة

يطور الباحثون �ضمن مبادرة
ت�شان زوكربريج ال�شهرية �أدوات
للدماغ ،و�أجهزة ترتجم الأفكار �إىل
الأوامر ،بينما يعد �أحد امل�شاريع
احلديثة لهذا امل�رشوع ،والذى
تبلغ تكلفته  5مليارات دوالر ،هو
�أداة تدمج بالدماغ ميكن �أن ت�سجل
وحتفز وتعطل حركة القرود فى
الوقت احلقيقي.
فى بحث نُ �رش فى املجلة العلمية
البارزة Nature on New Year
�أطلق الباحثون من فرقة ت�شان
زوكربريج ()Chu Zuckerberg
تفا�صيل عن الأداة الدماغية
الال�سلكية اجلديدة ،التى ميكنها
ت�سجيل وتن�شيط وتعديل ن�شاط
الدماغ ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها على

ا�ست�شعار احلركة الطبيعية ووقفها
على الفور.
وي�شري العلماء �إىل هذه الأداة
باعتبارها "عالج" لأنه م�صممة
لال�ستخدام فى عالج �أمرا�ض
مثل ال�رصع �أو ال�شلل الرعا�ش
باركن�سون عن طريق وقف النوبة
�أو احلركة التخريبية الأخرى
مبجرد بدئها.
وقال ريكى مولر ،وهو م�ؤلف
م�شارك للدرا�سة اجلديدة و�أ�ستاذ
م�ساعد فى علوم الكمبيوتر
والهند�سة فى جامعة كاليفورنيا
فى بريكلي�":إن جهازنا قادر على
املراقبة �أثناء توفري العالج،
لنتمكن من معرفة ما يحدث
بال�ضبط ".

�أيرلندا ت�شكك فى خطة في�س بوك لدمج
ما�سنجر وان�ستجرام ووات�س �آب

جذبت خطة في�س بوك لدمج ما�سنجر وان�ستجرام ووات�س �آب معا تدقيق
حرا�س البيانات الأوروبيني ،فبعد تقرير �صحيفة نيويورك تاميز الذى
ك�شف لأول مرة عن خطة الدمج يوم اجلمعة املا�ضية ،طلبت جلنة حماية
البيانات الأيرلندية من في�س بوك "تقدمي �إحاطة عاجلة حول هذا املقرتح
".
ووفقا ملا ن�رشه موقع  The Vergeالأمريكى ،قالت اللجنة التى تعد
م�س�ؤولة عن تنظيم عمل في�س بوك فى االحتاد الأوربى� ،أنها تدرك �أن خطط
ال�رشكة ال تزال فى مرحلة التطوير الأوىل ومل تتحقق بعد ،ومع ذلك،
تقول اللجنة �إنها �ست�سعى للح�صول على "ت�أكيدات مبكرة" ب�أن اخلطط
�سوف تتوافق مع قوانني االحتاد الأوربى خل�صو�صية البيانات ،GDPR
وهو نظام اخل�صو�صية اخلا�ص باالحتاد الأوروبى بعيد املدى.
يذكر �أنه فى عام  ،2016حاولت في�س بوك م�شاركة بيانات امل�ستخدم
ال�شخ�صية التى جمعها وات�س �آب مع املن�صة الأم نف�سها ،ولكن مت �إلغاء
اخلطة بعد حتقيق �أجرته هيئة حماية البيانات فى اململكة املتحدة،
فيما قد �أثار االندماج املقرتح للخدمات انتقادات من م�سئولني �أمريكيني،
يقول بع�ضهم �إنه كان من املفرت�ض �أن يتم االعرتا�ض ب�شدة عندما ح�صلت
في�س بوك فى البداية على وات�س �آب وان�ستجرام.
وقال �أحد امل�س�ؤولني الأمريكيني" :تخيل مدى اختالف العامل �إذا كان
على في�س بوك التناف�س مع ان�ستجرام ووات�س �آب ،حيث كان من �ش�أن
ذلك �أن ي�شجع املناف�سة احلقيقية التى كانت �ستعزز اخل�صو�صية وتفيد
امل�ستهلكني ،وبجانب املناف�سة بني تطبيقات املرا�سلة الثالث ،ف�إن
وات�س �آب الوحيد الذى يقدم الت�شفري من "النهاية �إىل النهاية" ،و�إذا مت
دمج الثالثة ،فهناك احتمال �أن يفقد وات�س �آب هذه امليزة الرئي�سية ،مما
يعنى �أن امل�ستخدمني الذين يعتمدون على ميزاته الآمنة �سوف يخ�رسون
ب�شكل خطري

الكورية
احلكومة
�أعلنت
اجلنوبية اعتزامها �إنفاق 7.3
مليار وون ( 6.51مليون دوالر)
هذا العام لتطوير تقنيات
اجلوية
للمركبات
مبتكرة
ذاتية
والربية
والبحرية
القيادة.
العلوم
وزارة
وقالت
املعلومات
وتكنولوجيا
واالت�صاالت الكورية اجلنوبية،
�إنها و�ضعت اللم�سات ا لأخرية
جلدولة م�شاريع متعددة من
�أجل التو�صل �إىل التقنيات
ا لأ�سا�سية التى متكن املركبات
ذاتية القيادة من العمل فى
اجلو �أو على ا لأر�ض وفى
البحار ،وفق ما نقلته وكالة
الكورية
(يونهاب)
�أنباء
ا جلنو بية .
وقال "كو �سو-كون" امل�سئول
من الوزارة عن تلك امل�شاريع:
"�ستبذل احلكومة اجلهود من �أجل
التغلب على حتديات الت�سويق
للمركبات ذاتية القيادة ولدعم
ابتكار التقنيات ا لأ�سا�سية التى
من �ش�أنها �أن ت�ساهم فى تو�سع
�سوق املركبات".
وبح�سب الوكالة الكورية،
�سيتم تخ�صي�ص  1.1مليار وون
من �إجماىل امليزانية لتطوير
التقنيات الدقيقة وال�رضورية
من �أجل املركبات ذاتية
القيادة ،فيما �سيتم تخ�صي�ص
 800مليون وون لتطوير
التقنيات ذات ال�صلة مثل الذكاء
اال�صطناعى والتى من املمكن
تطبيقها على املركبات ،وفقا
ملا ذكره امل�سئول.
و �أ�ضاف امل�سئول� ،أن 4
مليارات وون �سيتم �إنفاقها من
�أجل ابتكار نظام �إدارة حلركة
الطائرات ذاتية القيادة ،وهى
طريقة لإدارة الطائرات بدون
طيار ،م�شريا �إىل �أن �أهمية
النظام املعنى ال تقت�رص على
كونه �رضورى لكفاءة و �أمن
ت�شغيل الطائرات بدون طيار،
والتى حتلق على ارتفاعات
منخف�ضة و �إمنا �سيوفر �أي�ضا
فر�ص جديدة فى جمال النقل
واخلدمات اللوج�ستية باملدن.

طبع رواد ف�ضاء
رو�س �أن�سجة حية فى
الف�ضاء لأول مرة بعد
ف�شل جهدهم الأول
ب�سبب حادث كب�سولة
�سيوز� ،إذ طبع رائد
الف�ضاء والباحثOleg
� Kononenkoأن�سجة
الغ�رضوف الب�رشى
والغدة الدرقية للقوار�ض ،با�ستخدام طابعة حيوية ثالثية الأبعاد،
طورت بوا�سطة �رشكة  Invitroالطبية.
ووفقا ملوقع  Engadgetالأمريكى ،الهدف من هذه اخلطوة هو
معرفة كيف ت�ؤثر اجلاذبية ال�صغرى فى الف�ضاء على تطور الأن�سجة
احلية والأع�ضاء ،مع الرتكيز على تو�سيع رحالت الف�ضاء الب�رشية فى
امل�ستقبل.
كان من املفرت�ض تنفيذ التجربة فى �أكتوبر  ،2018لكن املركبة
الف�ضائية �سويوز  MS-10التى حتمل رائد الف�ضاء �أليك�سى �أوف�شينني
والطابعة عانت من ف�شل فى التعزيز ،ما �أجرب الطاقم على �إجها�ضها.
وجنا كل من  Ovchininورائد الف�ضاء  Nick Hagueب�أمان ،لكن
الطابعة ت�رضرت ب�شكل كبري ،ومت �إعداد ن�سخة احتياطية ب�رسعة ومت
تدريب الطاقم اجلديد ،مبا فى ذلك  Kononenkoعلى ا�ستخدامها.
ومت �إر�سالهم �إىل حمطة الف�ضاء الدولية مرة �أخرى فى  3دي�سمرب،
وبد�أت التجارب البيولوجية بعد ذلك بوقت ق�صري.

براءة اخرتاع جديدة من �أبل ملالب�س ذكية
تتوا�صل مع م�ستخدمها

قدمت �رشكة �آبل ،طل ًبا للح�صول على
براءة اخرتاع ن�سيج مع �آليات كهربائية
مدجمة ،وفقا للبيانات الواردة فى طلب
براءة االخرتاع� ،إذ يتكون الن�سيج من خيوط "عازلة" و"مو�صلة".
وتوقع موقع " "Apple Insiderاالمريكى� ،أن �أبل �ستقوم ب�إنتاج
جمموعة مالب�س ذكية قادرة على جمع املعلومات عن مالكها ،مب�ساعدة
تقنية جديدة� ،سيكون من املمكن �إنتاج قبعة فيها �سماعات لال�ستماع
�إىل املو�سيقى ،كما ميكن ا�ستخدام هذه القدرات التقنية لإن�شاء الهواتف
الذكية املرنة.
ومن املالحظ �أن  Appleتقوم بت�سجيل طلبات براءة اخرتاع جديدة كل
�أ�سبوع ،ولكن هذا ال يعنى �أنه �سيتم ا�ستخدام جميع هذه التقنيات.

في�س بوك حت�صل على براءة اخرتاع لنظام
يوفر ترجمة خالية من الأخطاء للم�ستخدمني

ح�صلت �رشكة (في�س بوك)
الأمريكية على براءة اخرتاع
مملوكة ل�رشكة هندية لنظام
يتيح لعمالق �شبكات التوا�صل
االجتماعى ،توفري ترجمة عالية
اجلودة وخالية من الأخطاء
للن�صو�ص مل�ستخدميها.
وقالت ال�رشكة  -بح�سب الوثائق التى قدمتها للح�صول على براءة
االخرتاع �" -إن النظام اجلديد ،على خالف عملية الرتجمة التقليدية،
يختار العبارة الن�صية املرتجمة من بني جمموعة من ترجمات العبارات
الن�صية املوجودة على �شبكتها االجتماعية ،حيث يحدد النظام
امل�ستخدمني الذين ميكن �أن يقوموا بالرتجمة ا�ستنادا �إىل املعلومات
اخلا�صة بح�ساباتهم ،على �أن تتم الرتجمة على يد امل�ستخدمني �أو
الأع�ضاء بال�شبكة االجتماعية".
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن النظام �سيتلقى الن�صو�ص املرتجمة من �أع�ضاء
(في�س بوك) ،حيث يختار الن�ص الأف�ضل من بني الرتجمات املختلفة،
وذلك عرب ت�صويت امل�ستخدمني على الرتجمة وجودتها.
وتتيح براءة االخرتاع اجلديدة ل�رشكة (في�س بوك) توفري ترجمات
خالية من الأخطاء على من�صتها التى ت�شهد تفاعال متزايدا مبختلف
اللغات.

5

اخلمي�س 2019 /1 /31

الأطفال الذين يتمتعون بلياقة
بدنية يتفوقون يف درو�سهم

�أفادت درا�سة حديثة ب�أن
ميار�سون
الذين
ا لأطفال
يف
يتفوقون
الريا�ضة
درا�ستهم �أكرث من غريهم ممن
ال ميار�سون الريا�ضة ،وفق ًا
لدرا�سة نُ �رشت يف جملة طب
ا لأطفال ا لأمريكية.
و�شملت الدرا�سة نحو 11
�ألف طفل ،حيث تبني �أن
يتمتعون
الذين
ا لأطفال
بلياقة بدنية هم �أف�ضل
غريهم
من
�أكادميي ًا
وخا�صة
ال�ضعف،
بواقع

الريا�ضيات
يف
واختبارات القراءة.
خرباء
و �أفاد
ال�صحة ب�أن مزاولة
ا لأطفال للريا�ضة لها
فوائد عديدة ،منها
زيادة منو الع�ضالت
الطفل
ليكت�سب
احلركية
املهارات
يحتاجها،
التي
وبناء عظام ومفا�صل
قوية� ،إ�ضافة �إىل
القدرات
تطوير
العقلية ب�سبب زيادة
ا لأوك�سجني
تدفق
�إىل الدماغ ،والنوم
والتخل�ص
�أف�ضل،
ب�شكل
من التوتر ،وتقليل خطر
ا لإ�صابة بال�سكري و �أمرا�ض
القلب ،واحلفاظ على وزن
مثا يل .
ويفرت�ض ب�أن تكون ريا�ضة
بحيث
ممتعة،
ا لأطفال
تت�ضمن امل�شي �أو القفز �أو
ركوب الدراجة مبعدل �ساعة
على ا لأقل يف اليوم ،وميكن
تق�سيمها �إىل فرتتني مبعدل
ثالثني دقيقة لكل فرتة.
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

مادة امليالمني يف الأطباق تزيد خطر الإ�صابة بح�صى الكلى
وجدت درا�سة جديدة،
امليالمني
مادة
�أن
املوجودة يف بع�ض
الأطباق قد تزيد من خطر
الإ�صابة بح�صى الكلى.
وذكر موقع 'اليف �ساين�س'
الأمريكي� ،أن الباحثني
'كاو�سيوجن'
بجامعة
�أجروا
تايوان،
يف
ال
درا�ستهم على  12رج ً
وامر�أة �سليمني تناولوا

املراهقات املدخنات
�أكرث عر�ضة له�شا�شة
العظام

ا ملقا د ير

�شاي

بيكنغ

ملعقة
باودر
¼ ملعقة �شاي ملح
 2بي�ض
¾ كوب �سكر
 4مالعق طعام زبدة
مذ ا بة
½ كوب كرمية حام�ضة
ملعقة �شاي فانيال
رقائق �أوريو
للو جه :
�شوكوالتة مذابة
كا �سرت د
ا لطر يقة :
انخلي الدقيق مع البيكنغ
واخلطيها
وامللح
باودر
معا .
يف وعاء �آخر اخفقي البي�ض
حتى ت�صبح مثل الكرمية.
�أ�ضيفي ال�سكر تدريجيا
ي�صبح
حتى
والفانيال
اخلليط �سميكا.

�أ�ضيفي الزبدة ثم الكرمية
واخلطيها جيدا.
اقلبي الدقيق يف مزيج
البي�ض حتى متتزج جيدا.
يف قوالب املافن �ضعي
حبة من رقائق ا لأوريو يف
ا لقا ع .
ا�سكبي من املزيج فوق
ا لأوريو.
ادخليها الفرن على حرارة
 350فهرنهايت مدة 25-30
د قيقة .
اخرجيها من افرن واتركيها
تربد قليال.
ا�سكبي عليها ال�شوكوالتة
�أو الكا�سرتد �أو اتركيها
�سادة .قدميها

ح�ساء املعكرونة
ال�ساخن يف ق�صعة
�إما
م�صنوعة
من امليالمني �أو
ال�سرياميك.
عينات
وجمعت
ّ
من بول امل�شاركني
خالل � 12ساعة بعد
تناول احل�ساء.
وبعد � 3أ�سابيع
تناول امل�شاركون
النوع نف�سه من
لكن
احل�ساء
خمتلف
بنوع
الق�صعات.
من
بعدها
وجمعت
عينات من البول
ّ
�أي�ض ًا .
م�ستوى
�أن
وتبينّ
البول
يف
امليالمني
خالل � 12ساعة من
تناول احل�ساء ،كان
 8.35ميكروجرام عند
الذين تناولوه بق�صعات

من هذا النوع� ،أما
عند املجموعة الأخرى
فكان  1.3ميكروجرام.
ويقول العلماء �إن دخول
امليالمني �إىل اجل�سم
ميكن �أن يت�سبب بح�صى
الكلى ،بل وربمّ ا يتلف
الكلى �أو حتى يت�سبب
بال�رسطان.

جلمالك . .خلطتان
طبيعيتان لتطويل ال�شعر

مطبخ �أ�رستي املافن

املافن 2 :كوب دقيق
جميع اال�ستعماالت
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وجدت درا�سة جديدة �أن
املراهقات املدخنات �أكرث
به�شا�شة
للإ�صابة
عر�ضة
العظام ،وذكر موقع هلث داي
نيوز الأمريكي �أن الباحثني
مب�ست�شفى �سين�سيناتي للأطفال
وجدوا �أن املراهقات املدخنات
يبنني كثافة �أقل لعظامهن خالل
فرتة النمو احل�سا�سة هذه.
ونظر الباحثون يف كيفية ت�أثري
التدخني والإكتئاب والقلق على
بناء العظام لدى  262فتاة
يف عمر بني  11و 19عاماً.
وخالل فرتة � 3سنوات خ�ضعت
الفتيات الختبارات كلينيكية
وقي�ست لديهن كثافة املعادن يف
العظام ،و�سئلن �إن كن يعانني
من �أية �أعرا�ض اكتئاب �أو قلق،
و�سجل مدى تدخينهن.
ّ
وعلى الرغم من �أن كل الفتيات
كان لديهن كثافة العظم نف�سها
يف �سن  13عام ًا بغ�ض النظر عن
مدى تدخينهن� ،إال �أن املدخنات
�سجل لديهن كثافة �أقل يف
منهن ّ
الفقرات القطنية ويف املعادن
داخل عظام احلو�ض يف �سن الـ
 19عاماً.

عدم طول ال�شعر
م�شكلة تواجه الكثري
من الفتيات هناك
خلطتان ت�ساعدان
على تطويل ال�شعر
وكثافته ونعومته
ب�شكل ملحوظ من
و�صفات
خالل
طبيعية.
اخللطة الأوىل:
هى عبارة عن
فلفل �أخ�رض يقطع
ثم
�صغرية
مكعبات
عليه
ن�ضعه فى قارورة
ونحكم
الزيتون
زيت
�إغالقه ملدة � 10أيام
وبعد الع�رشة �أيام
ن�ستخدمه لل�شعر ملدة � 3ساعات ثم نغ�سله بالقليل
من ال�شامبو ويف�ضل �أن يكون �شامبو خاىل من املواد
الكيميائية.
اخللطة الثانية:
 3بي�ضات مع زيت زيتون يو�ضع فى اخلالط ويو�ضع
معهم زيت �سم�سم ،وتخلط جيد ًا ثم تو�ضع على ال�شعر
ملدة � 3ساعات
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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.

م�شاجرة على منت طائرة جتربها على العودة..

وقعت م�شاجرة كبرية بني الركاب
خالل رحلة على منت اخلطوط
اجلوية الأ�سرتالية لدرجة �أن طاقم
الطائرة مل يتمكن من التحكم
باملوقف ،وخرجت امل�شكلة عن
متاما.
ال�سيطرة
ً
الأمر الذي دفع طاقم الطريان �إىل
العودة بالرحلة �إىل �أ�سرتاليا ،حيث
مت �إلقاء القب�ض يف مطار �سيدين على
�أحد الركاب الذين ا�شرتكوا يف هذه
امل�شاجرة الكبرية.
وبد�أت امل�شاجرة مب�شادة كالمية
بني الركاب انتهت بتوجيه اللكمات
�إىل بع�ضهم حيث مل يتمكن طاقم
الطائرة من التفريق بينهم ،وقام
ركاب الطائرة بت�صوير املوقف
بالكامل وتداوله على و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
و كانت الرحلة متجه �إىل مدينة �سنغافورة عندما تطور اخلالف واعتدى �أحد الركاب
على م�ضيفة طريان وقام بتمزيق قمي�صه وتدخل بع�ض الركاب حلماية امل�ضيفة.
يف حني قام �آخرين بالهجوم على املعتدي وال�سيطرة عليه وتقييد قدمه و�ساقه
ملنعه من االعتداء على �شخ�ص �آخر.
وك�أن الراكب قد �أ�رسف يف تناول امل�رشوبات الكحولية وبد�أ يف �رضب اجلميع بعد
�إنطالق الرحلة بـ 20دقيقة فقط.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

رجل "يتخلى" عن وجهه من �أجل مايكل جاك�سون!!..

�شاب يبلغ من العمر  22عاما،
�أم�ضى معظم �سنوات حياته وهو
يحاول الت�شبه مبلك البوب الراحل
مايكل جاك�سون ،و�أنفق �آالف
الدوالرات للو�صول �إىل هذه الغاية،
بو�سائل "متطرفة".
وقالت �صحيفة "�أوديتي �سنرتال"
�إن ليو بالنكو من مدينة بوين�س
�آير�س يف الأرجنتني� ،أنفق �أكرث من
� 30ألف دوالر �أمريكي على عمليات
جتميلية على مدار ال�سنوات ال�سبع
املا�ضية ،يف حماولة لتقليد مظهر
مايكل جاك�سون.
ويعد بالنكو واحدا من �آالف املنتحلني ل�شخ�صية جاك�سون يف خمتلف �أنحاء العامل ،لكن
ما مييزه عن البقية هو هو�سه ال�شديد للو�صول �إىل "�صورة طبق الأ�صل" مللك البوب.
وبد�أ بالنكو مب�شاهدة جاك�سون عندما كان طفال �صغريا ،وكان ي�سعى منذ نعومة �أظفاره
لأن يكون مثله متاما .وعند بلوغه �سن الـ ،15بد�أ بالنكو يف �إجراء العمليات التجميلية
ليحقق حلمه يف �أن ي�صبح �شبيها جلاك�سون ،لكنه بعد � 7سنوات و 11جراحة جتميلة ،ال
يزال غري را�ض عن مظهره ،ويخطط لتغيري �أكرث.
ويف مقابلة م�صورة ،قال بالنكو �إنه �أجرى  4جراحات يف �أنفه ،وكذلك عمليات على عظام
اخلد والفك والذقن ،لي�صبح وجهه �شبيها جدا بوجه جاك�سون.
من جانبها� ،أعربت والدة بالنكو عن قلقها من تغري �شكل ابنها ب�شكل جذري ،واعرتفت
ب�أنها تنظر �إليه �أحيانا وتت�ساءل" :هل هذا ليو؟ هل هذا ابني؟".

مت�ساح ينقذ �صاحبه من االكتئاب

طفل يتقن ت�صفيف �شعر الفتيات
يف �صالون جتميل!!..

�أنت�رش على مواقع التوا�صل االجتماعي
مقطع فيديو ق�صري لطفل يبلغ منه العمر
�ست �سنوات ،لكنه �أظهر مهارة فائقة يف
ت�صفيف �شعر الفتيات.
والطفل الذي يدعى جياجن هوجن ت�شي،
تعلم مهارات ت�صفيف وجتميل ال�شعر،
على يد والديه يف �صالون التجميل

بهما،
اخلا�ص
وذلك عندما �أمت
�أربعة �أعوام.
ال�صغري الذي
مل يتجاوز عمره
�سنوات،
�ست
ظهر خالل مقطع
الفيديو ي�صفف
�شعر الفتاة على
�شكل الكرييل ،ثم
ظهر مي�سك ب�شعر
امر�أة �أخرى بينما
يق�صه باحرتافية
كبرية ك�أنه م�صفف
�شعر حمرتف.
وميتلك الطفل ال�صيني مليون ًا
و� 500ألف متابع عرب مواقع التوا�صل
االجتماعى ،وبالرغم من �أنه يف البداية
كان يعمل حتت �إ�رشاف الآخرين� ،إال
�أنه ي�ستطيع الآن الإ�رشاف على زبائنه
وخدمتهم بنف�سه.

فاجئ رجل �أمريكي من والية بن�سلفانيا اجلميع مبا ميكن لهذا احليوان �أن يفعله.وك�شف
جوي هيني ( 65عاما) �أن مت�ساحه ،الذي يبلغ طوله � 5أقدام ،ي�ساعده على التعامل مع
اكتئابه ،ومينحه العناق ،وفقا ل�صحيفة "نيويورك بو�ست".
و�أو�ضح هيني �أنه تلقى موافقة من طبيبه على ا�ستخدام التم�ساح ،الذي �أطلق عليه ا�سم
وايل ،ليدعمه عاطفيا لعدم رغبته يف تلقي �أدوية االكتئاب.
وقال هيني" :عندما �أعود للمنزل �أجد (وايل) ف�أ�شعر ب�أن كل �شيء على ما يرام .طبيبي يعلم
ذلك وتعرف عليه قبل فرتة".
و�أ�ضاف �أن التم�ساح ال�صغري عرث عليه يف �أورالندو وهو بعمر � 14شهرا ،وعمره الآن 4
�سنوات.
وذكر �أن "وايل" ي�أكل �أجنحة الدجاج وي�شرتك يف بركة بال�ستيكية داخل املنزل مع مت�ساح
�أ�صغر للإنقاذ يدعى "�سكراوب".
و�أ�شار الرجل �إىل �أن "وايل مثل الكلب" و�أنه مل ي�سبق له �أن �أ�صاب �أي �شخ�ص ،كا�شفا �أن
التم�ساح ال�صغري يخاف من القطط.
وبني هيني �أنه ي�صطحب التم�ساح ال�صغري خارجا يف �أماكن مثل املراكز الكربى و�ألعاب
البي�سبول ذات الدوري ال�صغري� ،إال �أنه اعرتف ب�أن "وايل" ال يزال حيوانا بريا خطريا ورمبا
ميزق ذراعه ،لكنه يقول �إنه ال يخاف منه.
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الإرتريون يف خمتلف البلدان يوا�صلون دعمهم للجمعية الوطنية ملعاقي حرب التحرير
هناك مظاهر و�آثار توثق مدى ف�ضاحة املعارك واحلروب التي خا�ضها ال�شعب الإرتري يف م�سرية كفاحه
املرير والطويل يف �سبيل احلرية والإ�ستقالل ،هذه املظاهر تتجلى حتى يف احلجر وال�شجر ،ويف املعمار
والتنمية ،بل �إن �آثارها منقو�شة �أي�ضا على �أج�ساد الب�شر الذين كانوا وقودها وخا�ضو غمارها و�أ�صبحوا
�ضحاياها .فمن ا�ستطاع منهم البقاء ظلت �شارات تلك املواجهة متثل نيا�شني تزين هامته طول حياته بني �شعبه
وجمتمعه ،ليعي�ش معززا مكرما و�سط من يعوون �ضخامة ت�ضحياته من �أجل اجلميع .و�إذا كان من املتعارف
عليه �أن الإعاقة تعني العجز �أوالتقيّد من امل�شاركة او التفاعل يف �أي ن�شاط ،ب�إعتبارها م�شكلة وظيفي ًّة يف
هيكليّة ج�سم الإن�سان ،ممّا يجعله غري قاد ٍر على القيام بالأعمال الأ�سا�سيّة التي ي�ؤ ّديها الإن�سان ال�سليم ،ما
احل�صول على ّ
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف �إمكانيّة املُعاق يف ُ
متطلباته ،وخا�صّ ة العمل الذي يُنا�سبه ويتوافق مع
قدراته ،وذلك ما ي�ؤثر على و�ضعه النف�سي ،وكذلك على نظرة املجتمع جتاهه� .إال �أن معاقي حرب التحرير
الإرترية حم�صنون من الت�أثريات اجلانبية للإعاقة ،حيث ال يوجد لديهم اح�سا�س بالدونية على �ألإطالق،
لذا ال يعانون من �إعاقة يف التفكري ،و�إمنا ي�سعون مبا لديهم من حوا�س عاملة لإجناز متطلباتهم ،ال �سيما وان
املجتمع يعي دورهم ،ويقبل م�شاركتهم ،وي�سهر على دعمهم وت�شجيعهم بكل الو�سائل.
مل ين�سى ال�شعب الإرتري مهمة �أداء واجبه حيال ا�سر �شهدائه الذين �سقطوا من �أجل حريته يف �ساحات
الكفاح ،وتركوا خلفهم ا�سرا واطفاال .وكذلك املعاقني الذين فقدوا اعز ما لديهم من اطراف� ،أو جزء
من حوا�سهم من �سمع وب�صر ونطق وغريه من وظائف اجل�سم ال�ضرورية .حيث ظل املواطنون يف الداخل
واخلارج ،يت�سابقون على ممار�سة هويتهم املف�ضلة ،واملتمثلة يف رعاية ا�سر ال�شهداء ،وتقدمي الدعم للمعاقني
ب�شتى الو�سائل والطرق ،ويف خمتلف املنا�سبات والإحتفاالت .ف�أن�شئت اجلمعيات الداعمة ،وت�شكلت لها فروع
يف ارجاء العامل ويف كل �شرب يتواجد فيه الإن�سان الإرتري .وقلما خلت الأخبار عن ا�سهامات ه�ؤالء يف دعم
مواطنيهم املعاقني وا�سر ال�شهداء ،حيث تتواىل تلك الأخبار عرب و�سائل الإعالم عن دعم قادم من هنا او
هناك ،ل�صالح �أ�سر ال�شهداء �أو املعاقني ،من �أجل ت�أهيلهم ورعايتهم ،ودعمهم ملمار�سة حياة طبيعية بني
جمتمعهم بفخر و�إعتزاز .و�إح�سا�س بانهم جزء ال يتجزء عن م�سرية الإعمار والبناء ،كما كانوا جزء ا�صيال
يف م�سرية التحرر والإنعتاق .وعليه فال عجب �أن يحتفي ال�شعب الإرتري كله مبنا�سبة الع�شرين من يونيو
يوم ال�شهداء الإرتريني ،والثالث من دمي�سرب يوم املعاق العاملي .اعتزاز بت�ضحياتهم وجتديد عهد الوفاء
لأمانتهم .مبا يعود خريا على هذه الفئات .ويف هذا ال�سياق ي�أتي الدعم الذي قدم جلمعية املعاقني يف الـ 28
من يناير اجلاري من جمموعة بالتوك التي تالقى �أفرادها عرب التوا�صل الإجتماعي املختلفة ،يف حب الوطن
ودعم كل ذوي احلاجة من �إخوانهم الإرترين .ما ميثل ا�ستمرارا للتوا�صل ووفاء بالعهد الذي قطعه ال�شعب
لدعم مواطنيه املحتاجني .حيث قدم موفد املجموعة �شيكا باملبلغ ،لرئي�س جمعية معاقي حرب التحرير ،مبقر
اجلمعية ب�أ�سمرا .ويف هذا اجلزء نتعرف على اجلمعية ودورها ،و�أكرب الفروع التي تدعمها .وذلك كما ورد
على ل�سان رئي�س اجلمعية ،الأ�ستاذ /قربي برهان �إيا�سو .يف لقائه مع وكالة الأنباء �إرينا .نتمنى لكم قراءة
ممتعة.

حممدعلي حميدة
مهام جمعية معاقي حرب التحرير
يف هذه املنا�سبة ي�شري رئي�س
اجلمعية الوطنية ملعاقي حرب
التحرير الأ�ستاذ /قربي برهان
�إيا�سو� ،إىل �أن اجلمعية ت�ضم كل �أنواع
الإعاقة� ،سواء �إعاقة الأطراف� ،أو
ال�صم والبكم� ،أو املكفوفني ،و�أي�ضا
الإعاقة الذهنية .وبالتايل تقدم
خدمات خمتلفة ومتنوعة ،تعمل على
توفري الع�صي ،والعجالت ،وكذلك
النظارات .وال�سماعات ال�صناعية.
كما ان اجلمعية تتحمل  70%من
تكاليف العالج الذي يتلقاه املعاق
يف امل�ست�شفيات احلكومية .كما
�أن العيادة التي توجد يف مع�سكر
دندن للمعاقني ،تتوفر فيها خمتلف
�أنواع الأدوية ،حيث ال تعاين من �أي
نق�ص يف جمال الأدوية ،التي ميكن
�أن يحتاج اليها املعاق .بالإ�ضافة
اىل اجلهود واخلدمات التي تقدمها
اجلميعة لدعم املعاق حتى يعتمد
على نف�سه ويقود حياته اخلا�صة،
وي�ؤمن اندماجه يف املجتمع�،سواء
من خالل دعم مادي وقرو�ض لإقامة
م�شاريع �صغرية� ،أو تقدمي مواد

عينية ،وغريها.
توا�صل الدعم جلمعية املعاقني
يف �سياق توا�صل دعم ال�شعب
الإرتري ملواطنيه املحتاجني،
تربع الإرتريون املقيمون يف
خمتلف البلدان ،والنا�شطون يف
و�سائل التوا�صل الإجتماعي ،يف
جمموعة بالتوك ،مببلغ  100الف
دوالر ،للجمعية الوطنية ملعاقي
حرب التحرير ،مبنا�سبة اليوم
العاملي للمعاقني ،حيث �أو�ضح
الع�ضو املقيم يف كلفورنيا ال�سيد/
هبتي يو�سو�س كفلي يو�سو�س،
يف مرا�سم ت�سليم الدعم للمكتب
املركزي للجميعة يف الـ  28من
يناير اجلاري ،ب�أن الأع�ضاء
املقيمني يف بلدان خمتلفة التقو
عرب و�سائل التوا�صل الإجتماعي،
رغم عدم معرفة بع�ضهم البع�ض،
ومل يجمعهم �شيئ �سوى حب
الوطن والوطنية .وبالفعل ظلوا
يقومون مبختلف املبادرات خلدمة
مواطنيهم ،وبالتايل يعترب الدعم
احلايل موا�صلة لذلك اجلهد ،م�ؤكدا
ب�أن برامج مماثلة �ستنفذ م�ستقبال،
ويف ذات املنا�سبة قال رئي�س
اجلمعية الوطنية ملعاق احلرب،

الأ�ستاذ /قربي برهان �إيا�سو� ،أن
م�ساعدة معاقي احلرب م�س�ؤولية
جميع الوطنيني الإرترين ،م�شيدا
وكانت
املتخذة.
باملبادرة
جمموعة بالتقوق �إيبي �إل �إف،
ر�ؤى اجلبهة ال�شعبية ،قد قدمت يف
العامني املا�ضيني ،مبلغ  44الف
دوالر  ،لإعالة �أبناء ال�شهداء11 ،
الف لل�سيدة ا�سكالو قرب م�سقل،
يف ماي حبار ،التي تقوم برعاية
�أ�رسة ،رغم �إعاقتها ،ومبلغ  17الف
دوالر للأ�رسة التي ت�ضم � 4أطفال
معاقني يف مديرية ما عيني ،ومت
التربع مببلغ  4300دوالر ،لدعم
�صندوق رعاية �أبناء ال�شهداء .وقد
ت�أ�س�ست جمموعة الباتوك النا�شطة
يف و�سائل التوا�صل الإجتماعي
قبل عامني بهدف دعم وم�ساعدة
املواطنني املحتاجني.
فروع حية ت�سهر يف دعم اجلمعية الوطنية
ملعاقي حرب التحرير
ويف هذا الإطار يقول ريئ�س جمعية
معاقي حرب التحرير الإرترية
ال�سيد /قربي برهان �إيا�سو ،جند
يف مقدمة الفروع التي ظلت تدعم
هذه اجلمعية ،فرع ال�سويد ،الذي
ت�أ�س�س يف عام  1994كباكورة
لكل الفروع الداعمة ،وكنموذج يف
هذا املجال �أي�ضا ،وتبعته باقي
الفروع ،كما قام الفرع بدعوة

عدد من الفروع يف منتدى جامع
للت�شاور يف ا�ستوكهومل .يليه فرع
هولند اي روتردام و�ضواحيها،
وهو من الفروع ال�سابقة ،والآن
فرع ام�سرتدام و�ضواحيها �أي�ضا.
واملانيا ،ا�شتوتغارد .وهذا الفرع
يقدم دعما مميزا ،حيث يركز على
الأدوات املهمة ،والآليات التي ميكن
�أن ت�ساعد املعاقني .وال زال دعمه
يف هذا الإجتاه متوا�صل ،وهو ب�صدد
�إر�سال ثالث حاويات من الدعم تكون
قد �أر�سلت بالفعل .كذلك لدينا فرع
الدمنارك ،حيث قدم الفرع يف هذا
العام ،نحو  8000دوالر .وهذا
الفرع هو الذي مول م�رشوع تقدمي
كارهوت جترها احليوانات ،لـ 14
معاقا يف من�صورا� ،أما فرع روتردام
و�ضواحيها فقد بعثو  10000يورو.
كذلك فرع نوروي ،الذي يركز على
تقدمي �أدوات مل�ؤ�س�سة املناظري
الطبية ،من �آليات و�أدوات خمتلفة،

و�إطارات النظارات املتنوعة .لدينا
�أي�ضا فرع كلفورنيا بالواليات
املتحدة الأمريكية ،الذي ت�أ�س�س يف
2010م كغريه من الفروع مببادرات
�شخ�صية ،وبدافع النوايا احل�سنة،
و�أن توا�صلنا مع اي فرع ال يتم �إال بعد
�أن ي�ؤكد الفرع ت�أ�سي�سه ،ويطلب منا
مده باملتطلبات واحلاجيات التي
ميكن ان ي�سهم فيها ،ويقدم دعمه
وم�ساندته للجميعة .و�أ�ضاف يعمل
اع�ضاء الفرع على تو�سيع يف ع�ضوية
الفرع وزيادة عدد امل�ساهمني معه
يف اجلهود التي يخطط الفرع يف

اجنازها .والقيام ب�أجتماعات
و�إعداد وجبات يف ام�سيات جامعة،
متكنهم من جمع قدر معني من املبالغ
املطلوبة ،وقد �ساهموا حتى الآن
بتقدمي  66.602الف دوالر ،وتعهد
ه�ؤالء �أي�ضا بتقدمي دعم للمعاقني يف
مديرية مندفرا ،وذلك مبنح نحو 16
معاقا كاروهات جترها احليوانات،
لتح�سني و�ضعهم املعي�شي .وتبلغ
تكلفة امل�رشوع الذي تعهدوا بتنفيذه
 113000دوالر .كذلك لدينا فرع يف
فرانك فورت ،وكان له دور ايجابي
اي�ضا ويقدم ا�سهاماته.
ويف هذا ال�سياق ف�إن �أع�ضاء فروع
احتاد املر�آة املنت�رشة يف  22مدينة
يحتفلن يف الثالث من دي�سمرب،
ويوجهن ما يجمع يف املنا�سبة يف
�رشاء الأدوات املطلوبة للمعاقني.
ويف بداية اطالقهن هذه املبادرة
كانت ترمي اىل �رشاء �أدوية مهدئية

للآالم ،حيث يوجد يف مع�سكر
املعاقني نحو  24معاقا ،يعانون
�آالم دائمة .وال يقت�رص بعث الأدوية
على فرع معني بل تر�سل خمتلف
الفروع بني الفينة والأخرى ما
يح�صل عليه من �أدوية .وقد قدم فرع
ال�سويد يف العام 2017م نحو 53
الف دورالر .وقال :املهم يف الأمر
�أننا يف اجلمعية نبعث لكل الفروع
يف نهاية كل عام تقريرا يت�ضمن
تثمني ما يقومون به من جهد،
وتو�ضيح كل الأن�شطة والربامج
التي مت تنفيذها على مدار العام ،ال
�سيما ا�سهامات كل فرع� .إ�ضافة اىل
املقرتاحات والتو�صيات.
ففي هذا العام مثال بعثنا
تو�صيات مميزة لكل
الفروع ،نظرا لأن عدد
من املعاقني تقدم بهم
العمر ،وبالتايل تت�ضاعف
متاعبهم ،كما �أن عدد منهم
لي�س له عائل �أو ابناء حتى
يكونوا له �سندا ،وبالتايل
و�ضع كل العنا�رص املتعاون
معنا على ال�صورة ،حتى
ميكنهم التعامل مع الو�ضع
ال�صعب والتحدي امل�ضاعف
امامنا يف دعم مواطنينا
املعاقني.
و�أ�ضاف الأ�ستاذ /قربي
برهان �إيا�سو ،هناك فرع
�آخر يف ال�سويد كانت
ن�شاطاته متوقفة ،لكنه
بد�أ بتجميع عنا�رصه من
جديد و�إعادة ت�أ�سي�س الفرع
يف عام  2015يعرف بفرع
ايتربي ،وبد�أ بتو�سيع
عنا�رصها ،وقد قدم بالفعل ا�سهامه
نقدا يف هذا العام نحو  10الف
دوالر.
ب�شكل عام مت التربع يف العام
 ،2018كما �أ�رشنا بعث فرع ال�سويد
يف عام  2017اكرث من  50الف
دوالر ،ويف هذا العام تربع فرع
اوكالند ب�أمريكا  . 21480و 10الف
يورو من روتردام و�ضواحيها ،و10
الف دوالر فرع ايتربه .و  8الف
دوالر فرع الدمنارك� ،أي ما ي�صل اىل
 39480دوالر ،و  10الف يورو.
هكذا تتوا�صل جهود الإرترين يف
الداخل واخلارج لدعم مواطنيهم من
ذوي احلاجة حتى يوا�صلوا حياتهم
دون الإح�سا�س بالنق�ص والدونية،
ويعتزوا ب�إنتمائهم �إىل �شعب ال
ير�ضى لأبنائه الذل والهوان .ال
�سيما �أولئك الذين �ضحوا يف �سبيل
عزة وطنهم و�شعبهم .وحماية
وحدته و�سالمة �أرا�ضيه.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

امل�صادر الكال�سيكية والبحث الأثري
�إعداد� :أبرهام زر�أي
ترجمة :نورالدين خليفة
يجب �أن يكون ا�ستخدام الو�صف
الكتابي �أو امل�صور للحياة يف
املا�ضي م�صدر ًا رئي�سي ًا للأدلة لأي
درا�سة �أثرية لل�سكان �أو املجتمعات
من فرتات زمنية تاريخية� .إن حماولة
تف�سري علم الآثار ملجتمع �سابق دون
الإعتماد على �سجالته املكتوبة ال
حتديا ال داعي له
يجعل من البحث
ً
فح�سب  ،بل يزيد � ً
أي�ضا من احتمال
�أن تكون التف�سريات غري �صحيحة.
وت�ستند املعرفة بح�ضارات الع�صور
القدمية �إىل امل�صادر املكتوبة
والتحليالت العلمية للنتائج
الأثرية .وال يوفر �أي من امل�صادر
معلومات كاملة حول الق�ضايا
املذكورة �أعاله يف الع�صور القدمية.
وبد ًال من ذلك  ،ميكن ملجموعة من
التحليالت اللغوية والن�صية  ،ف� ً
ضال
عن الأ�ساليب العلمية املتعددة
التحليلية � ،أن توفر فهم ًا �أف�ضل
للتكنولوجيا القدمية .وبالتايل
 ،ف�إن �إعداد كل من هذه التحليالت
واملعلومات من امل�صادر املكتوبة
مهما يف البحث الأثري.
ميثل مكونً ا ً
و�أكرث ما يقرتب من مو�ضوعنا هو
الأعمال املتعلقة بالتاريخ الطبيعي
 ،والفيلولوجيا  ،وال�سجالت
 ،واملخطوطات  ،واملراجع
الكتابية لأنها ت�صف عد ًدا من الأبعاد
اجلغرافية والطبيعية واالجتماعية
والثقافية للما�ضي ال�سحيق.
من الوا�ضح �أن الن�صو�ص التي
كتبها �أ�شخا�ص عا�شوا يف املا�ضي
ميكن �أن ت�ضيء فهمنا للمجتمعات
املا�ضية .وميكن �أن تعطينا
معلومات حول الثقافة املحلية
ال�ستكمال عدد من التحليالت العلمية
التي �أجريت .كما ميكن �أن تعمل
مثل هذه الن�صو�ص � ً
أي�ضا كم�صدر
مبا�رش للمعلومات يف املا�ضي �إذا
مت ت�سجيل �أو�صاف وا�ضحة .حيث
مت العثور على جمموعة وا�سعة

من الأدلة الن�صية يف جميع �أنحاء
العامل .ومن الأهمية مبكان �أن نفهم
من كتب لهم  ،عندما كتبوا  ،وملاذا
كتبوا .فهذه العنا�رص الثالثة
مهمة ال�ستخدام �أف�ضل للم�صادر
املكتوبة من املجتمعات ال�سابقة.

وعلى الرغم من �أن الأبحاث
املعا�رصة حول علم الآثار الإرترية
تقوم على العمل امليداين والتحليل
العلمي  ،وكذلك التقاليد ال�شفوية
� ،إىل حد ما  ،ف�إن كمية كبرية من
املعرفة حول ما�ضي �إرتريا ترد يف
م�صادر مكتوبة و�أنواع خمتلفة من
الن�صو�ص .فبع�ض هذه الن�صو�ص
تعود �إىل الأزمنة البعيدة ومت
تدوينها يف الن�صو�ص القدمية.
�أما البع�ض الآخر والتي هي الأكرث
حداثة ،فت�شمل احل�سابات املكتوبة
يف اللغات الأوروبية من قبل م�ؤلفني
خمتلفني  ،مثل الدبلوما�سيني
وال�ضباط وامل�سافرين واملب�رشين.
وتتطلب درا�سة هذه امل�صادر
املكتوبة  ،التي مل يتم التعرف
عليها ب�شكل كامل بعد  ،مقاربة
متعددة التخ�ص�صات جتمع بني
كتابات  ،وعلماء يعملون على
والفيلولوجيا،
البايوجرافيا
وامل�ؤرخني من مناطق خمتلفة (يف
جمال الدين واللغة) بالإ�ضافة �إىل
علماء الآثار� . .إن التحليل الن�صي
للم�صادر الكتابية والتحقيقات
النقدية اخلا�صة بهم  ،وكذلك
الفهم املتعمق لل�سياق الذي مت
�إنتاجه فيه  ،هو �أمر هام .فبعد
مناق�شة �أهمية امل�صادر الكال�سيكية
يف البحوث الأثرية للقرن الأفريقي
واحلاجة �إىل تطوير فهم نقدي لها
 ،فيما يلي بع�ض الأمثلة التي قد
ت�ساعد املرء على فهم هذه النقطة.
يف ال�سنوات الأخرية  ،كانت الآثار
يف البحر الأحمر مو�ضوع اهتمام
متجدد من قبل علماء الآثار وعلماء
الأنرثوبولوجيا واللغويني .ومتثل
جتارة الإرتريني يف (البحر الأحمر)
التجارة البحرية مل�سافات طويلة

بني م�رص الرومانية
و�أفريقيا واجلزيرة
والهند.
العربية
من
والعديد
احل�سابات الكال�سيكية
لهذه التجارة ،
امل�ؤ�رشات
مثل
،
اال�ستطالعية
Periplus Maris
 .Erythraeiوقد
حفز �سرتابو  ،وبليني
الأكرب  ،العديد من
النا�س للرتكيز على
القدمي.
االقت�صاد
�أول ذكر لـ Adulis
(عدولي�س) يعود �إىل
القرن الأول امليالدي.
فبليني الأكرب ،
عندما ي�صف ال�ساحل
ال�رشقي لأفريقيا ،
aduliton
يذكر
( oppidumالتاريخ
الطبيعي  .)6.34 ،كما يقدم
�رشحا �إيثولوج ًيا ال�سم امل�ستوطنة
ً
 ،عن طريق اخلط�أ عن طريق
اال�سم "� "Adulisإىل الكلمة
اليونانية للعبد (، )doulos
وبالتايل افرتا�ض �أن املدينة قد مت
ت�أ�سي�سها من قبل العبيد امل�رصيني
("Aegyptiorum
الهاربني
hoc
servi
profugi
.)" adominis condidere
�إن �أهمية املوقع يف التجارة
الدولية ي�شهد عليها بو�ضوح
بلينيو�س الأكرب عندما يعرِّ ف
 Adulisب�أنها �أهم مركز جتاري
و
Trogodytica
ل�شعب
"( Aethiopiaاحلد الأق�صى ملرف�أ
Trogodytarum ،
�ضخم
 .)"etiam Aethiopumولي�س
من امل�ستغرب �أن ي�شري "البحر
الأحمر" �إىل امل�ستوطنة باعتبارها
ً
خا�صة بالن�سبة
جتاريا ،
مركزً ا
ً
للعاج و�أ�صداف البحر و�أ�صداف
ال�سالحف ( .)PME ، 4-5كما كان

امل�ؤرخ كو�سما�س م� ً
ؤرخا من �أواخر
القرن ال�ساد�س امليالدي  ،كما �أن
م�ؤل ًفا �آخر من الع�صور القدمية
املت�أخرة قام بت�سجيل نق�شتني مت
معاينتهما يف عدولي�س خالل �أيامه.
الأوىل  ،التي ترجع �إىل ع�رص
بطليمو�س الثالث ()Egegetes
 (247 - 222قبل امليالد)  ،وتن�ص
على �أن احلاكم الهلن�ستي كان يقوم
ب�إ�صطياد الأفيال الربية يف منطقة
عدولي�س لإمداد جي�شه بها .والثاين
معروف با�سم Monumentum
 .Adulitanumووفقا لكو�سما�س
 ،مت ت�سجيله يف ال�سنة ال�سابعة
والع�رشين مللك مل يك�شف عن ا�سمه
 ،حيث �سجل انت�صاراته .ول�سوء
احلظ  ،مبا �أن ا�سم امل�سطرة ال يتم
تقدميه من قبل كوزما�س  ،ال ميكن
حتديد تاريخ النق�ش .وباملثل ،
ف�إن امل�صادر البيزنطية التي يرجع
تاريخها من القرن الرابع �إىل القرن
الثامن امليالدي تقدم بع�ض التقارير
املفيدة عن مدى ت�أثري التغيريات
ال�سيا�سية على طرق التجارة خالل
القرن الثالث امليالدي وظهور
جمموعات معينة كوحدات �سيا�سية
رئي�سية يف عامل البحر الأحمر.
عرف الرحالة املعا�رصون يف
املحيط الهندي مب�صادر كال�سيكية
مهمة  ،مثل بيبلو�س من البحر
الأحمر  ،وهو الدليل اليوناين
يف القرن الأول لل�سفر والتنقل يف
البحر الأحمر واملحيط الهندي.
وال يزال مهم ًا يف التاريخ احلديث.
كما كان امل�ستعمرون على دراية
الكال�سيكية
بامل�صادر
جيدة
التي ت�صف عامل البحر الأحمر
واملحيط الهندي حيث �سجلوا
بدقة القطع النقدية الرومانية
يف تاريخ مبكر .وبد�أ الرحالة
الغربيون من القرن التا�سع ع�رش
واجلنود يف �شبه اجلزيرة العربية
و�رشق �إفريقيا يربطون البقايا
القدمية التي واجهوها يف رحالتهم
بالأ�سماء املرادفة (درا�سة �أ�سماء
الأماكن) امل�ألوفة من احل�سابات
الكال�سيكية .و�أي�ضا  ،كان امل�ؤرخون

الأوروبيون يف العامل الكال�سيكي
مدركني جيدا للأدلة الأدبية
على التوا�صل والتبادل الثقايف.
يف حني �أن االرتباط بامل�صادر
الن�صية والأدلة الهائلة للتجارة
يف ال�سلع والكماليات قد اجتذبت
اهتماما م�ستح ًقا  ،يجب بحث
ً
هذه امل�صادر ب�شكل نقدي لربطها
بالأدلة الأثرية .وحتافظ العديد من
امل�صادر املتاحة على جمموعة من
املناطق اجلغرافية (املجز�أة ب�شكل
رئي�سي)  ،والتاريخ  ،وال�شعر
للثقافات اليونانية الرومانية
ملنطقة البحر الأحمر و�شعوبها.
وتت�ضمن هذه الأدبيات الكال�سيكية
عد ًدا قلي ً
ال من احل�سابات الأولية ،
حيث يعتمد معظمها على االقرتا�ض
الثقيل وغري النقدي مل�صادر ثانوية
�سابقة �أو �إ�شاعات .وهذا يعني �أن
هذه امل�صادر كانت قدمية ج ًدا يف
الوقت الذي متت كتابتها فيه.
ولذلك  ،هناك �أدلة تاريخية
وكتابية و�أثرية كبرية مل�شاركة
اجلماعات العرقية املختلفة يف
موانئ البحر الأحمر خالل �أوائل
الألفية الأوىل .وقد مت التعرف على
هذه الإمكانات من قبل عامل الآثار
والتحليل املتعمق لهذه امل�صادر
 ،التي غالب ًا ما تكون مت�ضاربة
 ،من �أجل فهم �أنواع املعلومات
الأكرث موثوقية ولتو�ضيح ماهية
التناق�ضات املوجودة وملاذا.
فهناك حتد مماثل يواجهه تاريخ
القرون الو�سطى  ،حيث تقدم عدد
من امل�صادر املكتوبة روايات
م�شكوك فيها ومت�ضاربة يجب �إثباتها
من خالل االكت�شافات الأثرية.
�إن امل�صادر الكال�سيكية ت�شكل
م�صدرا هاما للأدلة لعلماء الآثار
املهتمني ب�آثار ال�شعوب .ومع ذلك
 ،يلزم التدقيق املنتظم واحلا�سم يف
الوثائق املتاحة لفهم بنية و�صنع
خمتلف احل�ضارات واملجتمعات يف
الع�صور القدمية التي تركت ب�صماتها
على امل�شهد الإرتري احلايل.

9
نالحظ حت�سن معدل وعي املجتمعات املحلية بخطورة
اال�ستمرار يف العي�ش ب�أمناط تفوق �إمكانيات كوكب الأر�ض
على املدى الطويل ,و�إنها ما زالت تتنادى ب�ضرورة ال�سعي
لتغيري �أمناط الإنتاج واال�ستهالك ب�سرعة تكفي للحاق
بالنمو االقت�صادي �ضمن ماعون الإ�ستخدام امل�ستدام للموارد
الطبيعية .وحتم ًا ال ميكن حتقيق ذلك بب�ساطة عن طريق
التغري التكنولوجي  ,بل يتطلب الأمر تغيري املمار�سات
وال�سلوكيات الب�شرية التي ترى �أن زيادة اال�ستهالك املادي
ي�شكل تقدم ًا �أو جناح ًا .وقد �أدى هذا الوعي املتنامي
يف البع�ض من تلك املجتمعات �إىل حتمل امل�ستهلك فيها
مل�س�ؤولياته يف هذا الإطار واخليارات املتاحة �أمامه و�إت�ساع
نطاق انت�شار ممار�سة الـ �" 3أ" ،وهي (الإقالل و�إعادة
اال�ستخدام و�إعادة التدوير)  .كما بات امل�ستهلك فيها
على ا�ستعداد لدفع املزيد من الأموال نظري احل�صول على
املنتجات الع�ضوية وال�صديقة للبيئة  .فما مدى �إ�ستدامة
احلالة الراهنة لو�سائل الإنتاج و الإ�ستهالك امل�ستخدمة ؟
وما هي املعوقات التي تقف حجر عرثة دون �إ�ستدامتها ؟
وما هي �أف�ضل ال�سبل املتبعة يف معاجلة الإخفاقات يف هذا
املجال و�سد ثغراته ؟ وغريه من املحاور ذات العالقة
�سنبحر بني دفاتهم حتت هذا العنوان �إن�شاءاهلل
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البيئة
الأنتاج و الإ�ستهالك امل�ستدامني يف 2023

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل �إ�شارة اخلرباء ب�أن حميطنا الإقليمي
�سي�شهد حتو ًال كبري ًا خالل العقود اخلم�سة
القادمة  ,ميكنه من الإدارة امل�ستدامة
ملوارده الطبيعية وي�سمح له ب�إ�ستهالك
و�إنتاج ال�سلع واخلدمات ب�صورة م�ستدامة
 .كما �أنه �سيتم �إعادة معاجلة  90%من
املياه امل�ستعملة من �أجل الإ�ستخدام
الزراعي وال�صناعي مما ميكننا من توفري
املياه ب�صورة �شبه كاملة .كما �سيتبنى
ثلث املزارعني و ال�صيادين والرعاة نظم ًا
�إنتاجية مرنة يف وجه تغري املناخ .
ي�شري اخلرباء �إىل �أن النظم البيئية
لكوكبنا تت�أثر بكيفية ا�ستخدامنا للموارد
غري املتجددة وعمليات التخل�ص منها ,
بالإ�ضافة �إىل �أن موارده املتجددة (مثل
املياه والأخ�شاب والأ�سماك) ت�ستهلك
ب�رسعة �أي�ض ًا .لذا برزت احلاجة امللحة �إىل
�رضورة موازنة م�ستوى االنتاج والإ�ستهالك
�أي ينبغي خف�ض كمية النفايات املتولدة
عنه  .بالإ�ضافة �إىل ذلك نالحظ �أن تطبيق
�أمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة ي�ساعد
على �إجناز خطط التنمية ال�شاملة وخف�ض
التكاليف االقت�صادية والبيئية واالجتماعية
م�ستقب ً
ال بالإ�ضافة �إىل توطيد القدرة
التناف�سية االقت�صادية وخف�ض حدة الفقر.
و ت�ستهدف تلك الأمناط ”�إنتاج املزيد
ب�شكل �أف�ضل وبتكلفة �أقل“ وزيادة املكا�سب
ال�صافية يف الرفاه النا�شئة عن الأن�شطة
االقت�صادية وذلك عرب خف�ض ا�ستعمال
املوارد وتقليل تدهورها وما ين�ش�أ عنها
من تلوث على مدار كامل دورة احلياة  ,مع
العمل على زيادة جودة احلياة.
و�ضمن ذات الإطار جند �أن ال�شباب هم

الأكرث ت�أثري ًا يف الطرق التي ي�ستخدمها
العامل يف الإنتاج والتوزيع واال�ستهالك ,
كما �أنهم ينه�ضون يف الوقت نف�سه بريادة
الأعمال اخل�رضاء عن طريق ت�صميم منتجات
وخدمات م�ستدامة .لذا من ال�رضورة
مبكان الإ�ستثمار يف ال�شباب وت�أهيلهم
للإ�سهام يف الأ�سواق اجلديدة وفر�ص
العمل الالئقة والتجارة النـزيهة والإ�سكان
امل�ستدام  ,بالإ�ضافة �إىل النقل وال�سياحة
امل�ستدامني.
هذا وقد َعبرَ َ ْت الأ�رسة الدولية من خالل
خطة و�أجندة التنمية امل�ستدامة لعام
 2030عن ت�صميمها وعزمها على حماية
كوكب الأر�ض من التدهور بطرق منها على
�سبيل املثال ال احل�رص توخي اال�ستدامة يف
اال�ستهالك والإنتاج وح�شد الو�سائل الالزمة
لتنفيذ هذه اخلطة من خالل تن�شيط ال�رشاكة
العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة على "
�أ�سا�س روح من الت�ضامن العاملي املعزز
مع الرتكيز بوجه خا�ص على احتياجات
الفئات الأ�شد فقر ًا والأكرث �ضعف ًا ومب�شاركة
من جميع البلدان وجميع �أ�صحاب امل�صلحة

وجميع ال�شعوب ومل�صلحة الأجيال احلالية
و امل�ستقبلية .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
من منر على البع�ض من العوامل التي ي�ؤكد
العديد من اخلرباء على �أنها ت�ؤثر على
�أمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة وذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1ت�شجيع الكفاءة يف املوارد والطاقة 2ا�ستدامة البنية الأ�سا�سية 3توفري �إمكانية احل�صول على اخلدماتالأ�سا�سية
 4توفري فر�ص العمل الالئق وغريامل�رض بالبيئة
 5حت�سني جودة احلياة ل�صالح اجلميع 6تفعيل التعاون وال�رشاكة فيما بنياجلهات الفاعلة العاملة يف �سل�سلة الإمداد,
بدء ًا من املنتج وحتى امل�ستهلك الأخري
وذلك من خالل التوعية والتثقيف ب�أمناط
اال�ستهالك واحلياة امل�ستدامة وتزويد
امل�ستهلكني مبا يكفي من معلومات من خالل
املعايري واملل�صقات التعريفية واالنخراط
يف امل�شرتيات العامة امل�ستدامة .
وعموم ًا نالحظ �أن قادة املجتمع
الدويل توافقوا يف قمتهم الأخرية
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة
على �إنتهاج العديد من الإ�ساليب
املحفزة على �ضمان �إ�ستدامة
الإنتاج و الإ�ستهالل نذكرها بع�ضها
على �سبيل املثال ال احل�رص
 1الإلتزام ب�إجراء التغيرياتالأ�سا�سية يف الطرائق التي تنهجها
جمتمعاتهم يف �إنتاج ال�سلع
واخلدمات وا�ستهالكها.
 2م�ساهمة احلكومات واملنظماتالدولية وقطاع الأعمال وغري ذلك
من اجلهات الفاعلة غري احلكومية
والأفراد يف تغيري �أمناط اال�ستهالك
والإنتاج غري امل�ستدامة
 3ت�سخري جميع امل�صادر يفح�شد امل�ساعدة املالية والتقنية

الالزمة لتعزيز قدرات البلدان العلمية
والتكنولوجية واالبتكارية لالنتقال �صوب
�أمناط ا�ستهالكية و�إنتاجية �أكرث ا�ستدامة
 4الت�شجيع على تنفيذ الإطار الع�رشيلأمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة .وكل
البلدان ينبغي �أن تتخذ �إجراءات يف هذا
ال�صدد ,على �أن تتوىل البلدان املتقدمة
النمو ريادة اجلهد املبذول ,مراعية يف
ذلك تنمية البلدان النامية وقدراتها .
وملعاجلة النتائج املرتتبة على حاالت
عدم التوازن بني الإنتاج والإ�ستهالك يف
املواد الغذائية على �سبيل املثال  ,تتبع
العديد من الأ�ساليب الفعالة يف التحكم
بكميات ف�ضالت الإنتاج الغذائي نذكر يف
ال�سطور التالية بع�ضها على �سبيل املثال :
 1ن�رش �أف�ضل املعارف والدراية يفجمال التكنولوجيا الزراعية وال�صناعات
الغذائية يف جميع �أنحاء العامل.
 2الرتكيز على تقليل النفايات وذلكباال�سهام فى حت�سني البنية التحتية
لعمليات التدوير بالدول االقل منو ًا
 3على حكومات البلدان املتقدمة انت�ساعد احلكومات يف تغيري ثقافة امل�ستهلك
وكذلك جتار التجزئة وذلك بعدم جلوئهم
اىل تعزيز القدرة ال�رشائية املفرطة
واتباعهم �سيا�سات مثل ا�شرتى اثنني مقابل
واحد لزيادة املبيعات
 4ا�ستخدام قوائم الت�سوق حتى ال نقعفري�سة �سهلة حليل الت�سويق الدعائية و �أن
ن�شرتي فقط ما نحتاج �إليه حق ًا
 5مراعاة �إمكانية جتميد بع�ض املوادالغذائية و �إ�ستخدامها ب�أمان حتى بعد
�إنتهاء فرتة ال�صالحية املدونة يف املنتج
.
 6ميكن لتجار التجزئة عمل مراجعةللمواد املعرو�ضة يف اماكنهم و ي�ستخدموا
�أف�ضل الو�سائل لت�رصيفها بحيث ت�ستخدم
قبل �أن تفقد �صالحيتها بالعمل على ترغيب
امل�ستهلكني يف ال�رشاء بتخفي�ض ال�سعر او
كذلك زيادة ن�سبة التربعات الغذائية .
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يف ربع نهائي ك�أ�س �إيطاليا:

كال�سيكية بينيتيز ت�ؤتي ثمارها �أمام جوارديوال خدعة قنا�ص ميالن
ُتبطل مفعول نابويل

متر الأيام ويدرك مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،جو�سيب جوارديوال،
�أكرث �أن مهمة احلفاظ على لقب الربميريليج ،لي�ست �سهلة مطلقا.
وو�ضعت اخل�سارة الأخرية لل�سيتي �أمام م�ضيفه نيوكا�سل يونايتد،
جوارديوال يف موقف ال يح�سد عليه .التزم مان �سيتي ،بطريقة لعبه
املعتادة ،لكنه ا�صطدم بعدة عراقيل منعته من تعزيز تقدمه الذي
حتقق بعد مرور  25ثانية من عمر املباراة ،كما �أن بيب تفاج�أ من
�أداء كثري من العبيه باللقاء ،وبدا مفتقدا لهدوئه حتى عندما كان
فريقه متقدما .يف املقابل ،فرح جمهور نيوكا�سل كثريا لتحقيقه
الفوز املفاجئ على حامل اللقب ،لي�س فقط ب�سبب ابتعاده �أكرث عن
منطقة الهبوط �إىل الدرجة الأوىل ،بل �أي�ضا لأن الفوز �سيعني بقاء
رافاييل بينيتيز يف من�صبه كمدرب للفريق .وكان بينيتيز ،قد هدد
يف وقت �سابق ب�إمكانية الرحيل ،خا�صة �أنه ال يحظى مبيزانية متعلقة بتعزيز �صفوف الفريق يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية التي
ّ
يتحل بينيتيز باجلر�أة ،ولعب بطريقة دفاعية بحتة ،رغم تلقيه هدفا بالدقيقة الأوىل ،ما �أثر على عدم
تنتهي م�ساء اخلمي�س .مل
تعزيز ال�سيتي لتقدمه .مل يبالغ الفريق امل�ضيف يف التقدم نحو املواقع الأمامية ،وظل ملتزما بطريقته الدفاعية  ،5-3-2دون
وجود �أي بوادر لل�سيطرة على منطقة املناورة يف و�سط امللعب .وخا�ض نيوكا�سل املواجهة بـ 3مدافعني يف العمق ،هم فلوريان
لوجني وفابيان �شار وجمال ال�سيلي�س ،ولعب مات ريت�شي ودي �أندري ييدلني على الطرفني .ولعب الثالثي �أيزاك هايدن و�شون
لوجن�ستاف وكري�ستيان �إت�سو بو�سط امللعب ،خلف ثنائي الهجوم �سالومون روندون و�أيوزي برييز ،وهو الثنائي الذي �أربك
دفاع ال�سيتيزينز كثريا ،رغم عدم ح�صول الالعبني على كرات عديدة من قبل زمالئهما .هذا بجانب الدور املهم الذي قدمه ظهريا
اجلنب ،ال �سيما الأ�سكتلندي ريت�شي ،الذي اعتاد على �أداء �أدوار دفاعية عك�س ما كان يظهر عليه باملوا�سم ال�سابقة .ويبقى
وجود الفنزويلي روندون مهما يف هجوم نيوكا�سل ،وهو الذي ي�ستفيد من جتربته ال�سابقة بالربميريليج ،والتي خا�ضها مع
فريق و�ست بروميت�ش �ألبيون .يف املقابل ،بقي ال�سيتي وفيا هو الآخر لطريقة اللعب  ،4-3-3حيث لعب جون �ستونز بجانب
�إميرييك البورت يف قلب الدفاع ،ب�إ�سناد من الظهريين الأمين كايل ووكر والأي�رس دانيلو .وقام الربازيلي فرناندينيو بدور العب
الو�سط املدافع ،مانحا احلرية لثنائي �صناعة الألعاب كيف دي بروين ودافيد �سيلفا ،خلف ثالثي الهجوم املكون من اجلناحني
رحيم �سرتلينج ولريوي ،واملهاجم �سريجيو �أجويرو .من ال�صعب ا�ستنتاج �سبب احلالة املتخبطة التي ظهر عليها مان�ش�سرت
�سيتي يف هذه املباراة ،لكن ميكن القول �إن خط الو�سط خذل املدرب جوارديوال ،ال �سيما فرناندينيو الذي ارتكب العديد
من الهفوات .وكذلك دي بروين الذي ورغم حتركاته الن�شطة ،بدا متوترا وكثري االرتكاب للأخطاء ،ما دفع مدربه ال�ساخط
ال�ستبداله يف منت�صف ال�شوط الثاين ،دون �أن يقدم البدالء برناردو �سيلفا وجابريال جي�سو�س و�إلكاي جوندوجان �أي �إ�ضافة.

يف �إياب ربع نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا:

اً
ً
رميونتادا فالن�سيا تكتب ف�صل جديدا يف الكربياء
انت�صارا تاريخ ًيا على
حقق نادي فالن�سيا،
ً
خيتايف بنتيجة (� ،)3-1أول �أم�س الثالثاء ،يف
�إياب ربع نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،يف ملعب
املي�ستايا .وح�سم اخلفافي�ش� ،أول مقعد يف
الدور ن�صف النهائي لبطولة ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
يف انتظار بقية املت�أهلني" .ك�أ�س امللك ..ك�أ�س
امللك" ..كان هتاف جماهري املي�ستايا عقب
انت�صار فالن�سيا على فياريال يف الليجا ،ال�سبت
املا�ضي بثالثية نظيفة .وكان فالن�سيا قد تلقى
الهزمية بهدف دون رد يف لقاء الذهاب �أمام
خيتايف ،على ملعب كول�سيوم �ألفون�سو برييز.
وبد�أت مباراة الإياب ب�شكل كارثي على اخلفافي�ش،
حيث �سجل خورخي مولي�ستا العب خيتايف ،هد ًفا
يف الدقيقة الأوىل ،وهو ما و�ضع �أ�صحاب الأر�ض يف ورطة .ويف ال�شوط الثاين ،جنح رودريجو مورينو يف ت�سجيل الهدف الأول
للخفافي�ش يف الدقيقة  ،61وا�ستفاد فالن�سيا من طرد العب خيتايف داكونام .ووا�صل مورينو ت�ألقه بت�سجيل الهدف الثاين
ويح�سب
يف الدقيقة  ،92قبل �أن يقتل خيتايف بالهدف الثالث يف الدقيقة  ،93ليحرز �أول "هاتريك" له بقمي�ص اخلفافي�شُ .
لالعبي فالن�سيا ،عدم فقدان الثقة يف �أنف�سهم ،رغم ت�أخرهم يف النتيجة ،و�صعوبة املوقف عليهم .هذه ال�صفعة لي�ست الأوىل
من فالن�سيا خليتايف ،ففي مو�سم  ،2007-2008التقى الطرفان يف نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا .و�أقيمت املباراة على ملعب
املي�ستايا ،وفاز اخلفافي�ش بنتيجة ( )3-1وتوجوا باللقب و�سط �أن�صارهم يف �صفعة مل ين�ساها جماهري خيتايف حتى الآن.

حقق ميالن الفوز على نظريه نابويل � ،2-0أول �أم�س الثالثاء ،مبلعب �سان �سريو،
يف ربع نهائي ك�أ�س �إيطاليا ،ليت�أهل الرو�سونريي �إىل الدور ن�صف النهائي .و�سجل
الوافد اجلديد كري�ستوف بياتيك ،مهاجم ميالن ،هديف الفريق ،ليقود الرو�سونريي
لن�صف النهائي وينتظر الفائز من مباراة �إنرت ميالن والت�سيو .دخل جاتوزو ،مدرب
ميالن ،املباراة بطريقة ( ،)4-3-3يف وجود �أباتي ،مو�ساكيو ،رومانيويل والك�سالت
بالدفاع� ،أمامهم كي�سي ،باكايوكو وباكيتا يف منت�صف امللعب ،وبوريني وكا�ستييخو
كجناحني ،وبياتيك مهاجم� .أما �أن�شيلوتي ،مدرب نابويل ،ف�أجرى تغيريات على
ت�شكيله الذي بد�أ به املباراة املا�ضية �أمام ميالن بالدوري ،فدخل بطريقة (،)4-4-2
وبد�أ مبرييت يف حرا�سة املرمى بدال من �أو�سبينا� ،أمامه رباعي دفاعي مكون من
مالكويت ،كوليبايل ،ماك�سيموفيت�ش وغالم .ويف و�سط امللعب تواجد �آالن ودياوارا
كمحوري ارتكاز ،وتوىل فابيان رويز وزيلين�سكي الأطراف ،ولعب �إن�سيني وميليك
يف اخلط الأمامي .ت�ألق جينارو جاتوزو ،مدرب ميالن ،يف قراءة نابويل ب�شكل
جيد ،بعدما متكن من التعادل �سلبيا معه مطلع الأ�سبوع اجلاري يف الدوري الإيطايل.
جاتوزو قرر االعتماد على كري�ستوف بياتيك كمهاجم �رصيح للفريق ،من البداية لأول
مرة منذ ان�ضمامه ،بدال من كوتروين ،والذي �أتى بثماره بت�سجيله هديف املباراة،
فتفوق
ومنح الفريق بطاقة الت�أهل لن�صف النهائي .بياتيك كان جنم املباراة الأول،
ّ
على قلبي دفاع نابويل كوليبايل وماك�سيموفيت�ش يف الكرات العالية ،بل وكان
�سب ًبا يف منح كوليبايل ومالكويت �إنذارين ،من خالل ا�ستغالل مهاراته يف املراوغة
و�إجبارهما على ارتكاب الأخطاء� .أحد الأ�سلحة الأخرى ،التي اعتمد عليها ميالن ،هي
الكرات الطولية من الدفاع لبياتيك ،والتي كانت �سببا مبا�رشا يف ت�سجيل الهدفني،
و�سط ف�شل دفاعي من منظومة نابويل ،التي انهارت �أمام تلك الكرات والقنا�ص
بياتيك .ميالن على عك�س مبارياته ال�سابقة ،ا�ستطاع حتجيم نابويل ب�شكل مثايل،
ف�أثناء هجوم الأخري ،يتحول الفريق للعب بطريقة ( ،)4-4-1-1بوجود لوكا�س
باكيتا خلف املهاجم ال�رصيح بياتيك .وتقارب خطوط ميالن من بع�ضها� ،ساهم يف
ظهور الرو�سونريي ب�شكل ممتاز ،فف�شلت حماوالت نابويل �سواء من ناحية الأطراف
�أو العمق ،بعدما متكن العبو الأول يف احل�صول على الكرة ب�سهولة ،و�سط �سذاجة
ورعونة من فريق �أن�شيلوتي� .أحد املميزات التي ظهرت على ميالن هي الرتكيز
طوال الـ 90دقيقة ،من جميع اخلطوط بالفريق ،دفاع ًيا وهجوم ًيا .رغم كون مباراة
نظرا لفارق النقاط
الدوري بني ميالن ونابويل ،بال �أهمية كبرية بالن�سبة للأخريً ،
مع يوفنتو�س� ،إال �أن �أن�شيلوتي دخل املباراة بت�شكيل هجومي بحت ،بتواجد كاييخون
و�إن�سيني على اجلناحني ومريتينز وميليك بالهجوم ،ما �ساهم يف ظهور فريقه ب�شكل
متاما .ولكن يف تلك املباراة،
جيد ،و�أ�ضاع فر�صا عدة يف مباراة اختفى فيها ميالن
ً
قرر �أن�شلوتي الرتاجع بطريقة غري مربرة ،وقرر �إجال�س مريتينز وكاييخون على
الدكة ،فيما �أ�رشك الربازيلي �آالن ،العب الو�سط ،والذي تدرب منفر ًدا ،وغاب عن
املباريات املا�ضية .قرار �أن�شيلوتي بالدفع ب�آالن من البداية ،يعد �أ�سو�أ قرارات
�رسيعا خط�أه وقرر �إخراجه مع انطالق ال�شوط الثاين.
املدرب الإيطايل ،رغم �أنه �أدرك
ً

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية

الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الثالثاء  29يناير)

ك�أ�س ملك �إ�سبانيا( -:الثالثاء  29يناير)

ك�أ�س �إيطاليا ( 2018/2019-الثالثاء  29يناير)
ميالن

0:2

نابويل

					
فالن�سيا  1 : 3خيتايف
				
�آر�سنال  1 : 2كارديف �سيتي
فولهام  2 : 4برايتون 											
										
وولفرهامبتون  0 : 3و�ست هام يونايتد
							
				
هيدير�سفيلد تاون � 1 : 0إيفرتون
												
نيوكا�سل يونايتد� 2 : 1آر�سنال
											
مان�ش�سرت يونايتد  2 : 2برينلي
نيوكا�سل يونايتد  1 : 2مان�ش�سرت �سيتي 																	
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()87

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

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

البطولة الوطنية لإخرتاق ال�ضاحية تخرج بنتائج ت�ضع االقليم االو�سط على ال�صدارة

�أرون كفلي يفر�ض هيمنته املطلقة ونازيت ولدو ت�سري على خطاه يف �سباق ال�سيدات

نظم االحتاد العام اللعاب القوى �أوىل
�إ�ستحقاقاته الوطنية يف العام اجلديد
2019م  ،ب�إقامة الن�سخة احلادية والع�رشين
للبطولة الوطنية لإخرتاق ال�ضاحية
مب�ضمار عدي �أبيتو يوم االحد املا�ضي 27
يناير اجلاري.
و�شهدت البطولة التي تابعها جمع غفري
من اجلماهري ق�سطا وافرا من التناف�س
يف �أربعة ا�ستحقاقات متنوعة من خالل
م�شاركة عدائني قدموا من �أقاليم البالد
ووزارة الدفاع االرترية.
وفر�ض عداءوا االقليم االو�سط كلمتهم
املطلقة يف النتائج النهائية لل�سباق
الذي �شمل مناف�سات الرجال وال�سيدات
باال�ضافة اىل �سباق التتابع املختلط.
ويف النتائج امل�سجلة بالبطولة  ،ظفرت

العداءة ق�سانت ماريقو�س جنمة منتخب
االقليم اجلنوبي بلقب �سباق النا�شئات
الذي �شهد م�شاركة  26مت�سابقة وامتد
مل�سافة  6كيلومرتات.
و�أل املركز الثاين يف هذا ال�سباق للعداءة
يوديت �أبرهام من منتخب اجلنوبي �أي�ضا،
فيما حازت عدءاة منتخب وزارة الدفاع
�سمرت مرهاوي على املركز الثالث.
املركز الرابع -:فيوري قربهيويت وزارة
الدفاع
املركز اخلام�س -:نيات تخلي هيمانوت
االقليم االو�سط
املركز ال�ساد�س� -:سمهر مكنن االقليم
االو�سط
�أما يف �سباق النا�شئني مل�سافة 8
كيلومرت  ،فكانت املناف�سة بني  41عداء
 ،قبل ان ت�ؤول ال�صدارة ل�صالح فلمون
كربوم من منتخب االقليم االو�سط الذي

ت�سيد بالكامل على هذه الفئة بتتويج
عدائيه باملراكز االربعة االخرى عرب
تيدرو�س �أمانئيل الثاين ويوهن�س كفلي
الثالث.
املركز الرابع -:روبيل �أببي االو�سط
املركز اخلام�س -:كربوم �أفورقي االو�سط
املركز ال�ساد�س -:عقبيت عندوم اجلنوبي
ودانت الكلمة املطلقة يف �سباق النخبة
لل�سيدات اىل العداءة االوملبية املخ�رضمة
نازيت ولدو جنمة املنتمية لالقليم االو�سط
بعدما �أبانت مقدرات خا�صة يف الدورة
لل�سباق الذي �إمتد مل�سافة  10كلم.
وحازت العداءة دول�شي ت�سفاي من
منتخب وزارة الدفاع على املركز الثاين
 ،امام فانو�س �أمل من االقليم اجلنوبي
�صاحبة املركز الثالث.

املدرب الربتغايل اجتمع مع رئي�س النادي الفرن�سي يف قطر

املركز الرابع -:حارينا
تاد�سي وزارة الدفاع
املركز اخلام�س-:روت كرب�أب
االقليم االو�سط
املركز ال�ساد�س -:مللم تولدبرهان
االقليم االو�سط
�أما يف ال�سباق االبرز لهذه البطولة
وهو �سباق النخبة للرجال  ،فب�سط
العداء املت�ألق بقوة حاليا ً �أرون كفلي
�سيطرته املعهودة على جمريات
املناف�سة و�أحكم قب�ضته على ال�صدارة
بكل جدارة وا�ستحقاق  ،م�ستفيدا من
�إنطالقته القوية واملبكرة ليخلف عددا
من االن�سحابات والرتاجعات على م�ستوى
العدائيني املخ�رضمني واجلدد.
وح�سم عداء االقليم االو�سط االمور
ل�صاحله ب�أريحية تامة بعدما �أنهى م�سافة
ال�سباق املقررة ( 10كلم) يف ظرف زمني
قدره ( 30دقيقة و 26ثانية) ،ليتوج
نف�سه بطال لن�سخة 2019م.
وذهب املركز الثاين لعداء االقليم

االو�سط مياين هيلي �سال�سي متفوقا على
عوت هبتي من االقليم اجلنوبي الفائز
باملركز الثالث.
املركز الرابع -:فلمون عندي جنوبي
املركز اخلام�س -:ت�سفو تولدي جنوبي
املركز ال�ساد�س -:حماري ظقاي وزارة
الدفاع.
�أخر الغيث لليوم احلافل باملناف�سات
بعدي �أبيتو كان من خالل �سباق التتابع
املختلط الذي توج به منتخب االقليم
االو�سط على ح�ساب منتخب وزارة الدفاع
الثاين يف الرتتيب.
ويف الرتتيب االجمايل  ،حاز منتخب
االقليم االو�سط على ثالثة ك�ؤو�س يف
مناف�سات النخبة بكال اجلن�سني ومناف�سات
النا�شئني .
فيما نال منتخب االقليم اجلنوبي على
ك�أ�س واحدة جاءت من خالل مناف�سات
النا�شئات.
وت�سلم املتوجون باملراكز االمامية
امليداليات امللونة والك�ؤو�س من
مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي وحاكم االقليم اجلنوبي �إفرمي
قربكر�ستو�س وعدد من ال�شخ�صيات
الر�سمية.
ويف كلمة ختامية ب�إ�سم االحتاد العام
اللعاب القوى � ،أ�شار نائب رئي�س االحتاد
العام ال�سيد /ولدي�سو�س �إيلي�سا ب�أن
م�ستوى املناف�سة خالل البطولة الوطنية
ت�أثر ومل ي�سجل تطوار  ،بفعل عدم وجود
توازن و�إن�سيابية يف �أعداد االقاليم
امل�شاركة  ،مناديا اجلهات املعنية
لت�ضافر اجلهود امل�شرتكة مع االحتاد
العام اللعاب القوى .
و�أ�شار االحتاد العام اللعاب القوى بان
البطولة الوطنية والنتائج امل�سجلة خاللها
�سوف تكون حمطة ت�أهيلية للعدائني
والعداءات لتمثيل البالد يف البطولة
العاملية الخرتاق ال�ضاحية التي �سوف
جتري يف �شهر مار�س القادم بالدمنارك
 ،و�سوف يجري العمل من �أجل جتهيز
املع�سكر االعدادي للمنتخب امل�شارك
بالبطولة.

رغم الدور الذي لعبه يف جناح النادي

مورينيو مر�شح للعودة �إىل العمل من بوابة باري�س �سان جريمان جوارديوال عن كومباين :لكل �شيء نهاية

رجح تقرير �إعالمي عودة املدرب
الربتغايل جوزيه مورينيو للعمل بداية
من املو�سم القادم من بوابة نادي باري�س
�سان جريمان الفرن�سي .
و�أكدت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
ب�أن مورينيو اجتمع مع نا�رص اخلليفي
رئي�س نادي �سان جريمان للحديث عن
�إمكانية توليه مهام الإ�رشاف على الفريق
املو�سم املقبل.
وي�سعى م�سريو النادي الباري�سي �إىل
ا�ستغالل فر�صة التعاقد مع مدرب �صاحب

ا�سم كبري و�سرية ذاتية متميزة ليقود
الفريق الفرتة القادمة ،خا�صة انهم حاولوا
�سابقا ً التعاقد مع مورينيو �إال انه كان
يختار تدريب الأندية الكبرية� ،إذ ف�ضل
عليهم ت�شيل�سي يف عام  2013ليتعاقدوا
مع الفرن�سي لوران بالن ثم ف�ضل عليهم
مان�ش�سرت يونايتد يف عام  2016ليتعاقدوا
مع الإ�سباين �أوناي �إميري.
وت�ؤكد اغلب التقارير ان م�صري املدرب
الفريق الأملاين توما�س توخيل مرتبط
بالنتائج التي �سيحققها الفريق يف

م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا� ،إذ ان فوزه
باللقب القاري او بلوغ املربع الذهبي
للمرة الأوىل� ،سوف يعزز من فر�صته يف
البقاء مبن�صبه ،بينما خروجه قبل هذا
الدور �سي�ؤكد رحيله مع نهاية املو�سم.
وكان مورينيو قد اقيل من تدريب
مان�ش�سرت يونايتد يف �شهر دي�سمرب املا�ضي
ب�سبب تراجع نتائج الفريق � ،إال انه نفى يف
ت�رصيحات �إعالمية فكرة اعتزال املجال
التدريبي ،معترباً ان عمره احلايل ( 55عاما ً)
ي�ساعده للبقاء مدربا ً ل�سنوات طويلة.

ح�صاد �آ�سيا� 7 :أهداف حت�سم هوية طريف النهائي

قطر تالقي اليابان يف نهائي ك�أ�س �أمم �أ�سيا لكرة القدم

بلغ املنتخبان القطري والياباين ،نهائي
ك�أ�س �آ�سيا املقامة يف الإمارات ،حيث
يتواجهان يوم اجلمعة املقبل ،على �ستاد
مدينة زايد الريا�ضية.
وكان منتخب قطر قد اجتاز الإمارات
برباعية دون رد ،فيما عربت اليابان عقبة
�إيران بثالثية نظيفة.

ومل ي�سبق ملنتخب قطر ،الظفر باللقب

القاري ،فيما تت�صدر اليابان قائمة
الأبطال حيث احتفت به  4مرات.
 �أحرز منتخبا قطر واليابان يف ن�صفالنهائي � 7أهداف ،لريتفع عدد الأهداف
امل�سجلة بالبطولة حتى الآن �إىل 126
هدفا يف  50مباراة.
 -توزيع �أهداف البطولة الـ36 :126

هدفا يف اجلولة الأوىل ،و 30هدفا يف كل

من اجلولتني الثانية والثالثة ،و 17هدفا
يف ثمن النهائي ،و 6يف ربع النهائي ،و 7يف
ن�صف النهائي.
 مواجهتا ن�صف النهائي ح�سمتايف الوقت الأ�صلي ،حيث مل يحتكم
املتناف�سون لأ�شواط �إ�ضافية �أو لركالت
ترجيح� - .رضبة جزاء واحدة احت�سبت يف
ن�صف النهائي ل�صالح اليابان ،وترجمها
يويا �أو�ساكو بنجاح يف مرمى �إيران.
 عدد �رضبات اجلزاء التي مت احت�سابهابالبطولة حتى الآن  ،16مت ترجمة  14منها
بنجاح.
  7مباريات من �أ�صل  50انتهتبنتيجة التعادل ،منهم مواجهتان يف دور
الـ ،16مت ح�سمهما بركالت الرتجيح.
 املعز علي عبد اهلل ،مهاجم قطر ،باتالأقرب حل�سم لقب هداف البطولة ،حيث
يت�صدر الالئحة بر�صيد � 8أهداف.

قال بيب جوارديوال مدرب مان�ش�سرت
�سيتي � ّإن القائد فين�سنت كومباين مل
يخ�ض مباريات كافية يف املوا�سم الأخرية
لي�ضمن عقداً جديداً رغم الدور الذي لعبه
يف جناح النادي بالدوري الإجنليزي.وغاب
كومباين ،الذي ينتهي عقده يف نهاية

هذا املو�سم ،عن مباريات كثرية ب�سبب
الإ�صابات خالل املوا�سم القليلة املا�ضية
وقال جوارديوال �إن النادي �سيناق�ش
م�س�ألة متديد التعاقد مع الالعب ووكيل
�أعماله .وختم بقوله« :يف الوقت ذاته لكل
�شيء نهاية كما يقولون».

بعد رحيله عن العمالق البافاري

�أرييني روبن يف طريقه �إىل اليابان

�أ�شارت تقارير �صحفية يابانية �إىل �أن
العب بايرن ميونيخ بطل الدوري الأملاين
يف املوا�سم ال�ستة املا�ضية الدويل
الهولندي ال�سابق �آريني روبن يخطط
لالنتقال �إىل فريق طوكيو الياباين بعد
رحيله عن العمالق البافاري .وكان اجلناح
الهولندي املخ�رضم ،ابن ال  35عاما ً� ،أعلن
يف دي�سمرب املا�ضي �أنه �سيرتك بايرن
ميونيخ يف نهاية املو�سم ،ويف حال عدم
تلقيه عر�ضا ً مهما ً �سي�ضع حداً مل�سريته
االحرتافية احلافلة بالإجنازات �أبرزها الفوز

بلقب «البوندزليجا» �سبع مرات ،وارتداء
قمي�ص منتخب بالده يف  96مباراة� ،سجل
خاللها  37هدفا .و�سين�ضم روبن ،يف حال
انتقاله �إىل الدوري الياباين� ،إىل قافلة
الالعبني العامليني الذي �سبقوه على
غرار كل من العب و�سط بر�شلونة ال�سابق
وبطل العامل  2010الإ�سباين �أندري�س
�إنيي�ستا ومواطنه ديفيد فيا واملهاجم
الأملاين لوكا�س بودول�سكي مع فريق
في�سل كوبي كما يدافع املهاجم الإ�سباين
فرناندو توري�س مع �ألوان �ساجان تو�سو.

على �سبيل الإعارة

كا�سريي�س مدافع �أوروجواي ين�ضم ليوفنتو�س
رحب يوفنتو�س بطل ايطاليا بعودة
مارتن كا�سريي�س �إىل �صفوفه بعد التعاقد
مع مدافع �أوروجواي على �سبيل الإعارة من
الت�سيو مناف�سه يف دوري الدرجة الأوىل
االيطايل لكرة القدم.
و�سين�ضم كا�سريي�س ( 31عاما) ،الذي
خا�ض  84مباراة دولية� ،إىل يوفنتو�س

للمرة الثالثة يف م�سريته مقابل  600الف
يورو ( 685320دوالرا).
وقال يوفنتو�س عرب موقعه على
االنرتنت ”كا�سريي�س مدافع يتمتع
بقدرات هائلة ومبرونة ون�شاط وميكنه
اللعب كقلب دفاع �أو يف جانبي امللعب
كما يتمتع بحا�سة تهديفية“.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()87

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

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال ماثورة "كنز �أثري" يعود �إىل فرتة الهك�سو�س يف م�صر

مرييام ماكيبا
(2008 – 1932م)

هي مغنية جنوب �أفريقية اخدت اجلن�سية الغينية يف
ال�ستينيات ونا�شطة يف جمال حقوق الإن�سان� .شقت ماكيبا
اجواء ال�شهرة باغانيها منذ بداية اخلم�سينيات من القرن الع�شرين والتي بثتها لواعج
امل�ضطهدين من �أبناء بلدها وجلدها ولونها ،و�شيئا ف�شيئا بد�أت جتر عليها غ�ضب ال�سلطات
�إىل �أن تقرر نفيها خارج البالد وجتريدها من جن�سيتها� .سنة  1956قادها القدر بعد جلوئها
للواليات املتحدة الأمريكية �إىل �أن ت�صبح ع�ضوا يف املجموعة الغنائية ال�شهرية "منهاتن
براذرز" ،وهناك غريت ا�سمها و�أ�صبحت تدعى مرمي بعد �أن كان ا�سمها احلقيقي "�أوزنزيل"
الذي يعني "ال تلومن �إال نف�سك".
ولدت مرييام ماكيبا يف الرابع من مار�س  1932يف جوهان�سبورغ البوين من عرقني خمتلفني
ا�سمياها زينزي الذي يعني بلغة الزولو "ال تلومي غري نف�سك".
وقد بد�أت الغناء يف وقت مبكر يف االعرا�س واحلفالت .ويف الع�شرين من العمر التحقت
بفريق مانهاتن براذرز الذي اطلق عليها ا�سم مرييام ثم بفرقة �سكايالرك�س التي مل تكن
ت�ضم �سوى ن�ساء .وبينما كانت تقوم بجولة يف  ،1959ابلغت يف مهرجان البندقية انها غري
مرغوب فيها يف جنوب �أفريقيا مل�شاركتها يف فيلم وثائقي عن نظام الف�صل العن�صري بعنوان
"عودي الينا يا �أفريقيا" .وجل�أت �إىل لندن ثم توجهت �إىل الواليات املتحدة حيث اكت�سبت
�شهرة بعد اغنيتها "باتا باتا" التي كتبتها عام  1956وتناقلتها اجيال بعد ذلك .ومنذ ذلك
احلني اطلقت اغاين متزج بني البلوز واجلاز نالت �شهرة وا�سعة من بينها "ذي كليك �سونغ"
و"مااليكا" وا�صدرت حوايل ثالثني ا�سطوانة .وقد ام�ضت  31عاما يف املنفى ،وهو ثمن
معركتها �ضد النظام العن�صري يف جنوب �أفريقيا الذي ادانته حتى امام الأمم املتحدة يف
 ،1961مما دفع نظام بريتوريا �إىل جتريدها من جن�سيتها ومنع اغانيها يف جنوب �أفريقيا.
وعادت �إىل بلدها للمرة الأوىل يف  1990بعدما اقنعها بذلك مانديال ،وذلك قبل اربعة
اعوام من انتهاء نظام الف�صل العن�صري .وعادت �أم �أفريقيا �إىل وطنها بجواز �سفر فرن�سي
كان واحدا من عدة جوازات منحتها لها دول �أخرى ،ختم بت�أ�شرية مدتها �ستة ايام .واحتفل
�صوت مرييام ماكيبا بكل اال�ستقالالت يف القارة ال�سوداء ما اك�سبها لقب "ام �أفريقيا" .كما
غنت مع هاري بيالفونت الذي كان يرعاها يف بداياتها مبنا�سبة عيد ميالد الرئي�س جون
كينيدي يف عام  .1962ويف 1966م منحت مرييام ماكيبيا جائزة غرامي لإحدى جمموعاتها
الغنائية.
ويف الواليات املتحدة كانت مرييام ماكيبا قريبة من نينا �سيمون وديزي غيليب�سي وعا�شت
مع عازف البوق اجلنوب �أفريقي هيوغ ما�سيكيال ثم مع �ستوكلي كارمايكل زعيم حركة القوة
ال�سوداء غري ان وا�شنطن اعتربت ماكيبا وكارمايكل غري مرغوب فيهما فلج�آ �إىل غينيا يف
عام 1973م ثم انف�صال هناك .ويف غينيا �أي�ضا توفيت ابنتها الوحيدة بوجني التي اجنبتها
من زواج �سابق يف �سن ال�سابعة ع�شرة .ويف عام 1985م توجهت ماكيبا �إىل بروك�سل لالقامة
فيها .ويف ال�سبعينات والثمانيات كانت اغاين ماكيبا ترتدد يف جميع �أنحاء العامل و�شاركت يف
مهرجانات عدة للجاز .ويف 1987م قامت بجولة مع املغني بول �ساميون ثم ن�شرت بعيد ذلك
مذكراتها "ماكيبا :ق�صتي" .و�أخريا ويف 1992م عادت �إىل جنوب �أفريقيا لتقيم يف ال�ضاحية
ال�شمالية جلوهان�سبورج حيث يحييها النا�س يوميا ب�س�ؤال "كيف حالك ايتها االم؟" .وهناك
ا�س�ست هذه املنا�ضلة �ضد كل ا�شكال الظلم مركزا العادة ت�أهيل املراهقات امل�شردات.
ويف 2005م ،قامت ماكيبا بجولتها الأخرية يف العامل وقالت حينها "يجب �أن اذهب �إىل
العامل لأ�شكره و�أودعه ..بعد ذلك �سابقى يف بيتي مثل جدة ..و�أريد ان ينرث رمادي يف
املحيط الهندي لأمتكن من االبحار جمددا �إىل كل هذه الدول".
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف احلادي والثالثني من يناير عام 1946م� -:إعالن الد�ستوراليوغو�ساليف املكتوب على منط الد�ستور ال�سوفيتي ،لي�ضم �ست جمهوريات
هي �صربيا وكرواتيا والبو�سنة والهر�سك واجلبل الأ�سود ومقدونيا
و�سلوفينيا.
 يف احلادي والثالثني من ي ناير عام 1953م -:الفي�ضانات تغرق� 1800شخ�ص يف هولندا.
 يف احلادي والثالثني من يناير عام 1958م� -:إطالق القمر ال�صناعي�إك�سبلورر � ،1أول الأقمار ال�صناعية للواليات املتحدة.
 يف احلادي والثالثني من يناير عام 2015م -:انتخاب �سريجيورئي�سا ِلإيطاليا.
ماتاريال ً
 يف احلادي والثالثني من يناير عام 2018م -:حدوث خ�سوف كليللقمر ويُعترب �أول خ�سوف للقمر الأزرق العمالق يف عام .2018

من اقوال العظماء

 يا بني  ,من حمل ما ال يطيق عجز ,ومن �أعجب بنف�سه هلك  ,ومن تكرب
على النا�س ذل  ,ومن مل ي�شاور ندم ,
ومن جال�س العلماء علم  ,ومن قل كالمه
دامت عافيته (.لقمان احلكيم).
 اعظم رحلة هي الرحلة التي يقومبها االن�سان داخل نف�سه(.رايرن ماريا
ريلكه ).
 جميل �أن تعرف معنى العطاء ،وا لأجمل �أن تعطي(.املهامتا غاندي)
نحن ال نقع فى حُ ب �أحد ما ُ ،
 ُنحن
فقط نع�شق �إنطباعنا عن ذ ِلك ال�شخ�ص
 ،مفهومنا اخلا�ص ُ
عنه  ،وذ ِلك هو ما
ُنحبه حق ًا (.فرناندو بي�سوا)
 ال�شخ�ص املهم يف حياتك لي�سال�شخ�ص الذي ت�شعر بوجوده  ..ولكنه
ال�شخ�ص الذي ت�شعر بغيابه(.ابراهيم
ا لفقي )
 �أقي�س قوة العقل مبقدرته علىحتمل احلقيقة(.نيت�شه)
 تعلم ا لإختالط بجميع �أنواع الب�شروواظب على ا لإحتكاك امل�ستمر بهم �إىل
�أن تتمهد ا لأجزاء الغري مت�ساوية من
عقلك وهذا ما ال ت�ستطيع �أن تفعله �إذا
كنت يف عزلتك(.ديل كارنيجي )
 الرجل الذي ي�صر على ر �ؤيةالوقائع بو�ضوح تام قبل اتخاذ القرار
ال يتخذ �أي قرار(.هرني فريدريك
�أميل)
 �أنت لن تعرف �شيئا عن اخل�سارةاحلقيقية� ،إىل �أن تخ�سر �شيئا �أحببته
�أكرث من نف�سك (.روبن ويليامز)
�شيء
 تعا�سة ا لإن�سان كلها تنبع منٍ
واحد :عجزه عن املكوث ب�صمت يف
حجرته(.بليز با�سكال)
 �أن الكلمات ال ميكنها �أبدا �أن تخففعما يف قلب ا لإن�سان وتريحه .ال�صمت
وحده قادر على فعل ذلك(.نيكو�س
كازانتزاكي�س)
 متني ال�صداقة عمل �سريع ،لكنال�صداقة نف�سها ثمرة بطيئة الن�ضج.
( �أر�سطو)
 الوحدة �أف�ضل من �أن تعي�ش عك�سنف�سك لإر�ضاء غريك (.جربان خليل
جربان)
ً
 �أكرث ا لأ�شياء ارهاقا للنف�س  ،هوكتمان ما نحن بحاجة لقوله(.توما�س
�سكو ت )
 ميكن �أن نكون �أقوياء باملعرفةولكننا ال ن�صبح ب�شرا �إال بالرحمة(.
طاغور)
 الطالب لي�س وعاء عليك مل�ؤه،بل �شعلة عليك ان توقدها� (.ألربت
�أ ين�شتا ين )
 ما كنت من يهوى ال�سكوت و �إ نمّ اعقلت ل�ساين رهبة ا لأدهار� (.إيليا �أبو
ما �ضي )
ثرُ
 من ال�صعب �أن تع على ال�سعادةبداخ ِلك  ،لكن من امل�ستحيل �أن جتدها
يف �أي مكان �آخر� (.أرتور �شوبنهاور).

عرثت البعثة الأثرية التابعة
للمجل�س الأعلى للآثار يف م�رص ،على
جمموعة من املقابر والآثار التي تعود
�إىل فرتة الهك�سو�س ،الأمر الذي يعد
مبثابة "كنز �أثري" يوفر مزيدا من
وعرث
الفهم عن تلك احلقبة الزمنيةُ .
على الآثار خالل �أعمال حفر للبعثة
يف منطقة " كوم اخللجان" الواقع
على احلدود الفا�صلة بني "حمافظتي
ال�رشقية والدقهلية" و�أو�ضح الأمني
العام للمجل�س الأعلى للآثار ،م�صطفى
وزيري� ،أن املقابر حتتوي بداخلها
على قطع حيوانية ملحقه بها،
وجمموعة من الفخار الأ�سود املعروف
بـ"فخار تل اليهودية" املميز لفرتة
الهك�سو�س .وعرثت البعثة على �أوان
دائرية ال�شكل ،و�أخرى على �شكل
الكمرثى وحوامل م�صنوعة من الفخار.
وكان داخل �أحد هذه الأواين قطع
�صغرية حتمل نقو�شا وزخارف مميزة
لهذه الفرتة .وقال رئي�س قطاع الآثار

امل�رصية �أمين ع�شماوي� ،إن البعثة
عرثت على  20قطعة �أثرية حتى الآن
جميعها ت�أخذ و�ضع القرف�صاء ،وتعود
�إىل فرتة ما قبل الأ�رسات ،ومعظمها يف
حالة غري جيدة .كما عرثت البعثة
على بع�ض املتاع اجلنائزي داخل
املقابر ،منها جمموعة من الأواين
الفخارية وبع�ض الأدوات احلجرية،
مثل ال�شفرات وال�سكاكني البدائية.

قلة النوم ت�صيب قنفذا بال�صلع!!!....

يرعى املدافعون عن احليوانات
يف مدينة مات�ش ويتلوك مبقاطعة
�رشوب�شاير الربيطانية قنفذا �صغريا
�أطلق عليه ا�سم الدب ،بعد �أن فقد

�أ�شواكه التي تغطي ج�سمه ب�سبب
الإجهاد .وذكرت �صحيفة ديلي ميل،
�أن موظفي مركز �إنقاذ احليوانات
،"Cuan
Wildlife
"Rescue
ي�شاهدون هذه احلالة ال�سيئة لقنفذ
لأول مرة .فقد خ�رس نحو  97%من
�إبره" .وعرث على القنفذ "الدب" وهو

يف حالة مزرية،وقد اعرتاه التعب
واجلوع والعط�ش والربد.وتغط
القنافذ عادة يف �سبات من �شهر �أكتوبر
حتى �أبريل عندما ترتفع احلرارة
لدرجة  15مئوية .وقالت هيل" :لقد
و�ضعنا �أمامه طعام القطط و�أكل كثريا
و�رشب ماء ملدة  4دقائق" .وتعتقد
مديرة مركز العناية باحليوان� ،أن
القنفذ "الدب" ا�ستيقظ ب�سبب القراد
الذي ا�ستقر يف �أذنيه .و�أ�صبح القنفذ
م�ضطربا وفقد الإبر التي تغطي ج�سده
ب�سبب الطفيليات والربد وا�ستيقاظه
املبكر .وت�أمل هيل يف �أن ي�ستعيد
"الدب" منو �إبره خالل �شهرين ،وهو
الآن يخ�ضع مل�ساج بزيت ال�صبار
لتح�سني دورته الدموية ،ويتم
غ�سله كل �أ�سبوع ب�شامبو خا�ص م�ضاد
للبكترييا .و�سيتم �إطالق �رساحه بعد
�أن يتعافى متاما.

طفل يجاري كبار العبي ال�شطرجن يف رو�سيا

طفل رو�سي تعلم فنون لعبة ال�شطرجن
وهو يف �سن الثالثة لي�صبح بارعا يف
الرابعة من عمره ،ولينازل كبار معلمي
ال�شطرجن و�أكرثهم مهارة على م�ستوى
رو�سيا والعامل.

زيادة كبرية لعدد ال�سباحني يف �سباق املياه املتجمدةباملانيا!!...

ان�ضم عدد قيا�سي من ال�سباحني
ال�شجعان بلغ � 1917شخ�صا من
خمتلف الأعمار �إىل �سباق �سنوي ميتد
 400مرت يف نهر الدانوب املتجمد يف
جنوب �أملانيا،يوم ال�سبت املا�ضي،
وهو حدث ي�ستقطب كثريين كل عام
منذ انطالقه قبل � 50سنة .وارتدى
معظم امل�شاركني زي الغط�س
املطاطي وخوذات الفايكينج وغريها
من الأزياء امللونة ،بينما اكتفى 70
منهم بارتداء مالب�س ال�سباحة.
وقال املنظمون �إن درجة حرارة

نهر الدانوب كانت 2.5
درجة مئوية ،وعانى
� 20سباحا من انخفا�ض
حرارة اجل�سم ومت
�سحبهم من املاء .وقال
مايكل مولر �إنه كان
يرتدي بدلة الغط�س يف
�أول عامني من م�شاركته
يف ال�سابق ،لكنه
�شارك عاري ال�صدر
خالل ال�سنوات الثالث
ع�رشة املا�ضية ،وو�صف ال�سباق
ب�أنه "منع�ش جدا" .و�أو�ضح توما�س
جيزفيلد �أن "التجربة كانت مبهجة.
عندما يعود اجل�سم �إىل طبيعته يبدو
الأمر رائعا...ول�ساعات ت�شعر ب�أنك
حتلق يف الهواء .ال �أ�ستطيع �أن �أ�صف
ذلك حقا" .وقال املنظمون �إن 222
جمموعة من  162منطقة �شاركت يف
ال�سباق هذا العام و�شملت مناف�سني
من �أماكن بعيدة مثل بولندا وفرن�سا
وجمهورية الت�شيك.

