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ال�سنة الثالثة والع�رشين

العدد ()147

الثمن ( )1نقفة

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

ا�ستعدادات لعرو�ض كرنفال االقليم االو�سط
او�ضح منظموا كرنفال االقليم
االو�سط ،بان ا�ستعدادات كبرية
جتري لتنظيم عرو�ض كرنفال
امل�ؤ�س�سات وادارات االقليم االو�سط
مبنا�سبة الذكرى الثالثة والع�رشين
لال�ستقالل لعك�س كل جوانب تقدم
البالد.
واو�ضح العامل يف �رشكة بدهو
اجن�سوم
ال�سيد/
لالن�شاءات
�سهلي ،ومن �رشكة اومو لل�صابون
ال�سيد /تولدي مامو ،ان الكرنفال
ي�ساهم لعك�س قوة ال�شعب االرتري
يف التنمية والت�صدي اىل جانب
الر�سالة التي ميررها للمجتمع
وامل�ساعدة يف ا�ستخراج الكرنفال
يف ابهى �صوره.
وذكّ ر ال�سيد /تولدي مياين ،من
ادارة �سمبل وال�سيد /ت�سفا زر�آبروخ،
من اربعتي ا�سمرا  ،ال�شعب لفهم
مغزى الكرنفال املعد مبيزانيات
كبرية.وقال رئي�س جلنة الكرنفال
املهند�س /قرماي هيلي ،ان اللجنة
تقوم مبتابعة دقيقة الخراج عر�ض
الكرنفال بو�سيلة ابداعية وابتكارية
وفنية جميلة ،م�شريا اىل بذل جهد
كبري الخراج الكرنفال مبا ي�ضاهي
املنا�سبة.
وا�شار اىل امل�شاركة الكبرية
للم�ؤ�س�سات يف الكرنفال حيث
ت�شارك فيه هذا العام  42م�ؤ�س�سة
و 13مديرية.

حرا�سة حممية عدي خواال ارتياح للخدمات االجتماعية يف كوعاتيت
افاد م�س�ؤول الزراعة يف
مديرية عدي خواال ال�سيد/
برخت ت�سفا�سال�سي ،ان
حممية بركوت مبديرية عدي
خواال الواقعة يف م�ساحة 79
هكتارا ت�ساهم يف ت�أمني علف
احليوانات نتيجة احلرا�سة
اجليدة من ال�سكان.
واو�ضح يف الزيارة التي
نظمت للمحمية لتفقد العمل
النموذجي ان املحمية اقامها
�سكان قرى بركوت و�سبعو
وكوحلي زبئي عام 2010
وو�ضعوا لوائح الدارتها
واال�ستفادة منها ،م�ؤكدا على
منو اال�شجار واحل�شائ�ش
يف املحمية ،وقد قدم اليهم
مبلغ  150الف نقفة ت�شجيعا
لهذا العمل النموذجي.
وقال مدير مديرية عدي
خواال ال�سيد /تخلي برهان
حمرت�آب ،ان عمل �ضاحية
بركوت مثاال يحتذى به،

منا�شد ال�سكان موا�صلة جهود
تنمية منطقتهم.
من جانبه او�ضح مدير �ضاحية
بركوت ال�سيد� /سعيد غوبي
ان احلرا�سة اجليدة للمحمية
�ساعد يف منو الغطاء النباتي
وتكاثر احليوانات الربية يف
املحمية.
وا�شاد املدير العام لق�سم
االرا�ضي والزراعة يف االقليم
اجلنوبي ال�سيد /هيلماريام
ايوب ،بالعمل املن�سق الذي
قام به ال�سكان ملكافحة
اجنراف الرتبة وت�أمني علف
املا�شية.

قال مدير بلدة كوعاتيت ال�سيد/
اميني قرب�أمالخ ،ان م�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية التي ار�سيت
يف البلدة يف �سنوات اال�ستقالل
�ساهمت يف تو�سي

ع البلدة وزيادة عدد �سكانها.
وا�شار اىل وجود مدار�س من املرحلة
االبتدائية وحتى الثانوية ورو�ضة
اطفال وم�ؤ�س�سة �صحية وخدمات
املوا�صالت والكثري من املتاجر.
وذكر بان اعمال ار�ساء م�رشوع
املياه جارية بامل�شاركة ال�شعبية

يف العمل حلل م�شكلة املياه
الناجتة عن ازدياد عدد ال�سكان.
واكد ال�سكان بان م�ؤ�س�سات اخلدمات
االجتماعية التي ار�سيت يف البلدة
ح�سنت كثريا من حياتهم ،داعني
لتوفري خدمات الكهرباء املتبقية.
ويقطن بلدة كوعاتيت التي ت�أ�س�ست

االمطار حتدث ا�ضرارا يف كرمد

امل�صحوبة
االمطار
احدثت
بالعوا�صف التي هطلت يف االيام
املا�ضية يف كرمد مبديرية حقات
االبتدائية
باملدر�سة
ا�رضارا
واملتو�سطة والعيادة وامل�ساكن.
وقال مدير مدر�سة كرمد االبتدائية
واملتو�سطة اال�ستاذ /مدهاين
مربهتو ،عن تدمري االمطار

امل�صحوبة بالعوا�صف والثلوج
معظم �سور املدر�سة واقتالع الزنك
من خم�سة ف�صول درا�سية وم�ساكن
واملكتبة
والقاعة
املعلمني
ودورات املياه .
وذكر املمر�ض /بنيام ا�سفها من
عيادة كرمد عن اقتالع الزنك من
عنابر انتظار احلوامل واملخزن

وال�صيدلية.
واو�ضح مدير �ضاحية �شبق ال�سيد/
مدهاين ولد�آب ،عن انهيار اكرث
من ثالثني م�سكنا وجرف ال�سيول
ثالثني ر�أ�سا من االغنام وثور
واحد وتدمري الكثري من اال�شجار،
م�شريا اىل ان اال�رضار التي وقعت
يف املدر�سة والعيادة �سيتم
ا�صالحها يف ا�رسع وقت بالنفري
ال�شعبي .م�ؤكدا عدم وقوع ا�رضار
يف االن�سان.
كما احدثت االمطار التي هطلت يف
نف�س اليوم بقرية عد عمر ا�رضار
يف امل�ساكن.

اخبار حملية وعاملية
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بدء مفاو�ضات حا�سمة بنووي �إيران ووا�شنطن حتذر بان كي مون يزور ال�صني قريبا
حيث �سيتطرق اىل ملف املناخ
انطلقت يف فيينا جولة جديدة
من املفاو�ضات بني �إيران والدول
الغربية الكربى ب�ش�أن الربنامج
النووي الإيراين ،يف مرحلة حا�سمة
من امل�ساعي الدبلوما�سية الرامية
للتو�صل �إىل ت�سوية بحلول الع�رشين
من يوليو القادم لإنهاء نزاع عمره
نحو ع�رش �سنوات ،رغم ال�شكوك يف
�إمكانية التو�صل التفاق.
ومن املقرر �أن جترى هذه اجلولة
تن�صب اجلهود
على مدى ثالثة �أيام،
ّ
يف بدايتها على حماولة و�ضع
م�سودة اتفاق يبدد خماوف الغرب
حيال برنامج �إيران النووي ويرفع
العقوبات الدولية عن طهران.
املقبلني،
ال�شهرين
وخالل
تريد القوى ال�ست -وهي الواليات
املتحدة ورو�سيا وال�صني وفرن�سا
وبريطانيا و�أملانيا -من �إيران �أن
توافق على �أن تخف�ض �أجزاء كبرية

من �أن�شطتها النووية التي تخ�شى
من �أنها تهدف �إىل �إنتاج �أ�سلحة،
بينما تريد �إيران من القوى �إلغاء
العقوبات االقت�صادية الطاحنة.
وقال دبلوما�سيون من اجلانبني
�إنهم يريدون بحلول منت�صف
َّ
حل جميع نقاط
يوليو املقبل
اخلالف ال�شائكة ب�ش�أن ق�ضايا
مثل قدرة �إيران على تخ�صيب
املن�ش�آت
وم�ستقبل
اليورانيوم
النووية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع جدول
زمني لتخفيف العقوبات بحلول
منت�صف يوليو املقبل.
وبعد ذلك ينتهي العمل بـاتفاق
مرحلي �أبرمه اجلانبان يف نوفمرب
املا�ضي ،و�إذا جرى م ُّد هذا االتفاق
ف�سي�ؤدي ذلك على الأرجح �إىل تعقيد
املحادثات.
وحذر م�س�ؤول �أمريكي كبري من
الإفراط يف التفا�ؤل ،وقال ل�صحفيني
�أم�س الثالثاء -طالبا عدم ن�رش
ا�سمه" -ب�رصاحة �شديدة الأمر �صعب
للغاية".
و�أ�ضاف "�أود �أن �أحذر النا�س من �أن
بدء �صياغة اتفاق ال تعني قطعا �أن
اتفاقا يلوح يف الأفق �أو �أننا واثقون من
�أننا �سن�صل حلل يف نهاية املطاف".
وب�شكل عام ،تريد القوى ال�ست �أن
ت�ضمن احلد من �أن�شطة برنامج �إيران

النووي بدرجة تكفي ،بحيث ت�ستغرق
�إيران وقتا طويال لتجميع مكونات
قنبلة نووية �إذا اختارت القيام بذلك،
وتنفي طهران �أن تكون هذه نواياها.
ومن �أهم هذه ال�ضمانات عدد �أجهزة
الطرد املركزي التي �سيكون بقا�ؤها يف
�إيران مقبوال .ومن املمكن �أن تخ�صب
�أجهزة الطرد املركزي اليورانيوم
�إىل امل�ستوى الذي ي�ستخدم يف �إنتاج
القنابل.
ومتلك طهران نحو ع�رشة �آالف
جهاز طرد مركزي ،لكن الغرب �سيود
على الأرجح تقلي�ص هذا العدد ،وهو
مطلب قد ال يكون مقبوال للمفاو�ضني
الإيرانيني.
ومن الق�ضايا املهمة �أي�ضا الأبحاث
التي جتريها �إيران ،وتطوير تقنيات
نووية جديدة ،وكمية اليورانيوم
املخ�صب التي ميكنها االحتفاظ بها.
وميكن ا�ستخدام اليورانيوم املخ�صب
كوقود يف حمطات توليد الكهرباء
بالطاقة النووية �أو لإنتاج الأ�سلحة
�إذا متَّ تخ�صيبه مل�ستوى عال.
ويرتقب �أن يجري املفاو�ضون ثالث
جل�سات تفاو�ض �أخرى بعد جل�سة هذا
الأ�سبوع ،و�صوال �إىل مهلة الع�رشين
من يوليو املقبل املحددة للتو�صل
�إىل اتفاق ،لكن املحادثات قد يتم
متديدها بتوافق الأطراف.

اعلنت االمم املتحدة اول ام�س
االربعاء ان االمني العام للمنظمة
الدولية بان كي مون �سيزور ال�صني
اعتبارا من  17مايو للم�شاركة يف م�ؤمتر
دويل وبحث دور العمالق اال�سيوي يف
مكافحة ظاهرة االحتبا�س.
و�سيزور بان بكني و�شنغهاي
و�سيلتقي الرئي�س �شي جينبينغ ورئي�س
الوزراء يل كيكيانغ ووزير اخلارجية
وانغ يي كما قال املتحدث با�سم االمم
املتحدة �ستيفان دوياريت�ش.
و�سي�شارك بان يف  20و 21من
اجلاري يف �شنغهاي يف القمة الرابعة

مل�ؤمتر اجراءات الثقة
يف ا�سيا .و�سيجري لهذه
املنا�سبة ات�صاالت ثنائية
مع م�س�ؤولني ي�شاركون يف
القمة.
ومل يو�ضح املتحدث
برنامج املباحثات .و�سيحل
الرئي�سان الرو�سي فالدميري
بوتني وااليراين ح�سن
روحاين �ضيفني على اجتماع
�شنغهاي.
و�سيلتقي بان م�س�ؤولني يف البنك
ال�صيني للتنمية واو�ساط اال�ستثمار
للتطرق اىل ملف املناخ.
و�سيخاطب طالب جامعة �شنغهاي
قبل العودة اىل نيويورك "نهاية
اال�سبوع املقبل".
وقال املتحدث ان "احد ابرز
املوا�ضيع خالل هذه الزيارة �سيكون
التح�ضري للقمة املقبلة حول املناخ
(نهاية �سبتمرب يف نيويورك) والدور
اال�سا�سي لل�صني يف مكافحة التقلبات
املناخية".

ارتفاع �ضحايا املنجم برتكيا وحداد ومظاهرات �إجالء �آالف قتيالن يف اعتداء على خميم للمعار�ضة التايالندية
الإ�شخا�ص �إثر
حرائق يف كاليفورنيا

لقي  274تركيا م�رصعهم جراء
حريق يف منجم للفحم ،كما �أنه
ال يزال �آخرون حما�رصين داخل
املنجم ،يف قوت �أعلنت فيه تركيا
حدادا ملدة ثالثة �أيام ،يف حني
خرجت مظاهرات يف �أنقرة و�إ�سطنبول
حتمل احلكومة امل�س�ؤولية.
ّ
وقال وزير الطاقة الرتكي تانر
ق�ضوا اختناقا
يلدز �إن ال�ضحايا
ْ
بغاز �أول �أك�سيد الكربون .وقدرت
ال�سلطات الرتكية عدد من مت �إنقاذهم
بنحو  450من بني  800كانوا داخل
املنجم حلظة اندالع احلريق.
و�أعلنت احلكومة الرتكية احلداد
الوطني ملدة ثالثة �أيام على �ضحايا
انفجار املنجم .وبينما ت�ضاءلت
الآمال بالعثور على ناجني ،ا�شتبكت
قوات الأمن الأربعاء مع مئات
املحتجني على تعامل ال�سلطات مع
الكارثة.
وجاء يف بيان �صادر عن مكتب
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
�أردوغان "ب�سبب الكارثة التي وقعت
يف منجم �سوما� ،أعلن احلداد الوطني
لثالثة �أيام اعتبار ًا من  13مايو
اجلاري.
كما �ألغى رئي�س اجلمهورية عبد
الله غل هو الآخر زيارة �إىل ال�صني،
و�سيزور �سوما غدا اخلمي�س.
وت�ضاءلت الآمال يف العثور
على ناجني وفق ما �رصح به وزير
الطاقة واملوارد الطبيعية تانر يلدز
�صباح اليوم ،م�شريا �إىل �أن ح�صيلة
ال�ضحايا ميكن �أن ترتفع.
وعزا الوزير �سبب ت�شا�ؤمه �إىل
حقيقة �أن "احلريق م�ستمر" يف
املنجم.
غري �أن وكالة الأنباء الرتكية
الر�سمية قالت �إن �ستة عمال انتُ�شلوا
�أحياء من املنجم �صباح ًا ،لكن
دون �أن تعطي تفا�صيل عن و�ضعهم
ال�صحي.
وكان يلدز قد �أعلن يف وقت �سابق
�أنه مت �إنقاذ  363من عمال املنجم
بعد وقوع امل�أ�ساة.
وقالت ال�سلطات �إن  787عام ً
ال
كانوا داخل منجم الفحم عند وقوع

انفجار وحريق بعد ظهر الثالثاء
املا�ضي.
يف غ�ضون ذلك �أطلقت ال�رشطة
الرتكية الغاز املدمع على مئات
الطالب الذين كانوا يتظاهرون يف
يحملونها
�أنقرة �ضد احلكومة التي
ّ
م�س�ؤولية حادث املنجم.
وا�ستخدمت ال�رشطة الغاز املدمع
ومدافع املياه لتفريق املحتجني على
طريقة تعامل ال�سلطات مع احلادث.
وكان نحو  800حمتج قد ر�شقوا
ال�رشطة باحلجارة ورددوا هتافات
مناوئة للحكومة �أثناء حماولتهم
ال�سري يف مظاهرة من �إحدى اجلامعات
بالعا�صمة �أنقرة �إىل مبنى وزارة
الطاقة.
كما �أثارت احلادثة ردود فعل قوية
على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
ال �سيما �ضد احلكومة التي اتهموها
بالإهمال والالمباالة حيال م�صري
العمال واملحرومني عموما ،بينما
وجهت دعوات للتظاهر.
و�أدى االنفجار -الذي وقع منت�صف
نهار �أم�س بالتوقيت املحلي يف وحدة
الطاقة اخلا�صة باملنجم يف �سوما-
�إىل اندالع حريق وانقطاع التيار
الكهربائي ،مما عطل امل�صاعد تارك ًا
مئات العمال وقد تقطعت بهم ال�سبل
حتت الأر�ض.
ويتمثل اخلطر الأكرب على ه�ؤالء يف
نق�ص الأوك�سجني مع احتجازهم على
عمق حوايل كيلومرتين ،وعلى بعد
�أربعة كيلومرتات من مدخل املنجم.
وقد حاول امل�سعفون �ضخ الهواء
النظيف يف املنجم لكي ي�صلوا �إىل
املحتجزين ،و�أفادت عنا�رص الإطفاء
ب�أن دخانا كثيفا يعوق تقدمهم.

ا�ضطر االف اال�شخا�ص اىل الفرار
من منازلهم يف جنوب كاليفورنيا
ب�سبب حرائق كبرية ادت اي�ضا اول
ام�س االربعاء اىل عملية اخالء جزئية
لقاعدة ع�سكرية واحد املتنزهات.
كذلك ،ادت هذه احلرائق التي اندلعت
يف وقت مبكر من املو�سم اىل اغالق
طريق �رسيعة رئي�سة.
واعلن املركز النووي يف �سان
اونوفري يف جنوب لو�س اجنلي�س يف
تغريدة على تويرت اجالء � 12شخ�صا
من طاقمه "احرتازا" ب�سبب النار
امل�شتعلة بالقرب منه.
وقرب �سان دييغو ،طلبت ال�سلطات
من ع�رشين الف �شخ�ص مغادرة
منازلهم م�ساء الثالثاء املا�ضي قبل ان
يتمكنوا من العودة اليها الحقا بعدما
جنح عنا�رص االطفاء يف حما�رصة
النريان.
لكن حرائق عدة عادت واندلعت
اول ام�س االربعاء ،احدها يف كامب
بندلتون بني لو�س اجنلي�س و�سان
دييغو ،حيث مت اخالء مبنى ي�ضم
ا�سلحة وم�ساكن للع�سكريني ومدر�سة.
ويف كارل�سباد ،اتت النريان على
منازل وخطوط كهرباء .وافادت
ال�سلطات ان اكرث من  11الف �شخ�ص
ا�ضطروا اىل مغادرة منازلهم.
وت�سجل يف كاليفورنيا حرائق كبرية
خالل ال�صيف واخلريف ،لكن الوالية
�شهدت يف االعوام االخرية حرائق عدة
قبل موعدها املعتاد.

قتل �شخ�صان وجرح  21اخرين يف
هجوم ام�س اخلمي�س يف بنكوك على خميم
ي�ضم معار�ضني للنظام التايالندي ،ح�سب
ما اعلنت ال�رشطة التي تخوفت من اعمال
عنف جديدة يف هذه امللكية الد�ستورية
الغارقة يف ازمة �سيا�سية.
ومعهما يرتفع اىل  27عدد القتلى منذ
�ستة ا�شهر من ازمة �سيا�سية ادت اىل اقالة
رئي�س احلكومة ينغلوك �شيناوترا قبل
ا�سبوع.
والقيت قنبلتان من نوع �أم 79فجر

اخلمي�س على خميم للمتظاهرين بالقرب
من ن�صب الدميوقراطية ،وهو احد االماكن
الرئي�سة التي يتجمع فيها املتظاهرون،
واعقب ذلك دوي عيارات نارية.
وقال م�س�ؤول ال�رشطة والوب براثوموانغ
لوكالة فران�س بر�س ان "ال�ضحية االوىل
متظاهر كان ينام يف ن�صب الدميوقراطية.
والثاين هو حار�س ق�ضى مت�أثرا بجروح
ا�صيب بها بالر�صا�ص" .واو�ضح مركز
ايراوان للم�ساعدة ان الهجوم اوقع ا�ضافة
اىل القتيلني  21جريحا.

منظمة ال�صحة العاملية تدعو للإهتمام ب�صحة ال�شباب

دعت منظمة ال�صحة العاملية
حكومات دول العامل �إىل االهتمام

ب�صحة ال�شباب .
و�أكدت املنظمة يف تقرير
�أ�صدرته اليوم �أن االكتئاب
وحوادث الطرق واالنتحار
ومر�ض نق�ص املناعة
الب�رشية "الإيدز" هي من
�أهم �أ�سباب الوفيات لدى
ال�شباب  ،التي بلغت عام
 2012م نحو  1،3مليون
حالة وفاة يف العامل.
و�أو�صت املنظمة التي
تتخذ من جنيف مقرا لها
بحماية ال�شباب من التبغ
وتعاطي
واملخدرات
واالكتئاب
الكحوليات
وبالإهتمام بال�صحة النف�سية والتغذية
ال�صحية لل�شباب .

أقاليم
عاملية
اخبارجاليات و�
تقارير
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نيجرييا ترف�ض مبادلة املختطفات مبعتقلي بوكو حرام عبا�س يتم�سك باملفاو�ضات ويتهم �إ�سرائيل بعرقلتها

رف�ض الرئي�س النيجريي غودالك
جوناثان مبادلة �أكرث من  200فتاة
خطفتهن بوكو حرام مبعتقلني من
اجلماعة ،بينما �أعلنت الواليات
املتحدة �أن قواتها ت�ستخدم طائرات
مراقبة دون طيار للم�ساعدة بعمليات
البحث عن املختطفات.
وقال الوزير الربيطاين املكلف
ب�ش�ؤون �أفريقيا مارك �سيموند�س
لل�صحافيني يف �أبوجا �إنه ناق�ش الأمر
مع الرئي�س جوناثان ،وقال بو�ضوح
تام �إنه لن جترى مفاو�ضات مع
بوكو حرام ت�شمل مبادلة التلميذات
مبعتقلني.
وعر�ض زعيم بوكو حرام �أبو بكر
�شيكاو عملية املبادلة يف �رشيط م�صور
بث االثنني ظهرت فيه �أي�ضا الفتيات
املختطفات.
والثالثاء �أملحت حكومة نيجرييا

�إىل ا�ستعدادها للتفاو�ض مع
حركة بوكو حرام ،وقال وزير
املهام اخلا�صة تنيمو توراكي
�إن "نافذة التفاو�ض ال تزال
مفتوحة".
ويقول م�س�ؤولون كبار �إن
احلكومة تعكف على درا�سة
خيارات عدة ،يف حني �أ�شار
الوزير توراكي �إىل جلنة
للعفو العام يتوىل رئا�ستها
كانت قد ُ�أن�شئت العام املا�ضي بقرار
من الرئي�س جوناثان للتفاو�ض مع
حركة بوكو حرام.
وانق�ضى التفوي�ض املمنوح للجنة
ومدته �ستة �أ�شهر ،دون االنخراط يف
�أي حمادثات مبا�رشة مع بوكو حرام
واقت�رص التفاو�ض معها عرب وكالء.
وحلت مكان جلنة العفو العام منذ
ذلك احلني جلنة ت�سيري كلفت عقد
مباحثات مع احلركة ،ح�سبما ذكر
م�س�ؤولون.
يف هذه الأثناء� ،أعلنت وزارة الدفاع
الأمريكية �أن اجلي�ش الأمريكي ي�ستخدم
طائرات مراقبة من دون طيار� ،إ�ضافة
�إىل طائرات �أخرى للم�ساعدة يف عمليات
البحث عن الفتيات املختطفات.
و�أعلن العقيد �ستيفن وارن "ميكنني
الت�أكيد على �أننا ن�ستخدم طائرات جلمع

معلومات ولال�ستطالع واملراقبة من
دون طيارين ومع طيارين يف عمليات
البحث عن الفتيات املخطوفات"،
الفتا �إىل �أن هذه الطائرات غري م�سلحة
وت�ستخدم فقط لأغرا�ض مراقبة لتحديد
مكان وجود الفتيات.
و�أو�ضح م�س�ؤول ع�سكري �أن الواليات
املتحدة ن�رشت طائرات من دون طيار
من طراز "غلوبال هوك" ميكنها التحليق
على علو مرتفع ،وطائرات من طراز
"�إم �سي ،"-12وهي طائرات للمراقبة
ت�ستخدم غالبا يف �أفغان�ستان.
وميكن لطائرة "غلوبال هوك" التي
�صممت لتخلف طائرات التج�س�س
"يو ،"-2ميكنها �أن تغطي يوميا
م�ساحة ت�صل �إىل � 100ألف كلم مربع
بف�ضل رادار و�أجهزة القطة حديثة.
يف �سياق مت�صل قال رئي�س الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون �إن بالده
عر�ضت على نيجرييا �إر�سال طائرات
ا�ستطالع وفريق ع�سكري للم�ساعدة يف
البحث عن الفتيات املختطفات.
وكانت حركة بوكو حرام اختطفت
 276تلميذة من مدر�سة ثانوية يف
قرية �شيبوك بوالية بورنو يوم 14
�أبريل املا�ضي ،ومل يتبق يف قب�ضة
احلركة �إال  223تلميذة عقب فرار 53
منهن مطلع مايو اجلاري.

ال�سيا�سية
الكتل
تتفاو�ض
العراقية فيما بينها �سعيا للتو�صل
�إىل ت�شكيل حكومة جديدة رغم عدم
�إعالن نتائج االنتخابات العامة
حتى الآن .يف هذه الأثناء توا�صلت
التفجريات يف عدة مناطق بالعراق،
خملفة ع�رشات القتلى واجلرحى.
ويواجه رئي�س الوزراء العراقي
نوري املالكي معار�ضة قوية
ب�سبب ت�صاعد وترية العنف التي
بلغت �أعلى معدالتها يف الأ�شهر
الأخرية منذ �أعوام� ،إ�ضافة �إىل
رف�ض الف�ساد وارتفاع معدالت
البطالة و�سوء اخلدمات الأ�سا�سية
يف عموم البالد.
غري �أن تكهنات و�أرقاما غري
ر�سمية ت�شري �إىل تقدم ائتالف
املالكي للح�صول على �أكرب عدد من
�أ�صوات الناخبني يف االنتخابات
التي جرت يوم � 30أبريل املا�ضي،
الأمر الذي قد ميكنه من والية
ثالثة.
و�أعلن املالكي �أنه �سي�سعى يف
املرحلة القادمة لت�شكيل حكومة
�أغلبية �سيا�سية تختلف عن
احلكومات ال�سابقة التي �شكلت على
�أ�سا�س ال�رشاكة والوحدة الوطنية،
مربرا ذلك ب�أن احلكومات ال�سابقة
تعرثت ب�سبب تركيبتها.
و�أر�سل املالكي برنامج عمل
حكومة الأغلبية ال�سيا�سية التي

ي�سعى لت�شكيلها،
�إىل قادة الكتل
ا ل�سيا �سية
يف
امل�شاركة
االنتخابات.
�شملت
و
الر�سالة  18نقطة
رئي�سية ،بينها
دعم حقوق املر�أة
والتوزيع العادل
البالد
لرثوات
ورف�ض الطائفية،
ودعم الالمركزية
وت�أييد الإقرار ال�رسيع لثالثة
قوانني رئي�سية هي قوانني الأحزاب
ال�سيا�سية وقطاع الطاقة� ،إ�ضافة
�إىل ت�شكيل جمل�س احتاد يقره
الربملان.
من جهة �أخرى �شهدت الأيام
املا�ضية العديد من االجتماعات
بني كيانات �سيا�سية خمتلفة تتفق
على �رضورة �إبعاد املالكي من
ال�سلطة.
وقال حميد الزوبعي -وهو قيادي
يف ائتالف "متحدون" الذي يجمع
عربا �سنة ب�صورة رئي�سية� -إن
"التحالف الذي ن�سعى لت�شكيله،
يهدف �إىل تكوين حكومة �رشاكة
وطنية و�إبعاد املالكي عن الوالية
الثالثة".
�أما رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق
م�سعود البارزاين فقد انتقد �أم�س
املالكي ،م�شريا �إىل �أن حكومته ال
تريد �رشاكة حقيقية ،و�أنها حتتكر
ال�سلطة ،مو�ضحا �أن العراق يف
ال�سنوات الأربع الأخرية مل يكن فيه
"�رشاكة ،بل كان حكم الفرد".
وقال البارزاين �إن الأحزاب
الكردية �ستجتمع قريبا مع �إعالن
النتائج الر�سمية لالنتخابات يف
الأيام القليلة املقبلة ،لتحديد
موقفها من مفاو�ضات ت�شكيل
احلكومة.

دعت الواليات املتحدة �إىل
ن�رش قوات �أفريقية يف جنوب
ال�سودان ملراقبة تطبيق اتفاق
ال�سالم الذي وقعه الأ�سبوع
املا�ضي الرئي�س �سلفاكري
ميارديت ونائبه ال�سابق رياك
م�شار الذي انتهك بعد 24
�ساعة.
توما�س
ليندا
وقالت
وزير
م�ساعدة
غرينفيلد
اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون
�أفريقيا يف م�ؤمتر �صحفي عرب
الإنرتنت �إنه ال ميكن القول �إن االتفاق
ف�شل.
و�أ�ضافت �أنه يتعني العمل مع قادة
املنطقة لن�رش قوات من دول جمموعة
الهيئة احلكومية للتنمية يف �رشق
�أفريقيا (�إيغاد) قادرة على مراقبة
تطبيق االتفاق.
وقالت الدبلوما�سية �إن وا�شنطن
بحثت مع قادة هذه الدول �رضورة
�إ�صدار قرار من جمل�س الأمن تن�رش
مبوجبه هذه القوات يف �أ�رسع وقت
ممكن.
وكررت حتذيرات وجهها يف وقت
�سابق وزير اخلارجية الأمريكي جون
كريي والأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون من انت�شار املجاعة يف جنوب
ال�سودان �إذا مل تتوقف املعارك.
و�أ�ضافت "ال نزال ن�شجع اجلانبني
على و�ضع �سالمة ال�شعب فوق
طموحاتهما و�إر�ساء ال�سالم يف جنوب
ال�سودان".
وكان بان حذر قبل ذلك من �أن
املجاعة والت�رشد يهددان حياة �أكرث
من ن�صف �سكان جنوب ال�سودان,
داعيا �إىل ت�شكيل حمكمة خا�صة
ملحاكمة امل�س�ؤولني عن االنتهاكات
الأخرية يف البالد.
واعترب بان -يف جل�سة �أطلع فيها
جمل�س الأمن على نتائج زيارته
الأخرية� -أن من �أهم الأولويات
جلنوب ال�سودان "�إنهاء املعارك
فورا" ،وتثبيت فرتة هدوء ملدة
ثالثني يوما كي يتمكن املزارعون
من جني حما�صيلهم ،م�ؤكدا �أن "هناك
خطرا حقيقيا لتف�شي املجاعة �إذا كان
هناك تهديد ملو�سم الزراعة".
ي�شار �إىل �أن وا�شنطن هي راعية

�أكد الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س جمددا مت�سكه باملفاو�ضات
خيارا ال�ستعادة احلقوق الفل�سطينية،
واتهم �إ�رسائيل بعرقلتها من خالل
تراجعها عن �إطالق الأ�رسى وا�ستمرارها
يف اال�ستيطان.
وقال عبا�س يف كلمة متلفزة ع�شية
الذكرى ال�ساد�سة وال�ستني للنكبة �إن
اال�ستيطان غري �رشعي من �أ�سا�سه ،ولن
يتم القبول به حتت �أي م�سمى ،كان
دينيا �أم �أمنيا �أم �سيا�سيا.
و�أ�ضاف �أن يد الفل�سطينيني ممدودة
لل�سالم ،لكنهم يريدون �أن يح�صلوا على
حقوقهم من خالل مفاو�ضات م�ستندة �إىل
ال�رشعية الدولية ،و�إىل ما مت التوافق
عليه من مبادرات واقرتاحات وخطط.
واعترب عبا�س �أن املفاو�ضات مع
�إ�رسائيل تعرثت م�ؤخرا ب�سبب عدم

التزامها ب�إطالق الدفعة الرابعة
من الأ�رسى ،ونتيجة ال�ستمرارها
يف التو�سع اال�ستيطاين.
كلمة عبا�س تزامنت مع
مباحثات �أجراها م�ساء الأربعاء
مع وزير اخلارجية الأمريكي
جون كريي يف لندن ،و�صفها
م�س�ؤولون �أمريكيون ب�أنها غري
ر�سمية بهدف خف�ض م�ستوى
التوقعات املتعلقة بتحقيق
اخرتاق يف اجلهود الدبلوما�سية
التي تبذلها وا�شنطن للتو�صل �إىل اتفاق
�إ�رسائيلي فل�سطيني.ويعد لقاء اول
ام�س الأربعاء الأول من نوعه لكريي مع
عبا�س منذ ف�شل مفاو�ضات ال�سالم بني
�إ�رسائيل والفل�سطينيني يف نهاية �أبريل
املا�ضي.
كما التقى الرئي�س الفل�سطيني كال
من رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد
كامريون ،ونائبه نيك كليغ ،وبحث مع
كليهما عملية ال�سالم.
وزادت حدة التوتر مع تراجع
�إ�رسائيل عن �إطالق الدفعة الرابعة
الأخرية من قدامى الأ�رسى الفل�سطينيني
الذي كان مقررا �أواخر مار�س املنق�ضي،
وهو التزام تعهدت به لدى كريي عند
�إطالق املفاو�ضات يف يوليو املا�ضي
مقابل ت�أجيل ان�ضمام فل�سطني ملنظمات
دولية.

مفاو�ضات ت�شكيل حكومة عراقية ت�سبق النتائج وا�شنطن تدعو لن�شر قوات ملراقبة الهدنة بجنوب ال�سودان

انف�صال جنوب ال�سودان يف يوليو
 ،2011ومار�ست �ضغوطا على الرئي�س
�سلفا كري وم�شار لوقف احلرب الدائرة
بينهما منذ دي�سمرب املا�ضي.
وكان كريي زار جوبا مطلع مايو
حيث التقى �سلفاكري وحتادث هاتفيا
مع م�شار ،وح�صل على دعم �إثيوبيا
و�أوغندا وكينيا لت�شكيل قوة قوامها
 2500جندي ب�إ�رشاف �إيغاد �أو من

االحتاد الأفريقي تن�رش يف جنوب
ال�سودان بعد �صدور قرار دويل.
ووقع �سلفا كري وم�شار يف
التا�سع من ال�شهر اجلاري
"اتفاقا لت�سوية الأزمة ب�أدي�س
�أبابا يق�ضي بوقف �إطالق النار
وت�شكيل حكومة م�ؤقتة ،لكن
الطرفني تبادال االتهامات بعد
� 24ساعة با�ستئناف املعارك.
واندلع القتال يف جنوب
ال�سودان �أواخر العام املا�ضي
عقب اتهامات �سلفا كري مل�شار
بالتخطيط لقلب نظام احلكم ،و�أدت
املعارك �إىل مقتل الآالف وت�رشيد
نحو مليون �شخ�ص وبتنفيذ انقالب
على احلكم ،وحتول النزاع يف بع�ض
جوانبه �إىل عرقي بني الدينكا التي
ينتمي �إليها �سلفا كري والنوير قبيلة
م�شار ،و�أ�صدرت الواليات املتحدة
عقوبات بحق قائدين من قوات كال
اجلانبني.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حممد نور �سعيد
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :
فاك�س127749 :

هاتف 117099

هاتف التوزيع125394 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
�ستل حممود �أحمد
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:
alhadisa@zena.gov.er
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م�سابقة معلومات عامة
تتقدم �أ�رسة حترير �إرتريا احلديثة لقرائها الكرام ب�أحر التهاين ،مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل الـ 23املجيد ،وكد�أبها تنظم بهذه املنا�سبة وبالإ�شرتاك مع حداث �إرترا م�سابقة املعلومات
وذلك بطرح � 21س�ؤا ًال على ثالث حلقات متتالية.
وقد حددت اجلوائز على النحو التايل -:
اجلائزة الأوىل ـ تلفزيون  21بو�صة
اجلائزة الثانية ـ تلفزيون  14بو�صة
اجلائزة الثالثة ـ جهاز ا�ستقبال" ر�سيفر"
وهناك جوائز للفائزين من الـ  4وحتى الـ  10على ح�سب امل�ستويات.
�شروط امل�سابقة
 تقدم الإجابة على �إحدى النماذج الأ�صلية امل�صاحبة لكل عدد من�شور مع امل�سابقة ،وال تقبل الإجابات املكتوبة على ن�سخ م�صورة. و�ضع عالمة ( )داخل املربع الذي تختاره كمت�سابق. ار�سل �إجاباتك على العنوان التايل:ـ�إرتريا احلديثة م�سابقة املعلومات العامة �صندوق بريد � 247أ�سمرا� ،أو ت�سليمها باليد لوزارة الإعالم ب�أ�سمرا.
 �آخر تاريخ ال�ستالم الإجابات:ـ هو يوم  31مايو اجلاريو�سوف تعلن الإجابات يف ال�صحيفتني يف الأول من يونيو .كما تعلن �أ�سماء الفائزين يف ال�صحيفتني يف يوم  6يونيو.
 اي �إجابات ت�صل بعد التاريخ املحدد غري مقبولة ،ويتحمل �صاحبها نتيجة الت�أخري.جلنة �إعداد م�سابقة املعلومات العامة

�أ�سئلة امل�سابقة
� )8ضمن املواقع التاريخية التالية ممن
لي�س من معاقل اجلبهة ال�شعبية يف �شمال
�شرق ال�ساحل:
(�أ) هظاينت (ب) ربا من دق�س
ايلوكا (ج) كِ راي (د) ال اجابة
 )9مدرب الفريق القومي لل�شباب ما دون
 17لكرة القدم الذي ت�أهل لك�أ�س �إفريقيا؟
(�أ) نقا�ش تخليت (ب) دوريان
مارين (ج) رونا فلر (د) م�شري
عثمان
 )10الدولة التي كانت تعرف بار�ض
البونت هي:
(�أ) م�صر (ب) �إرتريا (ج)
باك�ستان (د) �أ�سرتاليا
� )11إحدى الدول املذكورة �أدناه ع�ضو يف
جامعة الدول العربية.
(�أ) مايل (ب) موريتانيا (ج) ت�شاد

(د) تركيا
 )12متى ك�شف نظام وياين ر�سميا عن
اخلارطة اجلديدة لإقليم تقراي والتي
جتاوزت احلدود املعرتف بها دوليا بني ارتريا
واثيوبيا اىل عمق الإرا�ضي الإرترية؟
(�أ) مايو ( 1991ب) مايو ( 1997ج)
�أكتوبر ( 1991د) �أكتوبر 1997
 )13يحتفى باليوم العاملي للغة الأم كل
عام يف تاريخ؟
(�أ)  21فرباير (ب)  17ابريل (ج)
 1مايو (د)  11يوليو
 )14يف �أي مديرية يوجد جبل �أدال؟
(�أ) مديرية ت�سني (ب)
مديرية هيكوتا (ج) مديرية البو
(د) مديرية �أغردات

منوذج الإجابات
�( /1أ)      (ب)

(ج)

(د)

�( /3أ)      (ب)

(ج)

(د)

�( /2أ)      (ب)
�( /4أ)      (ب)
�( /5أ)      (ب)
�( /6أ)      (ب)
�( /7أ)      (ب)
�( /8أ)      (ب)
�( /9أ)      (ب)

�( /10أ)      (ب)
�( /11أ)      (ب)
�( /12أ)      (ب)
�( /13أ)      (ب)
�( /14أ)      (ب)
�( /15أ)      (ب)
�( /16أ)      (ب)
�( /17أ)      (ب)
�( /18أ)      (ب)
�( /19أ)      (ب)
�( /20أ)      (ب)
�( /21أ)      (ب)

(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)
(ج)

(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)
(د)

تقارير جاليات و�أقاليم
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اجلالية االرترية يف املانيا ت�ؤكد تعزيز م�شاركتهم يف برامج التنمية
اختتمت اجلالية االرترية
اجتماعها يف نورد ب�ستفلني
باملانيا
Nordvestfalen
يف ال�ساد�س والع�شرين من
ابريل حتت �شعار " ت�صدينا
البراز هويتنا ".
جلنة
رئي�س
واو�ضح
الت�صدي باملانيا ال�سيد/
مدهني ت�سفا امل يف الكلمة
التي القاها يف االجتماع
ان الهدف من االجتماع
تقوية وحدة ال�شباب وابراز
هويتهم وتعزيز م�شاركتهم يف
الربامج التنموية اجلارية يف البالد.

من جانبه او�ضح م�س�ؤول اجلاليات يف ال�سفارة االرترية ال�سيد /كح�ساي
تولدى م�ساعي ال�شعب االرتري يف الداخل واخلارج لرفع العقوبات
املفرو�ضة على ارتريا .

م�س�ؤول
و�شرحت
االحتفاالت يف �شباب
اجلبهة ال�شعبية باوروبا
ال�شابة� /سمهر تخ�ستي
وم�س�ؤول �شباب اجلبهة
يف اوروبا ال�شاب /تدرو�س
قيت�ؤم ان�شطة �شباب
اجلبهة ال�شعبية يف اوروبا
 ،م�شريين ان املنتدى
احلادي ع�شر ل�شباب اجلبهة
ال�شعبية �سيعقد يف
املانيا .هذا واكد احل�ضور
على تعزيز م�شاركتهم يف الربامج
التنموية .

االرتريات يف فونيك�س االمريكية يعدن �سمنارا لتعزيز الت�أطري
عقدت ع�ضوات االحتاد الوطني
للمر�أة االرترية فرع فونيك�س بوالية
اريزونا االمريكية �سمنار يوم الثالث
من مايو لتعزيز الت�أطري.
وقال رئي�س جلنة الت�صدي يف
فونيك�س ال�سيد /عبدالرحمن حممد
نور يف الكلمة التي القاها يف االجتماع
ان ال�سمنار يهدف االرتقاء بالوعي
ومتتني التنظيم والت�صدي ال�شعبي.
و�شهد ال�سمنار تو�ضيحا عن ف�شل
امل�ؤامرات والعدائيات املختلفة
نتيجة االن�شطة الدبلوما�سية الفعالة

واعمال
والن�شطة
التنمية اجلارية يف
البالد.
االرتريات
واكدت
من جانبهن على
الدائم
اال�ستعداد
لاليفاء بكل املتطلبات
جلهود احالل العدالة
االجتماعية.
وجرت يف ال�سمنار
الهيئة
انتخابات
االدارية.

�أكرث من خم�سة ع�شر فرعا لجاليات يف �إيطاليا تقييم �أن�شطة الإرتريني يف �إيطاليا
االدارية
الهيئات
قيمت
خلم�سة ع�شر فرعا للجاليات
االرترية واالحتادات الوطنية
للمر�أة و�شباب اجلبهة ال�شعبية
يف
للدميقراطية والعدالة
ايطاليا ان�شطتها يف اجتماع
عقد يومي الثاين ع�شر والثالث
ع�شر من ابريل يف مدينة بارما،
وو�ضعت برامج عمل للدفع
بجهود الت�صدي .وقدم �سفري
ارتريا يف ايطاليا ال�سيد /زمدي
تخلي تو�ضيحا يف االجتماع

ال�سيا�سية
الربامج
ب�شان
والدبلوما�سية والتنموية.
واو�ضح عن اال�ستعدادات
اجلارية التي يتوجب دعمها
لالحتفال بالذكرى االربعني
التي
التاريخية
لبولونيا
ا�ست�ضافت م�ؤمترات ومهرجانات
املنظمات اجلماهريية يف اوروبا
دون توقف من عام  1974وحتى
 ،1991م�شريا اىل اقامة جلان عمل
من اجلاليات االرترية يف ايطاليا
للتح�ضري لالحتفال الذي ينظم

على م�ستوى اوروبا.
من جانبه قدم قن�صل ارتريا يف
ميالنو ال�سيد /ر�ؤ�سوم قربقرقي�س
معلومات وافية عن االن�شطة
واالعمال القن�صلية اجلارية،
داعيا اجلاليات لتقوية ان�شطتها
لتمكني املواطنني من احل�صول
على خدمات قن�صلية جيدة.
كما قدم م�س�ؤول ال�ش�ؤون
ال�شعبية واالجتماعية يف ايطاليا
ال�سيد /قرماي هبتمكئيل،
تقريرا عن او�ضاع القوى
االجتماعية االرترية يف ايطاليا
والعمل الذي تقوم به ب�شكل
فردي ومن�سق.
واكد االجتماع يف ختام اعماله
للعمل بقوة للدفع بربامج التنمية
الوطنية والت�صدي للعدائيات.
على �صعيد اخر اكد
االرتريون املقيمون يف مدينة

ميالنو االيطالية و�ضواحيها
على ا�ستعدادهم لاليفاء بكافة
املتطلبات الوطنية
وحث قن�صل ارتريا يف ميالنو
ال�سيد /ر�ؤ�سوم قربقرقي�س
وم�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�شعبية
واملجتمعية يف ايطاليا ال�سيد/
قرماي هبتمكئيل يف اجتماع
الت�صدي الذي عقد يف الرابع
من مايو ب�شان املهام القن�صلية
احلالية ،حثا على تعزيز االرتريني
املقيمني يف ميالنو و�ضواحيها
من امل�شاركة وامل�ساهمة الجناح
االحتفال بالذكرى االربعني
ملهرجان بولونيا.
وقدم الربوفي�سور /قديهون
اباي تو�ضيح يف االجتماع عن
احلظر اجلائر املفرو�ض على
ارتريا والت�صدي القوي لل�شعب
االرتري.
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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.

تر�سية املرحلة الثانية من
قناة دبي املائية بكلفة
 384مليون درهم

اعتمد جمل�س �إدارة هيئة الطرق
واملوا�صالت تر�سية عقد املرحلة
الثانية من م�رشوع قناة دبي
املائية ،التي تت�ضمن �إن�شاء ج�سور
فوق القناة على �شارعي الو�صل
وجمريا ،بكلفة  384مليون درهم.
وتعد هذه املرحلة خطوة مهمة
يف تنفيذ امل�رشوع ،الذي يهدف �إىل
ربط خور دبي باخلليج العربي عرب
قناة مائية ،متتد من �شارع ال�شيخ
زايد ،مرور ًا بحديقة ال�صفا ومنطقة
جمريا الثانية ،و�صو ًال �إىل اخلليج
العربي عند اجلزء اجلنوبي من
حديقة �شاطئ اجلمريا.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة ،املدير
التنفيذي لـ«الهيئة» ،مطر الطاير،
�إن �إجناز �أعمال املرحلة الثانية
من امل�رشوع ،يف الربع الأخري من
 ،2016بالتزامن مع �إجناز املرحلة
الأوىل التي ت�شمل �إن�شاء ج�رس على
حمور �شارع ال�شيخ زايد ،مير �أعلى
جمرى القناة ي�سمح بحركة مالحية
حرة على مدار ال�ساعة.
و�أ�ضاف الطاير �أن املرحلة
الثانية ،ت�شمل �إن�شاء ج�سور على
�شارعي الو�صل وجمريا فوق قناة
دبي املائية ،بحيث ت�سمح مبرور
اليخوت بارتفاع حتى � 8.5أمتار،
كما ي�شمل �إن�شاء تقاطع طبقي حر
متكامل ،لربط احلركة املرورية بني
�شوارع الو�صل واحلديقة والآثار ،مبا
يحقق ان�سيابية يف احلركة املرورية
بعد �إكمال امل�رشوع.
وذلك بدي ً
ال عن الإ�شارات ال�ضوئية
احلالية� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء ج�سور
للو�صول �إىل �شبه اجلزيرة املقرتحة
جنوب حديقة جمريا ،وي�شمل العقد
�أي�ضا �أعمال حتويل اخلدمات يف
ممرات �أ�سفل القناة� ،إ�ضافة �إىل
�إن�شاء عبارات احتياطية للخدمات
�أ�سفل القناة ،لتلبية املتطلبات
امل�ستقبلية املتوقعة.
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�إع

داد� /أ�س

ماء عبدا

هلل �صالح

كل ما حتتاج �أن تعرفه عن �شركة علي بابا ال�صينية منزل متحرك مبوا�صفات  5جنوم مبليون دوالر

�أثارت �رشكة التجارة الإلكرتونية ال�صينية اهتماما وا�سعا يف عامل االقت�صاد يف
الواليات املتحدة الأمريكية هذه الأيام بعد طلبها بطرح �أ�سهمها يف اكتتاب عام �أويل،
ولأول مرة يف تاريخها ،وهي خطوة هامة �ستجر عليها املليارات ،وملن ال يعرف
ال�رشكة ،خل�ص موقع هافنجتون بو�ست الأمريكي �أهم ما يريد �أن يعرفه امل�ستثمرون
حول علي بابا يف نقاط ب�سيطة ن�ستعر�ضها �سويا.
 1ملاذا يتحدث اجلميع عن علي بابا؟
قد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل طلب ال�رشكة عر�ض �أ�سهمها يف بور�صة نيويورك ،وقد
قدرت ال�رشكة بقيمة �أعلى من قيمة �رشكة في�سبوك.
 2وما هي �رشكة علي بابا؟
علي بابا هي �رشكة �صينية متخ�ص�صة يف جمال التجارة الإلكرتونية والبحث عرب
الإنرتنت ،وتتنوع خدماتها ما بني الت�سوق الإلكرتوين والدفع عرب اجلوال ،هذا
بالإ�ضافة �إىل عملها يف جمال احلو�سبة ال�سحابية والرتا�سل الفوري.
 3وكم من امل�ستهلكني ي�شرتون �أغرا�ضهم عرب من�صتها؟
ال يقل م�ستخدمي من�صة علي بابا يف العام الواحد عن مئتني وواحد وثالثني
مليونا.
 4وما هي قيمة ال�رشكة بال�ضبط؟
يقدر خرباء االقت�صاد قيمة على بابا مبا يرتاوح ما بني مئة وخم�سني ومئتني
وخم�سني مليار دوالر� ،أي ما بني قيمة في�سبوك وقيمة مايكرو�سوفت ،وهي حاليا
ت�ست�أثر بثمانني باملئة من �إجمايل عمليات البحث عرب الإنرتنت يف ال�صني ،ومن
املتوقع �أن حتقق مزيدا من النمو خالل ال�سنوات املقبلة.
 5وهل حتقق ال�رشكة �أرباحا؟
رغم �أن عائدات ال�رشكة الف�صلية ( ثالثة مليارات) �أقل من عائدات �أمازون (19.7
مليار) و�إيباي ( 4.3مليار) ،تتفوق ال�رشكة عليهما يف الأرباح مبليار وثالثمئة مليون
دوالر ،مقابل مئة مليون لأمازون وخ�سائر قدرها مليارين وثالثمئة مليون لإيباي.
 6هل تعترب خدمات ال�رشكة مزيجا ما بني خدمات �أمازون و�إيباي وباي بال فقط؟
بالطبع ال ،فهي ت�سعى دائما لالبتكار وتقدمي خدمات جديدة تتفوق بها على جميع
اخلدمات غري املحلية التي تعمل يف نف�س املجال.
 7ومن هو �صاحب الفكر املوجه لل�رشكة؟
�أ�س�س ال�رشكة م�ستثمر يدعى جاك ما ،وقد كان مدر�سا للغة الإجنليزية� ،إال �أنه ترك
من�صبه كمدير تنفيذي لل�رشكة العام املا�ضي ،لكنه اليزال يحتفظ بح�صة كبرية من
�أ�سهم ال�رشكة وميار�س �سلطات قوية.
 8هذا �أكرث من رائع ،ولكن ما هي التهديدات التي تواجه ال�رشكة؟
�سيواجه امل�ستثمرون يف علي بابا حتديات جمة� ،أبرزها حماولة بع�ض البنوك
ممار�سة �ضغوط على ال�رشكة �ستعطل �أعمالها ،كما �أن حملة الأ�سهم لن يتمكنوا من
توجيه �أعمال ال�رشكة على النحو الذي ير�ضيهم.
 9وهل هناك �شيء هام مل حري بالذكر؟
علي بابا تدعم م�رشوعا �سنويا لتزويج �أكرث من ثالثمئة ثنائي يف العا�رش من
مايو ،وهو اليوم املوافق لنجاح موظفي ال�رشكة يف النجاة من وباء ال�سار�س الذي
اجتاح ال�صني عام .2003

طرحت �رشكة �أمريكية �أحدث ال�رصعات يف عامل املنازل املتحركة ،حيث
عر�ضت منز ًال متنق ً
ال مبوا�صفات �أقرب �إىل فنادق اخلم�س جنوم مقابل مبلغ يزيد
عن مليون دوالر ،ليكون الأغلى من نوعه يف العامل� ،إال �أنه ي�أتي يف الوقت
الذي يعاود فيه القطاع العقاري االنتعا�ش وتعاود �أ�سعار املنازل ارتفاعها
ال�صاروخي� ،سواء يف الواليات املتحدة �أو خارجها.
ورغم �أن مبلغ املليون دوالر لي�س كبري ًا يف عامل العقارات ،حيث ميكن �أن
جتد الكثري من املنازل التي يتم بيعها و�رشا�ؤها مقابل هذا الثمن �أو �أكرث بكثري،
�إال �أن هذا املنزل الذي ال يت�ضمن �أي قطعة �أر�ض ،وال �أي عملية بناء ،يعترب
حالة مل يتم ت�سجيلها من قبل ،حيث �إن �صاحبه يحتاج �أ�ص ً
ال ل�رشاء �أو ا�ستئجار
موقف خا�ص به طوال فرتة اقتنائه.
وقالت جريدة "ديلي ميل" الربيطانية �إن املنزل املتحرك الذي خطف الأ�ضواء
يف الأ�سواق لي�س جمرد مكان للنوم على الطريق فح�سب ،و�إمنا يت�ضمن الكثري
من و�سائل الراحة التي تتفوق على املنازل ال�شاطئية الفارهة التي تقدمها
�رشكة "هامبتونز رينتال" التي ت�شتهر يف الواليات املتحدة بت�أجري ال�شاليهات
الفارهة يف �أكرث من مكان ،ومبوا�صفات عالية.
وتقول جريدة "ديلي ميل" �إن ال�رشكة املنتجة للمنزل اجلديد املتحرك الذي
خطف الأ�ضواء هي ( ،)Art RVوقد طرحت ال�سيارة باملنزل املحمول عليها
ب�أ�سعار تبد�أ من  1.3مليون دوالر.
ويحتوي هذا املنزل الفاره على بيانو لعزف املو�سيقى الهادئة واال�سرتخاء
رسة مغطاة باجللد الطبيعي� ،إ�ضافة اىل مواقد
خالل ال�سفر� ،إ�ضافة اىل �أ� ّ
للتدفئة ،ف�ض ً
ال عن ا�ستديو لت�سجيل ال�صوت من �أجل ا�ستخدامه من قبل الفنانني
خالل رحالتهم وتنقالتهم الطويلة.
ويتكون املنزل املحمول املتنقل من �سطح قابل لال�ستخدام ،حيث يتوفر �سلم
خا�ص لل�صعود اىل ال�سطح املجهز مبجل�س خا�ص لال�ستمتاع بالهواء الطلق� ،أو
تناول الطعام وال�رشاب على ال�سطح املك�شوف.
كما توجد يف هذا املنزل الفاخر ثماين �شا�شات تلفزيونية من طراز
(�سام�سونغ)� ،إ�ضافة اىل �شا�شتني �أخريني يف غرفة ال�سائق مل�شاهدة التلفاز
خالل القيادة.
وميثل هذا املنزل املتحرك ب�ضخامته وموا�صفاته واحد ًا من �أكرث املركبات
ا�ستهالك ًا للوقود� ،إال �أن املنتجني يعتقدون �أن من يدفع �أكرث من مليون دوالر
مقابل احل�صول على هذا املنزل الفاره وال�ضخم ،فلن يكون مكرتث ًا با�ستهالك
الوقود وال ب�أ�سعاره وال بتكاليف التنقل.

خطة لقطار ي�صل من ال�صني �إىل �أمريكا الأطعمة الغنية بالدهون قد ت�ؤذي الكبد

تعكف الأكادميية
ال�صينية للهند�سة
حاليا على و�ضع
اللم�سات الأخرية
على م�شروع لبناء
خط �سكك حديد،
تربط العامل عرب قطار
فائق ال�سرعة ،ميتد من
ال�صني �إىل الواليات
املتحدة ،مل�سافة تزيد
عن � 13ألف كم حتت
املاء .وقالت �صحيفة
"بكني تاميز" �إىل خط ال�سكك احلديد املقرتح ،الذي �سريبط ال�صني ورو�سيا والواليات املتحدة� ،سيبد�أ
من �شمال �شرقي ال�صني ،مرورا ب�سيبرييا ،ثم م�ضيق بريينغ� ،إىل �أال�سكا ،وكندا ،قبل �أن ي�صل �إىل
الواليات املتحدة .وقد بد�أت ال�صني العمل فعليا يف خط �سكك حديد �آخر يربط لندن وباري�س وبرلني
ومو�سكو ،مبوازاة م�سار ثالث �إىل �أوروبا عرب طريق احلرير للو�صول �إىل �أملانيا عرب �إيران وتركيا.
بالإ�ضافة �إىل اخلط الثالث ،هناك �آخر رابع قيد الإن�شاء حاليا� ،سريبط ال�صني مع �سنغافورة عرب
فيتنام ،وكمبوديا ،وتايالند ،وماليزيا .ويجري حاليا �إعداد مقرتحات خلط خام�س ميتد من ال�صني
�إىل �إفريقيا.

حذر املركز الأملاين
ال�ستعالمات امل�ستهلك
من �أن الأطعمة الغنية
بالدهون قد تت�سبب يف
الإ�صابة مبا يعرف با�سم
الكبد الدهني� ،أي زيادة
ن�سبة الدهون بالكبد،
كما ت�شمل �أ�سباب الكبد
الدهني �أي�ضا �شرب اخلمر
والبدانة وال�سكري.
و�أو�ضح املركز -الذي
يتخذ من مدينة بون مقرا
له� -أنه يف حال الإ�صابة بالكبد الدهني يتعذر على الكبد �إجراء عملية التمثيل الغذائي للدهون ،ومن
ثم يتم تخزين الدهون ب�شكل م�ستدمي يف الكبد ،مما يت�سبب يف �إحلاق �أ�ضرار ج�سيمة به ،منها ت�شمع
الكبد الذي قد ي�ؤدي بدوره �إىل الإ�صابة ب�سرطان الكبد.
ويعد الكبد �أكرب الأع�ضاء املوجودة يف ج�سم الإن�سان ،وي�ساعد على عملية ه�ضم الطعام وتخزين
الطاقة ،كما يقوم ب�إزالة ال�سموم من اجل�سم.
و�أ�شار املركز الأملاين �إىل �أن �شرب اخلمر وال�سمنة وال�سكري تعد من الأ�سباب الأخرى امل�ؤدية
للإ�صابة بالكبد الدهني.
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يف �إطار الإ�ستعدادات لعيد الإ�ستقالل

�إطاللة على الأعمال التي تقام يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية لإعداد الكرنفاالت الوطينة
تعترب ذكرى مايو االغر من
اكرب االحتفاالت التى يحتفل بها
ال�شعب االرتري  ،ذلك النها متثل
نقطة التحرير واال�ستقالل عن
اال�ستعمار البغي�ض  ،لذا يحر�ص
ال�شعب االرتري بتقدمي اف�ضل
ما لديه يف تقدمي االحتفاالت
�سواء باالدارات وتقدمي الوالئم
بتجمع غفري من املواطنني فى
االحياء املجاورة  ،وا�ضافة اىل
اقامة الكرنفاالت التى جت�سد
�سواء من االدارات
اجنازات الوطن
ً
�سواء
او امل�ؤ�س�سات االنتاجية الوطنية ً
احلكومية او اخلا�صة  ،و�سرنكز فى هذا
العدد على اال�ستعدادت التى تقوم بها
امل�ؤ�س�سات االنتاجية فى البالد واي�ضا
نقوم بالتعرف على جتهيزات االدارات
باالقليم االو�سط و�سيكون �شرح مب�سط
ملا يقومون به من اعمال فننقلكم اىل
حماور املقابالت -:

عربي حممد قيتا
ال�سيد  /قرماي هيلي من جلنة
اعداد الكرنفال لعيد اال�ستقالل
للعام  ،2014ب�صفة عامة ومبا ان
الكرنفال يعترب احد الربامج التى
تعطي االحتفال بذكرى اال�ستقالل
نكهة متجددة وت�شعر املواطنني
باالجنازات التى تخطو بها البالد
نحو التقدم والتنمية وهذا االحتفال
يعترب عيد �شعبي  ،وفى هذا العام
نقوم بتجهيزات كبرية والتى تقدمها
عام ًا اثر �آخر  ،وعند املقارنة مبا
مت فى االعوام املا�ضية  ،فقد مت
اجراء ور�شة عمل حول ما �سيجري فى
الكرنفال لهذا العام وقد مت اال�ستناد
على هذه الور�شة والتن�سيق وتنظيم
العمل ب�شكل يختلف عن االعوام
املا�ضية  ،وذلك بالتعاون مع
االدارات فى االقليم االو�سط باال�ضافة
اىل امل�ؤ�س�سات االنتاجية باالقليم
االو�سط وما ميثلها والتى �ستقدم كل
براجمها ومنتجاتها لعيد اال�ستقالل
 ،و�ستكون التجهيزات وا�سعة ودامغة
وذات معنويات عالية وفريد نوعي ًا
وذو �صبغة وطنية .
ويف ما يحوية الكرنفال فهو يعتمد
على املواقف الوطنية والكرامة
والوطنية  ،وعند املقارنة مع
الكرنفاالت العاملية جندها متثل
الرق�ص والرتفيه فقط  ،ولكن
يف بالدنا تقام الكرنفاالت لكي
متثل الكرامات واملواقف الوطنية
التحررية  ،مع ما مت تقدمية من
ت�ضحيات غالية فى �سبيل اال�ستقالل

 ،وتعر�ض هذه الكرنفاالت مدى
�صربنا  ،ولتمثيل مدى قدراتنا
العملية خا�صة مب�ؤ�س�ساتنا االنتاجية
والتى جت�سد اعمالنا وقدراتنا ،
وت�شارك فى هذه الكرنفاالت اكرث
من  42م�ؤ�س�سة وجتهز العرو�ض
ملنا�سبة عيد اال�ستقالل باال�ضافة اىل
 13ادارة لالقليم االو�سط  ،وا�ضافة
اىل  55م�ؤ�س�سة اهليه ت�شارك فى
هذا الكرنفال  ،و�ستكون العرو�ض
الكرنفالية على مدى يومني وهما
يومي احلادي والع�رشين والثاين
والع�رشين من مايو اجلاري  ،وقد
متت التجهيزات فى كل ما مت ذكره
بتنظيم موحد واعمال ت�ستحق اال�شادة
والثقة لكل م�ؤ�س�ساتنا الوطنية والتى
ت�شعر بالفخر والعزة والكرامة لدى
م�شاهدتك لها وهي جت�سد اعمالها
اخلال�صة والبناءه .
ال�سيد  /ا�سفاو زقاي  ،من خدمات
مطبعة �سابور�،سنعر�ض بعرو�ضنا
فى هذا العام والذي يختلف من
العام املا�ضي با�ضافة ال�شباب
الذي ي�سريون م�شي ًا على االقدام
وهم حاملني اال�ضاءات التى تعمل
بالكهرباء وقمنا بتنظيم هذه الربامج
ب�آداء عايل وفائق التنظيم ،ونرفق
هذه العرو�ض بال�صور املعربة
واال�ضاءات كما مت ذكره .
ال�سيد /ت�سفو زرا بروخ ،ا�شارك
فى العمل بادرة اعمال الكرنفال
مبنطقة اربعتي ا�سمرا واعمل فى
املجال الفني مع كافة الطاقم الفني
الذي يعد لهذه االحتفاالت وهم
من احلدادين والنجارين ونعمل

ال�سيد /قرماي هيلى

ال�سيد /ت�سفو زر�أ بروخ

هنا فى ادارة اربعتي ا�سمرا لعر�ض
الكرنفاالت لهذه االدارة  ،وفى كل عام
تتم العرو�ض على متاثيل احليوانات
ففى هذا العام نذكر بع�ض من هذه
االعمال واحداها على �سبيل املثال
 ،يوجد طائران يعمالن على �صنع
الع�ش الذي يحتجن اليه فى الغد
لكي ي�أويهن ويبي�ضن فيه  ،ويكرب
�صغارهن فيه  ،وميثل هذا التمثيل
ل�شعار هذا العام وهو فالنعمل اليوم
لرفاهية الغد  ،وهذا ينطبق متاما
فى عمل هذه الطيور  ،فهذه هي
الر�سالة التى نبعثنا من هذا العمل ،
واي�ضا يوجد متاثيل اخرى مثل متثال
اال�سماك بانواعها املختلفة التى
تغمر بحارنا وهذا اي�ضا يدل على اننا
منلك �سواحل بحرية هائلة امل�ساحة
والتى لها العديد من الرثوات
البحرية التى حتتاج منا العمل
الدئوب ال�ستخراجها واال�ستفادة
منها  ،واي�ضا متثال �آخر  ،وهو بان
يعمل احد االطفال فى حراثة االر�ض
ويوجد امامه ثوران  ،ويعمل والديه
برعايته من اخللف  ،فهذا ميثل وراثة
االجيال النا�شئة للعمل وب�شكل عملي
حتت ادارة والديه وبعدم االعتماد
على القاء التعليمات فقط وي�ستطيع
الن�شئ على وراثة ا�ساليب العمل ،
والتمثال الرابع وميثل القرد والذي
يحمل طفله ويناول ابنه املوز ،
وميكن ان ميثل هذا التمثال بوفاء
االم او الوطن والذي يحافظ على
ابناءه ويخدمهم فى كافة املجاالت
 ،و�سيكون التمثال اخلا�ص بالفيل
الذي �سيقود الكرنفال الدارة اربعتي
ا�سمرا وميثل هذا الفيل الذي يوجد
فى اكتافه �سد اربعتي ا�سمرا الذي مت
اجنازه وهذا ميثل الن�رص الذي تنجزه
هذه االدارة فى العمل عام ًا بعد �آخر
 ،وهي متثل ان االدارة �ستوا�صل
ن�رصها فى طريق التنمية امل�ستدامة
 ،و�سنعمل فى االعوام القادمة ح�سب
ال�شعار الذي يتم ا�صداره ونتمنى ان
يكون اف�ضل من ما نقدمه هذا العام ،
وكلما مت اال�ستعداد مبكر ًا تكون جودة
العمل اف�ضل الت�ساع الوقت وللعمل
بدون ت�رسع وعلى امثل حال ولدى
االمل فى ذلك ب�شكل قوى وفعال .
ال�سيد  /انق�سوم �سهلي  ،اعمل فى

م�ؤ�س�سة البناء بدهو  ،والعمل الذي
قمنا بتجهيزه هو جت�سيد كل االعمال
التى قامت بها م�ؤ�س�سة البناء بدهو
فى جميع ارجاء الوطن  ،من �شبكات
الطرق التى مدت بالرتاب والتى
حتتاج منا العمل فى امل�ستقبل
وبتطويرها بتغري هذه ال�شوارع اىل
ا�سفلت وبادخال �شبكات القطارات
املتطورة والتى ت�رسع عجلة التنمية
اىل االمام  ،خا�صة باننا نحمل
م�سبق ًا هذه الطرق ولن حتتاج منا
العمل اجلديد فقط حتتاج البدء فى
غمار التطور وادخال احدث املعدات
فى هذا املجال  ،وميثل متثالنا
جت�سيد لهذا الفكرة  ،وا�ضافة اىل
ذلك مت جت�سيد �صورة خلريطة ارتريا
وفوقها ال�شباب االرتري وميثل
ذلك بان �شبابنا االرتري هو ظل
لهذه الدولة  ،ويعمل ال�شباب فى
م�ؤ�س�سة بدهو بن�سبة  ، 80%وميثل
ذلك بان ال�شباب هم عماد الوطن ،
ويوجد مل�ؤ�س�سة بدهو فرقة الغناء
والتى جهزت لهذه املنا�سبة اغنيتني
احدها بالغة التجرينية واالخرى
بلغة التجري  ،وفى العام املا�ضي
كان االختالف اننا قمنا بتجهيز
التماثيل التى متثل االعمال التي
�سنقوم بها فى امل�ستقبل ومل تقوم
م�ؤ�س�سة البناء بدهو باي عمل ولكن
ون�ستطيع ان نقوم بهذه االعمال فى
امل�ستقبل  ،واما الآن فتختلف الفكرة
باننا �سنعمل بقدراتنا املتوا�ضعة
وهي مد �شبكة الطرق باال�سفلت فى
امل�ستقبل القريب وبادخال �سكة
احلديد والقطارات .

ال�سيد  /تولدي مياين ،اعمل
كم�ؤلف وخمرج لالفالم واملو�سيقى ،
واي�ض ًا ك�شاعر واعمل كقائم باالعمال
فى �ضابط التعبئة واملعلومات وفرقة
الغناء ولتا  ،واعمل فى ادارة �سمبل
فى ق�سم الفنون  ،وب�صفة عامة اعمل
كفني  ،وعموما ً ف�إن عيد اال�ستقالل هي
ر�أ�س كل احتفاالتنا  ،النه ال يوجد ما
يفوق هذه املنا�سبة  ،ونعمل فيه بكل
طاقاتنا ،ومن جهتنا نحن فى ادارة
�سمبل ومبا اننا جزء من هذا االقليم
نقوم بتجهيز كل براجمنا كما نقوم
به كل عام  ،وفى هذا العام ولكي
يكون خمتلف ًا عن االعوام املا�ضية ،
وهي �صورتان متثيليتان احدها متثل
العلم االرتري ومكتوب عليها اخفقي
يا علمي واالخرى تقول الجلك ،
واذا اردنا معرفة ال�صورة التى متثل
لأجلك فهي �صورة مر�سوم عليها فتاة
معاقة منا�ضلة وحتمل ك�أ�س الن�رص
ويوجد باال�سفل علم اجلبهة ال�شعبية
ومن االعلى علم ال�شعب االرتري ،
وتقوم باعالء هذا الك�أ�س بكل عزة
وفخر وتقول لأجلك  ،وعلى نف�س
ال�صورة يوجد بجانبها املنا�ضلني
الذين كانو بحذوها فى االم�س
وا�ضافة اىل اع�ضاء اخلدمة الوطنية
ويقومون على منا�رصتها ودعمها ،
وقمنا بذلك على التذكري ب�شهدائنا
االبرار بال�صورة وبال�شكل اي�ضا
نقوم بتذكر معاقينا  ،واي�ضا كل من
يدافع عن الوطن ،وقد حر�صنا على
ان يكون العمل خمتلفا نوعيا ً من
العام املا�ضي الذي كان يعتمد على
التماثيل احليوانية  ،وفى هذا العام
نقوم باي�صال الر�سالة عرب ال�صورة
التى جت�سد اعمالنا وابطالنا،
ونتمنى ان نقوم ب�أداء اف�ضل من العام
املا�ضي.

ال�سيد� /أنق�سوم �سهلي

ال�سيد /تولدي مياين
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ثقافة غذائية

عزيزي القارئ �صفحة ثقافة غذائية ،تهتم
بالتغذية ،وكل ما له عالقة مبا ي�ؤمن �ضمان
�إن�سان معافى .وتهدف ال�صفحة �إىل حتقيق �شعار
غذاء �صحي جل�سم �سليم و�صحي ،فالعقل
ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم.
لذلك �ساهم بكل ما لديك من �أ�سئلة
و�إ�ستف�سارات ومقرتحات يف هذه
ال�صفحة ،وحتم ًا �ستجد الإجابة
املفيدة . .

الكمون

هاجر �سليمان
hager_suleman@yahoo.com

فوائد احللبة الليمون

 خف�ض �سكر الدم والكولي�سرتولوالدهون الثالثية.
 عالج الإلتهابات املو�ضعيةواحلروق والقروح.

 حماربة الت�شنج. تن�شيط للرحم وتقوية اجلهاز اله�ضمي. ت�سهيل الوالدة املتع�رسة. عالج ت�شقق اجللد وحت�سني لون الب�رشة. -عالج الروماتيزم والربد و�آالم الع�ضالت.

ق�شر الربتقال يهدئ الأع�صاب
نبات الكمون ع�شبي و يتميز
برائحة نفاذة،وهو من التوابل
امل�شهورة و حتتوي ثمار الكمون
على زيوت طيارة واملركب
الرئي�سي يف هذا الزيت هو مكون
من الدهيد وتربينات وعرف
الكمون من �أيام الفراعنة وذكر
يف بردية فرعونية لعالج حاالت
احلمى والدودة ال�شريطية وع�سر
اله�ضم واملغ�ص املعوي كما �صنع
امل�صريون من الكمون دهاناً
م�سكنا ً لأالم و�أوجاع الروماتزم
واملفا�صل ونزالت الربد ول�شفاء
احلروق و�ضد حاالت اجلرب
وا�ستخدموا الكمون �أي�ضاً من
اخلارج لغيار القروح واجلروح
واحلروق .الكمون م�ضاد جيد
للميكروبات ويحتفظ باملواد
الفعالة �أكرث من �سبع �سنوات
وميكن ان ي�ستخدم فى حاالت
املغ�ص و�سوء اله�ضم وانتفاخ
املعدة واحلمو�ضة لأنة من املواد
القلوية ولذلك فهو عالج جيد
للحمو�ضة والديدان املعوية
وحاالت الربد وذلك مبلعقة
�صغرية من الكمون مع كوب ماء
مغلي ويرتك ملدة ع�شر دقائق
ثم ي�صفي وي�شرب مبعدل كوب
يف ال�صباح و�أخر يف امل�ساء �أما فى
حاالت الت�شنجات الع�صبية و�ضعف
ال�شهية للطعام:ي�ستعمل مغلياً يف
لرت ماء �أويخلط مع الع�سل .وفى
عالج وت�سكني الأالم الروماتزمية
با�ستخدام زيت الكمون  10نقط
على �أي م�شروب �ساخن يتناوله
املري�ض  بعد الأفطار والع�شاء
.ولزيادة لنب الأم املر�ضعة يخلط
قليل من الع�سل يف جرام واحد
من الكمون �أما عالج ال�سمنة
فيمكن من نقع قليل من الكمون
يف كوب ماء مغلي مع ليمونة
مقطعة ويرتك طوال الليل ثم
ي�شرب يف ال�صباح على الريق.
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الفاكهة
ق�رشة
والتى نتخل�ص منها
قبل �أكلها،قد تكون
فى بع�ض الأحيان �أهم
من حمتوى الفاكهة
ق�شور
نف�سها�.إن
حتتوى
الفاكهة
على كمية كبرية من
ا لألياف،واملعادن
الغذائية
واملواد
املختلفة التى يحتاج لها اجل�سم،بالإ�ضافة �إىل �أن الق�شور اخلارجية للفاكهة
برغم غناها مبجموعة وا�سعة من املواد الغذائية،فهى �أي�ضا حتتوى على كمية
�أقل من ال�سعرات احلرارية والدهون.و�أن ق�شور بع�ض الفواكه مثل التوت والعنب
واجلوافة وكذلك الق�شور ذات اللون الربتقاىل القريب �إىل الذهبى حتتوى على
مواد م�ضادة للأك�سدة مثل �أنثو�سيانني.ثبت حديثا فائدة جديدة للربتقال تتمثل
فى رائحة ق�شور الربتقال التى ت�ساعد على تهدئة �أع�صاب املر�ضى،قبل بدء
الك�شف عليهم �أو خالل عملية الك�شف نف�سها عن طريق �إجراء بع�ض الدرا�سات
والفحو�صات على املر�ضى الذين ي�شعرون بالقلق قبل دخولهم �إىل طبيب الأ�سنان
خوف ًا من خلع ال�رض�س والآالم التى تعقبه.والن�ساء �أكرث ت�أثر ًا برائحة الربتقال
من الرجال وفى �إحدى العيادات اخلا�صة فوجئ املر�ضى اجلال�سون فى غرفة
االنتظار برائحة الربتقال متلأ املكان،وبعد �إجراء عملية الك�شف مت توجيه
�س�ؤال للمر�ضى حول ت�أثري ذلك عليهم �أثناء عملية الك�شف،وجاءت النتيجة
ب�أن �أكرث النا�س �أعربوا عن �شعورهم براحة نف�سية،وهدوء �أع�صاب قبل الدخول
�إىل الطبيب خا�صة الن�ساء.وعند ا�ستخدام ق�شور الفواكه وهى اجلزء اخلارجى
من الثمار والذى يكون عر�ضة �إىل عوامل التلوث منها ما هو طبيعى مثل بي�ض
احل�رشات والأتربة،ومنها ما هو �صناعى مثل املواد الكيميائية واملبيدات،لذلك
علينا غ�سلها بعناية وا�ستخدام حملول ملحى فى عملية الغ�سيل من �أجل الق�ضاء
على �أي ملوثات طبيعية خارجية.

�شرب املاء على معدة فارغة ي�ساعد يف عالج

 – 1ال�صداع .
 – 2الأوجاع الع�ضلية.
 – 3التقي�ؤ .
 – 4البوا�سري.
 – 5التهاب املفا�صل .
 – 6الدهون الزائدة .
 – 7التهاب الق�صبات الهوائية.
� – 8أمرا�ض الكبد وامل�سالك
البولية.
 – 9التهاب غ�شاء املعدة.
 – 10عدم انتظام نب�ضات
القلب.
 – 11خفقان القلب ب�رسعة .
 – 12ال�سكري.
 – 13الإم�ساك والإ�سهال .
 – 14امرا�ض العني على
اختالفها.
 - 15ا�ضطرابات الدورة
ال�شهرية.
 – 16التهابات الأنف والأذن
واحلنجرة .

النباتات
احد
هو
الليمون
ويعترب
باحلم�ضيات
امل�سماه
ا�صل
الباحثون
الفاكهة،يرجع
الليمون �إىل مناطق يف �شمال
يف
الهند يف ا�سيا ومنها انت�رش
ا لثما ر
�أ غنى
خمتلف انحاء العامل.يعترب الليمون من
بفيتامينات ب و ج من الأمثلة على فيتامينات ب فيتامني ب� 2أو الريبوفالفني
وهو مهم لتكوين كريات الدم احلمراء و�إنتاج الأج�سام امل�ضادة وكذلك فيتامني
ب� 3أو النيا�سني الذي ي�ؤدي نق�صه �إىل اال�صابة مبر�ض البالجرا.و�أي�ض ًا يحتوي
الليمون على مواد كربوهيدراتية وعدد من املركبات املعدنية مثل الكال�سيوم
والبوتا�سيوم�.أما من ناحية فيتامينات ج فهي مهمة ل�صحة العظام واال�سنان
واللثة.
 فوائد ع�صري الليمون ال�صحية : )1الليمون م�ضاد للفريو�سات وبالتايل يحمي من نزالت الربد والأنفلونزا
نظرا لإحتواءه على فيتامني (cيغلى الليمون مع املاء وي�رشب دافئ) .
) 2مدر للبول يعالج �أمرا�ض ق�صور الكلى ويفتت احل�صى والرمل،كما �أنه
يقتل اجلراثيم التي تعي�ش يف املجاري البوليه .
 )3يعالج �آالم املفا�صل والروماتيزم،يعترب �أي�ضا مهدئ للأع�صاب .
 )4يعالج احل�سا�سية اجللدية وذلك ب�رشبه وو�ضعه خمففا على املكان .
 )5ي�ستخدم كم�ضاد للإ�صابة باملالريا والكولريا والتيفوئيد.
 )6يقوي جدران الأوعية الدموية وال�رشايني لوجود مادة  Rutinوفيتامني
. C
 )7ي�ستخدم يف عالج �إدمان املواد املخدرة مثل الأفيون .
 )8يعمل على احلد من نزيف الرحم .
 )9يعمل الليمون على املحافظة على ال�صحة وتقوية مناعة اجل�سم .
� )10إ�ضافة قطرة من الليمون الطازج للماء و�رشبه �صباحا كل يوم يحمي
وينقي الكبد والأمعاء من ال�سموم .
 )11حتقيق التوازن الطبيعي للج�سم وا�ستعادة  PHاخلا�صة بك،نتيجة
حلم�ضية الليمون تن�شئ بيئة قلوية يف داجل اجل�سم )12 .يحتوي الليمون
على حام�ض ال�سرتيك الذي مينع تكون اي ح�صى او روا�سب كال�سيوم يف الكلى
واملرارة .
 )13يحتوى الليمون �أي�ضا على جليكو�سيدات الفالفون التي لها دور كبري يف
�إبطاء منو اخلاليا ال�رسطانية والأورام .
 )14يقتل ع�صري الليمون الديدان املعوية .
 )15ينظم الليمون �ضغط الدم  ،فالليمون مفيد جدا يف حاالت �إرتفاع �ضغط
الدم .
 )16يفيد الليمون حاالت مر�ضى الربو ويخفف من �أعرا�ضها .
� )17إ�ضطرابات العني  :يحتوى الليمون على هي�سبرييدين الذي ي�ساعد يف حل
م�شكالت العني وخا�صة يف حاالت زالل العني وعدم �صفاء الر�ؤية .
 )18مر�ضى ال�سكري:يقلل الليمون من معدالت �إرتفاع ال�سكر يف الدم .
 فوائد ق�رش الليمون :مطعم ( ذو نكهة عطرية )..يطرد البعو�ض..معطرللجلد والثياب .
 فوائد بذور الليمون :خاف�ض مل�ستوى ال�سكر بالدم..مهدئ قوي للأع�صاب..ح..يعدل املزاج..م�ضاد للح�سا�سية خ�صو�ص ًا اجللدية والأنف .
مفر
ّ
ّ
من

م�شروبات
تق�ضي على
دهون البطن
كثريات من تراكم الدهون يف منطقة البطن واخل�صر لأ�سباب عدة..لذا �سنقدم
تعاين �سيدات
ٌ
بع�ض امل�شروبات الطبيعية التي ت�ساعدك على حل هذه امل�شكلة:
* م�شروب ال�شاي الأخ�ضر ال�صيني والنعناع الطازج والزجنبيل وق�شر الرمان الطريقة:يغلى
مقدار ملعقتني من كل نوع يف كمية منا�سبة من املاء ثم ي�صفى ويرتك ليربد ثم ت�شرب منه كمية
بعد كل وجبة.
* م�شروب ال�شاي الأخ�ضر والبابوجن والقرفة الطريقة:تنقع كمية مت�ساوية من املكونات يف
كمية من املاء ثم ترتك حتى الغليان ثم ت�صفى وترتك لتربد وي�شرب منها يومي ًا �صباح ًا وم�سا ًء.
* م�شروب بذور ال�شمر الطريقة�:أغلي ملعقة متو�سطة من بذور ال�شمر يف وعاء ثم �ص ّفي
ال�سائل واتركيه ليربد و�أ�شربي منه مرتني يومي ًا..وهو مفيد جد ًا للتخل�ص من انتفاج البطن
وتقلي�ص حجمه.
* م�شروب ال�شاي الأخ�ضر والكمون والبابوجن الطريقة� :ضعي ملعقة �صغرية من كل نوع يف
املاء ثم �ضعيها على النار حتى الغليان ثم �ص ّفيها وا�شربي كوب ًا يومي ًا..و�أخري ًا �أن تناول ال�شاي
الأ�سود والليمون من دون �سكر يفيد يف حرق الدهون.
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�شبابيات
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الرابع والع�رشون من مايو ..درو�سا وعرب لل�شباب
يف م�سرية الإن�سان ،ومنذ فجر الب�رشية
كانت احلرية وما زالت ،هي الغاية الق�صوى
التي ت�ستهوي الإن�سان وتقود م�سارات
حياته وتنري طرقات طموحه وم�سعاه .ال
بو�صفها منفعة �آنية ومنعطف ًا �إىل منعطف،
بل بو�صفها �سمو ًا يرتقي به الإن�سان نحو
اكتماله وخلوده وتفتح طاقات خلقه
و�إبداعه وابتكار طرائق تقدمه .واحلرية
ف�ضاء الإن�سان ومناخه ،يف بحثه الد�ؤوب
الكت�شاف �رسائر النف�س والكون والوجود.
الإن�سان بال �رشط احلرية قا�رص ناق�ص ،لأنه
عاجز عن الولوج يف ال�صعب ،ومقيد الإرادة
عن فعل ما يدفع بخطواته نحو تغيري واقعه
ال�ساكن ،وثوابته املكر�سة.
الإن�سان واحلرية هما وجهان حلقيقة
واحدة ،فقد ابدع معنى للحرية كمرادف
جلوهر روحه ،ون�شاطه الفكري .وكمرادف
لل�سعادة� .أما �إذا عا�ش مقيد ًا ،فاقد ًا لهذا

ال�رشط احليوي ف�إنه ي�ست�شعر النق�ص
وال�ضعف دوم ًا كما ي�ست�شعر العجز والقهر،
والإح�سا�س بالظلم والغ�ضب املكبوت،
ويف هذه احلال تت�ساوى لديه احلياة
باملوت ،بل �إن املوت يبدو خيار ًا �سه ً
ال
اذا كان معاد ًال للحرية ،وهذا ما ت�ؤكده لنا
�شواهد التاريخ ،على كفاحات ال�شعوب من
اجل االنعتاق من براثن اال�ستعمار وكفاح
ال�شعب االرتري الذي توا�صل �سلميا وم�سلحا

االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة
ي�صدر بيانا ملهرجان ال�شباب

اعلن االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة يف بيان ا�صدره مبنا�سبة
املهرجان ال�ساد�س لل�شباب
ب�ساوا ،بوجوب منح االهتمام
الكبري ملهام حماية وتطوير
القيم بقدر البناء ال�سيا�سي
واالقت�صادي للبالد ،الن ال�شعب
الذي يعمل خللق اقت�صاد
متطور ونظام �سيا�سي متح�رض
يحتاج لتنمية قيم مميزة .
وذكر ان املهرجان الوطني
لل�شباب لعام  2014مائدة وطنية
لتقييم جهود حماية وتطوير
قيمنا الوطنية واالجنازات واوجه
الق�صور وابراز الوئام والتاريخ
على
املرتكز
والتعاي�ش
التعدد واجلهد املوحد والفكر
امل�شرتك ،وهو منا�سبة هامة لتجديد
العهد لالرتقاء بالوعي والفعالية لتقوية
التنظيم والت�سلح بالوعي.
وا�شار البيان اىل ان ع�رص العوملة هذا
وارتباطه بتقانة املعلومات ،هو اوان
ن�رش ال�سموم الثقافية لكره اجلذور
والهوية واالمال الكاذبة لل�شباب للهجرة
والعبودية ،م�شددا بان التحدي االكرب
لل�شعوب النامية يف ظل هذا الو�ضع
لي�س حتقيق التطور االقت�صادي

لعقود عديدة قدم فيها ال�شعب االرتري كل
الت�ضحيات اجل�سام هو �صورة حية من �صور
كفاح احلرية.
�أن تكون ان�سان ًا حر ًا يف وطن حر معنى �أن
تبدع وتبتكر وتتطور وتتقدم ،ان ت�شمخ
وتناه�ض وتتحدى� ،أن تزدهر كان�سان ووطن
وجمتمع.هو ال�سبب الذي يدفعنا للت�شبث
باحلرية ومهرها بالدماء دماء �شباب من
خرية ابناء هذا الوطن.
لقد حتمل ال�شباب من الرعيل االول عبء
بدء الكفاح امل�سلح بامكانات قليلة �ضد
اعتى القوات اال�ستعمارية فتوا�صلت االجيال
وتدفقت اىل درب الكفاح امل�سلح مقدمة ربيع
�شبابها فداء من اجل غد م�رشق لالجيال
الالحقة من �شباب الوطن.
"اال ن�ستحق نحن الب�رش الذين ولدنا

�أحرار ًا �أن نبقى كذلك حتى اكتمالنا الأخري؟
�أال يجدر بنا نحيا �أحرار ًا يف �أوطان جتعل من
�سماء وار�ض ًا ،ومن حريتنا فيها مبد�أ
احلرية
ً
وغاية؟» دفعت هذه الت�سا�ؤالت �شباب االم�س
اىل ترجمة طموحاتهم وتطالعاتهم بارتريا
احلرة من خالل االن�ضواء حتت راية الثورة
وتقدمي الغايل والنفي�س حتى بزوغ كامل
�شم�س احلرية.
ان الن�رص الذي حتقق يف الرابع والع�رشون
من مايو هو منبع ي�ستق منه ال�شباب العديد
من ق�ص�ص البطوالت والفداء وع�شق الوطن
حتى ت�صبح نربا�سهم الذي يقتدون به يف
احلك الظروف وقد اكد ال�شباب االرتري
�شباب �ساوة ان و�صية ال�شهداء وارثهم هو
ارث وطني ال ميكن ابدا امل�سا�س به ف�سطروا
تاريخهم النا�صع يف الذود عن ال�سيادة
الوطنية وتاكيد ا�ستقاللهم بعد ان ا�صبح
مايو االغر ملهمهم الذي ي�ستقون منه بطوالت
الن�ضال.
واليوم �شبابنا مطالب بان يحذو حذو
االجيال ال�سابقة من ال�شباب االرتري وان
يوا�صل م�سرية التنمية وبناء الوطن بثقة
عالية ووعي �شامل للد�سائ�س واملكائد التي
يحيكها اعداء الوطن حتت خمتلف امل�سميات
واحلجج.
على ال�شباب اليوم ان يدرك بان االجيال
الالحقة حتمله امانة بناء غدها امل�رشق
متاما كما قدمت له االجيال ال�سابقة
حريته بثمن ا�ست�شهادها لذا لنبتعد عن
التهاون والتكا�سل ولنبني الغد امل�رشق لنا
ولغرينا.

جهود لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف التنمية بهيكوتا
وح�سب بل احلفاظ على الهوية والقيم
وامل�شاركة يف امل�صلحة الدولية.
وعلم بان مهرجان ال�شباب ال�ساد�س
الذي �سينظم من الثامن ع�رش وحتى
الع�رشين من يوليو  2014ب�ساوا
مب�شاركة �آالف ال�شباب من الداخل
واملهجر �سي�شمل �سمنارات وحوارات
ومناف�سات ثقافية وفنية وعرو�ض
االبتكار واالبداع وتوزيع او�سمة �ساوا
و�سويرا وحكايات وار�ساي وجناح
ال�شهداء.

او�ضح م�س�ؤول فرع االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف مديرية هيكوتة ال�سيد/
دانئيل ت�شومي بان العمل جار لتقوية تنظيم ال�شباب والدفع مب�شاركتهم يف
ان�شطة التنمية اجلارية يف املنطقة.
وا�شار اىل القيام مبختلف االن�شطة لتعزيز عالقة ال�شباب العاملني يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدار�س ليقوموا بدور رائد يف الربامج الوطنية.
وحث مدير مديرية هيكوتا باالنابة ال�سيد /ارغاي مربهتو ال�شباب لال�ستفادة
اجليدة من الفر�ص املتاحة ،م�ؤكدا بان اال�ستثمار يف ال�شباب من االولويات.
وذكر ممثل االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف اقليم القا�ش بركة ال�سيد /قدي
�سوقار ،ان جهود ت�أطري وتنظيم ال�شباب يف االقليم ورفع وعيهم ال�سيا�سي حتقق
نتائج ملمو�سة ،داعيا ال�شباب للم�شاركة بقوة يف جهود بناء وطن مزدهر.

�إعداد
حممد �سعيد كح�ساي
alhadisasport@zena.gov.er

10

�إ�شبيلية يحقق لقب الدوري االوروبي بعد هزمية النادي الربتغايل يف النهائي بركالت الرتجيح

ركالت احلظ ت�ؤكد �سيطرة الإ�سبان على �أوروبا وتتوج �إ�شبيلية
ً
بطال على ح�ساب بنفيكا
وخ�صو�صا عند فريق ا�شبيلية الذي اكتفى
بالدفاع و�شاهد هجمات بنفيكا التي انهمرت
عليهم كاملطر لكن كل هذا مل يغيري النتيجة
لتنتهي املباراة بالتعادل ال�سلبي يوجل�أ كال
الفريقني اىل اال�شواط اال�ضافية.
ومل يتغري الو�ضع كثريا يف اال�شواط
اال�ضافية ،وبقي احلال على ما هو عليه
وا�ستمر اغلب اللعب ينح�رص يف و�سط امللعب
وعانى الالعبون كثريا من حاالت ال�شد

منحت ركالت الرتجيح لقب بطولة الدوري
االوروبي مل�صلحة ا�شبيلية اال�سباين على
ح�ساب بنفيكا الربتغايل بنتيجة  4-2بعد ان
انتهى الوقت اال�صلي بالتعادل ال�سلبي بني
الطرفني.
بد�أ ال�شوط االول مثريا و�رسيعا من الفريقني،
ويف الدقيقة الرابعة �سنحت فر�صة خطرية
مل�صلحة اخلطري مليا امام مرمى ا�شبيلية
ولكن احلار�س بيتو ت�ألق وابعد الكرة.
وا�ستمرت الدقائق ب�ضغط كبري من
الفريقني و�شهدت املباراة الكثري من حاالت
العنف ،حيث اجربت هذه التدخالت احلكم
على ا�شار اول بطاقة يف املباراة مل�صلحة
العب ا�شبيلية فازيو ومورينو يف الدقيقتني
 12و 13على التوايل بعد التدخل القوي على
�سوليماين الذي اجرب على اخلروج ب�سبب ا�صابة
تعر�ض لها على م�ستوى الكتف من مورينو.

وبعدها عاد ا�شبيلية لل�سيطرة على
جمريات املباراة بقيادة العب و�سطه املت�ألق
راكيتيت�ش ومهاجمه اخلطري باكا و�سنحت لهم
فر�ص خطرية ،ولكن هجمات بنفيكا املرتدة
�شكلت خطورة وا�ضحة على مرمى النادي
االندل�سي الذي عاد اىل الوراء ليدافع.
ويف اخر  5دقائق من عمر املباراة متكن
لويزاو من ت�سديد را�سية قوية ولكن مرت
فوق حار�س ا�شبيلية ،يف اخر دقيقة.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،بد�أ ا�شبيلية
بال�ضغط املبكر مما جعل م�ساحات كبرية
يف اخللف ،وو�صلت كرة جميلة اىل رودريغو
الوحيد امام حار�س ا�شبيلية بيتو و�سدد الكرة
مرت من حتت احلار�س ولكن ارتطمت يف قدم
املدافع باريخا وابعدت.
يف اخر حلظات املباراة يف الدقائق الع�رشة
االخرية �ساد جو من احلذر عن الفريقني

الع�ضلي لتنتهي اال�شواط اال�ضافية اي�ضا
بالتعادل ال�سلبي.
وكانت كلمة الف�صل من خالل ركالت
الرتجيح ،ومتكن حار�س ا�شبيلية بيتو من
انقاذ مرماه مرتني ليقود فريقه اىل لقب طال
انتظاره يف االندل�س.
وت�ستمر لعنة بنفيكا
يبدو ان لعنة املدرب القدمي غومتان الذي
قال ان بنفيكا لن يحقق اي بطولة ملدة 100
عام بد�أ النا�س ي�صدقونها ،حتى ان
املدرب خي�سو�س بد�أ ي�شك يف االمر
بعد ان قال من قبل انه ال ي�ؤمن ب�أي
لعنة وار�ض امللعب هي الفي�صل.
مل ال ي�شك اجلميع يف االمر وهو
ثاين لقب على التوايل يف نف�س
البطولة ي�ضيعه الفريق الربتغايل،
وثامن لقب اوروبي ي�ضيعه الفريق
منذ ما يقارب  60عاما.
بنفيكا فعل كل �شي اال
الت�سجيل ،حيث ا�ضاع كثريا من
الفر�ص املحققة ليهدي هو بدوره
اللقب حل�ساب ا�شبيلية العنيد
الذي فر�ض نف�سه كرقم �صعب
يف البطولة بقيادة املدرب ال�شاب
اوناي اميريي.

اجلمعة 2014/5/16

بريلو

امتنى اال يكون لقاء كالياري
هو الأخري لكونتي
ي�أمل اندريا بريلو العب و�سط يوفنتو�س
واملنتخب االيطايل اال يكون لقاء كالياري
يوم الأحد املقبل هو اللقاء الأخري للمدرب
انطونيو كونتي والذي ا�صبح م�ستقبله
مع الفريق حمل �شك يف حالة عدم تلبية
ادارة النادي ملطالبه لتحقيق طموحه بنقل
الهيمنة املحلية للفريق بعد الفوز بلقب
ال�سكوديتو للمو�سم الثالث على التوايل
للنطاق االوروبي.
وقال بريلو يف ت�رصيحات تلفزيونية ل�شبكة
�سكاي �سبورت " لقد اعطى الكثري للفريق
طيلة املوا�سم الثالثة املا�ضية وله ف�ضل
كبري يف حتقيق الفريق لتلك االنت�صارات
واّمل اال يكون لقاء الأحد هو الأخري له معنا ".
و�أ�ضاف بريلو " م�ستقبلي هنا مع يوفنتو�س
،تقريبا ً لقد تو�صلنا �إىل اتفاق لتمديد العقد
واعتقد ان االعالن عن التوقيع ب�شكل ر�سمي
�سيكون امراً قريبا ً للغاية ".
وعن و�صول الفريق �إىل رقم قيا�سي من
النقاط بتحقيق  99نقطة من املمكن ان
ت�صل �إىل الرقم  102لو فاز الفريق يوم
الأحد على �ضيفه كالياري قال بريلو " انه
امر عظيم والو�صول �إىل النقطة  102فر�صة
يجب علينا اال ن�ضيعها  ،و�أعتقد ان �رس قوة
الفريق يف وحدته ولعبه اجلماعي عالوة على
ما ا�ضافه الثنائي تيفيز ويورنتي للفريق
ولكن تظل العالقة اخلا�صة بني الالعبني
واجلهاز الفني هي �رس الروح القتالية العالية
وقوة الفريق احلقيقية ".

يف عملية تغيري �شكل كامل للفريق

ثالثة جنوم من بر�شلونة ينتقلون �إىل الدوري االجنليزي

ك�شفت تقارير �صحفية كتالونية عن خروج
ثالثة العبني من بر�شلونة يف ال�صيف املقبل
�إىل الدوري االجنليزي.
وح�سب �إذاعة كتالونيا الأوىل ف�إن بيدرو
رودريجيز و�سي�سك فابريجا�س وخافيري
ما�سكريانو ي�ستعدون للرحيل ،و�أن وجهتهم
هي �أندية اجنليزية كبرية.
ومن املتوقع �أن يكون ليفربول وجهة
خافيري ما�سكريانو كما ك�شفت �صحيفة
�سبورت ،لكن �سي�سك فابريجا�س �سيلعب
مع املان يونايتد املهتم به منذ ال�صيف
املا�ضي وامل�ستعد لعر�ض ما يقارب 45

مليون يورو للتعاقد مع العب خط الو�سط ،يف
حني حتدثت �صحيفة الديلي ميل واملريور
االجنليزيتني عن رغبة ار�سنال ب�رشاء بيدرو.
ال�صحافة الكتالونية م�ؤمنة ب�أن بر�شلونة
مقبل على مرحلة كبرية من التغيري قد
ت�شمل رحيل عدد كبري من الالعبني يف عملية
تغيري �شكل كامل للفريق مع املدرب لوي�س
انريكي املتوقع تعيينه بعد نهاية بطولة
الدوري.
يذكر �أن بر�شلونة مهتم بالتعاقد مع عدة
العبني �أمثال ديفيد لويز العب ت�شل�سي
و�أرتورو فيدال العب يوفنتو�س.

** �أكد كري�ستيانو رونالدو ،جنم ريال مدريد الإ�سباين واملنتخب الربتغايل� ،أنه كحال
جميع الالعبني ي�ستعد بكل جهده ليكون يف كامل جاهزيته ملونديال الربازيل ال�شهر
م�شريا �إىل �أن كل تركيزه �سيتحول له عقب نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
املقبل،
ً
وقال رونالدو يف ت�رصيحات ن�رشها برنامج " تيكي تاكا" الإ�سبانية  ":املونديال حدث كبري
لأي العب ،فهو مبثابة عيد الالعبني ،لكن من امل�ؤ�سف �أن ي�شعر �أحدهم �أنه لن ي�شارك يف
هذا العر�س الكبري".
و�أ�ضاف � ":أ�شعر بالأ�سف ال�شديد ل�شعور زالتان �إبراهيموفيت�ش جنم هجوم باري�س �سان
جريمان ب�أنه لن ي�شارك يف املونديال ،بعدما مل ينجح منتخبه ال�سويدي يف الت�صفيات ،لكن
يف النهاية هذا هو حال كرة القدم" .ومتنى رونالدو يف ختام حديثه �أن يتوج جمهوده هذا
املو�سم بتحقيق دوري �أبطال �أوروبا على ح�ساب غرميه �أتلتيكو مدريد  24مايو اجلاري.

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er
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ا�ستهاللية دور الثمانية الجمد الك�ؤو�س االفريقية تعد بالكثري من ال�صدامات القوية

�أربع مواجهات �ساخنة يف افتتاح دور الثمانية لدوري �أبطال �أفريقيا ابرزها لقاء الغرميني الرتجي ووفاق �سطيف

ت�شهد اجلولة الأوىل لدور املجموعتني
ببطولة دوري �أبطال �أفريقيا لكرة القدم
�أربع مواجهات �ساخنة ،يف ظل �سعي الأندية
املت�أهلة �إىل دور الثمانية لأجمد الك�ؤو�س
الأفريقية لتحقيق �أف�ضل بداية لها يف
هذه املرحلة الهامة من عمر البطولة.
ويحت�ضن امللعب الأوملبي براد�س �أقوى
مباريات اجلولة الأوىل حيث يواجه الرتجي
التون�سي �ضيفه وفاق �سطيف اجلزائري
يف ديربي عربي مرتقب باملجموعة الثانية
غدا ال�سبت.
وي�سعى الرتجي املنت�شي بتتويجه بلقب
الدوري التون�سي هذا املو�سم ال�ستغالل
عاملي الأر�ض واجلمهور القتنا�ص النقاط
الثالث حتى ي�سهل من مهمته يف بقية
م�شواره يف املجموعة ولكي ي�ؤكد جلميع
مناف�سيه �أنه عازم بقوة للمناف�سة على
اللقب والفوز بالبطولة للمرة الثالثة يف
تاريخه.
ويفتقد الرتجي خدمات جنمه الغاين
هاري�سون �أفول يف مباريات الفريق الثالث
الأوىل بدور املجموعتني بعد ان�ضمامه �إىل
منتخب بالده الذي ي�ستعد حاليا للم�شاركة
يف نهائيات ك�أ�س العامل بالربازيل ال�شهر
املقبل.
يف املقابل  ،يعاين وفاق �سطيف من

الكثري من الغيابات بعدما قرر اجلهاز
الفني للفريق بالت�شاور مع الإدارة تق�سيم
الالعبني �إىل جمموعتني حيث تخو�ض
الأوىل مباراة الرتجي  ،بينما يخو�ض
الفريق الثاين املكون من العبي فريق
ال�شباب املدعم بخم�سة عنا�رص من الفريق
الأول مباراة �أمام احتاد احلرا�ش بالدوري
اجلزائري  ،يف �أعقاب القرار الذي �أ�صدرته
رابطة دوري املحرتفني اجلزائري ب�إقامة
لقاء احلرا�ش ال�سبت �أي�ضا.
وكان الفريق اجلزائري قد قرر
االن�سحاب يف بداية الأمر كرد فعل على
قرار الرابطة قبل �أن يرتاجع عن قراره
�رسيعا ويقرر ال�سفر �إىل تون�س.
ويف املجموعة نف�سها  ،يخ�شى
ال�صفاق�سي التون�سي من مفاج�آت
�ضيفه �أهلي بنغازي الليبي عندما يلتقي
الفريقان مبلعب الطيب املهريي.
وي�أمل ال�صفاق�سي  ،الذي احتل املركز
الثاين بالدوري التون�سي هذا املو�سم ،
يف احلفاظ على نتائجه اجليدة يف دوري
الأبطال ،حيث يعد هو الفريق الوحيد من
بني الفرق الثمانية امل�شاركة يف دوري
املجموعتني الذي فاز بجميع مبارياته
الأربع يف الدورين الأول والثاين بالبطولة.

من جانبه  ،يتطلع �أهلي بنغازي الليبي
ال�ستمرار مفاج�آته يف امل�سابقة بعدما
حقق كربى املفاج�آت ب�إق�صائه الأهلي
امل�رصي (حامل اللقب) من دور ال�ستة ع�رش
حتت قيادة مديره الفني امل�رصي طارق
الع�رشي.
ويف املجموعة الأوىل  ،يبد�أ الزمالك
امل�رصي م�شواره يف دور الثمانية مبالقاة
م�ضيفه فيتا كلوب بطل الكونغو
الدميقراطية بالعا�صمة كين�شا�سا يوم
الأحد املقبل.
وللمرة الأوىل منذ فرتة طويلة  ،يجد
الزمالك نف�سه هو املمثل الوحيد للكرة
امل�رصية يف دور املجموعات ،بعد خروج
مناف�سه اللدود الأهلي مبكرا  ،ويرغب
الفريق يف ر�سم الب�سمة على �شفاه
جماهريه مرة �أخرى وا�ستعادة اللقب
الأفريقي الغائب منذ  12عاما.
وكان الزمالك قد طالب االحتاد
الأفريقي للعبة (كاف) بنقل املباراة �إىل
مكان �آخر بعدما �شهد ملعب تاتا رفائيل ،
الذي �ستجرى عليه املباراة  ،مذبحة كروية
راح �ضحيتها  15قتيال و 21م�صابا �إثر
حدوث ا�شتباكات بني م�شجعي الفريق
الكونغويل مع جماهري غرميه التقليدي

بطل العامل لفئة املوتوجي بي �سيحاول فر�ض ا�سلوبه امام ثلة من املناف�سني

مازميبي بالدوري املحلي � ،إال �أن طلب
الزمالك قوبل بالرف�ض من الكاف الذي
قرر �إقامة املباراة يف موعدها على امللعب
نف�سه بح�ضور خم�سة �آالف متفرج وهو ما
وافقت عليه ال�سلطات الكونغولية.
و�سبق �أن التقى الفريقان يف دور الـ32
للبطولة العام املا�ضي حيث فاز الزمالك
ذهابا � /1صفر باال�سكندرية ،وتعادال
�إيابا بدون �أهداف يف كين�شا�سا.
ويف �أم درمان  ،ي�ست�ضيف الهالل

ال�سوداين فريق مازميبي الكونغويل يف
مواجهة ث�أرية اليوم اجلمعة.
ويتطلع الهالل للث�أر من نظريه
الكونغويل ،بعدما تلقى خ�سارة مذلة /2
 5على امللعب نف�سه الذي �ستجرى عليه
مباراة اليوم يف ذهاب الدور قبل النهائي
للبطولة عام � ، 2009إال �أن مهمته تبدو
�صعبة يف مواجهة مازميبي الذي ي�سعى
لتحقيق انت�صاره الأول يف املجموعة
وا�ستعادة �أجماده الأفريقية جمددا.

ظلت �صامدة لع�رشات ال�سنني

ماركيز ي�سعى لكتابة التاريخ بخام�س تتويج على طرقات لومان �أقدم لعنة يف تاريخ كرة القدم م�ستمرة

ي�سعى بطل العامل اال�سباين مارك ماركيز
لي�صبح �أ�صغر �سائق يف التاريخ يحقق خم�سة
انت�صارات متتالية يف بطولة العامل للدراجات
النارية املوتو جي بي.
ت�ست�ضيف حلبة لومان بوغاتي ال�شهرية
جنوب مدينة لومان مناف�سات اجلائزة
الفرن�سية للمرة ال�سابعة والع�رشين و�سط
تفوق وا�ضح ل�سائق فريق ريب�سول هوندا
والذي افتتح املو�سم احلايل ب�أربعة
انت�صارات متتالية.
ويف حال متكن ماركيز من حتقيق
انت�صاره اخلام�س �سي�صبح �أول �سائق
يفتتح املو�سم بخم�سة انت�صارات منذ
عام  1971عندما متكن الإيطايل جياكومو
�أغو�ستيني بطل العامل  15مرة من حتقيق
ذلك� ،إ�ضافة �إىل �أن ماركيز �سيغدو
�أ�صغر �سائق يحقق خم�سة انت�صارات
متتالية منتزعا ً اللقب من الربيطاين مايك
هايلوود عندما حقق ذلك مو�سم 1962
وكان وقتها عمره  22عام.
ويبدو ماركيز يف �أف�ضل �أحواله على
منت هوندا هذا املو�سم حيث �سيطر على
املراحل الأربعة االفتتاحية فت�صدر خط
االنطالق اخلا�ص بها جميعها مع �أربعة
انت�صارات ف�ضالً عن حتطيمه الرقم
القيا�سي لأف�ضل لفة يف حلبتني اثنتني
و�سجل الثالث �أي�ضا ً با�سمه يف تريما دي
ريو هوندا الأرجنتينية والتي ا�ست�ضافت

البطولة للمرة الأوىل.
وخا�ض ماركيز مناف�سات �ست جوائز
على �أر�ض هذه احللبة ومتكن من الفوز
مرة واحدة مو�سم � 2011ضمن فئة موتو
 2يف الوقت الذي ف�شل يف �إنهاء ال�سباق
يف  3منا�سبات �آخرها مو�سم  2012مع
العلم �أنه انطلق من املركز الأول .والعام
املا�ضي يف �أول مو�سم له �ضمن الفئة
الكربى ت�صدر خط االنطالق الأول لكنه
�أنهى اجلائزة على ثالث عتبات من�صة
التتويج.
من جهة ثانية ي�سعى الفائز بلقب
اجلائزة الفرن�سية باملو�سم املا�ضي
زميل ماركيز يف نف�س الفريق اال�سباين
داين بيدرو�سا لتحقيق �أوىل انت�صاراته
هذا املو�سم وتذليل الفارق الذي يف�صله
عن ماركيز� ،إذ ميلك بيدرو�سا حاليا ً 72
نقطة يف املركز الثاين متخلفا ً بفارق 28
نقطة عن املت�صدر.
وميلك بيدرو�سا �سجالً م�رشفا ً يف لومان
�إذ �سبق له ال�صعود ملن�صة التتويج 7
مرات� ،أربع منها باملركز الأول كما انطلق
من املركز الأول يف  6منا�سبات وهو
الرقم الأعلى من بني املتواجدين حاليا ً
يف البطولة.
على �صعيد �آخر يبدو الإيطايل فالنتينو
رو�سي بحال جيدة هذا املو�سم حيث

يحتل املركز الثالث بعد �صعوده ملن�صة
التتويج الثانية يف كل من قطر و�إ�سبانيا
ويبتعد عن بيدرو�سا بفارق  11نقطة
فقط باملركز الثالث.
ويخو�ض رو�سي اجلائزة الفرن�سية
للمرة التا�سعة ع�رش يف م�سريته حيث �سبق
�أن فاز فيها  4مرات ثالث منها �ضمن
الفئة الكربى كما �صعد ملن�صة التتويج
اخلا�صة بلومان  11مرة وت�صدر خط
االنطالق الأول  5مرات.
وبدوره ي�سعى الإيطايل �أندريا
دوفت�سيوزو لتحقيق فوزه الأول على
احللبة الفرن�سية �ضمن الفئة الكربى
حيث �سبق له ذلك مو�سم  2004عندما
كان يقود يف فئة � 125سم مكعب قبل
�أن يتوج بطالً للعامل ذلك املو�سم وميلك
دوفت�سيوزو ال�سجل الأف�ضل يف هذه
احللبة بعد كل من رو�سي وبيدرو�سا
ولورنزو� .إذ �سبق له االنطالق من املركز
الأول يف ثالثة منا�سبات كما �صعد ملن�صة
التتويج  6مرات.
من جهة �أخرى ي�سعى الفائز بلقب
اجلائزة الفرن�سية للمو�سم قبل املا�ضي
اال�سباين خورخي لورنزو ملوا�صلة التقدم
على �سلم الرتتيب العام والعودة لنغمة
االنت�صارات ،وهو الوحيد الذي ي�شارك
رو�سي وبيدرو�سا ب�أربعة انت�صارات على
احللبة الفرن�سية ،لكن ثالث من انت�صارات
كل من �سائقي فريق ياماها جاءت يف
الفئة الكربى.
وف�ضالً عن ال�سائقني �أ�صحاب املراكز
اخلم�سة الأوىل يف الرتتيب العام فقد
�سبق لثالثة من الدراجني املتواجدين يف
البطولة احلالية حتقيق الفوز على حلبة
لومان �ضمن بطولة العامل للدراجات
النارية وهم اال�سباين بول �إ�سبارغارو
الفائز بلقب مو�سم � 2010ضمن فئة
� 125سم مكعب .والفرن�سي مايك دي
ميغليو الفائز بلقب نف�س الفئة مو�سم
� 2008إ�ضافة ل�صاحب اللقب يف املو�سم
املا�ضي �ضمن فئة موتو  2الربيطاين
�سكوت ريدينغ.

حقق فريق �إ�شبيلية اال�سباين فوزا لن
ين�ساه �أبدا على بنفيكا الربتغايل بركالت
الرتجيح ،ليعود من خالله اىل من�صات
التتويج الأوروبية ويفوز بلقب الدوري
الأوروبي الثالث له يف ثمانية �أعوام.
فوز �إ�شبيلية اليوم �أبقى �أقدم لعنة
يف عامل كرة القدم،لعنة مدرب بنفيكا
املجري بيال جومتان ،وهو الذي توىل
تدريبهم يف  1961و 1962وجنح خاللها
يف الفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا مرتني،
وبعدها وب�سبب خالف مع عقلية النادي
قرر جومتان الرحيل و�أطلق يومها ت�رصيحا ً
ال ين�سى "لن يعود بنفيكا للتتويج بلقب

�أوروبي ،ولو بعد مائة عام".
الغريب بعد ذلك �أن ت�رصيح جومتان
حتول للعنة ،فبنفيكا ف�شل بالفوز ب�أي
لقب �أوروبي لأكرث من  50عاما ً رغم
قدرة غريه من الفرق الربتغالية على
ح�صد الألقاب ،فخ�رس الفريق من يومها
 5نهائيات يف دوري �أبطال �أوروبا �أعوام
 1963و 1965و 1968و 1988و،1990
كما �أنه خ�رس نهائي الدوري الأوروبي1983
و 2013ا�ضافة اىل نهائي اليوم.
جومتان �سيطر اليوم على �أجواء املباراة
يف كل حلظة ،لكن لعنته تطورت وامتدت
لركالت الرتجيح.

"مونديال الع�شوائيات"

م�سابقة بديلة لك�أ�س العامل يف الربازيل
�أن�ش�أت حركة اجتماعية يف الربازيل
م�سابقة بديلة للمونديال يف ع�شوائيات
ريو دي جانريو احتجاجا على "ا�ستخدام
كرة القدم كتجارة".
وقال ماريو كامباجناين ،ع�ضو اللجنة
ال�شعبية للمونديال وللألعاب الأوليمبية
يف ريو دي جانريو ،التي تدافع عن
املت�رضرين من تنظيم هاتني امل�سابقتني
�إن "املونديال هو مربر �آخر لال�ستمرار يف
النموذج الر�أ�سمايل باملدينة".
و�أ�شار كامباجناين �إىل الآثار ال�سلبية
للمونديال مثل �إخالء بع�ض الع�شوائيات
من قاطنيها بالربازيل من �أجل �إقامة
البنية التحتية واملالعب.
وبد�أ املونديال البديل منذ �أ�سبوعني
مبباراة ودية بع�شوائية �سانتا ماريا يف
حي بوتافوجو ،بريو دي جانريو ،لكن
املنظمني مل يحددوا حتى الآن عدد الفرق
التي �ست�شارك يف امل�سابقة �أو طريقة
�إقامتها.

وت�ضم جميع الفرق التي �ست�شارك
يف امل�سابقة هواة لكرة القدم ،وال يوجد
بينهم حمرتفون ،لذلك �ستقام جميع
املباريات ب�شكل ودي ولن يكون هناك
مال لدفعه للفائز.
ومن املقرر �إقامة النهائي يف يونيو
مبنطقة مورو بروفيدن�سيا ،وهي �أقدم
منطقة ع�شوائية يف الربازيل وتقع بو�سط
ريو دي جانريو.
ومت �إخالء بع�ض �سكان هذه املنطقة
من �أجل بناء تلفريك ،يف �إطار خطة حتديث
منطقة ميناء ريو دي جانريو مبنا�سبة دورة
الألعاب الأوليمبية.
وباال�ضافة �إىل املونديال البديل،
�ستنظم احلركة مظاهرة �ضد االحتاد
الدويل لكرة القدم (فيفا) واللجنة
املنظمة لك�أ�س العامل  2014بالتزامن مع
تاريخ انطالق االحتجاجات التي ملأت عدة
ميادين يف  15مايو  2011لالحتجاج �ضد
النظام.
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ق�صة وعربة

يحكى �أن كر�ستوفر كولومبو�س عاد بعد اكت�شافه
العامل اجلديد �إىل قاعة تواجد فيها عدة م�س�ؤولني
�أ�صابتهم الغرية من جناحه،فبد�أوا يقولون "امل�س�ألة
�سهلة" "�إنها م�س�ألة �سفينة مت�ضي وفقط"�...إىل ما غري
ذلك من جمل �سلبية تقزم �إجنازه وتوحى ان اكت�شاف
االمريكتني مل يكن اجنازا كبريا!!فنه�ض كولومبو�س
واراد ان يتحدى منتقديه او احلاقدين عليه بذكاء
وقال":من ي�ستطيع و�ضع هذه البي�ضة على الطاولة
ب�شكل عمودي على ر�أ�سها دون �أن تتدحرج؟".ف�شل
جميع ال�سلبيني على تلك الطاولة بتلبية طلبه..فما
كان منه �إال �أن �أم�سك بها وقام بك�سرها من جهة
الر�أ�س عندما �ضربها بال�صحن لت�صبح ثابتة على
ذلك الو�ضع،فالتفت �إليهم وقال"هذه مثل اكت�شايف
الآن جميعكم يراه �سه ً
ال لكن قبل دقائق كنتم
عاجزين قيمة الفكرة تظهر عند اكت�شافها وبعد
قليل ت�صبح عادية لدى كثريين".
مفي�ش �أحلى من اجلواز ..
�إنتي �أخر واحدة يف ال�شلة..

�أ�..أ�..أ�صلى م�ستنية الرجل
املنا�سب......

ا�صطباحة

� -سر النجاح يف �أي عمل هو

طول مدة الإلت�صاق به وال�صرب
عليه.

� -أطلبوا اخلري من بطون �شبعت

مت جاعت لأن اخلري فيها ٍ
باق,وال
تطلبوا اخلري من بطون جاعت مت

�شبعت لأن ال�شّ ح فيها ٍ
باق.

 من اخلط�أ �أن تقي�س ال�صداقةقوتها
ّ

ب�شدة

وعمقها,بل

يجب قيا�سها مبدى �إمكانية

ا�ستمرارها.
 ِمن �أعظم ال�سيئات �آمتالكالنا�س َ
ك ّما هائال من العلم

واملعرفة,ولكنهم ال يح�سنون
الت�صرف.

عادات غريبة حول العامل
 يف تورنتو مينع �سحب�أي"ح�صان ميت"يف �شارع يوجن
�سرتيت!!؟
 ويف النم�سا ممنوع النوم يفالأ�سواق!!؟
 ويف الكيان ال�صهيوين ممنوعال�سري لأكرث من 13خطوة يوم
ال�سبت!!؟
 ويف اليابان ممنوع علىاملر�أة اجللو�س (مقابل) الرجل يف
املطاعم العامة!!؟

ثالثة تعتز بها املر�أة
قردة مدربة حلماية �سالح الطريان

ا�ستعان جي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني ب�سالح �سري جديد�...أال وهي

قردة املكاك املدربة حلماية �سالح الطريان من ا�سراب الطيور التي ت�شكل

خطرا على طائراته املقاتلة.ونقل املوقع الر�سمي للجي�ش ال�صيني �إن القردة
املدربة جرى"ن�شرها"يف قواعد جوية مل يتم حتديدها،تقع يف م�سار رئي�سي

ت�سلكه الطيور يف رحالت الهجرة املو�سمية �شمايل ال�صني.ومتثل ا�سراب
الطيور املحلقة خطرا حمدقا على القوة الع�سكرية �إذ قد ت�سحب �إىل داخل

حمركات الطائرات احلربية �أثناء حتليقها ما يهدد �سالمة الطيارين والطيور

على حد �سواء،ومتت اال�ستعانة بالقردة الع�سكرية كمالذ �أخري بعدما باءت

كافة حماوالت �إبعاد الطيور عن حميط القواعد اجلوية وتدمري �أع�شا�شها بالف�شل.

وذكر �أن"القردة"�أثبتت جدارتها
و�إبعادها

ورائها

الأ�شجار

عن

رائحة

ما

من العودة

يف " حما ر بة " ا لطيو ر
املنطقة �إذ �أنها تخلف
تعلق

يف

�أغ�صان

مينع ا�سراب الطيور
جمددا �إىل هناك.

 – 1جمالها.
 - 2ا�صلها ون�سبها.
� - 3شهادتها ومركزها
االجتماعي.

الوفــــاء

كان
هناك رجل
متزوج من �إمر�أه
تقريب ًُا � 40سنة.
كل �سنة الزوج كان يح�رض
لزوجتـه يف عيد ميالدها ورد
ُ
وكرت مكتوب فيه :
" حبي ِ
لك يكرب كل يوم "..
الزوج مر�ض ومات .
وكان على الزوجة �أنها حتتفل لأول
مرة بعد �سنني بـ عيد ميالدها من
دونه .
جر�س الباب رن وجدت عامل التو�صيل
�أح�رض لها ورد ًا.
تفاجئت جد ًا وذهبت �إىل حمل الورد و
قالت للبائع :
" �أنا ما و�صيت على ورد " ..
بياع الورد رد قالها .:
" زوجك قبل وفاته دفع ثمن الورد
وطلب مني �أو�صل لك الورد يف هذا
اليوم مع الكرت .
ملا فتحت الكرت كان مكتوب
فيه " حبي ِ
لك �سيبقى للأبد
" !!..
فما �أجمل الوفااااااء
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برنامج كمبيوتر ي�ساعد امل�صابني
بالتوحد يف احل�صول على وظائف
�أظهرت درا�سة
�أمريكية حديثة
�أن طفلاً من بني
كل  68طفلاً يف
الواليات املتحدة
الأمريكية م�صاب
بالتوحد وهو ما
�صعوبة
يخلق
التوا�صل
يف
االجتماعي.ويقول
ماثيو �سميث �أ�ستاذ العلوم النف�سية وال�سلوكية بجامعة نورث وي�سرتن
الأمريكية �إن ه�ؤالء الأطفال يجدون فيما بعد �صعوبات يف �إجراء مقابالت
للح�صول على وظائف عندما يدخلون �إىل �سوق العمل.و�أنه قام بتطوير
برنامج كمبيوتر متقدم لتدريب ه�ؤالء الذين يعانون من التوحد على �إجراء
مقابالت للتوظيف.و�أ�ضاف �أن الربنامج اجلديد يقوم على �أ�سا�س برنامج مت
ا�ستخدامه يف تدريب عمالء مكتب التحقيقات الفيدرايل(اف بي اي)،ي�ستطيع
من خالله املتدربون التفاعل مع �أ�شخا�ص افرتا�ضيني خالل حماكاة لإحدى
مقابالت التوظيف.وم�ضي �سميث قائ ً
ال �إنه يتم توجيه �أ�سئلة للمتدربني ويكون
عليهم اختيار �إحدى الإجابات التي تعر�ض عليهم عرب ال�شا�شة،ويتحدث
عنها كتمرين على �إجراء مقابالت التوظيف،ويحتوي برنامج الكمبيوتر على
درجات خمتلفة من الأ�سئلة،تبد�أ بالأ�سهل �إىل �أن ت�صل �إىل درجة عالية من
ً
�ضغطا ع�صب ًيا لأي �شخ�ص
ال�صعوبة.و�أ�شار �إىل �أن مقابالت التوظيف متثل
غري �أن التدريب امل�ستمر على �إجراء مقابالت افرتا�ضية مع تقدمي خيارات
ب�ش�أن ما ميكن �أن يقال يخفف من ال�ضغوط عندما يخ�ضع ال�شخ�ص ملقابلة
حقيقية.

برجك اليوم ...

احلمل( � :) 4 / 19 – 3 / 21أجواء العمل ال ت�ساعدك على
الرتكيز حتدث مع مديرك يف هذا ال�ش�أن،التزم مبواعيدك مع
ال�رشيك وال ت�ؤجلها �أكرث.
الثور(  :) 5 / 20 – 4 / 20الكثري من امل�س�ؤوليات
التى تتوالها اليوم وت�شغل تفكريك،الكثري من التطورات
الإيجابية يف عالقتك مع ال�رشيك.
اجلوزاء(  :) 6 / 21 – 5 / 21عليك �أن ت�ضبط �أع�صابك
اليوم فقد تتعر�ض للكثري من املواقف امل�ستفزة،تبدو
را�ضي ًا يف عالقتك مع ال�رشيك وت�شعر بالإ�ستقرار.
ال�رسطان(  :) 7 / 22 – 6 / 22متر بيوم حا�سم �إن عرفت
كيف تدير الأمور ل�صاحلك �ستك�سب الكثري،ت�شعر بال�سعادة
مل�صارحتك ال�رشيك بحقيقة م�شاعرك .
الأ�سد(  :) 8 / 22 – 7 / 23ال تكابر واعرتف باخلط�أ �إن حدث
فعالً،يبدو مزاجك معكر ًا اليوم وال تريد لقاء ال�رشيك.
العذراء( � :) 9 / 22 – 8 / 23أمورك جيدة ولكن عليك �أن
تعرف كيف حتافظ على هذا امل�ستوى من العمل،تقرب اىل
ال�رشيك �أكرث بفعل الأمور التى يحبها.
امليزان(  :) 10 / 22 – 9 / 23تندم على قرارات مت�رسعة
�إتخذتها يف املا�ضي�،شجار حمتمل يحدث اليوم بينك وبني
ال�رشيك كن حذر ًا.
ً
العقرب(  :) 11 / 21 – 10 / 23تبدو ع�صبيا اليوم
وتت�رصف بطريقة متهورة كن حذر ًا،ال تدع ال�رشيك ي�ستغلك
وعليك �أن تدرك هذه احلقيقة.
القو�س(  :) 12 / 21 – 11 / 22م�رشوع يعود عليك بالكثري
من الفوائد مما يدخل ال�رسور اىل قلبك،ال تكابر �أكرث وبادر
اىل م�صاحلة ال�رشيك.
اجلدي(  :) 1 / 19 – 12 / 22الكثري من املعاك�سات
تواجهك اليوم عليك �أن تتحلى بال�صرب،عالقتك مع ال�رشيك
تتطور نحو الأف�ضل.
الدلو(  :) 2 / 18 – 1 / 20كن �أكرث مرونة يف عملك وال
تعقد الأمور،الأمور العاطفية تتح�سن مع ال�رشيك وتتفق
معه باجلوانب.
احلوت(  :) 3 / 20 – 2 / 19تقوم ب�أعمالك بطريقة متقنه
جتعلك حمل �إعجاب الكل،وقت ممتع هذا امل�ساء وم�سلي
تق�ضيه برفقة ال�رشيك.
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