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جمل�س الوزراء يبحث خدمات التعليم وال�صحة

عقد جمل�س الوزراء �إجتماعه ام�س
ال�سابع من �سبتمرب بقاعة هقر با�سمرا
 .تناول املجل�س خدمات التعليم
وال�صحة  ،حيث بحث بتو�سع الربامج
املنفذة يف هذين املجالني والنتائج
والق�صور بالنظر لالهداف الوطنية
واخلطط التنموية ،وتو�سيع وتقوية
نظام خدمات القطاعني يف الربامج
امل�ستقبلية.
ويف النقا�شات التي اجراها املجل�س
يف جمال التعليم  ،اكد املجل�س تنفيذ
اعمال كبرية لتوفري خدمات تعليمية
متوازنة ،وار�ساء ا�سا�س متني نتيجة
ذلك.
وقيم بان بلوغ م�ستوى امل�شاركة يف
التعليم اىل اكرث من  740000يف العام
الدرا�سي  ، 2016/2017و�إقرتاب
ن�سب م�شاركة الإناث مع ن�سب الذكور
يف جميع املراحل التعليمية يعترب
من النتائج اجليدة .وا�شار املجل�س
اىل ان حت�سني نوعية التعليم حتتاج
اىل مزيد من اجلهد القوي ،وتقييم
دقيق للتجارب املكت�سبة للو�صول
اىل م�ستوى تناف�سي اكرب ،والقيام
باعادة ا�صالح ا�سا�سية الدارة العملية
التعليمية  ،وذكر ب�أنه ومن اجل
تدعيم وتعميق التقييم الذي بد�أته
وزارة التعليم حتى مب�شاركة اخلربات
االجنبية اىل جانب املحلية والقيام
باعادة ا�صالح الحداث تغيري جذري،
وللو�صول للمبتغى فان امل�س�ؤولية ال
ترتك لوزارة التعليم فقط  ،بل تتطلب

م�ساهمة كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملجتمع.
وبحث جمل�س الوزراء موا�ضيع
�سد اجلزء القليل املتبقي من مهام
تامني االنت�شار املتوازن للمدار�س،
واالرتقاء مب�ستوى كفاءة التعليم
 ،تو�سيع التعليم الفني واملهني،
طلبات نق�ص املعلمني
وتلبية
ومدراء املدار�س وتو�سيع ا�ستخدام
تقانة املعلومات وار�ساء خدمات
التعليم بالتوازي مع اخلطة
الوطنية ملتطلبات العمل االجتماعية
واالقت�صادية.
و�شدد املجل�س على وجوب توجيه
جمال التعليم لت�سخري كامل القدرات
واملوارد الب�رشية يف ا�سرتاتيجية
العمل ،وقيم بان قلة املعلمني
خا�صة يف الريف النائي ونق�ص
التجهيزات التعليمية مثل معامل
واملكتبات
التحاليل واخلتربات
وتقانة املعلومات وهدر ن�سب الطالب
اثناء االنتقال اىل املراحل الدرا�سية
تعد من بني التحديات الكبرية التي
تواجه املجال التعليمي ،واجرى
نقا�شات مو�سعة حللها.
وحول املجال ال�صحي قيم
املجل�س االن�شطة املنفذة للتطور
امل�ستدام بتطوير القطاع ال�صحي
من خالل بناء امل�ؤ�س�سات ال�صحية
خمتلفة امل�ستويات يف جميع ارجاء
البالد لت�سهيل ح�صول املواطنني
على اخلدمات ال�صحية عن قرب

،وال�سيطرة على االمرا�ض املعدية
والوبائية واحلد من االمرا�ض غري
املعدية املتنامية ،وتو�سيع خدمات
التطعيم ،و�ضمان ال�صحة العامة
خا�صة رعاية االمومة والطفولة
وتامني الدواء دون انقطاع وتطوير
انتاج الدواء وتنمية القدرات
واملوارد الب�رشية يف هذا املجال .
وبحث بتو�سع امل�صاعب والتحديات
التي تواجه قطاع ال�صحة.
وتو�صل املجل�س اىل تفاهم للقيام
بتقييم جذري بدرا�سة م�ستوى
اخلدمات والنواق�ص وكفاءة مباين
امل�ؤ�س�سات ال�صحية  ،ومعدات
واجهزة التحاليل والتجهيزات بدءا
من امل�ؤ�س�سات ال�صحية ال�صغرية
املوجودة يف الريف النائي و�صوال
اىل امل�ست�شفيات املرجعية على
م�ستوى البالد ل�ضمان تامني خدمات
�صحية عالية اجلودة ، ،وقرر
جمل�س الوزراء موا�صلة جهود رفع
قدرات انتاج الدواء باعلى م�ستوى.
وبحث املجل�س خطة عمل عام
 2017للمجال ال�صحي ومقرتح
ميزانيته.
وا�ستمع جمل�س الوزراء يف ختام
اجتماعه الذي ا�ستمر خلم�س �ساعات
تو�ضيحا من فخامة الرئي�س ا�سيا�س
التطورات
افورقي تناول فيه
ال�سيا�سية والدبلوما�سية الراهنة يف
املنطقة.

�ساوا :منتدى دائم لرتبية ال�شباب على حتمل امل�س�ؤولية

قال مدير وكالة الأمن القومي
العميد ابرها كا�سا "ب�أن �ساوا تعترب
املنتدى الدائم لرتبية الأجيال على
قيم الرتابط والتكامل  ،وهي املكان
املنا�سب لنقل الثقافة والهوية
الوطنية من جيل �إىل اجليل الذي
يليه ،واك�سابهم املفاهيم امل�شرتكة
املنتمية ملختلف اقاليم وقوميات
البالد واالنتقال من التفكرب الفردي
والأ�رسي اىل العمل اجلماعي
واال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية
الوطنية .
�أو�ضح ذلك يف ال�سمنار الذي
عقده يف الثالث من �سبتمرب اجلاري
لأع�ضاء الدفعة احلادية والثالثني
من اخلدمة الوطنية قائال ب�أن
تقوية التنظيم وامل�شاركة الواعية
يف احلملة التنموية اجلارية
والهادفة لإحالل العدالة االجتماعية

مهمة وق�ضية ملحة و�آنية  ،م�شري ًا
اىل �أن برامج التنمية اجلارية
بالقدرات واالمكانات الذاتية هي
يف اال�سا�س م�س�ؤولية ال�شباب ،لذلك
ف�إن بناء ال�شباب امل�ؤهل �رشط م�سبق
ويتوجب عليهم اال�ستفادة اجليدة من
فر�ص التعليم املتاحة لهم .
وقد ذكر ب�أن التعرف على التجارب
واكت�ساب
وحتليلها
ال�سابقة
املعرفة العامة والتعرف جيدا على
الفر�ص والتحديات ونبذ االفكار
دون الوطنية ومواجهة امل�صاعب
والتم�سك بالوحدة وحب الرفيق �أكرث
من النف�س ،و حب الوطن والتفاين
،كانت من القيم البارزة التي مكنت
الثورة االرترية من االنت�صار ،كما
�شدد ب�أن تخطي ال�شعب االرتري
كافة املعوقات واالنت�صارات التي
حققها لنيل اال�ستقالل والدفاع عن
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ال�سيادة مرجع تاريخي حي.
وقال" �أن �رس انت�صارنا مل يكن
نتيجة لإمتالكنا الرثوات املعدنية

الكبرية ،بل لإمتالكنا الرثوات
الب�رشية الواعية واملوحدة،
مو�ضحا بان احلرب النف�سية اجلارية
للحيلولة دون توريث ال�شباب
ثقافته وقيم جمتمعه وثورته ،يتم
الت�صدي لها واف�شالها باكت�ساب
العلم والوعي ،داعيا للم�ساهمة

الفعالة يف املهام الوطنية يف كافة
املجاالت.
من جهتهم نا�شد امل�شاركون
يف ال�سمنار مبوا�صلة ال�سمنارات
واملحا�رضات حول الأو�ضاع الراهنة
والتطورات الهامة الهميتها يف
توجيههم ورفع وعيهم.
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اخبار حملية وعاملية
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بارزاين :املذهبية حتكم
العراق واحل�شد يهددنا يوميًا

يف اليوم الثاين من بدء احلملة
الدعائية ال�ستفتاء اقليم كرد�ستان
العراق على االنف�صال فقد ر�أى رئي�س
االقليم م�سعود بارزاين ان الطائفية
املذهبية هي التي حتكم العراق
م�شددا على امل�ضي يف اال�ستفتاء رغم
ما قال انها �ضغوط هائلة لت�أجيله.
وا�ضاف بارزاين يف كلمة خالل
اجتماعه يوم �أول �أم�س االربعاء مع
جمموعة من الفنانني وال�صحافيني
والكتاب يف �أربيل عا�صمة االقليم
ونقلتها وكاالت انباء كردية ،ان
االكراد يطالبون منذ � 10سنوات
بحقوق قوات البي�شمركة يف ا�شارة
اىل مرتبات عنا�رصها وت�سليحهم
�إال �أنهم يف حكومة بغداد مل ير�سلوا
طلقة واحدة لها يف حني انهم
�رشعوا يف غ�ضون �ساعتني قانونا
خا�صا باحل�شد ال�شعبي (الذي ي�ضم
ف�صائل �شيعية م�سلحة) ومت ت�أمني
املبالغ املالية وال�سالح له .و�شدد
بالقول ان "بغداد ال تقبل ال�رشاكة
احلقيقية".
وا�شار اىل وجود ما و�صفها
ب�ضغوطات هائلة يتعر�ض لها االقليم
من �أجل ت�أجيل اال�ستفتاء املقرر يف
 25من ال�شهر احلايل  ..وقال "�إال
�أننا م�رصون على �إجرائه يف وقته
املحدد.".
وا�ضاف �أن "املذهبية هي التي
حتكم يف العراق وللأ�سف ال تواجد
�رشاكة حقيقية يف البلد لذلك اتخذ
�شعب كرد�ستان قراره ب�إجراء
اال�ستفتاء" .وا�ضاف انه منذ عام
 2008وامل�س�ؤولون يف بغداد
يتحدثون مع ال�شعب الكردي بلغة
التهديدات والهجوم"  ..م�ؤكدا ان
حكومة بغداد مل تنفذ �أي اتفاق
مع االكراد  ..م�شريا اىل ان احل�شد
ال�شعبي يهدد ال�شعب الكردي ب�شكل
يومي  .وانطلقت يف اقليم كرد�ستان
احلملة الدعائية ال�ستفتاء االنف�صال

وت�ستمر  18يوما رغم الدعوات
الداخلية واخلارجية لت�أجيله
وقالت املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات واال�ستفتاء يف �إقليم
كرد�ستان ان احلملة الدعائية
�ست�ستمر  18يوما ولغاية الثاين
والع�رشين من ال�شهر احلايل اي
قبل ثالثة ايام من موعد اال�ستفتاء
املقرر يف  25من ال�شهر نف�سه.
وحذرت املفو�ضية يف بيان من "ان
ال�شخ�ص الذي يبد�أ بحملته الدعائية
قبل املوعد املحدد �سيكون معر�ض ًا
للم�ساءلة القانونية".
واالثنني املا�ضي دعا حزبان
كرديان عراقيان هما حركة التغيري
وجماعة الإ�سالمية الكرد�ستانية �إىل
ت�أجيل اال�ستفتاء وت�رشيع قانون
ب�ش�أنه يف برملان االقليم واكدا �أن
م�س�ألة الإ�ستفتاء تخ�ص امل�ؤ�س�سات
الت�رشيعية ح�رصا.
يذكر ان �إقليم كرد�ستان العراق
يقوده برملان �إقليمي ي�ضم 111
ع�ضوا والرئي�س احلايل هو م�سعود
بارزاين الذي انتخب يف بداية عام
 2005و�أعيد انتخابه عام 2009
ويت�شكل االقليم من حمافظات اربيل
وال�سليمانية ودهوك  ..وتبلغ م�ساحة
االقليم حواىل  40الف كيلومرتا مربع
ويبلغ عدد �سكانه حواىل  4ماليني
ن�سمة.
ويواجه انف�صال االكراد عن العراق
معار�ضة داخلية وخارجية حيث
حذر رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي ال�شهر املا�ضي من املخاطر
التي �سي�سببها اال�ستفتاء على العراق
برمته ومن �ضمنهم االكراد م�ؤكدا ان
االنف�صال غري �رشعي وال د�ستوري
م�شددا على ان حكومته لن تتعامل
معه .
وخارجيا فقد رف�ضت ايران وتركيا
وبريطانيا والواليات املتحدة
واملانيا وفرن�سا ا�ستفتاء اقليم
كرد�ستان  ..فيما اعرب االحتاد
االوروبي عن حتفظه وحذره جتاه
اال�ستفتاء وقال متحدث با�سم خدمة
العمل اخلارجي االوروبي يف ت�رصيح
�صحايف "�إن امل�صلحة العامة لل�شعب
العراقي ككل �ستتحقق على �أف�ضل
وجه يف عراق موحد تعمل فيه جميع
االطراف املختلفة مع ًا لتحقيق
اال�ستقرار الطويل الأجل للبالد يف
هذه اللحظة احلا�سمة".

�أمريكا تطالب جمل�س الأمن بفر�ض حظر نفطي على كوريا ال�شمالية

�أظهرت م�سودة قرار
ملجل�س الأمن الدويل،
�أن الواليات املتحدة
تريد من املجل�س
فر�ض حظر نفطي على
ال�شمالية،
كوريا
وحظر �صادراتها من
ومنع
املن�سوجات
اال�ستعانة بعمالها
يف اخلارج ،وفر�ض
جتميد للأ�صول وحظر �سفر على الزعيم كيم جونغ �أون.
وكانت �سفرية الواليات املتحدة لدى الأمم املتحدة نيكي هيلي ،قد
قالت �إنها تريد �أن ي�صوت املجل�س على م�سودة القرار ،الإثنني املقبل،
غري �أن ال�سفري الرو�سي لدى املنظمة الدولية فا�سيلي نيبينزيا ،قال �إن
هذا رمبا يكون �ساب ًقا لأوانه بع�ض ال�شيء.
ومل يت�ضح بعد �إن كانت م�سودة القرار تتمتع بدعم ال�صني حليفة كوريا
ال�شمالية.
ويحتاج �أي قرار للمجل�س �إىل موافقة � 9أ�صوات دون ا�ستخدام �أي من
الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية ،الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا
ورو�سيا وال�صني ،حق النق�ض “الفيتو” �ضده.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

� 3أعا�صري متزامنة ت�ضرب املحيط الأطل�سي وتوقعات بت�ضرر  37مليون �شخ�ص

تهب � 3أعا�صري ب�شكل متزامن يف
املحيط الأطل�سي ،منذ بعد ظهر �أول
�أم�س الأربعاء ،مع رفع درجة عا�صفتي
“خو�سيه وكاتيا” �إىل م�ستوى الإع�صار
�إ�ضافة �إىل �إع�صار “�إرما” العنيف من
الفئة اخلام�سة ،بح�سب ما �أعلن مركز
الأعا�صري الوطني الأمريكي وقال
خرباء الطق�س الأمريكيون يف �آخر
ن�رشاتهم ال�ساعة الـ  21.00بتوقيت
غرينت�ش� ،إن رياح خو�سيه تهب
بقوة  120كلم يف ال�ساعة لي�صبح
إع�صارا من الفئة الأوىل (�ضمن �سلم
�
ً
من  5فئات) وهو يتحرك ب�رسعة 26
كلم يف ال�ساعة باجتاه غرب �شمال

غرب ،ويتوقع �أن يحافظ على م�ساره
خالل ال�ساعات الـ 48املقبلة .وتوقع
مركز الأعا�صري �أن “تتعزز
�رسيعا”
ً
قوة خو�سيه لي�صبح من الفئة الثالثة
مع رياح بقوة  178اىل  208كلم يف
ال�ساعة .وهو الآن على بعد 1700
كلم من �أرخبيل االنتيل ال�صغري الذي
دعيت جزره �إىل مراقبة تقدمه لكن دون
�إ�صدار �أي حتذير حتى الآن .وتعر�ضت
هذه اجلزر �إىل �إع�صار “�إيرما” الذي
ال يزال يع�صف بالكاريبي متجها
�إىل فلوريدا .ويف اجلانب الآخر من
خليج املك�سيك وعلى بعد  300كلم
من مدينة فرياكوز املك�سيكية يهب
�إع�صار “كاتيا” برياح بقوة  120كلم
يف ال�ساعة ،ويتوقع �أن تزداد �شدتها
يف اليومني املقبلني.
ويتنقل الإع�صار ب�رسعة  6كلم يف
ال�ساعة باجتاه اجلنوب ال�رشقي
و�سيبقى بهذا االجتاه يف ال�ساعات
املقبلة .وبح�سب مركز الأعا�صري
الأمريكي ،ف�إن حكومة املك�سيك �أعلنت
حالة “مراقبة �إع�صار” يف ق�سم من
�ساحل والية فرياكوز بني توك�سبان
والغونا فريدي .ويعني ذلك �أن رياح
الإع�صار �ست�صل املنطقة املعنية يف
غ�ضون � 48ساعة .ويف �سياق مت�صل،
�أعلنت وزيرة �أقاليم ما وراء البحار

الفرن�سية ،انيك جرياردان� ،أن
�شخ�صني على الأقل لقيا حتفهما يف
جزيرتي �سان بارتيلمي و�سان مارتن
يف �أعقاب تعر�ضهما لإع�صار �إرما.
وقالت جرياردان يف باري�س� ،إن
�شخ�صني �آخرين �أ�صيبا ب�إ�صابات
خطرية ،مو�ضحة �أن ح�صيلة ال�ضحايا
ميكن �أن تتغري .وعقدت احلكومة
الفرن�سية� ،أول �أم�س الأربعاء ،اجتماع
�أزمة لبحث الأ�رضار اخلطرية التي
خلفها �إع�صار �إرما .وت�شري تقديرات
الأمم املتحدة �إىل �أن ما ي�صل �إىل 37
مليون �شخ�ص ميكن �أن يت�رضروا جراء
�إع�صار �إرما .وقال املتحدث با�سم
الأمم املتحدة� ،ستيفان دوجاريك،
الذي �أعلن هذا العدد يف بيان موجز
يف نيويورك� ،إنه مت �إر�سال فريق
م�ساعدات �أممي بالفعل �إىل جزيرة
باربادو�س يف البحر الكاريبي،
�إ�ضافة �إىل �أن هناك فرقا �إ�ضافية على
�أهبة اال�ستعداد .وي�ستعد �أفراد طواقم
الأمم املتحدة املتمركزون يف هايتي
للإع�صار ،وهم م�ستعدون � ً
أي�ضا
لتوفري م�ساعدات الطوارئ �إذا ما دعت
احلاجة لذلك.
ويتجه الإع�صار ،امل�صنف يف الفئة
اخلام�سة ،غربا يف اجتاه بورتو ريكو
وجزيرة هي�سبانيوال.

الكويت تتجه لال�ستغناء
الكامل عن الوافدين يف جميع
اجلي�ش ال�صيني يجري تدريبات قرب �شبه اجلزيرة
القطاعات احلكومية
الكورية ل�صد
“هجوم مفاجئ”

بد�أت دولة الكويت بتطبيق قرار
بتوطني الوظائف واال�ستغناء عن
العاملني الوافدين يف قطاعات الإعالم،
والوظائف
العامة،
والعالقات
الإدارية ،يف جميع الوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية .و�أكدت �صحيفة
“الأنباء” الكويتية� ،أم�س اخلمي�س،
�أن ال�سيا�سة اجلديدة لإحالل الكويتيني
حمل الوافدين “�أخذت حيز التنفيذ
على �أر�ض الواقع”n .وبد�أ تطبيق
َ
وظائف
قرار “التكويت” اجلديد على
يتوافر فيها فائ�ض كبري من املواطنني
اخلريجني اجلدد� ،إىل جانب وجود
فائ�ض من الكويتيني ذوي اخلربة
امل�ؤهلني لتدريب اخلريجني اجلددk..
إطارا
وت�ضع خطة التوطني اجلديدة � ً
زمن ًيا ،يبلغ خم�سة �أعوام ،لتطبيقه
ب�شكلٍ كامل ،على خمتلف القطاعات
احلكومية .وكان جمل�س اخلدمة
املدنية الكويتي -وهو امل�ؤ�س�سة
احلكومية امل�س�ؤولة عن توظيف
الكويتيني يف القطاع العام -اعتمد
يف �أغ�سط�س املا�ضي ،قرار توطني
الوظائف الر�سمية اجلديد .و�سبق �أن
�أعلن مدير برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي ،فوزي
املجديل� ،أن “الأو�ضاع االقت�صادية
املحلية توجب �رضورة العمل لإحالل
العمالة الوطنية مكان الوافدة”،
وذلك يف �إطار خطة خم�سية طموحة
لتخفي�ض ن�سبة البطالة ،ومعاجلة
خلل الرتكيبة ال�سكانية بتقليل �أعداد
العمالة الوافدة .ويقبل الكويتيون
على الوظائف احكومية بح ًثا عن
رواتب مرتفعة ومزايا كثرية يفتقر
�إليها القطاع اخلا�ص ،الذي يهيمن
عليه وافدون يتجاوز عددهم  2.8مليون
�شخ�ص من �أ�صل  4ماليني ن�سمة ،هم كل
ويعد م�ستوى البطالة
�سكان الكويتُ .
يف الكويت -الع�ضو يف �أوبك ورابع
�أكرب ُم�ص ّدر للخام يف العامل -من �أدنى
امل�ستويات عامل ًيا� ،إذ قدر ديوان
اخلدمة املدنية عدد العاطلني يف �أبريل
املا�ضي ،بنحو  14822عاطال فقط.

قالت و�سائل الإعالم ال�صينية
الر�سمية ،يوم �أول �أم�س الأربعاء،
�إن القوات اجلوية �أجرت تدريبات
قرب �شبه اجلزيرة الكورية على
�صد “هجوم مفاجئ” عرب البحر.
و�أورد موقع ع�سكري ر�سمي على
�شبكة الإنرتنت �أن كتيبة دفاع
م�ضاد للطائرات �أجرت التدريبات
يف وقت مبكر من الثالثاء على
مقربة من بحر بوهاي وهو اخلليج
الداخلي من البحر الأ�صفر ،الذي
يف�صل ال�صني عن �شبه اجلزيرة
الكورية.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن اجلنود
انتقلوا �إىل موقع املناورات من
و�سط ال�صني قبل �أن يبد�أوا على
الفور يف �صد “الهجوم املفاجئ”

الذي يحاكي معركة حقيقية.
و�أ�ضاف “مت اختبار قدرات
اجلنود على الرد ال�رسيع وم�ستوى
القتال احلقيقي بفعالية”.
و�أو�ضح املوقع دون اخلو�ض
يف التفا�صيل �أن هذه هي املرة
الأوىل التي ت�ستخدم فيها �أ�سلحة
بعينها لق�صف �أهداف على ارتفاع
منخف�ض قادمة من جهة البحر.
ت�أتي هذه التدريبات بعد �أيام من
�إجراء كوريا ال�شمالية اختبارها
النووي ال�ساد�س والأكرب لقنبلة
هيدروجينية متطورة ،ما �أثار قلقا
دوليا متناميا حيال اعتزام بيونغ
يانغ �إجراء املزيد من اختبارات
الأ�سلحة ورمبا تت�ضمن �صواريخ
طويلة املدى.

�آبي ومون �سي�سعيان لك�سب دعم بكني ومو�سكو
لفر�ض عقوبات
على بيونغيانغ
قالت وكالة كيودو للأنباء يوم �أم�س
اخلمي�س نقال عن م�س�ؤول ياباين �إن رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي
ورئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه�-إن �سيطلبان من ال�صني ورو�سيا دعمهما
لفر�ض عقوبات جديدة على كوريا ال�شمالية.
وقالت الوكالة �إن �آبي ومون اتفقا ،خالل حمادثات على هام�ش املنتدى
االقت�صادي ال�رشقي يف مدينة فالديفو�ستوك برو�سيا ،على تكثيف ال�ضغط
على كوريا ال�شمالية ال�ستمرارها يف براجمها النووية وال�صاروخية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (اخلام�س)

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

الرئي�س بوتفليقة يظهر بن�شاط ويوجه الوزارات باجناز اعمالها تون�س :تعديل وزاري وا�سع مع املحافظة على التحالف احلاكم

�أ�رشف الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة� ،أول �أم�س
الأربعاء ،على �أعمال جمل�س
الوزراء لغر�ض امل�صادقة على
خمطط عمل احلكومة اجلديدة
بقيادة �أحمد �أويحيى ،يف
بروتوكول �سيا�سي “غريب”� ،إذ
لأول مرة يجتمع رئي�س البالد
بحكومتني يف ظرف مل يتجاوز
� 3شهور ،عقب �إقالة رئي�س
الوزراء ال�سابق عبد املجيد تبون
و 3من �أع�ضاء حكومته بظروف
ما تزال تو�صف بـ”الغام�ضة”.
وخطف الرئي�س اجلزائري الأنظار
بن�شاطه احلكومي النادر ،لأنه
ي�أتي ر ًدا على ارتفاع �أ�صوات قطاع
من الطبقة ال�سيا�سية ،طالبت
بتطبيق بند د�ستوري يثري م�س�ألة
ال�شغور الرئا�سي ،بعد تواري
بوتفليقة عن الن�شاط احلكومي
وتخلفه عن امل�شاركة مب�ؤمترات
دولية وا�ست�ضافة ر�ؤ�ساء �أجانب
ا�ضطروا �إىل ت�أجيل زيارات دولة
�إىل اجلزائر.
وقال بيان ملجل�س الوزراء،
�إن بوتفليقة تباحث مع �أع�ضاء
احلكومة اجلديدة برنامج العمل
الذي يرتكز على “منط النمو
اجلديد” ،م�ضي ًفا �أن ال�سيا�سة
احلكومية التي �صادق عليها
الرئي�س تت�ضمن “احلفاظ على
�أمن البالد وا�ستقرارها ووحدتها،

وتعزيز الدميقراطية مبا يف ذلك
تنظيم جيد لالنتخابات البلدية
القادمة ،وترقية دولة القانون
واحلكم الر�شيد” .ويف جمال
االقت�صاد ،عر�ض برنامج العمل
على وجه اخل�صو�ص �سيا�سة
تكثيف النمو بف�ضل حت�سني مناخ
الأعمال وترقية اال�ستثمار بكافة
القطاعات ودعم التنمية الفالحية
والريفية وكذا تثمني التنمية
املحلية .و�أمر بوتفليقة حكومته
باال�ستمرار يف �إ�صالح املنظومة
الوطنية للتعليم والتكوين وكذا
نظام ال�صحة ،و� ً
أي�ضا امت�صا�ص
العجز مبجال الإ�سكان وحت�سني
الإطار املعي�شي للمواطنني ،مع
“االهتمام برتقية ال�شغل وال�شباب
والثقافة فيما تبقى العدالة
االجتماعية والت�ضامن الوطني
�ضمن حمور عمل احلكومة”.
وتابع البيان الرئا�سي �أن رئي�س
البالد وجه حكومة رئي�س الوزراء
�أحمد �أويحيى �إىل العمل بعزم،
لال�ستجابة لتطلعات ال�سكان
ودفع م�سار الإ�صالحات وع�رصنة
البلد يف كافة امليادين وامل�ضي
قدما يف بناء اقت�صاد متنوع �أكرث
ً
ف�أكرث .و�صادق جمل�س الوزراء
اجلزائري على م�رشوع قانون
يت�ضمن تعديل قانون النقد
والقر�ض لإدخال التمويل غري
التقليدي ل�صالح اخلزينة العامة،

�إذ ي�سمح ذلك للبلد بالتقدم ،مع
الت�أكيد �أنه “من واجب ال�رشكاء
االجتماعيني واحلكومة التحلي
بالت�ضامن والتن�سيق من �أجل
�ضمان تقدم الإ�صالحات يف ظل
ال�سلم االجتماعي”.
ومل يلتفت بوتفليقة للمطالب
التي دعته �إىل الظهور امليداين �أو
تلك التي وجهت نداءاتها لتدخل
اجلي�ش بداعي “ت�شتت مراكز
القرار ال�سيا�سي ل�صالح تغلغل
لوبيات املال وتراجع �أدوار
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية من برملان
وحكومة وهيئات رقابية”.
و�أعلن بوتفليقة �أن “الإ�صالحات
ال�سيا�سية واالقت�صادية” التي
با�رشها منذ و�صوله �إىل احلكم
عام �“ 1999سوف ت�ستمر مبا
يكر�س دولة القانون ويحمي
�سيادة اجلزائر وي�ضمن ا�ستمرارية
العدالة االجتماعية والت�ضامن
الوطني على املدى الطويل

رابطة العامل الإ�سالمي :اجلرائم الوح�شية �ضد الروهينغا ترقى لإرهاب «داع�ش» و«القاعدة»
�أكدت رابطة العامل الإ�سالمي� ،أن ما
يتعر�ض له امل�سلمون الروهينغيون
يف بورما من اعتداءات وح�شية و�إبادة
جماعية على مر�أى وم�سمع من اجلميع
«يعد و�صمة يف جبني الإن�سانية،
ونعي ًا على قيمها الأخالقية ونظامها
الدويل» ،و�أن هذا الف�صل التاريخي
املقلق يف ال�سجل الإن�ساين والأممي
«�سيكون �شاهد ًا على حجم التخاذل
لإيقاف جمازر معينة جلرائم احلقد
والكراهية التي ان�سلخت من طبيعتها
الب�رشية �إىل �صور وح�شية مروعة،
ت�صدرها للعامل م�صحوبة بال�صلف
والتحدي».
جاء ذلك يف بيان �صدر �أم�س عن
الرابطة من مكة املكرمة ،ب�ش�أن
جرائم العنا�رص الإرهابية يف بورما
�ضد الأقلية امل�سلمة ،م�شدد ًا �أن هذه
اجلرائم «متثل واحدة من �أ�سو�أ ال�صور

الإرهابية وح�شية ودموية ،و�أنها ال
تقل عن �إرهاب (داع�ش) والقاعدة يف
جمازفات تطرفها وجرائمها» ،و�أن
ال�سكوت عليها «يعطي الذرائع القوية
للمفاهيم ال�سلبية جتاه ما يجب على
املنظومة الدولية من �شمول عزميتها
وعدالتها يف حماربة الإرهاب
وا�ستئ�صاله بكافة �أ�شكاله و�صوره».
و�أ�شار البيان� ،إىل �أن ما متار�سه
العنا�رص الإرهابية يف بورما «ال
ميكن ل�ضمري حي �أن يتوانى حلظة
واحدة يف التحرك �ضده وت�سخري
كل الإمكانات للتدخل فيه باحلماية
الفورية وتقدمي �إرهابييه للمحاكمة،
و�أن حل �أي �إ�شكال يف تلك الق�ضية يتم
بخياراتها املحلية �أو الدولية».
و�أ�ضاف بيان الرابطة� ،أن ال�سالم
العاملي ونظامه الدويل «�سيكون
على حمك الثقة وامل�صداقية عندما
يرى جرائم الإبادة اجلماعية ب�أفعال

�إرهابية تزداد يوم ًا بعد �آخر يف
�أحقادها ووح�شيتها ،دون تدخل
لإيقافها وحما�سبة املتورطني فيها».
وعة
مر َ
و�أ�ضاف ،ب�أن من �ش�أن كارثة َ
بهذا احلجم �أن تنقل الإرهاب املقابل
لها يف الكراهية والوح�شية �إىل
التمو�ضع يف تلك املناطق مب�شايعة
�أتباع جدد «�سيكون من ال�سهل
اقتنا�صهم والتغرير بهم ،كما هو
د�أب الإرهاب يف توظيف بيئة ال�رصاع
واال�ضطراب والتهييج الديني ل�صالح
�أجندته الإجرامية».
ودعت الرابطة يف بيانها املجتمع
الدويل �إىل اتخاذ قرار فاعل وحازم
ملواجهة املجازر الإرهابية يف بورما
على غرار موقفه احلازم والفاعل �ضد
�إرهاب «داع�ش» والقاعدة «لينعم
عاملنا بالعدل وال�سالم ،ولتكون
اجلرمية الإرهابية املنظمة �أمام �إرادة
دولية قوية وفاعلة

االلتزام بوقف م�رشوط لإطالق النار
والعمل �صوب �إجراء انتخابات يف
 .2018ومل ي�شمل االتفاق ف�صائل
�أخرى رئي�سية ،وتوجه لودريان �إىل
ليبيا يوم الإثنني املا�ضي ،ملحاولة
�إقناع الطرفني الرئي�سيني و�أطراف
�أخرى � ً
أي�ضا يف �أنحاء البالد ،بدعم
االتفاق امل�ؤقت الذي ت�أمل فرن�سا �أن
أ�سا�سا لدفع
ت�ستخدمه الأمم املتحدة � ً
قدما.
جهودها للو�ساطة ً
وقال لودريان خالل زيارة جلامعة
“�ساين�س بو” يف باري�س�“ :أعتقد �أننا
على الطريق ال�صحيح لكن �إيجاد
جدول زمني ،جدول �أعمال يرجع
الآن �إىل مبعوث الأمم املتحدة غ�سان
�سالمة ،من �أجل �إيجاد خمرج من هذا
الو�ضع ال�صعب وتفعيل امل�صاحلة
ال�سيا�سية واخلروج من هذه الأزمة”.

و�أ�ضاف لودريان“ :مل ن�صل �إىل
ذلك بعد ،لكن هناك عنا�رص �إيجابية
جتعلنا نعتقد �أنه رمبا يكون هناك
خمرج” .وت�ضغط احلكومات الغربية
القلقة من وجود الإ�سالميني املت�شددين
واملهربني ،الذين ينتع�شون يف ظل
الفو�ضى التي جتتاح ليبيا ،من �أجل
اتفاق �أو�سع ت�سانده الأمم املتحدة
لتوحيد ليبيا و�إنهاء حالة عدم
اال�ستقرار التي ت�ضعف البالد منذ
�سقوط معمر القذايف يف 2011
ويرى الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون الأزمة الليبية فر�صة لفر�ض
نفوذ باري�س الدبلوما�سي ،ويريد
دورا فرن�س ًيا �أعمق يف توحيد الف�صائل
ً
الليبية �أملاً يف الت�صدي لعنف
املت�شددين وتخفيف �أزمة الهجرة �إىل
�أوروبا.

وزير خارجية فرن�سا يرى بوادر “�إيجابية” بعد حمادثات �سالم ليبية

قال وزير اخلارجية الفرن�سي جان
�إيف لودريان� ،أول �أم�س الأربعاء،
�إنه يرى “عنا�رص �إيجابية” رمبا
ت�ساعد يف �إنهاء �أزمة ليبيا ،وذلك
بعد لقائه هذا الأ�سبوع بالأطراف
الليبية املتحاربة.
واتفق رئي�س الوزراء الليبي فائز
ال�رساج والقائد الع�سكري يف �رشق
ليبيا خليفة حفرت من حيث املبد�أ
يف باري�س يف يوليو املا�ضي ،على

�أعلن رئي�س احلكومة التون�سية
يو�سف ال�شاهد يوم �أول �أم�س
الأربعاء ت�شكيلة حكومته اجلديدة
بعد �إجراء تعديل �شمل وزارات
ال�سيادة ،وهي وزارات الداخلية
والدفاع واملالية ،وذلك يف حماولة
للخروج من الأو�ضاع االقت�صادية
واملالية ال�صعبة ،ومل يطر�أ تغيري
على التحالف احلكومي.
و�شمل التعديل احلكومي بتون�س  13وزيرا وثمانية كتاب للدولة (وكالء
الوزارات) ،ويتعلق الأمر بوزارات التنمية وال�صناعة والتجارة والرتبية
والطاقة وال�صحة والتكوين املهني والنقل و�أمالك الدولة� ،إ�ضافة �إىل كتاب
دولة لدى وزراء اخلارجية وال�صناعة وال�صحة والنقل وال�ش�ؤون االجتماعية
وال�شباب والريا�ضة.
ومل ت�شهد الت�شكيلة اجلديدة يف تون�س تغيريا يف مكوناتها احلزبية� ،إذ
حافظت �أحزاب نداء تون�س والنه�ضة و�آفاق تون�س وامل�سار االجتماعي على
وجودها داخل احلكومة .وينتظر �أن يعقد جمل�س نواب ال�شعب جل�سة ا�ستثنائية
�أواخر الأ�سبوع احلايل للت�صويت على الت�شكيلة اجلديدة.
و�أن الالفت يف هذا التعديل هو عودة وزيرين �سبق �أن تقلدا الوزارة �إبان عهد
الرئي�س املخلوع زين العابدين بن علي ،وهو ما كان حمل خالف داخل التحالف
احلكومي.
وجاء الإعالن عن التعديل الوزاري بعد جوالت من املفاو�ضات بني ال�شاهد
والأحزاب ال�سيا�سية واالحتاد العام لل�شغل واالحتاد التون�سي لل�صناعة
والتجارة .وكان الرئي�س التنفيذي حلزب نداء تون�س حافظ ال�سب�سي (جنل
الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي) طالب م�ؤخرا ب�إعادة هيكلة للحكومة ت�أخذ يف
االعتبار �أن حزبه هو الفائز ب�أكرب عدد من مقاعد الربملان بانتخابات ،2014
يف حني ظلت النه�ضة ت�ؤكد على القيام بتعديل وزاري حمدود ال يتعدى �سد
ال�شغور يف بع�ض الوزارات ،كما عار�ضت تغيري وزير الداخلية .ونقلت وكالة
رويرتز عن م�صادر �أن ال�شاهد �سيعني وزيرا مكلفا بالإ�صالحات االقت�صادية،
ويبدو هذا التعيني ر�سالة لـ�صندوق النقد الدويل و�أطراف �أخرى مقر�ضة ب�أن
تون�س ملتزمة بتنفيذ الإ�صالحات التي طلبتها تلك الأطراف ،وعلى ر�أ�سها
�صندوق النقد .وت�شمل الإ�صالحات خف�ض الدعم والعجز يف املوازنة .وكان
رئي�س احلكومة قال �إنه �سيعر�ض على الربملان التون�سي خطة لإنعا�ش االقت�صاد
الذي حقق يف الفرتة الأخرية ن�سبة منو متوا�ضعة ،يف وقت تواجه فيه املالية
العامة �ضغوطا كبرية .ولكي حتظى ب�أغلبية كبرية ،يتعني �أن تنال الت�شكيلة
احلكومية اجلديدة دعم حركة النه�ضة ( 69نائبا) وحركة نداء تون�س التي تراجع
عدد نوابها �إىل  55نائبا بعد �سل�سلة من االن�شقاقات.

�أمريكا تفر�ض عقوبات على ثالثة م�س�ؤولني من جنوب ال�سودان

فر�ضت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يوم �أول �أم�س
الأربعاء عقوبات على اثنني من
كبار امل�س�ؤولني من جنوب ال�سودان
بالإ�ضافة لقائد اجلي�ش ال�سابق يف
حتذير حلكومة الرئي�س �سلفا كري
ب�ش�أن تزايد الهجمات على املدنيني
يف احلرب الأهلية امل�ستمرة منذ
�أربعة �أعوام يف البالد.
ويف بيان على موقعها الإلكرتوين
قالت وزارة اخلزانة الأمريكية �إنها
�أدرجت �أ�سماء مالك روبن رياك

رينجو م�س�ؤول ال�ش�ؤون اللوج�سيتية
يف جي�ش جنوب ال�سودان وبول
مالوجن القائد ال�سابق للجي�ش
الذي �أقاله كري يف مايو وو�ضعه
رهن االعتقال املنزيل ووزير الإعالم
مي�شيل ماكوي على قائمة �سوداء
ب�سبب دورهم يف زعزعة ا�ستقرار
جنوب ال�سودان.
وجتمد الإجراءات �أي �أر�صدة
للرجال الثالثة يف الواليات
املتحدة.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�صبي ي�ستخدم تن�شيط
ثعبان ملكي» يباغت طفل مبرحا�ض منزله عقله يف حركته!

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.

فاج�أ زائر غري مرحب به طفل مل
يتجاوز اخلام�سة من عمره؛ حيث
فوجئ الطفل بثعبان قابع داخل
املرحا�ض يف منزله ،يف بلدة
�ساوث �إيند يف مقاطعة �إي�سيك�س
ب�إجنلرتا.
وعرث الطفل على الثعبان حني
رفع غطاء املرحا�ض ال�ستخدامه،
ما �أ�صابه بحالة من الذعر ،وفقا
لوالدته لورا كاول.
و�أ�رسع متخ�ص�صون من متجر
بيع احليوانات الأليفة لإنقاذ
الطفل من الثعبان البالغ طوله � 91سنتيمرت ًا ،والذي تبني �أنه �صغري نوع يعرف بالثعبان
امللكي.
وقال �إيثان بينيون ،من متجر احليوانات" :كانت تفوح من الثعبان رائحة �سائل تبيي�ض
احلمامات ،ويبدو �أنه دخل املرحا�ض عن طريق الأنبوب امللتوي �أ�سفل القاعدة".
وقالت لورا والدة الطفل� ،إن دورة املياه تعر�ضت الن�سداد لعدة �أيام ،و�إن املياه مل تكن
تُ �رصف جيد ًا ،لكنها مل تكن تعرف ال�سبب.

طفل
ال يكرب
� ً
أبدا!
�شخ�صا واح ًدا من بني 7
عاما من مر�ض نادر ُي�صيب
ً
يعاين طفل بريطاين يبلغ من العمر ً 13
رصف مثله دائم ًا.
مليارات �شخ�ص ،حيث يجعله ي�شبه الطفل ال�صغري ،ويت� َّ
اكت�شف الأطباء لدى الطفل �أنغو�س الذي توقف منوه وهو يف �سن الثالثة ،ا�ضطراب ًا �صبغياً
ٍ
فحو�صات روتينية على املواليد
�أو “ت�شوهات الكرومو�سوم” بال�صدفة ،عندما كانوا يجرون
اجلدد ،وهو الآن يتناول  250جرعة من الأدوية �أ�سبوع ًيا.
ب�سبب هذا اال�ضطراب ال�صبغي �سيبقى �أنغو�س طف ً
ال لبقية حياته .ول�سوء احلظ �أن الأطباء
ٍ
أ�شخا�ص �آخرين يعانون من نف�س احلالة .يوجد ب�ضعة � ٍ
ٍ
أطفال
�سجالت ل
لي�ست لديهم �أية
ٍ
ً
يعانون من ظروف م�شابهة ،لكنها لي�ست متطابقة ،لأن �أنغو�س هو الطفل الوحيد امل�صاب
بهذا املر�ض.
وتقدر �أمه تاندي عدد العمليات اجلراحية التي خ�ضع لها ابنها ب�أكرث من  40عملية ،خالل
قن منتظم مبادة البوتوك�س ملنع �سيالن لعابه .ورغم
فرتة حياته الق�صرية ،من بينها َح ٌ
املواجهة ال�صعبة مع الأ�شخا�ص الذين ُيح ِّدقون به يف ال�شارع ،ف�إن والدة �أنغو�س عازم ٌة
ً
حياة طبيعية بقدر الإمكان.
على جعله يعي�ش
يح�رض �أنغو�س ب�شكل منتظم يف نادي لعبة الكريكيت املحلي لت�شجيع �أخيه الأكرب �أوتي�س،
البالغ من العمر  15عام ًا ،والذي يقف بهيئته ال�ضخمة وطوله البالغ � 6أقدام� ،أثناء تدليله
لأخيه ال�صغري.
تقول الأم البالغة من العمر  48عام ًا“ :يرتدي �أنغو�س مالب�س � ٍ
أطفال �أ�صغر منه بع�رش
�سنوات� .إن الأمر �أ�شبه بالتعامل مع طفلٍ �صغري قبل �أن يتعلم امل�شي” .وت�ضيف� ،إنه ال يفتقد
للمهارات احلركية ،لكنه عاجزٌ عن الكالم؛ لذا فقد ابتكر ن�سخته اخلا�صة من لغة الإ�شارة،
فعلى �سبيل املثال �إذا كان �سعيد ًا يرفع �أ�صبعي الإبهام وال�سبابة ويهزّ هما مع ًا.
وبالرغم من �أن الأمر قد يبدو م�شجع ًا� ،إال �أن �أمه تقول �إن �أنغو�س ُو ِل َد وهو يعاين من عدة
ٍ
مر�ض ُيدعى ت�شوهات العمود الفقري اخللقية ،ما يعني �أن
ثقوب �صغرية يف قلبه ،ومن
ب�شكلٍ
كامل.
بع�ض فقرات عموده الفقري مل تتكون
“و ِل َد كذلك بت�شوه خلقي يف قدميه (ي�سمى اعوجاج القدمني) وارجتاع املعدة
وتابعتُ :
املريئي املزمن ،لذا فهو يعاين من كم هائل من امل�شكالت ال�صحية منذ البداية”

تُ �شري الأدلة العلمية �إىل �أنه
عندما يفقد �شخ�ص ما حا�سة
ب�رصه ،يتم تعزيز احلوا�س
الأربعة الأخرى ،مما ي�سمح له
ب�أن يكون �أكرث وع ًيا مبا ُيحيط
رصا� .إال
به حتى لو مل يكن ُمب� ً
�أن جايت تريفيدي البالغ من
عاما لي�س �أعمى ،لكنه يدعي
العمر 17
ً
ب�أن عينيه ال تلزمه لأداء مهام مخُ تلفة مثل
القيادة� ،أو القراءة� ،أو حتى مترير اخليط
من الإبرة ،وذلك بعد �إجراء تدريبات
خا�صة حلوا�سه الأخرى.
جيت تريفيدي هو �شخ�صية ُمثرية
للجدل يف الهند� ،إذ �إن البع�ض يرى ب�أنه
مثل �شخ�صية ديرديفيل ال�سينمائ ّية ،الذي
ي�ؤدي مهامه ك�إن�سان عادي دون ا�ستخدام
عينيه ،يف حني يعتربه البع�ض هو
ومدرب العقل اخلا�ص به ،Bharat Patel
ب�أنهما يحتاالن على النا�س يف حماولة
لك�سب املال عن طريق ا�ستخدام احليل
اخلادعة..
يقول “ :Bharatلديه �سيطرة جيدة ج ًدا
على حوا�سه .ف�إذا ما حرمناه من �أحد هذه
احلوا�س ،يمُ كنه �أداء املهام با�ستخدام
احلوا�س الأخرى” .و�أ�ضاف �إىل �أنه يمُ كن
تطوير جميع حوا�سنا �إىل حد ال يمُ كن
ت�صوره ،وهذا نوع من التدريب العلمي

الذي ُيعرف با�سم “ ”Brain Gymالذي
يهتم باملمار�سة ال�صوتية التي تحُ فز
العقل با�ستخدام ترددات ت�أتي من خالل
�صوت املو�سيقى.
يبدو ب�أن هذا ال معنى له ،لكن رمبا
تدرب جيت على ذلك طوال عدة �سنوات،
من �أجل �أداء جميع �أنواع املهام ُ
املثرية
للإعجاب يف حني �أنه مع�صوب العينني.
من بني الأ�شياء التي يمُ كنه القيام بها
وهو مع�صوب العينني ركوب الدراجة
النارية ،وقراء الكتب ،واالم�ساك بالأ�شياء
ُ
امللقاة �أمامه يف الهواء ،والعثور على
الأ�شياء اخلفية ،ومترير خيط من خالل
�إبرة ،ولعب ال�شطرجن مع ثالثة �أ�شخا�ص
جميعا.
يف وقت واحد وهزميتهم
ً
ور ًدا على �س�ؤال حول كيف ّية ركوب
الدراجة النارية دون ا�ستخدام عينيه ،قال
هذا ال�صبي�“ :أنا �أ�ستخدم قدرتي يف ال�شم،
لت�صور العقبات التي تقرتب مني ،و�أقوم
ّ
بح�ساب الوقت وامل�سافة بيني وبني هذه
العقبة ،ومتى يجب االنحناء لتخطيها.

فتى يبلغ عن والدته لزراعتها املخدرات

�أفادت ال�سلطات الأملانية �إن مراهقا نقل �إىل احلجز الوقائي بعد خالف مع والدته
لإبالغ ال�رشطة عنها لزراعتها نباتات املاريغوانا يف املنزل.
ووفقا لل�رشطة ب�إن املراهق البالغ من العمر  15عاما ات�صل بال�سلطات للإبالغ
عن والدته بعد الت�أكد عرب الإنرتنت من �أن النباتات التي تزرعها والدته هي
املاريغوانا.
و�أ�شارت ال�رشطة ب�أنها عرثت على  19نبتة ماريغوانا ت�صل �أطوالها �إىل  1.5مرت يف
منزلها يف بلدة �سان ليون روت ،التي تبعد  100كيلومرت جنوب فرانكفورت.
وحققت ال�رشطة مع والدة ال�صبي وكانت م�ستاءة للغاية من ابنها ما دفع ال�سلطات
�إىل نقله �إىل منزل لل�شباب ك�إجراء وقائي.
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جلنة
ورئي�س
ا ال حتفا ال ت
وقد كان يف
ا �ستقبا لهم
باملقر �أع�ضاء
احلج
بعثة
مهم
يتقد
رئي�س البعثة
ا ل�شيخ /
ابرهيم معلم حامد ونائب رئي�س
البعثة ال�سيد /عمر عبداهلل .
بعد ذلك التقى �سعادته مع
احلجاج وقدم لهم التهنئة
مبنا�سبة انتهاء منا�سك
احلج وعودتهم �ساملني ملقر
البعثة وقال لهم ب�أنه جاء
ملالحظاتهم
لال�ستماع
مبا�رشة منهم وحتى يقف
التي
ال�صعوبات
على
واجهتم �إن وجدت ،لو�ضع
احللول لها م�ستقبال ،ومن

العدد (اخلام�س)
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ثم حتدث احلجاج بكل �شفافية
�شكروا فيها القائمني على �أمر
البعثة وقدموا مالحظاتهم

وبعدها غادر ال�سفري ومرافقيه
املقر مودعا بكل حفاوة ..
هذا من جهة �أخرى �شارك
�سفري دولة �إريرتيا باململكة
ال�سيد /حممد عمر حممود
ورئي�س بعثة احلج ال�شيخ/
ابراهيم معلم حامد يف حفل
اال�ستقبال ال�سنوي الذي
اقامه خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز
تكرميا ل�ضيوف حج هذا العام
. 1438/2017

القائم باعمال ال�سفارة االرترية بالواليات املتحدة يعقد �سمنارات لالرتريني املقيمني يف �شرق الواليات املتحدة

عقد القائم باعمال ال�سفارة
املتحدة
بالواليات
االرترية
ال�سيد /برهاين قربي هيوت
وم�س�ؤول �ش�ؤون املواطنني
بالواليات املتحدة ال�سيد داويت
هيلي �سمنارات للجالية االرترية
املقيمة يف اتالنتا .وذكر ال�سيد
برهاين يف االجتماعات االو�ضاع
الراهنة يف البالد والربامج
التى نفذت لتقوية االقت�صاد

الوطنى ،ف�ضال عن الن�شاطات
والدبلوما�سية
ال�سيا�سية
التى نفذت خالل الفرتة
املا�ضية م�شريا اىل ان ارتريا قد
ا�ستطاعت الت�صدي جلميع
احلمالت التى وجهت �ضدها
منذ غزو وياين الغا�شم وحتى
الوقت احلا�رض،وانها االن ب�صدد
االنتقال اىل مرحلة جديدة من
الرخاء والرفاهية.

االرترية
اجلالية
واو�صي
ب�رضورة امل�شاركة يف اجناح
الربامج املو�ضوعة خا�صة
اللجنة الوطنية لالمركيني
من ا�صول ارترية بامل�شاركة
يف جميع القطاعات التى
تتطلبها عملية اجناح املرحلة
اجلديدة ،.م�شريا ان ذلك يعنى
ان ي�ساهم كل االرتريني مبختلف
تخ�ص�صاتهم ومهنهم يف

تلك الربامج عرب ال�سفر اىل
ار�ض الوطن وامل�ساهمة ب�شكل
فعلي فيها ،اىل جانب اال�ستثمار
يف جماالت الزراعة والت�صنيع.
ومن جهتهم اكد امل�شاركون
يف ال�سمنار انهم على
ا�ستعداد تام للقيام بكل
ماتتطلبه املرحلة الأنية من
اجل اي�صال ارتريا اىل م�صاف
الدول املتقدمة.
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احللقة الثانية واالخرية
�شكل العقد:
يجوز ان يربم العقد ب�أي �شكل من
اال�شكال ،اذا مل ين�ص �رصاحة على اتباع
�شكل قانوين معني او اتفاق املتعاقدين
على �شكل معني للعقد ،كما يجوز ان يربم
�شفاهة او كتابة او يفرت�ض ت�سجيله يف
ال�شهر العقاري .ويجوز ان يتطلب �شك ً
ال
خا�ص ًا عرب الطرق القانونية� ،أخذ ًا يف
االعتبار طبيعته واهميته واهدافه .ففي
حالة عقود العقارات على �سبيل املثال
يق�ضي القانون ب�رضورة ان يكون العقد
مكتوب ًا وان يتم ت�سجيله يف ال�شهر او
(ال�سجل) العقاري.
اهداف العقد ونفاذه القانوين:
كثري ًا هى التعريفات التي تطلق على
مفهوم العقد ،اال ان التعريف االن�سب
هو االتفاق الذي يتم ابرامه لبلوغ
الغايات او االهداف املرجوة من وراء
ابرامه .بعبارة اخرى ،اذا ما نظرنا
اىل هذه االهداف والغايات من منظار
اي طرف من االطراف املتعاقدة فانها
تعني التزامات املتعاقدين يف العقد
املربم .فلو نظرنا اىل عقد بيع �سيارة
على �سبيل املثال جند ان اهداف العقد
تكمن يف التزامات املتعاقدين .فالتزام
بائع ال�سيارة هو ت�سليم ال�سيارة اىل
امل�شرتي وحتويل ملكيتها اليه .اما
التزام ال�شاري فهو ت�سليم املبلغ
املايل املتفق عليه .لذلك ميكن اعتبار
االلتزامني اللذين ا�سلفنا ذكرهما،
�أهداف ًا للعقد دون اخلو�ض يف تفا�صيل
االلتزامات الواردة فيه .باخت�صار يجوز
اعتبار ال�سيارة املذكورة هدف ًا للعقد.
عليه وحتى ي�صبح العقد �صحيح ًا
وم�ؤه ً
ال وملزم ًا قانوني ًا ينبغي ان تت�ضح
اهدافه ب�شكل جلي ،وقاب ً
ال للتطبيق
(للتنفيذ) وان يكون مقبو ًال من الوجهة
القانونية .وال ميكن ان نطلق عليه عقد ًا
ما مل ي�ستوف العوامل التي مت �رسدها.
فالعقود التي تتبنى اهداف ًا وتفر�ض
التزامات تتعار�ض ومبادئ القانون،
والقيم واالداب املجتمعية تعد عقود ًا
غري م�ؤهلة .فلو �أبرم املتعاقدون عقد ًا
يهدف اىل تهريب املخدرات واالجتار
بها فان هذا العقد يعترب عقد ًا غري
م�ؤهل وباط ً
ال وال يجوز الي طرف ان
يرفع دعوى ملطالبة الطرف الآخر
لاليفاء بااللتزامات التعاقدية لكون
اهداف العقد غري قانونية.
�إنق�ضاء االلتزامات التعاقدية:
بالنظر اىل ان ابرام العقد يتطلب
اجراءات كثرية فان انق�ضائه يجوز ان
يتم لال�سباب التالية:
 -1الوفاء بااللتزامات العقد:
يهدف العقد منذ ت�أ�سي�سه اىل ايفاء
املتعاقدين بااللتزامات التعاقدية
التي ابرموا العقد من اجل بلوغها.
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القانون املدين االرتري
الت�أ�سي�س لعقد منوذجي
لذلك تنتهي هذه االلتزامات متى نفذ
املتعاقدون التعهدات التي التزموا
لاليفاء بها عند ابرام العقد.
 -2ظهور بع�ض االمور التي مل تدخل يف
احل�سبان حلظة ابرام العقد والتي تقف
حائ ً
ال دون تنفيذه .لذلك ُيعفى الطرف
املتعاقد من امل�س�ؤولية عن عدم الوفاء
بااللتزامات التعاقدية اذا ثبت ان عدم
الوفاء كان يرجع اىل عائق خارج عن
�إرادته وال �سيطرة له عليه ،او كان من
غري املعقول ان ي�أخذه يف االعتبار عند
ابرام العقد ،او كان مبقدوره جتنب
وقوعه او منعه او التغلب عليه او على
نتائجه .وال يعترب هذا العائق قوة
قاهرة ا َال عندما يعجز الطرف املتعاقد
من مواجهتها بكل قدراته ،واقعدته عن
تنفيذ التزاماته التعاقدية .وميكن ان
تكون هذه القوة القاهرة على �سبيل
املثال ،حدوث الزالزل ،ال�صواعق،
الفي�ضانات ،ثوران الرباكني وغريها
 ...من الكوارث الطبيعية التي حتول
دون تنفيذ االلتزامات التعاقدية والتي
ي�صعب على املتعاقدين التنب�ؤ بحدوثها
اثناء ابرام العقد .فهذه القوة القاهرة
تعترب �سبب ًا مقبو ًال لعدم تنفيذ العقد.
ف�ض ً
ال عن هذا فان وفاة املدين او
تعر�ضه حلادث خطري او مر�ض ع�ضال
يعترب �سبب ًا وجيه ًا لعدم الوفاء بالعقد
لكون ذلك خارج عن ارادة او �سيطرة
املتعاقد .ومن هنا فان حدوث مثل هذه
احلاالت الطارئة يعفى الطرف املتعاقد
من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وال
يجوز م�سائلته عن اال�رضار التي ترتتب
عن عدم الوفاء بتلك االلتزامات.
وعليه ما مل يتفق املتعاقدون �رصاحة
على غري ذلك فان احلوادث التالية ال
ت�شكل حاالت قوة قاهرة-:
• ا�رضاب او اعت�صام عمال او توقف
معمل احد اطراف التعاقد ،والذي ي�ؤثر
على فرع من فروع العمل الذي يزاول
فيه ان�شطته.
• ارتفاع او نق�ص يف اثمان املواد
ال�رضورية لتنفيذ العقد.
• ا�صدار ت�رشيع جديد ت�صبح مبوجبه
التزامات املدين اكرث تكلفة .
� -3إبطال العقد:
يجوز ان يتم �إبطال العقد بطرق
متعددة ،اذا مل تتوفر الرغبة احلقيقية
للمتعاقدين ،او كانت حمتوياته غري
قانونية وغري قابلة للتنفيذ ،او مت
الغائه من قبل املحكمة ،او من قبل احد

املتعاقدين عند ذلك تعترب االلتزامات
التعاقدية منق�ضية.
 -4انهاء العقد والتخلي عن الدين:
اذا اتفق طرفا العقد على انهاء
العقد ،تنق�ضي االلتزامات التعاقدية.
كما تعترب هذه االلتزامات التعاقدية
منق�ضية اذا تخلى الدائن �رصاحة عن
مطالبة املدين بالوفاء ،وعبرَ املدين
عن ر�ضاه وقبوله ملبادرة الدائن.
 -5احالل العقد:
اذا تو�صل املتعاقدون اىل اتفاق على
ا�ستبدال او �إحالل العقد الذي ابرموه
بعقد �آخر جديد ،وتخلوا بالنتيجة عن
االلتزامات التعاقدية للعقد امل�ستبدل
وو�ضعوا عو�ض ًا عنها التزامات اخرى
لعقد جديد يختلف يف اهدافه وطبيعته
عن العقد ال�سابق ،يعترب العقد منتهي ًا
وتنق�ضي معه االلتزامات التعاقدية.
 -6املقا�صة:
للمدين احلق يف ايقاع املقا�صة
اذا كانت لديه مطالبة م�ستحقة لدى
الدائن ،يف مقابل مطالبة م�ستحقة عليه
لنف�س الدائن .فاذا قام املدين الذي
ميلك حق �إيقاع املقا�صة باخطار دائنه
بتقا�صي دينه مع ادعاء مقابل ،فان
كال االلتزامني ينق�ضيان بالقدر الذي
لكليهما باال�شرتاك .ف�ض ً
ال عن هذا يجوز
للدائن ا�ستخدام حقه يف ايقاع املقا�صة
أ�صفى دين املدين الآخر.
كدفاع فقط اذا � ْ
ومع ذلك ال ي�سمح القانون للمدين
بايقاع املقا�صة ،اذا كانت طبيعة
االلتزام اخلا�صة تتطلب ان ُيدفع الدين
للدائن فعالً ،مثل دين النفقة والنفقات
ال�رضورية ملعي�شة الدائن وا�رسته او اذا
كان ملزم ًا بالتعوي�ض عن �رضر ت�سبب
فيه عمداً .فعلى الرغم من حق الدائن
والدين �إيقاع املقا�صة يف املطالبات
امل�ستحقة لكل منهما على الآخر ،اال
ان اجراء املقا�صة ،فيما يتعلق بالدين
الذي يدفع للمعي�شة الرتباط مبعي�شة
املدين والذي يتوجب دفعه فعالً،
وال يجوز ايقاع املقا�صة ب�ش�أنه بدين
�آخر.
� -7إحتاد الذمة:
هو �إحتاد الدائن واملدين يف �شخ�ص
واحد ،بعد ابرام العقد وت�أ�سي�س
املتعاقدين لاللتزامات التعاقدية،
وظهور حاالت جتمع فيها �صفتا الدائن
واملدين لنف�س الدين يف �شخ�ص واحد
وبالتايل �إنق�ضاء الدين او االلتزامات
التعاقدية الحتاد الدائن واملدين يف

�شخ�ص واحد (احتاد الذمة)  .وللمزيد
من التو�ضيح اليكم املثال التايل:
اقر�ض رجل ما �إبنه الوحيد مبلغ ًا من
املال ،وتوفى الرجل قبل �سداد االبن
للدين .فاملدين هنا هو االبن الذي
يحل حمل �أبيه لإ�ستالم الدين باعتباره
وريثه الأوحد ،وبالتايل ي�صبح املدين
دائن ًا يف ذات الوقت .لذلك تنق�ضي
االلتزامات التعاقدية بينهما الجتماع
احلقوق وااللتزامات يف �شخ�ص واحد،
ولعدم وجود من ي�ستلم الدين ا َال املدين
نف�سه اال وهو االبن لذلك يتم انهاء العقد
الحتاد الذمة.
الفرتة الزمنية التخاذ اخلطوة القانونية:
ال يجوز الحد املتعاقدين التقدم
ب�شكوى التخاذ خطوة �ضد التجاوزات
التى تعر�ض لها من قبل من تعاقد معه
ا َال مبوجب الفرتة الزمنية التي يحددها
القانون .اذ ال ي�ستطيع تنفيذ حقوقه
التي يكفلها له العقد بعد �إنق�ضاء
الفرتة القانونية املحددة لذلك .ان
حتديد الفرتة الزمنية التخاذ اخلطوة
القانونية وف�ض ً
ال عن كونها متكن من
حل الق�ضايا يف حينها ،فانها تُ دخل
يف االعتبار الق�ضايا التي ت�ستغرق وقت ًا
�أطول او تكتنفها �صعوبات يف تقدمي
االدلة.
وكما هو احلال يف كافة اق�سام القانون
فان اخلطوات القانونية املتبعة لتنفيذ
احلقوق املكفولة يف العقد حمكومة
بفرتات زمنية ُيحددها القانون .فاذا
تخلف �صاحب احلق عن املطالبة
بحقه خالل الفرتة التي يحددها
القانون يعترب كما لو كان قد تخلى عن
حقه ،وبالتايل ي�سقط حقه ،وتعترب
االلتزامات القانونية منق�ضية .كما ان
رفع دعوى لتنفيذ التزام تعاقدي �سواء
بالدفع او اداء فعل ي�سقط مبرور خم�س
�سنوات من بداية اليوم التايل الذي
ت�صبح فيه املطالبة م�ستحقة .عليه
اذا مل تتم املطالبة خالل هذه الفرتة
املحددة فان احلق ي�سقط ،وتنق�ضي
االلتزامات التعاقدية .اما فيما يتعلق
بااللتزامات التي مل يتحدد فيها زمن
الوفاء ،فقد حددت االحكام القانونية
ع�رشين �سنة من بداية اليوم التايل
الذي �أعطى فيه الدائن �إخطار ًا بنيته يف
املكالبة بالتنفيذ.
اما فيما يتعلق باحلقوق يف رفع
دعاوى املطالبة بدفع فوائد املبالغ
النقدية وااليجارات وارباح اال�سهم،
وكذلك حقوق دعاوى املطالبة لكافة
االموال يف فرتات ق�صرية �سنوي ًا فقد
حددت فرتتها بخم�س �سنوات منذ
بداية اليوم التايل لليوم الذي ت�صبح
فيه املطالبة م�ستحقة .اما بخ�صو�ص
احلق يف رفع دعوى املطالبة باحلقوق
املتعلقة بعدم الوفاء بالعقد والدعوة
النهائه او لت�صحيح امور معينة فيه،
فان الزمن املحدد هو خم�س �سنوات
منذ اليوم الذي ابلغ فيه املدين بعدم
الوفاء.
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املر�أة يف دقمحري تن�شط يف الزراعة لتح�سني و�ضعها املعي�شي بدعم من فرع احتاداملر�أة
كنا قد ن�شرنا احلوار مع م�س�ؤولة �إحتاد
املر�أة االرترية ملديرية دقمحري ،
وللتعرف على كافة ن�شاطات االحتاد قمنا
بال�سفر اىل �إدارة �ضاحية ماي عداقا
للتعرف على �أهم و�أبرز االعمال التي
ن�شطت بها املر�أة وذلك عرب االقرتا�ض
من االحتاد ،وتعرفنا على املع�ضالت التي
تواجههن بالعمل وننقلكم اىل حماور
احلديث معهن-:

عربي حممد قيتا
اجلزء الثاين واالخري
ال�سيدة  /فاطمة عثمان �صالح ،باحلديث
عن نف�سي ف�أنا ربة منزل و�أم خلم�سة
�أطفال ،قمت باالقرتا�ض من االحتاد
وفتحت كافترييا �صغرية ،وبد�أت

هذه القرو�ض منذ فرتة طويلة
ب�ضاحيتنا ،وكان ذلك منذ العام
2010م ،وقد �أ�ستفادة فيها املر�أة
من الدعم املقدم من االحتاد ب�شكل
كبري ،والذي الينح�رص فقط على
القرو�ض ،بل يقدم اي�ض ًا الدعم
للن�ساء الالتي لديهن م�شاكل مادية
�سواء
�أو �إجتماعية ويقف بجانبهن
ً
بتقدمي الدورات للخياطة والتي
ت�أهلت فيه الكثري من الن�ساء ،ومت
ت�أهيلهن اي�ضا بدورات ال�صناعات
الفخارية ،باال�ضافة اىل تقدمي
القرو�ض لهن بح�سب م�ستواهن
وعلى مراحل ،وقد م�ضينا فيها ب�شكل
جيد ،وعندما نفكر ب�أخذ القرو�ض
من االحتاد نقوم ب�إ�ست�شارة وكيلة
االحتاد والتي من جانبها تقوم
بت�سجيلنا مبلفاتها و�أخذ مطالبنا
بعني االعتبار ،وبعد ذلك يقمن
ب�إ�ستدعاءنا و�إدخالنا بالدورات
الالزمة وكيفية التعامل مع العمل
والن�شاط فيه وكيفية تطبيق ما
ت�أهلن به على �أر�ض الواقع،
وبعد ذلك يتم �إقرا�ضنا بالقرو�ض
املي�رسة للبد�أ باالعمال مبا�رشة،
وبعد كل �شهر حت�رض الينا وكيلة
االحتاد الخذ جزء من هذه القرو�ض
ليتم التخفيف للمبلغ املقرت�ض،
وبعد مرور عام كامل وبعدما يرجع
كافة املال املقرت�ض يتم �إقرا�ضنا
مره �أخرى ،وبعدها يتم �إقرا�ضنا
مرة ثالثة وهكذا ،وبالن�سبة يل فقد
كانت هذه املرة االوىل يل  ،و�أنا
�أعرف بع�ض الن�ساء الالتي يوا�صلن
على هذا النهج ملرات عديدة،
وبالن�سبة اىل هذه القرو�ض فهي
تبد�أ من مبلغ  5000نقفة ،ومن ثم
اىل  8000نقفة ،ومن ثم اىل 10000
نقفة ،لذا فهو على ثالث م�ستويات،
وتقل علينا هذه القر�ض من ناحية،
ولكنه اي�ضا جيد ،وي�ساهم برفع
الروح املعنوية نحو العمل،

ومتتد املرحلة الواحدة كما ذكرنا
ملدة عام واحد،وقد ا�ستفدنا من
هذه القرو�ض يف حياتنا العائلية
و�أ�صبحنا نعتمد على �أنف�سنا
ونعيل �أ�رستنا من هذا العائد
الذي منحنا الثقة بالنف�س
واالعتماد على الذات ،وهذا
الدعم يعترب هام وجيد،
ولكن ال�سوق احلايل مل
ي�ساعدنا لكي ننجح بالعمل
مب�ستوى كبري ،خا�صة بعدما
تغريت العملة  ،وكما ذكرت
ب�أن متجري هوعبارة عن
كافترييا م�صغرة ،وقد كانت
موجودة من قبل ،و�أ�ستفيد من
هذا القر�ض ل�رشاء م�رشوبات
الكوكا كوال ول�رشاء ال�سكر
وحب ال�شاي وغريها من االحتياجات
الالزمة.
ال�سيدة /حدا�س ولداي� ،أنا �أم لثالث
�أطفال وقمت ب�أخذ القر�ض من

االحتاد مببلغ ي�صل اىل  5000نقفة،
وعزمت على تربية اخلرفان للقيام
بزيادة �أعدادها مع مرور الوقت،
و�أ�ضفت للمبلغ املال ل�رشاء  3من
اخلرفان والتي �أ�شرتيتها مببالغ
ت�صل اىل  3000نقفة لكل واحد
منها ،وقد كانت من االناث وحامل
قريب للوالدة ،وقد ولدة هذه
اخلرفان الثالثة وقد تويف البع�ض
منها ،وف�ضل اي�ضا البع�ض الآخر،
والتى جتدها بالوقت احلايل تلد
وتتكاثر ،وبد�أت هذا امل�رشوع
بالعام 2015م ،لذا ف�إن املال
الذي �أقرت�ضته �أ�ستفدت منه فقط
ل�رشاء هذه اخلرفان ،وبالن�سبة اىل
غذاءها فهي تتغذى على االع�شاب
واحل�شائ�ش املتوفرة ببلدتنا وال
ن�شرتي لها اي غذاء من اال�سواق
الننا منلك �أرا�ضي وا�سعة مليئة
باالع�شاب والغذاء لها ،وقد قدم لنا
االحتاد الدورات املفيدة لنا و التي
�أ�ستغرقت ثالثة �أ�شهر بالعام 2015م
 ،وكان ذلك جماني ًا لنا وجهزوا لنا
كافة امل�ستلزمات لذلك ،ومنها
ال�صناعات الفخارية وقد �أ�ستفدت
منها كثري ًا واقوم ب�صناعته الآن
وبيع منتجاته و�أ�ستفيد منه بحياتي
املعي�شية ،وقد طالبنا االحتاد
بزيادة خرباتنا العملية والتطبيقية
بهذا املجال فقد قمنا ا�ستجابة
التدريب
مبوا�صلة
للدعوات
والتمر�س بهذا املجال لال�ستفادة
منه بامل�ستقبل ،ونقوم ببيعها الآن
للقطعة الفخارية الواحدة اىل 250

–  350نقفة ،ون�أخذ املواد الالزمة
لت�صنيعها من الطبيعة لذا فهو
اليكلفنا �سوى جمهودنا فقط ونحن
�سعداء بذلك،
ال�سيدة  /لتربهان قربي �سال�سي وكيلة

�إحتاد املر�أة ب�إدارة �ضاحية ماي
عداقا باال�ضافة اىل �أنها وكيلة
التنمية الزراعية ،ووكيلة فرع
القرو�ض ،وهي �أم ل�سته �أبناء،
والتي حتدثت قائلة -:بد�أت برامج
القرو�ض املي�رسة بالعام 2010م،
ويف البداية طلب منا االحتاد
بتجهيز اال�سماء لالع�ضاء الراغبني
باالقرتا�ض ،وبعدما �أعلنا ذلك
عليهن عرب �إجراء االجتماعات،
بادر الكثري منهن على الت�سجيل،
وبعدها مت �إ�ستدعائهن وت�سليمهن
املال االويل البالغ اىل  5000نقفة،
وبعدما يتم �إ�سرتجاع هذا املبلغ
يتم االقرتا�ض مره �أخرى ويزداد
املبلغ اىل  8000نقفة ،وقد �أ�ستفاد
من هذه القرو�ض الكثري من الن�ساء
باالعمال التجارية من بيع و�رشاء
الب�ضائع املربحة فهن مي�ضني بهذه
االعمال ب�صورة جيدة ،وهن فقط
يعانني من قلة االموال املقرت�ضة،
وهناك البع�ض منهن من �إ�ستثمرن
هذه االموال بفتح الكفترييات او
البقاالت او البارات واي�ضا ب�أعمال
التنمية الزراعية ،والبع�ض برتبية
املا�شية ،ومن جانبي �أنا فقد كان
جمايل هو التنمية الزراعية وقمت
بالعمل بهذا املجال الذي �أفادين
كثري ًا ب�إعالة �أبنائي و�أ�رستي ،حيث
�أقوم بالزراعة يف ف�صل اخلريف،
وبف�صل ال�صيف بزراعة اخل�رض
والفواكه التي �أ�ستفيد منها ،ولدي
�رشكائي يعملن معي على �شكل
جمموعة ،وفيما يتعلق بال�صناعات
الفخارية فنقوم بالتعاون معهن
وحملها لهن لبيعها باملنا�سبات
الوطنية ليجنني الدخل املنا�سب
لهن ،ويقوم �أزواجهن بالتعاون
معهن حيث يقومون بجلب الرتبة
املنا�سبة لذلك ويخففون عنهن عبئ
اجلهد والوقت لينجحن ب�أعمالهن،
و�أنا �أقول ب�أن هذا الدعم املقدم
من االحتاد كان منا�سب ًا البناء
هذه القرية ،والتي يكافح �سكانها
للح�صول على لقمة العي�ش الهنيئة
والتي ي�ستفيدن منها كافة الن�ساء
النف�سهن وال�رسهن ،وقبل ذلك مت
�إح�ضار احلمري والتي طلب منا
توزيعها اىل املحتاجني لها والتي
�ساهمت باال�ستفادة منها لإعالة
�أ�رسهن وتربية �أبناءهن ،ومبا
�أن �أغلب املقرت�ضات هن من ربات
املنازل و�أزواجهن �أع�ضاء اخلدمة
الوطنية املقيمني خلدمة الوطن،

ف�إن عائدات هذه امل�شاريع تفيدهن
بجانب ما يعطيهن رجالهن ،ويبلغ
عدد املقرت�ضات اىل  35من الن�ساء،
وهناك غريهن يحتجن اىل هذه
القرو�ض والدعم،
ونقوم بت�شجيعهن
على ذلك ،يغلب
التي
باالعمال
يدخلن فيها على
املجال التجاري
تعترب
والذي
ماي عداقة مركز ًا
هاما
جتاري ًا
بالن�سبة لغريها
من القرى االخرى،
�أغلب
ونالحظ
املقرت�ضات ب�أن
لديهن حمال جتارية بالقرى
املجاورة او حتى ب�ضاحية ماي
عداقة ويحتجن اىل هذه االموال
لكي ت�ساعدهن على �رشاء الب�ضائع
بها ،ونقوم ب�إ�سرتداد االموال من
�أ�صحاب املحال التجارية
والكفرتيات كل �شهر مبعدل
 370نقفة ،وبالن�سبة اىل
مربي احليوانات و�أ�صحاب
الب�ساتني يف كل عام ون�صف
وذلك مبعدل  500نقفة،
وهناك اي�ض ًا بع�ض الن�ساء
املقرت�ضات الالتي ت�ساهمن
باالعمال التجارية من
البيع وال�رشاء من مناطق
ماي عينى اىل ماي عداقا
والعك�س واىل دقمحري،
وذلك بنقل حما�صيل الطاف
والذرة والنب من منطقة
اىل �أخرى ،وفيما يتعلق
بالدورات التي قدمت للمر�أة
فقد كانت بالعام 1998م
للخياطة والتي قمنا فيها بت�سجيل
كافة الراغبات لهذه الدورة من كافة
�إدارات ال�ضواحي املجاورة وبعد
ذلك تلقني الدورة مبنطقة تخول،
وقد مت توزيع مكنات اخلياطة لهن
ليمار�سن �أعمالهن ب�شكل جيد ،وبعد
ذلك كانت الدورات متواجدة مبجال
ال�صناعات الفخارية ،باال�ضافة
اىل دورة برتبية الدواجن مبديرية
دقمحري ،باال�ضافة اىل �صناعة
املواقد احلديثة " �أدحنت " لعدد
كبري من الن�ساء ي�صلن اىل 300
�إمر�أة والالتي يقطن بال�ضواحي،
وفيما يتعلق باالن�شطة الزراعية
فقد مت �إعطاءنا دورة تدريبية
مبديرية مندفرا لعدد ب�سيط من
الن�ساء ،وقد مت �س�ؤالنا عن توفر
املياة واالر�ض وبعدما مت الت�أكد
من توفرها لدينا ،قمنا بعر�ض
مو�ضع املياة او الربكة املائية
التي مت متويلها عرب احتاد املر�أة
واالدارة ،وقد مت �إمدادنا باملواتري
والطرمبات املائية لثالث مناطق،
منها طرمبتان مباي حزى ،وطرمبة
واحدة بكلي عوتى ،وواحدة بعدي
نفا�س ،وطلب ب�إعطائهن االرا�ضي
الزراعية من قبل وزارة الزراعة
واالدارة واالحتاد ،وقد مت �إعطاءنا
االر�ضية الزراعية ،وبد�أنا العمل
الزراعي مبنطقة خا�صة تعرف ب�أ�سم
�أندا برخت ،وقد مت �إعطاءنا طرمبة
املياة ،و�أ�ستطعنا جنى املحا�صيل

الزراعية الوفرية من اخل�رض ،والتي
�إ�ستفدن منها �أ�رس ال�شهداء ،ومبا
�أن م�ساحة االر�ض �صغري و�ضيق،
فنقوم بزراعة حما�صيل الغالل بفرتة
اخلريف ،وبفرتة ال�صيف نقوم
بزراعة حما�صيل اخل�رض والفواكه،
ونقدمها لال�سواق ال�ستقرار اال�سعار
خلدمة �شعبنا ،باال�ضافة اىل �أننا
ن�ستفيد منها النف�سنا و�أبناءنا ،واذا
كانت كافة �أعمالنا �ستتطور فالبد
من �أن تزداد قيمة القرو�ض مما هي
عليه ،باال�ضافة اىل عملية �إ�سرتجاع
القرو�ض �أنا �أرى �أنه من ال�صعب
اال�ستفادة منها بفرتة ق�صري ملدة
�شهر واحد ،يف�ضل النظر يف هذه
امل�س�ألة ومتديدها ملدة � 6أ�شهر،
لكي ي�ستطيع ال�شخ�ص املقرت�ض
اال�ستفادة من هذه االموال ب�شكل
جيد ،ونطالب اي�ض ًا مب�ضاعفة
الدورات التعليمية واملهنية
للمر�أة.
ال�سيدة /نبيات برهاين� ،أنا من
املناظالت املعاقات والتحقت

ب�صفوف النظال بالعام 1976م،
و�أنا �أم لثالثة �أبناء ،وبد ًال من �أن
�أكون من النا�س الذين ينت�رضون
امل�ساعدة من الآخرين ،ف�ضلت
اللجوء اىل العمل وبذل اجلهد من
�أجل احل�صول على لقمة العي�ش،
وعلى ذلك اال�سا�س فكرة البد�أ
بالتجارة ،و�أخذت القرو�ض من
احلكومة ،وت�ساندين جمعية
املعاقني وتقف بجانبي ،ونقوم
باالجتهاد بالعمل لال�ستفادة
من ذلك بحياتنا اليومية ،وقد
�أقرت�ضت االموال بالعام 2015م،
وقد �إقرت�ضت املبلغ االوىل هو 5000
نقفة والبد من ال�شخ�ص املقرت�ض،
�أن ي�ستخدمه لغر�ض العمل ،وال
ي�ضيعه الغرا�ض �أخرى لذا فهويحتاج
منك احلذر من ذلك ،والبد من حتري
الك�سب احلالل بطريقة �سليمة ،وقد
مت �إعطاءنا التوعية واالر�شاد حول
ا�سلوب العمل والقرو�ض وكيفية
�إ�سرتجاع االموال ،ومينحنا االحتاد
الثقة بالنف�س والت�شجع نحو
العمل ،ومل ت�صادفنا �أي خ�سارة
بالعمل ،وقد تعاون معنا االحتاد،
وقد متكنا من ت�سديد االموال ب�شكل
جيد،ومبا �أننا كنا نعمل ب�شكل
جماعي ،ف�إن البع�ض منا ي�سدد منذ
وقت مبكر واالخر يت�أخر ،ومن ر�أيي
كان من االف�ضل �أن يكون القر�ض
ب�شكل فردي ،وهذا املبلغ اليكفي
للعمل،ونتمنى �أن يتم حت�سينه اىل
االف�ضل.

8

اجلمعة 2017 /09 /8

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�صحة

العدد (اخلام�س)

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

�إعداد /هاجر حممد نور

�أمريكا توافق على �أول عالج جيني ل�سرطان الدم الق�ضاء على مر�ض باركن�سون ً
قريبا
وافقت �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على
�أول عالج لل�رسطان يقوم على اال�ستخدام اجليني
خاليا املري�ض املناعية نف�سها ملكافحة �رسطان
الدم� .إنه حبة واحدة ،ثمنها � 475ألف دوالر.
�أ�صدرت ال�سلطات املخت�صة يف الواليات
املتحدة موافقتها على �أول عالج جيني �ضد
ال�رسطان ،ي�ستخدم خاليا املري�ض املناعية
نف�سها ملكافحة �رسطان الدم ،مد�شنًا بذلك حقبة
جديدة يف املعركة �ضد واحد من �أ�شد الأمرا�ض
فتكًا يف العامل.
ُيعرف هذا النوع من العالج املناعي �ضد
ال�رسطان با�سم كار ـ تي من �إنتاج �رشكة
نوفارتي�س.
و�أعلن جوزيف جيمينيز رئي�س �رشكة
نوفارتي�س التنفيذي �أن "هذا �أول عالج بتقنية
كار ـ تي ت�صدر املوافقة عليه يف �أي مكان من
العامل"� .أ�ضاف�" :إنه يعتمد مقاربة جديدة
متاما با�ستخدام خاليا املري�ض
م�شخ�صنة
َ
ً
التائية نف�سها".
�أ�صدرت املوافقة على العقار اجلديد ،وا�سمه
التجاري "كيمريا" � ،Kymriahإدارة الأغذية
والأدوية الأمريكية للأطفال والبالغني ال�شباب
�إىل حد � 25سنة من امل�صابني باللوكيميا
الليمفاوية احلادة.
يكون م�ؤهلاً لتناول العقار اجلديد من لديه
ت�رسطن �أويل مبكر باللوكيميا الليمفاوية احلادة
�أو امل�صاب الذي انتك�س مرتني على الأقل.
واعتربت �إدارة الأغذية والأدوية �أن موافقتها
على العقار اجلديد "عمل تاريخي" ومقاربة
جديدة لعالج ال�رسطان وغريه من الأمرا�ض
اخلطرية التي تهدد احلياة.
العقار اجلديد لي�س حبة �أو �شكلاً من �أ�شكال

العالج الكيميائي ،ميكن �أن ي�ضعف دفاعات
اجل�سم الطبيعية .وهو اً
بدل من ذلك يوظف خاليا
ت�سمى اخلاليا التائية،
املري�ض املناعية التي
ّ
ويدربها على اكت�شاف
وكريات الدم البي�ضاء،
ّ
ال�رسطان ومكافحته.

فلرتة خا�صة للدم

تزال خاليا املري�ض املناعية بعملية فلرتة
خا�صة للدم ،وتُ ر�سل �إىل خمترب ،حيث تُ �شفر
جين ًيا لتتمكن من مالحقة اخلاليا ال�رسطانية
وتدمريها.
و�أظهرت درا�سات �أن  83يف املئة من املر�ضى
ا�ستجابوا للعالج ،حمققني "هد�أة" املر�ض
يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر ،كما قالت �رشكة
نوفارتي�س.
وقال رئي�س ق�سم الأورام يف ال�رشكة برونو
�سرتينغيني �إن �سعر العقار "كيمريا" ،الذي
ُيعطى للمري�ض مرة واحدة� 475 ،ألف دوالر،
واملري�ض الذي ال ي�ستجيب يف غ�ضون �شهر ال
ُينتظر منه �أن يدفع ال�سعر.
يكلف عالج �رسطان الدم املتعارف عليه بزرع
نخاع العظم بني  540و� 800ألف دوالر خالل
ريا �إىل
ال�سنة الأوىل ،بح�سب �سرتينغيني ،م�ش ً
�أن حتليالت خارجية �أخرى قدرت �سعر العقار
كيمريا مبا بني  600و� 750ألف دوالر.

�سي�صبح بالإمكان حقن خاليا جذعية يف �أدمغة امل�صابني مبر�ض باركن�سون ،بح�سب
علماء ،ال�ستبدال الأع�صاب التالفة ،و�إعادة احلركة ابتداء من العام املقبل ،وذلك بعد
جناح اختبارات �أجروها على
قرود.
�أطلق فريق من العلماء
اليابانيني هذا التوقع ،بعدما
جنحوا يف ترميم خاليا ع�صبية
تلفت ،ب�سبب مر�ض مماثل يف
قرود عليا.
خاليا �صناعية بديلة
�أظهرت القرود ،التي �أُ�صيبت
ا�صطناع ًيا مبر�ض مماثل ملر�ض
ريا ،بعد
باركن�سون ،حت�سنًا كب ً
عامني على زرع خاليا ع�صبية م�شتقة من خاليا جذعية ب�رشية يف �أدمغتها .وقالت
منظمات �إن�سانية �إنه �إذا �أمكن حتقيق النتيجة نف�سها مع ب�رش ف�سيكون ذلك "�إجنازً ا
رياديا" .يت�سبب مر�ض باركن�سون حني ي�صيب الإن�سان يف فقدان اخلاليا الع�صبية التي
ً
تفرز الناقل الكيميائي الع�صبي دوبامني ،ال�رضوري للتحكم بحركة اجل�سم.
�رسيريا بخاليا
و�أكد العلماء �أنهم الآن يبعدون خطوة ق�صرية واحدة عن اختبار العالج
ً
�سمى اخلاليا اجلذعية امل�ستحدثة وافرة القدرة .وهم ي�أملون ب�أن
�أُنتجت يف املخترب تُ ّ
�شهرا من الآن.
يبدو�أ البحث عن مر�ضى منا�سبني يف غ�ضون 15
ً
قال الربوفي�سور جون تاكاها�شي رئي�س فريق الباحثني واالخت�صا�صي يف مر�ض
ً
ن�شاطا بعد زرع اخلاليا اجلذعية،
باركن�سون يف جامعة كيوتو �إن "القرود �أ�صبحت �أكرث
أنواعا خمتلفة من احلركات ،وبقدر �أقل
وحتركت ب�رسعة �أكرب وب�سهولة �أكرث ،ومار�ست � ً
اهتماما �أكرب باخلارج".
من االرتعا�ش .كما �إنها كانت تبدي
ً
امل�ستحثة وافرة القدرة ب�أن تُ عاد جين ًيا برجمة
حتكم يف النمو تُ نتج اخلاليا اجلذعية
َ
خاليا نا�ضجة اعتيادية ت�ؤخذ عادة من الن�سيج الرابط ،بحيث تعود �إىل ما ي�شبه احلالة
اجلنينية .وميكن حث هذه اخلاليا ،على غرار اخلاليا امل�أخوذة من �أجنة يف بداية
منوها ،لكي تنمو �إىل النوع املطلوب من اخلاليا ،ويف حالة مر�ض باركن�سون جتري
تنميتها لتكون خاليا ع�صبية تفرز الهرمون دوبامني.
�أُجريت االختبارات على  11قرد ماكاكذات �أعرا�ض م�شابهة ملر�ض باركن�سون ،مبا يف
ذلك االرتعا�ش ،وفقدان القدرة على التوازن.

ماالذي يدفعنا �إىل التثا�ؤب؟

ا�ستخدام غ�سول الفم يوميا يزيد خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب

حذر �أحد اخلرباء البارزين يف العامل من
�أن ا�ستخدام غ�سول الفم كل �صباح ي�شكل
خطرا على ال�صحة حيث ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
وقال الدكتور ناثان برايان ،من جامعة
تك�سا�س يف �أو�سنت� ،إن درا�سة دور �أك�سيد
النيرتيك املوجود داخل غ�سول الفم،
والذي ي�ساعد على توا�صل اخلاليا� ،أثبتت
�أنه يلعب دورا يف الأع�ضاء احليوية يف
اجل�سم.
و�أ�ضاف الدكتور برايان� ،أن غ�سل الفم
اليومي والغرغرة ،يهدف �إىل الق�ضاء
على رائحة الفم الكريهة ،ولكنه يقتل
البكترييا املفيدة ،التي تزود اجل�سم
ب�أك�سيد النيرتيك ،الذي ي�سيطر وينظم
�ضغط الدم.
ومن املعروف �أن ال�سيطرة على �ضغط
الدم هي املفتاح ملنع �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ،واملعروفة ب�أنها

الأمرا�ض القاتلة الأكرث
انت�شارا يف العامل،
وامل�سببة �أي�ضا لل�سكتات
الدماغية.
ويعد �أك�سيد النيرتيك
�أحد �أهم اجلزيئات املنتجة
يف ج�سم الإن�سان ،وهي من
العوامل التي ت�سيطر على
�ضغط الدم وتنظمه ،وهي
عامل رئي�سي يف الوقاية
من الأمرا�ض القلبية
الوعائية.
وتابع الدكتور برايان
�أن "�سوء نظافة الفم،
وا�ستخدام الغ�سول املطهر� ،أو امل�ضادات
احليوية ميكن �أن تقتل هذه البكترييا،
وبالتايل تقوم يتعطل �إنتاج �أك�سيد
النيرتيك وي�صبح ال�شخ�ص �أكرث عر�ضة
خلطر الأمرا�ض القلبية الوعائية".
ويرتفع �ضغط الدم ،حيث ميكن �أن ي�صل
�إىل  26مم زئبق ،وذلك عند تعطيل �إنتاج
�أك�سيد النيرتيك ،وهو الأمر الذي يزيد من
خطر املوت ب�سبب �أمرا�ض القلب بن�سبة
 ،7%وال�سكتة الدماغية بن�سبة .10%
وتتطابق ادعاءات الدكتور برايان مع
نتائج درا�سات �أجريت يف جامعة كوين
ماري يف لندن عام  ،2014والتي �أظهرت
�أن ا�ستخدام غ�سول الفم هو "كارثة"
ل�صحة القلب والأوعية الدموية ،حيث
�أن قتل البكترييا "اجليدة" ي�ساعد الأوعية
الدموية على اال�سرتخاء ،ما يزيد من
�ضغط الدم.

تو�صل فريق علمي يف جامعة نوتنغهام
الربيطانية �إىل �أن التثا�ؤب يحدث يف جزء من
الدماغ م�س�ؤول عن الوظائف احلركية ،ي�سمى
الق�رشة احلركية الأولية .و�أ�شار العلماء �إىل
هذه الق�رشة تلعب دورا يف حاالت مماثلة ،مثل
متالزمة توريت ،وهي خلل ع�صبي يظهر يف
�شكل حركات ع�صبية ال �إرادية.
ولذلك يقول العلماء �إن فهم التثا�ؤب املعدي
ميكن �أن ي�ساعد كذلك يف فهم تلك اال�ضطرابات.
ويعترب التثا�ؤب املعدي �شكال �شائعا من حاالت
الإيكوفينومينا ،وهي التقليد الآيل لكلمات
وحركات �شخ�ص �آخر.
وتظهر كذلك الإيكوفينومينا يف متالزمة
توريت �إ�ضافة �إىل حاالت �أخرى ،من بينها
ال�رصع والتوحد .والختبار ماذا يحدث
يف الدماغ �أثناء الظاهرة� ،أجرى العلماء
جتاربهم على  36متطوعا وهو ي�شاهدون
�آخرين يتثاءبون.

"اال�ستثارة"

ويف الدرا�سة التي نُ �رشت يف دورية
"كارنت بيولوجي" العلميةُ ،طلب من بع�ض
املتطوعني التثا�ؤب بينما طلب من �آخرين
كبت رغبتهم عند ال�شعور به .وكانت الرغبة
يف التثا�ؤب �ضعيفة نظرا لطريقة عمل الق�رشة

احلركية الأولية يف دماغ كل �شخ�ص ،وهو ما
ُيطلق عليه "اال�ستثارة" .وبا�ستخدام حتفيز
مغناطي�سي خارجي عرب اجلمجمة ،كان من
املمكن زيادة درجة "اال�ستثارة" يف الق�رشة
احلركية ،وبالتايل ميل املتطوعني �إىل
التثا�ؤب املعدي .وقالت جورجينا جاك�سون،
�أ�ستاذة علم النف�س الع�صبي التي �شاركت يف
الدرا�سة� ،إن النتائج قد تكون لها ا�ستخدامات
�أو�سع" :يف متالزمة توريت� ،إذا متكنا من احلد
من اال�ستثارة ،رمبا ميكننا عندئذ احلد من
الت�شنجات الال�إرادية ،وهذا ما نعمل عليه".
وقال �ستيفن جاك�سون ،الذي �شارك يف
الدرا�سة �أي�ضا�" :إذا ا�ستطعنا فهم كيف ت�ؤدي
التغريات يف ا�ستثارة الق�رشة احلركية �إىل
اال�ضطرابات الع�صبية حينها ميكننا تغيري
ت�أثريها".
وتابع" :نحن نبحث عن و�سائل عالج
�شخ�صية ال تعتمد على العقاقري ،با�ستخدام
التحفيز املغناطي�سي عرب اجلمجمة ،الذي قد
يكون له ت�أثري فعل يف عالج اال�ضطرابات يف
�شبكات الدماغ".
وقال الدكتور �أندرو غالوب� ،أ�ستاذ علم
النف�س يف جامعة بوليتكنيك مبدينة نيويورك
الأمريكية ،الذي �أعد بحوثا ب�ش�أن العالقة بني
التعاطف والتثا�ؤب� ،إن ا�ستخدام التحفيز
املغناطي�سي عرب اجلمجمة ميثل
"نهجا جديدا" يف درا�سة عدوى التثا�ؤب.
و�أ�ضاف" :ال زلنا نعرف القليل ن�سبيا عن
الأ�سباب التي تدفعنا للتثا�ؤب .درا�سات عديدة
�أ�شارت �إىل وجود رابط بني التثا�ؤب املعدي
والتعاطف ،لكن البحث الذي يدعم هذه
العالقة غري حمدد وغري مرتابط".
"النتائج احلالية تقدم مزيدا من الأدلة على
�أن التثا�ؤب املعدي قد ال تكون له �صلة بعملية
التعاطف".
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�شبابيات

مناذج
�شبابية ناجحة
متكن خم�سة من الطالب بنهاية الدرا�سة
من فرع الهند�سة الكيميائية ( chemical
 ) engineeringمن اجناز عمل كبري .
تتكون املجموعة من كل من �سيوم
�سلمون  ،ت�سفالدت قربميكائيل  ،هينوك
ميكائيل،ا�ستري مدهن ،و�سام�سون مربهتو ،
من قاموا بالقيام بدرا�سة يف جمال التعدين
 ،ت�شكل ا�سهام كبري يف التقدم يف جمال
التعدين  .ولت�سليط ال�ضوء على ما ماقاموا به
من اجناز مت معهم اجراء احلوار التايل-:
ما الهدف من ما قمتم به من عمل؟
هذا العمل هو نتاج لدرا�ستنا
التي ا�ستمرت خلم�س �سنوات
 ،تركزت الدرا�سة على اجراء
ت�صميم حول كيفية ا�ستخراج
البوتا�سيوم واملراحل التي متر
بها العملية .حيث اعددنا ت�صميم
للمراحل التي يتم بها ا�ستخراج
معدن البوتا�سيوم الذي مت
اكت�شافه يف وطننا م�ؤخر ًا ،تبد�أ
من مرحلة ا�ستخراجه من االر�ض
وبقية املراحل التي يكون على
�شكله املطلوب .
ً
فقد اجنزنا منوذجا لت�صميم
 ،كان من بني نتائجه ا�ستخراج
�سماد يطلق عليه"."sop
دائم ًا وعند املرحلة االخرية من الدرا�سة
تتزاحم يف الذهن الكثري من االفكار
لدرجة انك حتتار يف ايها تختار  ،ما الذي
جعلكم تختارون هذا النموذج؟
بالطبع هنالك م�س�ألة مهمة
التغيب عن بال احد  ،وهي مبا ان
بالدنا تزخر بالكثري من املعادن ،
ف�إن التفكري يف كيفية ا�ستخراجها
وا�ستغاللها امر وارد للبحث فيه
واجراء الدرا�سات والبحوث حوله
 ،ثم ان الهدف من كل ما نقوم
به يهدف اىل �رضورة ا�ستغالل
وا�ستخراج ثرواتنا بامكاناتنا
الذاتية .
كما هو معلوم ال�شباب دائم ًا هم طليعة
التغيري  ،وك�شباب نحييكم على على
هذا االجناز  ،فهال عرفتمونا على معدن
البوتا�سيوم ؟
بالطبع يف كل حقل زراعي
وحتى ينتج ب�شكل اف�ضل بحاجة
اىل ثالثة عنا�رص�،أو �سماد يتكون
نرتوجني  ،والف�سفور ،
من
والبوتا�سيوم والتي تعمل لفرتات
اطول  ،فالبوت�سيوم �إذا ما
ا�ستخدمته لعام واحد يف احلقل
فانه ينفد ،فانه بعد عام البد
من ترك االر�ض بور و�إال عليك ان
ت�ستخدم البوتا�سيوم ك�سماد حتى
تنتج اكرث .وهذا ما اردنا الرتكيز
عليه بان بالبوت�سيوم احد اهم
اال�سمدة لتخ�صيب االر�ض الزراعية
.
هال قدمتم �شرح ًا اكرث حول اهمية
البوتا�سيوم ؟
يوجد يف العامل عدة انواع من
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البوتا�سيوم  ،حيث عندما يتم
ا�ستخراجه يف البداية ف�إنهيكون
كلوريد البوتا�سيوم �أو �سلفات
متوفر
البوتا�سيوم  ،فاالول
ويوجد بكميات كبرية  ،اما
النوع الثاين فهو غال جد ًا ويوجد
بكميات حمدودة جد ًا ،ف�إذا ما اردت
ا�ستخراج �سلفات البوتا�سيوم عليك
ايجاد ثالثة عنا�رص مركبة ،و ميزة
ارتريا انه يوجد جاف وبكميات
كبرية  ،وهذا �شيئ نادر يف العامل
 ،ففي كثري من بقاع العامل يتطلب
ا�ستخراج �سلفات البوتا�سيوم الكثري
من العمليات ومتر بعدة مراحل
.كما انه يف بالدنا يوجد على
اعماق قريبة جد ًا باال�ضافة اىل
انه قريب من البحر جلهة ت�سهيل
نقله  .وامليزة االخرية وهي انه
الي�شكل موقعه ت�أثري �سلبي على
البيئة .
ما هي العوامل التي تدخلها يف االعتبار
عند اختيار وحتديد موقع تعدين معني؟
قبل اختيار او حتديد املوقع
عليك درا�سة عدة عوامل منها ،
بحث مدى وفرة املياه  ،ودرا�سة
العمق الذي يوجد فيه املعدن
املطلوب ا�ستخراجه ،مع ادخال
ادخال
يف االعتبار ملو�ضوع
�سهولة و�سيلة نقل االنتاج  ،واي�ض ًا
تكاليف تركيب امل�صنع او اليات
العمل  ،ومدى ت�أثري املخلفات
والنفايات الناجتة عن العمل
على البيئة  ،وغريها من العوامل
التي يجب ادخالها يف االعتبار
قبل البدء ب�أي خطوة  ،.ونحن
ما قمنا به من اجناز يتعلق بذلك
ويجيب على تلك اال�سئلة ودرا�سته
من كل اجلوانب بحيث ت�صل اىل
نتيجة ايجابية وا�ستغالل الناجت
ب�شكل مربح .
بالطبع كل ال�شركات التي تعمل يف ارتريا

�شباب يطرح لن�ستغل ثرواتنا
ً
عمليا
بامكاناتنا الذاتية وينفذها

يف هذا املجال لها ت�صاميمها وهو امر طبيعي
 ،ما هو االمر اجلديد الذي تو�صلتم اليه يف
هذا اجلانب؟
يف العامل بالطبع اليوجد ت�صميم
واحد  ،وال ميكن ان يتطور العمل
�إذا ما تقيد بت�صميم او فكرة واحدة،
وعندما تفكر يف ت�صميم الفكرة
فان ذلك يتوقف على نوع املواد
اخلام املوجودة لديك ،.فلكل
موقع ت�صاميمه اخلا�صة به  ،بل
ميكنك ان تعد ت�صاميم عديدة حتى
للموقع الواحد  ،ومبا انك تدخل
يف االعتبار دور املخابر ومعامل
االختبار والتحليل ف�إن ما اجنزناه
من ت�صميم متميز وحديث .
ماهي العوامل التي ت�ضعها امامك وانت
ت�ضع ت�صاميمك لكل م�شروع؟
يف التعدين دائم ًا ت�أتي يف املقدمة
والتمويل و�ضمان امل�رشوع ،.
اي مبعنى هل امل�رشوع املقرتح
مربح ام ال  ،وح�ساب التكاليف
واملردود املتوقع من امل�رشوع ،
كما انه يجب ان تدخل يف االعتبار
 ،الطاقة املطلوبة ووفرة املياه
والزمن املطلوب وغريها من
العوامل االخرى املهمة التي يجب
ادخالها يف االعتبار .
لنعد اىل ما اجنزمتوه من عمل  ،بعد
جمعكم املعلومات املطلوبة ،ماهي اخلطوات
التي قمتم بها؟
يبد�أ عملنا بعينة الرتاب التي
مت اجراء الدرا�سة حولها واجراء
الكثري من البحوث و�صو ًال اىل
نبد�أ
املرحلة االخرية ،.ثم
اخلطوات العملية وهي فح�ص
عينة الرتبة املقدمة  ،من اجل
فرز النوعني من البوتا�سيوم الذين
طرحناهما اعاله  ،مع �إ�ضافة لكل
منهما بع�ض املواد التي متيزه
ب�شكل كبري عن االخر.
من اجل ان نعر�ض منتوج البتا�سيوم يف

اال�سواق العاملية ما هو املطلوب من خطوات
واعداد وجتهيز؟
كما ذكرنا يف ال�سابق  ،مير بالكثري
من العمليات واملراحل  ،منها
اجراء درا�سات وم�سح جيولوجي
عليه ،،ثم مير بعملية تعدين ،
واالهم عملية ت�صيعه وا�ستخراجه،
ونحن كمجموعة اعددنا درا�سة دقيقة
لكيفية ا�ستخراج البوتا�سيوم  ،هذه
الدرا�سة مرت بالكثري من املراحل
واالختبارات واملعامل  ،وهي احدى
جوانب ال�صعوبات التي تواجه مثل
هذا النوع من العمل  .عموما ،ما
قمنا باجنازه ميكن تق�سيمه اىل
خم�سة اق�سام  ،لكن وحتى يكون
لنا فهم ا�سهل للعملية للننتقل اىل
اىل تو�ضيح االن�شطة الكبرية التي
قمنا بهاوهي -:
ل�ضمان
 -1مرحلة التدقيق
ان مرور الرتبة املختارة والتي
البوتا�سيوم
منها
ي�ستخرج
بالعمليات املحددة التي تنتج
عنها العينة املطلوبة .
 -2مرحلة التنقية  ،وهي تهتم
باعادة تنقية مرة اخرى مافات
باملرحلة ال�سابقة ومل يتم تنقيته.
 -3عملية الفرز ،وتتم فيها
فرز وحتديد النوع املطلوب ،
وهي املرحلة التي يتطلب فيها
عمل اكرث  ،وذلك با�ضافة عنا�رص
اخرى التي متكننا من فرز الدرجات
واالنواع.
 -4عملية التخل�ص من املياه ،
واال�ستفادة من املياه مرة اخرى .
 -5مرحلة اللم�سات االخرية ،
وهي املرحلة التي يكون فيها
البوتا�سيوم قد اعد للعر�ض وقد مت
تنقيته من كل ال�شوائب.
ماهي االراء التي و�صلتكم من قبل
اخلرباء يف هذا املجال؟
حتى االن كل ما ورد الينا منهم

جيد ،واثنوا على عملنا  ،ومبا
انها هذه تعترب البادرة االوىل فقد
�سجلوا كلهم اعجابهم بالعمل.
هذا العمل واالجناز الذي حققتموه
باملقارنة اىل نتائجه من حيث املردود كيف
تقيمونه؟
نعتقد انه جمدية ح�سب تقييمنا ،
لأننا بهذا االجناز ميكننا اال�ستغناء
عن اال�ستعانة باخلربات االجنبية
 ،وامليزة الثانية انها ميكن ان
وتكاليف
ت�ستعيد املن�رصفات
العملية با�رسع وقت  .وامليزة
الثالثة ان املخلفات الناجتة
عن العملية ميكن معاجلتها يف
مرحلة اخرى لإ�ستخدامها واال�ستفادة
منها يف عدة جماالت ،منها مث ًال
امللح الناجت عن العملية بد ًال من
رميه كمخلفات غري مفيدة ميكن
اعادة معاجلته وت�صنيعه ملح
لإ�ستخدامات الطعام  ،وكذلك ميكن
معاجلة ال�سلفات واجلب�ص الناجت
كمخلفات اي�ض ًا واال�ستفادة منها يف
جماالت اخرى.
هال �شرحتم لنا ال�صعوبات واملعوقات التي
واجهتكم اثناء اجناز هذا العمل؟
اهم امل�شكالت التي واجهتنا
كانت م�شكلة البحث عن املعامل
التي جنرى عليها االختبارات
والتحاليل ،فقد كنا ن�ضطر عند
اجراء التجارب ن�سافر اىل بي�شا
حيث هنالك معمل لإجراء التجارب
فيه .وحتى بع�ض العنا�رص التي
ت�ساعد على ت�رسيع عملية انتاج
بوتا�سيوم نقي كنا نح�صل عليها
ب�صعوبة .وكان التحدي االكرب عدم
وجود مراجع ن�ستعني بها يف هذا
املجال  ،وفيما يتعلق بت�صاميم
التعدين  ،ف�إنها دائم ًا تواجهك
�صعوبة يف احل�صول عليها بحكم
ان كل جهة حتافظ على �رسية
ت�صاميمها  ،لذلك جتتهد يف اعداد
وجتهيز الت�صاميم ح�سب جهدك
وما و�صلت اليه .
كلمة تودون قولها؟
نحن كمجموعة ن�أمل ان هذا
العمل الذي اجنزناه يف وقت
وجيز � ،أن نتمكن من تطويره
واجنازه ب�شكل اف�ضل واحدث .
ان كانت لكم كلمات �شكر توجهونها؟
يف البداية نقدم ال�شكر اجزله
ملن ا�رشف على عملنا وتابعه عن
قرب وقدم ار�ساداته وتوجيهاته
لنا املهند�س /ابراهام يوهن�س ،كما
ن�شكر املدير العام لق�سم التعدين
ال�سيد� /أمل كرب�آب على تعاونه معنا
 ،وكذلك ال�رشكات العاملة يف
جمال التعدين على تعاونهم
معنا ،ويف اخلتام نوجه ال�شكر
اجزله لأ�رسنا التي ما بخلت علينا
بالدعم املادي واملعنوي .
�شكر ًا مع متنياتنا لكم بالتوفيق يف
مهامكم.
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نورالدين خليفة
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بعد �أن �أنفق ما يقارب  150مليون يورو على ثالثة وافدين هذا ال�صيف
مورينيو :نيمار غري كل �شيء

قال الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي،
�إنه يحتاج لفرتة انتقاالت �أخرى ،من �أجل و�ضع اللم�سات الأخرية على الفريق
الذي يريد �أن ُيكونه مع "ال�شياطني احلمر" .وقد �أنفق مورينيو ما يقارب 150
مليون يورو على ثالثة وافدين هذا ال�صيف ،بعد �أن �أنفق ،ال�صيف املا�ضي،
تقريبا على  4العبني جدد .وقال مورينيو ،يف ت�رصيحات ل�صحيفة
نف�س املبلغ
ً
"تاميز" الربيطانية" :لقد قلت �إنني �أحتاج  3فرتات لالنتقاالت ،لكي يكون لدي
قريبا ج ًدا من املناف�سة على �أكرب
الفريق الذي �أريده ،والذي �أعتقد �أنه �سيكون
ً
الألقاب ..ما زلت �أعتقد �أنني بحاجة لفرتة انتقاالت جديدة ،لكنني لن �أنتظرها".
ومل ُيخف املدرب رغبته يف التعاقد مع العبني �آخرين ،خالل الأ�سبوع الأخري من
املريكاتو ال�صيفي ،لكن اهتمامه ببريي�سيت�ش ،وجاريث بيل ،وداين روز ،مل
مبكرا مع لوكاكو ،لقد
ينتج عنه �أي �شئ .وتابع�" :أعتقد �أننا كنا �أذكياء بالتعاقد
ً
كنا نعتقد �أن �شيئًا ما �سيحدث ،و�سيغري ال�سوق �إىل الأبد ،يف العادة اجلزء الأخري
من ال�سوق يكون �أقل تكلفة ،لكن بعد نيمار تغري كل �شيء" .واختتم مورينيو�" :أعتقد �أن لوكاكو يف � 31أغ�سط�س كان �سيكلفنا 75
مليو ًنا �أخرى ،كانت قيمته �ستبلغ  150مليو ًنا على الأقل ،وماتيت�ش كان �سي�صبح ثمنه � 60أو  70مليو ًنا على �أقل تقدير".

بعد �أن ُوجهت له تهم بالتهرب من دفع ال�ضرائب
كري�ستيانو رونالدو مهدد بال�سجن  15عا ًما

بعد �سقوط التانغو يف فخ التعادل �أمام فنزويال
مي�سي يف مرمى نريان ال�صحافة الأرجنتينية

عادت ال�صحافة الأرجنتينية النتقاد جنم املنتخب ليونيل مي�سي ،بعد
ال�سقوط يف فخ التعادل �أمام فنزويال بالت�صفيات امل�ؤهلة ملونديال رو�سيا،
وهو ما يجعل "التاجنو" خارج مراكز الت�أهل املبا�رش للمونديال .وفاز املنتخب
الأرجنتيني بكل مبارياته ال�ست ال�سابقة يف الت�صفيات �ضد فنزويال ،وكان
من املتوقع �أن يكرر ذلك� ،ضد الفريق الذي يتذيل الرتتيب ،ومل يحقق �أي
انت�صار يف  10مباريات .وبقيت الأرجنتني ،يف املركز اخلام�س يف ت�صفيات
�أمريكا اجلنوبية قبل جولتني على النهاية ،بعي ًدا عن املراكز الأربعة الأوىل،
التي ت�ؤهل مبا�رشة للنهائيات .وكتبت �صحيفة "�أوليه" الريا�ضية الأكرث
حا�سما" .و�أ�ضافت:
العبا
ً
�شهرة يف البلد الالتيني" :الأف�ضل ينبغي �أن يكون ً
"مي�سي ال ي�ستحق �أن يظهر بهذه ال�صورة .ليو قدم �أدا ًء مقبوالً بال�شوط
الأول .كانت بدايته تبعث على الأمل ،لكن هذا الدور انطف�أ مع مرور الوقت،
لينهي املنتخب واحدة من �أ�سو�أ مبارياته يف ال�سنوات الأخرية".

بر�شلونة يجدد عقد العبه ال�صاعد

�أعلن نادي بر�شلونة� ،أول �أم�س الأربعاء ،جتديد عقد �أحد العبيه
ال�صاعدين ،ملدة  3موا�سم .وقال النادي الكتالوين ،يف بيان ر�سمي،
عرب موقعه الإلكرتوين� ،إن العب الو�سط ،كارلي�س �ألينيا ،قد وقع
�صعد الالعب
على العقد الذي قد ميتد لعامني �إ�ضافيني� ،إذا ما ُ
للفريق الأول .و�ستبلغ قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقد الالعب� ،صاحب
الـ 19عاما 75 ،مليون يورو .وح�رض مرا�سم توقيع العقد رئي�س
النادي ،جو�سيب ماريا بارتوميو ،ب�صحبة نائب الرئي�س لل�ش�ؤون
الريا�ضية ،جوردي مي�سرتي ،واملدير الريا�ضي ،بيب �سيجورا،
و�آخرين .وبهذا ال�شكل� ،سيوا�صل بر�شلونة االحتفاظ بواحد من
�أهم الالعبني ،الذين �ساهموا يف �صعود فريقه الرديف لدوري
الدرجة الثانية ،خالل املو�سم املا�ضي .وكانت �أوىل م�شاركات
�ألينيا بقمي�ص الفريق الأول للبار�سا ،مع املدرب ال�سابق ،لوي�س
�إنريكي ،يف ك�أ�س امللك �أمام هريكولي�س ،و�سجل حينها هدفا.

العب ميالن مطلوب يف الدوري الرتكي

ي�سعى نادي طرابزون �سبور الرتكي ،للتعاقد مع العب ميالن
الإيطايل ،مع اقرتاب نهاية عقده مع الرو�سونريي .وذكر موقع
"فوتبول �إيطاليا" �أن طرابزون �سبور قدم عر�ضا بقيمة  5.5مليون
يورو ،للتعاقد مع الإ�سباين �سو�سو ،مع منحه راتبا �سنويا ي�صل
�إىل  15مليون يورو بعقد ميتد لثالث �سنوات .و�أو�ضح املوقع �أن
ميالن دخل يف مفاو�ضات مع الالعب لتمديد عقده الذي ينتهي يف
 ،2019وينتظر قراره النهائي ب�ش�أن البقاء يف "�سان �سريو".

ال يزال الالعب الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،مهاجم نادي ريال مدريد الإ�سباين
متهما بالتهرب من دفع ال�رضائب يف �إ�سبانيا ،وذلك بعد �أن ُوجهت له التهم بالتهرب
ً
من دفع  14.7مليون يورو يف وقت �سابق من ال�صيف احلايل .وقالت �إذاعة "كادينا
كوبيه" الإ�سبانية �إن كري�ستيانو رونالدو قد يواجه عقوبات مغلظة يف حال مل
يتو�صل التفاق مع املدعي العام يف �إ�سبانيا لت�سوية ق�ضية ال�رضائب .و�أو�ضحت �أن
الربتغايل �سيواجه دفع غرامة مالية مرتفعة ج ًدا ُتقدر بـ  75مليون يورو ،وال�سجن
عاما يف حال مل يتو�صل التفاق ودي مع املدعي العام الإ�سباين .و�أ�شارت
ملدة ً 15
�إىل �أن الالعب الربتغايل مثل �أمام املحكمة يوم الإثنني املن�رصم ،ووجهت له نف�س
االتهامات ال�سابقة بالتهرب من دفع  14.7مليون يورو على �أربع جرائم مالية.
واختتمت الإذاعة الإ�سبانية قولها �إن كري�ستيانو يف حال تو�صل التفاق مع املدعي
العام ف�إنه �سوف ُيفر�ض عليه غرامة مالية قدرها  28مليون يورو ،و�سيكون عليه
نظرا لأن الق�ضية لي�ست �إجرامية.
حكم بال�سجن لكن دون تنفيذ ً

يف بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س
فينو�س وليامز تهزم كفيتوفا

حجزت الأمريكية فينو�س وليامز ،امل�صنفة التا�سعة مكانا يف قبل نهائي
مناف�سات فردي ال�سيدات ببطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س� ،أول �أم�س الأربعاء .ففي
دور الثمانية لأخر البطوالت الأربع الكربى هذا العام ،تغلبت وليامز على الت�شيكية
برتا كفيتوفا امل�صنفة  ،13مبجموعتني مقابل جمموعة واحدة بواقع  6-3و3-6
و .7-6كما �صعدت الأمريكية �سلون �ستيفنز �إىل الدور نف�سه بفوزها على العبة
التفيا �أن�ستا�سيا �سيفا�ستوفا امل�صنفة  16بنتيجة  6-3و 3-6و .7-6وكانت
كفيتوفا ،العائدة مل�ستواها بعد �إ�صابة هددت م�سريتها و�أبعدتها خم�سة �أ�شهر،
متقدمة بك�رس للإر�سال يف املجموعة احلا�سمة ،لكن امل�صنفة � 13سمحت لوليامز
بالعودة للمباراة ،وكانت الالعبة الأمريكية هي الأقوى يف ال�شوط الفا�صل.
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لت�صبح �أ�صغر دولة ت�شارك يف تاريخ النهائيات
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ف
الفي
منتخب الر�أ�س الأخ�ضر متلك فر�صة تاريخية لتحقيق �إجناز فريد

�أمر االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)
ب�إعادة مباراة يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
جمعت بني جنوب افريقيا وال�سنغال يف
نوفمرب ت�رشين الثاين  2016بعد �إيقاف
احلكم الذي �أدارها مدى احلياة.
و�أعلن الفيفا يف مار�س اذار �إيقاف احلكم
الغاين جوزيف المبتي مدى احلياة وقال
�إنه تالعب يف فوز جنوب افريقيا 2-1
على ال�سنغال �ضمن مناف�سات املجموعة
الرابعة بالت�صفيات االفريقية يف نوفمرب
.2016
و�أدين احلكم بالت�أثري ب�شكل غري قانوين
على نتيجة املباراة بعدما منح جنوب
افريقيا ركلة جزاء غري �صحيحة بداعي
وجود مل�سة يد قبل نهاية ال�شوط الأول
وال�سماح بهدف �آخر يف ظروف مثرية
للجدل بعد تنفيذ ركلة حرة ب�شكل �رسيع
خالل ت�صفيات ك�أ�س العامل.
ومل يك�شف الفيفا املزيد من التفا�صيل
لكن االحتاد االفريقي للعبة قال وقتها
�إن المبتي منح ركلة جزاء غري �صحيحة اىل
جنوب افريقيا و�أوقفه لثالثة �أ�شهر.
و�صدقت حمكمة التحكيم الريا�ضية
يف وقت الحق على قرار معاقبة المبتي

بااليقاف مدى احلياة.
وقال الفيفا يف بيان يوم االربعاء ”�أمرت
اللجنة امل�رشفة على ت�صفيات ك�أ�س
العامل ب�إعادة مباراة يف الت�صفيات بني
جنوب افريقيا وال�سنغال �أقيمت يف 12
نوفمرب .“2016
وتابع البيان “�سيتم �إعادة املباراة
خالل فرتة املباريات الدولية يف نوفمرب
 2017و�سيتم االعالن قريبا عن موعدها
املحدد.
”طبقا للوائح الفيفا اخلا�صة بك�أ�س
العامل �سي�رسي القرار فورا لكنه �سينتظر
ت�أكيدا من اللجنة املنظمة مل�سابقات
الفيفا خالل اجتماعها املقبل املقرر يف
� 14سبتمرب“.
وقال االحتاد االفريقي �إن المبتي �أدين
”ب�سوء الأداء“ خالل املباراة بعدما ”منح
ركلة جزاء غري �صحيحة بداعي وجود
مل�سة يد رغم �أن الكرة مل تلم�س �أبدا يد
الالعب“.
و�سبق معاقبة احلكم الغاين بااليقاف
�ستة �أ�شهر ب�سبب احت�ساب هدف غري
�صحيح يف مباراة بالدور قبل النهائي
لدوري ابطال افريقيا يف .2010

بعد ف�شل انتقاله لت�شيل�سي و�أر�سنال

بات منتخب الر�أ�س الأخ�رض على �أعتاب
ت�أهل مذهل لك�أ�س العامل لكرة القدم بعد
انت�صارين متتاليني على جنوب �إفريقيا
ومتلك الآن فر�صة تاريخية لت�صبح �أ�صغر
دولة ت�شارك يف تاريخ النهائيات.
ويقطن الر�أ�س الأخ�رض ،وهي �أرخبيل من
اجلزر يف ال�ساحل الغربي لقارة �إفريقيا،
نحو � 500ألف ن�سمة ما يجعلها �أ�صغر مئة
مرة من جنوب �إفريقيا التي تفوق عليها
املنتخب ال�صغري  2-1ذهابا و�إيابا.
وبعد االنت�صارين انتقلت الر�أ�س
الأخ�رض من قاع املجموعة الرابعة لتت�ساوى
يف ال�صدارة مع بوركينا فا�سو.
وقال جاري رودريجيز الذي �سجل

�ضمن �سباق ا�سبانيا للدراجات

ثنائية الفوز على �أر�ض جنوب �إفريقيا
�أم�س الثالثاء" :حلم كل العب �أن ي�شارك
يف ك�أ�س العامل البطولة الأكرب على الإطالق
وال يوجد م�ستحيل".
و�أ�ضاف�" :إذا حتلينا بالإميان وعملنا
بجد يف املباراتني املتبقيتني �سنحقق
احللم والأمر ال يتعلق بحجم الدولة..
احللم م�ستمر و�سرنى ما �سيحدث خالل
�شهرين".
ورودريجيز ،املولود يف هولندا ،واحد
من جمموعة كبرية من الالعبني يف ت�شكيلة
الر�أ�س الأخ�رض ينحدرون من جماعات
املهاجرين يف دول �أخرى مثل فرن�سا
والربتغال والواليات املتحدة وعززوا قوة
املنتخب يف ال�سنوات الأخرية.

ومفتاح ت�أهل الر�أ�س الأخ�رض معلق
مبباراة على �أر�ضها �أمام ال�سنغال يوم
ال�سابع من �أكتوبر املقبل قبل زيارة
بوركينا فا�سو يف اجلولة اخلتامية يف
نوفمرب.وهذه لي�ست �أول مرة ت�ستعر�ض
فيها اجلزيرة ،التي كانت م�ستعمرة
برتغالية ،قدراتها يف اللعبة فقد �أطاحت
من قبل بالكامريون من ت�صفيات ك�أ�س
الأمم الإفريقية .2013
و�شاركت يف البطولة القارية لأول مرة
يف تاريخها يف نف�س العام و�أكملت جناحها
بالو�صول �إىل دور الثمانية.
ومل تخ�رس الر�أ�س الأخ�رض يف ك�أ�س الأمم
 2015لكنها خرجت من دور املجموعات
بعد ثالثة تعادالت متتالية وبلغت املركز
 39يف ت�صنيف االحتاد الدويل (الفيفا).
وكانت قريبة من ملحق الت�صفيات
الإفريقية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  2014يف
الربازيل لكن مت خ�صم نقاط من ر�صيدها
ب�سبب م�شاركة العب موقوف يف �إحدى
املباريات.
وكان املدرب لو�سيو �أنتوني�س ،الذي
�أدى �أغنية ب�شكل مفاجئ يف م�ؤمتر �صحفي
بعد ت�أهل الر�أ�س الأخ�رض لدور الثمانية يف
ك�أ�س الأمم ،مفعما بالعواطف جمددا بعد
انت�صار الثالثاء.
وقال" :فريقنا يف مثل قوة بقية فرق
املجموعة  ..ونتطلع للفوز وكل �شيء
ميكن حدوثه".
وكانت ترينيداد وتوباجو ،التي يقطنها
 1.3مليون ن�سمة� ،أ�صغر دولة ت�شارك يف
ك�أ�س العامل وذلك يف ن�سخة .2006

يف بطولة �أوروبا لكرة ال�سلة

فاردي ال ي�ستبعد الرحيل عن الدوري الإجنليزي نيبايل يقل�ص الفارق مع فروم �سلوفينيا وليتوانيا تتفوقان على فرن�سا و�أملانيا

�أملح جيمي فاردي ،مهاجم لي�سرت �سيتي،
لإمكانية مغادرة الدوري الإجنليزي بعد
ف�شل انتقاله لت�شيل�سي و�أر�سنال خالل
�صيفي  2016و.2017
وقال فاردي يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
"مرتو" الربيطانية�" :أنا �أ�شعر دائما ب�أنني
بعمر  21عاما ولي�س  ،30ولذلك ف�إن
امل�ستقبل �أمامي".
وتابع "رمبا �أفكر يف االحرتاف خارج
الدوري الإجنليزي ،فهذه جتربة جديدة
و�ستطور كثريا من قدراتي ،و�إذا و�صل
يل عر�ضا منا�سبا قد �أوافق على الرحيل".
وحاول نادي �أر�سنال �ضم فاردي يف �صيف
 2016بعدما قاد الثعالب للفوز بالدوري
الإجنليزي للمرة الأوىل يف تاريخه� ،إال �أنه
رف�ض الرحيل عن لي�سرت �سيتي.
كما رغب الإيطايل �أنطونيو كونتي،
املدير الفني للبلوز ،التعاقد معه خالل

�سوق االنتقاالت ال�صيفية الأخرية ،ولكن
ال�صفقة ف�شلت.
وحتدث فاردي عن انتقال زميله يف
لي�سرت ،داين درينكووتر� ،إىل ت�شيل�سي
بقوله" :الالعب كان وا�ضحا ً و�أعلن رغبته
يف الرحيل عن الفريق ،ما دفع النادي
لالنتظار حتى ي�أتي العر�ض املنا�سب
ومن ثم بيعه".
واختتم "درينكووتر �سيواجه مناف�سة
�رش�سة على مركزه يف خط و�سط ت�شيل�سي،
وذلك لأن البلوز �ضم الفرن�سي تيموي
باكايوكو من موناكو ،لذلك �أمتنى
له التوفيق ولكن لي�س يوم ال�سبت
املقبل".
ويحل ت�شيل�سي �ضيفا ً على لي�سرت
�سيتي يوم ال�سبت املقبل على ملعب
"كينج باور" يف اجلولة الرابعة من الدوري
الإجنليزي.

نفى تو�صله �إىل اتفاق مع النادي

�إنيي�ستا يكذب رئي�س بر�شلونة ب�ش�أن متديد عقده
كذب الالعب �أندري�س �إنيي�ستا ،قائد
بر�شلونة الإ�سباين ،رئي�س ناديه جو�سيب
ماريا بارتوميو ،بعدما ك�شف حقيقة
تفاو�ض النادي الكتالوين معه لتجديد
تعاقده الذي ينتهي يف يونيو.2018
وكان بارتوميو قد �أبدى تفا�ؤله ب�ش�أن
م�ستقبل �صانع االلعاب املخ�رضم اندري�س
انيي�ستا ( 33عاما) ،م�شريا �إىل �أن هناك
اتفاق من حيث املبد�أ لتمديد العقد.
وقال بارتوميو" :لدينا اتفاق من حيث
املبد�أ لتمديد العقد ون�أمل يف حتقيق ذلك
يف اال�سابيع املقبلة ( )...انه العب نود ان
ينهي م�سريته هنا وان يقرر متى ي�ضع
حدا لعقده مبعنى بان مننحه عقدا من
دون فرتة حمددة حيث ي�ستطيع جتديده

تلقائيا من �سنة اىل اخرى".
ويف رده على �س�ؤال بخ�صو�ص تو�صله �إىل
اتفاق مع النادي ب�ش�أن متديد العقد� ،أجاب
�إنيي�ستا لدى و�صوله �إىل مطار بر�شلونة
�صباح الأربعاء ،بكلمة "ال".
جدير بالذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل
التي يعلن فيها بر�شلونة التو�صل التفاق
مع احد العبيه حول جتديد العقد دون �أن
يح�صل ذلك ،حيث تكرر هذا الأمر يف م�س�ألة
جتديد عقد الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
�إذ �أعلن النادي الكتالوين التو�صل التفاق
بتجديد عقد مي�سي يف يوليواملا�ضي قبل
�أن يخرج جوردي مي�ستريي ،نائب رئي�س
بر�شلونة ،منذ �أ�سابيع ي�ؤكد �أن الربغوث مل
يوقع على عقده اجلديد حتى الآن.

تقل�ص الفارق الذي يف�صل بني
كري�س فروم مت�صدر �سباق �إ�سبانيا
للدراجات و�أقرب مطارديه كثريا بعد
املرحلة  17ال�صعبة اليوم الأربعاء التي
فاز بها النم�ساوي �شتيفان دينيفل.

وعانى الربيطاين فروم مت�سابق فريق
�سكاي خالل املرحلة ال�صعبة �إىل منطقة
التو دي لو�س مات�شوكو�س ليقل�ص
الإيطايل فين�شنزو نيبايل مت�سابق فريق
البحرين مرييدا الفارق معه يف ال�صدارة
بواقع  42ثانية لي�صبح الفارق احلايل
دقيقة واحدة و 16ثانية.
وحل الإ�سباين املخ�رضم �ألربتو
كونتادور يف املركز الثاين يف املرحلة
 17ليبقي ال�رصاع قائما على القمي�ص
الأحمر ملت�صدر الرتتيب العام.
وتفوق دينيفل مت�سابق اكوا بلو
�سبورت على كونتادور بواقع  28ثانية
يف املرحلة التي امتدت مل�سافة 180.5
كيلومرت من بيادييجو يف �أحوال جوية
�سيئة.

ت�صدر منتخبا �سلوفينيا وليتوانيا
املجموعتني الأوىل والثانية على الرتتيب،
يف مرحلة املجموعات ببطولة ك�أ�س الأمم
الأوروبية لكرة ال�سلة.
وانتزع منتخب �سلوفينيا انت�صاره
اخلام�س على التوايل يف املجموعة الأوىل،
التي تقام مبارياتها بالعا�صمة الفنلندية
هل�سنكي ،عقب فوزه الثمني 95/78
على نظريه الفرن�سي� ،أول �أم�س الأربعاء.
وقاد النجم املخ�رضم ،جوران دراجيت�ش،
املنتخب ال�سلوفيني للفوز باملباراة،
بعدما �سجل  22نقطة ،بالإ�ضافة لقيامه
بثماين متريرات حا�سمة ،فيما �أحرز الالعب
ال�شاب ،لوكا دون�سيت�ش 15 ،نقطة ،وقام
بت�سع متابعات.
وحتدث دون�سيت�ش عن زميله
دراجيت�ش ،الذي يعتزم اعتزال اللعب
دوليا عقب انتهاء البطولة ،قائال�" :إنه
العب من نوع خا�ص ..و�أظهر �أنه �أحد
�أف�ضل العبي البطولة بالفعل".
و�أ�ضاف دون�سيت�ش�" :إنه قائد حقيقي،
ونحن حمظوظون للغاية باللعب بجواره،
لأن ب�إمكانه القيام بكل �شيء".
من جانبه� ،أحرز ناندو دي كولو 16
نقطة مل�صلحة املنتخب الفرن�سي،
ولكنها مل تكن كافية ليتفادى الفريق
تلقي خ�سارته الثانية يف املجموعة ،مقابل
ثالثة انت�صارات ،ليحتل املركز الثالث يف
جدول الرتتيب.
ومن املقرر �أن يلتقي منتخب فرن�سا
مع نظريه الأملاين ،يف �إ�سطنبول الرتكية،
بدور ال�ستة ع�رش للم�سابقة ،الذي �سيبد�أ
يوم ال�سبت القادم.
واحتل املنتخب الأملاين املركز الثاين
يف املجموعة الثانية ،عقب خ�سارته
� 72/89أمام املنتخب الليتواين ،الذي
�ضمن ال�صدارة ،بعدما حقق فوزه الرابع
مقابل خ�سارة وحيدة.
و�شهدت املباراة ت�ألق النجم الليتواين،
جونا�س فاالنت�شيوناز ،املحرتف بدوري

املحرتفني الأمريكي (�إن بي �إيه) ،حيث
قاد منتخب بالده حل�سم املباراة ل�صاحله،
بعدما �سجل  27نقطة وقام بـ 15متابعة،
فيما �أحرز زميله مانتا�س كالنيتي�س ع�رش
نقاط ،وقام بت�سع متريرات حا�سمة.
يف املقابل� ،أحرز ديني�س �رشودر 26
نقطة مل�صلحة منتخب �أملانيا ،الذي تكبد
خ�سارته الثانية يف املجموعة مقابل ثالثة
انت�صارات.
ويلتقي يف وقت الحق ،منتخبا اليونان
وبولندا ،حيث ينال الفائز منهما بطاقة
الت�أهل الأخرية للأدوار الإق�صائية عن
املجموعة الأوىل ،يف حني يواجه منتخب
فنلندا ،الذي �ضمن احل�صول على املركز
الثاين يف املجموعة ،نظريه الأي�سلندي،
الذي ودع البطولة ر�سميا.
ويلعب منتخب �إيطاليا مع نظريه
اجلورجي يف وقت الحق ،باملجموعة
الثانية ،التي ت�شهد لقا ًء �آخر يجمع بني
ا�رسائيل" و�أوكرانيا.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (اخلام�س)

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

حقائق وغرائب عن بع�ض الب�شر

جزيرة للرجال فقط. .
جزيرة �أثيو�س يف بحر �إيجه يبلغ تعداد �سكانه حوايل ثالثة �آالف رجل معظمهم
من الرهبان .وقد حرم ه�ؤالء الرهبان دخول لن�ساء لهذه اجلزيرة حتى �أنهم
مينعون دخول �إناث احليوانات .ومن الغرائب �أن ملكة النم�سا اليزابيث �أ�رصت
على زيارة هذه اجلزيرة ,فحملت على حممل خا�ص حتى ال مت�س قدماها تلك
اجلزيرة.يجدر بالذكر انه مينع منع ًا بات ًا دخول الإناث اىل دير دبر بيزن يف
نفا�سيت �رشق ا�سمرا ،وهو مكان خم�ص�ص ل�سكن للرهبان،
�أعظم هروب من ال�سجن. .
هروب(� )11000سجني تعترب �أعظم عملية هروب من ال�سجن يف التاريخ ,
وذلك يف عام 1979م عندما قام الكولونيل الأمريكي �أرثر �سيمونز ترافقه فرقة
م�ؤلفة من  14رج ً
ال اقتحام �سجن( ق�رصي) يف مدينة طهران ب�إيران بهدف حترير
�شخ�صني �أمريكيني  .وقد اغتنم هذه الفر�صة حوايل(� )11000سجني وهربوا من
ال�سجن تلك املنا�سبة.
�إن�سان بال �أ�سنان. .
الكابنت هرني �إيبلي من مدينة كاون�سل بالن�س بوالية �أيودي الأمريكية ,ولد
وعا�ش ومات ومل يعرف نعمة الأ�سنان  ,حيث عا�ش كل حياته دون �أن تنبت
له �أ�سنان.
�أ�ضخم رجل. .
هو الأمريكي �ألربت جاك�سون من فلوريدا الأمريكية �إذا كان وزنه  357كيلو
جرام وحميط خ�رصه  2’95مرت ًا عندما كان عمره  42عاما.
�سرقة عظيمة . .
�أعظم �رسقة يف العامل متت يف بنك �أملانيا املركزي ,وقد وقعت ال�رسقة
عام 1945م �إثر هزمية �أملانيا احلرب العاملية الثانية �إذا قدرت امل�رسوقات
حوايل( )2500مليون دوالر( ح�سب القيمة يف ذلك الوقت)؟
عائلة رجالية . .
يوجد يف بلدة غيجون ب�أ�سبانيا عائلة بو�سان الكبرية  . .هذه العائلة تتميز
ب�أنها مل ترزق منذ �أكرث من مائة �سنة �أي بنت  . .فكل املواليد املتتابعني
ذكور.
ر�سالة عجيبة. .
�أق�رص ر�سالة يف التاريخ تلك التي كتبها الفنان الهندي غانغرام �سوين على
حبة �أرز .فقد ا�ستغرقت كتابة هذه الر�سالة �شهر ًا كامال وهي مكونة من  42كلمة
مكتوبة يف � 25سطر ًا.

معلمة �أمريكية متوت… من �شدة ال�ضحك

هل تعلم حني نقول“ :لقد مت من
ال�ضحك” ،مل تعد جمرد ا�ستخدام
لغوي للإطراء على ما ي�ضحكنا ،بل
�صارت حقيقة .حيث
لقيت امر�أة حتفها بعد
�ضحك “ه�ستريي”.
�صحيفة
و�أكدت
“نيويورك تاميز"،
�أن معلمة �أمريكية،
بعد نوبة �ضحك
متوا�صلة مل ت�ستطع
الإم�ساك
فيها
بنف�سها ،انزلقت من علو �شاهق وماتت
على الفور .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
“�شارون ريغويل البالغة من العمر
 50عاما ،ماتت ،خالل وجودها فوق
�إحدى ال�رشفات ،وكانت ت�ضحك بقوة
�شديدة فوقعت من على ال�رشفة لعدم
متكنها من �ضبط نف�سها”.

وقالت ال�صحيفة �إن املعلمة كانت
يف رحلة �إىل املك�سيك مع عائلتها،
وقال �شقيقها الذي كان برفقتها:
“بد�أت يف ال�ضحك
وعندما
بقوة،
تراجعت بر�أ�سها
�إىل الوراء فقدت
توازنها و�سقطت،
وعانت من �إ�صابات
عديدة يف ج�سدها
ودماغها” .و�أكّ دت
عائلتها انها مل
تكن بحال �سكر �أو ما �شابه ذلك .كانت
فقط ت�ضحك.
وتربعت العائلة ب�أع�ضاء املعلمة،
�إىل � 5أ�شخا�ص ،حيث قال �شقيقها:
“لقد وهبنا �أع�ضاءها ملن يحتاجون
لها” ،لقد كانت �شقيقتي �شخ�صا حمبا
للحياة وكرمية يف حياتها.

م�صدران
قال
العقارات
بقطاع
�إن جمموعة ي�سيطر
امللياردير
عليها
ميخائيل
الرو�سي
جوت�سريييف وعائلته
تبيع حمفظة �أ�صول
قيمتها  400مليون
دوالر تت�ضمن املبنى
املكتمل الوحيد يف
رو�سيا من ت�صميم
زها حديد.
وتت�ضمن حمفظة �سافمار اململوكة
لعائلة جوت�سريييف بنك بي ا ند

ان الذي يعاين بح�سب وكالة فيت�ش
للت�صنيف االئتماين من تناق�ص
ال�سيولة .وقالت �سافمار �إنها تدر�س

ملياردير رو�سي يبيع برجا من ت�صميم زها حديد

�إ�صطباحة

اقوال و معلومات
*

كن
«
يف
عظيما
حياتك  ..وواجه
التحديات
كل
التي ت�صادفك  ..وال
تهرب من املواجهات
 ..لأنها من ت�صيغ عقلك
و�شخ�صيتك».
* «ر�ؤيتك ال�سلبية لنف�سك
�سبب ف�شلك يف احلياة .و
ر�ؤيتك الإجابية لنف�سك تدفعك
دائما �إىل النجاح!».
* «قوام القيادة الثقة ،و�أ�سا�سها
امل�صداقية  ،ودعامتها الر�ؤية
الوا�ضحة ،وعمودها امل�س�ألة!».
* «كن كال�صخرة يف التزامك
مببادئك ،وكاملاء يف مرونته يف
�أن ين�سكب يف �أوعية خمتلفة ويتبدل
�شكله دون �أن تتبدل تركيبته!».
* «لي�ست ال�صداقة البقاء مع
ال�صديق وق ًتا �أطول ،ال�صداقة هي
�أن تبقى على العهد ،حتى و�إن طالت
امل�سافات �أو ق�رصت!».
* «�أ�شد الأعمال ثالثة :اجلود من
قلة ،والورع يف خلوة ،وكلمة
احلق!».
َ
«عليك �أن تعلم نف�سك بنف�سك
*
ال احد �سي�صعد بك �إىل القمة ما مل
ناجحا!».
تقرر ذلك ،قرر �أن تكونَ
ً
* «التظن الكره يجعلك
�أقوى،واحلقد يجعلك �أذكى،
حمرتما،
و�أن الق�سوة جتعلك
ً
هي
العظيمة
فالنفو�س
تظل
املت�ساحمة،التي
تبتلع حماقات الآخرين و
�أخطائهم!».
* «�إن التاريخ ال يتذكر
من يرتدي مالب�س
ثمينة ،و�إمنا من
يعمل من �أجل
�أفكار ثمينة!».
�ضخ �أموال يف الوحدة.
وردا على �س�ؤال عما �إذا كان بيع
حمفظة العقارات مرتبط بامل�شكالت
املالية للبنك قال متحدث با�سم
�سافمار �إن املجموعة ت�سعى منذ فرتة
طويلة لبيع �أ�صول غري �أ�سا�سية لكنها
لن تبيعها بخ�صم.
وقال امل�صدران �إن �سافمار قدمت
الأ�سبوع املا�ضي عر�ضا مل�ست�شارين
عقاريني جلذبهم �إىل املحفظة التي
ت�ضم � 900أ�صل خمتلف.
والأ�صل الأعلى قيمة من بينها،
بح�سب وثيقة ل�سافمار اطلعت عليها
رويرتز ،هو برج دومينيون الإداري
بجنوب �رشق مو�سكو الذي �صممته
حديد.

احلج يجمع بني �شقيقني بعد فراق دام  15عاما

بعد فراق  15عاما بني الأخوة '�سم '
ري
و'ب�رشى' ب�سبب وهجرة الأخ �إىل ا�سرتاليا،
تف�أجات حاجة فل�سطينية من ذوي �شهداء
فل�سطني يف �ضيوف برنامج خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
للحج والعمرة ب�أخيها '�سمري' وهو يتكئ
يف جمل�س خميم احلجاج مبنى ،وفا�ضت
م�شاعر احلاجة الفل�سطينية 'ب�رشى' ومل
متتلك عربتها حماولة الهرولة �صوب
�أخاها.
وبدموع الفرح التي خالطها احلزن امتزجتا يف عيون الأخوة بعد �أن غيبتهم
�أهوال وويالت احلرب واملعارك جمعتهم خميم حجاج برنامج خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة مب�شعر منى.
تقول 'ب�رشى'  :الزلت �أتذكر اللحظة الأخرية التي جمعتني ب�أخي  ،وكنت
حري�صة على �أال �أن�ساها حيث ا�ستمريت �أتذكرها بني احلني والآخر ،واحلمد لله
اليوم ويف �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك ويف �أطهر البقاع  ،جنتمع �أنا و�شقيقي
حاجني لله نلتقي ونرى بع�ضنا البع�ض من جديد.
من جانبه قال '�سمري' كدت �أن �أ�صل �إىل مرحلة من الي�أ�س �أن �أرى �أختي ،فالف�ضل
لله ثم خلادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود �أن هي�أ
احلج والفر�صة للم ال�شمل بيينا.
و�أو�ضح �أنه مل يكن هناك �أي تن�سيق بينه وبني �أخته على �آداء منا�سك احلج
قائال ':طرت من الفرح و �أن �أ�سمع �أن �أختي يف 'منى' وظللت طول �ساعتني �أبحث
هنا وهناك على خميمات برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز للحج والعمرة ذوي �شهداء فل�سطني على حرارة ال�شم�س العالية .
ووختم حديثه بتقدمي ال�شكر للقائمني على الربنامج ويف مقدمتهم خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز والعاملني الذي بذلوا اجلهد
الكبري يف الإت�صال والبحث حتى و�صلت �إىل �أختي.

برجك اليوم!..

تقابل مواقف ال ميكن
نف�سك عن كل ما هو قدمي
الآخرين – فمن

احلمل /ي�أتي اليوم م�صحوبًا ببع�ض امل�شكالت ،ف�سوف
التغلب عليها �إال من خالل تغيري ر�ؤيتك للأمور .اف�صل
ومعروف ،وتطلع لكل ما هو جديد .توخ احلذر عند لوم
أخطاء � ً
أي�ضا� .إذا كنت متفتحً ا
املمكن �أن تكون قد ارتكبت � ً
جتاه الأ�شياء اجلديدة ،ف�سوف تتعلم املزيد عن نف�سك.
الثور /تبدو الأمور يف �صاحلك اليوم ،فا�ستغل املوقف
من هذه
لالنتهاء من امل�شروعات املعطلة ولبدء م�شروعات جديدة فور االنتهاء
اخلطوة .ثقتك م�صدر لإلهام الآخرين ،خا�صة الذين يعملون معك .هذا يجعلك ت�شعر بتقدير الآخرين
أثرا �إيجابيًا والنجاح.
لك ،وي�ساعدك على فهم �أن كل الذي حتتاجه موجود بحيث ت�ستطيع ترك � ً
اجلوزاء /ال ت�صاب بخيبة �أمل كبرية مع �سري جمريات الأمور اليوم ،فعلى الرغم من خططك ،ف�إنك
لن تتمكن من �إجناز الكثري .قاوم الرغبة يف لوم الآخرين �إذا �سارت الأمور �ضد رغبتك .توقعاتك غري
الواقعية قد ت�صيبك بخيبة الأمل .على �أية حال ،ال تي�أ�س ،ولكن ا�ستغل الفر�ص التي ال تزال معرو�ضة.
بد ًال من تنفيذ كل �شيء بالقوة ،واجه الأ�شياء ب�شيء من التوا�ضع.
ال�سرطان /ا�ستعد لكل ما هو غري متوقع ،فاملفاج�آت ال�سارة يف انتظارك .فوق ذلك� ،شريك حياتك
يحتفظ ب�شيء خا�ص لك ،ولكن ال جتعل توقعاتك ترتفع �أكرث من الالزم ،وكن �شكو ًرا على كل ما تتلقاه.
�سوف يتفاعل الأ�صدقاء معك ب�إيجابية ،و�سوف يقدرك ال�شركاء املحتملني و�سوف يت�أثرون بالطريقة
الرباقة التي تتعامل بها.
الأ�سد /اذا كنت ترغب يف النجاح ويف حتقيق �شيء ذو قيمة ،فحان الوقت �أن تتحالف مع الآخرين،
قد يكونوا �أقرباء �أو �أ�صدقاء �أو زمالء يف العمل .ال تدع الفر�صة تفوتك ،فيجب عليك االنتفاع من هذه
الفر�صة وبذل جمهود .من املحتمل �أن تنقلب عليك الأمور التي مل حت�سمها بعد عندما ال تتواجد الفر�ص
ال�سانحة والظروف املب�شرة املتاحة الآن.
ً
جديدا وتتقدم بخطوات نوعً ا ما متثاقلة يف حتقيق طموحاتك ،ولذلك
العذراء /لقد اتخذت م�سا ًرا
ودِّع ما�ضيك وما يتعلق به وال تنظر �إىل الوراء .احتفظ فقط بالذكريات اجلميلة دون التقيد بها َّ
و�سخر
تركيزك وطاقتك ملا هو يف انتظارك .اجل�أ �إىل اخلربات واملعارف القدمي منها واحلديث مل�ساعدتك يف
م�سارك اجلديد.
امليزان /الأ�شخا�ص يف حميط العمل يتعاملون ب�إيجابية خا�صة معك؛ فانتفع من هذه الفرتة ملواجهة
امل�شاكل ال�صعبة مع فريقك وبالتايل االقرتاب �أكرث من هدفك� .سوف ت�ساعد الديناميكية التي تنمو بني
الفريق على الوقوف ب�صالبة �أمام �أ�صعب التحديات والو�صول م ًع ًا �إىل النجاح.
العقرب /حالتك البدنية والذهنية يف �أح�سن حال ،لذا لديك ت�أثري �إيجابي كبري على الآخرين الذين
يالحظون مدى �إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة� .سوف تنف ُـذ احلما�سة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه
وت�ؤثر فيه ،فتجدهم خري عون وم�ساعد لك يف تنفيذ وحتقيق �أهدافك التي ظننت �أنها لن تتحقق .انتفع
من تلك الطاقة ال�صادرة منك قبل �أن يفوت الوقت ومير دون ذلك.
القو�س /الكثري من املو�ضوعات يف الوقت احلايل ال ت�سري بال�سال�سة التي خططت لها ،ورمبا يجب عليك
قبول الأ�شياء التي ال ت�ستطيع تغيريها .ال ت�سمح خليبة �أملك �أن متنعك من التقدم ،وركز على ما هو �آت،
وحتى �إن ا�ستغرق الأمر ً
زمنا �أطول ،ف�سوف ت�صل �إىل هدفك بالإ�صرار وال�صرب.
ؤخرا وال ت�ستطيع الو�صول �إىل �أية قرارات ،ت�ستطيع الآن ر�ؤية
اجلدي �/إذا كانت ال�شكوك ت�ساورك م� ً
الأ�شياء يف �ضوء �أو�ضح� .أنت ت�شعر بالتوازن الكايف الذي ميكنك من ح�صاد اخلري كنتيجة لأي قرار تتخذه.
�أنت الآن قادر � ً
أي�ضا على ر�ؤية امل�شكالت من منظور خمتلف وقد جتد حل و�سط يقبله جميع الأطراف.
الدلو /الأمر يزداد �صعوبة يف العمل ،لذلك يجب �أن تقبل عرو�ض امل�ساعدة من زمالئك حتى يقل جبل
العمل الذي يقبع �أمامك تدريجيًا �إىل �أن ي�صبح مهامًا ميكن التعامل معها .تت�سم حياتك اخلا�صة بعدد من
النزاعات .ال تدع الأمر ي�صيبك بالإحباط ،حتى و�إن واجهت الأ�سو�أ اليوم .انتظر قلي ًال ،لأن احلل ي�أتي من
الداخل يف بع�ض الأحيان .ال تقلل من �أية �أعرا�ض ج�سدية قد حت�س بها .ابحث عن ال�سبب.
احلوت /يف هذه اللحظة �أنت تريد الكثري يف نف�س الوقت؛ خذ خطوة �إىل الوراء ،و�إال ف�إن الأمور �سوف
تتعقد يف العمل .قد يتحول الزمالء ً
بعيدا عنك .يف حياتك اخلا�صة ،قد يفيد �أن متار�س بع�ض �ضبط
النف�س � ً
أي�ضا ،و�إال ف�سوف ي�ساء فهمك .اقبل �آراء �شريك حياتك و�أ�صدقائك بهدوء .للتوتر �أثر وا�ضح على
�صحتك؛ مار�س بع�ض الريا�ضة وخذ فرتات راحة ب�صفة يومية لتجد ال�سالم الداخلي.
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