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ال�سنة الرابعة والع�رشين
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الثمن ( )2نقفة

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

اجتماع للمهنيني ال�صحيني واالدارات بكرن
امل�ؤ�س�سات ال�صحية تلعب دورا فاعال يف ت�أمني �صحة املجتمع و�سالمة االمومة والطفولة
افاد اجتماع �شارك فيه املهنيون
ال�صحيون واالدارات وغريهم من
ال�رشكاء يف مديرية كرن ب�أن
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف املديرية
تلعب دورا فاعال يف ت�أمني �صحة
املجتمع عموما وت�أكيد �سالمة
االمومة والطفولة ب�شكل خا�ص.
ويف التقرير الذي قدمه
امل�ؤ�س�سات
يف
امل�سئولون
ال�صحية يف املديرية مت التو�ضيح
بان اجلهود التي جرت بتعاون
املجتمع ملحاربة العادات
ال�ضارة اتت بنتائج مثمرة كما
ان دورات املياه التي اقيمت
يف القرى املختلفة �ساعد على

فرع املر�أة باجلنوبي ي�شرح لع�ضويته
بعدي خاال خمرجات امل�ؤمتر ال�سابع لالحتاد
عقد االحتاد الوطني للمر�أة فرع
االقليم اجلنوبي اجتماعا حول
خمرجات امل�ؤمتر ال�سابع مع عدد
من الع�ضوات النا�شطات يف مديرية
عدي خاال.واو�ضحت م�س�ؤولة الفرع
ال�سيدة ابرا�ش هبتاي يف االجتماع
تقيم الن�شاطات ملخرجات امل�ؤمتر
ال�سابع والنجاحات واوجه الق�صور
وابرز التحديات التي واجهت االحتاد
خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية

وا�شارت ال�سيدة ابرا�ش ان االحتاد
يبذل جهود جبارة ملنع زواج القا�رصات
والقيام بعقد �سمنارات توعوية تهدف
ايل رفع وعي املراءة وخروجهن من
دائرة التكالية باال�ضافة ايل ان االحتاد
�سيقوم بادخال برامج �سجالت امليالد
وقدمت يف االجتماع اراء وتو�صيات
من بينها موا�صلة ال�سمنارات التوعوية
لل�شابات ومنحهن الفر�ص عرب الدورات
الت�أهيلية.

نظم �سمنار لطالب كلية ا�سمرا
العامة العداد املعلمني  ،تناول
تقوية دور م�شاركة املر�أة.
ال�ش�ؤون
م�س�ؤولة
واو�ضحت
ال�سيا�سية والتنظيمية يف االحتاد
الوطني للمر�أة فرع االقليم االو�سط
الرائد /تعبي كنديا ،يف ال�سمنار� ،إن
احلكومة تقوم بجهود حثيثة حلماية
حقوق املر�أة و�ضمان م�شاركتها
يف كافة املجاالت ،وحثت املر�أة

الدراك ،ان التعليم �سبب كل التطور
وامل�شاركة فيه بقوة.
وقالت "ان املر�أة االرترية قامت
ببطوالت يف الن�ضال اىل جانب
الرجل لتحقيق اال�ستقالل والدفاع عن
ال�سيادة ،م�شددة على �أهميتها لبناء
البالد وحت�سني احلياة املعي�شية
للمواطنني.
وتناول ال�سمنار املر�أة والتعليم
والعالقات اجلن�سية وا�رضارها وزواج
القا�رصات وخطورته.

تخفي�ض ن�سبة اال�صابة باالمرا�ض
هذا اىل جانب العمل على متابعة
برامج التطعيم.
كما حتدث التقرير عن اجلهود
التي جرت للوقاية من مر�ض
املالريا وحمالت التطعيم �ضد
احل�صبة وتفعيل قنوات املعلومات
ال�صحية واجراء الفحو�ص والتحليل
الطبية ملوارد مياه ال�رشب.
من جانبه او�ضح مدير مديرية
كرن ال�سيد /زرازقي داويت بان
ادارته على ا�ستعداد للتعاون
من اجل ت�أكيد ا�ستمرار الربامج
ال�صحية م�شيدا بدور العاملني يف
القطاع ال�صحي يف ت�أكيد �صحة

املجتمع.
كما حتدث يف االجتماع م�سئول
فرع وزارة ال�صحة باقليم عن�سبا
ال�سيد ك�ستي برهان �سلمون م�شريا
اىل ان اهتمام املهنيني ال�صحيني
مبهامهم يعك�س مدي االخال�ص
للمهنة وم�ؤكدا بان الوزارة �ستعمل
على توفري معدات العمل الالزمة.
هذا وتقدم امل�شاركون بعدة
تو�صيات من بينها :االهتمام بنظافة
البيئة خا�صة يف املدار�س من اجل
منع انت�شار االمرا�ض والعمل على
ت�شجيع الفح�ص الطوعي وتنظيم
دورات ت�أهيلية للعاملني ال�صحيني
يف ال�ضواحي.

ندوة تنويرية لرفع وعي الطالب بالقطاع ال�سياحي يف االو�سط

�سمنار لطالب كلية ا�سمرا العامة العداد املعلمني

ا�سبوعا �صحياً
مكتب ال�صحة بحقات ينظم ً

نفذت يف مديرية حقات برامج �صحية
تهدف اىل ت�أمني �صحة الأمومة والطفولة
حتت �شعار " الوالدة حتت ا�رشاف املهنيني
ال�صحيني ل�ضمان �صحة الأم ومولودها.
وا�شتمل اال�سبوع ال�صحي الذي نظمه
مكتب ال�صحة يف املديرية على ندوات
تنويرية حول فائدة لنب االم والر�ضاعة
الطبيعية واهمية الوالدة حتت ا�رشاف
الطبيب وكيفية االرتقاء بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية واملهنيني ال�صحيني .كما جرت
حمالت توعية يف كل ال�ضواحي وم�سريات
طالبية.
ويف مرا�سيم اختتام اال�سبوع ال�صحي

التي جرت يف الـ  31من مار�س حتدث
م�سئول وزارة ال�صحة يف املديرية ال�سيد
قربم�سقل قربهيوت حيث ا�شار اىل ان وجود
جمتمع معافى يتطلب �ضمان �صحة االمومة
والطفولة م�ؤكدا العمل يجري با�ستمرار
ملحاربة ختان االناث وت�شجيع التربع
بالدم ومتابعة تطعيم االمهات واالطفال
بحكم ان هذا الربامج هي التي ت�ضمن �صحة
االم وبالتايل �ضمان �صحة املجتمع.
هذا وا�شاد ال�سكان باهتمام وزارة
ال�صحة ب�صحة االمومة والطفولة م�ؤكدين
ا�ستعدادهم للتعاون من اجل تنفيذ الربامج
ال�صحية.

نظم فرع ال�سياحة بادارة االقليم
االو�سط ،ندوة تنويرية با�أهمية
القطاع ال�سياحي ،بهدف توعية
الطالب� .شارك يف هذه الندوة التي
عقدت يف الـثالث من ابريل اجلاري
طالب مدر�سة ا�سمرا الثانوية.
ففي الندوة التي حتدثت فيها
م�س�ؤولة فرع املعلومات والتعبئة
بال�سياحة ال�سيدة /ايل�سا ر�ؤ�سوم
ا�شارت اىل ان الن�شاط ال�سياحي
له ت�أثري على احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية والبيئية
والثقافية  ،وهو قطاع اقت�صادي
نظيف حيث او�صت ال�شباب عامة
والطالب خا�صة بحماية الآثار
واملواقع التاريخية .
وقالت ال�سيدة /ايل�سا" ان
ارتريا تتمتع مبوارد �سياحية
كبرية ،ينبغي ان نعمل على جذب
ال�سياح اىل بالدنا ،م�شرية اىل
اجلهود اجلارية لالرتقاء بالقطاع
ال�سياحي يف كافة املجاالت.
من جانبه ا�شار مدير مدر�سة ا�سمرا

الثانوية اال�ستاذ ،ار�أيا قربظادق،
اىل ان مثل هذه املحا�رضات
التنويرية حول ال�سياحة تنظم
للمرة اخلام�سة داعيا الطالب
لال�ستفادة من هذه املعلومات.
واكد الطالب ا�ستعدادهم لرتجمة
املعلومات التي وجدوها على

ال�صعيد العملي.
ت�أتي هذه الندوة يف اطار حملة
تنويرية ينظمها ق�سم ال�سياحة
بادارة االقليم االو�سط يف املدار�س
الثانوية خالل الفرتة من الـ23
من مار�س وحتى الـ 30من ابريل
اجلاري.

�سكان قونيا ي�شيدون باخلدمات ال�صحية

ا�شاد �سكان قونيا باجلهود
االيجابية للكادر ال�صحي ل�ضمان
�صحة املواطنني.
واو�ضح ال�سكان ان ار�ساء
اخلدمات االجتماعية وخا�صة
ال�صحية احدثت تغيريا ملحوظا
يف حياتهم ،وان اخلدمات التي
يقدمها الكادر ال�صحي بالذهاب
اىل القرى خلقت ارتياحا خا�صة
لالمهات وامل�سنني واالطفال.
وا�شار ال�سكان اىل تنامي

الوعي ال�صحي نتيجة حمالت
التعبئة ال�صحية وم�ساهمتها
خلف�ض االمرا�ض ومنكافحتها.
وقال م�س�ؤول مركز قونيا
بهبلوم
ال�شاب
ال�صحي
طعومزقيانهم يقومون بالتحرك
اىل القرى للتوعية ال�صحية
ال�صحية
اخلدمات
وتقدمي
ومكافحة املالريا اىل جانب
اخلدمات املقدمة يف املركز
ال�صحي.
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ملك ا�سبانيا يزور لبنان بعد مقتل جندي يف القوة الدولية تركيا :تربئة املتهمني بق�ضية
"املطرقة" والنيابة ت�سعى للطعن

دعا العاهل اال�سباين
امللك فيليب ال�ساد�س اول
ام�س الثالثاء اىل "ال�سالم
واالن�سجام" اثناء زيارته
لبنان حيث من املقرر ان
يزور االربعاء منطقة احلدود
مع ا�رسائيل بعد مقتل جندي
ا�سباين يعمل يف قوات حفظ
ال�سالم "اليونيفيل" يف ق�صف
مدفعي ا�رسائيلي.
وتاتي زيارة امللك اال�سباين
التي تعد االوىل اىل لبنان
منذ توليه عر�ش بالده يف يونيو
املا�ضي ،يف اعقاب حتقيق ا�سباين
ا�رسائيلي م�شرتك يف مقتل اجلندي
فران�سي�سكو توليدو ( 36عاما) يف 28
من يناير.
ويف بداية زيارته التي ت�ستمر
يومني ،ا�شاد امللك باجلندي توليدو
و 12جنديا ا�سبانيا اخرين قتلوا
خالل ال�سنوات املا�ضية يف لبنان

اثناء عملهم يف قوات حفظ ال�سالم.
وقال العاهل اال�سباين يف كلمة يف
بريوت ان "التزام ا�سبانيا باهداف قوة
حفظ ال�سالم هذه ثابت وحازم".
وجاء يف كلمته التي ن�رش الق�رص
ن�صها باال�سبانية "ولذلك �سنوا�صل
دعم القوات امل�سلحة اللبنانية من
خالل م�شاركتنا يف قوات االمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان".

وعقب لقائه رئي�س الوزراء
اللبناين متام �سالم الثالثاء،
يزور فيليب اجلنود اال�سبان
املنت�رشين يف اطار قوة
اليونيفيل يف منطقة مرجعيون
اجلنوبية.
وكانت ا�سبانيا وا�رسائيل
اتفقتا على اجراء حتقيق
م�شرتك يف مقتل اجلندي
اال�سباين.
وتنت�رش قوة االمم املتحدة
املوقتة حلفظ ال�سالم منذ
العام  1978اثر احتالل ا�رسائيل اجزاء
وا�سعة من جنوب لبنان .وتو�سعت
مهماتها يف العام  2006بعد �صدور
القرار  1701الذي و�ضع حدا حلرب
مدمرة ا�ستمرت  33يوما بني حزب
الله وا�رسائيل.
ويبلغ عديد القوة الدولية نحو
� 10آالف جندي ينتمون اىل  36دولة،
بينهم حوايل  600جندي ا�سباين.

قال م�س�ؤول �أمريكي "�إن وزارة
اخلارجية الأمريكية قد تو�صي
خالل ب�ضعة �أيام برفع كوبا من
قائمة الواليات املتحدة للدول
املتهمة برعاية الإرهاب يف حترك
رئي�سي نحو التقارب قبل قمة لدول
ن�صف الكرة الأر�ضية الغربي هذا
الأ�سبوع.
وكان الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما قد �أمر نهاية العام املا�ضي
مبراجعة و�ضع كوبا يف القائمة بعد
الإعالن عن انفراجة دبلوما�سية مع
هافانا ،وتعهد بالتحرك ب�رسعة
ما �أن يت�سلم تو�صية وزارة اخلارجية
الأمريكية.
ومن املقرر �أن يتوجه �أوباما
الأربعاء يف جولة ت�شمل جامايكا ثم
بنما حيث �سي�شارك يف قمة الأمريكتني
التي تعقد يومي  10و 11من ال�شهر
اجلاري ويلتقي وجها لوجه مع
الرئي�س الكوبي را�ؤول كا�سرتو.
وكان �أوباما وكا�سرتو ت�صافحا
للحظات يف جوهان�سبورغ بجنوب
�أفريقيا يف  2013على هام�ش

م�شاركتهما يف جنازة
رئي�س جنوب �أفريقيا
نيل�سون
ال�سابق
مانديال.
وقال م�س�ؤول �أمريكي
قريب من املو�ضوع
�إن وزارة اخلارجية
الأمريكية قد تر�سل
تو�صيتها �إىل �أوباما
بعد يومني تدعو فيها
�إىل رفع كوبا التي
يحكمها �شيوعيون من القائمة.
ويف وقت �سابق قال بن رود�س نائب
م�ست�شار الأمن القومي بالبيت الأبي�ض
�إن مراجعة وزارة اخلارجية تقرتب
من نهايتها ،لكنه مل يتمكن من التكهن
بالتوقيت.
وميثل وجود كوبا يف القائمة
الأمريكية للإرهاب حجر عرثة يف
جهود هذا البلد ال�ستعادة العالقات
و�إعادة فتح ال�سفارات.
وقال امل�س�ؤول �إن وا�شنطن وهافانا
تقرتبان من حل عقبة رئي�سية �أمام
ا�ستكمال املراجعة ،وهو طلب �أمريكي

ب�ضمانات مكتوبة من كوبا بعدم دعم
الإرهاب .وقدمت كوبا يف املقابل طلبا
�إىل الواليات املتحدة.
من ناحية �أخرى قالت وزارة
اخلارجية الأمريكية الثالثاء �إن وزير
اخلارجية جون كريي قد يجتمع مع
وزير اخلارجية الكوبي يف قمة دول
ن�صف الكرة الأر�ضية الغربي هذا
الأ�سبوع يف بنما.
ومنذ  1977تقيم الواليات
املتحدة وكوبا اللتان قطعتا
عالقاتهما الدبلوما�سية يف ،1961
�شعبتني لرعاية امل�صالح بدال من
ال�سفارتني.

اخلارجية الأمريكية قد تو�صي برفع كوبا من قائمة الإرهاب

بر�أت حمكمة تركية 62
ع�سكريا ،هم �آخر املتهمني
الذين �سجنوا يف ق�ضية "املطرقة"
املتعلقة مب�ؤامرة لالنقالب على
الرئي�س رجب طيب �أردوغان
عندما كان رئي�سا للوزراء يف
 ،2003و�أعلنت النيابة العامة
عزمها الطعن يف �أحكام براءة
ا�ستفاد منها  236متهما يف هذه
الق�ضية.
وقال القا�ضي -الذي بر�أ
املتهمني الـ� - 62إن بع�ض
الأدلة الرقمية املقدمة يف
الق�ضية "غري مقبولة" ،و�أو�ضح
�أحد حمامي الدفاع لرويرتز �أن
الأدلة الرقمية اعتربت "عدمية
الفائدة لأنها ت�ضمنت ت�ضاربا
زمنيا كبريا".ومن هذه الأدلة
املت�ضاربة نوع اخلط يف وثائق
قيل �إنها ترجع للعام  ،2003يف
حني �أن هذا اخلط مل يكن متاحا
يف نظام ت�شغيل ويندوز حتى
العام  .2007و�إ�ضافة �إىل ذلك
ذُ كرت �رشكة �أدوية يف وثائق
م�شابهة با�سم مل يطلق عليها

حتى العام .2008
وكانت حمكمة ق�ضت يف
 2012بال�سجن على املتهمني
يف الق�ضية ،و�أمرت املحكمة
الد�ستورية يف �أبريل العام
املا�ضي ب�إعادة املحاكمة.
من جانب �آخر ،تعتزم نيابة
الأنا�ضول العامة الطعن على
قرار الرباءة ال�صادر يف حق
 236متهما يف ق�ضية املطرقة.
و�أر�سلت النيابة العامة طلبا
�إىل حمكمة الأنا�ضول اجلزائية
الرابعة ،للح�صول على ن�ص
قرار الرباءة الذي �أ�صدرته
بحق املتهمني يوم  31مار�س
املا�ضي.
وجاء يف الطلب "�سيتم اللجوء
�إىل اال�ستئناف لإبطال قرار
(الرباءة) ب�سبب احتوائه على
انتهاكات �إجرائية ود�ستورية".
وم�ؤامرة املطرقة املزعومة
ت�ضمنت خططا لتفجري م�ساجد
و�إثارة �رصاع مع اليونان
ب�إ�سقاط طائرة حربية تركية،
وذلك متهيدا النقالب ع�سكري.

متمردو �أوكرانيا يفرجون عن  16جنديا حكوميا

اليونان تطالب �أملانيا مبليارات تعوي�ضا عن االحتالل النازي
قال دميرتي�س ماردا�س
نائب وزير املالية اليوناين
�إن �أملانيا تتحمل دينا لبالده
بنحو  279مليار يورو (305
مليارات دوالر) كتعوي�ض عن
االحتالل النازي لليونان يف
املا�ضي.
احلكومات
وكانت
اليونانية قد دفعت باجتاه
احل�صول على تعوي�ض عن
�أ�رضار احلرب من �أملانيا
منذ عقود ،لكن احلكومة مل
حتدد ر�سميا قط مبلغا للتعوي�ض.
وبد�أت جلنة برملانية �شكلها
رئي�س الوزراء اليوناين �ألك�سي�س
ت�سيربا�س عملها الأ�سبوع املا�ضي
�سعيا جلمع الديون الأملانية،
مبا يف ذلك تعوي�ضات احلرب،
�إىل جانب ا�ستعادة كنوز �أثرية
م�رسوقة ،وا�سرتجاع ما يعرف
با�سم قر�ض االحتالل ،وهو قر�ض

�أجربت �أملانيا النازية بنك اليونان
على احل�صول عليه.
ويف كلمة �ألقاها �أمام اللجنة
الربملانية �أم�س االثنني ،قال
ماردا�س �إن برلني مدينة لأثينا مببلغ
 278.7مليار يورو وفقا حل�سابات
مكتب املحا�سبة العامة يف اليونان.
وت�صل قيمة قر�ض االحتالل �إىل 10.3
مليارات يورو.
واكت�سبت حملة احل�صول على

التعوي�ضات زخما خالل
الأ�سابيع القليلة املا�ضية
ب�سبب ما يواجهه اليونانيون
من امل�صاعب جراء التق�شف
الذي فر�ضه االحتاد الأوروبي
و�صندوق النقد الدويل،
مقابل خطط �إنقاذ مايل بقيمة
 240مليار يورو للحيلولة
دون �إفال�س اليونان.
ويلقي ت�سيربا�س باللوم
على �أملانيا من حني لآخر
يف امل�شاكل الناجمة عن
غ�ضب برلني
فر�ض التق�شف ،و�أثار
َ
بتهديده بالدفع يف �سبيل احل�صول
على التعوي�ضات �أثناء حمادثات
لتقدمي امل�ساعدات لبالده.
ورف�ضت �أملانيا مرارا املطالب
اليونانية ،وتقول �إنها حترتم
تعهداتها مبا يف ذلك مبلغ 115
مليون مارك �أملاين ( 64مليون دوالر)
دفعتها لليونان عام .1960

�أفرج االنف�صاليون يف �رشق
�أوكرانيا يف وقت مت�أخر من يوم
االثنني املا�ضي عن  16جنديا
حكومي ًا كانوا يحتجزونهم طيلة
الأ�شهر املا�ضية.
وجرت عملية الإفراج يف بلدة
مارينكا القريبة من دونيت�سك،
التي ي�سيطر عليها االنف�صاليون
املوالون لرو�سيا.
وقال م�س�ؤول حملي �إنه مل
يعد هناك جندي �أوكراين �أ�سري
لدى االنف�صاليني .غري �أن قناة
تلفزيونية حملية خا�صة هي
"يوكرين توداي" نفت ذلك،

وقالت �إن نحو  400جندي حكومي
ال يزالون يف الأ�رس حتى الآن.
من جانبهم ،يقول االنف�صاليون
�إن �أكرث من  1300من مقاتليهم
يقبعون يف ال�سجون الأوكرانية.
وكان ال�رصاع يف �أوكرانيا قد
اندلع قبل عام من الآن عندما
احتل متمردون مناوئون حلكومتهم
املوالية للغرب يف كييف،
والتي �أطاحت بالرئي�س فيكتور
يانوكوفيت�ش املدعوم من مو�سكو،
مباين حكومية يف مدينتي دونيت�سك
ولوغان�سك ،وهما من كربيات مدن
ال�رشق الأوكراين
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ال�سنغال تلغي الفيزا عن جميع دول العامل لدعم ال�سياحة

قرر الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال
�إلغاء ت�أ�شرية الدخول �إىل بالده،
جلميع مواطني العامل �سعي ًا منه

لإنعا�ش قطاع ال�سياحة الذي ت�أثر
ب�سبب انت�شار وباء الإيبوال والظروف
الأمنية يف ال�ساحل الإفريقي ،وقال
�سال �إن ال�رضائب احلكومية على
تذاكر الطريان �ستخف�ض �إىل الن�صف.
وبذلك ين�ضم ال�سنغال للبلدان
القليلة التي �ألغت �رشط ح�صول
الزائرين الأجانب على ت�أ�شرية
دخول.
ت�أتي هذه الإجراءات اجلديدة التي
�ستدخل حيز التنفيذ بدءا من �أول
مايو املقبل لدعم االقت�صاد ال�سنغايل
وتن�شيط ال�سياحة.

وكان ال�سنغال قد �أن�ش�أ الت�أ�شرية
البيومرتية عام  ،2013لكن ارتفاع
التكاليف والتعقيدات الإدارية
للت�أ�شريات ،بالإ�ضافة �إىل ال�رضائب
على تذاكر الطريان� ،أدى �إىل تراجع
يف عدد الزائرين للبالد ،وت�أثر قطاع
ال�سياحة ب�شكل كبري.
وتعتمد ال�سنغال ب�شكل كبري على
القطاع ال�سياحي الذي �شهد تراجع ًا
يف ال�سنوات الأخرية ،ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية يف منطقة ال�ساحل الإفريقي
والأزمة االقت�صادية وانت�شار وباء
الإيبوال.

�أملانيا تقدم برناجما خا�صا ملحاربة (ايبوال) يف غرب افريقيا

اعلنت احلكومة االملانية انها
�ستقدم برناجما خا�صا ملحاربة
فريو�س ايبوال املنت�رش فى دول غرب
اقريقيا .وقال وزير الرتبية والتعاون
االقت�صادى االملانى غريت موللر فى
ت�رصيح �صحفى ان برلني تعد لت�شكيل
فرقة من ذوى القبعات الب�ضاء من
االطباء والتقنيني واملخت�صني ا�ضاقة
اىل تخ�صي�ص  200مليون يورو على
ا�صعدة تطوير النظام ال�صحى فى دول
غرب افريقيا .
وقال �سنقوم ب�رصف  200مليون
يورو لتح�سني وتطوير االنظمة

ال�صحية فى دول غرب
افريقيا نقوم بذلك
ادراكا منا ب�رضورة
لفت االنتباه اىل بلدان
الت�شكل بال�رضورة ب�ؤرة
لالهتمام العاملى وتاتى
الوزير
ت�رصيحات
االملانى قبل �ساعات من
زيارة �سيقوم بها مع
وزير ال�صحة االملانى هريمان غروهة
اىل مناطق مازالت تعانى من الوباء
املنت�رش فى غرب افريقيا وكان وزير
اخلارجية االملانى فرانك فالرت

�شتاينماتاير قد اقرتح قبل ب�ضعة
ا�شهر ت�شكيل فرقة دولية من ذوى
القبعات البي�ضاء من اجل حماربة
الوباء املنت�رش فى غرب افريقيا.

القوات العراقية ت�شتبك مع م�سلحني من تنظيم الدولة بتكريت

قالت احلكومة العراقية �إن قواتها
ا�شتبكت مع م�سلحني من تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف مدينة تكريت مبحافظة
�صالح الدين �شمايل بغداد بعد �أ�سبوع
من الإعالن عن ا�ستعادة املدينة �إثر
هجوم وا�سع بد�أ مطلع مار�س املا�ضي.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية يف
بيان �أن وحدات تابعة لها هاجمت عددا
من م�سلحي التنظيم يرتواح عددهم بني
ثمانية وخم�سة ع�رش كانوا يف خمب�أ
بحي القاد�سية �شمايل تكريت.
و�أ�ضافت �أن الهجوم مت بناء على
معلومات ا�ستخبارية ,م�شرية �إىل �أن
قواتها متكنت من قتل بع�ض امل�سلحني
بعد حما�رصتهم ,يف حني فجر �آخرون
�أنف�سهم .ومل ي�رش البيان �إىل خ�سائر
حمتملة يف �صفوف عنا�رص الأمن.
وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي �أعلن يف احلادي والثالثني من
ال�شهر املا�ضي �أن القوات احلكومية
مدعومة مبلي�شيات احل�شد ال�شعبي

متكنت من ا�ستعادة تكريت من تنظيم
الدولة الذي اجتاح املدينة يف يونيو
من العام املا�ضي.
وبينما قالت احلكومة العراقية
�إنه ال تزال هناك جيوب �صغرية من
امل�سلحني داخل تكريت ,حتدث تنظيم
الدولة عن ا�ستمرار عملياته داخلها.
وقال التنظيم �إنه �شن يف الأيام القليلة
املا�ضية �سل�سلة من الهجمات على
القوات العراقية واحل�شد ال�شعبي يف
�أطراف تكريت.
ومنذ �أيام تقوم قوات عراقية معززة
بخرباء يف الطب ال�رشعي با�ستخراج
جثث يعتقد �أنها تعود ملجندين
عراقيني قتلهم تنظيم الدولة بعيد
اجتياحه تكريت .ووفقا لل�سلطات
احلكومة اكت�شف  14قربا جماعيا يف
تكريت حتى الآن.
ميدانيا �أي�ضا ,قال �ضابط عراقي �أم�س
�إن تعزيزات ع�سكرية كبرية و�صلت �إىل
مدينة الرمادي ملحافظة الأنبار غربي

حما�س :حكومة التوافق تنكرت لتفاهمات املعابر واملوظفني

قالت حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) �إن حكومة التوافق الوطني
تنكرت للتفاهمات الأخرية التي جرت
�أثناء زيارة رئي�س احلكومة رامي احلمد
الله لقطاع غزة ،وذلك عرب �إ�صدار قرار
ب�ش�أن املعابر واملوظفني.
و�أ�شارت حركة حما�س يف بيان لها �إىل
�أنها اتفقت مع احلمد الله �أثناء زيارته
الأخرية �إىل غزة على ت�شكيل جلنة
م�شرتكة برئا�سة نائب رئي�س الوزراء
زياد �أبو عمرو للتو�صل �إىل تفاهمات
ب�ش�أن ملفي املوظفني واملعابر ،مبينة
�أن اللجنة تو�صلت �إىل تفاهمات رفعت
�إىل رئا�سة احلكومة.
غري �أن حكومة التوافق قررت يف
جل�ستها الأ�سبوعية يف رام الله ت�شكيل
جلنة لرتتيب ا�ستالم معابر القطاع،

بالإ�ضافة لإعادة ت�شكيل اللجنة
الإدارية القانونية لدرا�سة الق�ضايا
املدنية وامل�شاكل الإدارية الناجمة عن
االنق�سام ،التي ت�شمل املوظفني.
وقرر جمل�س الوزراء �أي�ضا يف
اجتماعه �إعادة ت�شكيل اللجنة الإدارية
القانونية املخت�صة بدرا�سة الق�ضايا
املدنية وامل�شاكل الإدارية الناجمة
عن االنق�سام الفل�سطيني ،والتي
ت�شمل تعيينات املوظفني وترقياتهم،
والف�صل ،ووقف الراتب ،والتنقالت
يف امل�ؤ�س�سات والإدارات احلكومية،
واملرا�سيم ،والقرارات الرئا�سية
واحلكومية املختلف عليها.
وا�ستغربت حركة حما�س يف بيانها
عدم �إعطاء �إجابات ب�ش�أن تلك التفاهمات
ومقابلتها ب�إ�صدار احلكومة ما و�صفتها

العراق لبدء هجوم ال�ستعادة املناطق
اخلا�ضعة لتنظيم الدولة باملدينة.
و�أ�ضاف ال�ضابط �أن �شحنات �سالح ت�ضم
دبابات وناقالت جند ع�سكرية و�أ�سلحة
متو�سطة ا�ستُقدمت �إىل الرمادي.
وتقول احلكومة العراقية �إنها تعتزم
القيام بعمليات ع�سكرية ال�ستعادة
املناطق اخلا�ضعة للتنظيم يف الأنبار
وكذلك يف حمافظة نينوى (�شمال),
خا�صة منها مدينة املو�صل التي
اجتاحها تنظيم الدولة يف يونيو من
العام املا�ضي �أي�ضا.
و�أفادت تقارير ب�أن التنظيم �أمر
عنا�رصه باال�ستعداد ل�صد هجوم
حمتمل على املو�صل .يف الأثناء ,نقلت
وكالة الأنا�ضول عن م�صدر �أمني عراقي
�أن التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة �شن �أم�س الثالثاء غارات على
مواقع لتنظيم الدولة يف ق�ضاء تلعفر
غربي املو�صل مما �أ�سفر عن مقتل
وجرح ع�رشات من عنا�رصه.
بقرارات انفرادية يف اجتماعها.
و�أو�ضحت احلركة �أنها فوجئت
بالقرارات ،م�شددة على �أنها متثل تنكرا
للتوافق وتكري�سا حلالة التهمي�ش
والتفرد التي متار�سها احلكومة.
و�أكدت �أن هذه الإجراءات تعقد الأمور
وال توفر احللول الالزمة للق�ضايا
العالقة ،ودعت حكومة التوافق
للرتاجع عن هذه القرارات وااللتزام
بروح التفاهم والتوافق الذي مت
التو�صل �إليه ب�ش�أن اللجنة امل�شرتكة،
وفق تعبري البيان.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حكومة التوافق
الفل�سطينية كانت �شكلت مطلع يونيو
املا�ضي جلنة قانونية لدرا�سة �أو�ضاع
املوظفني املهنية بهدف معرفة مدى
احتياج احلكومة لهم ،على �أن يتم
البت يف �أمرهم بعد �أربعة �شهور من
ت�شكيلها ،ومنذ ذلك احلني مل تبت يف
�أية ق�ضية.

اخلمي�س 2015/4/9

�صيحفة الوطن ال�سعودية
تفقد امل�صداقية يف كتاباتها
�رصعتنا جريدة الوطن باكاذيبها  ،وفربكاتها �صابة جام غ�ضبها
على ارتريا  ،التي ترى �أنها يجب �أن تتقدم �صفوف املحاربني يف
عا�صفة احلزم ،مرة بالتحدث عن مع�سكرات تدريب للحوثيني
يف ا�سمرا ،مع تقدمي �صور دون �أن ت�ستحي وتتوثق من املعلومة
علم ًا ب�أن ال�صور تفتقد للم�صداقية كما ال�صحيفة ذاتها،
ومرة تن�رش �صور ب�أن ايرانيني يديرون املوانئ االرترية  ،وان
ارتريا تتحول منفى للحوتيني  ،م�ستندة يف معلوماتها من جهات
جمهولة وحتت م�سميات وهمية  ،ورمبا ين�رشون غد ًا ب�أن جرحى
احلوثيني يعاجلون يف م�ست�شفيات با�سمرا  ،مع علمهم ب�أن باب
املندب وجمرى البحر االحمر ير�صد كل �شاردة وواردة يف هذه
الظروف التي تعي�شها املنطقة ،!!!!...وتلقف كل ما من �ش�أنه فاقد
للم�صداقية  ،يف ت�أكيد انهم بعيدون عن احلقيقة وامل�صداقية التي
يفرت�ض �أن تت�صف بها كل و�سيلة اعالمية حترتم عقول القراء.
الوطن ومن ت�ستكتبهم م�رصون على اقحام ارتريا يف اتون
احلرب ولو االعالمية  ،ونحن االرتريون بطبيعتنا الننجر وال
نتعامل مع مثل �سفا�سف كهذه  ،والنتعامل بردود فعل ،واحلكومة
االرترية عربت عن موقفها �رصاحة يف كل ما يجري واكدت
عليه مرار ًا وتكرار ًا  ،لكن هذه ال�صحيفة وما �شابهها فقدت
البو�صلة وفقدت ال�صواب  ،وهذا ما اكدته القيادة ال�سعودية
بحقها كما �رصح املغفور له االمري نايف بن عبدالعزيز بحقها
عندما �سئل مرة عما تن�رشه الوطن .
فقد قال �سمو ه يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده عقب تد�شينه
حفل اخلطة الإ�سرتاتيجية لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر عن جريدة "الوطن" �أن لها توجه ًا �سيئ ًا ج ًدا ..ونوايا ال
�أعرف ملاذا تنفرد بها �صحيفة الوطن� ،أرجو �أن تغري هذا التوجه
ملا هو واجب عليها � ,أما �أن ت�ستكتب �أو جتيب �أخبار ًا ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة �أو ت�ستكتب �أنا�س ًا �أ�صحاب �أهواء �ضد العقيدة ,و�ضد
الوطن ,فهذا �أمر ال يليق ب�أي �صحيفة".
وت�رصيح خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
 يحفظه الله ويرعاه -عندما كان ولي ًا للعهد يف و�صف �أخبارجريدة "الوطن" عندما قال �سموه يف معر�ض رده على �س�ؤال لأحد
ال�صحفيني" :على كل حال جريدة (الوطن) دائم ًا تبتكر الكذب غري
ال�صحيح",
هذه هي ال�صحيفة التي تتطاول على ارتريا ،وهي لي�س لها
قيمة حتى من قبل اعلى ال�سلطات يف اململكة !!...
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ن�صائح ب�سيطة حلماية عينيك من �إ�شعاعات الكمبيوتر ال�ضارة تغرمي �سام�سوجن �أكرث ال�ضغوط الناجمة عن �شبكات التوا�صل االجتماعى ت�ؤدى ملوت مفاجئ
يعانى الكثري من الأ�شخا�ص من
م�شكالت فى النظر والعني ب�شكل عام،
ب�سبب الإفراط فى ا�ستخدام �أجهزة
الكمبيوتر ،بعد تطورها ب�شكل كبري
وزيادة احلاجة �إىل ا�ستخدامها� ،سواء
للرتفيه �أو فى جمال العمل ،لكن
يجب االهتمام واحلذر ،حتى
ال يتفاقم الأمر ويزداد
الأمر �سو ًءا وت�صاب
مزمنة
ب�أمرا�ض
جراء اجللو�س
ل�ساعات طويلة
�أمام �شا�شات
الكمبيوتر ،لذا عر�ض املوقع الأمريكى
 Businessinsiderن�صائح مهمة

حلماية عينيك من �إ�شعاعات الكمبيوتر
والهواتف الذكية ال�ضارة.
 .1تنظيف �شا�شة الكمبيوتر �أو ًال ب�أول.
 .2جتنب ا�ستخدام هاتفك فى
ال�شم�س.
 .3حاول االبتعاد عن �شا�شة
الكمبيوتر و�ضبط ال�شا�شة لتكون فى
م�ستوى العني.
 20-20-20وهو
 .4قانون
كل  20دقيقة ملدة
�أخد ا�سرتاحة
للنظر ل�شىء عن بعد
 20ثانية
 20قد ًما.
 .5ا�ست�شر طبيبك
رمبا ين�صحك بارتداء نظارات حلماية عينيك
من �إ�شعاعات الأجهزة الذكية ال�ضارة.

في�سبوك يطلق خدمة تتيح للم�ستخدم اختيار وريث ح�سابه
�أعلن موقع في�سبوك للتوا�صل االجتماعي ،عن �إطالق خدمة جديدة تتيح للم�ستخدم اختيار
ال�شخ�ص الذي "�سريث" ح�سابه بعد وفاته.
وت�سمح خدمة " "Legacy Contactاجلديدة للم�ستخدم ت�سمية �أحد معارفه لإدارة
ح�سابه بعد الوفاة ،على �أن يوافق الأخري على ذلك.
كما �أتاح املوقع للم�ستخدمني خيار �إلغاء احل�ساب بعد رحيلهم ،يف حال مل يرغبوا يف �أن يدير
�أو يتحكم طرف �آخر يف ح�سابهم.
�إال �أن خدمة "توريث احل�ساب" ال ت�سمح للوريث ب�أن ي�ستخدم كافة املزايا الذي كان يتمتع بها
�صاحب احل�ساب الأ�صلي ،ح�سب بيان في�سبوك.
وتتيح اخلدمة لل�شخ�ص املوكل �إدارة احلا�سب بعد وفاة �صاحبه ،ا�ستقبال طلبات ال�صداقة
وتعديل �صور احل�ساب.
ولكن اخلدمة ال ت�سمح للوريث بالدخول �إىل احل�ساب ب�صفة ال�شح�ص الراحل ،كما ال ت�سمح
له باالطالع على الر�سائل ال�شخ�صية الواردة على احل�ساب.

من  15مليون دوالر
ب�سبب البلوتوث

تو�صلت درا�سة علمية حديثة،
ن�شرت م�ؤخر ًا عرب املوقع الإخبارى
الأمريكى � ،Fox Newsإىل
نتائج هامة وخطرية حيث �أفادت �أن
�شبكات التوا�صل االجتماعى مثل
الفي�س بوك والتويرت والوات�س �آب
وغريها من الو�سائل الأخرى ترفع
من معدل التوتر والإجهاد وت�سبب
فقدان املزيد من الوقت والرتكيز.
ووفق ًا للجمعية الأمريكية لعلم
النف�س ،ف�إن ال�ضغوط العاطفية
املفاجئة وخا�صة الغ�ضب التى ترتبط با�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعى ميكن �أن ت�ؤدى �إىل
النوبات القلبية وعدم انتظام �ضربات القلب
وحتى املوت املفاجئ.
الحظ الباحثون خالل الدرا�سة احلديثة �أن
م�ستخدمى و�سائل الإعالم االجتماعية ي�شعرون
مبزيد من الت�شديد والقيود �أكرث من النا�س الذين ال
ي�ستخدمون التقنيات الرقمية احلديثة ،بالإ�ضافة
�إىل �إنها تق�ضى على كثري من الوقت باليوم دون

�أدانت هيئة حملفني احتادية �أمريكية ،يف
مقاطعة هاري�سون بوالية تك�سا�س� ،شركة
�سام�سوجن بانتهاك برائتي اخرتاع متعلقتني بتقنية
“بلوتوث” ومتلك حقوقهما �شركة رامربانت
وايرل�س تكنولوجيز.
ووجدت هيئة املحلفني �شركة �سام�سوجن
مذنبة بطرح �أجهزة بتقنية “بلوتوث” مزودة
مبيزة تعزيز نطاق البيانات  EDRوالتي متلك
�شركة رامربانت وايرل�س تكنولوجيز براءات
اخرتاع خا�صة بها ،لت�أمر بتغرميها  15.7مليون
دوالر �أمريكي.
ووفرت ميزة تعزيز نطاق البيانات بتقنية
“بلوتوث” �سرعة نقل بيانات �أكرب بداية من
الإ�صدار “بلوتوث  2.0الذي طرح يف عام
 2004لتقدم �سرعة نقل ت�صل حينها �إىل 3
ميجا/ثانية ،ورغم ذلك حاول دفاع �سام�سوجن
التقليل من قيمة امليزة.
ورف�ضت هيئة املحلفني دفاع �سام�سوجن،
والذي �شدد كذلك على وجود نحو � 24ألف
�شركة حول العامل ت�ؤمن ب�أن تقنية “بلوتوث”
يجب طرحها جمانا لال�ستخدام ،واتهم �أي�ض ًا
�شركة رامربانت مبحاولة املتاجرة بالتقنية.
وكانت �شركة رامربانت وايرل�س تكنولوجيز
قد طالبت باحل�صول على مبلغ ال يقل عن 31.9
مليون دوالرا نتيجة انتهاك برائتي االخرتاع
خا�صتها ،فيما طالبت �سام�سوجن يف حال �إدانتها
ب�أال تغرم مببلغ �أكرب من � 500ألف دوالرا� ،إال �أن
هيئة املحلفني اكتفت مببلغ  15.7مليون دوالرا
كغرامة.

�أعلنت �إنتل خالل م�ؤمتر
�صحفي يف معر�ض IFA
الأملاين �أن العام القادم
�سي�شهد �أجهزة �شحن
الكهرباء الال�سلكية للأجهزة
اللوحية والكمبيوترات
بح�سب جملة �سي �آي �أو.
وتعهدت ال�شركة بتقدمي
كمبيوتر بدون �أ�سالك متاما
يف العام القادم (يف الن�صف
الثاين)� ،أي بالكهرباء
الال�سلكية والبيانات عرب ال�شبكات الال�سلكية
�أي واي فاي وبلوتوث وذلك ب�شريحة �سكاي
ليك  .SkyLakeوتعتمد �إنتل على معيار
( ،Rezenceوتتحالف لذلك مع �شركات
مثل كانون وديل و�إت�ش بي ومايكرو�سوفت
و�سوين).
�سي�صبح بالإمكان �شحن بطاريات
الكمبيوترات الدفرتية مبجرد و�ضعها فوق �أ�سطح
الطاوالت واملكاتب التي تدعم تقنية ال�شحن

ازدادت حرية جمموعة
من الباحثني يف الآونة
الأخرية مع موا�صلة
ناقو�س كهربائي ب�أحد
معامل جامعة �أوك�سفورد
الربيطانية العمل� ،إذ �إنه يعتمد على بطارية
واحدة منذ عام .1840
ووفقا ملوقع "موذربورد فاي�س" ف�إن بع�ض
الباحثني يعتقدون بعمل الناقو�س منذ 175
عام ًا على الأقل بدون توقف� ،أي ما يعادل
 10مليارات حركة ،فيما تعتقد اجلامعة �أن
الناقو�س بد�أ العمل قبل هذا التاريخ بـ 15
عام ًا.
ويطالب بع�ض الباحثني يف اجلامعة بالعمل
على ا�ستك�شاف ال�سر وراء اجلهد العايل لهذه
البطارية منخف�ضة الرتدد ،ولكن يخ�شى
�أغلبيتهم تخريب هذه التجربة العملية غري
املق�صودة ،حيث يتطلعون ب�شغف �أكرب ملعرفة
متى �سيتوقف الناقو�س عن العمل.

وتعتمد البطارية اجلافة للناقو�س ،املوجود
مبعمل كالريندون ،على مفهوم "الكومة
اجلافة" ،حيث جرى ت�صميمها على يد العامل
الإيطايل جوزيبي زامبوين عام  ،1812وهي
التي متثل �أحد النماذج الأوىل للبطاريات
الكهربائية اجلافة.
وبالرغم من ا�ستمرار البطارية يف العمل
لقرنني تقريب ًا� ،إال �أن اجلهد الكهربي الذي
توفره حالي ًا منخف�ض للغاية� ،إذ ال ميكن �سماع
�صوت الناقو�س بالأذن الب�شرية ،حيث يكفي
لتحريك ل�سان الناقو�س بني اجلر�سني بدون
�إحداث �صوت م�سموع.
يذكر �أن مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
ت�صنف البطارية باعتبارها "الأكرث قدرة يف
العامل".

 :2015عام الكهرباء الال�سلكية يف عامل الكمبيوتر

ال�سبب وراء حرمان م�ستخدمي �آيفون
من ا�ستخدام وات�ساب عرب الكمبيوتر حريت العلماء ..بطارية تعمل منذ نحو
 190عاما
�أطلقت �شركة وات�ساب م ّيزة ا�ستخدام تطبيق املحادثة الفورية على �أجهزة الكمبيوتر من خالل
ُمت�صفح جوجل كروم.وتوفرت امل ّيزة ملُ�ستخدمي �أجهزة �أندرويد ،ويندوز فون ،بالك بريي بالإ�ضافة
�إىل نوكيا �إ�س  60دون وجود نظام �آي �أو �إ�س املُ�شغّل لهواتف �آيفون �ضمن قائمة الأجهزة املدعومة،
ودون وجود �أي ت�صريح ر�سمي عن �سبب ا�ستبعاد �أجهزة �آيفون.
و�صرح �أحد العاملني يف �شركة وات�ساب �إىل موقع � ،The Vergeأن التطبيق مل يتوفر لأجهزة �آيفون
ّ
لأن نظام �آي �أو �إ�س ال ُيقدم خا�ص ّية تعدد املهام يف اخللفية  Backgroundب�شكل مثايل ،ف�ض ً
ال عن
نظام دفع التنبيهات الذي لن يجعل جتربة ا�ستخدام وات�ساب عرب �أجهزة الكمبيوتر من الأمور املُحببة
ملالكي هذه الأجهزة .و�أ�ضاف نف�س امل�صدر �أن هذه امليزة قادمة ،لكن دون وجود �أي موعد تقريبي
لها .واختتم حديثه ب�أن جتربة ا�ستخدام تطبيق وات�ساب على احلا�سب ملُ�ستخدمي �آيفون �سيئة جد ًا ولن
تتح�سن مامل تقوم �آبل بتح�سني نظام تعدد املهام والتنبيهات يف نظام �آي �أو �إ�س.
ّ
واختارت �شركة وات�ساب ُمت�صفح جوجل كروم لت�شغيل التطبيق على احلا�سب وار�سال وا�ستقبال
الر�سائل با�ستخدامه ،بف�ضل نظام التنبيهات املثايل الذي يو ّفره ،ف�ض ً
ال عن توفره لأنظمة ويندوز،
لينك�س وماك.اجلدير بالذكر �أنه بعد �أيام قليلة فقط من �إطالق تطبيق وات�ساب للحا�سب ،مت ا�ستخدامه
�سجالت ال�شركة.
من قبل ماليني املُ�ستخدمني حول العامل ح�سبما �أظهرت ّ

الإ�ستفادة منه.
ووجد الباحثون �أن  75%من البالغني الذين
ي�ستخدمون و�سائل الإعالم الإلكرتونية عرب
الإنرتنت ،يعانون من الإجهاد املتزايد فى الرقبة
وفقرات الظهر العلوية وال�صداع امل�ستمر ،وذلك
نتيجة للمتابعة امل�ستمرة لو�سائل الإعالم وخا�صة
�إنه �أ�صبح �أمر �سهل جد ًا وميكن �أن نتابعه عرب
املوبايل .و�أ�ضاف الباحثون �أن الإجهاد ال ي�ؤثر
فقط على الدماغ والفقرات بل له ت�أثري خطري
على املناعة.

الال�سلكي مما �سيجعل الكثريين يتخل�صون
من جتهيزات ال�شحن وا�سالكها بح�سب كريك
�سكاوجن نائب رئي�س ق�سم الكمبيوتر يف �شركة
�إنتل .وي�ضيف �سكاوجن �إن ال�شحن الال�سلكي
�سي�صبح �شائعا للكمبيوترات الدفرتية كما هو
حال تقنية االت�صاال الال�سلكي واي فاي ،و�سيتاح
بذلك �شحن الهواتف الذكية والأجهزة املحمولة
بذات الوقت.
وترغب �إنتل يف نقل تقنية �شحن الكهرباء
ال�سلكيا من الأجهزة اجلوالة �إىل اللوحية ثم �إىل
الكمبيوتر الدفرتي ،وتعكف �إنتل على تطوير
دارات �ضرورية لل�شحن الال�سلكي للأجهزة
الدفرتية ،وتنوي �شركات الكمبيوتر مثل ديل
ولينوفو و�أ�سو�س وباناو�سونيك دعم هذه الفكرة
مع توقع طرح �شركات �أخرى لتقنية �شحن
الكهرباء ال�سلكيا.
تدعم �إنتل منظمة تطور معيار الكهرباء
الال�سلكية وهي A4WP (Alliance for
 )Wireless Powerوالتي تتيح تقنية الرنني
املغناطي�سي لديها من حتويل �أ�سطح الطاوالت
واملكاتب �إىل حمطات �شحن.
تطور �إنتل حاليا دارات لل�شحن با�ستطاعة
 20وات و 50وات والتي لن تكون كافية
ل�شحن �أجهزة دفرتية ذات �شا�شة �ضخمة �أو
تلك املخ�ص�صة للألعاب ،لكنها �ستفي بالغر�ض
للأجهزة االعتيادية.
تعد تقنية �شحن الطاقة ال�سلكيا جزءا من
خطة �إنتل لتحرير الكمبيوتر من الأ�سالك
الكثرية وهي تعمل على تقنيات تتخل�ص من
�أ�سالك لوحة املفاتيح واملاو�س بل حتى ال�شا�شة
و�أقرا�ص التخزين اخلارجية ،ومثال �ستطرح �إنتل
العام القادم حمطات حا�ضنة مبعيار واي جيج
 WiGigالال�سلكي والذي يعد �أقوى من واي
فاي بع�شرة �أ�ضعاف وي�سمح ببث �صور �ضخمة ال
�سلكيا لل�شا�شات ذات الو�ضوح العايل
ولن يلزم منافذ مثل � HDMIأو
 DisplayPortو�ستكون ب�سرعة منفذ الناقل
العام  ، USB 3ولكن ال ترمي �أجهزة ال�شحن
والكابالت والأ�سالكب بعد ،فلننتظر ثمار هذه
الوعود!
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حذر خمت�صون يف االغذية،
من �إعادة جتميد الأغذية التي
�أخرجت من الفريز ،م�شري ًا
�إىل �أن التخزين غري ال�سليم
يتلف املواد الغذائية.
كما حذر من و�ضع الطعام
ال�ساخن جد ًا يف الثالجة ،لذا
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تل حممو

د

يجب االنتظار
حتى يتوقف
ت�صاعد الأبخرة
من الطعام قبل
يف
و�ضعه
ا لثال جة ،
ويتم تخزين
املواد الغذائية
اخلام يف �أوعية
يف
مغطاة
اجلزء ال�سفلي من الثالجة.
بحفظ
بدران
و�أو�صى
املواد الغذائية اخلام ب�شكل
منف�صل عن الطعام املطبوخ،
مع �رضورة و�ضع الطعام
ال�ساخن يف �أطباق غري عميقة
خلف�ض درجة حرارة الطعام
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مبعدل �أ�رسع،
قت ا لذ ي
لو
فا
ي�ستغرق لتربيد الطعام يف
طبق عميق ن�سبي ًا يكون كافي ًا
لنمو البكترييا.
ون�صح بو�ضع الأطعمة النيئة
حتت الأطعمة املطبوخة
لتجنب ت�ساقط �أي �سوائل �أو
قطريات على الأغذية املطهية

القرفة تعزز القوة العقلية واملناعة وتقوى العظام

ك�شف املوقع الطبى الأمريكى
بفوائد
املخت�ص
""Health
الأغذية والعالجات الطبيعية،
�أن القرفة من الأع�شاب
املهمة امل�ستخدمة فى
العديد من

ا لعال جا ت ،
ولها الكثري من
الفوائد والتى ت�شمل:
القرفة تعمل على زيادة القوة
العقلية
�أو�ضح الباحثون عرب التقرير
�أن القرفة تعزز املهارات
نظرا لغناها
العقلية والرتكيز،
ً
بالبوتا�سيوم ،وقد ثبت �أن

البوتا�سيوم يعمل على تعزيز
القدرة العقلية.

وهناك عالقة كيميائية بني
الدماغ ورائحة وطعم القرفة،
فعندما يتم م�ضغ القرفة
يزداد الن�شاط املعرفى،
لذلك يف�ضل تناول القرفة
فى ال�صباح �إذا كنت فى
دفعة
حا جة �إىل
للدماغ.

جن ًبا �إىل جنب مع الكال�سيوم ،فى
منع ه�شا�شة العظام وتعزيز �صحة
العظام فى �سن ال�شيخوخة.
القرفة تقوى نظام املناعة
القرفة لديها قدرة مذهلة على
خف�ض ارتفاع درجات احلرارة
ب�شكل طبيعى ،والذى يجعلها
عالجا فعا ً
ال للربد والأنفلونزا.
ً
و�أ�ضاف اخلرباء �أن هذه القدرة
ميكن �أن ت�ساعد فى خف�ض درجة
حرارة احلمى ،وكذلك منع ظهور
الرع�شة �أو االلتهاب الرئوى فى
حاالت التهاب ال�شعب الهوائية،
وذلك لأنها تعمل فى احلفاظ على
اجلهاز التنف�سى.

ا لقر فة
تعزز �صحة العظام
�أو�ضح اخلرباء �أن امل�ستويات
العالية من املاغن�سيوم املوجود
بالقرفة متثل دفعة قوية ل�صحة
العظام ،حيث �إن املاغن�سيوم
هو واحد من الالعبني الرئي�سيني

الغليان.
تخف�ض درجة احلرارة
وترتك ملدة  10دقائق
التقليب
مع
�إ�ضافية
امل�ستمر.
ترفع من علي النار ثم
ي�ضاف علي الفور اجلنب
ال�شيدر وامللح والفلفل (ال
يقلب احل�ساء عند و�ضع
اجلنب ال�شيدر)

خطريا دوماً
املغ�ص خالل احلمل لي�س ً
عندما ت�شعر احلامل
باملغ�ص خالل �أ�شهر احلمل
الأوىل ،ي�صيبها التوتر
والقلق اعتقاد ًا منها ب� ّأن
هذا قد ي�ؤدي اىل الإجها�ض
العفوي .بالفعل ،ان املغ�ص
خالل الفرتة الأوىل من احلمل
ي�ستدعي ا�ست�شارة الطبيب
الفورية ،خ�صو�ص ًا �إذا ترافق
مع بقع دم �أم نزيف حاد �أو
افرازات مهبلية.
واذا مل يكن املغ�ص مرتافقاً
مع العوار�ض املذكورة
�أعاله ،ميكن اتباع اخلطوات
التالية بهدف التخفيف من
خطورته:
 ا�سرتيحي لدى �شعوركب� ّأي �أمل ولو كان مغ�ص ًا خفيف ًا.
 ا�ستلقي على ظهرك يومي ًا بعد الظهر وارفعي رجليك نحو الأعلى. حاويل عدم القيام مبجهود بدين خالل النهار. جتنّبي الوقوف ل�ساعات طويلة على رجليك. ابتعدي عن الأعمال املنزلية ال�شاقة واملتعبة. جتنبي التعر�ض للتوتر وللم�شاكل يف املنزل والعمل. ال حتملي الأ�شياء الثقيلة. حافظي على غذائك املتوازن وركزي على تناول احلليب وم�شتقاتهواخل�ضار والفواكه ال�رضورية لك.
 جتنّبي امل�رشوبات التي حتتوي على الكافيني كال�شاي والقهوة.احلر وتلك
 ابتعدي عن الأطعمة احلادة التي حتتوي على الفلفلّ
الغنية بالبهارات.
 -ا�رشبي كوب ًا من البابوجن يومي ًا قبل اخللود اىل النوم.

بكثري من
م�ضا عفا ت
ا ال متال ء
باملاء ونق�ص
ال�صوديوم.
و ي�ضيف
جيم�س
مل
ب�أنه

مطبخ �أ�رستي ح�ساء الفا�صوليا البي�ضاء
املقادير
ثمرة طماطم مقطعة
�إيل �أجزاء �صغرية
 400جرام �صل�صة
طماطم
 450جرام فا�صوليا
بي�ضاء
 1كوب ماء
ثمرتان ب�صل �أخ�رض
مقطعتان �إيل �رشائح
 1/2ملعقة �صغرية
ريحان
�صغرية
ملعقة
1/2
بقدون�س
 1/2كوب �رشائح جنب
�شيدر
الطريقة
تخلط جميع املكونات يف
�إناء متو�سط احلجم وترفع
فوق النار ماعدا اجلنب
ال�شيدر وترتك حتى متام
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من الأخطار التى
يواجهها الريا�ضيون فى
�شرب الكثري من املاء �أو
امل�شروبات الريا�ضية.
 ،ف�إن �سبب هو نق�ص ن�سبة
ال�صوديوم فى الدم نتيجة
لزيادة كمية ال�سوائل،
ما �أدى �إىل انتفاخ اخلاليا
باملاء وت�شنج الع�ضالت
والغثيان والتقي�ؤ وفقدان
الوعى والوفاة.
قاد الدرا�سة بروفي�سور
جيم�س وينج �أ�ستاذ الطب
الريا�ضى فى جامعة ليوال
الأمريكية ،والذى يو�صى
الريا�ضيني بال�شرب فقط
عند ال�شعور بالعط�ش،
على عك�س تو�صيات الكثري
من املدربني بال�شرب
دائما ،وي�ؤكد وينج �أن
م�ضاعفات العط�ش �أقل

حتدث حاالت وفاة ب�سبب
العط�ش ،بينما ما يزيد
عن  10حاالت من الوفاة
خالل
العدائني
بني
ال�سنوات الأخرية حدثت
ب�سبب تناول كميات كبرية
من املاء ،وبالتاىل نق�ص
ال�صوديوم.

جلمالك . . .طرق التخل�ص من ق�رشة ال�شعر

ق�رشة الر�أ�س لها �أ�سباب متعددة ك�ضعف
الدورة الدموية التى ي�سببها ترك ال�شعر لفرتة
طويلة بدون غ�سيل �أو ا�ستخدام ال�صابون �أو
ال�شامبو الذى يحتوى على مواد مهيجة للجلد
.
ومت�شيط ال�شعر بعنف ي�ساعد على زيادة
ن�سبة الق�رشة بال�شعر وال ميكن الإنكار �أن
القلق والتوتر له دور كبري فى زيادة ق�رشة
ال�شعر.
كما �أن الإفراط فى تناول الأطعمة احلارة
والبهارات ي�ؤدى لزيادة توارد الدم فى الغدة
الدهنية وبالتاىل زيادة �إفراز الدهون مما
يرتتب عليها زيادة الق�رشة بال�شعر.
والعالج يكمن فى زيادة تناول الأطعمة التى حتتوى على فيتامني
�إيه وبى املركب مع الإقالل من ال�سكر وا�ستبداله بع�سل النحل مع
الإكثار من ا�ستخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون الدافئ �أو زيت
اللوز مع القيام بتدليك فروة الر�أ�س ثم يلف ال�شعر بفوطة دافئة
ويرتك ال�شعر ملدة �ساعتني ثم يغ�سل فى ال�صباح باملاء الفاتر
وباملداومة على هذا الأمر ميكن التخل�ص من الق�رشة نهائيا.
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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.

مطعم يقدم خ�صما مقابل
عدم ا�ستخدام الهاتف

يف ع�رص بات فيه الهاتف املحمول
ملت�صق ًا ب�آذان معظم النا�س يف �أغلب
�أوقاتهم ،ي�سعى مطعم يف العا�صمة
اللبنانية – بريوت �،إىل ت�شجيع
زبائنه على التخلي عن التكنولوجيا
بع�ض الوقت والتوا�صل اجتماعي ًا
بااللتقاء وجه ًا لوجه.
يقدم مطعم وم�رشب “بديفري” يف
�شارع احلمراء بو�سط “بريوت” خ�صم ًا
قدره ع�رشة باملائة لزبائنه مقابل
عدم ا�ستخدام الهاتف املحمول خالل
لقاءاتهم االجتماعية داخل املكان.
وطبع املطعم عر�ض اخل�صم
على قواعد الأكواب املوجودة على
الطاوالت كما يبثه يف �رشيط متحرك
�أ�سفل ال�شا�شات التلفزيونية املنت�رشة
يف �أنحائه.
وذكرت زبونة تدعى “�سريين”
ترتدد على “بديفري” ب�صفة منتظمة
�أنها ال ت�ضيع �أي فر�صة للتخلي م�ؤقت ًا
عن هاتفها املحمول.
وذكرت زبونة �أخرى م�ستدمية
تدعى “رميا �شامي” �أنها معجبة
بالفكرة لكنها مل جترب �إيداع هاتفها
املحمول يف �أمانات املطعم بعد.

يقفز من الطائرة على املمر
ويغادر املطار دون توقيفه

يف خمالفة �أمنية مقلقة مبطار "مومباي" ،فتح راكب
هندي باب الطوارئ وقفز من طائرة خطوط "جيت �إيرويز"
على املمر ،ثم غادر املطار دون �أن يتم توقيفه.
وح�سب �صحيفة "الديلي ميل" الربيطانية ،و�صلت �إىل
مطار مومباي رحلة "جيت �إيرويز" رقم " 9دبليو "469
قادمة من �شانديغار ،وتوقفت على املمر ،وبعدها
بخم�س دقائق ،فتح الراكب �أكا�ش جيان 30 ،عام ًا ،باب
الطوارئ يف منت�صف الطائرة ،وقفز �إىل املمر من ارتفاع
� 5أمتار ،وغادر املطار دون �أن يتم توقيفه.
الغريب �أن جيان الذي قفز من الطائرة ال�ساعة 3:05
بعد الظهر ،والتقطته كامريا الدائرة التلفزيونية وهو
يغادر املطار ال�ساعة  ،3:16قام ب�س�ؤال طاقم طائرة
�أخرى عن طريق اخلروج ،ف�أ�شاروا �إليه على الطريق دون
�أن ي�ستوقفه �أحد �أو يبلغ الأمن.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أنه حتى �أمن الطائرة مل يبلغ
املطار بالواقعة �إال بعد حدوثها بـ  35دقيقة ،وكان
الراكب قد غادر املطار.
ّ
وقالت �سلطات املطار� ،إنها حتقق يف الواقعة وت�سعى
وراء الراكب ال�ستدعائه.

م�سافر ي�صر على التدخني وخمالفة القوانني
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� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

كيف تدهور الق�صر احللم الذي �شهد جنومية مايك تاي�سون!

�صور ًا للق�رص الفخم الذي كان ميلكه مايك تاي�سون بطل العامل يف الوزن الثقيل للمالكمة �ساب ًقا،
والواقع يف �ساوثينجتون ،بوالية �أوهايو الأمريكية ،والذي عا�ش فيه تاي�سون يف ثمانينات
وت�سعينات القرن امليالدي املا�ضي.
وبرغم فخامة الق�رص مبكوناته وديكوراته داخلي ًا وخارجي ًا التي تعج بالذهب والرخام� ،إال �أن
املالكم ال�شهري ،الذي يبلغ � 48سنة الآن ،ا�ضطر لبيعه يف عام  1999مقابل  1.3مليون دوالر بعد
�إدانته بتهمة االغت�صاب وما �أعقبها من م�شاكل مالية.
وتتم حالي ًا �أعمال تطوير وترميم يف الق�رص من ِقبل مطورين عقاريني ،لإعادة الق�رص �إىل �سابق
مهجورا لفرتة طويلة ،مما ت�سبب يف وقوع �أ�رضار بليغه يف الكثري من جدرانه
عهده ،بعد �أن ظل
ً
و�أر�ضياته وديكوراته.

م�صرع طفلة على يد �أخيها يف الغ�سالة الكهربائية

توفيت طفلة تبلغ من العمر �أربعة �أعوام
من كاليفورنيا بعد �أن ت�سللت داخل غ�سالة
كهربائية وقام �أخوها بت�شغيلها.
وقال جيم امورمينو املتحدث با�سم م�س�ؤول
تنفيذ االحكام مبقاطعة اوراجن �إن كايلي اي�شي
التي كانت تعي�ش مع �أخيها و�أبويها يف مي�شن
فيجو الواقعة على بعد  80كيلومرتا جنوبي
لو�س �أجنلو�س توفيت بفعل قوة الر�ضو�ض
الناجتة عن االلة.
و�أ�ضاف امورمينو �أنه مل يت�ضح كيف �أو ملاذا
دخلت كايلي �إىل الغ�سالة ولكن مفاتيح التحكم
كانت على ارتفاع � 50سنتيمرتا فقط من االر�ض
ويف متناول اخيها ذي اخلم�سة ع�رش �شهرا.

طفل يف الثالثة ع�شر من العمر ي�صبح �أبا

ق�ضت حمكمة �سعودية على �سودانى باجللد ثالثني

جلدة لقيامه بالتدخني على منت رحلة للخطوط

اجلوية ال�سعودية بعد القاء القب�ض عليه عند هبوط

الطائرة بجدة.

و الرجل رف�ض ان يطفئ �سيجارته على منت

الرحلة بني القريات وجدة.

وافادت ال�صحيفة ان الرجل قد اعتذر وقال انه

كان �سيق�صد عيادة طبية مل�ساعدته على االقالع عن
التدخني.

غرق �شاب يف م�ستنقع لل�رصف ال�صحي خالل لعبه

انت�شل عنا�رص فوج �إطفاء القام�شلي جثة �شاب يبلغ من العمر
 14عام ًا من م�ستنقع لل�رصف ال�صحي يف بلدة تل حمي�س مبنطقة
القام�شلي .وقال م�صطفى زقزاق قائد فوج �إطفاء القام�شلي انه مت
انت�شال جثة الغريق بوا�سطة عنا�رص الإطفاء ،م�شري ًا �إىل �أن ال�شاب
�سقط �أثناء اللعب بجانب احلفرة.

�أثارت والدة طفلة لأب ''طفل' مل يتجاوز  13عام ًا من
العمر جد ًال وا�سع ًا بني �سيا�سيني انتقدوا فيها ظاهرة
التف�سخ االجتماعي يف بريطانيا.
وقال زعيم حزب املحافظني ،ديفيد كامريون� ،إن
والدة ''طفل لطفل' متثل هاج�س ًا مقلق ًا للغاية ،فيما و�صفها
قيادي �آخر من احلزب بـ''امل�أ�ساة بكافة املعايري'.
وعلق ''الطفل الأب''� ،آلفي باتني ،الذي ظهر وك�أنه يف
الثامنة من العمر نظر ًا ل�ض�آلة حجمه ،مت�سائالً'' :ال �أدري
كيفية �أن �أكون �أباً ..ولكني بالت�أكيد �س�أكون �صاحل ًا مبا
يكفي للعناية بها'.
ويف �رشيط فيديو يف ''يوتيوب' جاء رده على �س�ؤال حول
كيفية العناية مبولودته ،ما�سي روك�سان' والتكفل بها
مادياً'' :وماذا تعني بكلمة مادي ًا؟''� ،إال �أنه عاد واقر بجهله
بالواجبات املرتتبة عليه ك�أب.
و�أ�ضاف'' :والدي مينحني ع�رش جنيهات �أ�سرتليني
كم�رصوف جيب'.
ومن جانبها قالت الوالدة� ،شانتيل �ستيدمان14 ،
عاماً ،وتقطن يف منزل توفره لها ال�سلطات املحلية
يف ''اي�ستبورن' دون مقابل�' :أعلم �أننا ارتكبنا خط�أ ولي�س
يف و�سعي تغيريه الآن ..لكن بالت�أكيد �سنكون �آباء
�صاحلني'' ،وفق '�أيفنينغ �ستاندرد'.
و�أعرب كامريون عن قلقه من ظاهرة التحلل التي تنخر

املجتمع الربيطاين بالقول'' :يقلقني
الأمر للغاية لدى م�شاهدة �أطفال
ينجبون �أطفا ًال'.
و�أ�ضاف� :أمل �أن ينمو ه�ؤالء الأطفال
ك�آباء م�س�ؤولني ..لكن احلقيقة هي
�أن الأبوة يجب �أن تظل �آخر ما ي�شغل
تفكريهم يف الوقت الراهن'..
ومن جانبه �رصح زعيم املحافظني
ال�سابق� ،إيان دونكان �سميث ،يدير
''مركز العدالة االجتماعية'''' :الأمر
برمته م�أ�ساة مطلقة ويقدم مثا ًال ملا
حذرنا منه م�سبق ًا حول التف�سخ يف
بريطانيا'.
ووا�صل انتقاداته قائ ً
ال �إنه يعك�س
ب�شكل مطلق التحلل الذي �أ�صيبت به
بع�ض �أوجه املجتمع الربيطاين.
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رعاية الأمومة والطفولة �ضمن �أولويات الإ�سرتاتيجية
ال�صحية يف ارتريا مبا يتالءم و�أالهداف الإمنائية للألفية
من الأهمية مبكان الرتكيز على �أهم الق�ضايا ال�صحية العامة التي ت�ؤثر يف املجتمع الدويل،
وكون �صحة الإن�سان هي �أهم �شيئ يجب احلفاظ عليه من جميع النواحي ،فقد مت تخ�صي�ص يوم
عاملي يهتم بالق�ضايا ال�صحية ،ويتم اختيار مو�ضوع ليوم ال�صحة العاملي لت�سليط الأ�ضواء على
جمال من املجاالت التي تثري القلق وحتظي بالأولوية يف �سلم منظمة ال�صحة العاملية ،ومت حتديد
 7ابريل وهو يوم ذكرى ت�أ�سي�س منظمة ال�صحة العاملية ليتم الإحتفال بيوم ال�صحة العاملي .حيث
متت �أول احتفالية يف عام � 1950إذ ت�سعى منظمة ال�صحة العاملية يف هذا اليوم اىل رفع م�ستوى
الوعي لدى النا�س ،يف �أحد �أهم املجاالت ال�صحية.
ويف ظل ات�ساع ظاهرة عوملة �إمداداتنا الغذائية� ،أ�صبح من الوا�ضح �أكرث ف�أكرث �أهمية تعزيز
ُنظم ال�سالمة الغذائية يف جميع البلدان وفيما بينها .ولهذا ال�سبب ت�شجع منظمة ال�صحة العاملية
اجلهود املبذولة من �أجل حت�سني ال�سالمة الغذائية من املزرعة �إىل طبق املائدة (ويف كل املراحل
التي تف�صل بينهما) يف يوم ال�صحة العاملي يف � 7أبريل 2015
وت�ساعد املنظمة البلدان على الوقاية من فا�شيات الأمرا�ض املنقولة بالأغذية والك�شف عنها
واال�ستجابة لها ،مبا يتما�شى مع الد�ستور الغذائي ،وهو جمموعة من املعايري واملبادئ التوجيهية
ومدونات قواعد املمار�سات الدولية املتعلقة بالأغذية تغطي جميع الأغذية والعمليات الرئي�سية.
وتتوىل منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة �إنذار البلدان بالطوارئ
املتعلقة بال�سالمة الغذائية من خالل �شبكة دولية للمعلومات .ويف مثل هذا اليوم ُت ّ
نظم يف جميع
�أنحاء العامل �آالف املنا�سبات لإبراز �أهمية ال�صحة لكي يعي�ش الإن�سان حياة مثمرة و�سعيدة.
ولقد تعهدت جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على الوفاء بـ الأهداف الإمنائية للألفية
بحلول عام  ،2015والتي من بينها تخفي�ض معدل وفيات الأطفال ،وقف انت�شار فريو�س نق�س
املناعة الب�شرية الإيدز ووقف انت�شار املالريا وغريها من الأمرا�ض الرئي�سية.
ويف هذه املنا�سبة نعرج على احد �أهم الأهداف الإمنائية لاللفية والتي ترمي اىل خف�ض
معدالت وفيات الأمومة والطفولة ،ومدى ما حققته اجلهود الوطنية يف الو�صول اىل الأهداف
املن�شودة ،وايجاد الأجواء املالئمة والتوعية الالزمة ،لإيجاد حمل �صحي ووالدة �آمنة ،وتن�شئة
جيل معافى قادر على حتمل م�س�ؤولياته ،يف حماية الوطن واعماره.

حممد علي حميدة
مهمة خف�ض وفيات الأمومة والطفولة
وت�أتي يف مقدمة تعهدات االمم
املتحدة مهمة خف�ض معدالت
وفيات الأمهات والأطفال .فاملر�أة
لها خا�صيتها املهمة التي ميزت
بها ،خا�صية احت�ضان �أح�شائها
للإن�سان يف بداية تكوينه ،لذا ال
بد من �أن نعمل جميعا حتى ن�ضمن
�سالمة احلمل فالأم ت�شكل -كما يدرك
اجلميع� -ضلع ًا �أ�سا�سي ًا يف قوام
الأ�رسة ،التي تت�ألف من الأب والأم
والأطفال ،ولها دورها الإجتماعي
الهام واملتميز يف حياة املجتمع
وتنميته.عالوة على الن�سبة الكبرية
لعدد الن�ساء ،وهن يف �أغلب الدول
ي�شكلن نحو ن�صف املجتمع ،فان
الن�ساء القادرات على الإجناب
ي�شكلن ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية �إعادة
�إنتاج املجتمع ،ويف بناء وحدته
الأ�سا�سية -الأ�رسة ،التي ت�شكل
نواة املجتمع .من هنا فان �ضمان
حقوقها ورعايتها وحمايتها من

قبل الدولة يعني رعاية وحماية
املجتمع برمته.
بحق،
الأمومة،
وتعترب
�أ�سمى مهنة �إجتماعية ،م�شتملة
على مراحل :احلمل ،والوالدة،
والنفا�س ،والر�ضاعة ،ورعاية
الطفل وتربيته يف املراحل التالية
من ن�ش�أته .لذا فهي ت�ستحق
االهتمام ،والرعاية اخلا�صة،
واحلماية الالزمة املتوا�صل.
�أو�ضاع �صحة ِالأمومة يف العامل
ت�ؤكد التقارير الدولية ب�أن �أم ًا
واحدة متوت يف كل دقيقة متر،
نتيجة مل�ضاعفات احلمل والوالدة،
وي�شهد كل يوم موت � 1400أماً.
ومتوت �أكرث من ن�صف مليون �أم ًا كل
عام ،وتتعر�ض عدة ماليني غريهن
اىل الإ�صابة بالعجز.
 .و�أذا كان ن�صيب الدول املتقدمة
 1%من هذا العدد الكلي ،ف�إن
ن�سبة الـ  99%املتبقية هي من
ن�صيب الدول النامية .هذه الأعداد
امل�أهولة من ال�ضحايا ،التي تودع

ببكاء مكتوم و�رصاخ
وعويل غري م�سموع،
كانت �ستحرك و�سائل
الإعالم والر�أي العام،
لو وقع جزء ب�سيط
منها من خالل احلوادث
والكوارث.
الأ�سباب املبا�شرة التي
ت�ضاعف وفيات الأمهات
تتعر�ض نحو 135
مليون �أم يف العامل
للموت ،ب�سبب عدم
وجود و�سائل الوقاية
متكن من التباعد
بني احلملني .ومن
تلك الأ�سباب جند:
النزيف بن�سبة %31
 -الإلتهابات بن�سبة -- %11الإجها�ض
غري �ألآمن  -- %5ارتفاع �ضغط
الدم %10تع�رس الوالدة . %7
وهناك �أ�سباب غري مبا�رشة ،منها
املالريا ،فقر الدم ،مر�ض نق�ص
املناعة الإ يدز ،ال�سل ،مباي�صل
ن�سبته اىل %27
الأ�سباب املبا�شرة لوفيات الأطفال
حمل ووالدة ما دون ال�سن -
املبكر -عدم
ا لز و ا ج
و جو د
فوا�صل

كافية بني كل مولود و�آخر ،عدم
الوالدة يف املراكز ال�صحية ،عدم
احل�صول على الرعاية ال�صحية
الالزمة بعد الوالدة.
متى تقع وفيات الأمهات
والأطفال
 60%من الوفيات حتدث خالل 24
�ساعة اثناء الوالدة وبعدها و25%
احلمل
�أ ثنا ء
20%
من

الوفيات يف
فرتة ما بني يومني و�سبعة �أيام بعد
الوالدة ،و 5%يف فرتة ما بني 2-6
ا�سابيع بعد الوالدة.
هل ميكن الوقاية الأم من املوت
والإعاقة
من املهم لتحقيق هذا الهدف،
ان يتبع مايلي :الرعاية ال�سابقة
للوالدة ،التباعد بني الوالدة
والأخرى ،الوالدة يف املراكز
ال�صحية وبا�رشاف متخ�ص�صني،
الرعاية العاجلة �أثناء الوالدة،
الرعاية امل�أمونة لالم والطفل
اثناء الوالدة وبعدها.
�أو�ضاع �صحة الأمومة والطفولة يف ارتريا
(معدل وفيات الأمهات يف ارتريا)
كان معدل الوفيات يف عام 1995
يعادل  1000من � 100.000أي ما
يعادل مابني( ) 2-3ب�شكل يومي،
ويف عام  2005انخف�ضت الن�سبة،
لت�صل اىل  /450من � 100.000أي
ما بني ( )1-2يف اليوم وعلى هذا
املنوال يتوقع �أن تنخف�ض الن�سبة
يف هذا العام  2015اىل  250من
100.000
ويتوا�صل اجلهد حتى يتم خف�ض

الن�سبة اىل �أدنى م�ستوى لها .الن
ما خطط للو�صول اليه يف عام
 2015حتقق يف عام  2013وعليه
فقد اقرتبنا من حتقيق الأهداف
املرجوة جلهود خف�ض وفيات
الأمهات.
ووفق تقارير وزارة ال�صحة
ف�إن ن�سبة الأ�ستفادة من الرعاية
ال�صحية للأمهات ما قبل الوالدة
و�صل اىل  89.8%كما �أن معدل
الوالدة يف املراكز ال�صحية وحتت
ا�رشاف املتخ�ص�صني و�صل اىل
%35.8
كما تراجعت معدالت ختان
االناث على م�ستوى الوطن اىل
 %12.9للإطفال ما دون اخلام�سة،
و�إىل  %33.2ملا دون � 15أ�سباب
عدم احل�صول على اخلدمات:
نق�ص املعلومة ،قلة املعرفة
مب�شاكل احلمل والوالدة ،العادات
والتقاليد ،الت�أخر يف الو�صول
اىل املراكزال�صحية ،عدم تعبيد
الطرق ،بعد موقع املركز
ال�صحي ،عدم وجود و�سائل النقل،
عدم وجود الطبيب املتخ�ص�ص يف
املوقع .وغريها من الإ�شكاالت.
العوامل امل�ساعدة للحد من وفيات الأم
وطفلها
للحد من وفيات الأمومة ب�صورة
جذرية البد ان تتاح جلميع الن�ساء
�إمكانية احل�صول على خدمات
رعاية عالية اجلودة �أثناء الوالدة،
من  3عنا�رص �أ�سا�سية على الأقل،
هي :خدمات رعاية يقدمها عاملون
ماهرون عند الوالدة ،ورعاية
توليد يف حاالت الطوارئ ،و�إذا
حدثت م�ضاعفات ،بوجود نظام
�إحالة فاعل يكفي للح�صول على
خدمات الرعاية الطارئة �إذا �إقت�ضى
الأمر ذلك.وثمة حل رئي�س اَخر هو
م�ساعدة املر�أة على حتا�شي احلمل
والوالدة غري املرغوبني.
ويف مقدمة هذا اجلهد ت�أتي
مهمة التوعية ال�صحية للمجتمع
ككل ،والأمهات ب�شكل خا�ص
ب�أتباع ار�شادات وزارة ال�صحة،
والإ�ستفادة الفاعلة من خدمات
الرعاية ال�صحية.والتخل�ص من
قيود العادات ال�ضارة ،واتباع
�سلوط �صحي وغذائي ب�شكل دائم،
حتى ن�ؤمن والدة �أمنة ،وطفل
معافى ،ومالزمة رعاية الطفل يف
خمتلف مراحل منوه ،حتى يكتمل
بنا�ؤه ب�شكل �صحي و�سليم.
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القارئ الكرمي ،نورد هذه ال�صفحة ،دعم ًا حلملة
االعمار الوطني وبرنامج الأمن الغذائي يف �إطار �سيا�سة
الإعتماد على الذات ،التي �أثبتت جناحها رغم الإمكانات
املحدودة ،والتي بالنتيجة حمت �إرتريا من �إ�ستجداء
الإغاثات واملعونة الأجنبية ،كما هو حادث يف عدة
بلدان.
ترثي بها هذه ال�صفحة ،وبالتايل تدعم حملتنا لن�شر
الوعي الزراعي ،مبا يعود بالفائدة على مزارعنا ووطننا
ب�إتباع �أحدث الأ�ساليب الزراعية.
يعرف الن�ضج ب�صفة عامة ب�أنه طور النمو
الذى تكتمل فيه الثمار وت�صبح �صاحلة للقطف
بحيث ميكنها اال�ستمرار يف اداء الوظائف
الف�سيولوجية املختلفة دون احلاجة �إلو وجود
ها على اال�شجار فبعد �أن تبلغ الثمار �أحجمها
الطبيعية وت�أخذ �أ�شكلها النهائية
ويكتمل تكوينها الظاهرى اخلارجي تبد�أ
الثمار عمليات اكتمال تكوينها الكميائي
والداخلى وذلك عن طريق جمموعة من العمليات
الف�سيولوجية واحليوية الهامة ت�ؤدى �إىل
�صالحيتها للقطف واالكل وت�سمي هذه العمليات
بعمليات الن�ضج وميكن تق�سيم العمليات
املختلفة التى حتدث لثمار الفاكهة عند ن�ضجها
�إىل جمموعتني :
االوىل :وت�سمى بعمليات الن�ضج الب�ستانى
والثانية  :وت�سمى بعمليات الن�ضج
الف�سيولوجى
الن�ضج الب�ستاين:
وفيه يكون احلجم الطبيعي للثمار اكتمل
وكذلك �شكلها وتراكم الكربوهيدرات واملواد
الع�ضوية والغري الع�ضوية الأخرى.
ومتتلئ اخلاليا باملواد واملحتويات املختلفة
خالل جمموعة من العمليات ت�سمي بعمليات
الن�ضج الب�ستاين ،و�أثناء حدوث العمليات
املذكورة تتدرج الثمار يف الن�ضج الب�ستاين
من درجة �إيل �أخري حتى ت�صل �إيل درجة الن�ضج
الأخرية والتي تعرف مبرحلة الن�ضج الب�ستاين
�أي درجة الن�ضج التي ميكن فيها قطف الثمار.
بحيث يكتمل ن�ضجها وتكت�سب خ�صائ�صها
الأكلية املمتازة بعد قطفها بعيدا عن الأ�شجار
وميكن ت�سمية مرحلة الن�ضج الب�ستاين بالبلوغ
�أو الن�ضج اخل�رضي للثمرة �أو مرحلة الن�ضج
املنا�سبة للقطف وتكون بع�ض الثمار �صاحلة
للأكل مبا�رشة بعد بلوغ هذه املرحلة من الن�ضج
مثل ثمار املوالح �أو تكون للقطف ولكنها غري
�صاحلة للأكل نظرا لعدم ظهور �ألوانها املميزة
و�صالبة �أن�سجتها وعدم اكت�سابها الرائحة
والطعم والنكهة املميزة مثل ثمار االفوكادو
والتفاح والكمرثي واملوز ويحدث الن�ضج
الب�ستاين تدريجيا علي عدة درجات ومن ذلك
يت�ضح �أن لكل ثمرة من الثمار درجات ن�ضج
عديدة بينما يكون لها مرحلة ن�ضج ب�ستاين
واحدة.
وال يتم ن�ضج الثمار ب�ستانيا �إال على الأ�شجار
بحيث لو قطفت الثمار قبل حدوثه ال يتم ن�ضج
الثمار اعتياديا علي الإطالق وتتوقف درجة
الن�ضج املنا�سبة للقطف علي طريقة تداول الثمار
بعد القطف ،معناه لو قطفت الثمار لتخزينها
فرتة طويلة فيجب قطف الثمار يف فرتات ن�ضج
مبكرة �أم لو قطفت الثمار لال�ستهالك فيجب
قطفها عند بلوغ الن�ضج الب�ستاين وبو�صول
الثمار للن�ضج الب�ستاين تعترب مهمة منتج
الفاكهة منتهية عند هذا احلد.
الن�ضج الف�سيولوجي :
حتدث فيه عدة تغريا ف�سيولوجية ت�ؤدي
�إيل �صالحية الثمار للأكل واكت�ساب خ�صائ�صها
الأكلية املميزة حيث يقل الن�شا ويتحول
�إيل �سكر وتتحول البكتينات الغري ذائبة �إيل
بكتينات ذائبة.
وتختفي وتتحلل املواد القاب�ضة وتقل
احلمو�ضة وتتوازن مع ال�سكر وتلني الثمار
وتكت�سب احلالوة والطعم وتتميز نكهتها
ورائحتها ويختفي اللون الأخ�رض وفى هذه
احلالة ترتفع �رسعة التنف�س فج�أة بحدوث
ظاهرة الكالميكرتيك و�أثناء هذه العمليات
تتدرج الثمار يف الن�ضج الف�سيولوجي من درجة
�إىل �أخرى حتى ت�صل الثمار �إىل مرحلة الأكل �أو
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ن�ضج ثمار الفاكهة
اق�سامه وعالماته وكيفية حتديده والعوامل التي ت�ؤثر عليه
تتح�سن اخل�صائ�ص الأكلية للثمرة ف�إذا حدثت هذه
املرحلة بعد القطف بعيدا عن الأ�شجار ت�سمى
مبرحلة الت�سوية �أما �إذا حدثت هذه املرحلة
على الأ�شجار فت�سمى مبرحلة الن�ضج الب�ستاين
املتقدم وعلى ذلك ي�سمى الن�ضج الف�سيولوجي
بالن�ضج الثمري �أو مرحلة الن�ضج املنا�سبة
للأكل وتختلف �أنواع الثمار يف طبيعة ن�ضجها
ف�سيولوجيا ففي حالة الثمار التي ال تختزل
الن�شا عند ن�ضجها مثل املوالح فيحدث الن�ضج
الف�سيولوجي مع الب�ستاين �أو بعده بقليل ففي
هذه احلالة ت�سمى ثمار �صاحلة للقطف والأكل
معا.
بينما يف حالة الزبدية فالثمار ال تن�ضج
ف�سيولوجيا على الأ�شجار وبالتايل البد من
قطف الثمار وتركها فرتة معينة حيث تن�ضج
ف�سيولوجيا وت�صبح �صاحلة للأكل وهناك عدة
تغريات قد حتدث للثمار ما بعد الن�ضج وفيها
يزداد لني الثمار ويف�سد طعمها وت�سمى بتغريات
ما بعد الن�ضج وفى احلالة الأوىل �أي حدوث
التغريات الف�سيولوجية بعيدا عن الأ�شجار
مبعدل كبري ت�سمى بتغريات ما بعد الت�سوية �أو
 OVER RIPEENINGالثمار الغري نا�ضجة
ت�سمى الثمار بهذا اال�سم عندما تكون غري �صاحلة
للأكل �أو ذات خ�صائ�ص �أكلية غري جيدة ب�سبب :
 1عندما تكون الثمار نا�ضجة ب�ستانياولكنها غري نا�ضجة ف�سيولوجيا
� 2أو عند قطف الثمار و�إن�ضاجها �صناعيا قبلحدوث الن�ضج الب�ستاين " ظاهرة الكالميكرتيك"
هي عبارة عن ارتفاع مفاجئ يف �رسعة التنف�س
نتيجة حلدوث تغري ما يف بروتوبالزم اخلاليا
وحتدث يف مرحلة ن�ضج اخلاليا .
�أطوار النمو:
 1طور انق�سام اخلاليا 2-طور كرب اخلاليا

 3طور ن�ضج اخلاليا 4طور التدهورالتغريات التي حتدث �إثناء ن�ضج الثمار:
حتدث عدة تغريات طبيعية وف�سيولوجية
�أثناء ن�ضج الثمار من التغريات الطبيعية :
 1ليونة �أن�سجة الثمار واكت�سابها الطعموالرائحة واللون والنكهة املميزة فمثال عند
ن�ضج ثمار املوز ت�ستدير الأ�صابع و�صول الثمرة
للحجم املنا�سب
ومن �أهم التغريات الف�سيولوجية حتويل
الن�شا �إىل �سكر و البكتينات الغري ذائبة �إىل
بكتينات ذائبة وانخفا�ض ن�سبة احلمو�ضة
واختفاء القاب�ضة وظهور الرائحة املميزة.
عالمات الن�ضج :
1عمر الثمار وذلك بح�ساب عدد الأيام منوقت �إيل وقت التزهري الكامل �إيل وقت القطف
ويتخذ هذا كمقيا�س لن�ضج كثري من الفواكه فمثال
تن�ضج ثمار التفاح بعد التزهري الكامل ب 125
 -150يوم واملاجنو واخلوخ بعد  93-133يوم
وهو يختلف ح�سب الظروف البيئية واجلوية.
2حجم الثمرة  :وميكن تقدير احلجم بالعنياملجردة و�أحيانا بوا�سطة حلقة خا�صة لها قطر
معني.
.3لون الثمرة  :وهو اختفاء اللون الأخ�رض
وظهور الألوان الأخرى املميزة
4لون اللب  :ويتغري مع تغيري لون اجللد.5لون البذرة �أو النواة  :كما يف التفاحواخلوخ.
� 6سهولة ف�صل الثمار � :إذ ي�سهل ف�صل الثمارمن الدواير الثمرية مبجرد مل�سها �أو م�سكها
باليد.
 7درجة �صالبة الثمار  :بوا�سطة اليد �أو بوا�سطةخمترب ال�ضغط .

العوامل التي ت�ؤثر علي درجة �صالبة الثمار:
 1نوع الثمار و�صنفها 2درجة ن�ضج الثمرة وطور منوها 3درجة احلرارة 4الرطوبة �سواء الأر�ضية �أو اجلوية 5العوامل الزراعية كالري والعزيق 6كمية الثمار 7اكت�ساب الثمار �صفات خارجية خا�صةمثل ا�ستدارة �أ�صابع املوز
 8الطعم والرائحة والنكهة  :حيث تكت�سبالثمرة ال�صفات اخلا�صة املميزة لها
 9ن�سبة الن�شا فكلما قلت ن�سبة الن�شا دلعلي الن�ضج
 10ن�سبة الن�شا فكلما قلت ن�سبة الن�شا دلعلي الن�ضج
 11ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة  :ميكنتقديرها بوا�سطة رفراكتوميرت
 12ن�سبة احلمو�ضة 13ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة �إيل ن�سبةاحلمو�ضة
 14تقدير ن�سبة الزيت يف الثمار الزيتية� 15رسعة التنف�سما هي العوامل التي ت�ؤثر علي ن�ضج الثمار :
 1عوامل ثمرية  /وفيها عمر الثمرة وات�صالالثمرة بال�شجرة من عدمه
 2العوامل اجلوية  /ويق�صد بها العواملاخلارجية ومنها  :درجة احلرارة – ن�سبة
الرطوبة – ال�ضوء
3عوامل الرتبة  /ويق�صد بها نوع الرتبةحيث الفاكهة تكون مت�أخرة الن�ضج يف الرتبة
الطينية علي العك�س من الرملية حيث يف
الطينية درجة احلرارة منخف�ضة والرطوبة
مرتفعة
 4العوامل الزراعية  /منها درجة العنايةبالأ�شجار ,الري حيث كلما زاد كمية املاء �إيل
حد معني ي�ؤدي �إيل الن�ضج املبكر ولكن الزيادة
عن احلد املنا�سب ت�ؤدي �إيل الإ�صابة بالأمرا�ض
وم�شاكل بالثمار
الت�سميد  /قد ثبت �أن الت�سميد بعن�رص الأزوت
يف وقت مت�أخر ي�سبب ت�أخري ن�ضج الثمار وعدم
تلوينها بالدرجة املنا�سبة وبالعك�س من ذلك
يعمل الت�سميد بالبوتا�سيوم على ن�ضج الثمار
وتلوينها .
مقاومة الآفات بالكيماويات  /تعمل بع�ض
الكيماويات امل�ستعملة يف الر�ش �أو ملقاومة
الآفات املختلفة التبكري �أو الت�أخري من ن�ضج
الثمار.
.5عوامل الإن�ضاج  /مثل �رضب ثمار البلح
واجلميز ومعاملة بع�ض الثمار ببع�ض املحاليل
مثل اجلري واخلل.
.6منظمات النمو  /وهي مواد كيميائية تتعامل
بها الثمار للإ�رساع من الن�ضج ومن �أمثلتها
 2.4D, 2.4.5T, N.A.Aغاز اال�سيثلني وغاز
االيثلني ولكن معظم هذه املواد ي�سبب ال�رسطان
,غاز االيثلني ي�رسع من التنف�س.
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما
حولها  ،ومدى ت�أثريها على حياتنا،
لذلك بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك
من موا�ضيع مقرتحات ،حتى نتمكن
من حماية بيئتنا  ،ومبا ي�ساهم يف
بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.
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الغابات ...والتكيف مع تغري املناخ يف ارتريا

�إعداد املهند�س ادري�س االمني
�شهدت الغابات و الغطاء الأخ�ضر يف ارتريا
تغيريات ٍ دراماتيكية كبرية ٍ خالل القرن املا�ضي ,
حيث �أنها تدهورت مبعدل كبري ومثري للقلق خالل تلك
احلقبة  .و يرجح العامل الرئي�سي يف هذا التدهور �إىل
�سوء �إدارة املوارد الطبيعية عامة ً مع عدم �إ�ستخدامها
بال�صورة امل�ستدامة  ,خا�صة يف ظل �سيا�سات الأنظمة
الإ�ستعمارية التي تعاقبت على البالد .حتما ً �أدت
هذه الأو�ضاع �إىل الت�أثري ال�سلبي على البيئة العامة
و �إ�صابتها بالتدهور بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها على احلياة
الربية .كما فاقم اجلفاف املتكرر يف العقود القليلة
املا�ضية من احلالة غري امل�ستقرة للبيئة والغطاء الغابي
.لذا و�ضعت ارتريا م�س�ألة احلفاظ على �سالمة الغابات
والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه �ضمن
�أولوياتها الإ�سرتاتيجية كما �شكل الغطاء الأخ�ضر
�إحدى الغايات الرئي�سية امل�ستهدفة يف اخلطة العامة
حلملة التنمية الوطنية ال�شاملة يف البالد
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذا العدد �إىل
الإحتفاالت التي عمت املجتمع الدويل يف 21
من مار�س املن�رصم باليوم الدويل للغابات .
�أو�ضحنا فيها دور الغابات و الغطاء الأخ�رض
يف اال�ستجابة للعديد من متطلبات التنمية
امل�ستدامة املتنوعة  .بالإ�ضافة �إىل �إعتماد
�أكرث من  % 80من �سكان املعمورة على الأدوية
امل�ستخرجة من النباتات التي تنمو يف الغابات
ك�شكل من �أ�شكال الرعاية ال�صحية الأولية,
وتوفري الغابات ملا يعادل  75%من املياه
العذبة على م�ستوى العامل  .كما حتدثنا عن �أن
اليوم الدويل للغابات يهدف �إىل �إذكاء الوعي
ب�أهمية جميع �أنواع الغابات والأ�شجار يف
كفالة رفاهنا االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
والثقايف  .ويواجه القطاع الغابي العديد من
التحديات الكبرية كالقطع اجلائر للأ�شجار
وعوامل التعرية وتدهور الرتبة بالإ�ضافة �إىل
الرعي اجلائر وغريه من املظاهر ال�سلبية التي
ت�ؤثر على الغابات  .كما �أ�رشنا يف عجالة
�إىل البع�ض من الت�أثريات الإيجابية لعمليات
الت�شري و �إنت�شار الغطاء الأخ�رض  .بالإ�ضافة �إىل
�أهم اخلطوات التي قامت بها احلكومة الإرترية
لتحقيق �إ�سرتاتيجية الغطاء الأخ�رض كاخلطة
الوطنية لإدارة البيئة �إدارة م�ستدامة  ,وتطوير
وتو�سيع قوانني و مناطق املحميات الطبيعية
يف البالد بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على التنوع
البيولوجي الذي تتمتع به البالد و حمايته
وكذلك فر�ض حظر �شامل على قطع
الأ�شجار احل َّية وحمالت الت�شجري
املكثفة �سواء تلك التي جتري عرب
برنامج العمل الطالبي ال�صيفي او
ال�سكان املحليني .
ول�ضمان جناح حملة الب�ساط
الأخ�رض يف �إجناز الغايات املرجوة
منها  ,البد من مراعاة ال�رشوط
املثالية والتي يجب �إتباعها عند
�إختيار �أنواع الأ�شجار املفرت�ض
زراعتها �ضمن ظروف بيئية معينة
.
و�سوف �أذكر يف ال�سطور التالية
بع�ضا ً من تلك ال�رشوط على �سبيل
املثال ال احل�رص:
� 1أن تكون الأ�شجار من الأنواعاملعمرة و لها قدرة عالية على
حتمل الطروف البيئية املحلية
للمنطقة.
� 2أن تكون ذات مقاومة عاليةللإ�صابة بالآفات احل�رشية و
املر�ضية
� 3-أن تكون �رسيعة و كثيفة النمو

و ذات تفرع غزير و يف�ضل �أن تكون الأ�شجار
دائمة اخل�رضة .
� 4أن يكون لعا جمموع جذري قوي و متعمقو غري منت�رش �أفقيا ً حتى ال يعوق منو النباتات
الأخرى و ال ي�ؤثر على املن�ش�آت املجاورة .
� 5أن تكون �شتالت الأ�شجار بحجم ٍ و عمر ٍمنا�سب عند الزراعة ل�ضمان جناحها
� 6أن تكون لها املقدرة على التكاثر و لها�إنتاج وفري من البذور للإ�ستفادة منها م�ستقبال ً
يف برامج الرتبية و الإنتخاب
 7درا�سة املتطلبات البيئية التي يحتاجهاكل نوع من الأ�شجار
عموم ًا حتت�ضن هذه الغابات �سواء التي
يف الرب �أو البحر ما يقارب ال  704نوعا ً من
الطيور و الثديات و الربمائيات و الزواحف من
بينها النادرة و املهددة بالإنقرا�ض مما يتطلب
حمايتها من تغول الكائنات الأخرى عليها و
خا�صة الإن�سان بالإ�ضافة �إىل توفري البيئة
املالئمة لتكاثرها و توالدها وحمايتها من
الإنقرا�ض .
�أما يف جمال احلدائق الغابية الوطنية و
التي تلعب دورا ً م�ؤثرا ً يف البيئة و التنمية
امل�ستدامة يف البالد ميكننا �أن نذكر احلديقة

الوطنية يف �سميناوي بحري  ,تلك احلديقة التي
تعترب نقلة ً نوعية ً يف ال�صناعة ال�سياحية و
احلفاظ على التنوع البيولوجي  .ومتتد احلديقة
الوطنية يف �سميناوي بحري على طول �سل�سلة
من اجلبال و الوديان �ضمن �إرتفاعات تتفاوت ما
بني  900مرتا ً و  2400مرتا ً فوق �سطح البحر .
و يرتاوح طول احلديقة من ال�شمال �إىل اجلنوب
�إىل  20كيلومرتا ً تطل خاللها على الغابات ذات
التنوع البيولوجي البديع يف وادي فلفل  ,كما
يتمتع ال�سائحني مب�شاهدة احليوانات الربية
على طبيعتها و �سجيتها و بتنوعها الفريد من
النمور و الذئاب و اخلنازير و عددا ً من الطيور
النادرة و اجلميلة.
ويف املحور القانوين و العالقات الدولية
جند �أن ارتريا تعترب طرفا ً يف العديد من
الإتفاقيات الدولية ذات العالقة بالغابات
والبيئة عموما ً و كمثال على ذلك ميكننا �أن نذكر
�إتفاقية التنوع البيولوجي و الإتفاقية الإطارية
للتغري املناخي و الإتفاقية الدولية ملكافحة
الت�صحر و حماية الأنواع النادرة و املعر�ضة
للإنقرا�ض � .أما يف جمال الت�شجري ف�إنه ما زالت
تقوم درا�سات ٍ مت�أنية ٍ و ب�إ�ستمرار من قبل
اجلهات ذات العالقة لتقييم مدى فعالية احلملة

الوطنية للتنمية و التعمري يف جمال الت�شجري و
التحريج التي تعم البالد بالإ�ضافة �إىل برامج
التوعية امل�صاحبة لها يف وقف التدهور البيئي
و عمليات القطع اجلائر للأ�شجار وبالتايل �إعادة
اللحمة للقطاع الغابي يف ارتريا .
عموما ً ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض بع�ضا ً من تلك
الغايات امل�ستهدفة يف حمور الغطاء الأخ�رض
و الغابي يف البالد وذلك على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1زراعة الأ�شجار التي ميكن �إ�ستخدامهاكم�صدات ٍ للرياح او لتثبيت الرتبة و حمايتها
من التدهور و الإجنراف و بالتايل العمل على
وقف الزحف ال�صحراوي .
 2زراعة الأ�شجار املثمرة و التي ميكنالإ�ستفادة منها �أي�ضا ً يف توفري الأمن ال�صحي و
الغذائي يف البالد
فعال ٍ يف تن�شيط و
 3ت�ساهم الأ�شجار بدور ٍ ّجذب الإ�ستثمار يف املجال ال�سياحي خا�صة ً اذا
و�ضعنا بعني الإعتبار تمَ ُّيزْ ارتريا مبناخ ٍ متنوع
ٍ يف �أقاليمها املختلفة مع ق�رص امل�سافة من �رشق
البالد �إىل غربها او بني �شمالها و جنوبها .
 4زيادة م�ساحة الرقعة اخل�رضاء التي ت�سهم�إيجابا ً يف خلق البيئة النظيفة الأمر الذي
يكفل توفر احلياة ال�صحية
للإن�سان و الكائنات احلية
الأخرى  .خا�صة ً الت�أثري
البيئي للأ�شجار يف جمال
تنقية الهواء و �إمت�صا�ص
غاز ثاين �أكيد الكربون .
� 5إ�سهام الأ�شجار علىاملدى الطويل يف عمليات
البناء و التعمري من خالل
�إ�ستخدامها يف ال�صناعات
اخل�شبية املختلفة  ,مما
يتوقع �أن يكون له مردود
�إيجابي يف توفري ال�رصف
بالعملة ال�صعبة على الوارد
من مدخالت ال�صناعات
اخل�شبية كما ميكن �أن يتم
ت�صدير املنتجات اخل�شبية
فيما لو مت الإ�ستثمار يف
هذا املجال ب�شكل مدرو�س
جيدا ً و بالتايل يعترب
�إ�سهاما ً مبا�رشا ً يف زيادة
الدخل الوطني من العمالت
ال�صعبة.

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

يوفنتو�س يقلب الطاولة على فيورنتينا ويت�أهل لنهائي الك�أ�س

اخلمي�س 2015/4/9

من امل�ستفيد االول ؟

بر�شلونة ي�ستخدم طعم يوفنتو�س يز�أر بوجه �صالح ورفاقه ويت�أهل لنهائي ك�أ�س ايطاليا يوفنتو�س ومو�سم
طرد اللعنات ..
راكيتيت�ش

ذكرت �صحيفة "ماركا" الأ�سبانية يف عددها
الإلكرتوين ال�صادر يوم �أم�س الأربعاء �أنه رغم �أن
نادي بايرن ميونيخ الأملاين حدد �سعر اال�ستغناء
عن املدافع جريوم بواتينج بـ  39مليون يورو ،مل
يزد بر�شلونة الذي يرغب يف �ضم الالعب ل�صفوفه
من قيمة العر�ض الذي قدمه ل�شرائه عن  35مليون
يورو.
و�أ�شارت ال�صحيفة الأ�سبانية �إىل �أن �أندوين
زوبيزاريتا مدير الكرة ال�سابق للنادي الكتالوين مل
يرغب يف �أي مرة يف الدخول يف مفاو�ضات جادة ل�ضم
الالعب خ�شية �إف�ساد عالقة ناديه بالنادي الأملاين ظنا
منه �أن هذا لي�س الوقت املنا�سب �آمال �أن يقوم الالعب
بنف�سه بال�ضغط على �إدارة ناديه لل�سماح له بالرحيل
مقابل  35مليون يورو.
وعر�ض بر�شلونة على الالعب الأملاين عقدا ميتد
خلم�س �سنوات مقابل ثالثة ماليني ون�صف املليون
يورو يف العام الأول وبواقع ن�صف مليون يورو �أخرى
يف كل مو�سم حتى ي�صل راتبه يف املو�سم اخلام�س
الأخري �إىل خم�سة ماليني ون�صف املليون يورو.
و�أو�ضحت "ماركا" �أن العر�ض املذكور هو ما
كان زوبيزاريتا يراه منا�سبا للح�صول على خدمات
بواتينج .و�أظهر زوبيزاريتا يف بداية الأمر عدم
اهتمامه بالتعاقد مع الالعب� ،إال �أنه يف وقت الحق
قام باالت�صال بوكيل �أعماله للتفاو�ض ب�ش�أن �صفقة
االنتقال.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن هذا الأ�سلوب هو نف�سه
الذي اتبعه بر�شلونة يف التعاقد مع �إيفان راكيتيت�ش،
حيث رف�ضت الإدارة الريا�ضية يف م�ستهل الأمر
�ضم الالعب الكرواتي عندما عر�ض عليها� ،إال
�أن زوبيزاريتا �أجرى ات�صاالت مبا�شرة مع وكالء
راكيتيت�ش بعد  20يوما من تلك الواقعة لإنهاء
ال�صفقة.
وتختلف �صفقة انتقال راكيتيت�ش �إىل بر�شلونة عن
�صفقة �ضم بواتينج ،حيث �أن الالعب مل يقم بال�ضغط
على �إدارة ناديه للرحيل كما �أراد زوبيزاريتا.

ثورة يف مان�ش�سرت �سيتي

بوجبا وهندر�سون وويل�شري

قررت �إدارة نادي مان�ش�سرت �سيتي القيام بثورة
تغيري يف �صفوف الفريق ،وذلك بعد خو�ض مو�سم
خميب حتى الآن.
�صحيفة ديلي ميل قالت �إن جنم ليفربول
جوردان هندر�سون ،والعب خط و�سط ار�سنال
جاك ويل�شري يتواجدان الآن يف قائمة م�شرتيات
النادي الإجنليزي ،وذلك لزيادة عدد الالعبني
الإجنليز يف ت�شكيلتهم الأ�سا�سية ،والتي متلك
العبا واحدا فقط هو احلار�س جو هارت.
ثورة مان�ش�سرت �سيتي تركز �أي�ض ًا على جلب بول
بوجبا ليكون جنم خط الو�سط الأول ،وليعو�ض
رحيل يايا توري املتوقع ،حيث بات الالعب
الإيفواري �ضعيف املردود وكثري اخلالفات،
�إ�ضافة �إىل تكرار ت�صريحاته عن الرحيل.
�أما الالعب الآخر املطلوب ويبدو مكلف ًا
�أي�ض ًا ،فهو رحيم �ستريلينج الذي يرف�ض جتديد
عقده مع ليفربول ،حيث يناف�س مان�ش�سرت �سيتي
كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وت�شل�سي على
خدماته.
ومن املتوقع �أن يبحث النادي عن تعزيزات
�أخرى يف خط الدفاع ،لإعادته �إىل الطريق ال�سليم
املو�سم املقبل ،بعد �أن بات قريب ًا من اخلروج بال
�أي لقب هذا املو�سم ،عقب االنهيار املذهل الذي
تعر�ض له يف بطولة الدوري.

ت�أهل نادي يوفنتو�س اىل امل�شهد اخلتامي
لك�أ�س ايطاليا بعدما حقق فوزا عري�ضا على

م�ضيفه فيورنتينا بنتيجة
� 3صفر على ملعبارتيميو فرانكي يف
اياب ن�صف نهائي ك�أ�س
ايطاليا لكرة القدم.
و�سجل اهداف اللقاء
لنادي يوفنتو�س كال
من الالعب الي�ساندرو
ماتري يف الدقيقة ،21
وروبريتو برييرا يف
الدقيقة  ،44واختتم
مهرجان اهداف ال�سيدة
العجوز املدافع ليوناردو بونوت�شي يف الدقيقة .59

وت�أهل يوفنتو�س اىل امل�شهد اخلتامي متفوقا
بفارق املواجهات املبا�شرة بني الفريقني مبجموع
 ،4-2حيث �سبق وان حقق الفيوال الفوز يف
لقاء الذهاب بنتيجة  2-1باقدام امل�صري حممد
�صالح.
ومل يظهر النجم امل�صري حممد �صالح
بال�شكل املطلوب امام يوفنتو�س ،حيث حجم
دفاع البيانكونريي مع خطورة جنم لقاء الذهاب
يف تورينو.
وجنح املدرب اليغري يف قراءة املباراة ب�شكل
جيد م�ستغال هفوات دفاع الفيوال ،حيث عمد
على اراحة بع�ض من العنا�صر اال�سا�سية التي مل
تقدم االداء املرجو منها يف جولة الذهاب.

املرحلة الثالثة والثالثني للدوري االنكليزي

تعادل �أ�ستون فيال مع كوينز بارك بعد مهرجان اهداف ..بنتيكي ي�سجل الهاتريك

جنب البلجيكي كري�ستيان بنتيكي فريقه ا�ستون
فيال هزمية ثالثة على التوايل وادرك له التعادل 3-3
امام �ضيفه كوينز بارك رينجرز اول �أم�س الثالثاء يف
مباراة مقدمة من املرحلة الثالثة والثالثني للدوري
االنكليزي يف كرة القدم.
وتعملق بنتيكي وا�صبح اول العب بلجيكي
ي�سجل ثالثيتني يف الدوري االنكليزي املمتاز
(االوىل كانت قبل عامني حني قاد فريقه للفوز على
�سندرالند  )6-1بعدما �سجل جميع اهداف فريق

املدرب تيم �شريوود ( 10و 33و.)83
اما اهداف كوينز بارك رينجرز فكانت من ن�صيب
مات فيليب�س ( )7الذي ا�صبح �صاحب ا�سرع هدف
لفريقه منذ  20عاما (كيفن غالن �سجل بعد  6دقائق
امام ليفربول عام  ،)1995وكلينت هيل ( )55الذي
�سجل بعمر الـ 36اول هدف له يف الدوري املمتاز من
ا�صل  506مباريات خا�ضها يف جميع الدرجات،
وت�شاريل او�سنت ( )78الذي رفع ر�صيده اىل 17
هدفا يف الدوري هذا املو�سم لي�صبح اول العب ي�سجل

هذا العدد من االهداف مل�صلحة فريق �صاعد من
الدرجة االوىل منذ ان حقق ذلك اندي جون�سون
خالل مو�سم  21( 2004-2005هدفا لكري�ستال
باال�س).
ورفع ا�ستون فيال الذي خا�ض هذه املباراة املقدمة
ب�سبب ارتباطه بن�صف نهائي م�سابقة الك�أ�س يف 19
من ال�شهر احلايل �ضد ليفربول او بالكبرين (اوىل)،
ر�صيده اىل  29نقطة يف املركز ال�ساد�س ع�شر ،مقابل
 26لكوينز بارك رينجرز يف املركز الثامن ع�شر.

اعتربه واحد من �أف�ضل الالعبني ال�شباب يف العامل

زين الدين زيدان يعلن اهتمام ريال مدريد بنجم فريق ليفربول رحيم �سرتلينغ

ر�أت �صحيفة بريطانية � ّأن نادي ريال مدريد
الإ�سباين قد اعلن ر�سمي ًا اهتمامه يف �ضم الالعب
الدويل الإنكليزي الواعد ،رحيم �ستلرلينغ ،من
خالل الت�صريح الأخري لزين الدين زيدان ب�ش�أن
مهاجم نادي ليفربول االنكليزي.
وقد �أر�سل الفرن�سي زين الدين زيدان �إ�شارات
قوية حول اهتمام فريق ريال مدريد الإ�سباين،
بالتعاقد مع جنم ليفربول رحيم �ستريلينغ.
زيدان الذي ي�شغل مدرب فريق الرديف
لريال مدريد  ،ويعد مر�شح ًا فوق العادة خلالفة
كارلو �أن�شيلوتي يف تدريب الفريق الأول للنادي
امللكي حتدث عن التعاقد مع رحيم �سرتلينغ
قائ ًال" :نحن نعرف من هو رحيم �ستريلينغ،

وبالت�أكيد نحن نراقبه كالعب".
و�أ�ضاف النجم ال�سابق ملنتخب فرن�سا،
يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة "ديلي ميل "
الربيطانية": ،هناك عدد قليل من الالعبني
القادرين على تقدمي الإ�ضافة لريال مدريد
وبالتايل فمن املنطقي مراقبة جمموعة
ال�شباب الأف�ضل يف العامل".
و�أ�شار زيدان لتعاقد ريال مدريد يف
ال�سابق مع العبني �شباب على غرار اي�سكو
وبيل وفاران ،و�شبه الأمر بعملية مراقبة
رحيم الآن ،مما جعل �صحيفة "ديلي ميل"
تعترب هذه الت�صريحات مبثابة الإعالن
الر�سمي باالهتمام.

روبن هود يقرتب من مغادرة ملعب اولد ترافورد بال�صيف ال�سباب فنية

فان بري�سي يركب قطار املغادرين عن مان�ش�سرت يونايتد لعيون كافاين
ك�شفت العديد من التقارير ال�صحفية االجنليزية
عن رغبة مان�ش�سرت يونايتد� ،صاحب املركز الثالث
على �سلم ترتيب اندية الدوري االجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،ببيع مهاجمه الهولندي روبني فان
بري�سي خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وا�شارت �صحيفة (ديلي �ستار) الربيطانية �أن
فريق ال�شياطني احلمر بقيادة املدرب الهولندي
لوي�س فان غال يبحث عن مهاجم (�سوبر) يف
ال�صيف من اجل خالفة مواطنه فان بري�سي الذي
يعاين من هبوط يف م�ستواه ب�سبب كرثة اال�صابات
ف�ضال عن تقدمه يف ال�سن ،حيث �سجل 10
اهداف من  24مباراة خا�ضها مع مان�ش�سرت يونايتد

يف بطولة الربميريليغ باملو�سم احلايل.
ويعاين فان بري�سي من ا�صابة يف الكاحل منذ
فرباير املا�ضي ،ويرتبط بعقد مع يونايتد حتى يونيو
من العام .2016
وان�ضم فان بري�سي �صاحب الـ ( 31عاما)
اىل مان�ش�سرت يونايتد �صيف العام  2012قادما
من ار�سنال االجنليزي مقابل  24مليون جنيه
ا�سرتليني.
ووفقا لل�صحيفة ،ف�إن اختيار ادارة مان�ش�سرت
يونايتد وقع على املهاجم االوروغوياين ادين�سون
كافاين ،مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي من
�أجل �ضمه يف ال�صيف.

وعلى اجلانب الآخر ي�أمل النادي الباري�سي
يف التخل�ص من كافاين بال�صيف بعد تراجع ادائه
مع اثرياء باري�س ،حيث �سجل  8اهداف يف 28
مباراة مع �سان جريمان يف الدوري الفرن�سي خالل
مناف�سات العام احلايل.
وال يعي�ش كافاين �صاحب الـ ( 28عاما) اوقاتا
جيدة يف ملعب حديقة االمراء ،حيث دخل
يف م�شادة كالمية مع مدرب الفريق ،الفرن�سي
لوران بالن ،ا�ضافة اىل خالفه الدائم مع زميله
يف امللعب فقط على حد قوله ،ال�سويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش ،االمر الذي قد يعجل برحيله عن
النادي الباري�سي يف ال�صيف.

مل يتوقع جمهور يوفنتو�س بداية املو�سم �أن ي�صلوا
�إىل منت�صف �شهر ابريل احلايل وهم يناف�سون على
الثالثية ،فالفريق يف و�ضع مثايل حلمل لقب الدوري
ومهمة تعد الأ�سهل يف دور الثمانية للو�صول �إىل
ن�صف النهائي من دوري الأبطال ،وفوق ذلك قام
ب�إذالل فيورنتينا يف ملعبه لي�صعد �إىل املباراة النهائية
يف ك�أ�س ايطاليا لكرة القدم.
لعنة ك�أ�س ايطاليا م�ستمرة منذ عام  ،١٩٩٥ورغم
حماوالت الفريق اجلادة يف �أكرث من مو�سم حمل
اللقب ،ف�إنه كان ي�صطدم بتعرثات غريبة ،حرمته
التتويج لع�شرين عاما ،لكنه هذه املرة يبدو �أقرب من
�أي وقت م�ضى لفعل ذلك.
الراحة الكبرية يف بطولة الدوري وغياب
املناف�سة ،جنحت ب�إعطاء يوفنتو�س متنف�سا خلو�ض
مباراة العودة بجاهزية ذهنية وبدنية ،وهو �أمر �إن
توفر بظل فارق اجلودة الرهيب مع �أي فريق �إيطايل
�أخر ،ي�صبح فوز يوفنتو�س م�ضمونا.
تلك اللعنة الأوىل� ،أما العنة الثانية متثلت باحلظ
ال�سيء للفريق الذي خ�سر  ٥نهائيات يف دوري
الأبطال ،وكلما كان جاهزا ،جاءت له القرعة
ب�أ�صعب اخل�صوم.
هذه املرة تبدو خمتلفة جدا ،دورمتوند املرتنح
ثم موناكو بعد جمموعة معقولة رغم ما فيها من
�صعوبات ،لي�ضع تيفيز ورفاقه قدما يف ت�صف النهائي
قبل خو�ض �أي اختبار من ال�صنف الأول ،مما يحافظ
على �سالمة �سجالت بطاقاتهم من جهة ،و�سرية
�أ�سلحتهم التي مل ت�ستخدم بعد من جهة �أخرى.
ولعل امل�ستفيد الأول من هذا املو�سم اال�ستثتائي
هو �إدارة يوفنتو�س ،فهي ك�سبت معركة خروج
كونتي ،كما فعلت من قبل بك�سب معركة خروج
الي�ساندرو دل بيريو ،وك�أنها تقول "�أعرف م�صلحة
النادي جيدا"
م�ستفيد �أخر مهم �أال وهو املدرب ما�سيميليانو
�أليغري ،والذي رف�ض تعيينه  ٪٨٠من جمهور
يوفنتو�س يف ا�ستفتاء ال�صحيفة املقربة من النادي؛
(توتو �سبورت) االيطالية.
و�إن مل يكن هناك �شيء يح�سب لأليغري حمليا،
لأن التفوق الذي يحققه يوفنتو�س يف ايطاليا طبيعي،
وحتى خو�ض نهائي الك�أ�س يعترب انعكا�س للفجوة
التي تزداد بني ال�سيدة العجوز والفرق الأخرى يف
البالد ،ف�إن ما يحدث �أوروبيا �شرط �أن يكتمل �أمام
موناكو يعود له الف�ضل فيه ،و�إطالق تيفيز كوح�ش
هجومي هو �إجناز �أخر له ،بالإ�ضافة للتعامل بهدوء
مع تراجع م�ستوى بع�ض النجوم و�إ�صابة البع�ض
الأخر.
حالة �سيطرة يوفنتو�س املحلية قد ال تعجب
البع�ض من متابعي الكالت�شيو ،لكن ال�شواهد تقول
�إن الدوري ي�ستفيد �أي�ضا ،ويف ذلك حماكاة لهيمنة
بايرن ميونيخ الأملانية.
فوجود عمالق م�سيطر ،يدفع الفرق الأخرى
للبحث عن �أفكار جديدة للتطور ،وتعمل بذكاء
�أكرث من حيث التعاقدات مع الالعبني واملدربني،
كما �أن قدرة يوفنتو�س على الرتكيز قاريا ،ت�ساعد
ايطاليا بح�صد النقاط يف الت�صنيف الأوروبي للبقاء
كرابع بطولة �أوروبية على �أقل تقدير.
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ً
�إ�ستعدادا ل�سباق جائزة ال�صني الكربى يف حلبة �شنغهاي

فيلب�س يعود للمناف�سات الأ�سبوع املقبل الإ�سباين فرناندو �ألون�سو يخ�شى مفاجات الطق�س يف �سباق ال�صني

قال االحتاد الأمريكي لل�سباحة �إن مايكل
فيلب�س �سيعود اىل املناف�سات اال�سبوع
املقبل يف �أريزونا بعدما ق�ضى عقوبة ايقاف
ل�ستة �أ�شهر عقب ادانته بالقيادة حتت ت�أثري
اخلمر.
و�سين�ضم اىل فيلب�س الثنائي كاتي
ليديكي ورايان لوكتي وهما من �أبطال
االوملبياد ويحمالن ارقاما قيا�سية عاملية يف
اللقاء املقرر بني  15و 18ابريل.
وقال فيلب�س وهو �أكرث الريا�ضيني ح�صوال
على ميداليات يف الدورات االوملبية على
االطالق على تويرت "�أخريا انتهى ايقايف! حان
الوقت للعودة اىل امل�سبح وال�سباقات مرة
�أخرى .اتطلع للم�شاركة يف لقاء اريزونا"
وكان فيلب�س عاد اىل املناف�سات يف اريزونا
اي�ضا يف  2014بعد اعتزال دام عامني.
لكن �أحدث ايقاف تعر�ض له جاء بعد
اعتقاله يف �سبتمرب املا�ضي ب�سبب جتاوزه
ال�رسعة وللخطوط الفا�صلة بني احلارات داخل
نفق يف بالتيمور.

و�سجل رادار قيا�س ال�رسعة ان �رسعة �سيارة
فيلب�س بلغت  135كيلومرتا يف ال�ساعة يف
منطقة ال تزيد ال�رسعة املقررة فيها على 72
كيلومرتا يف ال�ساعة .و�سقط بعدها يف اختبار
للك�شف عن الكحوليات.
و�أمر فيلب�س البالغ من العمر  29عاما
بالذهاب اىل مركز ت�أهيل عقب اعتقاله وال
يزال يق�ضي فرتة مراقبة لت�رصفاته ملدة 18
�شهرا.
ويف اطار العقوبة �أبلغ فيلب�س بانه لن ميثل
الواليات املتحدة يف بطولة العامل لل�سباحة
لعام  2015والتي �ستقام يف رو�سيا يف
�أغ�سط�س املقبل �أو دورة االلعاب االمريكية يف
يوليو متوز.
لكن يف ال�شهر املا�ضي �أبلغ ت�شوك فيلجو�س
املدير التنفيذي لالحتاد االمريكي لل�سباحة
�شبكة ئي.ا�س.بي.ان الريا�ضية ان فيلب�س
احلائز على  18ميدالية ذهبية اوملبية رمبا
ي�سمح له بامل�شاركة يف بطولة العامل لل�سباحة
يف رو�سيا.

حدث ذلك يف عام 2009

ً
ريبريي  :مي�سي كان �س با يف عدم ان�ضمامي لريال مدريد
ك�شف الالعب الفرن�سي فرانك ريبريي،
جنم نادي بايرن ميونيخ الأملاين �أ ّنه
كان جد قريبا ً من االنتقال لنادي ريال
مدريد الإ�سباين يف �صيف � 2009إال �أ ّنه
تراجع عن الإقدام على هذه اخلطوة بعدما
وعدته �إدارة النادي البافاري بنف�س
دور الأرجنتيني ليونيل مي�سي مع فريق
بر�شلونة الإ�سباين.
و�أو�ضح ريبريي يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة "مريور" الربيطانية ، ،قائالً":
حتدثت كثرياً مع �إدارة بايرن ميونيخ،
ورئي�س النادي وقتها �أخربين ب�أهميتي
الكبرية مع الفريق ،و�أكد يل �أ ّنه يعتربين
مثل مي�سي �صاحب الدور املحوري �ضمن
فريق بر�شلونة".
و�أ�ضاف ريبريي بقوله  ":ريال مدريد
�سعى بقوة للتعاقد معي ،مل �أكن �أعلم

ال�سعر الذي طلبه البايرن يف ال�صفقة ،يف
النهاية �أنا �سعيد بالقرار الذي اتخذته".
وتابع النجم الفرن�سي كا�شفا ً �سبب
رغبته يف الرحيل ":يف احلقيقة كنت قريب
من الرحيل ب�سبب العالقة غري القوية مع
مدرب الفريق وقتها،الهولندي لوي�س فان
غال كانت لدينا م�شكالت على امل�ستوى
ال�شخ�صي".
و�أف�صح ريبريي قائالً ":فان غال مل يكن
يهتم بالأ�سماء �أو النجوم  ،وتعاملي معه
كان م�سموما ً يف البداية..كمحرتف فقدت
الثقة ،هو مدرب جيد على امللعب  ،لكن
غري ذلك فهو مدرب �سيء".
ُي�شار � ّأن ريبريي ،البالغ من العمر 31
�سنة ،يتجه لتجديد عقده مع نادي بايرن
ميونيخ الذي �سينتهي يف يونيو.2016

قال الإ�سباين فرناندو �ألون�سو بطل
العامل مرتني� ،إن الطق�س البارد والرياح
التي دائما ما ت�صاحب ال�سائقني يف �سباق
اجلائزة الكربى ال�صيني الذي �سيقام على
حلبة �شنغهاي بني  10و� 12أبريل احلايل،
قد ي�رض با�ستعدادات فريقه احلايل
مكالرين-هوندا.
ويف ت�رصيحات ن�رشها فريقه� ،أو�ضح
�ألون�سو -بطل العامل يف الفورموال1
مرتني" :ال �أعتقد �أن ت�صميم ال�سيارة
ميكنه الت�أقلم مثلما حدث يف �سباق
ماليزيا ،خا�صة �إذا كان هناك طق�س بارد
ورياح مثلما يحدث دائما يف ف�صل الربيع
بال�صني".
ورغم �أوجه التقارب بني حلبتي �سيباجن
(ماليزيا) و�شنغهاي (ال�صني)" ،اللتني
بهما خليط من املنحنيات ،ومنطقة �رسيعة
و�شيقة يف اجلانب اخللفي من احللبة"،
اتفق معه الربيطاين جن�سون باتون زميله
يف الفريق يف �أن الظروف املناخية قد
ت�صعب من عملية �إحماء الإطارات.
وقال باتون" :هذا ميكن �أن يعني �أن �أي
تقدم نحرزه لن يرتجم بال�رضورة يف �إحراز
وقت �أف�ضل باللفة".
ومل يكمل �ألون�سو وباتون �سباق ماليزيا
املا�ضي ب�سبب م�شكالت يف �سيارتهما.

ملنحه ما افتقده يف ريال
مدريد!

كا�سيمريو ي�شكر بورتو

َّ
حتدث كا�سيمريو ،العب خط و�سط نادي
بورتو الربتغايل ا ُ
ملعار من ريال مدريد ،بطل
اوروبا وو�صيف الدوري اال�سباين احلايل لكرة
القدم ،عن كونه مُمتنا ً للأول لإعطائه فر�صة
اللعب واال�ستمرارية يف امل�شاركة وهو الأمر
الذي كان يفتقده يف �صفوف امللكي.
ٍ
مقابلة �أجراها مع املوقع الر�سمي
ويف
للإحتاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" ،حتدث
الالعب الربازيلي وقال" :يف بورتو وجدت
الوترية املطلوبة لأن �أكون العب كرة قدم
 ،الأمر الذي يحتاج ال�ستمرارية يف امل�شاركة
و�أخذ الفر�صة وهذا ما منحني �إ َّياه بورتو و�أقدر
هذا حقا ً".
وعن مو�سمه احلايل يف بورتو ،قال" :حتى
الآن هو جيد جداً� ،أ�شعر �أنَّني بحالة جيدة
و�أعي�ش مع الفريق مو�سما ً جيداً ،وعلى
امل�ستوى ال�شخ�صي �أنا �أتطور مع الفريق
واحلمد هلل ب�أخذ الفر�صة ب�صورة دائمة".
وعاد كا�سمريو بالذاكرة لتحقيقه العا�رشة
رفقة ناديه ريال مدريد وقال�" :إنَّها فرحة
ال تو�صف ،لقد كان �شعوراً عظيما ً حني
قهر البطولة التي غابت عن اخلزائن لفرتة
طويلة".
تطرق كا�سيمريو ملواجهة بورتو
اخلتام
ويف
َّ
املقبلة �أمام بايرن ميونخ يف دوري �أبطال
�أوروبا وقال" :على الورق الأمور تبدو من
ناحية النادي البافاري ،لكنَّنا بو�صولنا لهذا
الدور �أثبتنا مقدرتنا الكبرية ،نُفكر فقط يف �أن
نقدم �أف�ضل ما لدينا للعبور على ح�ساب بايرن
ميونخ و َ
مل ال بعدها الفوز بالبطولة".

يف عامل الكرة ال�صفراء

اال�سباين فردا�سكو يف الدور الثاين لبطولة هيو�ستون لتن�س

�صعد اال�سباين فرناندو فردا�سكو
امل�صنف ال�ساد�س �إىل الدور الثاين يف بطولة
هيو�ستون للتن�س للرجال.
ففي الدور الأول للبطولة املقامة يف والية
تك�سا�س االمريكية ان�سحب االيطايل باولو
لورينزي والنتيجة ت�شري لتقدم فردا�سكو
 6-3و.4-3
وتغلب االمريكي �ستيف جون�سون على
مواطنه دونالد ياجن  7-5و 6-4وفاز
ال�رصبي يانكو تيب�سارفيت�ش على الربازيلي
جيلهريمي كليزار  6-4و 3-6و.7-6

وبلغ الكولومبي �سانتياجو جريالدو
امل�صنف اخلام�س الدور الثاين بفوزه على
الربازيلي روجريو دوترا �سيلفا 6-2
و.6-2
وت�أهل الفرن�سي جريميي �شاردي امل�صنف
ال�سابع للدور ذاته بعد �أن تغلب على ال�رصبي
دو�سان اليوفيت�ش  6-4و.6-4
وفاز الكوري اجلنوبي ت�شوجن هيون على
االرجنتيني فاكوندو ارجييو  6-3و7-5
بينما تغلب الرو�سي تيموراز جبا�شفيلي
على االمريكي تيم �سميت�شيك  6-3و.6-3

بعد مباراة �إمتدت لوقت �إ�ضايف

دورمتوند يهزم هوفنهامي ب�شق االنف�س ويبلغ النهائي

ت�أهل برو�سيا دورمتوند لن�صف نهائي ك�أ�س �أملانيا
عقب الفوز على �ضيفه هوفنهامي بنتيجة  3-2يف
املباراة التي احت�ضنها ملعب �سيجنال �إدونا بارك
وامتدت لوقت ا�ضايف عقب انتهاء الوقت الأ�صلي
للمباراة بالتعادل بهدفني ملثليهما.
تقدم برو�سيا دورمتوند يف الدقيقة  ،19بهدف
حمل توقيع نيفن �سوبوتيت�ش �إال �أن هوفنهامي �أدرك
التعادل بعدها بدقيقتني بوا�سطة كيفني فوالند.
�أ�ضاف ال�ضيوف الهدف الثاين بعدها ب�ستة دقائق
عن طريق روبرتو فريمينو ولكن "�أ�سود ف�ستفاليا"

تعادلوا خالل ال�شوط الثاين بوا�سطة بيري�-إميرييك
�أوباميانغ يف الدقيقة .57
وبعد �أن انتهى الوقت الأ�صلي للمباراة بالتعادل
امتدت لوقت ا�ضايف متكن �سبا�ستيان كيل خالله من
ت�سجيل الهدف الثالث لربو�سيا يف الدقيقة .107
وكان فولف�سبورج �سبق برو�سيا دورمتوند يف الت�أهل
اليوم لن�صف النهائي بعد فوزه على فرايبورج بهدف
نظيف.
ومن املقرر �أن جترى قرعة ن�صف النهائي اخلمي�س
عقب التعرف على هوية كل الفرق املت�أهلة.
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دور و�سائل الإعالم يف �صياغة �شخ�صية الفرد

�إن دور امل�ؤ�س�سة الإعالمية ال ّ
يقل اهمية عن دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية
يف التن�شئة االجتماعية للفرد� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سة العائلية ,كما �أن
الوقت الذي يق�ضيه الطفل �أو ال�شاب يف تعامله مع و�سائل الإعالم ال
ّ
يقل �أهمية عن الوقت الذي يق�ضيه يف املدر�سة ,حيث ت�ساهم و�سائل
الإعالم يف �ضمان االن�سياب ال�سل�س للمعارف مثلما تتطلع �إليه املدر�سة
والب�رصية ت�ؤدي وظيفة
الع�رصية بل � ّإن الو�سائل الإعالمية ال�سمع ّية
ّ
ّ
وتربوية حتى بالن�سبة �إىل من يجهل الكتابة والقراءة وملن مل
ثقاف ّية
ّ
يتعلّم يف املدر�سة ،كما �أن التعلّم عرب و�سائل الإعالم يقوم يف جوهره
على ترابط ع�ضوي بني التعلّم والرتويح عن النف�س.
�إن و�سائل الإعالم تعترب من امل�صادر الأ�سا�سية للمعلومة ،والتي يبني
عليها الفرد مواقفه ،وتقوم عليها اجتاهاته حيال الأحداث اجلارية،
�سواء بالقبول �أو الرف�ض ،حيث تتوىل و�سائل الإعالم الدور امللمو�س
يف ت�شكيل موقف اجلمهور املتلقي من الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة
املحلية والدولية .وال يتوقف تغيري االجتاه واملوقف على الق�ضايا
العامة �أو الأحداث املثارة ،بل ميتد �إىل القيم و�أمناط ال�سلوك ،فقد
ّ
يحدث �أن يتقبل املجتمع قيم ًا كانت مرفو�ضة قبل �أن حتملها الر�سالة
الإعالمية� ،أو يرف�ض قيم ًا كانت �سائدة ومقبولة م�ستبد ًال بها قيم ًا
جديدة.
�إن الإعالم هو عامل م�ؤثر يف عملية التحول من خالل ما يقدمه من
معلومات قد تكون �إيجابية �أو�سلبية على امل�ستقبل للمادة الإعالمية.فقد
جاءت ثورة االت�صال لتجعل من و�سائل الإعالم �رشيك ًا فاع ً
ال ي�سهم بقدر
كبري يف عملية التن�شئة االجتماعية والعملية الرتبوية ،بجانب الأ�رسة
واملدر�سة ومراكز التوجيه والتوعية ،وتظهر فاعلية و�سائل الإعالم يف
قدرتها على التحرك ،وت�شري الدرا�سات العلمية يف هذا ال�صدد �إىل �أن
�أجهزة الإعالم تلقي بظاللها على الطفل املعا�رص �إيجاب ًا �أو �سلب ًا ،حتى
�أنه ي�صعب عليه �أن يفلت من �آثارها ،وت�أتي و�سائل الإعالم املعا�رصة
يف مقدمة قنوات االت�صال التي ترفد الطفل بالأفكار واملعلومات والأنباء
وحتقق له الت�سلية واملتعة ،فالتلفزيون على �سبيل املثال له �آثار ًا
�إيجابية والتي من �أبرزها دوره يف زيادة مدركات امل�شاهد خا�صة
الأطفال �أو ال�شباب حيث يتعرف ه�ؤالء على كم كبري من املعلومات و
الأفكار و الآراء مما يو�سع من �إدراكهم  ،فالف�ضائيات ب�شكل عام تعد
و�سيلة مهمة من و�سائل الإعالم ,حيث تقدم كثري ًا من املعلومات التي
ميكن اال�ستفادة منها بل ا�ستخدامها يف العملية الرتبوية  ،هذا �إ�ضافة
�إىل �أن م�شاهدة التلفزيون تزيد من قدرة الأطفال على التذكر و اال�ستيعاب
و تنمي لديهم اخليال و االبتكار كما ت�سهم يف بناء �شخ�صيتهم من خالل
�إعطائهم حرية االختيار و الرقابة ا لذاتية و تعزز لديهم اال�ستقاللية و
القدرة على �إبداء الر�أي و الرغبة يف احلوار من خالل حماكاة ما يقدم
يف التلفزيون .
كما ان الربامج التعليمية والرتبوية التي تقدمها بع�ض الف�ضائيات
ميكن �أن تكون م�صدر ًا معرفي ًا جيد ًا للعاملني و امل�ؤ�س�سة التعليمية
 ،كما ميكن اال�ستفادة من املادة العلمية املقدمة يف الف�ضائيات يف
حت�سني جودة العملية التعليمية و اعتبار بع�ض الربامج العلمية و
الرتبوية مرجع ًا مفيد ًا للأ�ساتذة و الطلبة على حد �سواء ،اال ان كل ذلك
مرتبط بح�سن ا�ستخدام ما تقدمه الف�ضائيات و بح�سن التوجيه ملتلقي
الر�سالة الإعالمية.

ا�صطباحة

�أنـا  ..لن �أمثل ملن حويل
"�شخ�صيـ"  .لكي �أر�ضيهم ..
بل �أكون كما �"..إنـ�آ" ..ف�أن مل
يتقبلوين ..
فــتـلك ب�إخت�صـار ..
 ..لي�ست م�شْ كلتي

ق�صة وعربة

يف �إحدى القرى تفر�ض فيها
اجلماعة غرامة مالية لكل من
يخطىء يف حق غريه �أو يخالف
عادات �أهلها ...ومن الأمور
التي توجب دفع الغرامة املالية
الغياب عن ح�ضور جنازة �أحد من
ال�سكان...
�أحدهم عا�ش بعيدا عن واقع
القرية ..منعزال عن �أفراحها
و�أقراحها ...كلما تويف �شخ�ص
�أر�سل مع ولده ل�شيخ القرية املبلغ
املحدد وغاب عن ح�ضور كل جنازة
ت�شهدها تلك القرية ال�صغرية ...
حدث و�أن تويف فرد من �أفراد
عائلته فدفع الكل الغرامة املحددة
وتغيبوا عن موا�ساته وح�ضور
مرا�سم الدفن  ..لكي يعلموه در�سا
ب�أن ال�سلوك احل�سن والعالقات
الطيبة مع الآخرين هي الأ�صل
والأثر الذي يبقى ...
يف كثري من الأحيان لن ينفع
املال �صاحبه �إذا فقد �أ�صحابه
...وقد قيل يف هذا الباب ؛
مي�ضي �أخوك فال تلقى له خلفا
...واملال بعد ذهاب املال
يكت�سب.

ما معنى كلمة العائلة
�أغرب جزيرة يف العامل تظهر يف ف�صل الربيع فقط او family

ال تظهر هذه اجلزيرة
"ال�سلحفاة" بنهر "مودوك�سي"
جنوب غرب ال�صني؛ �إال يف ف�صل
الربيع فقط ،وتختفي بقية
العام ،ولظهورها ق�صة طريفة
روتها �صحيفة "الديلي ميل"
الربيطانية.
واجلزيرة ت�شبه يف تكوينها
�شكل "ال�سلحفاة" ،التي يعتربها ال�صينيون رمز ًا للحياة وطول العمر؛ ولذا ف�إن
�سكان قرية "لوجن ت�شي" مبقاطعة يونيانغ يطلقون عليها ا�سم "�سلحافة الربيع
املت�صاعدة من املاء".
ولظهور اجلزيرة ق�صة طريفة �ساهمت يف �شهرتها؛ فهي تعتمد على كمية مياه
الفي�ضان التي تتجه �إىل امل�صب بنهر "مودوك�سي"؛ حيث يظهر �شكل ال�سلحفاة
فقط عندما يكون م�ستوى املياه ما بني  163و 168مرت ًا .داخل منطقة املمرات
الثالثة ،والتي يتم التحكم يف م�ستوى املياه املوجودة بها من خالل �سد "املمرات
الثالثة"؛ حيث ُيعترب ف�صل الربيع من �أف�ضل الأوقات لال�ستمتاع بامل�شهد؛ فعندما
ينخف�ض النهر �إىل م�ستوى  175مرت ًا تظهر اجلزيرة فوق املاء ،وعندما ي�صل
املاء �إىل  145مرت ًا ت�صبح ال�صخرة مت�صلة مع الرب الرئي�سي .وب�سبب غرابة
هذه الظاهرة الطبيعية انت�رشت ق�صتها يف خمتلف �أنحاء العامل؛ مما جعلها يف
النهاية مق�صد ًا �سياحي ًا مهم ًا للكثريين.

هل تعرفوون ما معنى كلمة
العائلة او  familyوما بداخل
هذه الكلمه العظيمه
هل تعرفون ما وراء �رس كلمة
 familyاعطتني �شعور رائع
حني عرفت املعنى
هنا االجابه العظيمه لكلمة
..
FAMILY
 F = Fatherمعنى الأباء
A= And
 M = Motherمعنى الأم
I=I
L = Love
 Y = Youوتركيب معنى كلمة
 familyهو االتي:
�أمي و �أبي �أنا �أحبكــم
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حقائق غريبة

تق�ضي القطط ثلث يومها
-1
يف تنظيف نف�سها.
� -2إذا مات موظف �رشكة جووجل،
حت�صل زوجته على ن�صف راتبه ملدة
ع�رش �سنوات.
 -3يف عام  1925رك�ض جندي يوناين وراء كلبه ال�ضال عرب حدود بلغاريا
فتم قتل اجلندي من قبل اجلي�ش البلغاري فقامت حرب ت�سمى "حرب الكلب
ال�ضال!
 -4يوجد يف ج�سمك حوايل  2مليغرام من الذهب� ،أغلبه يف الدم.
 -5ي�شكل املخ  2%فقط من حجم اجل�سم لكنه يحرق  20%من ال�سعرات
احلرارية للج�سم ب�أكمله.

لينا مدينا �أ�صغر �أم يف التاريخ مل تتجاوز اخلام�سة
لينا مدينا (ولدت � 27سبتمرب)1933 ،
هي �أ�صغر �أم معروفة يف تاريخ الطب ،و�ضعت
مولودها يف �سن اخلم�س �سنوات و�سبعة �أ�شهر
وواحد وع�شرين يوما.
وفق ًا لويكيبيديا ،ولدت لينا يف بريو ،يف �سن
اخلام�سة �أخذها والداها �إىل امل�ست�شفى ب�سبب
ازدياد يف حجم بطنها ،اعتقد يف البداية �أنه
ورم ،لكن الأطباء ا�ستنتجوا ب�أنها يف �شهرها
ال�سابع من احلمل.
�أخذها الدكتور خرياردو لو�سادا �إىل ليما قبل العملية ليت�أكد االخ�صائيون �أنها بالفعل حامل .وبعد
�شهر ون�صف ،بتاريخ  14مايو  1939و�ضعت مولودا ذكرا بعد عملية والدة قي�صرية ب�سبب �ضيق
حو�ضها .ووثق الدكتور �إدموندو �إ�سكومل حالتها يف جملة ال بري�س ميديكال ذكر فيها �أن �أول حي�ض
لها حدث بعمر ثمانية �أ�شهر (�أو �شهرين ون�صف بح�سب مقالة �أخرى) ،و�أن ثدييها بدءا بالتطور يف �سن
الرابعة ،ويف �سن اخلام�سة بد�أ حو�ضها يت�سع وعظمها يقوى.
كان ابنها يزن  2.7كجم عند والدته ،و�سمي خرياردو على ا�سم الطبيب .ظن الإبن خرياردو ب�أن لينا
هي �أخته حتى اكت�شف ب�أنها �أمه عندما بلغ العا�شرة من العمر .منى الطفل منوا طبيعيا وتويف يف �سن الـ 40
عام  1979ب�سبب مر�ض يف نخاع العظام.
مل تكن هناك �أية �أدلة ب�أن حمل لينا مدينا مت بطريقة غري طبيعية� ،إال �أنها مل تف�صح عن هوية والد الطفل
�أو عن ظروف احلمل .ور�أى الدكتور �إ�سكومل ب�أنه من املحتمل �أنها مل تدرك ذلك لأنها  -ح�سب ما
كتب " -مل ت�ستطع �أن تعطي �إجابات دقيقة".

برجك اليوم!..

احلمل /ان بداية هذا اليوم �ستكون رائعة ًّ
جدا و�ستلم�س
التح�سن والتطوّر على نحو كبري .قد تزداد امل�شكالت الب�سيطة
ّ
ت�أزمًا فتت�سع الهوّة بينكما وتزداد احل�سا�سيّات وتخف اللقاءات
ت�شعر ب�أن همتك ثقيلة ،وب�أن وزنك يزداد ب�سرعة ،ما يدفعك
القيام بالتمارين الريا�ضية للتخل�ص منه.
الثور  /يف�ضل عدم املراهنة على تعاطف احلظ �أو �أبناء الب�شرهذا ال يعني �أن با�ستطاعتك قبول
التحديات �أو �إطالق العنان مل�شيئتك� .أن�صح لك عدم الته ّرب من الواجبات والتن�سيق بني �أمورك
ال�شخ�صية .يالئم اجلو املحيط بك للقيام بعدد من الن�شاطات الرتفيهية واالنطالق يف رحلة بحرية
لأكرث من يوم.
إيجابي لأ ّنه
اجلوزاء  /يكون اليوم متق ّلب ًا ،لكن هذا ال يعني �أن اجلو �سيكون م�ستحي ًال.يوم دافئ و�
ّ
خال من امل�شاحنات والظروف ال�ضاغطة ،وبالتايل ت�سود �سماءك �أجواء لطيفة وم�شجّ عة على التعبري
ٍ
عن عواطفك الدفينة .متر بيوم �صعب �صحي ًا ،لكنك تتجاوز ب�سالمة بف�ضل حكمتك.
ال�سرطان  /قد يحمل اليك هذا اليوم فر� ًصا ووعود ًا مادية ومهنية .،ت�ضطر رمبا اىل بع�ض
املناورات واعتماد ا�ساليب ملتوية احيان ًا ،تزدهر ال�صداقات وتتعدد الرغبات ،فيميل القلب اىل وجوه
كثرية ،وقد يحتار يف اخليار� .أنت على ا�ستعداد لتقبل �أي ن�صيحة �أو �إر�شاد طبي بغية م�ساعدتك على
التخل�ص من الوزان الزائد.
اال�سد  /بع�ض الت�صرفات الع�شوائية قد ت�سيء �إىل �صورتك احلقيقية ،لك ّنك قادر على تو�ضيح
الأمور قبل فوات الأوان  ،ذلك من �ش�أنه �أن ي�ساعدك يف تربير خطواتك املقبلة جتاه ان تكون املثال
بالن�سبة �إىل حميطك ،من حيث قدرتك الفائقة يف املحافظة على ر�شاقتك ب�شتى الو�سائل.
العذراء  /احل�سم مطلوب يف املرحلة املقبلة ،لكن الع�شوائية قد تدفعك نحو مزيد من التعقيدات.
حتديد نوعية الطعام مهمة جد ًا ،وهي ت�ساعدك للحفاظ على ر�شاقتك مع التقدم يف ال�سن.
امليزان  /ت�شكو تراجع ًا يف املعنويات وت�أخري ًا يف املعامالت وبلبلة .تفتقد احليوية ،ومن احلكمة
ّ
وتتلطف
عدم ا�ستعجال الأمور على االطالق ،ذلك تفاديًا لأي خيبة كبرية قد تمُ ْ نى بها .تقرب امل�سافة
الأجواء بينهما وخ�صو� ًصا �إذا كانت العالقة فاترة �أخريًا.
العقرب  /ال تتذمر مهما �سعى البع�ض لل�ضغط عليك ،فقدراتك كبرية لتخطي االزمات .تعامل مع
بحكمة وهدوء .،املحافظة على ال�صحة ال�سليمة �أمر مهم ،وقرار احلفاظ عليها بيدك من خالل منط
حياتك.
القو�س  /عملية تنظيم وتدقيق لعملك ،تبنى على �أ�س�س ثابتة لو�ضع النقاط على احلروف .ال
تت�سرع يف املوافقة على قرار مهمّ قبل �أن تدر�س الو�ضع من جوانبه كافة ،لأن الندم قد ال يفيدك.
بد�أت تكون اكرث انتباه ًا �إىل نوعية �أكلك ،وهذا ينعك�س �إيجاب ًا على �صحتك وحركتك.
اجلدي  /احلديث املتوا�صل عن الق�ضايا املالية يفر�ض عليك معاجلة جذرية ،وخ�صو�صا �أنك مت ّر
بيوم غري م�ستقر مادي ًا .املطلوب منك اليوم بالذات مراعاة م�شاعر ال�شريك ،فهذا يطمئنك �أكرث.
الدلو  /تدفعك ال�ضغوط �إىل �إيجاد و�سائل خمتلفة للتكيّف مع التق ّلبات والتطوّرات .مييل هذا
اليوم احلايل اىل العرقلة ،تنت�صر على الأو�ضاع ال�صعبة ،وال ترتك جما ًال للآخرين للتدخل تهتم
ب�أمور جانبية مل تكن تكرتث لها يف ال�سابق ،كتع ّلم هواية جديدة �أو ممار�ستها �أو التع ّرف �إىل و�سيلة
مبتكرة للت�سلية والرتفيه.
احلوت  /حاذر التوتر والت�ش ّنج وميلك �إىل امل�شاك�سةّ .
هدى من روعك وانت�صر على االنفعاالت ،
يحمل �إليك هذا اليوم مفاج�أة وارتياح ًا يعيدان اىل نف�سك ال�سالم ،وي�شريان اىل مبادالت �إن�سانية
مميّزة بعد فرتة من مراوحة املكان.
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