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وفد ارتريا عايل امل�ستوى يزور�صربيا

يقوم وفد ارتريا عايل امل�ستوى
برئا�سة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح ،وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب
بزيارة عمل ر�سمية اىل �رصبيا
ت�ستغرق ثالثة ايام.
والتقى الوفد بنائب رئي�س
الوزراء ووزير اخلارجية ال�رصبي
ال�سيد �/إيفيكا دات�شيت�ش ،وبحث
معه تطور العالقات الثنائية،
باال�ضافة اىل التطورات االقليمية

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
وو�صف الوزير دات�شيت�ش زيارة
الوفد االرتري عايل امل�ستوى
االوىل من نوعها بالتاريخية
والهامة.
وبعد ان نقا�ش اجلانبان
با�سهاب اولوياتهما تو�صال اىل
اتفاق م�شرتك خللق عالقات وطيدة
يف جماالت التجارة واال�ستثمار
التعليمي  ،و تعزيز تعاونهم
امل�شرتك يف املنظمات واملراحل

الدولية .
ويف اخلتام لبى نائب رئي�س
الوزراء ووزير اخلارجية ال�رصبي
ال�سيد �إيفيكا دات�شيت�ش الدعوة
التي قدمها له وزير اخلارجية
االرترية ال�سيد عثمان �صالح
لزيارة ارتريا.
هذا و�سوف يلتقي وفد ارتريا
عايل امل�ستوى خالل هذه الزيارة
الر�سمية بدعوة من احلكومة
ال�رصبية مع خمتلف امل�س�ؤولني
بالدولة ورجال االعمال.

هذه العالقة ،م�ؤكد ًا ب�أن بناء
املعهد �سيعزز عالقات التعاون
بني البلدين .
من جانبه �شكر �سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية يف �إرتريا
ال�سيد /يانغ زيغانغ تعاون
احلكومة االرترية لإجناز برنامج
بناء املعهد ،معربا عن ثقته يف
م�ساهمة املعهد بعد ت�شييد بنائه
يف املجاالت التعليمية والثقافية
.
كما ذكرت مديرة املعهد
الدكتورة /وانغ
جياوهو لوكالة
ُ

الأنباء ب�أن املبنى الذي كلف
بنا�ؤه حوايل �أربعة مليون دوالر
يف م�ساحة  2500مرت مربع ي�شمل
ف�صوال درا�سية للغة والثقافة
وخدمة املعلمني ومرافق �أخرى.
و ح�رض مرا�سم و�ضع حجر
الأ�سا�س كل من وزير االعالم
ال�سيد /مياين قرب م�سقل ووزير
الزراعة ال�سيد  /ارفايني
برهي ووزير العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيد /كح�ساي
واملدير التنفيذي
قربهويت
العايل
التعليم
ملفو�ضية
الربوفي�سور تاد�سي حماري .

بناء معهد للكونفي�شيو�س يف �أ�سمرا

مت يف اخلام�س من مار�س
اجلاري و�ضع حجر الأ�سا�س لبناء
معهد كنف�شيو�س للثقافة والرتاث
ال�صينيني ،والذي افتتح ر�سميا يف
العام  2013حتت �إ�رشاف مفو�ضية
التعليم العايل بناءا على التفاهم
بني احلكومة الأرترية وجمهورية
ال�صني ال�شعبية.
و �أكد وزير التعليم ال�سيد
� /سمري ر�ؤ�سوم يف املنا�سبة
،تطور العالقة بني �إرتريا
وال�صني  ،و�أن التعاون اجلاري
يف جمال التعليم ي�أتي يف �إطار
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احتفاالت يوم املر�أة يف االقاليم

احتفل اقليم القا�ش -بركة بالثامن
من مار�س اليوم العاملي للمراة يف
بلدة هيكوتة يف ال�ساد�س من مار�س
حتت �شعار"املراة االرترية �ضمان
ال�سيادة والتنمية".
وقالت م�س�ؤولة فرع ا ملراة يف
اقليم القا�ش -بركة ال�سيدة /يحدقا
يوهن�س يف كلمة االحتاد التي القتها
"ان احتفال الثامن من مار�س هذا
يحتفى
العام ُيعترب مميزا لكونه
َ
به يف الوقت الذي ندخل فيه اىل
مرحلة جديدة بالت�صدي للعدائيات
بوعي وطني كبري وار�ساء ا�سا�س
التقدم التنموي ،واكدت بان املراة
االرترية التي حققت املعجزات يف
املراحل ال�سابقة� ،ستقوم بدور هام
الجناح الربامج الوطنية الالحقة.
واو�ضح املدير التنفيذي الدارة
اقليم القا�ش -بركة ال�سيد /عمر
حممد انه يتطلب خو�ض ن�ضال من�سق
ال�ستئ�صال العادات املتخلفة التي
تُ �ضعف تطور ومنو املراة وذلك
من اجل تدعيم املعجزات البطولية
التي حققتها املراة االرترية لتحقيق
اال�ستقالل والذود عن ال�سيادة وتامني
حقوقها .م�ؤكدا بان ادارة االقليم
بالتعاون مع ال�رشكاء
�ستعمل
لأجناح املهمة.
وقدم �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف اقليم
القا�ش -بركة ال�سيد /رزين ادوناي
واملدير التنفيذي الدارة مديرية
هيكوتة ال�سيد /ارقاي مربهتو
ال�سيا�سية
ال�ش�ؤون
وم�س�ؤول
والتنظيمية يف االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة فرع اقليم القا�ش
بركة ال�شاب /مارقو�س قرماظنيكلمات ت�ضامنية باملنا�سبة.
وقدمت يف ختام احلفل الذي �شهد
خمتلف الفعاليات الفنية ـ اجلوائز
واالمهات
املميزات
لل�شابات
الفائزات يف م�سابقة املعلومات
العامة.
من جهة اخرى عقدت رئي�سة
االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة /
تخ�آ ت�سفاماريام �سمنارا للمر�أة
يف مديرية حقات حول الأو�ضاع
الراهنة يف البالد ،ودور وم�ساهمة
املر�أة يف فرتة اال�ستعمار البغي�ض
وبعد اال�ستقالل واحلرب النف�سية
وت�أثرياتها املختلفة على املر�أة .
كما �أكدت ب�أن الأم هي الأ�سا�س
املتني للتطور الإجتماعي املن�شود ،
داعية املر�أة �إىل العمل بقوة لتقوية
قدراتها وم�ساهماتها وحت�سني
�أو�ضاعها االجتماعية واالقت�صادية
واال�ستفادة من املوارد املتوفرة يف
حميطها.
من جانبها �أو�ضحت م�س�ؤولة

االحتاد الوطني لللمر�أة يف �إقليم
عن�سبا ال�سيدة � /آمنة ح�سن ب�أن
جهودا منوذجية تقوم بها املر�أة
حاليا يف خمتلف املجاالت،
ويتوجب عليهن �ضمان امل�شاركة يف
العمل وحتقيق املناف�سة مع �أخيهن
الرجل .
هذا وقد �أفادت مديرة مديرية
حقات ال�سيدة � /آمنة احلاج عثمان
ب�أن ال�سمنارات التوعوية التي ظلت
تعقد يف فرتات خمتلفة �أ�سهمت يف
رفع وعي املر�أة  ،م�شرية �إىل و�ضع
برامج وا�سعة ت�ستهدف املر�أة هذا
العام.
من جانبهن دعت امل�شاركات �إىل
بناء مركز للت�أهيل املهني للمر�أة
يف حقات ومتهيد الأر�ضية املنا�سبة
لتح�سني معي�شة املر�أة وبناء مكتب
لالحتاد يف املديرية .
من ناحية ثانية قام �أكرث من 500
من طالب مدر�سة رورا الثانوية يف
مدينة كرن بنفري للنظافة يف مقربة
ال�شهداء وم�ست�شفى كرن�،إ�ضافة �إىل
حوايل  400من العامالت يف مكاتب
الوزارات وال�رشطة و�إدارة مدينة
كرن مبنا�سبة الثامن من مار�س.
يف ذات ال�سياق نف�سه نظمت
الن�ساء العامالت بوزارتي ال�صحة
الأن�شطة
مبختلف
واخلارجية
مبنا�سبة الثامن من مار�س اليوم
العاملي للمر�أة.
وقد قدمت ع�ضوات مكتب وزارة
ال�صحة يف الإقليم الأو�سط عدد 200
من املاليات ومئة من البجامات
ومواد عينية �أخرى للمري�ضات يف
م�ست�شفيات �أروتا للوالدة وعداقا
حمو�س وبيت خم�أ.
وقد �أكدت م�س�ؤولة الفرع ال�سيدة /
�إللتا ابرها الدور الهام الذي لعبته
املر�أة من حتقيقها للمعجزات يف
املراحل ال�سابقة .
وقالت وزيرة ال�صحة ال�سيدة /
�أمينة نور ح�سني يف املنا�سبة ب�أن
املر�أة الأرترية �أثبتت م�شاركتها
الفاعلة يف الن�ضال التحرري و�إعمار
البالد والدفاع عن ال�سيادة الوطنية
وبرامج التنمية ،و�أن هذه امل�شاركة
العملية غريت جزريا نظرة املجتمع
�إىل املر�أة.
كما نظمت باملنا�سبة �سمنارات
حول خمتلف الق�ضايا ونفري للنظافة
يف مقربة ال�شهداء.
كما نظم فرع املر�أة يف وزارة
اخلارجية برناجما ترفيهيا لذوي
الإعاقات الذهنية منها واجل�سدية .
وقد ذكرت م�س�ؤولة الفرع ال�سيدة
 /ويني زر�ؤ ب�أن الربنامج ي�أتي
يف �إطار م�ساهمة املر�أة يف خمتلف
املجاالت.
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رو�سيا تو�سع �أ�سطولها الع�سكري لي�شمل �سفن ًا �أكرث تطوراً
�إيران�:سيناريو �أ�صويل الختيار مناف�س لروحاين
ي�شهد الو�سط ال�سيا�سي الإيراين
مرحلة م�شاورات ،لو�ضع مل�سات
�أخرية على «خريطة �سيا�سية»
ملواجهة ا�ستحقاق انتخابات
الرئا�سة املرتقبة يف  19مايو
املقبل ،بعدما ح�سم الإ�صالحيون
�أمرهم يف دعم والية ثانية
للرئي�س ح�سن روحاين ،يف وقت
ما زال الأ�صوليون منق�سمني يف
ّ
مر�شح ي�ستطيع مناف�سة
�ش�أن اختيار
روحاين.
وت�شري م�صادر قريبة من الأ�صوليني
�إىل تبنّي �أ�سماء ،بينها ال�سكرتري
ال�سابق للمجل�س الأعلى للأمن
القومي �سعيد جليلي ،ورئي�س بلدية
طهران حممد باقر قاليباف .لكن هذه
الأ�سماء ت�صطدم باحتمال ّ
تر�شح �أمني
العتبة الر�ضوية يف مدينة م�شهد
املقرب من املر�شد
�إبراهيم رئي�سي،
ّ
علي خامنئي.
وتعتقد هذه امل�صادر �أن قبول
رئي�سي خو�ض معركة الرئا�سة يعني
نيله موافقة �ضمنية من املر�شد
على تخلّيه عن من�صبه يف العتبة
الر�ضوية ،والذي تواله بقرار من
ّ
والرت�شح لالنتخابات .ويف
خامنئي،
ّ
املر�شح الوحيد
هذه احلالة� ،سيكون
للأ�صوليني بال منازع ،ما يعني �أي�ض ًا
�أن كل الدوائر التابعة لهذا التيار
�ست�ساند رئي�سي� ،إذ ُيعترب من �أف�ضل
اخليارات لدى الأ�صوليني ،خ�صو�ص ًا
�أن �أجنحة و�ضعت �سيناريو ملرحلة
ِّ
مر�ش ً
حة
ما بعد فوزه يف االقرتاع،
قاليباف ليكون نائب ًا له ،من �أجل
�سد ثغرة الأعمال التنفيذية ،والتي ال
ّ
ميلك رئي�سي خربة عملية فيها.
ّ
تر�شح
وت�شري امل�صادر �إىل �أن
رئي�سي ي�ضع الإ�صالحيني �أمام
ا�ستحقاق جديد ي�ستوجب مراجعة
ح�ساباتهم ملوقعه لدى القيادة
الإيرانية ،ال �س ّيما �أنه من الأ�سماء
ّ
املر�شحة لتويل «والية الفقيه» يف
حال فراغ املن�صب .ومتكينه من الفوز
يف انتخابات الرئا�سة �سيمنحه فر�صة
االطالع على جمريات �إدارة احلكومة،

وهذه من ال�رشوط التي يجب توافرها
ّ
«ويل الفقيه» وفق الد�ستور.
يف
ونُ قل عن جليلي عزمه على التنازل
ّ
تر�شح
مل�صلحة رئي�سي يف حال
الأخري ،ما يعزّ ز انطباع ًا ب�أهمية
خو�ض رئي�سي املعركة بالن�سبة �إىل
امل�شهد االنتخابي الإيراين ،على رغم
عدم و�ضوح ال�صورة يف هذا ال�صدد.
وحدد �سكرتري جمل�س خرباء
ّ
القيادة �أحمد جنتي «موا�صفات»
ّ
املر�شح للرئا�سة ،مذكّ ر ًا ب�أن املادة
تت�ضمن «ت�سعة
 115يف الد�ستور
ّ
�رشوط لتحديد �أهلية املر�شحني»
وعدد «القدرة على الإدارة
للمن�صب.
ّ
والتمتّع باحلكمة والتدبري والأمانة
والتقوى» ،داعي ًا املواطنني �إىل
«اختيار الأ�صلح».
وندد روحاين بت�شكيك وا�شنطن
ّ
يف نزاهة االنتخابات الإيرانية،
«حر ونزيه
م�ؤكد ًا �أنها تُ نظّ م يف �شكل
ّ
ودميوقراطي» .و�أ�ضاف �أن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب «�شكّ ك يف
�صحة» االقرتاع يف بالده قبل �إعالن
فوزه ،وزاد« :على الأمريكيني التدقيق
�أكرث يف انتخاباتهم و�إ�صالحها ،بدل
احلديث عن �آخرين».
وكان الفت ًا �أن قائد «احلر�س
الثوري» اجلرنال حممد علي جعفري،
�أكد �أن «ال حقّ ل ّأي من كوادر احلر�س
�أو قادته بالتدخل �سيا�سي ًا �أو فئوي ًا يف
االنتخابات �أو تقوي�ض املر�شحني».
وذكّ ر بـ «و�صايا» الإمام اخلميني و
«�إر�شادات» خامنئي ،م�شري ًا �إىل �أن
«�أجهزة الرقابة يف احلر�س كُ ِلفت
تنفيذ هذا الأمر بدقة وح�سا�سية،
وحما�سبة املتخلفني».

بريطانيا�:صفعة جديدة من جمل�س اللوردات لترييزا ب�ش�أن بريك�ست

وجه جمل�س اللوردات �،صفعة
ّ
جديدة اىل احلكومة الربيطانية
من خالل املوافقة على تعديل
ثان مل�رشوع القانون حول تفعيل
بريك�ست مطالبا بت�صويت الربملان
حول نتيجة املفاو�ضات مع االحتاد
االوروبي.
ويطالب جمل�س اللوردات ،الذي
يتوقع ان يعطي ال�ضوء االخ�رض
مل�رشوع القانون ،بان تكون
للربملانيني يف ختام املباحثات
الكلمة الف�صل حول االتفاق النهائي
وكل االتفاقات التجارية املقبلة مع
االحتاد االوروبي.
وكما كان متوقعا تبنى االع�ضاء
غري املنتخبني يف جمل�س اللوردات
التعديل ،الذي دافع عنه العماليون
و ا لليرب ا ليو ن  -ا لد ميو قر ا طيو ن
واملحافظون ،بت�أييد � 366صوتً ا
ومعار�ضة .268
وال بد من ان يرفع م�رشوع القانون
املعدل جمددا اىل جمل�س العموم

الذي كان �صادق عليه يف قراءة اوىل
من دون حتفظ ،ليدر�سه جمددا يف
اال�سبوع املقبل على االرجح يف 13
مار�س .ويرجح ان يلغي النواب
التعديلني اللذين تبناهما جمل�س
اللوردات احدهما يرمي اىل حماية
حقوق ثالثة ماليني مواطن اوروبي
يعي�شون يف بريطانيا ،ومت الت�صويت
عليه خالل اال�سبوع املا�ضي.
لكن التعديل الذي مت تبنيه الثالثاء
قد يثري خماوف لدى احلكومة
املحافظة التي تتمتع بغالبية
ب�سيطة يف جمل�س العموم .وان كان
املحافظون واثقني من قدرتهم على
تعطيل اول تعديل فالغاء الثاين
�سيكون ا�صعب الن حواىل ع�رشين
نائبا حمافظا قد يدعمونه.
وقالت النائبة املحافظة �آن
�سوبري "ان هذا التعديل "و�سيلة
العطاء �شبكة امان برملانية"
للربيطانيني حول �رشوط الطالق
مع االحتاد االوروبي .وترى رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي انه من ال�سيء
يف هذه املرحلة اعطاء الربملان
الكملة الف�صل يف بريك�ست.
�سي�شجع االحتاد
وقالت ان ذلك
ّ
االوروبي على "اقرتاح اتفاق �سيء"
على بريطانيا املاً من ان يعار�ض
الربملانيون الحقا خروجا من
االحتاد.

قال وزير الدفاع الرو�سي " �إن بالده
تو�سع ب�شكل عاجل �أ�سطول الدعم
الع�سكري لي�شمل �سفن ًا �أكرث تطور ًا
،و�أطول مدى لتح�سني قدرته على نقل
اجلنود واملعدات �إىل �أماكن �أبعد مثل
�سورية.
وتابع �شويغو� ،أثناء اجتماع
لوزارة الدفاع يف مو�سكو� ،إن «عملية
�سورية �أبرزت يف �شكل كبري احلاجة
�إىل القدرة على نقل اجلنود واملعدات
بحر ًا ب�أعداد وكميات كبرية» .و�أ�ضاف
قائ ًال «لدينا مهمات جديدة ...جهودنا
الرئي�سة يجب �أن توجه �إىل بناء �سفن
قادرة على نقل حموالت كبرية و�سفن
�أخرى متعددة الأغرا�ض قادرة على
تلبية حاجات القوات امل�سلحة يف
مناطق بحرية بعيدة».
و�أ�ضاف �أن رو�سيا �ستبني �أكرث من
 60من هذه ال�سفن قبل العام .2020
ونقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن
نائب وزير الدفاع اجلرنال دميرتي
بوجلاكوف قوله يف �أكتوبر املا�ضي

�إن رو�سيا ت�أمل يف �إنتاج ما بني
�ست �سفن و� 17سفينة دعم جديدة
�سنوي ًا يف الفرتة من � 2016إىل
.2020
ويقول م�س�ؤولون بوزارة الدفاع
�إن �أ�سطول �سفن امل�ساعدة الرو�سي
ي�ضم �أقل � 500سفينة و�إن خم�سها فقط
حديث �أما الباقي فريجع �إىل العهد
ال�سوفيتي.
وقال �شويغو �إن الأ�سطول الرو�سي
�سي�ضم �أي�ض ًا فرقاطتني جديديتني
متطورتني م�سلحتني ب�صواريخ كروز
ونوع ًا جديد ًا من نُ ظم الدفاع اجلوي
ال�صاروخي بحلول نهاية العام
.2020
وي�أتي هذا امل�سعى يف �أعقاب �ضم
الكرملني يف العام  2014ل�شبه جزيرة
القرم من �أوكرانيا الذي ا�ستخدم
خالله �سفن �إنزال ع�سكرية كبرية
احلجم لنقل املركبات املدرعة وبعد
تدخله يف  2015يف �سورية ،كما يلقي
ال�ضوء على تو�سيع طموحات مو�سكو

ال�سيا�سية.
ومن �أجل عملياتها يف �سورية
افتتحت مو�سكو طريق «�سورية
�إك�سرب�س» وهو خط مالحي من البحر
الأ�سود �إىل ميناء طرطو�س ال�سوري
ت�ستخدمه �سفن ع�سكرية ومدنية
للحافظ على و�صول الإمدادات من
غذاء ووقود وذخرية و�سالح �إىل
القوات الرو�سية التي تدعم الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
وك�شفت م�صادر �إعالمية يف بداية
العملية �أن �أ�سطول امل�ساعدة الرو�سي
كان يواجه �صعوبات و�أن مو�سكو
ا�ضطرت �إىل �رشاء �سفن �شحن تركية
مل�ساعدتها يف �سد العجز والدفع
بكا�سحة جليد قطبية للعمل.

فرن�سا:فيون ي�سعى �إىل ا�ستئناف حملته االنتخابية
ي�سعى مر�شح اليمني الفرن�سي
لالنتخابات الرئا�سية فرن�سوا
فيون اىل ا�ستئناف حملته الرئا�سية
بعدما متكن من انتزاع دعم مع�سكره
رغم م�شاكله الق�ضائية ،قبل �أقل
يوما من الدورة الأوىل لهذه
من ً 50
االنتخابات.
اال ان ا�سبوعية لوكانار ان�شينيه
ال�ساخرة ن�رشت اول ام�س الثالثاء
معلومات عن جتاوزات ق�ضائية
لفيون ،ميكن ان تعيد التكهنات
حول قدرته على التم�سك برت�شحه.
وافادت معلومات بثتها ال�صحيفة،
ان فيون ح�صل عام  2013على قر�ض
بقيمة  50الف يورو من رجل االعمال
مارك الدريت دي ال�شاريار من دون
ان يدرج هذا القر�ض يف اعالنه عن
امواله وممتلكاته امام ال�سلطة العليا
ل�شفافية احلياة العامة.
اال ان انتونان ليفي حمامي فيون
اعلن ان االخري قال يف نهاية يناير
املا�ضي للمحققني يف م�س�ألة توظيف
زوجته بينيلوب "وب�شكل عفوي" ،انه
ن�سي ادراج هذا القر�ض يف االعالن عن
ممتلكاته وامواله.
هذا القر�ض الذي ح�صل عليه فيون

من ال�شخ�ص نف�سه الذي قدم عمال مثريا
للجدل يف جملة ثقافية اىل زوجته،
قد مت "االيفاء به ب�شكل كامل" ح�سب
ما قال لال�سبوعية املحامي ليفي.
لكن الأزمة امل�ستمرة منذ �أ�سابيع
التي تخللتها دعوات متكررة
لالن�سحاب ،مل تنته ر�سميا من دون
تداعيات .فما زال على فيون العمل
على �إعادة ت�شكيل فريق حملته الذي
�شهد ان�شقاقات ومل �شمل م�ؤيديه.
الهدف الرئي�س لفيون هو اعادة ثقة
الراي العام بعد �سل�سلة االتهامات
التي واجهته .فبعدما دخل فيون
( 63عاما) ال�سباق الرئا�سي مت�صدرا
اال�ستطالعات �إثر تعيينه ب�أكرثية

وا�سعة يف انتخابات نوفمرب
التمهيدية ،ت�شري التوقعات اىل
انه �سيهزم يف الدورة الأوىل يف 23
�أبريل �أمام زعيمة اليمني املت�شدد
مارين لوبن والو�سطي اميانويل
ماكرون .وي�أتي خلف ثالثي
ال�صدارة ،اال�شرتاكي بنوا �آمون
يليه مر�شح الي�سار املت�شدد جان
لوك ميالن�شون اللذين عجزا عن
االتفاق على تر�شح م�شرتك .ويبدي
املر�شحون جميعا امتعا�ضهم من
تركيز االعالم على امل�سل�سل الق�ضائي
الدائر حول فيون بدال من الرتكيز
على الربامج االنتخابية.
وم�ساء االثنني املا�ضي اعترب �آمون
الذي يلقى �صعوبة يف �رشح برناجمه
االنتخابي انه "من امل�ؤ�سف جدا
لدميوقراطية اال تخو�ض حملة �إال
حول م�شاكل فرن�سوا فيون".
من جهته �أ�ضاف املتحدث با�سم
ميالن�شون ،الك�سي كوربيري "ن�أ�سف
لكل هذا ال�ضجيج الذي يعرقل و�ضوح
النقا�ش" ،م�ضيفا ان الوقت ينفد امام
التمكن من قيام مناق�شة فعلية حول
امل�شاريع االنتخابية للمر�شحني.

مركل تتهي�أ لرتحيل �آالف الالجئني غري ال�شرعيني يف �أملانيا
جتد امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مركل
نف�سها م�ضطرة للتخلي عن �سيا�سة الأبواب
املفتوحة �أمام الالجئني واملهاجرين
التي فتحت عليها �أبواب جهنم ال�سيا�سية
حتى داخل ائتالفها احلاكم ،وزعزعت
من �شعبيتها الفائقة ،و�أطلقت �سعري
التيارات ال�شعبوية والقومية املت�شددة
�ضدها ،بعد تكاثر اجلرائم الإرهابية
منذ اعتداءات ر�أ�س ال�سنة يف كولن التي
كان قال عنها �أحد وجوه حزبها (االحتاد
امل�سيحي الدميوقراطي ) البارزين
فولكر بوفيه« :كولن غريت كل �شيء،
النا�س ي�شككون».ك�شف ا�ستطالع للر�أي
«�أن غالبية الأملان باتت �أكرث خوف ًا من
الالجئني» .ويت�ضح من اال�ستطالع الذي
�أجرته قناة ( )ZDFالأملانية» �أن  7من
كل � 10أ�شخا�ص �أعربوا عن خ�شيتهم من
�أن ي�ؤدي قبول الالجئني �إىل مزيد من
اجلرائم ،وقال �«% 42إن الثقافة الأملانية

يف خطر» .ويت�ضح من نتائج ا�ستطالع
�آخر �أجرته جمموعة (Deutschland
 )trendو�شمل �ألف �شخ�ص «�أن  51يف
املئة من الأملان البالغني ال ي�صدقون
ت�رصيحات مركل املتكررة عن قدرة
�أملانيا على ا�ستيعاب الالجئني ،مقابل
% 48يف العام املا�ضي ،وقال % 48
�أنهم �أ�صبحوا يخافون من الالجئني».
و�أفاد ا�ستطالع ثالث �أجراه معهد
(يوغوف) لقيا�س م�ؤ�رشات الر�أي ب�أن
«�أكرث من ن�صف الأملان ي�شعرون ب�أنهم
«مهددون» �أو «مهددون جداً» ب�سبب
الإرهاب و اجلرمية املنظمة» .و�أ�شار
�إىل «�أن هذه املخاوف ت�ضاعفت خالل
�سنة واحدة يف �أعقاب عمليات ارهابية
تعر�ضت لها �أملانيا عام  .»2016و�أظهر
ا�ستطالع �أجراه معهد (�أمنيد) �أن « 58يف
املئة من الن�ساء ي�شعرن ب�أن الأماكن
وال�ساحات العامة لي�ست �آمنة».
قبل �أ�شهر معدودة من االنتخابات
الت�رشيعية يف �سبتمرب املقبل� ،أخذت
مركل تبدي مزيد ًا من احلزم والت�شدد حيال
الالجئني غري ال�رشعيني حيث �صادقت
حكومتها يف  22فرباير على قانون ال
يختلف يف م�ضمونه عن �إجراءات الرئي�س
الأمريكي ترامب لرتحيل الالجئني غري
ال�رشعيني ،ين�ص على ت�رسيع وت�سهيل

طرد الالجئني الذين ترف�ض طلباتهم،
كما يفر�ض عقوبات �أ�شد على طالبي
اللجوء الذين يكذبون يف �ش�أن هوياتهم
�أو يخالفون القانون ،ويق�ضي �أي�ض ًا
بو�ضع �سوار �إلكرتوين يف مع�صم كل
منهم ملراقبة حتركاتهم ،وكذلك االطالع
على املعلومات واملعطيات يف الهاتف
اجلوال لطالب اللجوء يف حال ال�شك
يف هويته .وقال وزير الداخلية توما�س
دي ميزيري�« :إذا ات�صل مهاجر هاتفي ًا
 90مرة بال�سودان ويزعم �أنه �إريرتي،
يكون من الوا�ضح �أنه �سوداين» .و�أ�ضاف:
«من يرف�ض طلبه للجوء يجب �أن يغادر
بالدنا» .وحتقق ال�رشطة مع  60مر�شح ًا
لنيل �صفة الالجئ لال�شتباه بعالقتهم مع
«داع�ش» ،وك�شفت عن  300حماولة قام
بها هذا التنظيم لتجنيد الجئني ،وتلقت
 400بالغ من الجئني بوجود متطرفني يف
مع�سكرات ومراكز اللجوء مبدن خمتلفة.
وذكرت �صحيفة «برليرن ت�سايتونغ» �أن
 1600عائلة من الالجئني ات�صلت بدائرة
الهجرة واللجوء تطلب الن�صح ملنع
�أبنائها من التطرف .وقالت�« :إن مراكز
خمت�صة تتعامل الآن مع 1600
اجتماعية
ّ
ق�ضية تخ�ص �شباب تطرفوا بت�أثري مبا�رش
من الدعاية الإرهابية على الإنرتنت».
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

كلمة الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية
�شعار يوم الثامن من مار�س لعام 2017م
"املر�أة الإرترية � :ضمان ال�سيادة
الوطنية والتنمية!"
ها نحن يف هذا اليوم ،الثامن من مار�س نحتفل جمدد ًا باليوم العاملي للمر�أة .حيث �أن
�إحتفالنا لهذا اليوم يف هذا العام اجلاري يندرج حتت �شعار "املر�أة الإرترية� :ضمان ال�سيادة
الوطنية والتنمية!" مبا يليق وعظمة املنا�سبة.
ً
يف يوم الثامن من مار�س لهذا العام ،وجمددا نقول ب�أننا قمنا وال زلنا نقوم ب�إحباط العديد
من امل�ؤامرات والعراقيل اجلمة التي هدفت �إىل زعزعة تطورنا وذلك عن طريق تعزيز الوعي
الوطني �إىل �أعلى امل�ستويات والت�صدي لكل تلك املخططات .و�إحتفالنا لهذا العام ي�أتي يف ظل
عبورنا لفرتة جديدة تعترب مرحلة تغيري ت�ستند على تنفيذ �أ�س�س الربامج التنموية والتي �سجلت
تطور ُا ال ي�ستهان به يف العديد من املجاالت .ومهمتنا يف هذا الفرتة اجلديدة ،هو احلفاظ على
التطور امل�سجل يف خمتلف املجاالت التنموية من �أجل الت�أكيد على بلوغنا �أعلى م�ستويات النمو
والإزدهار م�ستقبالً .وبعدما قامت املر�أة الإرترية يف املراحل املا�ضية ب�صنع املعجزات عرب
م�ساهماتها وت�ضحياتها الكبرية ،هاهي اليوم وكالأم�س قامت وال زالت تقوم بتعزيز و�إجناح
برامج التنمية الوطنية امل�ستمرة مما يجعل دورها يف هذا املجال حيوي ُا للغاية.
�سواء يف مرحلة الكفاح امل�سلح �أو يف
وكما هو معلوم للجميع ،ف�إن م�ساهمة الن�ساء الإرتريات
ً
مهمة بناء الوطن ،ب�شكل عملي ومتوا�صل هو �شهادة لها على �ضمانها لل�سيادة الوطنية والتنمية.
وقد �أثرت هذه امل�ساهمة الفعلية للمر�أة الإرترية على تغيرينظرة املواطنني لها ب�شكل �أ�سا�سي
مما �أهل ال�شعب الإرتري لكي يجتاز الأفكار الرجعية املتعلقة بامل�ساواة اجلن�سية وبالتايل
�أ�صبح جمتمع ًا واعي ًا وح�ضاري ًا فيما يتعلق بهذا املجال �أكرث من �أي وقت م�ضى .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن املر�أة الإرترية قامت وال زالت تقوم ب�شكل م�ستمربتغيري منط حياة العديد من الن�ساء
الإرتريات وذلك عرب خلق الفر�ص املتنوعة .وبالتايل ف�إن الن�ساء الإرتريات ل�سن فقط م�ساهمات
بل هن �أي�ض ًا منتجات وم�ستفيدات لبع�ضهن البع�ض .ونذكر بع�ض ًا من تلك التغيريات العديدة
والوا�ضحة ،حيث �أنه يف عام 1991م كان معدل وفيات الأمهات �أثناء الوالدة قد و�صل �إىل  998يف
املائة ،وحالي ًا �إنخف�ض هذا امل�ستوى �إىل  .% 325ومت كذلك مكافحة و�إ�ستئ�صال العادات ال�سيئة
لدى جمتمعنا مثل ختان الإناث ،زواج الق�رص ،وغريه من العادات الأخرى عرب حمالت التوعية
الإجتماعية والقانونية مما �أدى �إىل ت�سجيل نتائج م�شجعة وملمو�سة يف هذا الإطار .ومن جانب
فر�ص التعليم املفتوحة واملعدلة ،و�صلت ن�سبة م�شاركة الإناث بالتعليم الثانوي �إىل �أكرث
من  43.3%وو�صل متو�سط ن�سبة م�شاركة الإناث باملعاهد والكليات العليا �إىل �أكرث من 37.1%
مما ي�ؤكد على الفر�ص امل�ستقبلية الباهرة للن�ساء الإرتريات .عدا ذلك ف�إن ال�شابات الإرتريات
�أظهرن ب�شكل جذري تفوقهن الوا�ضح عرب قيامهن بالعديد من املهن واملجاالت احلرفية والتي
كانت حكر ًا فقط على الذكور وحدهم .وفوق ذلك ،ف�إن الن�ساء الإرتريات �ساهمن وال زلن ي�ساهمن
بلعب دور فعال ومثمر يف احلد من ظاهرة الفقر وت�أكيد التنمية الإقت�صادية عرب العديد من برامج
التنمية املنفذة عرب الوطن.
�إن درجة امل�ساواة بني اجلن�سني وامل�ساهمة ،هما مقيا�سا التطور والإزدهار لأي جمتمع .لذا
ف�إن املبد�أ ال�سيا�سي الذي نن�شد حتقيق �أهدافه يف النهاية ،يتلخ�ص يف عدم التفرقة بني اجلن�سني
 ،والت�أكيد على خلق الفر�ص املت�ساوية لكل فرد من �أفراد املجتمع ولكال اجلن�سني بغ�ض النظر
عن املكانة الإجتماعية والإختالفات الأخرى .والت�أكيد على الفر�ص املت�ساوية ي�ؤثر من جانبه
ب�شكل �إيجابي على بناء و�إزدهار املجتمع .و�إنطالق ًا من هذه الر�ؤية ،ف�إن الت�أكيد على �إتاحة
الفر�ص املت�ساوية واحلقوق للإناث هو بحد ذاته ت�أكيد على �صيانة حقوق الإن�سان و�ضمان
للتنمية والإزدهار للمجتمع.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن ال�شعب الإرتري وعرب ق�ضية الت�أكيد على حقوق املر�أة وم�ساواتها
بالرجل ،قد �سجل تطور ًا مهم ًا وقام بتطوير �أفكاره ووعيه يف هذا اخل�صو�ص ،مما يجعله ركن ًا
من �أركان تاريخنا الذي نفتخر به و�أ�سا�س ًا من �أ�س�س عاداتنا وثقافتنا الوطنية .ولكي ينمو
ويزدهرهذا التطور الالمع والرباق ،فهو حتم ًا يحتاج �إىل دعم ورعاية جميع جهات احلكومة
واملجتمع .وحتى يت�سنى �إبراز ذلك الدعم ،فمن ال�رضوري جد ًا �إلقاء ال�ضوء مرار ًا وتكرار ًا على
ومعنى .ويف هذه املنا�سبة اخلا�صة بيوم الثامن من مار�س ،ولكي
م�س�ألة م�ساواة املر�أة مفهوم ًا
ً
نحقق �أف�ضل النتائج ،ينا�شد الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية بتجديد العهد للقيام بتو�سيع
الفر�ص املت�ساوية يف كل املجاالت وتوظيف مهارات ،قدرات و�إمكانيات املر�أة يف تلك املجاالت
من خالل التنظيم والتن�سيق الفعال .وب�شكل عام ،ومبا �أن هذه املنا�سبة مت�س ب�شكل خا�ص
ال�شابات الإرتريات ،لذا ينبغي توظيف كل طاقة جمتمعنا يف �سبيل التنمية الإقت�صادية ،لكي
نعزز ب�شكل م�ضاعف �سيادتنا كوطن وجمتمع له مكانته بني �سائر الدول.

املجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار!
لتحيا ذكرى الثامن من مار�س يوم املر�أة العاملي!
الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية
الن�صر للجماهري!
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ابن كريان يلتقي �أمري قطر يف الدوحة

ا�ستقبل �أمري قطرال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين� ،صباح الإثنني املا�ضي
بالديوان الأمريي بالدوحة ،رئي�س
احلكومة املغربية املكلف عبد الإله
ابن كريان ،على هام�ش م�شاركته
يف افتتاح الدورة الرابعة مل�ؤمتر
ومعر�ض قطر لالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات (كيتكوم  ،)2017الذي
يقام حتت "�شعار قطر نحو م�ستقبل
ذكي".
وا�شاد �أمري قطر بعمق ومتانة
الروابط الأخوية التي جتمعه
بالعاهل املغربي امللك حممد
ال�ساد�س  ،وبامل�ستوى املتميز
للعالقات بني البلدين ،م�ؤكدا عزم
بالده بذل مزيد من جهودها الرامية
�إىل تكثيف اال�ستثمارات الكربى يف
اململكة املغربية وتوطيد العالقات
االقت�صادية ب�صفة عامة.
و�أ�شاد امري قطر اي�ضا بالدور
الرائد الذي يقوم به املغرب على
امل�ستوى الإفريقي بقيادة امللك
حممد ال�ساد�س .من جهته� ،أعرب
رئي�س احلكومة املغربية املكلف
عن �إعجابه باملجهودات التي يبذلها
امري قطر وحكومته من �أجل حتقيق
التقدم واالزدهار لبلده وتعزيز
متانة اقت�صادها.كما �أكد عن ترحيب
املغرب باال�ستثمارات القطرية ،
وعمله على توفري الظروف املالئمة
لنجاحها وتو�سيع نطاقها.
وتطرق اجلانبان كذلك �إىل موا�ضيع
�أخرى ذات االهتمام امل�شرتك،
وخا�صة الو�ضع يف املنطقة العربية
و�سبل مكافحة التطرف.
ح�رض اللقاء رئي�س الوزراء ووزير
الداخلية القطري ال�شيخ عبد الله

بن نا�رص بن خليفة �آل ثاين ،و�سفري
املغرب بالدوحة ،نبيل زنيرب ،
و�سفري دولة قطر لدى املغرب ،عبد
الله بن فالح الدو�رسي.
و�أجرى ابن كريان اي�ضا مباحثات
مع رئي�س الوزراء وزير الداخلية
القطري ال�شيخ عبد الله بن نا�رص بن
خليفة �آل ثاين.
و�أ�شاد اجلانبان بامل�ستوى املمتاز
للعالقات بني الدولتني ال�شقيقتني،
م�ؤكدين على تطلعهما �إىل تعزيز
التعاون االقت�صادي واال�ستثمار �أكرث
بني املغرب وقطر.كما تناولت
املحادثات الو�ضعية العامة يف
البلدين ويف املنطقة العربية ككل.
و�أطلع رئي�س الوزراء وزير الداخلية
القطري ابن كريان على املجهودات
املبذولة من قبل دولة قطر لتمنيع
اقت�صادها على خلفية تراجع �أ�سعار
الغاز ،خا�صة على م�ستوى تدبري
امل�شاريع الكربى وت�شجيع القطاع
اخلا�ص.
وبدوره � ،أ�شار ابن كريان اىل
التح�سن الذي عرفه االقت�صاد
املغربي خالل ال�سنوات الأخرية
وتطور اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش،
جمددا ترحيب املغرب باال�ستثمارات
القطرية وحر�صه على توفري الظروف
املنا�سبة لها.

العبادي يزور وا�شنطن خالل هذا ال�شهر

ي�ستقبل الرئي�س االمريكي دونالد ترامب رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي
يف البيت الأبي�ض قبل نهاية ال�شهر اجلاري ،ملناق�شة الهجوم امل�شرتك �ضد
تنظيم داع�ش يف املو�صل ،ثاين �أكرب مدن العراق.وقال املتحدث با�سم االدارة
االمريكية �شون �سباي�رس ان امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل �ستزور وا�شنطن يف
الأ�سبوع املقبل ،و�سي�ستقبل الرئي�س يف اال�سبوع التايل رئي�س الوزراء العراقي.
وكانت العالقات توترت بني بغداد ووا�شنطن يف يناير بعد توقيع ترامب قرارا
يحظر دخول مواطني �سبع دول م�سلمة بينها العراق االرا�ضي االمريكية .لكن
الرئي�س الأمريكي اتخذ قرارا جديدا االثنني ي�ستثني هذه املرة العراقيني من
احلظر املفرو�ض على الدخول اىل الواليات املتحدة.
رحب العراق بذلك ،وقال املتحدث با�سم اخلارجية احمد جمال ان الوزارة
"تعبرّ عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي ال�صادر من الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب الذي ت�ضمن ا�ستثناء العراقيني من حظر ال�سفر اىل الواليات املتحدة".
ا�ضاف ان هذا القرار يعد "خطوة مهمة يف االجتاه ال�صحيح الذي يعزز
التحالف اال�سرتاتيجي بني بغداد ووا�شنطن يف العديد من املجاالت ويف مقدمها
حماربة االرهاب".

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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علوم وتكنولوجيا
ما هي �أذكى مدن العامل التكنولوجية؟ تطبيق لك�شف على خطى نوكيا  ..3310ويندوز  98يف �ساعة يدك
امل�شاعر..
�إعداد
نورة
عثمان حممد

�صنفت مدن �سنغافورة ونيويورك وبر�شلونة و�أو�سلو ولندن و�سان فران�سي�سكو ك�أذكى املدن يف
العامل ،من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا اال�ست�شعار عن بعد ،وذلك وف ًقا لتقرير حديث ن�رشته
�رشكة الت�سويق .Proximity.Directory
وي�رسد التقرير اجلديد املدن التي عمدت �إىل ن�رش �أجهزة ا�ست�شعار القرب ،وهي �أجهزة اال�ست�شعار
التي تك�شف عن الأ�شياء مثل ال�سيارة املتواجدة يف موقف ال�سيارات ،حيث جمع التقرير البيانات من
�أكرث من  370مزوداً حللول �أجهزة ا�ست�شعار القرب يف �أكرث من  50دولة خمتلفة.
وارتفعت قيمة �سوق تكنولوجيا املدن الذكية العاملية بني عامي  2014و 2016بقيمة 3.3
مليار دوالر ،حيث ازدادت من  8.8مليار دوالر يف � 2014إىل  12.1مليار دوالر يف  ،2016وبحلول
عام  2050ت�صبح ن�سبة �سكان العامل الذين يعي�شون يف مناطق ح�رضية نحو  66يف املئة،
ويعي�ش اليوم ن�سبة  82.3يف املئة من �سكان الواليات املتحدة يف املناطق احل�رضية .ويتعني
على احلكومات اال�ستعداد ملبادرات املدن الذكية ،وذلك مع ازدياد االزدحام يف مدن العامل
ب�سبب ا�ستمرار التو�سع احل�رضي ،وميكن لهذه املبادرات اال�ستفادة من تقنيات القرب للتغلب على
حتديات التنقل و�ضمان ال�سالمة العامة مع تزايد عدد ال�سكان وحت�سني تدفق حركة املرور وخلق
جتارب �سياحية �أف�ضل وحتقيق دخل من البيانات.
و�أ�شار التقرير �إىل قيام �سنغافورة بن�رش عدد هائل من �أجهزة اال�ست�شعار والكامريات يف جميع �أنحاء
املدينة من �أجل حتليل االختناقات املرورية والكثافة ،مما ميكن احلكومة وامل�س�ؤولني من تغيري م�سار
احلافالت يف �ساعة الذروة وجتنب االختناقات املرورية كما �أنها قادرة على التنب�ؤ بالكيفية التي ميكن
للمباين اجلديدة �أن ت�ؤثر فيها على �أمناط الرياح �أو �إ�شارات االت�صاالت.
بينما ا�ستخدمت بر�شلونة �أ�ضواء �شوارع ال�سلكية  LEDللإ�ضاءة مما يحد من ا�ستهالك الطاقة،
كما ن�رشت املدينة �شبكة من �أجهزة اال�ست�شعار الأر�ضية لتنظيم الري ب�شكل يتما�شى مع تقديرات
هطول الأمطار املتوقعة ودرجة احلرارة ،حيث ت�ضبط �أجهزة اال�ست�شعار نظام الر�ش والنوافري يف املدينة
بكفاءة ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة يف احلفاظ على املياه بن�سبة  25يف املئة وتوفري ما ي�صل �إىل 555
�ألف دوالر �سنو ًيا.
ويو�ضح التقرير �أن مدينة نيويورك قد بد�أت بتنفيذ خدمات النطاق العري�ض عالية ال�رسعة للمدينة
ب�أكملها ،والتي تكتمل بحلول عام  ،2025مما ميكن امل�س�ؤولني من ر�صد البيانات اخلا�صة بنوعية
الهواء واملرور وا�ستهالك الطاقة.
بينما ت�ستخدم مدينة لندن هذه التكنولوجيا مل�ساعدتها على معاجلة م�شكلة االزدحام املروري
وجعل وقوف ال�سيارات �أمر ب�سيط ،وعمد امل�س�ؤولون يف احلكومة �إىل توفري تلك البيانات لل�رشكات
النا�شئة وامل�شاريع لال�ستفادة من هذه البيانات يف بناء منتجاتها .ونفذت مدينة �سان فران�سي�سكو
نظام مواقف �سيارات ذكي ملراقبة الإ�شغال ،وميكن ا�ستخدام هذه البيانات مبا يخدم نظام وقوف
ال�سيارات الديناميكي الذي يعمل على حتديد وتعديل تكلفة وقوف ال�سيارات اعتماداً على ما �إذا
كانت املناطق م�شغولة �أم ال.
ويتجه العامل �إىل االعتماد على �أجهزة اال�ست�شعار على نحو متزايد ،حيث يجري حالياً ا�ستعمال ما
ي�صل �إىل �أكرث من  13مليون جهاز ا�ست�شعار ،منها حوايل  8ماليني جهاز ا�ست�شعار منارة وحوايل 2
مليون جهاز ا�ست�شعار ملجال االت�صاالت القريبة  NFCوحوايل  3ماليني جهاز ا�ست�شعار على �شكل
نقاط واي فاي ال�سلكية.

�إيلى جهاز �صغري احلجم لرتجمة الفورية دون احلاجة �إىل الإنرتنت

طورت �رشكة يابانية حتمل ا�سم
 Logbarجهازا جديدا للرتجمة
الفورية �أطلقت عليه ا�سم ili
"�إيلى" ،والذى ميكنه ترجمة اجلمل
واملحادثات تلقائيا ،لكن ال ميكنه
�سوى ترجمة اللغات الإجنليزية
واليابانية وال�صينية ،ولكن ي�أمل
مطوروه �إ�ضافة املزيد من اللغات
الأخرى مع مرور الوقت.
ووفقا ملوقع "مرتو" الربيطانى
ف�إن جهاز "�إيلى" على ما يبدو
�سيتيح لك ترجمة ما ي�صل �إىل 50
�ألف كلمة وعبارة دون احلاجة �إىل
االت�صال بالإنرتنت ،مما يجعله �سهل
اال�ستخدام.
الإلكرتونى
للموقع
ووفقا

اخلا�ص باجلهاز ت�سمح واجهة
اجلهاز للم�ستخدم باالعتماد عليه
عند التوا�صل مبا�رشة مع ال�شخ�ص
الآخر� ،إذ يتم حتميل جهاز "�إيلى"
مبكتبة من العبارات التى ت�ستخدم
عادة من قبل امل�سافرين ،للتقليل
من �أخطاء الرتجمة ،وت�شمل املكتبة
�أي�ضا الكلمات املرتبطة بالأماكن
و�أحدث االجتاهات للح�صول على
جتربة توا�صل �سل�سلة.
وقد ك�شف عن جهاز الرتجمة،
الذى ميكن ارتدا�ؤه ،للمرة الأوىل
فى يناير من العام املا�ضى ،ولكن
بد�أ موقع اجلهاز فى العمل على �شبكة
الإنرتنت هذه الأيام� ،إذ �سيتم طرحه
للم�ستخدمني فى يونيو .2017

جنح فريق علمي من معهد
"ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا" يف
اخرتاع تطبيق ميكن حتميله على
ال�ساعات الذكية ،ي�ساعد على حتليل
املحادثة للتعرف �إىل امل�شاعر الكامنة
وراء احلديث .من خالل نظم الذكاء
اال�صطناعي� ،سيتمكن التطبيق من
حتديد م�شاعر الأ�شخا�ص وت�صنيفها
�إذا ما كانت تعرب عن فرح ،حزن �أو
بناء على �أمناط التعبري وحيوية
حياد
ً
املحادثة.
وقد خل�ص التطبيق �إىل ا�ستنتاجات
مبدئية بحيث ارتبطت فرتات ال�صمت
الطويلة والنغمات ال�صوتية الرتيبة
مع الق�ص�ص احلزينة ،يف حني �أن
�أمناط اخلطاب املتنوعة والأكرث حيوية
ارتبطت بالق�ص�ص ال�سعيدة .من حيث
لغة اجل�سد ،ارتبطت الق�ص�ص احلزينة
بتزايد التململ ون�شاط القلب والأوعية
الدموية ،وكذلك بع�ض احلركات مثل
و�ضع اليدين على الوجه.
لكن كيف يعمل التطبيق؟ ،يرتدي
�سوارا �إلكرتون ًيا من
املتحدثون
ً
حمل
"�سام�سونغ �سيمباند" الذي
ّ
عليه التطبيق ،ويلتقط ال�سوار بدقة
عالية موجات فيزيولوجية لقيا�س
ميزات حمددة مثل احلركة ،ومعدل
�رضبات القلب و�ضغط الدم ،وتدفق
الدم ،ودرجة حرارة اجللد .كما
يلتقط البيانات ال�صوتية ويحلل نربة
املتحدث ودرجة تردد ال�صوت وقوته
واملفردات امل�ستخدمة.
يقوم نظام الذكاء اال�صطناعي يف
التطبيق بتحليل ال�صوت ،وت�سجيل
الن�صو�ص والإ�شارات اجل�سدية لتحديد
النربة العامة للحديث بدقة .83%
وبا�ستخدام تقنيات التعلم العميق،
ب�إمكان النظام � ً
أي�ضا �أن يوفر ما ي�سمى
"درجة العاطفة" ملقطع �صوتي من 5
ٍ
ثوان .وقد �أظهرت النتائج �أن بالإمكان
ت�صنيف اللهجة العاطفية لل�شخ�ص
مبا�رشة �أثناء الكالم .وبعد التقاط 31
طور الفريق منهاجني
حمادثة خمتلفةّ ،
لتحليل البيانات :الأول ي�ص ّنف جممل
طبيعة املحادثة �ضمن خانتي الفرح
�أو احلزن .والثاين ي�ص ّنف كل  5ثوان
من املحادثة ك�إيجابية� ،سلبية �أو
حمايدة.
يقول الباحثون �إن هذا االختبار
الأول الذي يجمع بيانات ج�سدية
و�صوتية حتى عندما يكون التفاعل بني
املتحدثني طبيع ًيا وغري منظم .كذلك،
ف�إن �أداء النظام �سيتح�سن من خالل وجود
عدة �أ�شخا�ص يف حمادثة ي�ستخدمون
التطبيق على �ساعاتهم الذكية،
ويخلقون املزيد من البيانات ليتم
حتليلها .يحر�ص الفريق على الت�أكيد
�أنهم و�ضعوا نظام حماية وخ�صو�صية
قويا� ،إذ �إن منهاج التحليل يعمل حمل ًيا
ً
على جهاز امل�ستخدم كو�سيلة حلماية
املعلومات ال�شخ�صية.

اذا كان ظهور الهاتف اجلبار نوكيا
 3310جمددا قد �شحن لديك م�شاعر
احلنني جتاه تكنولوجيا نهاية
الت�سعينيات ،فهناك خرب �سار لك.
فمع انت�شار التكنولوجيا القابلة
لالرتداء� ،أعاد خمرتع هاو ابتكار
�ساعة يد حتتوي على نظام ويندوز
 98ال�شهري الذي �أنتجته مايكرو�سوفت وانت�رش ب�شكل فائق يف حينها ،بح�سب
�صحيفة "تليغراف" الربيطانية.
ال�ساعة الذكية مل تكن من بنات �أفكار مايكرو�سوفت ،لكن احلنني للما�ضي
دفع املبتكر الذي مل تذكر ال�صحيفة ا�سمه �إىل ت�صميمها عرب اال�ستعانة بحا�سوب
را�سربي باي �صغري احلجم وحتويله �إىل �ساعة يدوية.
يبلغ حجم ال�ساعة  2.4بو�صة وهي كبرية احلجم ن�سبيا ،وتعتمد على برنامج
 QEMUمن �أجل ت�شغيل ويندوز  98على جهاز الرا�سربي باي.
ويحتاج ت�صفح الإنرتنت على �سطح ال�ساعة وقتا طويال ن�سبيا ،وقد �شارك
مبتكر ال�ساعة ابتكاره على موقع راديت االجتماعي املتخ�ص�ص يف م�شاركة
الأفكار وتلقى عددا من املالحظات من امل�شاركني.

تويرت تغلق ح�سابات امل�سيئني للم�شاهري
وال�شخ�صيات العامة
يعد تويرت من �أهم املواقع
العامل
ي�ستخدمها
التى
للتعبري عن �آرائهم وانتقاداتهم
العامة
لل�شخ�صيات
وامل�شاهري ،وخالل الفرتة املا�ضية �شن البع�ض هجوما على �إدارة الرئي�س
الأمريكى "دونالد ترامب" ب�سبب الرتاجع الأخري عن احلماية املتحولني
جن�سيا ،ولكن هذا االنتقاد و�صل فى بع�ض الوقت �إىل حد التطاول ،وهو ما
دفع تويرت التخاذ خطوة ملنع هذا الأمر.
�إذ بد�أ املوقع فى �إر�سال �إخطارات للم�ستخدمني تخربهم فيها ب�أنه مت ر�صد
ن�شاط يحتمل �أن يكون م�سيئا على ح�ساباتهم ،وهو الأمر الذى يعنى �أن
املوقع �سيعمل على حجب تغريداتهم من الظهور ب�شكل وا�سع على تويرت.
وهذه اخلطوة هى جزء من حتول �أو�سع نطاقا لتويرت فى التعامل مع
الإ�ساءة� ،إذ يعمل املوقع على غلق ح�سابات التى تهني امل�شاهري ب�شكل
خا�ص ويتخذ �ضدهم �إجراءات عنيفة خا�صة عند تكرار الإهانة وهو �أمر مل
يكن متاحا من قبل ،وتقول ال�رشكة �إن هذا يهدف �إىل التقليل من انت�شار
احل�سابات امل�سيئة.
وي�أتى هذا التحول بعد توجيه انتقادات م�ستمر لتويرت ب�سبب طريقة
معاجلة الإ�ساءة على املوقع� ،إذ اتخذت ال�رشكة فى وقت �سابق من هذا
العام العديد من اخلطوات التى متثل عقابا للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
لغة غري الئقة.

جوجل تعتمد على الذكاء الإ�صطناعى لتحكم فى بالونات الإنرتنت اخلا�صة بها
منذ ما يقرب من �أربع �سنوات ،بد�أت جوجل
العمل على توفري الإنرتنت للمناطق النائية
من خالل بالونات م�صممة خ�صي�صا لذلك،
حيث يتم تطويرها �ضمن م�شروع Project
 Loonب�شكل م�ستمر� ،إال �أن ال�شركة �أعلنت
عن طريقة جديدة من �ش�أنها �أن ت�سهل �إىل
حد كبري من ن�شر الإنرتنت فى املناطق
املختلفة وذلك باالعتماد على تقنيات الذكاء
اال�صطناعى للتحكم فى البالونات.
ووفقا ملا ن�شره موقع  TNWالهولندى ،ف�إن
ال�شركة تقوم حاليا بو�ضع البالونات لتطفو فى
جميع �أنحاء العامل فى �شكل حلقات ،وتتحرك
�صعودا �أو هبوطا فى طبقة ال�سرتاتو�سفري
لركوب الرياح املتحركة فى االجتاه الذى
حتتاج �إىل االنتقال �إليه ،وعندما يبتعد �أحد
هذه البالونات عن �إحدى املناطق التى حتتاج
ات�صال �إنرتنت� ،سيكون هناك بالون �آخر قد
حل حمله.
فيما يقول الفريق وراء م�شروع Project
� Loonإنه الآن هناك طريقة جديدة لإر�سال
جمموعات �صغرية من البالونات �إىل املناطق
التى حتتاج �إىل �إنرتنت ب�شكل �أكرب ،حيث
ميكن التحكم فى بقاء البالونات لأ�شهر فى كل
مرة بدال من الطريقة املتحركة ال�سابقة.

و�أو�ضح "�أ�سرتو تيلري" رئي�س ق�سم X
ب�شكل جوجل امل�سئول عن هذال امل�شروع قائال
"الآن ف�إن حماولة توفري خدمات الإنرتنت فى
�أماكن معينة من العامل حتتاج فقط � 10أو 20
�أو  30من البالونات ،ولي�س � 200أو � 300أو
."400
ولتحقيق ذلك ،عمل املهند�سون على
حت�سني �أنظمة التحكم فى االرتفاع واملالحة،
وا�ستخدام الربامج املعتمدة على الذكاء
اال�صطناعى ل�ضبط طريقة طريان البالونات
بدال من االعتماد على م�سارات املالحة م�سبقا.
وقال الفريق �إن هذا �سي�ؤدى �إىل انخفا�ض
كبري فى عدد البالونات التى يحتاجونها لتقدمي
خدمة الإنرتنت ،وبالتاىل خف�ض التكاليف
ب�شكل كبري ،مع �إمكانية �إطالق م�شاريع خدمات
لون فى وقت �أقرب بكثري مما كان متوقعا.
يذكر �أن "م�شروع لوون" ،هو م�شروع
بحث وتطوير �أن�ش�أته جوجل مع بعثة خا�صة
لتوفري ات�صال الإنرتنت للمناطق الريفية
والنائية ،ويعتمد امل�شروع على ا�ستخدام
مناطيد على ارتفاعات عالية و�ضعت فى طبقة
ال�سرتاتو�سفري على ارتفاع حواىل  32كم
لإن�شاء �شبكة ال�سلكية جوية ت�شبه تقريبا �شبكة
اجليل الثالث  3Gفى ال�سرعة.
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كيف تتعمق الثقة بني الأزواج وحتول دون اخليانة م�ؤ�شرات تثبت �أنك ال ت�شرب كمية كافية من املاء
امللل والإ�ساءة والطي�ش ،هذه
هي �أهم الأ�سباب التي يربر بها
اخلائنون عالقاتهم العاطفية يف
غفلة من ال�رشيك الآخر.
يف ا�ستفتاء �أجراه موقه
 ،AskRedditمت طرح ال�س�ؤال
الذي يتبادر �إىل ذهن ال�رشيك
فورا عند معرفته
بخيانة الطرف
الآخر "ملاذا؟"
�شارك �ألفا
يف
قارئ
عن
الإجابة
ال�س�ؤال
هذ
�ضيح
لتو
ا لأ �سبا ب
ا لكا منة
حول الرغبة
التحليق
يف
حيطان
خارج
املنزل الزوجي واختبار املياه
اخلارجية.
ت�شري درا�سات �إىل �أن  60%من
الرجال يف بريطانيا يخونون
زوجاتهم ،و 45%من الن�ساء،
وتقريبا كل زوجني من ا�صل 3
�سيت�أثران ب�سبب عالقة عاطفية
خارجية اي نحو ثلث االزواج.
ومل يكتف القراء بالإجابة
على ال�س�ؤال بل ا�ستعر�ضوا
جتاربهم املريرة نتيحة خيانة

الآخر ،وكانت مبعظمها ناجتة
عن الربود اجلن�سي الذي قد يلم
بالعالقة ،وح�ضور مغريات
خارجية يف الوقت املنا�سب.
مهارات عاطفية
تقول الباحثة االجتماعية
بيغي فوغن �إن الأزواج الذين
يت�صارحون ب�ش�أن م�شاكلهم
و�أح�سا�سيهم يحافظون على

زواجهم بن�سبة  .86%ولفتت
�إىل ان البقاء يف عالقة �أحادية
ملدة طويلة لي�س �أمرا �سهال ،بل
يحتاج الفرد �أن يتعلم مهارات
احتماعية مبا فيها حتمل الي�أ�س
والتحكم يف النف�س وال�صرب
والتعاطف واتخاذ القرار �أن
يبقى يومي ًا يف هذه العالقة.
ولفتت �إىل �أن حتديات هذا
الع�رص تختلف كليا عن الأزمنة
ال�سابقة ،خ�صو�صا يف ظل انت�شار
الإباحية على مواقع الإنرتنت

و�سهولة احل�صول على ع�شيق �أو
ع�شيقة بنقرات زر .وذكرت �أننا
"نعي�ش يف زمن ي�ستطيع ال�رشيك
�أن يخون �رشيكته �أو العك�س يف
نف�س ال�رسير الذي ينام عليه
ال�رشيك عرب جهاز الالبتوت او
الهاتف املحمول".
و�أو�ضحت �أن
الأكرب
التحدي
االحتفاظ
هو
على
بالرتكيز
ال�رشيك و�إيجاد
طرق لإبقاء �شعلة
ال�شعق متقدة.
ون�صحت باعتماد
الطرق التالية:
ر�سالة ن�صية
تت�ضمن
يومية
تقديرا ل�سلوك �أو
حدث ما
اخرب الطرف الآخر �سببا واحدا
حتبه فيه
�أخرب الطرف الآخر �شيئا واحدا
مييزه عن الآخرين.
فاحلفاظ على عالقة مر�ضية
للطرفني يتطلب �أوال الإرادة
لتحقيقها ،والتوا�صل ال�صادق
حول احلاجات والرغبات
والطموحات ،و�أخري ًا االلتزام
بتحقيق هذا الأمر يوما تلو
الآخر.

هناك ثمانية م�ؤ�رشات تبني �أنه
يجب عليك �أن ت�ستهلك كمية كبرية
تعر�ض ج�سمك
من املاء حتى ال
ّ
للمنطقة احلمراء-:
كان
�سواء
الطق�س حارا �أو
باردا ف�إن اجلفاف
ميكن �أن يحدث ب�شكل
�أ�رسع بكثري مما نعتقد،
وذلك ب�سبب الأدوية والأمرا�ض
املزمنة ،مثل ال�سكري ،والإ�سهال،
�أو بب�ساطة لأننا نتقدم يف ال�سن.
ويرى خرباء ال�صحة �أن هناك
ثمانية م�ؤ�رشات تبني �أنه يجب
عليك �أن ت�ستهلك كمية كبرية
تعر�ض ج�سمك
من املاء حتى ال
ّ
للمنطقة احلمراء.
الت�شنجات
يف كثري من الأحيان ت�شعر
بت�شنجات �أثنناء النهار .فهذا دليل
على �أنك ال ت�رشب كمية كافية من
املاء.
وبح�سب تقرير جملة medisite.
 frال�صحية ف�إن هذه الت�شنجات
عالمة حتذير“ .ترتبط الت�شنجات
ب�إنتاج حام�ض اللبنيك ،وال بد من
�إعادة تمَ َ ْع ُدن خاليا اجل�سم لتجنب
اجلفاف والت�شنج.
قلة التبول
يقول علماء ال�صحة �إن قلة التبول
عالمة حتذير �أي�ضا .فمن املفرت�ض
�صحيا �أن ي�رشب ال�شخ�ص  1.5لرت
من املاء يوميا .ف�إذا مل يتم تناول
هذه الكمية من املاء فمن الطبيعي

هذه الأطعمة اليجب �أن
حتفظها يف علب بال�ستيكية
بالرغم من �سهولة ا�ستخدام
العلب البال�ستيكية حلفظ
الطعام ورخ�ص �سعرها وخفة
وزنها لكن يجب االنتباه اىل
خطورة و�ضع بع�ض الأطعمة
يف هذه العلب مما يت�سببه من
�أ�رضار.
وفيما يلي قائمة بالأطعمة
التي يجب جتنب حفظها يف
العلب البال�ستيكية.
البي�ض واللحوم املطبوخة
البي�ض النيء وم�شتقاته،
مثل املايونيز �أو الأومليت،
معر�ضة ب�شكل خا�ص ملخاطر
ّ
مثل
بالبكرتيا
التلوث
ال�سلمونيالت �أو االيكوالي.
اللحوم
حالة
ويف
امل�صنعة ،فعليك �أن توليها
عناية خا�صة ،بحيث ال
يكون قد مت التدخل فيها،
مثل اللحم املفروم �أو �رشائح
اللحم املقلي ،فعند حفظها يف

العلب تفقد خ�صائ�صها ،وتف�سد
�رسيع ًا وتفقد ن�سيجها.
احل�ساء
احل�ساء وكافة الأطباق التي
نتناولها غالب ًا وهي �ساخنة،
ال ين�صح ب�سكبها يف الوعاء �أو
و�ضعها داخل امليكروويف،
و�إذا لزم و�ضعها يف علب من
البال�ستيك فمن ال�رضوري جد ًا
تركها لتربد قبل و�ضعها.
و�إذا اتبعت هذه القاعدة فلن
ينتج البخار لدى مالم�ستها
للبال�ستيك ،وبهذا �ستُحفظ
ب�شكل �أف�ضل� ،إىل جانب �أن ذلك
يقلل خماطر انف�صال م�ضافات
البال�ستيك.
الألبان وم�شتقاتها
�سواء كانت �سائلة (مثل
القهوة باحلليب) �أو يف �صورة
الإ�سباغيتي
مثل
�صل�صة
بالكرمية ،فهي لي�ست من
الأطعمة املنا�سبة للحفظ

يف علب� ،إذ �إن احلفظ بهذه
الطريقة يعني تغريات يف
درجة حرارتها ،وهو ما ميكن
�أن يت�سبب يف ف�ساد احلليب
والإ�رضار باملعدة.
ال�سلطات املتبلة
والتي حتتوي على اجلرجري
واخل�س ،لأن الأوراق اخل�رضاء
التي تكون يف �أطباق ال�سلطة
للعلب
�صديقة
لي�ست
البال�ستيكية ،خا�صة حني
تكون ُمتبلة ،وخارج الثالجة
فهي تفقد طزاجتها.
يف هذه احلالة نُ و�صي
ب�إ�ضافة هذه النكهات قبل
تناول ال�سلطة مبا�رشة؛ �أو
الأف�ضل حفظ ال�سلطة يف علبة

من الزجاج ،وعزلها جيد ًا عن
حرارة اخلارج.
القهوة وال�شاي
الوعاء املثايل حلفظ القهوة
�أو ال�شاي �أو الأع�شاب التي
حتت�سيها يف ال�صباح وتخرج
�رسيع ًا هو "وعاء امل�رشوبات"،
وكما هو احلال مع ال�شوربة
ف�إن الأف�ضل هو ملء الإناء بها
حني ال تكون �ساخنة ،وهكذا
نت�أكد من �أن البال�ستيك مل
ُيلوث امل�رشوب.
وقبل كل �شيء ،حني ت�أتي
�ساعة �رشاء العلب البال�ستيكية
ركز يف جودة البال�ستيك،
فالأوعية ال�صاحلة حلفظ
الطعام حتمل عالمة زجاجة
و�شوكة.

�أن يكون البول �أقل تواترا .وهذا
ميكن �أن يكون عالمة على اجلفاف.
الدوار
وبح�سب الأخ�صائيني فال�شعور
بالدوار عالمة حتذير ،لأن املاء
�رضوري جل�سم الإن�سان .ف�إذا كنت
ت�شعر بالدوار� ،إبد�أ فورا ب�رشب
املاء لتنظيم كمية املعادن يف
ج�سمك .وعليك �أن تعلم �أن �رشب
املاء بكمية كبرية يتيح لك تفادي
هذا النوع من الأعرا�ض.
الإ�سهال
ويرى �أخ�صائيو ال�صحة �أن
الإ�سهال عالمة حتذير �أي�ضا ،لأن
الإ�سهال هو ت�رسب متواتر للرباز.
ففي �أثناء هذه الت�رسيبات،
يفقد اجل�سم الكثري من املعادن
والعنا�رص الدقيقة ،وهذا اخللل
يف اجل�سم ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حالة
اجلفاف.
جفاف الب�رشة
اجللد اجلاف من عالمات
التحذير �أي�ضا ،ح�سب الأخ�صائيني
لأن اجل�سم يتكون �أ�سا�سا من املاء.
ف�إذا كانت خالياه جافة ،ي�صاب
اجل�سم بالإعياء ،ويظهر هذا من
خالل اجللد وال�شفاه التي ت�صبح
جافة.
ويقول �أحد ال�صيادلة �أن “احلاجز
الهيدروليكي (املائي) للج�سم
يتكيف مع الظروف املعي�شية
اخلارجية واملناخ ،وبالتايل ف�إن
�أ�صبح اجللد جافا ،ف�إن ذلك عالمة
على اجلفاف”.
ال�صداع
ومن عالمات التحذير �أي�ضا �أنه
عندما ت�شعر ب�صداع ،ف�إن ذلك
يرتبط عموما بارتفاع درجة حرارة
غري عادية يف اجل�سم .ولذلك
ين�صح الأخ�صائيون �أنه عندما
تزيد درجة احلرارة ف�إنه ي�صبح
من ال�رضوري تنظيم دورة اجل�سم
باملاء وبالكميات املطلوبة.
العط�ش
ويعترب العط�ش من عالمات
التحذير �أي�ضا ،حيث ي�شري
املخت�صون �إىل �أنه عندما يفتقر
اجل�سم للماء ،يقوم الدماغ ب�إر�سال
ر�سالة جل�سمك لتنبيهك ب�أنك
عط�ش ،ومن حيث ال تدري �أحيانا.
التعرق با�ستمرار
ّ
يقول خرباء ال�صحة �إن التعرق
من عالمات التحذير �أي�ضا ،لأن
اجل�سم يحتاج �إىل تنظيم نف�سه،
ف�إذا كان هذا اجل�سم يفقد املاء
من خالل التعرق ف�إنه ال بد من
ا�ستعادة هذا الفاقد ب�رشب املاء
لتجنب اجلفاف.هذه  7طرق لعالج
�رسيعا يف املنزل.
الكدمات
ً
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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.

هل ا�ستطاع العلماء �إيجاد البطارية التي تدوم للأبد؟؟؟

جميعا من بطارية الهاتف �أو بطارية الالب توب والتي تنتهي ب�رسعة ويتم ا�ستبدالها
بالطبع نعاين
ً
باملال وتختلف كمية الأموال من نوع �إىل �آخر وح�سب الرغبة �إىل �آخره من التغريات،لكن هل تخيلت
�أننا ميكن �أن منتلك بطارية ميكن
�أن تبقى معنا �إىل الأبد .بالطبع
ال يخطر هذا يف خيالنا حتى
لأن �رشكات ال�صيانة تعتمد على
القطع التي يتم ا�ستبدالها � ً
أي�ضا يف
الهواتف �أو الأجهزة الإلكرتونية
لتحقيق بع�ض الربح ولكن احلقيقة
�أن العلماء قد ا�ستطاعوا �أن يقدموا
خطوة �إىل الأمام يف �سبيل احل�صول
على بطارية �أبدية وذلك بف�ضل
جمموعة من الباحثني يف جامعة
كاليفورنياقائد الفريق هو رينالد
بيرن رئي�س ق�سم الكيمياء يف
اجلامعة حيث يعمل الفريق على
تقنية جديدة لت�صنيع البطارية من جمموعة من الأ�سالم ال�صغرية والتي تعتمد على تكنولوجيا
النانو والتي �أبدت نتائج واعدة يف تخزين الطاقة �أف�ضل من البطاريات ولكن امل�شكلة الكربى �أن
هذه الأ�سالك ه�شة وميكن �أن تتك�رس وتتلف بعد عدة مرات من ال�شحنويف يوم من �أيام العمل مايا يل
ثاي وهي �أحد العاملني على امل�رشوع قامت بتغيري املادة الكيميائية املو�ضوع فيها هذه الأ�سالك
مبادة �أخرى ذات كثافة �أعلى.وكانت املفاجئة يف انتظار اجلميع حيث قالت مايا للدكتور رينالد
�أنها بتغيري القلوي الذي يحتوي الأ�سالك قامت ب�شحنه وتفريغه لأكرث من  10000مرة وعادت يف
اليوم التايل لتقوم ب�شحنه وتفريغه  30000مرة وا�ستمرت على هذا احلال ملدة �شهر.عندها �أدرك
الفريق �أنهم بالفعل قد اكت�شفوا �شي ًئا مذهلاً ولكنهم لي�سوا مت�أكدين بعد من ا�ستخدام هذا املحلول
حيث �أنه ال يزال حيتاج �إىل الكثري من التجارب .يقول دكتور بيرن �أن هذا املحلول اجلديد يبلغ يف
�سماكته �سماكة زبدة الف�ستق والأ�سالك امل�ستخدمة يف ال�شحن رفيعه ج ًدا بحيث �أنها �أرفع من �شعر
الب�رش وم�صنوعة من �أك�سيد املاغني�سيوم كما �أنها م�سامية بن�سبة  80%ومع مرور الوقت يبد�أ هذا
اجليل ال�سميك يف الت�رسب �إىل تكوين اال�سالك مما يجعلها �أكرث نعومة و�أقل ه�شا�شة.يقول بيرن �أن
البطاريات العادية تبد�أ يف التلف بعد  5000دورة �شحن وتفريغ ولكن هذا ال يحدث مع هذا الرتكيب
من اجليل و�أك�سيد املاغني�سيوم.ويف هذه الأثناء بد�أ الفريق يف العمل على الكثري من التجارب التي
تثبت �صحة معتقداتهم وجتربة �أنواع خمتلفة من املواد من �أجل حت�سني عملها وجعلها �أكرث ا�ستقر ًا ًرا
و�أكرث قابلة على اال�ستخدام العادي من �أجل �أنتاج البطارية التي ميكنها تعمل �إىل الأبد.يقول دكتور
بيرن �أن هذه التقنية تتفوق على بطاريات الليثيوم ب  100000دورة �شحن وتفريع بحيث ميكنك �أن
عاما.
ت�شرتي منها بطاريتني فقط خالل حياتك نحن نتحدث عن بطارية ميكنها �أن تدوم ً 20

اخلبز املحروق ي�سبب الإ�صابة بال�سرطان ويدمر الأع�صاب
هل الأطعمة املحروقة ت�سبب الإ�صابة بال�رسطان؟ هذا �صحيح لأنها حتتوى على مواد
معينة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات ( )PAHsالتى تتحول عند درجة
احلرارة العالية �إىل مكونات �رسطانية تعر�ضك للكثري من الأخطار ال�صحية ،ولكن فى
ن�سخنه كثريا كل يوم من �أجل تناوله
حالة العي�ش املحروق الذى
�أي�ضا ن�سبة اخلطورة؟تدور
بطعم �ألذ ،هل يرفع هو
مادة الأكريالميد من
املخاطر حول تكون
اخلبز ،بح�سب ما
حرق
جراء
""Science focus
موقع
ذكره
�إحدى املركبات
العلمى ،وهى
با لإ �صا بة
ا ملر تبطة
مري
تد
و
با ل�رس طا ن
وتوجد درا�سات
ا لأ ع�صا ب ،
على �أن هناك
علمية �أكدت
ت�سببها فى خطر
خماوف حول
املباي�ض والرحم
الإ�صابة ب�رسطان
خرباء ال�صحة باالحتاد
للن�سا ء  .و يو �صى
اخلبز املحروق �أو رقائق
الأوروبى بتجنب تناول
قد يحتويان على م�ستويات غري
البطاط�س البنية ،لأنهما
مقبولة من مادة الأكريالميد ،وبالن�سبة لدرا�سة بريطانية حديثة �أجريت فى عام  ،2017تبني
�أن اخلبز البنى يزيد من خطر الإ�صابة بال�رسطان �أي�ضا ،لذلك �أكدوا على �أن الت�سخني يجب
�أن يكون فى �أقل م�ستوياته املمكنة.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ال�شخري �أثناء النوم ي�سبب ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض القلب
ك�شفت درا�سة علمية حديثة� ،أن ال�شخري ال ي�سبب ال�صوت املرتفع فقط لكن له العديد من
الأ�رضار ال�صحية اخلطرية الأخرى ،فهو ميكن �أن ي�سبب ال�سكتة الدماغية.ووفق ًا للدرا�سة
املن�شورة فى �صحيفة "ديلى ميل" الربيطانية ،ف�إن ال�شخري ميكن �أن ي�سبب �رضرا للج�سم كله،
وميكن �أن يكون مرتبطا ب�سماكة
حيث ميكن �أن ي�سبب التهابا فى احللق،
جانبى العنق التى تو�صل
ال�رشايني ال�سباتية ،املوجودة
م�ست�شفى هرنى فورد فى
الدم �إىل الر�أ�س.و�أكد الباحثون من
�أن زيادة ال�شخري
مدينة ديرتويت ا لأ مر يكية ،
الأوعية الدموية ويرفع
الليلى ي�سبب خلال فى
بال�سكتة الدماغية،
الإ�صابة
فر�ص
الذى يدخل اجل�سم
الأوك�سجني
لأن
ا خلال يا ،
عن طريق ال�شهيق يغذ ى
ا�ستن�شاق الكمية
مينع
وال�شخري
و�أ�شار الباحثون �إىل
منه.
الكافيه
�أن ي�سبب
�أن ال�شخري ميكن
�أ ثنا ء
التنف�س
توقف
ربطته العديد من
النوم ( )OSAالذى
الأبحاث ب�أمرا�ض القلب وجمموعة من امل�شاكل ال�صحية اخلطرية الأخرى.
جدير بالذكر �أن درا�سة كورية وجدت �أن ن�سبة الأفراد الذين ي�صدرون �شخري ًا �ست �إىل
�سبع مرات فى الأ�سبوع كانت  68%وكانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.

�شيكوالتة لعالج �أمرا�ض القلب وحت�سني
الدورة الدموية

ُطرح عقار جديد من ال�شيكوالتة بالأ�سواق الربيطانية حتت ا�سم  "BloodFlowيقى من الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب واجللطات الدماغية واخلرف وهو عبارة عن كب�سولة حتتوى على عنا�رص الكاكاو امل�ضادة للأك�سدة
فى �أنقى �صورها.وذكرت �صحيفة "ديلى ميل" الربيطانية �أن الدواء هو �أول �أقرا�ص م�صنعة بالكامل من
ال�شيكوالتة فى اململكة املتحدة ،وهو ي�ستهدف الذين يعانون من م�شكالت فى القلب.و�أ�شاد باحثون
بالدواء اجلديد ،مو�ضحني �أنه �أول منتج يحتوى على مركبات "الفالفونول" املركزة امل�ستخرجة من
الكاكاو وله ت�أثري جيد على ال�صحة.و�أو�ضح الباحثون �أن احلفاظ على مرونة الأوعية الدموية �أمر مهم،
فارتفاع �ضغط الدم فى منت�صف العمر مرتبط بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب واجللطات واخلرف فى
مرحلة متقدمة.ومن املعروف �أن مركبات "الفالفونول" امل�ستخرجة من الكاكاو ميكن �أن ت�ساعد فى معاجلة
م�ستويات الكولي�سرتول وتدفق الدم ،لكن احل�صول على جرعة كافية منها يحتاج �إىل ا�ستهالك  400جرام
من ال�شوكوالتة الداكنة وبالتاىل �أكرث من �ألفى �سعر حرارى.وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الفالفونول ي�ساعد
على �إنتاج �أك�سيد النيرتيك والذى يعمل بدوره على ارتخاء ع�ضالت جدران ال�رشايني ،ويح�سن تدفق الدم
باجل�سم .وقالت ال�صحيفة �إن الكب�سوالت اجلديدة ميكن �أن ت�ساعد فى خف�ض خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية
وال�سكتات الدماغية واخلرف وهى متاحة الآن فى اململكة املتحدة وم�صنوعة بالكامل من ال�شيكوالتة.
وتقوم مادة الفالفانول امل�ستخرجة من الكاكاو بعالج م�ستويات الكولي�سرتول فى الدم وتعمل على تدفق
الدم مو�ضحة �أنه للح�صول على اجلرعة الفعالة البد �أن تلتهم  400جرام من ال�شيكوالتة الداكنة ،التى
حتتوى على على � 2429سعرا حراريا لذلك جاءت فكرة انتاج كب�سوالت من ال�شيكوالتة للح�صول على
الفائدة املوجودة بالكاكاو وعدم اكت�ساب �سعرات حرارية زائدة باجل�سم.و�أو�ضح التقرير ان كب�سوالت
ال�شيكوالتة حتتوى على العنا�رص الغذائية املكثفة امل�ضادة للأك�سدة فى �أنقى �شكل من الأ�شكال واملوجودة
حاليا بربيطانيا ،والتى تعمل على حت�سني تدفق الدم �إىل اجل�سم لت�ساعد �أولئك الذين يعانون من م�شاكل
بالقلب م�شرية �إىل �أن مادة الفالفانول املوجودة بالكاكاو ت�ساعد فى �إنتاج �أك�سيد النيرتيك الذى بدوره
ي�ؤدى �إىل مرونة وا�سرتخاء ع�ضالت جدار ال�رشايني.من جانبها وافقت هيئة �سالمة الغذاء الأوروبية على
�إنتاج هذه الكب�سوالت مو�ضحة �أنها تعمل على حت�سني تدفق الدم ونقل الأك�سجني واملواد املغذية للج�سم.
وقال الدكتور الف ليندبرج ،م�ست�شار بجامعة كامربيدج" ،نعتقد �أن هذا هو الطريق �إىل الأمام ب�إنتاج
مركبات قوية من العديد من العنا�رص الغذائية الطبيعية التى ميكن �أن ت�ساعد فى احلفاظ على �صحة
اجلميع والذى يفيد �صحة القلب ،ويحافظ على "احلفاظ على مرونة الأوعية الدموية ،ويحمى من امرا�ض
القلب وال�سكتات الدماغية واخلرف كما انها تعمل على خف�ض �ضغط الدم.وقال التقرير الذى ن�رشته
�صحيفة "ديلى ميل " �أن كل عام  17.5مليون �شخ�ص يتوفى من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،مبا ميثل
 31%من جمموع الوفيات فى العامل.و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن علماء بالواليات املتحدة االمريكية يدر�سون
حاليا فوائد الفالفانول بالكاكاو ،التى تعمل على حت�سني مرونة الأوعية الدموية بن�سبة .% 23
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فعاليات الإحتفاء مبنا�سبة الثامن من مار�س ب�أ�سمرا

معامل م�ضيئة ملدى جتذر ثقافة احرتام حقوق املر�أة والإعتزاز بن�ضالها
احتفت البالد يوم �أم�س الأربعاء مبنا�سبة الـ  8من مار�س يوم املر�أة العاملي ،حتت �شعار" املر�أة
الإرترية �ضمان ال�سيادة والنماء" �إذ متثل املنا�سبة رمزا لإنت�صارات املر�أة يف ن�ضالها من �أجل
امل�ساواة و�إحرتام احلقوق .حيث حملت الثورة الإرترية منذ انطالقتها هموم املر�أة �إدراكا منها
ب�أهمية املر�أة باعتبارها ن�صف املجتمع  ،و�أنها يف احلقيقة �أم املجتمع ومرتكزه الأ�سا�س .و�إميانا
منها ب�أن املجتمع الذي ال ي�ضمن حقوق امل�ساواة بني جناحيه ،والتوازن بني كفتي ميزانه ،ال ميكن
الإ�شارة �إليه ب�أنه جمتمع �سوي وقابل للتطور .لذا و�ضعت الثورة الإرترية ق�ضية املر�أة وم�ساواتها
ب�أخيها الرجل كمبد�أ الميكن الفكاك عنه ،وكنتاج لذلك �شكلت املر�أة عن�صرا هاما يف ثقافة العمل
الثوري ،و�أ�صبح لها مكانتها يف جميع مفا�صل العمل الثوري ،حتى غدت معاين ت�أكيد حقوق امل�ساواة
ثقافة متجذرة يف نف�س كل مواطن ميار�سها ب�شكل تلقائي ،دون ال�شعور ب�أنه مين على املر�أة .ويكفي
�أن املر�أة الإرترية احتلت خمتلف املواقع القيادية� ،سواء داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الثورية� ،أويف
مواقع العمل املدين يف الفرتة التي �أعقبت التحرير.
لذا ف�إن احلقيقة التي ال تقبل اجلدال هي �أن املر�أة الإرترية كانت �أحد �أهم �صانعي املعجزات
الن�ضاليه التي حققها ال�شعب الإرتري ،حيث �أن م�سرية انعتاق املر�أة الإرترية ،كانت تنمو ويقوى
عودها يف ح�ضن الثورة وم�سرية الكفاح للإنعتاق الوطني ككل ،فلو مل تنخرط املر�أة االرترية،
ومل يتح لها املجال للم�شاركة ،ملا حتققت كل هذه الإجنازات .فاملر�أة الإرترية حاملة لواء الت�ضحية
وال�صمود ،التي تقدمت �صفوف املواجهة ورابطت يف متاري�س الفداء بجوار �أخيها الرجل ،وفدت
�شعبها بالروح واملهج ،دفاعا عن حقه يف احلرية والإنعتاق .حتى حتقق الن�صر ،وانق�شع الظالم،
واكتمل فجر احلرية .تفتح اليوم �صفحة �أخرى يف �سجلها التاريخي امل�شرف� ،صفحة تتالءم واملرحلة،
مرحلة �إعمار الوطن وتنميته .والإ�سهام يف �إجناح الإ�سرتاتيجية الوطنية للبناء والإعمار .لذا ف�إن
ال�شعب الإرتري يحتفل بيوم املر�أة لي�س كمنا�سبة �سنوية على غرار ما حتتفل به بقية �شعوب العامل،
بل الإحتفاء بها ك�إن�سانة لها كينونتها و�آدميتها و�أهليتها للم�ساهمة بقدر �أكرب على خمتلف ال�صعد
اخلا�صة والعامة .ويكفيها فخرا �أنها وراء كل القيم واملثل التي ت�شربها جيل ما بعد الإ�ستقالل ،يف
الإخال�ص والوفاء لأمانة ال�شهداء والذود عن �سيادة البالد .ويف هذه ال�سانحة ن�ستعر�ض احتفال
املر�أة يف الإقليم الأو�سط باملنا�سبة .والتي جاءت تتويجا ملا �سبقها من منا�شط احتفالية عدة نظمت
يف خمتلف الأقاليم واملديريات ،برامج عدة وان�شطة ت�سلط ال�ضوء على الأدوار الإجتماعية التي
تقوم بها املر�أة.

حممد علي حميدة
فعاليات الإحتفاء
اكتمل احل�ضوربو�صول عدد من كبار
م�س�ؤويل الدولة واجلبهة ال�شعبية،
وعدد من الوزراء وحاكم الأو�سط،
ومدراء مديريات الإقليم الأو�سط،
واملدعوين� .إىل قاعة الإجتماعات
ب�أر�ض املعار�ض اك�سبو .وقف اجلميع
لرتديد الن�شيد الوطني ايذانا بانطالق
الإحتفال .بعدها قدمت رئي�س جلنة
الإحتفال ،كلمة رحبت فيها باحل�ضور،
وهن�أت اجلميع باملنا�سبة ،وا�ستعر�ضت
جهود اللجنة يف تنظيم العديد من
الفعاليات الثقافية والإجتماعية،
والتي بدات منذ �شهر تقريبا ،من ذلك
حمالت التوعية مبعاين ومدولوالت
هذه املنا�سبة ،يف �أو�ساط العامالت يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات ،عالوة على تنفيذ
الكثري من املنا�شط والفعاليات،
وتقدمي بع�ض من الدعم لنزال�س
م�ست�شفى الوالدة ،كذلك ت�شجري مقابر
ال�شهداء ،بالإ�ضافة اىل �إعداد اجلوائز
للمتفوقات واملميزات من الطالبات يف
الإقليم.
كلمة الإحتاد الوطني للمر�أة
بعدها قدمت م�س�ؤولة فرع الإحتاد
الوطني للمر�أة بالإقليم الأو�سط� ،أمل
بالي .كلمة الإحتاد الوطني للمر�أة،
والتي �أ�شارت فيها �إىل �أن منا�سبة الثامن
من مار�س التي يحتفى بها هذا العام
حتت �شعار" املر�أة الإرترية �ضمان
ال�سيادة والنماء" ت�أتي يف مرحلة

تخطينا فيها كل املكائد وت�صدينا بكل
وعي للمخططات الت�آمرية .ونتقدم يف
�آفاق مرحلة �أكرث �إ�رشاقا .و�أن ر�سالتنا
يف هذه املرحلة ،تتمثل يف احلفاظ
على م�ستوى الوعي املتقدم الذي
حتقق ،وحماية القيم التي تراكمت
على مدار تلك امل�سرية ،والو�صول �إىل
�أعلى م�ستوى من الرقي .و�أ�ضافت �أن
املر�أة الإرترية التي �صنعت املعجزات
و�سطرت ببطوالتها ان�صح �صفحات يف
التاريخ ،تلعب �أي�ضا دورا حموريا يف
دعم م�سرية الإعمار والتنمية ،وكما
هو معروف ،فقد ثبت بالدليل العملي
دور املر�أة يف مرحلة الكفاح وكذلك
يف مرحلة الإعمار الوطني ،ب�إعتباره
�ضمانة لل�سيادة الوطنية والتنمية.
وقد �ساهم هذا الدور الفاعل يف تغيري
الكثري من املفاهيم يف نظرة املجتمع.
م�شرية �إىل �أن ال�شعب الإرتري �أ�صبح
م�ؤهال للتفاعل مع حقوق امل�ساواة بني
اجلن�سني وتخطي الكثري من العادات
املتخلفة ،ومل يتوقف الأمر يف كون
املر�أة الإرترية �صاحبة دور مميز،
بل انها قادرة على الإ�ستفادة من
الفر�ص املالئمة التي تتوفر يف خمتلف
املناحي ،وتتقدم يف م�سريتها ب�أجتاه
التغيري نحو الأف�ضل .م�ستعر�ضة الكثري
من مناحي التقدم ،حيث �أو�ضحت �أن
ن�سبة وفيات الأمهات اثناء الوالدة
كانت يف عام  1991ت�صل اىل 998
حالة ،لترتاجع اليوم اىل نحو ،325
كذلك ختان الإناث ،والزواج املبكر �أخذ
يرتاجع ،وذلك ن�سبة للدفع الإجتماعي
والقانوين .فالفر�ص التي اتيحت يف

جمال التعليم ون�سبة م�شاركة الإناث
يف املرحلة الثانوية و�صلت اىل 43.3%
كذلك ت�صل الن�سبة يف الكليات املختلفة
�إىل  37.1%ما ي�شري �إىل امل�ستقبل
امل�رشق للمر�أة الإرترية .و�أ�شارت يف
كلمتها اىل �أن م�ستويات حتقيق مبد�أ
امل�ساواة بني اجلن�سني ،يعترب معيارا
ملدى حت�رض وتطور املجتمع ،و�إذا
كانت هناك �أهداف ميكن حتقيقها ،فال
بد من تكاتف جهود املجتمع ب�شقيه دون
متييز لتحقيق هذا الهدف .مو�ضحة �أن
من �أهم القيم والتقاليد التي نفخر بها
هي ت�أكيد مبد�أ امل�ساواة ،م�شرية اىل
جتديد العهد يف هذا املنا�سبة ملوا�صلة
امل�سرية واحلفاظ على تلك املبادئ
وم�ضاعفة العمل لتحقيق الأهداف.
بعدها ا�ستمع احل�ضور اىل الكلمة التي
القاها حاكم الإقليم الأو�سط ،اللواء/
رم�ضان عثمان �أولياي .والتي او�ضح
فيها ب�أن تاريخ املر�أة الإرترية مرت�سخ
الميكن �إغفاله ،حيث يتم التطرق اىل
هذا التاريخ يف خمتلف املنا�سبات،
ويف خمتلف املراكز .ف�أملر�أة الإرترية
وماكان لها من دور فاعل يف مرحلة
الكفاح امل�سلح ،تلعب اليوم كذلك
دورا �أكرب يف مرحلة الإعمار والتنمية،
ويحق لها ان تكون رائدة امل�سرية يف
هذه املرحلة ،لدعم جهود حماربة
العادات ال�ضارة .وال بد ان تعزز
دورها لرت�سيخ حب التعليم يف �أو�ساط
الإناث ،وال ينبغي �أن جند �أمراة تتخلف
عن الركب بنق�ص التعليم .وا�ضاف ان
هذه املنا�سبة تعني اجلميع ،لذا ف�إن
اجلبهة ال�شعبية نا�ضلت من �أجل تعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني.
بعدها حتدث رئي�س فرع ال�شباب
بالأو�سط ال�سيد� /سام�سوم كفلي ،م�شريا
اىل �أن ن�ضال ال�شعب الإرتري مل يكن من
�أجل التحرير وح�سب بل كان مبني على

�أ�س�س امل�ساواة .وهذه املعاين كما
كانت يف مرحلة الكفاح امل�سلح ،ال
تزال قائمة يف مرحلة الإعمار الوطني،
ووقوف املر�أة مع �شعبها يف وجه عدوان
نظام وياين ،مو�ضحا �أن احتاد ال�شباب
يدفع باجتاه ت�شجيع الفتاة ال�شابة
للإ�ستفادة من الفر�ص املتاحة ،وان
الإناث من اكرث امل�ستفيدين من برامج
الإحتاد وفق ما ت�ؤكده التقارير .كما
حتدث رئي�س جمل�س الإقليم الأو�سط
يف كلمته الت�ضامنية ،عن مدى اعتزاز
ال�شعب الإرتري بدور املر�أة يف كل
املراحل ،ومعاين هذه املنا�سبة،
م�ؤكدا وقوف املجل�س بكل ما ميلك
لدعم املر�أة وت�شجيعها.
اجلوائز للطالبات املتفوقات
ويف ختام الفعاليات قدمت م�س�ؤولة
اخلدمات الإجتماعية يف فرع الأو�سط
بالإحتاد ،ال�سيدة /ايل�سا قربي
هن�س ،تقريرا مف�صال ،ا�ستعر�ضت
فيه جهود الفرع يف دعم وت�شجيع
الطالبات ،وتقدمي اجلوائز والهدايا
التقديرية للمتفوقات يف امتحان
املرحلة املتو�سطة ،وحتى يف ف�صول
التا�سع والعا�رش واحلادي ع�رش .وذلك
حتفيزا للطالبات لبذل املزيد من
اجلهد ،والتناف�س البناء ،للو�صول
اىل �أعلى مراقي العلم واملعرفة .وقد
اخذت ن�سب املتفوقات تتزايد يف كل
عام ،حيث و�صلت �أعداد املتفوقات
يف امتحان ال�شهادة املتو�سطة هذا
العام واحرزن ما بني � 90إىل  99درجة
مئوية ،بلغت  200طالبة ويف ال�صف
التا�سع وحتى العا�رش من احرزن ن�سبة
متو�سطة  90-99ي�صل اىل  270طالبة،
�أي ما جمموعه  470طالبة ح�صلن على
تكرمي على م�ستوى الإقليم ،ومييز
جوائز منا�سبة هذا العام هو تكرمي
اعلى املميزات ،واوىل الأوائل ،و�صل
عددهن اىل  54طالبة كرمن على م�ستوى
الإقليم .م�شرية اىل �أن امل�ستويات
الثالث يف التكرمي ،تتمثل املرتبة
الأوىل لكل من احرزن درجة 98.5%
فما فوق .وهن  7طالبات .واملرتبة
الثانية درجة � 97إىل  98.2وهن 15
طالبة� ،أما املرتبة الثالثة فهي ملن
احرزن � 96إىل  96.8%وهن  32طالبة.
حيث قدمت الكتب والأدوات التعليمية
املختلفة ،وكذلك الدراجات الهوائية
للمتوفقات.
وقد تخلل الإحتفال فقرات غنائية
وق�صائد �شعرية متنوعة ،متجد
املر�أة الإرترية وتاريخها البطويل،
ودورها الفاعل واملهم يف مرحلة
الإعمار والت�صدي .قدمتها فرقة ا�سمرا
حف�شاوي.
وعن �إنطباعات املحتفني باملنا�سبة
التقينا عدد من امل�شاركات ،منهن

الطالبة /ب�رسات دوايت ،التي قدمت
للم�شاركة من داخلية مدر�سة قوين،
بالقا�ش بركة .لتقدم فقرة غنائية
عن املنا�سبة ودور املر�أة .حيث تقول
الطالبة ب�رسات التي تعد من املكفوفني
ن�سبة لل�ضعف ال�شديد يف نظرها ،تقول
تعلمت املو�سيقى يف املدر�سة �ضمن
فرقة املدر�سة ،وح�رضت هنا لأقدم
هذه الفقرة ،كنت متهيبة لكن ا�ستقبال
اجلمهور وتفاعلهم معي �شجعني كثريا،
وانا بال �شك فخورة بهذه املنا�سبة،
و�سعيدة بهذا الإحتفال.

�أما النقيب /زهرة �أحمد ،م�س�ؤولة
فرع من فروع ق�سم الإمداد ،تقول
التحقت بالثورة عام 1995م انطالقا
من الدوافع الوطنية التي كانت جتتاح
ال�شباب يف تلك املرحلة ،التحقت
بالثورة من �أدي�س اببا ،لأ�شارك �شعبي
ثورته ون�ضاله من �أجل احلرية .كنا
يف امليدان نحتفي بهذه املنا�سبة
ولنا فيها ذكريات كثرية ،وان الدفع
بال�شعارات التي كنا نتطلع اليها
اىل الأمام ،مكننا من الو�صول اىل
هذا امل�ستوى ،وتر�سيخ تراث القيم
والتقاليد ،وحقوق املر�أة .لكن امامنا
الكثري مما ينبغي عمله .و�أن اجلهود
التي تبذل لنقل قيم الوفاء والت�ضحية
اىل الأجيال لي�ست بالأمر الهني .لذا
يتحتم علينا العمل �أكرث و�أكرث .وال بد
من دعم املر�أة وت�شجيعها حتى تتحقق
الأهداف املن�شودة.
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ال�سفارة ال�صينية بالعا�صمة �أ�سمرا حتتفل باليوم العاملي للمراة حتت �شعار
" ال�صداقة النابعة من القلب �....صداقة دائمة اىل الأبد"!!

حممود عبداهلل "ابو كفاح"

كانت املر�أة ال�صينية قد عانت
طوال قرون من عادات وتقاليد
اجتماعية م�ؤملة ،وظل املجتمع
ال�صيني جمتمع ًا ذكوري ًا بامتياز
يحكمه املثل املتوارث وال�شائع
"للدجاجة القن والديك وحده
هو الذي ي�صيح" لكن رغم �صياح
الديوك ف�إن املر�أة مل تعد كما كانت
لعدة قرون خلت مقيدة القدمني
باللفائف والأقفا�ص احلديدية� ،أو
حبي�سة الق�صور والبيوت ،ومتهمة
باملكر وحياكة الد�سائ�س,فمنذ
بداية مرحلة التحرر الوطني
حطمت املر�أة ال�صينية قيودها
ولعبت �أدوار ًا هامة يف �صفوف
الثورة �إىل �أن جاءت جيانغ ت�شني
زوجة م�ؤ�س�س ال�صني وزعيمها ماو
زي دونغ لتدخل البالد يف �أتون
حرب الثورة الثقافية بتزعمها ما
عرف بع�صابة الأربعة.
ومنذ تلك الفرتة �سجلت ال�صني
بروز ن�ساء حديديات مثل "وو
�إي" نائبة رئي�س الوزراء ال�سابقة
التي جنحت حيث ف�شل الرجال
بقيادة معركة ال�صني �ضد مر�ض
�سار�س ،ومبفاو�ضاتها العنيدة
لدخول منظمة التجارة العاملية.
لي�س هذا فح�سب فقد �أظهرت درا�سة
حديثة �شملت م�سح ًا ملائتي �رشكة
�صينية �أن ال�صني �سجلت �أعلى
ن�سبة يف العامل للن�ساء اللواتي
ي�شغلن منا�صب �إدارية عليا يف
قطاع ال�رشكات والأعمال� ،إذ
بلغت ن�سبتهن حوايل  51%وهي
�أعلى بكثري من املتو�سط العاملي
البالغ , 22%و�إعرتاف ًا بالدور
الكبريللمراة ال�صينية يف بناء
الدولة ال�صينية احلديثة يحر�ص
ال�صينيون اينما وجدوا للإحتفال
بالثامن من مار�س اليوم العاملي
للمر�أة .
ويف هذا الإطار نظمت ال�سفارة
ال�صينية ب�أ�سمرا م�ساء يوم ال�سبت
املوافق الرابع من مار�س 2017م
حف ً
ال مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة
بح�ضور �سعادة �سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية لدى �إرتريا ال�سيد
يانغ قريانغ وعقيلته ال�سيدة "دو
�شوكني" وعدد من طاقم ال�سفارة
وال�سيدات ال�صينيات ولفيف من
املدعوين الإرتريني وعلى ر�أ�سهم
رئي�سة الإحتاد الوطني للمراة
الإرترية ال�سيدة تخ�آ�آ ت�سفامكئيل
وعدد من ع�ضوات املكتب املركزي
للإحتاد حيث احتوى احلفل على
العديد الفعاليات التي �أك�سبت
وبهاء.
املنا�سبة رونق ًا
ً

�سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية بدولة
�إرتريا ال�سيد يانغ قريانغ

ال�سيدة تخ�آا ت�سفامكائيل رئي�سة الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية مع ال�سيدة دو �شوكني عقيلة ال�سفري ال�صيني بدولة �إرتريا
لقد نظم احلفل برعاية مبا�رشة
من زوجة ال�سفري ال�صيني ,ال�سيدة
"دو �شوكني" حتت �شعار "ال�صداقة
النابعة من القلب�...صداقة دائمة
اىل الأبد" وقدمت خالله العديد من
الكلمات و الفقرات الغنائية باللغة
وعرو�ض
ال�صينية والتقرجنة
االزياء واالكروبات ال�صينية ,
حيث �شارك يف هذه الفعاليات عدد
من الطالب الإرتريني الدار�سني
للغة والثقافة ال�صينية وكذا عدد
من ال�سيدات ال�صينيات اللواتي
�أبدعن يف �آداء اغنية �إرترية حمببة
اىل النفو�س بعنوان "�آب ظمظم
برخا" للفنان الإرتري هيلى قربو
والتي تفاعل معها احل�ضور ب�شكل
منقطع النظري .
ويف الكلمة التي �ألقاها �سعادة
ال�سفري ال�صيني ال�سيد يانغ
قريانغ يف احلفل على �رشف
املنا�سبة قال " ان ذكرى منا�سبة
الثامن من مار�س هي منا�سبة ويوم
عظيم يعرب عن تطلعات الن�ساء
اللواتي ي�شكلن ن�صف �سكان العامل
" كما دعا الإناث والذكور مل�ضاعفة
دورهم يف احلد من املمار�سات التي
تتعر�ض لها املر�أة والتي تتنايف
مع حقها يف احلياة الكرمية و
امل�ساواة ,والعمل من اجمل �ضمان
تبو�أ املراة للمكانة الإجتماعية
والإقت�صادية وال�سيا�سية التي
ت�ستحقها ",و�أ�ضاف قائالً"ان
الن�ضال الذي ظلت والتزال تخو�ضه

�صورة تذكارية للم�شاركني يف احلفل

املراة الإرترية لتاكيد احلقوق
وامل�ساواة يعرب عن املبد�أ الرا�سخ
ال�سيا�سية للحكومة
والقناعة
الإرترية فيما يتعلق ب�ضمان
ال�سماواة بني الرجل واملراة يف
كافة امليادين,وكنتيجة لذلك
ف�إن �إرتريا قد حققت جناحات
كبرية يف حماربة العادات ال�ضارة
باملر�أة وكذا التقاليد البالية التي
تعيق تقدم املر�أة ونه�ضتها منجزة
العديد من االعمال التي مكنتها من
ان ت�صبح مثا ًال حتتذى بها العديد
من الدول االخرى ".
ويف ذات ال�سياق قالت ال�سيدة
"دو �شوكني" يف الكلمة التي �ألقتها
امام احل�ضور "نحتفل اليوم �سوي ًا
نحن الن�ساء ال�صينيات والإرتريات
يف مقر ال�سفارة ال�صينية بالعا�صمة
ا�سمرا بالثامن من مار�س اليوم
العاملي للمراة والذي يعترب حدث ًا
مهما �سي�ساهم يف توثيق العالقات
فيما بيننا كما �سيتيح لنا فر�صة
التعرف على بع�ضنا البع�ض وتبادل
التجارب وال�سري �سويا اىل االمام
والعمل بكل همة وعزمية لتقوية
اوجه التعاون والت�آزر فيما بيننا".
و�أ�ضافت قائلة "فرحتي كبرية جد ًا
ونحن نحي هذه املنا�سبة مع
رفيقاتنا الإرتريات ,وبالرغم من
ان العالقات الثنائية بني �إرتريا
وال�صني عالقات جيدة الينف�صم
عراها ,اال ان هذه العالقات
الميكنها ان تكون واقع ًا معا�ش ًا

بدون م�شاركة املر�أة يف البلدين يف
�إذكاءها ومتتينها لذا ارجو ان نوثق
نحن ن�ساء البلدين عالقات التعاون
فينا بيننا وندفع بالعالقات بني
بلدينا اىل االمام ال�سيما وان املراة
الإرترية وال�صينية لهما جتارب
وقيم وطنية م�شرتكة ".
كما ا�شارت يف نهاية حديثها اىل
امل�شاركة الفاعلة للمر�أة الإرترية
يف املراكز القيادية والوظائف
املدنية وامل�ؤ�س�سات الإقت�صادية
ب�إعتبار ان ذلك دليل وا�ضح على
مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
يف �إرتريا" .
وعلى �ضوء ت�رصيحات ال�سيدة دو
�شوكني ف�إن عدد الإناث يف ال�صني
يبلغ حالي ًا حوايل  663مليون
ن�سمة وي�شكل هذا العدد ن�سبة
 48%من عموم ال�سكان ,وبالنظر
اىل او�ضاع الإناث ف�إن امل�شاركة
الإجتماعية وال�سيا�سية والإقت�صادية
للمر�أة ال�صينية تزداد يوم ًا �إثر �آخر
 ,وهنالك ن�سبة مقدرة منهن تن�شط
يف جماالت التعليم وال�صناعة
والتكنولوجيا والأبحاث العلمية
و�إمتالك و�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
والإقت�صادية مما ي�ؤكد ب�أنهن ي�رسن
يف الإجتاه ال�صحيح والذي ي�ضمن
م�ساواتهن مع اخيهن الرجل على
ار�ض الواقع .
ومن جهة اخرى ويف الكلمة التي
�ألقتها ال�سيدة تعبى كينديا"قوال
كينديا" م�س�ؤولة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
بالإحتاد الوطني للمراة الإرترية
نيابة عن الإحتاد �,شكرت ال�سيدة
دو �شوكني عقيلة ال�سفري ال�صيني
ب�إرتريا لتنظيمها هذا احلفل
مبنا�سبة الثامن من مار�س م�شرية
اىل ان البالد حتتفل هذا العام
بيوم املراة العاملي حتت �شعار "
الإناث�...ضمان لل�سيادة والتنمية
" ,وا�ضافت قائلة"ان الإحتفال
بالثامن من مار�س يذكرنا او ًال
بالت�ضحيات التي بذلتها املراة
الإرترية من اجل جعل الإ�ستقالل
واقع ًا ملمو�ساً,وثانياً:الن�ضاالت
التي خا�ضتها من اجل تاكيد حقوقها
وم�ساواتها مع اخيها الرجل ,لذا
ف�إن هذه املنا�سبة تبعث يف املر�أة

الإرترية فرحة م�ضاعفة المثيل لها
,كما ان �إحتفالنا بهذه املنا�سبة يف
الوقت الذي يت�صدى فيه الإرتريون
بالداخل واخلارج للعدائيات
وامل�ؤامرات التي ت�ستهدف الوطن
بحجة حقوق الإن�سان يجعلها
منا�سبة فريدة من نوعها ".
كما او�ضحت ب�أن الإحتاد الوطني
للمراة الإرترية ومنذ ت�أ�سي�سه يف
بدايات الكفاح امل�سلح ظل ينا�ضل من
اجل بناء وطن مزدهر يت�ساوى فيه
املواطنون يف احلقوق والواجبات
,م�شرية اىل ان الإحتاد ظل واليزال
يبذل ق�صارى جهده بالتعاون مع
ال�رشكاء يف متكني املر�أة وتهيئة
الظروف املالئمة ل�ضمان م�شاركتها
املت�ساوية يف عملية بناء وتنمية
الوطن ,م�ؤكدة حتقيق العديد من
النجاحات يف خمتلف املجاالت
التي تخ�ص املر�أة الإرترية خالل
اخلم�س والع�رشين عام ًا املا�ضية
من عمر الإ�ستقالل .
و�أ�ضافت قائلة" مبا ان التعليم
هو حق عاملي للمراة وقوة دافعة
لتحقيق العدالة الإجتماعية ف�إن
الإرتريات يف
م�شاركة الإناث
املرحلة الثانوية بلغت يف الوقت
احلا�رض  43%ويف التعليم العايل
 , 37.1%اما يف املجال ال�صحي
ف�إن ن�سبة وفيات االمهات واالطفال
قد �إنخف�ضت مبعدالت كبرية جداً,
لي�س هذا فح�سب فقدحققت �إرتريا
جناحات كبرية يف مكافحة االمرا�ض
كال�سل
التي ت�رض باحلوامل
والأيدز,بالإ�ضافة اىل بذل جهود
كبرية يف مكافحة العادات ال�ضارة
كختان الإناث وزواج القا�رصات
مما �ساعد ذلك يف احلفاظ على
ارواح العديد من الإناث اللواتي
كن �سي�صبحن �ضحية لتلك العادات
,وبف�ضل احلمالت التوعوية الكبرية
يف او�ساط الإناث ,متكن العديد من
الإناث ,الولوج اىل املهن التي ظل
النا�س يعتقدون بانها حكر ًا على
الرجال فقط ومن ثم الإبداع فيها
بقدر �إ�ستطاعتهن"
ويف ختام كلمتها او�صت ال�سيدة
تعبى كينديا"قوال كينديا" م�س�ؤولة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بالإحتاد الوطني
للمراة الإرترية ,اجلميع ب�رضورة
بذل املزيد من اجلهود ل�ضمان
حقوق املر�أة وم�ساواتها باخيها
الرجل ب�إعتبار �أن هذه امل�سرية ,
م�سرية طويلة تكتنفها العديد من
التحديات,والتي الميكن جتاوزها
اال بالتكاتف والتعا�ضد من قبل كل
اجلهات املعنية ".
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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.

التعاي�ش بني املياه وال�صرف ال�صحي

ت�شري الإح�صاءات الدولية �إىل �أن هنالك ما
اليقل عن  2.5بليون �شخ�ص ال تتوفر لديهم مرافق
�صرف �صحية مبا يف ذلك دورات املياه واملراحي�ض
ال�صحية  .وللأ�سف وعلى الرغم من املربرات الأخالقية
واالقت�صادية القوية للعمل ب�ش�أن املرافق ال�صحية ,
ف�إن التقدم يف هذا املجال ما زال �أقل و�أبط�أ مما ينبغي
 ,مع العلم ب�أن هنالك ماال يقل عن  1بليون �شخ�ص
ي�ستخدمون العراء للتربز والتخل�ص من ف�ضالتهم  ,مما
يت�سبب يف عواقب وخيمة على �صحة الإن�سان وكرامته
و �أمنه ويهدد كذلك البيئة و التنمية الإقت�صادية
و الإجتماعية  .لذا ينا�شد اخلرباء املجتمع الدويل
ويدعوه �إىل �ضرورة و�ضع م�س�ألة التعاي�ش بني املياه
وال�صرف ال�صحي يف �صميم الإطار الإمنائي املرجو
بلوغه ,واملناداة باحلاجة املا�سة لإيجاد حلول جماعية
عاجلة وعدم الإنتظار حتى حتقيق هدف " امل�ساواة"
لكل �شخ�ص يف �أنحاء املعمورة  .هذا وغريه من املحاور
ذات ال�صلة �ستكون على منت �صفحتنا ب�إذن اهلل .

يحتفل املجتمع الدويل يف الثاين
والع�رشين من مار�س اجلاري باليوم
العاملي للمياه حتت �شعار " املياه
وال�رصف ال�صحي "  .ويتم يف هذه
املنا�سبة ت�سليط ال�ضوء على على جانب
حمدد من املياه العذبة واملتعلق مب�س�ألة
التعاي�ش بني املياه وال�رصف ال�صحي يف
ال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة .فعلى
�سبيل املثال ال احل�رص  ,ي�شري اخلرباء
يف هذا املجال �إىل �أن م�س�ألة توفر دورات
املياه ال�صحية تعد �إحدى �أهم التحديات
التي تواجه املجتمع الدويل خا�صةً
و�أن ال�رصف ال�صحي ذو عالقة مبا�رشة
مب�س�ألة توفري املياه النظيفة  .وجراء
ذلك تعر�ضت كرامة الإن�سان للإنتهاك يف
العديد من املحاور ذات ال�صلة و تف�شت
الأمرا�ض بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلها �أحد �أهم
�أ�سباب وفيات الأطفال  .لذا البد من �أن
تت�ضافر اجلهود الدولية للحد من ظاهرة
التغوط يف العراء وتوفري مرافق �صحية
للجميع .
عموم ًا ب�ؤكد اخلرباء �إىل �أن املاء ي�شكل
اللبنة الأ�سا�سية للحياة  ,فهو �أكرث من
جمرد �رضورة لإرواء العط�ش �أو حماية
ال�صحة .حيث جند �أن املياه تخلق فر�ص
عمل تدعم التنمية االقت�صادية
و ا ال جتما عية
والإن�سانية  .كما
حتتل م�س�ألة �إدارة
الطبيعية
امل�صادر
كاملياه
النادرة
�أهمية بالغة لكافة
الدول على حد �سواء.
وبحكم �أن ال�رصاع على املوارد الطبيعية
النادرة قدمي قدم الإن�سانية نف�سها .
ف�إننا نالحظ �أن نزاعات القرن احلايل
يعود �أغلب �أ�سبابها �إىل احلاجة اىل تلك
املوارد وندرتها  .وي�شري الو�ضع الدويل
�إىل معاناة الكثري من الدول من �شح يف
م�صادر املياه الأمر الذي ي�شكل عبئ ًا كبري ًا
على تلك الدول يف كيفية احلفاظ على تلك
امل�صادر وتنميتها وح�سن �إدارتها ب�شكل
ر�شيد باعتبارهما �رشيان احلياة اليومية
لكل الب�رش.
ويوفر الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة واملتعلق بكفالة توفري املياه

وخدمات ال�رصف ال�صحي للجميع و�إدارتها
على نحو م�ستدام� ,إطار ًا ملعاجلة م�س�ألة
احلاجة �إىل احل�صول على هذه اخلدمات .
مع الت�أكيد على التزامنا بتح�سني نوعية
موارد املياه و�إدارتها وحمايتها يف �إطار
حملتنا التاريخية الرامية �إىل توفري حياة
كرمية للجميع  .وت�شري مقا�صد الهدف
ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  2030ب�شكل وا�ضح �إىل املحاور
التالية :
 1ح�صل نحو  1.7بليون �شخ�ص علىمياه �رشب م�أمونة منذ �سنة  .1990ومع
ذلك مازال  884مليون �شخ�ص على نطاق
العامل ال يح�صلون على مياه �رشب م�أمونة
 2يفتقر نحو  2.6بليون �شخ�ص �إىلخدمات ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية ،من
قبيل املراحي�ض العادية�أو البدائية
 3ميوت كل يوم  5000طفل يف املتو�سطنتيجة لأمرا�ض مرتبطة باملياه وال�رصف

ال�صحي ميكنالوقاية منها
 4الطاقة املائية هي �أهم م�صدرمن م�صادر الطاقة املتجددة و�أكرثها
ا�ستخدام ًا على نطاق وا�سع ،بحيث متثل
 19يف املائة من جمموع �إنتاج الكهرباء
على نطاق العامل
ُ 5ي�ستخدم يف �أغرا�ض الري زهاء 70يف املائة من كل املياه املتاحة
 6الفي�ضانات م�س�ؤولة عن  15يف املائةمن جميع الوفيات املرتبطة بالكوارث
الطبيعية
ومن اجلدير بالذكر �أن التقارير الدولية
ت�شري �إىل �أن  17٪من حاالت الوفاة
املرتبطة بالعمل والتي يبلغ عددها
 2.3مليون حالة �سنوي ًا � ,إىل الأمرا�ض
املعدية ومياه ال�رشب غري امل�أمونة.
ولذلك يجب �أن ت�صبح م�س�ألة توفري مياه
ال�رشب امل�أمونة وخدمات ال�رصف ال�صحي

يف �أماكن العمل م�س�ألة حتظى بالأولوية
يف جميع �أرجاء العامل  .و�سيتطلب التمكن
من �إيجاد فر�ص العمل الالئق واملحافظة
عليها يف ظل تغري املناخ و�شح املوارد
املائية  ,زيادة اال�ستثمارات يف العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار زيادة كبرية
.خا�صة و�أن ال�شهواد قد �أثبتت � ,أن
اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية واخلدمات
اخلا�صة باملياه ميكن �أن يعود علينا
بفوائد جمة فيما يخ�ص التنمية االقت�صادية
و�إيجاد فر�ص العمل .ومن املهم التخطيط
لهذه اال�ستثمارات بالتعاون مع جميع
القطاعات املعنية ,ومنها قطاع الزراعة
والطاقة وال�صناعة  ,وذلك ل�ضمان متخ�ض
اال�ستثمارات عن �أف�ضل النتائج للجميع .
وي�شري اخلرباء �إىل �إن ال�سالمة والكرامة
يف جمال توافر دورات مياه تتطلب �أن تتميز
تلك املواقع بتحقيق العوامل التالية :
 )1الكرامة عرب حتقيق اخل�صو�صية
�أي توفر مكان مريح وحممي من �أنظار
الآخرين واملتطفلني بالإ�ضافة �إىل
ح�ض بع�ض الثقافات على �رضورة �أن
يكون املكان على مدى مالئم بحيث
ال ي�شتم منه روائح كريهة او ا�صوات
مزعجة .
 )2ال�سالمة مبعني توفر مكان تذهب
�إليه وت�شعر فيه باالمان وعدم اخلوف
من الإعتداء
 )3نظافة دورات املياه و املراحي�ض
حتفظ كرامة الإن�سان كما �أنها تدفع و
ترغب النا�س يف ا�ستخدامها
 )4الكرامة من خالل توفري الإحرتام
وحت�سني و�سائل احلياة خا�صة وان توافر
م�صارف �صحية يزيد من قيمة اال�ستخدامات
الب�رشية وحالة واحرتام من يتعاملون
معه .
 )5وتعني الكرامة املحكومية و
الإ�ستقاللية حيث تقود امل�صارف ال�صحية
املح�سنة �إىل م�ستويات عالية من التعليم
والذي ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة الدخل
وحت�سني ال�صحة وزيادة متو�سط عمر
الإن�سان .
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()109

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

�إعداد

عبده �صالح علي

alhadisasport@zena.gov.er

فتح �أمامهم الباب للخروج من النادي
ت�أهال �إىل ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا
ريال وبايرن يجددان فوزهما على نابويل و�آر�سنال بالنتيجة ذاتها غوارديوال يهدد الالعبني املخ�ضرمني يف مان�ش�سرت �سيتي

جدد كل من ريال مدريد اال�سباين حامل
اللقب وبايرن ميونيخ االملاين فوزهما
ايابا على مناف�سيهما نابويل االيطايل
وار�سنال االنكليزي بالنتيجة ذاتها ذهابا
ليخطفا بطاقة الت�أهل اىل الدور ربع
النهائي من م�سابقة دوري ابطال اوروبا
على ملعب �ساو باولو ،تغلب ريال
مدريد على نابويل  3-1وهي النتيجة
ذاتها التي الت اليها مباراة الذهاب يف
ملعب �سانتياغو برنابيو يف العا�صمة
اال�سبانية قبل ا�سبوعني.
وتقدم نابويل بوا�سطة البلجيكي
الدويل دري�س مريتن�س يف الدقيقة
 ،24لكن رامو�س �سجل هدفني برا�سه
يف الدقيقتني  51و 57قبل ان ي�ضيف
الفارو موراتا الثالث واملباراة تلفظ
انفا�سها االخرية.
عاد اىل �صفوف الفريق امللكي حامل
الرقم القيا�سي يف عدد االلقاب (11
مرة) جنماه كري�ستيانو رونالدو والويلزي
غاريث بيل بعد غيابهما عن املباراة
االخرية �ضد ايبار يف الدوري املحلي االول
بداعي اال�صابة والثاين لاليقاف ،فاكمال

اجلبهة الهجومي بتواجد الفرن�سي كرمي
بنزمية.
كان نابويل الطرف االف�ضل يف ال�شوط
االول وترجم اف�ضليته بهدف ملعوب �سجل
مريتينز بعد لعبة من�سقة مع ال�سلوفاكي
ماريك هام�سيك ليتابعها البلجيكي
الدويل بي�رساه بعيدا عن متناول احلار�س
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س (.)24
وكاد مريتينز الذي �سجل  18هدفا يف
الدوري االيطايل ي�ضيف الهدف الثاين
لكن كرته ا�صطدمت بالقائم وخرجت
(.)36
ويف ال�شوط الثاين حت�سن اداء ريال
مدريد واحت�سبت له ركلة ركنية لريال
مدريد نفذها االملاين توين كرو�س وطار
لها رامو�س فوق اجلميع ليزرع الكرة داخل
�شباك حار�س نابويل احلايل وريال مدريد
�سابقا بيبي رينا (.)51
وتعقدت مهمة نابويل اكرث فاكرث عندما
ارتقى رامو�س لكرة و�سددها بر�أ�سه باجتاه
املرمى لرتتطم مبريتن�س وتتابع طريقها
داخل ال�شباك خادعة رينا (.)57
و�سجل الفارو موراتا الذي نزل بديال

�سجل الدوري الإنكليزي املمتاز يف
ن�سخته احلالية (� )2016-2017أعلى
معدل تهديفي يف تاريخ امل�سابقة ،التي
انطلقت يف مو�سم (،)1992-1993
وذلك بح�سب ما ن�رشته �صحيفة "الدايلي
ميل" الربيطانية .
وبح�سب الإح�صائيات ،ف�إن الن�سخة
تهديفيا بلغ 2.814
احلالية �سجلت معدالً
ً
هدف يف املباراة الواحدة ،بعدما و�صلت
املناف�سة �إىل اجلولة ال�سابعة والع�رشين،
�إذ جنح مهاجمو الأندية الع�رشين خالل
اجلوالت التي لعبت حتى الآن يف ت�سجيل
 736هدفا ً .
وكان املعدل التهديفي الأعلى يف
تاريخ م�سابقة "الربميريليغ" قد مت
ت�سجيله خالل املو�سم الريا�ضي 2011-
 ، 2012وذلك عندما بلغ  2.805هدف
يف املباراة الواحدة ،فيما �سجلت الأندية
الإنكليزية قبل ذلك معدالً بلغ 2.797
هدف يف املباراة الواحدة يف مو�سمي
( )2010-2011و (، )2012-2013
تهديفيا و�صل �إىل
ثم �سجلت متو�سطً ا
ً
 2.789هدف يف املباراة الواحدة خالل
مو�سم (.)1999-2000
وميتلك نادي ليفربول رابع الرتتيب
العام احلايل �أقوى خط هجوم يف امل�سابقة
بعدما �سجل  58هدفً ا ،بينما يعترب هجوم
مدل�سربه هو الأ�ضعف بعدما اكتفى
بالتوقيع على  19هدفً ا ،فيما ميتلك
نادي ت�شيل�سي مت�صدر الرتتيب �أف�ضل
فارق تهديفي �إيجابي بلغ  36هدفا ً ،بينما

�أدنى فارق تهديفي يعود �إىل نادي هال
�سيتي بفارق �سلبي يبلغ  27هدفً ا.
و ُتعزى هذه الغزارة التهديفية يف
الدوري الإنكليزي ،والتي �ساهمت يف رفع
املعدالت التهديفية للأندية �إىل تواجد
�أف�ضل املهاجمني� ،إ�ضافة �إىل الأ�سلوب
التكتيكي املتبع من قبل مدربي الأندية،
والذي يعتمد على اللعب الهجومي
املفتوح ،الذي يتيح الفر�صة لأي فريق
هز �شباك مناف�سيه على الرغم من قوة خط
دفاعه.
وعلى الرغم من �أن الدوري الإنكليزي

اواخر ال�شوط الثاين الهدف الثالث لريال
مدريد يف الدقيقة االوىل من الوقت بدل
ال�ضائع.
يذكر ان ريال مدريد ي�سعى اىل ان
ي�صبح اول فريق يحتفظ باللقب القاري
منذ ان جنح يف ذلك ميالن االيطايل عام
.1990
خما�سية جديدة لبايرن يف مرمى ار�سنال
وعمق بايرن ميونيخ الأملاين جراح
م�ضيفه �أر�سنال الإنكليزي بعدما �أ�سقطه
جمددا بنتيجة ثقيلة  ،5-1فبلغ ربع
النهائي مبجموع املباراتني  10-2لفوزه
ذهابا  5-1يف ميونيخ.
وقدم �أر�سنال اداء معقوال يف ال�شوط
الأول تقدم فيه �1-صفر ،بيد انه �أكمل
معظم ال�شوط الثاين بع�رشة العبني لطرد
مدافعه الفرن�سي لوران كو�سيلني وتلقى
على اثر ذلك � 5أهداف م�ؤملة.
و�سجل لأر�سنال ثيو والكوت (،)20
ولبايرن ميونيخ البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي ( 55من ركلة جزاء)
والهولندي ارين روبن ( )68والربازيلي
دوغال�س كو�ستا ( )78والت�شيلي �أرتورو
فيدال ( 80و.)85
ومل ينجح اي فريق يف دوري االبطال
يف قلب تخلفه باربعة �أهداف يف االدوار
االق�صائية.
و�أكد بايرن ميونيخ ،املتوج باللقب
خم�س مرات اخرها يف  ،2013عقدته
الر�سنال احلامل بلقبه االول يف البطولة،
بعد ان كان خ�رس نهائي � 2006أمام
بر�شلونة الإ�سباين .وخرج �أر�سنال من دور
الـ 16يف املوا�سم ال�سبعة االخرية.
وهذه رابع مرة يق�صي فيها بايرن
خ�صمه من دور الـ 16بعد موا�سم 2005
و 2013و ،2014علما ب�أنه فاز عليه �أي�ضا
 5-1يف دور املجموعات املو�سم املا�ضي
بعد �أن �سقط �أمامه � 2صفر يف لندن.

وجه الإ�سباين بيب غوارديوال ،املدير الفني لنادي مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،حتذيراً
َّ
�رصيحا ً لـ 6من العبيه املخ�رضمني ،والذين تنتهي عقودهم يف �شهر يونيو القادم ُ ،م�شدداً
على �أنه لن يتفاو�ض يف الوقت احلايل مع � ٍأي منهم ب�ش�أن التجديد عقده ُ ،مف�ضالً الرتيث
�إىل غاية ال�صيف القادم لتحديد قائمة "غري املرغوبني فيهم".
ويتعلق الأمر ٍ
بكل من الأرجنتينيني بابلو زاباليتا وويلفريدو كابالريو ،والفرن�سيني
غيل كلي�شي باكاري �سانيا ،و الإيفواري يايا توريه ،و الإ�سباين خي�سو�س نافا�س والذين
دخلوا يف الأ�شهر الـ 6الأخرية من عقودهم احلالية ويحق لهم التفاو�ض لالن�ضمام لأي ٍ
ناد
�آخر ،دون احلاجة لت�رسيح من �إدارة فريق ال�سيتي.
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات �صحفية ب�ش�أن ال�سدا�سي ":هناك  6العبني تنتهي
عقودهم بنهاية املو�سم اجلاري ،وعليهم �أن ي�ستمروا يف �إقناعي يف كل ٍ
يوم ب�أحقيتهم
بتجديد عقودهم ،فلن نتفاو�ض بهذا ال�ش�أن �سوى يف ال�شهر الأخري من املو�سم ،وهم على
عل ٍم بهذا الأمر".
وتابع قائالً�":أعلم �أنهم ميكنهم التفاو�ض للرحيل جمانا ً �إىل ٍ
ناد �آخر ،ولكنني ال �أعلم �أي
ٍ
�شئ بهذا اخل�صو�ص ،فهذه واجبات وكالء �أعمالهم يف البحث لهم عن �أف�ضل العرو�ض،
�أما �أنا ،فال �أحتدث �سوى مع ت�شيكي بيغريي�ستاين (املدير الريا�ضي لنادي مان�ش�سرت
�سيتي)".

�سان�شيز يوا�صل ا�ستفزاز جماهري �أر�سنال

الدوري الإنكليزي املمتاز ي�سجل �أعلى معدل تهديفي يف تاريخه
تهديفيا على �صعيد
املمتاز هو الأف�ضل
ً
الدوريات الأوروبية الكربى �إال �أن �أف�ضل
هداف مل�سابقة " الربميريليغ " قد
ف�شل يف ال�سنوات الأخرية يف �إحراز جائزة
"احلذاء الذهبي" الأوروبية ،يف ظل تفوق
هداف بطولة "الليغا" الإ�سبانية� ،إذ �أن
هداف "الربميريليغ " مل ينل اجلائزة
القارية منذ عام  2014عندما حققها
الأوروغوياين لوي�س �سواريز الذي �سجل
حينها  31هدفً ا ،لينال اجلائزة منا�صفة
مع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو هداف
نادي ريال مدريد الإ�سباين

�أثار �أليك�سي�س �سان�شيز مهاجم �أر�سنال
الإجنليزي اجلدل بلقطة مثرية �أثناء جلو�سه
على مقاعد البدالء بعد خروجه من امللعب
يف مباراة بايرن ميونيخ مبلعب الإمارات
م�ساء �أول ام�س الثالثاء يف �إياب دور ال16
لدوري �أبطال �أوروبا.
ونقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية
�صورة ل�سان�شيز وهو يتبادل ال�ضحك
مع زميله حار�س املرمى بيرت ت�شيك،

�أثار جد ًال كبرياً وتكهنات كثرية

ملن ّ
وجه مي�سي احتفال "الهاتف" يف مباراة �سيلتا فيغو ؟

�أثار الالعب الدويل الأرجنتيني ليونيل
مي�سي اجلدل بطريقة احتفاله الغريبة

عندما �سجله هدفه الأول يف مرمى
نادي �سيلتا فيغو ،خالل املباراة،
التي انتهت بفوز فريقه بر�شلونة
بخما�سية نظيفة ،حل�ساب اجلولة الـ26
من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وانطلق مي�سي يف الدقيقة الـ 24
من منت�صف امليدان ،فراوغ �أربعة
من العبي �سيلتا فيغو ،ثم �سدد كرة
ي�سارية من على م�شارف منطقة اجلزاء
� ،سكنت �شباك احلار�س �سريخيو �ألفاريز،

مفتتحا ً بذلك باب الت�سجيل ل�صالح
"البار�سا".
احتفال مي�سي كان يف بداية الأمر
عاديا ً ،وذلك بعد �أن رفع ذراعيه لل�سماء
مهديا ً الهدف لروح جدته كما يفعل يف
العادة ،قبل �أن ينظر �إىل جهة معينة من
اجلماهري ويقوم بحركة الهاتف مطالبا ً
�أحداً باالت�صال به ،وهو ما �أثار تكهنات
كثرية .
وقد ف�رس البع�ض �إىل � ّأن ر�سالة مي�سي

بعد الهدف اخلام�س للفريق
الأملاين� ،أثناء اجللو�س على
مقاعد البدالء ،يف م�شهد �أثار
ا�ستياء جماهري �أر�سنال على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
ولفتت �إىل �أن هذا امل�شهد
أي�ضا خالل مباراة
تكرر � ً
اجلانرز الأخرية بالدوري
�أمام ليفربول ،والتي انتهت
بخ�سارة الفريق اللندين يف
ملعب "�أنفيلد روود")3-1( ،
وجل�س خاللها املهاجم الت�شيلي بديالً،
و�شارك يف ال�شوط الثاين.
�إال �أن ال�سيناريو تبدل خالل مواجهة
بايرن ميونيخ ،حيث �شارك �أليك�سي�س
أ�سا�سيا ،ومت ا�ستبداله يف
�سان�شيز �
ً
الدقيقة  ،73لتلمح جماهري �أر�سنال �أن
�ضحكات �سان�شيز ال�ساخرة من حال فريقه
ومدربه �أر�سني فينجر ،لي�ست لها عالقة
مب�س�ألة م�شاركته يف املباريات.
كانت موجهة لرئي�س النادي ،جو�سيب
ماريا بارتوميو ،من �أجل متديد عقده مع
الفريق،لكن �صحيفة "موندو ديبوريتفو"
الكاتالونية ،ك�شف �رساً �آخر قد يكون وراء
احتفال النجم الأرجنتيني.
ووفقا ً لل�صحيفة ،املقربة من نادي
بر�شلونة ،ف�إن مي�سي ،قال �إن "االحتفال
موجها البن �أخيه الذي مل يكن
كان
ً
يرد على هاتفه يوم املباراة (ال�سبت
املا�ضي) ،حيث كان ليو ،يحاول االت�صال
به لالطمئنان عليه ،وعلى عائلته".
ُيذكر �أن مي�سي ،ت�ألق ب�شكل الفت
يف مباراة ال�سبت و�سجل هدفني ،و�صنع
هدفني �آخرين ،لريفع ر�صيده من الأهداف
�إىل  23هدفا ً ويت�صدر قائمة هدايف الدوري
الإ�سباين لكرة القدم.

11

اخلمي�س 2017 /3 /9

بني ثمانية فرق

�إنطالق مناف�سات دوري الكرة مبدينة م�صوع

�أطلق �إحتاد كرة القدم مبدينة م�صوع
يف الثالث من مار�س اجلاري مناف�سات
الدوري العام لكرة القدم مبدينة م�صوع
مب�شاركة ثمانية فرق.
وتوا�صلت البطولة يومي ال�سبت واالحد
املا�ضيني باقامة اربع مباريات  ،مبعدل
مباراتني يف كل يوم.
ويف اللقاء االول الذي دار يوم ال�سبت
بني فريق م�صنع البال�ستيك ومناف�سه
فريقه وكوكن االحمر  ،حقق فريق م�صنع
البال�ستيك االهم وقطف النقاط الثالث

بفوزه بهدفني مقابل هدف واحد.
�أما اللقاء الثاين  ،الذي جمع بني فريق
دولفني وفريق ودبوع  ،كانت النتيجة
من م�صلحة االخري بهدف دون رد.
ويف مواجهات يوم االحد  ،جتاوز فريق
امليناء عقبة مناف�سه فريق حرقيقو
للكهرباء باربعة �أهداف مقابل ثالثة
اهداف  ،اما يف املواجهة الثانية فكانت
الغلبة من ن�صيب فريق حباب بثنائية
نظيفية على ح�ساب فريق ال�رشطة.

ال�شيخ �سلمان لتوزيع عادل ومر�ض للجميع

�أ�سيا تطالب بتوزيع عادل حل�ص�ص مونديال 2026

دعا رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
ال�شيخ �سلمان بن ابراهيم �آل خليفة يف
ت�رصيحات لوكالة فران�س بر�س ،اىل توزيع
"عادل" حل�ص�ص القارات يف ك�أ�س العامل
 2026التي �سي�شارك فيها  48منتخبا.
وكان جمل�س االحتاد الدويل للعبة (فيفا)
اقر يف يناير تعديال يحظى بت�أييد رئي�س
االحتاد جاين انفانتينو ،يق�ضي برفع عدد
املنتخبات يف املونديال من  32اىل 48
موزعة على  16جمموعة ،من دون ان يحدد
بعد احل�ص�ص اجلديدة للقارات مبوجب
هذا التوزيع.
وقال ال�شيخ البحريني "لقد �أعلنا �سابقا
ت�أييدنا التام لقرار رفع عدد منتخبات
ك�أ�س العامل اىل  48منتخبا اعتبارا من
ن�سخة عام  2026وذلك ملا ميثله هذا
القرار من �أهمية ا�سرتاتيجية يف النهو�ض
مبنظومة كرة القدم العاملية من النواحي
الريا�ضية والإقت�صادية واالعالمية،
كما �أنه يتيح الفر�صة �أمام العديد من
املنتخبات لبلوغ نهائيات احلدث العاملي

للمرة الأوىل وينعك�س بالتايل على تطور
اللعبة يف خمتلف �إنحاء العامل".
ومبوجب التوزيع احلايل ( 32منتخبا)،
تتوزع ح�ص�ص القارات كالآتي 5 :مقاعد
الفريقيا 13 ،لأوروبا 3.5 ،لأمريكا
ال�شمالية والو�سطى والكاريبي0.5 ،
لأوقيانيا ،و 4.5لأمريكا اجلنوبية ،و4.5
لآ�سيا ،ومقعد للدولة امل�ضيفة ،ح�سب
املوقع االلكرتوين لالحتاد الدويل.
ومل يحدد الرئي�س البحريني لالحتاد
الآ�سيوي احل�صة التي ترغب �آ�سيا يف
احل�صول عليها ،لكنه جدد موقفه القائل
بان القارة ت�ستحق "زيادة متميزة"
يف مقاعدها ،وذلك نظرا اىل "قوتها
االقت�صادية الكبرية" وال�شعبية الوا�سعة
للعبة يف دولها وتطور م�ستواها.
وكانت االحتادات االفريقية طالبت
بزيادة ح�صتها من  5مقاعد اىل  .10ووعد
انفانتينو يف ت�رصيحات من نواك�شوط
مطلع مار�س ،بالعمل على منح القارة
ال�سمراء من " 9اىل  10مقاعد".

نوفيت�سكي ير�سخ مكانته مع � 30ألف نقطة

�إجناز تاريخي للمخ�ضرم نوفيت�سكي يف فوز مافريك�س

حقق االملاين ديرك نوفيت�سكي اجنازا
م�شهودا بتخطي حاجز الـ  30الف نقطة
خالل فوز فريقه داال�س مافريك�س على
لو�س اجنلي�س ليكرز � 122-111ضمن
دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني.
اىل ذلك ،ف�شل الرقم القيا�سي الذي
حققه النجم را�سل و�ستربوك بت�سجيله
 58نقطة ،يف احل�ؤول دون خ�سارة فريقه
اوكالهوما �سيتي ثاندر امام بورتالند
ترايل باليزرز.
وعلى ملعبه "امرييكان �آيرالينز �أرينا"،
فاز داال�س على لو�س اجنلي�س 122-
 ،111يف مباراة �شهدت ان�ضمام العمالق
االملاين نوفيت�سكي ( 38عاما) اىل قائمة
من �ست العبني �أ�سطوريني �سجلوا �أكرث
من � 30ألف نقطة يف الدوري االمريكي،
هم كرمي عبد اجلبار ( 38387نقطة)،
كارل مالون ( ،)36928كوبي برانيت
( ،)33643مايكل جوردان (،)32292

وويلت ت�شامبريالين (.)31419
ونوفيت�سكي هو الوحيد من بني ه�ؤالء
الذي ال يزال يزاول اللعبة.
وكان نوفيت�سكي يحتاج اىل ت�سجيل 20
نقطة ليدون ا�سمه يف ال�سجالت التاريخية،
وهو ما حققه يف الربع الثاين.
و�أنهى نوفيت�سكي املباراة مع  25نقطة،
ليقود فريقه اىل فوزه ال�سابع والع�رشين
هذا املو�سم ،يف مقابل  36خ�سارة.
يذكر ان جيم�س �سجل حتى االن 28316
نقطة وي�أمل يف ان يتمكن قريبا من تخطي
حاجز الثالثني �ألف نقطة.
وكان نوفيت�سكي �أول العب اوروبي ينال
جائزة اف�ضل العب يف الدوري عام 2011
عندما توج فريقه باللقب.
وكان نوفيت�سكي اكد بانه �سيعتزل يف
نهاية مو�سم  2017-2018بعد ان يكون
قد ام�ضى  20عاما يف الدوري االمريكي
للمحرتفني ،كلها يف �صفوف فريق واحد.
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غياب روين و�شو عن مان�ش�سرت يونايتد ملواجهة رو�ستوف

مان�ش�سرت يونايتد وروما يف مهمة خارجية �صعبة بالدوري الأوروبي

تنطلق اليوم اخلمي�س مناف�سات
ذهاب دور  16بالدوري الأوروبي لكرة
القدم ،حيث يعد فريقا روما الإيطايل
ومان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي الأقرب
لنيل اللقب ،ولكنهما �سي�ستهالن هذا
الدور مبباراتني �صعبتني.
و�سيحل املان يونايتد �ضيفا على
رو�ستوف الرو�سي على ملعب "�أوليمب
 ،"21يف لقاء لن يكون �سهال ملمثل
�إجنلرتا الوحيد يف هذا الدور من البطولة
القارية.
و�سي�ضطر "ال�شياطني احلمر" لقطع
م�سافة قدرها � 3آالف كلم خلو�ض هذه
املباراة ولكن العامل الإيجابي بالن�سبة
لهم يكمن يف عدم خ�سارتهم مطلقا يف
رو�سيا من قبل.
وا�ستهل رو�ستوف هذا املو�سم
م�سريته يف دور املجموعات بدوري
الأبطال الأوروبي وكان مناف�سا عنيدا
حيث تغلب على فرق منها بايرن ميونخ
الأملاين ،وهو ما جعله يحتل املركز
الثالث يف جمموعته لي�شارك يف الدوري
الأوروبي.
و�سيخو�ض رو�ستوف لقاء مان
يونايتد ،الذي يدربه الربتغايل جوزيه
موينيو ،برتحاب حيث يطمح الفريق
الرو�سي لتحقيق الفوز وامل�ضي نحو
التتويج بلقب دوري �أوروبا للمرة الأوىل
يف تاريخه.
�أما ال�شياطني احلمر ،فرغم الت�شكك
حول م�ستواه بعد خ�سارته يف دور
املجموعات بالدوري الأوروبي �أمام
فناربخ�شة الرتكي بهدفني لواحد� ،إال
�أنه تخطى هذا الدور كو�صيف وبلغ ثمن
نهائي البطولة ولكن الوقت قد حان
لكي يلعب بطريقة تليق به كمر�شح

واذا قدر له فانه �سيعادل الرقم القيا�سي
لالعب بقي يف �صفوف فريق واحد طوال
م�سريته وامل�سجل با�سم كوبي براينت
الذي ام�ضى  20عاما مع لو�س اجنلي�س
ليكرز.
اما مدربه ريك كاراليل فاعترب انه كان
�شاهدا على "احد اهم االجنازات يف
ريا�ضتنا" وقال يف هذا ال�صدد "انه احد
اعظم الالعبني يف التاريخ ،وا�ستطيع
القول بانه لن يتكرر ،فهو فريد".
وكانت بداية املو�سم �صعبة على
نوفيت�سكي الذي غاب عن  23مباراة من
�أول  29ب�سبب اال�صابة ،لكنه حمل الفريق
على كتفيه منذ عودته .وبات داال�س حاليا
يحتل املركز العا�رش يف املجموعة الغربية
وعلى بعد فوزين من املركز الثامن
امل�ؤهل اىل االدوار النهائية "بالي �أوف".
 رقم قيا�سي لو�ستربوك -و�شهدت مباريات الثالثاء حتقيق را�سل
و�ستربوك اجنازا فرديا بت�سجيله 58
نقطة ،وهو الرقم االعلى يف م�سريته،
دون ان يتمكن من تفادي خ�سارة فريقه
اوكالهوما امام بورتالند ترايل باليزرز
.121-126
وكان الرقم القيا�سي ال�شخ�صي
لو�ستربوك هداف الدوري هذا املو�سم،
 54نقطة ،اما نقاطه يف �سلة بورتالند فهي
ثاين اف�ضل رقم هذا املو�سم بعد  60نقطة
لكالي طوم�سون من غولدن �ستايت.
ومني غولدن �ستايت بطل  2015وو�صيف
بطل املو�سم املا�ضي ،بخ�سارته الرابعة
على التوايل واحلادية ع�رشة هذا املو�سم يف
مقابل  52فوزا ،بينما حقق بورتالند فوزه
ال�سابع والع�رشين مقابل  35خ�سارة.
و�ساهم ثالثة العبني بفوز بورتالند وهم
�آلن كرابي ( 23نقطة) ،وا�ضاف كل من
داميان ليالرد و�سي جاي مالكومل  22و21
تواليا.

لنيل لقب البطولة.
فيما ي�ستعد روما ملواجهة �أوليمبيك
ليون خارج قواعده ،وهو الذي برهن
الدور املا�ضي �أنه قادر على املناف�سة
بقوة على البطولة ،كما �أن ليون لي�س
بالفريق ال�سهل وهو الذي فاز الدور
املا�ضي على �ألكمار الهولندي .4-1
وكان الفريقان قد تواجها قبل نحو
� 10أعوام يف ثمن نهائي دوري الأبطال
يف مباراة انتهت بفوز روما ،والذي
�سيخو�ض ثمن نهائي دوري �أوروبا بعد
�أن مني بالهزمية يف الدوري املحلي �أمام
الت�سيو بهدفني دون رد و�أمام نابويل
 ، 1-2مما يهدد ا�ستمراراه يف و�صافة
الكالت�شو.
وي�شهد دور الـ 16بدوري �أوروبا لقاء
�أملانيا خال�صا بني �شالكه �صاحب الأر�ض
وبورو�سيا مون�شنجالدباخ ،بعد �أن تواجها
ال�سبت املا�ضي يف البوند�سليجا يف لقاء
فاز فيه الأخري .4-2
ويف لقاء بلجيكي خال�ص �أي�ضا،
ي�ست�ضيف جينت فريق كي �آر �سي

جينك ،علما ب�أن مراكزهما متقاربة يف
الدوري املحلي ولكن الأخري حقق مفاج�أة
ال�سبت املا�ضي وفاز على كلوب بروج
املت�صدر .2-1
وت�ستكمل مباريات دور الـ 16بلقاء
�أياك�س �أم�سرتدام الهولندي ،الذي فاز
بالدوري الأوروبي عندما كان يطلق على
البطولة ا�سم ك�أ�س االحتاد الأوروبي،
�أمام اف �سي كوبنهاجن الدمناركي الذي
مل يعرف طعم الفوز بهذه البطولة مطلقا
يف تاريخه.
�أما �سيلتا فيجو ممثل �إ�سبانيا
الوحيد يف دوري �أوروبا ،ف�سي�ست�ضيف
كرا�سنودار الرو�سي على ملعب
"بااليدو�س" الذي مل يحقق �أي فوز عليه
يف �آخر ثالث مباريات �أوروبية.
وت�ستكمل مباريات الدول بلقاء �أبويل
نيقو�سيا القرب�صي �أمام �أندرخلت
البلجيكي ،و�أوليمبياكو�س اليوناين مع
ب�شكتا�ش الرتكي.
و�ستقام مباريات �إياب ثمن نهائي
الدوري الأوروبي يف  16مار�س اجلاري.

بعد تعر�ضه للإ�صابة يف لقاء �أودينزي الأخري

مدافع يوفنتو�س يغيب عن مواجهة ميالن

ت�أكد غياب الالعب جورجيو كيليني،
مدافع فريق يوفنتو�س الإيطايل ،عن
املباراة القادمة لل�سيدة العجوز ،باجلولة
الثامنة والع�رشين من الدوري الإيطايل،
�أمام ميالن ،م�ساء غدا اجلمعة ،وذلك بعد
تعر�ضه للإ�صابة يف لقاء �أودينزي الأخري،
ولكنه �سيكون جاه ًزا يف املوعد ملواجهة
بورتو يف دوري �أبطال �أوروبا.
و�أو�ضحت �شبكة "�سكاي �سبورت" �أن
الفحو�صات الطبية التي خ�ضع لها
الالعب� ،أكدت عدم وجود �أي مزق يف
الع�ضالت وهو ما يعني عدم خطورة

املوقف ،ومن ثم قدرته على اللعب �أمام
بورتو ،ولكنه لن ي�ستطيع التعايف قبل
مواجهة ميالن.
وتعر�ض كيليني للموقف ذاته قبل
ذهابا يف الربتغال ،حيث
مواجهة بورتو
ً
غاب عن لقاء بالريمو يف الدوري و�شارك
يف لقاء بورتو والذي انتهى بفوز فريقه
بهدفني دون مقابل.
وكان البيانكونريي قد حقق فو ًزا ثمي ًنا
على بورتو ،يف ذهاب الدور ثمن النهائي
لدوري �أبطال �أوروبا ،بنتيجة (،)2-0
على ملعب الدراجاو يف الربتغال.

من �أجل تكرار نهائي �أ�سرتاليا املفتوحة يف العام املا�ضي

قرعة �إنديان ويلز ت�ضع فيدرر وديوكوفيت�ش يف طريق نادال

و�ضعت قرعة بطولة �إنديان ويلز لأ�ساتذة
التن�س ،التي �أجريت م�ساء الثالثاء،
الإ�سباين رافاييل نادال يف موقف �صعب،
حيث قد ي�صطدم بروجيه فيدرر ،يف ثمن
النهائي ،وبنوفاك ديوكوفيت�ش ،يف ربع
النهائي.
وحال بلوغه ثمن النهائي� ،سيتعني على
حاليا،
عامليا
نادال ،امل�صنف ال�ساد�س
ً
ً
تكرار نهائي �أ�سرتاليا املفتوحة� ،أمام
فيدرر ،الذي خ�رسه الإ�سباين.
لقبا يف
الـ18
ويعود فيدرير� ،صاحب
ً
اجلراند �سالم ،لإنديان ويلز ،التي كان قد
غاب عنها العام املا�ضي للإ�صابة.
يف حني �إذا ما متكن من تخطي املاي�سرتو،
عامليا� ،سيتعني على
امل�صنف العا�رش
ً
نادال مواجهة ديوكوفيت�ش ،حامل اللقب،

وامل�صنف الثاين عامليا ،يف ربع النهائي،
أي�ضا م�شواره
�إذا ما وا�صل ال�رصبي � ً
بالبطولة وجنح يف تخطي عقبة اال�سرتايل
نيك كرييو�س يف ثمن النهائي ،وهو الذي
�أطاح بـ"نويل" من �أكابولكو يف املك�سيك.
عامليا،
بينما �سيواجه امل�صنف الأول
ً
الربيطاين �آندي موراي ،نظريه الإ�سباين
روبرتو باوتي�ستا يف ثمن النهائي.
يذكر �أن البطولة البالغ �إجمايل جوائزها
�أكرث من  10ماليني دوالر ،والتي �ستغيب
عن مناف�سات ال�سيدات فيها ،الأمريكية
عامليا،
�سريينا ويليامز ،امل�صنفة االوىل
ً
للإ�صابة ،انطلقت �أدوارها التمهيدية
قبل يومني و�ستختتم يوم  19من ال�شهر
اجلاري.
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ً
معا من اجل ت�أكيد امل�ساواة !!!

يحتفل العامل يف الثامن من مار�س عام ًا �إثر �آخر باليوم العاملي للمر�أة بهدف
لفت انظار �سكان العامل اىل �أو�ضاع الن�ساء على �إمتداد الكون وتقييم اجلهود
املبذولة من اجل النهو�ض بهن وزيادة م�شاركتهن يف كافة مناحي احلياة حتى
تتحقق امل�صلحة امل�شرتكة التي ين�شدها اجلميع ال�سيما وان املر�أة ت�شكل ن�صف
املجمتع .
ومن املعلوم ان اخلال�صة التي �أدركها الن�سوة من �إحتفاالتهن املتوا�صلة بيوم
املر�أة العاملي هي ان الن�ضال من اجل ت�أكيد امل�ساواة بني اجلن�سني اليخ�ص فئة
بعينها بل هو مهمة ينبغي ان يتبارى اجلميع يف حتقيقها,فاملقولة التي اوردتها
ال�سيدة �إيرينا بوكوفا املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو يف كلمتها مبنا�سبة
اليوم العاملي للمراة لهذا العام والتي ذكرت فيها "�إن تاريخ ن�ضال املر�أة يف
�سبيل امل�ساواة لي�س حكر ًا على املدافعات عن حقوق املر�أة ،بل �إنه تاريخ جميع
الرجال والن�ساء الذين ينا�ضلون مع ًا من �أجل ت�أكيد حقوق الإن�سان"  ,مل ت�أتي من
فراغ بل هي نتاج جتارب عريقة مرت بها ن�ساء العامل منذ بداية حملهن �شعارات
امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات.
�صحيح ان املر�أة ت�شكل ن�سبة مقدرة من �سكان العامل ولكن لي�س مبقدروها
وحدها ان تنجز كل املهام املطلوبة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني مما يتطلب
من ال�شق الثاين اي الذكور من دعمها وم�ساندتها لأن متكني املر�أة من الناحية
ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية عامل مهم يف تقدم املجتمع و�إزدهاره
ب�إعتبار ان املراة كما قيل مدر�سة اذا اعددتها اعددت �شعب ًا طيب االعراق .
وبالنظر اىل واقع حال املر�أة الإرترية بني االم�س واليوم نالحظ انها وبف�ضل
ن�ضاالتها الد�ؤوبة من اجل �ضمان امل�ساواة يف احلقوق والواجبات ا�ستطاعت ان
تتبو�أ املكان الذي يليق بها يف خارطة املجتمع الإرتري .
وبالرغم من ان ن�ضال املر�أة الإرترية من اجل امل�ساواة �سبق ت�أ�سي�س الإحتاد
الوطني للمر�أة اال ان ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية يف منطقة "�أراق"
باالرا�ضي املحررة عام 1979م ككيان يعمل على �ضمان حقوق املر�أة وت�أكيد
م�شاركتها يف الثورة واملجتمع �شكل حمطة هامة يف تاريخ ن�ضال املراة الإرترية
التي ابلت بالء ًا ح�سن ًا يف كافة ميادين الثورة,فقد كانت املر�أة الإرترية املدر�سة
التي ت�ستقي منها االجيال حب الوطن والإ�ستعداد للدفاع عنه,فكم من ام �إرترية
دفعت زوجها او�إبنها وبنتها اىل �ساحات القتال وهي تعلم علم اليقني بانهم اما
�سيعودون اليها مكللني بالن�رص او �ست�سجل ا�سماءهم يف قائمة �شهداء الوطن ,وكم
من ام �إرترية حتملت �شتى �صنوف التعذيب يف �سجون العدو بحجة انها �آوت
منا�ض ًال او وفرت له الطعام او الك�ساء ,لتم�ضي �شهيدة دون ان تف�شي �رس ًا من
�أ�رسار الثورة جلالديها ,وكم من �أم �إرترية رابطت يف جبهات القتال جنب ًا اىل جنب
مع اخيها الرجل غري �آبهة باملخاطر التي قد تتعر�ض لها ول�سان حالها يقول كل
�شيئ يهون يف �سبيل الوطن ,وكم من منا�ضالت �أ�شاو�س م�ضني يف درب ال�شهادة
باجلبهات االمامية وهن يهتفن ب�شعار الن�رص للجماهري.
وعقب التحرير مل تتوقف تلك الت�ضحيات بل وا�صلت املر�أة الإرترية ن�ضاالتها
من اجل الق�ضاء على العادات ال�ضارة كختان الإناث وزواج القا�رصات وحماربة
العادات املتخلفة التي حتد من دور املر�أة يف املجتمع ,وال�سعي اجلاد لإجناح
الربامج التنموية بالعمل جنب ًا اىل جنب مع اخيها الرجل م�ستفيدة من الفر�ص
التي اتاحتها لها الدولة ،ال�سيما يف جمال التاهيل والتعليم االكادميي واملهني
والذي يعد ال�سبيل الوحيد ل�صقل قدرات املر�أة وزيادة �إمكانياتها التناف�سية
بحيث تعتمد على ذاتها بكل ثقة و�إقتدار بعيد ًا عن الإتكالية او ال�شعور بعقدة
النق�ص .
و�أخريا ومبا �أن الوقوف مع املر�أة وتوفري البيئة املالئمة لها حتى ت�أخذ
مكانها الطبيعي يف املجتمع وتكت�شف القدرات الكامنة يف دواخلها بنف�سها
وتوظفها مل�صلحة الوطن ,امر �رضوري اليقبل الت�أجيل ,ف�إنه يتوجب على
اجلميع ان ي�سهموا بكل ماميلكون لإجناز هذه املهمة التي هي يف متناول اليد �إذا
خل�صت النوايا وتوفرت العزائم.

حققت حلمها "الغريب" يف عمر الـ !99
ريا باالعتقال ودخول
انتظرت �سيدة يف الـ  99طوال عمرها ليتحقق حلمها �أخ ً
ال�سجن ،وتنف�س ال�صعداء!
وقال البولي�س الهولندي �إن امل�سنة وا�سمها �آين ،التي تقرتب من املئة �سنة،
كانت لديها رغبة جاحمة ب�أن يتم ت�صفيدها وو�ضعها يف زنزانة انفرادية،
لتتذوق هذه التجربة وتختربها .وقد ا�ستجابت ال�رشطة الهولندية لأمنية
املر�أة ،وبالتايل مت تكبيلها ونقلها �إىل ال�سجن .و�أخربت �أحد ال�ضباط �أنها
يوما،
�أرادت اختبار تلك التجربة من وجهة نظر �سجني ،فهي مل تدخل ال�سجن ً
وال تدري كيف يكون هذا العامل الآخر.
وزج
ورغم عدم توفر �أي �إدانة تدخلها ال�سجن ،فقد متت اال�ستجابة لطلبهاّ ،
بها وراء الق�ضبان مبدينة نامييخن.
ولإعطاء التجربة طابع اجلدية ،فقد
مت الإبقاء على �آين مكبلة اليدين داخل
الزنزانة ،كما لو �أنها «جمرم خطري
يخ�شى هربه».
وو�صفت ال�رشطة على �صفحة
«في�سبوك» هذه الق�صة بـ «يوم
للذكرى».
و�أثنى ال�سكان املحليون على
ال�رشطة ملا قامت به من عمل ،وهي
حتقق حلم ال�سيدة العجوز الذي
طاملا �ألح عليها.

باحة

ا�صط

املر�أة قيمتها يف املجتمع،
حيث � ّإن �صالح املجتمع كله يبد�أ من �صالح
املر�أة ملا لها من ف�ضل عظيم يف تربية وتن�ش�أة
اجليل القادم.

حـكـم
املر�أة الفا�ضلة تلهمك  ،والذكية
تثري اهتمامك  ،واجلميلة جتذبك ،
والرقيقة تفوز بك
لأن الفا�ضلة ال ت�أتي �إال باخلري
ولآن الذكية تنق�ص �أنوثتها
ولأن اجلميلة قطعة حلوى
ولأن الرقيقة عملة نادرة

�أ�شهر �أقوال ابراهام لنكولن
"�إين مدين لك بكل ما و�صلت �إليه
و ما �أرجو �أن �أ�صل �إليه من الرفعة �إىل
�أمي املالك"
"�أعظم كتاب قر�أته � :أمي"
ال �أحد يحب قيوده و لو كانت من ذهب
� :أقوال ابراهام لنكولن
"العلم ر�أ�سمال ال يفنى"
�إذا ا�ستطعت �أن تك�سب رجال �إىل
ق�ضيتك ف�أقنعه بداية ب�أنك �صديقه
املخل�ص� : .أقوال ابراهام لنكولن
"من الأف�ضل �إن مت�شى ببطء �إىل
االمام على �إن مت�شى م�سرع ًا �إىل
اخللف"
"مهما كنت … كن جيد ًا"
ال ي�ضيع �شئ ذو قيمة اذا انفقنا
الوقت الكايف يف اتقانه � :أقوال ابراهام
لنكولن
"معظم الرجال تقريبا ميكنهم حتمل
ال�صعاب  ،لكن �إن �أردت اختبار معدن
رجل فاجعل له �سلطة"
"العربة لي�ست يف ال�سنوات التي
ع�شتها  ،بل يف نب�ض احلياة يف تلك
ال�سنوات"
ال �أحب هذا ال�شخ�ص  .يجب علي �أن
�أعرفه �أكرث :
�أقوال ابراهام لنكولن

اخلطوط اجلوية الربيطانية تغرم � 240ألف يورو ب�سبب ف�أر
�ستدفع اخلطوط اجلوية
الربيطانية فاتورة �ضخمة ت�صل �إىل
� 240ألف يورو ،ب�سبب ت�سلل ف�أر �إىل
�إحدى طائراتها ،وتعطيل رحلتني
جويتني.
تعود احداث الواقعة ،عندما الحظ
طاقم الطائرة وجود الف�أر خالل
الرحلة رقم  ،BA285التي كانت
�ستنطلق يوم الأربعاء املا�ضي من
مطار هيرثو بلندن يف اجتاه �سان
فرا�سي�سكو.
انقطاعا يف التيار خالل
فالفئران قادرة على قر�ض �أ�سالك املحرك ،مما قد ي�سبب
ً
الطريان ،لذا قرر امل�س�ؤولون ت�أخري الرحلة لأربع �ساعات ،بعد �إخراج الراكب غري
املرغوب فيه� ،إىل حني �إجراء فح�ص �شامل للمحرك ،و�إيجاد طائرة ثانية لنقل
امل�سافرين.
الت�أخري انعك�س � ً
أي�ضا على الرحلة املقابلة ،من كاليفورنيا يف اجتاه لندن ،فقامت
م�سافرا ،و�ست�ضطر
ال�رشكة ب�إح�ضار وجبات غذاء للم�سافرين يف اجلهتني ،وعددهم 515
ً
اخلطوط اجلوية الربيطانية �إىل دفع تعوي�ضات بقيمة  515يورو لكل �شخ�ص ،وثمن
غرفة الفندق للذين �ضاعت عليهم الرحالت املتوالية ،وي�صل املجموع �إىل � 240ألف
يورو.
فيما مل حت�صل احتجاجات كبرية على ما ح�صل بف�ضل التدخل احلكيم لل�رشكة
والعاملني بها ،حيث قال املتحدث للركاب املتوجهني �إىل �سان فران�سي�سكو“ :كان
هناك راكب واحد �صغري علينا �إعادته �إىل البوابة ،والآن كل �شخ�ص يحمل جواز �سفره
هو يف طريقه �إىل والية كاليفورنا ،ون�أ�سف للت�أخري”.
و�سمع امل�سافرون يف كاليفورنيا �صوتً ا يقول لهم�“ :آ�سفون للغاية ،لقد مت ت�أجيل
هذه الرحلة ب�سبب و�صول الطائرة يف وقت مت�أخر”.

برجك اليوم!..
برج احلمل
�أنت �شخ�ص رائع ومبدع خا�صة يف جمال عملك ،فحاول
�أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك.
يجب �أن تخ�ص�ص جزءا من وقتك هذا امل�ساء حتى لو كان
قليال .جتتمع اليوم مع ال�شريك فى لقاء رومان�سي ،لذا
يجب �أن حتاول ا�ستغالل كل الفر�ص املتاحة لك لكى ت�ساعد
فى التعبري عن �شعورك جتاهه.
برج الثور
حتقق اليوم جناحا كبريا يف �إمتام كافة املهام املطلوبة منك منذ فرتة طويلة ،ف�إجنازها مينحك ال�شعور
بالراحة ،ورمبا تفكر ب�شكل جدي فى م�صدر دخل �آخر فاحر�ص على �إيجاد فر�صة منا�سبة� .صحيا :ابتعد عن
الأوهام وال تنتظر �أحالم اليقظة حتى ال ت�شتت �أفكارك وي�ضيع وقتك وت�صاب بامللل ،كن واقعيا.
برج اجلوزاء
اليوم هو الأن�سب لتحقيق حلمك القدمي ،لذا يجب عليك و�ضع اخلطط حتى ت�ستطيع العمل من خاللها،
فقدرتك على التفاعل مع من حولك �ستكون �سببا فى ح�صولك على ما تريد حتقيقه ب�سهولة .يجب �أن تتخل�ص
من التدخني لتتفادى التعر�ض لأي �أزمات �صحية مفاجئة.
برج ال�سرطان
ت�ستمع اليوم �إىل �أخبار �سارة فى العمل ،وت�ستمتع اليوم باجللو�س مع �أحد املخت�صني فى جمال عملك ومن
املفرت�ض �أن تكت�سب منه الكثريمن اخلربات ،لذا ال ترتدد حتى تتمكن من �إجناز مهامك وحتقيقها .يجب
توا�صل ممار�سة ريا�ضتك املف�ضلة حتى ولو كل �أ�سبوع.
برج الأ�سد
تفكر الآن فى البدء بحل امل�شاكل الغذائية حتى حتافظ على حالتك ال�صحية ب�شكل عام .ال تدع الك�سل
يحرمك منها فاحر�ص على اتخاذ القرار والبدء من الآن .انتبه اليوم فقراراتك �ستكون �سريعة ومن املمكن
�أن تندم عليها الحقا ،لذا حتتاج وقتا طويال للتفكري فى كل خطوة جديدة ،فلو كانت لديك اخليارات عليك
�أن تختار من بينها.
برج العذراء
الوقت الذى مير عليك مع ال�شريك ال ميكن تعوي�ضه ،فال ترتك عملك ي�شغلك عنه �أكرث من ذلك ،حتى
ال ت�صاب حياتكما بامل�شاكل والفتور .مهمتك اليوم لي�ست �سهلة يف العمل ،لذا حاول �أن تتجنب ح�سد الزمالء،
ولكن ال تدع الغرور ي�سيطر عليك حتى ال تفقد كل ما ح�صلت عليه فى عملك.
برج امليزان
اليوم عواطفك �ستكون متدفقة للغاية و�سيكون من ال�صعب على �أي �شخ�ص �أن يتنب�أ بردك على الأخبار
ال�صادمة ،مبا فيهم �أنت .حاول �أال تنغم�س فى هذا التدفق و�أال ت�ضع املزيد من ال�ضغوط على نف�سك و�أن
تتحلى بالهدوء.
برج العقرب
ت�شعر بحما�س كاف لتحفيز روحك لبدء ف�صل جديد من ق�صة حبك .حتتاج لأن تكون جريئا فى ت�صرفاتك
وكالمك خا�صة �إذا كنت ترغب فى جذب انتباه �شخ�ص حتبه .ال حتاول �أن تورط نف�سك فى امل�سائل املثرية
للجدل و�إال �سيحدث لك املزيد من التوتر النف�سى.
برج القو�س
�سيتم منحك املزيد من ال�صالحيات اليوم يف العمل ،خا�صة بعد �إجنازاتك التي حققتها يف ال�شركة الفرتة
املا�ضية .كن حذرا من حقد الزمالء وال تعطيهم الفر�صة للتنفيذ خططهم.
برج اجلدى
ال�شعور باالكتئاب قد يجتاحك اليوم ،لذا حاول �أن تفعل �أ�شياء حتبها مثل قراءة كتاب جيد �أو اخلروج
من املنزل �أو الدرد�شة مع �صديق قدمي كي تخرج من االكتئاب الذى �سينعك�س على لياقتك العامة ويجعل
�أكرث ً
ميال للك�سل والنوم.
برج الدلو
لديك دوافع قوية لإجراء بع�ض التغيريات فى �أ�سلوب حياتك يف الوقت احلايل .ال ت�ستهن بقيمتك
مهما بدا لك �أن الآخرين ال يدركونها ،يكفى �أن اجلميع ي�سرع �إليك للح�صول على �إجابات و�أنت لديك
الإجابات.
برج احلوت
اليوم حاول �أن تكون �أكرث هدوءا حتى ت�ستطيع جتاوز اال�ضطرابات التى ي�شهدها حميط العمل بدون
احتياج م�ساعدة �أحد من الزمالء .حتتاج لل�شريك بجانبك هذه الفرتة ،فال تتكرب �أن ت�شعره بذلك ومتنح
له الوقت الكايف لكي ي�ساعدك.
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