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جمل�س �شعبي الأو�سط :لقاءات مع املواطنني حلل ق�ضاياهم

املجل�س ال�شعبي
قال رئي�س
بالإقليم الأو�سط ال�سيد  /ابرهام
�سمري ب�أن اللقاءات التي جرت من
الثامن وحتى اخلام�س والع�رشين من
فرباير املا�ضي مع املواطنني �ساعدت
يف التعرف على امل�صاعب وايجاد
احللول لها.
وقد �أو�ضح يف مقابلة له مع وكالة
�إرينا للأنباء ب�أن املجل�س يقوم عرب
جلان االقت�صاد والتنمية واخلدمات
االجتماعية والثقافة والعادات
والقانون والنظام ب�إجراء الدرا�سات
للرد على الق�ضايا التي ي�س�أل
عنها املواطنون عرب لقاء اجلهات
املخت�صة ،حيث يتم تنفيذ �أن�شطة
بناءة للإيفاء باملتطلبات الأ�سا�سية

للمواطنني .
و �أكد ب�أن املجل�س وباعتباره
ج�رسا بني املواطنني واحلكومة
وم�شاركا يف املجاالت ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ،ين�شط
يف التوا�صل والتفاهم مع اجلهات
املخت�صة من جانب ومع املواطنني
من جانب �آخر ل�ضمان تنفيذ اللوائح
واملرا�سيم ال�صادرة  ،كما �أ�شار اىل
مناق�شة االجتماعات لربامج التنمية
الكبرية التي تقوم بها احلكومة
وفر�ص العمل التي خلقتها للمواطنني
وق�ضية امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين.
ويف اخلتام دعا ال�سيد  /ابرهام
�سمري ال�سكان �إىل امل�ساهمة الفعالة
للدفع بربامج التنمية وحماية الآثار

و�ضمان نظافة حميطهم وبناء ال�شباب
ودعمهم بالقيم ال�سمحة وتعزيز
�أن�شطة النفري التنموية ومكافحة
العادات ال�ضارة.

فتح ريا�ض جديدة للأطفال يف م�ست�شفيي حليبت وحزحز

د�شنت يف ال�ساد�س وال�سابع من
مار�س اجلاري رو�ضتان للأطفال يف
كل من م�ست�شفى حليبت وحزحز يف
الإقليم الأو�سط بهدف ت�سيري العامالت
�أعمالهن بارتياح.
وقد �أ�شار امل�س�ؤولون الذين

افتتحو الرو�ضتني ب�أن الأمهات من
كن يواجهن حتديات
�أع�ضاء الوزارة َّ
كبرية �أثناء العمل وهن يقمن برعاية
�أبنائهن ،ويتوقع تقليل امل�صاعب
عليهن مع افتتاح تلك الريا�ض .
وقال كل من املدير الطبي

مل�ست�شفى حليبت الدكتور يو�سيف
يوهن�س واملدير الطبي مل�ست�شفى
حزحز الدكتور نقو�سي قربي م�سقل
:مبا �أن املهنة ال�صحية تتطلب
التقدم والتطور والتعليم امل�ستمر
تعد الراحة اجل�سدية والذهنية
واال�ستقرار يف مكان العمل �أ�سا�س�أً
هام ًا لذلك  ،مو�ضحني ب�أن بناء
الرو�ضتني يلعب دور ًا كبري ًا يف هذا
اجلانب .بدورها قالت م�س�ؤولة
فرع املر�أة يف الوزارة املمر�ضة
�إللتا �أبرهام ب�أن املر�أة كانت
تواجه حتديات يف حياتها اليومية
نتيجة لرتاكم امل�س�ؤوليات،
داعية �إىل �إدخال برنامج لبناء
ريا�ض االطفال يف كافة الوزارات
واجلهات احلكومية نظر ًا الهميتها
الكبرية يف هذا املجال.
وقد ذكرت امل�ستفيدات من ريا�ض
الأطفال امل�شيدة حديثا ب�أنهن كن
يجربن يف ال�سابق للتخلي عن العمل
حتى يكرب �أطفالهن ،م�ؤكدات ب�أنهن
�سوف يعملن با�ستقرار مع افتتاح هذه
الريا�ض للأطفال.

فرع ال�صحة
باجلنوبي يقيم
�سمنارا �صحيا

قدم فرع وزارة ال�صحة
يف االقليم اجلنوبي
�سمنارا لـ 20من �أع�ضاء الوزارة
وال�رشكاء النا�شطني يف عمليات
التوعية ال�صحية حتت �شعار "تعزيز
التوا�صل االجتماعي " وذلك من �أجل
فعالية التوعية ال�صحية يف الأو�ساط
ال�شعبية .
ويف ال�سمنار الذي ُعقد من  27من
�شهر فرباير املا�ضي �إىل الثاين من
�شهر مار�س اجلاري يف مدينة دباروا،
قدم املهنيون تو�ضيحا حول ,مفهوم

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

�شمال البحر الأحمر:

�إ�شادة مب�شاركة املواطنني يف عمليات التنمية

ُ�أ ْو ِ�ض َح يف اللقاء الذي ُع ِق َد مع ممثلي املواطنني بان الربامج التنموية املنفذة
َاج مل�شاركة املواطنني الن�شطة
يف اقليم �شمال البحر الأحمر هذا العامِ ،نت ُ
والفعالة.
وقد �أ�شار �سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة يف االقليم ال�سيد
 /علي جابر �إىل �أن �أن�شطة النفري املنتظمة يف االقليم ،تركز على حفظ املياه
والرتبة باال�ضافة اىل م�ساعدة �أ�رس ال�شهداء واملحتاجني  ،مما �ساعد يف حتقيق
نتائج جيدة ،داعيا اىل العمل بنف�س الروح العالية ل�ضمان ا�ستمراريتها.
ُ
ويف اخلتام قال ال�سيد  /علي جابر �:إن العمل املن�سق الذي �شوهد يف عملية
�إعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية وجتميع القرى وتنمية �صندوق �أمانة ال�شهداء
ٍ
كمثال جيد" مذكِّ ر ُا املواطنني
و�ضمان ا �صحاح البيئة وغريها من الربامج تُ ذْكَ ُر
بتعزيزِ دورهم من �أجل �إجناح اخلطط املو�ضوعة.
من جانبهم قدم امل�شاركون مقرتحات هامة من �ضمنها �إيجاد حلول مل�شكلة
املياه يف مو�سم ال�صيف وق�ضية ارا�ضي امللكية املعروفة بـ "الطي�سا" وتعرفة
املوا�صالت غري القانونية.
يف غ�ضون ذلك �أو�ضح مرا�سل وكالة االنباء االرترية "�إيرينا" ب�أن �سكان
�ضاحية �إقيال يف مديرية عدي قيح ينظمون نفري ًا لبناء حفري ل�سقي املوا�شي
ومكافحة الت�صحر.
وقد اجنز منها حتى الآن بناء  19من احلواجز املائية و 87كيلومرت ًا من
املدرجات ،كما �أجنزت �أعمال التمهيد يف الأرا�ضي الزراعية.
ٍ
طريق كان يعيق حركة املركبات والذي ي�ؤدي اىل
و قام ال�سكان ب�صيانة
ِ
خم�سة كيلومرت ،وقد ُع ِل َم عن بناء حفريٍ يف منطقة ِفلحا
منطقة �ساناكا بطول
ل�سقي املوا�شي .هذا وتبعد �ضاحية �إقيال �سبعة كيلومرتات من الناحية اجلنوبية
من مدينة عدي قيح والتي ت�ضم  8قرى.

املركز ال�صحي بظرونا يو�سع خدماته

�أعلن م�س�ؤول مركز ظرونا ال�صحي ال�سيد  /قرماي باينو�ساي عن جهود تو�سيع
خدمات الوالدة يف املركز ال�صحي اىل جانب اخلدمات ال�صحية املنتظمة .
وبعد �أن ذكر اجلهود اجلارية لت�شجيع احلوامل على الوالدة يف املركز ال�صحي
ٍ
أن�شطة بناءة خلف�ض
للحد من الوفيات بني الأمهات والأطفال � ،أ�شار اىل تنفيذ �
الأمرا�ض بالتعاون مع ال�سكان والتي متثلت نتائجها يف تخفي�ض الإ�صابة
مبر�ض املالريا بن�سبة .% 78
وقد �أو�ضح ال�سيد  /قرماي باينو�ساي و�صول تطعيم الأطفال دون �سن اخلام�سة
اىل  % 80واتخاذ املبادرات لإ�صحاح البيئة.
ٍ
هذا وتوجد يف مديرية ظرونا خم�سةُ
عيادات ومركزٍ �صحي.

مديريتي عدي قيح ودقي

ارتفاع امل�شاركة يف العملية التعليمية
و�أهمية التوا�صل يف تعزيز التفاهم
امل�شرتك واحلوار وا�سرتاجتية
و�أ�ساليب النقا�شات
وفعالية
وث�أثرياتها ا ِاليجابية وال�سلبية.
وقال املهنيون ب�أن الدرا�سات
امل�ستمعني
خللفيات
الدقيقة
واختيار و�سائل التوا�صل املنا�سبة
معهم والتعرف على الأحوال الفكرية
والذهنية لدى امل�ستمعني من العوامل
الهامة ،,مو�ضحني ب�أن �إ�ستخدام

التوا�صل والنقا�شات بطريقة علمية
يكون له فعالية �أكرب.
ويف الكلمة التي �ألقاها م�س�ؤول
فرع وزارة ال�صحة يف االقليم اجلنوبي
ال�سيد  /ميانى هايلى ,قال فيها ب�أن
هدف ال�سمنار هو رفع كفاءة االع�ضاء
من �أجل رفع وعي املجتمع ومكافحة
العادات ال�ضارة ,معربا عن �أمله يف
اال�ستفادة من ال�سمنار للقيام بحمالت
التعبئة الناجحة.

�أكد م�س�ؤولو التعليم ارتفاع ن�سبة امل�شاركة يف العملية التعليمية يف كل
من مديريتي عدي قيح ودقي.
�أو�ضح التقييم الذي جرى يف عدي قيح ب�أن ن�سبة النجاح يف االمتحانات
ن�صف ال�سنوية التي �شارك فيها �أكرث من � 15ألف من الطالب بلغت �أكرث من
 .% 86وقال م�س�ؤول التعليم يف املديرية الأ�ستاذ /عمر الدين حممد ب�أن
م�شاركة الطالبات بلغت  ،% 47داعيا �إىل تعزيز دور �أولياء االمور واملعلمني
لتقوية م�شاركة الإناث يف العملية التعليمية.ويف تقييم مماثل جرى يف مديرية
دقي  ،مت التو�ضيح بارتفاع م�شاركة الطالبات بن�سبة % 14يف العام الدرا�سي
احلايل .وقد �أ�شار م�س�ؤول التعليم يف املديرية الأ�ستاذ /عمر عبدالله �إىل �أن هذه
الن�سبة تعترب قليلة جدا مقارنة مع عدد ال�سكان.
وقد �أكد وجود �أكرث  31نقطة لتعليم الكبار التي يدر�س فيها  110من
املواطنني .
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وزير اخلارجية االمريكي يقوم بجولة لأفريقيا الفروف يبحث مع رئي�س زميبابوي �أوجه التعاون و العالقات االقت�صادية

وزير
بد�أ
ا خلا ر جية
الأمريكي ريك�س
تيلر �سو ن
ا لأ ر بعا ء
املا�ضي جولة
هي
�أفريقية
الأوىل له منذ
تويل من�صبه،
وي�سعى خاللها
لتبديد خماوف
ال�رشكاء من تهمي�ش �إدارة ترامب لهم،
وكذلك مواجهة النفوذ ال�صيني.
فقد و�صل تيلر�سون �أم�س العا�صمة
الإثيوبية �أدي�س �أبابا يف م�ستهل جولة
تقوده على مدى �أ�سبوع �إىل كل من
ت�شاد وجيبوتي وكينيا ونيجرييا،
يبحث تيلر�سون مع امل�س�ؤولني
يف االحتاد الأفريقي �سبل تعزيز
العالقات الأمريكية -الأفريقية،
والتي ت�أثرت �أخريا ب�سبب ت�رصيحات
م�سيئة للرئي�س ترامب و�صف فيها
الدول الأفريقية بـ "حفر القاذورات"
مما خلف غ�ضبا ر�سميا و�شعبيا
وا�سعا على ال�ساحة الأفريقية.
وت�سعى مباحثات تيلر�سون مع
امل�س�ؤولني الأفارقة �إىل حماية م�صالح
الواليات املتحدة الإ�سرتاتيجية،
ال�سيما مع دخول الكثري من الالعبني

اجلدد يف ال�ساحة الأفريقية.
وتواجه هذه الزيارة حتديات
كثرية لعل �أبرزها ترميم �صورة
الواليات املتحدة لدى �شعوب
وقيادات القارة ،وهي ال�صورة التي
ت�رضرت كثريا منذ جميء ترمب
لل�سلطة ،ال�سيما يف ظل �أجندته التي
�أظهرت تراجعا يف مواقف وا�شنطن
جتاه ق�ضايا �أفريقيا.
وكان تيلر�سون قال يف خطاب
�إ�سرتاتيجية �إدارته ب�ش�أن �أفريقيا �إن
"الواليات املتحدة تريد ت�شجيع منو
دائم يعزز امل�ؤ�س�سات ودولة القانون
وي�سمح للدول الأفريقية باالكتفاء
الذاتي" .و�أ�ضاف "هذا ي�أتي بعك�س
املقاربة ال�صينية التي ت�شجع
التبعية عرب عقود غام�ضة وقرو�ض
توقع الدول يف املديونية".

ال�سجن  12عاما ملغاربة �ساعدوا جزائريني

ق�ضت غرفة اجلنايات االبتدائية مبحكمة جرائم الأموال مبدينة فا�س،
الأربعاء ،ب�سجن  6متهمني من بينهم  3جزائريني ت�سللوا �إىل املغرب عام 2011
و�رشطيني ومفت�ش �رشطة ،بـ 12عاما �سجنا نافذا.
واتهمت النيابة العامة املتورطني املغاربة بت�سهيل عملية ح�صول جزائريني
على وثائق مغربية مكنتهم من حيازة بطاقات وطنية وجوازات �سفر مغربية.
ويف املقابل ق�ضت املحكمة برباءة جزائري رابع� ،أثبت دفاعه ح�صوله بطريقة
قانونية على اجلن�سية املغربية يف  2016مب�ساعدة �أمه التي تنحدر من مدينة
وجدة املغربية.
كما بر�أت املحكمة � 4أمنيني كانوا معتقلني ،بينهم مفت�ش �رشطة كان ملحقا
ب�سفارة بالده يف اجلزائر.
ونقل موقع "اليوم  "24املغربي عن الوكيل العام للملك ،عبد العزيز البقايل،
قوله خالل مرافعته يف ملف "جتني�س جزائريني"� ،إن الأبحاث ما تزال جارية
ومتوا�صلة يف هذه الق�ضية للو�صول �إىل �أ�شخا�ص وهيئات ي�شتبه بتورطها يف
هذه الق�ضية.

5ماليني دوالر نظري ر�أ�س زعيم حركة طالبان باك�ستان

�أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية عن مكاف�أة قدرها خم�سة ماليني دوالر نظري
الإدالء مبعلومات عن املال ف�ضل الله زعيم
حركة طالبان الباك�ستانية.
و�أ�ضافت يف بيان �أنها تعلن �أي�ضا عن
مكاف�أة قدرها ثالثة ماليني دوالر نظري
معلومات عن عبد الويل ،وهو زعيم جماعة
تابعة لطالبان الباك�ستانية ،و�أخرى بنف�س
القدر نظري الإدالء مبعلومات عن منجل باغوهو زعيم جماعة باك�ستانية مت�شددة
متحالفة مع طالبان ومتهمة مبهاجمة قوافل حلف �شمال الأطل�سي.

�إجراءات �أوروبية �ضد لندن ل�سماحها بدخول
منتجات �صينية بـ «االحتيال»

�أطلقت املفو�ضية الأوروبية اول ام�س
اخلمي�س �إجراءات �ضد اململكة املتحدة
ال�ستعادة  2.7بليون يورو من الر�سوم
اجلمركية املخ�ص�صة للموازنة الأوروبية،
بعدما اتهمتها بال�سماح ب�إدخال منتجات �صينية خا�ضعة لر�سوم �أدنى ،بـ
«االحتيال» �إىل �أوروبا.
وقالت املفو�ضية �إن «اململكة املتحدة ُ�أبلغت منذ  2007ب�أخطار حدوث احتيال
مرتبطة با�سترياد �أن�سجة و�أحذية من ال�صني ،وطلب منها اتخاذ اجراءات منا�سبة
ملراقبة هذه الأخطار ،لكنها �أهملت التدخل ملنع االحتيال» .و�أ�ضافت �أنه «على
اململكة املتحدة حتمل النتائج املالية النتهاكاتها لقواعد االحتاد».
وي�أتي �إطالق هذه الإجراءات قبل عام تقريب ًا من خروج اململكة املتحدة من
االحتاد الأوروبي ،وبينما بد�أ اجلانبان مناق�شة خطوط عالقاتهما امل�ستقبلية.

بحث وزير خارجية رو�سيا �سريغي
الفروف اخلمي�س مع رئي�س زميبابوي
اجلديد امير�سون منانغاغو يف هراري
�أوجه التعاون الع�سكري املمكن
و�سبل تعزيز العالقات االقت�صادية
بني مو�سكو والبلد الواقع يف ال�ساحل
ال�رشقي الفريقيا.
والفروف ،الذي يقوم بجولة يف
افريقيا ،هو �أول م�س�ؤول رو�سي رفيع
امل�ستوى يزور زميبابوي منذ ا�ستقالة
رئي�س زميبابوي املخ�رضم روبرت
موغابي يف نوفمرب العام الفائت.
و�رصح الفروف لل�صحافيني بعد
لقاءه منانغاغو يف مكتبه الرئا�سي
يف هراري "حتدثنا عن اخلطوات التي
يجب القيام بها لتطوير الروابط
التجارية واالقت�صادية بني بلدينا".
وتابع عرب مرتجم "�أكدنا �أهمية
تنفيذ امل�رشوع امل�شرتك للبحث عن
روا�سب بالتني" يف بلدة دارويندايل

غرب زميبابوي.
وهذا امل�رشوع هو الأكرب
من نوعه يف العامل وتديره
�رشكة رو�سية زميبابوية
م�شرتكة.
و�أ�شار �إىل انه ورئي�س
زميبابوي جمعهما "حديث
جيد عن الآفاق اجليدة
للتعاون يف �صناعة املا�س".
و�أو�ضح �أن احلكومتني
"تباحثتا يف �آفاق التعاون الع�سكري
والتقني".
والتقى الفروف ومنانغاغو لأقل
من �ساعة وتو�صال التفاقات زراعية
و�صناعية وجتارية.
عب وزير خارجية
من جهته،
رّ
زميبابوي �سيبو�سي�سو مويو عن
�آماله ان ت�ستفيد بالده من خربة
رو�سيا التقنية .وقال مويو �إن "زيارة
الفروف رفعت م�ستوى العالقات

الثنائية بني بلدينا العظيمني
لت�شمل كل من (الروابط) ال�سيا�سية
واالقت�صادية".
وتابع "ن�أمل زيادة وفود ال�سياحة
الرو�سية يف بلدنا".
ويف العام  ،2014وقعت مو�سكو
وهراري اتفاق تعدين �ضخم يف جمال
البالتني بكلفة  3مليار دوالر.
وزار الفروف انغوال ،وناميبيا،
وموزمبيق وزميبابوي،

ت�شكيل احلكومة الأملانية اجلديدة بعد �أ�شهر من املخا�ض

�أعلن احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
�أ�سماء وزرائه يف احلكومة اجلديدة
برئا�سة �أنغيال مريكل ،وخ�صو�صا
تعيني �شولت�س وزيرا للمالية ،وذلك
قبل �أيام على بدء الوالية الرابعة
للم�ست�شارة الأملانية.
وا�ضطرت مريكل لدى توزيع
احلقائب �إىل القيام بتنازالت كبرية
للإ�شرتاكيني الدميقراطيني لإقناعهم
بت�شكيل حتالف جديد معها على ر�أ�س
ال�سلطة بعد �أزمة �سيا�سية ا�ستمرت 6
�أ�شهر� ،إثر االنتخابات الت�رشيعية يف
�سبتمرب  .2017وح�صل الإ�شرتاكيون
الدميقراطيون على  6وزارات وزعوها
على ثالثة رجال وثالث ن�ساء.
و�أكدت �إدارة احلزب تعيني �شولت�س
وزيرا للمالية خلفا للمحافظ وولفغانغ

�شويبله ،وهو �أمر معروف منذ �أ�سابيع،
ومن املتوقع �أن يظل رئي�س بلدية
هامبورغ �شولت�س ( 59عاما) املعتدل
جدا ،وفيا للنهج املت�شدد يف ال�سيا�سية
النقدية ل�شويبله.كما �سيكون �شولت�س
نائبا للم�ست�شارة �أي�ضا ،وهو من�صب
بالغ الأهمية يف احلكومة.
وقرر احلزب اخلمي�س تعيني وزير
العدل الإ�شرتاكي الدميقراطي هايكو
ما�س ( 51عاما) وزيرا للخارجية خلفا
لزيغمار غابرييل ،الذي ينتمي �إىل
احلزب نف�سه ،وكان كل من غابرييل
ورئي�س احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
ي�أمل يف �شغل هذا املن�صب.
ومن املقرر �أن تتوىل �سفينيا �شولت�س
( 49عاما) م�س�ؤولة احلزب الإ�شرتاكي
الدميقراطي ملنطقة رينانيا ال�شمالية

وو�ستفاليا ،وزارة البيئة�.أما وزيرة
الأ�رسة احلالية كاتارينا باريل (49
عاما) ف�ستتوىل حقيبة العدل ،بينما
�سيتوىل الأمني العام ال�سابق للحزب
الإ�شرتاكي الدميقراطي هوبرتو�س
هايل ( 45عاما) حقيبة العدل وال�ش�ؤون
االجتماعية.ويف املقابل ،مت تعيني
فرانت�سي�سكا غيفي ( 39عاما) غري
املعروفة والتي تتوىل حاليا رئا�سة
بلدية �إحدى دوائر برلني ،وزيرة
للأ�رسة.
و�أعلن احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
يف الـ 4من مار�س موافقته على ت�شكيل
حكومة �أملانية جديدة مع حتالف
امل�سيحي،
الدميقراطي
االحتاد
واالحتاد االجتماعي امل�سيحي بقيادة
مريكل.

توا�صل هطول �أمطار وثلوج كثيفة
على منطقة نيو �إنغالند� ،شمال
�رشقي الواليات املتحدة ،اول ام�س
اخلمي�س ،ب�سبب ثاين عا�صفة �شتوية
جتتاح املنطقة خالل �أ�سبوع واحد.
و�أدت العا�صفة �إىل �إغالق املدار�س
وقطع �إمدادات الكهرباء عن �أكرث من
مليون من ال�سكان ،كما �أربكت املرور
على الطرق.ووجهت هيئة الأر�صاد
اجلوية الوطنية حتذيرات عدة،
مرجحة �أن تراكم ثلوج ب�سمك 30
�سنتيمرتا وهبوب رياح قوية ب�رسعة
 88كيلومرتا يف ال�ساعة يف منطقة
متتد من �رشق نيويورك �إىل �شمال

والية مني.
و�ألغت املدار�س احلكومية يف
بو�سطن وع�رشات املدار�س يف �أنحاء
نيو �إنغالند الدرا�سة ،بينما حذر
م�س�ؤولون حمليون وخرباء �أر�صاد من
االنزالق على الطرق وانعدام الر�ؤية.
وغردت �رشطة بو�سطن على "تويرت":
"مع ا�ستمرار جهود �إزاحة الثلوج،
نطلب من قائدي ال�سيارات جتنب
الطرق والبقاء يف املنازل".
وذكر موقع "�إن.جي" �أن الكهرباء
انقطعت عن �أكرث من � 230ألف عميل
يف نيوجري�سي.
يف غ�ضون ذلك ،ا�ست�أنفت �رشكة

ال�سكك احلديدية (�أمرتاك) خدمة
القطارات بني مدينة نيويورك
وبو�سطن بعد تعليقها عدة �ساعات
يف وقت �سابق .كما �ألغيت نحو 200
رحلة طريان من و�إىل مطار بو�سطن
لوغان الدويل.

عا�صفة ثلجية ت�شل "مظاهر احلياة" يف ال�شمال الأمريكي

االحتاد الأوروبي ..خطط جديدة للحد من الهجرة

ي�سعى االحتاد الأوروبي لو�ضع
خطط جديدة ملنع املهاجرين من
الو�صول �إىل �شواطئه ،لكن دول
االحتاد ال تزال منق�سمة ب�شدة ب�ش�أن
كيفية تقا�سم امل�س�ؤولية عمن يحق
لهم البقاء �ضمن �أرا�ضي االحتاد.
وناق�ش وزراء الداخلية باالحتاد،
اول ام�س اخلمي�س ،خطوات لتعزيز
احلدود اخلارجية للكتلة ،حيث
ت�سعى �أملانيا والنم�سا لفر�ض التحقق
من الهوية والتحكم ب�شكل �أف�ضل يف
حركة املهاجرين داخل منطقة التنقل
دون جوازات ال�سفر يف �أوروبا.
ويف ال�سياق ،حتدث وزير الهجرة
الهولندى ،مارك هاربرز ،قائال �إن
�إعادة توطني الالجئني "لغز كبري
يتعني علينا حله".
وحذر من �أنه بدون وجود نظام
فعال لتقلي�ص عبور املهاجرين
للحدود�" ،ستحدث �أزمة مثلما �شهدنا
قبل عامني �أو ثالثة ،و�سرنى اتخاذ
جميع الدول الأع�ضاء لتدابري ذات

نتائج عك�سية".
وي�أتي ذلك يف ظل معار�ضة املجر
وبولندا و�سلوفاكيا وجمهورية
الت�شيك ب�شدة حل�ص�ص الالجئني.
وترف�ض تلك الدول الأمر باعتباره
نظاما فر�ض عليهم �ضد �إرادتهم من قبل
البريوقراطيني يف االحتاد الأوروبي،
وت�رص على �أن �أف�ضل معاجلة للهجرة
هي معاجلة �أ�سبابها اجلذرية .وطالب
قادة االحتاد الأوروبي بحل م�س�ألة
تقا�سم الأعباء ،التي ت�صل �إىل قلب
قيم �أوروبا ،بحلول �أوائل ال�صيف.
ومع توقف احل�ص�ص ،تكت�سب
فكرة خميمات احتجاز املهاجرين يف

�أنحاء احلدود اخلارجية لالحتاد
الأوروبي زخما .وهذه الفكرة ذات
�شعبية يف فرن�سا والنم�سا ،التي
لديها حزب مناه�ض للمهاجرين
يف ائتالفها احلاكم.
من جانبه� ،أثار وزير الداخلية
النم�ساوي ،هربرت كيكل� ،إمكانية
احتجاز طالبي اللجوء "بطريقة
مركزة يف مكان واحد" لل�سماح
لل�سلطات مبحاولة ت�رسيع �إجراءات
تقدمي الطلبات .كما ميكنها �أن متنع
املهاجرين من االنتقال.
ويف الوقت نف�سه ،تنظر املفو�ضية
الأوروبية يف �سبل �ضمان عودة
املهاجرين غري امل�ؤهلني �إىل �أوطانهم
ب�رسعة .ومل يعاد �سوى ن�صف الذين
مت رف�ض دخولهم.
ويعتقد �أن اجلهاز التنفيذي
لالحتاد الأوروبي منفتح على ال�سماح
للدول الأع�ضاء بتقييد عدد الت�أ�شريات
املخ�ص�صة لبع�ض الدول الأفريقية
التي ترف�ض ا�ستعادة مواطنيها.
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طالبت قيادة قوات اللواء الليبي
املتقاعد خليفة حفرت الوافدين
الأفارقة مبغادرة ليبيا فورا والعودة
�إىل بلدانهم يف موعد �أق�صاه  17مار�س
اجلاري .وقالت م�صادر �إن هذه
اخلطوة تهدف �إىل ا�ستمالة القبائل
العربية يف اجلنوب الليبي.
وحذرت قوات حفرت من �أنها
�ست�ستخدم القوة لإخراج الوافدين
الأفارقة بكل الو�سائل الع�سكرية
املتاحة جوا وبرا بعد انتهاء املهلة
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

حفرت ينذر الأفارقة ..الرحيل طوعا �أو كرها وفد �أمني م�صري يغادر غزة بعد �سل�سلة لقاءات
املحددة.
ودعت القوات الوافدين الأفارقة من
دول اجلوار �إىل عدم االجنرار وراء من
و�صفتهم بامللي�شيات اخلارجة عن
القانون ال�ستغاللهم يف زعزعة �أمن
اجلنوب الليبي وا�ستقراره.
وقد اندلعت م�ؤخرا يف �سبها
جنوبي ليبيا ا�شتباكات بني م�سلحني
من قبائل التبو وقبيلة �أوالد �سليمان
ب�سبب خالفات قبلية .و�أعلنت قوات
حفرت �إثر ذلك �إطالق عملية ع�سكرية
يف اجلنوب الليبي �أ�سمتها "عملية
فر�ض القانون".
وطالبت قوات حفرت يف بيانها

�إىل �أهمية التعاون وتبادل اخلربات
بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
ونقل البيان ت�أكيد ال�شيخ حمدان
بن را�شد ،على حر�ص الإمارات ،على
متتني العالقات مع الأردن ،كما �أكد
حر�ص هيئة �آل مكتوم اخلريية على
دعم امل�شاريع واملبادرات التي من
�ش�أنها توفري فر�ص عمل لل�شباب
الأردين يف خمتلف القطاعات.

غادر وفد �أمني م�رصي قطاع
غزة اول ام�س اخلمي�س عقب
�سل�سلة لقاءات مع الف�صائل
الفل�سطينية وامل�س�ؤولني يف
ال�سلطة الفل�سطينية على مدى
نحو �أ�سبوعني ،ومن املتوقع
�أن يعود الوفد �إىل القطاع
مطلع الأ�سبوع املقبل.
وانطلق الوفد من القطاع
عقب لقاء مع زياد �أبو
عمرو نائب رئي�س الوزراء
الفل�سطيني .وقالت م�صادر قريبة من الوفد �إنه غادر يف مهمة عمل على �أن يعود
مطلع الأ�سبوع املقبل.
وتناول اللقاء ب�أبو عمرو امل�شاورات اجلارية لتنفيذ بنود اتفاق امل�صاحلة
بني حركتي فتح وحما�س ،ومتكني وزراء حكومة الوفاق الوطني من العمل يف
قطاع غزة ،ونتائج اللقاءات التي يجريها الوفد امل�رصي مع القوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية.
وكان الوفد قد التقى الأربعاء املا�ضي رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
�إ�سماعيل هنية .ومل ترد �أي تفا�صيل عما جرى يف اللقاء الذي عقد يف منزل هنية
مبخيم ال�شاطئ مبدينة غزة مع اللواء �سامح نبيل والقن�صل العام امل�رصي لدى
رام الله خالد �سامي.
وكان هنية وعدد من قادة حركة حما�س التقوا الوفد امل�رصي يف وقت �سابق
ُبعيد عودة وفد قيادة احلركة من العا�صمة امل�رصية القاهرة الأربعاء  28فرباير
املا�ضي ،وذلك بعد زيارة ا�ستمرت نحو ع�رشين يوما.
ي�شار �إىل �أن الوفد الأمني امل�رصي الذي و�صل �إىل قطاع غزة قبل نحو �أ�سبوعني،
عقد ع�رشات اللقاءات مع خمتلف الف�صائل الفل�سطينية والوزراء وامل�س�ؤولني يف
ال�سلطة الفل�سطينية.
وقد دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إىل عقد م�ؤمتر �إنقاذ وطني
ترعاه م�رص وت�شارك فيه جميع الأطراف الفل�سطينية ،بهدف تبني �إ�سرتاتيجية
وطنية للحفاظ على الق�ضية الفل�سطينية ومواجهة ما ت�سمى �صفقة القرن.
ووقعت حركتا فتح وحما�س اتفاقا للم�صاحلة الفل�سطينية برعاية م�رصية
يوم � 12أكتوبر املا�ضي ،لكنه مل يطبق ب�شكل كامل ب�سبب ا�ستمرار اخلالفات
بني اجلانبني على ق�ضايا عدة.

وهو عدد �أكرب من عدد الدول التي
تعرتف ب�إ�رسائيل .وتراهن الرئا�سة
ٍ
عدد من
الفل�سطينية على اعرتاف
الدول امل�ؤثرة يف الديبلوما�سية
الدولية بدولة فل�سطني ،مثل فرن�سا
وبريطانيا و�أملانيا ،معتربة ذلك
ٍ
�ضاغط من �أجل
تعزيز ًا حلراك دويل
وقف اال�ستيطان يت�ضمن يف مرحلة
َ
فر�ض عقوبات اقت�صادية
الحقة
وديبلوما�سية وثقافية على �إ�رسائيل
لوقف تهويد �أرا�ضي دولة فل�سطني
املحتلة.
و�أ�شار من�صور �إىل �أن الأمم املتحدة
تعكف على عقد م�ؤمتر دويل منت�صف
ال�شهر اجلاري للبحث يف الو�ضع
املايل لـ «وكالة الأمم املتحدة لغوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني»
(�أونروا) يف �ضوء القرار الأمريكي
وقف متويل عمليات الوكالة.

قال م�س�ؤول فرن�سي �إن
بالده �ستقدم م�ساعدات
للجي�ش اللبناين بقيمة
 14مليون يورو (17
ت�شمل
دوالر)
مليون
تدريبا و�صواريخ م�ضادة
للدبابات.
وامل�ساعدات جزء من
جهود ترمي �إىل تقوية
اللبنانية
امل�ؤ�س�سات
وتعزيز الأمن مع ت�صاعد حدة التوتر ال�سيا�سي يف الداخل.
وال ميلك اجلي�ش اللبناين عتادا كافيا ملواجهة اال�ضطرابات على حدود لبنان
مع �سوريا وي�سعى لتحديث �أ�سلحته.
وزار وزير الدفاع اللبناين باري�س اول ام�س اخلمي�س للإعداد للم�ؤمتر الأول
من بني ثالثة م�ؤمترات ت�ستهدف م�ساعدة خمتلف القطاعات اللبنانية.
ويعقد امل�ؤمتر الأول يف روما يوم  15مار�س اجلاري بهدف دعم اجلي�ش يف
حني ينظم الثاين يف ال�ساد�س من �أبريل القادم يف باري�س مل�ساعدة القطاع
اخلا�ص وبينما ت�ست�ضيف بروك�سل م�ؤمترا يوم � 25أبريل القادم للت�صدي مل�شكلة
الالجئني .وي�ست�ضيف لبنان حاليا نحو  1.5مليون الجئ �سوري.

اجلديد �أعيان وم�شايخ مناطق اجلنوب
الليبي باالت�صال بالغرفة الأمنية يف
املناطق الع�سكرية ،و"رفع الغطاء
االجتماعي" عمن ي�ساهم يف حماية �أو
�إيواء الوافدين الأفارقة.
وقالت م�صادر �إن حفرت يحاول بهذا
البيان ا�ستمالة القبائل العربية يف
اجلنوب الليبي ،وعلى ر�أ�سها قبيلة
�أوالد �سليمان .و�أ�شارت �إىل �أن البيان
من �ش�أنه توتري العالقة بني حفرت
وقبائل التبو التي قاتلت مع قواته يف
بنغازي ومنطقة الهالل النفطي� ،إذ
�إن كثريا من �أفرادها قدموا من دولتي
ت�شاد والنيجر.

العالقات الأردنية -الإماراتية حتقق م�ستوى متقدم

نوه العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين ،خالل لقائه يف ق�رص
احل�سينية ،نائب حاكم دبي وزير
املال الإماراتي ال�شيخ حمدان بن
را�شد �آل مكتوم ،بـ «امل�ستوى املتقدم
الذي و�صلت �إليه العالقات الأردنية
الإماراتية» ،م�ؤكد ًا حر�ص بالده
على «تعزيز التعاون االقت�صادي
والتجاري مع الإمارات» .ووفقا
لبيان وزعه الديوان امللكي ،ف�إنه
مت خالل اللقاء الذي عقد الأربعاء،
ا�ستعرا�ض �سبل االرتقاء بالعالقات
بني البلدين .وثمن امللك خالل اللقاء

الذي تخلله م�أدبة غداء ،الدعم الذي
تقدمه الإمارات ،بقيادة رئي�سها
ال�شيخ خليفة بن زايد ،ودعمها
املتوا�صل للمملكة مل�ساعدتها يف
تنفيذ امل�شاريع التنموية� ،إ�ضافة
�إىل الدعم الذي تقدمه يف خمتلف
املجاالت ،خ�صو�ص ًا الع�سكرية.
امليزات
ا�ستعرا�ض
وجرى
اال�ستثمارية التناف�سية يف الأردن،
والتي توفر فر�ص ًا للم�ستثمرين
الإماراتيني يف قطاعات عدة،
خ�صو�ص ًا يف جماالت النقل وال�صحة
والطاقة واالبتكار .ولفت ملك الأردن،

تُ ِعد بعثة فل�سطني يف الأمم املتحدة
لتقدمي م�رشوع قرار ثالثي الأبعاد �إىل
جمل�س الأمن يت�ضمن طلب الع�ضوية
الكاملة لفل�سطني يف الأمم املتحدة،
وتوفري احلماية الدولية لل�شعب
الفل�سطيني ،وتنفيذ القرار الرقم
 2334اخلا�ص بوقف اال�ستيطان.
وقال رئي�س البعثة ال�سفري ريا�ض
من�صور �إن اللجنة امل�شكّ لة من جمل�س
ال�سفراء العرب ،تجُ ري لقاءات
وم�شاورات مع الدول الأع�ضاء يف
جمل�س الأمن ،ال�ستطالع مواقفها من
الت�صويت مل�صلحة م�رشوع القرار.
و�أ�ضافت �أن القيادة الفل�سطينية
�ستُحدد موعد تقدمي م�رشوع القرار
بالتن�سيق والتعاون مع جمل�س
ال�سفراء العرب ،علم ًا �أن من املتوقع
�أن ت�ستخدم الواليات املتحدة حق
النق�ض (الفيتو) �ضد م�رشوع القرار.

لكن اجلانب الفل�سطيني يرى �أن
ح�صوله على غالبية �أ�صوات �أع�ضاء
املجل�سُ ،ي�شكل ن�رصة للحقوق
الفل�سطينية .و�أو�ضح م�س�ؤولون
فل�سطينيون �أن ح�صول م�رشوع القرار
على غالبية كبرية ،يمُ هد الطريق
�أمام الديبلوما�سية الفل�سطينية
ملطالبة الدول الأع�ضاء االعرتاف
بدولة فل�سطني ب�صورة فردية.
وحتظى دولة فل�سطني باعرتاف
وتبادل ديبلوما�سي مع  138دولة،

«الع�ضوية الكاملة» لفل�سطني �إىل جمل�س الأمن فرن�سا تقدم م�ساعدات للجي�ش اللبناين بقيمة  17مليون دوالر

ال�سعودية وبريطانيا تعمالن لرفع حجم التبادل التجاري بينهما

التقى ويل العهد ال�سعودي االمري
حممد بن �سلمان ،رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي للمرة
الثانية ،و�أجرى معها حمادثات
حول الأو�ضاع ال�سيا�سية يف ال�رشق
االو�سط.
وتناولت حمادثاتهما الأو�ضاع يف
ال�رشق الأو�سط ،وتطرقا �إىل الأزمة
يف اليمن ،واتفقا على العمل من
�أجل حل �سيا�سي يعيد اال�ستقرار �إىل
هذا البلد .كما اتفقا على تو�صيل
امل�ساعدات الإن�سانية �إىل اليمنيني
عرب احلدود "من دون قيود" .و�شدد

الطرفان على �أهمية
"الت�صدي للتدخالت
التي
الإيرانية
تزعزع الأو�ضاع يف
غري بلد يف املنطقة،
خ�صو�ص ًا يف اليمن
و�سوريا".
�إىل ذلك� ،أعلنت
ناطقة با�سم ماي
�أن الريا�ض ولندن
تعمالن لرفع حجم
التبادل التجاري
بينهما يف الأعوام املقبلة.
وقالت يف بيان" :مت االتفاق على
هدف طموح للتبادل التجاري و�إيجاد
فر�ص ا�ستثمار بنحو  65بليون جنيه
ا�سرتليني ،مبا يف ذلك ا�ستثمار
مبا�رش يف اململكة" .و�أ�ضافت �أن
االتفاق "يدل بو�ضوح على الثقة
الدولية القوية يف اقت�صادنا
الربيطاين بينما ن�ستعد ملغادرة
االحتاد الأوروبي".
وكان الأمري حممد بن �سلمان �أكد
يف حديث �إىل �صحيفة "تيليغراف"

�أن "خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي ي�شكل فر�صة كبرية للمملكة
املتحدة كي ت�ستثمر (يف ال�سعودية)
مبا ين�سجم مع ر�ؤية ."2030
يذكر �أن ال�سفري الربيطاين يف
الريا�ض �ساميون كولي�س قال
�إن ال�سعودية تعترب من بني �أكرب
القوى ال�سيا�سية والدبلوما�سية
واالقت�صادية يف ال�رشق الأو�سط،
و�سوف تفتح زيارة الأمري حممد بن
�سلمان الأبواب حلقبة جديدة يف
عالقاتنا الثنائية مع واحدة من �أقدم
الدول ال�صديقة لنا يف املنطقة.
وقال ال�سفري كولي�س يف تعليق
على الزيارة" :ت�أتي زيارة ويل
أ�سي�سا على زيارة قامت
العهد ت� ً
بها رئي�سة الوزراء الربيطانية
�إىل ال�سعودية يف نوفمرب .2017
و�سوف ت�ساعد على تعزيز تعاوننا
يف الت�صدي للتحديات الدولية،
كالإرهاب ،والتطرف ،وال�رصاع
والأزمة الإن�سانية يف اليمن ،وغريها
من الق�ضايا الإقليمية ،كالعراق
و�سوريا".

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:
قربازقابهري
�صالح علي
ا�سمال�ش
منى عبده
حممدعثمان حممد
نورة عثماننورة
قربازقابهري
حممود حممد
ا�سمال�ش
منى�أحالم
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()110

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

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.

ماكدونالدز" يحتفل بيوم املر�أة ..بقلب �شعاره
احتفاال بيوم املر�أة العاملي ،والذي ي�صادف
الثامن من مار�س ،قررت �سل�سلة مطاعم "ماكدونالدز"
�أن تقلب �شعارها لأول مرة يف تاريخها ،بحيث
يتحول من (� )Mإىل ( )Wيف �إ�شارة لكلمة "ن�ساء"
�أو .Women
وبح�سب موقع "تامي" ،ف�إن "ماكدونالدز" قلب
�شعاره �إىل ( )Wيف  100فرع له بالواليات املتحدة
الأمريكية.
و�شمل التغيري �أي�ضا �شعار "ماكدونالدز" على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،هذا �إىل جانب واجهات املطاعم ،والعبوات اخلا�صة بالأطعمة ،وزي
العاملني �أي�ضا.
جدير بالذكر �أن االحتفال بيوم املر�أة العاملي يعود �إىل بداية القرن الع�رشين ،ويحظى برعاية
الأمم املتحدة من عام .1975

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

فرن�سا :افتتاح مدر�سة �إ�ستخدام للحمري يف الب�ساتني

افتتحت �أول مدر�سة وطنية للحمري يف جنوب
فرن�سا الغربي ،والتي ي�أتيها الفرن�سيون من كل
مناطق البالد.
وذكر� ،أن املدر�سة تدرب النا�س على طرق
ا�ستخدام احلمري يف الأن�شطة التي يتم تعاطيها
يف الب�ساتني املخ�ص�صة لإنتاج مواد الزراعة
الع�ضوية و�شبه الع�ضوية.
ومت و�ضع الفتة �أمام مبنى خلفه ب�ستان ،يف
قرية فيلنوف �سور لوت ،الواقعة يف جنوب
فرن�سا الغربي ،والتابعة لإقليم لوت �إي
غارون ،وقد كتب عليها «هنا املدر�سة الوطنية
للحمري املتخ�ص�صة يف زراعات الب�ستان».
تعمل املدر�سة الفريدة من نوعها يف فرن�سا ،على تدريب كل الذين يرغبون يف �إطالق م�شاريع
زراعية ح�سب نظام الإنتاج الع�ضوي �أو �شبه الع�ضوي ،على طرق ا�ستخدام احلمري يف هذا ال�ش�أن.
ويح�رض املدر�سة �أ�شخا�ص من كل املناطق؛ لتلقي دورات تدريبية ق�صرية ال تتجاوز عموما ثالثة
�أيام ،عن طرق ا�ستخدام احلمري يف كثري من الأن�شطة الزراعية ،التي يتم تعاطيها يف الب�ساتني
املخ�ص�صة للخ�رض والنباتات العطرية �أو احلبوب التي يتم زرعها بكميات قليلة.
ُ
حرث �أتربة هذه الب�ساتني بوا�سطة �آالت جترها احلمري� ،أو نقل املحا�صيل
وتتنوع الأن�شطة ما بني
منها �إىل امل�ستودعات.

يعرثان على �أقدم ر�سالة يف العامل و�صلة رق�ص من طاقم طائرة هندية للم�سافرين

عرث زوجان على �أقدم ر�سالة
يف العامل ،وذلك يف �أحد �شواطئ
غربي �أ�سرتاليا ،حيث جدت تونيا
�إملان الر�سالة بداخل زجاجة،
ملقاة على رمال ال�شاطئ ،بالقرب
من جزيرة ويدج ،يف �شهر كانون
الأول/يناير.
ونقلت �صحيفة "ذا جارديان"
الربيطانية عن كيم �إملان ،زوج
تونيا قوله" :اعتقدت يف البداية
�أن الر�سالة جمرد قمامة ،ولكنها
احتفظت بها ،بعد �أن وجدت ب�أنها
مميزة ،و�أنها �ست�شكل �إ�ضافة يف
مكتبة منزلنا".
وذكرت "ذا جارديان" �أن الر�سالة مطبوعة فى �أملانيا ،ومت كتابتها بتاريخ  12يونيو عام ،1886
ومت امل�صادقة عليها من قبل متحف �أ�سرتاليا الغربية.
ويقول م�ساعد �أمني املتحف فى علم الآثار البحرية ،رو�س �أندر�سون �إن الر�سالة مت �إلقائها من
�سفينة الإبحار الأملانية "بوال" فى عام  ،1886لتعرب املحيط الهندي ،على بعد  950كيلو مرتا من
ال�ساحل الأ�سرتايل.
و�أو�ضح �أندر�سون� ،أنه فى عام  ،1886كانت ال�سفن الأملانية جترى جتربة �إلقاء �آالف من الر�سائل،
من �أجل تتبع التيارات البحرية ،ومت و�ضع فى كل ر�سالة �إحداثيات ال�سفينة ،وتاريخها وا�سمها،
وهو ما �ساعد �أندر�سون على ا�ستنتاج احلقائق ال�سابقة.
ومن بني �آالف الر�سائل ،مت العثور على  662ر�سالة �أخرى من نف�س التجربة الأملانية ،وكان �آخر
ر�سالة مت اكت�شافها فى عام  ،1934وذكرت "ذا جارديان" �أن �أقدم ر�سالة فى زجاجة عرث عليها ،يعود
عمرها لـ  108عام ،وقال كيم �إملان �أنه بعد �إح�ضار الر�سالة الأثرية للمنزل ،كانت رطبة ،فو�ضعها
فى الفرن مدة خم�س دقائق لكي جتف.

مركب حرميي يدور حول العامل

متكن زورق �رشاعي تابع للبحرية الهندية وعلى متنه طاقم ن�سائي فقط ،من الو�صول �إىل جنوب
�أفريقيا ،يف ختام رحلة بحرية حول العامل.
ودخل الزورق "تاريني" ،يوم اجلمعة� ،إىل ميناء يف مدينة كيب تاون ،وهو �آخر ميناء ي�صله قبل
العودة �إىل ميناء غوا الهندي.
وو�صل طول الزورق �إىل  17مرتا ،وعلى متنه طاقم من �ست ن�ساء ،بعد زيارة موانئ فرميانتل
ب�أ�سرتاليا ،وليتلتون بنيوزيلندا ،وبورت �ستانلي بجزر فوكالند يف رحلته التي بد�أت يوم 10
�سبتمرب.
وحظي الطاقم با�ستقبال حار يف كيب تاون من طالب ودبلوما�سيني هنود و�أع�ضاء اجلالية الهندية
وعمدة املدينة باتري�شيا دي ليل ،التي غردت عرب تويرت قائلة �إن البحارات ميثلن �إلهاما لن�ساء
العامل �أجمع.
و�أكدت قائدة الفريق ،املالزم بحري فارتيكا جو�شي ،يف كيب تاون� ،أنها كانت �أكرث التجارب
�إثارة للتوا�ضع يف حياتها.
وتزامن و�صول الزورق مع مهرجان هويل الهندو�سي ،وفق ما نقلت الأ�سو�شيتد بر�س.

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،مقطع فيديو لطاقم طائرة ركاب تابعة للخطوط اجلوية
الهندية "�إنديان �إيرالينز" ،وهم ي�شاركون الرق�ص مع امل�سافرين على منت الطائرة ،وذلك يف �إطار
االحتفال مبهرجان حملي يف الهند تقيمه طائفة دينية خالل ف�صل الربيع الـ"هويل".
ووف ًقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن طاقم ال�ضيافة فاج�أ امل�سافرين على منت الرحلة ب�أداء
و�صلة رق�ص حما�سية على �أنغام املو�سيقى ،ليقوم بع�ضهم مب�شاركتهم الرق�ص ،لتعم �أجواء الفرح
واملرح على منت الطائرة.
وفوجئ الركاب منذ اللحظات الأوىل ل�صعودهم الطائرة وهم يتم ا�ستقبالهم باللون الأحمر الذي
ي�ضعه الهنود على جبهتهم ،الأمر الذي �أده�ش الركاب ،وما �إن مرت حلظات �إال وفوجئوا بطاقم
الطائرة يبد�أون حفلهم الراق�ص والذي ر�صده العديد من الركاب على هواتفهم.
ومهرجان "هويل" هو املهرجان ال�شعبي الذي يحتفل فيه الهندو�س بالربيع يف الهند ،نيبال،
بنغالدي�ش� ،رسيالنكا ،باك�ستان والبلدان التي بها جالية هندو�سية كبرية ،مثل �سورينام ،قويانا،
جنوب �أفريقيا ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة  ،ترينيداد ،موري�شيو�س وفيجي.

طفل يغلق هاتف والدته  25مليون دقيقة!

يف واقعة غريبة من نوعها ،ت�سبب طفل
�صيني يف الثانية من عمره ،ب�إقفال هاتف
والدته خلم�سة وع�رشين مليون دقيقة (�أي
عاما) ،بعدما �أدخل
قرابة ثمانية و�أربعني
ً
كلمة املرور ب�شكل خاطئ ،مرات عديدة.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
�أن ال�سيدة ال�صينية التي ت�سكن يف �شنغهاي
تركت هاتف "�آيفون" ،يف يد ابنها حتى
ي�شاهد عد ًدا من الفيديوهات الرتبوية،
لكنها اكت�شفت �أن ابنها �أقفل الهاتف خلم�سة
وع�رشين مليون دقيقة.
ويقوم هاتف "�آيفون" بتمديد مدة القفل
كلما جرى �إدخال كلمة مرور خاطئة ،وال يعلم �أحد عدد املرات التي حاول فها الطفل �إدخال كلمات
مرور ع�شوائية.
وقالت ال�سيدة لو مازحة ،يف ت�رصيح لو�سائل �إعالم �صينية" ،يف الواقع ،ال ميكنني �أن �أنتظر 48
عاما حتى �أحدث حفيدي عن اخلط�أ الذي ارتكبه والده".
وبو�سع ال�سيدة �أن ت�ستعيد جهازها ،متى �شاءت ،لكنها حتتاج �إىل القيام بعملية حلذف كل ما
جرى حفظه يف اجلهاز ،و�إعادته �إىل "حالة امل�صنع" ،و�إال ف�إنها مطالبة باالنتظار لنحو ن�صف قرن،
حتى ت�ستعيد �صورها ،دون خ�سارة �أي �شيء
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ماهية الأمن الغذائي و�أهميته لدول العامل الثالث!!!
�إعداد:حممود عبداهلل "ابو كفاح"
يعترب الأمن الغذائي يف �أي جمتمع
من �أهم �أولويات ال�سيا�سة االقت�صادية
واالجتماعية ويرتبط ارتباطا
مبا�رشا بالأمن القومي وا�ستقاللية
القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ,
وجوهر القدرة على �إنتاج الغذاء
ب�شكل يعادل �أو يزيد عن احتياجات
الطلب املحلي الداخلي.
ويعرف الأمن الغذائي ب�أنه قدرة
املجتمع على توفري احتياجاته
الغذائية الأ�سا�سية لأفراده و�ضمان
احلد الأدنى من تلك االحتياجات
بانتظام �سواء عرب �إنتاج ال�سلع
الغذائية �أو عرب ح�صيلة كافية من
عائدات الت�صدير ال�ستخدامها يف
ا�سترياد ما يلزم ل�سد النق�ص يف
الإنتاج الغذائي ب�صورة ت�ضمن عدم
تعر�ض املجتمع لأية �أزمات دون
�ضغوط من �أي م�صدر كان ويف
�أي وقت  .واحلقيقة �أن العالقة
وثيقة وع�ضوية بني الأمن الغذائي
ومقومات الإنتاج الزراعي الذي عليه
تتوقف مهمة حتقيق االكتفاء الذاتي
للمنتجات الغذائية  .ولكي تتمكن
�أي دولة من حتقيق �أمنها الغذائي
عليها حت�سني م�ستوى �إنتاج الأغذية
من خالل �إعطاء الأف�ضلية للقطاع
الزراعي يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية عرب و�ضع �سيا�سات
زراعية ت�ضمن حت�سني م�ستوى �أ�سعار
املنتج الزراعي و�إدخال التقنيات
احلديثة يف عملية اال�ستثمار وزيادة
اال�ستثمارات يف القطاع الزراعي
وتطوير م�رشوعات الري واتباع
�أ�ساليب الري احلديثة ودعم الإنتاج
الزراعي وحتفيز املزارعني وتخفيف
الأعباء عنهم ليتمكنوا من اال�ستمرار
بالزراعة ل�ضمان عدم حتولهم لأعمال
�أخرى �أكرث ربحية فمن املعروف �أن
للزراعة الدور الأكرب يف حتقيق
الأمن الغذائي و�ستبقى الركن الأهم
يف كل بناء اقت�صادي ويف كل تنمية
اجتماعية فالقطاع الزراعي هو
امل�صدر الرئي�سي للغذاء وتقع على
عاتقه مهمة ت�أمني الغذاء للمجتمع
�إىل جانب م�ساهمته يف التنمية
امل�ستدامة والنمو االقت�صادي .
اهمية الأمن الغذائي لدول العامل

الثالث  -:تعترب دول العامل الثالث
حتديدا من اكرث الدول يف العامل
والتي تعاين من اخللل الغذائي حيث
النق�ص يف م�ستويات الأمن الغذائي
بها حيث يوجد لديها العديد من
امل�شاكل التي تواجهها لتحقيق
مفهوم الأمن الغذائي بها ومنها -:
الزيادة ال�سكانية العالية بها -:
حيث �أن دول العامل الثالث من �أكرث
دول العامل يف املعدالت الإجنابية
�أي �أن معدالت زيادة �سكانها عالية
للغاية والتي ترتب عليها بالطبع
زيادة معدالت الطلب على الغذاء
م�ستقب ًال يف وقت هي بالفعل تعاين
فيه من نق�ص معدالت الأمن الغذائي
ملواطنيها حالي ًا .
حمدودية الأرا�ضي املزروعة بها
 -:على الرغم من توافر الأرا�ضي
القابلة للزراعة قي �أكرث تلك الدول
�إال �أن امل�ساحات املزروعة منها
بالفعل ن�سبتها قليلة وذلك لعدة
عوامل كهجرة الأيدي العاملة
الزراعية فيها �إىل املدن من �أجل
حياة اف�ضل واكرث رفاهية مما اثر
ب�شكل كبري على امل�ساحات املزروعة
فيها و�أي�ض ًا �أزمة ندرة املياه يف
البع�ض منها وعدم توافرها بال�شكل
الكايف للتو�سع الزراعي و عامل
الزحف للمدن وتو�سعها على ح�ساب
الأرا�ضي الزراعية القابلة للزراعة
مما عمل و�ساهم ب�شكل مبا�رش على
ازدياد وترية النق�ص الغذائي بها ،
حيث �أ�صبحت تلك الدول تعتمد على
عمليات اال�سترياد من اخلارج للغذاء
لت�ستطيع توفري ال�سلع واملنتجات
الغذائية ملواطنيها مما �أثر�سلب ًا
على اقت�صادها ومن ثم على معدالت
التنمية بها بكل املجاالت ب�شكل
كبري .
حتقيق اال�ستقالل ال�سيا�سي لها
 -:يرتبط مفهوم الأمن الغذائي
وحتقيقه ب�شكل كبري على القرار
ال�سيا�سي حيث �أثبتت الأحداث �أن
الدول التي ال ت�ستطيع حتقيق مفهوم
الأمن الغذائي بها هي يف الغالب دول
خا�ضعة للقوى الكربى  ،حيث �أنها
تعتمد على حتقيق حاجات مواطنيها
الغذائية باال�سترياد من اخلارج مما
يجعلها ذلك �أ�سرية لقرارات الدول
التي ت�صدر لها تلك املواد الغذائية

,خا�ضعة ل�رشوطها ولقراراتها
ال�سيا�سية خ�شية عدم ال�سماح لها
باال�سترياد منها يف حال معار�ضتها
مما ي�ؤثر ذلك على قرارات تلك الدول
ال�سيا�سية ب�شكل كبري .
�أهم التحديات التي تواجه دول
العامل الثالث لتحقق مفهوم الأمن
الغذائي -:
�أو ًال  – :ندرة م�صادر املياه
ال�صاحلة للزراعة بها .
ثاني ًا  -:الآفات والأمرا�ض التي
ت�صيب املحا�صيل الزراعية بها
وعدم وجود �إمكانيات مادية �أو
علمية قادرة للت�صدي لها .
ثالث ًا  -:وجود دول ال متتلك الروية
واخلربة الإدارية الكافية للعمل على
حتقيق الأمن الغذائي لبلدانها .
رابع ًا -:التغيريات املناخية
لكوكب الأر�ض .
الأبعاد الأ�سا�سية ملفهوم الأمن
الغذائي -:
�أو ًال � -:صحة الإن�سان � –:أي مدى
�صالحية الغذاء للتناول الب�رشى
مبا ال ي�رض �صحة الإن�سان �أو يعر�ضه
للإ�صابة بالأمرا�ض املختلفة .
ثاني ًا  -:عامل الوفرة � -:أي
وجوده يف الأ�سواق اخلا�صة بالدولة
بال�شكل الكايف دون ندرة �أو �شح مع

متا�شي �أ�سعاره مل�ستوى
دخول املواطنني بتلك الدولة .
ثالث ًا  -:وجود خمزون ا�سرتاتيجي
منه � -:أي �أن تقوم تلك الدول بتوفري
الكميات املطلوبة ملواطنيها من
الغذاء وال�سلع بال�شكل الكايف
الحتياجاتها مع توافر كميات
�إ�ضافية كمخزون �إ�سرتاتيجي �أمن
منها لالحتياجات امل�ستقبلية .
�إن ق�ضية الأمن الغذائي وت�أمينه
ت�شكل حتديا مزمنا وم�ؤرقا لكل دول
العامل يف ال�سنوات الأخرية حيث
�أدت الظروف املناخية وانخفا�ض

م�ستوى املياه اجلوفية اىل تراجع
امل�ساحات املزروعة و�ضعف
الإنتاجية يف وحدة امل�ساحة و�صغر
احليازات مع االزدياد الكبري يف عدد
ال�سكان حيث ي�شكل التزايد ال�سكاين
حتديا كبريا �أمام املعنيني بالإنتاج
خا�صة الزراعي لكون الزيادات
ال�سكانية �أكرث من الزيادة يف الإنتاج
الزراعي لذلك ازدادت وترية الواردات
من الأ�سواق اخلارجية فاملوارد يف
ظل الظروف الطبيعية واملناخية
�أ�صبحت حمدودة واحلاجة ما�سة
لتوفري موارد متجددة
و تنمية هذ ه

املوارد
وا�ستثمارها ب�شكل علمي ومر�شد دون
التفريط واالبتعاد عن الهدر و�سوء
اال�ستخدام فالإنتاج الزراعي ميكن
�أن يرتاجع �إذا مل ن�ستخدم طرقا
و�أ�ساليبا متطورة تعتمد البحث
العلمي وا�ستنباط �أ�صناف و�أنواع
عالية الإنتاج ومقاومة للجفاف
والأمرا�ض .
يت�أثر الأمن الغذائي بعدد
من العوامل من بينها الإمدادات
الغذائية واحل�صول على العمل
وبع�ض اخلدمات الأ�سا�سية مثل
مرافق التعليم وال�صحة واملياه
النظيفة وال�سكن الآمن ويعترب الفقر
ونق�ص التعليم الأ�سباب الرئي�سية
لتف�شي اجلوع و�سوء التغذية ومن
�أهم العقبات الرئي�سية �أمام حتقيق
الأمن الغذائي  .ومن املعروف �أن
اجلوع �أ�سو�أ ما ميكن �أن ي�صاب به
�أي جمتمع �أو دولة فاجلوع الناجت
عن �شح الغذاء �أو ارتفاع �سعره
لي�س �إال تعبري مكثف املعنى
ملفردات �أخرى �أكرث ق�سوة مثل
الفقر وعدم امتالك قوت اليوم.
وامل�شكلة �أن �آثار ارتفاع �أ�سعار
الغذاء و�شحه مل تعد مقت�رصة على
ال�شعوب الفقرية يف دول العامل
النامي بل باتت تهدد الأفراد
واملجتمعات يف الدول املتقدمة .

فاجلوع ي�ؤدي �إىل تراجع م�ستوى
ال�صحة العامة وتف�شي �أمرا�ض �سوء
التغذية ب�سبب عدم قدرة الفئات
الفقرية على تنويع م�صادر غذائها
و�رشاء غذاء �صحي و�سليم  .كما
ي�ؤدي اجلوع �إىل تدين العالقات
االجتماعية نتيجة الت�صارع على
املوارد الغذائية وترتاجع حالة
الأمن االجتماعي ب�سبب تزايد
ظاهرة ال�رسقات  .ومن خالل
ما تقدم يت�ضح لنا �أهمية البحث
الدائم وامل�ستمر عن ال�سبل الكفيلة
للق�ضاء على اجلوع وحتقيق الأمن
الغذائي لل�سكان وهذا يتحقق من
خالل دعم اجلهود واملبادرات
البحثية الهادفة لزيادة �إنتاجية
املحا�صيل الغذائية مبا يتنا�سب
مع النمو املتزايد لل�سكان و�إعادة
النظر يف ال�سلوك الغذائي و�أمناط
اال�ستهالك ال�سائدة والعادات
الغذائية .
يعتمد الأمن الغذائي على ثالث
دعامات �أولها �رضورة �إنتاج كميات
كافية من الأغذية ال�سليمة واجليدة
النوعية �أو ا�ستريادها وتوافر
فر�ص احل�صول على الأغذية يعني
�رضورة �أن توزع وتتوافر حمليا
و�أن تكون يف متناول يد جميع
النا�س ولكي حتقق الأ�رس الأمن
الغذائي ال بد �أن متتلك الو�سائل
لإنتاج �أو �رشاء الأغذية التي
حتتاجها  .ومن مقومات الأمن
الغذائي الأيدي العاملة واملوارد
املائية ور�ؤو�س الأموال وال�سوق
التكنولوجية .
وهنا ن�ؤكد على �أهمية التنمية
الزراعية التي تعد اجلزء الأهم
من عملية التنمية ال�شاملة
الإن�سان
الرئي�سية
وغايتها
حا�رضا وم�ستقبال و�أهم واجبات
هذه التنمية �أن ت�ضمن منوا
زراعيا يتوازن مع �ضغط النمو
ال�سكاين واملتطلبات املتزايدة
�إ�ضافة مل�ساهمتها يف دعم ميزان
املدفوعات ويف الوقت نف�سه
وعلى التوازي املحافظة على
البيئة وا�ستدامة املوارد الطبيعية
وتنميتها حيث يجب �أن يكون
ا�ستخدامها للموارد الطبيعية
ب�شكل م�ستدام وكفوء وذلك عرب
�إيجاد توازن ما بني الطلب
واحلاجة وبني ندرة املوارد .
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واحة الطفل
معلومات مفيدة مقوله جميلة يف التحفيز
والنجاح قد تغري حياتك
 1-ال تقارن �ضعفك بقوة االخرين .

 2-متلك حياتك وال �سيتحكم بها �شخ�ص

اخر.

 3-ت�سلق اجلبال لي�س لرياك العامل و لكن لرتى

انت العامل .

 4-الراحة عدو االجنازات.

العدد ()110

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

يحكي �أنه كانت يف قدمي الزمان عجوز تعي�ش وحدها يف منزلها

الريفي وقد كانت هذه العجوز اطماعة وبخيلة جدا ،و�إن جاءها
�ضيف

�أوزائرتغلق

�أبوابها كيال ت�ضطر �إىل

ا�ست�ضافته و�إكرامه

ويف يوم من الأيام جاء

رجل عجوز عابر �سبیل

 5ال تهتم مبا يقولة االخرين عنك فانت ل�ست بحاجه لتناول االكل معهم او العي�ش 6-اذا مل جتازف يف �شيء فانت جتازف بكل �شيء .

بالدخول بادر الرجل

� 7-إذا كنت ترغب ب�إ�ستك�شاف بحار جديدة ،يجب عليك �أوال” �أن تتحلى بال�شجاعة

الالزمة ملغادرة ال�شاطئ

 8-ال ترتك االخرين يتحكمون يف عواطفك فهي ملكك انت فقط وانت من ت�ستطيع

التحكم بها .

 9-الن�صر يظهرك للعامل  ,ولكن الهزمية تظهر حقيقة العامل لك .

ق�صة العجوز الطماعة

ق�صة

مارا من �أمام دارها،

معهم او النوم بجوارهم

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

وقبل �أن تعجل العجوز

العجوز :ال�سالم عليك،

فردت العجوز وعليك ال�سالم ،ماذا تريد ؟ ..فقال الرجل العجوزيف
نف�سه :تبدو يل �أنها غري م�ضيافة وال كرمية ..ويبدو البخل وال�شح

عليها… ح�سنا �س�أريها ..ثم �أردف قائال للعجوز� :أنا عابر �سبيل يا

 10-اذا مل تفعل ا�شياء غبية يف ال�صغر لن يكون لديك �شيء ت�ضحك عند تذكرة يف

�أختي وقد نفد طعامي� ،أال �أجد عندك ك�سرة خبز �أ�سد بها رمقي..

 11-ال ترهق نف�سك يف اقناع االخرين بافكارك النا�س يقتنعون فقط مبا يريدون االقتناع

جمرد مل�سها .فقال الرجل العجوز يف نف�سه :لقد �صدق حد�سي �سوف

الكرب.
به .

 12-ال تركن اىل الراحة بعد اول انت�صار فالكثري ينتظر لريى هزميتك بعد ذلك ليقول

ان اول انت�صار كان باحلظ.

 13-اجلميع يفكر يف تغري العامل و ال احد يفكر يف تغيري نف�سه .

وبعد ت�أفف �شديد �أح�ضرت له قطعة خبز قدمية ونا�شفة وتتك�سر من
�أربها .فقال م�سمعا �إياها� ،أو ح�سنا ال ب�أ�س بهذا اخلبز ولكني كنت

�س�أعلم تلك العجوز كيف تطهي احل�صى في�صبح �صاحلا للأكل؟ فعادت

العجوز م�سرعة نحو الرجل :ماذا قلت ؟ .الرجل العجوز :الال ال �شيء،

 14-اكرث �شخ�ص ترافقه يف حياتك هو انت  ,لذا اجعل من نف�سك �شخ�ص جدير بالرفقه

العجوز� :أرجوك �أعد على م�سامعي ما قلت ؟ فقال :لو �أنك �أح�ضرت

 15-من الغباء �أن تفعل نف�س ال�شيء بنف�س الطريقة كل مرة و تتوقع نتيجة خمتلفة.

احل�صى بالبي�ض في�صبح يوكل بكل �سهولة� ،سارعت العجوز �إىل منزلها

بقدر االمكان .

�ضحكات

�س�أل املعلم �أحد تالميذه عن ا�سم ح�شرة ..

فقال التلميذ  :منله يا �أ�ستاذ .

فطلب منه ا�سم ح�شرة �أخرى  ..فقال التلميذ

 :منله �أخرى يا �أ�ستاذ !!

كان �أين�شتاين ال ي�ستغني �أبداً عن نظارته ...وذهب ذات مرة �إىل �أحد

املطاعم ،واكت�شف هناك �أن نظارته لي�ست معه فلما �أتاه اجلر�سون بقائمة

الطعام ليقر�أها ويختار منها ما يريد طلب منه �أين�شتاين �أن يقر�أها له
فاعتذر اجلر�سون قائ ً
ال� :إنني �آ�سف يا �سيدي ،ف�أنا �أمي جاهل مثلك.

حكم و�أمثال

1/لن ت�ستطيع �أن متنع طيور الهم �أن حتلق

فوق ر�أ�سك و لكنك ت�ستطيع �أن متنعها �أن

تع�ش�ش يف ر�أ�سك !

 2/قلوب الأحرار  ..قبور الأ�سرار !

 3/مراعاة املواعيد من �آداب العظماء !

4/ت�صادق مع الذئاب على �أن يكون ف�أ�سك م�ستعداً !
� 5/إنك تخطو نحو ال�شيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة من الغ�ضب !
�6/إنك تخطو نحو ال�شيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة من الغ�ضب !

يل بع�ض البي�ض والزبدة واخلبز الطازج ومقالة لعلمتك كيف تطهني
و�أح�ضرت كل ما �أ�شار به الرجل العجوز ثم �أخذ يقلي البي�ض باحل�صى
وبعد �أن انتهى بد�أ بالأكل وكان كلما وجد ح�صوة �أخذها ورماها

بعيدا ثم ترك يف طبقة بع�ض البي�ض واحل�صى ،ونظر �إىل العجوز وقال
لها  :ملا ال تاكلني تف�ضلي؟

فتناولت ال�صحن من يده ب�سرعة وهمت فورا وانتقت من الطعام

ح�صوة للت�أكد �أنها ت�أكل ..وما �أن ع�ضت العجوز تلك احل�صاة حتى

ك�سر �سنها الوحيد الذي يف فمها… فندمت �أ�شد الندم على طمعها…
�أما الرجل العجوز فغادرها بعد �أن �أعطاها ن�صيحة �إن الطمع �ضر ما

نفعه

هل تعلم

/1ان املغرب �أول دولة �إفريقية تطلق قمر

ال�صناعي لأهداف مدنية

 2-/ان �أول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي �أمريكا.

 3-/ان �أول �سيارة تدور بالبنزين كانت يف عام 1895م.
� 4-/أن �ضوء ال�شم�ش ي�صل �إىل الأر�ض خالل  8دقائق

 5/هل تعلم ان املانيا هي ثالث قوة اقت�صاديه يف العامل

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة البحرية..
�أحوا�ض الأكواريوم لأ�سماك ونباتات الزينة
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /م�سقنا ت�سفاي
حو�ض الأ�سماك" �أو املربى املائي،
هو مكان لرتبية احليوانات �أو
النباتات املائية .يتكون من جانب
�شفاف واحد �أو �أكرث ويكون ممتلئا
باملاء .وقد اعتاد �ألإن�سان منذ القدم،
على رعاية الأ�سماك ،والالفقاريات
املائية ،والربمائيات ،وال�سالحف،
والنباتات املائية .من �أجل الرتفيه
والكماليات .و�إذا ما نظرنا اىل تاريخ
تطور �أحوا�ض الأكواريوم ،قد بد�أ يف
اململكة الرومانية ،حيث جرت عملية
رعاية �أ�سماك ما يطلق عليه "�سيباربل"
يف �أحوا�ض باملنازل .وكانت الرعاية
تتم يف حو�ض م�صنوع من املرمر.
وبعد نحو  50عاما بد�أ تبديل حجر
املرمر مبادة �شفافة .وهذا ما �ساعد
على خلق منظر جاذب للأ�سماك .ويف
عام  1369افتتح ملك ال�صني "هانقو"
�رشكة لأحوا�ض فخارية ،حيث �صنع
�أحوا�ض فخارية.
مع الوقت عملت املجتمعات على
اقامة احوا�ض �أكرث تطورا لرعاية
الأ�سماك .ففي عام  1841كانوا يرعون
بناتات بحرية وا�سماك ا�صطناعية
للزينة .وموا�صلة لهذا الإهتمام،
بد�أ يف عام 1936م الباحث " ورديان
خي�س" برعاية حيوانات ا�ستوائية
بحرية .ويف عام  1938قام الباحث
"فيلك�س جوجرديان" ب�إعداد االكوريوم
للمياه املاحلة� ،إال انه مل يطلق عليه
ا�سم� ،ألأكوريوم .كما قام الباحث "
�أنا تاحاين" يف عام 1846م برعاية
�أنواع من النباتات والورود البحرية
ملدة ثالثة �أعوام ،من �أجل الرتفيه.
وقد وجدت هذه التجربة ال�شهرة
ب�إعتبارها �أول جتربة من نوعها حول
" اكوريون البحري" ويف ذات املرحلة
قام الباحث " روبريت ورنتون"
ب�إعداد حو�ض ي�ستوعب نحو  65لرت
من املاء ،من اجل رعاية دبيب البحر
وما �شابهها .مدخال بذلك ابتكارا
جديدا .حيث مت ن�رشها يف عام 1850
يف جملة كيمكال �سا�سويتي ،ب�أعتباره
�أول حو�ض اكووريوم ثابت .وقد
اخذت مهنة رعاية �أ�سماك ونباتات
الزينة ت�شهد اقباال وانت�شارا متزايدا
مع الوقت .وقد افتُتح �أول �أكواريوم
جتاري لعامة النا�س بالعامل يف �سنة
ّ

املتحدة الأمريكية املرتبة الثانية
بعد بريطانيا .ففي عام 1999م كان
نحو ت�سعة ماليني �أ�رسة متتلك حممية
�أ�سماك الزينة يف منازلها .بالإ�ضافة
�إىل ذلك يف عام 2006\2005م ووفق
درا�سة متت عرب هواة رعاية حليوانات
يف العامل ،ب�أنهم كانوا ي�ستخدمون
نحو  139مليون نوع من �أ�سماك املياه
العذبة ،ونحو  9.6مليون من �أ�سماك
املياه املاحلة.

 ،1853وكان ذلك يف حديقة حيوانات
ريجنت يف لندن ،حيث ُعر�ضت فيه
العديد من �أنواع الأ�سماك الغريبة.
و�أخذ �أ�سم بيت ال�سمك .ويذكر �أن
الباحث " فيليب هانر قرو�س" هو
�أول من اطلق م�صطلح " �أكوريوم" على
هذا العمل .وقد ا�صبح هذا التوجه
يف بريطانيا �أن الأكوريوم ميثل
جماال �صاغته املرحلة� ،سواء يف
امل�ؤ�س�سات �أو امل�ساكن ،كما ي�ستغل
يف خمتلف املواقع اخلا�صة واملراكز
كمادة للتفرفيه .وعندما اخذت اهمية
الأكواريوم تت�ضاعف يوما �إثر �آخر،
بد�أت تظهر �أ�شكال متعددة من هذا
النوع .فكان حو�ض الكواريوم ،يف
عهد فكتوريا يف بريطانيا كان احلو�ض
الرعاية كان جانب منه م�صنوع من
ال�شيرت ،و�أن جوانبه الثالثة الأخرى
معدة من الألواح ،و�أن جز�ؤه ال�سفلي
من حجر �أو ما�شابهه .لقد اظهرت
�صناعة الأكواريوم تطورا م�ضطردا.
ففي القرن الـ  19اخذ يظهر با�شكال
متعددة ،منها على �شكل �صندوق معلق
على احلائط� ،أو النوافذ .ويف عام
1908م �أعد الباحث� " ،سريكا" حو�ض
�أكواريوم يعمل مبحرك لتوليد الطاقة
حترك املاء حتى يتمكن من دخول

�إن حجم �أ�صغر حو�ض �أكوريوم ميكن
�أن يكون عبارة عن زجاجة حتوي
لرتا واحدا من املاء� ،إىل م�ستويات

الهواء وخروجه .وقد �أ�صبحت مهنة
�أقامة الكواريوم ،حمببه اكرث ال �سيما
بعد نهاية احلرب العاملية الأوىل.
ومع الوقت اخذ يعمل عرب الطاقة
الكهربائية� .ألتي ي�ستفاد منها يف
الإ�ضاءة ،وال�ضغط اجلوي ،وتنظيف
املاء ،وبالتايل ا�صبحت تتوفر
للأحياء داخل حمميات الأكواريوم
�أجواء مالئمة �أكرث .وحتتل الواليات

�أكرب تعرف مبحميات بحرية .كما
ان الأحوا�ض ال�صغرية ،تف�ضل عن
الأحوا�ض الوا�سعة ،ن�سبة لإمكانية
تغيري املياه والهواء ب�رسعة.
و�إذا كانت الأحو�ض معدة بطريقة
غري مهيئة لدخول الهواء وتنقية
املياه ،يعترب غري مالئم لرعاية
الأحياء .وحتى ميكن �ضمان الأحياء
داخل الأحوا�ض ،ال بد من �ضمان

العدد ()110

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

ثالثة و�سائل� ،أي الو�سائل التقنية،
والبيلوجية ،والكيماوية .و�إذا كان
حجم الأكواريوم اقل من  100لرت،
يكون �أكرث جذبا ،لكن عندما يكون
حجم احلو�ض كبريا ،ومبا �أن �ضغط
املاء يكون �أكرث ما يت�سبب يف خماطر
�أكرث .لذا يتطلب احلذر عند ت�شييد

الأكواريوم .و�أن �أكرب حو�ض مفتوح
�أمام اجلمهور ،يوجد يف جورجيا،
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وي�ستوعب نحو  31000مرت مكعب
من املاء .وحتى ميكن احلفاظ على
�أ�سماك الزينة يف �أحوا�ض الكواريوم،
يتطلب توفري الغذاء املالئم لتلك
الأحياء ،من قبيل مادة الفو�سفورت،
واحلديد ونحوها .بالإ�ضافة �إىل
املراقبة التامة من قبل متخ�ص�صني،
و�ضمان حركة النيرتوجني ،وتوفري
الغذاء املالئم ،وم�ستوى حرارة
املياه ،وتوفري م�ؤ�رشات تدل على
مدى ال�صحة وم�ستوى ال�ضغط ب�شكل
يومي ،ما ي�ضمن �إ�ستمرارية الأحياء.
�أو على مراجعة ب�شكل �أ�سبوعي
على �ألأقل .وحتى يتم التخل�ص من
الروا�سب واحل�صى ال بد من تغيري
ن�سبة  20%من املاء .وال بد من
ابعاد كل احل�صوات املتواجدة فيه.
ومليئه مبياه جديدة كاملة النقاء
وال�صالحية .وامل�شكلة الأهم يف �أن
تلك الأحوا�ض ت�ضم �أعداد كبرية من
الأحياء املائية والنباتية يف مكان
حمدود .وهذا يطلق عليه" بايلوجي
لود" وهذا معيار ملقر �أحياء طبيعية
وا�سعة .ففي وقت الإزدحام ميكن
حدوث �أجواء عكرة ،وميكن الت�سبب
يف خماطر وجودية لتلك الأحياء.
وحتى يتم حل هذا الإ�شكال ال بد من
التنا�سب بني املاء وكميات الأ�سماك
املرعية .مثال يف حو�ض ارتفاعه 6
�سم ،و  8لرتات من املاء ،وبالتايل
ينبغي �أن يكون كل �سنتم من الأ�سماك
على م�ساحة � 30سنتم مربع .احلو�ض
ال�صغري عر�ض ٌة لالت�ساخ بن�سبة �أكرب من
احلو�ض الكبري ،ب�سبب تراكم ف�ضالت
الأ�سماك ،وبقايا الطعام ،وتع ّفنها.
الطبيعي ي�ساعد يف
كما �أن الديكور
ّ
احلفاظ على البكترييا النافعة يف
املاء ،وذلك ب�سبب توفر امل�سامات
اال�صطناعي جي ٌد لكنه
فيه .الديكور
ّ
ٍ
م�سامات تعي�ش فيها
ال يحتوي على
البكترييا ،ويكون خطري ًا �إذا احتوى

ً
ملوثة �إياه.
�ألوان ًا تتحلل مع املاء
�أ�سماك الزينة تق�سم �إىل �أ�سماك املياه
العذبة ،والنوع الثاين �أ�سماك املياه
املاحلة .تربية �أ�سماك املياه العذبة
ً
�أ�سهل ،وكلفتها � ّ
مقارنة مع �أ�سماك
أقل
املياه املاحلة .عند تربية �أ�سماك
يتم ا�ستخدام املياه
املياه العذبة
ّ
العادية لتعبئة احلو�ضّ � ،أما ا�سماك
ّ
املياه املاحلة حتتاج مياه ًا �شديدة
امللوحة ت�ضاهي ملوحة البحار لذا
يتم �رشاء ماء خا�ص لها .ال ي�ستخدم
ّ
ال�صابون �أو �أي م�سحوق تنظيف لغ�سل
الأحوا�ض ،فقط املاء وامللح .لأن
ّبقايا ال�صابون قد ت�سبب تلوث املاء،
وت� ّؤدي �إىل موت الأ�سماك يف احلو�ض.
واملميز الآخر ن�سبة احلرارة يف كل
اكواريوم .و�أن معظم املتخ�ص�صني يف
هذا املجال يف�ضلون �أ�سماك املدارية،
لأن تربية ال�سمك الذهبي من الأ�شياء
امل�ألوفة.
�إن �أف�ضل احوا�ض �سمك العامل تقدم
الكثري من عرو�ض الأ�سماك البحرية
التي تتمتع مبناظرها الرائعة كما
تتمتع �أي�ضا باحلجم الهائل فتتميز
�أحوا�ض ال�سمك هذه ب�أنها مثرية
وغنية باملعلومات الوفرية عن
الأ�سماك .لذا الذهاب ايل اكواريوم
مائي مع عائلتك فر�صة رائعة للتعرف
على عامل الأ�سماك حتت املحيط و
ر�ؤية بع�ض اال�سماك النادرة التي
تقارب علي الإنقرا�ض ب�شكل م�سلي دون
النزول ايل املاء .كما �أن �أعداد كثرية
من الأ�سماك ،واحليتان ،والدلفني
والأحياء الربمائية ،والطيور التي
تتغذى على الأ�سماك والفطريات،
�أ�صبحت معرو�ضة للجمهور يف مناطق
عدة يف العامل .و�إذا كانت عملية
رعاية ا�سماك للرتفيه غري م�ألوفة
يف بالدنا� ،إال �أنه يتم عر�ض بع�ضها
يف منا�سبات من قبيل مهرجان �إرتريا
الوطني .ويف هذه املرحلة جند يف
بع�ض امل�ؤ�س�سات التي تعمل على
تقدمي خدمات �إجتماعية تتعود يف
عر�ض بع�ض من مثل هذه العرو�ض.
ومبا �أن �إرتريا ال تبعد عن املحيط
املداري ،ف�إنها غنية برثوات كبرية
من هذا النوع .وبالتايل ف�إن بحر
�إرتريا يزخر ب�أعداد من �أ�سماك الزينة
اجلاذبة .ومبا �أن �أغذية هذه االنواع
متوفرة يف هذا البحر ،لذا ف�إنها غنية
بالكثري من �أالنواع الرائعة من تلك
الأ�سماك .وقد �أ�شارت تقارير وزارة
الرثوة البحرية �أنه يف عام 1995م
وحتى عام 1989م مت ت�صدير نحو
 104026حبة من نحو  90نوعا من
�أ�سماك الزينة .هذه الأ�سماك ي�صل
طولها من � 6سنتم حتى � 70سنتم.
و�إذا ما نظرنا �إىل طريقة �صيدها
ورعايتها ،جند �أنها جتمع من خالل
ال�شباك ،ومن ثم �إدخالهم اىل احلاجز.
ويتواجد معظم هذه الأنواع يف حميط
بحر م�صوع ،ود�سي ،مادوت ،عمايل،
�أ�ساركا ،ودهلك ،ونورا ،ورا�س
فاطمة ،ودحلي ،ودارقام ،و�شيخ
�سعيد ،وغريها من املواقع واجلزر.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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التنمية ال�سياحية
قا�سم احمد
عزيزي القارئ ،تعتمد درجة
تقدم وازدهار الدول على مدى تطور
خمتلف القطاعات االقت�صادية فيها
حيث تدخل اخلدمات �ضمن القطاعات
التي يعتمد عليها الب�رش يف جميع
دول العامل ملالها من �أهمية كربى
بالن�سبة لأي اقت�صاد ولأي جمتمع.
وتعد ال�سياحة من بني الأن�شطة التي
تعلب فيها اخلدمات اجليدة دورا
هاما  ،وقد حظيت ال�سياحة باهتمام
العديد من دول العامل لكونها ظاهرة
اقت�صادية واجتماعية وثقافية،هدفها
العام هو اجلمع بني املعرفة واملتعة
والراحة والت�ضامن .....الخ  ،وقد
�أ�صبح ينظر �إىل ال�سياحة على �أنها
�صناعة مركبة من ال�صناعات العامة
التي تعتمد عليها م�شاريع التنمية
وتطوير املوارد االقت�صادية ،بهدف
حتقيق اال�ستقرار والنمو االقت�صادي
واالجتماعي .
كما تعد ال�سياحة يف كثري من
الدول من �أهم الن�شاطات املنتجة
التي لها ارتباط بالن�شاطات الأخرى
 ،وذلك من خالل انعكا�سها على تقدم
البلد وزيادة الدخل القومي فيه
وحماربة البطالة وغريها من الفوائد
االقت�صادية واالجتماعية وغريها،
ولها حماور �أو فروع متعددة  ،و تعد
ال�سياحة ظاهرة �إن�سانية ن�ش�أت منذ
خلقت الأر�ض وما عليها ،وهي قدمية
قدم احلياة ،وهي اليوم تعترب �إحدى
املجاالت التي ت�شهد اهتماما متزايد ًا
�صناعة رئي�سية على
باعتبارها
امل�ستوى العاملي ،ومن هنا يعرف
البع�ض ال�سياحة ب�أنها التجوال
�أوالذهاب على وجه الأر�ض ،وهي
اي�ض ًا تنقل م�ؤقت للأ�شخا�ص فرديا
�أو جماعيا من مقر �سكناهم �إىل جهات
�أخرى بغر�ض الرتفيه عن النف�س
و�إ�شباع الرغبات ورفع املعنويات
وتلبية احلاجات الثقافية والعلمية ،
�أو هي انتقال الأفراد من مكان �إقامتهم
الأ�صلية �إىل مكان �أخر داخل �أو خارج
بلدهم  ،مما يرتتب عليه ظهور
ن�شاط اقت�صادي ،ويف
هذا اجلانب قد خطت
بع�ض الدول خطوات
ً
جيدة ،وبع�ضها االخر
الزال على قيد التقدم
والتطور  ،والبع�ض
االخر مل ي�ستفد بعد من
هذا الن�شاط كما ينبغي
رغم توفر املقومات
واملوارد،
ويف بالدنا ارتريا
التي متتلك كافة
املقومات ال�سياحية
ظلت تبذل اجلهود

تزدهر بت�ضافر اجلهود والتن�سيق بني
كافة فئات املجتمع ووزارة ال�سياحة
املن�سقة ح�سب امل�ستطاع للرقي بهذا
القطاع الذي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بكل
القطاعات ،حتى يبلغ مداه كن�شاط
اقت�صادي واجتماعي ،وي�ستغل ال�سائح
اىل هذا البلد العريق واحل�ضاري
والذي يتمتع بكافة انواع ال�سياحة
ترفيهية وتعليمية وعالجية وريا�ضية
.........الخ .
القارئ ،نتحدث عن
عزيزي
ال�سياحة التنموية انطالق ًا من
اهميتها االقت�صادية البارزة املتعدة
من �ضمنها ،تدفق ر�ؤو�س الأموال
الأجنبية ،حيث ت�ساهم يف توفري جزء
من النقد الأجنبي لتنفيد خطط التنمية
ال�شاملة ،وتعمل على حت�سني ميزان
املدفوعات ،حيث ت�سهم يف حت�سني
ميزان اخلدمات اخلا�ص بالدولة  ،وذلك
نتيجة لتدفق ر�ؤو�س الأموال الأجنبية
امل�ستثمرة يف امل�رشوعات ال�سياحية،
باال�ضافة اىل ذلك تقوم بتوفري وظائف
العمل للعديد من املواطنني ،فيما
يتميز القطاع ال�سياحي بت�شابكه مع
القطاعات الأخرى كما ذكرنا اعاله،
وهذا يعني �إمكانيات حت�سني وتطوير
القطاعات الأخرى مثل النقل والفندقة
والبنى التحتية والفوقية وااليواء
وو�ضع برامج وغريها من القطاعات،
حيث ترتبط ال�سياحة ارتباطا وثيقا
بقطاع النقل حيث �أنه يعترب �أحد
الأركان الأ�سا�سية للن�شاط ال�سياحي،
فبدون النقل واملوا�صالت ال فائدة
للن�شاط ال�سياحي ،وكذلك ال توجد

�سياحة باملعنى احلقيقي دون وجود
�أماكن �إيواء ،ف�إن �أول ما يبحث عليه
ال�سائح عند و�صوله ملكان ال�سياحة
هو مكان الإقامة ،فيما تتمثل يف
اخلدمات القاعدية والأ�سا�سية الواجب
توفرها لقيام �أي م�رشوع �سياحي مثل
�:شبكات املياه والكهرباء والطرق،
كما تتمثل يف مكاتب املعلومات
ال�سياحية؛ وكاالت ال�سفر ،مكاتب
�إيجار ال�سيارات ومرتجمني ومر�شدين
ومكاتب حتويل الأموال وغريها ،ال
تنجح �أي �سياحة جناحا تاما بدون
برامج ون�شاطات يتمتع بها ال�سياح
مثل :زيارة املتاحف والأماكن الأثرية
والتاريخية ووالن�شاطات الريا�ضية
والأ�سواق .
اما اهمية ال�سياحة اجتماعي ًا
وثقافي ًا ،فتتمثل يف تكوين عالقات
اجتماعية ،والتعرف على الثقافات
الأجنبية ،فيما تعمل على انت�شار
ثقافات ال�شعوب وح�ضارات الأمم
بني �أقاليم العامل لتوطيد العالقات
وتقريب امل�سافات بينهم ،وهذه
االمور تتوفر يف بالدنا منذ االزل،
لأن ال�شعب االرتري يعد �شعب ًا راقيا
وواعي ًا  ،مما ي�ضفي على املقومات
ال�سياحية املتوفرة يف البالد ،اكرث
جاذبية ومق�صد ًا �سياحي ًا لل�سواح من
كافة انحاء املعمورة .كما تلعب
احلركة ال�سياحية عزيزي القارئ دورا
مهما يف العالقات الدولية ،بحيث
متثل �أحد اجتاهات حديثة للتقليل من
عدة �رصاعات واخلالفات
الدولية فهي تعترب رمز من
رموز ال�سالم بني الدولة.
عزيزي القارئ �إن تعدد
واختالف �أنواع ال�سياحة
جعل جناحها يتوقف �إىل حد
كبري على االهتمام مبختلف
العلوم ،كما �أن التخ�ص�ص
العلمي جعل من درا�سة
ال�سياحة درا�سة متكاملة
ت�شمل العديد من العلوم
ذات ال�صلة املبا�رشة ومن
�أهمها علم االجتماع ،حيث
تت�صل ال�سياحة كن�شاط

ان�ساين اجتماعي � ،إذ يتطلب تن�شيطها
وت�سويقها وتنميتها التعرف يف
النظم االجتماعية القائمة ،بالإ�ضافة
�إىل العادات والتقاليد ال�سائدة يف
املجتمع ،وكذلك االقت�صاد مع علم
القانون ،والذي ي�شمل العمل ال�سياحي
�أن�شطة متنوعة �سواء على امل�ستوى
املحلي �أو الدويل والتي تخ�ضع يف
تنظيمها �إىل قوانني وت�رشيعات خمتلفة
مثل �إجراءات الدخول واخلروج من
البلد والت�أ�شريات والإقامة واجلمارك
وال�رضائب والتوظيف واال�ستثمار زيادة
عن النقل والفنادق ،كل ذلك يتطلب
املعرفة و القانون اخلا�ص بها،
باال�ضافة اىل عالقتها بالعلوم ال�سيا�سية
التي تتطلب ال�سياحة الدولية كظاهرة
�إن�سانية تقوم على التفاعل بني خمتلف
دول العامل التعرف على القوانني
وال�سيا�سات والت�سهيالت املتبعة لهذه
الدول وملا كانت العلوم ال�سيا�سية
تخت�ص درا�سة �أ�سلوب ممار�سة الدولة
ل�سلطتها وحقوق وواجبات الأفراد
فيها ،والإجراءات املتخذة حلفظ الأمن
وال�سالم داخل البلد وجب معرفتها
والعلم بها  ،ا�ضافة اىل عالقتها مع
علم الإح�صاء� ،إذ يعترب الإح�صاء
ترجمة رقمية للأن�شطة الإن�شائية،
ت�ساعد على التعرف على اجتاهاتها
وحتليلها للتمكن من و�ضع اخلطط
والإ�سرتاجتيات املنا�سبة وت�ستخدم
الإح�صائيات ال�سياحية لقيا�س العوامل
احلجم الطلب ال�سياحي وعدد ال�سائحني
والطاقات الفندقية وهو ما ي�ساعد على
و�ضع �سيا�سة واقعية لال�ستثمار ،فيما
تلعب ال�سياحة دورا هاما يف تن�شيط
االقت�صاد ،حيث �أ�صبحت متثل م�صدرا
رئي�سيا للدخل الوطني يف بع�ض بلدان
العامل بالإ�ضافة �إىل �إ�سهامها يف تطوير
الكثري من القطاعات  ،ويف بالدنا الزالت
تتطلب عم ًال د�ؤوب ًا حتى تلبغ مداها
املطلوب ،والهدف املن�شود ،ونتمنى
ان يتحقق ذلك يف وقت وجيز ،بت�ضافر
اجلهات املعنية والعمل املن�سق بني
الدوائر احلكوية وكافة فئات املجتمع
ا�ضافة اىل جهود وزارة ال�سياحة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

ماهي �أورام الدماغ وكيف ت�صيب االن�سان؟؟
كانت الأورام �صغرية جد ًا بع�ض
الأورام تنمو ب�رسعة وبذلك ت�ؤدي
لأعرا�ض حادة وبارزة ،والبع�ض

القادر
عبد القادر
�سليمان عبد
حواء �سليمان
حواء
اورام الدماغ Brain tumors
هي جمموعة من الأورام التي تن�ش�أ
من خاليا الدماغ ،نتيجة لتكاثر
غري طبيعي �أو منتظم للخاليا
داخل الدماغ .قد تن�ش�أ الأورام
من خاليا الدماغ الع�صبية ،او
من الغ�شاء املحيط به �أو من
الأع�صاب املوجودة داخل الدماغ.
وتتنوع بني احلميدة واخلبيثة،
وترتبط خطورتها بح�سب نوعها
وموقعها يف الدماغ.
وي�شري موقع �سيدتي ان هناك
اعرا�ض لال�صابة باالورام الدماغية
تتمثل يف ال�شعور ب�آالم الر�أ�س
الذي ميكن ان توقظ ال�شخ�ص من
النوم يف فرتات الليل ومع الوقت
يتحول اىل �صداع مزمن لدى
ّ
�شخ�ص ال يعاين من داء ال�شقيقة
�أو من م�شكلة اجليوب الأنفية التي
تت�سبب ب�آالم يف الر�أ�س.
كما ي�شعر ال�شخ�ص امل�صاب
باورام دماغية بالغثيان والقيء
وغالب ًا ما ترتافق �آالم الر�أ�س
مع هذه احلالة بوترية يومية،
والتي تكون ناجتة عن �إرتفاع
�ضغط املياه ب�سبب وجود الورم
الذي يعمل على �إقفال جمرى دورة
املياه يف الدماغ.
وجود تغريات يف احلالة

املزاجية لل�شخ�ص امل�صاب
بالورم بحيث ي�صبح ال�شخ�ص
يتبدل �سلوكه
كئيب ًا وقلق ًا �أو
ّ
املعتاد في�صبح اكرث حركة ،قد
تكون جميعها م�ؤ�رشات على وجود
ورم دماغي.
حدوث نوبة �رصع قد تكون
ناجتة عن ورم يف الدماغ ،اىل
جانب ال�شعور بخلل حركي ي�ؤدي
اىل الإ�صابة املفاجئة بنوع واحد
�أو �أكرث من ال�شلل يف الأطراف
"اليدين �أو الأرجل" ،قد يكون �أي�ض ًا
م�ؤ�رشا على وجود ورم يف الدماغ،
عدم و�ضوح يف الر�ؤية" فقدان جزء
من وظائف الدماغ":الإزدواجية �أو
عدم الو�ضوح يف الر�ؤية ،والتي
قد ترتاجع ب�شكل تدريجي عندما
ي�صبح ال�ضغط املت�أتي من الورم
على ع�صب العني (مر�آة الدماغ)
�أقوى ،و�صو ًال اىل فقدان الب�رص يف
احلاالت املتقدمة،مع فقدان ال�سمع

العدد ()110

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

وال�شم والوعي والتعر�ض اىل
االغماء ،حدوث ت�شنجات مفاجئة
الارادية يف الكثري من الع�ضالت،
اال�صابة ب�ضعف الذاكرة والن�سيان
لكثري من اال�شياء  ،االح�سا�س
والرغبة
املتكرر
بالنعا�س
امل�ستمرة يف النوم .
وي�شري موقع طب تامي ان االورام
الدماغية ت�ستطيع �أن ت�رض اخلاليا
الع�صبية وتدمرها االمر الذي
ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض ع�صبية .كما
�أن الأورام ت�ؤدي �إىل التهاب يف
الدماغ ،تزيد ال�ضغط على اخلاليا

الدماغية �أو تزيد ال�ضغط داخل
اجلمجمة .جميع هذه الأمور ت�ؤدي
�إىل �أعرا�ض خمتلفة ومتعددة.
قد تكون حاالت �أورام الدماغ
عدمية الأعرا�ض ،وذلك �إذا ما

الأخر من �أورام الدماغ تنمو ببطء
وت�ؤدي �إىل �أعرا�ض مزمنة.
وي�ضيف موقع هيلز باور انه
اليوجد �سبب حمدد لال�صابة
باالورام الدماغية لكنه يورد بع�ض
العوامل التى ت�ؤدي اىل حدوثه منها
حدوث طفره جينيه ،او ا�ضطرابات
يف اجلينات ،العامل الوراثي
فهناك عدة �أمرا�ض وراثية تزيد
من خطورة الإ�صابة ب�أورام الدماغ
و�أهمها :الورام الليفي الع�صبي
(:)NF- Neurofibromatosis
هو مر�ض وراثي ي�ؤدي �إىل �أنواع
�أورام عديدة يف اجل�سم وخا�صةً
يف اجلهاز الع�صبي مما ي�ؤدي
لأورام الدماغ ،متالزمة فون هيبل
لينداو (Von Hippel-Lindau
 :)syndromeوهي متالزمة وراثية
ت�ؤدي �إىل �أورام يف �أع�ضاء عديدة
كالبنكريا�س ،الكلى ،العيون
والدماغ.
للمواد
كذلك
التعر�ض
الكيميائية امل�رسطنة واال�شعاعات
ببع�ض
اخلطرية،الإ�صابة
الفريو�سات اخلطرية مثل فريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة،اال�ستمرار
يف التدخني ،كرثة تناول الوجبات
ال�رسيعة وامل�رضة وعدم اتباع
نظام غذائي �صحي.
وي�ؤكد موقع طب تامي ان هناك
�أنواع من �أورام الدماغ ،م�شريا اىل
انه توجد عدة خاليا يف الدماغ،
وقد تن�ش�أ الأورام من جميع اخلاليا
املوجودة يف الدماغ .حيث �أنه
توجد اخلاليا الع�صبية ،اخلاليا

الدبقية -وهي اخلاليا امل�ساعدة
للخاليا الع�صبية وتكون يف جميع
�أنحاء اجلهاز الع�صبي -وخاليا
الغ�شاء املحيط بالدماغ .يتم
ت�صنيف �أورام الدماغ �إىل عدة
�أنواع وذلك وفق ًا لعدة معايري،
�أهمها نوع اخلاليا الذي ين�ش�أ
منها الورم الدماغي ،وكون
الورم �رسطاين �أو حميد (�أي غري
�رسطاين) .قد يكون النوع حميد ًا
ومن ثم يتحول ل�رسطاين يف بع�ض
الأحيان.
تختلف ن�سبة انت�شار �أورام
الدماغ وفق ًا للنوع اخلا�ص من
�أورام الدماغ ،حيث �أن بع�ض
الأورام تربز لدى �صغار ال�سن
والأطفال بينما تربز الأخرى لدى
كبار ال�سن.
و�أهم انواع اورام الدماغ هي:
• الورم الدبقي (:)Glioma
ين�ش�أ من اخلاليا الدبقية ،وله
عدة �أنواع تبع ًا لنوع اخللية التي
ين�ش�أ منها الورم .بع�ض الأورام

وهي �صورة �رسيعة قادرة على ك�شف
الورم الدماغي ،او اجراء �صورة
الرنني املغنطي�سي  :MRIوهي
�صورة يتم �إجرا�ؤها عند التثبت
من وجود ورم من خالل ال�صورة
ال�سابقة .وقادرة على حتديد �شكل
الورم وحجمه ومدى �إمتداده .ويف
بع�ض الأحيان من املمكن حتديد
ماهية الورم (حميد �أو خبيث) من
�شكله.
�سحب خزعة حيث يتم ا�ستخراج
العينة بوا�سطة حقنة خا�صة،
وبتوجيه الت�صوير الطبقي املرفق
العينة
تُ فح�ص
باحلا�سوب.
امل�ستخرجة من الورم حتت املجهر
يف املخترب ،ويتم حتديد نوع الورم،
مرحلته و�إذا ما كان �رسطاني ًا.
ُيعترب اختبار اخلزعة �أهم
االختبارات وله �أهمية يف حتديد
العالج املنا�سب للورم الدماغي
�أو �إ�ستئ�صال الورم باجلراحة :يتم
اللجوء �إليها يف  % 20-30من
احلاالت التي ال ميكن فيها حتديد

حميدة وبع�ضها �رسطانية� .أخطر
الأنواع و�أبرزها هو الورم الأرومي
الدبقي ( )Gliobalstomaوالذي
يظهر لدى �صغار ال�سن �أكرث من
غريهم.
ال�سحائي
الورم
•
( :)Meningiomaتُ �سمى الأغ�شية
املحيطة بالدماغ بال�سحايا.
الورم النا�شئ من هذا الن�سيج
ي�سمى الورم ال�سحائي .يربز
الورم ال�سحائي لدى كبار ال�سن،
خا�صةً بعد �سن الأربعني ،ويكون
غالب ًا غري �رسطانياًُ .يعترب الورم
ال�سحائي الأكرث �شيوعاً.
ال�شفاين
الورم
•
( :)Schwannomaورم ين�ش�أ من
خاليا �أخرى يف �أغ�شية الأع�صاب،
ويكون حميد ًا يف معظم احلاالت �إال
�أنه قد يتفاقم لي�صبح �رسطانياً.
• �أنواع �أخرى عديدة من �أورام
الدماغ قد تن�ش�أ من �أغ�شية الدماغ،
اخلاليا اللمفاوية� ،أو من الغدد
املوجودة يف الدماغ.
وي�شري موقع �سيدتي ان هناك
فحو�صات يجب اجراءها للت�أكد من
ا�صابة ال�شخ�ص بالورم منها �صورة
الطبق املحوري للدماغ :Scanner

ماهية الورم .فيتم �سحب خزعة
من الورم و�إر�سالها للمخترب� ،أو
�إ�ستئ�صال الورم بوا�سطة اجلراحة
و�إر�ساله للدرا�سة تبع ًا لعلم
الأمرا�ض.
عالج اورام الدماغ
يتطلب عالج �أورام الدماغ ح�سب
موقع طب تامي فريق من الأطباء
املخت�صني بعدة جماالت ،طبيب
الأع�صاب ،جراح الدماغ و�أخ�صائي
الأورام الدماغية .كما �أن عالج �أورام
الدماغ يتطلب فريق ًا خا�ص ًا للت�أهيل
بعد العالج.
يختلف عالج �أورام الدماغ تبع ًا
لنوع الورم ،كونه حميد ًا �أو
�رسطاني ًا ،حجمه ،مرحلة الورم
وانت�شاره .كما �أن جليل املري�ض
وحالته ال�صحية �أهمية يف حتديد
العالج.
توجد عدة �إمكانيات لعالج
�أورام الدماغ وت�شمل :املعاجلة
اجلراحية ،العالج بالأ�شعة ،العالج
الكيميائي.
على فريق الأطباء اختيار العالج
املنا�سب تبع ًا حلالة املري�ض .قد
يكون العالج واحد ًا من الإمكانيات �أو
عالج ًا ُم�شرتك ًا.
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العدد ()110

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يوفنتو�س يتفرغ ملهمته
يف اجلولة الثالثني من الدوري الإجنليزي املمتاز
الو�صافة ت�شعل ال�رصاع يف قمة مان�ش�سرت يونايتد وليفربول املحلية بعد النجاح يف
االمتحان الأوروبي

مل ي�سبق �أن غابت الإثارة عن قمة
مان�ش�سرت يونايتد ،وليفربول ،لكن لو
كنا يف حاجة لذلك ،ف�إن املناف�سة على
املركز الثاين يف الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم ،جتعل الأمر م�ضمونا.
ومع ابتعاد اجلار مان�ش�سرت �سيتي يف
ال�صدارة بفارق  16نقطة ،واحلاجة �إىل 4
انت�صارات حل�صد اللقب �سرتى جماهري
يونايتد� ،أن �إنهاء ليفربول املو�سم فوق
فريقها �سيزيد من �آالمها .وخ�رس يونايتد،
الذي يتقدم بنقطتني على ليفربول
�صاحب املركز الثالث ،مباراة قمة على
�أولد ترافورد بالهزمية � 2-1أمام �سيتي
يف دي�سمرب ،وهي اخل�سارة الوحيدة على
ملعبه هذا املو�سم .و�أحبط يونايتد
جماهريه يف بع�ض الأحيان هذا املو�سم،
و�أظهر ملحات من قدرته على حتويل
كفاءة العبيه �إىل لعب جماعي لكنه مل ي�ستطع احلفاظ على ذلك من �أجل املناف�سة على اللقب .وكان فريق املدرب مورينيو �سيئا
وت�أخر � 0 2-أمام مناف�سه كري�ستال باال�س ،املهدد بالهبوط يوم االثنني املا�ضي ،لكنه عاد وح�صد النقاط الثالث ،بف�ضل هدف يف
الدقيقة الأخرية من نيمانيا ماتيت�ش .ومن �أ�سباب افتقار �أداء يونايتد لل�سال�سة يف الفرتة الأخرية� ،صعوبة ت�أقلم �أليك�سي�س �سان�شيز
املن�ضم للفريق يف يناير املا�ضي ،و�أي�ضا عدم �سعادة الفرن�سي بول بوجبا ،بدوره يف خط الو�سط .ويخو�ض يونايتد مواجهة �صعبة
يف �إياب دور ال�ستة ع�رش لدوري �أبطال �أوروبا �ضد �إ�شبيلية بعد ثالثة �أيام من مواجهة ليفربول ،الذي �ضمن مكانه يف دور الثمانية
للبطولة القارية .ويدخل فريق املدرب يورجن كلوب املباراة ،بعد فوزه يف �آخر  3مباريات يف الدوري وهزمية واحدة يف �آخر  20مباراة
بامل�سابقة ،وتقا�سم العبه امل�رصي املت�ألق حممد �صالح �صدارة هدايف البطولة بر�صيد  24هدفا مع هاري كني مهاجم توتنهام .ويرى
ديان لوفرين ،مدافع ليفربول �أن مواجهة الغرمي يونايتد متثل حدثا ا�ستثنائيا .و�سيحاول �سيتي قطع خطوة �أخرى نحو اللقب عندما
يحل �ضيفا على �ستوك �سيتي يوم االثنني املقبل ،بينما ال ميلك �آر�سنال ،الذي ما زال يحاول التعايف من الهزمية �أمام برايتون،
رفاهية ال�سقوط مرة �أخرى عندما ي�ست�ضيف واتفورد يوم غد الأحد .ويحتاج ت�شيل�سي �صاحب املركز اخلام�س للفوز على باال�س
با�ستاد �ستامفورد بريدج ،لو �أراد االقرتاب من توتنهام �صاحب املركز الرابع ،الذي يحل �ضيفا على بورمنوث يوم غد الأحد.

يف اجلولة الـ  28من دوري الليجا الإ�سبانية
بر�شلونة ي�صارع ماالجا وعينه على قمة ت�شيل�سي
يتطلع فريق بر�شلونة لالقرتاب خطوة
نحو التتويج بلقب الدوري الإ�سباين لكرة
القدم ،عندما يواجه م�ضيفه ماالجا ،اليوم
ال�سبت ولكن �سي�ضع عينه على مواجهة
ت�شيل�سي يف دوري �أبطال �أوروبا .ويحل فريق
ت�شيل�سي �ضيفا على بر�شلونة يوم الأربعاء
املقبل ،يف �إياب دور ال�ستة ع�رش ،ويهدف
�إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة للحفاظ
على العبيه الرئي�سني لتلك املباراة ،خا�صة
و�أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل .1/1
ويغيب عن مباراة ماالجا �آندري�س �إنيي�ستا قائد
الفريق ،واملدافع نيل�سون �سيميدو للإ�صابة،
ولكن جريارد بيكيه تدرب ب�شكل طبيعي ،بعد
�أن تعافى من امل�شكلة التي عانى منها م�ؤخرا
يف الركبة .وتعر�ض ديني�س �سواريز لإ�صابة
يف الفخذ الأربعاء املا�ضي يف مباراة ك�أ�س
ال�سوبر الكاتالوين ،التي فاز بها بر�شلونة
على �إ�سبانيول  4ـ  2بركالت الرتجيح بعدما تعادال �سلبيا .ومنح فالفريدي راحة لنجوم الفريق من بينهم ليونيل مي�سي وفيليب
كوتينيو ولوي�س �سواريز ،ا�ستعدادا للمناف�سات املقبلة ،حيث ي�سعى بر�شلونة القتنا�ص الثالثية للمرة الثالثة يف تاريخه بعد الفوز
بالدوري الإ�سباين والك�أ�س بجانب دوري �أبطال �أوروبا يف  2009و .2015ورمبا يقوم فالفيدري بعمل عملية التدوير بني الالعبني مرة
�أخرى للحفاظ على بع�ض النجوم للمعرتك الأوروبي ،خا�صة و�أن بر�شلونة مل يهزم يف الدوري حتى الآن كما �أنه يت�صدر جدول الرتتيب
بفارق ثماين نقاط عن �أقرب مالحقيه �أتلتيكو مدريد .وينتظر �أن يواجه بر�شلونة مباراة �صعبة خا�صة و�أن فريق ماالجا �سيقاتل للنجاة
من الهبوط ،ال�سيما و�أنه يبعد عن منطقة الأمان بفارق ثماين نقاط .ويف املو�سم املا�ضي ،متكن ماالجا من حتقيق الفوز على بر�شلونة
 2ـ  ،0وهو ما �أبعد الفريق الكتالوين عن �سباق املناف�سة على اللقب ،ولكن من �سجال الهدفني� ،ساندرو رامرييز وجوين ،رحال عن
الفريق .ويف مباريات �أخرى ،ي�ست�ضيف �إ�شبيلية فريق فالن�سيا اليوم ال�سبت �أي�ضا يف مباراة �ستلعب دورا كبريا يف حتديد من منهما
�سيحتل مركزا ي�ؤهل للعب يف دوري �أبطال �أوروبا .وميكن لفالن�سيا ،الذي يحتل املركز الرابع بفارق  4نقاط عن �إ�شبيلية �صاحب
املركز اخلام�س� ،أن يح�سم تواجده يف املربع الذهبي �إذا تفادى الهزمية يف هذه املباراة .وي�ست�ضيف �أتلتيكو مدريد فريق �سيلتا فيجو
يوم غد الأحد ،ولكن يبدو �أن مهمة الأول هذا املو�سم انح�رصت يف البقاء �أمام ريال مدريد� ،صاحب املركز الثالث ،حيث يتفوق عليه
بفارق �سبع نقاط ،بدال من ال�رصاع مع بر�شلونة على لقب الدوري .وا�ستعاد الريال م�ستواه وثقته ،بالتغلب على باري�س �سان جريمان
يوم الثالثاء املا�ضي ،والت�أهل لدور الثمانية بدوري �أبطال �أوروبا ،قبل مواجهة م�ضيفه �إيبار اليوم ال�سبت .وميكن جلاريث بيل ،الذي
جل�س على دكة البدالء �أمام باري�س �سان جريمان� ،أن يعود للت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق ،خا�صة و�أن املدرب زين الدين زيدان �أكد على
�أن بيل له دور مهم مع الفريق .ويف بقية مباريات هذه اجلولة ،يلعب جريونا مع ديبورتيفو الكورونا وخيتايف مع ليفانتي و�إ�سبانيول
مع ريال �سو�سييداد وال�س باملا�س مع فياريال و�أتلتيك بيلباو مع ليجاني�س و�أالفي�س مع ريال بيتي�س.

جنح يوفنتو�س يف اختباره الأوروبي

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز

بعد ح�سم مهمته ال�صعبة يف الدوري

ال�سبت  10مار�س
مان�ش�سرت يونايتد * ليفربول 15:30
18:00
برايتون
�إيفرتون *
نيوكا�سل يونايتد * �ساوثهامتون 18:00
و�ست هام يونايتد * برينلي 18:00
و�ست بروميت�ش �ألبيون * لي�سرت �سيتي 18:00
هيدير�سفيلد تاون * �سوانزي �سيتي 18:00
ت�شيل�سي * كري�ستال باال�س 20:30
الأحد  11مار�س
واتفورد 16:30
*
�آر�سنال
بورمنوث * توتنهام هوت�سبري 19:00
الإثنني  12مار�س
�ستوك �سيتي * مان�ش�سرت �سيتي 23:00

بهدفني مقابل هدف ،وال�صعود �إىل

الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل

املحلي .وفاز اليويف يوم الأربعاء
املا�ضي على ملعب توتنهام الإجنليزي
 ،1 / 2بعد انت�صاره على �ضيفه الت�سيو

�/ 1صفر يوم ال�سبت املا�ضي ،بالدوري

الإيطايل .وتعرث يوفنتو�س لنحو �ساعة
يف لندن ،ولكن الأرجنتيني جونزالو
هيجواين ومواطنه باولو ديباال �سجال

هدفني يف غ�ضون ثالث دقائق ليقودا

الفريق الإيطايل للفوز على توتنهام
دور الثمانية الأوروبي .ولعب الت�سيو
ب�شكل جيد �أمام يوفنتو�س ،قبل �أن
يقتحم ديباال منطقة اجلزاء ويخطف

هدف الفوز القاتل يف الوقت بدل
ال�ضائع .ورمبا كانت حلظة ت�سجيل

ديباال للهدف القاتل مف�صلية يف م�صري

يوفنتو�س مع لقب الدوري املحلي� ،إذ
جاء الفوز املثري على الت�سيو قبل

�ساعات قليلة من هزمية نابويل �أمام
�ضيفه روما  .4 /2ويحتل يوفنتو�س
املركز الثاين يف جدول ترتيب الدوري

الإيطايل بفارق نقطة واحدة عن
نابويل املت�صدر ،ولكن الفريق لديه

مباراة م�ؤجلة �أمام �ضيفه �أتاالنتا يوم
الأربعاء املقبل .ويلتقي يوفنتو�س

يوم غد الأحد مع �ضيفه �أودينيزي ،يف
الوقت الذي يخو�ض فيه نابويل مباراة
�أكرث �صعوبة �أمام م�ضيفه �إنرت ميالن

�صاحب املركز اخلام�س ،والذي يتطلع

ال�سبت  10مار�س
* ريال مدريد
�إيبار
فالن�سيا
*
�إ�شبيلية
* ليفانتي
خيتايف
* بر�شلونة
ماالجا
الأحد  11مار�س
�إ�سبانيول * ريال �سو�سييداد
�أتلتيكو مدريد * �سيلتا فيغو
* فياريال
ال�س باملا�س
�أتلتيك بيلباو * ليجاني�س
الإثنني  12مار�س
ديبورتيفو �أالفي�س * ريال بيتي�س

15:00
18:15
20:30
22:45
14:00
18:15
20:30
22:45
23:00

الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت  10مار�س
هيال�س فريونا * كييفو فريونا
الأحد  11مار�س
* بينفينتو
فيورنتينا
* �أتالنتا
بولونيا
يوفنتو�س * �أودينيزي
* ميالن
جنوى
* الت�سيو
كالياري
* �سبال
�سا�سولو
كروتوين * �سامبدوريا
انرت ميالن * نابويل

22:45
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
22:45

لإنهاء م�سريته ال�سلبية والتقدم للمربع
الذهبي من �أجل

�إحياء فر�صة الت�أهل
لدوري �أبطال �أوروبا
يف املو�سم املقبل.
ويحتل روما املركز
الثالث

بجدول

الرتتيب بفارق 16
نقطة عن ال�صدارة،

وي�أتي الت�سيو يف
املركز الرابع بفارق

نقطة عن روما و�إنرت يف املركز اخلام�س بفارق نقطتني عن نادي العا�صمة.
ويلتقي فريونا مع كييفو يف مباراة ديربي اليوم ال�سبت .ويلعب يوم غد

الأحد فيورنتينا مع �ضيفه بينيفينتو والت�سيو مع كالياري وميالن مع جنوى

و�سامبدوريا مع كروتوين وبولونيا مع �أتاالنتا و�سا�ساولو مع �سبال.
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العدد ()110

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

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

�ضمن اال�سبوع االول من بطولة االقليم االو�سط لكرة القدم

ً
ا
جمدد
امل�صري �صالح �أف�ضل العبي الربميريليج عجلة املناف�سات الكروية تتوا�صل بوترية عالية على درة املالعب

فاز حممد �صالح ،جنم ليفربول،
بلقب �أف�ضل العب يف الربميريليج ،عن
فرباير املا�ضي.
و�سجل اجلناح امل�رصي ،يف جميع
م�شاركاته الثالث بالدوري ،ال�شهر
املا�ضي ،و�ساعدت �أهدافه الأربعة
الريدز ،على حتقيق فوزين وتعادل.
وتوج �صاحب الـ 25عاما باجلائزة،
متفوقا على كل من� ،سريجيو �أجويرو
(مان�ش�سرت �سيتي) ،مو�سى دميبلي
(توتنهام) ،با�سكال جرو�س (برايتون)،
�إيدين هازارد (ت�شيل�سي) ،جلني موراي
(برايتون)� ،شريدان �شاكريي (�ستوك
�سيتي).
ويف هذا ال�صدد ،قال الدويل امل�رصي،
الذي فاز بذات اجلائزة ،يف نوفمرب
املا�ضي" :من اجليد الفوز مرة �أخرى..
دائما،
لكن يف النهاية �أقول �إنني �أحاول
ً
م�ساعدة الفريق للح�صول على النقاط
الثالث ،ليكون يف مركز �أف�ضل بجدول
الرتتيب".
وتابع" :هذا �أهم �شيء ..هذه اجلائزة
�شيء فردي ،لكن بالت�أكيد من اجلميل
الفوز بها مرة �أخرى".
ويتح�رض �صالح ليونايتد يف �أف�ضل
حال ال �سيما عقب م�ساهمته يف ت�سجيل
� 4أهداف ومنح متريرتني حا�سمتني
مل�صلحة ناديه ليفربول ،علما ً ب�أنها
املرة الثانية التي يفوز فيها "الفرعون
ال�صغري" بهذه اجلائزة ال�رشفية بعد

�شهر نوفمرب العام املا�ضي.
ويحلّ ليفربول �ضيفا ً على مان�ش�سرت
يونايتد على ملعب �أولدترافورد اليوم
ال�سبت �ضمن املرحلة الثالثني.
وجنح �صالح يف زيارة �شباك الأندية
اخلم�سة الكبرية يف الدوري حتى الآن
لكنه ف�شل يف الت�سجيل يف مرمى
مان�ش�سرت يونايتد خالل لقاء الذهاب
على ملعب �أنفيلد يف �أكتوبر املا�ضي
الذي انتهت بالتعادل ال�سلبي.
وقال �صالح الذي يت�صدر ترتيب
الهدافني بالت�ساوي مع مهاجم توتنهام
هاري كاين بر�صيد  24هدفا ً يف حديث
ل�شبكة "�سكاي" الربيطانية "�أحاول
الت�سجيل يف كل مباراة �أخو�ضها .لقد
فكرت بهذا الأمر (الت�سجيل يف مرمى
مان�ش�سرت يونايتد) و�أنا �أتطلع قدما ً
خلو�ض تلك املباراة ل ّأن مان�ش�سرت
يونايتد هو الفريق الوحيد بني ال�ستة
أ�سجل يف مرماه".
الأوائل الذي مل � ّ
و�أو�ضح" :لكن دافيد دي خيا حار�س
رائع وهو الوحيد الذي مل �أ�سجل يف مرماه
من بني حرا�س فرق املقدمة و�س�أحاول
تغيري ذلك".
هذا وتوج مدرب فريق برايتون
كري�س هوتون بلقب �أف�ضل مدرب
ل�شهر فرباير بالدوري االجنليزي
املمتاز.
وحاز العب توتنهام الكيني فيكتور
وانياما على جائزة �أف�ضل لل�شهر.

توا�صلت ع�رص يوم اخلمي�س مناف�سات
بطولة االقليم االو�سط لكرة القدم
ملو�سم 2017/2018م  ،ب�إجراء ثالث
مباريات .
اليوم الكروي الذي �إنطلق بداية من
الثانية ع�رش ظهرا مبنا�سبة اليوم العاملي
للمر�أة � ،إنطلقت مبواجهة قزاباندا
واربعتي ا�سمرا .
فريق قزاباندا الذي غريه جلده عما
كان عليه باملو�سم املا�ضي الذي �أنهاه
خام�سا  ،كان املبادر يف �إفتتاح ال�سجل
التهديفي بعد خم�س دقائق فقط من
�صافرة احلكم االوىل عرب العبه �أفورقي
زايد.
وبحلول الدقيقة ال�سابعة والثالثني
�أدرك الالعب �سلمون برهي التعادل
لفريقه اربعتي ا�سمرا ال�صاعد حديثا
مل�صاف الدرجة االوىل  ،لينتهي ال�شوط
االول دون غالب �أو مغلوب.
يف احل�صة الثانية � ،أعاد الالعب
باولو�س يوهن�س فريقه قزاباندا مرة
�أخرى اىل املقدمة بت�سجيله الهدف
الثاين يف اللقاء بحلول الدقيقة الرابعة
واخلم�سني  ،قبل �أن يعزز �سيم�ؤون
�أ�سمال�ش الغلة التهديفية بالهدف
الثالث بعد ذلك باربعة دقائق فقط.
ويف الدقيقة الثامنة وال�سبعني كان
املوعد مع الهدف الثاين لفريق اربعتي
ا�سمرا بطل الدرجة الثاين يف املو�سم
املا�ضي  ،لكن مل يبعد عنه �شبح الهزمية
االوىل له هذا املو�سم ومل مينع من
حتقيق قزاباندا االنت�صار االول بثالثة
اهداف لهدفني.
ويف اللقاء الثاين تقابل فريقا �سقن

للبناء و�رشكة �سمبل  ،ب�أمال وطموحات
متماثلة  ،ت�ستهدف العالمة الكاملة يف �أول
االختبار.
وبكر فريق فريق �سقن للبناء بافتتاح
ال�سجل التهديفي بحلول الدقيقة التا�سعة
ع�رش بوا�سطة العبه حنب هبتوم من كرة
ر�أ�سية  ،وبنف�س الطريقة رد عليه �سعيد
طعوم حمرزا هدف التعادل لفريق �سمبل.
عقب ذلك حافظ الفريقان على نتيجة
التعادل وتنتهي املواجهة بهدف مقابل
هدف.
هذا ويف الرابعة ع�رصا  ،د�شن حامل لقب
البطولة العا�صمية يف العام فريق دندن
حملة الدفاع عن لقبه من خالل مواجهة

ال�صاعد حديثا لدوري اال�ضواء فريق
ترافولو.
ومل ي�ضيع الالعب يوهانا نقو�سي زمنا
طويال ليفتتح ال�رشبط التهديفي لفريقه
دندن هذا املو�سم  ،م�سجال الهدف االول
له ولفريقه بحلول الدقيقة اخلام�سة ،
وهو الهدف الذي �ضمن لفريقه اخلروج
اىل ا�سرتاحة مابني ال�شوطني متقدما
بهدف نظيف.
ويف ال�شوط الثاين  ،ا�ستمرت ماكينة
�أهداف حامل اللقب بالطريقة املثلى ،
وا�ضاف الهدف الثاين عن طريق اجلناح
االمين �أبيل عقباي  ،لينتهي اللقاء
بهدفني دون مقابل ويحقق النقاط
الثالث االول له هذا املو�سم.

اجلزائري يرتك م�صريه مع لي�سرت �سيتي معلقا

حمرز يرف�ض ت�أكيد بقائه مع لي�سرت �سيتي من عدمه

عرب ت�صويت اجلمهور

كري�ستيانو رونالدو الأف�ضل يف دوري الأبطال

�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا"� ،أم�س اجلمعة ،ح�صول كري�ستيانو
رونالدو ،جنم ريال مدريد ،على لقب
العب الأ�سبوع ،يف دوري �أبطال �أوروبا ،عرب
ت�صويت اجلمهور.
وحل النجم الربتغايل يف املركز الأول،
بعدما ح�صل على  55%من الأ�صوات ،فيما
جاء جيم�س ميلرن ،العب ليفربول ،يف املركز
الثاين بـ ،25%وجونزالو هيجواين ،مهاجم
يوفنتو�س ،يف املركز الثالث بـ ،15%ثم
لريوي �ساين ،العب مان�ش�سرت �سيتي ،يف
املركز الرابع بـ.4%
وا�ستطاع "الدون" �إحراز هدف ريال
مدريد الأول ،يف �شباك باري�س �سان

جريمان ،خالل املباراة التي جمعتهما على
ملعب حديقة الأمراء ،الثالثاء املا�ضي،
حيث ت�أهل الفريق امللكي لربع النهائي،
بعد الفوز بنتيجة .2-1
كما يت�صدر كري�ستيانو رونالدو ،ترتيب
هدايف البطولة ،حتى الآن ،بر�صيد ً 12
هدفا.
وقد جنح الربتغاىل رونالدو يف معادلة رقم
الهولندى رود فان ني�ستلروى ،املهاجم
ال�سابق لفريقي ريال مدريد ومان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي  ،بالت�سجيل يف  9مباريات
متتالية يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم ،وذلك بعدما �سجل مرة �أخرى هدفا ً
يف مرمى نادي باري�س �سان جريمان.

رف�ض اجلناح الدويل اجلزائري يف
�صفوف لي�سرت �سيتي �أول اخلمي�س
الت�أكيد ما اذا كان �سيبقى �أم ال مع
الفريق يف نهاية املو�سم احلايل ،م�شرياً
�إىل �أن عالقته مع ناديه جيدة.
وغاب حمرز عن التدريب ملدة  10ايام
بعد اقفال �سوق االنتقاالت ال�شتوية
اثر رف�ض لي�سرت التخلي عنه ل�صالح
مان�ش�سرت �سيتي ،لكنه عاد و�شارك مع
فريقه و�سجل للمرة االوىل بعد عودته
هدف التعادل يف مرمى بورمنوث من
ركلة حرة مبا�رشة نفذها بحرفنة عالية.
وقال حمرز �أف�ضل العب يف الدوري
االنكليزي املمتاز مو�سم 21015-
 2016عندما قاد فريقه اىل لقب
تاريخي يف الدوري املحلي" ،يف عامل كرة
القدم ،ي�أتي الالعبون ويذهبون ،ال اريد
القول ما اذا كنت �س�أبقى او �س�أرحل".
وتابع "نتكلم دائما انا والنادي،

كل �شيء ي�سري ب�شكل جيد ،وبالتايل
�سرنى ماذا �سيح�صل خالل ال�صيف .يف
الوقت احلايل انا العب يف �صفوف لي�سرت
�سيتي".
ودافع حمرز عن قراره باالعتكاف
لب�ضعة ايام ،لكنه زعم بان االنتقال اىل
�سيتي �سيكون "عملية جيدة" الي العب

بداية من ال�صيف املقبل

اذا ما اعادوا اظهار رغبة بخدماته.
وقال حمرز "ابتعدت عن املكان النني
اردت احل�صول على بع�ض الوقت لكي
افكر باالمور ،كان الو�ضع �صعبا للغاية.
االنتقال اىل مان�ش�سرت �سيتي هو �أمر جيد
للجميع ،لكنه ا�صبح من املا�ضي .لقد
ا�صبح االمر ورائي".

�سان جريمان يتخذ اخلطوة الأوىل نحو التعاقد مع كونتي
ك�شفت تقارير �صحفية ،عن حترك
نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
للتعاقد مع الإيطايل� ،أنطونيو كونتي،
املدير الفني احلايل لت�شيل�سي
الإجنليزي ،خلالفة الإ�سباين �أوناي �إميري،
بداية من ال�صيف املقبل.
ووفقا ل�صحيفة "ليكيب" الفرن�سية،
ف�إن �سان جريمان توا�صل مع �شقيق
كونتي ،يف خطوة �أوىل يف طريق
املفاو�ضات معه.
و�أو�ضحت �أن النادي الباري�سي ال يريد

االنتظار ،وبد�أ يف البحث عن خليفة �إميري،
ليقود الفريق بداية املو�سم املقبل.
و�أ�ضافت �أن توا�صل �سان جريمان،
مع �شقيق املدرب الإيطايل ،جاء يف ظل
اقرتابه من الرحيل عن الإدارة الفنية
لت�شيل�سي بنهاية املو�سم.
وودع �سان جريمان ،مناف�سات بطولة
دوري �أبطال �أوروبا ،من دور الـ 16بعد
ذهابا
الهزمية �أمام ريال مدريد الإ�سباين
ً
إيابا بنتيجة (.)2-1
بنتيجة ( ،)3-1و� ً
و�أ�شارت �أن النادي لن يقوم بتمديد

عقد �إميري ملو�سم �إ�ضايف ،بعد ف�شله يف
الو�صول بالفريق �إىل ن�صف النهائي.
وت�ضم الئحة املر�شحني ،لتدريب
باري�س �سان جريمان ،كل من لوي�س
�إنريكي ،و�أنطونيو كونتي� ،إ�ضافة �إىل
مدرب الفريق ال�سابق ،كارلو �أن�شيلوتي.
و�أكدت �إذاعة "�أر �أم �سي" ،تف�ضيل
امل�سئولني يف النادي الباري�سي ،ملدرب
توتنهام احلايل ،ماوري�سيو بوكيتينو،
الذي �سبق و�أن مثّل الفريق خالل م�سريته
كالعب.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

بع�ض املالمح من االحتفال باليوم العاملي للمر�أة ا�صطباحة

تعجبني الأرواح الراقية التي
حترتم ذاتها وحترتم الغري تتحدث
بعمق ،تطلب ب�أدب ،متزح بذوق،
تعتذر ب�صدق ،وترحل بهدوء ..

ق�صة وعربة

ن�رشت غارديان الربيطانية تقريرا مطوال مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة،
و�ألقت ال�ضوء على بع�ض الفعاليات يف العامل احتفاء بهذا اليوم.

حلم يحول فتاة
�إىل مليونرية
عادة ما تكون املنامات مفزعة �أو
�سارة ،لكنها نادر ًا ما تثمر عن نتائج
حقيقة يف الواقع؛ �إذ تظل جمرد حلم
جميل �أو كابو�س ،لكن ما ح�صل مع هذه الفتاة الأ�سرتالية كان خمتلف ًا متاما؛ً
حيث حلمت �أثناء نومها ب�أن �أ�سنانها تت�ألق من �شدة البيا�ض ،وت�سبب هذا احللم
الب�سيط يف حتول هذه الفتاة ملليونرية ،بعدما حولت حلمها �إىل فكرة نفذتها
يف الواقع ومكنتها من جني ماليني الدوالرات خالل � 3أعوام.
وبح�سب �صحيفة “ديلي ميل” قررت ال�شابة “�ألي�سون �إيدغان” العمل يف جمال
أرباحا تقدر مباليني الدوالرات يف مدة زمنية وجيزة.
تبيي�ض الأ�سنان ،وجنت �
ً
و�أ�س�ست “�ألي�سون” �رشكة لعالج الأ�سنان وتبيي�ضها يف مدينة �سيدين الأ�سرتالية،
وازدهر عملها وجنت �أرباح ًا طائلة .وت�ستقبل “�ألي�سون” يف �رشكتها حوايل 500
�شخ�ص �أ�سبوع ًيا ،وتتقا�ضى حوايل  300دوالر على تبيي�ض الأ�سنان لل�شخ�ص
الواحد.
كما وتو�سعت �رشكة “�ألي�سون” وزاد انت�شارها يف عدة مدن �أ�سرتالية مثل
ميلبورن وبريث وبريزبني ،بالإ�ضافة ملدينة �سيدين.

يغطون �أج�سادهم بالطني يف �شوارع الربازيل

�إذا حدث وزرمت مرة مدينة كوروكا الربازيلية يف �شهر فرباير ،فتجدون �آالف
املواطنني يقومون بتغطية �أج�سادهم بالطني! وي�أتي ذلك �ضمن احتفاالت كرنفال
كوروكا التقليدي!..

الغاز مع اجوبتها

* ما هو ال�شي الذي لي�س ب�إن�سان وال
حيوان و ال جماد ؟
نبات
* ما هو الذي يلف حول الغرفه دون �أن يتحرك ؟
احلائط
* ما هو الذي خلف الكلب �أينما ذهب ؟
ذيله
* يوجد يف ا�سرتاليا و امريكا و اوروبا و ال يوجد يف �آ�سيا  ..فما هو؟
حرف الراء
* قطعه وراء جبل التقطت كل خرب  ..فما هي ؟
االذن
* ما هو �آخر الدنيا ؟
حرف الألف

الكنز املدفون
يروى ب�أن رج ً
ال عجوز ًا لديه �أربعة
�أبناء يف ريعان �شبابهم ولكنهم ك�ساىل
ال يقومون ب�أي عمل ويعتمدون على
والدهم يف ك�سب العي�ش ،مع مرور
الأيام بد�أت �صحة الرجل العجوز
بالرتاجع و�أ�صبح طريح الفرا�ش.
على الرغم من معاناة العجوز من
املر�ض والأمل �إال �أنَّ ه مل يفكر �إال يف
م�ستقبل �أبنائه ،حيث �أنَّ ه قلق لكونهم
ك�ساىل ال يتقنون �أي عمل ،لذلك
حاول الرجل العجوز �أن ين�صحهم كي
يبحثوا عن عمل يقتاتون منه ولكنهم
مل ي�ستمعوا له.
مع مرور الأيام �شعر العجوز ب� َّأن
�ساعته قد اقرتبت و� َّأنه �سوف يفارق
احلياة يف �أي حلظة ،لذلك عزم على
�أن يجرب �أبنائه على العمل ويظهر لهم
�أهميته ،لذلك طلب العجوز من �أبنائه
االجتماع حوله و�أخربهم ب�أنَّ ه ميتلك
�صندوق ًا مليئ ًا بالذهب واملجوهرات
قد قام بدفنه يف الأر�ض التي حتيط
باملنزل ولكنه ن�سي املكان املحدد
الذي دفن به ال�صندوق.
يف بداية الأمر �شعر الأبناء بال�سعادة
الكبرية ولكنهم �رسعان ما �أحبطوا
لكونهم ال يعلمون مكان ال�صندوق
بالتحديد ،بعد عدة �أيام فارق
العجوز احلياة ،وقرر الأبناء بدء
احلفر يف الأر�ض للبحث عن ال�صندوق
لكن بائت جميع حماوالتهم بالف�شل
حيث مل يظهر �أي �أثر لل�صندوق.
يف �أحد الأيام الحظ واحد من الفتية
ب� َّأن هناك بقعه من الأر�ض خمتلفة
ومل يتم حفرها ،لذلك جمع �إخوانه
و�أخربهم ب� َّأن ال�صندوق قد يكون �أ�سفل
هذه البقعة� ،سارع الإخوة الأربعة
باحلفر وقاموا بحفر حفرة عميقة
ولكن دون جدوى مل يظهر ال�صندوق،
وبدال من ذلك بد�أت املياه تخرج من
هذه احلفرة.
جل�س الأخوة بالقرب من احلفرة
حمبطني لعدم متكنهم من العثور على
ال�صندوق ،ويف تلك اللحظة مر بهم
�أحد الفالحني ون�صحهم بزرع الأر�ض
التي قاموا بحفرها ،وبالفعل �أ�ستمع
الأخوة للن�صيحة وقاموا بزارعة
الأر�ض وا�ستغالل املياه التي خرج،
مع مرور الأيام بد�أت املحا�صيل
بالنمو وبد�أوا ببيعها وجني املال،
ويف النهاية �أدركوا ب�أن الكنز الذي
�أراد والدهم �أن يجدوه هو العمل من
اجل ك�سب الرزق.

هم�سات اليوم...
* ال تت�صنع رمبا تكون عفويتك
�أجمل
* �س�ؤال هل انت وعقلك يف نف�س
العمر
* ع�شّ وحيد ًا ولي�س متوحد ًا ،ع�شّ
كبري ًا ولي�س ُمتكرب ًا
* لو كان للنوايا �صوت لف�ضحت
رّ
الب�ش .
* احيان ًا تكون �أف�ضل ردة فعل �أال
تفعل �شيئ ًا �أبدا..

�أطباء يرف�ضون زيادة رواتبهم
لأجل دعم قطاعات �أخرى!!..

وقع �أكرث من
 500طبيب ومقيم
بالإ�ضافة �إىل 150
طالبا يدر�سون يف
كليات الطب على
خطاب يحتجون من
خالله على زيادة
رواتبهم.
الذي ّ
اطلعت عليه
“�سي �إن بي �سي” –
بيانا من الأطباء
مفاده “ :نحن �أطباء مقاطعة (كيبك) ن�ؤمن ب�رضورة وجود منظومة عامة قوية،
ونعار�ض الزيادة التي ُ�أقرت م�ؤخرا على رواتبنا ومت التفاو�ض عليها من جانب
احتادات العاملني يف القطاع الطبي”.
ويرى الأطباء املحتجون وفقا ملا نقل التلفزيون العربي الكندي �أن هذه
الزيادة كبرية للغاية وال ميكنهم قبولها يف الوقت الذي يعاين فيه مر�ضى
و�أطقم متري�ض.
و�أ�ضاف الأطباء �أن الزيادات يف رواتبهم �صادمة لأن اطقم التمري�ض والعاملني
الآخرين يف القطاع الطبي يواجهون �صعوبات يف العمل كما يعاين بع�ض
املر�ضى من �ضعف اخلدمات املقدمة �إليهم.
ون�صح الأطباء ب�رضورة �إعادة توزيع املوارد الطبية ب�شكل �أف�ضل و�أكرث عدال
يف مقاطعة “كيبك” لتطوير القطاع ال�صحي وتلبية احتياجات املر�ضى.
ومن اجلدير بالذكر �أن الطبيب يف كندا يح�صل على راتب متو�سطه � 339ألف
دوالر كندي �سنويا من قبل احلكومة.

برجك اليوم!..

برج احلمل� /سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم ،ولكن
ال داعي للتوتر �إذا كنت قادرًا على �إظهار املعرفة ال�سليمة.
�س ُتخترب � ً
أي�ضا يف حياتك اخلا�صة ،ويف هذه احلالة ،يجب عليك
الدفاع عن وجهة نظرك .ال تفقد تركيزك على الهدف
احلقيقي ،حتى مع وجوب اتخاذ قرارات �صعبة .ميكنك
التغلب على �أي م�شكلة �صحية بالراحة ،فاحلياة لي�ست مناف�سة
ً
جاهدا لكي تفوز.
– ال يجب �أن حتارب
برج الثور /طاقتك معدية للآخرين ،كما �أن الوقت منا�سب لتنفيذ �أفكار جديدة .القرارات التي
كنت قد �أرج�أتها حتى الآن قد تكون هامة ً
جدا بالن�سبة لك  .لكن على الرغم من طاقتك ،يجب �أن ال
تت�صرف بت�سرع و�أن تكون على دراية تامة بعواقب �أفعالك .فكر يف الأمور بعناية وبهدوء.
برج اجلوزاء /ال يبدو �أن جبال امل�شكالت واال�ضطرابات اليومية يف طريقها �إىل التال�شي .كن
حازمًا وحاول ا�ستعادة ر�أيك فيما هو مهم ،و�إال قد تعاين من انتكا�سات دائمة .وازن الأمور بعناية،
وفكر يف الأهداف التي تريد حتقيقها عن جد وتلك التي يجب التغا�ضي عنها� .إذا ا�ستطعت تنفيذ
ذلك ،ف�سوف جتد � ً
أي�ضا �أن احللول �أ�صبحت �أ�سهل.
برج ال�سرطان /تعتقد اليوم �أن العلم يدور حولك ،ولكن من هم حولك يرون الأمور بطريقة
خمتلفة ،فال تتعجب �إن �أ�صبت بخيبة �أمل .اخف�ض من توقعاتك قلي ًال وفكر يف احتياجات الآخرين،
أعداء نتيجة لهذا ال�سلوك الأناين ،و�سوف يتحا�شى �أ�صدقا�ؤك وعائلتك التعامل
و�إال ف�سوف تخلق � ً
معك ب�شكل ملحوظ .تخلق الأنانية امل�شكالت دائمًا على املدى الطويل.
برج الأ�سد� /أنت حتمل حم ًال ثقي ًال من امل�شكالت؛ ابد�أ بتخفيف الأثقال عن كاهلك ،و�إال ف�سوف
ت�ستمر امل�صاعب يف الزيادة .يجب �أن ت�صل �إىل ا�سرتاتيجية يف التعامل مع التحديات املهنية واخلا�صة
بدون �إ�ضاعة الكثري من الطاقة يف نف�س الوقت .لكن ال ت�ضيع الكثري من الوقت يف التفكري .فكل يوم
ً
مبا�شرة دون ت�أجيل.
مير هو يوم مفقود من العمر .لقد حان الوقت ملواجهة الأمور
برج العذراء /يف املجمل� ،أنت متر بفرتة ا�ستقرار ،وب�إمكانك الآن البدء يف �أعمالك بذهن �صايف
و�صحة جيدة .يف نف�س الوقت� ،سوف ت�ستمتع بيوم حيوي ،لكن يجب التفكري يف �أن الأ�شياء لن تظل
هكذا �سهلة بال نهاية .يجب �أن تعمل على ت�أمني جناحك الآن حتى تقوي موقفك يف امل�ستقبل.
برج امليزان /ي ُـتنب�أ باقرتاب وقوع م�شاكل غري متوقعة وحتفيزك على حلها �أ�صعب من املعتاد ،فال
تي�أ�س و�أعرث على بدائل .ت�ساءل � ً
أي�ضا �إىل �أي درجة �ست�أثر تلك امل�شاكل �سلبيًا عليك �شخ�صيًا .من
الأف�ضل االنتظار وال�سماح ب�أن جتد امل�شاكل طريقها �إىل احلل مبفردها.
برج العقرب /خ�ص�ص الفرتة القادمة لإعادة االت�صال ب�أفراد عائلتك ،فانغما�سك وم�شاركتك يف
حوارات مع �أفراد العائلة �سيلقى ا�ستح�سان وترحاب حار من اجلميع .اذا كان هناك �أي خالفات عائلية
مل ت ُـحل بعد ،فهناك تنب�ؤ ب�أن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وح�سم الأمور.
برج القو�س� /سوف حت�صل على ال�سكينة وال�صفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما .من خالل تلك
القوة الداخلية ،ف�أنك تنبع منك الثقة والنزاهة� .سوف يطلب منك �أ�صدقائك املقربني �أو زمالئك
بالعمل امل�ساعدة والعون ،فال تت�أخر عن تقدمي امل�ساعدة قدر الإمكان ،دون االن�شغال عن �سعيك
لتحقيق �أهدافك.
برج اجلدي /ا�ستفد �إىل �أق�صى درجة من جميع الفر�ص ل ُت ْد ِخل روحً ا جديدة �إىل �أفكارك
وخططك .احلديث مع الأ�صدقاء �أو الزمالء وتغيري نظرتك اخلارجية للأمور قد يكون ً
مفيدا .كن
منفتحً ا للتجارب والأفكار اجلديدة التي ُت َقدم لك ،ولكن ال تنقاد ً
بعيدا عن م�سارك الأ�صلي .يجب
ً
�صادقا مع ذاتك.
�أن تظل
ً
برج الدلو /كل �شيء �سهل يف الوقت احلايل و�أنت ت�ستمتع حقا بالأمور التي تقوم بها� .سوف ترتك
� ً
أي�ضا ورائك �أثر من اجلاذبية الإيجابية .ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم حولك ويبوحون لك
ب�أفكارهم .لكن ال تكن مغرورًا – ا�شرتك يف امل�شروعات املختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخ�ص
خططك اخلا�صة.
برج احلوت /روح الفريق التي تتمتع بها وا�ضحة اليوم لأنك ت�ضع االحتياجات �أو ًال ،وهذا ما
يالحظه زمال�ؤك� .إذا ا�ستمريت هكذا ،ف�سوف يعتربونك القوة الدافعة .اعنت ب�أ�سرتك � ً
أي�ضا ،فالآن
وقت منا�سب حلل النزاعات ،و�سوف ي�سهل عليك البدء يف ذلك � ً
أي�ضا .قد يكون االت�صال بالأ�سرة
ً
مفيدا ل�صحتك مبا �أن الو�صفات املنزلية والأمان الأ�سري من الأمور املفيدة عند املر�ض.
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