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العدد ()197

الثمن ( )2نقفة

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

�سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة بالقا�ش بركة ي�ؤكد رعاية الأيتام يف الإقليم الأو�سط
ب�أن حمالت التعبئة عززت من م�شاركة املواطنني يف برامج التنمية
�أفاد مكتب وزارة العمل والرعاية
االجتماعية يف الإقليم الأو�سط ب�أن
رعاية الأيتام يف الأو�ساط الأ�رسية
حققت نتائج مر�ضية.
وقال م�س�ؤول رعاية االيتام يف
املكتب ال�سيد  /ت�سفامكئيل قورجا
ب�أن ت�أطري ورعاية االيتام بطريقة
�أ�رسية �أدخلت يف العام  ، 2003وقد

مت رعاية  24من االيتام بتوظيف من
يرعاهم يف عدي قوعداد وحمربتي
وظعدا كر�ستيان و�أمبادرهو لتن�شئتهم
على القيم االجتماعية.
وقد �أ�شار �إىل الدعم والت�شجيع
الذي يقوم به املح�سنون لتدعيم
العون احلكومي ،والذي ي�سهم يف
رفع معنوياتهم.

الدورات الت�أهيلية ال�صيفية تلعب
دورا بارزا يف تعزيز كفاءة املعملني

�أو�ضح �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف �إقليم
القا�ش بركة ال�سيد  /رزين ادوناي
ب�أن حمالت التعبئة اجلارية لتقوية
م�شاركة املواطنني يف الربامج
التنموية حققت نتائج جيدة.
وقد �أ�شار �إىل تنفيذ مهام م�شهودة
كنتيجة مل�ساهمات املواطنني يف
�أن�شطة النفري التنموي املنظم
وم�ساعدة �أ�رس ال�شهداء �إىل
جانب املهام املنتظمة اجلارية
لتقوية �أن�شطة اجلبهة التنظيمية
وال�سيا�سية.
وقدمت يف االجتماع �أن�شطة تهدف
�إىل التقوية التنظيمية اجلارية
يف املديريات كمثال من مديريات
بارنتو وت�سني ولقو عن�سبا.

كما قدم م�س�ؤولو اق�سام ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والتنظيمية يف االقليم
تقارير عن املهام املنفذة.

وقد حث ممثل �إدارة �إقليم القا�ش
بركة ال�سيد  /قرب�سال�سي جنا�ش يف
الكلمة التي �ألقاها �إىل الدفع بتعزيز
امل�شاركة ال�شعبية يف التنمية.

ور�شة عمل لتقوية املدار�س الإبتدائية يف �شمال البحر الأحمر

نظمت يف مدينة م�صوع ور�شة عمل
لتقوية كفاءة طالب املرحلة االبتدائية
يف �إقليم �شمال البحر الأحمر.
وقد قدمت يف الور�شة التي �شارك
فيها م�س�ؤولو الأق�سام وامل�رشفون
الرتبويون واملدراء واملعلمون ،
نتائج الدرا�سة التي �أجريت لعينات
من ال�صفني الثالث واخلام�س يف
 12مدر�سة ،وقد مت تقييم املميزات
و�أوجه الق�صور وو�ضع خطة عمل
لثالث �سنوات جديدة .

�إ�ست�شهاد املنا�ضل هبتي �أبرها
ا�ست�شهد يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س
اجلاري املنا�ضل هبتي �أبرها
ع�ضو وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
جراء مر�ض �أ ّ
مل به عن عمر ناهز
ال  69عاما.
وقد �إلتحق املنا�ضل هبتي
ب�صفوف قوات التحرير ال�شعبية
يف بدايات العام  1975وخدم
قبل اال�ستقالل يف جهاز الإدارة
ال�شعبية  ،وعمل بعد اال�ستقالل
يف مفو�ضية الإغاثة والالجئني
ومفو�ضية املغرتبني  ،كما عمل
مب�ستوى املدير العام يف وزارة
اخلارجية.
وقد وورى جثمانه الرثى ظهرية الثالثاء الثامن من �أغ�سط�س
مبقربة ال�شهداء ب�أ�سمرا .
الفقيد املنا�ضل هبتي �أبرها رب �أ�رسة و�أب لثالثة من الأبناء
وتعرب وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية عن حزنها البالغ لوفاة املنا�ضل
هبتي �أبرها وتقدم تعازيها احلارة لأ�رسته ورفاقه املنا�ضلني وزمالء
العمل.

كما بحثت الور�شة �سبل تفعيل �أندية
ال�شباب لرت�سيخ ثقافة القراءة،
وقدمت مدر�ستا فوروبيا ولعاينت
جتربتهما الناجحة.
كما دعت الور�شة �إىل تنظيم برامج
للت�أهيل � ،إ�ضافية �إىل املعلمني
للإرتقاء بقدراتهم واالهتمام بنق�ص
الكتب واملعلمني.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول التعليم يف
�إقليم �شمال البحر الأحمر الأ�ستاذ
ر�شيد حممد عثمان خطة العمل للعام
 2017/2018والتي و�ضعت على �أر�ض
الواقع ومرت بكثري من الت�صحيح
والتنقيح ،م�شددا على الأهمية
الكبرية للم�شاركة القوية للمجتمع
عامة واملعلمني خا�صة.
وقال مدير ق�سم تطوير و�إعداد
املناهج يف وزارة التعليم ال�سيد /
�أبراهام ر�ؤ�سوم ب�أن اجلهود تبذل
لرفع قدرات الطالب ،موكدا وجود
برامج لت�أهيل املعلمني لكونهم القوة
الفاعلة للتغيري وتوفري الكتب.

�رصح املعلمون الذين يتلقون
الت�أهيل التعليمي يف كلية الرتبية
ب�أ�سمرا ب�أن الدورات الت�أهيلية
ال�صيفية تلعب دورا بارزا يف تعزيز
كفاءة املعلمني وحت�سني م�ستوى
العملية التعليمية.
وقد �أو�ضح الدار�سون �أهمية
الربنامج يف تعزيز كفاءاتهم
ومقدراتهم ورفع م�ستواهم الأكادميي
 ،بالإ�ضافة �إىل دوره الكبري يف تبادل
اخلربات والتجارب فيما بينهم،
منا�شدين بالدفع مبثل هذه الربامج
قدما.
وقد �رصح مدير الكلية الأ�ستاذ �أمل
قربيقال لوكالة الأنباء الأرترية ب�أن
املعلمني الذين ي�شاركون يف برامج
الت�أهيل ال�صيفي يتخرجون بدرجات
خمتلفة مثل ال�شهادة والدبلوم � ،أما
طالب الكور�س ال�صيفي فيتلقون تلك
الدورات ملدة عامني خالل ال�صيف
 ،م�شريا �إىل �أنهم ي�سعون �إىل تطوير
الكلية �أكرث حتى درجة البكالريو�س
بالتعاون مع معهد �إرتريا للتقانة.
وقد �أ�شار الأ�ستاذ �أمل �إىل م�شاركة
حوايل � 6آالف معلم يف هذه الدورات

الت�أهيلية ال�صيفية يعملون يف
ريا�ض الأطفال واملدار�س الإبتدائية
واملتو�سطة ،و�أن الهدف الأ�سا�سي هو
فتح فر�ص التطور والتقدم للمعلمني
العاملني يف التدري�س بهدف �إجناح
برنامج وزارة التعليم الهادف �إىل
ح�صول جميع املعلمني على درجة
الدبلوم على الأقل.
من جانبهم قال امل�رشفون على
برامج الت�أهيل ومن�سقو الربنامج،
ب�أن الدار�سني يبدون اهتماما �أكرب
وامل�شاركة الن�شطة للت�أهيل املقدم،
م�ؤكدين على تقدمي الدعم والت�شجيع
للمعلمات من �أجل اال�ستفادة من
الفر�ص التعليمية املتاحة.
كما يقدم الدكتور هيلي نقو�سي
القادم من الواليات املتحدة الأمريكية
ت�أهيال يف الإدارة الرتبوية ملدراء
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ،
بالإ�ضافة �إىل املعلمني .
وقد ذكر الدكتور هيلي ب�أن
املعلمني امل�سلحني بالعلم واملعرفة
يعدون من �أهم عنا�رص تقدم وازدهار
الوطن ،م�ؤكدا جاهزيته لتقدمي
املعارف العلمية للمواطنني من �أجل
تطور القطاع التعليمي.

دعوة للعناية ب�شتول الأ�شجار يف عن�سبا
دعا م�س�ؤول �سلطة الغابات
واحليوانات الربية ال�سيد/
�أبرها قرزا �إىل القيام باحلماية
الأ�شجار
ل�شتول
الالزمة
التي يغر�سها الطالب �ضمن
ال�صيفية.
التنمية
حملة
�أو�ضح ذلك لدى تفقده حملة
التنمية الطالبية اجلارية يف
مديرية كرن  ،م�ضيفا ب�أن الطالب
يقومون ب�أعمال منوذجية ،وعلى

املجتمع العناية بها وحمايتها
من املا�شية.
وقد �أ�شار من�سق احلملة الطالبية
التنموية يف �إقليم عن�سبا الأ�ستاذ
كفلي �سلمون ب�أن احلملة التنموية
ي�شارك فيها حواال � 86ألف طالب
وطالبة يف  43نقطة يف بناء
املدرجات واحلواجز املائية
وغر�س �شتول الأ�شجار ورعاية
الأ�شجار وحفر جماري املياه

و�صيانة الطرق.
يف غ�ضون ذلك ُعقد �سمنار
للطالب امل�شاركني يف حملة
التنمية ال�صيفية لرفع وعيهم
القانوين.
كما عقد �سمنار للطالب
امل�شاركني يف حملة التنمية
مبديرية عدي خواال حول
مكافحة اجلرمية واحلوادث
املرورية.
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مقتل و�إ�صابة الع�شرات من احل�شد ال�شعبي
يف هجوم على احلدود ال�سورية العراقية

قتل � 36شخ�صا على الأقل و�أ�صيب
�أكرث من � 80آخرين من مقاتلي
احل�شد ال�شعبي يف هجوم ا�ستهدف
مواقع احل�شد على احلدود ال�سورية
العراقية.
و�أعلن تنظيم الدولة الإ�سالمية
م�س�ؤوليته عن الق�صف وقال يف
ر�سالة على تليغرام �إن "الهجوم بد�أ
بهجمات انتحارية ثم �أعقبها هجوم
للم�سلحني"
ولكن (كتائب �سيد ال�شهداء)� ،أحد
ف�صائل احل�شد ال�شعبي� ،أ�صدر بيانا

يف وقت �سابق ،اتهم فيه اجلي�ش
الأمريكي بقتل الع�رشات من عنا�رصه
يف ق�صف جوي .وقال الف�صيل �إن
"جثامني القتلى و�صلت �إىل مطار
بغداد"
ومل يذكر املوقع الر�سمي للح�شد
�شيئا عن احلادث .بينما ندد بيان
"كتائب �سيد ال�شهداء" بالغارة
الأمريكية ،التي ذكر �أنها ا�ستهدفت
مواقعها يف اخلط احلدودي املقابل
لبلدة عكا�شات ،جنوبي �سنجار يف
حمافظة نينوى.

ونفى املتحدث با�سم التحالف
الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة
�شن �أي غارات جوية قرب احلدود
ال�سورية العراقية.
ومل ي�صدر �أي تعليق ر�سمي من
احلكومة العراقية على تلك التقارير.
و�أ�ضاف البيان �أن القوات الأمريكية
"ادعت يف بيان لها �أن ذخريتها احلية
ق�صفت مواقع مفرت�ضة لتنظيم الدولة
الإ�سالمية على احلدود العراقية
ال�سورية".
واتهم البيان القوات الأمريكية
بتعمد ق�صف مواقع احل�شد ،مطالبا
احلكومة العراقية �إىل فتح حتقيق يف
احلادث.
وتوعدت الكتائب القوات الأمريكية
 بح�سب ما �أورده البيان  -بالعقاب،ودعت قادة احل�شد �إىل عقد اجتماع
لتدار�س الرد املنا�سب.
وتتكون قوات احل�شد ال�شعبي من
حوايل  40جماعة م�سلحة �شيعية.
و�شاركت قوات اجلي�ش العراقي
يف قتال م�سلحي تنظيم الدولة
الإ�سالمية ،خا�صة يف معارك حترير
مدينة املو�صل.

يف حتدٍ للغرب ..بوتني يزور منطقة �أبخازيا املن�شقة عن جورجيا
زار الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �إقليم �أبخازيا املن�شق عن
جورجيا ،يوم اول �أم�س الثالثاء،
و�أكد للم�س�ؤولني هناك دعم مو�سكو
الع�سكري للإقليم يف خطوة متثل
حتديا للحكومات الغربية التي
ً
�أدانت دعم رو�سيا لالنف�صاليني.
و�أو�سيتيا
�أبخازيا
و�أعلنت
اجلنوبية ،وهو �إقليم جورجي
�آخر ،انف�صالهما عن تفلي�س يف قتال
اندلع يف بداية الت�سعينيات ،وعزز
بوتني الدعم الع�سكري واالقت�صادي
وال�سيا�سي للإقليمني االنف�صاليني
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وو�صل بوتني �إىل منتجع بيت�سوندا
املطل على البحر الأ�سود يف �أبخازيا
بعد �أ�سبوع من زيارة “مايك بن�س”
نائب الرئي�س الأمريكي لتفلي�س
و�إدانته للوجود الرو�سي على �أرا�ضي
جورجيا.
وقال بوتني خالل اجتماع مع
الزعيم الأبخازي “را�ؤول خادجيمبا”
�إن مو�سكو ملتزمة ببناء قوة ع�سكرية
م�شرتكة بني رو�سيا و�أبخازيا ل�ضمان
�أمن النا�س هناك.
و�أردف قائ ً
ال خالل االجتماع�“ :أهم
�شيء هو �أننا تربطنا عالقات خا�صة
ج ًدا مع �أبخازيا ،و�سنحمي �أمن
وا�ستقالل �أبخازيا ،و�أنا على ثقة �أن
ذلك �سي�ستمر يف امل�ستقبل”.
وتزامنت زيارة بوتني مع ذكرى
تفجر القتال
مرور ت�سعة �أعوام على ّ
يف �أو�سيتيا اجلنوبية والذي �أدى
�إىل �إر�سال رو�سيا قوات �إىل هناك
واالعرتاف � ً
أي�ضا ب�أو�سيتيا اجلنوبية
و�أبخازيا دولتني ذواتي �سيادة،
ومازالت غالبية الدول الأخرى تعترب
جزءا من جورجيا.
املنطقتني
ً
بدوره ،قال الرئي�س اجلورجي
جيورجي مارجفال�شفيلي بعد �أن
و�ضع �أكاليل من الزهور على قبور
اجلنود اجلورجيني الذين ق�ضوا
نحبهم يف ”: 2008اليوم ويف الوقت
الذي نبدي فيه حزننا على اخل�سائر
التي تكبدناها خالل هذه امل�أ�ساة
نرى رئي�س االحتاد الرو�سي يزور
�أبخازيا اجلورجية”.
و�أ�ضاف الرئي�س اجلورجي �أن
ً
“خرقا للقانون
زيارة بوتني متثل

الدويل وحماولة لإ�ضفاء ال�رشعية
على ظلم االحتاد الرو�سي التاريخي
جلورجيا”.
وقال متحدث با�سم حلف �شمال
الأطل�سي” الناتو” �إنه كان يجب
االتفاق م�سب ًقا على زيارة بوتني مع
ال�سلطات اجلورجية.

و�أ�ضاف املتحدث يف بيان عرب
الربيد الإلكرتوين �أن”زيارة الرئي�س
بوتني ملنطقة �أبخازيا يف جورجيا
يف الذكرى ال�سنوية التا�سعة لل�رصاع
امل�سلح ت�رض باجلهود الدولية
للتو�صل لت�سوية �سلمية من خالل
التفاو�ض”.

م�س�ؤول فل�سطيني :وقف كل �أ�شكال الإت�صاالت مع �إ�سرائيل
�أكد م�س�ؤولون فل�سطينيون �أن
الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س،
�أبقى على قراره وقف كل �أ�شكال
االت�صاالت مع �إ�رسائيل ،على الرغم
من انتهاء �أزمة امل�سجد الأق�صى ،يف
�أقوى رد فعل له حول انغالق الأفق
ال�سيا�سي احلايل ،وعدم التزام
�إ�رسائيل باتفاقات �سابقة.
وقال �أحمد جمدالين ،ع�ضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،يف
حديث اىل �صحيفة «ال�رشق الأو�سط»:
«امل�س�ألة لي�ست متعلقة فقط بامل�سجد
الأق�صى ،نحن مل نعد نقبل اال�ستمرار
يف االتفاق االنتقايل.
ويتحدث جمدالين عن اتفاق �أو�سلو
االنتقايل ،الذي كان يفرت�ض �أن
يكون م�ؤقت ًا ،وينتهي ب�إقامة دولة
فل�سطينية بعد � 5سنوات من توقيعه،
�أي يف عام .1998
ون�ص االتفاق على ان�سحاب القوات
الإ�رسائيلية على مراحل من ال�ضفة
الغربية وغزة ،و�إن�شاء «�سلطة حكم
ذاتي فل�سطينية م�ؤقتة» ملرحلة
انتقالية ت�ستغرق � 5سنوات ،على �أن

تُ توج بت�سوية دائمة بناء على القرار
رقم  242والقرار رقم .338
وحتدث االتفاق عن و�ضع «حد
لعقود من املواجهة والنزاع» ،وعلى
اعرتاف كل جانب «باحلقوق ال�رشعية
وال�سيا�سية املتبادلة» للجانب
الآخر .ويف بنود الحقة ،جاء �أنه
�سرياجع الطرفان ،ب�شكل م�شرتك،
القوانني والأوامر الع�سكرية ال�سارية
املفعول يف املجاالت املتبقية.
ولكن بعد  24عام ًا على االتفاق ،مل
يتحقق �شيء.
وقال جمدالين" :املطلوب الآن
مراجعة وتقييم كل االتفاق االنتقايل.
نريد �أ�س�س ًا جديدة تت�ضمن اتفاق ًا
حمدد ًا ب�سقف زمني مع اجلانب
الإ�رسائيلي"
وتابع« :حتى ذلك الوقت كل �شيء
�سيبقى متوقفا (االت�صاالت)» .و�أكد
جمدالين �أن ذلك ي�شمل التن�سيق الأمني
بطبيعة احلال.
وكان الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س� ،أعلن ال�شهر املا�ضي ،عن
جتميد االت�صاالت مع �إ�رسائيل وعلى
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ر�سالة من وزارة ال�صحة

�إن حليب الأمهات يحتوي على مركبات غذائية حيوية
فهو بالتايل م�صدر غذائي �ضروري للأطفال.
فحاملا يولد الطفل ،وخالل ن�صف �ساعة ،يتحتم عليه
الر�ضع من حليب �أمه.
ولأن املكونات الغذائية الإ�ضافية الأخرى لي�س لها �أية
�أهمية خالل الر�ضاعة الطبيعية فيتوجب عدم تغذية الأطفال
الر�ضع بحليب الأمهات بجانب تلك املواد الأخرى.
حيث �أن حليب الأم يف �أيامه الثالثة الأوىل من الوالدة
يدر من ثدي الأم املر�ضعة ب�شكل كثيف ومركز مما يعطي
القوة والدفء للطفل الر�ضيع يف �أيامه الأوىل عقب الوالدة.
وي�ساعد حليب الأم �أي�ضاً على بناء �أع�ضاء ج�سم الطفل
الر�ضيع والعمل على حمايته من خمتلف الأمرا�ض .لذا
يتوجب تغذية الطفل الر�ضيع بحليب الأم فقط حتى بلوغ
�سن ال�ستة �أ�شهر من دون �إ�ضافة مكونات غذائية �أخرى
وكذلك املاء.
وهناك فوائد كثرية للر�ضاعة الطبيعية ترجع بالنفع على
الأم املر�ضعة منها:
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على كم�ش منطقة الرحمب�شكل �سريع و�إعادته �إىل �سابق و�ضعه.
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على �إدرار احلليب منثدي الأمهات ب�صورة �سريعة وفعالة.
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على حماية الأمهاتاملر�ضعات من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي واملبي�ض.
 وت�ساعد �أي�ضا الأمهات املر�ضعات على الوالدة يفمراحل متباعدة.
لذا ينبغي على الأمهات املر�ضعات الإعتماد على الر�ضاعة
الطبيعية وتغذية �أطفالهن بحليبهن حتى م�ضي �ستة �أ�شهر
من الوالدة وعدم �إ�ضافة �أية مكونات غذائية �أخرى مبا يف
ذلك املاء .والعمل على ر�ضاعة �أطفالهن بعد مرور �ستة
�أ�شهر مع �إ�ضافة م�صادر غذائية �إ�ضافية .وامل�صادر الغذائية
الإ�ضافية ال تعني التوقف عن الر�ضاعة الطبيعية مطلقاً بل
يجب الإ�ستمرار يف الر�ضاعة حتى ي�صل الطفل الر�ضيع �إىل
�إمتام عمر ال�سنتني ،والذي ي�ساعد بدوره يف احلفاظ على
�صحة الطفل الر�ضيع والأم املر�ضعة ب�شكل �صحيح.
وزارة ال�صحة
كل امل�ستويات ،ب�سبب
الإجراءات الإ�رسائيلية
الأمنية يف حميط
امل�سجد الأق�صى التي
ت�سببت يف مواجهات.
وقال عبا�س يف
 21يوليو املن�رصم،
�إنه �سي�ستمر يف قطع
االت�صاالت
"حلني
التزام �إ�رسائيل ب�إلغاء
الإجراءات التي تقوم
ال�شعب
�ضد
بها
الفل�سطيني عامة ،ومدينة القد�س،
وامل�سجد الأق�صى خا�صة ،واحلفاظ
على الو�ضع التاريخي"
ومنذ ذلك الوقت ،جتمد ال�سلطة
االت�صاالت مع �إ�رسائيل ،مبا يف
ذلك االت�صاالت الأمنية املعروفة
بالتن�سيق الأمني.
وبح�سب امل�صادر ،ف�إن ال�سلطة
الفل�سطينية فاو�ضت الإ�رسائيليني
قبل عامني حول كل هذه الق�ضايا،
و�أبلغتهم �أنه من دون التجاوب مع
مطالبها� ،سيجري وقف التن�سيق
الأمني .لكن الإ�رسائيليني مل
يتجاوبوا ،وعر�ضوا التوقف عن
اقتحام رام الله و�أريحا بداية كاختبار
ميكن الرتاجع عنه �أو تعميمه بح�سب

التطورات الأمنية ،وهو العر�ض الذي
رف�ضه الفل�سطينيون.
و�أكد جمدالين هذه الطلبات ،عندما
�س�ألته «ال�رشق الأو�سط» ،قائ ً
ال
�إنه ي�ضاف �إليها وجود �أفق �سيا�سي
باتفاق على �سقف زمني حمدد.
وحتاول الإدارة الأمريكية و�ضع
�آليات لعملية �سلمية جديدة يف
م�س�ؤولون
واجتمع
املنطقة.
�أمريكيون ال�شهر املا�ضي ،مع �آخرين
فل�سطينيني و�إ�رسائيليني كل على
حدة ،ال�ستك�شاف املواقف .لكن
اجلانب الأمريكي مل يحقق اخرتاق ًا
يذكر ،ب�سبب املواقف املتباعدة يف
رام الله وتل �أبيب.
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ال�سراج ي�شرف على تخرج الدفعة الأوىل من كينياتا يت�صدر االنتخابات الرئا�سية
يف كينيا واملعار�ضة تتهمه بالتزوير
احلر�س الرئا�سي ويهاجم منتقديه
حيا رئي�س املجل�س الرئا�سي
الليبي فايز ال�رساج القوات امل�سلحة
الليبية ،م�شيدا بالت�ضحيات اجل�سام
التي قدموها يف �سبيل الوطن منذ
�إن�شاء اجلي�ش الليبي يف خم�سينيات
القرن املا�ضي ،وحتى �إن�شاء احلر�س
الرئا�سي.
واعترب ال�رساج يف كلمة �ألقاها
�أول �أم�س الثالثاء ،خالل تخريج
الدفعة الأوىل من احلر�س الرئا�سي �أن
احلر�س اجلمهوري منوذج ع�سكري
حتتاجه البالد يف الظرف احلايل،
فهو يتكون من كافة مناطق ليبيا ومن
كافة �أطياف ال�شعب.
وبني �أن �إن�شاءه “ال يتناق�ض
مع املكونات الع�سكرية والأمنية
املوجودة التي ت�ؤدي مهامها بكفاءة
واقتدار” ،م�ؤكدا �أن احلر�س لي�س
بديال عن اجلي�ش �أو ال�رشطة بل مكمل
لهما ،مهمته حماية احلكومة ومقارها
وامل�ؤ�س�سات احليوية يف العا�صمة
وغريها من املدن ،والتدخل ال�رسيع
لدعم املكونات الع�سكرية والأجهزة
الأمنية الأخرى� ،إذا ا�ستدعى الأمر
حتى ي�ستتب الأمن والآمان يف كافة
ربوع الوطن.
و�أ�ضاف ال�رساج� ،أن الإحتفال“ي�أتي
ع�شية ذكرى ت�أ�سي�س اجلي�ش الليبي يف
� 9أغ�سط�س عام  ،1952هذه الذكرى
التي ُطم�ست لعقود رغم ما متثله
لليبيني من فخر واعتزاز بت�ضحيات
الآباء والأجداد الذين توجوا جهادهم
ب�إن�شاء جي�ش وطني نظامي مبني على
عقيدة الوالء للوطن واملحافظة على
ا�ستقالله و�صون كرامة مواطنيه دون

تورط يف ال�سيا�سة �أو تدخل يف �ش�ؤون
احلكم.وقال ” �أنتهز هذه املنا�سبة
لأحتدث �إىل �شعبنا ب�شفافية وقلب
مفتوح لأقول �إن بالدنا متر مبرحلة
حرجة وحالة من اجلمود وتقف على
مفرتق طرق ،ولهذا علينا �أن نعمل
مع ًا لإيجاد خمرج �إىل امل�ستقبل
وجت�سيد �آمال و�أهداف كل الليبيني يف
بناء دولة مدنية دميقراطية تعددية
حترتم االختالف والتنوع الثقايف “.
و�أ�شار �إىل �أنه بد�أ �سل�سلة
اجتماعات مع �أطراف امل�شهد
ال�سيا�سي وفعاليات املجتمع املدين
من �أجل توحيد الر�ؤى ،و�أن ما وجده
من قوا�سم م�شرتكة يب�رش بقرب
اخلروج من الأزمة ،و�أنه يعول على
تغلب احل�س الوطني على امل�صلحة
ال�شخ�صية لدى بع�ض املرتددين

للو�صول �إىل الهدف املن�شود.
و�أو�ضح“ :للأ�سف هناك من يحاول
�أن يتالعب بامل�شاعر الوطنية
واملزايدة على وطنية تربينا على
مبادئها ومنار�سها ال ندعيها،
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية �أو حتويل
االهتمام عن ا�ستحقاقات بناء الدولة.
�إننا ن�ؤكد الثوابت الوطنية ،و�أن ال
تفريط يف ذرة من تراب الوطن ،و�إذا
ا�ضطررنا �إىل طلب امل�ساعدة مثلما
فعلنا يف معركة حترير �رست� ،سنعلن
ذلك على امللأ ،لي�س لدينا ما نخفيه
وال يوجد يف �أفعالنا ما ي�شني ،و�أقول
للمتاجرين با�سم ال�سيادة والذين
علت �أ�صواتهم م�ؤخر ًا بعد �أن الحت
يف الأفق بوادر التوافق الوطني ..
�أن كفى …فقد ك�شفكم ال�شعب و�سقطت
الأقنعة”.

اجلي�ش امل�صري يت�سلم غوا�صة ثانية من �أملانيا

ت�سلّم اجلي�ش امل�رصي اول ام�س
الثالثاء غوا�صة "تايب  42طراز "209
الثانية من �أملانيا ،و�شهد ميناء
كيل يف �أملانيا ،مرا�سم الت�سليم من
ال�رشكة الأملانية �رشكة "تي�سني
كروب" .وح�رض مرا�سم الت�سليم قائد
القوات البحرية امل�رصية ،الفريق
�أحمد خالد �سعيد ،نائب قائد القوات
البحرية الأملانية الفريق راينو
برنكمان ،وممثل ال�رشكة املنتجة
�أندربا�سن بورم�سرت ،ووزير االقت�صاد
والنقل والتكنولوجيا ،الأملاين
ودرنابلورولفز.
ورفع قائد القوات البحرية ،العلم
امل�رصي على الغوا�صة "تايب /209
 ،"1400يرافقه وفد رفيع امل�ستوى من
قيادات القوات امل�سلحة ،يف ح�ضور
قائد القوات البحرية الأملانية،
يف ميناء كيل الأملاين ،و�سط �إقامة
مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،وعزف
ال�سالمني اجلمهوريني للبلدين.
وقال قائد القوات البحرية
امل�رصية ،الفريق �أحمد خالد� ،إن
"هناك دوال تنهار يف منطقتنا و�أخرى
ريا �إىل �أن "م�رص
تدمر من حولنا" ،م�ش ً
كانت وما زالت قادرة بف�ضل الله
�سبحانه وتعاىل ور�ؤية وطنية ،على
املحافظة على وحدتها ومتا�سكها بل
وتبنى وحتدث قواتها وجي�شها ،يف
ظل انهيار بع�ض جيو�ش املنطقة".
وذكر خالد �أن م�رص �أن�ش�أت ما
و�صفه بـ"�أكرب هنجر معدين يف ال�رشق

الأو�سط ،ال�ستقبال وتوفري اخلدمات
اللوج�ستية للغوا�صات املن�ضمة
لأ�سطول القوات البحرية حديث ًا"،
الفتًا �إىل �أنه "مت �إن�شاء جممع
املحاكيات لتدريب �أطقم الغوا�صات،
والذي ي�ضاهي �أحدث املحاكيات
بالتعاون مع اجلانب الأملاين".
و�أ�شار �إىل �أن "الفرتة ال�سابقة
�أكدت �أن م�رص �أح�سنت االختيار
وكان اختيارنا مبنيا على العالقات
الثنائية بني البلدين والتي امتدت
ملئات ال�سنني ،ف�أول مدر�سة �أملانية

خارج حدود �أملانيا يف القاهرة عام
 1873ثم تواىل بعدها العديد من
املدار�س واملعاهد الأملانية و�صوال
�إىل اجلامعة الأملانية يف القاهرة
عام ."2003
و�أ�ضاف" :نحتفل اليوم با�ستالم
الغوا�صة امل�رصية الثانية 209/42
بعد �أن عاي�شنا خالل ال�سنوات
املا�ضية ومنذ بدء التعاقد على بناء
غوا�صات  209مراحل عديدة" ،الفتا
�إىل �أن م�رص و�أملانيا بذلتا جهدا
�شاقا وعمال د�ؤوبا من �أجل جناح هذا
امل�رشوع ال�ضخم.

رف�ض حتالف املعار�ضة يف كينيا
�أم�س الأربعاء النتائج الأولية
لالنتخابات الرئا�سية وو�صفها ب�أنها
"مزيفة" ،كما �أعلن عدم �صدقية نتائج
الفرز الأولية التي �أظهرت تقدم
الرئي�س �أوهورو كينياتا ب�شكل مريح
رئي�سا مرة
يف الطريق العادة انتخابه
ً
ثانية.
يبدو ان ادعاءات الزعيم املعار�ض
رايال �أودينغا املناف�س الرئي�س
جهزت امل�رسح خلالف
لكينياتا قد ّ
طويل ورمبا عنيف ب�سبب نتائج
انتخابات الثالثاء الختيار زعيم
لأكرث الدميوقراطيات حيوية يف �رشق
افريقيا.
واعرت�ض �أودينغا الأربعاء على
النتائج الأولية التي ا�صدرتها اللجنة
االنتخابية ،والتي �أظهرت تقدم
كينياتا بـ  55%من  11مليون �صوت
مت فرزها مقابل  44%لأودينغا،
بفارق يبلغ  1,3مليون �صوت.
واتهم �أودينغا اللجنة االنتخابية
بانها مل تقدم وثائق تظهر كيفية
احت�ساب اال�صوات .وقال لل�صحافيني
"انها الآلة التي قامت بالت�صويت"،
م�ضيفا "هذه النتيجة خاطئة".
و�أملح �أودينغا اىل مقتل كري�س
م�ساندو ،املدير الرئي�سي لنظام
الت�صويت البيومرتي الذي يحمي
من التزوير ،والذي وجد م�شنوقا
تعر�ضه للتعذيب ،قبل ان ترمى
بعد
ّ
جثته يف غابة خارج نريوبي يف بداية
�أغ�سط�س .وقال اودينغا "نخ�شى ان
هذا هو ال�سبب الرئي�س الغتيال ال�سيد
كري�س م�ساندو" ،م�شريا اىل مزاعم
بحدوث عمليات تزوير.
تعترب هذه اجلولة هي املحاولة
الرابعة واالخرية لأودينغا ( 72عاما)
يدعي
للو�صل اىل الرئا�سة ،وهو ّ

ان انتخابات عامي  2007و2013
قد �رسقت منه ،وذكر يف منا�سبات
عديدة انه قد يخ�رس هذه اجلولة يف
حال حدث تزوير فقط .ومل متنع
ت�رصيحات �أودينغا اللجنة االنتخابية
من موا�صلة عملها ،وقالت املفو�ضة
رو�سلني �أكومبي انه بالرغم من طلب
حزب �سيا�سي لوقف ن�رش النتائج
الأولية "قررنا كلجنة اال�ستمرار
بن�رشها".
ا�ستهجن رافييل توجنا �أمني
عام حزب كينياتا "اليوبيل" هذه
االدعاءات ،وقال "ال �أتوقع �شيئا
�آخر من النا�سا"� ،أي حزب اودينغا
"التحالف الوطني العظيم" .وجرى
الت�صويت بهدوء الثالثاء بالرغم من
تقارير عن ح�صول عمليات ت�أخري،
وحتركت اللجنة االنتخابية ملعاجلة
اي �شكوى.
وقال رئي�س اللجنة االنتخابية
وافوال ت�شيبوكاتي ان الت�صويت جرى
"ب�سال�سة"بالرغم من بع�ض الت�أخريات
الثانوية وامل�شاكل التقنية يف بع�ض
مراكز االقرتاع .وقبل وقت ق�صري من
اغالق مراكز االقرتاع ا�صدر التحالف
الوطني املعار�ض بيانا يثني فيه
على اجلهات االمنية وامل�س�ؤولني
الر�سميني يف مراكز االقرتاع ،لكنه
ا�شتكى من ان بع�ض منا�رصيه منعوا
من االدالء با�صواتهم..
وتعترب عملية الت�صويت وفرز
اال�صوات اجلزء االكرث ح�سا�سية يف
العملية االنتخابية يف بلد له تاريخ
يف �أعمال العنف بعد االقرتاع.
وت�أتي انتخابات الثالثاء بعد
انتخابات  2007التي قال مراقبون
�أجانب انها كانت مليئة باملخالفات،
وا�شعلت اعمال عنف ا�سفرت عن مقتل
اكرث من � 1100شخ�ص وت�رشيد 600
الف �آخرين.

بوكو حرام تقتل ً 30
�صيادا يف �شمال �شرق نيجرييا

ذكر حاكم والية بورنو و�سكان
وم�صادر ع�سكرية الثالثاء �أن مت�شددي
جماعة بوكو حرام قتلوا ما ال يقل
عن � 30صيادا يف مداهمات لتجمعات
�سكانية حول بحرية ت�شاد يف �شمال
�رشق نيجرييا.
وت�أتي املداهمات يف �إطار هجمات
متجددة ت�شنها اجلماعة الإ�سالمية
املت�شددة التي �أدت قبيل �أحدث موجة
من الهجمات �إىل مقتل ما ال يقل عن
� 13شخ�صا منذ �أول يونيو.
وكان �أع�ضاء من فريق للتنقيب
عن النفط خطفوا ال�شهر املا�ضي يف
منطقة حو�ض بحرية ت�شاد امل�ضطربة
مما دفع ال�سلطات للقيام مبحاولة

�إنقاذ خلفت ما ال يقل عن  37قتيال
بينهم �أع�ضاء من الفريق.
ونفذ عملية اخلطف ف�صيل من بوكو
حرام متحالف مع تنظيم الدولة
الإ�سالمية ين�شط حول بحرية ت�شاد.
و�أبلغ كا�شيم �شيتيما ،حاكم والية
بورنو الواقعة يف قلب التمرد،
ال�صحفيني �أن م�سلحي بوكو حرام قتلوا
�أكرث من � 30شخ�صا يف قرى خمتلفة يف
�أحدث موجة من الهجمات.
وقال �سكان وم�صادر ع�سكرية �إن
املت�شددين ن�صبوا كمائن لل�صيادين
يف �سل�سلة من املداهمات من ال�سبت
�إىل الإثنني يف قرى قرب بلدة باجا
النيجريية احلدودية.
باجا
وتقع
على احلدود مع
والنيجر
ت�شاد
و ا لكا مري و ن
وكانت يف 2015
موقعا لقتال �ضار
امل�سلحني
بني
و ا لقوا ت
الكامريونية.
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في�سبوك تطور جهاز درد�شة فيديو باللم�س Microsoft Word
يبدو �أن �رشكة في�سبوك تعمل على جهاز
خا�ص بالدرد�شة املرئية ،وفقا لـ بلومربغ ،نقال
عن “�أ�شخا�ص مطلعني على امل�س�ألة” ،ف�إن
املنتج �سيكون �شا�شة تعمل باللم�س بحجم
� 13أو  15بو�صة مع كامريا وا�سعة الزاوية،

بالإ�ضافة �إىل امليكروفونات.
و�سوف ي�ستند اجلهاز يف العمل �أي�ضا على بع�ض الذكاء اال�صطناعي ،وبالتايل ف�إن الكامريات ميكن
�أن تتحرك تلقائيا واملا�سح ال�ضوئي للأ�شخا�ص والأ�شياء ف�ضال عن التكبري �إذا لزم الأمر.
وقد �أعربت �رشكة في�سبوك عن رغبتها يف القفز �إىل �صناعة الأجهزة ،وب�رصف النظر عن هذه ال�شا�شة
التي تعمل باللم�س ،ي�شاع �أنها �أي�ضا تعمل على املتحدث ال�صوتي الذكي الذي تنوي به مناف�سة
املتحدث ال�صوتي  Echoاخلا�ص ب�رشكة �أمازون و�أي�ضا .Google Home
متتلك في�سبوك �أي�ضا نظارة الواقع االفرتا�ضي التي ح�صلت عليها من �أوكولو�س يف عام ،2014
ويف عام � 2013أطلقت  HTC Firstويعرف �أي�ضا با�سم هاتف في�سبوك “The Facebook
 ،”Phoneوالتي ف�شلت يف الك�شف عنه.
ويجري تطوير هذا اجلهاز الذي يعمل باللم�س حتت �إ�رشاف جمموعة يف في�سبوك ،واملعروفة با�سم
 ،Building 8وهو فريق �أبحاث متخ�ص�ص يف تطوير منتجات في�سبوك والتي ت�سمح ب�إجراء البحوث
وتطوير امل�شاريع التجريبية حتت مهلة عامني.
وت�شمل امل�شاريع الأخرى م�رشوع من �ش�أنه �أن ي�سمح للم�ستخدمني بـ “�سماع” اللغة من خالل
اجللد ،و�آخر هو تطوير نظام ي�سمح لل�شخ�ص بكتابة  100كلمة يف الدقيقة فقط من خالل التفكري يف
الكلمات .ومل ت�ستجب في�سبوك على الفور لطلب التعليق.

�أبل �أحدث �شركة حت�صل على ترخي�ص الختبار �شبكات 5G

ح�صلت �رشكة �أبل على ت�أ�شرية البدء يف اختبار �شبكات  ،5Gوقد منحتها هذا الرتخي�ص جلنة
االت�صاالت الفدرالية لتكون �أحدث �رشكة تنال فر�صة عمل هذه االختبارات ،ولقد وافقت اللجنة ال�سنة
املا�ضية على نطاق الرتددات.
وقد ا�ستحوذت �أبل على هذه الرخ�صة التجريبية لتقوم بعمل اختبارات التكنولوجيا املطلوبة ،وذلك
يف �أماكن تقع بالقرب من مقرها يف كاليفورنيا ،وميلبيتا�س ،وبالرغم من ح�صول عمالقة التكنولوجيا
الأمريكية على هذه الرتاخي�ص� ،إال �أنها لن ت�ستطيع �أن تطور هاتف يعمل بهذه التقنية اجلديدة
يف الوقت القريب ،و�أ�ضافت بع�ض التقارير التي ك�شفت لنا عن هذا الأمر كله �أنه لن ي�ستطيع �أحد �أن
ي�ستخدم هذه ال�شبكات حتى عام .2020
وتعمل هذه املوجات يف مدى يرتاوح بني  30و 300جيجاهرتز ،والتي تعمل على نقل البيانات
ب�شكل �أ�رسع ،وذلك لأنها تتفوق يف ال�رسعة عن �شبكات  ،4Gوبالرغم من كل هذه املميزات �إال �أن
�شبكات  5Gتكون معر�ضة ب�شكل كبري للظروف املناخية من رياح و�أمطار وثلوج ،مما قد ي�سبب �أ�رضار
و�أخطار على ا�ستقبال الإ�شارات داخل املباين.

تطبيق جمموعة طبيب يح�صل على
حتديث جديد على �أندرويد و�آي �أو �إ�س

قال فريق مطوري تطبيق جمموعة طبيب �إن التطبيق
حظي بتحديث جديد على نظامي �أندرويد و�آي �أو �إ�س،
قالوا �إنه “ت�ضمن مزايا مهمة وخدمات �إ�ضافية”.
ويتيح التطبيق يف ن�سخته اجلديدة فر�صة لعمالء
التطبيق من اال�ستفادة من خدمة املخترب املنزيل
وطبيب املنزل وهي جميعها خدمات متكن امل�ستخدم
من طلب زيارة املخترب �إىل املنزل لعمل التحاليل الالزمة
اً
ف�ضل عن زيارة الطبيب �إىل املنزل متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك ب�أ�سعار تناف�سية.
وحظي التطبيق �أي�ضً ا بتطوير خدمة املحادثة الفورية مع امل�ساعد ال�شخ�صي حلجز
املواعيد وهي خدمة جديدة تقدمها جمموعة طبيب على مدار ال�ساعة للإجابة عن ا�ستف�سارات
العمالء عن العرو�ض املتاحة لدى العيادات �أع�ضاء املجموعة و�إمكانية حجز املواعيد على
مدار ال�ساعة عرب امل�ساعد ال�شخ�صي اً
ف�ضل عن تزويد التطبيق بتقنيات متكن امل�ستخدم
من �إمكانية الت�سوق و�رشاء العر�ض والربامج الطبية عرب التطبيق وزيارة العيادة مبا�رشة يف
املوعد الذي مت اختياره العميل عند احلجز �آل ًيا عرب التطبيق دون احلاجة للتوا�صل مع
العيادة ب�صورة نهائية.
و�أ�شار فريق مطوري تطبيق “جمموعة طبيب” �إىل �أن التطبيق “ي�سري بخطى ثابتة نحو
الأف�ضل وتو�سيع دائرة املدن لت�شمل كافة مناطق اململكة واخلليج العربي يف ظل النجاحات
التي حتققت طوال الأعوام الثالثة ال�سابقة من خالل طرح حتديثات ب�صورة م�ستمرة ت�شتمل
على باقات جديدة من اخلدمات واحللول الطبية الذكية يف جمال ال�صحة العامة والتي تلبي
احتياجات املواطن واملقيم ال�سعودي واخلليجي قري ًبا ب�أ�سلوب ع�رصي وب�أ�سعار مناف�سة
وخمف�ضة”.

الآن يقر�أ الن�صو�ص ب�صوت عال

لقد قامت مايكرو�سوفت باختبار عدد
من مميزات حتويل الن�ص �إىل كالم يف
 Microsoft Wordعلى مر ال�سنني،
ولكن وجدت �أخريا طريقة جيدة لتنفيذ امليزة.
يف �أحدث حتديثات  Office 365هذا
ال�شهر� ،أ�ضافت للربنامج العمالق ميزة قراءة
الن�صو�ص ب�صوت عال  ،Wordوهي مماثلة
لو�ضع القراءة احلالية التي مت تقدميها يف
دي�سمرب ،لكنه ي�شمل الآن القدرة على تغيري
ال�رسعة وال�صوت ب�سهولة ،والتفاعل مع الن�ص
و�إجراء التعديالت يف نف�س الوقت.
اخليارات اجلديدة للتفاعل مع الن�ص يف حني
يقر�أ ورد الن�ص ب�صوت مرتفع يعني �أنها امليزة
الأكرث �ضبطا جتاه امل�ستخدمني الذين يعانون
من ع�رس القراءة ،وقراءة الن�ص ب�صوت عال يجعل
من الأ�سهل على الفور ت�صحيح الأخطاء ،واخليار
�سوف ي�ساعد �أي�ضا �أولئك الذين يريدون فقط
لقراءة جيدة لوثيقة ،والقراءة ب�صوت عال هو
على الأرجح ميزة �سرتغب يف ا�ستخدامها مع
�سماعات الر�أ�س ،وهي متاحة الآن يف عالمة
التبويب  ،Office 365مع وعد بتوفريها
للجميع يف وقت الحق من هذا العام.

ال داع للخوف عند �إ�صابة
الـ" "USBبفريو�س

يخ�شى الكثري من الأ�شخا�ص من م�شكلة
فقدان امللفات وتلفها عند �إ�صابة الـ""USB
بفريو�س �أو برنامج خبيث� ،إال �أنّه لي�س هناك
�أمراً م�ستحي ًال يف عامل التكنولوجيا ،فكل
�شيء له حل �رسيع .ولذلك� ،سنعلمك كيفية
ا�سرتجاع امللفات يف هذه احلالة.
قم بحذف الفريو�س
�أول ما يجب القيام به هو حتيل احد برامج
احلماية ،من �أجل حذف الفريو�س من خالله ،وال
تت�رسع بال�ضغط على "� ،"Formatإذ ان
هناك العديد من الربامج املجانية للويندوز
.10
 اظهر امللفاتادخل اىل ملف الـ" ،"Memoryواذهب
اىل خانة ابحث ،واكتب يف حمرك بحث امللفات
داخل الـ  USBاحلرف التايل (  ) .النقطة او
دوت ،و�ستظهر جميع امللفات لديك.
 ا�ستعد املفاتبعد ان ظهرت لك ملفاتك التي كنت ت�صاب
بخيبة امل كبرية جتاه فقدانها لي�س عليك �سوى
ان تقوم بعملية حتديد لهذه امللفات ومن ثم
تقوم بن�سخها ول�صقها يف جهاز الكمبيوتر اخلا�ص
بك يف اي مكان داخل جملد.

 HPتقدم حقيبة ظهر � Z VRأكرث
قوة ولكن لي�ست للعب
بعد �شهرين من تقدمي حقيبة ظهر جلهاز كمبيوتر حممول للواقع
االفرتا�ضي HP ،تقدم واحدة �أخرى ،HP Z VR ،ولكن هذه
املرة لي�س املق�صود به الالعبني.
يتم ت�سويق حقيبة الظهر اجلديدة  HP Z VRكمحطة
عمل لأجهزة الكمبيوتر جلميع �أنواع الأعمال ،مثل احلدائق،
�صاالت العر�ض الآيل ،وكاالت العقارات ،و�أي �شيء �آخر قد يكون له ا�ستخدام يف الواقع االفرتا�ضي.
وهي م�صممة ملنحهم الأداء الراقي بحيث ،عندما يتم عر�ض �أ�شياء على العمالء من خالل تكنولوجيا
الواقع االفرتا�ضي مثل �سيارة �أو منزل قد ي�صبحوا �أكرث اهتماما بال�شيء ،حيث �أنها ال يوجد بها جرافيك
يف الر�سومات وال تعديالت يف الإطار.
وهذا يعني �أن حقيبة  Z VRهي �أكرث قوة من حقيبة الظهر  HPاخلا�صة بالألعاب،Omen X ،
يف حني �أن كال منهما يعمل مبعالج  ،Intel Core i7ومتتلك حقيبة الظهر  VRبطاقة Nvidia
 ، Quadro P5200 GPUبدال  GTX 1080مثل يف .Omen
وتقول �إت�ش بي �إن بطاقة  Quadroالتي تقدمها تت�ضمن �ضعف م�ساحة الإطار  1080Kكما
�ستكون حقيبة الظهر قابلة للتكوين مع ذاكرة و�صول ع�شوائي ت�صل �إىل  32غيغابايت ،وت�شبه حقيبة
الواقع االفرتا�ضي ب�شكل كبري � ،Omenإال �أنها �سوداء �صلبة ،وبها �شعار  ،goofyوبطبيعة احلال،
�ستكون مكلفة ،حيث �سيبد�أ �سعرها من  3299دوالر �أمريكي.
للم�ساعدة يف �إقناع ال�رشكات يف ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي� HP ،سوف تفتح  13مركز ، VR
حيث ميكن للنا�س الذهاب لتجربة الأجهزة وطرق خمتلفة ميكن و�ضعها لال�ستخدام ،ومن املفرت�ض �أن
يبد�أ ت�شغيل جميع هذه املتاجر الثالثة ع�رش بحلول نهاية �سبتمرب ،مع �إطالق خم�سة يف �أوروبا ،و�أربع
يف الأمريكتني ،و�أربعة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.

لينوفو تعلن عن هاتفيها اجلديدين
"موتو �إي "4و"موتو �إي 4بل�س”

�أعلنت �رشكة لينوفو عن هاتفني جديدين،
هما “موتو �إي Moto E4 ”4و “موتو �إي4
بل�س”  ،Moto E4 Plusاللذين ينتميان
�إىل فئة الهواتف املنخف�ضة وي�ستهدفان
امل�ستهلكني من ذوي الدخل املحدود� ،إذ ال
جتاوز �سعر �أف�ضلهما  180دوالر �أمريك ًيا.
ويقدم “موتو �إي� ”4شا�شة بقيا�س  5بو�صات
اً
بك�سل ،وذاكرة و�صول
وبدقة 720×1280
ع�شوائي “رام” بحجم  2جيجابايت ،وم�ساحة
تخزين داخلية بحجم  16جيجابايتًا.
وي�أتي الهاتف يف خيارين فيما يتعلق
باملعالج ،الأول ي�ضم معا ً
جلا من نوع كوالكوم
�سنابدراجون  ،425يف حني ي�ضم الآخر
معا ً
جلا من نوع كوالكوم �سنابدراجون .427
مع العلم �أن كال املعاجلني هما من املعاجلات
رباعيات النوى ويعمالن برتدد  1.4جيجاهرتز،
ولكن الفرق يف �أنهما يدعمان �شبكات اجليل
الرابع ب�رسعات خمتلفة.
وميلك “موتو �إي ،4الذي يعمل بالإ�صدار
“ 7.1.1نوجا” من نظام الت�شغيل �أندرويد
من جوجل ،كامريا خلفية بدقة  8ميجابك�سالت
مع فتحة عد�سة � ،f/2.2إىل جانب كامريا �أمامية
بدقة  5ميجابك�سالت .وميتاز اجلهاز ،الذي
ي�أتي مع هيكل م�صنوع من البال�ستيك ،ب�أنه
ح�سا�سا لب�صمات الأ�صابع ،بالإ�ضافة �إىل �أن
ي�ضم
ً
يقدم بطارية ب�سعة  2,800ميلي �أمبري�/ساعة.

�أما بالن�سبة للهاتف “موتو �إي 4بل�س” فهو
يختلف ب�أنه يقدم �شا�شة بقيا�س  5.5بو�صات
وبنف�س الدقة ،كما ي�شرتك معه يف نوعية
املعالج وحجم ذاكرة الو�صول الع�شوائي
وم�ساحة التخزين الداخلية ،غري �أنه ي�أتي مع
خيار يوفر  32جيجابايتًا من امل�ساحة.
وميتاز “موتو �إي 4بل�س” �أي�ضً ا ب�أنه يقدم
اً
ميجابك�سل مع فتحة
كامريا خلفية بدقة 13
عد�سة  ،f/2.0بالإ�ضافة �إىل كامريا �أمامية بدقة
 5ميجابك�سالت ،كما ميتاز ببطاريته التي تبلغ
�سعتها  5,000ميلي �أمبري�/ساعة.
وتعتزم �رشكة لينوفو طرح “موتو �إي”4
دوالرا �أمريك ًيا ،يف حني
ب�سعر يبد�أ من 130
ً
�سوف تطرح “موتو �إي 4بل�س” ب�سعر يبد�أ من
دوالرا.
180
ً

�ألعاب الفيديو ت�ساعد فى تنمية
مهارات الأطفال ذوى الإعاقة
العاب الفيديو ميكن �أن تكون مفتاحا لتنمية وحت�سني حالة الأطفال ذوى الإعاقة� ،إذ قالت درا�سة
حديثة �أجراها الباحثون فى جامعة ديكني ،ون�رشت فى جملة العلوم والطب� ،إن العاب الفيديو
الن�شطة ميكن �أن ت�ساعد الأطفال الذين ال يتطورون ب�شكل طبيعى على حت�سني مهاراتهم احلركية ما
داموا يخ�ضعون للإ�رشاف من قبل الآباء واملتخ�ص�صني.
ووفقا ملوقع  goldcoastbulletinالأمريكى ،قالت "ليزا بارنيت" ،مديرة امل�رشوع� ،إن
الأبحاث التى ا�ستعر�ضت  19درا�سة منف�صلة ،وجدت �أن العاب الفيديو الفعالة ميكن �أن ت�ساعد
على تنمية الأطفال ذوى الإعاقة ،و�أو�ضحت �أنه ال يتاح الفر�صة جلميع الأطفال للتطور النمطي ،حيث
تتعطل املهارات احلركية لدى البع�ض ب�سبب العديد من اال�ضطرابات التنموية ،مبا فى ذلك الأطفال
ذوى الإعاقة الذهنية وا�ضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون وال�شلل الدماغى ،والعاب الفيديو ميكنها
امل�ساعدة ب�شكل فعال.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن العاب الفيديو التى تنطوى على حتريك اجل�سم �أثناء اللعب ،غالبا ما
تعك�س الإعدادات الطبيعية لن�شاط معني �أو ريا�ضة ،مما ي�ساعد الأطفال على �إتقان مهارة معينة فى
بيئة ال�ضغط املنخف�ض.
ووجد البحث �أن الأطفال الذين يعانون من التوحد حت�سنت حالتهم ب�شكل كبري من حيث
"�إدراكهم للكفاءة احلركية" بعد �أن لعبوا العاب الفيديو الن�شطة.

5

اخلمي�س 2017 /8 /10

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()197

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

اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

حت
ذ
ي
ر
م
ن
ت
خ
ز
ي
ن
ا
ل
ط
ع
ا
م
يف
ا
ل
ث
الجة

حذر خمت�صون يف االغذية،
من �إعادة جتميد الأغذية التي
�أخرجت من الفريز ،م�شري ًا �إىل
�أن التخزين غري ال�سليم يتلف
املواد الغذائية.
كما حذر من و�ضع الطعام
ال�ساخن جد ًا يف الثالجة،

لذا يجب االنتظار حتى يتوقف
ت�صاعد الأبخرة من الطعام
قبل و�ضعه يف الثالجة ،ويتم
تخزين املواد الغذائية اخلام
يف �أوعية مغطاة يف اجلزء
ال�سفلي من الثالجة.
و�أو�صو بحفظ املواد الغذائية

ك�شف املوقع الطبى الأمريكى
بفوائد
" "Healthاملخت�ص
الأغذية والعالجات الطبيعية،
�أن القرفة من الأع�شاب املهمة
امل�ستخدمة فى العديد
العالجات،
من
ولها الكثري من
الفوائد والتى
ت�شمل:
ا لقر فة
تعمل على
زيادة القوة
العقلية
الباحثون
�أو�ضح
عرب التقرير �أن القرفة تعزز
نظرا
املهارات العقلية والرتكيزً ،
لغناها بالبوتا�سيوم ،وقد ثبت
�أن البوتا�سيوم يعمل على تعزيز
القدرة العقلية.
وهناك عالقة كيميائية بني

الدماغ ورائحة وطعم القرفة،
فعندما يتم م�ضغ القرفة يزداد
الن�شاط املعرفى ،لذلك
يف�ضل تناول القرفة
فى ال�صباح �إذا
كنت فى حاجة
دفعة
�إىل
للدماغ.
ا لقر فة
تعز ز

اخلام ب�شكل منف�صل عن الطعام
املطبوخ ،مع �رضورة و�ضع
الطعام ال�ساخن يف �أطباق غري
عميقة خلف�ض درجة حرارة
الطعام مبعدل �أ�رسع ،فالوقت
الذي ي�ستغرق لتربيد الطعام
يف طبق عميق ن�سبي ًا يكون
كافي ًا لنمو البكترييا.
ون�صحوا بو�ضع الأطعمة
النيئة حتت الأطعمة املطبوخة
لتجنب ت�ساقط �أي �سوائل �أو
قطريات على الأغذية املطهية

القرفة تعزز القوة العقلية واملناعة وتقوى العظام

�صحة
العظام
�أو�ضح اخلرباء �أن امل�ستويات
العالية من املاغن�سيوم املوجود
بالقرفة متثل دفعة قوية ل�صحة

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

ا�سباب ا�صابة الطفل بالتقي�ؤ
من ال�شائع �أن يتقي�أ عدة مرات فى الأ�سابيع الأوىل من والدته ،حيث
يبد�أ التكيف مع الر�ضاعة كى ينمو ويكرب ،من الطبيعى �أن يتقي�أ الطفل
كميات قليلة قبل الر�ضاعة �أو عندما يتج�ش�أ ،لكن �إذا تقي�أ كميات فالبد
من ا�ست�شارة الطبيب ،وعادة ي�شعر الطفل باخلوف فيالحظ �أنه يبكى
كلما حدث ذلك.
الطفل قد يتقي�أ لأى �سبب بدءا من الإح�سا�س بالدوار وهو فى ال�سيارة
وحتى اال�ضطرابات اله�ضمية ،كما قد يحدث �أثناء ال�سعال �أو البكاء
ملدة طويلة ،وهكذا يحدث التقي�ؤ يتكرر كثريا فى ال�سنوات الأوىل
من عمره ،ولكن فى العموم �إذا كان الطفل ينمو ب�شكل طبيعى ويبدو
ب�صحة جيدة ،ويزداد وزنه بانتظام فال داعى للقلق.
الأوقات التى ت�ستدعى ال�شعور بالقلق منها :الإ�صابة بفريو�س املعدة
�أو االلتهابات فى اجلهاز التنف�سى �أو امل�سالك البولية �أو التهاب الأذن،
وعندما ي�صبح الطفل كبريا رمبا يدل التقي�ؤ هنا على الإ�صابة مبر�ض
ما ،وعلى الأم هنا �أن ال ترتدد فى ا�ست�شارة الطبيب �إذا الحظت على
الطفل �أي ًا من العالمات التالية� :أمل �شديد فى منطقة البطن.

قرحة عنق الرحم وت�أخري احلمل
عنق الرحم هو اجلزء
الأ�سفل من الرحم ،الفتحة
التي ت�سمح بخروج دم
احلي�ض من الرحم،
حتدث القرحة نتيجة
تغيري يف خاليا هذا
اجلزء بحيث تبدو فتحة
عنق الرحم حمراء.
�أ�سبابها:
معظمها التهابي� ،إما عن طريق:
 �إ�صابة فريو�سية :مثل فريو�س (� )HRVأو ( .)HSVوبكتريية مثل(.)E.calt
 كيميائية :ب�سبب ا�ستعمال دو�شات مهبلية م�ستمرة� ،أو رمبا ناجتة عناحتكاك ما بعد الوالدة� ،أو الإ�سقاط.
الأعرا�ض
 �إفرازات مهبلية غري طبيعية ،وتكون �صفراء ومتدفقة ،مع رائحةكريهة.
 نزيف مهبلي غري طبيعي غري متوافق مع الدورة ال�شهرية.الت�شخي�ص
الفح�ص املبا�رش بالعني املجردة  ،حيث ميكن ر�ؤية منطقة حمراء ملتهبة
غري طبيعية تُ غطي جزء ًا من عنق الرحم � ،أو كامل عنق الرحم  ..وميكن
ت�شخي�صها �أي�ض ًا عن طريق �أخذ م�سحة من عنق الرحم  ،والك�شف عنها  ،وعمل
مزرعة للإفرازات  ،م�سحة ( )PaPserلقراءة اخلاليا خا�صة قبل الكاوية
ملعرفة �إذا ما كانت �رسطانية �أو قبل �رسطانية .
ت�أثري القرحة على احلمل
قد تبقى القرحة خالل احلمل غري مر�ضية ،وقد يحدث نزيف خفيف ،وهنا
ي�ؤجل العالج ملا بعد الوالدة.
القرحة وت� ُّأخر احلمل
�سواء كان هناك قرحة �أو مل يكن..
يت�أخر احلمل نتيجة �أ�سباب خمتلفة ،
ً
و�أهمها:
 الأج�سام امل�ضادة للحيوانات املنوية. �ضيق عنق الرحم :متنع �صعود احليوانات �إىل داخل الرحم وجود بع�ض امليكروبات على القرحة :ت�ؤدي �إىل تكوين �إفراز خماطييحتوي على ن�سبة عالية من ال�صديد ،ومتنع و�صول احليوانات املنوية �إىل
داخل الرحم.

القهوة والكاكاو مينح ب�رشت ِك اللمعان والربيق
من املعروف �أن �أقنعة الوجه التي
تتكون من القهوة والكاكاو تعمل
على تقليل االنتفاخ يف الوجه وحميط
العينني ،منح اجللد ملعان ًا وبريق ًا
و�إنعا�ش الب�رشة يف حال ما كانت
باهتة.
واملميز يف الرتكيبة التي ت�ستخدم يف
تلك الأقنعة هو توافر مكوناتها ب�سهولة
يف كافة املنازل ،وهي ترتكز على:
  4مالعق كبرية من قهوة �إ�سرب�سو �أوحبوب القهوة املطحونة.
  4مالعق كبرية من م�سحوق الكاكاوغري املحلى.
  8مالعق كبرية من �أي منتج منمنتجات الألبان مثل احلليب كامل
الد�سم �أو الق�شدة الكثيفة �أو اللنب الزبادي �أو حليب اللوز �أو حليب جوز
الهند 2 - .معلقة كبرية من الع�سل ( للب�رشة اجلافة ) �أو ع�صري ليمون (
للب�رشة الدهنية ).
وميكن حت�ضري تركيبة القناع عن طريق اخلطوات الب�سيطة التالية:
 مزج القهوة وم�سحوق الكاكاو يف �إناء. �إ�ضافة �أي منتج من منتجات الألبان مع التقليب حتى تت�شكل عجينةناعمة.
 التقليب يف الع�سل. و�ضع العجينة على ب�رشة الوجه والرقبة بعد تنظيفهما. ترك الفر�صة للقناع حتى يجف. �إ�ستخدام قطعة قما�ش مبللة وال�ضغط بها على الوجه لإزالة القناع .ثمال�شطف باملاء الدافئ .وبالن�سبة للب�رشة احل�سا�سة ،ين�صح بتجنب حك
الوجه.
 تخزين قطعة العجينة املتبقية يف الثالجة على مدار عدة �أيام،لإ�ستخدامها يف مرات �أخرى.
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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.

عادات غريبة لل�شعوب

على الرغم من وجود عادات وتقاليد
غريبة حول العامل �إال �أن �إ�سبانيا
وهولندا تفوقت على هذه العادات
جميع ًا ،حيث ت�ست�ضيف قرية
كا�سرتيلو دي مور�سيا الإ�سبانية
مهرجان ًا �سنوي ًا حيث ُيعمد الآباء
والأمهات �أطفالهم حديثي الوالدة.
يرتدي بع�ض الرجال رداء ًا مثل
ال�شيطان و�أقنعة �شبحية ويقفزون
فوق الأطفالُ ،يعرف هذا املهرجان
ويقام
با�سم �إل كوال�شو ُ
بعد  60يوم ًا من عيد الف�صح يف كل
عام.
ويف خالل هذا املهرجان يجلب الآباء
والأمهات �أطفالهم حديثي الوالدة

وي�ضعونهم يف �صفوف على و�سائد
�أنيقة متباعدة
ويرتدي الرجال مالب�س �صفراء
م�رشقة و�أقنعة خميفة ويقومون
برتويع جميع احل�ضور ثم يقومون
بالقفز فوق �صفوف الأطفال !
يعود هذا التقليد �إىل القرن ال�سابع
ع�رش ومل يتم الإبالغ عن �أي �إ�صابات
�أو حوادث �إىل الآن.
اما املواطنون اليونانيون لديهم
تقليد خا�ص ومميز عندما يفقد
�أطفالهم �أ�سنانهم حيث ي�أخذون
الأ�سنان بعد �أن ت�سقط وي�ضعونها
على �سطح املنزل.وهم ي�ؤمنون �أن
هذا التقليد ي�ساعد الأطفال على منو
�أ�سنان الأطفال ب�شكل كامل و�صحي.

�ألفا �سيدة يف الفلبني ير�ضعن
�أطفالهن يف مكان عام

�أقدمت �ألفا �سيدة يف الفيليبني على
�إر�ضاع �أطفالهن يف مكان عام ال�سبت،
بهدف الرتويج للإر�ضاع الطبيعي
الذي ي�ساهم يف حماية الأطفال من
الوفاة املبكرة .وعلى وقع �أغان
�شعبية حملية �أر�ضعت الأمهات
�أطفالهن يف ملعب مانيال ،لت�شجيع
الن�ساء على الإر�ضاع يف الأ�شهر ال�ستة
الأوىل ،ملا له من �أهمية يف تقلي�ص
ن�سب الوفيات املبكرة بني الأطفال،
وفق ًا للمنظمني .وقالت رو�س ماكا�شور
من منظمة “بري�ست فيدينغ بنايزغري
احلكومية“ ،عدد قليل من الن�ساء
ير�ضعن �أطفالهن يف الفيليبني”.
و�أ�ضافت �أن الن�ساء غالب ًا ما ير�ضعن
�أطفالهن يف الأيام الأربعة والع�رشين
الأوىل على الوالدة ،ثم يلج�أن �إىل
حليب الأطفال الذي تنتجه ال�رشكات
الكربى ذات القوة الدعائية الكبرية.
وكانت درا�سة ن�رشتها منظمة ال�صحة
العاملية يف العام � 2013أظهرت ان
 % 34فقط من الأطفال دون ال�ستة
�أ�شهر يف الفيليبني ،يحظون بحليب
الأم دون غريه ،و % 36ال يح�صلون

على حليب الأم بتات ًا ،وهي ارقام
و�صفتها املنظمة ب�أنها مقلقة ،ونددت
باحلمالت الدعائية التجارية ل�رشكات
�إنتاج حليب الأطفال ،التي ت�ساهم يف
هذه الظاهرة .وتقول منظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليوني�سف) �إن 28
طف ً
ال من بني كل الف يف الفيليبني
ميوتون قبل �سن اخلام�سة ،علم ًا �أن
هذا الرقم كان  56يف الت�سعينيات،
لكنه ما زال �أعلى من الهدف املحدد
بت�سعة ع�رش طف ً
ال كحد �أق�صى .ور�أت
ماكا�شور �أن هذا النوع من الأن�شطة
ي�ساهم يف تبديد الأحكام امل�سبقة
حول الإر�ضاع ،وي�شجع الن�ساء على
�إر�ضاع �أطفالهن من دون �أن ي�شعرن
برتهيب من �أحد.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ال�سباحة هي الو�سيلة البديلة للموا�صالت كما يفعل هذا الرجل يوميا

قرر بينيامني املواطن املتو�سط احلال
والذي يقطن ب�أطراف �أحد املدن الأملانية
القريبة من النهران يكون هذا النهر هو
و�سيلته للو�صول �إىل عمله يف �صباح كل
يوم بدال من هذه ال�شوارع املمتدة ب�أنواع
املوا�صالت املختلفة ،وبالفعل فقد �أكد
ديفيد على �أنه ما زال ي�سلك هذا الطريق
�سباحة منذ �أن بدء يف تنفيذ هذا القرار قبل
عامني ،والغريب يف الأمر �أنه ا�ستطاع �أن
يحل م�شكلة الأغرا�ض التي من املفرت�ض
�أن ي�صل بها �إىل العمل وهي مبللة ب�شكل
كامل �إال �أنه حال لهذه امل�شكلة ا�ستعان
ب�إحدى احلقائب امل�ضادة للماء والتي
من املمكن �أن ت�ستعمل �أي�ضا كعوامة

مطاطية لت�ساعده على ال�سباحة يوميا
ويف ت�رصيح لديفيد قال �إنه �أ�صبح ي�صل
�إىل مكان عمله قبل موعد بدء العمل.

غابة االنتحار اكرث مناطق خميفة فى العامل ويتجنب
الب�شر الوجود فيها

تقع غابة االنتحار على �سفح جبل فوجي املوجود فى اليابان و�سبب ت�سمية هذا اجلبل
بهذا اال�سم ب�سبب ذهاب العديد من الأ�شخا�ص من اجل االنتحار دون �سبب معلن حتى االن،
و�أ�صدرت احلكومة اليابانية بيانا تقول فيه �أنها ف�شلت فى حتديد العدد ال�صحيح للوفيات،
فى عام  2003فقط ر�صدت احلكومة اليابانية اكرث من  103حالة انتحار فى الغابة.
كهوف املمياوات
يقع هذا الكهف املخيف فى الفليبني يوجد به العديد من املمياوات ،وتعترب هذه
املمياوات هى من اف�ضل حالة ممياوات فى العامل االن حيث يرجع اىل � 1500سنه قبل
امليالد ،ويوجد بداخل كل كهف الآف من املمياوات املحفوظة ،وداخل كل كهف يوجد
العديد من املمرات التي من املمكن �أن يتوه بها الإن�سان �إذا دخله.

عار�ضة �أزياء ت�شنق نف�سها خالل مكاملة فيديو مع زوجها
و�ضعت عار�ضة الأزياء
ريزيال
البنغالدي�شية
حد ًا
بينتي ( 22عام ًا)
ّ
حلياتها يف منزلها يف
العا�صمة دكا.
و�أقدمت بينتي على
�شنق نف�سها بينما كانت
جتري مكاملة فيديو
مع زوجها ،لتنقل فور ًا
�إىل امل�ست�شفى ،حيث
�أنّ ها متوفاة،
تبينّ
ف�أر�سلت جثتها �إىل ق�سم
الت�رشيح.
و�أو�ضحت ال�رشطة � ّأن �أ�سباب االنتحار ال تزال جمهولة ،لتنت�رش �أقاويل
ب� ّأن ال�شابة ،وهي � ٌأم لإبنة تبلغ من العمر � 3سنوات� ،أقدمت على الإنتحار
ب�سبب م�شاكل زوجية.
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الن�شاط التنموي ال�صيفي للطالب جهود مقدرة لت�صحيح العالقة بني الإن�سان وبيئته
لي�س من باب املبالغة القول �إن البيئة والغطاء النباتي ي�ستب�شران خريا ب�إنهاء الطالب
عامهم الدرا�سي ،وانطالق �أ�سرابهم الفتية �ضمن برنامج العمل ال�صيفي الذي ا�صبح فر�صة
لتالقي الإن�سان والبيئة يف جو من الألفة والت�آخي ،عك�س ما عرف عن الإن�سان وت�صرفاته
غري الودية مع البئية ،والتي تلحق الأ�ضرار تلو الأ�ضرار بالأ�شجار والنباتات .فبمجرد
�أن تغلق املدار�س �أبوابها ينطلق الطالب يف كل املواقع ،لي�شاركوا بكدهم وعرقهم يف
برامج وان�شطة حفظ املياه والرتبة ،و�إ�صحاح البيئة ،و�شق الطرق ،وغر�س ال�شتول
ورعاية الأ�شجار التي مت غر�سها على مدار �أعوام الإ�ستقالل ،ويف فرتات العمل ال�صيفي
للطالب .وقد تعززت العالقة بني ه�ؤالء الطالب وبني البيئة ،لتتحول �إىل م�ستوى من
الوئام والإح�سا�س بتالقي امل�صالح والت�شوق اىل ر�ؤية كل منهم �صاحبه وهو يف و�ضع اكرث
ازدهارا ومناء ،وتقدمي الدعم وامل�ساعدة له لبلوغ تلك الأهداف .كيف ال و�أن الطالب يف
�شوق �إىل ر�ؤية تلك ال�شتول والنباتات التي غر�سوها وهي تنمو وتزدهر ،ومتد ظاللها فوق
الأر�ض ،لتحت�ضن كل من ينمو حتتها من نبات وا�شجار و�أحياء برية ،ومتنح ثمارها لكل من
حام حولها ،من ب�شر وطري وهوام .وي�سرتيح حتتها كل من يلج�ؤ اليها من بني الب�شر .كما
�أن الطالب ي�ست�شعرون ال�سعادة وراحة البال ملا قدموه لهذه النباتات للحفاظ على حياتها
و�ضمان بقائها ومنوها .لأنهم يتعهدون غر�سها حتى ي�صل اىل م�ستواه من الإثمار والن�ضج.
�إنها بحق عالقة واقعية حتتمها امل�صالح امل�شرتكة ،وطبيعة الب�شر اىل ر�ؤية الغطاء البناتي
حميطا به وعلى امتداد ما ت�صل اليه قدرته على امتداد الأفق .بدال من �أطياف و�سراب
الت�صحر واجلفاف.
لذا ووفق هذا املفهوم املب�سط ف�إنه ال يخفى على �أحد مرامي �أهم الأهداف الأ�سا�سية
للعمل ال�صيفي ،والتي ت�أتي مهمة غر�س روح حب العمل ،والتعاون ،واحلفاظ على البيئة
املحيطة ورعايتها ،يف مقدمة تلك الأهداف .وعلى الرغم من �أن النفري التنموي للطالب،
يعترب من الربامج املهمة التي ت�شارك فيه الكثري من امل�ؤ�س�سات والوزارات املختلفة� ،إال
�أن مهمة النفري التنموي للطالب بالأ�سا�س متثل جزءا من النظام التعليمي ،ويتم تنفيذه
ب�أ�سلوب يتالءم والدرو�س النظرية .لذا ف�إن امل�شاركني يف العمل ال�صيفي هم طالب املرحلة
الثانوية الأكادميية واملدار�س ال�صناعية ،ومعلميهم� .إذ يهدف النفري التنموي الطالبي
�إىل حفظ املياه وحماية الرتبة ،ورعاية الأ�شجار ،واحلفاظ على نظافة املدار�س ،وترميم
وا�صالح �أثاثات املدار�س ،بالإ�ضافة اىل تقدمي الدعم للأ�سر الفقرية وا�سر ال�شهداء.
وتعزيز دور الأندية اخل�ضراء يف املدار�س.

حممدعلي حميدة
م�سرية النفري التنموي للطالب
مما ال �شك فيه �أن النفري
التنموي للطالب الذي ينتظم
البالد يف فرتة الإجازة ال�سنوية
للطالب ،لي�س بالأمر اجلديد
يف ال�سيا�سة التعليمية لإرتريا،
وامنا ي�أتي امتدادا جلهود طالب
مدر�سة الثورة ،يف مرحلة الكفاح
امل�سلح .حيث كان طالب مدر�سة
الثورة ومعلموهم يق�ضون فرتة
الإجازة املدر�سية ،كجزء من
النظام التعليمي.
لذا كان من الطبيعي �أن يتوا�صل
النفري التنموي للطالب ،منذ
انطالقته اجلديدة بعد التحرير يف
عام  1994على مدار  24عاما ،جنبا
اىل جنب مع موا�صلة الدرا�سة،
ويف هذا ف�إن دفعات النفري الطالبي
بلغت حتى الآن الدفعة احلادية
والع�رشين يف هذا العام 2017م
 .فمنذ عام  1994وحتى 2015
�شارك يف النفري �أكرث من 397.396
منهم  33%من الإناث ،وفق ما
�أكدته تقارير وزارة التعليم.
كما �أ�رشف على الأن�شطة ال�صيفية
تلك �أكرث من  19854من املعلمني
وامل�رشفني الزراعيني .كما �أن

عدد الطالب امل�شاركني يف العمل
ال�صيفي للعام املا�ضي  2016بلغ
 25300طالبا .وعدد امل�رشفني من
الإداريني واملعلمني ،واملر�شدين
الزراعيني وغريهم من املعنيني،
بلغ  1606م�رشفا.
حيث ينخرط الطالب يف
العمل التنموي ،بح�سب
برامج �إغالق
ا ملد ا ر �س ،
فق
و
ا ملنا خ
و ا لطق�س
هنا ك
يف كل
منطقة ،
يتم
و
تو ز يعهم
على املواقع
التي
واملناطق
هي بحاجة للعمل،
من تنظيف وغر�س ورعاية،
واملعلومات
التقارير
وفق
امل�ستقاه من وزارة الزراعة ،او
�إدارات ال�ضاحيات ،عالوة على
الربامج ال�صيفية لوزارة التعليم.
ومبا �أن وزارة التعليم وادراكا
منها ب�أهمية العمل ال�صيفي
للطالب� ،سواء من حيث الإ�سهام
يف تعزيز الن�شاط التنموي،

�أو بناء الطالب الواعي ب�أهمية
العمل اجلماعي ،وتر�سيخ مبد�أ
اال�سهام املبكر يف امل�شاركة
يف برامج التنمية ،و�إ�شعاره
ب�أن الوطن دوم ًا بحاجة اىل
ا�سهامه وغر�س معاين التعاون
مع الآخرين حلل الإ�شكاالت .لذا
تنفق مبالغ كبرية لت�سيري هذا
العمل ،من حيث �إعداد الأدوات
ولوازم العمل وتوفري و�سائل
النقل للطالب.
وعلى هذا املنوال ينفذ برنامج
احلملة الطالبية ال�صيفية لهذا
العام ،وكما هي العادة الكثري من

بلغت �أكرث من  925الف �شتلة
والتي يتم غر�سها �ضمن الربنامج
الذي بد�أ اال�سبوع االول من يوليو
املن�رصم ،وي�ستمر لأكرث من �شهر.
م�شريا اىل �أن ن�سبة امل�شاركني
يف العمل ال�صيفي لهذا العام بلغ
حوايل  28الف طالب .يرافقهم من
امل�رشفني حوايل � 1400سواء من
املعلمني �أواملهنيني ال�صحيني
واملر�شدين الزراعيني ،منت�رشين
يف  150نقطة بـ  45مديرية.
كما توا�صل العمل يف بناء
و�صيانة �أكرث من  2500كيلومرتا
من املدرجات واكرث من 160
الف كيلومرت مربع من
ا حلوا جز

�أ لأ عما ل

التنموية الناجحة.
ووفق ما �أعلنه املدير العام لفرع
برنامج احلملة الطالبية التنموية
ال�صيفية يف وزارة التعليم بان
برنامج هذا العام ينجز اعماال
تنموية وا�سعة.
حيث �أن ما مت �إعداده من �شتول

ا ملا ئية ،
باال�ضافة اىل اكرث من
 53كيلومرتا من القنوات املائية.
ويف هذا ال�سياق اي�ضا يقوم طالب
املدار�س الفنية ب�صيانة �أكرث من
 15الف من �ألأثاثات املدر�سية.
�أهمية النفري التنموي للطالب يف تر�سيخ
ثقافة العمل
ويف هذا ي�ؤكد الطالب
وامل�رشفون النا�شطون يف حفظ
املياه والرتبة وان�شطة الت�شجري
مبختلف مديريات البلد بان
برنامج احلملة الطالبية التنموية
ال�صيفية ير�سخ اهمية ثقافة العمل
اجلماعي .كما �أنهم ي�ؤمنون على
�أهمية الربنامج ،م�ؤكدين على
اجنازهم اعماال تنموية ناجحة
يف اطار الربنامج الذي اكت�سبوا
من خالله التعا�ضد والتكاتف
فيما بينهم والوحدة القوية وحب
العمل.
ويف ذات املعنى يقول امل�رشفون
على الربنامج ال�صيفي من جانبهم:
�إن امل�شاركني ا�ستفادو من الربنامج
ا�ضافة اىل املهام التنموية التي
اجنزوها حيث اك�ستبوا معاين

اهمية العمل اجلماعي ومدى
فعاليتها على ار�ض الواقع،
باال�ضافة اىل ذلك انه ي�ساعد على
البنية اجل�سمانية للطالب.
كما �أن الطالب يحملون بكل
اقتدار ر�سالة وزارة الأرا�ضي
واملياه والبيئة والتي مفادها
�أن حماية الرتبة من الإجنراف
ي�ضاعف من انتاج املحا�صيل .كما
�أن الأ�شجار تخفف م�ستوى حرارة
اجلو .والأ�شجار حتمي البيئة من
التلوث ،وحتفظ الرتبة ،يرثي
املياه اجلفوي .حماية البيئة
يعني حماية الإن�سان والبهائم.
ور�سالة وزارة الزراعة املرادفة
لها والتي ت�شري �إىل �أن الأ�شجار
حتمي الرتبة وحتفظ املياه،
كما �أنها تخلق �أجواء لطيفة.
و�أن الأ�شجار م�صدر غذاء الإن�سان
واحليوان .وحتت ظالل لأ�شجار
تنمي الأحياء الربية .و بالتايل
ف�إن دمار الغابات ي�ؤدي اىل
اجلفاف والت�سحر .وي�رشد
الإن�سان واحليوان .وي�رض
اقت�صاد الوطن.
وهكذا يت�صدى الطالب
لهذه املهمة� ،إذ ين�شطون
يف الت�شجري وبناء و�صيانة
املدرجات و�صاينة الطرق،
وغريها من الأن�شطة التنموية،
وحماية البيئة ،ومد الغطاء
النباتي على �صعيد الأر�ض .ومن
امل�سلم به فان ان�شطة الت�شجري
التي يقوم بها الطالب �سنويا
احدثت تغيريا �إيجابيا ملحوظا يف
ا�ستقرار الرتبة.
برامج التوعية التي تالزم النفري
التنموي للطالب
يف غ�ضون ذلك تعقد �سمنارات
للطالب امل�شاركني يف حملة النفري
التنموي ،لرفع وعي الطالب
بالقانون.
والعمل على مكافحة اجلرمية
واحلوادث املرورية .كما تنظم
عدة دورات لطالب النفري التنموي
للطالب حول �سالمة املرور.
وذلك بالتن�سيق بني فروع �رشطة
املرور وفروع التعليم يف خمتلف
املديريات ،وجمعية �سالمة
املرور ،والتي تركز حول �رضورة
اتخاذ احليطة واحلذر ،و�شارات
املرور واهميتها وم�ساعدة اجلهات
املحتاجة ،و�سبل اال�ستفادة من
�شارات املرور للم�شاة .وغريها
من الربامج التوعوية ،يف خمتلف
جماالت التعليم،والتاريخ ومعاين
الوطنية.والتالحم الوطني.
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مركز التدريب املهني ب�ساوا ..غري وجهة نظر املجتمع للمر�أة وقدرتها على الإبداع والإنتاج
خريجات املركز ..عملنا بجد من �أجل حلظة تخرجنا ،و�سوف نعمل
على تطبيق ما تعلمناه خلدمة الوطن
التدريب املهني يف �ساوا ،بد�أت
�إعداد :نورالدين خليفة
حديثها بالقول "بانها ولدت
مبدينة �أ�سمرا وترعرعت بها.
لقد كافحت املر�أة يف �سبيل
وكانت يف مراحلها التعليمية
حتقيق امل�ساواة وناف�ست الرجال
الأوىل طالبة مهتمة يف درو�سها �إال
يف العديد من املجاالت التي
ً �أنها ول�سبب من الأ�سباب ،مل حترز
كانت تعترب يف ال�سابق حكرا
نتيجة مر�ضية ب�إمتحان ال�شهادة
عليهم .واملر�أة الإرترية بطبعها
الثانوية الإرترية يف �ساوا،
تتميز بالعديد من ال�صفات التي
ومل تنك�رس عزميتها يف �إمتام
جتعلها حتتل مراكز مرموقة يف
امل�سرية التعليمية ،فالتحقت
جمتمعنا الإرتري وتك�سبها التقدير
�ساوا،
يف
املهني
التدريب
مبركز
الت�صميم وبالتايل مل تواجهها �أية
والإحرتام الذي ت�ستحقه .وبعد ان
وتخ�ص�صت يف علوم النجارة �صعوبات يف تعلم مهنة النجارة،
حملت املر�أة ال�سالح جنب ًا
اخل�شبية،
أعمال
ل
وا
وكان الدافع الكبري الذي جعلها
�إىل جنب مع الرجل من
وذكرت جويل ب�أن توا�صل درا�ستها باملركز هو
�أجل حترير الرتاب
املهني
التدريب
مركز
التطلع للإبداع والعمل على �صناعة
الإرتري من براثن
هي الفر�صة الثانية خمتلف الإبتكارات اخل�شبية.
الإ�ستعمار ،هاهي
التي ميكن للطالب
الآن مت�ضي قدما
�أو الطالبة حتقيق
ومن ناحية املناهج املقدمة يف
بامل�ساهمة يف عملية
املهني
النجاح
املركز وكفاءة املعلمني ودعمهم
البناء والتعمري
من
خاللها ،للطالب بكافة امل�ستلزمات
على
واحلفاظ
مكنها
حيث
الدرا�سية والتعليمية ،ذكرت
ال�سيادة الوطنية
املركز من تعلم ال�شابة /جويل ب�أن املركز وفر
غا يل
والذود عنها بكل
�أ�صول النجارة للطالب والطالبات العديد من
ونفي�س ،ومت�سلحة
وت�صميم الأعمال امل�ستلزمات التي ت�ساعدهم على
بالعلم واملعرفة
اخل�شبية ،و�أنواع القيام بدرا�ستهم ب�شكل �إيجابي،
الالزمني.
الآليات امل�ستخدمة و�أثنت بدورها على الت�شجيع
ففي اخلام�س ع�رش
يف ت�صميم و�إنتاج
واملتابعة امل�ستمرة من قبل
من يوليو املن�رصم،
تلك الأعمال
املعلمني املثاليني
ويف �أجواء مل�ؤها الفرحة
�،إ�ضافة �إىل
باملركز الذين مل
وال�رسور  ،مت
اخلريجة /مرمي عي�سى �إ جر ا ء ا ت
ي�ألوا جهد ًا يف
الدفعة
تخريج
ية
قا
لو
ا
الرقي مب�ستوى
الثامنة من طالب
وال�سالمة خالل
ا لطال ب
مركز التدريب املهني ب�ساوا،
ً العمل الإنتاجي
و ا لطا لبا ت
حيث حقق املركز �إجناز ًا متميزا
من
وغريها
و ا لعمل
يتمثل يف تخريجه �أكرث من 50%
واملناهج
الربامج
جعلهم
على
من اخلريجات الإناث ،مما ميثل
ال�صلة.
ذات
�أفراد ًا منتجني
م�صدر فخر لهن و�إعتزاز ب�أنهن
ال�شابة/
أ�ضافت
�
و
باملجتمع.
قادرات على العمل والكفاح يف
جويل ب�أنه مل يكن
ورد ًا على مدى
احلياة العملية وبالتايل ي�صبحن
عن
خلفية
أية
�
لديها
التحدي الذي واجهها
ع�ضوات منتجات يف جمتمعاتهن.
جمال
النجارة اخلريجة /جويل زر�أماريام
ك�أنثى يف جمال
وللتعرف اكرث على احلياة
بحكم �أنها كانت
النجارة� ،أجابت
الدرا�سية باملركز وجماالت
لديها ميول �أكرث
ال�شابة /جويل بالقول ب�أن جمال
الدرا�سة التقت �صحيفة ارتريا
أعمال
�
و
ال�شعر
ت�صفيف
فنون
نحو
النجارة وغريها من �أعمال احلدادة
احلديثة ببع�ض اخلريجات واجرت
التجميل� ،إال �أنها مل جتد �أية فروق والبناء كانت حكر ًا على الذكور يف
معهن احلوارات التالية.
أنهما
�
حيث
املجالني
بني
فيما
املا�ضي� ،إال �أن تلك النظرة تغريت
ال�شابة /جويل زر�أماريام،
خريجة فنون النجارة مبركز يت�شابهان ب�شكل كبري من ناحية مع مرور الوقت ،و�أ�صبح للمر�أة
ن�صيب كبري من امل�ساهمة
يف تلك الأعمال بالتوازي مع
ال�شباب الذكور .و�أ�ضافت
�إىل �أنه مهما كانت هناك �أمام
املر�أة حتديات �أو �صعوبات
بالعزمية
وقابلتها
والإ�رصار ف�إنها �سوف تكلل
جهودها بالنجاح والقبول.
وبالإ�ستناد �إىل تاريخ
ن�ضالنا الإرتري ،ذكرت
ال�شابة /جويل ب�أن املر�أة
املنا�ضلة قامت بكل الأعمال
واملهمات ال�صعبة التي
كان يقوم بها الرجال ،وكن
يقمن ب�إجناز كافة الأعمال
املهنية واحلرفية� ،إ�ضافة
�إىل م�ساهمتهن يف املعارك
واحلروب التي دارت �آنذاك.

وهناك العديد من الن�ساء الالئي
�سطرن تاريخهن احلافل بالعديد
من البطوالت واملعجزات خالل
فرتة الكفاح امل�سلح ،لذا ينبغي
على اجليل احلايل املحافظة على
قيم املر�أة الإرترية وتاريخها
احلافل وامل�رشف والعمل على
�إجناز و�إجناح الربامج التنموية

عرب خمتلف الأعمال املهنية .من
جانبها �أكدت ال�شابة /جويل ب�أنها
�سوف تعمل على تطوير ما �إكت�سبته
من جتربة مهنية ب�ساوا �إىل جانب
ميولها الأخرى ،و�أنها تتطلع �إىل
�إن�شاء ور�شة �أعمال جنارة خا�صة
بها يف امل�ستقبل.
اما ال�شابة /مرمي عي�سى ،فقد
تخرجت من ق�سم علوم احلدادة
العامة مبركز التدريب املهني يف
�ساوا ،وت�شري اىل انها ولدت كذلك
مبدينة �أ�سمرا ون�ش�أت فيها .حيث
كان م�ستواها الدرا�سي من املرحلة
الإبتدائية وحتى املرحلة الثانوية
جيد ًا� ،إال �أنها مل توفق يف �إحراز
النتيجة املطلوبة ب�إمتحانات
ال�شهادة الثانوية الإرترية يف
�ساوا .فلم ترتدد االنت�ساب اىل
معهد التدريب املهني وتخ�ص�صت
بدرا�سة علوم احلدادة العامة.
و�أ�ضافت ال�شابة /مرمي ب�أنه يف
بادئ الأمر ،كان من ال�صعب
عليها وعلى غريها من ال�شابات
درا�سة جمال احلدادة بحكم �أنهن
�إناث و�إعتقدت ب�أن هذا املجال ال

يربع فيه �سوى الرجال والذكور،
�إال �أنها وبعد تقبلها للخو�ض يف
مثل هذا التحدي� ،أ�صبحت �أكرث
�إن�سجام ًا وتفاع ًال وذلك بعد تلقيها
للعديد من الدرا�سات النظرية
والتطبيقية يف �أعمال احلدادة
العامة ،والأهم من ذلك �أنها
�أ�صبحت قادرة على العمل والإنتاج
مب�ستوى ما يقوم به الذكور يف تلك
الأعمال املليئة بالتحدي والإبداع
يف �صنع العديد من امل�ستلزمات
املختلفة .و�أو�ضحت ال�شابة/
مرمي ب�أن هذا املجال عك�س ب�شكل
�إيجابي على نظرة املجتمع للمر�أة
ومنحها التقدير والإعجاب بكل
ما تقوم به من �إجنازات ت�ضاهي
�إجنازات الرجال .و�أ�ضافت ب�أن
مبد�أ الإعتماد على النف�س والتفاعل
مع �أية حتديات مبعنوية �إيجابية
�ساعدها كثري ًا لكي تن�شط وتبدع
يف املجال املهني ومكنها من �أن
حتدد لنف�سها �إطار ًا م�ستقبلي ًا مهني ًا
ملزوالة �أعمال احلدادة ب�أنواعها.
وعربت عن بالغ �رسورها
و�شعورها بالفخر لكونها �أ�صبحت
يف م�صاف ال�شباب الذكور ممن
تخرجوا يف هذا املجال ،وقالت
ب�أن الإناث كن على الدوام يعتقدن
ب�أنهن غري قادرات على العمل يف
مثل تلك املهن لكونها تزاول من
قبل الذكور فقط� ،إال �أن املرحلة
التي و�صلت فيها املر�أة للعمل
والإنتاج يف كل املجاالت التنموية
مناف�سة الرجال يف �أعمالهم جعلها
م�صدر فخر و�إعتزاز لكافة �أطياف
املجتمع ،لذا حق لهن �أن ي�شعرن
بالتقدير والإحرتام ملا �أجنزنه
يف هذا ال�صعيد .و�أكدت ال�شابة/
مرمي ب�أن الف�ضل يف تخرجها يرجع
�إىل ت�شجيع والديها امل�ستمر
لها ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ودعم
معلمي املركز للطالب وخ�صو�ص ًا
الطالبات يف تلقي الدرو�س و�أداء
املهام الدرا�سية والأكادميية
املختلفة .ووجهت ال�شابة /مرمي،
ر�سالة جلميع الإناث ال�شابات ب�أن
عمل املر�أة لي�س حم�صور ًا فقط يف
�أداء الأعمال املنزلية بل ميكنها
عرب الت�سلح بالعلم واملعرفة �أن
تقوم ب�أي عمل وظيفي �أو مهني
مهما كان �صعب ًا �أدا�ؤه ،فاملر�أة
ن�صف املجتمع ،وعليها بالتايل
�أن ت�ؤدي ر�سالتها بلعب دور بارز
يف عملية التنمية والإعمار.

9

اخلمي�س 2017 /8 /10

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()197

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

�إعداد
املهند�س اد
ر
ي
�
س
اال
م
ني
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.

املناخ هــو اخلـا�سر

ت�شكل م�س�ألة �إحتواء تغري املناخ �إحدى �أهم
التحديات التي تقف �أمام املجتمع الدويل والتي �أ�ضحت
تهدد جمتمعاتنا واقت�صاداتنا  .هذا وقد م ّر قطار حتديات و
مفاو�ضات تغري املناخ العاملية بالعديد من املحطات املتباينة
بدء ًا مب�ؤمتر الأر�ض بالربازيل يف العام  1992وو� ً
صوال
لقمة باري�س العام  , 2015ليخرج من واحدة ليلج �أخرى
جمرجر�أً ذيل الطعنات واجلراحات العميقة من ت�ضارب
امل�صالح بني الدول متقدمة النمو و الدول النامية تارة �أو
منت�شي ًا ببع�ض النجاحات التي حققها تارة �أخرى  ,وذلك
يف ظل التداعيات البيئية وال�سيا�سية و الإقت�صادية و
الإجتماعية و التكنولوجية املع ّقدة لتغري املناخ يف �أنحاء
املعمورة .فما هو �شكل التعاون امل�شرتك املطلوب خللق �إطار
فعّال  ,للإنتقال �إىل جمتمعات الإقت�صاد الأخ�ضر املتميز
ب�إنخفا�ض الإنبعاثات الكربونية فيه بالإ�ضافة �إىل التبني
ال�شفاف مل�س�ألة امل�س�ؤوليات امل�شرتكة ولكن املتباينة للأطراف
املختلفة وقدرات كل دولة يف �ضوء الظروف الوطنية
املختلفة ؟ما هي الإجنازات التي حققتها الأطراف حتى الآن
؟ وما هي التحديات التي واجهت املجتمع الدويل يف هذا
املجال ؟ وكيف ال�سبيل �إىل تزليلها ؟ وغري ذلك من املحاور
ذات ال�صلة �سيكون منت �صفحتنا لليوم �إن�شاءاهلل .
ت�سببت ظاهرة " تغري املناخ" ب�أ�رضار فادحة
للإن�سان وخماطر بيئية �شتى .فمع الثورة
ال�صناعية التي �شهدتها الب�رشية  ,مت حرق
مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد
الطاقة والتي �أطلقت غاز ثاين �أك�سيد الكربون
والذي يعترب من �أهم �أ�سباب تغري املناخ .وقد
�أدى هذا مع جمموعة الغازات الدفيئة �إىل ارتفاع
درجة حرارة الكوكب وخلف عواقب �أثرت على
عدة ق�ضايا مبا فيها الفقر والتنمية االقت�صادية
والنمو ال�سكاين والتنمية امل�ستدامة و�إدارة
املوارد .بالإ�ضافة �إىل �أن  90%من الكوارث
الكربى على مدى ال�سنوات الع�رشين املا�ضية
جنمت عن �أكرث من �ستة �آالف حالة من الفي�ضانات
والعوا�صف وموجات احلر واجلفاف وغريها من
الأحداث املتعلقة بالطق�س .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن ق�ضية تلوث الهواء
و�إرتفاع حرارة الأر�ض و�إ�ضطراب الأحوال اجلوية
امل�سببة للفي�ضانات وال�سيول والعوا�صف يف
غري �أوقاتها و�أمكنتها هي امل�شكلة الكربى يف
ق�ضية الإحرتار العاملي وتغري املناخ  .فكما
نالحظ حالي ًا جفاف هنا و�أمطار هناك و�سيول
يف ال�صيف و�شح يف ال�شتاء وفي�ضانات جترف
الأخ�رض والياب�س والرتبة  .ترتبط هذه
الظاهرة �أي�ض ًا وكما ي�شري العديد من اخلرباء
بظاهرة منو الإنتاج والإ�ستهالك خا�صة يف الدول
املتقدمة كالواليات املتحدة وبع�ض الدول
االوروبية والتي تدفع كل �شعوب الأر�ض ثمنها .
فما مل تُ ْ�ض َب ْط م�سببات التلوث واحلرارة  ,وما
مل تتغري حياة الب�رش وطرق الإنتاج والإ�ستهالك
غري امل�ستدامة وما مل تتغري و�سائل النقل
والوقود امل�ستخدم لتدويرها  ,ف�إن الب�رشية
حتم ًا على ا�ستحقاقات بيئية وطبيعية خطرية
جد ًا .
لذا ف�إن �إنقاذ الأر�ض من تزايد حرارة جوها
وبالتايل تهديد حياة الب�رشية جمعاء  ,يتطلب
التعاون والعمل امل�شرتك بني كافة الدول
وال�شعوب يف حموري وقف الهرولة املجنونة
يف دروب الإنتاج والإ�ستهالك غري امل�ستدامني
و�إحداث تغيريات كبرية يف العادات والتقاليد
الب�رشية فيما يتعلق بالطعام والزراعة
والإ�ستهالك والعمل وذلك على �سبيل املثال ال
احل�رص.
وت�شري بع�ض الإح�صاءات يف جمال املياه
وال�رصف ال�صحي للجميع �إىل �أن تزويد العامل
ب�أ�رسه باملياه يف نظام �صحي للجميع  ,يحتاج
�إىل نفقات �إ�ضافية تقدر بع�رشة مليارات دوالر

�سنوي ًا وهو ما يعادل ما تنفقه اوروبا على
امل�رشوبات الكحولية ون�صف ما تنفقه امريكا
لإطعام احليوانات الأليفة التي يقومون برتبيتها
.
ومن اجلدير بالذكر �أن اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ يف العام ,1992
هي �إتفاقية هدفت �إىل النظر يف ما ميكن القيام
به للحد من ارتفاع درجات احلرارة العاملية وما
ينجم عنها من تغري يف املناخ والت�صدي لآثاره .
وبحلول العام � ,1995أدركت الدول �أن الأحكام
املتعلقة بخف�ض االنبعاثات يف االتفاقية لي�ست
كافية ونتيجة لذلك ف�إنها بد�أت املفاو�ضات
لتعزيز الت�صدي العاملي لتغري املناخ .ويف
العام  ,1997اعتمدت بروتوكول كيوتو الذي
يلزم قانوني ًا الدول املتقدمة النمو ب�أهداف
حمددة يف جمال خف�ض االنبعاثات وثمة يف الوقت
الراهن  195طرف ًا يف االتفاقية و  192طرف ًا يف
حيز
بروتوكول كيوتو .وقد دخل الربوتوكول ِّ
النفاذ يف  16فرباير  2005وبد�أت فرتة االلتزام
الأوىل به يف العام  2008وانتهت يف العام 2012
 ,والثانية يف  1يناير  2013و�ستنتهي يف العام
 . 2020ومنذ ذلك احلني  ,وا�صلت الأطراف يف
الربوتوكول املفاو�ضات وعدلت الربوتوكول
لتحقيق نتائج �أكرث طموح ًا بحلول العام 2030
م  .عموم ًا يالحظ اخلرباء �أن اتفاق كوبنهاغن
ال�سيا�سي يف عام  2009وم�ؤمترات كانكون

( )2010وديربان ( )2011والدوحة ()2012
وليما ( , )2014و�ضعت الأ�س�س لهذا النظام
البيئي الدويل اجلديد ,وذلك من خالل تكميل
ال�صكوك القائمة يف �إطار اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغيرّ املناخ وبروتوكول كيوتو
 .كما وقعت الأطراف يف عام  2015اتفاق باري�س
ب�ش�أن املناخ ذ يف عام  2020والتي دخلت حيز
التنفيذ يف الرابع من نوفمرب  2016مب�صادقة
 111بلد ًا حينها والذين مثلوا �أكرث من  75يف
املائة من االنبعاثات العاملية من الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
عموم ًا نالحظ �أن �إتفاقية باري�س �أقرت " ب�أن
تغري املناخ �شاغل م�شرتك للب�رشية  ,و�أن على
الأطراف �أن تقوم عند �إتخاذ الإجراءات الرامية
�إىل الت�صدي لتغري املناخ  ,ب�إحرتام وتعزيز
ومراعاة التزاماتها بحقوق الإن�سان واحلق يف
ال�صحة وحقوق ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات
املحلية واملعاجرين والأطفال والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة و الأ�شخا�ص املوجودين يف �أو�ضاع
ه�شة واحلق يف التنمية ف�ض ً
ال عن امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة والإن�صاف بني الأجيال
"  .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أ�سلم الأطراف بالإتفاقية
" ب�رضورة تعزيز عاملية الو�صول �إىل الطاقة
املتجددة يف البلدان النامية وال �سيما يف
افريقيا .

وعموم ًا ت�ضمنت �إتفاقية باري�س للمناخ
الت�أريخية  29مادة وهي تت�صدى لعدد من
املحاور الأ�سا�سية والهامة نذكر يف ال�سطور
التالية بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1الإتفاق على احلد من الإحرتار العامليحتت  2درجة مئوية وكهدف و�ضع  1.5درجة
مئوية
� 2إي�صال �إنبعاثات الغازات الدفيئة �إىلالدرجة الق�صوى يف �أ�رسع فر�صة ممكنة تتبع
بخطوات �إنقا�ص فوري و�رسيع
 3الإتفاق على �رضورة احلد من �إ�ستخدامالفحم والبرتول والغاز لأغرا�ض الطاقة
� 4إ�ستبدال الوقود الأحفوري بالطاقةال�شم�سية و الهوائية
 5تقدمي الدول املتقدمة  100بليون دوالرامريكي مل�ساعدة الدول النامية بدء ًا من
العام  2020م  .وت�ؤكد منظمة اليون�سكو على
�أن " �أن الأطفال �سيكونون الأكرث ت�رضر ًا من
التغري املناخي يف العامل ,و �إن  115مليون
طفل يعي�شون يف مناطق هي الأكرث تعر�ض ًا
للأعا�صري ,و�إن نحو ن�صف مليار طفل يعي�شون
يف مناطق تهددها الفي�ضانات ,يف حني يعي�ش
�أكرث من مئة مليون يف مناطق هي الأكرث عر�ضة
للجفاف  .بالإ�ضافة �إىل �أن �أفريقيا وعلى
الرغم من �أنها تعترب الأقل �إ�سهام ًا يف �إجمايل
االنبعاثات ال�ضارة � ,إال �أنها ت�شكل الأكرث
ت�رضر ًا من تداعيات تغري املناخ .لذلك ينبغي
�أن ت�شمل �أية تدابري للمرونة يف الإنفاق  ,الدول
الأفريقية �إىل جانب الدول الأقل من ً
وا والدول
النامية املكونة من جزر �صغرية.
ونختم �صفحة اليوم بذكر بع�ض احللول التي
اقرتحها اخلرباء واخلا�صة مب�س�ألتي التخفيف
من حدة ت�أثري تغيرّ املناخ والتك ّيف معه والتي
ف�صلوها �ضمن �أربعة حماور رئي�سية :
 1توفري ملحة عامة للجميع عن �آخرالتطورات املحرزة على �صعيد املعارف العلمية
ّ
ب�ش�أن تغيرّ املناخ
 2ا�ستك�شاف جمموعة وا�سعة من امل�ساراتالتي جتمع بني التخفيف من حدة ت�أثري تغيرّ
املناخ والتك ّيف معه والتنمية امل�ستدامة
 3تقييم �إمكانيات �إيجاد حلول قائمة علىال ّ
أدلة العلمية للتحديات التي يفر�ضها تغيرّ
املناخ
 4والإ�سهام يف حوار م�ستمر للمجتمع العلميحول ق�ضايا تغري املناخ .
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بطال لك�أ�س ال�سوبر الأوروبي
ريال مدريد ينت�رص على ح�ساب مان�ش�سرت يونايتد

توج ريال مدريد بطال لك�أ�س ال�سوبر
الأوروبي ،بانت�صاره بهدفني لواحد
على مان�ش�سرت يونايتد ،يف املباراة
التي �أقيمت على ملعب فيليب �أرينا،
يف العا�صمة املقدونية �سكوبي� .سجل
�أهداف اللقاء الربازيلي كا�سيمريو
(ق ،)24والإ�سباين �إي�سكو (ق،)52
لريال مدريد بطل دوري �أبطال
�أوروبا ،بينما �سجل الهدف الوحيد
ملان�ش�سرت يونايتد الفائز بالدوري
الأوروبي ،البلجيكي روميلو لوكاكو
(ق .)62ويعد اللقب هو الرابع
للفريق امللكي والثاين على التوايل
بال�سوبر الأوروبي ،ليبتعد ببطولة
وحيدة عن حاملي الرقم القيا�سي
يف عدد مرات الفوز بها (بر�شلونة
وميالن) .فيما ف�شل مان�ش�سرت يونايتد للمرة الثالثة تواليا ،يف �إ�ضافة لقبه الثاين بالبطولة .وحت�سن �أداء مان�ش�سرت بعد الهدف وازداد
�ضغطه على دفاعات ريال مدريد ،الذي تراجع للخلف .و�أجرى زيدان تغيريين قبل ربع �ساعة على النهاية بنزول لوكا�س فا�سكيز
وماركو �أ�سين�سيو بدال من �إي�سكو وبيل .حاول ريال مدريد الإبطاء من �إيقاع املباراة للخروج من الدقائق الأخرية متوجا باللقب ،وهو
ما حدث بالفعل حيث انح�رص اللعب يف منت�صف امللعب ،قبل �أن يهدر فياليني فر�صة التعادل من ر�أ�سية قوية �أم�سكها نافا�س.

مع ت�أكيده على �رضورة التعاقد مع داين روز
كونتي يتقدم بطلب �إىل مالك ت�شيل�سي

تق َّدم �أنطونيو كونتي مدرب ت�شيل�سي حامل لقب الدوري
الإجنليزي بطلب لرومان �أبراموفيت�ش ،رئي�س النادي ،قبل نهاية
فرتة االنتقاالت ال�صيفية نهاية ال�شهر اجلاري .وقالت �صحيفة
"ديلي �إك�سربي�س" الربيطانية �أم�س الأربعاءَّ � ،إن كونتي طلب
من �أبراموفيت�ش �رضورة التعاقد مع داين روز ،ظهري توتنهام.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل � َّأن "كونتي و�ضع روز على قمة �أولوياته
للتعاقد معه ،بعد مت�سك يوفنتو�س بالربازيلي �أليك�س �ساندرو،
ومناف�سة ليفربول للبلوز ،على �ضم الهولندي فريجيل فان
ديك من �ساوثهامبتون" .و�أكدت "كونتي يرغب ب�شدة يف �إمتام
ال�صفقة رغم � َّأن الالعب ُيعاين من �إ�صابة منذ يناير املا�ضي،
ولن يكون جاه ًزا �سوى بعد نهاية ال�شهر احلايل" .ولفتت
"كونتي قد يلج�أ لإعادة ريان برتراند من �ساوثهامبتون بعد 3
موا�سم من رحيله عن �ستامفورد بريدج" .وتعاقد ت�شيل�سي مع
�ألفارو موراتا ،مهاجم ريال مدريد ،والعب و�سط موناكو �سابقا،
تيموي باكايوكو ،بالإ�ضافة للمدافع الأملاين �أنطونيو روديجري
من روما ،واحلار�س ويلي كابايريو باملجان .وخ�رس ت�شيل�سي،
الدرع اخلريية للمرة الرابعة على التوايل ،والثانية �أمام �أر�سنال
بركالت الرتجيح ،بعد انتهاء الوقت الأ�صلي ( ،)1-1والتي طبق فيها لأول مرة نظام  ABBAيف الت�سديد ،الأحد املا�ضي.

بعد �أن فاز بعدد من الألقاب مع اليويف
ر�سميا� :ساوثهامبتون ي�ضم العب يوفنتو�س

�أعلن �ساوثهامتبون الإجنليزي� ،أول �أم�س الثالثاء ،تعاقده ر�سميا
مع �أحد العبي يوفنتو�س الإيطايل ،ملدة  5موا�سم .وقال لي�س ريد،
نائب رئي�س �ساوثهامبتون ،للموقع الر�سمي للنادي على الإنرتنت،
بعد �ضم العب الو�سط اجلابوين ماريو ليمينا "�إنه موهبة مذهلة ،حيث
حقق بالفعل �أ�شياء عظيمة يف م�سريته ،بعد �أن فاز بعدد من الألقاب
واكت�سب خربة اللعب يف �أقوى الدوريات" .و�أ�ضاف "اال�ستثمار يف
العب لديه مميزات مثل ماريو ،و�رشائه من يوفنتو�س ،ي�شري بقوة
�إىل نوايا النادي ،وهذه ال�صفقة باتت �إحدى �أغلى ال�صفقات يف
تاريخنا" .وبد�أ ليمينا م�سريته مع فريق لوريان الفرن�سي ،قبل �أن
ين�ضم ملر�سيليا يف  ،2013ثم انتقل بعد ذلك �إىل يوفنتو�س عام
 ،2015على �سبيل الإعارة ،قبل �أن يتعاقد معه النادي الإيطايل
ب�شكل دائم يف ال�صيف املا�ضي .وخالل الفرتة التي ق�ضاها مع
يوفنتو�س ،فاز ليمينا بالدوري وك�أ�س �إيطاليا ،و�شارك يف املباراة
النهائية لدوري �أبطال �أوروبا يف املو�سم املا�ضي �أمام ريال مدريد.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد انتقاله �إىل باري�س �سان جريمان
نيمار ي�شعر باحلزن
ب�سبب قرار بر�شلونة

ي�شعر النجم الربازيلي نيمار ،باحلزن ،ب�سب القرار الذي اتخذه بر�شلونة
الإ�سباين ،بعد انتقاله �إىل باري�س �سان جريمان ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
اجلارية .ونقلت �شبكة "�سكاي �سبورت�س" عن م�صادر �إ�سبانية� ،أن الربازيلي
ي�شعر بـ"احلزن" ب�سبب قرار ناديه الأ�سبق عدم دفع  23مليون جنيه �إ�سرتليني،
مكاف�أة والد نيمار ،عقب جتديد الالعب لتعاقده مع الفريق خالل العام املا�ضي.
وانتقل نيمار لباري�س �سان جريمان يوم اخلمي�س ،بعد دفع  222مليون يورو،
قيمة ال�رشط اجلزائي املوجود يف عقد الالعب .ومن املعروف �أن حماميي نيمار
مل يقدموا حتى الآن �أوراق العمل اخلا�صة بالالعب لـ"فيفا" ،ولكن الالعب مازال
يدر�س التقدم ب�شكوى �ضد بر�شلونة ب�سبب عدم ح�صول والده على مكاف�أته.
ومل يعلق "فيفا" على ق�ضية حمددة ،لكن متحدثا ر�سميا با�سم االحتاد الدويل
للعبة قال ل�شبكة "�سكاي �سبورت�س"" :كقاعدة عامة ،ف�إن هيئات اتخاذ القرار
�سوف تكون خمت�صة ببحث النزاع ،ما مل يتفق الطرفان على �أن يتم البت فيه
من قبل هيئة حتكيم م�ستقلة" .وقال جو�سيب فيفز املتحدث با�سم نادي
بر�شلونة� ،إن النقاط املتفق عليها مع الالعب جرى الإخالل بها ،و�إن النادي
ا�ستعاد املبلغ من كاتب العدل ،بعد انتقال نيمار �إىل باري�س �سان جريمان.
و�أو�ضح فيفز "كانت هناك  3نقاط� ،أولها �أال يتفاو�ض الالعب مع ناد �آخر
قبل  31يوليو ،والثانية �أن يك�شف علنا قراره بالبقاء حلني انتهاء عقده،
والثالثة تتعلق بعدم ح�صوله على املبلغ (مكاف�أة التجديد) حتى �أول �سبتمرب.

يف مناف�سات بطولة مونرتيال للتن�س
�شوارتزمان يحقق مفاج�آت كربى

حقَّق الأرجنتيني دييجو �شوارتزمان� ،أكرب مفاج�أة ببطولة مونرتيال للتن�س
للأ�ساتذة ،بعدما تغلَّب على دومينيك ثيم امل�صنف الثالث �أول �أم�س الثالثاء ،بعد
مباراة ا�ستمرت نحو � 3ساعات .وحول �شوارتزمان ت�أخره ( )5-2يف املجموعة احلا�سمة
ليفوز بـ� 5أ�شواط متتالية ،وينت�رص  .7-5 ،6-7 ،6-4وتغلب �شوارتزمان على روبرتو
باوتي�ستا امل�صنف  16يف وقت �سابق من العام احلايل ،وخ�رس �أمام نوفاك ديوكوفيت�ش
يف  5جمموعات يف بطولة فرن�سا املفتوحة ،لكن فوزه على ثيم ،هو الأكرب له هذا املو�سم.
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على هام�ش بطولة العامل اللعاب القوى اجلارية حاليا بعا�صمة ال�ضباب

العدد ()197
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

و�سط تناف�س كبري بني املت�سابقني واملت�سابقات

ال�شاب �أرون كفلي يربز بقوة ويح�سن رقمه ال�شخ�صي �إختتام البطولة التن�شيطية للدراجات الهوائية بكرن
�أختتمت يوم االحد املا�ضي البطولة
التن�شيطية للعبة الدراجات الهوائية
مبدينة كرن .
البطولة التي نظمها �إحتاد الدراجات
الهوائية بحا�رضة اقليم عن�سبا كانت قد
عرفت يف اجلولتني ال�سابقتني م�شاركة
فريق االت�صاالت القادم من االقليم
االو�سط  ،بيد �أن قالب امل�شاركة يف
اجلولة الثالثة واالخرية اقت�رص بني جنوم
اللعبة املحليني باالقليم .
ويف النتائج امل�سجلة  ،حاز روبيل يوهن�س
على لقب الدرجة االوىل  ،متقدما على
عادل احمد �صاحب املركز الثاين  ،لي�أتي
يونا�س برخت باملركز الثالث.

يف �إنتظار املزيد من االجنازات لرفع الغلة
 ..دون العداء�ؤن االرتريون امل�شاركون ببطولة
العامل اللعاب القوى الثالثة ع�رش املقامة حاليا
بالعا�صمة الربيطانية لندن نتائج متو�سطة
يف كافة م�شاركاتهم.
وافتتح العداء ال�شاب ارون كفلي �رشيط
النتائج االرترية االرترية باملونديال الثالث
ع�رش الم االلعاب  ،بتحقيقه املركز احلادي
ع�رش يف �سباق ع�رشة االف مرت �ضم خرية النجوم
العامليني باللعبة .
وقطع �أرون كفلي �سباق  10االف مرت يف
ظرف زمني قدره ( ، )27:09:92وهو �أف�ضل
ارقامه يف هذه امل�سافة حتى االنز
و�شاركت البالد يف هذا اال�ستحقاق بثالثة
عدائيني ال جانب ارون كفلي  ،حيث ختم
هزقيل تولدي ال�سباق باملركز االل�سابع ع�رش
م�سجال رقما زمنيا ناهز (� ، )27:49:62أما

نقو�سي �أمل�سوم فلم يفلح يف انهاء ال�سباق
وهو العائد منذ فرتة قريبة من اال�صابة.
يف �سباق املاراثون ( 42كيلومرت) الذي
كان قد فاز به يف الن�سخة املا�ضية االرتري
قرماي قرب�سال�سي بدورة بكني ، 2015
والذي يعترب الغائب االكرب عن الت�شكيلة
االرترية  ،جاء �أف�ضل مركزي ملنتخبنا الوطني
عرب العداء يوهن�س قربقرقي�ش احلائز على
املركز ال�سابع.
ومتكن يوهن�س من �إنهاء ال�سباق يف توقيت
زمني قدره (�ساعتني و 12دقيقة و 7ثواين) ،
يف حني جاء امل�شارك الثاين يف ال�سباق كربوم
قرب اذقابهري بالرتتيب احلادي واالربعني
قاطعا امل�سافة املقررة يف ظرف (�ساعتني
و 21دقيقة و 22ثانية).
بينما ان�سحب امانئيل م�سل من ال�سباق

قبل ختامه.
و�صبغ العداء ال�شاب مياين هيلي �سال�سي
م�شاركته يف �سباق  3االف مرت حواجز ب�صورة
طيبة عقب �إنهاءه ال�سباق مع الع�رشة االوائل يف
الت�صفيات االولية  ،و�سجل مياين يف عا�صمة
ال�ضباب رقم زمني ا�ستقر عند (.)08:35:73
هذا وتتبقى �أمام امل�شاركة االرترية
ا�ستحقاق وحيد للت�أكيد على الذات والدخول
يف املناف�سة على امليداليات امللونة  ،وهي
من خالل �سباق خم�سة االف مرت الذي ي�شارك
يف ت�صفياته الثنائي االرتري ارون كفلي
وعوت هبتي .
وتعقد االمال على االثنان لو�ضع موطئ
قدم مع املراكز االمامية خ�صو�صا اليافع
ارون كفلي الذي كان قد �أبلى البالء احل�سن
يف �سباق ع�رشة االف مرت وحت�سينه لرقمه
ال�شخ�صي .

النادي الكاتالوين ي�سعى ل�ضم الالعب لتعوي�ض رحيل نيمار

الربازيلي كوتينيو يتمرد على ليفربول من �أجل االنتقال لرب�شلونة
تلقت �إدارة نادي بر�شلونة الإ�سباين
دفعة معنوية كبرية ،يف طريقها �إىل
التعاقد مع النجم الربازيلي ،فيليب
كوتينيو ،العب فريق ليفربول
الإنكليزي.
وي�سعى النادي الكاتالوين للتعاقد
مع كوتينيو ،من �أجل تعوي�ض رحيل
املهاجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا الذي
انتقل �إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي
مقابل  222مليون يورو.
وذكرت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
�أن كوتينيو �أخرب مدربه الأملاين يورغن
كلوب برغبته يف الرحيل عن �صفوف
الريدز ،وال�سماح له باالنتقال لرب�شلونة
خالل ال�صيف اجلاري.
وبح�سب ال�صحيفة ف�إن الالعب الربازيلي

توجه بنف�سه �إىل كلوب ،وطلب منه قبول
عر�ض النادي الكتالوين ،لتعوي�ض رحيل
نيمار.
ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد� ،إذ
�أ�ضافت ال�صحيفة �أن كوتينيو بد�أ يف
الرتاخي خالل تدريبات ليفربول ،منذ
تزايد اهتمام بر�شلونة به ،لل�ضغط على
�إدارة الريدز وال�سماح له باملغادرة.
ونقلت ال�صحيفة ت�رصيحات لل�صحفي
كايف �سوليكول قوله �أن "كوتينيو ال
يريد �سوى الذهاب �إيل بر�شلونة ،حتى
لو كانت املفاو�ضات ودية مع ليفربول،
الأمر وا�ضح هو يريد اخلروج".
وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه �أمام
�أتلتيك بيلباو ،ب�سبب بع�ض امل�شاكل يف
الظهر ،قرر كلوب على �إثرها ،ا�ستبعاده

من قائمة الفريق.
جدير بالذكر �أن �إدارة بر�شلونة قدمت
عر�ضا ً لليفربول بقيمة  72مليون جنيه
�إ�سرتليني ،من �أجل الظفر بخدمات
الالعب ،لكن �إدارة النادي الإنكليزي
رف�ضت العر�ض الإ�سباين.

جماهري ت�شيل�سي تتو�سل كونتي لإعادة دييغو كو�ستا للت�شكيلة

طالبت جماهري نادي ت�شيل�سي الإنكليزي
مدرب الفريق انطونيو كونتي باالحتفاظ
باملهاجم الدويل الإ�سباين دييغو كو�ستا
واالعتماد عليه يف املو�سم اجلديد

على خلفية ت�رصيحاته الأخرية حول تنظيم ك�أ�س �أمم افريقيا

الكامريوين عي�سى حياتو ينتقد رئي�س االحتاد الأفريقي
انتقد الكامريوين عي�سى حياتو ،رئي�س
االحتاد الأفريقي ال�سابق ،الرئي�س
احلايل لالحتاد� ،أحمد �أحمد ،على خلفية
ت�رصيحاته الأخرية ،حول عدم جاهزية
الكامريون لتنظيم ك�أ�س �أمم �أفريقيا
.2019
ونقلت �صحيفة "ليكيب" ت�رصيحات
حياتو ،التي قال فيها" :من املنطقي
�أن ي�رصح رئي�س االحتاد الأفريقي بعدما
تقوم اللجنة بزيارة الكامريون ،للوقوف
على ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة البطولة".

و�أ�ضاف " :الكامريون لديها  5مالعب
جاهزة ،بخالف ما يتم ت�شييده ،لذا ال ميكن
�أن يقول �أحد �أننا ل�سنا جاهزين الحت�ضان
بطولة �أفريقيا ،فالبلدان الأخرى بالقارة
التي متلك نف�س �إمكانياتنا معدودة".
ومن املنتظر �أن يقوم وفد من االحتاد
الأفريقي لكرة القدم ،بزيارة �إىل
الكامريون ،خالل الفرتة من � 20إىل 28
علما ب�أن تقارير �صحفية
�أغ�سط�س اجلاريً ،
�أ�شارت �إىل �إمكانية نقل ن�سخة البطولة
املقبلة من الكامريون �إىل املغرب.

بعد طواف ا�سبانيا

مل تقتنع ب�أداء موراتا يف �أول مباراة ر�سمية له مع "البلوز"
( )2017-2018بعد وقوفها عن قرب
على "امل�ستوى احلقيقي" للمهاجم
الإ�سباين الآخر ،الوافد اجلديد� ،ألفارو
موراتا.
وقد انتظرت جماهري "البلوز" الدقيقة
ال 74من مباراة فريقها مع نادي �آر�سنال
التي جرت الأحد املا�ضي ،مل�شاهدة
الالعب الدويل الإ�سباين �ألفارو موراتا،
يف �أول مباراة ر�سمية مع ناديه اجلديد
ت�شيل�سي.
وذكرت �صحيفة "مرتو" الربيطانية� ،إن
بع�ض جماهري ت�شيل�سي كانت تتمنى لو
�أن موراتا بقي على مقاعد البدالء ،بعد
�إهداره لركلة ترجيح �أمام �أر�سنال ،يف

املركز الرابع -:ولدقرقي�س يجني
املركز اخلام�س -:روبيل ارجاي
املركز ال�ساد�س -:مريون مرهاوي
ويف الدرجة الثانية  ،مل يخرج اللقب عن
قب�ضة فانئيل ولدزقي  ،تاركا املركز
الثاين والثالث لكل من فلمون برخت
وواديك راكا تباعا.
و�ألت ريادة الدرجة الثالثة مل�صلحة
املت�سابق حنب فتوي  ،يف حني كان املركز
الثاين من ن�صيب ا�سمروم ايوب واملركز
الثالث ذهب ملدهني قرب�سال�سي.
ويف فئة ال�سيدات  ،حازت �سنيت حدي�ش
على املركز االول � ،أما ق�سانت هيلي
الثانية .

املباراة التي انتهت بفوز الغانرز بركالت
الرتجيح ( ،)4/1حل�ساب الدرع اخلريية.
ومتنت اجلماهري لو �أن املدرب �أنطونيو
كونتي �أدخل دييغو كو�ستا �إىل امليدان
بديالً للبلجيكي بات�شواي ،عو�ضا ً عن
الدفع ب�ألفارو موراتا.
ون�رشت جماهري "البلوز" العديد من
التغريدات عرب موقع "تويرت" للتوا�صل
االجتماعي متو�سل ًة لكونتي من �أجل �إعادة
كو�ستا للفريق.
وكان املدرب الإيطايل كونتي قد �أخرج
دييغو كو�ستا من ح�ساباته للمو�سم
اجلديد ،وطلب منه عن طريق ر�سالة ن�صية
البحث عن ٍ
ناد �آخ ٍر يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية.

كونتادور ينهي م�سريته يف الدراجات الهوائية

اعلن الدراج اال�سباين الربتو كونتادور،
املتوج بلقب طواف
للدراجات
فرن�سا
الهوائية مرتني عامي
 2007و ،2009االثنني
انه �سي�ضع حدا مل�سريته
االحرتافية بعد طواف
ا�سبانيا املقرر من
� 19أغ�سط�س حتى 10
�سبتمرب.
وقال كونتادور ( 34عاما)
يف �رشيط فيديو ن�رشه على
ان�ستاغرام ""�س�أ�شارك يف
الن�سخة املقبلة لفويلتا
(طواف ا�سبانيا) انطالقا
من  19اغ�سط�س و ()...
�سيكون �آخر �سباق يل كمحرتف".
وا�ضاف كونتادور امللقب بـ "بي�ستولريو"
(امل�سلح)�" ،أقولها بهدوء ،دون �أ�سف .انه
قرار اتخذته بعد تفكري جيد و�أعتقد �أنه ال
توجد �أف�ضل طريقة لقول وداعا اال من
داخل بلدي وطواف ا�سبانيا".
وا�ستهل كونتادور املتفوق يف مراحل
الت�سلق اجلبلية ،م�سريته االحرتافية عام
 .2003وا�ضافة اىل لقبي طواف فرن�سا،
نال لقب طواف ا�سبانيا "ال فويلتا" �أعوام

 2008و 2012و ،2014وطواف ايطاليا
"جريو" مرتني عامي
 2008و.2015
كونتادور
وينتمي
املولود يف مدريد اىل
جمموعة من �ست دراجني
فقط �أحرزوا �ألقاب �أهم
ثالث دورات دراجات
هوائية يف العامل (فرن�سا
وايطاليا وا�سبانيا).
م�سرية
وتلطخت
كونتادور بثبوت تناوله
الكلينبوتريول
مادة
املحظورة والتي ادت اىل
ايقافه عام  2012ملدة
عامني مع الغاء تتويجه
بطوايف فرن�سا  2010وايطاليا .2011
وكان كونتادور اعلن اعتزاله نهاية 2016
لكنه قرر التمديد �سنة واحدة بعد مو�سم
جيد ،اال انه خيب الآمال يف طواف فرن�سا
 2017بحلوله تا�سعا ،بفارق نحو  9دقائق
عن البطل الربيطاين كري�س فروم.
و�سيكون فروم �أبرز املناف�سني لكونتادور
ال�ساعي لإختتام م�سريته ب�إحراز لقب
الطواف اال�سباين املقام على �أر�ضه وبني
م�شجعيه.
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الرحيل مُالر!!!!

�سيظل الثامن من اغ�سط�س يوم ًا م�شهود ًا يف ذاكرة ال�شعب الإرتري املذواق
للفن والإبداع ب�إعتباره يوم ًا ودع فيه هذا الوطن حكومة و�شعب ًا احد عمالقة
الفن الإرتري احلديث اال وهو الفنان املخ�رضم االمني عبد اللطيف....الذي
وافته املنية يف �صبيحة ال�سابع من اغ�سط�س �إثر علة مل متهله كثري ًا.
كان االمني و�سيظل حتفة فنية  ...يدرك �أ�صالة فنه ...القا�صي
والداين ...فقد �أهدى ال�ساحة الفنية الإرترية كوكبة من االغنيات اخلالدة
بلغتي التقرى والتقرجنة ك�أغنية �أنا لبي بقوها وفاطمة زهرا و�سريدايت
وحتلفنيتو قبيئ وعباي �أبا �شاول و�سب نخبدو طراي �آي كونني زنرب وغريها
من الأغاين الوطنية يف ثوب رومان�سي ت�ضمن بني طياته الدعوة للدفاع عن
الوطن و�إ�سرتداد حقه يف احلرية والإنعتاق ...
ان اليتم الذي كان قدر االمني عبداللطيف منذ نعومة �أظافره مل يكن عامل
�ضعف بالن�سبة له بل كان عامل قوة وحتفيز  ...دفعه للجد والإجتهاد يف
تلقي العلم باملدار�س احلكومية واخري ًا مبدر�سة اجلالية الإرترية لينخرط
بعد ان تعرثت حماوالته ملوا�صلة الدرا�سة اجلامعية يف م�رص ب�سلك التدري�س
وحتديد ًا مبدر�سة اجلالية ذاتها التي تخرج منها جنب ًا اىل جنب مع ممار�سة
هوايته الفنية عرب امل�شاركة الفاعلة يف احياء احلفالت الغنائية .....
وبالرغم من ق�ساوة الظروف املعي�شية التي واجهت الأ�رسة �آنذاك وحتديد ًا
بعد الفقد املبكر لويل �أمرها ,اال ان �صرب ا�رسة الأ�ستاذ االمني وقوة حتملها
للمعاناة كان �سبب ُا يف جناحه ,,,ودخوله لعامل الفن والأبداع من او�سع
�أبوابه.
ظل الفنان االمني وفي ًا للبيئة التي تربى وترعرع فيها ...ال�سيما تلك
االحياء الفقرية بالعا�صمة والتي يعترب حيه حي �أبا�شاول من اكرثها �شهرة
...فقد تغني االمني للفقراء ودعا يف العديد من كلمات �أغانيه للتكافل
الإجتماعي ...وال �أبالغ اذا قلت بان الفنان الأمني وبالإ�ضافة اىل كونه فنان
ج�سد معاين الرومان�سية والوطنية يف اغنياته اخلالدة فهواي�ض ًا م�صلح
�إجتماعي ظل يح�س ب�آالم النا�س وهمومهم العامة واخلا�صة...حتى ان
بع�ض اغانيه طالها احلظر من قبل هيئة الرقابة يف عهد الإ�ستعمار الأثيوبي
...والتي كانت تطارد الأمني وت�سعى لإيقافه من امل�شاركة يف ال�ساحة
الفنية.
ان رحيل هذا النجم الكبري عن عامل الفن الإرتري هو بحق خ�سارة كبرية
يجب ال�سعي لتعوي�ضها ب�إقتفاء �أثر هذا العمالق والإ�ستفادة من خرباته
وجتاربه املرتاكمة يف جمال الفن الغنائي,فالرجل قد رحل عنا هكذا
فج�أة وبال مقدمات ولكن تراثه الفني �سيظل باقي ًا �أبد الدهر يف قلوب و�أفئدة
حمبيه...
ان فقدان �شهيد البالد الأ�ستاذ االمني يف هذه الآونة ,,,هو فقد بحجم
وطن ....فالقلب ليحزن والعني لتدمع ولكن ماذا ع�سانا ان نفعل �أيها
ال�شهم ...فقد �إختارك املوىل عزوجل ..لتلحق بركب ال�شهداء ,,,و ها انت
قد لبيت هذا الت�رشيف بال تردد لرتحل عنا بكل م�آثرك اجلميلة و�صفاتك
احلميدة....
�صحيح ان املوت �أحدى �سنن احلياة التي الميكن جتاوزها مهما قام املرء
ب�إجراء الإحتياطات الالزمة ,ولكن طبيعتنا الب�رشية حتتم علينا التفاعل
�سلب ًا او �إيجابا مع الأحداث واملواقف التي منر بها حتى و�إن كان ذلك
يتعار�ض مع القانون الطبيعي للحياة.
ويف اخلتام ياترى هل نعزي ا�رستك وعلى ر�أ�سها زوجتك ال�صابرة �أخيار
و�أبناءك خالد ونورة و�أمين على هذا الفقد اجللل �...أم نعزي الوطن وعموم
افراد ال�شعب الإرتري الذين ذهلوا برحيلك املفاجئ ,,,ام ياترى نعزي
انف�سنا التي دب فيها احلزن منذ ان و�صل اىل �أ�سماعها خرب رحيلك املر .
ان اجلموع الغفرية التي �شاركت يف مرا�سم دفنك عربت بجالء عن ذلك احلب
الكبري الذي تكنه لك تلك اجلماهري الوفية,,ف�أنت ت�ستحق اكرث من ذلك،
ايها العمالق ...و�سي�ستمر وفاءنا لك مابقينا على قيد احلياة ,,,,فلك
الرحمة واملغفرة.

مقولة ت�ساعدك على جتاوز الأوقات ال�صعبة

 – 1ال�ضحك هو �أف�ضل حل لل�ضغط
الع�صبي .ا�ضحك على نف�سك كثريا.
ابحث عن اجلانب امل�ضحك يف كل
موقف متر به..
 – 2ال تن�شغل مبا كان من املحتمل
�أن ت�صبح عليه يف املا�ضي ،قدراتك
املحتملة هي كل ما متلكه.
 – 3ل�سنا وحدنا! مهما كان املوقف
الذي متر به الآن غريبا �أو حمرجا
�أو م�ؤملا ،فهناك �آخرون ميرون
باملوقف ذاته وي�شعرون بامل�شاعر
ذاتها .حني ت�سمع عقلك يقول لك �أنا
�أقف وحدي يف هذا املوقف ،فاعلم
�أنه يكذب عليك ،لكي ت�ستمر يف
ال�شعور بالرثاء لنف�سك.
 – 4من املقبول �أن ت�شعر بالغ�ضب.
لي�س مقبوال �أن تكون قا�سيا �شديد
الغلظة.
 – 5ال تق�رص دعائك و�شكرك على

�أوقات هطول املطر ،واجعله دائما
حتى حني يطول غياب املطر.
 – 6الأخطاء تعلمك درو�سا قيمة.
كلما ارتكبت خط�أ ،دل ذلك على
اقرتابك من هدفك الذي تريده .اخلط�أ
الأعظم الذي �سي�رضك حقا هو حني
تختار �أال تفعل �شيئا خمافة الوقوع
يف اخلط�أ.
 – 7املال مورد متجدد� .إذا خ�رست
بع�ض املال ،ال تقلق ب�ش�أنه كثريا.
ميكنك دائما ربح املزيد من املال.
لكن� ،إذا �أ�ضعت الطويل من وقتك
يف احلزن على ما �ضاع وفات ،فلن
ت�سرتجع هذا الوقت الثمني ال�ضائع.
الوقت �أكرث �أهمية من املال – فهو
�أهم مكون يف حياتك.
 – 8ال تدع الآخرين يعرفون �أنهم
قد نالوا منك .جتاهلهم .ابق ر�أ�سك
عالية مرتفعة ،وتظاهر وك�أن كل

ا�صطباحة

فتاة تختطف حبيبها يوم زفافه على �أخرى

�أقدمت فتاة هندية
على اختطاف �صديقها
حتت تهديد ال�سالح
خالل حفل زفافه،
حيث كان من املقرر
�أن يتزوج مناف�سة
لها يف احلب.
وتعود الواقعة
عندما كان �أ�شوك
ياداف من موهانبوروا
يف الهند ،ي�ستعد
بزفافه
لالحتفال
دخلت
عندما
�صديقته ال�سابقة مع
�ستة رجال م�سلحني،
وقاموا باختطافه
وو�ضعه يف ال�سيارة
وغادروا املكان حتت
�أعني مئات ال�ضيوف

�أن النوم وال�ضحك يعتربان
�أف�ضل عالج جلميع م�شاكل
الإن�سان مهما كانت �إذ يعمالن
كمحفز قوى ملقاومة جميع
الأمرا�ض �سواء كانت ج�سدية �أو
نف�سية .
فكلما �ضحك الإن�سان �أو نام
ملدة �أطول كلما تعالج تلقائي�آ
و�أ�صبح �أف�ضل من �أي وقت
م�ضى.
�سنة (2017م) تتميز بهذه التواريخ
والأيام ….
هل تعلمون �سنة 2017
ي�صادف
 1-1-2017االثنني
 2-2-2017االثنني
 3-3-2017االثنني
 4-4-2017االثنني
 5-5-2017االثنني
 7-7-2017االثنني
 8-8-2017االثنني
 9-9-2017االثنني
 10-10-2017االثنني
 11-11-2017االثنني
 12-12-2017االثنني
هذه ال�سلبيات مل تنل منك ،ويوما
ما� ،سيكون الأمر كذلك.
 – 9ال يوجد �شيء مينعك من التقدم
للأمام �سواك �أنت .هناك دوما �س�ؤال
واحد ت�س�أله لنف�سك :ماذا كنت لأفعل
لو مل �أكن خائفا؟ فكر دائما يف هذا
ال�س�ؤال.
 – 10احلياة ممتعة �أكرث حني
تتوقف عن حماولة �أن تكون رائعا،
كي تركز على �أن تكون �أنت كما �أنت
بدون تكلف �أو ت�صنع.
 – 11من ال�صعوبة مبكان معرفة
مدى قربك من �إدراك النجاح.
 – 12حني تق�ضي وقتك يف القلق،
ف�أنت فعليا ت�ستعمل خميلتك يف �صنع
�أ�شياء ال تريدها.
 – 13على �أي وجه انتهى الأمر،
فالنهاية �ستكون كما ينبغي لها� ،إما
�أن تنجح و�إما �أن تتعلم �شيئا جديدا.
 – 14يجب �أن ترى الأ�شياء على
حقيقتها ،ولي�س كما تريد �أو متنيت
�أو توقعت لها.
 – 15حتى حني ت�شعر ب�أنك ال
متلك �شيئا� ،ستجد غريك ميلك �أقل
منك بكثري .ابحث عنهم و�ساعدهم،
و�ستعرف ملاذا.

املذعورين.
ويعتقد �أن هذه الفتاة كانت على عالقة مع �أ�شوك قبل �أن ينهيها يف وقت مبكر من
العام املا�ضي ،ب�سبب �ضغوط من والديه اللذان �أ�رصا على تزويجه من �أخرى.
وبقي �أ�شوك مفقودا ملدة � 24ساعة ،قبل �أن تتمكن ال�سلطات من حتديد مكانه.

برجك اليوم!..

برج احلمل
كن متحفظ ًا جد ًا و�أجنز �أعمالك وال ترتك جما ًال لالنتقاد .قد
تكون مراقب ًا �أو متر بامتحان يف هذا اليوم .ت�صرف بليونة تامة
وانتبه من مواجهة مع بع�ض ال�شريك� .إذا ت�صرفت بذكاء قد
تك�سب تقديره ما يو�صلك �إىل مركز ما يف ما بعد .فكر يف قرارة
نف�سك واتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أن ما يبعدك عن هموم الآخرين
لرتتاح نف�سي ًا و�صحي ًا.
برج الثور
قد ال ت�سري الأمور كما ت�شتهي هذا اليوم ،بل ت�شعر �أنك متعب ،و�أن املناخ �ضاغط قلي ًال ،يت�سبب بت�أخري
وت�سويف وعراقيل تزعجك وتبعرث طاقاتك� .أنت مدعو �إىل الإ�صغاء �إىل ما يجري حولك ،والأخذ بعني
االعتبار امل�ستجدات ب�إيجابية ،بعيد ًا عن العناد والت�شبث .قم برحلة �أو بزيارة �إىل بع�ض الأماكن الأثرية
التي مل تط�أها قدماك بعدّ .
رفه عن نف�سك.
برج اجلوزاء
تتاح �أمامك فر�ص لتحقيق االحالم ،وي�ؤدي الأ�صدقاء دور ًا يف تعزيز م�شروع غال على قلبك .لكن
قد يح�صل ما مل يكن يف احل�سبان ،وقد تتعرقل بع�ض الأمور .ت�صعب االت�صاالت ،وت�ضطر �إىل تقدمي
التنازالت ،يف حني �أنك تالحظ م�ؤامرة يحيكها بع�ضهم �ضدك و�ضد ال�شريك� ،أو تراقب ا�ستغال ًال لعاطفتك.
عدم ح�صولك على النتائج املرجوة من احلمية يولد لك خيبة �إال �أنك ت�ستدرك الأمر ب�سرعة.
برج ال�سرطان
تتمتع بقدرة كبرية على االقناع وب�أفكار غزيرة .ال ترتدد يف االف�صاح عن ر�أيك �أو طرح �آرائك .كما
تتاح لك فر�ص اجناز وامتام م�شاريع جديدة .حترك نحو �أهدافك وك ّرر املحاولة وال ت�ست�سلم� .إذا كنت
تعي�ش حالة من البلبلة العاطفية وتراوح مكانك� ،أو كنت تختار العزلة واالنطواء ،ف�إنك اليوم تتخل�ص منها
جميعها .ال ت�ست�سلم �أمام البدانة وال �أمام كل ما يغريك على تناول ما ي�ضر ب�صحتك.
برج الأ�سد
التفا�ؤل من �أبرز ال�صفات التي متيّزك عن الآخرين ،فحاول �أن حتافظ على هذه امليزة من �أجل م�ستقبل
واعد .االعتماد على الأحالم فقط لي�س جيد ًا ،فال�شريك بحاجة �إىل وقائع ملمو�سة ليبادلك ال�شعور نف�سه.
من باكر ًا وقم باكر ًا ،وخ�ص�ص الوقت املنا�سب للتمارين الريا�ضية ال�صباحية.
برج العذراء
تتحم�س لإطالق م�شروع جديد وتبدو جاهز ًا حل�سم الأمور وادخال تغيريات على حياتك اليومية .بوادر
خالف مع ال�شريك ،لكن ذلك ال ّ
يتعدى كونه �سوء تفاهم على بع�ض النقاط التي تزيد ن�سبة غريته .حذار
كل ما يعر�ض نف�سيتك للقلق ،ف�أنت مل تتعاف متام ًا مما �أ�صابك �أخري ًا.
برج امليزان
تعي�ش يوم ًا قوي ًا يجعلك يف الطليعة� ،إذ يجلب لك التقدير العائلي واالجتماعي وتكون ال�سباق يف طرح
النقاط و�صاحب ارادة ومواقف جادة تدفع اخل�صم �أو الطرف االخر �إىل التفكري ملي ًا قبل مواجهته� .سارع
�إىل االت�صال باحلبيب ،فهو على �أح ّر من اجلمر ليعرف ما ح�صل معك يف �ش�أن م�شروع كبري ومهم .ثابر على
ممار�سة الريا�ضة يومي ًا ،واخرت نهاية الأ�سبوع للتوجه اىل البحر وممار�سة ال�سباحة.
برج العقرب
لقاء مهمّ على ال�صعيد العملي ،و�ستتحدد على �إثره نتائج املرحلة املقبلة وفق ًا الجتاه الأمور .ر�سالة دعم
من �صديق قدمي ،لكن ذلك من �ش�أنه العودة قلي ًال بالذكريات �إىل املا�ضي ،وهو ما �سيقلق ال�شريك .قد تغرق
يف بحر من الأوهام تبقيك يف حالة ا�ضطراب دائم وانزعاج م�ستمر.
برج القو�س
ترتاجع حياتك املهنية اىل حد كبري فيكون هذا اليوم غري منا�سب لتنفيذ �أي م�شروع ،بل للتح�ضري
وللقيام ببع�ض اال�ست�شارات .دقق يف اعمالك وجت ّنب ارتكاب االخطاء .باكر اىل عملك وال تكن عنيد ًا .قد
يرف�ض ال�شريك حالي ًا فكرة االرتباط ،وخ�صو�ص ًا �أن �صورتك �أمامه مل تكتمل ،فال تعترب ذلك �إهانة .بد�أت
حت�صد ما زرعته على ال�صعيد ال�صحي ،ج�سم ر�شيق ،ن�شاط غري معهود ونف�سية مرتاحة.
برج اجلدي
حماوالتك لتعزيز موقعك املهني لي�ست بال�سهولة التي تتوقعهاّ ،
لكن املثابرة والعمل املتوا�صل هما مفتاح
الفرج .هدوء وا�ستقرار يف العالقة مع ال�شريك ،وخ�صو�ص ًا بعد و�ضع النقاط على احلروف .تنفذ بانتظام
وعناية ما يطلبه الطبيب منك ،فت�شعر ب�أن �صحتك نحو املزيد من التح�سن.
برج الدلو
قد يحمل هذا اليوم تطورات مهنية ّ
جدية وم�شاريع تبا�شر بها ،ويحمل �آفاق ًا وا�سعة جد ًا .حاذر من وله
من حبّ عا�صف قد يكون له ت�أثريات خطرية .ال تبحث عن امل�ستحيل وال ّ
تتحد الأقدار! ال توفر �أي منا�سبة
جماعية تتطلب م�شي ًا يف الطبيعة �أو القيام برحلة بحرية.
برج احلوت
تتمتع ب�سرعة خاطر وتتفوق يف حقل اخت�صا�صك ،كما يدفعك هذا اليوم اىل اعادة احل�ساب ويجربك
على دفع م�ستحقاتك والتزام تعهداتك .لن تعاك�سك الظروف على الإطالق� ،شرط �أال تظهر تكرب ًا
وانانية .ال تبالغ ،بل كن حكيم ًا وعاق ًال و�سرتى �أن القدر �سيكافئك.
مالحظة االبراج للت�سلية فقط....
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