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قام سكان ضاحيتي زاقر ودقي سب دفري 

بنفري ملساعدة 163 ارسة  يف مديرية رسجقا 

الوطن  عن  الدفاع  يف  واملتواجدين  شهيد 

لدرس  محصول الذرة وجمعه.

الذي  النفري  بان  الضاحيتني  مدراء  وذكر 

يايت  الذرة  لدرس  يناير  من  التاسع  يف  جرى 

مواصلة النشطة نفري الحصاد.

/ السيد  رسجقا  مديرية  مدير  ودعا 

يف  الزراعة  ،ومسؤول  قربمسقل  كفلامريام 

املديرية السيد/ ابرهام برهاين القرى االخرى 

للقيام مببادرات مامثلة.

 واوضح املشاركون يف النفري ، بان مساعدة 

ارس الشهداء واملرابطني واملحتاجني مسؤولية 

جميع املواطنني.

عن   الدعم   عىل  الحاصلة  االرس  واعربت 

املحصول   جمع  عىل   ملساعدتها  ارتياحها 

شاكرة الدعم املقدم لها .

 سرجقا: نفري مجع احملصول الزراعي ألسر الشهداء واملرابطني

الشرطة تقّيم انشطتها

من  العارش  يف  ارتريا  رشطة  قّيمت 

فيه  ،أشارت   2022 لعام  انشطتها  يناير 

اىل ازدياد الجرائم و حوادث املرور .

/ العقيد  ارتريا  رشطة  قائد  واوضح 

شارك  الذي  االجتامع  يف  ظقاي  محاري 

ومسؤويل  باالقاليم  الرشطة  قادة  فيه 

مرضية  نتائج  تحقيق  والضباط،  االقسام 

 ، الجرائم  مكافحة  تقوية  انشطة  يف 

وادارة  الجنائية  والتحقيقات  والحوادث 

والعمل  واملمتلكات   البرشية  املوارد 

املؤسيس واملشاركة الشعبية.

اكرث  وقوع  اىل  املقدم  التقرير  واشار 

من خمسة آالف جرمية وحوايل 11 الف 

مخالفة مسجلة يف سجالت الرشطة عىل 

تبني  االرقام  هذه  وان  البالد،  مستوى 

ارتفاع الجرائم بنسبة %7.4 واملخالفات 

بزيادة  املرور  وحوادث   23.3% بنسبة 

%55.7 وانخفاض الحوادث غري املرورية 

بنسبة %10.3 عن العام السابق.

ضباط  اربعة  مشاركة  التقرير  وذكر 

يف  ارتريا  رشطة  قائد  بينهم  رشطة 

والعرشين  الرابع  السنوي  االجتامع 

يف  انعقد  الذي  افريقيا  رشق  لرشطة 

اديس ابابا من الرابع وحتى التاسع من 

من  كبري  عدد  وتدريب  املايض،  دسمرب 

السيربانية  الجرائم  مكافحة  يف  الرشطة 

وتحقيقات  املال  وجرائم  االلكرتونية(   (

قضايا الفساد وغريها.

الخطة  الرشطة  اجتامع  وبحث 

االسرتاتيجية من عام 2022 وحتى 2027.

لعرشة  الجوائز  املناسبة  يف  وقدمت 

اعضاء ملا قاموا به  من عمل امنوذجي.

سكان منطقة  شعب 
يشكلون جلنة ملتابعة الزراعة

كافة  متابعة  يف  تنشط  لجنة  أقيمت 
الزراعي  االنتاج  ومضاعفة  املزارعني  انشطة 
يف منطقتي شامل وجنوب منشب يف مديرية 

شعب باقليم شامل البحر االحمر. 
ومبوجب املعلومات التي ادىل بها مسؤول 
وحدة التنمية االقتصادية يف املديرية السيد 
االنتخاب  عملية  يف  شارك  ابراهيم  /موىس 

حوايل 500 مزارع يف املديريتني.
يف غضون ذلك دعا مدير املديرية السيد 

الحكومية  الجهات  كافة  ابراهيم  /ابوبكر 
للعمل بالتنسيق مع ادارات الضواحي للحد 
العملية  عىل  سلبا  املؤثرة  الرتحال  حياة  من 

التعليمية.
الذي  اللقاء  يف  /ابوبكر  السيد  واوضح 
اجراه مع ممثيل املواطنني والجهات الناشطة 
جميع  يف  املنجزة  املهام  نجاح  املديرية  يف 
وحامية  املياه  حفظ  يف   الجارية  االنشطة 

الرتبة وخدمات املياه والصحة والتعليم .

افتتاح اسبوع الشباب العمال يف عصب
افتتح يف مديرية عصب يف العارش من 

يف  العامل  الشباب  تنظيم  اسبوع  يناير 

تحت  والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد 

شعار “بناء الشباب مسؤولية الجميع.”

الوطني  االتحاد  فرع  مسؤول  وقال 

البحر  جنوب  اقليم  يف  والطلبة  للشباب 

يف  عبدالقادر  /عثامن  السيد  االحمر 

عىل  ركز  االسبوع   ان  االفتتاح  مناسبة 

مهام لالنتاجية وتاثري الشباب العامل. 

لشهر  يستمر  الذي  االسبوع  تضمن   

وتعليمية  وثقافية   راضية  مناشط 

وسمنارات وزيارة للمواقع التاريخية .

التابع  العامل  الشباب  تنظيم  يضم 

 ، والطلبة  للشباب  الوطني  لالتحاد 

الحكومة  حوايل 800 عضو يف مؤسسات 

والجبهة.

ماي عيين:لقاء ملناقشة سبل حتسني 
نتائج امتحان الشهادة املتوسطة 

شهدت مديرية ماي عيني لقاًء ملناقشة 

امتحان  نتائج  لتحسني  املوضوعة  الربامج 

الشهادة املتوسطة. 

يف  التعليم  التعليم  مسؤول  وقدم 

اللقاء  فتوي يف  االستاذ /طعمي  املديرية 

الرتبويون  املرشفون  فيه  شارك  الذي 

النتائج  حول  مفصال  تقريرا  واملديرون 

افراد  كافة  ، وعىل  املايض  العام  املحققة 

املجتمع املشاركة بفعالية لتفعيل املهام.

املحققة  الدرجات  انخفاض  وذكر 

املعلمني  داعيا   ، الطالب  باعداد  مقارنة 

للدفع بالدراسات االضافية لتحسني كفاءة 

التعليم.

توجيه  يف  االباء  دور  الحضور  وناقش 

االبناء ووضعت مهام تساعد عىل  ودعم 

تحسني مستوى الطالب.

توجد يف مديرية ماي عيني 9 مدارس 

ابتدائية و6 متوسطة  اطفال و14  رياض 

وثانويتني.

السجل املدني يف االقليم االوسط يطور خدماته
يف  املدين  السجل  مكتب  مسؤول  اوضح 
االقليم االوسط السيد/ تسفالدت هبتمكئيل 
بنسبة   2022 عام  الخدمات  متلقي  ارتفاع 

%78 عن العام السابق.
وذكر ازدياد انشطة املكتب نتيجة الرتفاع  
وعي املجتمع  باهمية السجل املدين  وإنجاز 
اعامل جيدة منذ ادخال الخدمات يف قاعدة 

املعلومات عام 2004.
والزواج  امليالد  تقديم شهادات  اىل  واشار 
والعزوبية  واالرسة  والطالق  والوفيات 

والجمعيات عام 2022.
املستندات  لتقديم  املواطنني  ودعا 
القانونية املتكاملة لتجنب التاخري واملراجعة.

حل  بتسهيل  الخدمات  متلقوا  ودعا 
املراجعات واملواعيد الطويلة.
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إعالن لدافعي الضرائب

التجارية وكذلك  الذين يعملون في مختلف االتشطة  الداخلية لجميع دافعي الضرائب  تعلن مصلحة االيرادات 
مؤجري البيوت بان موعد تقديم اإلقرارات عن الدخول لدفع لعام 2022 سوف يبداء يناير 2023 م ولذا تهيب 

المصلحة لجميع دافعي الضرائب بالتوجه الة مكاتبها لدفع الضريبة وذلك حسب الجدول التالي :-
 

                وقت دفع الضريبة
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 1- الذين يحصلون الدخل من إيجار البيوت

2- الذين يحصلون الدخل من االنشطة التجارية
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 ائب من الفئة )ج(        2-1 دافعي ال�ض
من بدارية شهر ينايروحتى نهاية شهر مارس 2023 ائب من الفئة )ب(        2-2 دافعي ال�ض
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ابريل 2023 ائب من الفئة )أ(        2-3 دافعي ال�ض

تنوه المصلحة بان عدم تقديم االقرارات عن الدخول لدفع الضريبة المستحقة في المواعد المحددة اعاله 
يعرض دافعي الضرائب للعقوبات القانونية والغرامات المالية . وعليه يجب االلتزام بالمواعيد المحددة . 

مصلحة االيرادات الداخلية                                            وكل عام وانتم بخير2023
وزارة المالية والتنمية الوطنية                                           

بوتني ورئيسي يبحثان هاتفيا األجندة 
الروسية -اإليرانية والوضع يف سوريا

بريطانيا:  ما ال يقل عن 271000 شخص بال 
مأوى عام 2022

فرنسا:  قانون إصالح نظام 
التقاعد يواجه معارضة واسعة 

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملني، أن 

ونظريه  بوتني،  فالدميري  الرويس  الرئيس 

هاتفيا،  بحثا  رئييس،  إبراهيم  اإليراين 

األجندة الروسية اإليرانية، مع الرتكيز عىل 

زيادة توسيع التعاون الثنايئ.

الرئيس  “أجرى  الكرملني:  لبيان  ووفقا 

الرويس فالدميري بوتني محادثة هاتفية مع 

إبراهيم  اإلسالمية  إيران  رئيس جمهورية 

القضايا  يف  النظر  خاللها  تم  رئييس، 

الرويس  األعامل  جدول  عىل  املوضوعية 

اإليراين، مع الرتكيز عىل زيادة بناء النطاق 

الكامل للتعاون الثنايئ”.

تحدثوا  الرؤساء  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

عىل وجه الخصوص لصالح 

للمشاريع  املتسق  التنفيذ 

يف  املتبادلة  املنفعة  ذات 

والنقل  الطاقة  قطاعات 

والخدمات اللوجستية.

“خالل  البيان:  وأضاف 

الدولية،  القضايا  مناقشة 

تقييام  الجانبان  قدم 

إطار  يف  القائم  الوثيق  للتنسيق  إيجابيا 

أساسيا  دورا  تلعب  التي  أستانا  عملية 

وأعربا عن عزمهام  السورية،  التسوية  يف 

الوضع  التعاون من أجل تسوية  مواصلة 

يف الجمهورية العربية السورية، واستعادة 

وحدة أراضيها”.

إجراء  املقرر  من  أنه  الكرملني،  وأكد 

رفيعة  الثنائية  االتصاالت  من  عدد 

املستوى، بني البلدين.

خريية  مؤسسة  أجرته  بحث  كشف 

 271000 عن  يقل  ال  ما  أن  بريطانية، 

خالل  إنجلرتا  يف  مأوى  بال  كانوا  شخص 

ارتفاع  من  محذرة   ،2022 املايض  العام 

أعداد املرشدين يف عام 2023.

ووفقا ملؤسسة Homeless Link، فإن 

كل  بني  من  واحدا  شخصا  يعادل  هذا 

أو   45٪( تقريبا  ونصفهم  أشخاص،   208

كان  املجمل  ويف  األطفال.  من   )123000

ظروف  يف  ينامون  شخص   2400 حوايل 

قاسية، وحوايل 15000 شخص يف نزل أو 

إقامة  أماكن 

 ، مة عو مد

ما  وكان 

من  يقرب 

 2 5 0 0 0 0

 ، شخص

معظمهم 

من 

العائالت، يعيشون يف مساكن مؤقتة.

حيث  معدل،  أعىل  لندن  لدى  كان 

يوجد حوايل واحد من كل 58 شخصا بال 

مأوى. بينام كان الناس أقل عرضة للترشد 

يف الشامل الرشقي من البالد، والذي كان 

معدله واحدا من بني 2118 شخصا.

يعارض غالبية 

نسيني  لفر ا

ت  حا صال إل ا

التي  الجديدة 

الرئيس  يعتزم 

 ، نيس لفر ا

يل  نو ميا إ

 ، ن و كر ما

عىل  فرضها 

التقاعد،  نظام 

والرواتب يف فرنسا.

رشكة  أجرته  للرأي  استطالع  وأظهر 

من  من 60%  أكرث  أن  الفرنسية،   Elabe

التي  االحتجاجات  يؤيدون  الفرنسيني 

الفرنسية،  العاملية  النقابات  لها  تخطط 

يعتزم  التي  اإلصالحات  عىل  احتجاجا 

والتي  الرواتب،  عىل  إدخالها  ماكرون 

حتى  التقاعد  سن  رفع  مبوجبها  سيتم 

يف  سيشاركون   46% وأن  عاما،   64 الـ 

االحتجاجات خالل األسابيع املقبلة.

وبني االستطالع الذي شارك فيه 1002 

الفئات  ملختلف  ينتمون  فرنيس،  مواطن 

املهنية واالجتامعية، والفئات العمرية، أن 

%68 من املشاركني الذين ترتاوح أعامرهم 

بني -54 60 عاما، يؤيدون االحتجاجات.

الفرنسية،  الوزراء  رئيسة  وقدمت 

إلصالح  قانون،  مرشوع  بورن،  إليزابيث 

وتعتزم  التقاعدية،  املعاشات  نظام 

سبتمرب  شهر  بحلول  اعتامده  الحكومة 

.2023

عىل  الجديد،  القانون  مرشوع  وينص 

بحيث  سنويا،  أشهر   3 التقاعد  سن  رفع 

يصل إىل 64 عاما بحلول العام 2030.

العمل  اتحاد  عام  أمني  ورصح 

لوران   ،CFDT الفرنيس  الدميقراطي 

بريغر، بأن أول تجمهر ضد قانون إصالح 

 19 الـ  يف  سيكون  الجديد  التقاعد  نظام 

من يناير الجاري.

ويف ديسمرب 2022، أكد رئيس االتحاد 

فيليب   ،CGT للعامل  العام  الفرنيس 

الحكومة  متسكت  حال  يف  أنه  مارتينيز، 

املعاشات  إصالح  بقرار  الفرنسية 

ستشهد  البالد  فإن  فرنسا،  يف  التقاعدية 

عام  أوائل  يف  واسعة  إرضابات  موجة 

.2023

 200 من  أكرث  انطلقت  سبتمرب،  ويف 

ألف   250 من  أكرث  فيها  شارك  مظاهرة، 

سن  رفع  عىل  احتجاجا  فرنيس،  مواطن 

التقاعد.
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الصحة العاملية تعلن انتهاء تفشي وباء “إيبوال” يف أوغندا

بوريل يزور اجلزائر حلل أزمة إيقاف الواردات من إسبانيا

رئيس الوزراء العراقي: لن نكون طرفا يف سياسة احملاور

االحتاد األوروبي جيدد 
معارضته االستيطان اإلسرائيلي 

وهدم منشآت فلسطينية

ومنظمة  األوغندية  الحكومة  أعلنت 
نجاحها  األربعاء،  امس  اول  العاملية،  الصحة 

يف القضاء عىل تفيش وباء “إيبوال” األخري.
أسينغ:  روث  الصحة  وزيرة  وقالت 
إيبوال  فريوس  لتفيش  حدا  أوغندا  “وضعت 
الرئيسية  املكافحة  تدابري  تكثيف  خالل  من 
والعدوى  املخالطني  وتتبع  املراقبة  مثل 
“بينام  أنه  إىل  مشرية  والسيطرة”،  والوقاية 
قوية  استجابة  لوضع  جهودنا  بتوسيع  قمنا 
التسع املترضرة، الحل  يف مكانها يف املناطق 
أدركت  التي  مجتمعاتنا  يف  كان  السحري 
تفيش  إلنهاء  مطلوب  هو  مبا  القيام  أهمية 

املرض، واتخذت اإلجراءات املطلوبة”.
أي  تسجيل  يتم  “مل  أنه  الوزيرة  وأكدت 

حاالت جديدة خالل الـ 42 يوما املاضية”.
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  قال  بدوره، 

عىل  أوغندا  “أهنئ  العاملية: 
والشاملة  القوية  استجابتها 
عىل  االنتصار  إىل  أدت  التي 
إيبوال”، مضيفا: “لقد أظهرت 
هزمية  ميكن  أنه  أوغندا 
يعمل  عندما  إيبوال  فريوس 
بدءا  معا،  بأكمله  النظام 
يف  تنبيه  نظام  وجود  من 
ورعاية  إيجاد  وحتى  مكانه، 
وجهات  املترضرين  األشخاص 

الكاملة  املشاركة  اكتساب  إىل  بهم،  االتصال 
للمجتمعات املترضرة يف االستجابة”.

واألنظمة  املستفادة  “الدروس  أن  وأكد 
األوغنديني  ستحمي  التفيش  لهذا  املطبقة 

وغريهم يف السنوات القادمة”.
من  حالة،   142 سجلت  أوغندا  وكانت 

بينها 56 حالة وفاة، منذ اإلعالن عن تفيش 
ساللة السودان من فريوس إيبوال يف سبتمرب.

يذكر أن ساللة السودان، عىل عكس ساللة 
زائري التي تسببت يف تفيش املرض يف الكنغو 

يف السنوات األخرية، ليس لها لقاح مثبت.

قال رجال أعامل إسبان إن نائب رئيس 

املفوضية األوروبية جوزيب بوريل، سيزور 

القادمة،  األشهر  أو  األسابيع  يف  الجزائر 

كافة  الجزائر  إيقاف  بعد  األزمة  لحلحلة 

وارداتها من إسبانيا.

اإلقليمية  الحكومة  هيئات  رئيس  وأفاد 

يف  بويغ،  خيمو  فالنسيانيا”،  “خينرياليتات 

الرسمية  األنباء  وكالة  نقلتها  ترصيحات 

بروكسل،  يف  بوريل  التقى  بأنه  “إيفي” 

دخول  مبنع  الجزائر  لقرار  معه  وتطرق 

بشكل  وإسبانيا  كاتالونيا  إقليم  منتجات 

عام إىل البالد.

“احرتام  بوريل  من  بويغ  وطلب 

إسبانيا  بني  ما  القامئة  التجارية  االتفاقيات 

التصدير  توقف  أن  إىل  مشريا  والجزائر”، 

عىل  سلبية  اقتصادية  أرضار  يف  تسبب 

الرشكات يف املنطقة.

إىل  القادمة  بوريل  زيارة  أن  واعترب 

“تعيد  أن  ويجب  رضورية  تعترب  الجزائر 

االتفاق  احرتام  وإعادة  األمور”  ترتيب 

التجاري بني البلدين.

النادي  رئيس  أفاد  السياق،  هذا  ويف 

ي  ئر ا لجز ا

للتجارة  اإلسباين 

 ، عة لصنا ا و

الدين  جامل 

الله،  بوعبد 

شهر  منذ  بأنه 

املايض،  يونيو 

االسترياد  توقف 

الجزائر  من 

اإلسبانية  للسلع 

بشكل شبه كامل، بينام استمر تدفق الغاز 

والبرتول الجزائري نحو إسبانيا بشكل عادي 

أيضا، مشريا إىل أن خسائر قطاع الصادرات 

ميكن أن تصل 1.4 مليار يورو.

كوميكس”  “داتا  هيئة  بيانات  وتشري 

الخارجية  التجارة  بإحصاءات  املتعلقة 

دون  فقط  واملنتجات  )السلع  إلسبانيا 

أكتوبر  حتى  أن  إىل  الخدمات(،  احتساب 

مليون   155 تصدير  تم  املايض،  العام  من 

إىل  فقط  واملنتجات  السلع  من  يورو 

الجزائر، يف حني بلغت الفاتورة 784 مليون 

ميثل  ما   ،2021 من  ذاتها  الفرتة  يف  يورو 

خسائر عىل األقل بـ629 مليون يورو.

مدريد  يف  سفريها  الجزائر  واستدعت 

رسالة  نرش  بعد  املايض  مارس  يف  للتشاور 

بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  من 

محمد  امللك  املغريب  العاهل  إىل  سانشيز 

الذايت  الحكم  خطة  فيها  أيد  السادس 

املغربية للمستعمرة اإلسبانية السابقة.

وأثار التحول يف املوقف أزمة دبلوماسية 

وهي  قامئة،  تزال  ال  وإسبانيا،  الجزائر  بني 

إثرها  عىل  جمدت  سنوات،  منذ  األخطر 

إسبانيا  مع  الخارجية  التجارة  الجزائر 

وعلقت معاهدة حسن الجوار.

شياع  محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  قال 
السوداين إن بالده لن تكون طرفا يف “سياسة 
بالتدخل  لآلخرين  نسمح  ولن  املحاور 

بشؤوننا”.
ويف مقابلة مع مجلة “بيلد” األملانية، أعلن 
املقبل  األسبوع  أملانيا  سيزور  أنه  السوداين 
“يف  شولتس  أوالف  املستشار  لدعوة  تلبية 
سياق العالقات التاريخية بني العراق وأملانيا 
وسنحرص من خالل هذه الزيارة عىل تعزيز 
آفاق التعاون والرشاكة االقتصادية فضال عن 
امللفات األخرى التي تتعلق بالتنمية البرشية 
ومعالجة التغريات املناخية واستمرار التعاون 

األمني وكذلك القضايا اإلنسانية األخرى”.
أن  يعتقد  ما  إذا  حول  سؤال  عىل  وردا 
مجال  يف  ألملانيا  رشيكان  سيكون  العراق 
لقدرات  نظرا  “نعم،  السوداين:  قال  الغاز، 
إنتاج  لزيادة  املستمرة  وخططه  العراق 
النفط واالستثامر يف الغاز، فمن املمكن تلبية 
ظل  يف  وأيضا  الطاقة،  من  أملانيا  احتياجات 
العاملي  السوق  منها  يعاين  التي  الظروف 
ارتفاع  إىل  يؤدي  الذي  الطلب  ارتفاع  من 

األسعار”.
وشدد عىل أن “العراق لن يكون طرفا يف 
ويعتمد  والعامل  املنطقة  يف  املحاور  سياسة 

العالقات  مبدأ 
مع  املتوازنة 
الجوار،  دول 
أيضا  ونطرح 
لتحقيق  أفكاراً 
ت  كا ا رش
ية  د قتصا ا
العراق  ليكون 
التقاء  نقطة 
املنطقة  لدول 
للمصالح  وفقا 

العراق  تبنى  وأيضا  للجميع،  املشرتكة 
إيران  بني  النظر  وجهات  لتقريب  مبادرات 
مصلحة  من  وبتقديري  العربية  والدول 
وجهات  وتقريب  التوترات  خفض  العراق 
النظر ألن من شأن ذلك أن ينعكس عىل أمنه 

وأمن املنطقة إيجابا”.
أوضح  وإيران،  العراق  بني  العالقة  وعن 
وتربطنا  تاريخية  “العالقة  أن  السوداين، 
حدود متتد ألكرث من 1200 كيلو مرت وهنالك 
وإيران  واجتامعية  ودينية  ثقافية  مشرتكات 
عام  التغيري  منذ  السياسية  للعملية  داعمة 
عىل  حربه  يف  العراق  وساعدت   2003
تنظيم داعش والعالقة إيجابية وضمن إدارة 

التعاون والدعم بعيدا عن التدخل يف الشأن 
الداخيل”.

وأضاف: “العراق هو البلد األكرث ترضراً من 
خالل  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
الدول  الحظ،  لسوء  الديكتاتوري.  النظام 
النظام  هذا  عن  بنظرها  أشاحت  الغربية 
وأقامت عالقات معه وشهدوا  الديكتاتوري، 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ولهذا 
انتهاك  أي  ترفض  دولة  العراق  فإن  السبب 

لحقوق اإلنسان يف أي مكان يف العامل”.
وشدد عىل أن “حقوق اإلنسان غري قابلة 
ينتبه  أن  الغريب  العامل  عىل  يجب  للتجزئة. 

إليها يف كل مكان، وليس فقط يف إيران”.

د  جد

د  تحا ال ا

 ، يب رو ألو ا

امس  اول 

 ، ء بعا ر أل ا

التأكيد عىل 

ضة  ر معا

ن  الستيطا ا

ئييل  إلرسا ا

ت  عمليا و

م  هد

الغربية  بالضفة  فلسطينية  منشآت  إرسائيل 

مبا فيها القدس الرشقية املحتلة.

صدر  بيان  -يف  االتحاد  مكتب  وقال 

يف  جاء  ذلك  إن  فلسطني-  يف  مكتبه  عن 

االتحاد  األزمات يف  إدارة  ترصيحات مفوض 

سؤال  عىل  ردا  لينارتشيتش  يانيز  األورويب 

هدم  بشأن  األورويب  الربملان  أعضاء  من 

يف  االتحاد  من  املمولة  للمشاريع  إرسائيل 

املنطقة املصنفة )ج( بالضفة الغربية املحتلة 

والخاضعة لسيطرة إرسائيل.

األورويب  االتحاد  أن  لينارتشيتش،  وأضاف 

لسياسة  القوية  معارضته  باستمرار  يكرر 

غري  واإلجراءات  اإلرسائيلية  االستيطان 

القانونية املتخذة يف هذا السياق.

االتحاد  أن  إىل  األورويب  املفوض  وأشار 

الوفاء  برضورة  وتكرارا  مرارا  إرسائيل  ذّكر 

وخاصة  الدويل،  القانون  مبوجب  بالتزاماتها 

السكان  تجاه  الدويل،  اإلنساين  القانون 

الفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلة، مبا يف 

ذلك املنطقة )ج( والقدس الرشقية.

املفوضية  إن  لينارتشيتش،  قال  كام 

الهدم  عمليات  جميع  تتعقب  األوروبية 

واالستيالء عىل املنشآت املمولة من املانحني، 

األورويب،  االتحاد  من  املمولة  ذلك  يف  مبا 

واألرضار املالية ذات الصلة.

االتحاد  يف  األزمات  إدارة  مفوض  وأوضح 

من  طلبنا  حوادث  عدة  “يف  أنه  األورويب 

إرسائيل إعادة أو تعويض األصول املمولة من 

االتحاد، والتي هدمتها إرسائيل، أو فككتها، 

أو صادرتها”.

وعادة ما يهدم جيش االحتالل اإلرسائييل 

)ج(،  مصنفة  مناطق  يف  فلسطينية  منشآت 

منشآت  بينها  ترخيص،  دون  البناء  بدعوى 

ممولة من دول االتحاد األورويب.

أو  البناء  اإلرسائيلية  السلطات  ومتنع 

دون  )ج(  املناطق  يف  األرايض  استصالح 

املستحيل  شبه  من  يعد  والتي  تراخيص، 

الحصول عليها، حسبام يقول الفلسطينيون.

وتشكل مناطق )ج( نحو %61 من مساحة 

و760  آالف   5 نحو  البالغة  الغربية  الضفة 

كيلومرت  ألف   27 أصل  من  مربعا،  كيلومرتا 

مربع، هي مساحة فلسطني التاريخية.

جدير بالذكر أن االستيطان زاد بنسب غري 

مسبوقة منذ احتالل الضفة الغربية والقدس 

عام 1967.

الغربية  الضفة  املستوطنني يف  عدد  وبلغ 

و427  ألفا   726 القدس  رشقي  فيها  مبا 

مستوطنة،   176 عىل  موزعني  مستوطنا، 

و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها خالل 

عام 2022.
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   مهرجان ترويض الثريان 
باهلند خماطرة كبرية

أصيب ما ال يقل عن 22 شخًصا بجروح يف مهرجان جاليكاتو األول لرتويض الثريان 
الذي يقام يف تاميل نادو، الهند،. والذي يشارك فيه حوايل 350 ثورًا و250 مروًضا، يف 
الحدث الذي يقام يف قرية ثاتشانكوريتيش يف املنطقة وسط مخاوف من القسوة عىل 

الحيوانات.
االمتثال  عدم  بسبب  الشهر  هذا  من  السادس  يف  أصاًل  املقرر  الحدث  تأجيل  تم 
للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اإلدارة. حيث وضعت حكومة والية تاميل نادو تدابري 
الثريان  الحاجز املزدوج وفحص  الثريان واملتفرجني مبا يف ذلك  السالمة لضامن سالمة 
من قبل األطباء البيطريني إىل جانب املراقبة من قبل مرشحي مجلس رعاية الحيوان.

كام جعلت اإلدارة من الرضوري ملريب الثريان تقديم شهادات التطعيم كرشط مسبق 
للمشاركة يف الحدث. كام فرضت إدارة املنطقة عدة قيود للسيطرة عىل انتشار فريوس 
كورونا، مبا يف ذلك مشاركة 150 مروًضا و50 ٪ من إشغال املقاعد يف صاالت العرض. 

ُيطلب من املتفرجني أيًضا تقديم تقارير التطعيم واالختبارات السلبية.
تشويههم.  أو  الثريان  من  العديد  الريفية موت  الرياضة  عىل مدى عقود، شهدت 
تعرضت الثريان أيًضا لعدة أشكال من القسوة والتعذيب مبا يف ذلك التسمم وعرص 
الليمون يف عيون الثور لجعلها عدوانية وسحب الحيوان من ذيله ودسهم بالرمح إىل 

جانب مروضني متعددين يتشبثون بسنام الوحش.
كانت املحكمة العليا قد حظرت يف وقت سابق هذه الرياضة. ومع ذلك، تم تعديل 
القانون بعد احتجاجات حاشدة يف الوالية يف عام 2017 بحجة أن الحدث تقليد ديني 

وثقايف.
يتم إنفاق مبلغ ضخم من املال خالل املهرجان حيث يحصل الفائزون عىل عمالت 
ذهبية ودراجات نارية وسيارات. كام ارتفعت قيمة الثريان الجامحة بشكل كبري. كان 
هذا الحدث، يف العصور القدمية، يقام للحفاظ عىل سالالت املاشية املحلية، وقد أحبت 

النساء القدامى الزواج من مرويض الثريان

 عاشت مع مئات اجلرذان ..!!هلل يف  خلقه شئون .!!

 حصلت على درجة املاجستري قبل أن تتم عامها الـ90

 الثعابني يف   كيس وسادة ..!

وافقت امرأة عىل التخلِّ عن أكرث من 
300 جرذ عاشت معها يف شاحنة بعدما 

“خرجت القوارض عن السيطرة”.
جلبتهام  فقط  بجرذين  البداية  كانت 
يف  وتعيش  اسمها  تذكر  مل  التي  املرأة، 
الواليات  يف  بكاليفورنيا  دييغو  سان 
التي  شاحنتها  إىل  األمريكية،  املتحدة 
أخذت  ما  رسعان  لكن  منزلها.  تعتربها 
عددها  وصل  حتى  التزايد  يف  القوارض 
لبثت أن توّغلت يف  إىل 320 جرذاً، وما 

املحرك،  أسالك  وأكلت  الشاحنة  فرش 
دييغو  “سان  صحيفة  يف  جاء  ملا  وفقاً 

يونيون تريبيون”.
أّن  يالحظون  الناس  بدأ  عندما 
القوارض تخرج من املركبة وتعود إليها، 
رشعوا بالشكوى والتذّمر منها. ويف نهاية 
الرأفة  بجمعية   املرأة  اتصلت  املطاف، 
لسان دييغو  طالبًة املساعدة، ووافقت 

الحقاً عىل التخل عن الجرذان.
إنفاذ  إدارة  من  كوك،  داين  وأخرب 

القانون يف الجمعية، صحيفة “تريبيون” 
القسوة  حاالت  يكن ضمن  مل  “ذلك  أّن 
الحيوانات، بل مبثابة تنازل، ومالك  عىل 
م  تقدِّ املرأة  كانت  مساعدتنا.  يطلب 
الطعام واملاء للقوارض كافة، وال يتوافق 
التكديس  أمارات  معايري  مع  ذلك 

القهري.”
التي  الفرئان  جمع  عملية  استغرقت 
عرثوا  وقد  يومني،  الرشطة  رجال  نفذها 
عليها يف “كل شق” يف الشاحنة، وتبنيَّ أّن 
معظمها صغرية السن، وكثري منها حبىل. 
جرذاً   140 حوايل  الحارض،  الوقت  ويف 
أزواج  للتبني ضمن  فعاًل  منها معروضة 

من الجنس نفسه.
كل  تلد  الجرذان  أّن  بالذكر  جدير 
لديها  يكون  ما  وعادًة  أسابيع،  بضعة 
ل  10 إىل 12 رضيعاً. ومعروف أّنها تشكِّ
اجتامعية  ألّنها  جيدة  أليفة  حيوانات 

وتستمتع بالتفاعل مع البرش.
قابلة  تكن  مل  الشاحنة  أن  يبقى 
ومنذ  الجرذان،  أتلفتها  بعدما  للتصليح 
آخر  مكاناً  املرأة  وجدت  الحني  ذلك 

لتعيش فيه.

الوقت  أن  تفكر يف  كنت  إن 
من  تتمناه  ما  لتحقيق  تأخر 
يف  امرأة  قصة  فإن  الحياة. 
من  تبلغ  املتحدة  الواليات 
عىل  حصلت  عاًما   89 العمر 
جامعة  من  املاجستري  درجة 
جنوب نيو هامبشاير، هي أبلغ 
الوقت  هو  عمر  أي  أن  دليل 

املناسب لفعل أي يشء.
أكملت  دونوفان  /جوان  السيدة 
اإلنجليزية  اللغة  يف  اآلداب  ماجستري 
السيدة  وقالت  اإلبداعية.  والكتابة 
بالتخرج،  االحتفال  عن  /دونوفان 
“أنا  للمعهد  الصحفي  البيان  حسب 

سعيدة للغاية”.
للسيدة/  األكادميي  املسار  كان 

ُعرث عىل 16 ثعباناً خارج مركز إطفاء 
بعد مرور بضع أياٍم  فقط عىل إلقاء 13 

ثعباناً ملكياً يف املكان نفسه.
من هذه  األوىل  املجموعة  واكُتشفت 
الحظ  بعدما   ساندرالند  يف  الزواحف 
وسادة  داخل  غربية  حركًة  املارة  أحد 
الخرافية “باز  عىل شكل شخصية ديزين 
اليتيري” من سلسلة أفالم “توي ستوري”. 
وُنقلت بعدها الثعابني إىل عيادة للطب 
وقٍت  يف  أحدها  نفق  حيث  البيطري، 

الحق.
ووِجد مجدداً ، 15 ثعبان ذرة وثعباناً 
مبوريليا  ُتعرف  فصيلة  من  مرقطاً  ملكياً 
سبيلوتا يف غطايئ وسادة ُوضعا يف حاوية 

قاممة خلف مركز إطفاء فارينغدون.
مفّتشة  كليفر، وهي  هايدي  وعملت 
عىل  القسوة  ملنع  امللكية  “الجمعية  يف 
الحيوانات”، عىل إنقاذ األفاعي وأخذها 

إىل األطباء البيطريني.
وقالت كليفر “مل أصّدق عندما تلقيت 
اتصاالً لإلبالغ عن العثور عىل مزيد من 
ُألقيت  فقد  نفسه...  املكان  يف  األفاعي 
وهي  أخرى(  حاوية  يف   ( الثعابني  هذه 

بها  ينتِه  مل  األمر  ألّن  للغاية  محظوظة 
ملجرّد  بالقلق  أشعر  النفايات.  مكّب  يف 
أو  ثعباناً   30 ميلك  أحداً  أّن  التفكري 
الطريقة  بهذه  عنها  التخّل  وقرر  أكرث 

الفظيعة والقاسية.”
ُيذكر أّن األفاعي غري قادرة عىل تدفئة 
أنفسها بشكٍل طبيعي وهي تعتمد عىل 

محيطها للحفاظ عىل حرارة جسدها.
العاصفة  وأضافت كليفر “كّنا يف عني 
دينيس خالل عطلة نهاية األسبوع عندما 

إىل  تحتاج  التي  الثعابني  هذه  ُتركت 
الدفء والضوء يك تبقى عىل قيد الحياة، 
بغطاء  ملفوفة  القارس  الربد  يف  خارجاً 
وسادٍة فحسب.. ال بّد أّن الثعابني كانت 
قريبة  وجودها  بسبب  صعبة  محنة  يف 

من بعضها بعضاً للغاية.”
تجدر اإلشارة إىل أّن “الجمعية امللكية 
ملنع القسوة عىل الحيوانات” تدعو من 
إىل  الثعابني  هذه  حول  معلومات  ميلك 

اإلبالغ عن ذلك.

�إعد�د/ �أ�سماء 
عبد�هلل �سالح

البداية.  منذ  عادي  غري  دونوفان 
وزعمت أنها بدأت الصف األول عندما 
ونصف  سنوات  أربع  عمرها  كان 
وتخرجت من املدرسة الثانوية يف سن 
البيان  السادسة عرشة، حسبام جاء يف 
الصحفي. “عندما تخرجت من املدرسة 
أموال  توجد  ال  إنه  يل  قيل  الثانوية، 
كافية لدخويل الجامعة”، لكنها مل تكن 
لذلك  الدراسة.  عن  تتوقف  أن  تريد 
للتسجيل  الثانوية  مدرستها  إىل  عادت 
يف دورات الدراسات العليا. ومع ذلك، 
فقد توقفت بعد أن تزوجت وأنجبت 

أرسة.
أعادت  الستة،  أطفالها  كرب  عندما 
طموحها  إحياء  /دونوفان  السيدة 
 ،84 سن  يف  بالجامعة.  بااللتحاق 
وقت  ويف  الجامعية  دراستها  أكملت 
نيو  انضمت إىل جامعة جنوب  الحق، 
هامبشاير ملتابعة املاجيسرت يف الكتابة 

اإلبداعية.

مدرس  نابري،  ويل  الدكتور  قال 
السيدة/ دونوفان، “استمرت جوان يف 
وقبل  واإلبداع  الفكر  ُيظهر  نص  إنتاج 
كان  ما  كل  مع  الفكاهة.  يشء،  كل 
كان  الدرايس،  الفصل  خالل  يحدث 
للرفاهية  ومساحة  وقت  دامئًا  هناك 
أشياء  مشاركة  يف  جوان  وسارعت 
جميًعا  لتذكرينا  املجموعة  مع  جميلة 
وملاذا  مبدعني  نكون  أن  نختار  ملاذا 

نختار مشاركة القصص مع اآلخرين”.
أقدم  وهي  دونوفان  السيدة/  تريد 
واحدة من خريجي جامعة نيو ساوث 
خريج   17,700 عددهم  البالغ  ويلز 
األوان  يفت  مل  أنه  إثبات   ،2022 لعام 
من  الرغم  عىل  الدراسة.  ملواصلة  بعد 
حقيقة أن تجربتها الجامعية استغرقت 
فقد  املتوسط،  من  قلياًل  أطول  وقًتا 
أنهتها وحافظت عىل معدل 3.8. قالت 
دونوفان “إذا فشلت، حاول مرة أخرى 

واستمر يف املحاولة.
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6يناير 
لحيويته  الكوكب  إستعادة   “

مسؤولية الجميع “
أستهللنا  الذي  املوضوع  هو  كان   
خاصة  بيئياً,   2022 العام  وولجنا  به 
العرص  يف  إرتقى  اإلنسان  وعي  وأن 
مصاف  إىل  البيئية  بالقضايا  الراهن 
قناعة  إىل  معظمنا  ووصل   , أرحب 
التعاطي  يف  األخرض  السلوك  بأن   ,
سلوكاً  يشكل  الخارجي,  محيطنا  مع 
هذا  ويبدأ   . رفيعاً  وحضارياً  انسانياً 
تشكل  التي  واألرسة  املنزل  من  األمر 
البنة األساسية لبناء املجتمع وماعونه 
إحساس  اول  الطفل  يف  يتلقى  الذي 
تجاه  أعامل  من  به  القيام  يجب  مبا 
محيطنا والتي فيام اذا قام بها يحظي 
باملديح والثناء وكذلك االعامل االخرى 

التي يتلقى فيها التوبيخ والعقاب.
13 يناير

“ تحدي تلوث البحار و املحيطات”
كان موضوع صفحة البيئة , خاصة 
وحاميتها  البحرية  البيئة  قضية  وإن 
أنواع  مختلف  من  عليها  واملحافظة 
التلوث , أصبحت تشكل إحدى أهم 
قضايا العرص وبعداً رئيسياً من أبعاد 
التحديات التي تواجهها البالد النامية 
الشاملة  للتنمية  التخطيط  يف  خاصة 
البالد  التي خاضتها  التجارب  يف ضوء 
املعقدة  البيئية  واملشاكل  املتقدمة 
الحلول  لها  تجد  أن  تحاول  التي 
تراكامت  تقيض  أن  قبل   , املمكنة 
 . الناجح  التلوث عىل إمكانية العالج 
كام مل تعد إحتياجات التنمية _ رغم 
أهميتها البالغة_ عذراً لتجاهل مسألة 
املحافظة عىل البيئة أو اتخاذ التدابري 

الفًعالة ملكافحة تلوثها .
20 يناير

و  الناس  لصحة  الرطبة  األرايض 
الكوكب

صحة  بني  وثيق  إرتباط  هنالك 
الرطبة,  باألرايض  والكوكب  اإلنسان 
 “ مفهوم  أن  إىل  الخرباء  يشري  كام 
إنبثق   “ واحدة  صحة  واحد  عامل 
بني  الوثيق  اإلرتباط  هذا  لتأكيد 
صحة اإلنسان و سائر الكائنات الحيَّة 
هذا  من  إنطالقاً  و  الرطبة.  باألرايض 
إعتامد   “ ب  اإلعرتاف  تم  املفهوم 
األرايض  عىل  البرشي  والرفاه  الصحة 
يشريون  التي  و   “ الصحية  الرطبة 

اإلستخدام  عرب  تحقيقها  إمكانية  إىل 
واملستجمعات  لألرايض  املستدام 
معهام  التعامل  يتم  واللذين  املائية 
عىل قاعدة “ الوقاية خري من العالج “ 
. وتوفر النظم البيئية لألرايض الرطبة 
مجموعة محددة من خدمات النظام 
اإلنسان  رفاه  يف  تسهم  التي  البيئي 
وأنه  خاصًة  الفقر  حدة  تخفيف  و 
الحياة  استمرار  تصور  املستحيل  من 
البرشية بدون املياه واألرايض الرطبة . 

27 يناير
الرئيسية  األنواع  “استعادة 

الستعادة النظام البيئي”
الشعار احتفل املجتمع  تحت هذا 
الربية  للحياة  العاملي  باليوم  الدويل 
للعام الحايل 2022. وهدف االحتفال 
إىل لفت االنتباه إىل حالة الحفاظ عىل 
من  باالنقراض  املهددة  األنواع  بعض 
ويشري  الربية.  والنباتات  الحيوانات 
أضحت  والتي  ارتريا  أن  إىل  الخرباء 
 , الرباري  من  العديد  يف  قاحلة  اآلن 
برية  بحياة  املايض  يف  تتمتع  كانت 
الفيلة  غنية ومذدهرة ومتنوعة  من 
والحامر  النمور  و  والنعام  والغزالن 
النويب  والوعل  والخنازير  الوحيش 
 . النادرة  األنواع  والطيور وغريها من 
لذا البد من التنويه إىل أنه وعىل الرغم 
الحيوانات  املتوفر من  من محدودية 
بكونها  تتميز  أنها  إال  البالد  يف  الربية 
من األنواع النادرة واملهددة باإلنقراض 

عىل املستوى العاملي.
البيئية  آثاره  و  العشوايئ  التعدين 

والصحية
حتاًم البد من أن تكون مرشوعات 
البيئة  مع  متاماً  متصالحة  التنمية 
إىل  تؤدي  ال  وأن  بها   املحيطة 
حال  ويف   ، الطبيعي  توازنها  إختالل 
الوعي  غياب  جراء  العكس  حدوث 
لبعض  املدى  بعيدة  والرؤية  البيئي 
إعادة  من  البد  فإنه   , املستثمرين 
ومن   . األوىل  لسريته  البيئي  التوازن 
هنا يتطلب املرسوم اإلرتري الترشيعي 
املرسوم   “ واملعنون   179/2017 رقم 
وإطار  البيئة  وإدارة  لحامية  اإلرتري 
تقديم  وجوب   ,   “ تأهيلها  إعادة 
التنموية  للمرشوعات  البيئي  األثر 
حال  ويف  قيامها.  عىل  التصديق  قبل 
فإنه  بالتعدين  املرتبطة  املشاريع 
عائدات  بأن  اإلقرار  من  الرغم  وعىل 
تدعم  أنها  وعن  رسيعة  التعدين 
اإلقتصاد الكيل للدول , إال أن لعمليات 
عىل  سلبية  آثار  ومخلفاتها,  التعدين 
العامة  الرتبة والجو والصحة  مستوى 
لتالفيها  الالزمة  التدابري  تتخذ  مامل 
عمليات  أن  بالذكر  الجدير  ومن   .
ومروراً  الحفريات  من  بدءاً  التعدين 
بإستخراج  وإنتهاءاً  باملعالجات 

أحد  أيضاً  تشكل  الفلزية  املنتجات 
تؤثر  التي   , الخطرة  النفايات  مصادر 
صحتها  و  الحية  الكائنات  عىل  سلباً 
إذا  الخطورة  وتتضاعف   . وسالمتها 
علمنا أن تكلفة معالجة تلك النفايات 
عالية جداً باإلضافة إىل القيمة العالية 
لعالج املصابني و املترضرين من سكان 

املناطق املتاخمة ملناطق التعدين.
14 ابريل

تغري  مواجهة  يف  األرض  كوكب 
املناخ 

الطبيعة  األرض  موارد  تلويث  إن 
عىل  سلباً  يؤثر  ال  النفايات  وزيادة 
يشكل  بل   , فقط  الحالية  األجيال 
املقبلة  األجيال  لحقوق  إنتهاكاً  ذلك 
عىل  قائم  دويل  لنظام   تقويضاً  و   ,
التقاسم  و  الدميقراطية  املشاركة 
لذا   . األرض  كوكب  لرثوات  العادل 
من  مطلوب  الدويل  التضامن  فإن 
الحكومات و منظامت املجتمع املدين 
السعي  ذلك  يف  مبا  األرض  لحامية 
ملزمة  عقوبات  تدابري  وضع  إىل 
ولقانون   . الدويل  القانون  مبقتىض 
حقوق اإلنسان دوراً حاساًم يف ضامن 
حامية البيئة والكوكب . ومَيِثُل الَتغريُّ 
املَناخي قضية العرص من غري مُناَِزْع, 
وإن التكيَُّف َمَعُه إْسرِتاتيجية رضورية 
إلستكامل  وذلك  املستويات  كلِّ  عىل 
التخفيف  أجل  من  املبذولة  الجهود 
من وطأته . و لتأكيد ذلك ميكننا فقط 
التي  اإلعالمية  التغطية  إىل  النظر 
تحظى بها قضايا التغري املناخي , وما 
يصاحبها من شدٍّ وجذبٍ  بني مختلف 
 ٍ إرتباطات  من  يتخللها  وما  األطراف 
كواليس  حلقات  ضمن  أخرى  وفكَّ 
 “ لذا  الدولية.  الدبلوماسية  العالقات 
يتحتم عىل البرشية جمعاء هذه املرة 
االقتصادية  الثورات  عكس  وعىل   ,
األخرى, أن تعمل عىل إنقاذها نفسها 

والكوكب  من أزمة املناخ.
12 مايو

خفت األضواء للطيور يف الليل 
للطيور  العاملي  باليوم  احتفل 
شعار  تحت   2022 للعام  املهاجرة  
 . الليل”  يف  للطيور  األضواء  “خفت 
العام عىل اآلثار  وركزت الحملة هذا 
الطيور  عىل  الضويئ  للتلوث  السلبية 
املهاجرة ,  وزيادة الوعي بذلك . كام 
التزامات  إىل  الحملة  تؤدي  أن  يؤمل 
األطراف  من  ملموسة  وتعهدات 
الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  واملدن 
 . العامل  أنحاء  جميع  يف  اآلخرين 
باإلضافة إىل البدء بإجراءات ملموسة 

أكتوبر  يف  الضويئ  التلوث  ملعالجة 
إرشادات  تطوير  حالياً  ويتم  القادم. 
اتفاقية  مبوجب  املامرسات  أفضل 
األنواع املهاجرة ملعالجة هذه املشكلة 
املتزايدة والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 
عىل الصعيد العاملي ملساعدة الطيور 

عىل الهجرة بأمان.
30 يونيو

 “ التدخني  عن  باإلقالع  اإللتزام 
التبغ: يهّدد بيئتنا”

باملاليني  دفعت جائحة كوفيد19-, 
من متعاطي التبغ إىل اإلعالن عن نيتهم 
يف اإلقالع عن تعاطي التبغ. وستدعم 
حملة اإلقالع عن التدخني , ما ال يقل 
عن 100 مليون من األشخاص الذين 
التبغ,  تعاطي  عن  اإلقالع  يحاولون 
من  مبجموعات  االستعانة  خالل  من 
باإلضافة  التبغ  تعاطي  عن  املقلعني 
الرسمية  والهيئات  الجهات  دور  إىل 
صحية  بيئات  تهيئة  يف  والشعبية 
عرب  التبغ  تعاطي  عن  لإلقالع  مواتية 
جريئة  سياسات  اعتامد  إىل  الدعوة 
بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ وزيادة 
اإلقالع  خدمات  عىل  الحصول  فرص 
التكتيكية  باألساليب  الوعي  وإذكاء 
التبغ  صناعة  دوائر  تنتهجها  التي 
النجاح يف  التبغ من  ومتكني متعاطي 
محاوالتهم الرامية إىل اإلقالع عنه من 
التعاطي  عن  “أقلع  مبادرات  خالل 
ال  املثال  سبيل  عىل  وذلك   , واربح” 
عرصنا  يف  التدخني  .إنترش  الحرص 
واإلنزعاج  القلق  أثار  إنتشاراً  الراهن 
الخطر  ناقوس  دق  إستدعى  مام 
عنوان  وتحت   . ملكافحته  والتداعي 
“ التهديدات والتأثريات البيئية للتبغ 
العاملي  اليوم  ومبناسبة   , والتدخني” 
هذا  يتم  الذي  التدخني  عن  لإلمتناع 
باإلقالع  اإللتزام   “ شعار  تحت  العام 
بيئتنا”  يهّدد  .”التبغ:   “ التدخني  عن 
, أوضحت أن الخرباء يشريون إىل أن 
السنوي  اإلحتفال  هذا  من  الهدف 
التبغ  ومستهليك  املدخنني  إقناع  هو 
الحكومات  وتشجيع  عنه,  باإلقالع 
واألفراد  واملجموعات  واملجتمعات 
والقيام  املشكلة  حجم  إدراك  عىل 
وتهدف  املناسبة.  باألعامل  حيالها 
الجمهور  وعي  زيادة  إىل  الحملة 
بأثر التبغ عىل البيئة – بدءاً بزراعته 
بنفاياته.  وانتهاًء  وتوزيعه  وإنتاجه 
سبباً  التبغ  متعاطي  الحملة  وستمنح 
آخر لإلقالع عن التدخني. كام ستهدف 
الحملة إىل فضح الجهود التي تبذلها 
دوائر صناعة التبغ من أجل “تبييض” 

أنها  عىل  منتجاتها  وتسويق  سمعتها 
أن  علينا  يخفى  وال  للبيئة.  مراعية 
آثار تعاطي التبغ عىل البيئة , تسّلط 
له  داعي  ال  الذي  الضغط  من  مزيداً 
فعاًل  الشحيحة  كوكبنا  موارد  عىل 
وعىل نظمه اإليكولوجية الهّشة, ماّم 
النامية  البلدان  عىل  خطراً  يشّكل 
بشكل خاص, نظراً ألنها تؤوي الجزء 

األكرب من إنتاج التبغ.
23 يونيو

النهوض من الجفاف والتصحر معاً 
تؤدي ظاهرة التصحر و الجفاف إىل 
حدوث التوترات البيئية و اإلجتامعية 
والسياسية يف املجتمعات  وخاصة يف 
كونها  إىل  باإلضافة  السمراء.  القارة 
عىل  تؤثر  التي  الظواهر  أكرث  من 
لألرض  البيولوجية  اإلنتاجية  القدرة 
البيئية  أنظمتها  إصابة  حيث  من   ,
وعىل  وأنه   . ونوعاً  كاًم  بالتدهور 
خالف ما قد يعتقده  و يظنه البعض 
طبيعية  مشكلة  التصحر  أن  من 
يسببها نقص األمطار , فقد بات من 
املؤكد أن التصحر هو نتاج لعمليات 
يلعب   , األرض  تدهور  من  ٍمتصلٍة  
بفعل  محورياً  دوراً  فيها  اإلنسان 
املدروسة من  املختلفة وغري  أنشطته 
قطع جائر لألشجار ورعي غري مرشد 
و افراط يف التوسع الزراعي  باإلضافة 
إىل سوء استغالل املوارد املائية . ومام 
يقرب  ما  أن  األمر  خطورة  من  يزيد 
واألكرث  املعمورة  سكان  نصف  من 
الرتبة  يعيشون يف املناطق ذات  فقراً 
املتدهورة مام ينتج عنه إنعداماً لألمن 
يف تلك املناطق  والذي قد تنجم عنه 
اضطرابات سياسية يف العديد من تلك 
الضوء  تسليط  تم  وقد  املناطق.هذا 
الجفاف,  من  للحد  العامل  سعي  عىل 
حيث يعترب الجفاف من أكرث الكوارث 
الخسائر  حيث  من  تدمرياً  الطبيعية 
يف  خسائر  كانت  سواء  الناتجة, 
األرواح أو خسائر مادية , مثل فشل 
وتلوث  الغابات  وحرائق  املحاصيل 
تدهور  وبسبب  ذلك,  إىل  وما  املياه 
األرايض وتغري املناخ, تفاقمت حاالت 
جميع  يف  سوًءا  وازدادت  الجفاف 
ماليني  عىل  أثر  مام  املعمورة  انحاء 
 ,  2019 و   1900 عامي  فبني  البرش, 
شخص  مليار   2.7 عىل  الجفاف  أثر 
مليون   11.7 يف  وتسبب   ، العامل  يف 
فإن  عام 2050  . وبحلول  وفاة  حالة 
ثالثة أرباع من سكان العامل سيتأثرون 
عاملية  مشكلة  فهي  لذلك  بالجفاف, 

يجب النظر إليها باهتامم.

حصاد أهم األحداث 
والقضايا البيئية 

للعام 2022 - 1 - 

إعداد/

 )ابوالدرس(

مع الوضع بعني اإلعتبار احتامل عدم 

للقراء  الجريدة  من  األعداد  بعض  توفر 

 , املنرصم  العام  خالل  التوزيع   جراء 

إرتأيت عزيزي القارئ الكريم أن تكون 

والقضايا  األحداث  أهم  حصاد  صفحة 

تتخطى  أن   ,2022 العام  يف  البيئية 

من  البعض  عىل  لتحتوي  العناوين 

التفاصيل لتعميم الفائدة.
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شـــــــبابياتشـــــــبابيات

صفحة شبابيات يعدها مكتب اإلعالم و الثقافة باإلحتاد الوطين لشباب وطلبة 
إرتريا وهي صفحة تهتم بعرض أنشطة اإلحتاد  ومناقشة قضايا الشباب

اإلحتاد الوطين لشباب وطلبة إرتريا يعقد إجتماع 
تقييمي يؤمن  على األهداف واخلطة اإلسرتاتيجية 

ويضع خطة عمل للعام 2023م. حممود  عبداهلل/أبوكفاح

وطلبة  لشباب  الوطني  اإلتحاد  قيم 

إرتريا يف إجتامعه التقييمي الذي عقده 

الفرتة من 23 وحتى 24  من شهر  يف 

تحت  2022م   لعام  أنشطته  ديسمرب 

شعار  فليوعى الشباب ولينظم وليتسلح    

كام وضع خطة  عمله  الجديدة  التي 

ستنفذ يف العام 2023م.

الذي  التقييمي  اإلجتامع  وخالل 

املركزي  املكتب  مسؤولو  فيه  شارك 

أوضح  اإلتحاد  إقاليم  شباب  وممثلو 

املنفذة   الربامج  تحقيق  املشاركون 

مشجعة  نتائج  2021م   العام  خالل 

الوطنية   للرتبية  املنتظمة  كالربامج  

كل  يف  نفذت  التي  املتوسط  للكادر 

وعي  درجة  تقوية  بهدف  األقاليم  

الثانوية,الدورات  املرحلة  طالب 

اإلتحاد  نظمها  التي  العديدة  التأهيلية 

درجة  لرفع  الرشكاء   مع  بالتنسيق   

الكفاءة املهنية للشباب,برامج التشجري 

اإلعالمية   ,الربامج  الجامعي  والنفري 

رفع  اىل   تهدف  التي  والتوعوية 

وقيم  بتاريخ  الشباب   معرفة  درجة 

التي  السمنارات  اإلرتري,وكذا  املجتمع 

اإلتحاد  كوادر  بواسطة  للشباب  تعقد  

لزيادة  والجبهة   الحكومة  ومسؤويل 

األوضاع  بخصوص  واملشاركة   الفهم 

الراهنة .

قدمت  التي  التقارير  ألن   ونظراً 

والخطة  األهداف  عىل   تؤمن  كانت  

فقد  مسبقاً  الصادرة  اإلسرتاتيجية 

وأوجه  املميزات   إبراز  يف  ساهمت 

املنفذة  مام  بالربامج  املتعلقة  القصور 

سيدفع ذلك  اإلتحاد للخطو اىل االمام 

بوترية  متسارعة.

به  قام  الذي  الدقيق  التقييم  وعقب 

املشاركون يف اإلجتامع التقييمي حددوا 

الدفع بها  التي  ينبغي ان يتم  الربامج 

ونوعاً  كاًم  2023م  العام  يف  األمام  اىل 

التي تنفذ لزيادة درجة وعي  كالربامج 

الورود  فرق  مثل   الشباب  وتنظيم 

باملدارس  والخاليا  والطالئع  الحمراء 

والسمنارات  املنشورات  تتسم  ان  عىل 

والندوات  التوعوية التي يتم تنظيمها 

بالكفاءة   الكليات  طالب  أوساط  يف 

واآلنية  وخلق الظروف املالمئة  للكوادر 

الذين تم تأهيلهم من خالل متابعتهم 

كبري  دور  يلعبوا  بحيث  بصورة جيدة  

ورضورة  اإلتحاد   أنشطة  تقوية  يف 

يف  العامل   الشباب  مساهمة  تقوية 

اإلعالمية  الربامج  وتفعيل  املجتمعات 

علمية  بطريقة  والتعبوية  والثقافية 

من  الشباب  يتمكن  وحتى  ومدروسة  

حمالت   يف  وفهم  بفعالية  املشاركة 

التنمية و التصدي ينبغي  الدفع بربامج 

اإلتحاد  ظل  التي   واإلبتكار   اإلخرتاع 

يرعاها بحيث تنتقل اىل نتائج ملموسة 

عىل أرض الواقع .

واإلستعدادات  املتطلبات  وتوفري 

الوطني  املهرجان  لتنظيم  الرضورية  

الكليات  مهرجان  وتنظيم  للشباب  

مخترصة   بطريقة  الشباب  وإسبوع 

الشباب  وتقوية مشاركة لجان أصدقاء 

وتنفيذ  والجبهة   الحكومة  ومؤسسات 

األنشطة الدبلوماسية حسب االولويات 

أنشطة  حول  بحثية  دراسات  وإجراء 

والكليات  املدارس  يف  اإلتحاد  فروع 

ان  عىل  والجبهة  الحكومة  ومؤسسات 

تكتمل هذه الدراسات البحثية يف الربع 

األول  من العام وغريها من املقرتحات 

واآلراء .

ألقاها  التي  الختامية  الكلمة  ويف 

السيد صالح أحمددين مسؤول اإلتحاد 

الوطني لشباب وطلبة إرتريا أوضح بان 

اإلتحاد مؤسسة تم تكوينها   لتوظيف 

قوة وطاقات الشباب من أجل تحقيق 

ألن  ,ونظراً  والوطن  الشباب  مصلحة 

أيضاً   2023م  العام  يف  اإلتحاد  تركيز 

سيكون يف تقوية نوعية  برامجه املنفذة 

باملدراس الثانوية ومدرسة وارساي يكآلو  

فإن اإلتحاد سريكز عىل اللجان التنفيذية  

املنتخبة عىل مستوى املدارس والكليات 

بحيث  يشارك أعضاءه يف  إنجاح برامج 

اإلتحاد وزيادة فعاليتها  وهم يحدوهم 

اإلحساس مبلكية هذه الربامج .

مسؤول  صائغ  يوسف  السيد  اما 

املركزي  املكتب  يف  التنظيمية  الشؤون 

والعدالة    للدميقراطية  الشعبية  للجبهة 

طريق    خارطة  إعطاءه   وخالل  

بأن   أوضح  اإلجتامع   يف  للمشاركني 

إرتريا  وشباب  لطلبة  الوطني  اإلتحاد 

هو أمانة الشهداء منبهاً اإلتحاد برضورة 

تطوير أساليب تنظيمية  فاعلة بحيث 

الراهنة  االوضاع  مع   برامجه  تتامىش 

ومتطورة  ناجزة  وطنية  برامج  وتنفيذ 

وكفوءة.

  

بصورة  املذاكرة  أجل  من  نصائح     

فاعلة..

اليشء  هي  املذاكرة  الطالب  أعزايئ 

الهام الذي يجب ان نضعه دامئا نصب 

أنها ستالزمنا عىل طول  أعيننا   حيث 

هذه  أهميتها  وتزداد  حياتنا,  مراحل 

نهاية  إمتحانات  إقرتاب  مع  األيام 

تعم  ,وحتى  باملدارس  االوىل  الفرتة 

الفائدة إليكم أفضل الطرق واألساليب 

املستخدمة يف املذاكرة:

   -البعد عن مشتتات العقل :

بشدة  الرتكيز  بني  كبري  ربط  هناك 

ويندرج  العقل  مشتتات  عن  والبعد 

التي  املذاكرة  طريقة  يف  تكيفك  عىل 

تتناسب معك.

 - جدولة مذاكرتك:

تخلص من زحمة األفكار واملسؤوليات 

التي تضعها بعقلك وابدأ يف كتابة كل 

ما تريد دراسته يف شكل نقاط .

 - تفاعل الحواس مع املذاكرة:

املذاكرة  ال تتوقف عىل النظر بعينيك 

فقط، وقراءة املعلومات وحفظها ملجرد 

باقي  تفاعل  قراءتها بعينك، فيجب أن 

الحواس مع الدراسة كالتايل:

املالحظات  لكتابة  يديك  استخدم 

وتحديد العالمات املهمة. 

الرشح  يف  صوتك  استخدم  أيضا 

وإعادة ما درسته لنفسك ليسمع عقلك 

املعلومة، وميكنك أن تتخيل أنك ترشح 

لتستطع  معه  وتتفاعل  أمامك  لصديق 

إثبات املعلومة يف ذهنك.

 - املكان املخصص للمذاكرة:

لبدء  للعقل  تنبيه  مبثابة  هو  املكان 

تكون  أن  عىل  جيًدا  فاحرص  املذاكرة، 

املذاكرة يف مكان مخصص لذلك  وليس 

مكان  أو  للنوم  املخصص  املكان  يف 

اللعب .

 - املامرسة ثم املامرسة:

ومامرسة  الجيد  التفاعل  من  البد 

من  بداًل  التكرار  خالل  من  املذاكرة  

حشو املعلومات.

وقت  أمامك  هناك  يكون  فعندما 

مامرسة  إىل  إلجأ  للمذاكرة،  متفرغ 

يف  لتثبيتها  أخرى  مرة  دروسك  وقراءة 

ذهنك وتراجع عليها.

اليوم.. ذاكره يف نفس  - ما سمعته   

اليوم:

منحنى  استكشاف  يف  العلامء  بدأ 

النسيان، فتم إثبات أن املرة األوىل التي 

تم تقوم بحفظ أو مذاكرة  شيًئا جديًدا 

واذا  الدراسة  من  بنسبة 80%  تحتفظ 

راجعت عىل املادة يف غصون 24 ساعة 

ستحتفظ بنسبة %100 من املعلومات.

 - التفاعل مع أصدقائك:

عىل  تساعد  التي  الطرق  أهم  من 

هو  جيًدا  وتثبيتها  املعلومات  تذكر 

لذلك  الخارجي،  العامل  مع  التفاعل 

جرب أن تجلس معهم يف حلقة نقاش 

و ترشح ألصدقائك أو ترشح لشخص ال 

تعرفه  كنت  لو  حتى  معني  جزء  يفهم 

جيًدا، فكلها وسائل تساعد عىل تثبيت 

املعلومة جيًدا.

 - إجراء اختبار لنفسك

بعد املذاكرة و حتى تستطيع تثبيت 

ورقة  ذاكرته يف  ما  كل  اكتب  املعلومة 

وقيم  األسئلة  عىل  وجاوب  أخرى 

نفسك، هل حصلت عىل درجة مناسبة 

األجزاء  من  هناك  أن  أم  مستواك  مع 

التي يجب ال مراجعتها مرة أخرى. 

 -اسأل إذا كان لديك شكوك

شكوكك  من  أي  طرح  يف  ترتدد  ال 

أيضاً  ميكنك  وأصدقائك.  أساتذتك  عىل 

تدشني مجموعة دراسة مع زمالئك من 

الطالب..

اإلحتاد الوطين لشباب وطلبة إرتريا يعقد إجتماع تقييمي لربامج عام 2022م



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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ساومثبتون يقصي مانشسرت سييت من ربع النهائي
ضمن كأس الرابطة االنكليزية وعىل ملعب “سانت مريي”

مدوية  مفاجأة  ساومثبتون  حقق 

ربع  الدور  من  سيتي  مانشسرت  بإقصائه 

لكرة  االنكليزية  الرابطة  لكأس  النهايئ 

القدم، بفوزه عىل ضيفه -2 0 عىل ملعب 

“سانت مريي”.

وسجل الفرنيس سيكو مارا )23( واملايل 

 )28( رائعة  بتسديدة  دجينيبكو  موىس 

فيها  يسدد  مل  مباراة  يف  الضيوف  هديف 

سيتي أي كرة عىل املرمى.

سيتي  آمال  ساومثبتون  بذلك  وأنهى 

برباعية ممكنة يف املوسم، إذ ال يزال بطل 

إنكلرتا ينافس عىل لقب الدوري ويتخلف 

عن أرسنال املتصدر بفارق خمس نقاط.

فوريست  نوتنغهام  تأهل  كام 

ضيفه  عىل   3  4 الرتجيح  بركالت  بفوزه 

االصيل  الوقت  نهاية  بعد  ولفرهامبتون 

العاجي وييل بويل ألصحاب  بهديف   ،1  1

خيمينيس  راوول  واملكسييك  االرض)18( 

للضيوف )64(.

املربع  ونوتنغهام  ساومثبتون  وأكمل 

يونايتد  مبانشسرت  لحقا  أن  بعد  الذهبي 

ونيوكاسل اللذين تأهال سابقاً.

فوزين  بعد  املباراة  اىل  سيتي  ودخل 

توالًيا عىل تشليس، أولهام يف الدوري 1 0 

برباعية  والثاين  املايض  االسبوع  منتصف 

الرابع  الدور  اىل  ليعرب  أواخره  يف  نظيفة 

من كأس إنكلرتا.

العبيهم  املدربون  يريح  حني  ويف 

الرابطة،  كأس  منافسات  يف  االساسيني 

أمام  مرتقب  اختبار  أيًضا  سيتي  ينتظر 

خارج  مؤخرًا،  املنتفض  غرميه  يونايتد، 

الدوري  يف  مانشسرت  ديريب  يف  أرضه 

غوارديوال  بيب  االسباين  فأبقى  السبت، 

عىل دكة البدالء كل من الهداف الرنوجي 

كيفن  االلعاب  وصانع  هاالند  إرلينغ 

سيلفا  برناردو  والربتغايل  بروين  دي 

والجزائري رياض محرز.

وسجل ساومثبتون الهدف االول عندما 

الكرة من وسط  ليانكو  الربازييل  اقتنص 

امللعب وانطلق عىل الجهة اليمنى، قبل 

أن يرفع عرضية تابعها مارا منخفضة عىل 

الطائر جميلة يف أسفل الزاوية اىل يسار 

الحارس االملاين ستيفان أورتيغا )23(.

تقدمه  “القديسني”  فريق  وضاعف 

بهدف رائع عندما الحظ دجينيبو تقدم 

مقّوسة  كرة  فسدد  مرماه،  عن  الحارس 

الشباك  منتصف  يف  مرتًا   25 قرابة  من 

.)28(

زج غوارديوال مع انطالق الشوط الثاين 

ناينث  الهولندي  واملدافعني  بروين،  بدي 

 ،)46( أكانجي  مانويل  والسويرسي  أكيه 

جاك  من  بدال  هاالند  يدخل  أن  قبل 

غريليش بعد 10 دقائق )56(.

االحتاد املغربي يعلن تعذر سفر 
املنتخب احمللي صوب اجلزائر

خرج اتحاد الكرة املغريب عن صمته بشأن مشاركة املحيل املغريب يف نسخة كأس 

أمم أفريقيا للمحليني “الشان” يف الجزائر.

يف  الجزائر  صوب  املغريب  املحيل  بعثة  سفر  تعذر  بيان  يف  املغريب  االتحاد  وأكد 

التاريخ املحدد للدفاع عن لقبه وهو 10 يناير الحايل.

الخطوط  بالسفر عىل طائرة  الجزائر  مبدئية من  تلقى موافقة  املغرب  أن  وعلم 

عىل  توافق  مكتوبة  ونهائية  رسمية  موافقة  اشرتط  املغرب  لكن  املغربية،  امللكية 

إحداثيات الرحلة، األمر الذي مل يحدث.

قد  الكرة(،  )اتحاد  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  “كانت  االتحاد:  وقال 

باعتباره  القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  إىل  بطلب   2022 ديسمرب   22 يوم  تقدمت 

الجهاز املسؤول عن تنظيم بطولة إفريقيا لالعبني املحليني، من أجل الحصول عىل 

إىل قسنطينة، وتم  الرباط  املغربية من  امللكية  الخطوط  لرحلة جوية عرب  ترخيص 

قبول الطلب من حيث املبدأ”.

وتابع: “من خالل مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من االتحاد األفريقي لكرة 

القدم عىل هذا األساس قامت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم باإلجراءات التالية، 

الرتخيص  الحصول عىل  أجل  املغربية واإلحداثيات من  الرحلة  الكاف مبسار  إشعار 

النهايئ لرحلة الخطوط امللكية املغربية من الرباط إىل قسنطينة، واصلت الجامعة 

تحضرياتها من أجل مشاركة املنتخب الوطني يف هذه املنافسة القارية، حيث برمجت 

تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية مبركب محمد السادس لكرة القدم باملعمورة يف الفرتة 

ما بني 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتني وديتني أمام منتخب إثيوبيا”.

وواصل: “بينام كان املنتخب الوطني يستعد للتوجه إىل مدينة قسنطينة يوم 10 

يناير 2023 للمشاركة يف هذه البطولة القارية التي ستنطلق يف 13 من الشهر الجاري 

لحدود  النهايئ  بالرتخيص  لألسف  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  تتوصل  مل 

الجزائر عرب  إىل  للتوجه  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  البيان من طرف  تحرير هذا 

الخطوط امللكية املغربية.. وبالتايل تعذر سفر املغرب للدفاع عن لقبه الذي حصل 

عليه يف آخر نسختني”.

براون يقود سلتيكس لتخطي بيليكانز وفرض هيمنته يف الصدارة
يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني

يف  نقطة،   41 براون  جايلن  سّجل 

أفضل رصيد له هذا املوسم، وقاد فريقه 

ضيفه  عىل  الفوز  إىل  سلتيكس  بوسطن 

نيو أورليانز بيليكانز 114-125 يف دوري 

ليفرض  للمحرتفني،  األمرييك  السلة  كرة 

األندية  أفضل  كأحد  نفسه  “األخرض” 

هذا املوسم يف “أن يب ايه”.

ويف آخر استعداداته للمواجهة املرتقبة 

أداء  بوسطن  قّدم   ، نتس  بروكلني  مع 

بيليكانز  عىل  بالتفّوق  ونجح  متامسكاً 

ثالث ترتيب املنطقة الغربية.

لبوسطن،  املقبلة  املباراة  وستكون 

صاحب أربعة انتصارات متتالية، منتظرة 

املنطقة  ترتيب  يتصدر  كونه  نتس،  أمام 

الرشقية )12-30( ونتس يحاول مطاردته 

.)27-13(

 27 قرابة  براون  معدل  يبلغ  وفيام 

حمل  املوسم،  هذا  املباراة  يف  نقطة 

 21 من   15 مسجاًل  كتفيه  عىل  فريقه 

محاولة ومضيفاً 12 متابعة.

موسم  “هذا  الفوز  بعد  براون  قال 

طويل، هناك الكثري من كرة السلة، يوماً 

لتقوم  جاهزاً  تكون  أن  يجب  يوم،  بعد 

بعملك”.

املتوازن  الهجوم  بيليكانز  أرهق  وما 

لبوسطن، إذ أضاف النجم جايسون تايتوم 

31 نقطة و10 متابعات والبديل مالكومل 

 ،14 هورفورد  وآل  نقطة   20 بروغدون 

فيام غاب عن الفائز األساسيان ماركوس 

سامرت وروبرت وليامس 3.

املصابني  افتقد  الذي  الخارس  ولدى 

برز  إينغرام،  وبراندون  وليامسون  زيون 

يس جاي ماكولوم مع 38 نقطة، وأضاف 

ناجي مارشال 18.

مطاردة ميلوويك                  

مطاردته  باكس  ميلوويك  وتابع 

مضيفه  عىل  بفوزه  الرشقية،  ملتصدري 

املوّزع  بقيادة   ،114-105 أتالنتا هوكس 

جرو هوليداي صاحب 27 نقطة.

يانيس  اليوناين  النجم  واكتفى 

أنتيتوكومنبو بأدىن رصيد له هذا املوسم 

لكنه أضاف 18 متابعة و10  نقاط(،   7(

متريرات حاسمة.

وكان هوليداي أحد خمسة العبني من 

فأضاف  أقله،  نقاط   10 يسجل  باكس 

العب االرتكاز بروك لوبيز 20 نقطة و12 

متابعة.

عىل  تامة  سيطرة  يف  ميلوويك  وبدا 

املباراة مطلع الربع الثاين، وتقّدم بفارق 

لتحقيق  طريقه  يف  الثالث  يف  نقطة   24

فوز روتيني.

لكن أتالنتا كاد يقلب الطاولة، عندما 

عىل   103-101 تقّدم  بل  الفارق  عّوض 

الرصيب  من  طائرة  كرة  بعد  خصمه 

لوبيز  أعاد  بوغدانوفيتش.  بوغدان 

فريقه  منحت  ثالثية  برمية  باكس  تقّدم 

التقدم 103-104، ثم قبض عىل مكامن 

اللحظات األخرية محققاً الفوز.

“نحن  باكس  فوز  بعد  هوليداي  قال 

أن  نحّب  وال  الصمود،  عىل  قادرون 

نخرس”.

تساعدنا  املتقاربة  “املباريات  تابع 

مبقدورنا  حيث  الدروس،  فهم  عىل 

ذلك يف  من  واالستفادة  املباريات  حسم 

املستقبل”.

38 نقطة ملورانت                 

غياب  بعد  مورانت  جا  النجم  وعاد 

 38 ليسجل  اإلصابة،  بسبب  مباراتني 

فوزه  إىل  غريزليز  ممفيس  ويقود  نقطة 

سان  حساب  عىل  وذلك  توالياً  الثامن 

أنتونيو سبريز 135-129.

فوزاً   28 إىل  رصيده  ممفيس  ورفع 

دنفر  مع  بالتساوي  خسارة،   13 مقابل 

والفائز  الغربية  املنطقة  متصدر  ناغتس 

صنز  فينيكس  ضيفه  عىل  كبرية  بنتيجة 

.126-97

نيكوال  الرصيب  دنفر  عمالق  وكان 

الـ”تريبل  تحقيق  من  قريباً  يوكيتش 

فئات  ثالث  يف  أكرث  أو  )عرش  دابل” 

املوسم،  هذا  له  عرش  الثاين  إحصائية( 

و9  متابعة   18 نقطة،   21 بتسجيله 

متريرات حاسمة.

وصنع ناغتس تقدماً بلغ 16 نقطة يف 

الشوط األول حيث سجل 70 نقطة، ثم 

رفع الفارق إىل 32 نقطة يف الربع الثالث 

يف طريقه إىل الفوز.

ديرتويت  ترك  أخرى،  مباريات  ويف 

الرشقية  املنطقة  ترتيب  قاع  بيستونز 

مينيسوتا  ضيفه  عىل  بفوزه   ،)12-33(

تيمربوولفز 118-135، حيث كان صديق 

ليحقق  نقطة،   31 مع  أفضل مسجل  يب 

خسارات  ثالث  بعد  األول  فوزه  فريقه 

تشارلوت  مع  الرتتيب  قاع  ويتبادل 

هورنتس.
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

كنز مبليارات..خمبأ داخل شجرة!
عىل  لبناين  مواطن  عرث 

القدمية  العمالت  من  كميات 

زيتون  شجرة  داخل  مخفية 

قبل عقود يف منطقة العباسية 

جنوب لبنان.

لبنانية  شبكات  ونرشت 

جبيل”  “بنت  موقع  بينها  من 

يدعى  لشاب  مصوراً  تسجياًل 

طورا  بلدة  من  األسدي  أمين 

يعمل يف نحت وحفر الخشب.

الذي  التسجيل  ويوثق 

أوراق  عىل  عثوره  لحظات  الشاب  التقطه 

ولفافات  بأكياس  وضعت  مختلفة  نقدية 

قامشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون.

من  نقدية  أوراقاً  العمالت  تلك  وتتضمن 

فئة خمس لريات ولرية تم إصدارها من قبل 

أكرث  قبل  ُأسس  الذي  ولبنان  سوريا  مرصف 

من مئة سنة إبان االحتالل الفرنيس للبلدين.

كان  فقد  الشاب،  تعليق  وبحسب 

يعترب صاحب تلك األموال مبثابة ملياردير 

يف تلك الحقبة.

يعرث  كان  ما  دامئاً  أنه  الشاب  وأكد 

يقطعها  التي  األشجار  جذوع  داخل 

عىل  وتصميامته  منحوتاته  لتشكيل 

أحجار ومعادن ومسامري وأقفال معدنية 

يف ذات مرة إال أنها املرة األوىل التي يعرث 

فيها عىل مبالغ مالية.

امُلؤسس  وأصدر مرصف سوريا ولبنان 

االحتالل  إبان  نقدية  أوراقاً   1924 عام 

قيمتها  تعادل  اللرية،  مسمى  تحت  الفرنيس 

20 فرنكاً فرنسياً حينها، وقد استمر البنك يف 

عمله لغاية عام 1948.

كابوس.. أداة غش تساعد الطالب بطريقة احرتافية
عرص  نهاية  ماسك  إيلون  امللياردير  أعلن 

حاولت  أن  بعد  املدرسية”،  “الواجبات 

مدارس نيويورك تضييق الخناق عىل التالميذ 

الذين استعانوا بروبوت جديد للغش.

أوائل  من  كان  الذي  امللياردير،  وكتب 

يت”  يب  جي  “تشات  رشكة  يف  املستثمرين 

الواجب  وداعا  جديد.  عامل  “إنه  تويرت:  عىل 

املنزيل”، وفقا لصحيفة “تيلغراف”.

أصدرتها  التي  يت”  يب  جي  “تشات  وتعد 

رشكة “أوبن أيه آي” يف وادي السيليكون يف 

أثارت  اإلنرتنت  عرب  مجانية  خدمة  نوفمرب، 

الكتابة  عىل  لقدرتها  نظرا  املعلمني  قلق 

اكتشافه  ميكن  ال  مقنع  بشكل  اإلنشائية 

املوجود  االنتحال  برنامج مكافحة  من خالل 

لديهم.

أن  بالتسجيل  يقوم  شخص  ألي  وميكن 

يكتب أسئلة يف الربنامج، مبا يف ذلك طلبات 

كان،  موضوع  أي  حول  اإلنشائية  املقاالت 

مبتكر  طويل  مبقال  الربنامج  عليهم  ليجيب 

وغري متكرر، من خالل خوارزميات خاصة.

قالت إدارة التعليم يف مدينة نيويورك هذا 

من  واملعلمني  الطالب  منع  تم  إنه  األسبوع 

الوصول إىل برنامج الدردشة اآليل عىل أجهزة 

الدولة أو شبكات اإلنرتنت.

أن  حني  “يف  األداة:  باسم  متحدث  وقال 

إجابات  تقديم  عىل  قادرة  تكون  قد  األداة 

تبني  ال  أنها  إال  لألسئلة،  وسهلة  رسيعة 

املشكالت،  وحل  النقدي  التفكري  مهارات 

والتي تعترب رضورية للنجاح األكادميي”.

للمدارس  تحديا  الخطوة  هذه  وستشكل 

والحكومات يف جميع أنحاء العامل التي تفكر 

الجديدة  للتكنولوجيا  االستجابة  كيفية  يف 

التي تغري قواعد اللعبة.

 طائرة ركاب إنفتح بابها فجأة وسط اجلو!!
طائرة  ركاب  عاش 
من  لحظات  روسية 
انفتح  بعدما  الرعب، 
باب خلفي يف املركبة 
أدى  مام  الجوية، 
األمتعة  تطاير  إىل 
بسبب  والقبعات، 

الريح القوية.
صحيفة  وبحسب 
ميل”  “دييل 
فإن  الربيطانية، 
كان  التي  الطائرة 

هذه  واجهت  الركاب،  من   25 متنها  عىل 
املشكلة، بينام كانت تقلع من أبرد منطقة 

يف العامل.
الطائرة  باب  أن  هو  علميا  واملعروف 
حالة  يف  تكون  عندما  ينفتح  أن  ميكن  ال 
يبدو  لكن  الضغط،  عامل  بسبب  تحليق، 
أن الطائرة الروسية كانت يف علو منخفض، 

ألنها أقلعت بالكاد ومل تصل ارتفاعا كبريا.
الفوىض  من  حالة  فيديو،  مقطع  وأظهر 
يف الطائرة املسامة “إيرو أنتونوف”، بعدما 
ماغان يف منطقة  أقلعت من مطار مدينة 
تبلغ  حيث  سيبرييا،  رشقي  ياقوتيسك، 

الحرارة 41 تحت الصفر.
والباب الذي انفتح خالل التحليق، يجري 
يف  الشحن،  بغرض  العادة  يف  استخدامه 

يقوم  أن  يفرتض  حني 
عىل  بإغالقه  الطاقم 

نحو محكم.
ربان  وسارع 
الهبوط  إىل  الطائرة 
اضطراري،  بشكل 
أي  يصاب  أن  دون 
رغم  بأذى،  راكب 
الكبرية  الربودة 
انفتاح  عن  الناجمة 

الباب.
“دييل  وذكرت 
ميل” أن السلطات الروسية ستجري تحقيقا 
كاد  فيام  السبب،  ملعرفة  الواقعة،  بشأن 

انفتاح الباب أن يؤدي إىل كارثة إنسانية.
العادة  يف  املدنية  الركاب  طائرة  وتحلق 
عىل ارتفاع يرتاوح بني 10 آالف و12 ألف 
مرت، ويف هذا العلو، ال ميكن أن ينفتح الباب 

بسبب الضغط.

يف مثل هذا اليوم

عبارات عن احلب من 
النظرة األوىل

• الحبيب ليس من ُيبهرنا من الّلقاء األول، بل من يتسّلل داخلنا دون أن 

نشعر وكأّنك فجأة تكتشف أّنه هو الهواء الذي تتنّفسه.

• يسألوين ملاذا أحب، أغبياء، كأّنهم يسألونني ملاذا أتنّفس.

• الحّب ال يتقن الّتفكري، واألخطر أّنه ال ميلك ذاكرة، إّنه ال يستفيد من 

التي َصنعت يوماً جرحه  الّصغرية  الخيبات  الّسابقة، وال من تلك  حامقاته 

الكبري.

• يف حياة كّل منا شخص كاإلبرة، إذا ملسك يزعجك ويؤملك، قد ترصخ منه 

أّنه كان  الّنهاية  وقد يبكيك إذا وجدته، فتشّبث به جّيداً ألّنك ستدرك يف 

ُيخيط لك ما مزّقَته أنت يف نفسك.

• الحّب يستأذن املرأة يف أن يدخل قلبها، وأّما الّرجل فإّنه يقتحم قلبه 

دون استئذان.

الحّب  البنات،  الحّب نبات يف قلوب  الّشباب،  الحّب عذاب يف قلوب   •

أسطورة يف القلوب املكسورة، الحّب رش ال بّد منه.

• الجميل أن تزرع وردًة يف بستان من تحب، واألجمل أن تضع الحّب يف 

قلب إنسان، أنت وحدك يف عيونه أجمل وأحىل مالك.

• جميل أن تلعب دور الحنون لتكسب من معك، واألجمل أن تكسب 

من معك بكّل جنون.

• ما بني النَّصيب والقدر، هناك مقربة ُدفنت فيها نصف مشاِعر البرش.

الفراق،  نخاُف  الفقد،  نخاُف  بالخوف،  مشاعرنا  ترتبط  نحب  عندما   •

ونخاف الّنصيب أكرث.

- يف الثالث عرش من يناير عام 1559 - تنصيب امللكة إليزابيث األوىل ملكة عىل 

بريطانيا يف كنيسة ويستمنرس يف لندن.

الثالث عرش من يناير عام 1610 - جاليليو جالييل يكتشف القمر الرابع  - يف 

الثالثة  اكتشافه األقامر  أيام من  املنظار وذلك بعد 6  باستخدام  لكوكب املشرتي 

األوىل.

- يف الثالث عرش من يناير عام 1908 - الفرنيس هرني فارمان يصبح أول طيار 

يف أوروبا يقوم بجولة قصرية مبسافة كيلومرت واحد بالطائرة ويعود إىل النقطة التي 

انطلق منها.

- يف الثالث عرش من يناير عام 1915 -  زلزال يف أفيتسانو بإيطاليا بقوة 7.5 عىل 

مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل أكرث من 29000 شخص، وهو أحد أخطر زالزل العامل.

الكارتونية مييك  الثالث عرش من يناير عام 1930 - ظهور سلسلة األفالم  - يف 

ماوس ألول مرة.

- يف الثالث عرش من يناير عام 2001 - زلزال يف السلفادور بقوة 7.7 عىل مقياس 

ريخرت يؤدي إىل مقتل 844 شخص وإصابة 4723، وتحطم 108226 بيت وترضر 

أكرث من 150000 بناية.

- يف الثالث عرش من يناير عام 2014 - العب ريال مدريد الربتغايل كريستيانو 

رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية يف تاريخه.

يف احلياة ستتعلم الكثري 
وأوهلا ان الثقة ال ُتعطى ألي خملوق

حكمة اليوم
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