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الثمن ( )2نقفة

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

�أع�ضاء وزارة الإعالم يزورون مواقع التنمية يف القا�ش  -بركة �سمنارات توعوية حول القانون
نظمت �سمنارات للتوعية بالقانون
و�ضمان �أمن املحيط واحلفاظ على
القيم يف كل من مدينتي قندع وم�صوع
وبلدة عريتاي مبديرية هربو.
وقد �أو�ضح مدير مديرية قندع
ال�سيد /عمر يحيى يف ال�سمنار الذي
عقده لطالب املرحلة الثانوية دور
وبطوالت ال�شباب الأرتري لتحقيق
اال�ستقالل والدفاع عنه ،وعلى الطالب
معرفة هذا التاريخ جيدا وامل�ساهمة
يف احلفاظ على القيم املجتمعية
والوطنية .
من جانبه قدم قائد �رشطة املديرية
املالزم زايد ت�سفازقي تو�ضيحا حول
الت�أثريات ال�سلبية للجرائم ودور
ال�شعب يف مكافحتها.
كما �أو�ضح قائد �رشطة املرور
يف �إقليم �شمال البحر الأحمر الرائد
حماري كداين يف االجتماع الذي عقد
لطالب م�صوع ب�أنه من املهم جدا
العمل بالرتكيز على الطالب للحد من
احلوادث املرورية ،داعيا الطالب �إىل
توخي احلذر �أثناء حتركاتهم.

قام  114ع�ضوا من العاملني
بوزارة االعالم بزيارة تفقدية من
ال�سابع وحتى التا�سع من �أبريل
اجلاري ملواقع التنمية يف �إقليم
القا�ش  -بركة ،يف مناطق كركبت
�،ساوا �،ألبو وعد عمر وقر�ست
وفانكو وغريها  ،كما تفقدوا
ال�سدود الكبرية والبنى التحتية
الزراعية التي �شيدت بهدف
حتقيق الأمن الغذائي ،وم�شاريع
توفري �إمدادت الطاقة الكهربائية
.وقال امل�س�ؤول الإداري واملايل
يف وزارة االعالم ال�سيد  /ر�ؤ�سوم

ف�سهاي ب�أن التقدم التنموي الذي
ت�شهده البالد تعتربيف مقدمة
مهام وزارة االعالم ،مو�ضحا ب�أن
�أغلب امل�شاركني يف الزيارة مل
يجدو فر�صة مل�شاهدة امل�شاريع
التنموية من قبل ب�سبب كثافة
العمل ،م�ؤكدا ب�أن الزيارة مهمة
جدا لنقل املعلومات الوا�ضحة
حول التقدم والتطور التنموي
اجلاري يف البالد.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول
�رشكة البذور واملوا�شي ال�سيد /
كرب�آب ابرها ب�أن برامج التنمية

اجلارية حاليا تركز على ال�شعار
الطليعي للجبهة ال�شعبية
والقائل
واحلكومة الأرترية
"االعتماد على الذات" ،و�أو�ضح
ب�أن تنفيذ معظم امل�شاريع
اجلارية لتحقيق الأمن الغذائي،
وتوفري متطلبات الطاقة وتو�سيع
البنى التحتية وت�صنيع الغذاء
للإن�سان واحليوان بالقدرات
الأرترية ال�رصفة ،يعترب مفخرة
وميهد الأ�سا�س املتني لتحقيق
ال�شعار املذكور �أعاله .

يف غ�ضون ذلك �أو�ضح قائد �رشطة
�إقليم عن�سبا العقيد لب�سو ت�سفامكئيل
يف ال�سمنار الذي عقده يف عريتاي
بح�ضور رجال الدين وم�س�ؤويل
االحتادات الوطنية وممثلي ال�سكان
�أهداف ومهام ال�رشطة ودور ال�شعب
عامة وال�شباب خا�صة يف مكافحة
اجلرمية.
وقال ب�أن تن�شئة ال�شباب على القيم
ال�سمحة يتطلب ت�ضافر جهود املجتمع
عامة ،وم�شاركة كافة املواطنني لدرء
الظواهر غري االخالقية التي حتدث يف
بع�ض الأحيان.
و�أ�ضاف ب�أن القوانني العرفية التي
ظل ي�ستخدمها ال�شعب الأرتري منذ
فرتة طويلة تعك�س قيمه وت�ساحمه،
وهو جمتمع يتحمل امل�س�ؤولية يف
ت�صحيح الأخطاء وعدم جتاهلها.
من جانبهم �أو�صى املجتعون
مبوا�صلة حمالت التوعية بالقانون
وفتح مركز لل�رشطة بالقرب منهم،
م�ؤكدين ا�ستعدادهم للعمل ل�ضمان
�سالمة حميطهم واحلفاظ على القيم
االجتماعية .

م�ؤ�س�سة البذور واملوا�شي تعر�ض منتجاتها ب�أ�سعار منا�سبة

تقوم م�ؤ�س�سة البذور واملزروعات واملوا�شي بعر�ض منتجاتها يف ال�سوق
املحلية من اخل�رضوات والفواكه ب�أ�سعار منا�سبة للمواطنني .
تبيع امل�ؤ�س�سة حاليا الب�صل ب�سعر ع�رشة نقفات للكليو  ،والذي يباع يف
ال�سوق ب�سعر � 25إىل  30نقفة والطماطم ب�سعر خم�سة نقفات للكيلو الذي يباع
ب�سعر  40نقفة  ،كما تقوم ببيع اخل�رضوات الأخرى والفواكه ب�أ�سعار زهيدة.
وقال م�س�ؤول الق�سم التجاري يف م�ؤ�س�سة املزروعات واملوا�شي ال�سيد/
قربنقو�س زرئي "ب�أنهم ي�سعون لتوفري احتياجات ال�سوق ب�أ�سعار منا�سبة،
مو�ضحا عن تقدمي  500كنتال يوميا ،ما �أدى �إىل انخفا�ض ملحوظ ال�سعار اخل�رض
 ،وا�ستفاد ال�سكان وعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية من املنتجات ح�سب قدراتهم يف
مواقع التوزيع.وتنتج امل�ؤ�س�سة من م�شاريع كركبت وقر�ست وفانكو وعد عمر
وعيالبرعد ومناطق �أخرى النتاج الذرة واللحوم والفواكه واخل�رضوات.

ت�أهيل �أع�ضاء الزراعة والأرا�ضي ب�إدارة الأو�سط �صيانة البنى التحتية الزراعية يف زوال و�أفتا

قام فرع الزراعة والأرا�ضي يف
�إدارة الإقليم الأو�سط بتنظيم دورة
تدريبية لثمانية ع�رش ع�ضوا حول
متابعة البذور والآفات والأمرا�ض
الزراعية.
و �أو�ضح م�س�ؤول الزراعة
والأرا�ضي يف الإقليم الأو�سط ال�سيد/
مياين �أباي يف ختام الدورة ب�أنه
يتوقع من اامل�شاركني يف الدورة

م�ساعدة املزارعني يف متابعة
الآفات والأمرا�ض واتخاذ اخلطوات
العاجلة ب�ش�أنها.
وقد ذكرت م�س�ؤولة متابعة
الآفات الزراعية يف الق�سم الآن�سة
هيمانوت امبايي ب�أن الدورة
التدريبية هدفت �إىل تخريج خرباء
يعملون يف فتح خيارات عدة
وجيدة للمزارعني ملكافحة الآفات

وتوفري املبيدات احل�رشية لهم
ومتابعة جودتها و�صالحيتها وغري
ذلك من املوا�ضيع الهامة بالن�سبة
للمزارعني .
من جانبه ذكر م�س�ؤول تنمية
النباتات ال�سيد  /ا�رسات هيلي
ب�أنه من الأهمية مبكان تزويدهم
باملعلومات املنا�سبة �إ�ضافة �إىل
جتاربهم الزراعية الرثة.

يقوم املزارعون يف مناطق زوال
و�أفتا مبديرية فرو بنفري جماعي
ل�صيانة البنى التحتية الزراعية التي
خربتها ال�سيول خالل مو�سم الأمطار
يف العام املا�ضي.
وقد �أو�ضح املزارعون ب�أن خراب
البنى التحتية �أدى �إىل تدين االنتاج
الزراعي هذا العام ،ويعملون حاليا
لأ�صالح اجنراف الرتبة و�صيانة
ال�سدود واحلواجز املائية والتحويلية
لل�سيول.
كما �أ�شار املزارعون �إىل حدوث
الأ�رضار ب�شكل م�ستمر للبنى التحتية

بعد �صيانتها جراء ال�سيول يف الأعوام
ال�سابقة  ،داعني الإدارة �إىل توفري
الدعم الفني والآيل للقيام ب�أعمال
�أكرث �ضمانا يف امل�ستقبل .
من جانبه ذكر م�س�ؤول التنمية
االقت�صادية يف مديرية فرو ال�سيد /
حممود عبدالله انه مت بناء جمرى
حتويلي طوله حواال  150مرتا
وارتفاعه �ستة �أمتار وعر�ضه �أربعة
امتار عرب النفرياجلماعي الذي بد�أ
منذ منت�صف مار�س املا�ضي ،ومن
املهم جدا تقدمي الدعم للمزارعني
ل�ضمان ال�صيانة الدائمة نظرا لقوة
ال�سيول.
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ّ
ايران:مهدي اخلزعلي ينتقد الإ�صالحيني واملحافظني �أردوغان يعدل تكتيكاته قبل الإ�ستفتاء
مر�شح
قال
الرئا�سة الإيرانية
مهدي خزعلي �إنه
ينوي ك�رس الأ�صنام
و ا لتا بو ها ت
امل�صنوعة يف �إيران
على مدى الـ 39عام ًا
املا�ضية ،و�إعادة
الثورة �إىل م�سارها
ال�صحيح.
انتقاده
و�ضمن
التيارين الإ�صالحي واملحافظ لت�شويه هوية �إيران� ،شدد خزعلي على �أن
اخلروج من الو�ضع احلايل رهن بوقف مغامرات احلر�س الثوري ،و�إبعاد خطر
احلرب وتق�سيم البالد ،وتخفيف التوتر ،ف�ض ً
ال عن �إقامة عالقات طبيعية مع
املجتمع الدويل ،خ�صو�ص ًا اجلريان العرب.
و�أ�ضاف يف حديث ل�صحيفة «ال�رشق الأو�سط» �إن التيارين الإ�صالحي
واملحافظ «ارتكبا �سيا�سات خاطئة على مدى  39عام ًا ،عرب املغامرة وترديد
�شعارات املوت �ضد الآخرين ،ومعاداة احل�ضارات ،والإ�ساءة لإعالم الدول
الأخرى ،الأمر الذي �أدى �إىل جر البالد �إىل ح�ضي�ض الفقر والف�ساد» ،وتابع
�أن «التيارين الإ�صالحي واملحافظ مثل �شفرتي مق�ص �شوهت هوية الإيرانيني،
و�أهدرت مفاخرهم» ،ور�أى املخرج من الو�ضع احلايل يتمثل يف �إعادة البالد
�إىل ما�ضيها «العظيم» ،وتعزيز مكانة الإ�سالم ،م�ؤكد ًا �أن التيارين الأ�سا�سيني
يف البالد ارتكبا �أخطاء م�شابهة ،و�أن الأحزاب احلالية «انحنت �أمام ال�سلطة،
وقبلت الأيدي ،من �أجل احل�صول على ترخي�ص الن�شاط ،بينما ترف�ض ال�سلطات
ن�شاط الأحزاب الراف�ضة للأو�ضاع احلالية».
ويلفت خزعلي بعد �ساعات من تقدميه �أوراق الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية،
�إىل �أن �إيران بحاجة �إىل التغيري يف التفكري لتجاوز الأو�ضاع احلالية ،وحت�سني
الو�ضع االقت�صادي ،وت�شجيع جميء البنوك الدولية وامل�ستثمرين الأجانب
وال�رشكات الدولية �إىل �إيران ،لكنه �أبدى �شكوك ًا حول قدرة �إدارة روحاين على
تغيري الأو�ضاع بقوله�« :إىل متى يريد روحاين �أن يبقى مقيد ًا يف التابوهات
املثرية للقلق ،ويقدم تنازالت لفيلق القد�س وقا�سم �سليماين».

الربازيل :حتقيقات بالف�ساد مع ع�شرات ال�سا�سة والوزارء

ك�شف م�صدر ق�ضائي
الثالثاء �أن قا�ضيا باملحكمة
العليا الربازيلية فتح
حتقيقات مع ثمانية وزراء
وع�رشات ال�سا�سة الكبار
الآخرين مبن فيهم رئي�سا
املجل�سني الأعلى والأدنى
للربملان .ح�سب رويرتز.
وت�شمل قائمة الأ�سماء
التي ك�شف عنها امل�صدر كبري موظفي الرئا�سة �إلي�سيو باديلها ووزير اخلارجية
�ألوي�سيو نوني�س ووزير الزراعة بالريوماجي والوزير ولينجتون موريرا فرانكو
الذي ير�أ�س �إدارة ال�ستثمارات البنية الأ�سا�سية.

فرن�سا :ت�ساوي ت�أييد ماكرون ولوبن قبل االنتخابات
ذكر ا�ستطالع للر�أي �أن مر�شحة اليمني
املتطرف يف االنتخابات الرئا�سية
الفرن�سية مارين لوبن ومناف�سها
املنتمي �إىل الو�سط �إميانويل ماكرون
�سيتقدمان اجلولة الأوىل لالنتخابات
بن�سبة  23يف املئة لكل منهما.
وتراجع املر�شحان ن�صف نقطة عن
ا�ستطالع م�شابه �أجري الأ�سبوع املا�ضي.
و�أو�ضح اال�ستطالع الذي �أجرته م�ؤ�س�سة
«�إيالب» �أن م�ستوى الت�أييد للمر�شح املحافظ فرن�سوا فيون ومر�شح �أق�صى الي�سار
جان لوك ميلين�شون مل يتغري عند  19و 17يف املئة على الرتتيب.
ويف توقع لثنائيات اجلولة الفا�صلة قال اال�ستطالع الذي �شارك فيه حواىل �ألف
�شخ�ص �إن ماكرون �سيهزم لوبن �أو فيون �أو ميلين�شون كما توقع خ�سارة لوبن �أو
فيون �أمام ميلين�شون.
وتوقع اال�ستطالع �أي�ض ًا فوز فيون على لوبن وخ�سارته �أمام املر�شحني
الأخريني.

حريق كبري يدمر خميما للمهاجرين �شمال فرن�سا

دمر حريق كبري ليلة �أحد �أكرب خميمات
ّ
املهاجرين قرب ميناء دونكريك (�شمال
فرن�سا) ،يحمل ا�سم "غراند �سانت"،
وكان يحت�ضن � 1500شخ�ص ،وقال
امل�س�ؤول عن املنطقة ال�شمالية مي�شال

الالند لل�صحفيني "لقد �سوي املخيم بالأر�ض
تقريبا" ،م�ستبعدا �أن يعاد بنا�ؤه.وبينما
ذكرت ال�رشطة اول ام�س الثالثاء �أن احلريق
اندلع �إثر �شجار بني مئات الأفغان والأكراد،
مما ا�ستدعى تدخل �رشطة مكافحة ال�شغب،

تطالع �سكان تركيا �صور والفتات
لرئي�س الوزراء ال�سابق جنم الدين
�أربكان ،كُ ِتب عليها «ال جتعلوين
�آلة لذنوب حزب العدالة والتنمية»
احلاكم .هذه ال�صور والالفتات
وزّ عها حزب «ال�سعادة» الإ�سالمي،
ّ
لتحل مكان
وريث حزب «الرفاه»،
الفتات قدمية وزّ عها حزب «العدالة
والتنمية» لأربكان ،كُ تب �إىل جانبها
بد من
ت�رصيح قدمي له ورد فيه« :ال ّ
النظام الرئا�سي من �أجل تنمية �أكرث
قوة و�رسعة يف تركيا».
�شكّ ل �إبدال هذه ال�صور والالفتات
احتجاج ًا من حزب «ال�سعادة» الذي
يعار�ض التعديالت الد�ستورية التي
اقرتحتها احلكومة لتحويل النظام
�صوت
�سي َ
رئا�سي ًا يف تركيا ،والتي ُ
عليها يف ا�ستفتاء ُينظم الأحد املقبل.
وقال رئي�س احلزب متل كرم الله
�أوغلو�« :أكرث ما يزعجني هو ا�ستخدام

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

ورقة
احلكومة
الدين ،من �أجل
الرتويج مل�رشوع»
النظام الرئا�سي.
�أن
ويبدو
ا�ستطالعات الر�أي
مطمئنة
لي�ست
بالن�سبة �إىل حكومة «العدالة
والتنمية» ،ل�ضمان نتيجة �أكيدة يف
اال�ستفتاء ،ما دفع الرئي�س رجب طيب
�أردوغان �إىل تغيري بع�ض تكتيكاته
ال�سيا�سية وا�ستخدام كل �أوراقه،
رجح �أن يكون �أهم
حل�سم اختبار ُي ّ
رهان يف م�سريته ال�سيا�سية.
ي�أتي ذلك بعدما تخلّى جزء من
القوميني والإ�سالميني عن دعم
م�رشوع النظام الرئا�سي ،وفيما
تناور املعار�ضة العلمانية التي
يبدو �أن زعيمها كمال كيليجدار�أوغلو
تعلّم درو�س ًا من االنتخابات

ال�سابقة ،لتفادي دخول �أي �سجال
مع �أردوغان ،علم ًا �أن الأخري يحاول
�رصف �أنظار الناخبني عن املواد
الـ 18يف التعديالت الد�ستورية،
ودفعهم �إىل الت�صويت للأحزاب التي
ي� ّؤيدونها وينتمون �إليها.
وت�شري �آخر ا�ستطالعات ر�أي
أعدتها احلكومة �إىل احتمال
� ّ
ت�صويت  52يف املئة من الناخبني
مل�صلحة م�رشوعها ،وهذه ن�سبة ال
جتعل اال�ستفتاء م�ضمون ًا وقد تتيح
مفاج�آت.

املعار�ضة الفنزويلية تنظم موجة �أخرى من االحتجاجات

خرج �أن�صار املعار�ضة يف فنزويال
�إىل ال�شوارع جمدد ًا م�ساء الإثنني
املا�ضي لالحتجاج على �أزمة اقت�صادية
وتراجع الدميوقراطية يف عهد الرئي�س
الي�ساري نيكوال�س مادورو ،وذلك يف
�أول موجة م�ستمرة من التظاهرات
املناه�ضة للحكومة يف ثالث �سنوات.
و�أطلق قرار للمحكمة العليا يف �أواخر
مار�س املا�ضي ،باال�ضطالع مبهمات
الربملان الذي تقوده املعار�ضة �رشارة
غ�ضب وا�ستياء بني ال�سكان الذين
يعانون بالفعل من ت�ضخم جتاوز
 30يف املئة ونق�ص وا�سع النطاق يف
ال�سلع الأ�سا�سية.
وتراجعت املحكمة �رسيع ًا عن اجلزء

الأكرث �إثارة للجدل يف قرارها لكن
التحرك القى �إدانة يف الداخل واخلارج
مثلما حدث مع نب�أ مبنع املراقب
الوطني لل�سيا�سي �إنريكي كابريلي�س،
الذي يعترب �أف�ضل �أمل للمعار�ضة يف
االنتخابات الرئا�سية املقررة العام
املقبل ،من الرت�شح ملدة  15عام ًا.
وجتمع املتظاهرون يف عدة مدن �أم�س
لتنظيم جولة رابعة من االحتجاجات
يف ع�رشة �أيام ف�سدوا الطريق ال�رسيع
الرئي�س الذي مير بكراكا�س يف ال�صباح
�إىل �أن فرقتهم قوات احلر�س الوطني.
وانتقد زعماء املعار�ضة احلكومة
ال�ستخدامهم القوة يف تفريق تظاهرات
االثنني .و�أ�شاروا �إىل �إطالق الغاز
امل�سيل للدموع على عيادة بكراكا�س ما
ا�ستلزم �إخراج ر�ضيع على عجل منها.
وقال النائب املعار�ض خو�سيه
مانويل �أوليفاريز يف م�ؤمتر �صحايف:

«حتى يف احلروب ال تكون هناك
هجمات على امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية».
ون�رش م�س�ؤولو احلكومة �صوراً
ومقاطع م�صورة على «تويرت»
ملحتجني ملثمني يدمرون ممتلكات
عامة مثل حمطة للحافالت متهمني
املعار�ضة بتدبري العنف لزعزعة
ا�ستقرار احلكومة.
وقال وزير الداخلية ني�ستور
ريفريول �إن � 18شخ�ص ًا اعتقلوا خالل
االحتجاجات التي تزامنت مع عطلة
عيد الف�صح.
وتطالب املعار�ضة بتحديد موعد
النتخابات حكام الأقاليم التي كان
من املفرت�ض �أن جترى العام املا�ضي
وكذلك بجدول زمني النتخابات �أخرى
منها االقرتاع الرئا�سي الذي ين�ص
الد�ستور على �إجرائه يف العام .2018

كندا تعزز الإجراءات الأمنية على منت بع�ض الرحالت اجلوية
�أعلنت احلكومة الكندية الثالثاء
تعزيز االجراءات الأمنية على منت
بع�ض الرحالت اجلوية الآتية من
اخلارج ،ولكن من دون ان حتذو
حذو الواليات املتحدة وبريطانيا
يف فر�ض حظر على ادخال اجهزة
الكرتونية يزيد حجمها على حجم
الهاتف املحمول اىل مق�صورة
الركاب.
لكن وزير النقل مارك غارنو
الذي اعلن عن هذه االجراءات
اجلديدة رف�ض اعطاء �أي تفا�صيل
ب�ش�أنها او االعالن عن الرحالت
امل�شمولة بها او حتى الدول
التي �ست�رسي عليها ،معلال رف�ضه
هذا بان الك�شف عنها ينطوى على
"خطر على الأمن".
وقال "لقد قررت اتخاذ اجراءات
ا�ضافية على منت بع�ض الرحالت

(االتية) اىل كندا من بع�ض املطارات
يف اخلارج ل�ضمان قدر اكرب من
�سالمة الطريان" .ا�ضاف "ال�سباب
امنية بديهية لي�س بو�سعي ان اعلن
لكم عن الدول املعنية وال عن
االجراءات" التي �ستتخذ.
ولكن الوزير اكد انه حتى
ال�ساعة ال يزال بامكان امل�سافرين
املتجهني اىل كندا ان يحتفظوا
باجهزتهم االلكرتونية يف مق�صورة
الركاب .ومنعت وا�شنطن يف ال�شهر
املا�ضي امل�سافرين على منت
الرحالت املبا�رشة اىل الواليات
املتحدة من ع�رشة مطارات يف
ثمانية بلدان من حمل احلوا�سيب
املحمولة واللوحية واالجهرة
االلكرتونية التي يفوق حجمها
الهواتف الذكية .و�أعلنت بريطانيا
الحقا قرار منع م�شابها ي�رسي على

قال رجال الإطفاء �إن ع�رشة �أ�شخا�ص -على
الأقل� -أ�صيبوا يف احلريق.و�أعلن وزيرا
الداخلية والإ�سكان نيتهما زيارة موقع
املخيم ،و�أكدا يف بيان �صحفي اتخاذ تدابري
ا�ستثنائية حلماية و�إ�سكان املت�رضرين
م�ؤقتا ،بالإ�ضافة �إىل الإ�رساع يف ا�ستقبال
الالجئني الراغبني يف تقدمي طلبات جلوء
ر�سمية يف مراكز الإيواء اخلا�صة بذلك.

وقال متطوع يدعى باتريك بادر
للم�ساعدة بعد احلريق الذي دمر  70%من
املخيم "�إنها حالة من الفو�ضى" ،م�ضيفا �أن
البع�ض ال ملج�أ لهم ويتوجهون للمدينة،
حيث ميكثون يف املراكز التجارية الكربى
يف املنطقة.
و�ساعدت جمعية تعنى ب�إ�سكان
املهاجرين ا�سمها "لوبريج دي ميغران"يف

الرحالت االتية من �ستة بلدان يف
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وتزامن االجراء الذي يجرب
امل�سافرين على و�ضع حوا�سيبهم
يف حقائب ال�شحن مع تنامي قلق
م�س�ؤويل مكافحة االرهاب من �صنع
اجلهاديني لقنابل حتمل �شكل
بطاريات الأجهزة االلكرتونية
اال�ستهالكية.
وادى انفجار قنبلة اىل احداث
ثقب يف ج�سم طائرة تابعة
للخطوط اجلوية ال�صومالية يف
فرباير  ،2016ويعتقد املحققون
ان القنبلة �صنعت على �شكل بطارية
حا�سوب مت حمله اىل مق�صورة
الركاب.
�إيواء نحو خم�سمئة الجئ ب�شكل عاجل
يف ثالث قاعات ريا�ضية ،يف حني �أم�ضى
الآخرون ليلتهم يف ال�شارع.وقال غونوك
نائب رئي�س اجلمعية النا�شطة يف املخيم
الواقع على �ضفاف املان�ش قبالة �سواحل
بريطانيا؛ "هناك الكثري من الأفراد يف
ال�شارع ويجب �إيجاد ملج�أ لهم خالل
النهار".
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

عقد العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
بن عبدالعزيز جل�سة مباحثات ر�سمية
مع الرئي�س رودريغو روا دوتريتي
رئي�س جمهورية الفلبني .ح�سب ما
ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية (وا�س).
وح�سب الوكالة ،فقد جرى توقيع
اتفاقية ومذكرة م�شاورات وبرنامج
تعاون بني حكومتي اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية الفلبني.

�إىل بالدهم نحو  7.5مليار دوالر العام
املا�ضي.
وقالت و�سائل �إعالم حملية �إن هناك
� 760ألف عامل فلبيني يعي�شون يف
ال�سعودية بالرغم من �أن الرقم قد يكون
�أعلى من ذلك.

فاو 7 :ماليني يواجهون خطر اجلوع ال�شديد يف ت�شاد
حذر املدير العام ملنظمة االغذية
والزراعة (فاو) يف االمم املتحدة اول
ام�س الثالثاء من �أن حواىل  7ماليني
�شخ�ص يف منطقة حو�ض بحرية ت�شاد
"يواجهون خطر اجلوع ال�شديد"،
داع ًيا املجتمع الدويل اىل "التحرك
العاجل".
و�أو�ضح مدير فاو خو�سيه غرازيانو
دا �سيلفا يف بيان ان "االزمة ال�سائدة يف
منطقة حو�ض بحرية ت�شاد الغارقة يف
النزاعات ناجمة من عقود من الإهمال،
وانعدام التنمية الريفية وت�أثري التغري
املناخي".
ا�ضاف امل�س�ؤول ان "الطريقة
الوحيدة ل�ضمان حل دائم تكمن
يف معاجلة هذه امل�شاكل من خالل
اال�ستثمار يف الزراعة امل�ستدامة"

ب�شكل خا�ص .كما اعترب بعد عودته
من زيارة يف عدد من املناطق االكرث
ت�رضرا يف ت�شاد و�شمال �رشق نيجرييا
ً
انها "لي�ست ازمة ان�سانية فح�سب ،بل
ازمة بيئية كذلك".
واكد يف البيان ان �سبعة ماليني
�شخ�ص "يواجهون خطر اجلوع ال�شديد
يف منطقة حو�ض بحرية ت�شاد التي

ت�ضم �أجزاء من الكامريون وت�شاد
والنيجر و�شمال �رشق نيجرييا .ويف
املنطقة الأخرية يواجه حواىل  50الف
�شخ�ص خطر املجاعة".
وافادت فاو ان  90%من مياه بحرية
ت�شاد انح�رست منذ  ،1963وهو ما خلف
تبعات مدمرة على االمن الغذائي و�سبل
عي�ش ال�سكان الذين يعتمدون على
ال�صيد املائي والزراعات املروية.
ووجهت املنظمة بالتعاون مع
وكاالت �رشيكة يف االمم املتحدة،
نداء اىل املجتمع الدويل "للتحرك
العاجل" .وا�ضافت ان "امل�ساعدة
الغذائية الفورية ودعم االنتاج ي�شكالن
الو�سيلتني الوحيدتني الكفيلتني
بت�ضييق نطاق م�شكلة اجلوع يف
املنطقة".

لبنان يعود �إىل الت�أزم ال�سيا�سي
عاد لبنان �إىل الت�أزم ال�سيا�سي
املر�شح للت�صاعد يف الأيام املقبلة،
نتيجة اخلالف بني القوى ال�سيا�سية
على قانون االنتخاب الذي ا�ستولد
خالف ًا �آخر على التمديد للربملان،
بعدما دعا رئي�سه نبيه بري �إىل جل�سة
اليوم اخلمي�س ،للبحث يف اقرتاح
قانون معجل مكرر للتمديد �سنة
تنتهي يف  20يونيو  ،2018ا�ستباق ًا
حل�صول فراغ يف ال�سلطة الت�رشيعية
بانتهاء والية النواب يف  20يونيو
املقبل ،من دون انتخاب النواب
الـ 128اجلدد.
ورد رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون بعد �أقل من �ساعتني على
دعوة بري ،م�ؤكد ًا �أن «التمديد ملجل�س
النواب من دون االتفاق على القانون
اجلديد �أو على خطوطه العري�ضة،
لن يكون يف م�صلحة لبنان والنظام
الدميوقراطي» ،و�أن «الفر�صة ال تزال
�سانحة لالتفاق على قانون جديد
لالنتخابات» ،فيما اجتمعت اللجنة
الوزارية التي كلفها جمل�س الوزراء
و�ضع قانون جديد ب�رسعة ،برئا�سة
رئي�س احلكومة �سعد احلريري ،و�سط
ا�ستمرار التباعد حول اقرتاحات
القوانني املطروحة.
وتوالت اللقاءات لتن�سيق املوقف
بني حتالف «التيار الوطني احلر»
وحزب «القوات اللبنانية» ،اعرتا�ض ًا
على التمديد ،وبحث الفريقان
اقرتاحات لتحركات احتجاجية
�شعبية �ضد التمديد الثالث للربملان
منذ عام  .2013والتقى عون نائب
رئي�س احلكومة غ�سان حا�صباين
ووزير الإعالم ملحم الريا�شي الذي
انتقل �إىل حيث كان «تكتل التغيري
والإ�صالح» النيابي جمتمع ًا برئا�سة
الوزير جربان با�سيل .و�أعلن الأخري

�أن «واجبنا �أن مننع التمديد بكل
الو�سائل املتاحة لنا عرب مقاطعة
جل�سة التمديد وب�أي حترك ي�سمح
لنا به الد�ستور يف ال�شارع �أو غريه».
وقال« :لدينا و�سائلنا يف احلكومة
والربملان ،ورئي�س اجلمهورية لديه
و�سائله» .وقال الوزير حا�صباين:
«نتداول مبا يجب القيام به ونحن
ن�شدد على �أن ال �أحد يريد التمديد
وال�شعب ال يريده ،ويجب �أن نعمل من
�أجل قانون ي�أتي التمديد من �ضمنه».
و�أو�ضحت م�صادر الثنائي امل�سيحي
�أن رئي�س اجلمهورية كان �أكد يف
اجتماع جمل�س الوزراء �أول من �أم�س،
�أن ال فراغ يف الربملان ،م�ستند ًا �إىل
املادتني  25و 74يف الد�ستور اللتني
تتناوالن االنتخابات النيابية يف
حال حل املجل�س النيابي .و�أ�شارت
امل�صادر �إىل �أن املق�صود بذلك تطبيق
�أحكام هاتني املادتني ب�أن جترى
االنتخابات يف حال انتهت والية
الربملان ،كما لو �أن الربملان قد
ُحلّ � ،أي يف غ�ضون � 3أ�شهر .وعندها
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جنوب ال�سودان :حظر التجول يف والية واو جراء العنف

ال�سعوديةو الفلبني
توقعان برنامج تعاون
�إ�ضافة �إىل
توقيع اتفاقية
جمال
يف
توظيف العمالة العامة بني وزارة
العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة
ووزارة العمل والتوظيف يف الفلبني.
وتفيد و�سائل الإعالم الفلبينية ب�أن
ال�رشق الأو�سط هو ثاين �أكرب م�صدر
للتحويالت ،حيث حول الفلبينيون

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

جترى على القانون النافذ �أي قانون
ال�ستني احلايل.
وكان احلريري التقى رئي�س «اللقاء
النيابي الدميوقراطي» وليد جنبالط
قبل �أن يرت�أ�س اللجنة الوزارية لبحث
قانون االنتخاب ،وقدم �إليه ن�سخة
عن امل�رشوع الأخري للوزير با�سيل
الذي كان لقي اعرتا�ض ًا من الثنائي
ال�شيعي .ووعد جنبالط ب�إعطائه
جوابه بعد �ساعات حوله.
وانتهت اللجنة الوزارية برئا�سة
احلريري م�ساء �أم�س ،من دون
التو�صل �إىل نتيجة ،وفق قول
�أحد �أع�ضائها وزير الداخلية نهاد
امل�شنوق الذي اعترب �أن «امليثاقية
هي مبنع الفراغ ،و 35نائب ًا ب�إمكانهم
التمديد واملو�ضوع �أ�سهل مما
تتوقعون» .وكان وزيرا حركة «�أمل»
علي ح�سن خليل و «حزب الله» ح�سني
احلاج ح�سن غادرا اجتماع اللجنة
قبل انتهائه .و �أن كتلة «امل�ستقبل»
النيابية �ستح�رض اجلل�سة التي دعا
�إليها بري.

مقتل  57من بوكو حرام يف النيجر
قتل  57مقاتال على االقل من جمموعة بوكو حرام بينهم "امري كبري" م�ساء
االحد املا�ضي يف معارك عنيفة مع جي�ش النيجر يف جنوب �رشق البالد ،بح�سب
ما افاد م�صدر امني فران�س بر�س االثنني.
وقال امل�صدر من منطقة ديفا القريبة من نيجرييا ان هوية االمري "قيد
التحقق" ،الفتا اىل "ا�صابة ع�رشة من جنودنا بجروح طفيفة".
وتعذر ت�أكيد هذه احل�صيلة لدى م�صدر م�ستقل.
واو�ضح امل�صدر ان "عددا كبريا" من املهاجمني جا�ؤوا "على دراجات ثم يف
�سيارات" ،و"بدا انهم مدربون جيدا وميلكون معلومات دقيقة عن مواقعنا".
وتدارك ان "قوة الرد اجربتهم على االن�سحاب نحو نيجرييا".
و�صادر اجلي�ش كميات كبرية من اال�سلحة والذخائر وثالث �آليات .و�شنت
بوكو حرام اوىل هجماتها يف النيجر يف فرباير  .2015وت�ضم منطقة ديفا اكرث
من  300الف الجئ ونازح ،بينهم االف ا�ستقبلتهم عائالت فقرية ا�صال ،بح�سب
االمم املتحدة .وطالبت املنظمة االممية املجتمع الدويل بزيادة دعمه املايل.

جنوب
�سلطات
�أعلنت
ال�سودان فر�ض حظر التجول يف
والية واو اول ام�س الثالثاء،
وذلك بعد مقتل ما ال يقل عن
 16مدنيا يف ا�شتباكات قبلية،
و�سط ت�ضارب للأنباء ب�ش�أن
عودة النازحني �إىل مناطقهم.
وقال ت�شارلز �أنطوين نائب
حاكم الوالية �إن "حظر التجول
�سيظل مفرو�ضا حتى ي�ستقر الو�ضع" ،دون �أن يو�ضح كيفية فر�ض حظر التجول
يف �أرجاء الوالية النائية واملمتدة على �أر�ض وا�سعة �شمال غرب البالد.
و�أكد �أنطوين �أن الو�ضع حاليا بات حتت ال�سيطرة و�أنه �سمح لل�سكان املحليني
بالبدء بالعودة �إىل منازلهم ،يف حني نقلت رويرتز عن �أحد النا�شطني املحليني
�أن الأهايل ما زالوا ينتقلون �إىل املناطق املحمية.
يف هذا ال�سياق ،قال �سكان �إن ف�صائل م�سلحة موالية للحكومة يف البالد فت�شت
املنازل بحثا عن �أفراد من ف�صائل �أخرى يف مدينة واو االثنني.
وذكر �شهود عيان �أن �أعمال العنف التي ت�صاعدت يف املدينة بني ملي�شيات من
قبيلة الدينكا و�أفراد من قبيلتي اللوو والفرتيت املحليتني ،حالت دون متكن
قوات الأمم املتحدة املتمركزة يف املدينة من ال�سيطرة على الو�ضع �أو حتى
حماية املدنيني يف املع�سكر املخ�ص�ص لهم خارج املدينة.
وا�ضطر قرابة  6000مدين �إىل النزوح �إىل دولة �أوغندا املجاورة خالل �أيام
قليلة ،مما دفع مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني يف الأمم املتحدة �إىل التحذير من
تدهور �أو�ضاع  1.7مليون الجئ ،خا�صة بعد �إعالن �أوغندا ف�شلها يف ت�سوية �أزمة
الالجئني.

ت�صاعد التوتر بني وا�شنطن وبيونغ يانغ

�شهد التوتر بني بيونغ يانغ ووا�شنطن
ت�صعيدا اول ام�س الثالثاء مع ت�أكيد الرئي�س
االمريكي جمددا ا�ستعداده "حلل م�شكلة" كوريا
ال�شمالية بدون م�ساعدة ال�صني ،فيما اكدت
بيونغ يانغ جهوزيتها "لأي حرب".
وكتب الرئي�س دونالد ترامب على ح�سابه
ال�شخ�صي يف موقع تويرت ثم على احل�ساب
الر�سمي للرئي�س االمريكي ان "كوريا ال�شمالية
تبحث عن املتاعب .اذا قررت ال�صني امل�ساعدة ،ف�سيكون �أمرا رائعا .واال
ف�سنحل امل�شكلة بدونهم" .تاتي حتذيراته فيما تتجه وحدة �ضاربة يف البحرية
االمريكية اىل �شبه اجلزيرة الكورية.
بعد ايام على �أول قمة مع نظريه ال�صيني �شي جينبينغ ،بدا ان الرئي�س االمريكي
يربط املفاو�ضات التجارية بني اكرب قوتني اقت�صاديتني يف العامل بامل�س�ألة
الكورية ال�شمالية .وا�ضاف "او�ضحت للرئي�س ال�صيني ان اتفاقا جتاريا مع
الواليات املتحدة �سيكون اف�ضل لهم اذا حلوا امل�شكلة الكورية ال�شمالية".
وكان ترامب ا�ستقبل نظريه ال�صيني يف مقر اقامته اخلا�ص يف فلوريدا اخلمي�س
واجلمعة املا�ضيني خالل اول لقاء و�ضع يف اطار التعارف .وقد اعلن قبل هذه
القمة ا�ستعداده لـ"ت�سوية" امل�شكلة الكورية ال�شمالية وحده يف حال ماطلت
ال�صني فرتة طويلة ،يف ر�سالة كررها وزير خارجيته ريك�س تيلر�سون االحد
املا�ضي.
وبعيد مغادرة الرئي�س ال�صيني اعلنت وا�شنطن ال�سبت املا�ضي توجه حاملة
الطائرات يو.ا�س.ا�س كارل فن�سون وا�سطولها اىل �شبه اجلزيرة الكورية ،فيما
كان من املقرر ان تتوجه اىل ا�سرتاليا.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

4

اخلمي�س 2017 /4 /13

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()129

علوم وتكنولوجيا

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

علماء �أمريكيون يبتكرون �أبل تطلق حتديث  iOS 10.1مع مزايا ح�صرية
طريقة لتحويل ال�صرف لآيفون  7بل�س

بانا�سونيك ت�ستعر�ض �أحدث �أجهزتها ال�صحى �إىل وقود خام حيوى
الذكية فى معر�ض جيتك�س 2016

ا�ستعر�ضت �رشكة "بانا�سونيك" ال�رشق الأو�سط �أحدث حلول احلو�سبة املتنقلة للأعمال خالل
فعاليات معر�ض "جيتك�س  ،"2016مبا يت�ضمن �أول حا�سب حممول متني وقابل للف�صل ،CF-20
ف�ض ًال عن جهاز  CF-MX4خفيف الوزن وقليل ال�سماكة الذى يتميز بهيكل متني وت�صميم �أنيق،
حيث مت ت�صميم حلول احلو�سبة املتنقلة اجلديدة لتحمل ال�سقوط وان�سكابات ال�سوائل والغبار
والأو�ساخ.
كما قامت ال�رشكة با�ستعرا�ض عدد كبري من �أجهزة "التابلت" املتوفرة بنظامى "ويندوز "8
و"ويندوز  "10مثل جهاز  Toughpad FZ-Y1الكبري الذى ي�أتى بحجم  20بو�صة واملنا�سب
لتطبيقات الت�صميم والهند�سة والبث.
وقال يا�سو ياما�ساكى ،مدير ق�سم حلول الأنظمة واالت�صاالت ب�رشكة "بانا�سونيك ال�رشق الأو�سط
"نحن نفتح �آفاقاً جديدة فى جمال احلو�سبة احلديثة من �أجل توفري حلول برجمية و�أجهزة
�آمنة جديدة لل�رشكات فى املنطقة ،ومينحنا معر�ض جيتك�س  ،2016فر�ص ًة لإظهار كيف ت�ساعد
املنتجات املت�صلة فى هذا الأمر.
وهناك جمموعة من املنتجات الهامة التى عر�ضتها بانا�سونيك فى "جيتك�س" ،مثل جهاز
 Toughbook CF-20الذى يحمل بني مزايا احلا�سب اللوحى واملحمول ،وجهاز
 Toughbook CF-MX4وهو جهاز ي�ساعد امل�سئولني التنفيذيني الراغبني بزيادة
�إنتاجيتهم �أثناء التنقل ،الإ�ضافة �إىل حا�سب  Toughbook CF-5الذى ي�صمد �أمام
اال�ستخدام القا�سى مبا يت�ضمن ال�سقوط واحلرارة واملاء.

القب�ض على الهاكر الرو�سى خمرتق موقع "لينكد �إن"

بعد �شهور من الإعالن عن اخرتاق
"لينكد �إن" وت�رسيب بيانات
للماليني من امل�ستخدمني ،جنحت
ال�رشطة الت�شيكية فى القب�ض على
الهاكر الرو�سى الذى ي�شتبه قيامه
بعمليات قر�صنة �ضد الواليات
املتحدة ،ومن �أهمها ت�رسيب
بيانات م�ستخدمى موقع التوظيف
الأكرب والأ�شهر فى العامل لينكد
�إن ،و�أو�ضح م�سئولون باملوقع
�أم�س �أن هذا االعتقال نفذ بالتعاون
مع مكتب التحقيقات الفيدراىل،
ويتعلق باالخرتاق الهائل للموقع
عام  2012والذى ت�سبب فى ت�رسيب
بيانات ومعلومات �أكرث من 100
مليون م�ستخدم ،مبا فى ذلك ر�سائل
الربيد الإلكرتونى وكلمات ال�رس.
وقالت "لينكد �إن" فى بيان '
بعد اخرتاق عام  2012الذى �أ�رض
مبعلومات امل�ستخدمني ،تعاونا
بن�شاط مع ق�ضية مكتب التحقيقات
الفيدراىل للتو�صل �إىل امل�سئولني

اجلرمية
هذه
عن
ونحن ممتنون للعمل
اجلاد وتفانى مكتب
التحقيقات الفيدراىل
وجهوده فى حتديد مكان
املجرمني والقب�ض على
الأطراف التى يعتقد �أنها
م�سئولة عن هذا الن�شاط
الإجرامى ".
ووفقا ملوقع الربيطانى ibtimes
اعتقل  Yevgeniy Nالذى ولد فى
عام  ،1987فى فندق و�سط مدينة
براج يوم � 5أكتوبر ،ردا على "مذكرة
حمراء" �صادرة عن الإنرتبول،
وميكن �أن يتم ت�سليمه �إىل الواليات
املتحدة� ،إذ �أكدت ال�رشطة اعتقاله
دون مقاومة ،وظل لفرتة وجيزة فى
امل�ست�شفى بعد القب�ض عليه ثم اقتيد
�إىل احلجز.
وقال "ديفيد �شوين" املتحدث با�سم
ال�رشطة لوكالة ا�سو�شيتد بر�س� ،إن
ت�أخري الإعالن عن اعتقال الهاكر
يرجع لأ�سباب "تكتيكية" ،و�ستقرر
حمكمة البلدية فى براغ ت�سليم
امل�شتبه املحتمل �إىل الواليات
املتحدة� ،إذ �سيكون لوزير العدل
 Robert Pelikanالقول الف�صل،
ومع ذلك طالب م�سئولون رو�س �أن
يتم ت�سليمهم القرا�صنة امل�شتبه
بهم.

�صندوق رقمى �شخ�صى حلماية املعلومات ال�شخ�صية على �شبكة الإنرتنت
طرح الباحثون فى املعهد الوطنى للأبحاث
املعلوماتية والأوتوماتيكية التابع جلامعة
"فر�ساى" الفرن�سية ،امل�رشوع اخلا�ص بحماية
املعلومات ال�شخ�صية فى الربيد الإلكرتونى
من ال�رسقة ،وذلك فى �أعقاب ر�صد 3,900
ت�رسيب لهذه املعلومات فى  ،2015جاء ثلثا

هذه التقديرات من �أعمال القر�صنة حلواىل 736
مليون معلومة.
وهذا ال�صندوق الذى �أطلق عليه "بلوج –
دى بى  ،"PLUG-DBوعر�ض على الوكالة
الوطنية للأبحاث فى اجتماعها الأخري ،وهو عبارة
عن وحدة تخزين خارجية  /USB /بداخله كارت

مياه ال�رصف ال�صحى وقود للم�ستقبل ..قد
تبدو فكرة جمنونة للبع�ض ومثرية للغثيان
للبع�ض الآخر� ،إال �أن فريقا من العلماء الأمريكيني
جنح فى تطوير طريقة لتحويل النفايات الب�رشية
ومياه ال�رصف ال�صحى �إىل وقود خام حيوى،
وذلك عن طريق ا�ستغالل �آلية جديدة تعرف
با�سم "الت�سييل املائى" واملماثلة ل�ضخ البرتول
من باطن الأر�ض.
و�أكد العلماء قدرة النظام املطور على �إنتاج
ما ي�صل �إجماليه  30مليون برميل من النفط
�سنويا ،علما ب�أنه يتم �إنتاج  34مليون جالون
من مياه ال�رصف ال�صحى املعاجلة فى الواليات
املتحدة يوميا.
و�أ�ضح العلماء فى"املخترب الوطنى للطاقة"،
فى وا�شنطن� ،أن التكنولوجيا امل�ستخدمة
حتاكى �آلية �إنتاج النفط اخلام امل�ستخدمة على
مدى ماليني ال�سنني ،لكن فى ظل درجات
حرارة و�ضغط مرتفعني ،ما ي�سمح ب�رسعة �إنتاج
الوقود.
ووفقا للعلماء ،ميكن للنفط احليوى اخلام
املنتج تكريره بعد ذلك من خالل عمليات تكرير
النفط التقليدية ..م�شريين �إىل �أن ا�ستخدام
تكنولوجيا التكرير امل�ستقبلية ميكن �أن جتعل
عمليات ال�رصف ال�صحى امل�ستدامة م�صدر للطاقة
ال�صافية دون رائحة �أو خملفات.
و�شدد عدد من اخلرباء على �أنه فى الوقت
الذى ظل فيه االعتقاد �سائدا لفرتة طويلة
بت�شبع خملفات ال�رصف ال�صحى بن�سبة مرتفعة
من الرطوبة قد تعوق �آلية توليد وقود حيوى،
�إال �أنهم �أ�شاروا �إىل �أن النهج املتبع من قبل
العلماء فى "املخترب الوطنى للطاقة"PNNL
يعمل على حل العديد من امل�شكالت ال�سابقة،
خا�صة احلاجة لعملية التجفيف املكلفة.
ويقدر العلماء �أن �شخ�صا واحدا ميكنه �أن
يخلق ما بني  3 2-جالون من النفط احليوى
اخلام �سنويا ..ومن �أجل حتقيق هذا الهدف،
يتم �ضغط  3,000رطل لكل بو�صة مربعة،
ليتم تغذيتها فى مفاعل لت�سخينها �إىل ما يقرب
 660فهرنهايت.
و�أو�ضح العلماء �أن املزج بني هذه الظروف
القا�سية ي�سبب �إىل حتلل وتك�رس النفايات لتحول
�إىل نفط حيوى اخلام ،ليتم حتويله فيما بعد
�إىل احلالة ال�سائلة.
و�أ�شار العلماء �إىل �أن التقنيات احلديثة
امل�ستخدمة ت�سهل من تطبيق عامل لتحفيز
لتحويل الوقود فى طوره ال�سائل �إىل العديد
من املنتجات الكيميائية الأخرى.

ذاكرة لتخزين املعلومات ال�شخ�صية والتى يتم
ت�شفريها بوا�سطة مفتاح خفى وحدة التخزين
 ،/USB /مثل املتواجدة الكروت البنكية
�أوالهواتف املحمولة .
وقال فيليب بو�شوارل الباحث فى "املعهد
الوطنى للأبحاث"� ،أن وحدة التخزين حتتوى
على م�ستقبل للب�صمة الرقمية املحددة
ل�شخ�صية حاملها� ،إىل جانب احتوائها على
نظام حتكم فى قاعدة البيانات امل�سجلة
على كارت الذاكرة.

�أطلقت �رشكة �أبل �أول حتديث رئي�سى
لنظام ت�شغيلها  iOS 10منذ �إطالقه
فى �شهر �سبتمرب املا�ضي ،والذى
يحمل الإ�صدار رقم  iOS 10.1وذلك
بعد �إطالق  5ن�سخ جتريبية من نظام
الت�شغيل ،حيث يوفر التحديث اجلديد العديد من التح�سينات واملميزات ف�ض ً
ال
عن و�ضع  Portrait modeaالذى ي�أتى ب�شكل ح�رصى لهواتف �آيفون  7بل�س.
ووف ًقا ملا ن�رشه موقع  TNWالهولندى ،ف�إن التحديث اجلديد يوفر جمموعة
كبرية من املميزات والتح�سينات والتى �أبرزها �إ�صالحات الت�صال البلوتوث مع
�أجهزة الطرف الثالث ،وحتديثات جديدة لتطبيق iMessageـ من خالل ت�شغيل
م�ؤثرات معينة مع تقليل درجة حركة امل�ؤثرات ،بالإ�ضافة �إىل توفري Portrait
 modeاخلا�ص بهاتف  iPhone 7 Plusب�شكل ح�رصى ،والتى ت�ستفيد من وجود
كامرياتني من اخللف وا�ستخدام العد�سة العري�ضة والعد�سة املقربة من �أجل
التقاط �صور �أف�ضل للعمق حول اجل�سم امل�صور مع متويه اخللفية.
وخالل و�ضعية  Portrait modeتقوم العد�سة العري�ضة بعمل خريطة عمق
للج�سم الذى يقوم امل�ستخدم بت�صويره ،بينما التقطت العد�سة املقربة �صورة
اجل�سم ،ليقوم الهاتف بت�رشيح طبقات ال�صورة املختلفة ليعرف �أى طبقة يجب
متويهها و�أى طبقة يجب �أن حتافظ على نقائها ،ولال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من هذه
املزية اجلديدة يجب �أن تكون ظروف الإ�ضاءة جيدة ب�شكل منا�سب.
وميكن للم�ستخدمني احل�صول على التحديث اجلديد من خالل الذهاب �إىل
 Settingsومنها اختيار  Generalثم اختيار .Software update

بريطانيا جترب في�س بوك على وقف جمع بيانات مواطنيها
من تطبيق وات�س �آب
�أجربت احلكومة الربيطانية �رشكة في�س
بوك على عدم ا�ستخدام البيانات التى مت
جمعها من �أع�ضاء اململكة املتحدة عرب تطبيق
الر�سائل ال�شهري  WhatsAppال�ستهداف
الإعالنات على ال�شبكة االجتماعية الأ�سا�سية "في�س بوك" ،وقال مفو�ض املعلومات فى البالد� ،إنه ال
يعتقد �أن ال�رشكة ح�صلت على موافقة �صاحلة لهذه اخلطوة ،و�أ�ضاف �أن امل�ستخدمني يجب �أن يكون
لديهم "ال�سيطرة امل�ستمرة" على البيانات اخلا�صة بهم ،وال ميكن لأى �رشكة العبث بهذا الأمر.
وقالت مفو�ض املعلومات "�إليزابيث دنهام" �إن في�س بوك وافقت على وقف م�شاركة بيانات
م�ستخدمني وات�س �آب فى اململكة املتحدة ،لكنها مل ت�ستجب جلميع مطالبها ،وحتى الآن مل تعلق
�رشكة "في�س بوك" الأمريكية على هذه اخلطوة التى مت اتخاذها �ضد التحديث الأخري الذى �أطلقته
لتطبيق وات�س �آب ،والذى �سمح لها بتبادل البيانات اخلا�صة بامل�ستخدمني.
و�أ�ضافت "دنهام" �أنهم �سعداء مبواقفة في�س بوك على وقف ا�ستخدام بيانات �سكان اململكة
املتحدة املوجودة على تطبيق وات�س �آب ل�صالح الإعالنات �أو لأغرا�ض حت�سني املنتج ،وفقا ملوقع
 bbcالربيطانى.
جدير بالذكر� ،أن في�س بوك ا�شرتت تطبيق  WhatsAppفى عام  ،2014وتعهدت باحلفاظ
على تطبيق الدرد�شة م�ستقال ،ومع ذلك� ،أجرت في�س بوك فى �أغ�سط�س ،تغيريات على �سيا�سة
اخل�صو�صية اخلا�صة بها بتطبيق وات�س �آب ،مما ت�سبب فى تعر�ض ال�رشكة الأمريكية النتقادات وا�سعة.

اف تاح �أول قاعة عر�ض �سينمائى بتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضى فى فرن�سا
افتتح م�ؤخرا فى العا�صمة الفرن�سية باري�س �أول
قاعة عر�ض �سينمائى خم�ص�صة لتكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضى MK-2ل�صاحبها �إلي�شا كارميتبز،
والتى يرتدى فيها املتفرج قبعة خا�صة لعر�ض
العمل ال�سينمائى ،وتعزله عن حميطه اخلارجى
عن طريق تغطية العني والأذن ،حيث يعر�ض
الفيلم ملدة  35دقيقة فقط فى �ضوء انعزال
كامل للمتفرج عن حميطه اخلارجى.
ويتيح هذا النظام تبادل املعلومات بني
ممتلكى " "PLUG_DGفامل�ستخدم يختار
املو�ضوعات التى يريد حتميلها و تخزينها فى
كارت الذاكرة.

ومت حظر ا�ستخدام الأطفال الأقل من 13
عاما من هذه التكنولوجيا ال�سينمائية اجلديدة،
لأ�سباب ب�رصية وت�أثريها ال�سلبى على احلالة
النف�سية للطفل ،حيث ي�ؤكد الأطباء املتخ�ص�صون
�صعوبة تفرقة الطفل بني الواقع واخليال� ،إىل
جانب خطورتها على �أب�صارهم و�أ�سماعهم.
ومن املقرر �أن ت�شارك هذه التكنولوجيا
ال�سينمائية اجلديدة لعر�ض �أفالم الرعب والوثائقية
فى مهرجان "كان" ال�سينمائى الدوىل القادم،
وفى مهرجان تورونتو ال�سينمائى الدوىل ،ومن
املنتظر �أن ي�صل امل�شاهدون لهذه العرو�ض نحو
� 100ألف �شخ�ص خالل عام .2017
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عالج منزيل ب�سيط ً
جدا للإم�ساك

كيف تتعاملني مع �سوء املزاج !...؟

قد ي�شعر الأ�شخا�ص ،بني
حني و�آخر ،بحالة مزاجية
يتم
�سيئة ،رمبا تتفاقم �إذا مل ّ
التعامل معها �أو �إدارتها
بنحو ال�صحيح.
يف ما يلي� ،إليك بع�ض
الفعالة:ال تق�سي
الن�صائح
ّ
على نف�سك
� َّإن التفكري ال�سلبي� ،إ�ضافة
�إىل حالتك املزاجية،
مثل" :ال يجب �أن
�أ�شعر بهذه الطريقة"،
�سيزيد مزاجك �سوءاً.
وهكذا ،بد ً
ال من �إلقاء
اللوم على نف�سك،
تقبلي الأمر ،فهو جزء
ّ
من جمموعة كاملة من
العواطف التي تواجهني
يف احلياة.وعندما يحدث
ذلك ،اعطفي على
نف�سك ،وحاويل �إيجاد و�سيلة
لتخفيف مدى �سوء �شعورك،
ّ
املف�ضل �أو
مثل متابعة الفيلم
تكدري
اخذ حمام دافئ.ال
ّ
مزاج من حولك
لي�س هناك �سبب جلعل
الآخرين يعي�شون �سوء
مزاجك� .إن الحظت �أنك
�سبب لذلك ،حاويل االعتذار،
وقد يجعلك ذلك ت�شعرين
بتح�سن!
ّ
يقدم
ال�سبب
عن
ابحثي
ّ
كتاب How to Wake Up
نهجاً من �أربع خطوات
للتعامل مبهارة مع مزاج �أو
�شعور �سيء؛ واخلطوة الثالثة
حتري ال�سبب لذلك.
هي
ّ
فرمبا ي�سفر هذا عن نتائج
مثمرة ب�شكل مده�ش.وهنا
تقدمه م�ؤلفة
مثال على ذلك ّ
الكتاب" :قبل يوم العيد من
العام املا�ضي ،كنت يف مزاج
حتري ال�سبب.
�سيء ،وقررت ّ

عادة كنت �أنزعج
يف الأعياد ،لكنني ال
�أذكر مثل هذه احلالة
ال�سيئة .وعند
املزاجية
ّ
ّ
التفكري يف حياتي،
اكت�شفت �أنني �أربط
عيد امليالد باخل�سارة،
لأنني عندما كنت يف
العا�شرة من عمري،
تويف والدي قبل
�أ�سبوعني من عيد
ّ
كل
امليالد� .شعرت بغيابه
عيد حتى التقيت زوجي
وبد�أت �أق�ضي عيد امليالد
ّ
وحل والده
مع عائلته،
مكان والدي لفرتة من
الوقت".قادين هذا
التحري
ّ
لأكون �أكرث وعياً لأرى � َّأن
احلزن الذي �أ�شعر به خالل
العطالت قد حتول �إىل حالة
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ا لإ م�سا ك

هو

واحد �إذا كنت

�أحد

ترغب يف حل دائم

اال�ضطرابات التي جتعل

للإم�ساك.

ال�شخ�ص ي�شعر بعدم
االرتياح
وعندما

تعاين

ُين�صح

واحلرج،

بتناول

منه

من

لب�ضعة �أيام ت�صاب

من

املعدة و�أمرا�ض اجلهاز

والفاكهة

اله�ضمي التي تعرقل
ويحدث

الإم�ساك

املاء

لرتات
يوميا
ً

�إىل جانب الكثري

بالكثري من الأمل يف

روتينك اليومي.
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� ً
أي�ضا

الإم�ساك ،يتكون من:
عندما

تركد حركة الأمعاء ،ويعود
ذلك �إىل �أ�سباب خمتلفة مثل

ت�صلب الرباز و�أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي و�سوء التغذية وعدم

ممار�سة الريا�ضة.

وهنا عالج منزيل ب�سيط ميكن

�أن ي�ساعدك على تخفيف

ـ � 4/5أوراق �سبانخ مطبوخة

ـ ملعقة �صغرية من زيت

الزيتون

طريقة التح�ضري:

قم ب�إ�ضافة املكونات املقرتحة

جيدا
يف كوب ثم امزجها
ً
وتناول هذا اخلليط كل ليلة

بعد الع�شاء ملدة �شهر ،وميكنك
اال�ستمرار يف تناولها ملدة �شهر

اخل�ضراوات

بالألياف

الغنية
مثل

ال�سبانخ ،ملا حتتوي عليه من

�ألياف غذائية �صحية ميكن �أن
تخفف من الرباز يف الأمعاء

وت�ساعد على دفعه للخروج.

كما يحتوي زيت الزيتون

على فيتامني  Eالذي يعمل
على تليني الأمعاء ويجعل

مرور

الرباز

�أ�سهل

وبالتايل عالج الإم�ساك.

كثريا
ً

مل�سات جمالية ل�صاحبةالب�شرة ال�سمراء
مزاجية �سيئة هذا العام؛
وذلك بب�ساطة ب�سبب الأثر
الرتاكمي خل�سارتي والدي.
خفف هذا عن قلبي ،وجعل
من املمكن جتاوز مدى �صعوبة
هذا الوقت من العام بالن�سبة
�إ ّ
يل".تقدمي امل�ساعدة ملحتاج
م�ساعدة الآخرين و�سيلة
بارعة �أخرى للتخفيف من
�شدة املزاج ال�سيء� .إنها خطوة
فعالة ،مع املمار�سة ،ميكن �أن
ّ
تُ�صبح عادة.دعي الأمر ي�أخذ
وقته
مثل ّ
كل احلاالت املزاجية ،
ّ
تت�شكل احلالة النف�سية ال�سيئة
نتيجة لأ�سباب وظروف هذه
اللحظة ،وتلك الأ�سباب
والظروف �ستتغري� .إدراك
الطبيعة العابرة للمزاج
ال�سيء ت�ساعدك على تقبلها
حتى انتهائها.فاملزاج ال�سيء
لي�س �سوى زيارة م�ؤقتة!

حتتاج الب�رشة ال�سمراء مثل
غريها� ،إىل بع�ض اللم�سات
التجميلية اخلفية لتغطية
عيوبها وتعزيز حما�سنها.
�أهم �شيء هو اختيار درجة
كرمي الأ�سا�س املنا�سبة متام ًا

للون الب�رشة ،وكذلك تدرجات
ظالل العيون وحمرة ال�شفاه
.وال بد من عدم املبالغة
بتفتيح لون الب�رشة ،لتبدو
ب�رشتك ب�ألوان طبيعية تعك�س
�سحر ًا ورونق ًا ال مثيل لهما.
وتذكري �أن جمالك ال يقل

جاذبية عن جمال ال�شقراوات،
بل �أنت حمظوظة وال�رس يكمن
يف اختيار التدرجات التي
تنا�سبك �أنت وحدك.
ي�ؤكد خرباء التجميل �أن
املر�أة التي تلج�أ ال�ستخدام
الكثري من الألوان يدلل على
عدم ثقتها العالية بجمالها،
لأن اجلاذبية يف املاكياج
تعنى تعزيز اللون الطبيعي
للب�رشة واختيار ملمع ال�شفاه
الذي ميلأ ال�شفتني �أو �أحمر
ال�شفاه الذي يكاد ال يظهر
لونه.بالإ�ضافة �إىل �أن حماولة
تفتيح لون الب�رشة الداكنة
و�أثقالها بطبقات وا�ضحة
من البودرة احلرة يف طريقة
حتديد العينني وال�شفتني
يجعلك تبدين �أكرب من �سنك
احلقيقي.فكل ما حتتاجينه
هو القليل من الأ�سا�س لتوحيد
لون الب�رشة وتغطية الهاالت
ال�سوداء وعالمات التعب
لإ�ضفاء احليوية على الب�رشة،
كما �أن ماكياجك يبدو ب�سيط ًا
وغري مكلف ،مع عدم الإكثار
من البودرة لأن عك�س ذلك
مينحها لون ًا رماديا يف نهاية
اليوم.
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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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

لندن :اندالع حرب ناعمة �سالحها "الو�سائد

بعد  71عاما من اللقاء ..املوت مل يف�صل بينهما طويال
بعد  71عاما مل يفرتقا خاللهما،
توفيت عجوز بريطانية عقب وفاة
زوجها ب�أربع دقائق فقط.
وذكرت �صحيفة "مرتو" الربيطانية،
�أن فريا رو�سيل ( 91عاما) توفيت
يف �أحد م�ست�شفيات مدينة لي�سرت،
بعد �أربع دقائق من وفاة زوجها،
البالغ من العمر  93عاما.و�أو�ضحت
ال�صحيفة �أن الزوج تويف يف م�أوى
للعجزة قرب امل�ست�شفى.
وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن نقل الزوج
�إىل م�أوى العجزة؛ لرتدي و�ضعه ال�صحي ،كان �سببا يف تدهور حالة زوجته ال�صحية.
احلفيدة �ستيفاين ول�ش ،قالت" :حتطم قلب جدتي بعد نقل جدي للم�ست�شفى وعدم قدرته
على معرفتها� ،أعتقد �أنها كانت تنتظر �أن يرحل حتى ترحل هي بدورها".و�أ�ضافت�" :آخر مرة
ر�أيت فيها جدتي كانت الأحد املا�ضي ،ويومها فتحت عينيها ،و�س�ألتني عن جدي ،ثم قالت
يل :نحن زوجان منا�سبان جدا لبع�ضنا البع�ض� ..أال تعتقدين ذلك".ي�شار �إىل �أن الزوجني
التقيا قبل  75عاما ،وبعد �إمتام خطوبتهما� ،سافر الزوج �إىل �إيطاليا رفقة القوات اجلوية
الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية ،وبعد عودته تزوج بها ،و�أجنبا ثالثة �أبناء
وخم�سة �أحفاد.

�ضرير مل يفارق احلرم املكي منذ نحو  100عام

�رضير مل يفارق احلرم املكي منذ نحو 100
عام
تداول نا�شطون عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،

مقطع فيديو يظهر رجل م�سن ،قيل �إن عمره
� 127سنة ،مل يفارق احلرم املكي منذ نحو
� 100سنة.
وقال الرجل امل�سن� :إنه يطوف حول
مرة ،رغم ظروفه
الكعبة يف اليوم نحو ّ 21
ال�صحية ال�سيئة ،وفقدانه الب�رص.
و�أو�ضح �أنه يقطن قرب احلرم املكي ،ومل
يفارقه منذ عهد امللك عبد العزيز �آل �سعود،
حيث ال يبعد منزله عن احلرم املكي �سوى
�سبعة كيلومرتات.
الرجل امل�سن قال �إنه كان يف ال�سابق مي�ضي
جميع �أوقات يومه يف احلرم املكي ،وهو ما ال
يقوى عليه الآن ب�سبب ظروفه ال�صحية.

م�صارع يقع بني يدي ثور هائج

تعر�ض م�صارع ثريان لإ�صابات يف �أنحاء خمتلفة من ج�سمه ،بعد �أن هاجمه ثور هائج يف
حلبة م�صارعه �أثناء �إحدى البطوالت بالعا�صمة الإ�سبانية مدريد.
ويف ت�سجيل فيديو ن�رشته �صحيفة "ديلي ميل" ،كاد امل�صارع ال�شاب دانيال نافاريتي
البالغ من العمر � 23سنة يفقد حياته يف �أول ظهور له ،بعدما �أطاح به الثور �أر�ضا ،وغر�س
قرونه املدببة يف احللق والل�سان والوجه والفخذ و�أجزاء �أخرى من ج�سده ،لوال تدخل بع�ض
امل�صارعني لإنقاذه يف اللحظات الأخرية.

�أكرث من  40عا�صمة حول العامل ت�شهد فعاليات مبنا�سبة "اليوم العاملي للحرب
بالو�سائد" ،الذي يوافق ال�سبت الأول من ابريل
يف منا�سبة �سنوية متكررة �شهدت العا�صمة الربيطانية لندن ،معارك وحروبا
ناعمة ب�أ�سلحة من نوع خا�ص ،هي عبارة عن و�سائد بي�ضاء حم�شوة بالري�ش ،وذلك
مبنا�سبة "اليوم العاملي حلرب الو�سائد".
واحت�شد �آالف امل�شاركني  -و�أغلبهم من ال�شباب  -يف حديقة "كيننجتون" و�سط لندن،
يف �إطار الفعالية التي جرى تنظيمها عرب من�صات يف و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وعلى مدى نحو �ساعة ،وا�صل املحاربون �رضب بع�ضهم بع�ضا بو�سائد من �أحجام
خمتلفة ،فيما تناثر الري�ش املتطاير من الو�سائد يف �أرجاء احلديقة.
ويف الوقت نف�سه ،ف�ضل بع�ض امل�شاركني ارتداء �أزياء ملقاتلني ،و�أخرى حليوانات
وفاكهة ،بهدف لفت االنتباه.
ي�شار �إىل �أن �أكرث من  40عا�صمة حول العامل ت�شهد فعاليات مبنا�سبة "اليوم
العاملي للحرب بالو�سائد" ،الذي يوافق ال�سبت الأول من �أبريل من كل عام.
وبد�أ االحتفال بهذا اليوم عام  ،2008و�شاركت فيه �آنذاك  28مدينة حول العامل.

�أكرث  10دول ح�صل مواطنوها على �شهادات "الدكتوراه"
ك�شف منتدى االقت�صاد العاملي عن الدول
التي يحمل مواطنوها �أكرب عدد من �شهادات
الدكتوراه يف العامل.وقال املنتدى" �إن
التعليم هو مفتاح النمو االقت�صادي ،م�ؤكدا �أن
التعليم العايل على وجه اخل�صو�ص هو �أ�صل
االبتكارات التي نراها من حولنا .و�أ�شار �إىل
�أن االكت�شافات اجلديدة ،مثل  ،MP3ونظام
حتديد املواقع " ،"GPSوغريهما من �أنظمة
التكنولوجيا كانت من بنات �أفكار ر�سائل
دكتوراه.وقال البيان �إن الدول الآن باتت ت�ستثمر يف التعليم العايل ،ومعظم الأ�شخا�ص الآن يكملون
درا�ساتهم العليا ،ويح�صلون على �شهادة الدكتوراه.وبح�سب املنتدى ،فقد ت�صدرت الواليات املتحدة
القائمة ،بفارق كبرية عن �أملانيا وبريطانيا اللتني جاءتا يف املركزين الثاين والثالث.وبني �أنه يف
عام  2014تخرج � 67449شخ�صا يحملون �شهادات الدكتوراه يف الواليات املتحدة ،مقارنة مع 24147
يف �أملانيا .وتلت الدولتني يف القائمة اململكة املتحدة بـ� 25020شخ�صا يحمل �شهادة دكتوراه ،بينما
تخرج يف الهند التي حلت يف املرتبة الرابعة � 24300شخ�ص.يف املرتبة اخلام�سة حلت اليابان،
وح�صلت على ربع ن�سبة ما متلكه الواليات املتحدة ،بـ� 16039شخ�صا.يف املرتبتني ال�ساد�سة وال�سابعة
حلت كل من فرن�سا وكوريا اجلنوبية ،بـ 13972و� 12931شهادة عليا على التوايل ،فيما جاءت كل
من �إ�سبانيا و�إيطاليا يف املرتبتني الثامنة والتا�سعة برقمني قريبني 10899 ،و 10678على التوايل.
وجاءت �أ�سرتاليا يف املرتبة العا�رشة بـ.8400وتظهر �أرقام املنتدى ازدياد عدد خريجي الدكتوراه يف
جميع �أنحاء العامل يف العقدين الأخريين.ويو�ضح التقرير �أن الدول ذات االقت�صاد الكبري النا�شئ ازداد
عدد حاملي �شهادة الدكتوراه فيها ،وتو�سعت قدرتها يف التعليم ،كما هو وا�ضح يف الهند التي جاءت
يف مركز متقدم بـ� 24300شهادة دكتوراه.املجاالت العلمية كانت الأكرث �شيوعا بني �أ�صحاب �شهادات
الدكتوراه .فحوايل  40%من درجات الدكتوراه اجلديدة املمنوحة يف منطقة منظمة التعاون والتنمية
هي يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ( ،)STEMوترتفع هذه الن�سبة �إىل 58%
من جمموع اخلريجني اجلدد �إذا مت ت�ضمني الدكتوراه يف ال�صحة .برامج الدكتوراه ب�شكل خا�ص ،وفقا
للتقرير ،موجهة نحو العلوم الطبيعية والهند�سة يف فرن�سا ( ،)59%وكندا ( ،)55%وال�صني (.)55%
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تطلعات �أع�ضاء امل�ؤمتر ال�سابع لكنفدرالية العمال لمزيد من التط

وانطباعات ممثلي النقابات العمالية ال�صديقة التي �شاركت تعبريا عن ت�ضامنها و�إعجابها
كنا قد تابعنا يف اجلزء الأول بع�ضا من تطلعات �أع�ضاء امل�ؤمتر ال�سابع للكنفدرالية
الوطنية لعمال �إرتريا الذي عقد يف الفرتة من  27وحتى الـ  29من مار�س املن�صرم.
حيث كانت امل�شاركة عالية� ،سواء من ممثلي خمتلف فروع الكنفدرالية ،ك�أع�ضاء يف
امل�ؤمتر ال�سابع والبالغ عددهم الـ  300ع�ضو من كل الأقاليم .بالإ�ضافة اىل ح�ضور
عدد من املنظمات الدولية يف حدود  33ع�ضو من اخلارج ،وعلى ر�أ�سهم منظمة العمل
الدولية ،والإحتاد العاملي للنقابات ،والإحتاد العاملي لنقابات �إفريقيا ،ومنظمة
الوحدة النقابية الإفريقية ،والتي مثلت ب�أمينها العام .واحتادات عدد من الدول
ال�صديقة وال�شقيقة ،منها احتاد عمال ال�سودان ،واحتاد عمال اجلزائر ،وم�صر،
وكينيا ،وايطاليا ،وتركيا ،وغريها .ما ي�ؤكد م�ستوى تو�سع العالقات الدولية
للكنفدرالية الوطنية لعمال �إرتريا .ويف هذا �أجلزء نوا�صل ما انقطع من حديث،
حول مناذج من تلك التطلعات من بع�ض �أع�ضاء امل�ؤمتر .بالإ�ضافة اىل مناذج من
انطباعات الوفود امل�شاركة من النقابات ال�صديقة.

حممدعلي حميدة
جانبا من تطلعات �أع�ضاء
ال�ؤمتر
تقول ال�سيدة /حليمة حممد
�أحمد ،عاملة يف �رشكة بي�شا،
من �سكان املنطقة �أغردات
و�أي�ضا تكرريت حيث ا�رستها
يف الأوىل وتقيم يف الثانية
للقرب من موقع العمل ،تقول:
�أ�شارك يف مثل هذا امل�ؤمتر
لأول مرة ،وهذه فر�صة يل و
حتى لكل املنطقة  ،لأن �سكان
املنطقة مل يجدوا الفر�ص
الكافية للم�شاركة يف مثل هذه
املنا�سبات .ملا لها ت�أثري طيب
يف توعية الإن�سان ،وتعريفه
مبهامه وواجباته وحقوقه،
ومتثل له فر�صة مواتية لتبادل
اخلربات ،عربالإحتكاك بالكثري
من امل�شاركني ،والتعرف على
ا�ساليبهم يف العمل ،وطريقة
عملهم .وهذا �أمر ينبغي �أن
يكون متوا�صال.
وت�ضيف عندما بد�أت �رشكة
بي�شا ،تقدمت للعمل بها ،من
اجل م�ساعدة �أخوتي ،فبدات
بالعمل مع جمموعات النظافة،
لكني بد�أت �أدر�س قيادة �آلة
�أك�س كباتر ،وبعدها انتقلت
اىل �آلة ال�شبل ،التي تعمل
عرب حمركني .وقد ا�ستطعت
من امتالك فنيات العمل،
بحيث ميكنني العمل يف خمتلف
املحركات .وتقول العمل عندنا
لي�س بالأمر ال�سهل ،نعمل ملدة
� 12ساعة ،منها �ساعة فقط
للغداء .لكن ال بد من مواجهة
هذه امل�صاعب بالإ�رصار،
ولي�س هناك �أمرا م�ستحيال.
فكم تخطت املر�أة الإرترية من
م�صاعب ،ال �سيما يف مرحلة
الثورة والن�ضال .ومن خالل
عملي يف هذه ال�رشكة ،ا�ستطعت
ان اح�سن من و�ضعي الإقت�صادي
وم�ساعدة �أهلي .وهذا ف�ضل
كبري من اخلالق ،لأن �أهم �شيئ

�أن جتد دخال معقوال من عرق
جبينك وبني �أهلك واحبتك،
دون �أن تكون �ضحية للهجرة
والإغرتاب ،لذا �أمتنى �أن ت�سعى
الدولة على التو�سع يف هكذا
م�شاريع ،حتى ي�ستفيد منها
املزيد من املواطنني .لدي
ولد واحد .وعلي تقع م�س�ؤلية
رعاية �أخوتي ،لأن والدي ا�صبع
عاجزا عن العمل.
�أما ال�سيدة /عائ�شة علي
حامد ،من مديرية دقي مقارايب،
من العامالت يف �رشكة بي�شا،
فتقول :ح�رضت للم�شاركة يف
م�ؤمتر الكنفدرالية الوطنية
لعمال �إرتريا� ،ضمن وفد ميثل
�إحتاد العمال يف بي�شا .كان
هذا احل�ضور بالن�سبة لنا مفيدا
للغاية ،حيث اطلعنا على الكثري
من الق�ضايا املهمة .وح�صلنا
على معارف مهمة ،ونحن على
ا�ستعداد لنقل هذه املعارف وما
ح�صلنا عليه من توعية ،اىل كل
زمالئنا يف العمل ،لأننا نتواجد
هنا نيابة عنهم .وت�ضيف بد�أت
العمل يف بي�شا يف عام ،2009
كطباخة ،لكني قاطعت العمل
لفرتة وجيزة لأنني فكرة �أن
�أجرب العمل يف اخلارج،
فذهبت للعمل يف جدة ،لكن مل
يتنا�سب معي العمل هناك فعدت
بعد  4ا�شهر فقط .ومت قبويل
مرة �أخرى يف �رشكة بي�شى
لكني اخرتت العمل يف جمال
التنظيف ،لذا �أعمل فيه الآن،
و�أنا مقتنعة بهذه الوظيفة.
وتو�ضح ال�سيدة /عائ�شة ،ان
العمال يف ال�رشكة وبعد نهاية
الدوام تنقلهم �سيارات خدمة
ال�رشكة ،املخ�ص�صة لنقل
العمال القادمني من مناطق
خمتلفة يف املديرية .م�شرية
اىل مدى ا�ستفادة العمال من
عملهم يف ال�رشكة ،حيث تقول:
�ساعدنا �أنف�سنا و�أهلنا .لذا من
املهم �أن تعمل املر�أة للم�شاركة
يف كل الأن�شطة وت�ستفيد من كل
الفر�ص واخلدمات ،التعليمية

وال�صحية وغريها من فر�ص
العمل ،مبا ميكنها من الإعتماد
على ذاتها ،وت�صبح قادرة على
دعم �أ�رستها و�أهلها.
انطباعات وفود النقابات
العمالية ال�صديقة التي �شاركت
يف امل�ؤمتر
يقول ال�سيد /زايد عمراين،
مندوب احتاد عام عمال
اجلزائر ،اكرب نقابة عمالية
يف اجلزائر ،والتي ان�شئت يف
مرحلة حرب التحرير الوطني
للجزائر ،يف منت�صف خم�سينات
القرن املا�ضي .يقول� :أنا �أعتز
بوجودي هنا ك�ضيف للكنفدرالية
الوطنية لعمال ارتريا يف
م�ؤمترها ال�سابع ،وبهذه
املنا�سبة ا�شكر جميع اخواين
امل�س�ؤولني يف الكنفدرالية على
را�سهم الأخ تخ�ستي بايري،
لتوجيههم الدعوة لنا حل�ضور
هذا امل�ؤمتر ،م�شاركتنا يف هذا
امل�ؤمتر لي�س ك�ضيوف وح�سب،
ولكن ك�إخوة لأن العالقة
بني الإحتاد العام للعمال
والكنفدرالية
اجلزائرين،
الوطنية لعمال �إرتريا عالقات
وطيدة ،ولي�ست وليدة اليوم،
ويف ذات الوقت ،نحن هنا،
لتبادل التجارب حول م�شاكل
العمال يف اجلزائر ويف ارتريا،
وتعزيز العالقات واملزيد من
التعاون يف تبادل الوفود يف
اطار التكوين النقابي العام،
وهذه فر�صة �سعيدة لنا.
و�أ�ضاف بالن�سبة للنقابة يف
�إرتريا تعترب حديثة ،مقارنة
بالنقابة يف اجلزائر التي مرت
مبمار�سة وا�سعة للعمل النقابي
متتد لنحو  60عاما ،والبد من ان
نتبادل جتارب تكوين النقابني
 ،والإ�ستفادة من جتارب �إحتاد
عام عمال اجلزائرين .كما �أن
التجربة النقابية للكنفدرالية
الوطنية لعمال �إرتريا ،وعلى
الرغم من ق�رص فرتة التجربة،
اال �أنها جتربة قوية وثرية .وقد
ر�أينا بالفعل قوة الكنفدرالية
الوطنية يف امليدان العملي،
ويف مواقع العمل التي زرناها.
وعن انطباعاته قال ال�سيد/
بهذه
انطباعاتي
زايد،

الزيارة ،نحن بحق فخورون
بهذه الزيارة ،و�سعداء بهذه
الفر�صة التي اتيحت لنا لزيارة
�إرتريا ،ال �سيما وقد حظينا
با�ستقبال رئي�س الدولة ،وهذا
�رشف كبري بالن�سبة لنا .كما
�أن حفاوة الإ�ستقبال كانت
م�ؤ�رش وا�ضح ب�أن لهذا البلد
م�ستقبل زاهر ،فال�شعب كما
البلد فتي ،وبامكانه الإلتحاق
بركب التطور بوترية �أ�رسع.
كما �أن ال�شعب الإرتري �شعب
م�ضياف متوا�ضع وب�شو�ش،
فكل من قابلناهم تعاملوا معنا
ك�أهل ومعارف ،حتية حارة
وترحيب حار ،وهدايا .م�شاعر
قلما توجد يف �شعوب �أخرى.
كما �أنا امل�ستوى العايل للأمن
والأمان الذي تنعم به �إرتريا
مميز ب�شكل كبري .حيث جتولت
وحدي ليال داخل املدينة .وهذه
نعمة ال ت�ضاهيها نعم �أخرى.
هذه حلظات �سوف لن تن�سى من
الذاكرة ،بالطبع و�سوف تكون
�أحاديثي ملدة �شهرين �أو ثالثة،
ال تخلو عن ذكر �إرتريا.
�أما ال�سيد /ال�صادق كودي
جرب الدار ،نائب رئي�س الإحتاد
العام لنقابات عمال ال�سودان.
فيقول هذا امل�ؤمتر يعترب م�ؤمتر
ناجح ،بكل املقايي�س ،وخا�صة
قدمت فيه �أوراق علمية مهمة،
من منظمة العمل الدولية ،كما
قدم عدد من اخلرباء الإرتريني
�أوراق علمية مفيدة .كذلك قدم
الرئي�س خطابا ممتازا جدا،
و�أن اهتمام قيادة الدولة يف
البلدين� ،شيئ مهم للغاية ،من
�أجل توثيق الثقة بني القيادة
والعمال .وملزيد من التجويد،
وزيادة الإنتاج ،التي بدورها
ت�ساهم ب�شكل كبري يف حت�سني

الإقت�صاد الوطني ،وت�ساعد على
ثتبيت الإ�ستقرار والدفع بعجلة
التطور� .سواء يف البلد ب�شكل
عام� ،أو يف قطاع العمال ب�شكل
خا�ص.
العالقة بني نقابات عمال
ال�سودان وبني الكنفدرالية
الوطنية لعمال �إرتريا عالقات
وطيدة وا�سرتاتيجية ،ونعمل
على تطوير هذه العالقة ،ونعمل
على زيادة التعاون يف جمال
التدريب واجلرعات التدريبية
للعمال يف البلدين .ولدينا خطة
يف احتاد عام نقابات ال�سودان،
لتدريب النقابيني الإرترين يف
الأكادميية العمالية للعاملني يف
ال�سودان .و�أ�شار اىل تركيزه يف
الكلمة الت�ضامنية على التوافق
والت�شابه املوجود بني العامل
يف البلدين ،وعدم القدرة على
التمييز والتفرقة بني العاملني،
وت�شديد املطالبة برفع احل�صار
الإقت�صادي اجلائر املفرو�ض
على �إرتريا وكذلك ال�سودان.
وقال :هذا نابع من �أننا ج�سم
واحد .لذلك ف�إن النظرة يف
البلدين هي �أن ال�شعبني �شعب
واحد ،و�أننا �أخوة و�أهل،
وال ننظر مطلقا للحدود التي
و�ضعها الإ�ستعمار.
و�أ�ضاف كانت هذه الزيارة
بالن�سبة يل فر�صة للتالقي مع
الإرتريني يف وطنهم ،ما عزز
انطباعي اجليد عن الإرترين
اكرث ،و�أمتنى �أن تتاح يل فر�صة
�أخرى لزيارة هذا البلد .حتى
�أتعرف �أكرث على هذا ال�شعب
عن قرب .ور�سالتي لل�شعوب
يف هذه املنطقة ،هي �رضورة
التالحم والتعا�ضد لتحقيق
الأهداف املن�شودة.
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جوهر العالقات ال�صينية – الأفريقية:

تعزيز التعاون املتبادل ،وبناء جمتمع مل�ستقبل م�شرتك
بقلم  :ال�سيد /يانغ زيغانغ

ترجمة نورالدين خليفة
خالل الدورة اخلام�سة ملجل�س
ال�شعب الوطني الثاين ع�رش �أوائل
�شهر مار�س املا�ضي ،قام ال�سيد/
يل كيكيانغ ،رئي�س جمل�س الدولة
جلمهورية ال�صني ال�شعبية بتقدمي
تقرير حول عمل احلكومة ،حيث
�ألقى تقريره ال�ضوء على عمل
احلكومة ال�صينية خالل عام 2016م،
بالإ�ضافة �إىل مقرتحات بخ�صو�ص
الإ�ستعدادات اجلارية للعمل خالل
هذا العام اجلاري 2017م.
ففي عام 2016م ،قامت جمهورية
ال�صني ال�شعبية ب�إجناز هائل.
حيث وا�صلت م�سرية التقدم منجزة
العديد من امل�شاريع الإ�صالحية
ً
وخا�صة التقدم
والإفتتاحية،
الناجز الذي �أحرزته من ناحية
الإ�صالح يف املجاالت الأ�سا�سية ويف
خمتلف املناطق .ويعترب جمال
التموين والتزويد يف قطاع البناء
بداية ناجحة لتلك الإ�صالحات
ت�سنى
حيث
والتحديثات.
لل�صناعات النا�شئة �أن تزدهر،
وت�سارعت وترية حتول ونه�ضة
ال�صناعات التقليدية من خالل
�إ�ضافة وتعزيز تعديالت �إقت�صادية

بنيوية  ،وموا�صلة �سيا�سة التحديث
والتطور .وبالإ�شادة �إىل تلك
التعديالت متالتخل�ص من ظاهرة
الفقر حلوايل  12.4مليون مواطن
�صيني .و�إرتفعت ن�سبة الدخل
ال�شخ�صي للفرد الواحد �إىل حوايل
 6.3باملئة يف الأحوال العادية.
ويف عام 2017م� ،سوف تقوم
الإ�شرتاكية ال�صينية جنب ًا �إىل جنب
مع امليزات واخل�صائ�ص التي تتمتع
بها جمهورية ال�صني ال�شعبية
ب�إجناز التطور امل�ستقبلي ،عرب
تعزيز دور التجديد يف ت�رسيع
النمو الإقت�صادي ،والوفاء دوم ًا
بالإلتزام باملبادئ ال�ضمنية لإجناز
التطور املن�شود  ،جنب ًا �إىل جنب مع
احلفاظ على الأداء الكلي ب�شكل ثابت
،وت�شجيع التحديث والإ�صالحات
الإ�ضافية التي تت�ضمن امل�شاريع
التعديالت
وتنفيذ
املبدئية
البنيوية.
و�أو�ضح ال�سيد /يل رئي�س
املجل�س ، ،الثبات على املثابرة
والإ�رصار القوي بثقة كاملة  ،ب�أن
البالد �سوف حتافظ على تطور
�إقت�صادي م�ستقر و�سليم ،وتقوم
ب�إجناز الرفاهية الإجتماعية
والإ�ستقرار.
وجمهورية ال�صني م�ستعدة دوم ًا
لو�ضع يدهامع يد املجتمع الدويل
لبناء نوع جديد من العالقات

الدولية ،على �أ�سا�س التعاون
املتبادل واملنفعة امل�شرتكة،
وللقيام ببذل م�ساهمات جديدة
لبناء وت�أ�سي�س جمتمع مل�ستقبل
م�شرتك للب�رشية جمعاء .كذلك
�أبرز رئي�س املجل�س يف تقريره ب�أن
جمهورية ال�صني ال�شعبية �سوف
تقوم على الدوام بالوقوف �إىل
جانب �إحالل ال�سالم والإ�ستقرار �ضد
التحديات العميقة على ال�صعيدين
ال�سيا�سي والإقت�صادي الدوليني،
و�سوف تقوم ب�شكل دائم �أي�ض ًا على
الإ�سهام يف تنمية الإقت�صاد العاملي
ودعم النظام الدويل ،عالوة على
�أنها �سوف تقوم مبناه�ضة ظاهرة
احلمائية بكافة �أ�شكالها وت�أطري
ذاتها �ضمن النظام احلكومي
العاملي.
�إن عالقات التعاون مابني
جمهورية ال�صني ال�شعبية والقارة
الأفريقية� ،ستقود �إىل �إتاحة العديد
من الفر�ص اجلديدة .وقد تعهد
رئي�س املجل�س ،ال�سيد /يل ،ب�شكل
كلي على تطوير التعاون بني ال�صني
والدول النامية الأخرى .وخالل
الأعوام املا�ضية ،خطت العالقات
ال�صينية – الأفريقية ب�شكل قومي
على �أ�س�س الدعم امل�شرتك ،التفاهم
امل�شرتك ،املعاملة باملثل،
والتعاون بكل �إخال�ص وخ�صو�ص ًا
منذ بدء �أعمال منتدى التعاون

ال�صيني – الأفريقي يف عام 2000م.
ومت تطوير العالقات �إىل نوع جديد
من ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية يف عام
2006م ،بالإ�ضافة �إىل �رشاكة
وتعاون �إ�سرتاتيجي �شامل يف عام
2015م.
و �أثبتت هذه ال�رشاكة فعاليتها
وظهرت ثمارها ب�شكل ناجز يف
الوقت الراهن .حيث �أعلنت
جمهورية ال�صني ال�شعبية عن �إن�شاء
�صندوق دعم لأفريقيا بقيمة 60
مليار دوالر �أمريكي ،وذلك خالل
�أعمال القمة ال�صينية  -الأفريقية
بجوهان�سبريغ يف دي�سمرب من عام
2015م ،تخ�ص�ص تلك املبالغ
لتغطية خطط تت�ضمن  10جماالت
تعاون �أ�سا�سية ومكثفة يف ال�صناعة
والت�صنيع ،الزراعة احلديثة،
البنية التحتية ،اخلدمات املالية،
التنمية اخل�رضاء ،وت�سهيل التجارة
والإ�ستثمار ،تقلي�ص ن�سبة الفقر
والقيام بالرعاية الإجتماعية،
ال�صحة العامة ،التبادل الفكري
،بالإ�ضافة �إىل ال�سالم والأمن.
ويف عام 2016م  ،مت يف �إجتماع
املن�سقني القائمني يف بكني،
على تنفيذ القرارات ال�صادرة عن
قمة التعاون ال�صيني – الأفريقي
بجوهان�سبريغ ،ومت �إجناز العديد
من النتائج الإيجابية وامللمو�سة.
و ذكر ال�سيد /وانغ يي ،وزير
اخلارجية ال�صيني  ،خالل م�ؤمتر
�صحفي على هام�ش الإجتماع الثاين
ع�رش ملجل�س الدولة الوطني ب�أن
"الدعم ال�صيني لأفريقيا �سوف لن
ي�ضعف بغ�ض النظر عن حال الأو�ضاع
الدولية �أو الإقت�صاد العاملي".
ويف هذا االطار ت�شكل عالقات
ال�صداقة والتعاون ال�صيني –
الإرتري جزء ًا مكم ًال ومهم ًا من
ال�صداقة ال�صينية – الأفريقية .عليه
ن�ؤمن ب�شكل قاطع ب�أن الإجراءات
القادمة لنتائج قمة جوهان�سبريغ
للتعاون ال�صيني – الأفريقي �سيتم
تنفيذها ب�شكل فاعل فيما بني
جمهورية ال�صني ال�شعبية ودولة
�إرتريا ،و�سوف تعمق وتعزز
ب�شكل �إ�ضايف العالقات ال�صينية –
الإرترية الأخوية والودية مبا يف
ذلك التعاون يف كل الأ�صعدة.
العالقات
ت�أ�سي�س
ومنذ

الدبلوما�سية الثنائية بني ال�صني
و�إرتريا يف عام 1993م ،حافظت
الدولتان على عالقات �سيا�سية
ودية مبنية على �أ�س�س الإحرتام
املتبادل والتفاهم امل�شرتك .ومت
�إجراء �إت�صاالت �إيجابية وجيدة
بني م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى من
حكومة البلدين ،احلزب ال�شيوعي
ال�شعبية
واجلبهة
ال�صيني
للدميقراطية والعدالة �إىل جانب
�إحراز كال الطرفني نتائج ملمو�سة
عرب التعاون الإيجابي والبناء
يف جماالت الزراعة ،ال�صناعات
التعدينية ،الثقافة والتعليم،
الطب والرعاية ال�صحية ،الرثوة
الب�رشية وتدريب الكادر الب�رشي
وغري ذلك من املجاالت الأخرى.
وكال ال�شعبني يرتبطان بالود
والأخوة يف ما بينهما .حيث قام
فريق طبي �صيني يف عام 2016م
ب�إجراء عمليات جراحية يف جمال
الب�رص وجراحةالعيون مبدينة
�أ�سمرا ،وقد جنحت تلك العمليات
يف م�ساعدة املر�ضى على �إ�ستعادة
نظرهم.
�إن �إرتريا دولة تتمتع بقدرات
�إمنائية وتطورية هائلة ،خ�صو�ص ًا
من ناحية �إمتالكها للرثوات
الطبيعية ،املنتجات الزراعية
والكادر العمايل .ومع توفر
الإ�ستقرار والوئام الإجتماعي يف هذا
البلد� ،ستوفر بيئة مالئمة لتطوير
التنمية الإقت�صادية والتعاون
الدويل .وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،ف�إن
جمهورية ال�صني ال�شعبية م�ستعدة
لتعزيز وتقوية عالقات التعاون
يف كافة املجاالت مع دولة �إرتريا،
وهي كذلك تتمنى ترقية العالقات
الثنائية بني البلدين �إىل �أعلى
امل�ستويات وجعلها مثا ًال يحتذى
به للعالقات ال�صينية – الأفريقية.
وب�شكل عام ،ف�إنه من خال�ص
�إمانينا ،و�إمياننا الرا�سخ ب�أنه
من خالل اجلهود امل�شرتكة لكال
البلدين� ،ستكون العالقات ال�صينية
– الأفريقية ،والعالقات ال�صينية
– الإرترية الودية م�شجعة ب�شكل
كبري لأجل �إجناز العديد من �أوجه
التعاون املتبادل ،مما �سيكون
له عظيم الأثر يف جعل �شعبي كال
ً
حياة �أف�ضل.
البلدين يعي�شان
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.

م�ستوى الوعي املجتمعي بالبيئة واملناخ

�إن الرتكيز على م�س�ألة ن�شر الوعي
البيئي والأخالق الإجتماعية الع�صرية ,
املرتبطة �إرتباطا ً وثيقا ً ب�إحرتام البيئة
 ,ي�شكل �إحدى الو�سائل الناجعة لتحقيق
املحافظة على �سالمة الأر�ض من جانب
بالإ�ضافة �إىل كونه ي�ساهم يف توفري قاعدة
بيئية م�ستدامة ت�ساهم يف حتقيق �أهدافنا
الرامية �إىل احلد من الفقر واجلوع و حت�سني
ال�صحة و رفاه الإن�سان  .والبد للمجتمع
الدويل من �إغتنام الفر�ص املتاحة التخاذ
�إجراءات حا�سمة �شاملة وحتويلية لبناء عامل
ً
�أكرث �أمن ًا وعد ً
ومرونة و�صاحل ًا لل�سكن
ال
لأنف�سنا و�أولئك الذين ي�أتون من بعدنا .
ن�شب عن
�صحيح �أننا مع�شر الب�شر �سرعان ما
ُّ
الطوق ون�ستغني عن احلاجة امل�ستمرة �إىل
رعاية الأم  .لكن ال فكاك �أبد ًا من اعتمادنا
على " أ� ّمنا الأر�ض " مهما كربنا  .فما ُد ْم َنا
على قيد احلياة ,نحن حتم ًا بحاجة �إىل الهواء
واملاء والرتبة اخل�صبة وكل الهبات الأخرى
اجل ّمة التي مينحنا �إياها وي�سبغها علينا كوكب
الأر�ض .
�سيحتفل املجتمع الدويل يف الثاين
والع�رشين من ابريل احلايل باليوم الدويل
للأر�ض الأم حتت �شعار " حمو الأمية
بخ�صو�ص البيئة واملناخ "  .وي�أتي هذا
الإحتفال ال�سنوي وفق ًا لقرار الأمم املتحدة
رقم 63 /278وال�صادر يف  22ابريل من العام
 . 2009وتتمثل الغاية من هذا الإحتفال
يف لفت االنتباه �إىل امل�شاكل البيئية التى
تعانى منها الكرة الأر�ضية بهدف معاجلة
�أ�سباب ونتائج تلك امل�شاكل.
�إن الإن�سان و ب�إعتباره �أف�ضل الكائنات
التي تعي�ش على الأر�ض و �أكرمها  ,تعتمد
�إ�ستمراريته على �إيجاد احللول الفورية
والناجعة للتحديات التي تعاين منها
الأر�ض  ,لذا عليه �أن ُي َر ِّ�ش ُد ن�شاطاته بحيث
تكون نواجتها له ال عليه  .ويرتبط م�صري
الإن�سان �إرتباطا ً وثيقا ً بتحقيق الإ�ستقرار
و التوازن الإحيائي بالإ�ضافة �إىل ال�سال�سل
الغذائية التي حتتويها النظم البيئية  ,و
�أن �أي �إخالل بذلك التوازن �أو تلك ال�سال�سل
 ,ينعك�س مبا�رشة على حياة الإن�سان يف
الأر�ض و �إ�ستقراره  .هذا ويحدد اخلرباء يف
هذا املجال �أهم امل�شكالت التي يعاين منها
الإن�سان واملرتبطة بالأر�ض يف امل�سائل
التالية :
كيفية
1و�صول الإن�سان
ما
�إىل
يكفيه من
م�صا د ر

الغذاء وذلك من �أجل توفري الطاقة الالزمة
للحياة.
الفعال من حجم نفاياته
 2كيفية التخل�صّ
املختلفة و املتزايدة  ,خا�صة ً تلك النفايات
غري القابلة للتحلل و بالتايل تقليل حجم
الأثار ال�سلبية لتلك النفايات على الأر�ض .
 3كيفية التحكم و ال�سيطرة على الإنفجارٍ
ٍ
مت�سارعة
بوترية
ال�سكاين الآخذ يف التزايد
من يوم ٍ لآخر وذلك بغية حتقيق توازن ما
بني عدد ال�سكان و الو�سط البيئي املحيط بهم
وخا�صة ً حجم وم�ساحة الأرا�ضي الزراعية و
الغابات و املراعي .
�إن من �أكرث �أكرث امل�سائل �إثارة للجدل
هى ق�ضية " �أن الدول النامية ال ترغب فى
التخلى عن النمو االقت�صادى بغ�ض النظر
عن الكلفة البيئية لها"  .وجت�سد " الأر�ض
الأم " الرتابط القائم بني الب�رش وغريهم من
الكائنات احلية والكوكب الذى ن�سكنه جميع ًا
 ,و�إن �إعالن الأمم املتحدة هو اعرتاف بتوفري
الأر�ض ونظمها الإيكولوجية ل�سكانها ,
�أ�سباب احلياة والقوت ,كما �أنه اعرتاف �أي�ض ًا
بامل�سئولية اجلماعية التى دعا �إليها �إعالن
ريو لعام  1992وذلك بغاية تعزيز االن�سجام
مع الطبيعة والأر�ض لتحقيق توازن عادل
بني االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية

للأجيال الب�رشية احلالية و امل�ستقبلية .
ولذا فمن ال�رضوري �أن يتم الرتكيز على
م�س�ألة الوعي البيئي ك�إحدى الو�سائل
الناجعة لتحقيق املحافظة على �سالمة
الأر�ض و ذلك بن�رش �أخالق �إجتماعية ع�رصية
ترتبط �إرتباطا ً وثيقا ً ب�إحرتام البيئة ,
بالإ�ضافة �إىل الإلتزام بالغايات امل�ستهدفة
يف الإتفاقيات الدولية و املتعلقة بالأر�ض
و�سن الت�رشيعات ال�رضورية حلماية الأر�ض
.
وهنا ميكننا التنويه �إىل �أن ارتريا تعترب
طرفا ً يف العديد من املعاهدات و الإتفاقيات
الدولية  ,نذكر منها على �سبيل املثال ال
احل�رص املعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي
و الإتفاقية الإطارية للأمم املتحدة
اخلا�صة بتغري املناخ بالإ�ضافة �إىل كافة
الربوتوكوالت التب �أ�صدرتها الأمم املتحدة
واملتعلقة بالبيئة و املناخ وكذلك خطة
التنمية امل�ستدامة لعام  2030بالإ�ضافة �إىل
�سنَّها العديد من القوانني اخلا�صة بالأر�ض
.
ً
�إرتريا  ,تتميز الت�ضاري�س بوعورتها يف
املرتفعات  ,حيث ترتفع لأكرث من 3000
مرت فوق �سطح البحر  ,لتنحدر يف اجلانب
ال�رشقي منها نحو اجلروف ال�سهلية ال�ساحلية
لت�صل �إىل  100-200مرت فوق �سطح البحر .
�أما املنطقة الغربية من ارتريا فترتاوح
ارتفاعاتها ما بني  1500 1000-مرت ًا
فوق �سطح البحر  .وتتمتع ارتريا بثالثة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جغرافية
مناطق
خمتلفة �ضمن ثالثة
مناخات
هي املرتفعات و املنخف�ضات الغربية و
ال�رشقية  .هذه العوامل و غريها جعلت
من الأر�ض حمورا ً هاما ً من حماور التنمية
ال�شاملة و ركنا ً �أ�سا�سيا ً يف تقوية الن�سيج
الإجتماعي الإرتري  .وعموما ً تعترب
الأر�ض م�صدر رزق ومعي�شة لأكرث من 80
 %من ال�شعب الإرتري و لذلك حتتل م�س�ألة
الإهتمام بها مقدمة �أولويات ال�سيا�سات
الإقت�صادية العليا للدولة و ت�سخر وتبذل
اجلهود من �أجل حمايتها و �إ�ستثمارها ب�شكل
ٍ فعال .
ومن اجلدير بالذكر �أن ارتريا تقوم �سنويا
ً و�ضمن برامج وحمالت منظمة  ,ب�شتل وزرع
بذور مئات الآالف من الأ�شجار و يتم �إختيار
تلك ال�شتول ب�شكل ٍ يتنا�سب و البيئات التي

غر�ست فيها  ,مما ي�شكل �أ�سا�سا ً متينا ً حلماية
امل�صادر الطبيعية الرئي�سية وخا�صة الأر�ض
و �ضمان �صيانتها  .بالإ�ضافة �إىل �أن �إنت�شار
الأندية اخل�رضاء يف املدار�س يف العديد من
املدن  ,ي�شكل حجر الزاوية يف م�س�ألة ن�رش
الوعي املجتمعي و�أخذ منظمات املجتمع
املدين زمام املبادرة يف تفعيل �أن�شطة
حماية البيئة ب�شكل ٍ عام .
�إن تعلم �أهمية و كيفية التحول لل�سيا�سة
اخل�رضاء  ,تبد�أ من احللقة املحورية يف
املجتمع و هي الأ�رسة و ذلك برفع م�ستوى
وعيها باملخاطر البيئية التي تواجهنا و
�أثارها ال�سالبة على �صحتنا و هنائنا و
�إ�ستقرارنا  .يف ال�سطور التالية �سنطرح
بع�ض النقاط الهامة كمنطلق و على �سبيل
املثال ال احل�رص :
� 1إيقاف هدر املياه دون �رضورة يفاملنزل مثال ً �إيقاف �صنبور املياه عند تفري�ش
�أ�سنانك .
 2جتميع القمامة و الف�ضالت و التخل�صمنها ب�شكل ٍ �صحي و فعال مثال ً �إلتقط فورا
ً �أية قمامة �أو ف�ضالت مرمية على الأر�ض �أو
خارج �سلة �أو �صندوق القمامة .
� 3إ�ستخدم الأكيا�س �أو الأوراق القابلةلإعادة التدوير .
 4جمع بع�ض الف�ضالت التي ميكن �إعادة�إ�ستخدامها ك�سماد للأر�ض يف الفناء اخللفي
للمنزل .
� 5إ�ستخدم امل�ساحات الفارغة يف املنزللزرع الأ�شجار و الزهور وجعل بيئتك املحيطة
خ�رضاء .
� 6شكِّلْ مع �أ�صدقاءك يف احلي " الناديالأخ�رض " و �أبد�أوا بالتن�سيق مع الإدارات
املحلية يف املبادرة بربامج تن�شيطية لدفع
الآخرين للإن�ضمام للنادي و القيام بدورهم
يف حماية البيئة و ن�رش الثقافة اخل�رضاء .
على كل حال �أريد �أن �أركز يف هذه ال�صفحة
على حقيقة �أن حماية الأر�ض من الإ�ستنزاف
ٍ
ب�صورة تعود
والإرهاق و �إ�ستثمار خرياتها
فائدتها للمجتمع ككل هي م�س�ؤولية اجلميع
 ,كما �أن التهاون فيها يلحق ال�رضر باجلميع
 ,ولذا فلتتكاتف جهودنا من �أجل بناء وطن ًا
�أخ�رض ًا .
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جريارد يبد�أ م�سريته التدريبية
عرب بوابة ليفربول
ي�ستعد �ستيفني جريارد،
النجم ال�سابق لفريق ليفربول،
لبداية م�سريته التدريبية عرب
تويل م�س�ؤولية فريق حتت 18
عاما بالنادي الإجنليزي.
وعاد جريارد ( 36عاما) �إىل
ليفربول يف يناير املا�ضي،
وتوىل تدريب �أكادميية النادي
يف كريكبي.
و�أعلن جريارد القائد ال�سابق
لليفربول ،والذي �شارك يف
 114مباراة مع منتخب �إجنلرتا،
اعتزال كرة القدم قبل �أربعة
�أ�شهر وذلك بعد رحيله عن لو�س

�أجنلي�س جاالك�سي الأمريكي بعد
� 18شهرا ق�ضاها مع الفريق.
وي�ستعد جريارد الذي �شارك
يف �أكرث من  700مباراة مع
ليفربول ،لبداية م�سريته
التدريبية من خالل فريق حتت
 18عاما بالنادي ،وفقا ملا
ذكرته �شبكة "�سكاي �سبورت�س"
الثالثاء املا�ضي.
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فيديت�ش :مان�ش�سرت يونايتد على الطريق
ال�صحيح مع مورينيو

قال نيمانيا فيديت�ش،
القائد ال�سابق ملان�ش�سرت
يونايتد ،الثالثاء املا�ضي،
�إن الفريق املناف�س يف
الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم رمبا يواجه
�صعوبات يف الو�صول ل�سقف
التوقعات بقيادة جوزيه
مورينيو هذا املو�سم ،ولكن
املدرب الربتغايل �سيعيده
لطريق االنت�صارات.
ويحتل يونايتد ،الذي
�أنفق ببذخ يف فرتة االنتقاالت
ال�شتوية ،املركز اخلام�س يف

الدوري املمتاز بر�صيد 57
نقطة من  30مباراة بفارق
 18نقطة خلف ت�شيل�سي

املت�صدر.
ويتوا�صل

�سعي

الفريق

لإنهاء املو�سم �ضمن �أول
�أربعة مراكز والت�أهل لدوري
�أبطال �أوروبا ،ولكنه يبتعد
بفارق  4نقاط خلف غرميه
املحلي مان�ش�سرت �سيتي
رابع الرتتيب وتتبقى لفريق
مورينيو مباراة واحدة م�ؤجلة
مقارنة بفريق املدرب بيب
جوارديوال.
ويواجه يونايتد مهمة �صعبة
عندما ي�ست�ضيف ت�شيل�سي،
فريق مورينيو ال�سابق ،يوم
الأحد القادم.

نابويل يفا�ضل بني
ر�سم ًيا ..الك�شف عن مدة �إيقاف
يوتا جاز ي�ضع
ناديني لبيع فوزي غالم
نيمار
ً
حدا النت�صارات
�أكدت تقارير �إعالمية �أن �إدارة الأمر الذي جعل �إدارة نادي نابويل
نادي نابويل الإيطايل �أبدت تف�ضل فتح باب املفاو�ضات مع
واريورز
ا�ستعدادها للتخلي عن اجلزائري الإجنليز.

�أعلن االحتاد الإ�سباين
القدم،
لكرة
ا لثال ثا ء
ا ملا �ضي ،
�إيقاف نيمار
دا �سيلفا،
جنم فريق
بر �شلو نة ،
3
ملدة
مباريات.
ونال نيمار �إنذارين يف
اللقاء الأخري يوم ال�سبت املا�ضي،
�أمام فريق ماالجا ،يف املباراة التي
خ�رسها فريقه بثنائية نظيفة (،)2-0
ما يعني �إيقافه ملباراة واحدة ،لكن
�ساخرا من
العقوبة زادت بعدما �صفق
ً
احلكم الرابع ،وهو يف طريقه �إىل
النفق امل�ؤدي لغرف خلع املالب�س.
ودون احلكم خي�سو�س خيل

مانزانو ،هذه الواقعة
تقريره،
يف
وبذلك �سيغيب
ا لال عب
ا لرب ا ز يلي
عن مواجهة
ر يا ل
�سو �سيد ا د
يوم � 15أبريل
وعن
اجلاري،
الكال�سيكو �ضد ريال يوم ،23
وكذلك عن مباراة �أو�سا�سونا يوم 26
من ال�شهر ذاته.
ويحتل ريال مدريد �صدارة الليجا
بر�صيد  72نقطة ،بفارق  3نقاط عن
بر�شلونة �صاحب املركز الثاين� ،إال
�أن النادي امللكي ميلك مباراة م�ؤجلة
�أمام �سيلتا فيجو ،قد متنحه الفر�صة
لتو�سيع الفارق.

جاريث بيل يحدد �أهدافه مع
ريال مدريد هذا املو�سم

�أعرب الويلزي جاريث
بيل ،جناح ريال مدريد،
عن رغبته ال�شديدة يف
الفوز بلقبه الأول للدوري
الإ�سباين لكرة القدم ،كما
يرى �أن مباراة فريقه امام
بايرن ميونخ الأملاين يف
ذهاب ربع نهائي دوري
الأبطال �ستكون "متكافئة".
وجاءت هذه الت�رصيحات
يف حوارين له مع كل من
جملة "جي كيو" ،ومقرها
نيويورك ،قال فيه �إنه

ي�شعر بغ�صة يف حلقه لأنه
مل يفز بعد بلقب الليجا
وجريدة
الإ�سبانية،
الربيطانية
التليجراف
�أكد فيه �أن الفوز بلقبني
متتاليني يف دوري الأبطال
�سيكون رائعا.

فوزي غالم ل�صالح �أحد الناديني
الإجنليزيني ت�شيل�سي �أو مان�ش�سرت
يونايتد ،خالل فرتة االنتقاالت

ال�صيفية القادمة.
وقالت �إذاعة " "Crcالإيطالية،
�إن عر�ضي البلوز وال�شياطني
احلمر ،هما الأكرث جدية مقارنة
بعرو�ض الأندية الأخرى على غرار
ريال مدريد وبايرن ميونيخ،

بريتنز تت�أهل للدور
الثاين يف ك�أ�س
بوجوتا للتن�س

ت�أهلت الهولندية كيكي بريتنز
امل�صنفة الأوىل� ،إىل الدور الثاين يف
مناف�سات ك�أ�س بوجوتا للتن�س لل�سيدات
الثالثاء املا�ضي.

و�أ�شارت الإذاعة �إىل �أن مدافع
ت�شيل�سي الفرن�سي كورت زوما قال
يف ت�رصيح للإذاعة� ،إن الالعب

الوحيد الذي يتمنى اللعب �إىل
جانبه هو اجلزائري فوزي غالم.
و�أ�ضاف املدافع الفرن�سي" :غالم
من بني الالعبني الذين تعرفت
عليهم يف نادي �سانت �إيتيان،
و�أمتنى قدومه �إىل ت�شيل�سي".

ففي الدور الأول للبطولة املقامة يف
كولومبيا ،فازت بريتنز على ال�رصبية
مبجموعتني
�ستويانوفيت�ش
نينا
متتاليتني بواقع  6-4و.6-1
وخرجت الربازيلية بياتري�س حداد

انت�صارا
قطع يوتا جاز �سل�سلة من 14
ً
متتال ًيا جلولدن �ستيت واريورز وتغلب
عليه يف عقر داره  99 / 105الثالثاء
املا�ضي �ضمن مناف�سات دوري كرة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني.
و�سجل جورج هيل  20نقطة و�أ�ضاف
ّ
زميله رودي جوبرت  17نقطة و18
متابعة ليوتا جاز  ،ليح�سم الفريق
املباراة بفارق  6نقاط يف النهاية.
وعلى اجلانب الآخر� ،سجل �ستيفن
كيوري  28نقطة لواريورز قبل �أن
يخرج رفقة عدد من العنا�رص الأ�سا�سية
بالفريق يف الربع الرابع  ،للراحة ،
حيث ح�سم الفريق بالفعل موقعه يف
�صدارة الت�صنيف بالأدوار الفا�صلة (بالي
�أوف).
ويف مباريات �أخرى  ،تغلب بورتالند
تريل بليزرز على �سان �أنطونيو �سبريز
 98 / 99ولو�س �أجنلو�س كليربز على
هيو�سنت روكت�س  96 / 125ووا�شنطن
ويزاردز على م�ضيفه ديرتويت بي�ستونز
 101 / 105وميلواكي بك�س على
ت�شارلوت هورينت�س . 79 / 89
كذلك تغلب �شيكاغو بولز على �أورالندو
ماجيك  75 / 122وميامي هيت على
كليفالند كافالريز حامل اللقب / 124
 121بعد وقت �إ�ضايف وبو�سطن �سلتيك�س
على بروكلني نت�س  105 / 114و�إنديانا
بي�رسز على م�ضيفه فيالدلفيا �سيفنتي
�سيك�رسز . 111 / 120
من البطولة بخ�سارتها �أمام فريونيكا
كيبيدي رويج من باراجواي مبجموعتني
لواحدة بواقع  2-6و 6-3و.6-4
و�صعدت البولندية ماجدا لينيت
امل�صنفة اخلام�سة اىل الدور الثاين
بفوزها على الأرجنتينية ناديا
بودورو�سكا  6-1و.6-3
وودعت الرو�سية ايكاترينا الك�سندروفا
امل�صنفة ال�سابعة البطولة بخ�سارتها
امام االيطالية �سارة ايراين بنتيجة 6-2
و.6-4
وفازت ال�سلوفينية داليال ياكوبوفيت�ش
على الأمريكية ايرينا فالكوين 6-2
و.6-4
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برعاية اللجنة االوملبية الدولية

طواف ارتريا الدويل .. 2017ر�ؤى و�أبـــــــــــــــــــــــــــعاد لفتة ت�شجيعية لنجوم االرتريني يف دورة ريو االوملبية

ت�ضع العديد من الدول والبلدان ميزانيات
�ضخمة وتخ�ص�ص الكثري من املن�رصفات
بهدف �إجناح البطوالت الريا�ضية التي
ت�ست�ضيفها وجتيي�ش طاقات ب�رشية
هائلة من منظمني واداريني واخرين ،
لل�سهر على �إخراج الفعاليات الريا�ضية
بحلة راقية وب�إيجابيات الحت�صى والتعد.
هذا الو�ضع هو مايتج�سد حاليا بحذافريه
يف الريا�ضة االرترية التي ت�ستعد ملولود
جديد من طواف ارتريا الدويل � ،سيكون
تاريخ ميالده (ال�سبت  15ابريل )2017
 ،و�سيحمل ا�سم (طواف ال�صداقة
والقدرة).
وقبل �أيام قليلة عن انطالق طواف ارتريا
للدراجات الهوائية يعكف القائمون على
امل�رشوع (طواف ارتريا الدويل)  ،من
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة واالحتاد
العام للدراجات الهوائية واجلهات االخرى
ذات ال�صلة  ،بالعمل كخلية نحل يف ن�شاط
دائم من خالل و�ضع اللم�سات االخرية
و�إكمال كافة التجهيزات واملتطلبات
الالزمة.
ويق�صد االحتاد العام للدراجات الهوائية
 ،الكثري من االهداف والغايات من خالل
تنظيم الن�سخة اجلديد من الطواف
ال�سنوي  ،و�سنحاول يف ال�سطور التالية
�إلقاء ال�ضوء على  5نقاط بارزة من هذه
املكت�سبات املنتظرة والتي ترتاوح
مابني فوائد تنظيمية وريا�ضية �إىل منافع
�سياحية و�أهداف �أخرى.
الت�صنيف القاري..والنقاط املرجوة
لعل من االهداف الكربى التي يعول عليها
ال�شارع الريا�ضي من تنظيم طواف ارتريا
الدويل لعام  ، 2017يتمثل يف حتقيق
منتخبنا الوطني االول ر�صيد نقاطي كبري
يف �رصاعه القاري العتالء ت�صنيف االحتاد
الدويل للدراجات الهوائية ( )UCIالذي
يتيح مبوجبه املنتخبات االوىل قاريا
للم�شاركة بكثافة يف مونديال العامل
والدورات االوملبية.
وي�ضع املنتخب الوطني بقيادة املدرب
الدائم �سام�سوم �سلمون االمال العري�ضة
لتحقيق جناحات جمة يف من�صات التتويج
توازي نظرياتها يف االعوام املا�ضية ،
واقتنا�ص �أكرب عدد ممكن من النقاط
يف معقله وهي التي �ست�ؤهله ملوا�صلة
�صدارته للت�صنيف القاري للمنتخبات
الذي �أ�صدره االحتاد الدويل للعبة يف
الثاين من ابريل احلايل.
ويرتبع منتخبنا الوطني على املركز يف
الرتتيب العام ملنتخبات الرجال بفارق
مقبول عن املنتخب املغربي الثاين والذي
يخو�ض هو االخر طواف املغرب الدويل
على �أر�ضه وامام جماهريه .
وعلى ال�صعيد الفردي يت�سلح منتخبنا
الوطني بدراجني يتناف�سون بقوة على
�صدارة الرتتيب العام للفردي التي
يحتلها الدراج اجلنوب افريقي (بطل

افريقيا) ويليام �سميث  ،لذلك �سيكون
لزاما على الدراجني االرتريني اال�ستفادة
من عاملي االر�ض واجلمهور وحتقيق
العالمة الكاملة من اجل تعزيز مكانتهم
يف ريادة القارة ال�سمراء لعام �أخر بعد تلك
النجاحات التي ظفر بها منتخبنا الوطني
يف ال�سنوات املا�ضية على هذا ال�صعيد ،
و�أخرها عرب ت�سفوم عقباماريام.
اجلذب ال�سياحي الهام
�شكل طواف ارتريا للدراجات عرب ن�سخه
املا�ضية حمطة ريا�ضية مهمة وحدثا بارزا
تناقلته و�سائل الإعالم العاملية  ،كا�شفة
تاريخ ارتريا ال�ضارب بجذوره يف ثنايا
التاريخ الإن�ساين اخلالد وناقلة جانبا من
كنوز الطبيعية واجليولوجية وما متتلكه
من مقومات �سياحية ومنجزات تنموية
حتققت عرب ال�سواعد االرترية.
وميثل الطواف نافذة حقيقية للرتويج
�سياحيا ب�أ�سلوب احرتايف من خالل
وجود عدد من الريا�ضيني االجانب
من (ريا�ضيني ومدربني و�صحفيني
) قادمني من خمتلف قارات العامل
للم�شاركة يف احلدث الريا�ضي البارز يف
جمال ريا�ضة الدراجات ونقله للعامل،
ويعترب �أحد القنوات املهمة يف التعريف
باملقومات الطبيعية واحل�ضارية
والتاريخية والرتاثية  ،وتنوع الت�ضاري�س
بني ال�سهول والأودية واجلبال  ،ناهيك
عن طبيعة ال�شعب االرتري امل�ضياف
الذي ي�ستقبل امل�شاركني باحلفاوة
والرتحيب ،وذلك من خالل املراحل التي
ت�صاحب هذا ال�سباق.
الطواف الذي �إنطلقت �شعلته يف
اربعينيات القرن الع�رشين يعترب من
الإرث الرتاثي والثقايف للبالد  ،لذا وجب
االفتخار به والقيام بكل ما يلزم ل�ضمان
دميومته وا�ستمراريته  ،ومن واجب كل
اجلهات ا�ستثمار هذا احلدث ا�ستثمارا
جيدا من اجل �إبراز البالد يف �أبهى منظر
لدى العامل
جلب �أجواء البطالت العاملية للبالد
ال�شك �أن منافع وفوائد املنتخبات والفرق
االرترية بارزة ب�شكل كبري من خالل هذا
الطواف  ،لكن امل�ستفيد االخر �سيكون
الدراجني ال�شباب واملواهب النا�شئة
التي تتواجد يف ربوع البالد ومن �أق�صاها
اىل �أدناها .
حيث من املفرت�ض �أن تتقد ب�ؤرة املناف�سة
بني الفرق امل�شاركة يف البطولة والتي
تت�سلح بنجوم وازنني لهم الباع واخلربة
الطويلة يف امل�ضامري العاملية والقارية يف
ان واحد  ،وهو ما�سي�شكل فر�صة التفوت
امام عن�رص ال�شباب ملتابعة �أخر التقنيات
واخلطط الفنية والتجهيزات الريا�ضية
احلديثة التي تتميز بها هذه الفرق .
ولذلك ف�إن ا�ستجالب مثل هذه الفرق
واملنتخبات للم�شاركة يف الطواف تعترب

خطوة �إيجابية  ،من �ش�أنها �أن تو�سع من
�آفاق الدراجني واملنظمني و�أن تبني
الكثري من املعرفة واخلربة حمليا ً.
جنوم الغد يتطلعون لالن�ضمام �إىل املناف�سة
ديدن املنتخب الوطني يف الن�سخ
وامل�شاركات املا�ضية بطواف ارتريا
الدويل  ،هو االعتماد والرتكيز على عنا�رص
ال�شباب واملواهب اجلديدة التي ت�صقل
نف�سها يف بوتقة اال�ستحقاق ويف مواجهة
جنوم اللعبة امل�شاركني يف الطواف ،
ويف هذه الن�سخة لن يكون الو�ضع مغايرا
فالفرق االرترية امل�شاركة يف البطولة
�ستت�سلح بقائمة من الدراجني ال�صاعدين
الذين ظلوا يبدعون يف املحافل الداخلية.
و�شهدت ن�سخة العام املا�ضي تقدمي
بع�ض عنا�رص الفريق الوطني للدراجات
�أوراق �إعتمادها للقاعدة اجلماهريية
ب�صورة مبهرة  ،وذلك بعد ان �ساهموا
ب�شكل فعال يف حتقيق نتائج مهمة خالل
خمتلف املراحل وتعزيز الر�صيد النقاطي
للمنتخب الوطني يف فئة (دون  23عاما).
�إ�شعاع الطواف ي�شمل الدول املجاورة
�أثبتت البالد يف ال�سنوات الأخرية قدرة
ا�ستثنائية و مرافق متميزة ال�ست�ضافة
طواف ارتريا الدويل .ويف ال�سنوات املا�ضية
�ساهمت البالد من وراء هذه اال�ست�ضافة يف
�إقامة و�سيلة االت�صال وتعزيز العالقات
بني الدول وال�شعوب املختلفة .
ريا�ضة الدراجات الهوائية كما هو معلوم
تتمتع بتاريخ طويل يف ارتريا � ،إذ تعود
جذور هذه الريا�ضة اىل مرحلة اال�ستعمار
االيطايل  ،وبعده �أ�صبحت لعبة �شعبية يف
املقام االول  ،و�ساهم تنظيم طواف ارتريا
الدويل يف ن�رش ثقافة الريا�ضة اىل الدول
والبلدان املجاورة  ،وت�أتي يف مقدمتها
جمهورية ال�سودان ال�شقيقة التي كانت
ومازالت الرقم ( )1يف قائمة املنتخبات
والفرق املدعوة للم�شاركة يف احلدث
ال�سنوي.
هذه امل�شاركة وعلى الرغم من عدم
حتقيقها النتائج وامل�ستويات املتقدمة
حتى اللحظة  ،اال انها تت�سم باهمية بالغة ،
وتنبع هذه االهمية من ناحية م�ساهمتها يف
التعريف بريا�ضة الدراجات الهوائية على
�صعيد �أو�سع والتي مل تنال االهتمام حتى
االن على الرغم من ت�أ�سي�س االحتاد العام
للدراجات الهوائية يف عام .1974
ويعي�ش املنتخب ال�سوداين مرحلة
�إنتقالية يف الوقت الراهن  ،حيث يقدم
م�ستويات متطورة من حني لأخر وي�سعى
دراجوه اىل تعزيز م�ستوياتهم الفنية
بف�ضل امل�شاركات املتتالية يف طواف
ارتريا  ،وحتت قيادة املدير الفني االرتري
الكابنت /حممد �رساج  ،وخري دليل على
ذلك املناف�سة التي قدمها الفريق يف
بطولة افريقيا للدراجات الهوائية االخرية
التي اقيمت مب�رص.

ت�سلم الريا�ضيني االرتريني الدروع
املر�سلة من اللجنة االوملبية الدولية ،
يف حفل �أقيم يف الثامن من ابريل احلايل
مبقر مفو�ضية الثقافة والريا�ضة .
ويف املرا�سم التي ح�رضها كبار م�س�ؤويل
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة يتقدمهم
ال�سفري  /زمدي تخلي واللجنة االوملبية
االرترية � ،سلمت جمموعة من "تلبيب
االوملبياد" للريا�ضيني االرتريني الذين
�شاركوا يف دورية االلعاب االوملبية
االخرية التي ا�ست�ضافتها ريو دي جانيريو
الربازيلية عام 2016م.
ويف الكلمة التي �ألقاها باملنا�سبة
� ،أ�شاد مفو�ض مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة ال�سفري /زمدي
تخلي بالريا�ضيني امل�شاركني
يف االلعاب االوملبية وبالوجه
الطيب الذي ظهروا به يف
املناف�سة والنتائج التي حققوها

التي �ستلعب دوا هاما يف توارث االجيال
وال�شباب.
بدوره � ،رصح رئي�س اللجنة االوملبية
االرترية حماري ت�سفاي ب�أن اخلطوة تندرج
يف �إطار توجه اللجنة االوملبية الدولية
ملنح االهمية والت�رشيف للريا�ضيني
امل�شاركني يف الدورة االوملبية االخرية.

على هام�ش مباريات الدوي العا�صمي للكرة

املوج االحمر يوا�صل عودته القوية ويكت�سح �سقن

�إ�ست�ضاف �إ�ستاد ا�سمرا الدويل يوم
الثالثاء املا�ضي  ،مواجهتني من العيار
الثقيل جمعت االوىل بني البحراالحمر
ومناف�سه فريق �سقن للبناء  ،بينما كان
اللقاء الثاين قمة القاع ودار بني اخريا
وعداقاحمو�س.
عند الثانية ظهرا � ،إنطلقت مواجهة
اخريا وعداقاحمو�س وكالهما طاحما اىل
حتقيق االنت�صار وتوديع املراكز اخللفية
للرتتيب العام  ،حيث جنح عداقاحمو�س يف
اخذ اال�سبقية بوا�سطة الالعب بنيام جمور
بعد مرور  13دقيقة فقط عن �إنطالقة
�صافرة احلكم االوىل  ،قبل �أن ي�ضاعف
الالعب مت�سقن هيلي النتيجة يف الدقيقة
( )52لفريقه عداقاحمو�س ويزيد من
�أوجاع اخريا الذي تعر�ض للنق�ص العددي
بعد طرد العبه برخت تخلو.
وقبل  16دقيقة من النهاية  ،ب�صم

الالعب يو�سيف رزين على الهدف الثالث
لفريقه عداقاحمو�س ويهدي النقاط
الثالث لفريقه.
هذا ويف اللقاء الثاين  ،وا�صل
البحراالحمر عودته ال�صاروخية وق�سى
على مناف�سه فريق �سقن للبناء بثالثية
بي�ضاء.
وبعد �شوط �أول �سلبي النتيجة  ،حقق
البحراالحمر املبتغى واهتدى ل�شباك �سقن
بالهدف االول الذي جاء بخطاء عك�سي من
قبل الالعب كفلي ماريام ايوب الذي
�أدخل الكرة ل�شباك مرماه بحلول الدقيقة
الثمانني.
و�ساهم هذا الهدف يف �إنهيار دفاعات
�سقن التي تلقى �شباكها هدفني
متتاليني ومت�أخرين بوا�سطة املت�ألق
موائيل ت�سفاي يف الدقيقتني ()89،90
على الرتتيب.

اختبار �صعب لل�شياطني احلمر

يونايتد يريد العودة من ار�ض اندرخلت بنقاط الفوز

يتطلع مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي اىل
موا�صلة تقدمه يف بطولة الدوري االوروبي
لكرة القدم "يوروبا ليغ" عندما يحل �ضيفا
على اندرخلت البلجيكي اليوم اخلمي�س يف
ذهاب ربع النهائي.
ويف املباريات االخرى ،يلعب اياك�س
ام�سرتدام الهولندي مع �شالكه االملاين،
و�سلتا فيغو اال�سباين مع غنك البلجيكي،
وليون الفرن�سي مع ب�شيكتا�ش الرتكي.
ويعقد "ال�شياطني احلمر" �آماال كبرية
على هذه امل�سابقة القارية لكون التتويج
بلقبها �سيكون مدخال اىل م�سابقة دوري
ابطال اوروبا املو�سم املقبل (لبطل
الدوري االوروبي مقعد تلقائي يف دوري
الأبطال) ،يف ظل املناف�سة القوية التي
ي�شهدها الدوري االنكليزي على املراكز
امل�ؤهلة اىل امل�سابقة القارية العريقة
(توتنهام ومان�ش�سرت �سيتي وليفربول
وار�سنال) ف�ضال عن ت�شل�سي املت�صدر.
ويف حال تتويجه� ،سين�ضم مان�ش�سرت
يونايتد اىل جمموعة من الأندية التي
احرزت البطوالت االوروبية الثالث،
وهي دوري االبطال ويوروبا ليغ وك�أ�س

الك�ؤو�س االوروبية.
ومن املحتمل �أن يعود االكوادوري
انطونيو فالن�سيا واحلار�س اال�سباين
دافيد دي خيا من اال�صابة ،مع �أن املدرب
الربتغايل جوزيه مورينيو قد يبقي على
احلار�س االرجنتيني �سريخيو رومريو بعد
ت�ألقه يف املباريات االخرية .و�سيبقى واين
روين واال�سباين خوان ماتا وفيل جونوز
وكري�س �سمولينغ على مقاعد البدالء.
ويخو�ض ليون اخبارا �صعبا �أمام �ضيفه
ب�شيكتا�ش الرتكي.
ويواجه اياك�س ام�سرتدام �شالكه �ساعيا
اىل موا�صلة م�شواره يف البطولة.
ويف املواجهة الرابعة ،يلعب �سلتا
فيغو مع غنت البلجيكي الذي ت�أهل على
ح�ساب مواطنه غنت (الغانتواز) بالفوز
عليه  5-2ذهابا وتعادله معه  1-1ايابا،
و�سلتا فيغو املمثل الوحيد لكرة القدم
اال�سبانية يف ربع النهائي بفوزه على
كرا�سنودور الرو�سي  2-1ذهابا و2-
�صفر ايابا.
وتقام مباريات االياب يف  20ابريل
اجلاري.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ا�صطباحة

بارنتو يف الذاكرة!!!
يوم الأحد املا�ضي كان يل �رشف التجوال يف مدينة بارنتو حا�رضة
�إقليم القا�ش بركة م�ستغ ً
ال فر�صة توقف الب�ص الذي كان يغلنا من
�أ�سمرا اىل العا�صمة �أ�سمرا ملدة �ساعتني يف قلب املدينة �إنفاذ ًا لأوامر
�رشطة املرور التي او�ضحت ل�سائقي الب�صات وامل�سافرين ب�أن التوقف
ماهو �إال لإعطاء فر�صة لإكتمال �أعمال النفري اجلماعي التي كان ينفذها
ال�شعب يف �صيانة الطريق بني بارنتو ومنطقة "حمجي" .
وبالفعل كان �شعوري وانا �إ�ستمع لتلك التوجيهات ال�صادرة من
�رشطة املرورممزوج ًا باحل�رسة وال�رسور  ,احل�رسة على التاخري من
جهة ,ومن جهة اخرى الفرحة بتلك الفر�صة التي اتيحت يل للتجوال
يف �شوارع هذه املدينة التي طاملا مررت بها طوال ال�سنوات املا�ضية
دون توقف وانا �أ�شعر بنوع من الت�أنيب ل�ضمريي الذي كان يقول يل
ماهذا اجلفاء ملدينة كنت ترتدد عليها يف املا�ضي كل �شهر او حتى كل
ا�سبوع ,ولكنني كنت �أرد على نف�سي قائ ً
ال �سي�أتي ذلك اليوم الذي
�أويف فيه هذه املدينة حقها .
بارنتو  ...مدينة جتمع بني عبق املا�ضي وجمال احلا�رض,,,التجول
يف طرقاتها يجعلك حت�س بانك تغو�ص يف معامل مدينة حتمل بني
طياتها �إرث ًا اليزال يحتاج اىل املزيد من البحث والتنقيب...بارنتو
..هي املدينة التي �شهدت بدايات الكفاح امل�سلح بحكم تواجدها و�سط
�إقليم القا�ش بركة الذي �أطلقت ال�رشارة االوىل �ضد امل�ستعمر يف جباله
ووديانه و�سهوله ...لي�س هذا فح�سب فقد كانت بارنتو م�رسح ًا حل�سم
الغزاة �إبان غزوات جي�ش الوياين الذي ظن بان بارنتو �ست�ستكني
له وتعلن الوالء والطاعة لقواته,,,ولكن هيهات ان يحدث ذلك
فقد �إن�سحب منها العدو مك�سور ًا وهو يجرجر ازيال الهزمية والعار
اىل حيثما �أتى ,حتت ت�أثري �رضبات �أبناءها الأ�شاو�س لتعود بارنتو
جمدد ًا اىل ح�ضن الوطن وت�شق طريقها نحو �أفاق التطور والنماء عرب
برامج �إعادة الإعمار التي ظلت تنتظم كافة �أرجاءها ...وهاهي اليوم
تتمتع بالعديد من املرافق اخلدمية التي تقدم خدماتها للمواطنني من
�صحة وتعليم ومياه ...الخ.
ومبا انني كنت معلم ًا بذلك الإقليم لعدة �سنوات فقد ف�ضلت ان ا�سجل
زيارة لإحدى مدار�س املدينة حتى �أتعرف على م�ستوى التطور الذي
بلغته خدمات التعليم فيها ,فكانت وجهتي اىل مدر�سة الوحدة وكلي
امل ان �أجد بع�ض رفاق مهنتي ال�سابقة حتى �أ�أخذ معهم ق�سط ًا من
الراحة ون�ستعيد �سويا بع�ض ذكريات املا�ضي ,وحينما �إقرتبت من
املدر�سة وجدت �سور ًا متوا�ضع ًا يحيط بها,فقلت يف قرارة نف�سي �إنه
عمل جيد ان حتاط املدر�سة ب�سور يقيها ويحفظها من تغول املارة
كما كان يحدث يف ال�سابق ولكنني الحظت ب�أن م�ساحة كبرية من
املدر�سة التزال خارج نطاق ال�سور املعد ح�سب علمي بالإمكانيات
الذاتية ,وحينها كم متنيت من اجلهات املعنية ان تبذل ق�صارى
جهدها لت�سوير املدر�سة ب�سورحديث يتمتع باملوا�صفات املطلوبة
...وي�ضم كل امل�ساحة املخ�ص�صة لها ,الن ذلك بالتاكيد �سي�ساهم يف
توفري البيئة املالءمة للطالب �سواء يف جمال التح�صيل االكادميي �أو
ممار�سة الأن�شطة امل�صاحبة للدرا�سة كالريا�ضة والثقافة وغريها .
لقد كانت زيارتي للمدر�سة حمطة مهمة يف جولتي داخل املدينة
,وكم �أ�سعدين ذلك الرتحاب وتلك احلفاوة التي �إ�ستقبلني بها مدير
املدر�سة الفا�ضل والأ�ساتذة االجالء الذين كانوا برفقته �أثناء قدومي
,فقد اح�س�ست وانا انظر اىل ذلك التعامل الراقي فيما بينهم بانهم
يقومون بالفعل بتحمل م�س�ؤولية تعليم الن�شئ على اكمل وجه وانهم
نعم القدوة لتلك الأجيال التي ترتبي على ايديهم...فتمنيت من
دواخلي وانا اودعهم ان يوفقهم املوىل عزوجل يف �أداء وجتويد املهمة
الكبرية امللقاة على عاتقهم.
و�أخري ًا وعندما حانت �ساعة مغادرة املدينة �سارعت بالتوجه اىل
املوقف واللحاق بجموع امل�سافرين الذين تب�ؤاوا مقاعدهم على �أمل
موا�صلة ال�سفر....وبالفعل غادرت مدينة بارنتو ال�شاخمة وانا �ألقي
عليها نظرة الوداع على امل اللقاء مرة اخرى يف مقبل الأيام.

عامل كندي ي�صنع �أذنا ب�شرية من التفاح

يعمل العامل الكندي اندرو
بيلينغ ،على تطوير بحث
جديد ميكن عن طريقه ا�ستخدام
التفاح لزراعة �أجزاء من ج�سم
الإن�سان وخا�صة الآذان.
و�أو�ضح بيلينغ �أن " البحث
يتمثل يف �صنع �أذن ب�رشية
باالعتماد على خاليا م�أخوذة

ً
امر�أة تنجب طفال بر�أ�سني
وثالثة �أذرع

�أ�صيب الأطباء يف الهند بالده�شة،
بعد �أن �أجنبت �سيدة ع�رشينية طف ًال
بر�أ�سني وثالثة �أذرع ،بعد �أن كانت
تتوقع �أن تنجب طفلني تو�أم بحالة
�صحية جيدة.
وكان ثمانية من الأطباء يف
م�ست�شفى مقاطعة املهامتا غاندي
قد �سارعوا �إىل غرفة العمليات
ال�شهر املا�ضي ،للم�ساعدة يف
توليد �شابانا خاتون ( 23عام ًا)
بعملية قي�رصية ،وكان املفاج�أة
عندما و�ضعت طفلني ملت�صقني
بر�أ�سني وثالثة �أذرع ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.
وقال الدكتور بو�شبا بافايا
الذي قاد فريق اجلراحني خالل
العملية "مبا �أن عملية الوالدة مل
تكن طبيعية ،مت ت�شكيل فريق من
� 8أطباء للم�ساعدة يف الوالدة،
ومت نقل الطفل بعد ذلك �إىل غرفة
العناية املركزة ،ولكنه بقي على
قيد احلياة لب�ضع �ساعات فقط".
وت�أتي والدة هذا الطفل بعد
�أ�سبوع فقط من والدة طفلة يف الهند
قلبها ينب�ض خارج ج�سدها ،وذلك
بعد �أن �أهملت والدتها الفح�ص
الطبي وال�صور ال�شعاعية طوال
فرتة احلمل ،ولي�س من املعروف
بعد �إن كانت الطفلة �ستنجو بهذه
احلالة النادرة.
من التفاح ،وهذه الأذن ال ميكنها
ال�سماع كما الأذن الب�رشية لكنها
حتمل نف�س الهيكل واخلاليا
الب�رشية".
وتكمن �أهمية البحث يف �أن
التفاح غري مكلف باملقارنة مع
الطرق الأخرى املعتمدة يف زراعة
الأع�ضاء الب�رشية .ويعتمد بيلينغ
يف بحثه على تقنية متزج بني
التكنلوجيا والبيولوجيا ،وتعرف
با�سم "البيولوجيا الت�شاركية".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

" تعر�ض جن�سية بالدهامقابل زواجها
ت�سببت امر�أةٌ �أمريكية ترتدي
ٍ
زفاف يف �إثارة �ضجة عارمة
ثوب
ب�سوق الزواج يف �شنغهاي مبيدان
ال�شعب ،وذلك بعر�ضها اجلن�سية
الأمريكية لأعلى ُمزايد.
مل يكن وا�ضح ًا مدى جدية
املر�أة فيما يتعلق برغبتها يف
ٍ
خاطب ثري .ونُ �رشت
العثور على
ٍ
بح�شد من الآباء
�صورةٌ لها وهي حماط ٌة
زوج منا�سب لأبنائهم
الذين يبحثون عن ٍ
�أو بناتهم على موقع " "Weiboليلة
ال�سبت 4 ،مار�س  ،ونقلت ال�صورة
جملة "تامي �أوت �شنغهاي" عن املوقع.
ً
الفتة
وو�سط احل�شد ،حملت املر�أة
باللغتني الإنكليزية وال�صينية مكتوب ًا
ُ
"املزايد الأعلى �سيح�صل على
عليها:
اجلن�سية الأمريكية من خالل الزواج
لوحت �أي�ض ًا بجواز �سفرها
بي" ،بينما َّ
الأمريكي على ما يبدو لإثبات �صحة
ادعاءاتها.
وعلق �أحد م�ستخدمي موقع ""Weibo
على ال�صورة قائالً" :اللعنة ،يبدو � َّأن
�إباحة البغاء �أ�صبحت م�س�ألة وقت".
م�ستخدم �آخر قائالً" :بد�أ النا�س
وعلق
ٌ

من املقاطعات الأخرى يف فعل ذلك
ٍ
فرتة طويلة؛ للح�صول على
الأمر منذ
� ٍ
إقامة يف �شنغهاي �أو بكني".
ِ
"عليك اللعنة".
و�أ�ضاف �آخر قائالً:
وال يت�ضح ما �إذا كان قد �أقبل � ٌأي من
املزايدين بال�سوق على عر�ض املر�أة،
ورمبا كان ينبغي لها عر�ض نف�سها يف
بع�ض املقاطعات الأكرث فقر ًا بال�صني،
حيث و�صل ثمن العرو�س �إىل � 200ألف
يوان.
على �أية حال ،ويف حني �أن جواز
أمر مغرٍ  ،ف� َّإن هذه
ال�سفر الأمريكي � ٌ
ً
مقارنة
املر�أة ال متثل عر�ض ًا مغري ًا
باملمثلة امل�رسحية التي زارت �سوق
الزواج العام املا�ضي ،والتي كانت
تبلغ من العمر  77عام ًا ومتتلك منز ًال
يف لندن.

برجك اليوم!..

برج احلمل  /تنهي عم ًال جامعي ًا تنال على
�أثره عالمة عالية ت�ستحق عليها تنويه ًا
وتهنئة .ال تكن مرتدد ًا يف ما يتعلق
باالهتمام بال�رشيك ،فهو مالذك الأخري يف
امللمات وامل�صاعب.
ّ
برج الثور /تبد�أ هذا اليوم ب�إجراء تغيريات
�إيجابية وت�صحيحات مادية ،وت�سعى لتطوير معارفك العلمية.
تظهر له بدورك االهتمام الكايف ،وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.
ال ت�ستخف بالن�صيحة التي قد يقدمها �إليك احد اال�صدقاء ،ا�سرتح بع�ض ال�شيء ،وجتنب
ال�صخب وال�ضغوط اليومية.
برج اجلوزاء�/ضع نف�سك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما �أنت قادر عليه حني تقرر
الن�رص.
قد تتلقى دعم ًا�أو ت�ستفيد من و�ضع جيد له .يكون مزاجك رائق ًا وتبدو �أكرث انفتاح ًا وقدرة
على تبادل الر�أي.
ّ
وتخف ال�ضغوط وي�صبح اللقاء �أ�سهل من ال�سابق ،تتمتع
برج ال�رسطان/ت�ستعيد حما�ستك
بثقة عالية بالنف�س وتقرر �إدخال تعديل منا�سب على حياتك ،فتتخذ هذه الأخرية طابع ًا
خمتلف ًا جمي ًال ومميز ًا.
مطلوب اعتماد االعتدال خالل هذا اليوم يف جميع �أمورك ال�شخ�صية وال�صحية واالبتعاد
عن الأجواء واحلفاظ على برودة �أع�صابك قدررر امل�ستطاع.
بتح�سن ملمو�س ،ذلك لغياب املعاك�سات الرئي�سة ،تف�سح
برج اال�سد /تب�رش الأو�ضاع
ّ
لك الظروف يف املجال لإجناح م�ساعيك ولإثبات احل�ضور وت�ستعيد �شه ّيتك على احلياة.
تتخلى قلي ًال عن موقفك العدائي جتاه بع�ض الأمور ،و�أن ت�أخذ احلياة ب�صورة �أكرث مرح ًا
وت�ساه ًال.القلق ي�ؤثر يف حياتك ال�صحية والنف�سية وكرثة اجللو�س ت�سبب لك �آالم ًا يف
الظهر.
برج العذراء /تتيح لك الظروف التعبري ب�سهولة وطالقة عن خمتلف �آرائك ومن دون
حرج �أو�إرباك .معظم الآالم التي تعانيها تعود �إىل �أ�سباب نف�سية� ،أنت بحاجة �إىل الراحة
فقط.
برج امليزان/عد �إىل �صوابك يف ما يتعلق ببع�ض الأمور املهنية ،ال تفقد اتزانك وال حتاول
�أن تفر�ض هيمنتك على الآخرين ،كن عاق ًال ،وادر�س الأمور بهدوء .
ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب اجلميع يف �أن يكونوا معه يف احلفالت احللوة .
برج العقرب  /خ ّفف النمط وال تبادر اىل �شيء وانتبه من حرق املراحل �أو من خيبة
وتراجعّ � ،إياك واال�صطدام ب�أحدهم .
تنعم بنهاية يوم �سعيد بعدما �أم�ضيت �أوقات ًا م�سلية برفقة الأ�صدقاء والعائلة و�أن�ستك
م�شاغلك لبع�ض الوقت
برج القو�س /جتد نف�سك يف موقع الرابح ويت�ضح لك �أنك حققت انت�صارات متعددة ،وهذا
ما يزيدك حما�سة وثقة بالنف�س .
�أنت قليل ال�صرب وقا�سي القلب ومتيل �إىل �إثارة العدائية والتوتّ ر �أينما حللت .وهذا ما
ي�سبب �إحراج ًا لل�رشيك معظم الأحيان .
برج اجلدي  /قد تتاح لك فر�صة ا�ستثنائية لقلب الأمور مل�صلحتك ،فتبدو ال�ش�ؤون املهنية
مهمة جد ًا.
مينحك احلظ قدرة مهمة على حتقيق التقارب مع الزوج ،و�إذا كنت عازب ًا يكون احلب يف
مقدمة اهتماماتك وقد تقع يف �شباكه بجنون .
برج الدلو  /لن ترت ّدد يف توجيه املالحظات اجلارحة ،ت�شت ّد ال�ضغوط وربمّ ا ت�ضطر �إىل
�إهمال عملك واالهتمام ب�أحد �أفراد العائلة �أوالقيام بور�شة ت�صليحات مكلفة .
تركز على العالقات االجتماعية وخ�صو�ص ًا مع �أ�شخا�ص من املحيط نف�سه حني تتبادلون
الآراء والأفكار عن اخلري جلميعكم .
برج احلوت  /بريق �أمل يطل من خلف حجاب االنتظار ،كن واثقا ب�أن ال �شيء يقدر على
احلط من املعنويات املرتفعة مهما حاول �أ�صحاب النيات ال�سيئة �إيقاعك يف �رشكهم .
حتتاج �إىل ر�ضا ال �سيما �أنك مرحلة حا�سمة يف حياتك معه .
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