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

جمل�س الوزراء يف اجتماعه
بحث تطوير خدمات التعليم والنقل و االو�ضاع ال�سيا�سية واالمنية باملنطقة والن�شاطات الدبلوما�سية املوازية

عقد جمل�س الوزراء اجتماعه
ام�س اجلمعة الثالث ع�رش من
ابريل بقاعة هقر با�سمرا.
وبحث املجل�س يف اوىل اجندته،
الورقة التي قدمها وزير التعليم
ال�سيد�/سمري ر�ؤ�سوم ،لتقييم
اال�ستثمار الذي جرى يف ال�سنوات
ال�ستة والع�رشين املا�ضية
لتحقيق خدمات تعليمية جيدة
ونتائجها  ،واملميزات والق�صور.
باال�ضافة اىل اخلطة التعليمية
للفرتة القادمة.
وبينت ورقة وزارة التعليم
عن �رصف اموال كثرية وتوظيف
موارد عينية وب�رشية هائلة
لتطوير اخلدمات التعليمية
املحدودة متدنية الكفاءة والتي
كانت يف عهد اال�ستعمار ،وبذل
جهود كبرية وتخطي مراحل �صعبة
الي�صال اخلدمات املتوازنة لكافة
افراد املجتمع ،مو�ضحة عن
حتقيق تغيري جذري ل�ضمان
ح�صول املواطنني على اخلدمات
التعليمية ،ونتيجة لهذه اجلهود

املهني  ،قد مت تخريج
حوايل  30,000طالب
با�ضافة خريجي هذا
العام.
وا�شارت الورقة اىل
ان�شطةتطويرال�سيا�سات
التعليمية
واخلطط
على
وتنقيحها
مراحل ،والتغيريات
التي حدثت وفوائدها
ومهام ت�أهيل العاملني
يف املجال التعليمي
وتوفري امل�ستلزمات
والتجهيزات التعليمية،
مو�ضحة النواق�ص التي
مت حلها واملجاالت
املحتاجة للتقوية.
وزارة
واعلمت
التعليم جمل�س الوزراء
بان اخلطة التعليمية
اخلم�سية من عام 2018
وحتى  2022املو�ضوعة
ا�ستنادا اىل التقييم
اجلاد الذي ظلت تقوم

فان املدار�س التي كانت عام
 1990/1991من ريا�ض االطفال
واملراحل االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية والفنية  393مدر�سة
و�صلت حاليا الكرث من 1700
مدر�سة ،وان عدد الطالب الذي
كان عددهم بداية اال�ستقالل
 168000بلغ هذا العام الدرا�سي
حوايل  700,000طالب  ،وهذه
االرقام تعك�س اجلهود املبذولة
ل�ضمان توفري التعليم اال�سا�سي،
م�شرية اىل انه ونتيجة جلهود
التو�سع يف الكليات واملدار�س
الفنية واملركز الوطني للتدريب

به منذ عام  2017و�صلت مرحلة
االكتمال.
وذكر جمل�س الوزراء يف
املداوالت التي اجراها،اعتبار
تقييم وزارة التعليم اويل ويحتاج
للتدقيق والتو�سع ،و�أن تقوم
الوزارة بتقييم دقيق لنوعية
التعليم وفعاليته ،وجماالت
عمل القدرات الب�رشية املوجودة
وم�ساهمتها يف التنمية الوطنية،
ومبوجب ذلك يجب تقدمي خطة
القدرات
تبني
ا�سرتاتيجية
الب�رشية املطلوبة لإجناز كافة
برامج التنمية وامل�شاريع ملجل�س
الوزراء قريبا ملناق�شتها.

ودعا املجل�س ملنح االهتمام
الكبري لتنمية ثقافة العمل
والتفاين يف العمل بالتوازي مع
اخلدمات التعليمية.
وتناول جمل�س الوزراء اجندته
الثانية تطورات وحتديات خدمات
النقل الربي والبحري واجلوي.
املوا�صالت
وزير
واو�ضح
واالت�صاالت ال�سيد/ت�سفا�سال�سي
برهاين ،يف التقرير الذي قدمه
ان اجلهود املبذولة لتوفري
املوا�صالت با�سعار منا�سبة يف
كافة ارجاء البالد اظهرت نتائج
م�شهودة ،لكنه يتطلب القيام
با�ستثمار ا�ضايف كبري للو�صول

اىل م�ستوى الكفاءة
املرجوة.
تقرير
وذكر
الوزارة ان عدد
كان
احلافالت
اال�ستقالل
بداية
 257حافلة ،وو�صل
عددها حاليا حوايل
،1800وارتفع عدد
النقل
�شاحنات
من  267الكرث من
.15000
واو�ضح الوزير
انه
ت�سفا�سال�سي
ورغم النمو الكبري،
حتديات
توجد
حتتاج للحل ،وقدم
تفا�صيل الربامج
يتوجب
التي
تنفيذها يف جمال
االدارة والتنظيم
وتوفري قطع الغيار
وبناء حمطات النقل
و�ضمان ال�سالمة

على موا�صلة برامج بناء �شبكة
الطرق التي تربط جميع مناطق
البالد باال�سواق وتو�سيع خدمات
املوا�صالت ،وخلق او�ضاع متكن
ال�شعب من احل�صول على خدمات
موا�صالت جيدة با�سعار منا�سبة.
وو�ضعا يف االعتبار للموقع
اال�سرتاتيجي الرتريا واملميزات
التي مينحها على امل�ستويني
او�ضح
والدويل،
االقليمي
املجل�س بوجوب النظر للم�ستقبل
وتنفيذ عاجل لتح�سني البنية
التحتية وربطها مع دول اجلوار
والعمل على اعداد قدرات ب�رشية
كف�ؤة لإدارة جماالت النقل الربي
والبحري واجلوي.
واخريا بحث جمل�س الوزراء
االو�ضاع ال�سيا�سية واالمنية
للمنطقة والن�شاطات الدبلوما�سية
املوازية.
وقيم جمل�س الوزراء االعمال
الدبلوما�سية اجلارية وتطوراتها
خللق عالقات بناءة مع امريكا
والدول االوروبية وغريها،

وتطوير الطرق من اجل خدمات
نقل برية جيدة.
وا�شار اىل االعمال املنفذة
لتح�سني املوانئ واملرا�سي
واملطارات ،و�رشح او�ضاع املالحة
البحرية واجلوية وخدمات
املوانئ ،واجلهود املبذولة حلل
التحديات املوجودة واخلطوات
التي يتوجب اتخاذها لتطوير
هذا القطاع،.
وقرر جمل�س الوزراء بعد
النقا�شات التي اجراها  ،الت�أكيد
على اهمية تطوير خدمات
النقل الداخلية لدورها يف منو
االقت�صاد والتنمية ،وذلك بالعمل

وناق�ش بتو�سع تطورات االو�ضاع
ال�سيا�سية واالمنية التي حدثت
م�ؤخرا يف منطقتنا.
وبعد مداوالته ب�شان االو�ضاع
الراهنة يف املنطقة ،او�ضح
جمل�س الوزراء ان �سيا�سة
احلكومة االرترية الثابتة التي
التتغري ابدا ،هي خلق مناخ
ال�سالم والتعاون وح�سن اجلوار
بني �شعوب املنطقة ،واكد جمددا
بان ايجاد حل جذري للم�شاكل
املوجودة ت�ستدعي العمل اجلاد
امل�شرتك مع حمبي ال�سالم
والتطور.
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ادارة امني حيلي تدعو لرفع انتاج االلبان

قلوج :تو�سيع الزراعة وفق اال�ساليب احلديثة

قال م�س�ؤول التنمية االقت�صادية يف
مديرية قلوج ال�سيد /دانئيل تولداي
"ان اجلهود متوا�صلة لتو�سيع الزراعة
املتطورة يف املديرية.
واو�ضح عن وجود اكرث من 210
الف هكتار من االرا�ضي الزراعية
يف مديرية قلوج ،وتعمل احلكومة
بار�ساء البنية التحتية الالزمة
لتنمية االرا�ضي البور ،وقد مت توزيع
هكتارين لكل مواطن وتنمية م�ساحة
 100الف هكتار.
وحول او�ضاع املا�شية ،او�ضح،

عن توفري املياه وخدمات البيطرة
للما�شية  ،والقيام باملتابعة لتاليف
االمرا�ض املتنقلة عرب احلدود.
وا�شار اىل ان �سدي قر�ست وبادميت
و 14حفريا كلها ت�سهم يف تطوير
الزراعة املروية ،ا�ضافة اىل م�ساهمة
االرا�ضي املخ�ص�صة للرعي يف م�ساحة
 12الف هكتار  ،يف منو احليوانات
االليفة والربية.
يجدر بالذكر انه يقطن مديرية
قلوج التي تبعد م�سافة حوايل 400
من ا�سمرا  ،حوايل  120الف ن�سمة

ارتفاع م�شاركة املراة يف التعليم يف قحتيالي

قال مدير مدر�سة نور الفجر يف
قحتيالي مبديرية قندع اال�ستاذ /
جمال �صالح ان م�شاركة املراة يف
التعليم يف املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة تعترب اكرب من الرجل
نتيجة حمالت التوعية اجلارية.

واو�ضح لوكالة �إيرينا ان م�شاركة
الطالبات التي و�صلت % 51تنخف�ض
يف املرحلة الثانوية ملختلف
اال�سباب ،مما يتطلب بذل اجلهود
املن�سقة ملعرفة اال�سباب وحلها.
وا�شار اىل ان املكتبة الرقمية التي

بناء املدرجات بالنفري ال�شعبي يف قندع
مت بناء املدرجات يف م�ساحة حوايل
 100هكتار عربالنفري ال�شعبي الذي
ا�ستمر ال�سبوعني يف  12قرية مبديرية
قدنع حتت ا�رشاف خرباء الزراعة.
واو�ضح خبري حماية الرتبة واملياه
ال�سيد /حروي يوهن�س يف االجتماع
الذي عقد لتقييم ان�شطة النفري ،
ان العمل الفعال �شارك فيه 4400
�شخ�ص ،م�شريا اىل ان نق�ص ادوات

العمل وعدم تن�سيق اجلهات املخت�صة
كانت �ضمن اوجه الق�صور.
من جانبه او�ضح املدير العام
لق�سم الزراعة واالرا�ضي يف اقليم
�شمال البحر االحمر ال�سيد /مكئيل
تكئي ان التقييم ي�ساعد للتعرف
على الق�صور والعمل الزالتها وتنفيذ
اعمال مثمرة .ودعا لتعزيز التن�سيق
بني امل�رشفني على العمل واالدارات

يزاولون الزراعة والرعي والتجارة.
ادخلت يف املدر�سة خففت من ا�شكالية
نق�ص الكتب ورفع معرفة الطالب
بالتقانة.
وذكر اع�ضاء جلنة املدر�سة بان
زواج القا�رصات و تدين م�ستوى
املك�شاركةالولياء االمور من امل�صاعب
التعليمية الرئي�سية ،داعية ا حتادي
املر�أة وال�شباب والطلبة وال�رشكاء
االخرين لتقوية التوعية حلل هذه
اال�شكاليات.
وخرباء الزراعة.
وا�شاد مدير مديرية قندع ال�سيد /
عمر يحيى مببادرة ال�سكان  ،داعيا
لو�ضع االعتبار للوقت اثناء ان�شطة
املياه وحماية الرتبة
املياه
واال�رساع يف ت�شييد خزانات املياه
التي انتهت الدرا�سات ب�ش�أنها.
واو�صى امل�شاركون مبوا�صلة العمل
يف القرى املتبقية الهميته الزراعية
واالنتاجية.
يف غ�ضون ذلك يعمل �سكان مدينة
قندع ب�صيانة الطريق الرتابي الذي
جرفته ال�سيول.

�أع�ضاء جمل�س الأمن يزورون بورما وبنغالدي�ش والعراق

يزور �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل
الـ،15يف الفرتة من � 26أبريل �إىل
 2مايو ،كل من بورما وبنغالدي�ش
والعراق ،بح�سب الأمم املتحدة.
وي�سعى جمل�س الأمن منذ �أ�شهر عدة
فر 700
�إىل تنظيم زيارة لبورما حيث ّ
�ألف من الروهينغا منذ �أغ�سط�س �إىل
بنغالدي�ش املجاورة� ،إثر عمليات
ع�سكرية �شنها اجلي�ش وو�صفتها الأمم
املتحدة ب�أنها تطهري عرقي .ويتعني
على الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش تعيني ممثل
خا�ص حلل الأزمة يف بورما .وردا

على �س�ؤال حول ما �إذا كانت �ستُتاح
ل�سفراء البلدان الـ 15الفر�صة لزيارة
والية راخني ،حيث اجلي�ش البورمي
متهم بارتكاب �أعمال وح�شية يف
حق �أقلية الروهينغا ،قال م�صدر
دبلوما�سي "لوج�ست ًيا ،الأمر معقد
ج ًدا� ،سنطلب التحليق فوق املنطقة
على منت مروحية" .وبح�سب فران�س
بر�س� ،أ�شار دبلوما�سي �آخر �إىل �أن
�أهداف هذه الزيارة �إىل بورما ،هي
الدفع يف اجتاه حت�سني الظروف
املعي�شية لالجئني ،ردع انتهاكات
حقوق الإن�سان والتحدث �إىل ال�سلطات

البورمية عن خطة كويف عنان لإعطاء
هوية وحقوق لأقلية الروهينغا
امل�سلمة� .أما زيارة �أع�ضاء املجل�س
�إىل العراق فتهدف �إىل �إظهار دعم
الأمم املتحدة لالنتخابات املقرر
�إجرا�ؤها يف  12مايو

دعا مدير مديرية امني حيلي ال�سيد /ابرهام مكونن مربي ابقار االلبان
امل�ؤطرون يف جمعية  ،لال�ستفادة من املوارد الزراعية يف مناطقهم ورفع
االنتاج.
وقال" ان تربية احليوانات مل ي�ستغل كما يجب حتى الآن ،داعيا اع�ضاء
اجلمعية للعمل لتوفري العلف الزراعي ورفع انتاج االلبان.
ودعا االجتماع التقييمي جلمعية منتجي االلبان يف مديرية امني حيلي
لالهتمام بالعلف االخ�رض  ،وعدم االعتماد الكلي على العلف الزراعي.
واو�ضح رئي�س اجلمعية ال�سيد /مربهتو هبتي ،ان دعم وار�شاد خرباء
الزراعة وتعاون االدارة ا�سهم فيتفعيل ان�شطتهم  ،م�ؤكدا على العمل النتاج
العلف الزراعي بتو�سع .من جانبه او�ضح م�س�ؤول الزراعة يف املديرية ال�سيد/
منق�ست�آب طعمي بان على اع�ضاء اجلمعية التعرف على ال�صعوبات والتحديات
التي تواجههم والعمل حللها ،م�ؤكدا على تعاون وزارة الزراعة معهم.
ومن جهة �أخرى جتري اال�ستعدادات لزراعة القمح املح�سن عرب الزراعة
اجلماعية يف مديريتي مندفرا وامني حيلي باالقليم اجلنوبي.
وا�شار خرباء الزراعة ان العمل يجري بتعاون وزارة الزراعة و�رشكائها
 ،وم�شاركة حوايل  300مزارع يقومون بتمهيد ارا�ضيهم الزراعية يف قريتي
بدء من الثاين من ابريل.
كدوفال�سي و�إقري خمل َ
واعرب املزارعون عن املهم مل�ساهمة االن�شطة التي يقومون بها لرفع االنتاج
الزراعي،م�ؤكدين تطبيق ار�شادات خرباء الزراعة.
وقد مت اختبار بذور القمح املح�سنة املعروفة بـ �سيدرا -من  18مزارعا العام
املا�ضي يف مديريتي امني حيلي ومندفرا  ،وحقق انتاج اكرث من  20جواال من
الهكتار الواحد.

مكافحة الآفات الزراعية يف ماي مني و�سقنيتي
جتري ان�شطة اال�ستطالع وال�سمنارات
التنويرية ملكافحة الآفات الزراعية
يف مديريتي ماي مني و�سقنيتي
باالقليم اجلنوبي.
وافاد مرا�سل �إيرينا اىل القيام
بحملة نفري يف املزارع التي ظهرت
فيها دودة احل�شد املجنحة وجمعها
واحراقها.
واو�ضح م�س�ؤول مكتب الزراعة يف

املديرية ال�سيد /قربهويت برهاين ان
االهتمام جار ملكافحة الآفة الزراعية
احلكومية
امل�ؤ�س�سات
بتعاون
وال�سكان ،خا�صة يف �سهول عوبل
وقطينا التي ت�شهد التنمية املروية
الوا�سعة.
ونظم يف �سقنيتي �سمنار تنويري
ملمثلي ادارات ال�ضواحي حول دودة
احل�شد اخلريفية املجنحة.

جهود لرفع امل�شاركة التعليمية يف قونيا

او�ضح م�س�ؤول املدار�س يف مديرية قونيا اال�ستاذ داوود حامد ان العمل املن�سق
يجري لتوازي م�شاركة الطالب يف التعليم مع امل�ؤ�س�سات التعليمية املتاحة،
ورفع م�شاركة االناث يف التعليم.
وقال يف االجتماع الذي عقد لتقييم او�ضاع التعليم  ،ان اجلهود املبذولة
حققت نتائج مر�ضية  ،داعيا اجلهات احلكومية للتعاون مع املجتمع للدفع
بهذه اجلهود.
وا�شار تقرير مدراء املدار�س ان عدد الطالب غري م�شجع عموما  ،خا�صة
الطالبات الذي يتوجب االهتام به.
من ناحية ثانية التقى مدير مديرية قونيا ال�سيد /همد �إيال بطالب ح�شاكيتو
 ،داعيا اياهم ال�ست�رشاف م�ستقبلهم بالتفوق التعليمي.

االحتاد الأوروبي ميدد عقوباته على �إيران

بريطانيا ت�ص ّعد بق�ضية حماولة
اغتيال اجلا�سو�س الرو�سي

طلبت بريطانيا ،اخلمي�س ،من جمل�س
الأمن عقد جل�سة الأ�سبوع املقبل ملناق�شة
تقرير منظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية،
الذي خل�ص �إىل ا�ستخدام غاز �أع�صاب
يف حماولة اغتيال اجلا�سو�س الرو�سي
ال�سابق �سريغي �سكريبال .وقالت
البعثة الربيطانية ،لدى الأمم املتحدة
يف تغريدة على تويرت� ،إنها طلبت
عقد االجتماع ،قائلة �إنها تتوقع عقده
الأ�سبوع املقبل .وكانت منظمة حظر
الأ�سلحة الكيمياوية �أكدت يف وقت �سابق اخلمي�س ،ا�ستنتاج لندن ب�ش�أن ماهية
ال�سم امل�ستخدم �ضد �سكريبال وابنته مطلع مار�س املا�ضي .وقال تقرير للمنظمة
�إن عينات الدم التي فح�صتها خمتربات اختارتها املنظمة "ت�ؤكد ما خل�صت �إليه
اململكة املتحدة ب�ش�أن ماهية املادة الكيميائية ال�سامة" امل�ستخدمة .وذكرت
لندن يف وقت �سابق �إن ال�سم امل�ستخدم من �ساللة "نوفيت�شوك" ،متهمة رو�سيا
بالوقوف وراء الهجوم .ويف �سياق ذي �صلة ،قال مدير مركز االت�صاالت التابع
للمخابرات الربيطانية ،جريمي فليمينغ ،اخلمي�س� ،إن ت�سميم اجلا�سو�س
الرو�سي ال�سابق بغاز الأع�صاب يظهر "مدى ا�ستعداد رو�سيا (للت�رصف) بطي�ش".
ويف �أول خطاب عام له منذ تعيينه يف من�صبه العام املا�ضي ،قال فليمينغ
�إن واقعة ت�سميم �سكريبال وابنته يوليا "�صارخة و�صادمة ب�شكل الفت" .واتهم
رو�سيا "بعدم االلتزام بقواعد اللعب" واخللط بني الن�شاط الإجرامي ون�شاط
الدولة .وقال فليمينغ� ،أمام م�ؤمتر للإنرتنت يف مان�ش�سرت ب�شمال �إجنلرتا،
"�سمعتم ما قلته و�س�أكرره ..الهجوم على �سريغي ويوليا �سكريبال يف �سالزبري
كان �أول مرة ي�ستخدم فيها غاز للأع�صاب يف �أوروبا منذ احلرب العاملية
الثانية" .و�أ�ضاف �":إنه �أمر خطري .يظهر هذا مدى ا�ستعداد رو�سيا للت�رصف
بطي�ش وعدم اكرتاث الكرملني بالنظام الدويل القائم على قواعد وكيف �أنهم بكل
�أريحية يعر�ضون حياة العامة للخطر".
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قرر االحتاد الأوروبي متديد
عقوبات مفرو�ضة على �إيران،
ملدة عام ،ب�سبب انتهاكات حقوق
الإن�سان ،فيما تدور خالفات حول
فر�ض جمموعة جديدة من العقوبات،
�أم ً
ال يف احلفاظ على االتفاق النووي
املربم مع طهران .و�أعلن االحتاد
متديد عقوبات ال تزال �سارية على
�إيران ،يف ما يتعلق بحقوق الإن�سان،
ملدة عام ،قال �إنها ت�شمل جتميد
�أ�صول ،وقيود ًا على ال�سفر ت�ستهدف
� 82شخ�صية وكيان ًا واحد ًا� ،إ�ضافة

�إىل حظر ت�صدير معدات قد تُ �ستخدم
يف القمع الداخلي ،و�أجهزة ت�ستخدم
ملراقبة االت�صاالت .وي�سعى التكتل
الذي �ألغى عقوبات اقت�صادية ومالية
على �إيران عام � ،2016إىل حماية
االتفاق النووي الذي وافقت طهران
مبوجبه على احلد من طموحاتها
النووية ،لنحو � 10سنوات .لكن
�أع�ضاءه خمتلفون يف كيفية حتقيق
ذلك ،بعد توجيه الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب انتقادات �شديدة
لالتفاق ،وحتديده مهلة تنتهي يف
 12مايو املقبل لإ�صالحه ،مهدد ًا
بعدم متديد رفع العقوبات الأمريكية
على طهران .وطالبت فرن�سا بفر�ض
عقوبات جديدة على �إيران ،ب�سبب
برناجمها ال�صاروخي يف �رصاعات

املنطقة ،مبا يف ذلك �سورية ،وت�أمل
�أن تُ ظهر لرتامب �أن االحتاد ي�أخذ
خماوفه على حممل اجلد .لكن �إيطاليا
تقود مع�سكر ًا معار�ض ًا� ،إذ تخ�شى �أن
تثري مثل هذه اخلطوة ا�ستياء طهران،
وتُ �ضعف فر�ص ال�رشكات الأوروبية
يف الفوز بعقود مربحة فيها� ،إ�ضافة
�إىل عدم وجود �ضمانات ب�أال ت�ؤدي
� ّأي عقوبات جديدة �إىل ان�سحاب
ترامب من االتفاق النووي .وكانت
باري�س وروما ولندن اقرتحت يف
مار�س املا�ضي ،ا�ستهداف «ميلي�شيات
وقادة» �إيرانيني ،يف �إطار تعزيز
عقوبات االحتاد احلالية املتعلقة
ب�سورية ،والتي ت�شمل حظر �سفر
م�س�ؤولني وجتميد �أ�صول ،وحظر ًا
على �إبرام تعامالت مع �إيران

علييف يك�سب والية رابعة يف اذربيجان و�أن�صاره «يطردون» املراقبني الأوروبيني

�أعيد انتخاب رئي�س �آذربيجان احلاكم منذ � 15سنة� ،إلهام علييف ،لوالية رابعة �ستطيل �أمد حكمه حتى  ،2025بعدما نال
ن�سبة  86يف املئة من اال�صوات يف انتخابات رئا�سية اعتربت املعار�ضة �أنها خلت من املناف�سة �إثر مواجهة علييف �سبعة
«�صوت املواطنون للأمن والتقدم» ،علم ًَا
مر�شحني غري معروفني .وقال علييف يف خطاب بثه التلفزيون بعد �إعادة انتخابه:
ّ
ان الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان كان �أول من هن�أ علييف ،وبعده الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني .واو�ضحت اللجنة
االنتخابية ان ن�سبة امل�شاركة بلغت  57.4يف املئة ،لكن مدافعني عن حقوق الإن�سان وقادة معار�ضة �شككوا يف هذه الأرقام.
و�أكد مراقبو «منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا» �أن هذه االنتخابات «�شابها عدد كبري من املخالفات اجلدية ،مثل ح�شو �صناديق
ب�أوراق اقرتاع» .و�أ�ضافوا« :نظر ًا �إىل انعدام التعددية ،وبينها على �صعيد و�سائل الإعالم ،افتقدت هذه االنتخابات اىل مناف�سة
حقيقية» ،منتقدين «جتاهل الإجراءات على نطاق وا�سع وانعدام ال�شفافية» .وقوطع امل�ؤمتر ال�صحايف ملراقبي «منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا» ب�رصاخ واحتجاج ال�صحافيني املوجودين املوالني لإلهام علييف ،ما ا�ضطرهم �إىل مغادرة القاعة.
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اجتماعات حت�ضريية للقمة العربية  29بال�سعودية عدد �شهداء العودة بغزة يرتفع �إىل34

انعقدت يف العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض االجتماعات التح�ضريية
للقمة العربية  29املقررة الأحد
املقبل مبدينة الظهران �رشقي
ال�سعودية ،التي ت�أتي يف خ�ضم
تفاقم عدة �أزمات باملنطقة ومرور
�أكرث من ع�رشة �أ�شهر على ح�صار قطر
من قبل كل من ال�سعودية والإمارات
والبحرين وم�رص .وقال وزير
اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي يف
تلك االجتماعات �إن القمة العربية
تنعقد يف ظل حتديات متفاقمة
وتراجع ثقة ال�شعوب العربية
يف مواجهة العمل العربي لتلك
التحديات .من جهته ،قال وزير
اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري
�إنه ال ا�ستقرار وال �سالم ما دامت
�إيران تتدخل يف �ش�ؤون الدول
العربية ،م�ضيفا �أن طهران والإرهاب

حليفان ال يفرتقان .وقال
الأمني العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط �إن
التدخالت الإيرانية ت�شغل
العرب جميعا ،داعيا �إىل
�إ�صالح الو�ضع الداخلي
للدول العربية الذي �سمح
لطهران بالتدخل .ومثلت
دولة قطر يف االجتماعات
من قبل مندوبها يف
اجلامعة العربية �سيف بن مقدم
البوعينني.وت�أتي القمة العربية
بدورتها العادية  29يف وقت جتتاح
فيه بع�ض دول املنطقة عدة �أزمات،
خا�صة يف �سوريا واليمن وليبيا،
�إ�ضافة �إىل االتهامات املوجهة
لإيران بالتدخل يف ال�ش�أن الداخلي
للدول العربية .كما تلتئم القمة
يف خ�ضم �أزمة خليجية بد�أت بفر�ض

ح�صار على قطر من قبل ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�رص يوم
 5يونيو  .2017وا�ست�ضاف الأردن
القمة العربية ال�سابقة ( )28يف
عمان
منطقة البحر امليت غربي ّ
يوم  29مار�س  2017بعد اعتذار
اليمن عن ا�ست�ضافتها .وين�ص ميثاق
اجلامعة العربية على التناوب
على رئا�سة القمة بح�سب الرتتيب
الأبجدي للدول الأع�ضاء يف اجلامعة

ال�صومال :جتاذبات �سيا�سية تطيح برئي�س الربملان
�أعلن رئي�س جمل�س ال�شعب
ال�صومايل حممد �شيخ عثمان جواري
ا�ستقالته من من�صبه بعد نحو �شهر
من التجاذبات ال�سيا�سية بني �أع�ضاء

الربملان .وقال جواري يف كلمة
�أمام املجل�س اخلمي�س �إنه يقدم
ا�ستقالته "من �أجل امل�صلحة العامة
واحلفاظ على وحدة املجل�س".
و�أ�ضاف �أنه "ال غالب وال مغلوب يف
هذه الأزمة .ال�شعب ال�صومايل هو
املنت�رص" .وطالب جواري �أع�ضاء
الربملان باحلفاظ على ا�ستقالل
ال�سلطة الت�رشيعية .وكان نحو مئة
نائب قدموا قبل �شهر مقرتحا ل�سحب

الثقة من رئي�س جمل�س ال�شعب،
متهمني �إياه بالف�شل يف �أداء مهامه.
واتهم جواري حكومة رئي�س
الوزراء ح�سن علي خري بالوقوف
وراء املقرتح بهدف ال�سيطرة على
ال�سلطة الت�رشيعية .وتدخل رئي�س
اجلمهورية حممد عبد الله فرماجو
لإقناع رئي�س جمل�س ال�شعب بتقدمي
ا�ستقالته طواعية لإنهاء الأزمة.

الأزمة بني قطر وال�سعودية لن تكون مطروحة يف القمة العربية

قال وزير اخلارجية ال�سعودي
اول ام�س اخلمي�س �إن الأزمة
الدبلوما�سية بني قطر من جهة
وال�سعودية وم�رص والإمارات
والبحرين من جهة ثانية ،لن تكون
مطروحة يف القمة العربية الأحد يف
ال�سعودية .ور ًدا على �س�ؤال وكالة
فران�س بر�س� ،أو�ضح عادل اجلبري
� ّأن حل هذه الأزمة �سيكون "داخل
جمل�س التعاون اخلليجي" .و�ستكون
قطر حا�رضة يف القمة العربية يف
الريا�ض ،بينما تغيب عنها �سوريا
التي مت تعليق ع�ضويتها يف اجلامعة
العربية منذ العام .2011و�أكد �أمري
قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
خالل لقائه الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب الثالثاء املا�ضي يف
البيت الأبي�ض ،رف�ض بالده دعم

الإرهاب �أو متويله.
وقال الأمري "�أريد �أن
�أكون وا�ضحا جدا،
نحن مل نت�سامح ولن
نت�سامح مع الإرهاب".
و�أ�ضاف ال�شيخ متيم
"تعاونّ ا مع الواليات
املتحدة لو�ضع حد
لتمويل الإرهاب عرب
املنطقة .ولن نت�سامح
مع الأ�شخا�ص الذين
يدعمون �أو ميولون الإرهاب" ،قبل
�أن ي�شكر للرئي�س الأمريكي �سعيه
�إىل �إيجاد ت�سوية لأزمة اخلليج.
ويف مرحلة �أوىل ،جتاوب ترمب
مع االتهامات ال�سعودية لقطر
بدعم الإرهاب ،ودعا الدوحة �إىل
التوقف "فورا عن دعم الإرهاب على

م�ستوى عال"� .إال � ّأن ترمب �رسعان
عدل موقفه من قطر خالل الأ�شهر
ما ّ
الالحقة .وبعد �أن و�صف ترامب �أمري
قطر الثالثاء املا�ضي بـ"ال�صديق
واجلنتلمان والرجل الذي يحظى
ب�شعبية كبرية يف بالده"� ،أكد �أنه
يعمل على عودة الوحدة �إىل دول
اخلليج.

الأمم املتحدة :بوكو حرام خطفت �أكرث من �ألف طفلة

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة
يوني�سيف ام�س اجلمعة� ،إن مقاتلني
من جماعة بوكو حرام املت�شددة
خطفوا �أكرث من �ألف طفلة يف �شمال
�رشق البالد منذ عام  .2013و�أ�ضافت
املنظمة ع�شية الذكرى الرابعة خلطف
 276تلميذة مبدر�سة من بلدة ت�شيبوك،
�أن املت�شددين د�أبوا على خطف
ال�صغار لن�رش اخلوف و�إظهارالقوة
وهي ق�ضية �أثارت غ�ضبا عامليا.
بح�سب رويرتز .وقال حممد مالك فال
م�س�ؤول يوني�سيف يف نيجرييا "ما
زال الأطفال يف نيجرييا يتعر�ضون

للهجوم على
نطاق �صادم".
و قا لت
املنظمة �إنها
وثقت �أكرث من
�ألف حالة مت
التحقق منها
وهي املرة
الأوىل التي
تن�رش فيها
تقديرا للعدد.
و�أ�ضافت �أن
العدد الفعلي
ميكن �أن يكون
�أعلى بكثري .و�أ�ضافت �أنها �أجرت
مقابلة مع �شابة تدعى خديجة تبلغ
من العمر الآن  17عاما اختطفت بعد
�أن هاجمت بوكو حرام بلدتها ثم
حب�ستها يف حجرة و�أجربتها على
الزواج من �أحد مقاتليها واغت�صبت
مرارا .وقالت يوني�سيف �إنها �أ�صبحت
حامال و"تعي�ش الآن مع ابنها ال�صغري
يف خميم للنازحني حيث تواجه
�صعوبة يف االندماج مع غريها من
الن�ساء ب�سبب حواجز اللغة والو�صم
لكونها زوجة ع�ضو يف بوكو حرام".
و�أ�ضافت �أن  2295مدر�سا قتلوا ودمرت

�أكرث من  1400مدر�سة خالل ال�رصاع.
ودخل ال�رصاع مع بوكو حرام عامه
العا�رش وال تظهر م�ؤ�رشات تذكر على
قرب انتهائه .ويف فرباير خطف ف�صيل
�أكرث من  100من تلميذات املدار�س من
بلدة دابت�شي التي مل تت�أثر بال�رصاع
من قبل .وبعد ذلك ب�شهر �أعادت بوكو
حرام جميع تلك الفتيات تقريبا.
ولقي نحو خم�سة حتفهم بينما
كانت حتتجزهم اجلماعة املت�شددة.
وال تزال فتاة تدعى ليا �شاريبو
حمتجزة ،وقالت زميالت لها بعد
الإفراج عنهن �إن هذا ب�سبب رف�ضها
اعتناق الإ�سالم .وقالت احلكومة
�إن �إطالق �رساحهن ميهد الطريق
ملحادثات لوقف �إطالق النار،
و�إن كان بع�ض اخلرباء يف �ش�ؤون
اجلماعات امل�سلحة اليتوقعون ذلك.
وبعد مرور �أربعة �أعوام على خطف
فتيات ت�شيبوك ال تزال هناك نحو100
فتاة مفقودة .ووفقا ل�شهادات فتيات
�أطلق �رساحهن وخرباء يف �ش�ؤون
بوكو حرام ،ف�إن بع�ضهن رمبا القني
حتفهن .ويف يناير �أ�صدرت اجلماعة
مقطع فيديو زعمت �أنه يظهر بع�ض
فتيات ت�شيبوك املفقودات ويقلن فيه
�إنهن يردن البقاء مع خاطفيهن

ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني بر�صا�ص
االحتالل الإ�رسائيلي �رشقي مدينة
خان يون�س جنوبي قطاع غزة بح�سب
ما نقلته وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
لريتفع عدد ال�شهداء �إىل ،34
بالإ�ضافة �إىل نحو ثالثة �آالف جريح،
منذ انطالق م�سريات العودة يوم 30
مار�س املا�ضي الذي ي�صادف الذكرى
 42ليوم الأر�ض .وقالت م�صادر فل�سطينية �إن ال�شاب عبد الله ال�شهاري (28
عاما) ا�ست�شهد بر�صا�ص االحتالل بعدما �أ�صيب �أثناء م�شاركته يف فعاليات
�أقيمت مبخيم العودة �رشقي خان يون�س .يف املقابل ،قال اجلي�ش الإ�رسائيلي
لوكالة الأنباء الفرن�سية �إنه ال علم له مبثل هذا "احلادث" .وفجر اول ام�س
اخلمي�س ،ا�ست�شهد فل�سطيني يف ق�صف لالحتالل ملجموعة من املقاومني �رشق
غزة .و�أ�شارت م�صادر فل�سطينية �إىل �أن غارات طريان االحتالل ا�ستهدفت موقعي
تدريب يتبعان لكتائب الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة (حما�س) ،مما خلف
�أ�رضارا مادية .وقال م�صدر �أمني �إن "ال�شهيد حممد حجيلة ( 31عاما) وهو من
�سكان حي ال�شجاعية �رشق مدينة غزة كان مع جمموعة من املرابطني �رشق
احلي (�رشق مدينة غزة) وتعر�ضت نقطة الرباط (املراقبة) للق�صف الإ�رسائيلي،
مما �أ�سفر عن ا�ست�شهاده و�إ�صابة مرابط �آخر بجروح" .ومنذ  13يوما يتجمع
فل�سطينيون قرب ال�سياج احلدودي لغزة يف �إطار م�شاركتهم يف م�سريات العودة
ال�سلمية للمطالبة بعودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل مدنهم وقراهم التي هجروا
منها عام  ،1948ولرفع احل�صار املفرو�ض على غز

الربملان العراقي يدعو �إىل «الن�أي»
عن الت�صعيد الأمريكي يف �سورية

دعت جلنة برملانية عراقية حكومة
بغداد �إىل «الن�أي عن الت�صعيد الأمريكي
جتاه �سورية ،وجتنب الدخول يف �رصاع
جديد يف املنطقة» ،يف وقت ترددت
تقارير عن �إمكان ا�ستخدام اجلانبني
الرو�سي والأمريكي الأجواء العراقية.
وقال نائب رئي�س جلنة العالقات
اخلارجية النيابية حممد نوري العبد
ربه يف ت�رصيح �صحايف� ،أن «العراق
�أخذ على عاتقه �أن ين�أى عن �سيا�سة
املحاور والتخندقات الإقليمية ،والعمل على بناء عالقات متوازنة مع اجلميع
من دون التدخل يف �ش�ؤون الدول الأخرى �أو ال�سماح لها بالتدخل يف �ش�ؤوننا».
و�أكد �أنه «يف وقت نتمنى عدم ح�صول �أي عدوان �أو �رصاعات �أو ت�شنجات �أكرب
يف الو�ضع ال�سوري ،ال نريد �أن ندخل يف تلك ال�رصاعات ،بل �أن نن�أى ب�أنف�سنا
عنها» .و�شدد العبد ربه على �أن «العراق ي�سعى �إىل ن�رش ال�سلم والأمن ،ودفع
اخلطر عن دول اجلوار ب�أ�سلوب �إن�ساين وح�ضاري من دون التدخل يف �ش�ؤونها
ومبا ال ينعك�س �سلب ًا على الو�ضع الداخلي» .وتوقع «ح�صول حاالت نزوح من
�سورية يف حال بد�أ هجوم �أمريكي وا�سع عليها» ،م�ؤكد ًا �أن «علينا بدايةً ت�أمني
احلدود ل�ضمان عدم ت�سلل جماعات �إرهابية �إىل �أرا�ضينا والتعامل الإن�ساين مع
العوائل النازحة ،لكن بحدود معينة لئال يتم ا�ستغالل ذلك لإدخال جماعات
م�سلحة �أو �إرهابية تهدد الأمن الداخلي العراقي»� .إىل ذلك ،ك�شفت م�صادر
مطلعة �أن «طائرات ع�سكرية رو�سية تعرب الأجواء العراقية باجتاه �سورية»،
م�شريةً �إىل «ر�صد ثالث طائرات �آتية من �إيران» .ونُ قل عن م�صادر مالحية عراقية
يف �سلطة الطريان املدين يف بغداد� ،أن «ثالث طائرات �شحن ع�سكرية رو�سية
�إحداها من طراز �أنتونوف اخلا�صة بعمليات ال�شحن الكبرية ،دخلت الأجواء
العراقية» ،مو�ضح ًا �أن «هذه الطائرات كانت �آتية من �إيران وتوجهت نحو
الأرا�ضي ال�سورية» .ولفتت �إىل وجود «تفاهمات م�سبقة بني بغداد واجلانب
الرو�سي يف �ش�أن حتليق الطريان الع�سكري التابع لمو�سكو واملتجه �إىل �سورية
يف الأجواء العراقية ،يعود �إىل عام .»2016

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

من هنا وهناك

القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية واالكت�شافات
واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من
موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك بكل ما هو مفيد لنا.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

املو�صل:اكت�شاف "ثور جمنح" جديد ونقو�ش تاريخية

ال�صني ..ن�ساء عازبات وفخورات بذلك

ن�رشت �صحيفة "لوموند" الفرن�سية
تقريرا ،حتدثت فيه عن ظاهرة العزوبة
يف ال�صني ،وبالتحديد يف �صفوف الن�ساء.
وقالت ال�صحيفة ،يف تقريرها الذي ترجمته
"عربي� ،"21إن العائالت ال�صينية ت�سعى ب�شكل
متوا�صل للبحث عن �أزواج لبناتهن العازبات.
يف املقابل ،حتبذ العديد من الن�ساء يف ال�صني
البقاء دون �أزواج ليتمتعن بحياتهن ،يف الوقت
الذي ت�شهد فيه ال�صني ثورة يف م�س�ألة الزواج.
و�أفادت ال�صحيفة ب�أن امل�صورة الفوتوغرافية
ال�صينية ،غو ينغ قوانغ ،التي جتاوز �سنّها
� 30سنة� ،شاركت منذ �سنتني يف "�سوق العزاب" مبدينة �شنغهاي ،حيث يجتمع العديد من الأولياء
وال�سن ،بالإ�ضافة �إىل
لتقدمي ملحة عن مميزات �أبنائهم �أو بناتهم ،من قبيل ال�شهادات العلمية
ّ
املواهب التي يتمتعون بها .وقد اندرجت م�شاركة امل�صورة الفوتوغرافية يف �إطار م�رشوعها لنيل
درجة املاج�ستري يف جامعة لندن للفنون .و�أوردت ال�صحيفة �أن قوانغ قامت بت�صوير ردود فعل ه�ؤالء
النا�س حني يعلمون ب�سنّها وال�شهادات التي حتملها ،حيث وثقت هذه اللحظات يف �سل�سلتها املعروفة
بعنوان "�سعادة االمتثال" ،لتتح�صل من خاللها على جائزة مدام لوفيغارو الفرن�سية للن�ساء الالتي
ميتهن الت�صوير الفوتوغرايف .وذكرت ال�صحيفة ،نقال عن غو ينغ قوانغ� ،أن �سوق العزاب كان
مبثابة ال�صدمة لل�صينيني ،وذلك خالل فيلم وثائقي لها نُ �رش على موقع بث مبا�رش �صيني ،وحظي
بالكثري من االهتمام ،حيث متت م�شاهدته �أكرث من  15مليون مرة منذ �إطالقه يف  16مار�س الفارط.
تعد
يف املقابل ،كانت حلظة لقاء ال�شابة ال�صينية ب�أولياء "�سوق العزاب" �أمرا �صعبا للغاية� ،إذ ّ
قوانغ بالن�سبة لهم مبثابة "�شنغ نو" �أو "امر�أة تُ ركت على الرفوف" ،نظرا ل�سنها و�شهاداتها العلمية
العالية .و�أوردت ال�صحيفة �أنه على الرغم مما يحمله م�صطلح "�شنغ نو" من معان �سلبية� ،إال �أنه
يعك�س الثورة التي حتققت على م�ستوى مكانة املر�أة يف ال�صني .ويف كتابها "ن�ساء تركن يف ال�صني
على الرفوف� :صينيات متثلن قوة عاملية عظمى يف امل�ستقبل" ،ف�رست ال�صحفية الأمريكية ،روزين
اليك ،كيف �أن �سيا�سة الطفل الواحد يف ال�صني �ساهمت يف موا�صلة الن�ساء لتعليمهن ،ما ت�سبب يف
ت�أخر زواجهن .وتطرقت ال�صحيفة �إىل و�ضعية الن�ساء يف ال�صني بعد �إمتام الدرا�سة� ،إذ �أ�شارت
اليك �إىل �أن "العديد منهن يحبذن العي�ش يف هونغ كونغ؛ خللوها من ال�ضغوط االجتماعية ،وحيث
ال يهتم فيها �ساكنوها ما �إذا كانت الفتاة جتاوزت �سن الزواج �أم ال" .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �رشكة
م�ستح�رضات التجميل اليابانية "�إ�س كي تو" قامت با�ستخدام م�صطلح "�شنغ نو" يف فيلم دعائي لها
�سنة  .2017و�أفادت ال�صحيفة ب�أنه على حدود مقاطعتي �سي�شوان ويونان ،غرب ال�صني� ،شهدت ن�ساء
من جمموعة "نا" العرقية ،وهي واحدة من ع�رشات الأقليات العرقية ال�صغرية التي ت�ضمها البالد �إىل
جانب  96باملئة من الهان ،تطورا على نحو عك�سي .وقد �أورد عامل الأنرثوبولوجيا ال�صيني ،ت�ساي
هوا ،يف كتابه "جمتمع دون �أب وال زوج" �أن جمتمع "نا" ال يكاد ي�شهد �أي حالة زواج تقريبا ،علما �أنه
مكون من � 30ألف ن�سمة .ونتيجة لذلك ،ف�إن �أي طفل يولد من عالقة حميمية يظل داخل عائلة الأم،
من دون �أن يحدد له �أب ،كما �أن الو�صاية عليه تكون من ن�صيب �أخواله� ،إن ُوجدوا .عالوة على ذلك،
تكون العالقات احلميمية داخل هذا املجتمع بال�رضورة على �شكل "زيارات خفية" �إىل منزل املر�أة،
دون التزام ر�سمي من الطرفني .وعر�ضت ال�صحيفة ر�أي الربوفي�سور ت�ساي ،الذي �أفاد ب�أن جمتمع
"نا" بد�أ بتغيري عاداته ،خا�صة مع ارتفاع ن�سبة التمدر�س يف الأرياف ،حيث �أ�صبحت الفتيات يطمحن
للزواج باعتباره منهجا ح�رضيا متقدما ،ويقتدين يف ذلك باملجتمع ال�صيني ذي الغالبية العرقية
من "الهان" .ويف اخلتام ،قالت ال�صحيفة ،نقال عن الربوفي�سور ت�ساي� ،إن �أفراد جمتمع "نا" يلج�ؤون
�إىل الزواج عندما يندجمون يف عرقية الهان من �أجل اتباع التقاليد الغالبة على املجتمع ال�صيني.
كما �أن ن�ساء هذا املجتمع امل�صغر ال ينزعجن من فكرة عدم الزواج التي تطغى على ال�صينيني من
العرقيات الأخرى.

�أعلن باحثون عراقيون  ،اكت�شاف "ثور جمنح" جديد يف نفق حتت الأر�ض بنحو �أربعني مرتا ،يف
"تلة النبي يون�س" مبدينة املو�صل ،مركز حمافظة نينوى �شمايل العراق.
ون�رش ح�ساب املتحف العراقي على موقع "في�سبوك" �صورا للآثار والنقو�ش التاريخية املكت�شفة
حديثا والتي تعود �إىل ما يقرب من �ألفي عام حتت �شبكة �أنفاق بعمق �أربعني مرتا.
واكت�شفت الآثار اجلديدة ،حتت م�سجد وقرب يعتقد �أنه كان يحتفظ بقرب النبي يون�س يف املو�صل
الذي فجره تنظيم الدولة خالل فرتة حكمه للمدينة بعد يونيو .2014

ياباين يحب�س ابنه امل�صاب ب�إعاقة ذهنية يف قف�ص ملدة  20عاما
�أوقفت ال�رشطة اليابانية والدا متهما باحتجاز
ابنه امل�صاب ب�إعاقة ذهنية داخل قف�ص �ضيق على
مدى �أكرث من ع�رشين عاما غرب البالد.
وقال املتحدث با�سم ال�رشطة لوكالة فران�س
بر�س� ،إن يو�شيتاين ياما�ساكي ( 73عاما)،
�أوقف الحتجازه ابنه البالغ حاليا  42عاما،
بجانب املنزل العائلي يف مدينة �ساندا يف منطقة
هيوغو ،من دون �إعطاء تفا�صيل �إ�ضافية.
ونقلت قناة "�أن �أت�ش كاي" احلكومية ،عن
الوالد قوله لأحد املوظفني البلديني�" :أرغمت
ابني على العي�ش يف داخل القف�ص على مدى �أكرث من ع�رشين عاما ،لأنه كان يعاين م�شكالت عقلية
وكان �سلوكه متهورا" .و�أ�شارت �إىل �أن الوالد �أكد �أنه كان يطعم ابنه وي�سمح له باال�ستحمام بني
الوقت والآخر ،مبينة �أن االبن كان حمتجزا داخل قف�ص خ�شبي بعلو مرت وعر�ض  1.8مرت.
وبح�سب القناة احلكومية اليابانية ،يعاين االبن الذي مل تك�شف هويته من م�شكالت يف الظهر،
غري �أن حالته م�ستقرة.

�إمر�أة يف ج�سم طفلة �إىل الأبد!!!

مدينة كندية تعطي قطعة �أر�ض وعمل لكل من ينتقل �إليها

"كيب بريتون" هي جزيرة �صغرية تقع يف
اجلانب ال�رشقي من "نوفا �سكوتيا" يف كندا.
هذه اجلنة اخلفية تتطلع لتتو�سع �أكرث رغم
توفرها على كل املرافق من مطعم ومتجر بقالة
و�سوبر ماركت لكن ال يتوفرون على �أهم عن�رص
لذلك وهو املواطن.
هذه اجلزيرة اجلميلة مع الطبيعة الفريدة
ُ
فتوفرها
وبيئتها النظيفة لديها الكثري لتقدمه،
على كل ما يحتاجه الإن�سان من ترفيه وتعليم
وتطبيب �إال �أن امل�شكل الأكرب عندهم هو تناق�ص
عدد القاطنني فيها �إذ ي�سكن فيها � 150ألف ن�سمة
وهي يف انخفا�ض م�ستمر.
ب�سبب هذا امل�شكل قام �أ�صحاب املحالت بن�رش
�إعالن على �صفحتهم ال�شخ�صية يف الفي�سبوك
لتلقي الطلبات ممن يريد العمل يف هذه اجلزيرة

اجلميلة حيث �سيتم اعطاء �أي �شخ�ص على ا�ستعداد
للإنتقال �إىل املدينة فدانان من الأرا�ضي ليبني
فيها بيته .ومع ذلك فوجب التنبيه �أنه ال ميكن
للعمال الأجانب التقدم بطلب للح�صول على
وظيفة يف "كيب بريتون" مادام ال يعي�ش يف كندا
بوثائقه الر�سمية �إال �إن كان عك�س ذلك.

�أذهب �إىل �أي مكان" .
والدها يدعى "بهادور" وهو
حار�س ويك�سب يف ال�شهر 8000
روبية �أي  131دوالر �أمريكي،
وهي �ستحتاج لهرمون النمو
للب�رشي الذي ميكن �أن ي�ساعدها يف
حالتها ،لكن لرمبا �أبويها ي�ستطيعان
فقط حتمل التكاليف ال�صحية لأخوها
الأكرب "�آزاد" ذو ( 22عاما) والذي
يعاين من نف�س احلالة .

"اك�سمي ياداف" تعاين م�أ�ساة بال�سجن مدى احلياة ،فهي امر�أة
م�سجونة للأبد يف ج�سم فتاة ،فرغم ابت�سامتها الرقيقة �إال �أنها
نا�ضلت لأكرث من ( 20عاما) للحفاظ عليها .
طولها ال يتجاوز املرت الواحد ،وال�سبب هو ا�ضطراب هرموين
نادر �سلب "اك�سمي" حياتها الطبيعية ،وقالت ب�أن طولها مل
يزداد منذ �أن كانت يف عمر اخلام�سة وترتدي نف�س املالب�س ل 6
�سنوات من العمر .
ت�شاهد �صديقاتها يكربن وي�صبحن ن�ساء وهي على علم ب�أنها
لن ت�صل ملرحلة البلوغ بتاتا ،وميكنها �أن ترى الن�ساء وهن
يتزوجن وي�صبحن �أمهات بينما �أدينت "اك�سمي" بحياة من
ال�سخرية واخلوف ،وتقول " ب�أنها ت�شعر باخلوف طول الوقت
وهي ال تخرج من املنزل �إال قليال جدا خوفا من �أن تت�رضر،
خ�صو�صا و�أنه مت اختطاف فتى من حينا واقتيد يف �سيارة ومنذ
ذلك احلني و�أنا �أ�شعر باخلوف و�إذا ما ر�أيت �أية �سيارة �أو �شاحنة
�صغرية ترت�صد �أفر هاربة �إىل املنزل ،ف�أنا �أخ�شى �أن �أكون
ا لهند
يف
�ضحية اغت�صاب خ�صو�صا و�أنه منت�رش
وبكرثة كوين �صغرية و�سهلة
لذلك ال
ا ملنا ل
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�أ�شجار الباباي ...طرق زراعته وفوائده الغذائية وال�صحية !
�إعداد /حممود عبداهلل "ابو كفاح"
ينتمي الباباي  Papayaللعائلة
البابية ،وا�سمه العلمي Carica
 ،papaya Lو�شجرة الباباي تزرع
باملناطق اال�ستوائية ،وهي متو�سطة
االرتفاع ذات �أوراق عري�ضة وجذور
�سطحية ،والباباي غالب ًا ثنائي
امل�سكن.
طرق �إكثار الباباي:
�أو ًال :الإكثار بالبذور:
�إن عدم قابلية الباباي للإكثار
اخل�رضي بهدف �إنتاج �أعداد كبرية
من النباتات ،جعل طريقة الإكثار
بالبذور الطريقة الوحيدة التي ميكن
اتباعها بغر�ض الإنتاج التجاري
ل�سهولتها.
حيث تزرع البذور يف �أكيا�س
بال�ستيكية مما ي�سهل عملية نقلها
�إىل احلقل �أو �أي مكان �آخر ،مع الأخذ
يف االعتبار� :أن تكون الرتبة جيدة
ال�رصف وكفاية ماء الري.
تزرع البذور عادة على عمق (�1سم)
وتتم الزراعة ب�إحدى طريقتني:
تزرع البذور على م�صاطب فوق
م�ستوى �سطح الأر�ض ،ويو�ضع ()6
بذور بكل حفرة؛ وذلك لتعديل ن�سبة
الذكور ولتاليف الإ�صابات املر�ضية
واحل�رشية .وعندما ت�صل النباتات
�إىل احلجم املنا�سب والذي ميكن
عنده متييز اجلن�س تخف النباتات
باحلفر بحيث يرتك نبات مذكر واحد
وحوايل ( )20-50نبات ًا م�ؤنث ًا ،على
�أن تكون امل�سافة بني النباتات 2م.
تزرع ( )4-5بذور بكل حفرة ،
وتغطى مبقدار (�1سم) وعند و�صول
النبات للحجم املنا�سب يرتك
نبات واحد مذكر مقابل ( )100نبات
م�ؤنث.
وبالرغم من �سهولة الزراعة
املبا�رشة �إال �أنه يندر ا�ستعمالها،
الأ�ص�ص
ا�ستعمال
والأف�ضل
البال�ستيكية ،وتكون تربتها خملوط
من الرمل والرتبة والبيتمو�س بن�سبة
( )1:1:1مع تعقيمها؛ لتجنب الإ�صابة
ب�أمرا�ض الذبول.

الإنبات:
يعتمد �إنبات البذور على درجات
احلرارة حيث ينا�سبها ما يقرب من
35م ودرجات احلرارة التي تزيد عن
ْ
23م �ضارة بالإنبات،
عن
تقل
أو
�
44م
ْ
ْ
ويف الغالب حتتاج البذور من ()2-3
�أ�سابيع لإنباتها ،وميكن الإ�رساع
بالإنبات بنقع البذور باملاء قبل
الزراعة.
ال�شتل:
يف�ضل �أن تبقى ال�شتالت مظللة
وتروى با�ستمرار حتى ت�صل �إىل
ارتفاع (�25-30سم) وعندها تكون
جاهزة للزراعة باحلقل ،ويف�ضل
زراعة النباتات القوية حتى ال تزداد
ن�سبة الفقد على �أن تعر�ض ال�شتالت
لل�شم�س تدريجي ًا قبل نقلها �إىل
الأر�ض امل�ستدمية.
ثاني ًا :الإكثار بالرتكيب:غالباً
ما ي�ستعمل الرتكيب يف النباتات
الزائدة باحلقل.
يعترب ف�صل اخلريف �أف�ضل
الف�صول لزراعة وغر�س
الباباي لأن اجلو
يكون منا�سب ًا من
حيث درجة
ا حلر ا ر ة ،
وتزرع هذه
ا ل�شجر ة
�أ حيا ن ًا
بني
�أ �شجا ر
ا ملو ز
و ا لنا ر جيل
من
ولكن
الأف�ضل زراعتها
منفردة ولغر�س �شجرة
يتم حفر حفر ة عمقها 15
�سنتيمرت ًا يف مكان مالئم قريب من
املاء وبعد و�ضع ال�شتلة فيه ترتك
حتى تنمو وتكرب .ويرتاوح طول
�شجرة البابايا من مرتين اىل خم�سة
�أمتار .وتبد�أ ب�إعطاء ثمارها عندما
ي�صل عمرها اىل حوايل ما بني �ستة
�أ�شهر و�سنة.
وال�شجرة امل�ؤنثة هي التي تثمر

عناقيدها
وتكون
ق�صرية و�أحادية الزهرة
عك�س ال�شجر املذكر
الذي ال يثمر وعناقيده
طويلة ولكل منها عدة
�أزهار وهي �أي �شجرة
الفافاي دائمة اخل�رضة
طوال العام و�ساقها
طويلة وعارية وحتمل
يف �أعالها جمموعة
من الأوراق املف�ص�صة
و�أعناقها طويلة تت�صل
بال�ساق مبا�رشة وحتمل
الأزهار والثمار.
 �شجرة الباباي ح�سا�سة لت�أثريالرياح التي ت�ستطيع متزيق
�أوراقها ،ولهذا ال�سبب فقد يلج�أ
بع�ض املزارعني اىل زراعة الباباي
بجانب �أ�شجار النارجيل التي تقوم
بحمايتها.

و�شجرة الباباي تتميز ب�أنها
�شجرة كل املوا�سم كما يقال لأنها من
الأ�شجار ذات االثمار امل�ستمر وغري
املحدد ب�أي ف�صل من ف�صول ال�سنة.
بني
ثمارالباباي
وتتنوع
امل�ستطيلة وامل�ستديرة والكمرثية
والثمار امل�ستطيلة الأقل بذور ًا
والأكرث حالوة .وقد دخلت ال�سلطنة
العديد من الأنواع امل�ستوردة ذات
الثمار الأكرب حجم ًا وان كانت
�أقل عدد ًا و�أقل حالوة وليونة من
النوع املحلي .وعندما تبد�أ ثمرة
الفيفاي بالن�ضوج ف�إن لونها مييل
اىل اال�صفرار كما يحدث عند ثمار
املوز ،وتزداد حالوتها وي�صبح
داخلها �أو حلمها كما يطلق عليه
�أ�صفر �أو برتقالي ًا به عدد من البذور
ال�سوداء التي كلما زاد عددها كانت
ثمرة الببايا �أحلى مذاق ًا.
ويتم قطف الثمار عندما تبد�أ
باال�صفرار �أو عندما تن�ضج ،يف حني
يتم قطف بع�ض الثمار قبل ن�ضجها
يف حال �سيتم ار�سالها ملناطق
بعيدة �أو ت�صديرها .لهذا يتم تف�ضيل
الثمار غري النا�ضجة �أو التي ما
زالت خ�رضاء.
وي�صل عمر �شجرة الباباي اىل �أربع

�أو خم�س �سنوات.
الفوائد الغذائية وال�صحية لثمرة
الباباي:
تو�صلت نتائج الأبحاث على مدي
�أكرث من 20عام ًا �إىل �أن ثمار البابايا
لها قدرة كبرية علي مقاومة �رسطان
القولون وتخلي�ص اجل�سم من
العدوى امليكروبية,ومنع الإ�صابة
بالتهابات املفا�صل.
وحتتوي ثمارالباباي على
الكثري من الأمالح املعدنية
الالزمة لل�صحة اجليدة
كاحلديد والبوتا�سيوم
و ا لكا ل�سيو م
والعديد
والف�سفور
من الفيتامينات مثل
"�أ"" ,ب" و"ج",
"هـ" ,ولذلك فهو
�أكرث من جمرد قائمة
للفيتامينات ,لأن لثمار
"الباباي " خوا�ص �أخري
جتعلها من الأطعمة املف�ضلة,
ولعل هذا ما جعل كري�ستوفر
كولومب�س عندما �شاهدها لأول مرة
اطلق عليها "غذاء املالئكة".
بالرغم من الفوائد العديدة التي
حتويها فاكهة الباباي بداخلها �إال
�أنها مهملة وغري حمبة لدي البع�ض
ومن �ضمن فوائدها :
متدك بالطاقة واحليوية:
يو�ضح خرباء التغذية �أن �أول
ما مييز ثمرة الباباي العادية يف
مظهرها
اخلارجي والأنيقة يف �شكلها
الداخلي  ،هو احتوا�ؤها على مادة
باباين papain
الكيميائية  ،وتركز كميات
هذه املادة يف الثمار ب�شكل �أكرب،
وخا�صة النا�ضجة منها  ،باملقارنة
مع ن�سبة وجودها يف الأجزاء الأخرى
ل�شجرة الباباي .
وبالإ�ضافة �إىل متعة تناولها
و�شكلها ال�ساحر فهي �أي�ض ًا م�صدر
غني بالعنا�رص الغذائية امل�ضادة
للأك�سدة ،مثل كاروتني وفيتامني
�سي ومركبات فالفونويد ،
وبتحليل مكونات �إحدى ثمار
الباباي ،ذات وزن يبلغ حوايل 300
جرام ،جند �أنها حتتوي على كمية
من الطاقة تقارب  120كالوري
(�سعرة حرارية)� ،أي ما ُيعادل

تناول تفاحتني �أو �أقل من ملعقتني
من الع�سل  ،وبها  190ملجم من
فيتامني �سي � ،أي ما ُي�ؤمن ثالثة
�أ�ضعاف حاجة اجل�سم اليومية منه.
وحتتوي الثمرة على كمية تعادل
 30%من حاجة اجل�سم اليومية
للبوتا�سيم واملغني�سيوم وفيتامني
فوليت ,وي�ؤكد خرباء التغذية �أن
فاكهة الباباي ت�شرتك مع بع�ض
الفواكه الأخرى  ،مثل الأفوكادو
واملوز ،يف االحتواء على مواد
كيميائية ُتدعى chitinasesوهذه
املواد الكيميائية قد ُت�سبب تفاعل
ح�سا�سية لدى البع�ض  ،خا�صة منْ
لديهمبالأ�صل ح�سا�سية من مادة "
التك�س " املطاطية ال�صناعية ،والتي
ُت�صنع منها القفازات الطبية وغريها
 ،وهو ما ُيوجب �أخذ البع�ض جانب
احليطة .
ويمُ كن تناول لب الباباي  ،كما
يتناول �أحدنا �رشائح �أو قطع البطيخ
والبذور ال�سوداء داخل قلب ثمرة
البابايا لي�ست �ضارة  ،بل هي من
الأجزاء امل�أكولة ُ ،
وتعطي طعم ًا
ونكهة �أ�شبه بالفلفل الأ�سود الطازج
� ،إال �أنها لي�ست حارة مثله ،بل ذات
طعم قليل املرارة .
حتارب �رسطان القول.:الباباي لتق�شري الب�رشة ..
ونظر ًا الحتواء ثمار الباباي علي
كم كبري من الفيتامينات ,فهي �أي�ض ًا
مفيدة ومهمة للب�رشة خا�صة
الب�رشة الباهتة واجلافة حيث
حتافظ على ن�ضارتها عن طريق
تق�شريها مبا�سك الباباي والأنانا�س
الذين يتميزان بوجود �إنزميات
طبيعية تعمل على تق�شري الب�رشة .
ثمرة الباباي من املكونات
الأ�سا�سية لتجديد خاليا الب�رشة
وتبي�ضها:
تتنوع امل�ستح�رضات التي ت�ساعد
على تبي�ض الوجه و اجل�سم و بع�ضها
�صناعي و بع�ضها الآخر من مكونات
طبيعية.
و تعترب ثمرة الباباي من
املكونات
الأ�سا�سية يف الكثري من كرميات
التبي�ض الحتوائها على مواد ت�ساعد
على جتديد خاليا الب�رشة و ترطيبها
و حمايتها.
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واحة الطفل
معلومات مفيدة كيف تتمكن الفراخ من
حتطيم ق�شر البي�ضة؟

اكت�شف علماء الأحياء يف
كندا �أحد �ألغاز بي�ض الدجاج،
حيث متكنوا من فهم كيف
تتمكن الفراخ من حتطيم ق�رش
البي�ضة القادرة على حتمل
ثالثة �أ�ضعاف وزن الدجاجة.
و�أعلن عامل الأحياء ،مارك
ماكي ،من جامعة ماكغيل
الكندية عن تو�صل فريقه
العلمي �إىل ك�شف هذه امل�س�ألة،
با�ستخدام معجل ج�سيمات ،حيث قاموا بف�صل طبقات ق�رشة البي�ض ودرا�ستها حتت
املجهر الإلكرتوين.
وات�ضح لهم �أن ق�رشة البي�ض تتكون من ثالث طبقات نانوية من بلورات كربونات
الكال�سيوم ،لكل طبقة منها دور يف حماية اجلنني من امل�ؤثرات اخلارجية.
كما تبني �أن و�ضع هذه البلورات يتحكم به بروتني �أ�ستيوبونتني ،حيث اكت�شف
الباحثون �أن جزيئاته موزعة يف الق�رشة ب�صورة ت�شكل بنية ثبتت عليها البلورات
النانوية لكربونات الكال�سيوم .وكلما كانت جزيئات الربوتني �أكرث ،ازدادت
الق�رشة متانة.
ويف نتيجة الدرا�سة ،تبني �أنه مع منو اجلنني ،تبد�أ جزيئات الربوتني باالختفاء
من الطبقة الداخلية �أوال ومن ثم الطبقات التالية .وعند اكتمال منوه ،ت�صبح ق�رشة
البي�ضة �ضعيفة ويكون ب�إمكانه ك�رسها واخلروج منها ب�سهولة.

�ضحكات

قال املدر�س للطفل  :ملاذا
ي�سمون اللغة  ..لغة الأم؟
الطفل  " :لأن الأب قلي ً
ال ما

يجد فر�صته يف الكالم " !!!
�س�أل املعلم �أحد تالميذه عن ا�سم ح�رشة  ..فقال التلميذ  :منله يا
�أ�ستاذ .
فطلب منه ا�سم ح�رشة �أخرى  ..فقال التلميذ  :منله �أخرى يا �أ�ستاذ !!
املدر�س  :ماهي منتجات الهند ؟
الطالب  :ما �أدري
فقال املدر�س :فكر من اين ي�أتي الرز
فقال الطالب :من اجلريان.

حكم
و�أقوال

قال حبيب اجلالّب -:
�س�ألت بن املبارك :
ما خري ما �أعطي الإن�سان ؟
قال  :غريزة العقل
قلت  :ف�إن ملا يكن ؟
قال  :ح�سن الأدب

قلت  :ف�إن ملا يكن ؟
قال � :أخ �شفيق ي�ست�شريه
قلت  :ف�إن ملا يكن ؟
قال � :صمت طويل
قلت ف�إن ملا يكن ؟
قال  :موت عاجل

هل تعلم

�أعلى بركان

�أعلى بركان فى العامل هو بركان كوتوباك�س فى الأكوادور ب�أمريكا
اجلنوبيةويبلغ �إرتفاعه  5900مرتاً يليه بركان مونالوا و�إرتفاعه
حواىل  4500مرتاً  ..فربكان فيزوف  1186مرتاً �.أعلى �شالالت
العامل هى �شالالت �سوزوالند فى اجلزيرة اجلنوبية
لأي�سلندا .
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

�سر اجلوهرة

يحكي �أن يف قدمي الزمان كان
هناك رجل عجوز لديه ثالثة �أبناء
يعي�شون جميع ًا يف �سعادة وهناء،
وذات يوم ا�صاب االب مر�ض خطري
وازداد عليه االمل حتي او�شك علي
املوت ،وكان االبناء الثالثة
يحر�صون علي العناية ب�أبيهم
ويتناف�سون يف خدمته ومتري�ضه
واالهتمام به ،ويف يوم طلب االبن
اال�صغر من �إخوته ان ي�سمحوا له
ب�أخذ ابيه ايل بيته حتي يتفرغ متام ًا
خلدمته والعناية به يف ايامه االخرية ،رف�ض االبناء يف البداية �إال انهم وافقوا عندما اخربهم
اخوهم �أنه �سوف يتناول لهم عن ن�صيبة يف مرياث والدهم  .وبالفعل �أخذ االبن ال�صغري اباه ايل
منزله و�أ�صبح يهتم به ويرعاه هو زوجته ويخدمة خري خدمة حتي مات االب ،ويف ليلة من الليايل
ر�أي االبن والده يف املنام يخربه �أنه خب�أ كنز ًا يف مكان بعيد وذكر له هذا املكان بالتف�صيل،
ا�ستيقظ االبن وذهب بحث ًا عن املكان الذي حدده له والده ،وهناك وجد �صندوق ًا �صغري ًا ملئ
بالأموال واملجوهرات ،اخذ االبن ال�صندوق وذهب ايل اخوته وق�ص عليهم ما حدث معه ،فقالوا
له  :لقد تناولت لنا عن ن�صيبك يف مرياث والدك ،وبالتايل هذا ال�صندوق من حقنا وحدنا ولي�س
لك اي حق يف هذه االموال واملجوهرات  .ويف ليلة ر�أي االبن حلم ًا مماث ً
ال ومن جديد ا�ستيقظ
وذهب ايل املكان الذي حدده له والده ،وعندما عرث علي املال ذهب به ايل اخوته ،ف�أخذوها منه
وفعلوا مثلما فعلوا املرة ال�سابقة  ..عاد االبن ايل منزله حزين ًا وعندما ا�ستغرق يف النوم ر�أي
والده يف احللم يخربه انه و�ضع دينار ًا يف جرة املاء يف حقلهم البعيد ،ذهب االبن ايل اخوته
و�أخربهم مبا ر�أي ،ف�أخذوا ي�سخرون منه وقالوا له  :دينار واحد ؟! خذه �أنت �إن �شئت  .اجته االبن
ايل احلقل ف�أخذ الدينار وبينما هو يف طريق عودته ايل املنزل قابل �صياد عجوز يعر�ض �سمكتني
للبيع ،فاقرتب منه و�س�أله  :بكم تبيع هاتني ال�سمكتني  :فقال ال�صياد  :ال اريد �سوي دينار واحد،
ف�أعطاه االبن الدينار واخذ ال�سمكتني ،وذهب ايل منزله ف�أعطي زوجته ال�سمكتني وطلب منها �أن
تعدهما للطعام ،وما �إن �شقت الزوجة بطن ال�سمكة االويل حتي وجد بداخلها �شيئ ًا يلمع ،اخرجته
فوجدته جوهرة كبرية ،مدت الزوجة يدها وفتحت بطن ال�سمكة االخري ،فوجدت جوهرة ثانية
يف بطن ال�سمكة ،وتناقل النا�س اخبار هذه اجلواهر الثمينة ،فلما علم امللك �أمر ب�إح�ضارها له
وكاف�أ الرجل عليها بالكثري من االموال لأن امللك كان منذ �سنوات يبحث عن هذتني اجلوهرتني
الثمينتني  ،فهما تعودان ايل عائلته امللكية وقد فقدهما ذات يوم البحر ومن يومها وهو يحاول
العثور عليهما ،وقد نذر يف نف�سه �أن يكافئ من يعيدهما �إليه مبال كثري  .احلكمة من الق�صة  :النه
كان برا بوالده و�صادق مع اخوته رزق من حيث ال يحت�سب،

ملاذا ن�ضع ال�ساعة يف اليد الي�سرى

تعترب �ساعة اليد يف وقتنا احلا�رض جزء ا�سا�سي
من اك�س�سوارتنا اليومية �سواء للرجال او الن�ساء.
وال�شيء اال�سا�سي يف �ساعة اليد انها تكون تلب�س
دائما يف اليد الي�رسى ونادرا ما و�شاهد احد يلب�سها
باليد اليمنى.
فما هو �رس ارتداء ال�ساعة يف اليد الي�رسى؟
اخترُ عت ال�ساعات خالل القرن اخلام�س ع�رش
وذلك مع اخرتاع الناب�ض ،حيث مل يكن ذلك ممكنًا
قبل وجوده .يف عام  1868اخرتع "باتيك فيليب"
�ساعة حممولة والتي كان الق�صد منها �أن تكون
�إ�سورة ن�سائية كمجوهرات ،لذلك مل يرتديها الرجال.
يف عام  1904طلب طيار من "لوي�س كارتييه" �صانع ال�ساعات املعروف ب�أن ي�صمم �ساعة له
لي�ستخدمها يف رحالته اجلوية .فاخرتع �ساعة �سانتو�س وهي �أول �ساعة يد للرجال ،وقد مت
ت�صميمها لتكون عملية .و�أ�صبحت لهذه ال�ساعات �شعبية خالل احلرب العاملية الأوىل ،كونها
تُ �ستخدم ب�سهولة على عك�س �ساعات اجليب.
ولأن ال�ساعات مت ت�صميمها لتكون �أدوات عملية لال�ستخدام خالل فرتة العمل .فكان من الأف�ضل
�أن يتم ت�صميمها لليد الي�رسى ،حيث املعظم ي�ستخدم يده اليمنى ،فيكون من ال�سهل حمل ال�سالح
فيها ،والنظر �إىل ال�ساعة ملعرفة الوقت.
ُ�صممت ال�ساعات الأوىل والتي كان يتم ارتدا�ؤها يف اليد الي�رسى مع مقب�ض لف العقارب �إىل
اخلارج ،فيكون من ال�سهل على ال�شخ�ص تدوير تلك العقارب با�ستخدام اليد املنى .وهناك �سبب �آخر
الرتداء ال�ساعة يف اليد الي�رسى فهي لن تتعر�ض للتلف واخلراب ب�سهولة ،حيث �إننا ن�ستخدم اليد
اليمنى ملعظم الأعمال .ف�إن قمت بارتداء ال�ساعة يف اليد اليمنى فقد ينتهي الأمر بتحطمها كونك
تعتمد عليها يف �أداء الكثري من الأمور.
وقد يكون �سبب ارتداء ال�ساعة يف اليد الي�رسى لي�س لتلك الأ�سباب املذكورة� ،إمنا وف ًقا لرغبات
خمرتعيها الأوائل .وبغ�ض النظر عن ال�سبب فريتدي النا�س ال�ساعة يف اليد التي يجدونها �أكرث
راحة .فالعاملون يف جمال البناء والأطباء وغريهم يرتدون ال�ساعات يف اليد الي�رسى ،وقد يجد
خ�صي�صا لها .كما �أن ال�ساعات احلديثة
البع�ض اليد اليمنى الأن�سب لهم ،حيث توجد �ساعات م�صممة
ً
ال حتتاج لتدوير العقارب ،ما جعلها �سهلة يف اللب�س يف �أي من اليدين.

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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�أهمية �أ�سماك املياه العذبة
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد� /ساميون مكئيل

ميكن �أن تكون معرفتنا ب�أ�سماك
املياه العذبة متدنية ،ويعود
ذلك لعدة ا�سباب رئي�سية ،منها:
الكرثة ،والإنت�شار ،واختالف
�سلوكيات الأ�سماك املجمعة
يف مياه الواحات والبحريات
القابلة لل�رشب ،و�أنواع الأحياء
التي تعي�ش فيها .ف�إن معظم
�أنواع الأ�سماك يف البحار ،منها
 41%تعي�ش يف املياه العذبة،
ويعي�ش نحو  300يف املياه
متو�سطة امللوحة� ،أي تتنقل بني
مياه البحر واملياه خارجها .كما
�أن معظم هذه الأ�سماك التي يتم
�صيدها ،توجد يف واحات كبرية
وبحريات ال جتف على مدار العام.
هذه البحريات التي تغطي م�ساحة
 1.7مليون كيلو مرت مربع ،من
الكرة الأر�ضية ،يوجد معظمها
يف �شمال �أمريكا .كما �أن م�ساحة
 4مليون كيلو مرت مربع من الكرة
الأر�ضية تغطيها امل�ستقعات،
ومعظمها تقع يف دول البلطيق.
و�أن �أطول الأودية ت�صل اىل نحو
 269000مرت �إذ �أن الن�صيب الأكرب
من هذه ال�سيول هو من ن�صيب
جنوب �أمريكا.
تعي�ش �أ�سماك املياه العذبة
يف كل �أنحاء العامل ،يف الأنهار
والربك والبحريات ،ويف احلفر
�إىل جوانب الطرقات ،ويف ينابيع
املاء يف ال�صحاري ،حتى �إىل
جوانب ال�شالالت الكبرية� ،أي يف
كل مكان يف العامل توجد فيه مياه
ال ملوحة فيها
كما �أن �أحوا�ض تربية الأ�سماك
التي يقيمها الإن�سان من �سدود،
وحفريات ،و�آبار ،جزء من بيئة
هذه املياه ،التي تغطي نحو
 400.000كيلو مرت مربع ،و�أن
معظم ال�سدود الكبرية التي ت�صل
اىل � 60.000سد� ،شيد معظمها بعد
احلرب العاملية الثانية .حيث
يوجد  65%منها يف قارة �أ�سيا،
وبالأخ�ص يف ال�صني .و�إذا كان
الكثري من هذه ال�سدود واحلفريات
الكثري قد �شيد �أمريكا .يف حني ان
افريقيا توجد بها �سدود �صغرية

وحمدودة اي�ضا .بالأ�ضافة اىل ذلك
هناك ماليني من حواجز مائية
كبرية �شيدت لأغرا�ض اخرى،
�إال ان بع�ضها �شكل بيئة لتواجد
الأ�سماك.و�إذا كانت حرفت ال�صيد
املائي قد بد�أت يف مياه الأودية
وال�سدود ،و�أن الإن�سان عرف
ال�صيد قبل الزراعة والرعي .هذا
الن�شاط الذي بد�أه الإن�سان راجال،
تطور وات�سع كثريا مع تطور
مراكب ال�صيد و�سفنه .وب�شكل عام
جند الكثري من النا�س ين�شطون يف
تربية �أ�سماك املياه العذبة.
وكما ت�شري الدالئيل ف�إن
الإ�ستثمارات لتنمية الأ�سماك يف

�سهولة يف الغذاء،
�أي�ضا
وميكنهم
حت�سني و�ضعهم
املعي�شي.
ال�سدود
�إن
و ا حلفر يا ت
العامل
حول
تغطي نحو 7.8
مليون كيلومرت.
وباملقارنة ف�إن
م�ساحات
معظم
منطقة جنوب �رشق
�آ�سيا و�شمال وجنوب �أمريكا،
و�أوروبا ،و�رشق وو�سط وغرب
افريقيا ،مناطق مغمورة باملياه.

البحريات والأنهار ويف خمتلف
مواقع املياه العذبة ،اجلارية يف
الدول النامية ،تلعب دورا مهما
يف �ضمان الأمن الغذائي ،وا�ستقرار
ال�سوق ،وحماربة الفقر.
�أهداف تنمية الأ�سماك
يرمي الإ�ستثمار يف جمال تنمية
الأ�سماك اىل حتقيق �أهداف ثالثة،
�أوال يرفع من الدخل العام للدولة،
حت�سني امل�ستوى املعي�شي
لل�صيادين ،كما �أن الأ�سماك توفر
مواد غذائية متكاملة للكثري من
ال�شعوب .وهو �إن مل يكن م�صدر
وحيد للربوتني ،ف�إنه يحتوي
على  20%من بروتني اللحوم على
م�ستو العامل ،وذلك على الرغم من
�أن �ألإهتمام ب�أ�سماك املياه العذبة
يف جمال الإ�ستثمار كان متوا�ضعا.
�إال �أن ال�صيادين النا�شطني يف هذا
املجال يتمكنون من ا�ستغالله بكل

ووفق البحوث التي اجريت يف
الأعوام املا�ضية ،ف�إن نحو مليون
مواطن يعملون يف م�شاريع كبرية
للإنتاج التجاري ،ونحو 60
مليون يف �رشكات �صغرية ،و�أن 41
مليون منهم يتواجدون يف �أ �سيا،
وهذا يعني �أن  55مليون ن�سمة

بتحقيق دخل نحو  90مليون دوالر.
يف العام .يف بع�ض الدول .كذلك
يف الأرجنتني ،مت �صيد ا�سماك
قابلة للت�صدير ،بلغ  40.000طن،
يف العام .بدخل  40مليون دوالر.
ون�سبة ملخاطر الإنقرا�ض ،ف�إن
الأنتاج انخف�ض اىل 10.000طن
يف العام� .أما الأ�سماك التي
تنتج يف فيكتوريا من قبيل فر�س
البحر .نحو  250مليون دوالر.
يف العام .كما �أن الأ�سماك التي مت
ادخالها يف جمال تنمية الأ�سماك
�أ�صبحت �أكرث جذبا ،وا�ستهالكا.
فمثال �سمك التيليبيا ،يف امريكا
الالتينية ،ف�إن  38%منه يفيد يف
جمال الريا�ضة ،وهي متواجدة
يف امريكا.
و�أ�شارت تقارير الأمم املتحدة
اىل �أن تعداد �سكان الكرة الأر�ضية
ون�سبة للتكاثر املت�صاعد ميكن ان
ي�صل يف عام  2050اىل  9مليار
ان�سان .وكذلك ما �أ�شار اليه البنك
العاملي يف عام  2020ف�إن نحو
 820مليون مواطن او  12.8%من
املتواجدين يف الدول النامية
�سيكون معدل الدخل  1.25دور

والدخل ،يف املناطق الريفية،
واملناطق البعيدة من �شواطئ
البحر .ففي الدول املتفدمة يتم
�صيد نحو مليون طن من الأ�سماك
بنحو � 100.000صياد ( .من
 )307.000هذه الإح�صائيات متت
يف امل�ؤ�س�سات الب�سيطة� .أما يف
الدول النامية ف�إن الدخل يكون
�أكرث.
كما ت�صل ن�سبة الإناث نحو
 44%من جمموع ال�صيادين� .إال
�أن معظم ه�ؤالء ين�شطن يف مرحلة
ما بعد ال�صيد .وت�شارك الن�ساء
بن�سب كبرية ،يف دول مثل بنني،
كومبوديا ،وكونغو .وغريها .يف
حني ان جمرد ال�صعود على منت
املركب يعترب عارا للمر�أة ،يف
دول مثل يوغندا.
�أنواع مقا�صد ال�صيد
�صيد �أ�سماك املياه العذبة
يتم �أما للإ�ستغالل الإقت�صادي
والإجتماعي� ،أواملجال التقني.
ف�رشكات ال�صيد
�أوالرتفيهي.
الإقت�صادي تقوم يف داخل املياه.
فمثال ميكن ذكر ا�سماك البحريات
الكبرية يف افريقيا .كذلك يف �أنهر

تقرير �أعدته منظمة الفاو عام 2010م حول �أ�سماك املياه العذبة
البلد
�آ�سيا
�إفريقيا
�أمريكا
�أو�شانيا
املجموع
املر�أة

م�ؤ�س�سات �صغرية
مياه عذبة
40.753.000
17.466.000
1.610.000
28.000
59.308.000
32.921.000

يعتمدون يف ال�صيد ،من البحار
واملحيطات .ب�شكل عام هناك 61
مليون منهم  50%من الن�ساء،
ين�شطن يف ال�صيد ،وقيادة عمليات
ت�سويق الأ�سماك.
ومبا �أن منتجات �أ�سماك املياه
العذبة ،ت�ستغل كم�صدر للغذاء،
بالن�سبة للمناطق النائية،
وحت�سني امل�ستوى املعي�شي .كما
ان ا�سماك املياه العذبة وفوق
فوائدها املحلية ا�صبحت م�ؤهلة
حتى للت�صدير .حيث �أمكن ت�صدير
نحو  90%من بي�ض الأ�سماك،

كرثة القدرات الب�شرية
امل�ؤ�س�سات التجارية ال�سمكية
مياه عذبة
750.000
298.000
48.000
1.000
1.097.000
342.000

لليوم .وهذا يعني �أن اكرث من
ملياري ان�سان يعي�شون حتت
خط الفقر .ومبوازاة هذه الزيادة
ال�سكانية ،ف�إن توفري الغذاء
ينبغي �أن ي�ضاعف انتاج الغذاء
حتى ميكن احل�صول عليه ب�أ�سعار
منا�سبة.
�إن نحو  90%من انتاج �أ�سماك
املياه العذبة يوجد يف الدول
النامية .يف حني ان 65% ،منها
يتم �صيدها بالدول املتخلفة
اقت�صاديا ،كما ان �أ�سماك املياه
العذبة ،اكرث اهمية يف الغذاء

جمموع القدرات
الب�شرية
41.503.000
17.764.000
1.658.000
29.000
60.954.000
33.263.000

و�أودية �آ�سيا ،ونهر الأمازون.
وغريها .يف ن�صف القرن املا�ضي
وحده ،اخذت جتارة الأ�سماك
تزدهر ب�شكل كبري ،وت�ضاعف دورها
يف التجارة .وات�سعت ن�شاطات
م�ؤ�س�سات ال�صيد التجاري .لأنها
ا�صبحت اكرث متيزا يف جمال حفظ
الأ�سماك وطرق الإ�ستفادة منه .و�إن
كان هذا يعتمد على مدى قرب تلك
امل�ؤ�س�سات من �أ�سواق الإ�ستهالك،
�أو القدرة على �إي�صالها اىل تلك
الأ�سواق.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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واجبنا نحو ت�شجيع ال�سياحة
املعامل ال�سياحية ال�ضخمة واملتميزة.

�إعداد/قا�سم احمد
اجلزء الثاين

ال�سياحة عزيزي القارئ بانها
عرفت ّ

مكان
ن�شاط ينتقل فيه الإن�سان من
ٍ

عزيزي القارئ تلعب ال�سياحة دوراً
بارزاً يف توفري فر�ص العمل لل�سكان

واملقيمني على حد �سواء  ،وبالتايل
ت�ساهم يف خف�ض ن�سبة البطالة ،كما

والتعرف على
لآخر بهدف الرتفيه
ّ
املواقع ال�سياحية املختلفة  ،و ُيطلق على
ال�شخ�ص الذي يقوم بهذا الن�شاط لفظ

ال�سياح و�سكان البلد ،فال�سياح القادمون

الداخلية التي تكون داخل الدولة،

التي حدثت يف بلدهم �إىل املواطنني

"ال�سائح " ،وهي �أنواع منها ال�سياحة
وال�سياحة اخلارجية وهي التي تكون
خارج الدولة بال�سفر عرب و�سائل
املوا�صالت املختلفة للو�صول �إىل الدول
الأخرى ذات املواقع ال�سياحية  ،ويف

بالدنا �إرتريا جتري يف هذا ال�سياق
العديد من اجلهود لتعزيز القطاع
ال�سياحي ب�شقيه املحلي واخلارجي ،حيث

ظلت ارتريا تبذل جهودا جبارة البراز
الن�شاط ال�سياحي م�ستغلة كافة املقومات

واملعامل ال�سياحية املنت�شرة واملتوفرة يف
البالد.

لل�سياحة �أهمية خا�صة تعود بالنفع

ب�شكل
على الدولة ككل وعلى املواطن
ٍ
خا�ص� ،إذ تعد ال�سياحة م�صدراً مهماً
ّ
لتوفري الأموال وزيادة الدخل القومي

ب�شكل
للبلد ،فبع�ض الدول تعتمد
ٍ
ال�سياحة لتوفري ر�ؤو�س
�أ�سا�سي على
ّ
الأموال وبناء امل�شاريع التنموية فيها،
خا�صة الدول التي تعتمد على هذا
الن�شاط يف م�صادر دخلها،

كرتكيا

وايطاليا وغريها من الدول ،والزالت

اجلهود جارية يف ارتريا للو�صول اىل
هذه املرحلة نظراً ملا تتمتع به من

تتيح فر�ص تبادل الثقافات والأفكار بني

للبلد ينقلون ثقافاتهم والتطورات
امل�ست�ضيفني  ،وبالتايل تن�شيط التطور
والتقدم داخل البلد ،وانطالقاً من
ّ

ال�سياحة �إىل تكاتف
هذه االهمية حتتاج ّ
جهود جميع املواطنني

مع احلكومة

لتنتع�ش ،ويزيد عدد ال�سياح الذين
يزورون البلد ،وذلك لأن ال�سائح يعترب
�سفرياً لبلده ،وينقل كل ما ي�شاهده

داخل البلد �إىل بلده ويعبرّ عن م�شاعره
وانطباعاته ،ولتفيعل ذلك على ار�ض
الواقع تقوم وزارة ال�سياحة بالتن�سيق

والتعاون مع اجلهات املعنية

ويقوم باملحافظة على نظافة ال�شوارع

ال�سياحة
ويتمثل دور احلكومة يف ت�شجيع ّ

ٍ
بطرق جيدة لي�ستطيع
وا�ستخدامها

املواقع ال�سياحية وعدم تعقيدها،

واملنتزهات

واملواقع

ال�سياحية،
ّ

ال�سائح التمتّع بها ،وزيارتها يف املرات
الالحقة كما ن�شاهدها يف املدن

لت�سهيل �إجراءات دخول ال�سياح �إىل
ما ي�ساعد ذلك على تفعيل الن�شاط

ال�سياحي وارتقائه يف وقت وجيز يف
ارتريا ،وو�ضع الإر�شادات املتع ّلقة
بال�شوارع والطرق وكل ما يلزم

بتنظيم حمالت تعبوية مكثفة

ال�سائح لت�سهيل و�صوله �إىل �أي

يف او�ساط املواطنني ،ولكي

مكان يرغب فيه ،وت�شجيع العمل
ٍ

ي�ساهم كل فرد مبا ي�ستطيع

يف القطاع ال�سياحي عند املواطنني

لالرتقاء بالن�شاط ال�سياحي يف

وت�سهيل �إجراءات العمل ،وتعيني

ارتريا ،وليلعب املواطن دروه

املر�شدين ال�سياحيني يف املناطق

ال�سياحة
املناط به يف ت�شجيع ّ
ٍ
بطريقة
والتعامل مع ال�سياح

ال�سياحية

واملكاتب

ال�سياحية،

التعرف
مل�ساعدة ال�سياح على
ّ

فعلى
ولطيفة،
�إيجابية
املواطن �أن يكون ب�شو�شاً مع

على �أف�ضل املناطق ال�سياحية يف

امل�ساعدة ،هذه �صفة ي�سبق

ال�صحيح ،باال�ضافة اىل و�ضع

البالد ،واال�ستمتاع بها بال�شكل

ال�سائح وي�ساعده عندما يطلب

فيها ال�شعب االرتري جميع

القوانني ال�صارمة التي حتمي

ال�شعوب ،لأنها من

االرترية خا�صة املدن الكربى مثل

ال�سائح من اال�ستغالل ،ورغم ان العمل

ال�شعب

ت�سعى اجلهات املعنية لن�شرها وتعزيزها

ب�شكل
تكثيف العمل لتعبيد ال�شوارع
ٍ
ٍ
جيد ،لت�سهيل احلركة عليها ،وت�أمني

�سماته

وينبذ

الأ�صيلة،

العا�صمة ا�سمرا .ومن �ضمن االمور التي

اي�ضاً

لدى املواطن االرتري ،وامل�شاركة يف

ال�سياح بحجة �أنهم

ال�سياح وتوجيههم وتنظيف املواقع

االرتري

حماولة

ا�ستغالل

قادمون

لل�سياحة

الأ�سعار

عليهم،

فريفع

التاجر

�أو يبيع �إليهم
ً
ً
مغ�شو�شة
ب�ضاعة
ً
أ�صلية،
على �أنها �

الأعمال التطوعية التي ت�شمل م�ساعدة
ال�سياحية،

واملحافظة على املواقع

ال�سياحية واحلدائق من اخلراب والتدمري
 ،وحمافظة كل مواطن على جمال البيئة

التي حتيط مبنزله اخلا�ص للمحافظة على
ب�شكل عام ،وتربية الأبناء
جمال البلدة
ٍ
على احرتام ال�سياح وعدم �إزعاجهم،

جارٍ فيها ب�صورة كبرية اال انه يتوجب
حاويات النفايات ،واملقاعد املريحة يف
ب�شكل رائع مثلما
الأماكن ال�سياحية
ٍ
ن�شاهده يف املدن االرترية الكربى،
ال�سياحة وطرق
وتوعية املواطن ب�أهمية ّ

تن�شيطها وت�شجعيها اكرث فاكرث لالرتقاء

بهذا الن�شاط الهام الذي تتوفر له كافة
املقومات واملعامل ال�سياحية ال�ضخمة

واملتميزة.
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املركز الدويل ملتابعة التاثريات الدوائية يف
اوب�ساال ي�شيد بجهود متابعة الت�أثريات اجلانبية للدواء يف ارتريا

حواء �سليمان عبد القادر

حواء �سليمان عبد القادر
ن�رشت و�سائل االعالم املحلية
يف ال�سابع والع�رشين من مار�س
املا�ضي خربا ي�شري اىل ان املركز
الدويل ملتابعة الت�أثريات الدوائية
ومقرها يف مدينة اوب�ساال ال�سويدة
قد ا�شادت باجنازات ارتريا يف جمال
التعرف على الت�أثريات الدوائية .
وملعرفة املزيد عن هذا االمر
ات�صلنا مبركز مراقبة االدوية
واملواد الغذائية الوطنية  /ق�سم
اليقظة الدوائية من اجل ان نتعرف
ب�شكل اكرب على تلك االجنازات.
وعن ذلك يقول مدير ق�سم البيانات
والعمليات يف مركز اليقظة الدوائية
االرتري ال�صيدالين مرهاوي دب�ساي
" لقد اقر املركز العاملي لليقظة
الدوائية يف ال�سويد ،الذي يعمل
بالتعاون مع منظمة ال�صحة
العاملية ان ارتريا احتلت املرتبة
االويل من بني الدول االفريقية يف
جمال اليقظة الدوائية واقر البيان
الذي �صدر من املركز العاملي
ومنظمة ال�صحة العاملية ان تقارير
االعرا�ض اجلانبية لالدوية التى مت
ا�ستالمها من مركز اليقظة الدوائية
االرترية يف االعوام اخلم�س املا�ضية
يناير  2013-2018قد �سجلت ارقاما
قيا�سية يف كل املعايري املقرتحة
من منظمة ال�صحة العاملية .
ووفقا ملعايري املنظمة من
املفرت�ض على اي مركز يقظة
دوائية دولية ان ي�سلم  200تقريرا
دوائيا من كل مليون ن�سمة يف العام
الواحد  ،اما ارتريا فهي الدولة
االفريقية الوحيدة التى جتاوزت
هذا العدد بتمكنها من ت�سليم 255
تقريرا من كل مليون ن�سمة يف
االعوام اخلم�س املا�ضية  ،ان هذا
الناجت االجمايل قد و�ضع ارتريا يف
املرتية االويل ،تلي ارتريا دولة
كابو فريدي بـ 179تقريرا من كل
مليون ن�سمة يف ال�سنة.
ا�ضافة اىل ذلك تقوم املنظمة
بتقييم جودة املعلومة املتوفرة
يف كل تقرير دوائي  ،وقد ت�صدرت
ارتريا هذا التقييم بح�صولها على
درجة  94%يف املتو�سط واحتلت
املرتبة االويل يف افريقيا واملرتبة
الثانية يف العامل .

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()130

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

ال�سيد /ايا�سو بهتا
نتيجة لهذه اجلهود متكن مركز
اليقظة الدوائية االرتري من
اكت�شاف احدى ع�رش اعرا�ضا جانبية
خطرة مل تكن معروفة لدي املجتمع
العلمي  .وعليه قام املركز الوطنى
بالتوا�صل مع املجتمع العلمي يف
هذا املجال على ال�صعيد العاملي
عرب الن�رش امل�ستمر لهذا االكت�شافات
يف كافة املجاالت العلمية وعرب
مواقع االنرتنت.
ولقد ا�صبحت هذه االكت�شافات
ا�سا�سا لبع�ض التغيريات التوعوية
التعليمية وال�سيا�سة االقت�صادية
لدي نظام وزارة ال�صحة االرترية
ك�أن يتم منع �رشاء بع�ض االدوية
التى كان يقوم املواطن ب�رشاءها
دون و�صفة طبية  ،اىل جانب �سحب
بع�ض االدوية من اال�سواق ب�سبب
ت�أثرياتها او رداءة تعبئتها او عدم
وجود مدة انتهاء ال�صالحية " تاريخ
انتاج وانتهاء ال�صالحية".
وقد مت االت�صال بال�رشكات التى
انتجت هذه االدوية لتحمل اخل�سائر
الواردة يف النظام ال�صحي .
مت تغيري الطرق التى ت�ستخددم
بها بع�ض االدوية تخفي�ض عدد
مرات التعاطي من ثالث ايل اثنني
او مرة واحدة يف اليوم على �سبيل
املثال.
مت اجراء بع�ض التغيريات يف
الرو�شتة الداخلية لبع�ض االدوية
لتت�ضمن حتذيرات عن االعرا�ض
اجلانبية املكت�شفة"،
كما مت و�ضع برامج توعية
بهذه االكت�شافات ملعظم اخلرباء
ال�صحيني يف البالد.
جدير بالذكر ان فرع منظمة
ايغاد ملنظمة ال�صحة العاملية

قد اجري اختبار معايري اجلودة
لعمل مركز مراقبة االدوية واملواد
الغذائية االرترية يف �شهر مار�س من
العام املا�ضي وقد اقر االختبار ان
برنامج اليقظة الدوائية يتمتع بكل
املعايري اال�سا�سية .
واو�ضح املقيمون ان املركز
الوطنى يف ارتريا لديه القدرة
الكاملة لتقدمي دعم تقنى للدول
االفريقية التى تفتقر النظمة مراقبة
االدوية واملواد الغذائية.
النجاحات
اىل
باال�شارة
واالجنازات احلالية لقد مت
دعوة ارتريا والدولتان بريو
وهولندا ب�صفتهم الدول الثالث
ذات االجنازات العظيمة يف جمال
اليقظة الدوائية لي�شاركوا خرباتهم
وق�ص�ص جناحاتهم ايف هذا املجال
يف الذكري الـ 40لت�أ�سي�س املركز
العاملي ملراقبة املخدرات واالدوية
الذي �سيعقد ملدة يومني يف ال�سويد
مايو العام اجلاري.
يذكر ان ارتريا ا�ست�ضافت 17
دولة يف الف�صل التدريبي الذي
نظم بوزارة ال�صحة بعنوان "
الف�صل التدريبي لليقظة الدوائية
لدول �رشق افريقيا " الذي عقد يف
الفرتة من  10-17من ابريل 2016
و�شاركت فيه  17دولة من جميع
انحاء العامل.
ان جناحات اليوم هي ثمرة لكل
اجلهود التى قامت بها ارتريا خالل

ال�سنوات القليلة املا�ضية منذ ان

بد�أ برنامج اليقظة بالعمل.
وكان مدير مركز مراقبة االدوية
واملواد الغذائية الوطنية قد ذكر يف
لقاء له مع و�سائل االعالم املحلية
ان وزارة ال�صحة قد ان�ش�أت ق�سم
مراقبة تاثريات االدوية يف 2012
مبعرفتها باهمية هذا املجال ،ثم
ا�صدر �سيا�سة اليقظة الدوائية يف

 2014وهذا �ساعد يف الدفع بالعمل
اىل االمام .وقد امكن يف هذا ال�صدد
من جلب الكفاءات والقدرات الب�رشية
للق�سم  ،ف�ضال عن عقد برامج توعية
مكثفة للعاملني يف املجال ال�صحي
على جميع امل�ستويات لتعريفهم
بالتاثريات الدوائية وباعمال
املركز،وهذا بدوره �ساعد يف تكوين
جلان متابعة تعاطي الدواء وال�شفاء
يف العديد من امل�ست�شفيات ،كما
خلق ار�ضية قوية الن�شاء عالقة
�رشاكة مع باقي الربامج التابعة
لوزارة ال�صحة،وت�شجيع املبادرات
الفردية التى تاتي من االطباء للعمل
اىل جانب اع�ضاء مركز اليقظة
الدوائية ،تنظيم م�ؤمتر دويل �سنوي
حول اليقظة الدوائية،عقد م�ؤمتر
اقليمي حول الت�أثريات الدوائية يف
 ، 2016وقد لعبت وزارة االعالم
دورا مهما يف رفع وعي املواطنني
حول هذا املجال .
ان ال�سبب اال�سا�سي الذي دفع
اىل تكوين جلنة مراقبة الدواء

كان امل�أ�ساة الفظيعة التى وقعت
الكرث من  10االف طفل ولدوا
باعاقات ب�سبب تناول امهاتهم
ثاليدومايدThlidomide
لدواء
خالل فرتة احلمل ،وكان االمر
�صدمة للمجتمع الدويل ،ان تظهر
هذه التاثريات يف االدوية التى

كانوا يعتقدون انها �آمنة مما دفع
باملجتمع الدويل اىل ان�شاء برنامج
يقوم بدرا�سة الت�أثريات الدوائية
وذلك عرب منظمة ال�صحة العاملية
التى قامت بان�شاء الربنامج
 1968ثم نقل مقره اىل مدينة
اوب�ساال ب�شكل دائم يف عام .1978
وكان الهدف اال�سا�سي من تكوين
الربنامج �ضمان �صحة �شعوب
العامل ،ولتحقيق ذلك �رشعوا يف
جمع البيانات واملعلومات من
جميع انحاء العامل حول الت�أثريات
اجلانية للدواء ،ثم القيام بفح�صها
ودرا�ستها ومن ثم ار�سال املعلومات
حولها لكل فروع مراقبة التاثريات
الدوائية يف العامل.
ويف الوقت احلا�رض يوجد
بع�ضوية املركز  131دولة  ،وقد
ا�صبحت ارتريا الع�ضو رقم . 107
وقد متكن املركز من جمع تقارير
من دول العامل بهذا ال�صدد و�صل اىل
 17مليون تقرير .
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

روما يحاول
يف �إياب دور الثمانية مل�سابقة الدوري الأوروبي
ت�أهل كل من �أر�سنال و�أتلتيكو مدريد ومار�سيليا و�سالزبورج ا�ستغالل ال�صحوة
�أمام الت�سيو
وا�صل �آر�سنال الإجنليزي ،م�سريته يف الدوري الأوروبي ،بعدما
ت�أهل لن�صف نهائي امل�سابقة ،عقب تعادله  ،2-2مع م�ضيفه �س�سكا
مو�سكو الرو�سي� ،أول �أم�س اخلمي�س ،يف �إياب دور الثمانية .كما ت�أهل
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين للدور ذاته ،رغم خ�سارته � 0-1أمام م�ضيفه
�سبورتينج ل�شبونة الربتغايل ،فيما اقتن�ص �أوملبيك مار�سيليا ،بطاقة
الت�أهل بفوزه املثري  5-2على �ضيفه اليبزيج الأملاين .وفجر �سالزبورج
النم�ساوي ،مفاج�أة من العيار الثقيل ،بعدما �أطاح بالت�سيو الإيطايل من
البطولة ،عقب فوزه عليه  .4-1وا�ستغل �آر�سنال ،فوزه الكبري 4-1
على �س�سكا يف مباراة الذهاب التي جرت ،اخلمي�س املا�ضي ،ليحجز
بطاقة الت�أهل ،بفوزه  ،6-3يف جمموع مباراتي الذهاب والعودة.
تقدم �س�سكا بهدفني حمال توقيع فيدور �شالوف وكرييل نابايكني
يف الدقيقتني  39و ،50قبل �أن ينتف�ض �آر�سنال يف الدقائق الأخرية،
بعدما �أحرز داين ويلبيك و�آرون رامزي ،هديف الفريق الإجنليزي يف الدقيقتني  75والثانية من الوقت املحت�سب بدال من ال�ضائع
لل�شوط الثاين .و�شهدت املباراة ،م�شاركة كاملة لالعب الو�سط امل�رصي حممد النني ،والذي ت�ألق و�صنع هديف اللقاء.

يف اجلولة الثالثة والثالثني من الدوري الإجنليزي املمتاز

مان�ش�سرت �سيتي يتطلع ملداواة جراحه على ح�ساب توتنهام

بعد  3هزائم يف �أ�سبوع ت�ضمنت اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا ،يعود
مان�ش�سرت �سيتي ،املت�صدر �إىل الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،اليوم
ال�سبت ،لكنه �سيواجه اختبارا �صعبا �آخر خارج دياره �أمام توتنهام هوت�سبري،
�صاحب املركز الرابع .وكان ميكن ل�سيتي ح�سم اللقب �إذا انت�رص مبلعبه على
مان�ش�سرت يونايتد ،يوم ال�سبت املا�ضي ،لكنه فرط يف تقدمه بهدفني ليخ�رس
على �أر�ضه للمرة الأوىل هذا املو�سم بعد �سقوطه � 3-2أمام فريق املدرب
جوزيه مورينيو .وجاءت هذه املواجهة بني مباراتي دور الثمانية يف دوري
الأبطال �ضد ليفربول حيث خ�رس �سيتي  0 3-با�ستاد �أنفيلد ثم  2-1با�ستاد
االحتاد .ورغم كل �أمل الأ�سبوع املا�ضي ،ال يزال �سيتي يتقدم بفارق  13نقطة
على �أقرب مالحقيه قبل  6مباريات على النهاية ،وي�ستطيع انتزاع اللقب �إذا
انت�رص على توتنهام با�ستاد وميبلي ،وخ�رس يونايتد على �أر�ضه �أمام و�ست
بروميت�ش �ألبيون ،متذيل الرتتيب يوم غد الأحد .ومواجهة توتنهام على �أر�ضه
لي�ست مهمة �سهلة ،بالنظر �إىل �أن فريق املدرب ماوري�سيو بوكيتينو خ�رس مرة
واحدة فقط على ملعبه هذا املو�سم ،وت�أتي املباراة يف وقت رمبا تراجعت فيه ثقة �سيتي بعد �أ�سبوع �سلبي غري معتاد لفريق املدرب بيب
جوارديوال .ويف الوقت الذي �سيكون فيه �سيتي حري�صا على ح�سم اللقب ب�أق�صى �رسعة ممكنة ،ي�ضع توتنهام عينه على نهاية قوية للمو�سم
مع تطلعه للح�صول على املركز الثاين .ويت�أخر الفريق اللندين بـ 4نقاط عن يونايتد بعد  6انت�صارات متتالية يف م�سرية خالية من الهزائم
يف �آخر  14مباراة .و�سيتوقع يونايتد ،املنت�شي بفوزه على جاره الذي كان انت�صاره اخلام�س على التوايل ،احل�صول على  3نقاط �أخرى با�ستاد
�أولد ترافورد �ضد و�ست بروميت�ش ،الذي يبدو يف طريقه للهبوط ويقوده املدرب امل�ؤقت دارين مور للمرة الثانية .ويلتقي برينلي �صاحب
املركز ال�سابع ،ولي�سرت �سيتي الثامن ،با�ستاد تريف مور اليوم ال�سبت يف مواجهة قد حتدد الفريق الذي �سيح�صل على �آخر البطاقات امل�ؤهلة
للدوري الأوروبي .وما مل يفز �ساوثهامبتون بك�أ�س االحتاد الإجنليزي ،ف�إن �صاحب املركز ال�سابع �سيت�أهل لأوروبا لأن الفرق الـ  3الأخرى
املر�شحة للفوز بالك�أ�س ،وهي يونايتد وتوتنهام وت�شيل�سي ،من املفرت�ض �أن تكون قد حجزت �أماكنها بالفعل يف البطوالت الأوروبية .وفوز
برينلي الذي يقوده املدرب �شون دايك� ،سيبعده بت�سع نقاط عن لي�سرت و�سيجعله قريبا من العودة لأوروبا لأول مرة منذ .1967

يف اجلولة الـ 32من الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
بر�شلونة يوجه �أنظاره �صوب املهمة املحلية بعد الكبوة الأوروبية

يتطلع فريق بر�شلونة للرتكيز على لقب الدوري
الإ�سباين ،بعد اخلروج املحبط من دوري �أبطال �أوروبا .ويواجه
بر�شلونة ،املت�صدر ،مهمة �صعبة عندما ي�ست�ضيف فالن�سيا،
�صاحب املركز الثالث ،على ملعب "كامب نو" ،اليوم ال�سبت
يف املرحلة الثانية والثالثني من الدوري الإ�سباين .وخرج
بر�شلونة ب�شكل مفاجئ من دوري الأبطال بعدما خ�رس �أمام
م�ضيفه روما  3ـ  ،0يف �إياب دور الثمانية بعد �أن فاز  4ـ 1يف
مباراة الذهاب لي�ستفيد الفريق الإيطايل من قاعدة احت�ساب
الهدف خارج الأر�ض بهدفني ويعرب للمربع الذهبي .ورغم �أن
بر�شلونة كان هدفه الأ�سا�سي يف املو�سم احلايل �إحراز ثالثية
الدوري والك�أ�س ودوري الأبطال ،قال العب الو�سط �سريجيو
بو�سكيت�س �إن فريقه عليه �أن ي�ستعيد �شتات نف�سه ،و�أن
يناف�س على الثنائية .ويقدم فالن�سيا م�سرية رائعة هذا املو�سم حتت قيادة املدرب مار�سيلينو جار�سيا .ويفتقد
بر�شلونة جلهود �إيفان راكيتيت�ش ،بعد �إ�صابته بك�رس يف �إ�صبع اليد �أمام روما .وي�ست�ضيف �أتليكو مدريد الو�صيف
فريق ليفانتي �صاحب املركز ال�سابع ع�رش� ،أمال يف موا�صلة ال�ضغط على بر�شلونة .ويخرج الريال �صاحب املركز الرابع
ملالقاة ماالجا متذيل الرتتيب ،والذي بحاجة ما�سة لنقاط املباراة للحفاظ على �أمل البقاء .ويدخل الريال املباراة بعد
ت�أهله للمربع الذهبي لدوري الأبطال رغم هزميته 1ـ  ،3يف �إياب دور الثمانية ،م�ستفيدا من فوزه يف مباراة الذهاب  3ـ
 .0ويلتقي اليوم ال�سبت �إ�شبيلية مع فياريال وليجاني�س مع �سيلتا فيجو وال�س باملا�س مع ريال �سو�سييداد و�أتلتيك
بيلباو مع ديبورتيفو الكورونيا .ويلتقي يوم غد الأحد �إيبار مع ديبورتيفو �أالفي�س وخيتايف مع �إ�سبانيول.

غطى انت�صار روما املذهل على
بر�شلونة يف دوري �أبطال �أوروبا ،على
م�ستواه املتذبذب يف الدوري الإيطايل،
حيث �أظهر الفريق �أن بو�سعه فعل
الكثري .ولن يجد روما ،وقتا لألتقاط
الأنفا�س بعد العر�ض الذي ال ين�سى،
الثالثاء املا�ضي ،حيث �سيواجه جاره
الت�سيو ،يوم غد الأحد ،يف قمة قد تكون
حا�سمة للفريقني ،يف حجز بطاقة الت�أهل
لدوري الأبطال املو�سم املقبل .وي�أمل
م�شجعو روما �أن يتمكن الفريق ،من
موا�صلة الأداء القوي الذي ظهر به �أمام
بر�شلونة ،يف دور الثمانية بدوري �أبطال
�أوروبا ،حني عو�ض الهزمية يف مباراة
الذهاب  ،1-4بالفوز � 3-0إيابا ،ليت�أهل
للدور قبل النهائي ،بف�ضل قاعدة
الأهداف امل�سجلة خارج الأر�ض .وتفوق
العبو روما على بر�شلونة ،و�أعطوا الفريق
الكتالوين ،در�سا يف املعارك اخلططية،
لكن من ال�صعب ت�صديق �أن ذلك هو
نف�س الفريق الذي عانى من هزائم على
ملعبه� ،أمام �أتالنتا و�سامبدوريا وتعادل
�أمام �سا�سولو .وكانت �آخر  6مباريات
لروما يف الدوري الإيطايل ،منوذجا
ملوجات ال�صعود والهبوط يف م�ستوى
الفريق .وبعد خ�سارته على ملعبه �أمام
ميالن ،حقق روما فوزا مده�شا 4-2
على نابويل املت�صدر �آنذاك ،وفاز �أي�ضا
على تورينو وكروتوين .لكن الفريق
�أحبط م�شجعيه جمددا بالتعادل 1-1
على ملعب بولونيا ،وخ�سارته 0-2
على ملعبه� ،أمام فيورنتينا .ويتقا�سم
روما والت�سيو� ،أكرث فريق �سجل �أهدافا
يف الدوري ( 75هدفا يف  31مباراة)،
املركز الثالث بر�صيد  60نقطة لكل

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�سبت � 14أبريل
14:30
* ت�شيل�سي
�ساوثهامتون
17:00
كري�ستال باال�س * برايتون
برينلي * لي�سرت �سيتي 17:00
هيدير�سفيلد تاون * واتفورد 17:00
�سوانزي �سيتي * �إيفرتون 17:00
19:30
ليفربول * بورمنوث
توتنهام هوت�سبري * مان�ش�سرت �سيتي 21:45
الأحد � 15أبريل
15:30
نيوكا�سل يونايتد * �آر�سنال
مان�ش�سرت يونايتد * و�ست بروميت�ش 18:00
الإثنني � 16أبريل
و�ست هام يونايتد * �ستوك �سيتي 22:00
الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت � 14أبريل
�أتلتيك بيلباو * ديبورتيفو الكورونا
فالن�سيا
*
بر�شلونة
ال�س باملا�س * ريال �سو�سييداد
* �سيلتا فيغو
ليجاني�س
* فياريال
�إ�شبيلية
الأحد � 15أبريل
�إيبار * ديبورتيفو �أالفي�س
�أتلتيكو مدريد * ليفانتي
* �إ�سبانيول
خيتايف
ريال مدريد
*
ماالجا

14:00
17:15
19:30
19:30
21:45
13:00
17:15
19:30
21:45

الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت � 14أبريل
* �أودينيزي
كالياري
كييفو فريونا * تورينو
* كروتوين
جنوى
�أتالنتا * انرت ميالن
الأحد � 15أبريل
* �سبال
فيورنتينا
بولونيا * هيال�س فريونا
* بينفينتو
�سا�سولو
* نابويل
ميالن
يوفنتو�س * �سامبدوريا
* روما
الت�سيو

16:00
19:00
19:00
21:45
13:00
16:00
16:00
16:00
19:00
21:45

منهما .
يحتل
و
�إنرت ميالن،
ا ملر كز
ا خلا م�س
�صيد
بر
 59نقطة،
ويحل �ضيفا
على �أتالنتا،
ا ليو م
ال�سبت� ،أما
يو فنتو �س
املت�صدر ،ي�ست�ضيف �سامبدرويا .ويخو�ض نابويل� ،صاحب املركز الثاين
بفارق  4نقاط عن املت�صدر ،مباراة �صعبة �أمام ميالن ،الذي يحتل املركز
ال�ساد�س ويتقدم يف امل�ستوى حاليا حتت قيادة مدربه �إيفان جينارو جاتوزو.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()130

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

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

تنظيم فعاليات متعددة مبنا�سبة اليوبيل الف�ضي لبدء العالقات الثنائية

الفعاليات الريا�ضية  ..همزة و�صل لتعزيز العالقات الثنائية بني ارتريا وال�صني

توا�صلت يوم اخلمي�س الفعاليات
الريا�ضية امل�صاحبة الحتفاالت ذكرى
اليوبيل الف�ضي النطالق العالقة
الدبلوما�سية بني دولة ارتريا وجمهورية
ال�صني ال�شعبية من خالل �إقامة مباراة
ودية يف من�شط كرة ال�سلة � ،إحت�ضنها ملعب
ا�سمرا بوت�شوفيال.
احلدث الذي �شهده مفو�ض الثقافة
والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي  ،و�سفري
جمهورية ال�صني ال�شعبية بالبالد  ،ال�سيد/
ياجن زيجاجن وعدد غفري من ال�شخ�صيات
الر�سمية وال�ضيوف املدعوين من اجلالية
ال�صينية بالبالد وع�شاق اللعبة بالبالد

 ،تخلله اىل جانب مباراة ودية عرو�ض
وفوا�صل ثقافية خمتلفة قدمت من قبل
فرقة مريا�س الفنية التابعة ملفو�ضية
الثقافة والريا�ضة وم�ؤدين �إ�ستعرا�ضيني
تابعني معهد كونفي�شو�س ال�صيني
بارتريا.
واقيمت املباراة الودية بني فريق
�أع�ضاء ال�سفارة ال�صينية بارتريا وفريق
قدامى العبي كرة ال�سلة باالقليم االو�سط
 ،و�أ�سفرت النتيجة النهائية عن فوز فريق
قدامى الالعبني بنتيجة ( ، )61-45بعد
مناف�سة مثرية �إمتدت لأ�شواطها االربعة ،
و�أمتعت اجلماهري احلا�رضة يف امللعب.

الفعالية التي متت بالتن�سيق بني
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة االرترية
وال�سفارة ال�صينية بارتريا  ،والتي
كانت �إنطلقت اال�سبوع املا�ضي يف
ا�ستاد ا�سمرا الدويل مببارة ودية
لكرة القدم  ،يرجى منها �أن تعرب
بالعالقات الدبلوما�سية الثنائية
بني البلدين اىل ف�ضاءات �أرحب.
هذا ويف اليوم الثاين للفعاليات
التي جرت م�ساء اجلمعة  ،جرى
توزيع الهدايا التذكارية بني
الطرفني  ،ومتت تقليد الفرق
الفائزة باملباريات باالو�سمة.

�صدام قوي بني �آر�سنال و�أتلتيكو مدريد يف الدوري االوروبي

بفوزه ب�أوىل مراحل طواف تايلندا للدراجات الهوائية

كال�سيكو �أوروبي مثري وموعد �إجنليزي �إيطايل يف ن�صف نهائي الأبطال متكل ايوب ينقل التفوق االرتري اىل �أقا�صي �أ�سيا

�أوقعت قرعة الدور ن�صف النهائي
لدوري �أبطال �أوروبا يف كرة القدم التي
�سحبت اجلمعة ،ريال مدريد اال�سباين حامل
اللقب يف مواجهة نارية مع بايرن ميونيخ
االملاين ،بينما يلتقي ليفربول االنكليزي
روما االيطايل.
ويقام ذهاب ن�صف النهائي يف 24
�أبريل ،واالياب يف الأول من مايو املقبل.
�أما املباراة النهائية ،فت�ست�ضيفها
العا�صمة الأوكرانية كييف يف  26مايو.
ومبوجب القرعة� ،سي�ست�ضيف بايرن
الذي توج م�ؤخرا بلقب الدوري االملاين
للمرة ال�ساد�سة تواليا ،مباراة الذهاب
على ملعبه �أليانز �أرينا ،على ان يحل �ضيفا
على ملعب �سانتياغو برنابيو يف االياب.
يف املقابل ،ي�ست�ضيف ليفربول مباراة
الذهاب على ملعبه �أنفيلد ،وتقام مباراة
االياب على امللعب الأوملبي يف العا�صمة
االيطالية.
و�ستكون مباراة بايرن وريال نهائيا
مبكرا هذا املو�سم ،اذ انهما من �أبرز
املر�شحني للتتويج باللقب منذ انطالق
املو�سم ،والأبرز بني الفرق التي ن�صف
النهائي .ويبحث بايرن عن لقبه ال�ساد�س
يف امل�سابقة القارية الأهم ،بينما ي�سعى
ريال لتعزيز رقمه القيا�سي و�إ�ضافة
اللقب الثالث ع�رش اىل ر�صيده ،واالحتفاظ
بـ "الك�أ�س ذات الأذنني الكبريتني" للمرة
الثالثة تواليا.
وبلغ ريال مدريد الدور ن�صف النهائي
للمرة الثامنة تواليا ،بعد تفوقه يف ربع
النهائي على يوفنتو�س االيطايل يف مواجهة
مثرية .وفاز النادي امللكي بنتيجة كبرية
�/3صفر يف تورينو ،اال ان فريق "ال�سيدة
العجوز" كان على و�شك جر مباراة االياب
اىل وقت �إ�ضايف حا�سم بعدما تقدم بنتيجة
�3صفر �أي�ضا حتى الوقت بدل ال�ضائع،قبل ان يحت�سب احلكم االنكليزي مايكل
�أوليفر ركلة جزاء ل�صالح ريال ترجمها
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو بنجاح.

و�ستكون مواجهة بايرن وريال ا�ستعادة
للقائهما يف ربع نهائي املو�سم املا�ضي،
والتي خرج منها ريال متفوقا ( 6-3فاز
 2-1ذهابا يف ميونيخ و� 4-2إيابا يف
مدريد) ،قبل ان يتابع طريقه ويحقق لقبه
الثاين تواليا يف امل�سابقة ،والثاين تواليا
�أي�ضا بقيادة مدربه الفرن�سي زين الدين
زيدان.
ويت�ساوى الفريقان يف تاريخ
املواجهات يف دوري الأبطال ،اذ التقيا
 24مرة ،ففاز كل من بايرن وريال  11مرة،
وتعادال مرتني ،بح�سب اح�صاءات املوقع
االلكرتوين لالحتاد الأوروبي لكرة القدم
(ويفا).
وي�سعى بايرن اىل �إحراز لقبه الأول يف
دوري الأبطال منذ تتويجه للمرة الأخرية
عام  ،2013عندما قاده مدربه احلايل
يوب هاينك�س اىل "ثالثية" دوري الأبطال
والدوري والك�أ�س املحليني يف �أملانيا.
�أما مواجهة ليفربول وروما ،ف�ستكون
بني فريقني حققا نوعا من املفاج�أة يف
م�سابقة هذا املو�سم ،اذ ت�أهل ليفربول
بقيادة النجم امل�رصي حممد �صالح ،يف
الدور ربع النهائي على ح�ساب مت�صدر
ترتيب الدوري االنكليزي املمتاز مان�ش�سرت
�سيتي .وفاز "احلمر" ذهابا على ملعبهم
�/3صفر ،و 2-1ايابا.
ويبحث ليفربول عن لقبه ال�ساد�س يف
دوري الأبطال والأول منذ  ،2005ويعول
ب�شكل �أ�سا�سي على �صالح الذي يت�صدر
ترتيب هدايف الدوري االنكليزي املمتاز
هذا املو�سم ،و�سجل  39هدفا يف خمتلف
امل�سابقات.
�أما روما ،وهو الوحيد بني الفرق الأربعة
الذي مل يحرز اللقب الأوروبي يف تاريخه،
فحقق مفاج�أة كربى يف ربع النهائي
ب�إق�صائه بر�شلونة مت�صدر ترتيب الدوري
اال�سباين .وبعد ت�أخره الكبري ذهابا على
ملعب كامب نو  ،1/4قلب نادي العا�صمة
االيطالية الطاولة وفاز �/3صفر يف

الإياب.
وتعود �آخر مواجهة بني ليفربول بقيادة
املدرب االملاين يورغن كلوب ،وروما
بقيادة املدرب �أوزيبيو دي فران�شي�سكو،
يف دوري �أبطال �أوروبا اىل دور املجموعات
ملو�سم  .2001-2002وتعادل الفريقان
�سلبا يف روما ،بينما تفوق ليفربول على
ملعبه بنتيجة �/2صفر.
ويتوقع ان لقاء الفريقني �ستطبعه
مواجهة �صالح لناديه ال�سابق ،اذ انه ان�ضم
يف �صيف  2017اىل النادي االنكليزي
قادما من نادي العا�صمة االيطالية.
�صدام قوي يف قرعة الدوري الأوروبي
هذا و�شهدت قرعة دور ن�صف النهائي
للدوري الأوروبي لكرة القدم �صدام قوي
بني �آر�سنال الإجنليزي و�أتلتيكو مدريد
الإ�سباين.
يف حني ان اللقاء الآخر �سيجمع بني
مار�سيليا الفرن�سي وريد بول �سالزبورج
النم�ساوي.
وكان �أتلتيكو مدريد قد �أطاح بنظريه
�سبورتينج ل�شبونة يف دور الثمانية ،يف
حني �آر�سنال متكن من جتاوز �س�سكا
مو�سكو الرو�سي.
ومن جانبه ف�إن مار�سيليا متكن من �سحق
اليبزيج على ملعب "فيلدروم" يف الإياب
بخما�سية مقابل هدفني ،ويف اجلهة الأخرى
فتمكن �سالزبورج والذي يعترب مفاج�آة
هذه الن�سخة بتجاوز الت�سيو الإيطايل.
و�سي�ستقبل �آر�سنال على ملعب الإمارات
يف  26من ال�شهر اجلاري ،يف حني ان �أتلتيكو
مدريد �سيخو�ض الإياب على ملعبه "واندا
ميرتوبوليتانو" يف  3مايو املقبل.
ويف املباراة الأخرى ف�إن مار�سيليا
�سي�ستقبل �سالزبورج يف ميدانه بالذهاب،
والإياب �سيكون يف الأرا�ضي النم�ساوية.
وجتدر الإ�شارة �أن املباراة النهائية
�ستقام على امللعب اجلديد لنادي ليون
الفرن�سي يف  16مايو املقبل.

بكر الدراج االرتري متكل �إيوب يف
تقدمي �أوراق �إعتماده بطريقة �ساطعة ،
بعيد م�شاركته االوىل يف طواف لومبوك
مانداليكا التايلندي  ،ليقب�ض على لقب
املرحلة االوىل.
الطواف التايلندي الذي يعرف بـ
( NTOUR DE LOMBOK MA
 )DALIKAويحظى بدرجة ( )2.2يف
ت�صنيف ال�سباقات � ،إنطلقت �أوىل مراحله
�أم�س اجلمعة  ،وكان فيه متكل ايوب
�صاحب التتويج االول .
وتوج متكل الذي �إن�ضم حديثا لفريق
ترينجانو �سايكلينج املاليزي  ،بلقب
املرحلة االوىل التي �إمتدت مل�سافة
( 84.4كيلومرت) وربطت بني مدينتي
بانتاي ومارام  ،وذلك بعدما قطع م�سافة
ال�سباق يف ظرف زمني قدره (�ساعة و52
دقيقة و 24ثانية)  ،مبعدل �رسعة و�سطي
ناهز ( 45كيلومرت) يف ال�ساعة.

وتفوق دراج ا�سبيكو يف ال�رصاع النهائي
للمرحلة على الدراج االماراتي يو�سف
مريزا الذي �سجل نف�س الر�صيد الزمني ،
�أما املركز الثالث فكان من م�صلحة زميل
متكل يف الفريق املاليزي �إبن الدار هوات
جوه.
بهذه النتيجة � ،إعتلى متكل ايوب معظم
من�صات التتويج وانتزع القمي�ص اخلا�ص
باملت�صدر بفارق هام�ش زمني �ضئيل عن
الثاين يو�سف مريزا.
�أما يف ترتيب النقاط امل�سجلة  ،في�أتي
متكل باملركز الثاين خلف املت�صدر يو�سف
مريزا ويف جعبة الدراج االرتري  15نقطة.
ويف ترتيب الفرق � ،إ�ستفاد فريق
ترينجانو املاليزي من ت�ألق متكل وتربع
على ال�صدارة بفارق  4ثواين عن الو�صيف
فريق طوكيو الياباين.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات الطواف
اليوم ال�سبت وغدا االحد.

خلفا للمدرب يوب هاينك�س

ً
ر� ًسميا ..كوفات�ش مدربا لبايرن ميونخ االملاين

�أعلن نادي بايرن ميونخ الأملاين ،االتفاق
ر�سميا مع نيكو كوفات�ش ،لتدريب الفريق
ً
البافاري ،ملدة � 3أعوام ،بداية من املو�سم
املقبل.
وقال ح�سن �صالح حميديت�ش ،املدير
الريا�ضي للبافاري ،خالل ت�رصيحاته لقناة
النادي "مت االتفاق مع نيكو كوفات�ش،
و�سيتوىل الأمور ،بداية من مطلع يوليو
املقبل".يذكر �أن كوفات�ش ،املدير الفني
لآينرتاخت فرانكفورت ،لعب يف �صفوف
بايرن ميونخ ،ملدة مو�سمني ،يف الفرتة ما

بني  2001وحتى .2003وكان هاينك�س (72
عاما) ،الذي اعتزل التدريب عقب قيادة بايرن
لثالثية الدوري والك�أ�س ودوري الأبطال يف
 ،2013قد توىل تدريب الفريق البافاري ،يف
�أكتوبر املا�ضي� ،إثر �إقالة كارلو �أن�شيلوتي.
وجنح هاينك�س بالفعل ،يف حتقيق �صحوة
هائلة ببايرن ميونخ ،ليح�سم الفريق لقب
البوند�سليجا للمو�سم ال�ساد�س على التوايل،
كما ال يزال ميتلك فر�صة تكرار الثالثية ،حيث
يتناف�س يف ك�أ�س �أملانيا ،كما ت�أهل �إىل الدور
قبل النهائي لدوري �أبطال �أوروبا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

طفلة رو�سية تفوز بلقب 'ملكة جمال الكون' لعام � 2018إ�صطباحة احلاجبان لعبا دورا حموريا يف حياة �أ�سالف الب�شر

فازت الطفلة ،فايلوتا غوليكوفا،
من مدينة فالديفو�ستوك بعر�ش "ملكة
جمال الكون لليافعني" ،والذي
يعترب حدثا �سنويا هو الأهم
من نوعه يف العامل.
وجرى التتويج هذا العام
يف دولة فيتنام مب�شاركة
�ألف طفلة من  20دولة
حول العامل.
وقالت والدة "امللكة"
�أن ابنتها بد�أت التجهيز
للبطولة عام ،2015
منذ �أن انخرطت يف
مدر�سة تدريب حملية
لعرو�ض الأزياء ،كما
�شاركت م�سبقا يف بطولة
"ملكة جمال فالديفو�ستوك"

كن �أعمى لكل �شيء ال يعجبك
وكن �أ�صم لكل �شيئ يجرحك
وكن متبلد لكل �شيء ي�ؤملك
هكذا تعي�ش

لعام .2018
ويف �أول ت�رصيح لها بعد
الفوز ،قالت "فايلوتا"
�أنها لن تتوقف حتى تبلغ
حلمها يوما من الأيام ،يف �أن
ت�صبح جنمة مت�ألقة يف "�أ�سبوع
باري�س للأزياء" ،ويف العمل
مع �أ�شهر م�صممي "املو�ضة" حول
العامل.

ا�ستخدام �سم العنكبوت لعالج ال�شلل

اكت�شف علماء من جامعة مو�سكو
ومعهد الكيمياء احليوية التابع
لأكادميية العلوم الرو�سية ومعاهد
�أخرى مادة يف �سم عناكب طويلة الأرجل
تفيد يف عالج ال�شلل.
�ألك�سندر
الكيميائي
ويقول
فا�سيليف�سكي ،مدير خمترب يف معهد
الكيمياء احليوية� ،إن "اكت�شاف مفعول
هذا ال�سم ي�سمح لنا بابتكار دواء فعال لعالج �شلل نق�ص البوتا�سيوم يف الدم
و�أمرا�ض �أخرى مماثلة".
واهتم فا�سيليف�سكي وفريقه العلمي مبكونات �سم هذه العناكب طويلة الأرجل
" ،"Heriaeus melloteeiوالتي حتجب عمل القنوات الأيونية على �سطح
اخلاليا الع�صبية والع�ضلية وت�سبب ال�شلل .ويتم عرب هذه القنوات مترير
�أيونات البوتا�سيوم وال�صوديوم والكال�سيوم وعنا�رص �أخرى ،ما ي�ساعد يف
"�شحن" اخلاليا بالطاقة الكهربائية لت�صبح م�ستعدة ال�ستقبال �أو �إر�سال �إ�شارات
خارجية.
وتتم هذه العمليات يف اجتاه واحد فقط �إما للداخل �أو للخارج ،و�إذا كانت
اجلينات امل�س�ؤولة عن هذه "امل�ضخات" حتتوي على طفرة واحدة �أو اثنتني
�صغريتني ،ف�إن هذه "امل�ضخات" تبد�أ بال�سماح لبع�ض الأيونات بالعودة.
ونتيجة لهذا ،لن يتمكن الع�صب �أو الع�ضلة من املحافظة على "�شحنة" كاملة،
ما ي�ؤدي �إىل منعه من القيام بوظيفته ب�صورة كاملة و�إىل �أنواع خمتلفة من
ال�شلل.
وحلل العلماء القنوات الأيونية املت�رضرة ،وات�ضح لهم �سبب حدوث اخللل يف
عملها ومتكنوا من اختيار عدد من ال�سموم التي ميكنها الت�أثري بفعالية وحت�سني
عمل هذه القنوات ،وتبني �أن مادة  Hm-3امل�ستخل�صة من �سم العناكب طويلة
الأرجل كانت الأف�ضل .ون�رشت و�صفة للح�صول عليها يف جملة .PNAS

مولود يخرج للحياة بعد �سنوات من وفاة والديه!
رزق زوجان يف ال�صني
مبولود جديد لكن الغريب يف
ق�صتهما �أنهما توفيا قبل ميالد
ابنهما ب�أعوام  ،وفق ما ذكرت
و�سائل �إعالم �صينية.
ونقلت �صحيفة بكني نيوز
ال�صينية" �أن �شن جي وليو �شي
من �سكان مقاطعة جيانغ�سو
ال�ساحلية توفيا معا يف حادث �سري مروع عام .2013
لكن قبل وفاتهم كان الزوجان قد قررا جتميد بوي�ضات ملقحة يف املخترب،
على �أمل احل�صول على طفل �أنابيب.
ووقع حادث ال�سري قبل �أ�سبوع فقط من املوعد املقرر من زراعة البوي�ضة
املخ�صبة يف رحم ليو.
ويف ال�سنوات الثالث التالية ،خا�ض ذوو الزوجني الراحني معارك ق�ضائية
من �أجل احل�صول على حق رعاية البوي�ضات املجمدة التي بلغ عددها �أربعة.
وبالفعل ك�سب الأهل الق�ضية ونالوا حق رعاية الأجنة ،وا�ستعانوا ب�أم بديلة
لو�ضع البوي�ضة املخ�صب يف رحمها ،رغم �أن الأمر حمظور قانوني ًا يف ال�صني.
ويف دي�سمرب املا�ضي ،رزقت عائلة الزوجني الراحلني مبولود ومنحوه ا�سمه
"تيانتيان وتعني اجلميل وال�شهر املا�ضي احتفلت الأ�رسة مبرور  100يوم على
مولد الطفل يف حفلة �صفرية ،لكن الإعالن الر�سمي عن مولد الطفل جرى م�ؤخرا
وقالت جدة الطفل ":عينا الطفل ت�شبه عيني ابنتي لكنه ب�شكل عام ي�شبه
والده".
لكن م�س�ألة الطفل الفريد من نوعه مل تنته� ،إذ هناك عقبات قانونية تواجه
عائلته مثل �إجراء اختبار احلم�ض النووي  DNAليثبتوا �صلتهم بالطفل
واالحتفاظ بحق رعايته.
و�أ�ضافت اجلدة" :قدر هذا الطفل �أن يكون حزينا يف هذا العامل .بقية الأطفال
لديهم �آباء و�أمهات لكنه ولد دونهما".

حقائق مثرية عن الب�صل

تعرف الب�رشية الب�صل وت�ستخدمه
منذ �آالف ال�سنني ،وجاء ذكره يف
مدونات م�رص القدمية وغريها،
ومع ذلك ي�ستمر العلماء يف درا�سته
واكت�شاف خوا�ص جديدة ،منها ما
هو �صادم فعال.
ومن �أهم خ�صائ�ص الب�صل التي تو�صل �إليها
العلماء:
 الب�صل �سام للحيوانات الأليفةيدخل الب�صل يف غذاء الإن�سان،
ولكنه �سم حقيقي للحيوانات
املنزلية .ف�إذا تناوله الكلب
بانتظام ،ف�سي�صاب مبر�ض مزمن،
�أما القطط فتموت .ويعود ال�سبب
يف هذا �إىل �أن املركبات املوجودة
يف الب�صل تق�ضي على كريات الدم
احلمراء لدى احليوانات ،ما ي�ؤدي
�إىل فقر الدم.
 الب�صل م�ضاد لل�سرطان�أثبت علماء جامعة كوماموتو
اليابانية �أن الب�صل مادة جيدة
ملكافحة الأمرا�ض ال�رسطانية،
وذلك الحتوائه على مادة "onionin
 "Aالتي متنع منو وتكاثر اخلاليا
ال�رسطانية ،وهي مادة جيدة
للوقاية من �رسطان املعدة،
واملبي�ض والثدي.
 ت�أثري الب�صل يف الدماغات�ضح لعلماء من فرن�سا �أن الب�صل
ي�ساعد يف جتديد خاليا الدماغ ،لأن
املركبات الكربيتية التي يحتويها
تنتقل مبا�رشة بوا�سطة الأوعية
الدموية �إىل جميع �أنحاء اجل�سم ومن
�ضمنها الدماغ .وهناك يتم تنظيف
نقاط ت�شابك الأع�صاب التي تربط
اخلاليا الع�صبية.
 دموع الب�صل م�ضرة للب�صرتو�صل علماء من الهند �إىل �أن
الدموع التي تنهمر عند تقطيع
الب�صل ب�سبب املواد الطيارة التي
تدخل يف تركيبه م�رضة جدا للذين
يعانون من متالزمة جفاف العني.
ويعاين من هذا املر�ض ب�صورة
خا�صة �أولئك الذين ي�ستخدمون
العد�سات الال�صقة .كما �أن التالم�س
املنتظم مع الب�صل املفروم قد ي�سبب
التهاب امللتحمة املزمن وحتى ت�آكل
القرنية.
 الب�صل حا�ضن للبكتريياال ي�صح تخزين الب�صل املق�رش
لفرتة طويلة حتى يف الثالجة .وقد
اكت�شف العلماء �أن مثل هذا الب�صل
هو ال�سبب يف الت�سمم والأمرا�ض
املعدية .لأن الب�صل املقطع يعمل
مبثابة املغناطي�س ومن ثم كحا�ضنة
ملختلف الأحياء املجهرية ،وال
ي�صح ا�ستخدامه �أبدا يف حت�ضري
الطعام يف اليوم التايل.

�أكد علماء كنديون على الدور الهام
الذي لعبته احلواجب يف التوا�صل
االجتماعي بني �أفراد املجتمع الب�رشي
يف الع�صور القدمية.
ويعتقد علماء الآثار يف جامعة يورك
الكندية� ،أن تقل�ص عظمة احلاجب
وزيادة قدرة احلاجبني على احلركة
�ساهم يف عملية التوا�صل بني النا�س يف الع�صور القدمية.
ونفى العلماء يف درا�ستهم �أي�ضا ،النظرية ال�سائدة حول دور عظم احلاجب الذي
�أرجعوه لت�سهيل ربط عظام اجلبهة فقط.
ووفقا للباحثني الكنديني ف�إن احلواجب لعبت دورا �أ�سا�سيا يف متييز ال�صفات
الفي�سيولوجية بني اجلن�سني .ويعد تغري �شكل حواجب الب�رش عرب الع�صور �أحد
مظاهر التوا�صل االجتماعي ،وتقل�ص حجم عظمة احلواجب يف جبهة الإن�سان عالمة
على تطور ح�ضاري ب�رشي.
كما يعترب العلماء �أن �شكل وحجم احلواجب لعب دورا هاما يف بع�ض الفرتات
التاريخية يف الداللة على مكانة االجتماعية لأ�صحابها .وتعد احلواجب من �أجزاء
وجه الإن�سان التي تعك�س م�شاعره املختلفة كالغ�ضب والود ،وي�ستخدمها الإن�سان
بالال�شعور ك�أداة �أ�سا�سية يف لغة اجل�سد والإ�شارة.

ابتكار ل�صقة حتمي
من الت�سمم الغذائي
ابتكر العلماء ل�صقة قادرة على اكت�شاف البكترييا ال�ضارة يف الطعام ،وميكنها
معرفة ما �إذا كان اجلرح ملوثا دون رفع ال�ضمادات عنه.
وحتتوي ال�ضمادة على �أجهزة ا�ست�شعار تك�شف م�سببات الأمرا�ض يف املواد الغذائية
عند و�ضعها على علب الطعام .وتر�سل �إ�شارات �إىل الهاتف الذكي لل�شخ�ص ،تن�صحه
بعدم تناول هذه املواد .ويقول مبتكر ال�ضمادة وهو من جامعة ماكما�سرت الكندية:
"يرغب ال�شخ�ص يف �رشاء حلم طازج وغري ملوث ،و�إذا كانت هذه الل�صقة على العلبة،
ف�ستعطيه معلومات وافية عن حمتوياتها .كما نعتقد �أن هذه الل�صقة عند و�ضعها على
ال�ضمادات �ستك�شف فيما �إذا كان اجلرح ملوثا �أم ال ،وطبعا ميكنها حتديد ما �إذا كانت
املعدات اجلراحية معقمة �أم ال".
وي�أمل املبتكرون يف �أن حتل هذه الل�صقة مع مرور الوقت مكان العالمات التقليدية
التي تو�ضع على علب املواد الغذائية عن تاريخ الإنتاج ومدة �صالحيتها.
وبينت االختبارات ال�رسيرية قدرة الل�صقة على ك�شف وجود ع�صيات الأمعاء مهما
كان تركيزها �ضئيال يف اللحوم وع�صري الربتقال .وتبقى �صالحية هذه الل�صقة ثابتة
خالل فرتة تخزين علب املواد الغذائية.

برجك اليوم!..
احلمل  /بعد ثالثة �أيام من املعاناة والتوتر وال�ضغط،
جاء اليوم ليغري من مزاجك ويعطيك القوة والن�شاط،
تبتعد الأفكار ال�سوداء عن خميلتك وتق�ضي م�ساء من �أروع
الأم�سيات لهذا الأ�سبوع ،مرافقة من حتب قد تفيد ب�إرجاع
الأمور �إىل جماريها بينكما.
الثور /كان اهلل بعونك على هذا اليوم ،فال �شيء ي�سري
معك كما ترغب ،ت�شعر بجميع الأمور تعاك�سك ،امللل
والك�آبة ي�سيطران عليك جميع الأوقات� ،ضغط العمل يزداد لديك عند الظهرية وقد تلقى
م�ساءلة من جهة رئي�سك مما يزيد ع�صبيتك وتوترك.
اجلوزاء /تت�صدر الأمور العائلية اهتماماتك� ،إثر م�شكلة عائلية طارئة حدثت منذ الأم�س �أو
اليوم ،تغادر العمل مبكرا ،وتق�ضي مع عائلتك فرتة امل�ساء ،ال �أن�صحك بالع�صبية يف حل الأمور
العالقة هناك.
ال�سرطان /تقوم بالكثري من الأعمال اليوم ،وتكون حا�ضرا بكثري من املواقف التي ت�ستدعي
تدخلك وحكمتك ،ال ت�ستعمل �صراحتك اجلارحة لهذا اليوم ،لأنها �ستكون مثل ال�سيف ،وبخا�صة
يف التعامل مع �شركائك بالعمل.
الأ�سد /اليوم هو من �أكرث الأيام تفكريا ،فدماغك ال يتوقف عن التفكري يف �شتى الأمور ،ما
يثري ا�ستغراب الأ�شخا�ص املقربني لديك ،تقرر الكثري من الأمور بحياتك من خالل التجارب
التي خ�ضتها يف الأيام ال�سابقة.
امليزان  /قد يعد اليوم خمتلفا عن باقي الأيام التي مرت ،ت�شعر اليوم بال�ضغط والتوتر ،كما
�أن الع�صبية ت�أخذ منك ح�صة كبرية ،ال ي�ستطيع �أحد احلديث معك ،ف�ستكون م�ستعد لالنق�ضا�ض
يف �أي حلظة ،احذر من م�شاكل يف العمل ،ال تتهور وال تقم باتخاذ �أي قرارات ل�ست مت�أكدا من
�صحتها.
العقرب  /اليوم جيد يا �صديقي العقرب وجاذبيتك عالية ب�شكلك وكالمك ،ا�ستغل اليوم
لتقوم بكل ما تريده على ال�صعيدين العملي والدرا�سي ،لكن يخ�شى على مواليد �شهر ت�شرين
الأول (�أكتوبر) من �سوء تفاهم قد ينتج يف العمل ظهرا ،لكنه لي�س باخلطري.
القو�س  /ت�ستغرب من �أن كل ما تطلبه اليوم جتده ،فح�ضورك املميز وطلتك الرائعة توفران
لك جتاوبا ال مثيل له من الأ�شخا�ص الذين حولك ،تفتح لك الأبواب على م�صراعيها ،وتقول
لك �أدخل.
اجلدي  /قد تكون ال�صحة ،هي �أكرث ما يهمك ،فاحر�ص كثريا عليها ،وال تتعب نف�سك بالعمل
خالل فرتة الظهرية ،اعرف �أن هذا م�ستحيل ،لأن هذا اليوم يحمل �أحداثا وتطورات عجيبة
وغريبة ،ال �أن�صحك باخلروج لل�سهر اليوم.
الدلو � /أنت كثري احلركة والن�شاط لهذا اليوم ،وتريد ك�سب كل �شيء اليوم ،والفلك ي�ساعدك
ب�إجناز كل �شيء �صعب عليك ،من يقدمون على امتحان اليوم ،فاليوم جيد لتقدميه وال تكن خائفا
فالأمور ت�صب ل�صاحلك.
احلوت  /ما يزال احلظ �إىل جانبك ويرافقك على طول الدرب ،خ�صو�صا على ال�صعيد املايل،
حيث تتلقى دعما ماليا �أو حت�صل على مكاف�أة غري متوقعة يف العمل ،الب�سمة ال تفارق وجهك طوال
اليوم ،لكن قد تواجه عند الظهرية بع�ض امل�شاكل يف العمل.
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