اخلمي�س 2017 /9 /14

ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (الثامن)

الثمن ( )2نقفة

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

ال�سفري حروي:العمل متوا�صل لتطبيق القوانني اخلا�صة ب�إجارات البيوت وزارة التعليم :حمو �أمية املليون من املواطنني

قال املدير العام ملكتب وزارة
احلكومات املحلية ال�سفري حممود
علي حروي ب�أن العمل جار بجدية
لتطبيق القوانني التي يعمل بها منذ
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي  2017ب�ش�أن
�إيجارات البيوت وبقية العقارات.
�أو�ضح ذلك يف ت�رصيح لو�سائل
الإعالم املحلية قائال "ب�أن اللوائح
ال�صادرة لتعديل �إيجارات البيوت
للعمل بها يف كافة �أرجاء البالد
ت�ضع يف االعتبار الأقاليم والبنى
التحتية واخلدمات االجتماعية التي
�أر�سيت".
كما �أ�شار �إىل فتح مكاتب لإيجارات
البيوت بد�أ من م�ستوى االقليم وحتى
املديريات وجتهيزها بالكوادر
الب�رشية الالزمة ل�ضمان تنفيذ هذه
اللوائح ،و�ستقوم جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واجلبهة باملتابعة للحيولة
دون انتهاك اللوائح �سواء كان من قبل
امل�ؤجرين �أوامل�ست�أجرين.
و�أو�ضح ب�أن الهدف الأ�سا�سي من
�صدور هذه اللوائح هو ال�سيطرة
على ما يدفع لإيجارات البيوت
التي �أخذت ترتفع با�ضطراد وت�سبب
�ضغطا اجتماعيا كبريا على معي�شة
جزء كبري من املجتمع ،كما ي�ضع
يف االعتبار ح�صول امل�ؤجرين على
�إيرادات منا�سبة.
و �أكد ب�أن الت�أخري يف عملية
التنفيذ ناجت عن احلاجة �إىل الوقت
والطاقة التي يحتاجها �إعداد لوائح

قانونية للعمل بها على م�ستوى
البالد من جهة ،وتو�سيع العمل الذي
كان مقت�رصا على الإقليم الأو�سط �إىل
البالد عامة من جهة �أخرى .م�شريا �إىل
�إكتمال اال�ستعدادات حاليا واالنتقال
�إىل التطبيق العملي الكامل.
وقال هناك �ستة عوامل لف�سخ
عقد الإيجار و�إخراج امل�ست�أجر،
وهي �إقامة �صاحب العقار بنف�سه يف
امل�سكن بحيث ال يوجد له منزل �آخر
� ،إ�سكان �أبنائه بعد تزويجهم وذلك
بعد املرور باالجراءات الالزمة،
عدم قيام امل�ؤجر بدفع الإيجار
ل�شهرين متتاليني�،إذا ترتب على
ذلك تلف للممتلكات والأرواح وت�أكيد
ذلك بوا�سطة املهند�سني و�أن يقوم
امل�ست�أجر بت�أجري املنزل ل�شخ�ص �آخر
واال�ستفادة منه بطرق غري قانونية.
و�أو�ضح �سعادة ال�سفري /حممود علي
حروي ب�أنه يتوجب على املواطنني
فهم �أهداف وروح هذه القوانني ب�شكل
�صحيح  ،والعمل بوعي لتطبيقها،
م�ؤكدا ب�أن انتهاك هذه القوانني
�أو االخالل بها من قبل امل�ؤجر �أو
امل�ست�أجر �سترتتب عليه م�ساءلة
قانونية واتخاذ االجراءات القانونية
بحقه دون ت�أخري.
وت�شري الدرا�سات الأولية التي
�أجريت ب�أن حوايل  % 60من امل�ؤجرين
عقودا
وامل�ست�أجرين الميتلكون
قانونية للإيجار  ،كما �أن % 55من
امل�ؤجرين ال يدفعون ال�رضائب.

�أعلنت وزارة التعليم عن ت�سجيل
حوايل املليون من املواطنني يف
الفرتة ما بني العام  1994وحتى
العام  2017يف برنامج حمو الأمية
وتعليم الكبار � 800 ،ألف منهم �أي ما

ن�سبته �% 80أكملوا درا�ستهم.
ويف الت�رصيحات التي �أدىل بها
لوكالة (�إيرينا)  ،قال م�س�ؤول فرع
تخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار
يف وزارة التعليم ال�سيد  /تكابو �آميوت
انطالقا من البيان ال�صادر مبنا�سبة
اليوم العاملي ملحو الأميةالثامن من
�سبتمرب ،ب�أن هذا الإجناز يربز ارادة
�شعبنا القوية جتاه التعليم والتعلم
.
و�أ�شار ال�سيد  /تكابو �إىل �إدخال
برامج ت�سهم بفعالية للحفاظ على
املنجزات املتحققة ،وخلق فر�ص
تعليمية للمواطنني الذين حققوا
نتائج عالية يف هذا الربنامج ،منها
فتح ف�صول ومراكز الدرو�س امل�سائية
وتنظيم دورات مهنية ق�صرية.

و �أو�ضح ال�سيد  /تكابو عن تكوين
جلنة تقوم مبتابعة وتن�سيق الربنامج
على م�ستوى البالد  ،وتن�شط ح�سب
املناطق التي تعي�ش فيها ،م�شريا
�إىل �أن الفرع و�ضع برامج م�ستقبلية
من �ضمنها احلفاظ على املنجزات
املحققة وتعزيزها ،وكذلك م�ضاعفة
العمل بالرتكيز على املناطق التي مل
تتح لها الفر�ص م�سبقا ،بالإ�ضافة �إىل
احلر�ص على عدم حدوث انتكا�سات
يف هذا املجال  ،مو�صيا بتقوية
املكتبات الأهلية املوجودة وفتح
مكتبات �أخرى جديدة.
هذا ويتم �إحياء اليوم العاملي
ملحو الأمية على امل�ستوى العاملي
للمرة الثانية واخلم�سني واملرة
ال�ساد�سة ع�رشة على م�ستوى البالد.

جهود لتنمية �أبقار الألبان يف �سوطر
�أو�ضح رئي�س اجلمعية التعاونية
ملربي �أبقار الألبان يف �سوطر مبديرية
حملمالو ال�سيد /حممد �صالح �إدري�س
 ،ب�أن اجلمعية التي ت�ضم يف ع�ضويتها
 20من املزارعني تعمل جاهدة لرفع
�إنتاجها من الألبان لتلبية احتياجات
الأ�سواق باملنطقة.

و �أ�شار �إىل �أن اجلمعية تر�سل ما
يرتاوح من � 300إىل  400لرتا من
الألبان يوميا �إىل كرن  ،مو�ضحا ب�أن
م�رشوع تربية �أبقار الألبان الكائن
على �ضفاف نهر عن�سبا ي�ضم  400بقرة
 ،وينمي كل من مالكها م�ساحة ن�صف
هكتار من العلف الأخ�رض.

وقال مربو الأبقار "ب�أن انقطاع
العلف ال�صناعي ( كنفوت) الذي كانت
تقدمه اجلمعية �أثر �سلبا على �إنتاجهم
� ،إال �أن الأمطار اجليدة التي هطلت قد
حلت م�شكلة �شح املياه التي واجهتهم
يف ال�صيف.
كما ذكر مدير مديرية حملمالو
ال�سيد /يعقوب �إدري�س ب�أن امل�رشوع
يعترب مميزا لوجود البنى
التحتية الأ�سا�سية اخلا�صة
باملياه واملنازل والأرا�ضي
الزراعية  ،وتقوم الإدارة
ووزارة الزراعة بالدعم
واملتابعة الالزمني.
�أو�ضح ب�أن
كما
املزارعني اخلم�سني يف �سد
مو�شا و�ضفاف نهر عن�سبا
وزعت عليهم �أبقارمن نوع
اجلامو�س ،ويتم تقدمي
عجولها ملزارعني �آخرين
لت�ساهم بدور ها يف رفع
�إنتاج االلبان.

حادث حافلة يف طريق �أ�سمرا  -كرن يروح �ضحيته عدد من امل�سافرين �سمنار ب�ضاحية عونا – واطوت حول
تعزيز دور الآباء يف العملية التعليمية

ذكر مرا�سل وكالة الأنباء الأرترية
(�إرينا ) نقال عن اجلهات املعنية ب�أن
حافلة كانت متجهة من �أ�سمرا �إىل كرن
قد �إنقلبت يف احلادي ع�رش من �سبتمرب
اجلاري يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
م�ساء ،وقد �أدى احلادث املروري �إىل
ً
وفاة ت�سعة �أ�شخا�ص مبافيهم �سائق
احلافلة.
وكانت احلافلة التابعة للقطاع
اخلا�ص والتي حتمل رقم اللوحة
 ER 3 A1675كانت تقل ثالثة
وثالثني من امل�سافرين ،وجرى
احلادث املروري يف منطقة �شندوى.
و�أكد املدير الطبي يف م�ست�شقى كرن
الدكتور /يافيت قربمكائيل ب�أن 12
من امل�سافرين �أ�صيبوا بجروح بليغة،
وتتم معاجلتهم يف م�ست�شفى كرن
 ،فيما يتم معاجلة �آخرين �أ�صيبوا
بجروح طفيفة يف عيادة عيالبرعد،

ومت نقل اثنني من امل�صابني بجروح
خطرية �إىل العا�صمة �أ�سمرا لتلقي
العالج هناك .
و�أو�ضح املحقق يف حوادث املرور
ب�رشطة عدي تكليزان ال�سيد/حماري

دب�ساي ب�أن �سبب احلادث وبالرغم من
�أنه الزال قيد البحث حتى الآن � ،إال �أن
املعلومات الأولية ال�شفهية تدل على
�أن ال�سبب وراء احلادث هو ال�رسعة
الق�صوى.

نظم �سمنار يف �ضاحية عونا – واطوت مبديرية ماي عيني بالإقليم
اجلنوبي حول دور الآباء يف تعزيز الأن�شطة اجلارية يف العملية
التعليمية.
و�أو�ضح مدير مدر�سة (قيح َكوحي) الأ�ستاذ �صالح حممود يف اللقاء
الذي جرى معه ب�أن غياب الطالب املتكرر ومقاطعتهم للدرا�سة� ،إ�ضافة
�إىل قلة املعلمني يعد من معوقات العملية التعليمية بالن�سبة للمدار�س
املوجودة يف املنطقة ،منا�شدا الآباء باملتابعة الالزمة من �أجل تدري�س
�أبنائهم.
ويف االجتماع الذي بحث بعمق تعزيز اجلهود اجلارية يف تقوية م�ساهمة
الطالب وخا�صة الطالبات يف مائدة التعليم  ،قدم الآباء والطالب �أفكارا
ت�ساعد على حل املعوقات والنواق�ص التي واجهت العملية التعليمية
العام املا�ضي.
هذا وتوجد يف �ضاحية عونا – واطوت مدر�ستان ابتدائيتان.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

فنزويال :مادورو يقبل التحاور مع املعار�ضة للتو�صل حلل للأزمة يف البالد تركيا :توقيع عقد مع رو�سيا ل�شراء منظومات �صواريخ
�إ�س -400امل�ضادة للطريان
قال الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو ،يوم �أول �أم�س الثالثاء �إنه
يقبل الو�ساطة التي يقوم بها رئي�س
الوزراء الإ�سباين ال�سابق خو�سيه
لوي�س رودريغيز ثاباتريو ورئي�س
جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا،
حلل الأزمة ال�سيا�سية امل�ستع�صية يف
فنزويال ،معربا عن ا�ستعداده للحوار
مع املعار�ضة التي �أ�صدرت بدورها
بيانا �أعلنت فيه �أنها �سرت�سل وفدا
للتباحث مع ميدينا حول الأزمة.
�أعلن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو الثالثاء �أنه م�ستعد للقاء
املعار�ضة لإجراء حمادثات بو�ساطة
جمهورية الدومينيكان ورئي�س
الوزراء الإ�سباين ال�سابق خو�سيه
لوي�س رودريغيز ثاباتريو.
وقال مادورو خالل اجتماع وزاري
�أذاعه التلفزيون الر�سمي �إن "ثاباتريو
والرئي�س (دانيلو) ميدينا يعرفان
جيدا �أنني كنت م�شجعا لهذا احلوار
و�أنا �أقبل به".

كما �أعلنت املعار�ضة بدورها �أنها
�ستعقد اجتماعا الأربعاء مع رئي�س
الدومينيكان دانيلو ميدينا.
وقال بيان الئتالف املعار�ضة "تقرر
�إر�سال وفد للقاء الرئي�س ميدينا
لتقدمي �أهداف الن�ضال الدميقراطي
الوطني".
وتواجه فنزويال �أزمة �سيا�سية
واقت�صادية حادة وت�شهد منذ بداية

مقتل  3يف حادثي حتطم طائرتني مبنطقة جبال الألب

حتطمت طائرة تابعة للقوات
اجلوية ال�سوي�رسية وطائرة �أملانية
�صغرية يف حادثني منف�صلني ب�سوي�رسا
الثالثاء ،مما �أ�سفر عن مقتل ثالثة
�أ�شخا�ص.
ولقي طيار حتفه �إثر حتطم طائرة
للقوات اجلوية ال�سوي�رسية يف منطقة
جبال الألب.
وكانت الطائرة قد فقدت قبل �أن
يتبني �سقوطها.
وبح�سب اجلي�ش ف�إن الطائرة وهي
من طراز (بي�.سي  )7التي ت�ستخدم يف
التدريب كانت قد �أقلعت بالقرب من
احلدود الفرن�سية باجتاه لوكارنو.
وال يخ�ضع هذا النوع من الطائرات
امل�ستخدمة يف تعليم الطريان ملراقبة

الرادار ب�شكل دائم.
ويف حادث �آخر ،حتطمت طائرة
مروحية �صغرية من �أملانيا بالقرب
من قرية براونفالد ال�سوي�رسية م�ساء
الثالثاء ،مما �أ�سفر عن مقتل �شخ�صني
كانا على متنها ،ح�سبما ذكرت
ال�رشطة ال�سوي�رسية.
وعرقل الطق�س ال�سيئ والظالم
عملية انت�شال اجلثتني من منطقة
جبلية ي�صعب الو�صول �إليها ،وفقا
ملا ذكرته ال�رشطة يف بلدة جالرو�س
القريبة.
ومل تك�شف ال�رشطة على الفور عن
هوية ال�ضحيتني .وتبني �أن الطائرة
م�سجلة يف �أملانيا.
وبد�أت الطائرة (موين �إم  20كي)
ذات املحرك الواحد رحلتها يف
بلدة دوناوي�شينجن بجنوب �أملانيا
بالقرب من احلدود ال�سوي�رسية.
وحتطمت الطائرة وهي يف طريقها
�إىل منطقة تو�سكانا يف جنوب �إيطاليا
لأ�سباب غري معروفة يف براونفالد..

ترمب يزور فلوريدا ملعاينة �أ�ضرار �إيرما

�أعلن البيت الأبي�ض �أن الرئي�س
�سيتوجه اليوم
دونالد ترمب
ّ
اخلمي�س� ،إىل فلوريدا ملعاينة
املدمر
الأ�رضار التي خلّفها الإع�صار
ّ
�إيرما يف هذه الوالية اجلنوبية.
حيث حتر�ص الرئا�سة الأمريكية
على �إبراز دور ترمب كـ"قائد حقيقي"
للجهود التي تبذلها الإدارة الفدرالية
للتخفيف من تداعيات الإع�صار
�إيرما ،وقبله الإع�صار هاريف ،الذي
�أدى يف وقت �سابق من هذا ال�شهر �إىل
في�ضانات �ضخمة يف هيو�سنت يف والية
تك�سا�س.
خالل الإع�صار هاريف زار ترمب

تك�سا�س
والية
وهو
مرتني،
اليوم يعتزم زيارة
تنفي ًذا
فلوريدا
للوعد الذي قطعه،
ما �أن بد�أت رياح
املدمر
الإع�صار
ّ
الوالية
جتتاح
اجلنوبية.
وقالت املتحدثة
با�سم البيت الأبي�ض
�سارة هاكابي �ساندرز خالل �إعالنها
عن موعد الزيارة� ،إن "�أعمال الرئي�س
خالل هذه الأوقات تثبت ملاذا هو قائد
حقيقي".
و�أ�ضافت �أن "الرئي�س والإدارة
ب�أ�رسها يوا�صالن مراقبة الو�ضع
يف بورتو ريكو والواليات املتحدة
واجلزر العذراء وفلوريدا وتك�سا�س
وكل املناطق التي ت�رضرت من
الإع�صارين �إيرما وهاريف".
و�سي�صطحب ترمب معه يف زيارته
�إىل فلوريدا زوجته ميالنيا ،التي قالت
على تويرت� ،إن "قلقي م�ستمر على كل
الذين ت�رضروا من الإع�صارين.".

�أبريل �سل�سلة احتجاجات للمعار�ضة
�أوقعت  130قتيال على الأقل حتى
الآن.
من جهة �أخرى ،ا�ست�أثرت جمعية
ت�أ�سي�سية منبثقة عن التيار الت�شايف
انتخبت يف نهاية يوليو و�سط
احتجاج دويل بالق�سم الأكرب من
�صالحيات الربملان الفنزويلي الذي
ت�سيطر عليه املعار�ضة.
و�أعلن وزير اخلارجية الفرن�سي
جان�-إيف لودريان يف وقت �سابق
عن �إمكانية معاودة املحادثات يف
جمهورية الدومينيكان.
ويف ت�رصيح ن�رش بعد لقائه نظريه
الفنزويلي خورخي �آريازا رحب
لودريان "بالأنباء اجليدة" معربا عن
�أمله ب�أن "تثمر هذه اخلطوة �رسيعا
مبادرات �صلبة على الأر�ض".
وكانت حمادثات دامت �شهرا بني
مادورو واملعار�ضة العام املا�ضي
قد انهارت و�سط اتهامات متبادلة بني
الطرفني.

�أوكرانيا جتري مناورات مع 15
دولة بالقرب من رو�سيا

�أطلقت �أوكرانيا االثنني مناورات
م�شرتكة مع الواليات املتحدة وحلف
�شمال الأطل�سي ،على وقع ا�ستعدادات
عدوتها اللدود رو�سيا ملناورات �ضخمة
ّ
على حدود االحتاد الأوروبي.
وجتري هذه املناورات التي يطلق
عليها “رابيد ترايدينت” مبدينة
يافوريف يف الغرب الأوكراين ،وت�ستمر
حتى الثالث والع�رشين من ال�شهر
اجلاري وي�شارك فيها عدد “مل ي�سبق له
مثيل” من اجلنود ي�صل �إىل �ألفني و300
من  15بلدا ،بح�سب ما جاء يف بيان
للجي�ش الأوكراين.
وقال الكولونيل الأوكراين �سريغي
ليتفينوف �أحد قادة هذه املناورات
“اليوم ،م�ساندتكم لنا مهمة جدا،
اخلربة التي يتمتع بها زمال�ؤنا ق ّيمة
جدا للجي�ش الأوكراين”.
وبد�أت هذه املناورات قبل �أيام من
انطالق املناورات الرو�سية ال�ضخمة
“زاباد  ”2017يف رو�سيا وبيالرو�سيا
املجاورتني ،وقد �أثارت قلقا يف بولندا
ودول البلطيق.
وتقول مو�سكو �إن حواىل � 12ألفا
و 700ع�سكري �سي�شاركون ر�سميا يف
هذه التدريبات املقررة بني الرابع
ع�رش والع�رشين من �سبتمرب اجلاري،
لكن حجم التح�ضريات يدفع عددا من
املراقبني للقول �إن املناورات �ستكون
�أكرب بكثري ،و�إن مو�سكو ال تق ّدم
معلومات حقيقية عنها.
ورغم التو�صل اىل اتفاق على وقف
�إطالق النار يف العام  ،2015ما زالت
اال�شتباكات يف ال�رشق تندلع با�ستمرار
بني القوات الأوكرانية واملتمردين الذين
تتهم كييف والغرب رو�سيا بت�سليحهم.

�أعلن الرئي�س الرتكي
رجب طيب اردوغان
توقيع عقد مع رو�سيا
منظومات
ل�رشاء
�إ�س-400
�صواريخ
امل�ضادة للطريان ،هو
الأكرب بني البلدين،
نقلت
ما
بح�سب
عنه و�سائل االعالم
الرتكية.
وقال اردوغان يف
�أوردتها
ت�رصيحات
�صحف عدة من بينها “حرييت” انه
“مت التوقيع ل�رشاء منظومات �إ�س-
 400من رو�سيا” ،م�ضيفا انه “مت
ت�سديد دفعة �أوىل”.
وتابع اردوغان على منت الطائرة
التي �أعادته من زيارة اىل كازاخ�ستان
انه والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
“م�صممان حول امل�سالة”.
والعقد هو االكرب الذي توقعه تركيا
مع دولة خارج احللف االطل�سي ،ما
يثري قلق دول احللف االخرى.
وكان البنتاغون حذر من انه من
االف�ضل “ب�صورة عامة ان ي�شرتي
احللفاء معدات �أنظمتها متوائمة” من
الناحية التقنية.
اال ان اردوغان اعترب ان تركيا حرة
ب�رشاء املعدات الدفاعية ال�رضورية
وفق حاجاتها.
وتابع لل�صحف يوم الثالثاء
“ال �أحد يحق له التباحث حول
مبادئ ا�ستقالل اجلمهورية الرتكية
او القرارات امل�ستقلة املتعلقة
ب�صناعتها الدفاعية”.
و�رصح “نتخذ القرارات منفردين
ب�ش�أن ا�ستقاللنا .نحن ملزمون
باتخاذ اجراءات لالمن والدفاع من
�أجل حماية بالدنا”.
و�أكدت مو�سكو االتفاق و�أعلن
م�ست�شار التعاون الع�سكري والفني
يف الكرملني فالدميري كوجني لوكالة
تا�س الرو�سية “لقد مت توقيع العقد
ون�ستعد لتطبيقه”.
و�أو�ضح كوجني ان “منظومات
�إ�س -400من االكرث تعقيدا وتت�ضمن
جمموعات من املعدات التقنية” التي
تتطلب �ضبط العديد من “امل�سائل
الدقيقة”.
وت�شمل املنظومة عدة حمطات
رادار و�صواريخ ذات مديات خمتلفة
باال�ضافة اىل جتهيزات لل�صيانة.
وتابع كوجني “ميكنني القول فقط
ان كل القرارات التي مت اتخاذها
حول العقد تتوافق مع م�صاحلنا
اال�سرتاتيجية” ،م�ضيفا انه يتفهم

“جيدا ردود فعل بع�ض �رشكائنا
الغربيني الذين يحاولون ممار�سة
ال�ضغوط على تركيا”.
ي�شكل توقيع العقد ا�شارة �إىل
حت�سن العالقات بني �أنقرة ومو�سكو
بعد االزمة الدبلوما�سية التي جنمت
عن ا�سقاط القوات الرتكية طائرة
ع�سكرية رو�سية فوق احلدود ال�سورية
يف العام .2015
اال ان البلدين ال يزاالن على خالف
حول العديد من امل�سائل خ�صو�صا
النزاع يف �سوريا اذ تدعم مو�سكو
النظام ال�سوري بينما ت�ؤيد انقرة
الف�صائل امل�سلحة.
ويرى املحللون يف االتفاق ا�شارة
عدم ر�ضا يوجهها البلدان اىل دول
الغرب.
وفيما تبقى تركيا ع�ضوا ا�سا�سيا يف
احللف ،اال ان عالقاتها مع الواليات
املتحدة ت�شهد توترا خ�صو�صا منذ
قرار االدارة االمريكية دعم مقاتلني
م�سلحني �أكراد يف �سوريا تعتربهم
انقرة “ارهابيني” يحاربون تنظيم
الدولة اال�سالمية.
وت�شهد العالقات بني رو�سيا
واحللف االطل�سي تدهورا منذ �ضم
مو�سكو �شبه جزيرة القرم يف 2014
ودعمها لالنف�صاليني يف �أوكرانيا.
لكن رغم هذا التقارب ،نددت انقرة
الثالثاء باحلكم بال�سجن لثماين
�سنوات على ممثل التتار يف القرم
احمد ت�شيغوز نائب الرئي�س ال�سابق
لربملان التتار يف القرم بتهمة تنظيم
تظاهرة يف العام  2014ت�أييدا لوحدة
ارا�ضي اوكرانيا.
و�أعلن املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الرتكية احمد مفتي
اوغلو يف بيان “هذا احلكم ي�ضاف
اىل عذابات التتار يف القرم الذين
يعربون بطريقة �سلمية عن القلق ازاء
االحداث يف اوكرانيا”.
ودعا املتحدث اىل اعادة النظر يف
احلكم واطالق �رساج ت�شيغوز.

زعيمة بورما تلغي زيارة �إىل الأمم املتحدة
�ألغت �أونغ �سان �سو ت�شي التي تقود احلكومة البورمية فعليا ،خططا
حل�ضور اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف وقت الحق هذا ال�شهر ،كما
�أعلن املتحدث با�سمها �أم�س الأربعاء و�سط انتقادات متزايدة للقيادية
احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم على خلفية �أزمة الالجئني الروهينغا.
وقال زاو هتاي املتحدث با�سم م�ست�شارة الدولة وزيرة اخلارجية �إن
"م�ست�شارة الدولة لن حت�رض اجلمعية العامة للأمم املتحدة" ،من دون
�إعطاء مزيد من التفا�صيل.
ومنذ اندالع دوامة العنف اجلديدة يف � 25أغ�سط�س ،جل�أ �أكرث من 370
�ألف من الروهينغا امل�سلمني يف بورما �إىل بنغالد�ش هربا من عملية يقوم
بها اجلي�ش.
ور�أى املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان زيد رعد احل�سني
�أن معاملة �أقلية الروهينغا امل�سلمة يف بورما ت�شكل "منوذجا كال�سيكيا
لعملية تطهري عرقي".
وكانت �أونغ �سان �سو ت�شي م�ست�شارة الدولة التي تقود احلكومة
الفعلية ووزيرة اخلارجية وعدت خالل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
العام املا�ضي "باحلد من الأحكام امل�سبقة والتع�صب" والعمل على حماية
حقوق الإن�سان ،داعية "الأ�رسة الدولية �إىل �أن تكون متفهمة وبناءة".
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

ال�سعودية وم�صر ت�ستعدان لإطالق مناورات “في�صل  ”11نهاية الأ�سبوع املقبلا
ت�ستعد القوات اجلوية ال�سعودية
لبدء تنفيذ مناورات “في�صل”11
مع �سالح اجلو امل�رصي ،نهاية
الأ�سبوع املقبل.
وبح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية
(وا�س) ،ف�إن املناورات التي
�ستنطلق يف م�رص نهاية الأ�سبوع
املقبل ،ت�أتي �ضمن اجلهود
الكبرية التي تبذلها القوات
امل�سلحة ال�سعودية لتدريب
قطاعاتها الع�سكرية كافة ،دون
حتديد يوم بعينه النطالقها.
وت�أتي هذه املناورات ،وفق
الوكالة�“ ،ضمن اخلطة ال�سنوية
التدريبية حيث تهدف �إىل دعم
�أوا�رص التعاون والعالقات بني
القوات اجلوية امللكية ال�سعودية

و�سالح اجلو امل�رصي ،و�صقل
وت�أهيل الأطقم اجلوية من طيارين
وفنيني ،وتطوير املهارات
القتالية”.
ومناورات “في�صل  ،11هي
الن�سخة احلادية ع�رشة من هذا
النوع من املناورات التي تُ نفّذ

بني القوات اجلوية للبلدين.
وكانت قاعدة امللك فهد اجلوية
يف الطائف ،غرب ال�سعودية،
احت�ضنت مناورات “في�صل ”10
بني القوات اجلوية امللكية
ال�سعودية ،والقوات اجلوية
امل�رصية ،يف العام .2013

تيارت ومدير م�صالح
اال�ستخبارات ال�شرُ طية،
بينما عزلت وزارة الدفاع
الوطني قائد جهاز الدرك
الوطني وقائد القطاع
العملياتي
الع�سكري
وه�ؤالء كلّهم ُي�شكلون
جمل�س الأمن الوالئي
ب�ضاحية تيارت.
وو ّجهت للم�س�ؤولني املعزولني يف
ُ
والية تيارت ،تهم التق�صري ُ
امل� ّؤدي
�إىل فجوة �أمنية خطرية �أ�سفر عنها
هجوم على مقر ملديرية ال�رشطة
الوطنية.
و�أدى الهجوم الذي ا�ستهدف املبنى
الأمني املركزي ع�شية عيد الأ�ضحى،
�إىل مقتل �رشطيني اثنني و�إ�صابة
�آخرين ،بعد عملية انتحارية مل�سلح
حزاما نا�س ًفا ،لكن �أحد عنا�رص
حمل
ً
ال�رشطة �ألقى بنف�سه على االنتحاري
ملنعه من التوغل �إىل قلب املركز
الأمني ،حتى �سقط قتيلاً برفقة
االنتحاري.

و�أفادت املديرية العامة للأمن
اجلزائري ،حينها� ،أن “التدخل
ال�شجاع لعنا�رص ال�رشطة املكلفني
باحلرا�سة ،جنَّبنا حمام دم ،ال �سيما
مقر �أمن والية تيارت يقع يف
و�أن
َّ
منطقة مكتظة بال�سكان”.
وتوعد وزير الداخلية اجلزائري
ّ
بـ”ا�ستئ�صال
بدوي،
نورالدين
الإرهاب وتكثيف �رضبات اجلي�ش
والأمن على اجلماعات املتطرفة”،
م�ؤك ًدا �أن “القوات الع�سكرية والأمنية
يف حالة يقظة دائمة حلماية الوطن
و�سالمة املواطنني”.
ومنذ �إعالن تنظيم داع�ش ،يف
بيان ن�رشته وكالة “�أعماق” التابعة
له ،م�س�ؤوليته عن الهجوم� ،شهدت
املنطقة -وال تزال -حالة ا�ستنفار
ق�صوى ،حيث �أغلقت خاللها كافة
منافذ املدينة ،بينما ت�ستمر العملية
الع�سكرية الكربى لتم�شيط تخوم
املحافظة ومالحقة عنا�رص داع�ش
والذين متّ الق�ضاء على عن�رصين
منهم.

ُ
ُ
اجلزائر تعلن �إحباط “اعتداءات �إرهابية” وتقيل قيادات �أمنية

�أعلنت ال�سلطات اجلزائرية،
الثالثاء� ،إحباط خمطط �إرهابي،
كان ي�ستهدف مقرات حكومية بوالية
وهران ،غربي البالد ،و�إقالة
م�س�ؤولني �أمنيني.
و�أ�صدرت وزارتا الداخلية والدفاع
قرارات عزل بحق قادة بارزين
مل�صالح �أمنية و�أخرى ع�سكرية
بوالية تيارت� ،شمال غرب البالد،
ب�سبب اكت�شاف فجوة ا�ستخباراتية
�أ�سفرت عن اخرتاق تنظيم �إرهابي
ٍ
موال لــ”داع�ش” ملقر مديرية ال�رشطة
يف � 30أغ�سط�س املا�ضي.
وذكرت م�صادر جزائرية مطلعة
أمرا
�أن وزارة الداخلية �أ�صدرت � ً
ب�إقالة مدير الأمن الوطني بوالية

�أفريقيا الو�سطى :ا�شتباكات بني جماعات م�سلحة تخلف قتلى

�أدت اال�شتباكات بني جماعات
م�سلحة يف �أفريقيا الو�سطى �إىل مقتل
ما ال يقل عن � 25شخ�صا يف و�سط
و�رشق البالد ح�سب مكاتب الأمم
املتحدة .و�أدى االقتتال �أي�ضا �إىل
ت�رشيد �آالف ال�سكان هربا من �أعمال
العنف .يف حني �أفادت م�صادر يف
وكاالت �إغاثية �إىل مقتل �ستة �أ�شخا�ص
�آخرين يف �شمال غرب البالد�.أعلنت
الأمم املتحدة الثالثاء مقتل 25
�شخ�صا على الأقل يف �صدامات عرقية
بني جماعات م�سلحة يف �أفريقيا
الو�سطى ،فيما �أدى القتال لت�رشيد
�آالف ال�سكان يف املناطق التي
ي�رضبها العنف..
و�أ�شارت تقديرات �أولية �إىل "مقتل
� 10أ�شخا�ص و�إ�صابة � 50آخرين" يف
مدينة بريا يف و�سط البالد �إثر اندالع
قتال بني ف�صائل متناف�سة ملجموعة
م�سلحة يف 7و� 8سبتمرب ،ح�سب ما
�أفاد مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) يف
تقريره الأ�سبوعي الذي تلقت وكالة
فران�س بر�س ن�سخة منه.
ويف �رشق هذا البلد الأفريقي
الداخلي ،قتل � 15شخ�صا ومت �إحراق
نحو  8منازل يف مواجهات عنيفة بني
جماعتني يف قرية ياكابي ،ح�سب ما

�أفاد مكتب الأمم املتحدة.
و�إىل جانب هذه احل�صيلة الأممية،
قتل � 6أ�شخا�ص يف بلدة باتانغافو
يف �شمال غرب البالد ،حيث يعي�ش
� 28ألف �شخ�ص دون م�ساعدات ،ح�سب
م�صادر متعددة يف وكاالت الإغاثة
الإن�سانية.ويعي�ش نحو ن�صف عدد
�سكان �أفريقيا الو�سطى البالغ
عددهم  4,5ن�سمة على امل�ساعدات
الإن�سانية..
واجلمعة ،ذكرت منظمة العفو
الدولية �أن املدنيني يف و�سط
�أفريقيا الو�سطى يعانون "ارتفاعا
خميفا يف التعذيب والنهب والنزوح
الق�رسي.".
وغرقت �أفريقيا الو�سطى يف

الفو�ضى يف  2013بعدما �أطاح
متمردو �سيليكا الذين يدعون الدفاع
عن الأقلية امل�سلمة بالرئي�س ال�سابق
فران�سوا بوزيزيه ،ما �أدى �إىل هجوم
م�ضاد �شنته جمموعات "�أنتي باالكا"
ذات الغالبية امل�سيحية.
و�سمح التدخل الع�سكري لفرن�سا
(دي�سمرب � - 2013أكتوبر  )2016والأمم
املتحدة بانتخاب الرئي�س فو�ستني
�أركاجن تواديرا وعودة الهدوء �إىل
بانغي ،لكن لي�س داخل البالد حيث
ت�صاعد العنف منذ نوفمرب املا�ضي.
وتن�رش الأمم املتحدة حواىل 12500
ع�سكري و�رشطي يف �أفريقيا الو�سطى
للم�ساعدة على حماية املدنيني ودعم
حكومة الرئي�س تواديرا.

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

العدد (الثامن)

املغرب :يجدد حتالفه مع بن كريان
ويعتربه رئي�س احلكومة لدى النا�س

�أطلق �أمني عام حزب اال�ستقالل املغربي ،حميد �شباط ،النار على
خ�صومه ال�سيا�سيني �سواء داخل حزبه �أو خارجه ،رغم جنوحه
ال�ستعمال لغة �أقل عدائية يف كلمته ،معلنا �أن ا�ستمراره يف "ال�صمود"
يف مواجهتهم ،جمددا عزمه التحالف مع العدالة والتنمية �إن ا�ستمر
على ر�أ�س احلزب.
جاء ذلك يف كلمة �شباط يف ندوة �صحفية �صباح الثالثاء مبقر حزب
اال�ستقالل يف الرباط ،لتقدمي تر�شيحه لقيادة احلزب الذي ي�ستعد
لعقد م�ؤمتره  17يف الأ�سابيع املقبلة ،حيث اختار حلملته االنتخابية
�شعار "�صامدون".
عاد الأمني العام حلزب اال�ستقالل حميد �شباط ،ليهاجم من جديد كبري
م�ست�شاري امللك و�صديقه ،ف�ؤاد عايل الهمة ،قائال �إنه جاء من الديوان
امللكي لت�أ�سي�س حزب الأ�صالة واملعا�رصة ،لكنه ف�شل يف مهمته وعاد
�إىل الديوان امللكي من جديد.
وهاجم �شباط �أمني عام حزب الأ�صالة واملعا�رصة "امل�ستقيل"،
يف الفرتة الأخرية� ،إليا�س العماري ،رئي�س جهة طنجة تطوان
احل�سيمة.
وك�شف �شباط �أن �إليا�س العماري "كان يرف�ض اال�ستقالة فجاءه هاتف
بالليل وقام بتقدمي ا�ستقالته �صباحا".
يف ر�سالة ذات دالالت كبرية ،قال الأمني العام حلزب اال�ستقالل حميد
�شباط� ،إن عبد الإله بن كريان ما زال يف خميلته وخميلة ال�شعب هو
رئي�س احلكومة احلقيقي.
وتعهد �شباط يف ندوة �صحفية نظمها مبقر حزب اال�ستقالل الثالثاء
بالرباط ،بعدم فك ارتباطه بحزب العدالة والتنمية �إذا بقي على ر�أ�س
حزب اال�ستقالل.
واعترب �أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية �رضوري ،لأنه ي�شرتك
معه يف الت�صدي للذين يحاربون الدين والهوية.
الدميقراطية وحراك الريف
وقال حميد �شباط�" :أتلقى تهديدات ليل نهار ،و�أنا م�ستعد لل�شهادة،
واحلقيقة �أن هناك تبخي�سا للعمل ال�سيا�سي ،وتراجع خطري يف املجال
احلقوقي والدميقراطي".
و�أ�ضاف �شباط" :هناك �شيطنة ت�ستهدف ال�شعب وامللك ،و�أن �شعار
(اطحن مو) ما زال م�ستمرا يف املغرب".
وك�شف �أن "نا�رص الزفزايف (قائد حراك الريف) اعتقل لأنه طالب
مب�ست�شفى وجامعة .وهناك تراجع مهول للمن�سوب الأمن يف املغرب"،
قبل �أن يعود بالقول �إنه "مع حراك الريف ال�سلمي.

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:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

�شركة �أمريكية تزرع �شريحة حتت جلد �إندوني�سيا حتجب تطبيق تليجرام �سام�سوجن تك�شف عن Gear
املوظفني خم�ص�صة للدفع وفتح الكمبيوتر ب�سبب خماوف �أمنية  Sportو Gear Fit2
 Proو IconX 2018

�أعلنت �رشكة Three
Square Market
بوالية
التكنولوجية
وي�سكون�سن �أنها �ست�صبح
الأوىل فى الواليات املتحدة
التى �ستزرع �رشيحة ذكية
حتت جلد موظفيها� ،إذ
�ستبد�أ ال�رشكة املتخ�ص�صة
فى ت�صميم برامج لغرف اال�سرتاحة ،م�ؤكدة �أن الربنامج اختيارى ،مع توقعات با�شرتاك �أكرث
من  50موظ ًفا.
ووف ًقا للتقرير الذى ن�رشه موقع �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية و�ست�سمح هذه ال�رشائح
الذكية للموظفني بدفع ثمن الطعام وال�رشاب فى غرفة ا�سرتاحة ال�رشكة وفتح الأبواب ،جن ًبا
�إىل جنب ت�سجيل الدخول �إىل �أجهزة الكمبيوتر وا�ستخدام �آلة الطباعة.
و�سيتم زرع ال�رشيحة حتت اجللد بني الإبهام وال�سبابة ،و�سوف ت�ستخدم ما ي�سمى تقنية
 NFCامل�ستخدمة فى بطاقات االئتمان والدفع عرب الهاتف الذكى.
وقال "تود وي�ستبي" الرئي�س التنفيذى لل�رشكة �إن هذه ال�رشيحة الذكية ميكن �أن ت�ستخدم
� ً
أي�ضا لفتح الهواتف ،وتبادل بطاقات العمل وتخزين املعلومات الطبية وال�صحية.
و�أ�ضاف فى بيان �صحفى" :فى النهاية �ست�صبح هذه التكنولوجيا موحدة ت�سمح لك
با�ستخدامها كجواز �سفر ،وت�رصيح دخول وو�سيلة للدفع ل�رشاء ،وما اىل ذلك".

منذ �سنوات ونحن ن�شحن هواتفنا ب�شكل خاطئ
يعاين م�ستخدمو الهواتف الذكية
عادة من �رسعة نفاد بطاريات هواتفهم،
ال �سيما �إن كانوا ي�ستخدمون عددا
كبريا من التطبيقات ويت�صلون دائما
بالإنرتنت ،ولكنهم ال يعلمون �أن
امل�شكلة رمبا تتعلق بالطريقة "اخلاطئة"
التي يعتمدونها يف �شحن �أجهزتهم.
وذكر موقع "بيزني�س �إن�سايدر"
بع�ض الأخطاء التي يرتكبها �أ�صحاب
الهواتف الذكية خالل �شحن �أجهزتهم،
ويف املقابل قدم بع�ض الن�صائح
العملية من �أجل "عملية �شحن ناجحة":
 /1ال تبق الهاتف مو�صوال بال�شاحن عندما متتلئ بطاريته بن�سبة  100يف املئة ،فرتك الهاتف
مو�صوال بال�شاحن ي�رض بعمر وكفاءة البطارية على املدى الطويل.
 /2حاول عدم �شحنه بالكامل ( 100يف املئة) :ذكرت بع�ض الدرا�سات �أن بطارية ليثيوم�-أيون
ال حتتاج �أن تكونة م�شحونة بالكامل ،لأن اجلهد العايل ي�ضغط على البطارية وي�ؤثر على عمرها.
 /3ا�شحن هاتفك كلما كان ب�إمكانك �شحنه :تقول درا�سات �إن �شحن هاتفك خالل مرات عديدة
يف اليوم يفيد �أكرث البطارية ،عك�س الأ�شخا�ص الذين ال ي�شحنون هواتفهم �إال بعد نفاذ البطارية �أو
بلوغها  10يف املئة.
� /4أبق هاتفك باردا :بطاريات الهواتف الذكية ح�سا�سة جدا للحرارة ،وهو الأمر الذي �أكدته �رشكة
ِ
�أبل الأمريكية ،حني قالت �إنه يجب �إبعاد الهاتف عن احلرارة خالل �شحنه" ،ويف حال الحظت �أن
جهازك ي�سخن �أثناء �شحنه ،انزع ال�شاحن يف احلال".

الروبوتات �ست�ستوىل على ماليني الوظائف الب�شرية
�أعرب دارون �إميوجلو،
اخلبري االقت�صادى فى
معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،عن قلقه
من �سيطرة الروبوتات
على حياتنا ،ففى حني
�أن الروبوتات ال�صناعية
قد نزحت بالفعل مئات
الآالف من فر�ص العمل
فى الواليات املتحدة منذ
عام  ،1990ف�إنها على
و�شك �أن ت�سيطر على املاليني من وظائف الأيدى الب�رشية فى العقد املقبل.
و�أو�ضح �إميوجلو فى مقابلة مع موقع �إكيو�س ميديا الأمريكى �أن هناك عدم تطابق حقيقى
بني م�ؤ�س�ساتنا والتكنولوجيات القادمة ،وذكرت وكالة �شينخوا �أن الروبوتات ال�صناعية حتل حمل
جمموعة من املهن ذات املهارات املنخف�ضة واملهارات املتو�سطة ،كما ك�شفت �أي�ضا درا�سة ن�رشت مار�س
املا�ضى من قبل �أ�سيم �أوجلو وبا�سكال ري�سرتيبو ،وهو خبري اقت�صادى �آخر فى معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا� ،أن الواليات املتحدة قد فقدت بالفعل ما بني � 360ألف و � 670ألف وظيفة للروبوتات
منذ عام .1990

حجبت ال�سلطات
فى �إندوني�سيا،
خدمة تليجرام
للر�سائل الن�صية
امل�شفرة و�أرجعت
ذلك �إىل خماوف من
ا�ستخدامه لن�رش
"دعاية �إرهابية
من
متطرفة" فى �أكرب دولة
حيث عدد ال�سكان فى العامل.
ت�أتى اخلطوة و�سط تزايد القلق من تنامى
نفوذ ووجود تنظيم داع�ش فى جنوب �رشق
�آ�سيا رغم خ�سارته مناطق انت�شاره فى �سوريا
والعراق.
و�شهدت �إندوني�سيا ذاتها عودة لظهور
التطرف املحلى الذى ي�ستلهم فكر تنظيم
داع�ش .وت�سبب تفجريان انتحاريان فى
حمطة للحافالت فى جاكرتا فى مايو فى مقتل
ثالثة من �أفراد ال�رشطة و�إ�صابة �آخرين .وكثفت
�إندوني�سيا من التعاون فى جمال مكافحة
الإرهاب مع ماليزيا والفلبني.
وقالت وزارة االت�صاالت فى بيان على موقعها
على الإنرتنت "كان البد من فعل ذلك لأن
هناك العديد من القنوات فى تلك اخلدمة
تعج بدعاية متطرفة و�إرهابية وباحل�ض على
الكراهية وبطرق �صنع القنابل وتنفيذ الهجمات
والتى تن�رش �صورا مزعجة وكل ذلك يتعار�ض
مع القانون الإندوني�سي".
و�أ�ضاف البيان� ،إن تطبيق اخلدمة على
الهاتف املحمول ون�سخته امل�ستخدمة على
�أجهزة الكمبيوتر �ستحجبان فى عموم البالد.
ومل يقل البيان �إن كانت الوزارة �ستتخذ
�إجراءات مماثلة �ضد تطبيقات �أخرى للر�سائل
الن�صية.
وتوفر العديد من تطبيقات الر�سائل الن�صية
مثل وات�ساب وتليجرام ت�شفريا بني املر�سل
وامل�ستقبل مبا يعنى عدم معرفة م�ضمون
تلك الر�سائل حتى من جانب ال�رشكات املقدمة
للخدمة.

ك�شفت �رشكة �سام�سوجن ،وعلى هام�ش
م�شاركتها يف معر�ض  IFA 2017يف
العا�صمة الأملانية برلني ،النقاب عن ثالثة
�أجهزة جديدة قابلة لالرتداء تركز على اللياقة
البدنية هي ال�ساعة الذكية Gear Sport
وجهاز تتبع اللياقة البدنية Gear Fit2
 Proجنباً �إىل جنب مع الن�سخة اجلديدة من
�سماعتها الال�سلكية  IconX 2018املزودة
بامل�ساعد ال�صوتي الذكي بيك�سبي ،Bixby
وذلك يف حماولة منها ملناف�سة ال�رشكات
االخرى مثل فيتبيت  Fitbitو�آبل يف املجال
ال�صحي.
وتعمل �ساعة
Gear Sport
وجهاز تتبع اللياقة
البدنية Gear
 ،Fit2 Proالتي
ارتداءها
ميكن
على مع�صم اليد،
نظام
بوا�سطة
ت�شغيل الأجهزة
املحمولة من �سام�سوجن املعروف با�سم تايزن
 ،Tizenيف حني متثل �سماعات IconX
 2018اجليل الثاين من ال�سماعات املناف�سة
مل�ساعات �آبل  ،Airpodوتتوفر �ساعة Gear
 Sportدائرية ال�شكل باللون الأ�سود �أو الأزرق،
وت�أتي ب�شا�شة من نوع �سوبر امولد بقيا�س 1.2

ال�صني حتدد للأطفال �ساعة واحدة
لق�ضائها �أمام �ألعاب الهواتف الذكية
�أعلنت �رشكة  Tencentال�صينية العمالقة عن احلد من وقت العاب الفيديو
ا لهو ا تف
اليومية التى يق�ضيه الأطفال ال�صينيون طوال الليل �أمام
الذكية ،من �أجل �ضمان التنمية ال�صحية
للأطفال� ،إذ الحظ املراقبون �أن الأطفال يق�ضون
وقتا طويال �أمام العاب املوبايل وهو ما ي�ؤثر �سلبا
على م�ستقبلهم.
ووفقا لتقرير من �صحيفة "اجلارديان"
الربيطانية� ،سوف يقت�رص الالعبون ال�شباب على
of Glory
اللعب �ساعة �أو �ساعتني على العاب مثل King
املتاحة عرب الهاتف الذكية ،ولديها  80مليون م�ستخدم يوميا ،وهذه اخلطوة ت�أتى مع تزايد املخاوف
فى ال�صني ب�أن الفرتات الطويلة التى يق�ضيها الأطفال وال�شباب على العاب الإنرتنت ت�شكل تهديدا
خطريا ل�شباب البالد.
ويقدر �أن نحو  24مليون �شاب فى ال�صني مدمنون على الإنرتنت ويف�ضلون العاب الفيديو والهواتف
ب�شكل كبري ،وذكرت و�سائل االعالم احلكومية فى �إبريل ان العبا يبلغ من العمر  17عاما فى مقاطعة
قوانغدونغ اجلنوبية تعر�ض لنوع من ال�سكتة الدماغية بعد �أن �أم�ضى � 40ساعة متتالية فى لعب
.King of Glory
وذكرت وكالة انباء ال�صني �أن هذه اللعبة �أ�صبحت الأوىل فى عامل العاب الهواتف هذا العام حيث
تقدر �إيراداتها بحواىل  6مليارات يوان ( 883مليون دوالر).
ووفقا للقواعد العاب الهواتف اجلديدة فى ال�صني ،فامل�ستخدمني فى �سن � 12سنة و�أ�صغر لن
ميكنهم �سوى اللعب �ساعة واحدة فى اليوم ،ولن ي�سمح لت�سجيل الدخول بعد  09:00م�سا ًء،
وامل�ستخدمني فى �سن بني  12و � 18سنة ميكنه لعاب العاب الهواتف �ساعتني يوميا.
و�أو�ضحت "تين�سنت" �أن فى ظل غياب لوائح وا�ضحة للحماية من �إدمان العاب الهواتف الذكي:
"قررنا �أن ن�أخذ زمام املبادرة وتبديد خماوف �أولياء الأمور" ،ودعت ال�رشكة الأهل لق�ضاء املزيد من الوقت
مع �أوالدهم لل�سماح لهم باحل�صول على املزيد من الدفء.

�إن�ش بدقة  360×360بيك�سل وبطارية
ب�سعة  300ميلي امبري
مع �إمكانية �شحنها
ال�سلكياً.
بينما يتميز جهاز
تعقب اللياقة البدنية
Gear Fit2 Pro
ب�شا�شة من نوع �سوبر
�أمولد بقيا�س � 1.5إن�ش
وبدقة 216×432
بيك�سل مع بطارية
ب�سعة  200ميلي �أمبري ،وت�أتي �إما باللون
الأ�سود �أو الأحمر ،ويعمل كال اجلهازين بوا�سطة
معالج ثنائي الأنوية برتدد  1.0جيجاهريتز
مع  4جيجابايت من م�ساحة التخزين الداخلية،
مع  768ميجابايت من ذاكرة الو�صول
الع�شوائي لل�ساعة الذكية و 512ميجابايت
من ذاكرة الو�صول الع�شوائي جلهاز
تتبع اللياقة البدنية.
ت�صنيف
وجرى
ال�ساعة الذكية وجهاز
تتبع اللياقة البدنية
على انهم مقاومني للمياه وفقاً
ملعيار  ATM 5وحا�صلني على
م�صادقة  ،MIL-STD-810Gوتوفر
الأجهزة تقنيات ات�صال تتمثل بالبلوتوث
 Bluetoothوال�شبكة الال�سلكية واي فاي
 Wi-Fiوالنظام العاملي لتحديد املواقع
.GPS
وعملت �رشكة �سام�سوجن على توفري �رشاكات
مع خدمات خمتلفة للتفريق بني هذه الأجهزة
التي تركز على اللياقة البدنية ،حيث ميكن
احل�صول ب�شكل جماين على �إمكانية و�صول
حمدودة الوقت خلدمات التتبع Under
 ،Armourجنباً �إىل جنب مع دعم خدمة
البث املبا�رش �سبوتيفاي  Spotifyلال�ستماع
�إىل املو�سيقى �أثناء التدريبات بدون ات�صال
بالإنرتنت.
وحتتوي ن�سخة هذا العام من �سماعات
ال�رشكة الال�سلكية  IconXعلى  4جيجابايت
من م�ساحة التخزين الداخلية وبطارية ب�سعة
 82ميلي �أمبري ،بينما متتلك علبة ال�سماعات
على بطارية م�ستقلة ب�سعة  450ميلي �أمبري،
وت�أتي ال�سماعات باللون الأ�سود �أو الرمادي �أو
الوردي ،وتعمل ب�شكل منفرد ملا ي�صل �إىل
�ست �ساعات متوا�صلة ،وخم�س �ساعات يف و�ضع
البلوتوث ،و�أربع �ساعات عند ا�ستعمالها لإجراء
املكاملات.
ويتوفر جهاز تتبع اللياقة البدنية للطلب
امل�سبق ابتدا ًء من � 31أغ�سط�س�/آب احلايل
ب�سعر ي�صل �إىل  200دوالر �أمريكي� ،أغلى
مبقدار  20دوالر �أمريكي عن ن�سخة Gear
 Fit2العادية ،على �أن يبد�أ �شحنها ابتدا ًء
من � 15سبتمرب/ايلول القادم ،بينما تتجه
ال�رشكة للإعالن عن �أ�سعار ومعلومات و�صول
 Gear SportوGear IconX 2018
يف اخلريف.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (الثامن)

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

اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

�أ�سباب جتعلك ت�شعر بالتعب والإرهاق الدائم  7مبادئ تعلمك التعامل مع �أنا�س ال حتبينهم

االن�سان
ي�شعر
يف بع�ض االحيان
بالتعب واالرهاق ،
لكنه قد ال ينتبه
للأ�سباب التي ادت
اىل ذلك  .وقلة النوم
ال تعد ال�سبب الوحيد
الذي ي�ضعف طاقتك.
ال�صغرية
فالأ�شياء
التي نفعلها والتي ال
نفعلها �أي�ضا ميكن ان
يكون لها ت�أثري كبري علينا عقليا
وج�سديا.
ومن �أجل التخل�ص من ال�شعور
باالرهاق والتعب الدائم ك�شف
اخلرباء عن العادات ال�سيئة التي
ميكن �أن تت�سبب يف افتعال هذا
ال�شعور.
عزيزي القارئ نلخ�ص لك بع�ض
هذه اال�سباب بل �أهمهاوهي-:
 1التوقف عن ممار�سة الريا�ضةعندما تكون متعبا:
فالتوقف عن ممار�سة التمارين
الريا�ضية ال يوفر الطاقة بل يعطي
مفعوال عك�سيا� ،إذ �أكدت درا�سة �أجرتها
جامعة جورجيا ب�أن البالغني الذين
يتمتعون ب�صحة جيدة ازدادت طاقتهم
وقل �شعورهم بالتعب بعد التمرن
ثالث �أيام يف الأ�سبوع ملدة  20دقيقة
على مدى � 6أ�سابيع.
فالتمارين الريا�ضية تعزز القدرة
على التحمل وت�ساعد على جعل القلب
والأوعية الدموية تعمل ب�شكل �أكرث
كفاءة.
 2عدم �رشب كمية كافية مناملاء:
ح�صول اجلفاف ،ولو حتى بن�سبة
 2%عن امل�ستوى الأدنى الطبيعي
من ال�سوائل ،له ت�أثري كبري على
م�ستويات الطاقة لديك ،حيث تقول
الدكتورة �آمي غود�سون املتخ�ص�صة
يف الطب الريا�ضي يف مركز تك�سا�س
�إن اجلفاف ي�ؤدي �إىل انخفا�ض كمية
الدم يف اجل�سم وهو ما يقلل من كفاءة
القلب يف �ضخ الدم ويحد من �رسعة
و�صول الأوك�سجني واملواد املغذية
�إىل الع�ضالت والأع�ضاء.
 3-نق�ص احلديد

ميكن لنق�ص احلديد �أن يجعلك
ت�شعر باخلمول والتعب واملزاج
الغا�ضب وتفقد القدرة على الرتكيز،
"وهذا ما يجعلك متعبا نظرا
النخفا�ض كمية الأوك�سجني التي
يتم نقلها �إىل الع�ضالت واخلاليا".
وتقول الدكتورة جود�سون �إن عليك
لزيادة كمية احلديد واحلد من
خطر الإ�صابة بفقر الدم بالرتكيز
على "اللحوم احلمراء والفا�صولياء
والبي�ض (مع ال�صفار) واخل�ضار ذات
الأوراق اخل�رضاء الداكنة واملك�رسات
وزبدة الفول ال�سوداين وعلى تناول
الفاكهة الغنية بفيتامني  Cمعها
(نظرا لأن الفيتامني  Cي�سهل عملية
امت�صا�ص احلديد).
 4البحث الدائم عن الكمال:ف�سعيك لتكون كامال �أمر م�ستحيل
ما يجعلك تعمل �أكرث ولوقت �أطول
مبا يتجاوز طاقتك .ووفقا ملا قالته
الدكتورة �آيرين ليفني ،الربوف�سور
يف الطب النف�سي يف جامعة نيويورك
للطب" ،عندما ت�ضع لنف�سك �أهداف ًا
غري واقعية ومن امل�ستحيل حتقيقها،
�ستجد يف النهاية �أنك لن تبلغ مرحلة
الر�ضا عن نف�سك".
 5لأنك �شخ�ص ممن "يجعل مناحلبة قبة":
�إن كنت من النوع الذي يتوقع
الأ�سو�أ على الدوام من قبيل �أن مديرك
�سيطردك من العمل �إذا دعاك الجتماع
غري متوقع �أو انك تخ�شى ركوب
الدراجة لأنه يخيل لك انك �ستتعر�ض
حلادث ،ف�أنت �شخ�ص يختلق الكوارث
"  "catastrophizingحيث قد تكون
غري موجودة �أ�صال ،وهذا ما ي�ؤدي
�إىل انهاكك ذهنيا .لذلك ف�إن اخلروج
�إىل الهواء الطلق والت�أمل وم�شاطرة

مطبخ �أ�رستي فطائر الدونات باملربي
املقادير
 2كيلو دقيق
 2/1ملعقة �صغرية ملح
 4/1ملعقة كبرية خمرية
 1بي�ض خمفوق
 4-6ملعقة كبرية حليب
 1ملعقة كبرية �سكر
 4/1كيلو مربي

الطريقة
يف العجان ي�ضاف الدقيق وال�سكر وامللح واخلمرية
امل�رضوبة ثم احلليب ويقلب جيد ًا حتى يتجان�س اخلليط.
يتم �إ�ضافة املزيد من احلليب �إذا احتاجت العجينة.
يغطى العجني بورق بال�ستيك ،ثم يرتك ليتخمر ملدة �ساعة.
تر�ش الطاولة بقليل من الدقيق وتفرد العجينة ب�سماكة رفيعة.
تقطع العجينة لدوائر متو�سطة احلجم ،ثم تر�ش باملاء وحت�شي مبربي
التوت/الفراولة/الربتقال  /اجلنا�ش البارد.
تغلق قطع العجني وت�شكل ب�شكل كرات �صغرية ثم ترتك لتتخمر.
تقلى الكرات ثم تر�ش بال�سكر البودرة.
ثم

البي�ضة

�صديق لك خماوفك� ،أ�شياء
قد ت�ساعدك على الت�أقلم و�أن
ت�صبح �أكرث واقعية.
 6جتاهل وجبة الإفطار:الطعام الذي تتناوله
وقود جل�سمك وعندما تخلد
�إىل النوم يقوم ج�سمك
با�ستهالك ما تناولته يف
الع�شاء للحفاظ على ا�ستمرار
�ضخ الدم يف �رشايينك وتدفق
الأوك�سجني �إىل خاليا ج�سمك،
لذا عندما ت�ستيقظ يف ال�صباح تكون
بحاجة لإعادة �ضخ الوقود يف ج�سدك
عو�ضا عن ذاك الذي مت ا�ستهالكه ليال.
لهذا� ،إذا جتاوزت وجبة الإفطار ف�إنك
�سوف ت�شعر باالرهاق والتعب.
وتو�صي الدكتورة �آمي غود�سون
بتناول وجبة �إفطار حتتوي على
القمح الكامل ،والد�سم ال�صحي مثل
تناولك وجبة من ال�شوفان مع بودرة
بروتينية ،مع بع�ض زبدة الف�ستق،
�أو مثال �أن حت�رض لنف�سك كوكتيال من
الفواكه مع البودرة الربوتينية،
واحلليب القليل الد�سم� ،أو مثال وجبة
من البي�ض مع �رشيحتني من خبز
"التو�ست" امل�صنوع من حبات القمح
الكاملة ومعها بع�ض اللنب القليل
الد�سم.

كيف تعالج االنحراف
لدى املراهق
كنا قد تناولنا يف اعداد �سابقة
مفهومه
االجتماعي
ال�سلوك
وعنا�رصه  ،وكيف تكت�شف االنحراف
ال�سلوكي لدى املراهق وتتعامل معه
وتعاجله ،وهذه احللقة هي تكملة ملا
كان قد مت طرحه .
يتم معاجلة االنحراف لدى
املراهق باتباع اخلطوات التالية -:
 .1قم بتحديد موعد م�سبق للحوار
مع �صاحب امل�شكلة.
 .2اخرت الوقت املنا�سب للعالج و
التحاور.
 .3هيئ اجلو يف البداية  ،و الطف
حمدثك.
 .4ال تبد�أ لقاءك بالفرد بالدخول
للم�شكلة.
 .5اخرت مكان منا�سب للجلو�س فيه (
البحر – حديقة – مطعم – باخلالء).
 .6انتظر اللحظة املنا�سبة للدخول
يف املو�ضوع.
 .7اعط الأمان ملحدثك .
– �أ�شعره ب�أنك �أخوة الكبري.
– و �أنك تريد م�ساعدته.
– و �أنه لن ينزل من عينك ب�شيء.
– و �أن هذا الأمر كتم ما بينك و
بينه.
– و لن ي�صل مل�س�ؤوله �أو ويل �أمره
�أو مربيه خرب عن امل�شكلة.
 .8اطلب منه امل�صداقية و ال�رصاحة
التامة.
 .9اجعله يختار طريقة طرح
امل�شكلة :
– �أن يطرح امل�شكلة مبا�رشة.
– �أو �إبدا �أنت ب�س�ؤاله �إذا كان خجول
�أو مرتدد.
– �أو اجعل الأمر كحوار م�شرتك بني
الطرفني.

�أكدت درا�سة برازيلية بال�ش�ؤون االجتماعية
والإن�سانية والأ�سرية �أنه لي�س من ال�ضروري �أن حتب
جميع النا�س ،ولكنه من ال�ضروري �أن تعرف التعامل
مع جميع النا�س .مهما كان �شعورنا ال�شخ�صي
جتاههم .ففي بيئة العمل ال يوجد من يحب �أو
ال يحب الآخر بل يوجد من ي�ستطيع التعامل مع
املواقف بغ�ض النظر عن امل�شاعر ال�شخ�صية .ومع
ذلك ف�إننا ميكن �أن ن�ستلطف بع�ض النا�س يف بيئة
العمل ،و�أن ال ن�ستلطف �آخرين ولكن ذلك يجب
�أن ال يخرج عن حمور النف�س الداخلية.
بع�ض النا�س ال يطاقون:هناك �أنا�س لهم �أطباع
تختلف عنا ورمبا تكون مزعجة لنا .هذا �أي�ض ًا �أمر
طبيعي طاملا �أننا ال نعي�ش يف عامل مثايل .للنا�س
عيوبهم ولنا �أي�ض ًا عيوبنا ،ومن املفيد جد ًا �أن نقبل
عيوب الآخرين ،ونقبل عيوبنا �أي�ض ًا ونعرتف بها.
�أما �أولئك الذين ال يعرتفون بعيوبهم �أو نقاط �ضعفهم
فال �أحد جمرب على حتملها.كما �أن هناك �أنا�س ًا ذوي
طباع حادة جد ًا تفوق احلدود املقبولة .وخالل
تعاملنا مع ه�ؤالء النا�س يجب �أن نكون حذرين جد ًا
مما نقوله �أو نفعله؛ لأنهم قد يطعنوننا من اخللف.
ولكن ماهو �ضروري هو عدم خلق عداوات مع
الآخرين ،رمبا تكون لها نتائج غري حميدة ت�ضر
باجلميع.
من ال�ضروري �أن نعلم ب�أنه �ضمن العائلة نف�سها
يوجد من يحبك ،و�أنت حتبينه ويوجد من ال
يحبك وال حتبينه ،فما بالك بالعامل اخلارجي املليء
باملتناق�ضات .ع ّلقت الدرا�سة�« :إذا كان لك عم �أو
خالة ت�شعرين ب�أنه من الأف�ضل عدم التقرب منهما
ب�سبب �سلوكيات �أنت ال حتبينها ،فيجب �إيجاد �سبل
لالبتعاد عنهما دون �إ�شعارهما ب�أنك ال تكنني احلب
لهما .وكذلك هو احلال مع النا�س يف املجتمع �أو يف
بيئة العمل».
�أ�س�س تفيدك :من املفيد اتباع الآتي للتعامل مع
النا�س الذين �أنت ال حتبينهم:
�أو ًال ،تقبلي فكرة �أنك ال حتبني بع�ض النا�س
�إن قبول فكرة عدم حبك لفالن �أو فالنة من
النا�س يعترب �أ�سا�س ًا مهم ًا ملعرفة التعامل معهم .يجب
�أي�ض ًا قبول فكرة �أنت ل�ست جمربة على حب جميع
النا�س بنف�س الدرجة .فهناك دائم ًا �أنا�س ت�ستلطفينهم
و�آخرون ال ت�ستلطفينهم .ومن الأمور الهامة �أي�ض ًا �أن
ال ت�شعري بت�أنيب ال�ضمري؛ لأنك ال ت�ستطيعني
حمبة هذا �أو ذاك .ع ّلق خرباء الدرا�سة« :يف هذه

احلالة يجب �أن حترتمي م�شاعرك .فامل�شاعر رمبا تكون
متبادلة وذلك يبدو من النظرات ولغة اجل�سد».
ثاني ًا ،زيدي قدرتك على التحمل
هناك �أنا�س ال نحبهم ولكننا نتحملهم .ف�إذا كانت
لديك القدرة على التحمل ف�إنك �ستجدين �سهولة
يف التعامل مع �أولئك النا�س الذين ال حتبينهم.
ثالث ًا ،اقبلي انتقادات الآخرين عندما ي�شعرون
ب�أنك ال حتبينهم
�إن النا�س الذين ال تكنني لهم احلب واملودة رمبا
ي�شعرون بذلك ،ورمبا يوجهون لك االنتقادات،
وعليك �أن تعتربي ذلك من حقهم وبالتايل قبول
هذه االنتقادات .و�إذا كان بالإمكان �أن ال توجهي
انتقاداتك ملن ال حتبينهم ب�شكل مبا�شر ،و�أن حتتفظي
بحقك بال�صمت.
رابع ًا ،تعاملي مع من ال حتبينهم ب�شكل ح�ضاري
�إن عدم قدرتك على حب �أنا�س معينني ال
يعني التعامل معهم ب�شكل غري متح�ضر؛ لأن ذلك
�سيظهر فيك عيب ًا كبري ًا .ويجب �أن تعلمي �أي�ض ًا
�أنك ال تعي�شني مع ه�ؤالء النا�س الذين ال حتبينهم
و�أن وجودك معهم هو م�ؤقت� ،إما ب�سبب �ضرورات
العمل �أو �ضرورات التعامل املهني.
خام�س ًا ،ال تنطوي على ذاتك
�إن االنطواء على النف�س ب�سبب عدم حمبتك
لبع�ض النا�س �سيجعل النا�س يطلقون عليك �أحكام ًا
جائرة �أنت يف غنى عنها .وقد يف�سرونه �ضعف ًا يف
ال�شخ�صية ،وعدم قدرة على التعامل مع البيئة
االجتماعية اخلارجية.
�ساد�س ًا ،ال تبني توقعات ال ميكن حتقيقها
�إن حقيقة عدم حبك لأنا�س معينني وبرودك
جتاههم يعني �أنهم �سيبادلونك نف�س املوقف .ولذلك
فمن الأهمية مبكان عدم بناء توقعات حول �أنا�س ال
متيلني لهم؛ لأنها لن تلبى.
�سابع ًا ،راجعي �أ�سباب عدم حمبتك لبع�ض
النا�س
فلعلك تكت�شفني �أن عدم حبك لهم هو ب�سبب
عيب �أو نقطة �ضعف فيك �أنت .ومن هذا املنطلق
ميكن التعمق بالأ�سباب التي جتعلك ال حتبني بع�ض
النا�س على الرغم من �أنهم مل يحاولوا امل�سا�س بك،
فقد يكون ذلك منعطف ًا تغريين مبوجبه موقفك
وتتخل�صني من عبء غري حمبوب .فال�شعور
بعدم حب الآخرين يعترب مزعج ًا لك من الناحية
النف�سية.

جلمالك � 10 .أخطاء �شائعة عند غ�سل الوجه

غ�سيل الوجه ب�شكل خاطىء قد ي�ؤدى �إىل م�شاكل عديدة للب�شرة
 .ولذا نقدم لك �أكرث هذه الأخطاء �شيوع ًا.
 .1ا�ستخدام ال�صابون اخلاطىء :غ�سول الوجه من املفرت�ض
�أن يزيل الأو�ساخ  ،واملكياج والأتربة ولكنه ال يجب �أن يكون بالقوة
بحيث يزيل الطبقة اخلارجية للب�شرة .ال تختارى �صابون للوجه
لطيف بزيادة بحيث يتوجب ِ
عليك فرك وجهك بقوة  ،وال �أن يكون
قوى بحيث يق�شر وجهك مع كل غ�سلة .
 .2الإفراط فى غ�سيل الوجه :اغ�سلى وجهك فقط مرة
�أو مرتني فى اليوم � ،أما �أكرث من ذلك �سي�ؤدى �إىل احتقان الب�شرة
وزيادة �إنتاج الدهون بها � .إذا مل ت�ستخدمى امل�ساحيق �أو املكياج �أو واقى ال�شم�س  ،فتخطى الغ�سول اليومى
مبجرد �شطف وجهك باملاء الفاتر لتمنحى عطلة لوجهك من املنتجات.
 .3ا�ستخدام درجة حرارة املياه اخلاطئة :الأ�سطورة  :املاء ال�ساخن يفتح امل�سام  ،واملاء البارد يغلقها .
احلقيقة هى �أن امل�سام ال حتتوى على ع�ضالت لتفتح وتغلق  .بينما املاء ال�ساخن قد يعطيكى �شعور ًا جيدً ا  ،لكنه
قد ي�ضر بالدهون الطبيعية للب�شرة  .فاملاء الفاتر هو الأف�ضل لغ�سول بطريقة جيدة ولطيفة فى �آن واحد.
 .4الإفراط فى التق�شري :التق�شري باعتدال من �أف�ضل املمار�سات حتى تزيلي اجللد امليت  .ال تق�شرى
ب�شرتك �أكرث من � 2إىل  3مرات فى الأ�سبوع كحد �أق�صى  .ا�ستخدمى ِ
يديك بد ًال من املن�شفة للتق�شري حتى
ال ت�شدين وجهك .
 .5عدم ال�شطف اجليد :عدم ال�شطف اجليد قد ي�ؤدى �إىل بناء طبقة من بقايا ال�صابون التى قد ت�سد امل�سام
وجتفف الب�شرة  .انتبهى خا�ص ًة ل�شطف الأنف  ،وحد الفك  ،وحدود ال�شعر مع الوجه .
 .6ا�ستخدام منتجات حتتوى على مكونات ت�ؤدى �إىل التهيج واحل�سا�سية :ال ت�ستخدمى املنتجات التى
حتتوى على الألوان �أو الروائح �أو املواد احلافظة ال�صناعية على وجهك  .اقرئى املكونات جيد ًا على العلبة
للت�أكد من خلو املكونات من �أى �شىء قد ي�صيبك باحل�سا�سية �أو تهيج الب�شرة .
 .7فرك املن�شفة :ال تفركى املن�شفة على وجهك �أبد ًا  ،ولكن ربتى ببطء لتن�شيف وجهك ب�صورة لطيفة
 .فالفرك ي�شد وميدد الوجه مما يعر�ضك �إىل ترهل الب�شرة و�سرعة ظهور التجاعيد  .ال ت�ستخدمى �أى من�شفة ،
ولكن خ�ص�صى من�شفة لوجهك فقط .
 .8انتظار الرتطيب :من ال�ضرورى �إحكام الرتطيب فى الب�شرة  ،لذا ِ
عليك و�ضع الكرمي املرطب مبا�شر ًة
بعد غ�سيل الوجه عندما تكون الب�شرة ال تزال رطبة  .وانتظار جفاف ب�شرتك للرتطيب  ،قد ي�صعب الأمر على
املرطب مما يجعل ب�شرتك دهنية بد ًال من �أن ت�شرب الكرمي جيد ًا .
� .9شراء املنتجات الغالية :ال ت�شرتى املنتجات الغالية للب�شرة فهى لي�ست الأف�ضل بال�ضرورة  ،لكن
اختارى املنتجات املنا�سبة لب�شرتك و�أكرثها احتوا ًء على مواد ومكونات طبيعية .
 .10اخلوف من الزيوت :يخاف النا�س من املنتجات الزيتية على الوجه خوف ًا من �سد امل�سام  .هذا لي�س
�صحيحا فهناك منتجات ب�أ�سا�س من الزيوت مفيدة وجيدة لتنظيف الب�شرة  .فقط ت�أكدى من �إزالة �آثار املنظف
ً
الزيتى كال�صابون حتى ال ترتاكم روا�سب من املنتج على ب�شرتك وت�سد امل�سام .
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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

�شاب يعزف «دي�سبا�سيتو» على الآلة احلا�سبة

يفاجئ حبيبته
بحفل زفاف
طلب رجل يد حبيبته معلنا
لها مفاج�أة غري متوقعة.
وفقا ملا ن�رشته �صحيفة “ديلى ميل” الربيطانية ،فاج�أ �سكوت  42عاما،
حبيبته مي�شيل البالغة من العمر  37عاما بطلب يدها ليتزوجها عقب � 24ساعة
من طلبه ،وكان الرجل قد نقل �أكرث من  50فردا من العائلة والأ�صدقاء �إىل
اليونان ،لإقامة عر�س حبيبته ،ومنحها ف�ستاين زفاف ،كما �أح�رض �صورة
والدتها املتوفاة.

�أجنبت طفلها
خالل جتولها
يف ال�شارع…
و�أكملت الت� ّسوق!

�أجنبت امر�أة طفلها يف و�سط ال�شارع حيث كانت تت�سوق حني �شعرت ب� ّأن موعد
الوالدة قد حان.
�أخذت ت�رصخ وتنادي للح�صول على امل�ساعدة.
وجرت عملية الوالدة يف مدينة يونفو جنوب ال�صني فيما كانت ال ّأم تبتاع اخل�ضار
والفواكه.
ٍ
ثوان معدودة ولد الطفل ،عندها
وقد بد�أت الأم ت�رصخ فور نزول ماء الر�أ�س وبعد
طلب املارة �سيارة �إ�سعاف فو�صلت ممر�ضة وقطعت احلبل ال�رسي.
اجلدير ذكرهّ � ،أن الأم يف الثالثينات من عمرها بح�سب ما ن�رشت و�سائل الإعالم
املحلية ،وقد رف�ضت التوجه �إىل امل�ست�شفى وحملت طفلها و�أكملت ت�سوقها.

عر�س
جماعي يف
لبنان
�أقامت مبادرة يف مدينة
بكركي� ،شمال العا�صمة
اللبنانية ،عر�سا جماعيا
لـ 26من الأزواج ،يف
حدث اجتماعي يقام للمرة
الثامنة على التوايل.

جذب �شاب ياباين الأنظار �إليه بعد ن�رش مقطع فيديو مدته دقيقتني على
يوتيوب بالعزف على اثنني من الآلة احلا�سبة.
ظهر ال�شاب يعزف �إيقاع �أغنية البوب الالتينية “دي�سبا�سيتو” التي حققت
�شهرة كبرية م�ؤخرا يف جميع �أنحاء العامل على �آلتي حا�سبة قام ب�رشائهما من
ال�صني.

م
و
ط
ن
ا
لريح

يعي�ش حوايل  6ماليني غجري يتجولون يف �أرجاء الأر�ض ,وقد متكن

ه�ؤالء من العي�ش عرب ح�ضارات العامل و�أرجائه ومازالوا متم�سكني

بالتقاليد وطراز املعي�شة التي مار�سها �أجدادهم قبل مئات ال�سنني.
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الإحتفاء باليوم العاملي ملحو الأمية منا�سبة لتقييم النجاحات التي حتققت يف جذب اجلميع على مائدة املعرفة
احتفى املجتمع الدويل يوم اجلمعة الثامن من �سبتمرب اجلاري ،باليوم العاملي ملحو الأمية
حتت �شعار" حمو الأمية يف عامل رقمي" كما ان احتفاالت ق�سم تعليم الكبار بهذه املنا�سبة
جتري ا�سرت�شادا ب�شعار اليون�سكو الذي اطلقته يف العام املا�ضي " قراءة املا�ضي �صياغة
امل�ستقبل" ومبا يتما�شى مع تقدم م�سريتنا يف هذا املجال ،يعني �أن " ما�ضينا نربا�س براجمنا
امل�ستقبلية" وهذا الن�شاط يدخل �ضمن تطلعات الأمم املتحدة ب�إعتباره جزءا من جدول
�ألأعمال الذي و�ضعته للتنمية امل�ستدامة مداه ،2030 :وتتطلع اليوني�سكو الو�صول �إىل
مرحلة يقبل فيها ال�شباب على تعلم املهارات الالزمة يف املطالعة و�إتقان الكتابة ،ومعرفة
احل�ساب .كانت اليون�سكو قد �أعلنت ر�سمي ًا قبل خم�سني عاما ،يوم � 8سبتمرب يوما عامليا ملحو
الأمية ،من �أجل ح�شد املجتمع الدويل على نحو فعال ولتعزيز حمو الأمية كو�سيلة لتمكني
الأفراد واجلماعات واملجتمعات .وميثل هذا العام الذكرى ال�سنوية الثانية واخلم�سني لهذا
الإعالن ،وقد �شهد العامل تقدمًا كبريًا منذ �إعالن اليون�سكو اليوم العاملي ملحو الأمية يف عام
 ،1966لكن لي�س بامل�ستوى امل�أمول ،فهناك الكثري من املهام التي ينبغي اجنازها والتحديات
التي يتطلب الت�صدي لها .كما �أن الإحتفاء باليوم العاملي ملحو الأمية  2017ت�أكيدا
للإ�شادة باجلهود والتعهدات ،و�أوجه التقدم املحرز على ال�صعيدين الوطني والدويل خالل
العقود اخلم�سة املا�ضية بغية زيادة معدالت حمو الأمية يف جميع �أرجاء العامل .كما يت�صدى
هذا اليوم للتحديات الراهنة ويتطلع �إىل �إيجاد حلول مبتكرة ملوا�صلة تعزيز حمو الأمية
يف امل�ستقبل .حيث يتم �إحياء اليوم العاملي ملحو الأمية على امل�ستوى العاملي للمرة الثانية
واخلم�سني واملرة ال�ساد�سة ع�شر على م�ستوى بالدنا.

حممدعلي حميدة
نتائج مر�ضية لربنامج حمو الأمية
من النتائج الإيجابية للجهود
التي بذلت ،انخف�ضت ن�سبة الأمية
ب�شكل كبري على م�ستوى الوطن،
حيث تخل�صت الكثري من البلدات
والقرى من �أميتها ،ال �سيما من هم
يف الفئة العمرية ،ما بني 45 15-
عاما .بالإ�ضافة اىل ذلك زيادة
الوعي ب�أهمية التعليم .والإعداد
الالزم لتنفيذ الربنامج.
وقد �أعلنت وزارة التعليم يف
التقرير الذي �أوردته مبنا�سبة
الثامن من �سبتمرب اليوم العاملي
ملحو الأمية ،هذا العام ،عن
ت�سجيل مليون مواطن يف الفرتة
ما بني  1994وحتى  2017ملحو
�أميتهم ،منهم � 800ألف �أي 80%
قد �أكملوا درو�سهم.
وكما �أو�ضح م�س�ؤول فرع اخلطط
وتطوير منهج تعليم الكبار يف
وزارة التعليم ال�سيد /تكابو
�آميوت ،ب�إن الإحتفاء باملنا�سبة
يربز رغبة �شعبنا القوية
للتعليم.
وا�شار �سيادته ،اىل �إدخال برامج
ت�ساهم بفعالية للحفاظ على
املنجزات املحققة ،وخلق فر�ص
تعليمية للمواطنني الذين حقققوا
نتائج عالية يف هذا الربنامج ،من
�ضمنها الدرا�سة امل�سائية وتنظيم
دورات مهنية ق�صرية.

واو�ضح ال�سيد تكابو عن
تخ�صي�ص جلنة تقوم مبتابعة
وتن�سيق الربنامج على م�ستوى
البالد  ،وتن�شط ح�سب املناطق
التي تعي�ش فيها ،م�شريا اىل ان
الفرع و�ضع برامج م�ستقبلية من
�ضمنها احلفاظ على املنجزات
املحققة وتعزيزها ،وكذلك
م�ضاعفة العمل بالرتكيز على
املناطق التي مل تتوفر لها
الفر�ص م�سبقا ،باال�ضافة اىل
احليلولة دون حدوث انتكا�سة ،
وتقوية املكتبات االهلية وفتح
مكتبات �أخرى.
ويف ذات ال�سياق �أو�ضح م�س�ؤول
فرع مراقبة جودة ان�شطة برنامج
حمو الأمية ال�سيد /ولدو برهي،
ب�أن جهود فرع املراقبة ترتكز
على متابعة الربنامج ،و�إعدد
برامج العمل والتقارير.
م�شريا �إىل �أن برنامج حمو الأمية
يف البالد ي�سري ب�شكل جيد .وقد
بذلت جهود مقدرة يف تنفيذ هذا
الربنامج يف الأعوام املا�ضية،
لذا كانت النتائج م�شجعة.
خا�صة فيما بعد العام ،2000
حيث اعتربت احلكومة برنامج
حمو الأمية �أحد �أهم برامج التنمية
الوطنية ،واعدت برامج متكاملة
لهذه املهمة .وعلى الرغم من
�أن جهود حمو الأمية كانت قائمة
حتى ما قبل الإ�ستقالل� ،أثناء
الكفاح امل�سلح .وكذلك بعد
التحرير ،لكن مل تكن ب�شكل

منظم� ،إذ كان ينفذ عرب الكثري من
القنوات� ،إال �أنه وابتداء من عام
� 2000أخذ �شكله الطبيعي ،وا�صبح
حتت ا�رشاف مبا�رش من قبل وزارة
التعليم ،لذا �أعدت الكتب
اخلا�صة بهذا الربنامج ،وحددت
ال�سيا�سات والقوانني املنظمة
لهذا العمل ،و�أعد املعلمون الذين
�سين�شطون فيه .وبالتايل انحدرت
ن�سبة الأمية اىل ادنى م�ستوى لها.
حيث كانت تقديراتنا �أن الأمية
�أيام التحرير كانت ت�صل اىل 80%
لكنه هذه الأيام انخف�ضت اىل نحو
 20%لذا ف�إن هذه نتائج ت�ؤكد
مدى اجلهد الذي بذل يف الأعوام
املا�ضية.على م�ستوى الوطن.
ويف حديثه عن ن�سبة امل�شاركة
�أو�ضح �سيادته ،بان الن�سبة قد
تختلف من عام اىل �آخر ،فكانت
ت�صل احيانا اىل  100الف ،وان
كانت هذه الن�سبة تقل ،وبالتايل
ف�إن التقارير ت�شري اىل م�شاركة
نحو  40الف تقريبا على م�ستوى
الوطن يف العام املا�ضي .وقال
�سيادته ،كان برنامج حمو الأمية

ينظم يف كل الأقاليم ال�ست .لكن
و�ضمن التطورات الإيجابية ،مثال
الإقليم الأو�سط انهى ب�شكل كامل
الأمية ،وكذلك الإقليم اجلنوبي.
لذا فالرتكيز الأكرب الآن يتم يف
املناطق التي كانت حمرومة ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،يف مناطق القا�ش
بركة وعن�سبا ،و�شمال البحر
الأحمر ،وجنوب البحر الأحمر.
وهكذا ف�إن الطالب الأكرث هم من
تلك املناطق.حيث جند نحو 17
الآف يف القا�ش بركة ،و 10الآالف
يف �شمال البحر الأحمر ،و� 5آلآف
يف اقليم عن�سبا.
وا�ضاف �أن م�شكلة الرتحال
يف القرى ،متثل م�شكلة يف
برنامج حمو الأمية ،وذلك
لعدم الإ�ستقرار ،مبا يف ذلك
انعدام املكتبات التي تعزز هذه
الدرا�سة ،لذا يكون الفرد معر�ضا
للإنتكا�سة حتى لو �أكمل الدرا�سة
املقررة ملحو الأمية .ومبا �أننا
ندر�س باللغات الت�سع ،ف�إن هناك
جهد كبري يتطلب �أن يبذل لإيجاد
املنهج والكتب املعرفية الآخرى.

وهذا ما يجري العمل فيه،
وبالتايل ال�سعي لإيجاد مكتبتات
يف تلك القرى ،وهذه م�ساعي يتم
التخطيط لها ،ون�أمل �أن ننجزها.
فهناك حتديات كبرية ،لكن لدينا
العزمية والأفكار التي ن�أمل ان
متكننا من تخطي تلك الإ�شكاالت.
التعليم للجميع
ويف هذا يقول ال�سيد /ولدو
برهي� ،إن الفر�ص مفتوحة
للجميع� ،إال �أن احلقيقة ت�شري اىل �أن
م�شاركة املر�أة يف الربنامج ت�صل
اىل نحو  90%من ن�سبة امل�شاركة
الكلية ،وهذا واقع ميكن تفهمه،
لأن املر�أة كانت الأكرث حرمانا
من الرجل ،ومل يعر املجتمع �أي
اهتمام لتعليم املر�أة .لكن وبعد
التحرير ،وانت�شار الوعي ب�أهمية

تعليم الإناث ،ا�صبح تعليم الإناث
امرا مرغوبا فيه ،وال زال الوعي
يتطور مع الوقت .فعند انطالق هذا
الربنامج وجدت املر�أة �ضالتها
يف تعوي�ض ما فاتها من فر�ص،
وبالتايل اقبلت على امل�شاركة يف
الربنامج بكل قوة .كما ان الرجال
اكرث ان�شغاال �سواء يف اداء اخلدمة
الوطنية ،او الإن�شغال مبختلف
الأعمال.
و�أ�ضاف كذلك بد�أ يف عام 2005م
برنامج عري ،وي�ستهدف الأطفال
الذين فاتهم الإلتحاق بالدرا�سة
يف الوقت املنا�سب ،وذلك ب�إعداد
منهج خمت�رص ي�ؤمن لهم اللحاق
مبن فاتهم من الأقران .وقد بدا
ب�أقليم �شمال البحر الأحمر .لكنه
اليوم منت�رش يف معظم االقاليم،
و يحمل برنامج عري ،هدفني
حمددين ،الأول الق�ضاء على
الأمية ،لكن يف موقع خا�ص بهم
ولي�س �ضمن برنامج حمو الأمية.
ثانيا امكانية موا�صلة الدرا�سة.
وعندما يكملون املرحلة الإبتدائية
ميكنهم موا�صلة الدرا�سة ،وقد
ا�ستفاد الكثري من ه�ؤالء ،حتى
و�صل بع�ضهم �إىل �إكمال املرحلة
الثانوية.
م�شريا اىل الإهتمام باملزيد من
الوعي والت�شجيع ،حتى يتمكن
ممن يتحملون حاليا م�س�ؤولية
العمل وادارة البلد ،عرب متليكهم
املعرفة .وقد حقق الربنامج
جناحات كثرية ،لأن الهدف
الأ�سا�سي للربنامج ،متليك الدار�س
مهارة الكتابة والقراءة .وبعدها
ميكنه �أن يتابع ما
يدور يف حميطة،
وامل�ؤ�س�سات التي
يعمل بها.
وذكر �سيادته
ومتا�شيا
�أنه
الإجنازات
مع
التي حتققت،
�ألأعداد
ف�إن
التي ت�شارك يف
الربنامج
هذا
تقل بال �شك.
ونقوم باجراء
تقييم كامل على
العام،
مدار
�سواء يف نهاية
الذي
العام،
ي�شرتك فيه كل
اجلهات الداعمة
و ا ل�رش يكة ،
احتادات
من
ا ل�شبا ب ،
واملر�أة ،وخمتلف الإدارات،
وبالتايل نقوم مبلأ الفراغ،
وتقوية جوانب ال�ضعف .وقد
ت�شري تلك املتابعات والتقييمات
اىل هذا امل�ستوى من الإنخفا�ض.
ون�سعى لإي�صاله اىل 10% ،واقل
من منها.
الربامج امل�ستقبلية
و�أ�ضاف �سيادته� /أن اخلطط
امل�ستقبلية لربنامج حمو الأمية
تتمثل يف معظمها يف تقوية
الربامج اجلارية ،والرتكيز على
املناطق التي حرمت التعليم.
وتعزيز التعليم امل�سائي عرب
درا�سة وتقييم تام .وتوفري
املكتبات الريفية من اجل حماية
الدار�سني من الإنتكا�سة ،والعودة
اىل الأمية من جديد.
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�سبتمرب� :شهر االنت�صارات الرائعة

�إعداد :يو�سيف �أبرهام
ترجمة :نورالدين خليفة
ي�صادف الفاحت من �سبتمرب
لهذا العام ،الذكرى ال�سنوية
ال�ساد�سة واخلم�سني لبدء
الكفاح امل�سلح الإرتري من
�أجل اال�ستقالل .فعندما وقع
الكفاح ال�سيا�سي ال�سلمي من
�أجل تقرير م�صري �شعب �إرتريا
يف الأربعينات واخلم�سينات من
القرن املا�ضي على �آذان �صماء،
حمل الإرتريون ال�سالح ،حيث
�أن الفاحت من �سبتمرب من عام
 1961هو اليوم الذي بد�أ
فيه ف�صال تاريخيا هاما من
الكفاح امل�سلح من �أجل تقرير
امل�صري.
وعلى الرغم من �أن �سبتمرب
�أثار اخليار الوحيد الذي كان
لل�شعب الإرتري حقه يف تقرير
امل�صري� ،إال �أنه مع والدة
قيادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا ،منت احلركة يف قفزات
و�شكلت قوة هائلة.
زار االمرباطور هيلي �سال�سي
�إرتريا يف الرابع من �أكتوبر
عام  ،1952وتعهد ب�أنه
�سيحرتم مطلب ال�شعب الإرتري
ب�صورة قاطعة .ولكنه هرع
لد�س اخلطط الت�آمرية ل�ضم
�إرتريا .وبغ�ض النظر عن
طلب الإرتريني املطلق من �أجل
اال�ستقالل واحلرية الوطنية،
�أعلن �أن "�إرتريا جزء ال يتجز�أ
من �إثيوبيا" ،و�رسعان ما �أعلن
ر�سميا بعد عقد من الزمان �إلغاء
الفدرالية يف  14نوفمربعام
 .1962وكانت الأمم املتحدة
�صامتة �أمام هذه املناورة
ال�سيا�سية التي ال مربر لها.
وعلى النقي�ض من �أهدافها

ومبادئها الت�أ�سي�سية ،ف�إن الأمم
املتحدة ،التي �شجعت على
اتخاذ خطوة �سيا�سية خاطئة
هدفت �إىل تو�سيع نطاق نفوذها،
قد حرمت �إرتريا من مكانها
ال�صحيح و�أيدت بدال من ذلك
التحرك اخلاطئ للغزاة .وحتى
قبل خم�س �سنوات من الإلغاء
الر�سمي للفدرالية ،كان الطالب
الإرتريون يقومون مبظاهرات
�سلمية ،و�إ�رضابات �سيا�سية
نتيجة القيادة اال�ستبدادية
بدء
لهذا النظام الإمرباطوري
ً
من مار�س وحتى يونيو من عام
1957م.
وقام ه�ؤالء ال�شباب الذين
مت تكرميهم ب�شكل تاريخي من
مدر�سة قهاز الثانوية (الآن
مدر�سة البحر الأحمر الثانوية)
من �سان جيورجيو (مندفرا)،
وحربت (مدر�سة دبري �ساال
واملدر�سة
االبتدائية)،
الإ�سالمية يف �أخريا ،ومدر�سة
�أ�سمرا التقنية ،وكرن ،ب�إ�شعال
نار الوعي التاريخي حول حزم
الت�آمرات التي كان الإمرباطور
وعدد قليل من املرتزقة الآخرين
يقومون بها من �أجل �أن ي�ضموا
�إرتريا.
ويف عام  1962قام الطالب
مبظاهرات
واملواطنون
مماثلة من جامعة �أ�سمرا .ومع
ذلك ،ومبا �أن ممثل املكتب
الإمرباطوري يف �أ�سمرا قد
�شارك يف و�ضع �إجراءات قمعية
مدمرة على كل �إرتري �شارك يف
مظاهرات �سلمية ،وبدال من حل
امل�س�ألة ،جل�أوا �إىل اغتيال
مواطنني م�ؤثرين ،و�سجن
الأبرياء وو�ضعهم حتت رقابة
عالية من قبل قوات الأمن ،مما

�أجرب النا�س على االنتقال �إىل
املنفى يف �إثيوبيا.
وعلى الرغم من �أن العمل
الوح�شي الذي قام به النظام
يبدو وك�أنه كان يهدئ
املظاهرات والإ�رضابات ،ف�إن
الوعي ال�سيا�سي لل�شعب كان
�آخذ ًا يف االزدياد ،والعزم على
حماربة �أي غازي� ،سواء كان
�أ�سود �أو �أبي�ض ،بكل عزمية
وقوة.
وقد مت تدمري امل�صانع ونقل
ال�صناعات من �إرتريا واقيمت
بد ًال من ذلك يف �أجزاء خمتلفة
من �إثيوبيا .و�أدى ذلك �إىل
ت�أرجح التنمية االقت�صادية التي
كانت قد بد�أت ترتاجع مبعدل
مذهل؛ وكان معدل البطالة
�صاخب ًا ،بحيث �أ�صبح �أمل
العائالت يف حتقيق م�صريها
يف امل�ستقبل قامت ًا جدا ،وبد�أ
الطالب واملهنيني ي�شعرون �أنه
ال يوجد �ضوء يف نهاية النفق
مع �أي م�ستقبل منظور.
ولكل ذلك ،مت �إطالق
الر�صا�صة الأوىل �ضد الإحتالل
الإثيوبي يف االول من �سبتمرب
عام  1961بقيادة القائد ال�شهيد
حامد �إدري�س عواتي مع زمالئه
من �أدال .وكانت لديهم �ستة
بنادق قدمية� ،إال �أنهم وعلى
الرغم من ذلك ،كان لديهم
في�ض من ال�شجاعة وااللتزام.
ومع مرور الوقت ان�ضم العديد
من النا�س �إىل الكفاح امل�سلح.

وعندما بد�أ مقاتلو احلرية
القليلة م�شوارهم عرب رحلة
اال�ستقالل ،كانوا يعرفون
مدى �صعوبة ووعورة الطريق
وطوله لنيل مطلبهم .وكانوا
بالتايل يعرفون �أن للحرية
ثمن ًا باهظ ًا.
وكما كان متوقعا ،ف�إن
رحلة الكفاح امل�سلح مل تكن
�سهلة .فقد كانت هناك العديد
من امل�صاعب وامل�شقات.
وبعد ال�سبعينيات من القرن
الع�رشين ،ان�ضم العديد من
ال�شباب �إىل الكفاح امل�سلح،

ومت ت�شكيل الن�ضال وت�أ�سي�سه
بطريقة جديدة و�صحيحة.
وخالل ال�سنوات القليلة الأوىل
من ال�سبعينات ،قامت اجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إرتريا بتطوير
�سمعتها يف الداخل واخلارج
كحركة �سيا�سية من�ضبطة ،حيث
كان �أع�ضاءها يعلنون با�ستمرار
عن ر�ؤاهم ويروجون لرباجمها
ويطورون قيمها.
وبعد ثالثني عاما من احلرب
املطولة والعمليات الع�سكرية
ال�ضخمة� ،أثارت الر�صا�صة
الأوىل التي �أطلقها ال�شهيد حامد
�إدري�س عواتي وزمال�ؤه فخر ًا
وطني ًا �آخر؛ متثل يف عهد جديد
�إنبثق يف الرابع والع�رشين من
مايو عام  .1991بعد �سنني
من الن�ضال وال�رصاع .لذا فهي
ذكريات م�ؤملة ،ال جدال فيها.
ويخربنا التاريخ �أن العديد
من احلركات الثورية كان
حمكوم ًا عليها بالف�شل ب�سبب
االنق�سام الداخلي والتدخل

الأجنبي قبل �أن حتقق �أي نتيجة
�أن�شئت من �أجلها� .أما الآخرون
الذين اكت�سبوا ا�ستقاللهم من
خالل الن�ضال ال�شاق فقد ر�أوا
�أنهم ف�شلوا يف ت�شكيل حكومة
قابلة للحياة ب�سبب جماعات
امل�صالح الأجنبية التي تتوق
�إىل تو�سيع نطاق نفوذها ومتهيد
الطريق لل�سيطرة على املوارد
الطبيعية لتلك البلدان .وهذه
احلقيقة �صحيحة يف العديد من
البلدان الأفريقية التي ح�صلت
على ا�ستقاللها يف ال�ستينيات.
لكن ذلك مل يحدث يف �إرتريا.

وكما �أ�ؤمن �إميانا را�سخا ب�أن
اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا،
على عك�س احلركات الثورية
الأخرى ،قد و�ضعت مبادئها
ال�شاملة املتمثلة يف االعتماد
على الذات والوطنية العميقة
واال�ستعداد للت�ضحية بق�ضية
على �أر�ض �صلبة عرب غر�سها
يف قلوب وعقول الإرتريني،
ب�شكل عام ،ومقاتلي التحرير،
على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك
ب�سبب الر�ؤية الثاقبة والبعيدة
للقيادة الثورية التي ح�صلت
�إرتريا على ا�ستقاللها دون رفع
�أ�سلحتها للم�ساعدة اخلارجية.
وحتى هذا التاريخ ،ي�ؤمن
�شعب وحكومة �إرتريا بالعمل
اجلاد والت�صميم على تنمية
الوطن ،وذلك بب�ساطة باالعتماد
على املوارد الداخلية والقدرات
الب�رشية .وال�شعب الإرتري
يحتفل بهذا اال�ستقالل الذي نال
ب�شق الأنف�س بحما�س وفخر يف
كل عام.
ومن امل�ؤ�سف �أن البع�ض يف
الغرب ،وخا�صة ما ي�سمى
باملثقفني الذين تدعمهم
منظمات �سيا�سية �سيئة ال�سمعة،
يرون �أن �رشق �أفريقيا هي
�أر�ض �رصاعات ال تهد�أ ،وذلك
لأنها ن�ش�أت عن �أيديولوجيات
�سيا�سية �ضيقة .وبالتايل ،ف�إن
هذه امل�صطلحات امل�صنوعة
�سلبا و�ضعت هذه املنطقة يف
موقف ت�شويه كبري ،من خالل
تعميدها ب�أ�سماء خمتلفة؛ مثل
�أر�ض �ألعاب احلرب الت�آمرية
واملذابح اجلماعية ،وغريها
من الت�شويهات املختلفة.
لقد �أثبتنا للعامل �أننا ل�سنا
من بني املجتمعات ال�ضعيفة
امل�ستعدة لبيع تعهداتها
املقد�سة لق�ضايا ميكن اخرتاقها
ب�سهولة .فقد �شهد �شهر �سبتمرب
النجاح الهائل الذي ن�سجله،
والأ�سا�س الذي ن�ضعه للم�ستقبل
امل�رشق ،والثمار التي نحن
على و�شك �أن نح�صدها من
حيث التنمية االقت�صادية.
ومن امل�ؤكد �أنه ال يوجد �أي
طريق م�سدود ميكن �أن يقيد هذه
الأمة من النا�س امل�صممني على
القيام باملعجزات.
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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.

رعاية جميع احلياة حتت ال�شم�س2

يتم حتديد �سعر للكربون يف النظام الإقت�صادي
عرب ماعون �ضرائب الكربون  ,بينما حتدد نظم الإجتار
يف الإنبعاثات الغازية �سقف ًا لتلك الإنبعاثات الأمر الذي
يطغي بظالله و ت�أثرياته على البيئة  .كما �أن لهذين
العاملني ت�أثريهما الإيجابي على عملية �صنع القرار
الإقت�صادي وذلك من خالل ت�ضمني تكلفة تغري املناخ من
خالل �سعر للكر بون و خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ,
بالإ�ضافة �إىل دورهما يف زيادة الإيرادات التي ميكن �أن
توفر حوافز �إ�ضافية للإ�ستثمار يف النمو منخف�ض الكربون
 .لذا البد من �أن تقوم الدول املتقدمة النمو والدول
جد �سواء  ,ب�إتخاذ �إجراءات "قابلة للقيا�س
النامية على ٍ
والإبالغ والتحقيق" يف ميدان التخفيف من �إنبعاث غزات
الدفيئة  .خا�صة و�أن �أجندة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
يحدد �إطارها طائفة وا�سعة من الأهداف االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية والتي تعد ب�إر�ساء جمتمعات �أكرث
�سالم ًا واحت�ضان ًا للجميع  .فما هي ال�سيا�سات و التدابري
التي ت�ستهدف التقليل من الإنبعاثات الكربونية ؟ وما
هي التحديات التي جتابه اجلهود الدولية يف هذا املجال
؟ �ستكون هذه الق�ضايا وغريها ذات ال�صلة حمور �صفحتنا
اليوم ان�شاءاهلل.
�سيحتفل املجتمع الدويل بعد غد ال�سبت
املوافق ال�ساد�س ع�رش من �سبتمرب اجلاري
باليوم الدويل حلماية طبقة الأوزون حتت �شعار
" رعاية جميع �أ�شكال احلياة حتت ال�شم�س " .
هذا وقد ذكرنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
ب�أن هذا اليوم مت �إختياره تخليد ًا لذكرى �إطالق
�صفارة الإنذار ا ٌ
لأوىل حول م�سالة ت�آكل طبقة
الأوزون و ذلك يف ال�ساد�س ع�رش من �سبتمرب
من العام  1987م  ,وهو ذات ت�أريخ التوقيع
على بروتوكول مونرتيال اخلا�ص باملواد التي
ت�ؤدي �إىل ت�آكل طبقة الأوزون والتي ت�شكل الدرع
اله�ش من الغاز  ,والذي يحمي الأر�ض من اجلزء
ال�ضار من �أ�شعة ال�شم�س مما ي�ساعد على احلفاظ
على احلياة على كوكب الأر�ض  .و�أو�ضحنا ب�إن
�إحتفاالت هذا العام تهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء
على الإجنازات الرئي�سية لربوتوكول مونرتيال
يف حماية طبقة الأوزون واملناخ وكذلك زيادة
اعرتاف اجلمهور بنجاح الربوتوكول وت�أثريه
بالإ�ضافة �إىل توليد مزيد من الدعم
للإتفاقية و الربوتوكول وواليته
اجلديدة بالتخفي�ض التدريجي
ملركبات الكربون الهيدروفلورية
التي لها ت�أثري احرتار مناخي
مبوجب تعديل كيغايل الذي اعتمد يف
عام  . 2016وي�شكل حمور التخفيف
من �إنبعاث الغازات التي تت�سبب
يف التغري املناخي �أهم الأدوات
الفعالة يف حماية طبقة الأوزون.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن نتائج
�أحد �أحدث الأبحاث العلمية تك�شف
على �أنه من دون هذا بروتوكول
مونرتيال و الإتفاقيات املرتبكة
به  ,كان من املمكن �أن تت�ضاعف
م�ستويات املواد امل�ستنفدة
للأوزون يف اجلو ع�رش مرات
بحلول العام  2050م  .بالإ�ضافة
�إىل �أن العمل امل�شرتك وقانا من
ماليني احلاالت من �رسطان اجللد .
كما كان للربوتوكول �أي�ض ًا �إ�سهام
كبري يف مكافحة تغري املناخ
ً
خا�صة و �أن العديد من املواد
امل�ستنفدة للأوزون هي من �أقوى
غازات الإحتبا�س احلراري � .أن
تغري املناخ ي�رض باملجتمعات
املحلية و الإقت�صادات و النظم
البيئية يف خمتلف �أرجاء العامل  .لذلك من
ال�رضوري �أن نعمل على التخفيف من حدة هذا
اخلطر .كذلك نالحظ ب�أن بروتوكول مونرتيال
قد َّ
دلل على �أن املبادئ الأ�سا�سية مثل �صنع
ال�سيا�سات على �أ�سا�س علمي  ,و النهج الوقائي
و بالإ�ضافة �إىل وجود امل�س�ؤوليات امل�شرتكة
واملتباينة  ,والتي يراعى من خاللها �أن تتحمل
الدول املتقدمة النمو عبء تقليل غازات الدفيئة
بينما تقوم ب�إتخاذ اجراءات التخفيف املالئمة

معها يف �سياق التنمية امل�ستدامة وقيام الدول
املتقدمة النمو والدول النامية على ٍ
حد �سواء
 ,ب�إتخاذ �إجراءات "قابلة للقيا�س والإبالغ
والتحقيق" يف ميدان التخفيف من �إنبعاث غزات
الدفيئة  .كل نلك العوامل �أدت �إىل �أجناز خطوات
متقدمة يف حماية طبقة الأوزون.
ويف هذا املجال يالحظ اخلرباء �أمرين هامني
وهما :
 1ت�ضمن �رضائب الكربون حتديد �سعرللكربون يف النظام الإقت�صادي ,
 2توفر نظم الإجتار يف الإنبعاثات يقين ًاب�ش�أن الأثر البيئي وذلك من خالل حتديد �سقف
لللإنبعاثات .
ولكال الأمرين املذكورين �أعاله  ,ت�أثري �إيجابي
عملية �صنع
على
ا لقر ا ر

الإقت�صادي وذلك من خالل ت�ضمني تكلفة تغري
املناخ من خالل �سعر للكربون و خف�ض �إنبعاثات
غازات الدفيئة  .ومن جانب �آخر يالحظ �أي�ض ًا
ب�أنهما ي�ساعدان على زيادة الإيرادات التي ميكن
�أن توفر حوافز �إ�ضافية للإ�ستثمار يف النمو
منخف�ض الكربون .
ومن اجلدير بالذكر �أن م�س�ألة تثبيت الرتكيزات
اجلوية للغازات الدفيئة عند م�ستويات �آمنة
 ,ت�شكل �أحد �أهم الأهداف التي �أر�ستها تلك
الإتفاقية  .وعلى �ضوء تلك امل�ستويات و

الرتكيزات الغازية  ,عملت الإتفاقية الإطارية
لتغري املناخ على تق�سيم دول العامل �إىل ق�سمني
 ,متثل الأول يف الدول ال�صناعية املتقدمة والتي
�أ�سهمت ت�أريخي ًا يف حدوث التغري املناخي ,
�أما الثاين فهو ي�ضم الدول النامية واملت�رضر
الرئي�سي والأول من تلك الإنبعاثات  .ومن ثم
�صدر بروتوكول كيوتو للإتفاقية الإطارية �شام ًال
رزم ًا من الإلتزامات الدولية امللزمة قانونيا ً
على جمموعة ً من الدول ال�صناعية  .تهدف
تلك الرزم �إىل تخفي�ض �إنبعاثات تلك الدول من
الغازات الدفيئة �إىل معدالت حمددة  ,كما �ألزمها
بتوفري التمويل الالزم لتنفيذ م�رشوعات تهدف
�إىل التخفيف مما �أحدثته من �رضر بالإ�ضافة �إىل
نقل التكنولوجيا احلديثة التي متكن الدول
املت�رضرة من احل�صول على طاقة نظيفة .
هذا وقد دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف
 16من فرباير  2005م
وي�شري اخلرباء �إىل “ �أن احد �أهم الأ�شياء
عند فر�ض �رضيبة الكربون هو كيفية

�إعادة تدوير العائدات"  .ف�إذا مت �إعادة تدوير
العائدات بكفاءة  ,ف�أنه من املرجح �أن يكون
�أثر �رضيبة الكربون على االقت�صاد �أقل �سلبية
و�سيكون حتى �إيجابي ًا يف بع�ض احلاالت  ,فيما
�إذا ما مت ا�ستخدامه لتحفيز االقت�صاد وما �إىل ذلك
من و�سائل اال�ستثمار .يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س
عزيزي القارئ الكرمي من املرور �رسيع ًا على �أهم
الآليات التي �إعتمدها الربوتوكول حتى يعطى
دول املجموعة الأوىل (الدول املتقدمة النمو )
مرونة معقولة للتنفيذ ب�صورة حتقق الغايات

املن�شودة  .تتمثل تلك الآليات يف التايل :
� 1آلية التجارة الدولية للإنبعاثات :وت�سمح هذه الآلية للدول املذكورة بتحويل جزء
من �إنبعاثاتها املجازة �إىل دول �أخرى .
� 2آلية التنفيذ امل�شارك  :و تتيح هذه الآليةللدول ب�أن تطالب ب�إعتماد �شهادة خلف�ض
الإنبعاثات النا�شئ عن �إ�ستثمار يتحقق يف دول
�صناعية �أخرى و ي�سفر عن حتويل وحدات خف�ض
الإنبعاثات بني الدول .
� 3آلية التنمية النظيفة  :و ت�سمح هذه الآليةب�إن�شاء م�رشوعات خف�ض الإنبعاثات التي ت�ساعد
الدول النامية على �إدراك التنمية امل�ستدامة  ,كما
�أنها تت�ضمن �إلتزام الدول الغنية بنقل التقنيات
النظيفة �إىل دول اجلنوب و امل�ساعدة يف جهودها
للتنمية  .و �ضمن هذه الآلية يتم �إ�صدار �شهادات
موثقة مبقادير ثاين �أك�سيد الكربون املعادلة
ملقادير الإنبعاثات التي يتم خف�ضها عند
�إقامة مثل تلك امل�شاريع  ,حيث ت�شرتي الدول
املتقدمة هذه ال�شهادات نظري مقابل مادي تدفعه
للدول النامية التي �أقيم بها امل�رشوع .
وتعترب الآلية الأخرية �أهم تلك الآليات
من حيث كونها ت�ساهم يف و�ضع �أ�س�س متينة
للتنمية امل�ستدامة يف الدول النامية يف
ذات الوقت الذي تقل�ص ن�سبة الإنبعاثات
الغازية يف الكون  .و ميكننا �أن ذكر
بع�ض الأمثلة للم�شاريع التي تندرج حتت
هذه الآلية مثل م�رشوعات الطاقة املتجددة �أي
توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية و احليوية
وكذلك طاقة الرياح  ,بالإ�ضافة �إىل م�رشوعات
خاليا الوقود الهيدروجيني  .و ال نن�سى طبع ًا
م�رشوعات الت�شجري حيث تقوم الأ�شجار
ب�إمت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض يف ال�سطور
التالية �أهم العوامل التي �أدت �إىل ت�آكل
طبقة الأوزون :
 1الرباكني والتي يتمثل ت�أثريهاالطبيعي على الغالف اجلوي يف تغيري
مكوناته بفعل الأبخرة و الغازات ال�ساخنة
التي تندلع منها .
 2ن�شاط املجموعة ال�شم�سية والتيي�ؤثر ن�شاطها على الظروف املناخية
للكواكب ب�شكل عام و الأر�ض وغالفها اجلوي
ب�شكل خا�ص .
 3الن�شاطات الب�رشية ال�صناعية و�إ�ستخدامبع�ض املواد الكيميائية يف الزراعة و تعقيم
الرتبة وكمثال على ذلك غاز بروميد امليثان
الذي ي�ساهم ب�شكل كبري يف �إتالف و ت�آكل طبقة
الأوزون بالإ�ضافة �إىل التفجريات النووية التي
تقوم بها الدول الكربى على �سبيل التجارب او
يف احلروب التي تخو�ضها و غريها .
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باجلولة الأوىل من مباريات املجموعة الثالثة بدور املجموعات بدوري �أبطال �أوروبا

بر�شلونة ينتقم ..ومان�ش�سرت يونايتد ي�ستهل عودته بفوز �سهل

متكن �س�سكا مو�سكو الرو�سي من العودة بنقاط املباراة من العا�صمة
الربتغالية ل�شبونة ،بعدما حول ت�أخره بهدف �أمام م�ضيفه بنفيكا لفوز بهدفني
مهما ،يف م�ستهل م�شواره بدوري
على ملعب دا لوز .كما حقق بايرن ميونيخ فو ًزا ً
�أبطال �أوروبا ،على �ضيفه �أندرخلت البلجيكي ،بثالثية نظيفة ،يف املباراة التي
جمعتهما �أول �أم�س الثالثاء ،وا�ستهل بر�شلونة م�شواره بدوري �أبطال �أوروبا
بانت�صار �ساحق على ملعبه كامب نو �أمام يوفنتو�س بثالثية نظيفة ،ليت�صدر
املجموعة الرابعة ،بفارق الأهداف عن �سبورتنج ل�شبونة الذي تفوق على م�ضيفه
�أوملبياكو�س ( .)3-2و�شهد اللقاء ت�سجيل مي�سي لأول هدف له يف مرمى
احلار�س املخ�رضم جيانلويجي بوفون (ق )45قبل �أن ي�ضيف �إيفان راكيتيت�ش
الثاين
الهدف
(ق )56ويختتم
مي�سي الثالثية (ق .)69يف حني حقق ت�شيل�سي فو ًزا كا�س ًحا على كارباخ
الأذربيجاين ( ،)6-0على ملعب �ستامفورد بريدج ،وتناوب على ت�سجيل
�سدا�سية ت�شيل�سي بيدرو رودريجيز ،ودافيد زاباكو�ستا بال�شوط الأول،
و�سيزار �أزبيليكويتا ،وتيموي باكايوكو ،ومي�شي بات�شواي ،وماك�سيم
ميديديف بهدف ع�سكي يف ال�شوط الثاين .واقتن�ص �سبورتينج ل�شبونة،
فوزا مثريا من ملعب �أوملبياكو�س بثالثية مقابل هدفني ،ليحتل و�صافة
املجموعة الرابعة ،بفارق الأهداف عن بر�شلونة .وافتتح مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي م�شواره يف دوري �أبطال �أوروبا ،ب�أف�ضل طريقة ،بعدما تخطى
�ضيفه بازل ال�سوي�رسي  .3-0و�أحرز مروان فياليني ( )35وروميلو لوكاكو
( )53وماركو�س را�شفورد (� )84أهداف املباراة ،لكن مان�ش�سرت يونايتد
تعر�ض لنك�سة عندما خرج جنم و�سطه الفرن�سي بول بوجبا من امللعب م�صابا قبل انت�صاف ال�شوط الأول .من جانب �آخر ،افتتح باري�س
�سان جريمان ،م�شواره يف دوري �أبطال �أوروبا ،بعر�ض قوي خارج ملعبه ،بالفوز على �سيلتيك الأ�سكتلندي ( ،)5-0و �سجل ثالثية الفريق
الباري�سي ،املثلث الهجومي " ،"MCNب�أقدام نيمار ،وكيليان مبابي ،و�إدين�سون كافاين "هدفني" ،وميكيل لو�ستيج باخلط�أ مبرماه يف
�سلبيا على ملعب الأوملبيكو.
الدقائق ( .)85 ،83 ،40 ،34 ،19يف حني تقا�سم روما و�أتلتيكو مدريد ،نقاط مباراتهما بتعادلهما
ً

يف ختام الأ�سبوع الرابع من الدوري الإجنليزي املمتاز

و�ست هام يتذكر طعم االنت�صارات على ح�ساب هدر�سفيلد

كري�ستيانو رونالدو يتفوق على مي�سي

تف َّوق كري�ستيانو رونالدو جنم ريال مدريد ،على غرميه التقليدي ليونيل مي�سي هداف
بر�شلونة التاريخي ،يف تقييمات �أعلى الالعبني ،يف لعبة "فيفا  ."2018وقامت �رشكة "EA
 "Sportsامل�س�ؤولة عن �إنتاج اللعبة ،بعمل التقييمات النهائية لالعبني ،والتي ت�صدرها
رونالدو بطاقة  ،94يليه مي�سي بطاقة  ،93ثم زميله ال�سابق نيمار دا �سيلفا ،بطاقة .92
يف املقابل مل يدخل قائمة �أعلى  10العبني يف التقييم من الدوري الإجنليزي� ،سوى العب
ت�شيل�سي �إدين هازارد بطاقة  ،90فيما دخل توين كرو�س العب ريال مدريد ،القائمة لأول
تقييما يف "فيفا  "18كالآتي:
أي�ضا .وجاءت قائمة �أعلى  10العبني،
مرة بطاقة ً � 90
ً
 - 2ليونيل مي�سي  - 3نيمار دا �سيلفا
 - 1كري�ستيانو رونالدو
 - 5توما�س مولر  - 6روبرت ليفاندوف�سكي
 - 4لوي�س �سواريز
� - 7سريجيو رامو�س � - 8إدين هازارد  - 9توين كرو�س
 10-جونزالو هيجواين

الت�سيو يفتقد واال�س ملدة �شهر

حقق و�ست هام �أول فوز له منذ بداية املو�سم اجلديد
من الدوري الإجنليزي ،2-0 ،على �ضيفه هدر�سفيلد
تاون ،مبلعب لندن الأوليمبي ،يف ختام الأ�سبوع الرابع
من البطولة .وانتظر و�ستهام حتى (ق )72ليتقدم
على ال�ضيوف بالهدف الأول ،الذي �سجله العب الو�سط
الإ�سباين ،بيدرو �أوبياجن ،ثم �أ�ضاف املهاجم الغاين� ،أندريه
�أيو ،الهدف الثاين لو�ستهام (ق .)77وك�رس �أبناء �رشق لندن
م�سرية من ثالثة هزائم يف الربميريليج� ،أمام مان�ش�سرت
يونايتد و�ساوثهامبتون ونيوكا�سل .بهذه النتيجة يح�صل
و�ست هام على �أول ثالث نقاط له هذا املو�سم ،ليقفز �إىل
املركز الـ ،18بينما جتمد ر�صيد هدر�سفيلد تاون عند
�سبع نقاط ،يحتل بها املركز ال�ساد�س.

يف اجلولة الثالثة من الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل

ال�س باملا�س ينتزع فوزه الأول من عرين ماالجا

حقق ال�س باملا�س ،فوزه الأول يف الدوري الإ�سباين
لكرة القدم ،خالل اجلولة الثالثة من امل�سابقة ،على
ح�ساب م�ضيفه ماالجا ،بثالثة �أهداف لواحد ،يف املباراة
التي احت�ضنها ملعب "الرو�ساليدا" .بادر ال�ضيوف
بالت�سجيل يف نهاية ال�شوط الأول (ق ،)45بهدف حمل
توقيع جوناثان فيريا ،لكن �أ�صحاب الأر�ض �أدركوا
التعادل بعد ثالث دقائق من بداية ال�شوط الثاين،
بوا�سطة دييجو جونزالي�س بالنكو .وعاد ال�ضيوف
ليتقدموا جمددا (ق ،)70عرب جوناثان كايريي ،قبل
�أن يختتم الفرن�سي لويك رميي الثالثية ،قبل نهاية
الوقت الأ�صلي للمباراة بدقيقتني .وبهذا الفوز
ح�صد ال�س باملا�س �أول ثالث نقاط له هذا املو�سم،
ليحتل املركز الرابع ع�رش يف الليجا ،بينما ظل الفريق
الأندل�سي بال ر�صيد ،بعد �أن ُمني بهزميته الثالثة يف
امل�سابقة ،ليحتل املركز قبل الأخري.

قال فابيو روديا ،من�سق اجلهاز الطبي بفريق الت�سيو الإيطايل �أول �أم�س الثالثاءَّ � ،إن واال�س
قلب دفاع الفريق ُي َّ
وتعر�ض الالعب22 ،
توقع غيابه ملدة �شهر؛ ب�سبب �إ�صابة يف ربلة ال�ساق.
َّ
عا ًما ،للإ�صابة يف ال�شوط الأول من اللقاء الذي فاز فيه الت�سيو ( )4-1على �ضيفه ميالن يوم
الأحد املا�ضي .و�سيغيب واال�س ،عن مباريات جنوة ،ونابويل ،وفريونا ،و�سا�سولو ،يف دوري
الدرجة الأوىل الإيطايل� ،إ�ضافة ملباراتي فيتي�س ،وزولت فاريجيم ،يف دور املجموعات بالدوري
الأوروبي .و�أ�ضاف روديا ملحطة الت�سيو التلفزيونية �أنه يتوقع �أن يكون اجلناح الربتغايل ناين
متاحا يف غ�ضون � 10أيام .ويحتل الت�سيو ،املركز الرابع يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل بـ 7نقاط
ً
من  3مباريات ،بفارق نقطتني خلف يوفنتو�س ،ونابويل ،و�إنرتميالن ،ولكل منهم  9نقاط.

كينني ت�صعد للدور الثاين يف بطولة كيبيك

�صعدت الأمريكية �صوفيا كينني
�إىل الدور الثاين يف بطولة كيبيك
للتن�س لل�سيدات �أول �أم�س الثالثاء.
ففي الدور الأول للبطولة املقامة
يف كندا فازت كينني على الت�شيكية
ترييزا مارتينكوفا مبجموعتني مقابل
واحدة وبواقع  5-7و 6-4و.6-3
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (الثامن)

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

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

الدوري ي�أتي يف مقدمة االولويات بالن�سبة للغانرز

�سباق امل�شجعني يبد�أ مبكرا

كل الطرق اىل مدرجات مونديال رو�سيا متر عرب موقع فيفا الر�سمي االنظار �شاخ�صة نحو ميالن وار�سنال يف 'يوروبا ليغ'

اعلن االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"
الثالثاء �أن عملية بيع تذاكر مباريات مونديال
رو�سيا � 2018ستبد�أ اعتبارا من اليوم
اخلمي�س ،على �أن تتم عرب موقع الر�سمي
ح�رصا.
ويف هذا ال�صدد علقت الأمني العام لل�سلطة
الكروية العليا ال�سنغالية فاطمة �سامورا،
قائلة "و�ضعنا نظام تذاكر �سيعطي اجلماهري
فر�صة عادلة للح�صول على التذاكر .ومت
تق�سيم عملية بيع التذاكر اىل مرحلتني،
بحيث تنطلق الأوىل يف � 14سبتمرب وتنتهي
يف � 12أكتوبر املقبل ،و�ستتمكن اجلماهري
خالل هذه الفرتة من �إر�سال طلبات احل�صول
على التذاكر.

وذكر االحتاد الدويل امل�شجعني �أنه وا�ستنادا
اىل طلب ال�سلطات الرو�سية ،يتعني على
اجلماهري الراغبة مبتابعة املباريات يف ك�أ�س
العامل التقدم بطلب للح�صول على بطاقة
امل�شجع ،وهي بطاقة الهوية الر�سمية التي
�ست�صدر للم�شجعني.
ون�صح فيفا امل�شجعني بالتقدم للح�صول
على هذه الوثيقة املجانية فور ا�ستالمهم
بريدا �إلكرتونيا ي�ؤكد ح�صولهم على
التذاكر.
وي�شرتط لدخول مالعب ك�أ�س العامل �أن تكون
يف حوزة امل�شجع بطاقة م�شجع وتذكرة �سارية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بطاقة امل�شجع متنح
اجلماهري مزايا وخدمات �إ�ضافية يقدمها

خلفا للهولندي دي بوير املقال

البلد امل�ضيف مثل دخول االحتاد الرو�سي
بدون ت�أ�شرية وو�سائل نقل معنية جمانية
بني املدن امل�ضيفة وا�ستخدام جماين
لو�سائل النقل العام يف �أيام املباريات.
وتقام النهائيات بني  14يونيو و 15يوليو
يف  12ملعبا و 11مدينة هي مو�سكو و�سان
بطر�سبورغ و�سوت�شي وقازان و�ساران�سك
وكالينينغراد وفولغوغراد ورو�ستوف-اون-
دون ونيجني نوفغورود وييكاتريينبورغ
و�سامارا.
وت�أهلت اىل النهائيات حتى الآن منتخبات
رو�سيا (كبلد م�ضيف) والربازيل و�إيران
واملك�سيك وبلجيكا وكوريا اجلنوبية
وال�سعودية.

هودج�سون ينهي �صيامه التدريبي با�ستالم مقاليد كري�ستال باال�س
اعلن كري�ستال باال�س االنكليزي تعيني
روي هودج�سون مدربا لفريقه خلفا
للهولندي فرانك دي بوير املقال من
من�صبه ب�سبب �سوء النتائج.
وجاء يف بيان للنادي "مت تعيني مدرب
منتخب انكلرتا ال�سابق روي هودج�سون
مدربا جديدا لكري�ستال باال�س يف عقد
ل�سنتني".
وا�ستقال هودج�سون من تدريب منتخب
انكلرتا يف يونيو  2016بعد اخل�سارة

التاريخية امام اي�سلندا  1-2يف نهائيات
ك�أ�س �أوروبا ،ومل ي�رشف على اي فريق
منذ ذلك احلني.
وقال مدرب كري�ستال باال�س اجلديد
"انا متحم�س جدا للعودة اىل فريق
لكرة القدم ،مرت فرتة طويلة منذ
ان ا�ستمتعت باحل�ص�ص التدريبية
اليومية".
وا�رشف هودج�سون على فرق عدة يف

مورينيو يوجه �سهام النقد لالعبيه

مان�ش�سرت يونايتد قد يفقد بوجبا عدة �أ�سابيع

انكلرتا منها بالكبرين روفرز وفولهام
وليفربول وو�ست بروميت�ش البيون.
وكان كري�ستال باال�س اقال دي بوير بعد
ان خ�رس الفريق مبارياته الأربع ،حتى انه مل
ي�سجل �أي هدف.
و�أ�صبح كري�ستال باال�س �أول فريق
يخ�رس مبارياته الأربع يف الدوري� ،إن كان
املمتاز �أو الدرجة الأوىل �سابقا ،من دون
�أن ي�سجل هدفا منذ مو�سم 1924-1925
حني حقق ذلك بري�ستون.

منذ �أكرث من �سبعة �أ�شهر

ك�شف جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت
يونايتد ،عن املدة التي قد �سيغيبها
بول بوجبا عن املالعب بعد �إ�صابته يف
ع�ضالت الفخذ اخللفية خالل الفوز ()3-0
على بازل بدوري �أبطال �أوروبا� ،أول �أم�س
الثالثاء.
وخرج بوجبا ،من اللقاء بعد  18دقيقة،
تقريبا
يف �أولد ترافورد ،وبات من امل�ؤكد
ً
غياب العب الو�سط الفرن�سي عن مواجهة
�إيفرتون يف الدوري الإجنليزي ،يوم الأحد.
وقال مورينيو ملوقع النادي على الإنرتنت:
"ال �أعرف لكنني �أدرك من واقع اخلربة
ال�سابقة �أ َّنها �إ�صابة ع�ضلية .خربتي تقول
� َّإن الإ�صابة الع�ضلية تت�سبب يف االبتعاد
عدة �أ�سابيع �أعتقد".
و�أ�ضاف "يبدو بالن�سبة يل �أ َّنه يعاين من
�إ�صابة يف ع�ضالت الفخذ اخللفية ،لكن مل
يحدث حوار بيني واجلهاز الطبي".
و�أ�رشك مورينيو ،العبه مروان فياليني
بدالً من بوجبا ،وتق َّدم البديل بالهدف
أي�ضا
الأول ب�رضبة ر�أ�س ،قبل �أن ُي�ساهم � ً
يف ت�سجيل ماركو�س را�شفورد ،الهدف
الثالث.
ويبدو الالعب البلجيكي ،مر�ش ًحا لتعوي�ض
بوجبا �أمام �إيفرتون.
وقال مورينيو "الت�شكيلة حا�رضة من �أجل
ذلك ولتعوي�ض الإ�صابات والإيقافات".
و�أ�ضاف "نحن ال نبكي على الإ�صابات لذا
�إذا كان بول �سيغيب يوم الأحد ،ف�إننا

منلك (�أندير) هرييرا ،و(مايكل) كاريك،
وفياليني ،و(نيمانيا) ماتيت�ش".
و�شارك بوجبا ،املن�ضم من يوفنتو�س
العام املا�ضي يف �صفقة �ضخمة ،ب�شكل
م�ؤثر يف النتائج الإيجابية ليونايتد هذا
املو�سم ،و�أحرز هدفني ،كما �ساهم يف 3
�أهداف يف �أول �أربع جوالت.
انتقد الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير
الفني لنادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي،
�أداء فريقه يف ال�شوط الثاين �أمام بازل
ال�سوي�رسي ،يف مباراة الأم�س ،بدوري �أبطال
�أوروبا.
وقال مورينيو يف ت�رصيحات نقلتها هيئة
الإذاعة الربيطانية "يف ال�شوط الثاين،
وعندما تقدم ال�شياطني احلمر بثنائية
نظيفة ،كان الفريق يلعب ب�صورة �سيئة
ويحاول اال�ستهزاء باملناف�س وهو �أمر غري
مقبول".
وتابع "الالعبون ظهروا وك�أنهم يلعبون
مباراة �ضمن �ألعاب الفيديو ولي�س على
�أر�ض الواقع ،وحماولة القيام بخدع
و�أالعيب داخل امليدان� ،أدى لفقدان الكرة
يف �أماكن خطرية كادت �أن ت�سبب لنا �أزمة
كبرية".
واختتم "هذه لي�ست طريقة اللعب التي
�أف�ضلها ،كما �أن التقدم بفارق هدفني ال
ي�ضمن الفوز �أبداً .نحتاج للتطوير وحت�سني
الأخطاء من �أجل املواجهات املقبلة".

توقف املفاو�ضات بني �أر�سنال و�أوزيل

توقَّ فت املفاو�ضات بني �أر�سنال،
والأملاين م�سعود �أوزيل� ،صانع �ألعاب
اجلانرز ،لتجديد تعاقده ،يف فرباير
املا�ضي.
وقالت �صحيفة "�سبورت بيلد"
الأملانية �أم�س الأربعاءَّ � ،إن �أوزيل
حت َّدث مع �إدارة النادي ،ووافق على
جتديد عقده ب�رشط زيادة الراتب
الأ�سبوعي من � 156ألف� ،إىل � 252ألف
�إ�سرتليني.
و�أو�ضحت ال�صحيفةَّ � ،أن "�أوزيل
يتلق ر ًدا من �إدارة اجلانرز بعد
مل
َ
ذلك ،لذلك قرر الدخول يف �آخر مو�سم
بعقده مع الفريق ،متهي ًدا لرحيله عن
املدفعجية ال�صيف املقبل".
و�أ�ضافت � َّأن توقف �إدارة �أر�سنال
عن مفاو�ضات متديد عقد �أوزيل؛
كانت ب�سبب �أنها مل تكن تعرف خطة
�آر�سني فينجر ،مدرب الفريق ب�ش�أن
م�ستقبله مع النادي.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل � َّأن فينجر،
قريبا من تويل تدريب باري�س
كان
ً
�سان جريمان بعد انتهاء عقده املو�سم
املا�ضي ،لك َّنه ف�ضل التمديد.
وان�ضم �أوزيل ل�صفوف �أر�سنال
قادما من ريال مدريد يف 2013
ً
ب�صفقة بلغت  42.5مليون جنيه
�إ�سرتليني وينتهي عقد الالعب يف
قلعة "�إمارات" يف .2018

عمالق ميالنو يتطلع لبلوغ الدور الثاين يف اول
م�شاركه له يف الدوري الأوروبي ،و'املدفعجية'
للمناف�سة على اللقب.
الطريق ممهدة �أمام ميالنو
�ستكون الأنظار �شاخ�صة يف دور املجموعات
من م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"
نحو العمالقني ميالن الإيطايل وار�سنال
الإنكليزي اللذين اعتادا �أن يكونا يف
البطولة الأهم� ،أي دوري الأبطال ،لكنهما
�سيكتفيان هذا املو�سم باللعب ايام
اخلمي�س.
لكن �إذا كانت م�شاركة ار�سنال يف
امل�سابقة القارية "الرديفة" خطوة للوراء
بالن�سبة لفريق املدرب الفرن�سي ار�سني
فينغر الذي كان متواجدا يف دوري الأبطال
لـ 19مو�سما على التوايل وحتديدا منذ
 ،1998-1999ف�إن وجود ميالن يف هذه
امل�سابقة يعترب تقدما رغم تاريخه العريق
والقابه ال�سبعة يف دوري الأبطال.
وغاب ميالن عن امل�شاركة القارية منذ
مو�سم  2013-2014حني انتهى م�شواره
يف الدور الثاين لدوري الأبطال على يد
اتلتيكو مدريد الإ�سباين.
�إال �أنه متكن املو�سم املا�ضي بقيادة
املهاجم الدويل ال�سابق فينت�شنزو مونتيال
من احتالل املركز ال�ساد�س يف الدوري
املحلي وخو�ض الدورين التمهيدي
والفا�صل من "يوروبا ليغ" للو�صول اىل
دور املجموعات.
وتبدو الطريق ممهدة �أمام عمالق ميالنو
لبلوغ الدور الثاين يف اول م�شاركه له
يف امل�سابقة منذ مو�سم 2008-2009
(كانت ك�أ�س االحتاد الأوروبي يف حينها)،
اذ ت�ضم جمموعته الرابعة او�سرتيا فيينا
النم�سوي الذي �سيكون اخل�صم الأول له
اليوم اخلمي�س على ملعب "ارن�ست-هابل
�شتاديون" ،ورييكا الكرواتي وايك اثينا
اليوناين.
ورغم الهزمية القا�سية التي تلقاها الأحد
يف العا�صمة روما على يد الت�سيو (،)1-4
يبدو ميالن مر�شحا للمناف�سة حمليا وقاريا
يف ظل التعاقدات الكثرية التي �أجرتها
االدارة ال�صينية اجلديدة ،والتي اعطت
ثمارها �إن كان يف الدورين التمهيديني
من امل�سابقة القارية حيث حيث �سجل 10
اهداف يف  4مباريات دون �أن تهتز �شباكه،
�أو يف املباراتني الأوليني يف الدوري (فاز
على كروتوين �/3صفر وكالياري .)2-1
و�أنفقت االدارة ال�صينية حوايل 195
مليون يورو هذا ال�صيف من �أجل تعزيز
�صفوف الفريق و�ضم العبني مثل جنم
دفاع يوفنتو�س واملنتخب ليوناردو
بونوت�شي ومهاجم بورتو الربتغايل اندريه
�سيلفا والعب و�سط مناف�سه املحلي
الت�سيو الأرجنتيني لوكا�س بيليا.
و�إذا كان ميالن غري قادر� ،أقله على الورق،
على مناف�سة غرميه يوفنتو�س على لقب
الدوري املحلي الذي احتكره الأخري يف
املوا�سم ال�ستة الأخرية ،فهو �سيحاول
جاهدا احل�صول على �أحد املراكز امل�ؤهلة
اىل دوري الأبطال املو�سم املقبل والفوز
بالدوري الأوروبي ،امل�سابقة الوحيدة التي
تغيب عن خزائنه �إن كان بن�سختها احلالية
�أو ال�سابقة.
وبعد اخل�سارة القا�سية �أمام الت�سيو يف
عطلة نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،اعترب
بونوت�شي "�أننا فريق جديد.

 "الأولوية للدوري املمتاز" -ومن جهته ،ي�أمل ار�سنال على الأقل يف
تكرار �سيناريو م�شاركته الأخرية يف هذه
امل�سابقة مو�سم  1999-2000حني
انتقل اليها من دوري الأبطال نتيجة
انهائه دور املجموعات يف املركز الثالث
خلف بر�شلونة الإ�سباين وفيورنتينا
الإيطايل ،ووا�صل م�شواره حتى املباراة
النهائية.
لكن النادي اللندين يتمنى بطبيعة احلال
�أن يرى التتويج يف نهاية الطريق ،خالفا
لعام  2000حني خ�رس بركالت الرتجيح امام
غلطة �رساي الرتكي بعد تعادلهما �صفر/
�صفر يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف ،ما
حرمه من الفوز بلقب امل�سابقة للمرة
الثانية بعد عام  1970حني كانت غري
ر�سمية وحتت م�سمى ك�أ�س املعار�ض
الأوروبية التي �ألغيت يف العام التايل.
و�شدد فينغر على �رضورة �أن يتعامل
العبوه مع امل�سابقة ب�شكل جدي رغم خيبة
الغياب عن دوري الأبطال للمرة الأوىل منذ
مو�سم  1997-1998حني خرج من الدور
الأول لك�أ�س االحتاد الأوروبي على يد
باوك اليوناين ،م�ضيفا "�سنتعامل معها
بجدية لكن الأولوية للدوري الإنكليزي
املمتاز."...
ويخو�ض ار�سنال مباراة اليوم اخلمي�س
على �أر�ضه �ضد كولن الأملاين يف اطار
املجموعة الثامنة التي ت�ضم باتي
باري�سوف البيالرو�سي وريد �ستار بلغراد
ال�رصبي ،وتركيزه م�شتت نظرا لالختبار
ال�صعب الذي ينتظره الأحد يف الدوري
على �أر�ض جاره ت�شل�سي حامل اللقب،
ال�سيما يف ظل البداية املت�أرجحة لرجال
فينغر الذين فازوا مبباراتني وخ�رسوا
مثلهما ،احداهما بنتيجة قا�سية �أمام
ليفربول (�صفر.)4/
وبدوره ،اعترب احلار�س الت�شيكي الر�سنال
بيرت ت�شيك الذي فاز بلقب امل�سابقة
مو�سم  2012-2013مع ت�شل�سي� ،أن
"يوروبا ليغ" ت�ستحق العناء ،م�ؤكدا �أنه
وزمالءه يف فريقه ال�سابق "قررنا ب�أنها
املرة الأوىل و�أملنا ب�أن تكون الأخرية التي
ن�شارك فيها يف يوروبا ليغ و�أردنا الفوز
بها".
وترتدي "يوروبا ليغ" اهمية م�ضاعفة
لأنها تخول بطلها امل�شاركة يف دوري
الأبطال املو�سم التايل ،على غرار ما
ح�صل مع مان�ش�سرت يونايتد الذي ف�شل يف
الت�أهل اىل دوري الأبطال من خالل الدوري
املمتاز (حل �ساد�سا) لكنه حجز مكانه يف
امل�سابقة الأهم بف�ضل احرازه اللقب على
ح�ساب اياك�س الهولندي.
و�ستكون املهمة الأ�صعب يف دور
املجموعات لليون الفرن�سي الذي
ي�ست�ضيف املباراة النهائية� ،إذ وقع يف
املجموعة اخلام�سة التي ت�ضم ايفرتون
االنكليزي واتاالنتا االيطايل وابولون
ليما�سول القرب�صي الذي �سيكون خ�صمه
الأول اليوم اخلمي�س على ملعب "جي �سي
بي �ستاديوم" يف نيقو�سيا.
ويبدو الت�سيو االيطايل وني�س الفرن�سي
مر�شحني للح�صول على بطاقتي املجموعة
احلادية ع�رشة ،وهما ي�ستهالن م�شوارهما يف
�ضيافة فيتي�س ارنهيم الهولندي وزولته
فاريغيم البلجيكي على التوايل.
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قوانني غريبة يف �أوروبا!
� -1إيطاليا
م�شاجرة ما ،فيمكنك فقط ا�ستخدام يدك لل�صفع ولي�س
�إذا كنت يف �إيطاليا ودخلت يف
ٍ
لتوجيه اللكمات ،حيث يمُ نع ذلك.
 -2اليونان والألعاب
حماولة للحد من الإدمان على الألعاب الإلكرتونية يف اليونان ،مت َ�سن قانون يحظر
يف
ٍ
هذه الألعاب كال�شطرجن على الإنرتنت �أو �ألعاب الفي�س بوك.
� -3أملانيا والوقود
يف �أملانيا على �سائقي ال�سيارات يف الطرق ال�سريعة احلر�ص على عدم نفاذ الوقود من
�سياراتهم ،ف�إن من ينفذ الوقود منه وي�صف على جانب الطريق �سيتعر�ض �إىل غرامة كبرية
�أو ال�سجن.
 -4فرن�سا واخلنازير
حب فرن�سا واحرتامها ال�شديد لزعيمها ال�سيا�سي التاريخي نابليون جعلها ت�سن قانون
مينع �أي �شخ�ص عنده خنزير �أن ي�سمي خنزيره على ا�سم هذا الزعيم.
العتقال من رجال ال�شرطة يف فرن�سا ،ت�أكد من �أنك ال متلك منف�ضة �سجائر،
و�إذا تعر�ضت
ٍ
حيث �أنها ُتعترب �سالحً ا كال�سكني وامل�سد�س.
� -5سوي�سرا والأعمال املنزلية
يبدو �أن يوم الأحد مهم ً
جدا بالن�سبة لأهل �سوي�سرا ،حيث يمُ نع فيه ممار�سة �أي عمل من
الأعمال املنزلية ،لذلك يجب عليك ت�أجيل وقت غ�سل �سيارتك واملالب�س بالإ�ضافة �إىل جز
الع�شب.
 -6ال�سويد والدهان
�إذا كنت يف ال�سويد ورغبت يف دهان منزلك ،ف�إنه لي�س لك اخليار يف دهانه ح�سب رغبتك
حيث يتوجب عليك احل�صول على ترخي�ص للدهان باللون املنا�سب.
من املعروف عن �أوروبا ال�شتاء الطويل والبارد ،لذلك ن�سمع الكثريمن ال�شكوى والتذمر
يوم ما ،لكن ذلك غري م�سموح به يف ال�سويد ،حيث ال
لدرجة �أنهم يتمنون طلوع ال�شم�س يف ٍ
يجوز لك �أن تتذمر يف ال�سويد.
 -7بريطانيا والأَ ّ�سرة
يف بريطانيا ،يوجد قانون مينع �أي �شخ�ص من و�ضع ال�سرير خارج منزله� ،صحيح �أن الأمر
غري وارد �أو من ال�صعب �أن يحدث ،لكن القانون موجود ح�سب امل�صدر.

عائلة عا�شقة لكرة القدم ت�شاهد
مباراة يف جنازة �أحد الأقارب..

انت�رش م�ؤخر ًا مقطع مثري ًا للده�شة
على الإنرتنت لعائلة عا�شقة لكرة القدم
لدرجة �أن �أفرادها قرروا م�شاهدة مباراة
كرة قدم خالل جنازة �أحد الأقارب،
فيما كان التابوت الذي يرقد بداخله
املتويف مو�ضوع ًا بالقرب منهم.
ومن الوا�ضح �أن هذه العائلة ،وهي
من دولة "بريو" ،كانت م�رصة للغاية
على م�شاهدة مباراة كرة القدم التي
تتناف�س فيها "بريو" مع "الإكوادور ،
والذي يتبني من خالله �أي�ض ًا �أن �أفراد العائلة كانوا يتفاعلون مع املباراة ب�شكل
كبري.
ويف ال�سياق ذاته ،جاء يف تقرير ن�رشته �صحيفة "مريور" الربيطانية �أن هذه
املباراة �أقيمت يف "كيتو" ،عا�صمة "الإكوادور" ،وانتهت بفوز "بريو" بهدفني
مقابل هدف واحد.

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�إ�صطباحة
كلمات لها معنى

* ال�صداقة احلقيقية ك�صحة
الإن�سان ,ال ي�شعر بقيمتها �إال من
فقدها
* يقال �أنه عندما تيب�س
احلقول ,يختفي حثالة الأ�صدقاء
* ال�صداقة هي الوجه الآخر
للحب ,لكن اجلميل �أنه غري قابل
لل�صد�أ
* كل �صديق لك ,ال بد �أن ميتلك
�صفة واحدة من ثالث� ,إما �أنه
يحبك �أو يكرهك �أو يغار منك.

�سيدة ت ًنجب طفلها بعد
� 17شهرا من احلمل!
ا�ستطاعت ال�صينية "واجن �شي"
�أن تدخل مو�سوعة جيني�س للأرقام
القيا�سة بعد �أن �سجلت �أطول فرتة
حمل يف التاريخ و�صلت �إىل 517
يوم ًا ،وقد تكون هذه الفرتة هي
معجزة يف حد ذاتها مل تخطر على
بال العلماء.
ورغم طول فرتة احلمل �إال �أن الطفل
مل يولد ب�صحة جيدة ،والغريب �أن الأم
مل تلج�أ�إىل عملية الوالدة القي�رصية
طوال هذه الفرتة لأن الطبيب املتابع
حلالة �شي �أخربها �أن م�شيمة الطفل
مل تكتمل حتى ال�شهر الرابع ع�رش.

ل�ص يتخ�ص�ص يف �سرقة
كالب احلرا�سة النادرة

نام موظف بطم�أنينة لأن داره
حممية بكلب حرا�سة �أملاين من
ف�صيلة “الولف” ،دون خوف
من الل�صو�ص  ،فلن يتجر�أ ل�ص
مبحاولة �رسقته .غري �أن ل�صا
دخل املنزل و�أكتفي ب�رسقة كلب
احلرا�سة نف�سه والذي يزيد �سعره
عن  5000دوالر.
�أكت�شف �صاحب الدار الحقا �أن
حار�سه الأمني قد متت �رسقته فلج�أ
اىل ال�رشطة مبلغا عن احلادثة.
وقد متكنت �رشطة املباحث من
ا�ستعادة الكلب والقب�ض على
ال�سارق .
الل�ص قال لل�رشطة يف التحقيقات

�إنه اعتاد �رسقة الكالب
البولي�سية من منازل
االثرياء  ،وعن �رسقة
كلب احلرا�سة الأخري
قال الل�ص انه وجد
باب املنزل مفتوحا فدخل ايل
حيث حظرية الكلب وقام برتوي�ضه
ومن ثم �رسقته.
وبرغم �أن ارجل قد �أعادت له
ال�رشطة كلب احلرا�سة اخلا�ص
به �إال ان املدونني على و�سائل
فتحوا
االجتماعي
التوا�صل
“حتقيقا” حول املوظف احلكومي،
مت�سائلني عن م�صدر �أموال هذا
املوظف الذي ينفق مبلغ كبريا

ل�رشاء كلب حرا�سة �أملاين  ،بينما
يفرت�ض ان يكون دخله حمدودا
ك�سائر املوظفني احلكوميني .كما
�سخر �آخرون من احلادثة بقولهم
انهم م�ستعدون للعمل تطوعا
حلرا�سة منزل املوظف وانهم
�سيقبلون مببلغ  200دوالر �شهري
فقط للقيام باملهمة خا�صة وان
كلب احلرا�سة ت�أكد انه ف�شل حتى
يف حرا�سة نف�سه دعك من منزل
�صاحبه!.

العدد (الثامن)

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

�شفق مده�ش ي�ضيء �سماء فنلندا
تلألأت �أ�ضواء من الأخ�رض
والبنف�سجي والوردي والأ�صفر يف
�سماء �شمال فنلندا فجر اجلمعة
املا�ضي �ضمن ظاهرة �شفق مده�شة.
ون�رشت املجلة ال�سياحية ”�أول
�أباوت البالند“ فيديو على مواقع
التوا�صل االجتماعي لعر�ض الأ�ضواء
التي �شوهدت من باال�س يف منطقة
مونيو وقالت �إنها نادرا ما �شاهدت
�شيئا بهذا احلجم.
ويحدث ”ال�شفق ال�شمايل“ نتيجة
ت�صادم بني جزئيات م�شحونة من
ال�شم�س عند دخولها الغالف اجلوي
للأر�ض.
وكانت عا�صفة مغناطي�سية قوية
وراء حدوث الظاهرة.

برجك اليوم!..

برج احلمل /ال تنخرط فى �أية نزاعات �أو
خالفات فى العمل ،لأن هناك حماوالت جلرك للخلف
ً
العمل خا�صة عندما حتقق تقدمًا
جديدا .فكن واعيًا
وحري�صا وال تنخرط فى اخلالفات .احلياة ترتكك �أمام
ً
خيارين فقط ،ومن امل�ؤمل �أن ت�ضطر حتمل فقدان �أى واحد
من اخليارين� .إذا كان هذا �ضروريًا ا�ستمع �إىل قلب و�ستجد
�أنه ي�ساعدك على احل�صول على طريقة للخروج.
برج الثور� /أنت قدمت تنازالت كثرية الفرتة املا�ضية ،ولكن هناك �شخ�صا �سيقفز على جمهودك
وين�سبه لنف�سه ،عليك �أن ت�أخذ حذرك جيدا من �أعداء تظنهم �أ�صدقاء .لديك موجة عالية من
الطاقة وميكن �أن تتوا�صل اليوم ب�شخ�ص يحدث ثورة فى حياتك اليوم ماليا �أو روحيًا ،و�ستح�صل
على نظرة ثاقبة للأمور املحيطة بك ،وتتمكن من �إ�صدار �أحكام �صحيحة على �ش�ؤونك اخلا�صة
والعائلية ب�شكل خا�ص.
برج اجلوزاء /عليك �أن ت�ستعيد ن�شاطك حتى ال جتعل مديرك يعاقبك ،رمبا ي�صل العقاب اىل
َخ�صم الراتب �أو التحويل �إىل التحقيق .امليل للعزلة واالبتعاد عن الأ�صدقاء �سيكون الأف�ضل
حاليًا ،خا�صة بعد الفرتة التى قررت �أن تتوىل فيها ال�سيطرة على جمريات الأمور فى عالقتك
باحلبيب.
برج ال�سرطان /بالن�سبة للحياة املهنية للأ�سف �ستت�أثر ب�سبب بع�ض املناو�شات بينه وبني زمالئه،
لكن لن ي�ؤثر ذلك على م�ستقبله املهنى و�سيعود مرة �أخرى لي�أخذ و�ضعه الطبيعى .يتوقع علماء
الفلك ملواليد برج ال�سرطان �ستحقق جناحا كبريا فى جمال العمل ومكا�سب مالية كربى لكن من
ال�ضرورى �أن ال تتجاهل عائلتك بحثا عن املكا�سب املادية.
برج اال�سد /على ال�صعيد املهنى �سوف تتلقى كل ما حتتاجه �أو بالأحرى �أكرث مما ميكنك
تخزينه ،فقد قمت فى نف�س التدابري فال ت�شعر بال�سوء ،لأن هذا ما يريد �شخ�ص ما و�صولك �إليه.
قد ي�شهد اليوم بع�ض ال�صعوبات ولكن ال داعى للقلق ،ف�أنت قادر على حل امل�شاكل ب�سهولة تدفع
الآخرين للإعجاب بك.
برج العذراء � /أنت حممل ب�شكل كبري بامل�سئوليات على ال�صعيدين ال�شخ�صى واملهنى ،ولكنك �إن
�أدرت وقتك ً
جيدا فى العمل �ستتمكن من حتقيق النجاح ،وقد يطلب منك �أحد الزمالء م�ساعدتك
فال تبخل بها� \.أنت مليء باحلما�س لتغيري الأ�شياء من حولك ولكنك حتتاج �إىل فرتة من التفكري
الهادئ ،لتقرر ما �إذا كنت بحاجة �إىل تغيري بع�ض ال�شياء فى حياتك �أم ال و�ستكون ً
مليئا بالعزم
لإجراء التغيريات فى حياتك اليوم.
برج امليزان /يجب �أن تنتبه لأ�سلوب فى احلديث مع رئي�سك فى العمل ،رمبا تخط�أ ،و هذا قد
ي�سبب لك م�شاكل كبرية بعد ذلك .مت اتخاذ قرارات لها عالقة بالأموال رمبا لن تكون موفقا فى
القرارات املالية ،ابتعد عن القرارات املالية حتى ال تخ�سر �أموال كثرية.
برج العقرب /ال�سلوكيات اخلا�صة بك فى و�ضع جيد اليوم ا�ستخدمها لك�سب خا�ص ،فحافظ على
لغة ج�سدك �إيجابية فمن املحتمل جد ًا �أن تبد�أ فى فر�صة جديدة ،وفى نهاية ال�شهر قد حت�صل
على مك�سب غري متوقع .حاول اقتنا�ص الفر�ص التى تعطيك فر�صة للتفكري و�إعادة �إنتاجه على
طريقتك اخلا�صة ،التغيريات فى املنزل ميكن التنب�ؤ بها متاما ،ميكن �أن تقوم بنقله �إىل مكان
جديد بحثا عن املزيد من العزاء وبحث ًا عن فر�ص �أف�ضل للنمو.
برج القو�س /ت�ستطيع اخلروج لنوبة من الت�سوق باهظة الثمن ،ولكن قد جتد �صعوبة فى اتخاذ
القرار النهائى فى �آخر حلظة ،ومثل هذا الرتدد يثري غ�ضب النا�س القريبة منك� .شخ�ص ما
فى العمل يعمل بهدوء �ضدك فقد ا�شتبهت فى عديد من الأ�شخا�ص ،ولكن اليوم �سوف حت�صل
على �أف�ضل دليل ملعرفة من يخطط لأذيتك ،فال تكن مت�سرعا ملواجهة هذا ال�شخ�ص لقد اكت�سبت
ميزة كبرية عن طريق احل�صول على هذه املعرفة ،وميكنك ا�ستخدامها ب�شكل فعال للق�ضاء على
�أعدائك �إىل الأبد.
برج اجلدي /من املرجح �أن ي�أتيك عر�ض عمل جديد خالل الفرتة املقبلة ،ال �سيما �إذا كنت
تعمل فى القطاع العام .قد ال تكون تفكر فى تغيري عملك �أو قد تكون را�ضيًا عن وظيفتك
مغر للغاية اليوم ميكن �أن يكون مربكا لك ً
جدا
احلالية ،ولكن الفر�صة اجلديدة �ستقدم لك ب�شكل ٍ
مع الكثري من الآراء املت�ضاربة والفر�ص املختلفة التى تظهر على جميع اجلوانب ،بينما تت�صارع
عليك العديد من القوى فى اجتاهات خمتلفة. .
برج الدلو/ملواليد هذا الربج يتوقع علماء الفلك بوجود اجتماع عمل طارئ �سيحدد مهام
العمل ،عليك �أن تعلن عن قراراتك لكن بعد التفكري جيدا فيها وبنتائجها .يتوقع علماء الفلك
�أن اليوم هو اليوم املثاىل لق�ضاء وقت ممتع مع عائلتك ،وميكنك �أي�ضا �أن ت�أخذ املبادرة وتعلن عن
نيتك فى توىل بع�ض االلتزامات العائلية.
برج احلوت/ملواليد هذا الربج يتوقع علماء الفلك �أنك قد تواجه �صعوبة فى حتقيق �أهداف
اخلا�صة بالعمل اليوم ،عليك �أن تبحث بتفكريك عن املناطق التى مل تذهب اليها من قبل حتى
تعيد االنتعا�شة ملجال عملك .يتوقع علماء الفلك �أن هناك انتعا�شة وا�ضحة فى اجلانب املاىل
وذلك كونك ا�ستطعت �أن ت�سري على خطة جيدة مليزانيتك ،عليك �أن ت�ستمر فى ذلك بخطوات
ثابتة.
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