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احياء يوم الت�شجري الوطني ارتفاع املنتجات الزراعية يف الإقليم الأو�سط
�أو�ضح م�س�ؤول ق�سم تنمية
النباتات يف الإقليم الأو�سط
ال�سيد � /أ�رسات هيلي ب�أن
اجلهود اجلارية يف املزارع
اجلماعية لتحقيق الأمن
الغذائي ،مكنت من �إزدياد
�إنتاج الذرة من ع�رشة كنتال
�إىل  30كنتال من الهكتار
الواحد والبطاط�س �إىل 400
كنتال.
الأن�شطة
"ب�أن
وقال
الوا�سعة حلفظ املياه
الرتبةو�إدخال
وحماية
البذور املح�سنة وجتهيز

مت �أم�س اخلام�س ع�رش من مايو
احياء يوم الت�شجري الوطني
بفعاليات يف ار�ض املعار�ض اك�سبو
با�سمرا حتت �شعار "لنورث ابناءنا
بيئة خ�رضاء ".
وقال وزير الزراعة ال�سيد/
ارفايني برهي يف الكلمة التي
القاها يف املنا�سبة "حتقيق هدف
وزارة الزراعة جلعل االرا�ضي
الزراعية خ�صبة ،وغري الزراعية
خ�رضاء،يجب ان يكون باجلهد الذي
ينطلق من القرية" .
و�شدد على �رضورة القيام بان�شطة
حفظ املياه وحماية الرتبة يف
م�ساقط املياه واملزارع لتنمية
�شتول اال�شجار ،داعيا االهتمام
االكرب باملحميات والدفع بالت�شجري
ال�شعبي يف املنخف�ضات.
وذكّ ر بوجوب تر�شيد �إ�ستحدام
الطاقة ،وتو�سيع ادخال مواقد
ادحنت اخلالية من الدخان وقليلة
ا�ستهالك احلطب حتى عام . 2021

من جانبه او�ضح املدير العام
مل�صلحة الغابات واحلياة الربية
ال�سيد /ابرها قرزا،ان الغابات يف
البالد تلحق بها اال�رضار نتيجة �سوء
اال�ستخدام وعوامل اخرى  ،وجترى
اجلهود بالتعاون مع املواطنني
واجلي�ش ال�صالح ذلك واعادتها اىل
و�ضعها الطبيعي.
وقدمت تقارير يف املنا�سبة من
االقاليم حول ان�شطة الت�شجري حفظ
املياه وحماية الرتبة ،وحرا�سة
املحميات واحلياة الربية وظاهرة
اقتالع اال�شجار وتاثريها ،حيث مت
التو�ضيح بغر�س حوايل  42مليون
�شتلة لال�شجار يف م�ساحة  16الف
هكتار بان�شطة الت�شجري التي جرت
يف كامل البالد منذ عام .2006
كما مت اال�شارة اىل �صناعة اكرث من
 150الف موقد ادحنت يف ال�سنوات
االحد ع�رش املا�ضية لتقليل ا�ستهالك
احلطب واحلد من قطع اال�شجار.
وقال وزير االرا�ضي واملياه

والبيئة ال�سيد /ت�سفاي قرب�سال�سي
يف ختام املنا�سبة "ان رعاية البيئة
مهمة وطنية ملحة" ،مو�ضحا بان ان
التغري املناخي الذي �سببه حرارة
االر�ض ،ي�ؤثر على العامل اجمع
وي�شكل املخاطر على احلياة ،لذلك
جذب اهتمام املجتمع الدويل يف
الثالثني �سنة املا�ضية وا�صبح حتد
عاملي مقلق.
وذكر بان ارتريا مثلها مثل الدول
املهتمة ب�سالمة االر�ض واملدافعة
عنها ،قد ا�سمعت �صوتها لعقد اتفاق
دويل خلف�ض التلوث البيئي.
وجرت يف املنا�سبة غر�س �شتوب
اال�شجار يف االك�سبو من قبل �ضيوف
ال�رشف وتقدمي اجلوائز التقديرية
لثمانني فردا وم�ؤ�س�سة ا�سهمت يف
ان�شطة الت�شجري و�صناعة املواقد
اخلالية من الدخان ،ونال االقليم
االو�سط اجلائزة على م�ستوى البالد
للنجاحات التي حققها يف االن�شطة
الزراعية.

عر�ض مواقد �أدحنت املح�سنة

نظم معر�ض يف قاعة (زي غاالري)
ب�أ�سمرا ملواقد (�أدحنت) امل�صنعة
حديثا  ،وذلك للحد من ا�ستهالك
احلطب  ،وامل�صاعب ال�صحية التي
تنتج عنه جراء الدخان ،وامل�ساهمة
يف مكافحة الت�صحر.
قدم يف املعر�ض املنظم بالتعاون
بني وزارة الزراعة وفرع الطاقة

البديلة ،املوقد الكهربائي وموقد
احلطب وموقد الفحم امل�صنع يف
م�صنع عندوم للمواقد .
وقال مالك م�صنع عندوم للمواقد
ال�شاب دهلك عندوم "ب�أن الهدف
الأ�سا�سي من �صناعة تلك املواقد هو
خف�ض ا�ستهالك الطاقة يف املنازل"
 ،مو�ضحا ب�أن مواقد �أدحنت احلديثة

زادت جودتها عن ال�سابق بن�سبة 10
%وتخف�ض ا�ستهالك احلطب بن�سبة
% 60كما دعا م�س�ؤول الطاقة البديلة
يف وزارة الطاقة واملعادن ال�سيد /
ت�سفاي قربهويت �إىل الإ�رساع يف �إنتاج
املوقد املطور ليتم ا�ستخدامه ب�شكل
�أو�سع م�شريا �إىل متيزه لكونه يتم نقله
ب�سهولة.

حـــل م�شكلــــــة
املوا�صالت يف روروبيا

فتحت �رشكة حرات للموا�صالت
العامة خطا جديدا للموا�صالت من
فرو �إىل روروبيا وبالعك�س  ،وذلك
بهدف حل م�شكلة املوا�صالت يف
املنطقة.
و �أعرب �سكان روروبيا عن
ارتياحهم خلدمات املوا�صالت التي
وجدوها ب�أ�سعار منا�سبة  ،م�ؤكدين
على العمل ل�صيانة الطريق ل�ضمان
دميومة خط املوا�صالت املذكور .
يقدم اخلط اخلدمة ل�سكان روروبيا
وماحفيد وعربتو.
وقد �أ�شار م�س�ؤول �رشكة حرات
يف �إقليم �شمال البحر الأحمر ال�سيد
 /ا�سماعيل علي ب�أن اجلهود تبذل
لتو�سيع خدمات املوا�صالت ،داعيا
ال�سكان �إىل �إ�صالح الطرق ل�ضمان
ا�ستمرارية تلك اخلدمات.

الأ�سمدة واملبيدات احل�رشية وتنمية
قدرات املزارعني �ساهم يف رفع
الإنتاج.
وقد �أ�شار �إىل بناء مدرجات طولها
حوايل � 77ألف هكتار وحواجز يف 120
�ألف مرت مربع ومنو  25مليون �شتلة
للأ�شجار من جملة  38مليون �شتلة
زرعت يف م�ساحة � 17ألف هكتار.
و �أكد بناء  89من ال�سدود و 40
خزانا خالل �سنوات اال�ستقالل لتنمية
املياه اجلوفية والدفع بعمليات
الب�ستنة ،وذلك �إ�ضافة �إىل ال�سدود
الـ  44ال�سابقة  ،نتج عنها تنمية
م�ساحات تقدر ب�أكرث من � 300ألف
هكتار .م�شريا �إىل توفري املياه
ال�صاحلة لل�رشب يف  86قرية بريفي
الإقليم الأو�سط.
و �أو�ضح م�س�ؤول تنمية النباتات يف
الإقليم الأو�سط ال�سيد /ا�رسات هيلي ب�أن
�إدخال مواقد �أدحنت وتوزيع الفراخ
واملناحل و�أبقار الألبان �ساهمت يف
حت�سني معي�شة املزارعني.

وفاة معمر �أرتري عن
عمر ناهز ال  131عاما
تويف يف احلادي ع�رش من مايواجلاري
يف العام  2017املعمر الأرتري تخلي
قيالقابر عن عمر ناهز ال  131عاما يف
مدينة بارنتو.
ولد الأب تخلي يف العام  1886ميالدية
يف دقي �شحاي ح�سب الوثائق الر�سمية.
وجند يف بدايات القرن الع�رشين
ُ
يف
يف اجلي�ش الإيطايل حيث خدم
خمتلف مناطق �إرتريا ،وكانت للفقيد
�سمعة طيبة يف الت�صدي لقطاع الطرق
يف مناطق القا�ش �أثناء اال�ستعمارين
االجنليزي واالثيوبي (عهد هيلي �سال�سي).
وقد �إلتحق الأب تخلي يف العام 1981
�إ ىل
ا ن�ضم
باجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا  ،حيث
�صفوف امللي�شيات ال�شعبية يف �ضاحية ظربا باملنطقة الغربية وخدم بتفان
حتى العام  ،1992وللمنا�ضل الأب تخلي قيالقابر  30من الأبناء.
هذا وقد بلغت ابنته البكر هذا العام الت�سعني عاما من العمر ،والتي
تقطن يف مدينة بارنتو.
وقد ووري جثمان الأب تخلي قيالقابر الرثى مبقربة ال�شهداء يف بارنتو يف
الثاين ع�رش من مايو اجلاري بح�ضور كبار امل�س�ؤولني وقادة اجلي�ش.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�ساحل العاج :اجلي�ش ينفذ حملة ع�سكرية ال�ستعادة النظام الرئي�س ال�صيني يدعو �إىل زيادة التعاون مع تركيا ملكافحة الإرهاب

قال رئي�س �أركان
اجلي�ش اجلرنال
�سيكو توري يف بيان
اول ام�س الأحد �إن
�ساحل العاج بد�أت
ع�سكرية
حملة
«لإعادة النظام»
يف اليوم الثالث
من مترد ع�سكري
النطاق
وا�سع
ب�سبب مدفوعات
املكاف�آت.
جاء يف البيان �إن «هذه �أفعال خطرة
للغاية تتعار�ض مع مهمة احلماية
املنوط بها القوات امل�سلحة .نتيجة
لذلك تجُ رى عملية ع�سكرية لإعادة
النظام».
وقال �شاهد و�ضابط يف اجلي�ش � ،إن
قافلة كبرية من املركبات الع�سكرية
تتقدم نحو بواكيه ثاين كربى مدن
�ساحل العاج والتي متثل حمور
التمرد امل�ستمر منذ ثالثة �أيام.
وتوقفت القافلة التي ت�ضم
قوات خا�صة وجنود ًا من «احلر�س
اجلمهوري» ورجال �رشطة موقت ًا يف
مدينة تيبي�سو التي تبعد حواىل 60
كيلومرت ًا جنوب بواكيه .وقال �ضابط
اجلي�ش �إن القوات يف طريقها �إىل
املدينة.
من جهته ،قال الناطق با�سم اجلنود
املتمردين يف �ساحل العاج ال�رسجنت
�سيدو كوين� ،إن اجلنود رف�ضوا طلب
اجلي�ش لتجريدهم من �أ�سلحتهم.
وقال كوين بعد اجتماع ممثلني عن
التمرد مع القوات املتقدمة املوالية
للحكومة خارج بواكيه «طلبوا منا

�إلقاء �أ�سلحتنا واال�ست�سالم .رف�ضنا
وطالبنا باحل�صول على �أموالنا...
نحن يف انتظارهم».
وكان كوين قال يف وقت �سابق ،
�إن اجلنود املتمردين فتحوا الطريق
امل�ؤدي �إىل بواكيه وذلك مع تنامي
املعار�ضة ال�شعبية للتمرد امل�ستمر
منذ ثالثة �أيام .وقال« :قررنا فتح
ممرات لل�سماح لل�سكان مببا�رشة
�أعمالهم .نحن ل�سنا �ضد ال�سكان».
و�أكد �شهود عيان وم�رشع حملي
انتظام حركة املرور يف املدينة
التي تقع على الطريق الرئي�س
بني �أبيدجان ،العا�صمة التجارية
ل�ساحل العاج و�أحد املوانئ الكبرية
يف املنطقة ،ودولتي مايل وبوركينا
فا�سو املجاورتني.
وفت�ش اجلنود ال�سيارات وحتققوا
من وثائق الهوية اخلا�صة بركاب
احلافالت لكنهم �أطلقوا النار يف
الهواء و�سط املدينة لتفريق �سكان
حاولوا تنظيم تظاهرة �ضد التمرد
الذي بد�أ اجلمعة وامتد �رسيع ًا �إىل
مدن وبلدات خمتلفة.

وباء “�إيبوال” يظهر جمددا يف الكنغو الدميوقراطية

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية
تف�شي فريو�س الإيبوال يف جمهورية
الكونغو الدميوقراطية ,م�شرية �إىل
�أن �شخ�صا واحدا على الأقل قد توفى
بعد �إ�صابته بالفريو�س �شمال �رشقي
البالد.
وغردت املنظمة على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت قائلة �إن وزارة
ال�صحة الكنغولية �أبلغتها بوجود
حالة �إيبوال واحدة “م�ؤكدة معمليا”.
وكان �أكرث من � 11ألف �شخ�ص قد
توفوا بعد تف�شي فريو�س �إيبوال غربي
�أفريقيا يف عامي  2014و ،2015وال
�سيما يف غينيا و�سرياليون وليربيا.
وكان �آخر تف�شي للإيبوال يف
الكونغو الدميوقراطية يف عام
 2014قد �أ�سفر عن وفاة �أكرث من 40
�شخ�صا.
وقال �أالراجنار يوكويد ممثل
منظمة ال�صحة العاملية بالكنغو فى
بيان له �إنه من بني ت�سعة �أ�شخا�ص
ي�شتبه فى �إ�صابتهم بالفريو�س القاتل
تويف ثالثة ،واحد منهم ت�أكد �سبب
وفاته بااليبوال من خالل التحاليل
فى املخترب الوطنى فى كين�شا�سا.
و�أ�ضاف قائال �إن بداية املر�ض كانت
يوم � 22أبريل �أو بعده فى مقاطعة
با�س – �أويل فى �أق�صى �شمايل البالد.
وتقع املنطقة املت�رضرة على بعد
 1300كيلومرت �شمال �رشقي كين�شا�سا
على مقربة من احلدود مع جمهورية
�أفريقيا الو�سطى.

وقال اريك كابامبي املتحدث
با�سم منظمة ال�صحة العاملية:
“�إنه يف منطقة نائية جدا
تنت�رش بها الغابات ،لذلك نحن
حمظوظون قليال ،لكننا ن�أخذ
الأمر على حممل اجلد”.
وو�صفت منظمة ال�صحة العاملية
تف�شي املر�ض ب�أنه “�أزمة �صحية
عامة ذات �أهمية دولية”.
و�أ�ضافت املنظمة قائلة �إنه
مت �إر�سال �أول فريق من اخلرباء من
بينهم علماء �أوبئة وعلماء �أحياء
ومتخ�ص�صون فى النظافة ،ومن املقرر
ان ي�صلوا اىل املنطقة املت�رضرة
بحلول يوم اجلمعة �أو ال�سبت.

�أبلغ الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ نظريه الرتكي
رجب طيب �أردوغان �رضورة
�أن يعزز البلدان تعاونهما يف
جمال مكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة اخلارجية يف
�ساعة مت�أخرة من م�ساء ال�سبتا
ملا�ضي� ،إن �شي �أبلغ �أردوغان
على هام�ش اجتماع قمة يف
�ش�أن خطة ال�صني املتعلقة
بـ«طريق احلرير اجلديد» �إن
تطوير التعاون اال�سرتاتيجي

يحقق م�صالح
البلدين  .ونقلت
الوزارة عن �شي
قوله« :من �أجل
ت�شجيع زيادة
تطوير العالقات
يجب على كل من
ال�صني وتركيا
احرتام امل�صالح
ا لأ �سا �سية
للطرف الآخر
بها
واالهتمام

وتعميق

�إيران:خامتي يعلن ت�أييده لروحاين
�أعلن الرئي�س الأيراين الأ�سبق،
الإ�صالحي حممد خامتي ،عن
ت�أييده للرئي�س ح�سن روحاين يف
ت�سجيل م�صور ،داعيا الناخبني �إىل
الت�صويت له لفرتة رئا�سية ثانية يف
االنتخابات التي �ستجري اجلمعة.
وقال يف الت�سجيل الذي ن�رش عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي �إن "حكومة
ال�سيد روحاين كانت ناجحة ،رغم
جميع القيود وامل�شاكل والتوقعات
الكبرية".
و�أ�ضاف "علينا جميعا الت�صويت
لروحاين ،حلرية الفكر ،واحلوار
املنطقي ،والت�رصف طبقا للقانون،
ومراعاة حقوق املواطنني ،وتطبيق
العدالة االجتماعية واالقت�صادية".
و�أ�شاد خامتي باحلكومة التي

متكنت من ال�سيطرة على
الت�ضخم الذي كانت ن�سبته
تتجاوز  40باملئة عام 2013
قبل �أن يبلغ  9,5باملئة خالل
فرتة حكم روحاين� ،إ�ضافة
�إىل "اخلطوات" التي اتخذت
�ضد الركود.
ولكن ن�سبة البطالة ازدادت خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية من 10,5
باملئة �إىل  ،12,5فيما بلغت ن�سبتها
يف �رشيحة ال�شباب  27باملئة.
و�أ�شار خامتي يف الفيديو الذي ن�رش
على ح�سابه مبوقع "تيليغرام" �إىل �أن
"العديد من امل�سائل مت حلها ولكن
امل�سائل الأكرب ال تزال قائمة ،وعلينا
جميعا امل�ساعدة على حلها".
واجه خامتي ،الذي يعد قائد

املع�سكر الإ�صالحي ،حظرا �إعالميا
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية اثر
دعمه احلركة اخل�رضاء يف ،2009
حني تظاهر ع�رشات االالف رف�ضا
العادة انتخاب الرئي�س املحافظ
املت�شدد �آنذاك حممود احمدي جناد.
ويف عام  ،2016ن�رش ت�سجيل
م�صور كان له دور حا�سم يف م�ساعدة
املر�شحني امل�ؤيدين لروحاين على
الفوز على املحافظني املت�شددين يف
انتخابات الربملان وجمل�س خرباء
القيادة.

املعار�ضة يف فنزويال تدعو اجلي�ش لفتح حوار وطني
دعت املعار�ضة يف فنزويال اول
ام�س الأحد اجلي�ش اىل فتح الباب امام
حوار وطني بهدف �إيجاد حل لالزمة
ال�سيا�سية التي تتخبط فيها البالد،
وذلك على الرغم من والء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية للرئي�س نيكوال�س مادورو.
وقال رئي�س اجلمعية الوطنية
خوليو بورغي�س "ادعو وزير الدفاع
فالدميري بادرينو لوبيز اىل فتح

الباب امام نقا�ش حقيقي يف �صفوف
القوات امل�سلحة".
والربملان هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة
يف الدولة الفنزويلية اخلا�ضعة
ل�سيطرة املعار�ضة اليمينية التي
تطالب برحيل الرئي�س اال�شرتاكي.
ويقول قادة املعار�ضة ان مادورو
وان�صاره التقوا هذا اال�سبوع وزير
الدفاع ل�ضمان موافقة اجلي�ش على
خطتهم الرامية للدعوة اىل جمعية
ت�أ�سي�سية لتعديل الد�ستور ،وهي
خطوة ي�سعى اليها مادورو وترف�ضها

ماكرون يتوىل رئا�سة فرن�سا ويتعهد بالتغلب على االنق�سامات

توىل �إميانويل ماكرون
رئا�سة فرن�سا اول ام�س
الأحد يف مرا�سم مهيبة بق�رص
الإليزيه وتعهد بالعمل
على عالج االنق�سامات يف
املجتمع وذلك يف �إ�شارة
لالنتخابات التي فاز فيها
على زعيمة اليمني املتطرف
مارين لوبان.
ولأول مرة يف فرن�سا
خام�س �أكرب اقت�صاد يف
الدول
و�إحدى
العامل
امل�ؤ�س�سة لالحتاد الأوروبي
يتوىل ال�سلطة وافد جديد
ميثل الو�سط ويبلغ من
العمر  39عاما وال ينتمي لأي
حزب �سيا�سي معروف وكان قبل
ثالث �سنوات غري معروف للنا�س

التعاون يف جمال الأمن
ومكافحة الإرهاب».

على نطاق وا�سع.
و�سي�صبح هذا امل�رصيف ال�سابق
�أ�صغر رئي�س لفرن�سا خالل فرتة

ما بعد احلرب كما �أنه �أول رئي�س
يولد بعد عام  1958عندما �أ�س�س
الرئي�س �شارل ديجول اجلمهورية
اخلام�سة.
ويف �أول كلمة له بعد تويل
املن�صب تعهد ماكرون با�ستعادة
و�ضع فرن�سا على ال�ساحة
العاملية وتعزيز م�شاعر الثقة
بالنف�س على امل�ستوى الوطني
وعالج االنق�سامات التي �أثارتها
احلملة االنتخابية ال�رش�سة.
وهزم ماكرون لوبان التي
تنتمي حلزب اجلبهة الوطنية
يف اجلولة الثانية لكن احلملة
االنتخابية الطويلة ك�شفت عن
انق�سامات عميقة حول دور فرن�سا
يف �أوروبا وموقفها من الهجرة
و�سيا�سات �إنعا�ش االقت�صاد الراكد

املعار�ضة.
وا�ضاف رئي�س جمل�س النواب "اذا
كان ملادورو (وان�صاره) احلق يف ابداء
ر�أيهم للجي�ش ب�ش�أن الفو�ضى التي متر
فيها فنزويال فنحن اي�ضا يجب ان يكون
لنا احلق بذلك".
وت�شهد فنزويال موجة من التظاهرات
املناه�ضة للرئي�س اال�شرتاكي مادورو
حتولت مرارا اىل مواجهات مع قوات
االمن اوقعت خالل �ستة ا�سابيع 38
قتيال ومئات اجلرحى ،بح�سب النيابة
العامة.

الذي يعاين من ارتفاع معدالت
البطالة.
وي�شعر كثريون يف فرن�سا بفقدان
الفر�ص ب�سبب العوملة مع انتقال
وظائف الت�صنيع للخارج فيما
ت�شو�ش الهجرة والعامل املتغري
ب�رسعة على �إح�سا�سهم بهويتهم
الفرن�سية.
وقال ماكرون "يجب التغلب
على االنق�سامات والتمزق يف
جمتمعنا� .أعلم �أن الفرن�سيني
يتوقعون مني الكثري .لن مينعني
�شيء من الدفاع عن امل�صالح
العليا لفرن�سا والعمل على
امل�صاحلة بني الفرن�سيني".
و�أ�ضاف ماكرون الذي ي�ؤمن
باالندماج الأوروبي على عك�س
لوبان "العامل و�أوروبا بحاجة
الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل
فرن�سا قوية تدافع بقوة عن
احلرية والت�ضامن".
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امل�ست�شار النم�سوي يتوقع انتخابات ت�شريعية مبكرة الأمم املتحدة:عدد القتلى يف جمهورية
�أفريقيا الو�سطى قد ي�صل �إىل 30

اعلن امل�ست�شار النم�سوي
كري�ستيان كرين اول ام�س االحد
انه يتوقع انتخابات ت�رشيعية
مبكرة بعد ال�صيف نظرا اىل رغبة
احلزب املحافظ الذي يحكم مع
اال�شرتاكيني-الدميوقراطيني ،يف
و�ضع حد لالئتالف احلاكم منذ
�سنوات.
وقال لقناة "او ار اف" العامة
"انطلق من املبد�أ القائل انه
�سيكون هناك بالت�أكيد انتخابات
اخلريف املقبل".

يعترب
و
ان
امل�ست�شار
�رشيكه يف احلكومة
"انهى االئتالف"
بعدما اعلن احد
قادته انه يريد
انتخابات مبكرة.
وا�ضاف "قالوا
انهم
بو�ضوح
ال يريدون (ان
يكونوا جزءا من

االئتالف)".
وبعد اقل من عام من االنتخابات
الرئا�سية� ،ست�سلط االنتخابات
الت�رشيعية ال�ضوء جمددا على
النم�سا ب�سبب ثقل اليمني املتطرف
يف نوايا الت�صويت على خليفة
ت�صاعد ال�شعبويني يف اوروبا.
ووالية الربملان احلايل تنتهي
يف خريف  2018لكن التكهنات
حول انتخابات مبكرة �شاعت منذ
ا�شهر يف اجواء من ال�شلل املتنامي
للعمل احلكومي واخلالفات
ال�سيا�سية وال�شخ�صية.

وت�سارع اجلدول الزمني مع
اال�ستقالة املفاجئة االربعاء لنائب
امل�ست�شار وزعيم احلزب املحافظ
منذ  2014رينولد ميرتلهرن ب�سبب
اخلالفات داخل االئتالف احلاكم.
ويجتمع احلزب املحافظ االحد
يف فيينا على ان يعني رئي�سا
له وزير اخلارجية النم�سوي
�سيبا�ستيان كورز.
لكن الوزير ابلغ اجلمعة انه
اذا توىل رئا�سة احلزب ف�سينهي
معاناة االئتالف احلكومي من خالل
الطلب من الربملان الت�صويت
مبكرة.
انتخابات
ل�صالح
ويفرت�ض ان ي�ؤمن املحافظون
غالبية من النواب للت�صويت على
هذا االقرتاح.
ا�ستطالعات
واظهرت
الر�أي ت�ساوي اال�شرتاكيني-
الدميوقراطيني واليمني املتطرف
يف نوايا الت�صويت متقدمني على
احلزب املحافظ الذي يعتمد على
وزير اخلارجية جلذب الناخبني.

قال م�س�ؤولون بالأمم املتحدة
وموظفو �إغاثة اول ام�س الأحد
�إن مئات املدنيني ي�سعون
لالحتماء داخل م�سجد يف بلدة
باجنا�سو احلدودية بجمهورية
�أفريقيا الو�سطى و�سط هجمات
متوا�صلة من ميلي�شيات م�سيحية
�أدت �إىل قتل ما ي�صل �إىل 30
مدنيا.
و�أ�ضافوا �إن الهجمات التي وقعت
خالل مطلع الأ�سبوع على بلدة باجنا�سو
على احلدود الكوجنولية �شارك فيها
مئات املقاتلني املدججني بال�سالح
وا�ستهدفت على ما يبدو امل�سلمني
يف �أحدث عالمة على تفاقم ال�رصاع
الدائر منذ �سنوات.
وتعر�ضت قاعدة الأمم املتحدة
املوجودة هناك لهجوم �أي�ضا مما �أدى
�إىل �إر�سال تعزيزات من القوات �إىل
تلك البلدة النائية يوم الأحد حت�سبا
لوقوع هجمات �أخرى .وقال �إيرفيه

عريقات يدعو ا�سرائيل اىل "االختيار بني امل�ستوطنات �أو ال�سالم"

دعا امني �رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب
عريقات اول ام�س االحد ا�رسائيل
اىل "االختيار بني امل�ستوطنات او
ال�سالم".
وقال عريقات يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع وزيري خارجية االردن
وم�رص عقد يف مقر وزارة اخلارجية
االردنية يف عمان "�أنا �أحث احلكومة
الإ�رسائيلية حقا على االختيار بني
امل�ستوطنات �أو ال�سالم ،و�آمل �أن
يختاروا ال�سالم".
وا�ضاف ان "موا�صلة الن�شاطات
اال�ستيطانية على �أر�ض يفرت�ض
�أن تكون الدولة الفل�سطينية يف
امل�ستقبل هو �إر�سال ر�سالة واحدة
�إىل النا�س �أن �أولئك الذين يوا�صلون
�أن�شطة امل�ستوطنات ال يريدون حل
الدولتني".
واو�ضح عريقات ان "الوقف
الكامل لأن�شطة اال�ستيطان لي�س
�رشطا فل�سطينيا ،بل هو التزام
�إ�رسائيلي  ..خريطة الطريق
الدولية حتدده � ،إ�رسائيل يجب �أن
توقف الأن�شطة اال�ستيطانية مبا يف
ذلك النمو الطبيعي ."+
وتابع "ن�أمل ب�أن من ي�ؤمن ب�إعطاء

فر�صة لل�سالم و�إعطاء املفاو�ضات
امل�صداقية وفر�صة حتقيق حل
الدولتني على خطوط � 1967أن
ميتثل اجلانبان اللتزاماتهما
من االتفاقيات املوقعة وخارطة
الطريق".
وقال "لقد تفاو�ضت (يف
ال�سابق) وا�رسائيل التزمت بوقف
امل�ستوطنات لكنهم وا�صلوا ذلك
� ..آمل هذه املرة ان يتمكن ه�ؤالء
الذين يريدون اعطاء ال�سالم فر�صة
ان يقنعوا احلكومة اال�رسائيلية
بتجميد االن�شطة اال�ستيطانية خالل
املفاو�ضات".
وقال عريقات ان "ما �سمعناه
من الرئي�س (االمريكي دونالد)
ترامب كان م�شجع للغاية �سمعنا
منه التزام قوي وحقيقي ب�سعي
االدارة االمريكية النهاء معاناة
ال�شعبني والتو�صل اىل �صفقة �سالم
تاريخية".
وتابع "نحن على ا�ستعداد مع
ا�شقائنا العرب لبذل كل جهد ممكن
لتحقيق هذه الغاية".
ومن جانبه ،قال وزير اخلارجية
الأردين �أمين ال�صفدي ان "الكل مقتنع
بان الرئي�س االمريكي يريد التحرك

ب�شكل فاعل من �أجل
حتقيق ال�سالم وكلنا
ملتزمون بان نعمل
معه من اجل حتقيق
و�إنهاء
ال�سالم
االن�سداد ال�سيا�سي".
"كلنا
وا�ضاف
حل
ان
يعرف
الق�ضية الفل�سطينية
واعادة �ضخ االمل
هو �رشط �أ�سا�سي من
اجل �سحب الب�ساط
من حتت �أقدام كل املتطرفني الذين
يريدون ان ي�ستغلوا هذا الي�أ�س
واالحباط من �أجل فتح �أجندة
الكراهية".
ومن جهته ،قال �سامح �شكري
وزير اخلارجية امل�رصي ان "هناك
تطلعا عربيا من �أجل حتقيق ال�سالم
وحل �سلمي عادل و�شامل واقامة
دولة فل�سطينية وانهاء ال�رصاع مع
ا�رسائيل",
وا�ضاف "نحن نتطلع ان تكون
الفرتة القادمة مليئة بالت�شاور
لو�ضع ر�ؤية م�شرتكة متفقة مع
مبادرة ال�سالم العربية لدعم
اجلهود االمريكية التي عرب عنها

�إنطالق فعاليات الأ�سبوع العربي للتنمية امل�ستدامة باجلامعة العربية
�إنطلقت �صباح اول ام�س االحد
فعاليات الأ�سبوع العربي للتنمية
امل�ستدامة التي ت�ستمر حتى الأربعاء
املقبل حتت رعاية الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ،وبح�ضور �أحمد �أبو
الغيط الأمني العام جلامعة الدول
العربية والدكتورة غادة وايل وزيرة
الت�ضامن االجتماعي ومراد وهبه
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة،
مدير املكتب الإقليمي للدول العربية
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.ويعقد الأ�سبوع العربي للتنمية
امل�ستدامة يف �إطار حر�ص جامعة
الدول العربية على ن�رش مفهوم
اال�ستدامة وحتقيق �أهدافها يف �إطار
خطة الأمم املتحدة  ،2030وذلك
بالتعاون مع وزارة اال�ستثمار
والتعاون الدويل والبنك الدويل

والأمم املتحدة.
ويناق�ش امل�ؤمتر خالل جل�ساته
عددا من املوا�ضيع الهامة التي
تهدف �إىل خلق �رشاكة فاعلة بني
كافة الأطراف املعنية ل�ضمان حتقيق
تنمية م�ستدامة ينعم بها املواطن
العربي.
كما يناق�ش دور التنمية امل�ستدامة
يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام يف
املنطقة العربية ،ودور الت�صنيع
ال�شامل وامل�ستدام والنمو االقت�صادي
والبنية التحتية ،والأمن املائي
والغذائي ،ودور املجتمع املدين
يف م�ساندة احلكومات يف حتقيق
تنمية م�ستدامة ،وكيفية توفري طاقة
م�ستدامة� ،إ�ضافة �إىل �إلقاء ال�ضوء
على بناء مواطن عربي م�ستدام
ومناق�شة ق�ضايا ال�شباب والتحديات

الرئي�س ترامب من حيث العزم على
االنخراط الكامل والعمل اجلدي من
اجل انهاء والتو�صل ل�سالم �شامل".
وجهود ال�سالم بني الفل�سطينيني
واال�رسائيليني متوقفة بالكامل منذ
ف�شل املبادرة االمريكية يف �أبريل
 .2014ويبقى حل الدولتني،
�أي وجود دولة �إ�رسائيلية ودولة
فل�سطينية تتعاي�شان جنب ًا �إىل جنب
ب�سالم ،املرجع اال�سا�سي لال�رسة
الدولية حلل ال�رصاع.

فريهو�سل املتحدث با�سم بعثة الأمم
املتحدة �إن القوات جنحت يف ت�أمني
البلدة �إىل حد ما بحلول الغ�سق.
وقال بارفيت �أوناجنا�-أناياجنا
قائد بعثة الأمم املتحدة لرويرتز
يف مقابلة �إن "الو�ضع م�ؤ�سف للغاية
ونفعل كل �شيء ال�ستعادة ال�سيطرة
على باجنا�سو ب�رسعة".
و�أ�ضاف عندما �سئل عن عدد القتلى
من املدنيني "من ال�سابق لأوانه
�إعطاء �إح�صاءات دقيقة لعدد القتلى
بعد �أعمال العنف ولكن من الوا�ضح
�أننا نناق�ش �أعدادا قد ترتاوح ب�سهولة
من � 20إىل ." 30
وقال رئي�س ال�صليب الأحمر املحلي
�أنطونيو مباو بوجو �إن �أ�صوات �إطالق
النار ظلت تُ �سمع من البلدة يوم الأحد
مما عرقل حماوالت منظمته ومنظمات
�أخرى للو�صول �إىل اجلرحى.
و�صعدت امليلي�شيات التي حتركها
تناحرات عرقية ودينية �أعمال العنف
يف الأ�شهر الأخرية على الرغم من
تعهدات بامل�شاركة يف برنامج تقوده
احلكومة لنزع ال�سالح.
ويقول موظفو �إغاثة �إن امليلي�شيات
ت�ستغل على ما يبدو فراغا �أمنيا
جنم عن ان�سحاب جنود �أوغنديني
وفرن�سيني يف الأ�شهر القليلة املا�ضية
بعد انتهاء مهامهم.وقال الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو جوتريي�ش
يوم الأحد �إن الهجمات على البعثة
امل�ؤلفة من � 13ألف جندي والتي �أدت
�إىل قتل �ستة من جنود حفظ ال�سالم
حول باجنا�سو "�أثارت غ�ضبه".
و�أدان رئي�س وزراء �أفريقيا الو�سطى
�سيمبلي�س �ساراندجي الهجمات
يف بيان بثته الإذاعة املحلية يوم
الأحد وقال �إن اجلناة �سيمثلون �أمام
العدالة.

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 �أ�سمال�ش قرب�إزقابهري
نورة عثمان حممد
التي تواجهه  ..ويختتم الأ�سبوع
العربي فعالياته بجل�سة رفيعة
امل�ستوى لإعالن التو�صيات والنتائج
التي تو�صل �إليها.

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
�أ�صبحت الكثري من دول العامل يف
وقتنا احلا�رض تفكر ب�شكل جدي
يف و�ضع خمتلف اخلطط والربامج
الطموحة التي ت�ستهدف بناء
الأوطان ،ولكن هذه املرة لي�س فقط
ببناء الهياكل االقت�صادية واملدنية
و الرتكيز على تقوية البنية التحتية
فح�سب  ،ولكنها �أي�ضا عن طريق
بنائها للعامل الب�رشي باعتباره
العامل احلا�سم يف �ضمان منوها
وتطورها  ،كما ظهر جليا من خالل
خمتلف الدرا�سات والبحوث ب�أنه ال
ميكن �أن يتحقق منو وتطور �أي من
البلدان مبعزل عن تطوير وت�أهيل
االن�سان فيها �أوبتجاهل الدور
الب�رشي يف م�ستقبلها  ،وهذا االجتاه
بدوره طرح ت�سا�ؤال �آخر �أكرث �أهمية
و�إحلاحا وهو �أي من الفئات العمرية
هي التي يجب تنميتها لت�ساهم
يف تطور ومنو البلدان ؟ ،كما �أن
نتائج نف�س هذه البحوث �أجابت
على هذا الت�سا�ؤل ب�أن فئة ال�شباب
هي التي يجب العمل لتطويرها
وتنميتها وت�سليحها بختلف �أنواع
العلوم واملعارف من جانب ،
ومتثلها بالقيم والروح الوطنية
العالية من جانب �آخر ،وانطالقا
من هذا الفهم �أ�صبحت خمتلف
االجتاهات ال�سيا�سية واملنظمات
العاملية ال�شبابية وغري ال�شبابية
ت�ضع اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية
لتوجيههم الوجهة التي تريد  ،بل
و�أ�صبحت تت�صارع وتت�سابق فيما
بينها من �أجل الت�أثري على ال�شباب
،وحماولة ك�سب ودهم وا�ستمالتهم
�إىل جانبها ،بل وغر�س مبادئها
فيهم يف عمر مبكر  ،وخا�صة الفئة
املتعلمة واملثقفة منهم  ،ومن �أجل
حتقيق هذا الهدف �أ�ضحت ت�رصف
الكثري من امليزانيات والأموال ،
كما �أن املفكرين اال�سرتاتيجيني
والع�سكريني يف الع�رص احلديث
�أ�صبحو يفكرون يف الت�أثري على فئة
ال�شباب من الناحية النف�سية عند
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التعليم ودوره يف التطور احل�ضاري

التفكري يف هزمية الأعداء �أو اخل�صوم
لعلمهم ب�أنها هي الفئة املهمة �سواء
يف احلرب �أو يف ال�سلم  ،ومن هنا
�أ�صبحت م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة
ت�ضع وتطبق خمتلف الربامج
الرتبوية والتعليمية
والآليات
والتوعوية التي ت�ستهدف املحافظة
على الهوية االجتماعية من خالل
املحافظة على االجتاهات الفكرية
لل�شباب والطالب وحمايتهم  ،ومن
�أهم تلك الربامج والآليات ما �أطلق
عليه تربويا -:
ب�آليات تدعيم مناخ الرتبية
والتعليم الك�ساب ال�شباب قيم
املواطنة والتفوق العلمي وتنميتها
فيهم .وهذه الربامج كما يت�ضح من
العنوان ت�أخذ على عاتقها �أن تتوفر
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية برامج
التعليم والرتبية جنبا �إىل جنب
مع الربامج التوجيهية والتوعوية
وبرامج الرتبية الوطنية  ،وذلك
بهدف تنمية اجلانب الوطني يف

الن�شء واملحافظة على الروح
الوطنية لديهم حلماية ال�شباب
من ال�ضياع يف ع�رص املعلومات
املتدفقة واالتكنولوجيا التي جعلت
من العامل قرية واحدة ،كما �أن هذا
االجتاه ي�ساهم يف املحافظة على
الرتاث واملوروثات االجتماعية
للمجتمع املعني  ،وذلك مبراعات
اجلوانب التالية يف العملية
التعليمية :
 - 1ح�سن متثيل مفردات اخلطاب
الوطني على م�س�ؤوليات الدور
الوظيفي للطلبة وواجباتهم العلمية
والوطنية والربط بينها وبني
م�س�ؤولياتهم الوطنية ب�شكل �إيجابي
وواعي ومقنع وملبي لطموحاتهم
الفردية واالجتماعية .
 - 2ا�ستجالء امل�ؤ�رشات الدالة على
معامل البعد االجتماعي واملدين يف
�سيا�سة املجتمع ،مبا يعني و�ضوح
الر�ؤية الوطنية حول مكانة الطلبة
يف املجتمع و�ضمان م�ستقبلهم
وحقوقهم يف التوظيف
والت�أهيل .....الخ .
 - 3وعي الطلبة
بالقانون والقنوات
ال�رشعية لعالقاتهم
باملنظومة التعليمية
ومب�ؤ�س�سات الدولة
ونظمها املختلفة ،
لي�س فقط على ال�صعيد
املحلي بل والعاملي
�أي�ضا بحيث توفر لهم
الفر�صة للمقارنة بني
و�أو�ضاع
�أو�ضاعهم
غريهم من ال�شباب يف
الدول الأخرى .
 - 4وحدة حركة
ال�شباب املتعلم مع
الأهداف االجتماعية
لبناء
والوطنية

وت�شكيل �صورة امل�ستقبل  ،مما
يعني �إ�رشاكهم يف حتمل امل�س�ؤولية
منذ ال�صغر لال�ستعداد يف حتملها يف
امل�ستقبل .
 - 5ت�شجيع روح املناف�سة العلمية
والتفوق واالهتمام ب�أخالقيات
احلقوق والواجبات و�إدراك معنى
الت�سامح وقد�سية املعامل الوطنية
وحبها واالعتزاز بها � ،إ�ضافة �إىل
الوعي احلقيقي بت�أريخ بالدهم
والت�ضحيات التي بذلت من �أجله (
وبالدنا �إرتريا تعترب غنية يف هذا
اجلانب حيث �أنه ميكن �أن يت�رشب
ال�شباب البطوالت والت�ضحيات التي
بذلت من �أجل حتريرها يف ال�سابق
 ،وتبذل يف لبنائها يف الوقت
احلا�رض ) .
 - 6ت�أكيد مكانة ال�شباب والطالب
يف الن�سيج
عمليا وتطبيقيا
املجتمعي باعتبارهم عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا
يف امل�رشوع الوطني للنه�ضة العلمية
والتنمية الوطنية و�إعدادهم لتحملها
يف امل�ستقبل للو�صول �إىل االزدها
االقت�صادي واالجتماعي املن�شودين
.
 - 7الإميان بالأهداف وامل�صالح
الوطنية مبا يعك�س �صورة رمزية
ملجتمع امل�ستقبل يف عيون �أبنائه
وعلو مكانته وتقدميه م�صالح �شعبه
وبلده على كل �شيئ يف احلياة .
يف �ضوء ذلك ف�إن تنمية قيم
املواطنة والتفوق العلمي لدى
ال�شباب تف�ضي �إىل تنمية الوعي
بالأهداف الوطنية للدولة مبا
يكفل حفز الإرادة الفردية يف اجتاه
العمل الوطني وفهم حقيقة وجود
الإن�سان يف جمتمعه وتعزيز قيم
"االنتماء" و"امل�س�ؤولية" و"الثقة"
بالنف�س لديه وتعزيز مقومات بناء
�إن�سان امل�ستقبل على قاعدة االنتماء
الوطني.
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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.

�شقيقتان بريطانيتان م�صابتان مبر�ض جلدي نادر

تواجه كاي بيلي 31 ،عام ًا ،وهارييت نورث،
 23عام ًا ،من مقاطعة النك�شاير ب�إجنلرتا �رصاع ًا
يومي ًا ال�ستكمال املهام الأ�سا�سية ،حتى �أن جمرد
رفع ر�أ�سهما من على و�سادتهما ي�سبب لهما �أمل ًا
�شديد ًا.وقد مت ت�شخي�ص الفتاتني مبر�ض املتالزمة
الدورية املرتبطة مب�ستقبل عامل نخر الورم،
وهي حالة وراثية تقوم بتحفيز الأورام.وميكن
�أن ي�ؤدي �إىل نوبات من احلمى مع �أعرا�ض �إ�ضافية
من التورم ،و�آالم ،وااللتهاب ،والطفح اجللدي،
وانخفا�ض احلركة.و�أ�صيبت ال�شقيقتان باملر�ض
ب�سبب طفرة جينية متطابقة واحتماالته هي واحد
من كل ثالثة مليارات حالة.
ولكن الدواء الذي ميكن �أن يعطيهما فر�صة
حلياة طبيعية خالية من الأمل مل تعد هيئة
اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية ت�رصفه لأنه

مكلف للغاية.ومن دون العالج ميكن �أن ت�صاب
ال�شقيقتان على الأرجح بالداء الن�شواين الذي
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الف�شل الكلوي .وهذا يعني �أنهما
�سوف ت�ضطران لق�ضاء بقية حياتهما على غ�سيل
الكلى.و�أخربت الهيئة الأختني� ،أنه لو كان قد
مت ت�شخي�صهما وقدما طلب ًا للح�صول على متويل
�أبريل  ،2016كان من املمكن �إعطا�ؤهما احلقن
اليومية .ولكن الدواء غري متعارف عليه من
قبل هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية
كعالج لهذه احلالة النادرة ولهذا توقف متويله.
ويكلف احلقن كل �شقيقة مبلغ قدره � 10آالف جنيه
�أ�سرتليني �سنوي ًا ،يف حني �أن غ�سيل الكلى الناجت
عن املر�ض قد يكلفهما � 60ألف جنيه �إ�سرتليني
�سنوي ًا.

“تاتو العني”� ..أحدث و�أخطر �صيحات الو�شم (فيديو و�صور)

ك�شفت �صحيفة بريطانية عن �أحدث �صيحات
تلوين اجل�سم “الو�شم“ ،واملتمثلة يف “حقن ُمقل
العيون بالألوان ،بحث ًا عن الإثارة واحل�صول
على منظر عيون القطط”.وتعد تلك ال�صيحة من
�أخطر �صيحات مو�ضة “الو�شم” ،وفق ًا ل�صحيفة
“ديلي ميل” الربيطانية ،التي قالت �إن �أطباء
عيون حذروا املهوو�سني بالو�شوم من خطورة
تلك املو�ضة ،و�أنها قد ت�سبب العمى الدائم.
وتنطوي هذه العملية اخلطرية للغاية على
ا�ستخدام حقنة من �صبغة �شبه دائمة مللء بيا�ض
العني بالألوان (الأ�سود يف كثري من الأحيان)،
بح�سب ال�صحيفة.وبينما يزعم فنانو الو�شوم
�أنهم �أجروا بحوث ًا مكثفة حول �سالمة العني،
يحذر �أطباء العيون حمبي الو�شم من “اللعب
بالنار”.وقال “لونا كوبرا” ،فنان الو�شم
الذي ي�ساعد على خلق هذه الإطاللة اخلطرة من
مقر عمله بالواليات املتحدة� ،إنه بد�أ العمل
يف �صبغ العيون بعد مناق�شة الأمر مع الأطباء
واملتخ�ص�صني يف �صحة العني.وت�شمل العملية
تلوين “ال�صلبة” ،وهي اجلزء الأبي�ض من العني،
باحلرب غري ال�سام.و�أ�شار “لونا” لو�سائل �إعالم
�إىل �أنه ومنذ البدء يف �صبغ العيون قبل 10
�سنوات ،قام ب�صقل العملية جلعلها �أكرث �أمن ًا.
وقال“ :خالل ال�سنوات الـ  10املا�ضية ،جمعت
الكثري من البيانات فيما يتعلق باحلرب وردود

هلل �صالح

عبدا

طيار يك�شف حلظات رعب عا�شها بعد تعطل كمبيوتر الطائرة
ك�شف قبطان الرحلة رقم  72التابعة خلطوط
“كانتا�س” اجلوية ،للمرة الأوىل ،عن تفا�صيل
تعطل حا�سوب الطائرة والتي كادت ت�سقط يف
املحيط الهندي وعلى متنها  303ركاب.و�أ�صيب
�أكرث من � 100شخ�ص من بني  303ركاب ،و 12من
�أفراد طاقم الطائرة التي اجتهت من �سنغافورة
�إىل بريث يف الـ  7من �أكتوبر العام .2008
وكانت طائرة �إيربا�ص  330على ارتفاع � 37ألف
ّ
تعطل الطيار الآيل؛ ما دفع قبطان
قدم ،عندما
ا�ضطراريا يف
الهبوط
إىل
�
�سوليفان
كيفن
الطائرة
ً
مطار “لريمونث” بالقرب من مدينة “�إك�سموث”
الأ�سرتالية بعد نحو  50دقيقة من الإقالع ،وذلك
وف ًقا ملا ذكرته �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وبعد � 8سنوات على تلك احلادثة ،ك�شف �سوليفان
عن تفا�صيلها التي �أدت �إىل �إ�صابته با�ضطراب ما
بعد ال�صدمة حيث قال�“ :أ�سو�أ �شيء قد يحدث لك
و�أنت على منت طائرة هو خروجها عن ال�سيطرة.
وقال“ :مل يكن لدي وقتها �سوى خيارين� ،إما
اال�ست�سالم �أو املكافحة من �أجل ا�ستعادة ال�سيطرة
عليها مرة �أخرى وهو الأمر الذي فعلته حينها”.
وا�ضطر القبطان �سوليفان� ،إىل حماولة ال�سيطرة
يدويا على الطائرة ،عندما �شعر �أن الطائرة بد�أت
ً
قدما يف
150
هبطت
إذ
�
نف�سها،
تلقاء
من
بالهبوط
ً
ثانيتني فقطَ ،
وذكر �أنه ت�ساءل عن ما �إذا كانت
ٍ
ثوان
حياته �ستنتهي يف تلك اللحظة ،لكنه بعد
متكن من ا�ستعادة ال�سيطرة على ع�صا التحكم،
وا�ستطاع الهبوط بالطائرة من على ارتفاع 37
�ألف قدم.ويقول القبطان� ،إن حدوث خلل يف �أحد
�أجهزة الكمبيوتر الثالثة الرئي�سة التي تتحكم
يف الطائرة ،هو ما �أدى �إىل فقدان ال�سيطرة
عليها ،لذلك قرر �أن الهبوط اال�ضطراري �سيكون
�أكرث �أمانً ا من اال�ستمرار �إىل بريث ،وعندما حاول

�ضبط جهاز الكمبيوتر ليتجه �إىل �أقرب مطار له
وهو مطار “لريمونث” ،ظهرت له ر�سالة خط�أ؛
ما دفعه �إىل الغ�ضب.ويف النهاية ،متكن القبطان
من خف�ض مقدمة الطائرة والهبوط بها حتى بعد
ويذكر
تعطل معظم املعدات الالزمة للهبوطُ ،
�أنه قد �أ�صيب  115راك ًبا بجروح طفيفة ،بينما
�أ�صيب ما ال يقل عن  20راك ًبا بجروح خطرية.
وبعد � 3سنوات من وقوع احلادث ،عرث مكتب
�سالمة النقل الأ�سرتايل على بيانات غري دقيقة
حول الإجراءات التي �أر�سلت �إىل جهاز الكمبيوتر
يف الطائرة� ،إذ قام �أحد �أجهزة الكمبيوتر
الرئي�سة ب�إر�سال �أمر هبوط للطائرة ،لكن
التحقيقات مل تك�شف �سبب هذا اخللل.وبالن�سبة
ل�سوليفان ،فقد � ّأثر احلادث ب�شكل كبري على
حياته� ،إذ �إنه مل يتمكن من العودة �إىل العمل
�إال بعد � 8أ�شهر من احلادثة حتى ترك وظيفته
العام املا�ضي ،لكنه ال يزال قل ًقا ب�ش�أن �أجهزة
الكمبيوتر ،وفقدان ال�سيطرة على الطائرات.

عري�س ي�ضرب عرو�سه على وجهها �أثناء
الزفاف ل�سبب غريب

الفعل والإبر و�أكرث من ذلك وميكن تنفيذ العملية
بعدة �ألوان من الأزرق والأحمر �إىل الأ�سود،
ويطلب حوايل ن�صف العمالء اللون الأ�سود بينما
يطلب الن�صف الآخر �ألوان ًا خمتلفة”.ويك�شف
“�إن�ستغرام” عن عدد متزايد من حمبي الو�شوم،
بينما ين�رش الآالف من النا�س �صور االطالالت
املف�ضلة لديهم والتي ترتاوح بني الألوان
امل�رشقة والأ�سود الداكن.ووفق ًا للأطباء ،ت�شمل
خماطر هذه العملية ،على املدى الق�صري،
ال�صداع واحل�سا�سية لل�ضوء �إذا �أ�ضيف الكثري من
احلرب ،يف حني �أن امل�شكالت على املدى الطويل
لي�ست معروفة حتى الآن �إىل حد كبري ،ولكن من
املحتمل �أن ت�شمل العمى �أو فقدان العني ب�سبب
العدوى.

ا�ستخراج ثعبان حي من معدة رجل �صيني
يف موقف غريب ،و�ضع رجل �صيني بالغ
من العمر  49ثعبان البحر يف بطنه مدعي ًا
�أن ذلك من �أجل التخل�ص من الإم�ساك.
وعر�ضت �صحيفة "مريور" الربيطانية،
لقطات مثرية لال�شمئزاز تظهر حلظة
ا�ستخراج ثعبان البحر حي ًا من ج�سم

�إعداد

� /أ�سماء

يف �أحد مقاطع الفيديو التي انت�رشت
أخريا ظهر عري�س وهو يحاول �إبعاد
� ً
نحلة كانت تقف على �أنف عرو�سه يف حفل
الزفاف ،لكن احل�ضور اعتقدوا �أنه �رضبها
على وجهها.ويف حني �ضحكت العرو�س
ب�سبب ما فعله عري�سها اعتقد احل�ضور �أنه
�رضبها على وجهها وتفاج�ؤوا مذعورين
ب�سبب ما حدث ،لكنهم �رسعان ما �أدركوا
أي�ضا ،وذلك وفقا ملا
حقيقة الأمر و�ضحكوا � ً
ذكرته �صحيفة “ديلي ميل الربيطانية”.
ق�س كان ي�رشف على الزواج قائالً:
و�أو�ضح ّ
“كانت هناك نحلة” ،وبعد ذلك انفجر
�ض ِحكً ا ،وقالت العرو�س�“ :أف�ضل
احل�ضور َ
بدل من �أن �أتعر�ض للدغة
�أن يحدث هذا
اً
من تلك النحلة”.وقبل �أن يحدث ما حدث
كان العري�س يردد وعود الزواج التي كان
ٍ
عال.
الق�س ب�صوت
يقر�أها
ّ

املري�ض �أثناء �إجراء عملية جراحية
له.و�سحب الأطباء الثعبان وهو على قيد
احلياة من معدة املري�ض �أثناء العملية
وكان يتلوى ويتحرك بعد �إخراجه.
وكاد الرجل ال�صيني �أن يفارق احلياة
بعد ا�ستخدام عالج �شعبي لعالج الإم�ساك
عن طريق �إدخال ثعبان البحر عن طريق
فتحة ال�رشج ،لكن اخلطة حتولت
�إىل �أ�سو�أ عالج قد يتلقاه �أي �إن�سان يف
حياته عندما عانى الرجل من �آالم يف

الق�س:
مرددا كالم
فيما قال العري�س
ً
ّ
“لأكن رفيقك و�صديقك يف هذه الرحلة
�سويا” وبعد تلك الكلمات
التي �سنخو�ضها
ً
مبا�رشة الحظ وجود نحلة على �أنف عرو�سه
حماول �إبعادها.ولكي تخفف حدة
واندفع
اً
لتظهر �أنها
توتر عري�سها �ضحكت العرو�س ُ
غري م�ستاءة وتبعها احل�ضور يف ال�ضحك
أي�ضا ،ومن املرجح �أن هذا الفيديو مت
� ً
التقاطه يف الواليات املتحدة الأمريكية

املعدة وا�ضطر �إىل �أن يطلب من الأطباء
امل�ساعدة يف �إزالة الثعبان الذي يبلغ
طوله حوايل ن�صف مرت.
وادعى الرجل ،يف بادئ الأمر� ،أن ثعبان
البحر قد ت�سلل �إليه دون علمه ومل يكن
يعرف �شيئ ًا عن الأمر ،ولكن اعرتف يف
وقت الحق �أنه و�ضعه بنف�سه من �أجل
التخل�ص من الإم�ساك ،وفقا ملا ذكرت
وكالة "�سبونتيك" الرو�سية
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ل
بحالياي

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

را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

الق�صيدة الإرترية

من جذور املدفع ومرارات الن�ضال!..
�إىل �أزاهري الفرح وب�شائر الإ�ستقالل!...
لي�س الر�صا�ص وحده و�صوت
الر�شا�ش و�أنغام البندقية الذي ظل
يعلو وي�صدح يف ميدان املعركة
و�ساحات الن�ضال لقد خرجت الكلمة
من �أعماق الإن�سان ونظمت قوافيها
وت�سلحت بكل �أ�سلحة القوة والر�صا�صة
واجلمال ،و�إنطلقت زاحفة لتواجه
وتقاتل وحتارب .
الق�صيدة الإرترية مل تنحرف من
الواقع امل�أ�ساوي الذي واجهه �شعب
�إرتريا ،يف حربه التاريخية لنيل
�إ�ستقالله وحقه املحتوم .لقد خرجت
الق�صيدة من �أخبية اجلميالت وربات
احلجول ،وغادرت اخلدور و�أ�ضواء
امل�سارح  ،وتركت الغدران ومواعيد
الغرام ومعاطن املاء واحلقول
واملرابد ،و�إجتهت �إىل ف�ضاءات
املقاومة وميادين املعركة.
الق�صيدة الإرترية وكما حتمل يف
طياتها كل حموالت اجلمال وعنا�رص
الده�شة الإبداع ،حتمل يف حلمتها
و�سداها واقعية الإن�سان الإرتري
،و�شموخه
وفاعليته
وفعليته
لقد خرجت
و�أنف�ساح م�شاعره.
الق�صيدة وحترر املقطع من عقال
القافية وحمب�س اال�شكال والأوزان
والأجرا�س والأحلان و�إنحدر نحو
املتاري�س واخلنادق تفت�ش عن �شكل
ٍ
ولون و�شم�س جديدة تتنا�سب وطموح
هذا ال�شعب ،و�أحالم اجلماهري التي
تهوى �أن تطوق �شعاع الأمل وراية
احلرية ،وتكن�س بن�ضالها وكفاحها
غبار الفا�شية و�أو�ضار الإ�ستعمار
والإمربيالية .من عمق املعركة
،و�أغوار اجلراح و�سيل الدماء تعالت

عقريته ،وت�شامخ �صوته ليعانق يف
املدى �آدال( ..كجراي) ترمن للرتاب
وللبطولة ولوجه كل احلبيبات
الزاحفات �إىل خيوط الفجر احلبيب.
كجراي �صوت الأر�ض ترابادور الثورة
...
�أغلى ما �أملك يا قلبي
مهر ًا لعيون احلرية
لبالدي يف درب الأحرار
تدك جدار الفا�شية
ماعاد كفاحك يا وطني_!
�صفحات ن�ضال من�سية !!!..
عندما ت�ؤمن ال�شعوب بق�ضاياها
وتلتف حول م�سارات ن�ضالها ،ومتهر
االر�ض الغالية والرتاب الطاهر
بدماءها و�أ�شالءها ،تنف�سح جماالت
هذا احلب ويتمدد الع�شق الثوري
وقد�سية املبد�أ ووهج الفكر احلر
لي�شمل كل القلوب العا�شقة للحرية
وال�شادية مل�ستقبل �إن�ساين م�رشق
حتر�سه روح الثورة ،وت�ضمه مهج
الثوار وانفعاالتهم و�إح�سا�ساتهم
الكبرية املتوقدة� .إرتريا (الثورة)
�إرتريا (التاريخ) �إرتريا (ال�شعب احلر
اجلريح)� ...أحبتها كل ال�شعوب احلرة
والقلوب الكرمية �إبان فرتات ن�ضالها
املرير ،ومقاومتها ال�رش�سة جلملة
قوى اال�ستعمار العاملي ،وبرزت
�أ�صوات ثورية وحناجر �إن�سانية كبرية
تغنت بهذا الن�ضال ،وغنت لهذا ال�شعب
املغوار :فهذا هو �شاعر �سوريا الكبري
(�سليمان العي�سى) ي�شدو للقمر امل�شع
يف غابات ارتريا ،ي�ؤان�س وي�سامر
ه�ؤالء الع�شاق الزاحفون من �سهل اىل
واد ،ومن تل اىل جبل .يبحثون عن
وطن �شارد و�ضفائر مع�شوقة اختفت
ذات يوم يف هذه الدجنة احلالكة،
وطوايا هذا الظالم الكثيف .فاختارت
هذه اجلميلة �أن ترك�ض ملء م�شاعرها
و�أحالمها واطيافها ،يف هذه الغابات

حتت �أ�ضواء االجنم والقمر ،يحفها
الع�شق املجنح وانفا�س ه�ؤالء
الع�شاق .
قال �شاعرنا العي�سى ممجد ًا ارتريا
وخملد ًا ن�ضال �شعبها الكبري:
�إرتريا يامعقل ال�صمود والكفاح
عهد على زنودنا لن نلقى ال�سالح
ياثورة ت�سري ملجدها الكبري
املجد لل�شعب الذي يعانق اخلطر
املجد للثوار يف ال�سهول واجلبال
تدك �رصح الظلم بالكفاح
بالرجال..
�إنه االح�سا�س العارم بالكفاح
املفرطة
واحل�سا�سية
والثورة
،وال�شعور البليغ بكفاح ثورة
،و�أنات �شعب و�صموده وا�ستب�ساله
،وهو ي�سري رافع الر�أ�س �شاخم ًا
اليطاطئ ر�أ�سه ابد ًا� ،إالحني ي�سقط
�شهيد ًا يف تراب ار�ضه التي يهواها من
�أعمق �أعماقه .مل يتوقف (العي�سى)

بطيفه ال�شعرى وتخيالته ونب�ؤاته
الكبرية ،لقد توغل يف احلب والطيف
والنب�ؤات �أبعاد ًا كبرية ،وم�سافات
المتناهية لتنفتح �أمامه مدارات االمل
،وحلظة االنت�صار املده�شة التي
تعقب هذا الن�ضال القا�سى والكفاح
املرير ،وحترير ارتريا القادم حتم ًا
عرب اال�ست�شهاد وج�سور الت�ضحيات
والبذل والفداء....
يا�شعبنا املجيد
�سال�سل احلديد تقطعت
فانه�ض وعانق راية الظفر
�إرتريا يا �أر�ضنا اخل�رضاء ياوطن
�شبابنا  ..دما�ؤنا� ..أرواحنا الثمن
البد �أن تعود
حمرر ًا تعود
وت�ضحك احلياة لل�شعب الذي
انت�رص..
�إرتريا  ...ما �أ�سعدها من �أر�ض
وفداء
،وما �أنبلها من ثورة وتاريخ
ً
وان�سان .
حني تلهم ال�شعراء والثوار والأحرار
ق�صائد كوهج النور والر�صا�ص
والبارود ...التحية لهذا ال�صوت
(املتفرد العا�شق)  ..وارتريا تت�أهب
لالحتفال بعيد ا�ستقاللها ال�ساد�س
والع�رشين.
�إرتريا التي تنب�أ لها بالن�رص
ومعانقة رايات الظفر ول�شعبها بفرحة
ورد الله االبت�سامة الربئية
االنت�صار ّ
يف وجوه و�شيوخ ون�ساء �سوريا وهم
حائرون حتت مطر الر�صا�ص ووابل
النار الع�شوائى ،الذي ينهمر على
ر�ؤو�سهم من كل �صوب ومكان با�سم
(الربيع) هذا الربيع احلارق اخلانق
احلاقد ،الذي مزق دول املنطقة
وحرق �أر�ضها و�شعوبها وان�سانها
الطيب امل�سامل  .وكما متنى �شاعرنا
يف ق�صيدته الرائعة �أن تعود �إرتريا
حمررة ومظفرة ن�أمل من كل اعماقنا
�أن تعود اىل (�سوريا) ن�سائم ال�سالم
واحلرية وان حتلق يف ف�ضاءها
الع�صافري واحلمام وي�سكت �صوت

الر�صا�ص والقذائف اىل االبد...
تعددت اال�صوات وتنا�سلت الق�صائد
واملالحم يف ع�شق ارتريا وثورتها
،فهذا �صوت �شاب عا�شق ينطلق من
جامعة اخلرطوم �شاب �سودانى يف
بواكري ابداعه ،احتلت الق�صيدة
االرترية الثورية حيز ًا كبري ًا يف
ديوانه ال�شعرى ،معترب ًا ارتريا
وطنه وثورتها ثورته وق�ضيتها
ق�ضيته ،و�سعى بكل طاقاته وقواه
يف ا�ستقطاب املثقفني ال�سودانيني
لاللتفاف حول ق�ضية ارتريا يف
غمرة هذا الن�ضال ،والن�شاط الثوري
اجلاد.
جادت قريحته بق�صيدة وطنية
غاية يف اجلمال واحلما�سة والتدفق،
لت�صبح فيما بعد ن�شيد ًا ثوري ًا ومزمور ًا
ن�ضالي ًا خالد ًا ،جرى على �أل�سنة
الأجيال ومدوي ًا يف خواطر ال�شعبني
ال�شقيقني يف ارتريا وال�سودان ...
�إرتريا ياجارة البحر
من �أجل عينيك اجلميلتني
من �أجل عينيك احلزينتني
ي�أتى زحفنا
ي�أتى زحفنا
من اقد�س الدروب...
(التجانى ح�سني دفع ال�سيد)..
بق�صيدته الرائعة هذه و�سائر الق�صائد
التي نظمها يف ع�شقه املربح ،وهواه
الدفني لهذا ال�شعب وثورته الكبرية.
دخل �شاعرنا اىل ديوان االدب االرترى
الثوري من �أو�سع �صفحاته وابوابه،
وا�صبح �صوت ًا ارتريا حر ًا .وقف
�شاعرنا بروحه احلرة الطليقة على
�شاطئ البحر حمدق ًا �إىل ال�شعاع
الزاهى املوزع بني ال�شط�آن وامواج
البحر ،و�أجنحة النوار�س وا�رشعه
املراكب امل�سافرة .هذا ال�شعاع
اخلالد من هذه املنارة ال�سامقة
وامل�شعة الذي ظل ذاك (اجلنوب)
يحلم بخيط واحد من �شعاعه وح�شد
له اجليو�ش ون�سج امل�ؤامرات مع
القا�صى واملدانى ل�رسقة هذا ال�شعاع
،وحتويل جمرى هذا البحر وهدير
�أمواجه .وقفت اريرتيا وحدها امام
كل الأعا�صري املدمرة متم�سكة بحقها
،م�ستم�سكة مببده�أ وفكرها الثورى
وطرحها اجلماهريى ،وحلمها االزىل
يف احلرية واالنت�صار...
ِ
الزلت يف دفاترى ق�صيدة
ويف ظالل �أعينى ك�شمعة جديدة
يا �أنت
يا�ضحية احلروب...
ياوحيدة...
�إن �ساعة الفرح وحلظة االنت�صار
التي طلق لها ال�شعب كل �سبل الراحة
،واجته اىل اخلنادق واجلبال �شباب ًا
ورجا ًال ون�ساء .هذه اللحظة الرائعة
مثلم ًا كانت حتول على فوهات املدافع
والبنادق ،وجرح ال�شهيد ،كانت
حتلق وت�سافر كاجنحة الع�صافري يف
خواطر ال�شعراء وحناجر املبدعني:
ياوطن الأبطال
يا �أر�ض بالدي
ابذر نف�سى فيك
�أفتح �أبعاد ًا �أخرى للجرح
�أعتنق الب�سمة بد ًا �آخر
ً
�سنبلة� ..أو حم�ض كتابه
قنبلة ...
فيها �أعلن ميالدي...
التحية لل�صوتني الثوريني احلرين
(العي�سى – والتجاين)  ...وكل
اال�صوات الكبرية العالية التي تغنت
(بارتريا) و(لإرتريا)  ...واىل �أزاهري
فرح �أخرى وب�شائر ن�رصٍ يف ا�صوات
�شعرية �أخرى.....
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جاي ماكاينارناي
ا�ستنكار "لإهانة" احل�ضارة امل�صرية بتمثال "�شامبليون"
ا�ستنفار �أمني يف الربملان امل�صري ب�سبب عادل �إمام "ملك نيويورك"
وجيل الثمانينات
ودونالد ترامب

�أثار نحت الفرن�سيني لتمثال "�شامبليون"
وهو ي�ضع �إحدى قدميه على ر�أ�س متثال �أحد
ملوك الفراعنة ،ا�ستنكارا من قبل النقابة
امل�ستقلة للعاملني بالآثار منذ �سنتني،
وها هو امل�شهد يتكرر مرة �أخرى.
و�أكدت النقابة من خالل بيان نُ �رش
اخلمي�س املا�ضي� ،أن "هذا العمل ي�سيء
�إىل احل�ضارة امل�رصية والتاريخ امل�رصي
ويظهر الأفكار امليتة لدى
امل�رشفُ ،
الغرب جتاه نظرتهم لل�شعوب العربية
ومعنى احلرية لديهم".
وطالب البيان احلكومة الفرن�سية
ب�رضورة اتخاذ الإجراءات الالزمة ،من

�أجل �إزالة هذا العمل امل�شني ،و�إال
�ستقوم النقابة بدعوة جميع الفنانني
الت�شكيليني واملوهوبني يف م�رص،
ل�صناعة �آالف التماثيل التي لن تكون
�أقل احتقارا وغ�ضبا من هذا العمل،
مع و�ضعه يف كل ميادين م�رص ،و�أمام
ال�سفارة الفرن�سية.
و�شدد البيان ال�صادر على "�رضورة
�إ�صدار وزارة الآثار قرارا بوقف جميع
البعثات الفرن�سية ،التي تعمل يف
م�رص مبجال حفر الآثار ،وكذلك منع دخولهم م�رص �إىل حني �صدور اعتذار
ر�سمي مع �إزالة هذا التمثال نهائيا".
وطالبت النقابة امل�ستقلة للعاملني بالآثار ،ب�رضورة �إزالة �أ�سماء
ال�شوارع وامليادين يف كل مكان مب�رص ،التي حتمل �أ�سماء الفرن�سيني،
وذلك ردا على ه�ؤالء املتطرفني.
اجلدير بالذكر� ،أن الن�سخة الأوىل من هذا التمثال املهني للح�ضارة
امل�رصيةُ ،و�ضعت يف فناء �إحدى الكليات يف فرن�سا "college de
 ،"franceوهو ميثل جون فران�سوا �شامبليون ،العامل الفرن�سي الذي فك
رموز اللغة امل�رصية القدمية ،بعد ا�ستعانته بحجر ر�شيد الذي اكتُ�شف
�أثناء احلملة الفرن�سية على م�رص.

�شهد حميط الربملان امل�رصي،
ال�سبت املا�ضي  ،حالة من
اال�ستنفار الأمني داخل وخارج
�أروقته ،ب�سبب الفنان عادل �إمام
والفنانة هالة �صدقي ،اللذين
رصا،
و�صال مقر املجل�س ع� ً
لت�صوير عدد من م�شاهد امل�سل�سل
اجلديد “عفاريت عديل عالم”
املقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان
املقبل.
وت�سبب وجود الزعيم وبع�ض
الفنانني املقرر و�صولهم ملقر
الربملان ،يف تغيري م�سار بع�ض
الطرق املجاورة للمجل�س ،لت�أمني
مقره وغلق الأبواب اجلانبية وال�سماح
بالدخول واخلروج من بابني فقط
�ضمن �أبوابه ال�سبعة.
وا�ستقبل الزعيم بحرارة من قبل
العاملني بالربملان ،حيث جل�س يف
القاعة املخ�ص�صة ال�ستقبال ال�ضيوف
واجلل�سات اخلا�صة بال�صحفيني
ا�ستعدا ًدا للت�صوير ،و�سط ت�سا�ؤالت
ماديا من
عن مدى ا�ستفادة الربملان
ً
ت�صوير م�شاهد امل�سل�سل.
و�أكد م�صدر برملاين يف ت�رصيحات
لـ “�إرم نيوز” �أن الربملان مل ي�ستفد

ماديا من عملية الت�صوير ،حيث
ً
يحظر ت�أجري قاعة املجل�س لأي
واحرتاما
تقديرا
�سبب �أو غر�ض،
ً
ً
لل�شعب ونوابه الذين ميثلونه يف هذا
املكان.
و�أ�ضاف �أن �أمن الربملان وافق
على ت�صوير بع�ض امل�شاهد داخل
املجل�س يف يوم واحد فقط ،لعدم
تعطيل اجلل�سات التي غال ًبا ما تبد�أ
من الأحد حتى اخلمي�س ب�شكل �شبه
�أ�سبوعي.
يذكر �أن امل�سل�سل من ت�أليف يو�سف
معاطي و�إخراج رامي �إمام ،ويج�سد
عادل �إمام �شخ�صية حتمل ا�سم
عديل عالم و�سط �أحداث عن الدجل
وال�شعوذة.

مغن بلغاري من �أ�صل رو�سي يف �صدارة
املر�شحني للفوز بـ "يوروفيجن"-2017

املغنية بيون�سيه جتدد اخل�صومة حول ا�سم ابنتها

خ�رست املغنية الأمريكية بيون�سيه الق�ضية التي رفعتها على �رشكة
لتنظيم احلفالت و املنا�سبات ،ب�سبب حملها ال�سم ابنتها “بلوا �إيفي”،
رغم �أنها املرة الثانية التي تقا�ضي ال�رشكة نف�سها ولنف�س ال�سبب،
بعدما ان�ضم �إليها الوالد “جي زي” حلماية ا�سم “بلوا �إيفي كارتر”.
واعتربت ال�رشكة ،ح�سب موقع � ، TMZأن بيون�سيه وزوجها يريدان
،خ�صو�صا �أن ال�رشكة حتمل ا�سم “بلوا يفي كو” قبل �أن
الن�صب عليهما
ً
تولد ابنة املغنية بـ � 3سنوات� ،إ�ضافة �إىل كون خ�صميهما ال ي�سعيان فقط
�إىل الربح من �أي �شيء ،و�إمنا يحر�صان على منع الآخرين من اال�ستفادة.
و�سبق لبيون�سيه �أن تقدمت مطلع هذا العام بطلب للعدالة لت�سجيل
حقوقها على ا�سم ابنتها البالغة من العمر � 5سنوات (وك�أنها عالمة
جتارية) ،ملنع ا�ستغالله يف بيع �أية منتوجات ،كاملاكياج �أو �ألعاب
الفيديو التي حتمل على الهواتف.

احتل املغني البلغاري ،رو�سي الأ�صل ،كري�ستيان كو�ستوف ،املرتبة
الثانية يف ت�صنيف مكاتب املراهنات لنيل جائزة م�سابقة "يوروفيجن"-2017
التلفزيونية للأغنية الأوروبية.
وقالت �صحيفة " "Lifeالرو�سية �إن كو�ستوف البالغ من العمر  17عاما،
والذي �أطلق عليه لقب "حتية من رو�سيا" ،ولد يف العا�صمة الرو�سية العام
 ،2000ودر�س يف ا�ستوديو "نيبو�سيدي" ،و�شارك العام  2013يف م�سابقة قناة
التلفزيون الرو�سية الأوىل "�صوت الأطفال" ،حيث اختاره املغني الرو�سي
املعروف ،دميا بيالن ،ليغني �ضمن فريقه.
وتر�شح كو�ستوف �إىل الدور النهائي يف امل�سابقة ،ثم انتقل �إىل بلغاريا مع
والديه.
وقالت بع�ض و�سائل الإعالم الأوروبية �إن ح�صول املغني كو�ستوف على املرتبة
الأوىل يف "يوروفيجن� "-2017سين�رش الفرح يف رو�سيا ،لأنه من املرجح �أن
ي�شكر بالده يف كلمة �سيلقيها يف ختام امل�سابقة ،لذلك �أطلق عليه ال�صحفيون
لقب "حتية من رو�سيا".
يذكر �أن املغني كو�ستوف �سيقدم �أغنية بعنوان " "Beautiful messيف م�سابقة
"يوروفيجن ،"-2017التي �ستقام يف العا�صمة الأوكرانية كييف.
يذكر �أن املغنية ،يوليا �سامويلوفا ،كانت �ستمثل رو�سيا يف امل�سابقة من
خالل �أغنيتها "� ،"Flame Is Burningإال �أن املخابرات الأوكرانية فر�ضت
حظرا على دخولها �إىل �أوكرانيا مدة � 3أعوام ،وذلك لتقدميها عر�ضا غنائيا يف
القرم.

ينت�سب جيل ماكاينارناي
املولود عام � 1955إىل جيل
الكتاب الذين �رشعوا يف الربوز
�إنطالقا من مطلع الثمانيات من
القرن املا�ضي ،ليحظوا ب�شهرة
عاملية يف نهاية العقد املذكور.
وهو يلقب ب"ملك نيويورك" لأنه
متكن من خالل الروايات التي
ن�رشها على مدى الثالثني �سنة
املا�ضية من النفاذ �إىل �أ�رسار
هذه املدينة الفاتنة واملرعبة
يف نف�س الوقت.وب�سبب الرثوة
الهائلة التي متلكها زوجته،
و�أي�ضا ب�سبب املبيعات املرتفعة
لكتبه ،يعي�ش جاي ماكاينارناي
حياة مرتفهة للغاية ،م�ستقبال
يف بيته الفخم يف غرينويت�ش
فيالدج" ،م�شاهري الكتاب ،ورجال
الأعمال ،والفنانني ،واملخرجني
�إىل
الوافدين
ال�سينامائيني
نيويورك من جميع انحاء العامل.
وقد بد�أ جاي ماكاينارناي
م�سريته الأدبية يف مانهاتن
بنيويورك مطلع الثمانينات
من القرن املا�ضي .وعن ذلك
كتب يقول يف املجلد الأخري من
ثالثيته ،والذي حمل عنوان”:ال ّأيام
الهاربة"” :كانت مانهاتن تبدو
يرتددون قدميا على
للذين كانوا
ّ
مكتبتات ال�ضواحي ،والأقاليم،
كما لو �أنها اجلزيرة املبهجة
للآداب .نيويورك ،نيويورك...
حروفها تنب�سط على الأغلفة،
وكانت هي املدينة التي ت�أتي منها
الكتب واملجالت ،وفيها توجد كلّ
دور الن�رش ،ومقر "نيويوركر"،
�سدد
و"باري ريفيو" ،وفيها ّ
وكان جاي ماكاينارناي قد �أ�صدر
�أول رواية له عام  ،1984وكانت
بعنوان ”:يوميات طائر الليل".
وقد متكن من غنهائها يف ظرف �ستة
�أ�سابيع فقط .وبق�ضلها ح�صل على
جناح هائل مل يكن يتوفعه �أبدا.
ففي تلك الفرتة ،كان الأدب يعاين
�أزمة خطرية .وكان املنظرون
يتحدثون عن"موت الأدب" .مع
ذلك متكن هو و�أبناء جيله مثل
برا ايت�سن ايلي�س �صاحب�”:أمريكان
ب�سيكو" من �أن يعيدوا الإعتبار
لفن الرواية متاما مثلما فعل جاك
كريواك يف اخلم�سينات من القرن
املا�ضي.
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ق�ضايا تنموية
�صفحة �إ�سبوعية
تتناول م�سائل التنمية
امل�ستدامة مبحاورها املتنوعة .كما
�أنها متثل مر�آة تعك�س التطورات التي
ت�شهدها مفا�صل البنية التحتية يف جماالت
املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة البحرية
واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا
تهتم ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة
للإن�سان الإرتري وحفزه للم�شاركة
الفعالة يف م�سرية التنمية والتعمري
الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
االمني

متكني الأ�رس املحتاجة من �أجل بناء جمتمع �أقوى

�إن النهــو�ض بالأ�سرة يتطلب ب�شكـل �أ�سا�سي
�أن تعي�ش الأ�سـرة بجميـع مكـوناتـــها م�ستجدات
احلياة بكل تفا�صيلها ,والتي تفر�ض بال�ضرورة �إدخال
بع�ض التغريات الإيجابية من حيث املفاهيم والأ�ساليب
التي تن�سجم مع حاجاتها ومع التحديات التي تواجهها
 ,كمفاهيم ال�شراكة يف تلك الفر�ص التي يتيحها النمو
الإقت�صادي وو�سائل التمكني املتنوعة  .و�ضمن كل ذلك
تظل الأ�سرة العمود الفقري لأي جمتمع ،وبالتايل ف�إن
االهتمام بها وتنميتها هو اهتمام باملجتمع كله  ،وب�إعتبار
�أن �أفراد الأ�سرة هم �شركاء حياة وم�صري يف خمتلف
جماالت احلياة ف�إن ال�شعوب وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية و
ال�شعبية الر�شيدة ت�سعى دوم ًا �إىل توفري �سبل العي�ش
الكريــم للفرد والأ�سرة واملجتمع واالرتقاء بامل�ستوى
املعي�شي لأفراده عرب �سن خمتلف الت�شريعات الالزمة
و ال�ضرورية جنب ًا �إىل جنب �إر�ساء البنيات امل�ؤ�س�ساتية
للدولة و املجتمع .
�أ�صبحت ق�ضايا الأ�رسة حتتل موقع ًا متقدم ًا
يف �أجندة الأمم املتحدة منذ منت�صف ثمانينات
القرن الع�رشين ومنذ حينها تنامى الوعي
املجتمعي الدويل مب�شاكل الأ�رسة و حتدياتها
و �إحتياجاتها ,ف�ض ًال عن الو�سائل الفعالة
لتلبية تلك الإحتياجات بالإ�ضافة �إىل ال�سبل
و الو�سائل الأخرى املتوافرة لتح�سني و�ضع
الأ�رسة ورفاهها ولتكثيف التعاون
الدويل يف �إطار اجلهود الدولية املبذولة
للدفع بعجلة التقدم الإجتماعي و التنمية.
ولتكلل اجلهود الدولية ب�إعالن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ومبوجب قرارها رقم
237/47وال�صادر يف العام  1993م � ,أن يتم
الإحتفال ال�سنوي باليوم الدويل للأ�رس يف
اخلام�س ع�رش من مايو  ,على �أن ترتكز الأن�شطة
الرئي�سية للإحتفال على ال�صعد املحلية و
الوطنية والإقليمية على �أن ت�ساعد يف ذلك
م�ؤ�س�سات ومنظمات الأمم املتحدة  .ويهدف
هذا اليوم لت�سليط ال�ضوء على �أهمية الأ�رسة
يف املجتمع و دورها يف بناءه ,و�إىل تعزيز
امل�ساواة و تقا�سم كامل امل�س�ؤوليات املنزلية
وفر�ص العمل  .و ك�سائر الأيام
العاملية الأخرى ,ف�إن لليوم
تهد ف
العاملي برامج خا�صة
�إىل العمل من �أجل دعم
الأ�رس يف �أداء مهامهم .وقد
وجد �أن االحتفال بيوم
الأ�رسة العاملي مييل �إىل
تعزيز نقاط القوة الكامنة
يف الأ�رس ,مبا يف ذلك
قدرتها يف االعتماد
على الذات وحتفيز
الأن�شطة الذاتية .
ويركز جدول �أعمال
التنمية لعام 2030
على غنهاء الفقر
امل�شاركة
وتعزيز
يف الرفاه الإقت�صادي
والتنمية الإجتماعية
ورفاه الأفراد وحماية
البيئة  .وتظل الأ�رسة

حتم ًا يف مركز القلب من احلياة الإجتماعية
ل�ضمان رفاه �أفرادها وتعليم الأطفال وال�شباب
ومنحهم املهارات الإجتماعية الالزمة ف�ض ًال عن
رعاية الأطفال وامل�سنني .
وميكن لل�سيا�سات العامة القائمة على رعاية
الأ�رسة �أن ت�سهم يف حتقيق الهدفني  1و  5من
�أهداف التنمية امل�ستدامة  ,اللذان يت�صالن
ب�إنهاء الفقر واجلوع مبا ي�ضمن حياة �صحية
وتعزيز رفاه اجلميع يف كل الفئات العمرية ,
و�إتاحة فر�ص التعلم على �إمتداد العمر وحتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني .
عموم ًا حتتل �شئون الأ�رسة و�شجونها,
موقع ًا متقدم ًا يف �أجندة املجتمع الدويل
ً
خا�صة بعد تنامى وعيه مب�شاكلها و حتدياتها
ً
الفعالة
الو�سائل
عن
ال
ف�ض
إحتياجاتها,
و �
ّ
لتلبية تلك الإحتياجات وحت�سني و�ضع الأ�رسة
ورفاهها عرب تكثيف التعاون الدويل يف �إطار
اجلهود الدولية املبذولة للدفع بعجلة التقدم
الإجتماعي و التنمية  .فالتنمية تقوم على

الإن�سان وللإن�سان  ,وبهذا الفهم ف�إنها تعني
ً
حياة تت�سم
�إتاحة الفر�صة لل�شعوب ب�أن حتيا
بالقيمة مع متكينها من �إ�ستغالل طاقاتها
الكامنة و�إمكانيتها الب�رشية .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ من
الإبحار مع البع�ض من خال�صة الأهداف املن�شود
بلوغها �ضمن حمور تنمية ومتكني الأ�رسة كما
يراها اخلرباء يف هذا املجال :
 )1رفع امل�ستوى التنموي لأفراد الأ�رسة
ومتكينها من الو�صول �إىل حتقيق املتطلبات
وامل�شاركة الفاعلة يف �شئون حياتها الأ�رسية و
جمتمعها .
 )2العمل على تنمية ومتكني الأ�رسة العمانية
وذلك برفع امل�ستوى التنموي لأفرادها ومتكينها
من الو�صول �إىل حتقيق املتطلبات و امل�شاركة
الفاعلة يف �شئون حياتهم .
 )3ن�رش الوعي بني �أفراد املجتمع ويف خمتلف
�رشائحه وب�شتى جماالته ال�صحية واالجتماعية

والعلمية والعملية والدينية و الإقت�صادية و
التطوعية وغريها من املجاالت .
 )4العمل على االرتقاء مب�ستوى حياة الأ�رسة
ودعمها وتعزيز ارتباطها مع بيئتها وجمتمعها
وذلك من خالل تقدمي الربامج و الفعاليات
و الأن�شطة الهادفة التي تقدمها امل�ؤ�س�سات
املختلفة يف الدولة و املجتمع
 )5رفع كفاءة وقدرات وخربات الكوادر الفنية
والإدارية العاملة يف جمال تنمية ومتكني الأ�رسة
من خالل اقرتاح الدورات التدريبية والزيارات
امليدانية واال�ستطالعية للدول الرائدة يف جمال
تنمية ومتكني الأ�رسة
 )6تعزيز التما�سك والت�ضامن الأ�رسي بني
�أفراد املجتمع وذلك من خالل تنظيم مهرجانات
ولقاءات وور�ش عمل وندوات وحما�رضات ت�ضم
�أ�رس التمكني والأ�رس الأخرى يف املجتمع .
ولإنزال تلك الأهداف املن�شودة �ضمن حمور
تنمية ومتكني الأ�رسة يو�صي اخلرباء بتقدمي
العديد من اخلدمات التنموية  ,نذكر يف ال�سطور
التالية بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص:
� )1إقرتاح الت�رشيعات املتعلقة بالأ�رسة
 )2توعية املجتمع ب�أهمية دور الأ�رسة يف بناء
املجتمع بجميع املجاالت
 )3تكوين الآراء واالجتاهات االيجابية لأفراد
الأ�رسة جتاه املجتمع
� )4إعداد وتطوير قاعدة بيانات خمت�صة
بالق�ضايا املتعلقة بالأ�رسة
 )5تعميق القيم التنموية التي ت�سهم يف زيادة
م�شاركة �أفراد الأ�رسة
 )6زيادة وعي الأ�رسة ب�أهمية م�شاركة الأم
والزوجة والبنت يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي
للأ�رسة مع ظروفها الإجتماعية و �إحتياجاتها .
 )7اقرتاح الدرا�سات املعنية بالأ�رسة وتلك
املتعلقة ببع�ض الظواهر االجتماعية وامل�شاركة
يف تنفيذها
 )8تن�سيق اجلهود التنموية التي ت�سهم يف
تعزيز دور الأ�رسة يف العملية التنموية مبا
يرتقي باملجتمع و�أفراده
 )9متابعة تو�صيات امل�ؤمترات والندوات
واللقاءات املحلية والوطنية والإقليمية
والدولية ذات العالقة بتنمية ومتكني الأ�رسة .
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ً
بذلت الدولة جهودا حثيثة للنهو�ض بقطاع التعليم يف املديرية لإدراك �أهميته يف �إحداث التحول الإجتماعي املن�شود
برنامج جتميع القرى يف املديرية ي�سري ب�شكل جيد وهنالك بلدات �إنتع�شت بف�ضل هذا الربنامج

تبلغ م�ساحة مديرية جنوب دنكاليا  14745كيلومرت مربع ,حيث
ت�شكل قرابة ن�صف م�ساحة �إقليم جنوب البحر االحمر ويحدها من اجلنوب
ال�رشقي جمهورية جيبوتي ومن اجلنوب �أثيوبيا ومن جهة الغرب
مديرية و�سط دنكاليا كما لديها حدود بحرية مع اليمن ,ويبلغ عدد
�سكانها اكرث من  20الف ن�سمة يعتمدون يف ت�سيري حياتهم املعي�شية
يف الغالب على ممار�سة حرفتي الرعي و�صيد الأ�سماك ف�ض ًال عن مزاولة
االن�شطة التجارية على نطاق حمدود ,وتعترب هذه املديرية �أول بقعة
وط�أتها �أقدام امل�ستعمرين االوائل يف �إرتريا ,كما انها املنطقة التي
�شهدت خروج �آخر فلول العدو الأثيوبي وهي جترجر اذيال الهزمية
والعار يف ال�ساد�س والع�رشين من مايو 1991م� ,أ�ضف اىل ذلك ف�إن
مديرية جنوب دنكاليا حتت�ضن العديد من الآثار واملواقع التاريخية
ك�آثار �سلطنتي راحيتا وقريفو ,ومنطقة �سدوحا عيال التاريخية التي
عقد فيها امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي االول لقوات التحرير ال�شعبية – اجلناح
الأول .

حممود عبداهلل � -أبوكفاح
للتعرف على مديرية
جنوب دنكاليا عن قرب كنا
قد �إلتقينا مبدير املديرية
ال�سيد /عبده على دولبا,ف�إىل
م�ضابط احلوار :
علمنا ان �سكان هذه املديرية
ميار�سون حرفة زراعة املحا�صيل يف
بع�ض املناطق بخالف الت�صور الذي
كان ي�ضعه النا�س عن هذه املنطقة
التي ظلوا ي�صفونها بال�صحراوية
والغري قابلة للزراعة؟ حدثنا قلي ًال
عن هذا الأمر؟
�صحيح ان النا�س ظلوا
يعتقدون بان مديرية جنوب
دنكاليا منطقة �صحراوية
قاحلة غري �صاحلة للزراعة
,ولكن الأيام �أثبتت عك�س
ذلك ,فاملديرية بها ب�ساتني
�صغرية يف راحيتا و�آبو و وادي
والتي تزرع فيها حما�صيل
البامبي والطماطم وال�شطة
وهنالك م�رشوع زراعي رائد
يف املنطقة تتبناه الدولة
ولكن يف�ضل ان نتحدث عنه
بعد ان يرى النور.
كيف توجد حالة قطعان الرثوة
احليوانية باملديرية؟
املديرية بها اعداد مقدرة
من ال�ض�أن واملاعز التي
ت�أتي يف املقدمة من حيث
العدد تليها الإبل ومن ثم
الأبقار حيث ميار�س غالبية
ال�سكان حرفة الرعي ك�إحدى
الأن�شطة املهمة يف ت�سيري
حياتهم املعي�شية.
وماذا عن الغطاء ال�شجري
واحليوانات الربية باملديرية؟
مديرية جنوب دنكاليا
تنفرد ب�إحت�ضانها مناطق
جبلية �شاهقة كجبل مو�سى
علي وراملو"�سريارو" -والتي
ي�سودها مناخ املرتفعات
وتعترب هذه املناطق غنية
بالأ�شجار والغابات ,حيث
توجد بها حممية "معابلى"
الغنية ب�أ�شجار املرتفعات.

�أ�ضف اىل ذلك املديرية
غنية ب�أ�شجار الدوم املنت�رشة
من منطقة كيلوما وحتى
حر�سيلى وكذلك من بيلول
برع�سوىل وغريها
وحتى
,كما توجد ا�شجار البلح يف
منطقة دبعو .
لي�س هذا فح�سب فهنالك عدد
من الأ�شجار التي مت �إدخالها
اىل املديرية م�ؤخر ًا بوا�سطة
وزارة الزراعة وتوجد الآن
يف و�ضع جيد ال�سيما وان
�سكان املديرية لديهم اهتمام
خا�ص بالأ�شجار والعناية
بها.
الربية
�أما احليوانات
املوجودة يف املديرية فتتمثل
يف الغزالن والنعام والثعالب
والذئاب .
هذه املديرية كما نعلم غنية باملوارد
ال�سياحية,ياحبذا لو اطلعت القارئ
الكرمي على اهم املوارد ال�سياحية
التي تزخر بها املديرية ؟
مديرية جنوب دنكاليا
كما ذكرت غنية باملوارد
ال�سياحية ك�آثار راحيتا,
وقريفو ,ومنطقة �سدوحا
عيال التي �شهدت امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي لقوات التحرير
ال�شعبية – اجلناح الأول,
وهنالك برنامج مو�ضوع
لتوثيق هذه الآثار وحفظها
�,أ�ضف اىل ذلك متتلك املديرية
�أ�شجار خمتلفة الأنواع وجذر
و�شواطئ نظيفة وطيور وكذلك
بقايا براكني ثائرة يف منطقة
�سريورا والتي تعد جميعها
جاذبة لل�سياح.
كيف توجد حالة اخلدمات
الإجتماعية باملديرية ؟
توجد مبديرية جنوب
دنكاليا التي ظلت حمرومة
من اخلدمات التعليمية �إبان
العهود الإ�ستعمارية ,يف
الوقت احلا�رض قرابة 15
م�ؤ�س�سة تعليمية موزعة يف
كافة ارجاءها.
فقدبذلت الدولة جهود ًا

ال�سيد /عبده على دولبا
حثيثة للنهو�ض بهذا القطاع
�إدراك ًا منها الهمية التعليم
يف �إحداث التحول الإجتماعي
او�ساط
يف
املطلوب
املواطنني و�ضمان العدالة
توفر
الإجتماعية,حيث
املديرية يف الغالب الإعا�شة
لأبناء الرعاة �أثناءتلقيهم
الدرا�سة يف املدار�س كما
تتيح فر�صة التعليم امل�سائي
ملن فاتهم التعليم يف ال�سن
 ,وقد حققنا
القانونية
منذ التحرير وحتى يومنا
هذا العديد من الإجنازات
يف هذا امل�ضمار ال�سيما يف
زيادة امل�شاركة يف التعليم
وذلك بالتعاون مع فرع
وزارة التعليم والإحتادات
الوطنية كال�شباب والطلبة
واملر�أة ,فالتعليم كما نعلم
هو ال�سبيل الوحيد ملحاربة
اجلهل والتخلف,وبه تبنى
االمم واحل�ضارات وبالتايل
اهتمامنا به ي�أتي يف االولوية
و�أملنا كبري ان ي�ستفيد
املواطنون من الفر�ص التي
اتاحتها لهم الدولة يف هذا
املجال .
وماذا عن م�شاركة الإناث يف
التعليم؟
م�شاركة الإناث يف العملية
التعليمية مل تكن بامل�ستوى
املطلوب ولكن الو�ضع قد
حت�سن الآن بف�ضل اجلهود
التي بذلت يف جمال حماربة
العادات ال�ضارة التي ت�ؤدي
اىل مقاطعة الإناث للدرا�سة
كزواج القا�رصات,واملنا كبري
ان تزداد هذه امل�شاركة يف
امل�ستقبل القريب بن�سبة اكرب
من خالل ت�ضافر اجلهود.
كيف توجد حالة اخلدمات ال�صحية
مبديرية جنوب دنكاليا؟
كانت اخلدمات ال�صحية يف
مديرية جنوب دنكاليا متدنية
للغاية يف فرتة الإ�ستعمار
وقد ظلت حمرومة من املرافق

ال�صحية �إذا �إ�ستثنينا العيادات
الثالث التي كانت موجودة
يف كل من بيلول وراحيتا
و�آبو,ولكن يف هذا الوقت
يوجد باملديرية �ست مرافق
�صحية تقدم خدمات �صحية
مبايف
ناجزة للمواطنني
ذلك خدمات رعاية االمومة
والطفولة ومتابعة احلوامل
,لي�س هذا فح�سب فاملديرية
بها ممر�ضني يتنقلون يف
القرى واالرياف النائية
لتقدمي اخلدمات ال�صحية
للمواطنني  ,وبف�ضل هذه
اجلهود �إ�ستطعنا ان نحد من
ن�سبة الوفيات يف االمهات
�أثناء الوالدة والذي كان
هاج�س ًا يورقنا يف املا�ضي.
ولإ�سعاف احلاالت الطارئة
لدينا عربتي �إ�سعاف يف
املديرية تلعب دور ًا كبري ًا يف
خدمة املواطنني .
كيف تقيم اجلهود املبذولة ملحاربة
العادات ال�ضارة يف املجتمع؟
بذلت جهود مقدرة خالل
�سنوات الإ�ستقالل املا�ضية
ملحاربة العادات ال�ضارة
التي كان لها جذور عميقة
يف املجتمع كختان الإناث
وذلك
وال�شعوذة وغريها
من خالل اللجان التي قمنا
بتكوينها يف كل �ضاحية
ملحاربة هذه الظواهر ,وقد
�ساهم ذلك يف التخل�ص من
هذه العادات ب�شكل �شبه تام
عرب �إحداث حتوالت �إيجابية
يف مفاهيم النا�س ومما يجدر
ذكره هنا اننا يف الفرتة
املا�ضية كنا قد اجرينا
منتدى يف بيلول حتت �شعار
ال خلتان الإناث �شاركت فيه
كل فعاليات املجتمع كما
�سرينا م�سرية هادرة رافعني
هذا ال�شعار.ونحن على ثقة
ب�أننا �سنعلن يوم ًا ما عن
�إندحار هذه العادات ال�ضارة
و�إختفاءها ب�شكل كلي من

او�ساط جمتمع املديرية .
وماذا عن خدمة املوا�صالت
والإت�صاالت باملديرية؟
كانت املديرية يف املا�ضي
ترتبط فقط بطريق يربطها
بجيبوتي وطريق �آخر ب�أثيوبيا
عرب جبهة بوري ولكن الآن
تزخر املديرية بعدد كبري
من الطرق التي تربط قرى
وبلدات ومدن املديرية
ببع�ضها البع�ض واملديريات
الأخرى بالإ�ضافة اىل الطريق
الرئي�سي الذي يربط املديرية
بالعا�صمة �أ�سمرا .
اما يف جمال الإت�صاالت ف�إن
ال�ضواحي التي تتمتع بخدمة
�إت�صال هاتف نقال جيدة هي
�ضاحية برع�سويل واجزاء من
بيلول,حر�سيلى � ,آبو ,كليمة,
و�أملنا كبري يف �أن حت�صل بقية
املناطق على هذه اخلدمة حتى
يتوا�صلوا �إجتماعي ًا مع ذويهم
وي�ستفيدوا منها �أي�ض ًا يف
ت�سيري ن�شاطاتهم الإقت�صادية
كما ينبغي .
كيف توجد حالة خدمات ال�شرب
النقية باملديرية ؟
كل �ضواحي املديرية تتمتع
بخدمات مياه �رشب نقية
بالطاقة ال�شم�سية
تعمل
ب�إ�ستثناء �ضواحي �سدوحا
عيال  ,اروبي,وبرع�سويل التي
التزال م�شكلتها قائمة ,ويبلغ
عدد حمطات توزيع املياه
التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية
يف املديرية  16حمطة تقدم
خدماتها للمواطنني على اكل
وجه.
كيف ي�سري برناج جتميع القرى يف
مديرية جنوب دنكاليا؟
برنامج جتميع القرى يف
املديرية ي�سري كما ينبغي
وهنالك بلدات �إنتع�شت ب�شكل
كبري بف�ضل هذا الربنامج كبلدة
بيلول  ,وادي �,أبي كيلوما ,
دباي�سيما وغريها ,ولدينا
خطة لإن�شاء عدد من التجمعات
ال�سكنية حول امل�رشوعات
الزراعية ال�صغرية التي نعمل
على �إن�شاءها وتنميتها يف
املديرية .
يف نهاية هذا اللقاء ,ماهي الر�سالة
التي تود ان توجهها اىل املواطنني
ونحن على �أعتاب الإحتفال بالذكرى
ال�ساد�سة والع�شرين للإ�ستقالل؟
اهنئي ال�شعب الإرتري
يف الداخل واخلارج بذكرى
�إ�ستقاللنا املجيد الذي
حتقق ببذل كل ماهو غايل
ونفي�س,وادعو ال�شعب للمزيد
من العمل حتى نحقق الأهداف
املن�شودة.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

مع قرب �إنتهاء الدوري الإجنليزي املمتاز

مع و�ضعه قدم ًا على من�صة
التتويج بالليجا

�أر�سنال يكت�سح �ستوك �سيتي ويعقد �صراع الت�أهل لدوري الأبطال
ريال مدريد ي�سحق �إ�شبيلية
وت�أكد هبوط هال �سيتي للدرجة الأوىل
و�سواريز يقدم هدية لرب�شلونة

�إحتدم ال�رصاع على املراكز امل�ؤهلة
لدوري الأبطال يف املو�سم املقبل
بالربميريليج ،بعدما دك �أر�سنال �شباك
م�ضيفه �ستوك �سيتي ب�أربعة �أهداف
مقابل واحد ال�سبت املا�ضي ،على ملعب
"بريطانيا �ستاديوم"،
يف �إطار مواجهات
اجلولة  37من الدوري
الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم� .أنهى
"اجلانرز" ال�شوط الأول
متقدمني يف النتيجة
بالهدف الذي �أحرزه
املهاجم الفرن�سي،
�أوليفييه جريو ،قبل
النهاية بثالث دقائق.
ويف ال�شوط الثاين،
عزز النجم الأملاين،
م�سعود �أوزيل ،من
تقدم الفريق اللندين
الثاين
بالهدف
يف الدقيقة  .55وذلل �أ�صحاب الأر�ض
الفارق يف الدقيقة  ،67عرب املهاجم بيرت
كراوت�ش .وهبط فريق هال �سيتي ر�سميا
لدوري الدرجة الأوىل الإجنليزي ،بعد
خ�سارته القا�سية �أمام م�ضيفه كري�ستال
باال�س � ،0-4أول �أم�س الأحد حيث عاد
هال �سيتي لدوري الدرجة الأوىل ،بعد
مو�سم واحد من ال�صعود للدوري املمتاز،
حيث ان�ضم �إىل �سندرالند وميدلزبره يف
رحلة الهبوط .ويحتل هال �سيتي املركز
الثامن ع�رش (الثالث من القاع) بر�صيد 34
نقطة ،بفارق �أربع نقاط عن املركز ال�سابع
ع�رش الذي يحتله �سوانزي �سيتي قبل جولة
واحدة من نهاية املو�سم .وكان �سوانزي
�سيتي قد فاز على م�ضيفه �سندرالند ،2-0
ال�سبت املا�ضي ،قبل �أن يت�أكد ر�سميا بقاء
الفريق يف الدوري املمتاز عقب هزمية هال
�سيتي .وا�ستعاد ت�شيل�سي ،لقب الدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم� ،إثر فوزه
على و�ست بروميت�ش  1-0يف اجلولة قبل
الأخرية من عمر امل�سابقة اجلمعة املا�ضي،
و�سط ت�ألق وا�ضح لت�شكيلة املدرب
الإيطايل �أنطونيو كونتي ،الذي �أوجد عامل
اال�ستقرار الفني هذا املو�سم ،م�ستفيدا

من غياب الفريق عن املناف�سات القارية.
وانتزع �إيفرتون فوزا �صعبا من �ضيفه
واتفورد � / 1صفر خالل املباراة التي
جمعتهما حيث يدين �إيفرتون بالف�ضل يف
هذا الفوز لالعبه رو�س باركلي الذي �سجل

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  56من
عمر املباراة .ورفع �إيفرتون ر�صيده �إىل
 61نقطة يف املركز ال�سابع وتوقف ر�صيد
واتفورد عند  40نقطة يف املركز اخلام�س
ع�رش .واقرتب مان�ش�سرت �سيتي ،من �ضمان
امل�شاركة يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل ،بعدما تغلب على �ضيفه،
لي�سرت �سيتي 2-1 ،ال�سبت املا�ضي وجاء
الفوز �صعبا بالن�سبة ملان�ش�سرت �سيتي،
الذي تقدم �إىل املركز الثالث بر�صيد
 72نقطة ،بفارق نقطتني �أمام ليفربول
وتقدم مان�ش�سرت �سيتي ،بهدفني عن
طريق الإ�سباين دافيد �سيلفا ،والربازيلي
جابريال خي�سو�س (من ركلة جزاء) ،ثم
قل�ص الياباين� ،شينجي اوكازاكي ،الفارق
بهدف للي�سرت �سيتي قبل نهاية ال�شوط
الأول .ومن ناحية �أخرى ،تنف�س �سوانزي
�سيتي ال�صعداء ،ولو ب�شكل م�ؤقت ،بعدما
ابتعد قليلاً عن مناطق الهبوط ،بالفوز
الثمني الذي حققه على م�ضيفه �سندرالند،
الهابط للدرجة الأوىل ،بثنائية نظيفة ،على
ملعب "الأ�ضواء" ،جاءت ثنائية "ال�سوانز"
يف ال�شوط الأول ،وحملت توقيع كل من
املهاجم الإ�سباين ،فرناندو يورنتي،

وكايل نوتون ،يف الدقيقتني  9و 45على
الرتتيب .وبهذا االنت�صار يرتفع ر�صيد
�سوانزي للنقطة  38يف املركز ال�سابع
ع�رش ،ويبتعد م�ؤق ًتا بفارق  4نقاط عن
هال �سيتي ،الثامن ع�رش ،وحقق بورمنوث
انت�صارا ثمي ًنا على
ً
ح�ساب �ضيفه برينلي
بهدفني لواحد على
ملعب "فيتاليتي".
وعلى ال�صعيد ذاته،
عمق �ساوثهامبتون
من جراح ميدل�سربه،
الهابط للدرجة الأوىل،
بعدما �أ�سقطه يف
عقر داره بهدفني
مقابل واحد على
ملعب "ريفر�سايد
وو َّدع
�ستاديوم".
ملعب
توتنهام،
"وايت هارت لني"
طريقة،
ب�أف�ضل
عندما تغلَّب على �ضيفه مان�ش�سرت يونايتد
(� )2-1أول �أم�س الأحد ،حيث �أحرز هديف
توتنهام ،فيكتور وانياما ،بالدقيقة (،)6
وهاري كني يف الدقيقة ( ،)48فيما
�سجل واين روين هدف مان�ش�سرت يونايتد
الوحيد ،يف الدقيقة ( .)71ورفع توتنهام،
ر�صيده �إىل  80نقطة ،يف املركز الثاين،
بفارق  7نقاط عن ت�شيل�سي ،الذي ح�سم
اللقب بفوزه اجلمعة املا�ضي على و�ست
بروميت�ش �ألبيون (َّ � .)1-0أما مان�ش�سرت
فتجمد ر�صيده عند  65نقطة
يونايتد،
َّ
باملركز اخلام�س ،ليفقد �أمل املناف�سة
على مركز م�ؤهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل ،عن طريق الدوري
املحلي .وجنح نادي ليفربول ،يف التغلب
على م�ضيفه و�ست هام يونايتد ،برباعية
نظيفة ،على ا�ستاد لندن الأوملبي ،حيث
�سجل �أهداف املباراة� ،ستوريدج وكوتينيو
(هدفني) واوريجي يف الدقائق  35و56
و 61و 75على الرتتيب .وبهذا الفوز،
يرتقي ليفربول �إىل املركز الثالث بجدول
ترتيب الربمييريليج بر�صيد  73نقطة� ،أما
و�ست هام فتجمد ر�صيده عند  42نقطة يف
املركز الـ .12

يف �إطار مباريات الكالت�شيو الإيطايل

روما يقلب الطاولة على يوفنتو�س وي�ؤجل تتويجه

قلب نادي روما ت�أخره بهدف �إىل فوز
بثالثية على �ضيفه يوفنتو�س ،يف قمة
الكالت�شيو التي �أقيمت على امللعب
الأوليمبي بالعا�صمة الإيطالية،
ر�سميا
ليت�أجل تتويج البيانكونريي
ً
باللقب.
الفوز رفع ر�صيد روما �إىل 81
نقطة ،وا�ستعاد الفريق املركز الثاين
من نابويل ( 80نقطة) ،فيما توقف
ر�صيد يوفنتو�س عند  85نقطة قبل
جولتني من النهاية .وانتزع نابويل،

و�صافة الدوري الإيطايل ،م�ؤق ًتا،
بعدما اكت�سح م�ضيفه تورينو ()5-0
�أول �أم�س الأحد ،وتعر�ض �إمبويل،
خل�سارة ( )2-3من كالياري ،وهو
الأمر الذي قد يكلفه الكثري م�ستقبالً،
حيث �إن نف�س اجلولة �شهدت فوز
كروتوين على �أودينيزي ،بهدف
نظيف .من جهة �أخرى و�ضع جنوى،
نف�سه عر�ضة للعبة االحتماالت ،بعدما
خ�رس من م�ضيفه بالريمو (� ،)0-1سجله
اندريا ري�سبويل ( )13حيث جتمد عند

 33نقطة باملركز الـ ،16بفارق نقطة
عن �إمبويل ،واثنتني عن كروتوين.
وح�صد بي�سكارا ،املتذيل بـ 14نقطة،
خ�سارته الـ ،26هذا املو�سم على يد
م�ضيفه بولونيا ،بثالثة �أهداف لواحد.
وف�شل �سامبدوريا ،يف ا�ستغالل
تقدمه املبكر يف الدقيقة ()11
عرب فابيو كوالياريال ،على �ضيفه
كييفو فريونا ،حيث تعادل ال�ضيوف
( )46عن طريق روبريتو �إجنلي�سي.
وقاد املدرب الإيطايل جيان بيريو

تخطَّ ى ريال مدريد� ،أكرب عقبة يف
طريقه للتتويج بالدوري الإ�سباين لكرة
القدم هذا املو�سم ،بالفوز ( )4-1على
�ضيفه �إ�شبيلية� ،أول �أم�س الأحد ،على
ملعب "�سانتياجو برنابيو" باجلولة الـ37
من البطولة.
ورفع ريال مدريد ،ر�صيده �إىل 87
نقطة ،بفارق الأهداف خلف بر�شلونة
املت�صدر ،بعد الفوز على ال�س باملا�س
يف نف�س اليوم ،بنف�س النتيجة� ،إال �أن
الفريق امللكي لديه مباراة م�ؤجلة.
يف املقابل ،جتمد ر�صيد �إ�شبيلية ،عند
 69نقطة ،يف املركز الرابع.
�سجل �أهداف ريال مدريد ،نات�شو
َّ
فرينانديز بالدقيقة ( ،)10وكري�ستيانو
رونالدو "هدفني" بالدقيقتني (،23
 ،)78وتوين كرو�س بالدقيقة (،)84
فيما �أحرز يوفيتيت�ش ،هدف �إ�شبيلية
الوحيد بالدقيقة (.)49
رقما
من جانبه ،حقق فريق بر�شلونة
ً
ممي ًزا خالل مباراته �أمام ال�س باملا�س
مبلعب جران كناريا �أول �أم�س الأحد
وذكرت �شبكة "�سكاي �سبورت�س" �أن
الهدف الذي �سجله لوي�س �سواريز ،ومنح
التقدم للبار�سا بنتيجة  2-0هو رقم 50
للفريق الكتالوين مبالعب مناف�سيه يف
الليجا طوال املو�سم اجلاري .و�أ�شارت
أي�ضا �إىل �أن املهاجم الأوروجوياين،
� ً

وا�صل هوايته يف هز �شباك ال�س باملا�س
ب�إحراز � 6أهداف يف  4مباريات متتالية
بالدوري الإ�سباين املو�سم احلايل
واملا�ضي .كما رفع لوي�س �سواريز
ر�صيده �إىل  28هدفً ا �سجلها يف 34
مباراة بالدوري الإ�سباين.
ووا�صل ديبورتيفو �أالفي�س انتفا�ضته
يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم بالفوز
الثمني على �سيلتا فيجو � 1 / 3أول �أم�س
الأحد.
يف حني �ضمن �أتلتيكو مدريد البقاء
إيجابيا
يف املركز الثالث ،بعد تعادله �
ً
(� )1-1أمام م�ضيفه ريال بيتي�س،
وارتفع ر�صيد "الروخيبالنكو�س" �إىل
 75نقطة ،فيما ا�ستقر بيتي�س يف املركز
الـ 15بر�صيد  38نقطة .وفاز �سبورتنج
خيخون� ،أول �أم�س الأحد ،على م�ضيفه
�إيبار بهدف نظيف ،لكنه على الرغم من
هذا �سيهبط �إىل الدرجة الثانية ،بعد
تعادل ديبورتيفو الكورونيا مع �ضيفه
فياريال .بينما فاز فريق فالن�سيا ،على
م�ضيفه �إ�سبانيول ،بهدف نظيف ،وفاز
فريق �أو�سا�سونا على �ضيفه غرناطة،
بهدفني لهدف واحد ،يف املباراة التي
�أقيمت على ملعب �أل �سادار ،وتعادل
كل من �أتلتيك بيلباو �ضد ليجاني�س
بنتيجة ( ،)1-1وريال �سو�سيداد �ضد
ماالجا بنتيجة ( )2-2لكل منهما.

جا�سربيني فريق �أتالنتا لتحقيق �إجناز
ر�سميا �إىل
تاريخي بو�صول الفريق
ً
بطولة الدوري الأوروبي بعد ت�أمني
موقعه يف �أحد املراكز امل�ؤهلة للدوري
ا لأ و ر و بي
با لتعا د ل
�أمام م�ضيفه
ميالن ال�سبت
ا ملا �ضي
بنتيجة .1-1
ووا�صل �إنرت
ميالن نتائجه
املخيبة و�سقط
�أول �أم�س الأحد
�أمام �ضيفه
�سا �سو لو
( )1-2على

ملعب "جيوزيبي مياتزا" ليمنى
بهزميته الرابعة على التوايل يف
البطولة .يف حني تغلب فيورنتينا
على �ضيفه الت�سيو بنتيجة (.)2-3
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�أكد �سريه على خطى �شقيقه �سام�سوم كفلي ماريام

ت�سفيت كفلي ماريام ..وجه جديد يتوج بعر�ش ماراثون اال�ستقالل

عقب �سباق ملئ باملتغريات واملتقلبات ..
حقق العداء الفردي ت�سفيت كفلي ماريام لقب
ماراثون �أ�سمرا لعام 2017م  ،فيما كانت
العداءة كخوب ت�سفاقابر على قدر التحديات
بتحقيقها زمنا تخطى التوقعات ب�أ�شواط...
ت�سفيت وكخوب ي�ستقطبان االنظار
متجيداً للذكرى ال�ساد�سة والع�رشين لعيد
اال�ستقالل املجيد الرابع والع�رشين من
مايو  ،نظم �إ�ستحقاق "ماراثون ا�سمرا"
للعدو ب�شوارع العا�صمة ا�سمرا �أول �أم�س
االحد (  14من مايو )  ،وو�سط م�شاركة
متنوعة �ضمت الكبار وال�صغار.
وفتح االحتاد العام اللعاب القوى (اجلهة
املنظمة للحدث الذي يقام بانتظام
�سنويا)  ،فتح املجال �أمام م�شاركة ح�شود
كبرية من العدائني والعداءات من كافة
االعمار بتنظيمه �سباق للجماهري  ،ف�ضال
عن �سباق املحرتفني الذي جرى يف كال
اجلن�سني.
متام الثامنة �صباحا � ،أعطيت �شارة
االنطالق للمنا�سبة من خالل �سباق
ال�سيدات الذي �ضم ( )2عدائتني فقط
 ،يف �إ�شارة ملدى الرتاجع الذي يواكب
مناف�سات ال�سيدات والعمل الكبري
املنتظر وامل�أمول حتقيقه من �أجل �إعادة
الروح واحلياة اىل هذه الفئة.
كخوب ت�سفاقابر وبيتلهيم �أمانئيل
كن يف خط �إنطالقة ال�سباق مع ت�شجيع
وم�ؤازرة من �أ�رسة العاب القوى .
عقب ذلك توجهت االنظار اىل كوكبة
العدائني لفئة الرجال الذين بلغ عددهم
()  ،جعلوا ن�صب �أعينهم خلطف اللقب
والتتويج بعرو�سة بطوالت املاراثون
بالبالد  ،والتي يعطها زخما وت�رشيفا �أكرب
باعتبارها تقام على �رشف ذكرى عيد

احلرية واالنعتاق من براثن اال�ستعمار.
مبا�رشة بعد �إ�سدال ال�ستار عن �شارة
االنطالق  ،توجهت كوكبة العداءين من
�ساحة الفاحت من �سبتمرب �صوب منطقة
فوروبيا قبل �أن متر من �أمام م�سجد اخللفاء
الرا�شدين وفندق كرن وتعرب من قبالة
الق�رص الرئا�سي وقاعة كابيتول
لتنعطف مب�ست�شفى �أوروتا املرجعي
وت�سري عرب �شوارع مدر�سة البحراالحمر
اخللفية اىل مقربة ال�شهداء ومن ثم منطقة
�إ�سبي�س و�إندا جريمن على التوايل.
من هذه النقطة التي �إنعطفت فيها اىل
طريق العودة  ،كانت الكوكبة الكبرية
تتقل�ص �أعدادها �شيئا ف�شيئا وذلك
ب�سبب الإيقاع الكبري الذي كانت تنتهجه
 ،من خالل حتمل الثالثي مرهاوي خ�ستي
زوجنيل نقا�ش واليك�س مدهاين مهمة رفع
الن�سق ( ، )pace makerحتى الكيلومرت
اخلام�س والع�رشين.
ومل تهد�أ وترية ال�سباق بعد ذلك حتى
مع خروج �ضابطي االيقاع  ،لتنك�شف
�سيناريوهات ووقائع جديدة يف الدورة
الثانية من ال�سباق  ،فظلت ال�صدارة تتناقل
بني عدد من العدائني  ،اال �أن وقعت بني
يدي العداء ال�شاب فقادو قربزقي مبنطقة
قحاوتا و�صوال اىل �ضواحي م�شت�شفى
حليبت  ،ليجزم البع�ض ب�أن هذا ال�شاب
يحمل جينات عائلية للنجاح ت�شابه تلك
التي يحملها خاله العداء اال�سطوري (زرئي
�سناي تد�سي ).
بيد �أن الكيلومرتات املتبقية من ال�سباق
 ،حطمت هذه اال�ستنتاجات بعدما قلب
البطل املجتهد ب�صورة فردية ت�سفيت
كفلي ماريام الطاولة على اجلميع  ،ليتوج
باملركز االول ولقب البطولة عن جدارة

وا�ستحقاق.
ونق�ش االخ اال�صغر للعداء االوملبي
�سام�سوم كفلي ماريام �إ�سمه يف �سجالت
االبطال واملتوجني بلقب هذا ال�سباق ،
�إثر جناحه يف قطع ال�سباق البالغ طوله (42
كيلومرت)  ،يف ظرف زمني قدره (�ساعتني
و 20دقيقة و 57ثانية).
و�سجل العداء تخلي برهان ا�ستيفانو�س
من االقليم االو�سط توقيت زمني قدره
(�ساعتني و 21ثانية  36ثانية)  ،ليحقق
املركز الثاين وجائزة مالية تراوحت 30
الف نقفة .
بينما نال عداء االو�سط االخر فقادو
قربزقي املركز الثالث وهو الذي �أنهى
ال�سباق يف غ�ضون (�ساعتني و 23دقيقة
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و 25ثانية) ،ليقب�ض على جائزة مالية
بلغت  20الف نقفة.
وقدم االحتاد العام للقوى للفائزين
باملراكز الثالث االوىل  3 ،تذاكر طائرة
ممولة من اخلطوط اجلوية الرتكية.
وجاءت بقية املراكز امل�سجلة على النحو
التايل-:

املركز الرابع -:قالأب �سلمون �أو�سط
املركز اخلام�س -:طعمي هبتي �أو�سط
املركز ال�ساد�س -:نقا�سي بلظي او�سط
وعلى �ضوء هذه النتائج امل�سجلة  ،غرد
منتخب االقليم االو�سط وحيدا يف ال�صدارة
 ،لينال ك�أ�س البطولة للفرق.
ويف �سباق ال�سيدات  ،قطعت العداءة
كخوب ت�سفاقابر امل�سافة يف ظرف زمني
ناهز (�ساعتني و 51دقيقة و 52ثانية) ،
وهو �أف�ضل بكثري من التوقيت الذي كان
حدده االحتاد العام النهاء ال�سباق.
ويف معر�ض تعليقه على تتويجه االول
على هذا ال�صعيد � ،أكد العداء ت�سفيت
كفلي ماريام ب�أنه �إنتهج �أ�سلوب وخطة
تكتيكية فريدة ن �أجل مواجهة ال�ضغط
وااليقاع املرتفع لل�سباق الذي ت�سبب به
ظابطي االيقاع  ،م�ؤكدا فرحته الكبرية

بتحقيقه هذا االجناز .
لي�شري ب�أن الهدف االول الذي كان و�ضعه
قبيل ال�سباق متثل يف احللول بني الع�رشة
االوائل  ،لكن �سري جمريات ال�سباق مكنه
من حتقيق املبتغى والفوز باللقب الغايل
 ،دون �أن يخفي معاناته الكبرية من هبوب
الرياح العك�سية على امل�ضمار.

ويف ت�رصيحات لها عقب ال�سباق ل�صحيفة
ارتريا احلديثة  ،عربت العداءة كخوب
ت�سفاقابر عن ده�شتها لت�سجيلها هذا
الزمن املرتفع  ،خ�صو�صا وانها كانت
تخو�ض ال�سباق االول لها يف املاراثون
 ،قبل �أن ت�ؤكد رغبتها يف امل�ضي قدما
بخ�صو�ص امل�شاركة يف �سباقات املاراثون
ون�صف املاراثون على املدى القريب.
هذا و�شهد اال�ستحقاق يف خواتيمه
مرا�سم توزيع اجلوائز وامليداليات من
قبل مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي ووزير العمل والرعاية
االجتماعية كح�ساي قربهيويت وم�س�ؤول
اجلبهة ال�شعبية باالقليم االو�سط ال�سيد/
يو�سف �صائغ ووزيرة ال�سياحة ا�سكالو
منقريو�س.

يف وداعية "باجيو" البحراالحمر يوا�صل املطاردة بالدوري العا�صمي العداء قرماي قرب �سال�سي يفوز ب�سباق برين

على �صفيح �ساخن تتوا�صل مناف�سات
دوري الدرجة االوىل لكرة القدم
باالقليم االو�سط با�ستاد ا�سمرا الدويل
الذي �إحت�ضن يوم االحد  14مايو ثالث
مباريات هامة ومليئة باالثارة والندية
�ضمن اال�سبوع الثالث ع�رش.
عند الثانية ع�رش ظهرا � ،أفتتحت مواجهات
يوم االحد بلقاء عدولي�س وغرميه �رشكة
�سمبل على ر�سم ك�أ�س اال�ستقالل .
التعادل ال�سلبي الذي خيم على �أطوار
املباراة كانت نهايته عند الدقيقة
ال�ستعني  ،وفيما كان الفريقان يف طريق
الذهاب لركالت احل�سم الرتجيحية ،
حت�صل فريق �سمبل ل�رضبة جزاء �إنربى
لها مهاجمه عوت برهاين بنجاح ليقود
فريقه اىل الدور املقبل من البطولة.
�أما اللقاء الثاين الذي دار بني قزاباندا
وفريق �أخريا – �سالم على هام�ش اجلولة
الثالثة ع�رش من الدوري العا�صمي ،
فكان �شاهدا على ظاهرة مثرية لطاملا
�إنتظرتها اجلماهري ب�أحر من اجلمر.
فبعد ثالثة ع�رش جولة  ،هاهو املوعد قد
حان لظهور الهاتريك االول يف البطولة
العا�صمية وجاء عرب العب قزاباندا
(عبللوم تخلزقي ) الذي وقع على ثالثية
من االهداف يف املباراة التي �إنتهت بفوز
فريقه باربعة اهداف مقابل هدفني على
اخريا –�سالم.
و�أهدى الالعب هاكني عقباي اال�سبقية
التهديفية لفريقه اخريا بعد دقيقتني
فقط من �صافرة احلكم االوىل  ،قبل �أن
يرد عليه عبللوم تخلزقي بهدف التعادل
الذي جاء بحلول الدقيقة الثالثة ع�رش .
وقبل دقيقة واحدة من �إ�سدال ال�ستار
عن ال�شوط االول � ،ضاعف عري�س الليلة

فاز العداء الأرتري قرماي
قرب �سال�سي ب�سباق
برين
غرون
مل�سافة ع�رشة
�أميال � ،أي ما
�سقدر بحوايل
 16كيلومرتا
والذي
،
ا�ست�ضافته مدينة
برين ال�سوي�رسية.

جلائزة �أف�ضل العب
عبللوم تخلزقي الغلة التهديفية لقزاباندا ،
لكن �سعيد طعوم رف�ض اخلروج اىل بتقدم
قزاباندا بهدفني لهدف واحد  ،وذلك �إثر
�إدراكه التعادل يف االنفا�س االخرية .
ويف ال�شوط الثاين  ،توا�صلت االثارة
والندية بني الطرفني وكان قزاباندا االكرث
جناعة بت�سجيله هدفني جاء االول عرب العبه
املت�ألق عببلو تخلزقي يف الدقيقة اخلم�سني
 ،لي�ضيف برخت تولدي الهدف الرابع عند
الدقيقة اخلام�سة وال�ستني  ،لينتهي اللقاء
بفوز قزاباندا باربعة اهداف لهدفني.
وكان البحراالحمر و�سيتي �سنرت طرفا
املباراة الثالثة التي �إنطلقت عند الرابعة
ع�رصا  ،والتي �شهدت مرا�سم توديع
هداف البحراالحمر ف�صوم هيلي مكائيل
(باجيو) الذي �إنتقل للعب يف �صفوف نادي
املريغني ال�سوداين .
وقدم الفريق هدايا تذكاريا لهداف

املو�سم املا�ضي ف�صوم (باجيو)  ،عرفانا
و�إمتنانا ملاقدمه مع الفريق ال�سنوات
املا�ضية  ،خا�صة وانه كان يخو�ض �أخر
لقاء له ب�ألوان االحمر واالبي�ض.
ويف �أطوار املواجهة � ،إنتظرت اجلماهري
حتى الدقيقة قبل االخرية من الزمن
اال�صلي لتلحظ �أول �أهداف املباراة الذي
حمل ب�صمة العب فريق البحراالحمر يوهانا
تخالي بعد فا�صل مهاري يف منطقة اجلزاء
 ،قبل �أن ي�أتي �شام ف�سهاي وي�ضيف
الهدف الثاين وي�ؤمن �إنت�صار البحراالحمر
بثنائية مقابل ال�شئ  ،ويوا�صل مطاردته
للبحراالحمر حتى �إ�شعار �أخر.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
اليوم الثالثاء  ،باقامة مباراتني جتمع
االوىل بني �سقن للبناء وعداقاحمو�س ،
فيما تقام الثانية بني التحرير وم�صنع
البرية

وقد قطع العداء قرماي
ال�سباق
م�سافة
الذي نظم يف
الثالث ع�رش من
مايو اجلاري يف
 49دقيقة و25
ثانية لي�سجل
بذلك ك�أ�رسع عداء
يف ال�سباق.

يف الربميريليج

ت�شيل�سي وتوتنهام ي�سيطران على قائمة الرت�شيحات

ميلك كل من ت�شيل�سي وتوتنهام ،ثالثة
�أ�سماء يف قائمة ت�ضم ثمانية مر�شحني
لنيل جائزة �أف�ضل العب ،يف الدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم ،هذا
املو�سم بينما كان مدربا الناديني �ضمن
قائمة خمت�رصة لأف�ضل مدرب.
جنولو كانتي العب و�سط ت�شيل�سي � ،أبرز
املر�شحني لنيل جائزة �أف�ضل العب بعدما
نال �أي�ضا ثقة رابطة الالعبني املحرتفني،
ورابطة كتاب كرة القدم.
ويكمل الدويل البلجيكي �إيدن هازارد،
واملدافع الإ�سباين �سيزار �أزبيليكويتا،
مر�شحي ت�شيل�سي يف القائمة ،بينما
ميثل املهاجم هاري كني ،والعب الو�سط
ديلي �آيل ،واملدافع يان فريتونن ،نادي
توتنهام.
وت�ضم القائمة �أي�ضا �أليك�سي�س �سان�شيز،

مهاجم �أر�سنال ،وروميلو لوكاكو ،العب
�إيفرتون الذي يت�صدر حاليا قائمة هدايف
الدوري بر�صيد  24هدفا.
وح�سم ت�شيل�سي اللقب يوم اجلمعة،
ويت�صدر الرتتيب بفارق  7نقاط عن
توتنهام قبل املباراة الأخرية يف املو�سم.
ويواجه �أنطونيو كونتي ،الذي قاد
ت�شيل�سي للقب يف �أول موا�سمه مع النادي
مناف�سة من بول كليمنت ،الذي توىل
تدريب �سوانزي �سيتي ،والنادي على
بعد  4نقاط من الأمان يف يناير ،قبل �أن
يقودهم للنجاة.
وت�ضم القائمة املخت�رصة �أي�ضا ماوري�سيو
بوكيتينو ،مدرب توتنهام  ،الذي �سينهي
املو�سم ثانيا ،و�شون دايك مدرب برينلي،
و�إيدي هاو مدرب بورمنوث ،وتوين بولي�س
مدرب و�ست بروميت�ش �ألبيون.
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يوقظ النا�س اً
بدل من املنبه

�صباحا �أمر �صعب،
اال�ستيقاظ
ً
ً
أحيانا ال يكون رنني املنبه فقط
و�
كاف ًيا لإيقاظك ،وحل�سن احلظ هناك
بديل �أف�ضل يف اليابان ،وهو مكاملة
هاتفية حمفزة للطاقة من �صياد
يف عر�ض البحر.فقد �أطلقت منظمة
“�صياد اليابان” ،وهي املنظمة التي
رائعا مرة
تهدف �إىل جعل �صيد ال�سمك
ً
�أخرى ،خدمة �إيقاظ مثرية لالهتمام
ت�ستهدف النا�س الذين يجدون �صعوبة
�صباحا ،وتدعى “مكاملة
يف اال�ستيقاظ
ً
ال�صياد”.وت�ستخدم املنظمة ال�صيادين
اليابانيني من منطقة “�سانريكو”،
التي هي واحدة من �أكرب ثالث مناطق
لل�صيد يف العامل ،لالت�صال بالعمالء
يف وقت حمدد لإيقاظهم و�إجراء حمادثة
ق�صرية حتر�ص على �إخراجهم من
ال�رسير وتعزيز م�ستوى طاقتهم ليوم
كامل.وبح�سب جملة “�أوديتي” ،ف�إن
“مكاملة ال�صياد” خدمة جمانية ،وكل
ما عليك القيام به هو الت�سجيل عرب
الإنرتنت وتوفري ا�سمك ورقم الهاتف
والوقت الذي ترغب يف �أن يت�صل بك
فيه ال�صياد ،كما ميكنك اختيار �صياد
معني من عدة �صيادين مدرجني على
الإنرتنت ،حيث ميكنك ر�ؤية �صورة
كل واحد من ال�صيادين املتاحني،
والتحقق من جدول �أعمالهم وحتى
اال�ستماع �إىل ت�سجيل ل�صوتهم ملعرفة
ما �إذا كان هو �أول �شيء تريد �أن ت�سمعه
يف ال�صباح ،ثم كل ما عليك القيام به
هو اخللود �إىل النوم.يذكر �أن معظم

ال�صيادين الذين يعملون بخدمة
“مكاملة ال�صياد” ي�ستيقظون يف الفجر،
ويكملون معظم �أعمالهم اليومية
�صباحا ،لذلك مهما
بحلول ال�ساعة 6
ً
كان ميعاد ا�ستيقاظك
مبكرا� ،سيكونون
ً
قادرين على م�ساعدتك للقيام بذلك.
و�إليك كيف تتم املحادثة ال�صباحية
بينك وبني ال�صياد الياباين ،وف ًقا
لفيديو ترويجي �صدر عن منظمة
“�صياد اليابان”:
ال�صبي :مرح ًبا.
ال�صياد� :صباح اخلري .كيف حالك
هذا اليوم اجلميل؟
�شكرا .هل �أنت على
ال�صبي :بخري،
ً
منت قارب الآن؟
ال�صياد :نعم ،ا�ستيقظت ال�ساعة
الثالثة وخرجت �إىل البحر.
ال�صبي :ثالثة؟!؟!
ال�صياد :لقد ا�صطدنا �سمكة �ضخمة
هذا ال�صباح� ،سوف �أر�سل لك �صورة.
�شكرا لك!
ال�صبي:
ً
�صحيح �أن “مكاملة ال�صياد”
خدمة حقيقية ،لكنها جزء من حملة
العالقات العامة التي تهدف �إىل ربط
ال�شباب الياباين مع القوى العاملة
املت�ضائلة ،يف واحدة من �أقدم املهن
يف البالد.
ووف ًقا للتقارير ،لن يحاول ال�صياد
جتنيدك خالل املحادثة الهاتفية
ال�صباحية ،ولكن الفكرة هي زيادة
اهتمام النا�س مبجال �صيد الأ�سماك.
ويبدو �أنها مبادرة ناجحة بالفعل.

�أنقذ عامل �صيني �شجاع حياة
فتاة حاولت االنتحار بعدما قررت
�إلقاء نف�سها �أمام �أحد القطارات.
“مريور”
�صحيفة
ون�رشت
الربيطانية الفيديو الذي يظهر
فيه بع�ض الأفراد يقفون على من�صة
انتظار القطار.ومع اقرتاب القطار،
جتاوزت امر�أة �شابة ،يعتقد
�أنها طالبة ،خط الأمان الأ�صفر
واقرتبت نحو حافة املن�صة.وعلى
الفور تقري ًبا� ،سار عامل �سكة
احلديد وينج جيان ت�شوجن البالغ
عاما �إىل الأمام
من العمر 54
ً
ً
و�أم�سك بذراع املر�أة مانعا �إياها
من االنتحار.و�سقط االثنان على
الأر�ض ولكنهما جتاوزا مرحلة
اخلطر قبل ثوان معدودات من
مرور القطار عند حمطة �سكة حديد
“�شيانيو” يف مدينة “بوتيان”

مبقاطعة “فوجيان” �رشق ال�صني.
و�أ�صيب العامل يف ر�أ�سه على
الأر�ض عندما �سقط ،ولكنه مل
ي�صب هو �أو الطالبة بجروح
بدنية خطرية.و�أفادت �صحيفة
“ت�شاينا نيوز” �أن عامل ال�سكك
احلديدية الحظ على الفتاة حالة
من “االكتئاب والذهول” وقرر �أن
يراقبها ،ووف ًقا لتقارير و�سائل
الإعالم املحلية ،ف�إن الفتاة التي
كانت يف الع�رشينات من عمرها،
انفجرت يف الدموع بعد �أن �أنقذت
حياتها.وجرى ا�ستدعاء عائلة
الفتاة ونقلت �إىل امل�ست�شفى،
ووف ًقا للوائح ال�سكك احلديدية،
تلقى جيان ت�شونغ  6000يوان،
حوايل  675جنيها �إ�سرتلينيا،
كمكاف�أة ل�شجاعته

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إ�صطباحة
حكم وامثال
�أقوال عن الكراهية

•اتقوا من تبغ�ضه قلوبكم.
•�إن القلوب �إذا تنافر ودها� ..شبه
الزجاجة ك�رسها ال يجرب.
•قد يكره املرء ما فيه �سالمته..
ورمبا ع�شق الإن�سان ما قتال.
•ال تباغ�ضوا ،وال حتا�سدوا ،وال
تدابروا ،وال تقاطعوا ،وكونوا عباد
الله �إخوانا.
•ال تغ�ضنب على قوم حتبهم..
..فلي�س منك عليهم ينفع الغ�ضب
•والق عدوك بالتحية ال تكن.. ..منه
زمانك خائفا ترتقب.
•واحذره يوما �إن �أتى لك با�سما..
فالليث يبدو نابه �إذ يغ�ضب

قرية �إجنليزية ت�ست�ضيف
م�سابقة �سنوية لـ«دحرجة
اجلنب»

عامل �صيني ينقذ فتاة �ألقت بنف�سها �أمام قطار

�أقامت قرية �ستيلتون الإجنليزية ،التي
يطلق ا�سمها على �أ�صناف متنوعة من
اجلنب الإجنليزي ،م�سابقتها ال�سنوية
لدحرجة اجلنب  ،حيث تناف�ست فرق
من الرجال والن�ساء يف امل�سابقة للفوز
بحق التفاخر ولقب مهم� .أما مهارات
التعامل مع اجلنب فلي�ست �رشط ًا م�سبق ًا
للفوز يف املناف�سات الريا�ضية لكنها
�أ�سا�سية للفوز ب�أهم جائزة يف القرية.
وقالت «جو» ،ع�ضوة فريق «�آنا» للفتيات
الذي فاز يف فئة الن�ساء يف امل�سابقة:
«�إنه �أمر رائع .ح�صلت على جائزتي.
ميكنني القول �إنني بطلة عاملية .روح
رائعة .الأمر كله مبهج جد ًا».حتاكي
امل�سابقة تقليد ًا قدمي ًا ولكن ب�شكل
هزيل .وبد�أت هذه امل�سابقة يف منت�صف
القرن الع�رشين عندما حاول مالك
�إحدى احلانات �إيجاد طريقة لتعزيز
عمله بعدما جتاوز الطريق الرئي�سية
للقرية دون املرور بها.ودحرجت فرق
ي�ضم كل منها  4مت�سابقني �أ�سطوانات
خ�شبية �شبيهة ب�أقرا�ص اجلنب عرب
ال�شوارع ،نظر ًا ل�صعوبة حتمل �أقرا�ص
اجلنب احلقيقية امل�سابقة .والتن�سيق
بني �أفراد الفريق مهم للنجاح كما هو
احلال مع الكثري من الفرق الريا�ضية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
ر حممد نور
هاج

�سرقة تاج مر�صع بالأملا�س باهظ الثمن يف �أملانيا

�رسق تاج م�صنوع من الذهب والبالتني
ومر�صع بـ 367حجرا من الأملا�س يقدر
�سعره بـ 1.2مليون يورو ،من متحف
"بادي�شي�س موزيوم" يف والية بادن
الأملانية .وقالت ال�رشطة �إن القطعة
الثمينة �رسقت من قاعة التيجان
باملتحف ،ومل يتمكن القائمون على
املتحف من اكت�شاف واقعة ال�رسقة
مبا�رشة ،ب�سبب ف�شل عمل نظام الإنذار،
وبقاء القفل على واجهة العر�ض بحالة
جيدة .وبقيت الق�ضية غام�ضة لدرجة
�أن �أجهزة التحقيق مل ت�ستطع حتديد

تاريخ حدوث ال�رسقة.وقالت ال�رشطة �إن
الل�صو�ص على ما يبدو دخلوا �إىل املتحف
عن طريق نافذة �صعدوا �إليها بوا�سطة
�سلم �سندوه بق�ضيب �سكة ترام مارة بجانب
املتحف.ي�شار �إىل �أن التاج امل�رسوق
كان من ممتلكات دوقة هيلدا فون بادن
(.)1864-1952و�سبق �أن �أوردت و�سائل
�إعالم �أملانية يف مار�س املا�ضي خرب
�رسقة قطعة نقدية وزنها  100كيلوغرام
ذات قيمة ا�سمية تبلغ  1مليون دوالر مع
�أن قيمتها الواقعية تزيد عن  4ماليني
دوالر من متحف بوديه يف برلني.

برجك اليوم!..

برج احلمل /اذا كنت ترغب يف النجاح ويف حتقيق �شيء ذو
قيمة ،فحان الوقت �أن تتحالف مع الآخرين ،قد يكونوا �أقرباء
�أو �أ�صدقاء �أو زمالء يف العمل .ال تدع الفر�صة تفوتك ،فيجب
عليك االنتفاع من هذه الفر�صة وبذل جمهود .من املحتمل
�أن تنقلب عليك الأمور التي مل حت�سمها بعد عندما ال تتواجد
الفر�ص ال�سانحة والظروف املب�شرة املتاحة الآن.
برج الثور� /أنت على وفاق وان�سجام تام مع حميطك� ،سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو املهني.
انتفع من هذا التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط القائمة بينك وبني الآخرين للت�سلح يف الأوقات
الع�صيبة التي تكون فيها جمموعة الأبراج الكونية غري مب�شرة والأحوال لي�ست ل�صاحلك.
برج اجلوزاء /كل ما كنت تهدف �إليه منذ فرتة طويلة �أ�صبح من املمكن الو�صول �إليه ،حيث
تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم املقدم لك من كل �صوب لإمتام اخلطوات الأخرية الالزمة
لذلك .حافظ على ال�سري يف خطى واقعية ووا�صل ال�سعي وراء الو�صول �إىل �أهدافك و�سوف ت�ؤتي
ثمار ذلك.
برج ال�سرطان /حالتك البدنية والذهنية يف �أح�سن حال ،لذا لديك ت�أثري �إيجابي كبري على
الآخرين الذين يالحظون مدى �إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة� .سوف تنف ُـذ احلما�سة التي تغمرك
وتتخلل كل من تتعامل معه وت�ؤثر فيه ،فتجدهم خري عون وم�ساعد لك يف تنفيذ وحتقيق �أهدافك
التي ظننت �أنها لن تتحقق .انتفع من تلك الطاقة ال�صادرة منك قبل �أن يفوت الوقت ومير دون
ذلك.
برج الأ�سد /مبا �أنك الآن تن�ضح بهالة خا�صة من القوة واال�ستقرار ،ف�إن النا�س �سوف يلجئون
�إليك من �أجل امل�ساعدة والدعم .حاول ا�ستخدام طاقتك يف م�ساعدة الآخرين ،حيث �أنهم �سوف
يردون اجلميل بالت�أكيد يف املرة القادمة التي حتتاج فيها �إىل م�ساعدة .لكن حاول �أال تغفل عن
�أهدافك لأنك الآن متلك القوة الالزمة لتحقيقها.
برج العذراء /هناك ما يعوقك عن التقدم يف اجتاه �أهدافك ،فال تي�أ�س �أو تتوقع تلقي الكثري
من املوا�ساة من �أي �شخ�ص .اح�شد قوتك وا�ستمر يف تتبع �أحالمك – حتى و�إن كان البد من تغيريها
بع�ض ال�شيء .ال تت�صرف بت�سرع وحافظ على طاقتك .انظر �إىل هذه امل�شكلة كمهمة �أخرى يجب
�إجنازها ،وثق �أنه لن يقف �أمامك �أي �شيء.
ً
برج امليزان /حان وقت تو�ضيح الأمور ،وهذا ينطبق على املهام امل�ؤجلة و�أي�ضا �سوء التفاهم
بني الزمالء .الثقة التي تن�ضح بها مغرية وجذابة للآخرين� .أنظر �إىل العامل من خالل عيون
مفتوحة .املعارف القدمية قد تعيد لك حيويتك .ا�ستخدم طاقتك يف الأن�شطة الريا�ضية � ً
أي�ضا.
�إذا مل يكن لديك احلافز ال�سليم من قبل ،ميكنك البدء الآن� ،أخريًا.
برج العقرب /ال �شيء ي�سري ح�سب رغبتك يف الوقت احلايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري مدخلك ،قد
تنجز �أهدافك ب�شكل �أ�سرع ،كما قد ت�ساعد �آراء الآخرين� .سوف تواجه يف حياتك اخلا�صة جميع
�أنواع امل�شكالت ،ولكن يجب �أن تكون وجهة نظرك وا�ضحة يف هذا املوقف� .سالمتك اجل�سدية قد
ت�صبح �أف�ضل .فكر يف �أ�سلوب حياتك ،ولكن ال تكن قا�سيًا على نف�سك.
برج القو�س /يف الوقت احلايل� ،أنت تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س ،و�صحتك لي�ست يف �أح�سن �أحوالها.
اثبت يف مكانك اليوم ،فالأوقات اجليدة قادمة .يف الوقت احلايل ،حاول �أن تذكر نف�سك
بالذكريات ال�سعيدة – وعندئذ �سرتى �أن حتى هذه املرحلة ال�سيئة �سوف مت�ضي و�سوف ت�شعر
ب�شيء من التفا�ؤل.
ً
برج اجلدى/يبدو يف الوقت احلايل �أنك تواجه عد ًدا متزايدا من التعقيدات غري املتوقعة.
ال يقع اللوم على من هم حولك – يف بع�ض الأحيان تكون �أنت املخطئ .حاول �أن تظل ً
هادئا و�أن
ترى العقبات املوجودة يف طريقك كو�سيلة الكت�شاف مداخل جديدة .اعد اكت�شاف هدوئك و�سوف
تخرج من هذه املرحلة �أقوى.
برج الدلو/ت�ستطيع �أخذ نف�س عميق واال�سرتخاء ،وقد حان الوقت لكي تفكر يف نتائج املجهود
الذي قمت به .ا�ستغل هذه املرحلة لتح�سني حالتك ال�صحية� .سوف تعطيك الفيتامينات والهواء
ً
النقي ً
جديدا من احلياة والذي �سيكون يف غاية الأهمية .ت�ستطيع التمتع بحياتك اخلا�صة
عقدا
�أكرث وق�ضاء �أوقات �أكرث مع �أ�صدقائك وعائلتك يف حالة عدم وجود �سوء تفاهم ونزاعات.
برج احلوت�/سوف تقابلك التحديات ب�صورة متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة لك الكثري
من ال�ضغوط .رمبا يجب �أن تبتعد عن الطريق � ً
أحيانا بد ًال من حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف
ي�ساعك هذا على توفري طاقتك للأ�شياء الهامة بحق ،خا�صة يف العمل.
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