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الرئي�س �إ�سيا�س افورقي يت�سلم �أوراق اعتماد �سفراء  11دولة رئي�س مدغ�شقرتعهد بتقوية
عالقات بالده مع �إرتريا

�أكد رئي�س مدغ�شقر ال�سيد  /هريي راجاوو ناري مامبيانينا عن رغبته
يف بناء عالقات وطيدة مع �إرتريا ،م�ؤكدا على �أهمية القيام بالعمل
امل�شرتك لالرتقاء بالعالقة الثنائية �إىل �أعلى م�ستوياتها من التعاون
مبا يخدم م�صلحة ال�شعبني ،و�أن تعيني �إرتريا �سفريا لها يف بالده يخدم
هذا الهدف.
وقد قدم حتياته و�أمنياته الطيبة للرئي�س �إ�سيا�س افورقي متمنيا ال�سالم
واالزدهار لل�شعب الأرتري.
كما التقى ال�سفري �صالح عمر يف الثالث ع�رش والرابع ع�رش من �أبريل
اجلاري وزراء اخلارجية والزراعة والرثوة احليوانية والعدل وخمتلف
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية مبدغ�شقر وبحث معهم العالقات الثنائية
والق�ضايا الإقليمية والدولية.

ا�ستقبل فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي يف الثامن ع�رش من �أبريل
اجلاري يف قاعة دندن لل�ضيافة�،سفراء
احدى ع�رشة دولة  ،حيث ت�سلم منهم
�أوراق اعتمادهم .
وال�سفراء الذين �سلموا �أوراق
اعتمادهم هم �سفري تركيا ،و جمهورية
ال�صني ال�شعبية وكينيا و جمهورية
وهولندا و
باك�ستان اال�سالمية
جمهورية رواندا وجمهورية كوريا
اجلنوبية والهند وناميبيا واململكة
كوريا
وجمهورية
الرنويجية
الدميقراطية ال�شعبية.
و �أكد فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
لدى ا�ستقباله �سفري جمهورية ال�صني
ال�شعبية يانغ زيغانغ ب�أن العالقة
الأرترية -ال�صينية التاريخية التي
امتدت لأكرث من خمي�سن عاما ،ت�سري
بخطى ثابتة نحو تعزيز العمل
الثنائي امل�شرتك مبا يفيد البلدين.
و عند ا�ستقباله ال�سفري الهندي
�آمريت الغان ذكر فخامته ب�أن
الهند ظلت وما زالت ت�ساهم ب�شكل
كبري خالل اخلم�س والع�رشين عاما
املا�ضية يف جمال تطوير املوارد
الب�رشية يف �إرتريا  ،والتي تعترب
واحدة من �أهم العوامل اال�سرتاتيجية
للعملية التنموية يف �إرتريا ،م�شريا
اىل رغبة ارتريا لتعزيز املهمة
والدفع بها قدما.
و �أو�ضح فخامته عند لقائه
�سفري جمهورية باك�ستان اال�سالمية
رازا با�شري تارر ،ب�أن باك�ستان هي
�إحدى الدول القليلة التي �أيدت يف
�أربعينيات القرن املا�ضي ا�ستقالل
�إرتريا ،منوها �إىل �رضورة اتخاذ
املبادرة من �أجل تقوية تلك العالقة
اال�سرتاتيجية.
ويف لقاء فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي �سفراءكل من كينيا ورواندا
وناميبيا ذكر ب�أن عالقة ارتريا مع
تلك الدول مل تتطور كما يجب ،نتيجة
�أ�سباب خمتلفة ،و�شدد فخامته على
العمل امل�شرتك واملن�سق بني الدول
االفريقية لإر�ساء ال�سالم واال�ستقرار
يف القارة الأفريقية واال�ستفادة املثلى
من ثرواتها.
و�أكد فخامته لدى ت�سلمه ورقة
�آيكوت
اعتماد ال�سفري الرتكي

كومباروغلو على متانة العالقة
الأرترية -الرتكية  ،وعرب عن رغبة
�إ�ستعداد �إرتريا لتعزيز العالقة
الثنائية يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية والدبلوما�سية.
كما �أو�ضح فخامته لدى ا�ستقباله
�سفري جمهورية كوريا ال�سيد /يل
كي�سيونغ ب�أن جمهورية كوريا
اجلنوبية هي �إحدى الدول التي
�ساهمت ب�شكل كبري يف �إعادة �إعمار
�إرتريا� ،إال�أن تلك امل�ساهمة توقفت
نتيجة لت�أثرها بامل�ؤامرات املحاكة
�ضد ارتريا ،داعيا �إىل تغيري كوريا
نظرتها وفهمها اخلاطئ ،و�أن تخلق
�آلية مركزة على تطور االعمال البناءة
و املفيدة مع �إرتريا.
و �أ�شار فخامته لدى لقائه ال�سفري

الهولندي الدكتور كارين بوفون �إىل
عدائيات احلكومة الهولندية املنطلقة
دون �أ�سباب غري وا�ضحة  ،م�شددا على
�إعادة النظر يف تلك العدائيات.
من جانبه عرب ال�سفري كارين بوفون
عن العمل الد�ؤوب لت�صحيح الأو�ضاع
احلالية.
وقال فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افروقي لدى ا�ستقباله �سفري الرنويج
بارد هبالند ب�أن العالقة الأرترية-
الرنويجية هي عالقة ا�سرتاتيجية،
مذكرا ب�أن تعمل الرنويج مع ارتريا
ب�شكل بناء حتى ال ت�صبح هذه العالقة
جزء ا من املا�ضي.
و�أخريا ا�ستقبل فخامته �سفري
كوريا الدميقراطية
جمهورية
ال�شعبية ما يونغ هوي يو.

�أو�ضح م�سئول وحدة التطعيم
بوزارة ال�صحة ال�سيد  /تيدرو�س
يف ت�رصيح �أدىل به لوكالة الأنباء
الأرترية ،ب�أن الهدف من التطعيم هو
تقوية قدرات املواطنني الوقائية ،
خا�صة الأمهات والأطفال ملكافحة
خمتلف االمرا�ض ،م�شريا �إىل �أن
الوزارة تقدم  11نوعا من �أنواع
التطعيم ب�شكل منظم ،وظلت تدر�س
مدى �صالحية ثالثة �أنواع جديدة من
�أم�صال التطعيم لإدخالها قريبا.
وقال ال�سيد  /تيدرو�س ب�أن النوع
الواحد من �أم�صال التطعيم ي�ستطيع
مكافحة �أربعة �أنواع من الأمرا�ض،
ووفقا لهذا التقدير ف�أن التطعيم
املقدم للأطفال يكافح �أكرث من
�أربعني نوعا من الأمرا�ض.
وقال ال�سيد /تيدرو�س ب�أن �إعالن

نوع واحد من �أم�صال التطعيم
وتطبيقه يتطلب القيام بالتقييم
خلطورة املر�ض واملن�رصفات
املطلوبة للتنفيذ ح�سب مقدرات
البالد وعوامل ا�ستمرارية الربنامج،
مو�ضحا ب�أن احلكومة الأرترية
وو�ضعا يف االعتبار لهذه العوامل
تقوم بجهود جبارة لإدخال �أنواع
جديدة من �أم�صال التطعيم  ،وا�ضعة
الربامج التطعيمية يف مقدمة
�أولوياتها ال�صحية.
و �أ�شار �إىل �أن الوعي ال�صحي
املتنامي لدى ال�شعب �ساعد يف الدفع
بربامج التطعيم املنتظم قدما .
مو�ضحا ب�أن عدم جتمع القرى ي�شكل
حتديا كبريا �أمام �سري الربنامج
ب�شكل �سل�س .

ان�شطة التطعيم تغطي �أكرث من % 95يف �إرتريا

ازداد عد الطالب امل�سجلني يف
املدار�س املتو�سطة والثانوية يف
قلعلو بن�سبة .35%هذا العام.
وقال مدير مدر�سة ال�شهيد �إبراهيم
حبيب املتو�سطة والثانوية الأ�ستاذ

ال�سفري �صالح عمريقدم اوراق
اعتماده لرئي�س مدغ�شقر

مت تعيني ال�سيد � /صالح عمر �سفريا لإرتريا يف جنوب �إفريقيا
ودول منطقة اجلنوب الأفريقي  ،حيث قدم �أوراق اعتماده يف الثاين
ع�رش من �أبريل اجلاري لرئي�س جمهورية مدغ�شقر هريي راجاو
ناري مامبيانينا �سفريا غري مقيم الرتريا يف مدغ�شقر.
وقد قدم ال�سفري �صالح يف املنا�سبة حتيات الرئي�س ا�سيا�س
�أفورقي و�أمنياته الطيبة حلكومة و�شعب مدغ�شقر ،كما �أكد ا�ستعداد
�إرتريا للدفع بالعالقات الثنائية والتعاون والتن�سيق يف الق�ضايا
االقليمية والدولية والتعاون والعمل امل�شرتك يف جماالت الزراعة
والتعدين وال�سياحة.
وقال ب�أن التقرير الذي ال �أ�سا�س له املقدم لت�شديد احلظر اجلائر
املفرو�ض على �إرتريا ي�ستمر رغم �أنه قد ت�أكد مرارا وتكرارا
عدم وجود �أدلة وم�ستم�سكات لفعل ذلك  ،مو�ضحا ب�أن ال�ضغوط
والعدائيات املنفذة �ضد �إرتريا لعزلها ال ت�ساعد يف �إحالل ال�سالم
االقليمي وواال�ستقرار والتعاون وح�سب  ،بل تزيد من النزاعات
والتوترات التي تتعدى املنطقة �إىل غريها  ،و دعا رئي�س
مدغ�شقر باعتباره الرئي�س احلايل للكومي�سا �إىل �رضورة �إدراك
مغزى االتهامات وامل�ؤامرات التي لي�س لها �أ�سا�س من ال�صحة ،
واملوجهة �ضد �إرتريا.

ارتفاع عدد الطالب يف قلعلو
حبيب حمودا "ب�أن املدر�سة ا�ستقبلت
يف العام الدرا�سي  2016/2017حوايل
 500طالب وطالبة  ،و�أن م�شاركة
الطالبات زادت بن�سبة % 15مقارنة

بالعام املا�ضي .حيث ذكر ب�أن العمل
�سيجري بقوة هذا العام لتعزيز
العالقة الثالثية بني املعلمني والطالب
و�أولياء الأمور لرفع ن�سبة امل�شاركة

يف التعليم وخا�صة الطالبات.
و �أ�شار �إىل �أن جهودا حثيثة جترى
لبناء و�صيانة الف�صول
حاليا
الدرا�سية ل�سد النق�ص يف الف�صول
باملدر�سة.
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مايل :مقتل جنود يف هجوم نفذته عنا�صر �إرهابية يف تينبكتو رئي�س باراغواي يتخلى عن تعديل د�ستوري ي�سمح باعادة انتخابه

قتل خم�سة جنود ماليني اول ام�س
الثالثاء يف هجوم نفذه م�سلحون
ي�شتبه ب�أنهم �إرهابيون يف منطقة
تينبكتو امل�ضطربة يف �شمال مايل،
بح�سب بيان للحكومة ،فيما �أعلن
اجلي�ش الفرن�سي عن "حتييد" حوايل
ع�رشة من املهاجمني.
وح�سب فران�س بر�س ،قال بيان
حكومة مايل �إن هجوما ا�ستهدف فجرا
مع�سكرا للجي�ش يف منطقة غورما
رارو�س النائية على بعد حواىل 120
كيلومرتا من مدينة تينبكتو.
و�أ�ضاف البيان �أن الهجوم "من قبل
جمموعة �إرهابية" �أدى �إىل "مقتل خم�سة
جنود وجرح حواىل ع�رشة �آخرين"،
دون حتديد انتماء املهاجمني.
وقال اجلي�ش الفرن�سي �إن جنودا
ي�شاركون يف عملية بارخان الع�سكرية

التي ت�ستهدف الإرهابيني يف
منطقة ال�ساحل قد و�صلوا �إىل
موقع الهجوم بعد تنبيه من
اجلنود املاليني.
وقد �أر�سلت طائرة وفرقة
كوماندو�س ومت "حتييد"
ع�رشة مهاجمني على بعد 30
كيلومرتا من املع�سكر الذي
تعر�ض للهجوم ،بح�سب
اجلي�ش الفرن�سي ،دون حتديد
ما �إذا كان ه�ؤالء املهاجمني قد قتلوا
�أو جرحوا.
و�أدانت مهمة حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحدة يف مايل الهجوم
"الإرهابي" ،وقالت �إنها �أر�سلت
مروحية لإجالء اجلنود اجلرحى.
وكان �شمال مايل قد �سقط ب�أيدي
جمموعات م�سلحة يف ربيع  2012قبل
طردهم �إثر تدخل دويل قادته فرن�سا
يف بداية عام .2013
لكن ال تزال مناطق ب�أكملها خارج
�سيطرة القوات املالية والفرن�سية
ومهمة الأمم املتحدة ،حيث يتم
ا�ستهداف هذه املناطق بهجمات دامية
بانتظام رغم توقيع اتفاق �سالم عام
 2015كان من املفرت�ض �أن يعزل
امل�سلحني ب�شكل نهائي.

�أملانيا ..االعتداءات على منازل الالجئني مازالت مرتفعة

قالت ال�سلطات
الأ ملا نية ،
�إن
الثالثاء،
وترية االعتداءات
منازل
على
طالبي اللجوء
مازالت مرتفعة،
م�شرية �إىل �أن
هذه االعتداءات
بدافع
جرت
مييني متطرف.
و�أو�ضح مكتب ال�رشطة اجلنائية االحتادية �أن هناك  169جرمية عنف ارتكبت
�ضد منازل طالبي اللجوء العام املا�ضي ،وهو نف�س عدد جرائم عام 2015
تقريبا وفق ما �أوردت "�أ�سو�شيتد بر�س".
و�أو�ضح �أن معدل جرائم العنف يف ال�سنوات ال�سابقة بلغ  177جرمية.
ويف املجموع ،قامت ال�سلطات ب�إح�صاء  994جرمية �ضد املالجئ يف عام
� ،2016أي �أقل قليال من الرقم امل�سجل يف العام املا�ضي والبالغ .1031
و�أ�ضاف مكتب ال�رشطة �أن لدى معظم املهاجمني دافع مييني متطرف.
وكتب وزير العدل هيكو ما�س على ح�سابه مبوقع تويرت "هذه الأرقام خمزية
للغاية".
وتدفق �أكرث من مليون طالب جلوء وغريهم من املهاجرين على �أملانيا يف
�أواخر عام  2015و�أوائل عام .2016

�إنقاذ � 9آالف مهاجر يف البحر املتو�سط
وكالتان
�أعلنت
تعمالن يف جمال
الدولية،
الإغاثة
الثالثاء� ،إنه جرى
�إنقاذ حوايل ت�سعة
�آالف مهاجر تقريبا
�أغلبهم �أفارقة يف
البحر املتو�سط يف
مطلع الأ�سبوع بعد
انطالقهم من ليبيا يف
قوارب غري �صاحلة
للإبحار �سعيا للو�صول �إىل جنوب ايطاليا ،حمطتهم الأوىل باجتاه �أوروبا.
وقال املتحدث با�سم املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني يف الأمم املتحدة
بابار بالوخ يف �إفادة �صحفية "كانت عملية بحث و�إنقاذ هائلة من كل الأطراف
املعنية".
و�شجع حت�سن الطق�س يف الربيع املهربني على �إخراج املهاجرين من �أماكن
احتجازهم يف ليبيا للإبحار �صوب �أوروبا ،بح�سب املتحدث با�سم املنظمة
الدولية للهجرة ليونارد دويل.
و�أ�ضاف دويل �أن  900مهاجر على الأقل لقوا حتفهم �أو �أ�صبحوا يف عداد املفقودين
خالل حماولتهم الو�صول �إىل �أوروبا بحرا منذ بداية العام ،وجرى �إنقاذ � 36ألف
مهاجر ارتفاعا من � 24ألفا خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.

اعلن رئي�س باراغواي اورا�سيو
كارتي�س االثنني املا�ضي تخليه
عن م�رشوعه املثري للجدل لتعديل
الد�ستور ،الذي ي�سمح باعادة
انتخابه لوالية ثانية وادى اىل
تظاهرات عنيفة يف نهاية مار�س.
وقال رئي�س الدولة املحافظ يف
بيان انه لن يرت�شح "باي حال من
االحوال" يف انتخابات ابريل 2018
بينما ادى اال�صالح الد�ستوري الذي
اقره جمل�س ال�شيوخ يف قراءة �أوىل
اىل تظاهرات احتجاج �أدت اىل �سقوط
قتيل ونحو مئة جريح.
واطلق بعد ذلك حوار �سيا�سي بني
خمتلف االحزاب برعاية الكني�سة
لكن املعار�ضة قاطعته ب�رسعة.
وي�أتي قرار كارتي�س بينما و�صل
اىل بارغواي الثالثاء املا�ضي
مبعوث من الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب ،ثم اليوم اخلمي�س االمني
العام ملنظمة الدول االمريكية لوي�س
املاغرو ،من اجل اطالق احلوار من

جديد.
ن
كا
و
متظا هر و ن
يحتجون على
م�رشوع التعديل
ا لد �ستو ر ي
يف
هاجموا
االول من ابريل
مبنى الربملان
وا�رضموا النار
فيه ما �أ�سفر عن
مقتل �شخ�ص و�إ�صابة نحو ثالثني
بجروح بينهم ثالثة برملانيني.
و�أ�سفرت االحتجاجات عن �إ�صابة
ثالثة نواب بجروح ،بح�سب رجال
الإطفاء و�سناتور من املعار�ضة،
بالإ�ضافة �إىل متظاهرين وعنا�رص
من ال�رشطة.
وقبل عام من االنتخابات الرئا�سية
التي �ستجرى يف  ،2018كان يفرت�ض
ان ي�سمح التعديل الد�ستوري للرئي�س
كارتي�س الذي يحكم البالد منذ 2013

وللرئي�س ال�سابق فرناندو لوغو
( )2008-2012الق�س ال�سابق،
بالرت�شح للرئا�سة جمددا.
وتدعم احلكومة اعادة انتخاب
الرئي�س لكنها تعر�ضت لالنتقاد
من قبل املعار�ضة التي تريد
االبقاء على والية رئا�سية
واحدة مبوجب الد�ستور احلايل
للبالد التي عانت طويال ابان
حكم اجلرنال الفريدو �سرتو�سرن
(.)1954-1989
وكتب كارتي�س على ح�سابيه
على تويرت وفي�سبوك انه ابلغ ا�سقف
ا�سون�سيون ادمودو فالين�سويال
بقراره عدم الرت�شح النتخابات
.2018
وقال رجل االعمال الرثي الذي
دخل ال�ساحة ال�سيا�سية قبل �سنتني
من انتخابه رئي�سا "�آمل ان ت�سمح
هذه املبادرة بتعميق احلوار من
اجل تعزيز م�ؤ�س�سات اجلمهورية
بان�سجام بني كل �سكان باراغواي".

ا�سكتلندا :االنتخابات املبكرة تدعم ال�سعي لالنف�صال
قالت رئي�سة وزراء ا�سكتلندا نيكوال
�ستريجن ،اول ام�س الثالثاء� ،إن قرار
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي الدعوة النتخابات مبكرة يف 8
يونيو مينح ا�سكتلندا فر�صة تعزيز
م�سعى حملي لإجراء ا�ستفتاء على
االنف�صال.و�أ�ضافت �ستريجن ،يف
بيان ،نقلت "رويرتز" مقتطفات منه
"فيما يتعلق با�سكتلندا هذه خطوة
غري موفقة �سيا�سيا بدرجة كبرية من
جانب رئي�سة الوزراء".
وتابعت "�سيمنح هذا ال�شعب
جمددا الفر�صة لرف�ض �أجندة
(حكومة املحافظني) املحدودة،
املثرية لالنق�سامات ،و�سيعزز �أي�ضا
التفوي�ض الدميقراطي ،املوجود
بالفعل ،ملنح �شعب ا�سكتلندا فر�صة
اختيار م�ستقبله".

وكانت ماي �أعلنت
ب�شكل مفاجئ ،اول
ام�س الثالثاء ،الدعوة
النتخابات مبكرة ،يف
بيان� ،أمام مقر احلكومة
يف لندن.
احلزب
وي�سعى
اال�سكتلندي،
القومي
الذي تتزعمه �ستريجن،
لإجراء ا�ستفتاء على
اال�ستقالل عن اململكة
املتحدة.
و�صوت اال�سكتلنديون بهام�ش 10
نقاط ،يف عام  ،2014للبقاء �ضمن
اململكة املتحدة .غري �أن حزب
�ستريجن يريد �إجراء ا�ستفتاء جديد،
خالل العامني املقبلني� ،إذ يرى
�أن انف�صال بريطانيا عن االحتاد

يغري

الأو�ضاع

ب�شكل

الأوروبي
جذري.
يذكر �أن ا�سكتلندا �صوتت ل�صالح
البقاء داخل االحتاد الأوروبي ،يف
ا�ستفتاء يونيو العام املا�ضي .غري
�أن اململكة املتحدة ككل �صوتت
ل�صالح االنف�صال عن االحتاد.

فيتنام :احتجاج ي�ؤدي اىل احتجاز م�سئولني
قال حمتجون يف العا�صمة
الفيتنامية هانوي� ،إنهم م�ستعدون
لإطالق �رساح امل�س�ؤولني الباقني،
الذين يحتجزونهم رهائن وعددهم 21
م�س�ؤوال.
وكان املحتجون احتجزوا 36
م�س�ؤوال رهائن ،ال�سبت املا�ضي،
عندما ت�صاعد نزاع على م�صادرة
�أرا�ض.
ومن بني الرهائن رجال �رشطة
بعد اعتقال � 4أ�شخا�ص احتجوا

على ما و�صفوها
بالتعوي�ضات غري
الكافية من جانب
التي
ال�سلطات،
�أرا�ضي
�صادرت
�سكنية من �أجل
م�رشوع ات�صاالت.
ومت �إطالق �رساح جمموعة �أولية من
 15رهينة ،االثنني املا�ضي ،عندما
�أفرجت ال�سلطات �أي�ضا عن جميع
املحتجني املعتقلني.
وقال بوي فيت هيو ممثل املحتجني
من منطقة ماي ديوك على م�شارف
املدينة" :نحن م�ستعدون لإطالق
�رساح جميع امل�س�ؤولني الآن ننتظر
فقط ح�ضور ممثلني من ال�سلطات

العمال الربيطاين يرحب بدعوة ماي النتخابات مبكرة
رحب زعيم حزب العمال الربيطاين
املعار�ض جريميي كوربن بقرار
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي ،اول ام�س
الثالثاء ،الدعوة لإجراء انتخابات
مبكرة ،مما ي�شري �إىل �أن حزبه �سيوفر
الدعم الذي حتتاجه ماي مبوجب قانون
االنتخابات.
و�أ�ضاف كوربن يف بيان عرب الربيد
الإلكرتوين�" :أرحب بقرار رئي�سة الوزراء

منح ال�شعب الربيطاين فر�صة الت�صويت
حلكومة ت�ضع م�صلحة الأغلبية �أوال".
وللدعوة لإجراء انتخابات حتتاج
ماي لدعم ثلثي الربملان يف ت�صويت من
املقرر �أن يجرى الحقا.
وكانت ماي قد �أعلنت ب�شكل مفاجئ
�سعيها لإجراء انتخابات مبكرة يف 8
يونيو املقبل.
وت�أتي دعوة ماي النتخابات مبكرة

ال�ستالمهم".
وردت احلكومة املحلية على
مزاعم املحتجني ب�أن التعوي�ضات
غري منا�سبة ب�أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال
ميلكون الأر�ض و�أنهم يخرقون القانون
باحتجاجاتهم.
وا�ستخدم املحتجون احلجارة وقطعا
من اخل�شب لإغالق الطرق امل�ؤدية �إىل
املنطقة بل �أن بع�ض العائالت و�ضعت
�أرائك يف ال�شوارع.
والنزاع على الأرا�ضي �شائع يف
فيتنام وا�ستمر نزاع يف ماي ديوك
ل�سنوات ،لكن لي�س من ال�شائع �أن
يحتجز ال�سكان بع�ض امل�س�ؤولني
رهائن يف الدولة ال�شيوعية ،حيث ال
يوجد جمال للت�سامح �إزاء املعار�ضة.
بعد ثالثة �أ�سابيع على �إطالق �إجراءات
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
"بريك�ست".
وقالت ماي �إنها تريد جتنب
االنق�سامات ب�ش�أن خروج بالدها من
االحتاد الأوروبي ،م�ضيفة �أن احلكومة
لديها اخلطة املنا�سبة للتفاو�ض على
�رشوط اخلروج و�أنها بحاجة �إىل وحدة
�سيا�سية يف لندن.
و�أو�ضحت �أن االنتخابات هي �أف�ضل
طريقة ل�ضمان اال�ستقرار خالل ال�سنوات
املقبلة ،داعية املعار�ضة �إىل املوافقة
على هذا الإجراء.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

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

العدد ()133

قمة �سعودية  -مالية بحثت التعاون الثنائي وم�ستجدات الأحداث يف املنطقة الرئي�س الغيني “ :على الأفارقة �أن
يتولوا تنميتهم ودفاعهم على عاتقهم”
عقد العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،والرئي�س �إبراهيم
بوبكر كايتا رئي�س جمهورية مايل،
جل�سة مباحثات اول ام�س الثالثاء يف
الريا�ض ،تناولت �آخر امل�ستجدات
على ال�ساحة.
ويف بداية اجلل�سة �سلم العاهل
ال�سعودي رئي�س جمهورية مايل
قالدة امللك عبدالعزيز ،كما ت�سلم
من رئي�س مايل �أعلى و�سام يف
اجلمهورية.

عقب ذلك جرى خالل
املباحثات،
جل�سة
بحث �آفاق التعاون
بني البلدين يف خمتلف
و�سبل
املجاالت،
تنميتها وتعزيزها.
ونقلت وكالة الأنباء
ال�سعودية �أن جل�سة
املباحثات تناولت
بحث جماالت التعاون
الثنائي بني البلدين،
وم�ستجدات الأحداث يف املنطقة
كما بحث اجلانبان �سبل تعزيز
العالقات بني البلدين و�سبل دعمها
وتطويرها.
وقد ا�ستقبل العاهل ال�سعودي
الرئي�س �إبراهيم بوبكر كايتا رئي�س
جمهورية مايل وقد �أجريت للرئي�س
املايل ،مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.
و�أو�ضح رئي�س مايل �أن ر�ؤية
اململكة � 2030ست�سهم يف دعم عالقات

التعاون بني مايل واململكة نظرا ملا
يتوافر فيها من فر�ص اقت�صادية
�ستكون منطلقا لإقامة عالقات �رشاكة
جتارية وا�ستثمارية بني قطاعي
الأعمال يف البلدين.
وعد الرئي�س �إبراهيم بوبكر كايتا
رئي�س جمهورية مايل والوفد املرافق
له خالل لقائه رجال الأعمال يف مقر
غرفة الريا�ض ،وجود قطاع خا�ص
ن�شط دلي ًال على قوة االقت�صاد ،مبينا
�أنهم عملوا خالل الفرتة املا�ضية على
ا�ستحداث عدد من القوانني بغر�ض
تهيئة البيئة اجلاذبة لال�ستثمارات
وتوفري اقت�صاد منفتح.
ودعا رجال الأعمال يف اململكة
لال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
الواعدة يف قطاعات الزراعة والتعدين
وال�صناعة التحويلية ،م�ؤكدا وجود
نحو مليون هكتار �صاحلة لزراعة
القطن والأرز واخل�ضار والفاكهة مع
وجود مياه جوفية كافية يف مايل.

�صحيفة
�أعدته
تقرير
يف
الـفاينان�شيال تاميز الربيطانية
عن الربملانات الأفريقية ونفقاتها
ميزانياتها
وحجم
الفارغة
وتكاليفها ,يبدو وك�أن هناك دعوات
للتقل�ص من هذه النفقات التي ت�شكل
عبء يف ميزانية الدول الأفريقية.
وبح�سب ال�صحيفة ,كانت نهاية
احلكم الع�سكري يف نيجرييا والذي
ً
ب�شارة
امتد حلوايل  18عاما كانت
بازدهار مهنة غري متوقعة ..وهي
مهنة �صناعة الأثاث� .إذ “املجل�س
الت�رشيعي (يف العا�صمة �أبوجا)،
بات مبثابة معر�ض للأرائك واملقاعد
الفارهة التي يجل�س عليها الأع�ضاء
املنتخبون ممن يتقا�ضون رواتب
وبدالت طائلة – على نحو بات نذيرا
بوقوع م�شكالت لي�س فقط يف نيجرييا
الرائدة يف �إنتاج النفط ولكن يف
العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.
وقال الرئي�س الكيني �أوهورو
كينياتا م�ؤخرا �إن “التكلفة الباهظة
لأجور القطاع العام -مبا يف ذلك �أجور
ُ
رشعني التي تعترب بني الأعلى
امل� ّ

عامليا -هذه التكلفة
تدمر �أجندة التنمية
يف كينيا” التي تقول
�إح�صائياتها الر�سمية
�إن التكلفة ال�سنوية
الت�رشيعية
للهيئة
املكونة من جمل�سني
تعادل ن�سبة  2باملائة
من امليزانية الوطنية؛
ف�إن
وباملقارنة،
درا�سة �أجريت عام
 2012حتت �إ�رشاف
الأمم املتحدة تقول
�إن متو�سط الن�سبة
العاملية يف هذا ال�صدد للدول ذات
التعداد امل�شابه لـكينيا هي 57,0
باملائة.
كما �أن حوايل ن�صف ميزانية
احلكومة الكينية تذهب على رواتب
ن�سبة  2باملائة فقط من ال�سكان
ويحتج
املوظفني يف الدولة…
ّ
الرئي�س كينياتا ب�أن الأموال املتبقية
واملخ�ص�صة ال�ستثمارات �رضورية يف
البنية التحتية بالبالد هي غري كافية

على الإطالق.
حدة،
ويف نيجرييا ،امل�شكلة �أكرث ّ
حيث ميزانية املجل�س الت�رشيعي
يف �أبوجا تعادل ميزانيتي وزارتي
ال�صحة والتعليم جمتمعتني.
حد تعبري الـفاينان�شيال
ويف
ّ
تاميز� ,إنه “يف نيجرييا كما يف
كينيا ،لي�ست امل�شكلة فقط يف
الرواتب الباهظة التي يتقا�ضاها
رشعون و�إمنا �أي�ضا يف البدالت
امل� ّ

دعا الرئي�س الغيني �ألفا
كوندي قادة الدول الأفريقية �إىل
تعزيز الإ�صالحات ال�سيا�سية
وفر�ض نظام متعدد الأحزاب,
م�ؤكدا �رضورة تويل الأفارقة
�أمورهم ب�أنف�سهم وقطع احلبل
ال�رسي مع فرن�سا.
جاء ذلك يف مقابلته مع
“يورونيوز“ ,خالل زيارته
لباري�س ،حيث
حتدث عن
ّ
�آرائه حول ال�سيا�سة ،والهجرة
وانعدام الأمن الغذائي ومعاملة
فرن�سا مع �أفريقيا ،والعالقات بني
�أفريقيا واالحتاد الأوروبي.
و�أ�شار الرئي�س الغيني �إىل �أن
االفتقار �إىل �أن التنمية يف �أفريقيا
يغذي الإرهاب“ ,فالإرهاب يتغذى
على العوز والظلم� .إذا وتابع قائال:
“هذا هو الذي يتيح لنا حماربة
الإرهاب والهجرة .حالي ًا ،اننا
م�ضطرون ملواجهة هذه الق�ضايا

الـفاينان�شيال :الربملانات الأفريقية ت�شكل ً
عبئا على ميزانيات بلدانها

نيجرييا تعزز تر�سانتها اجلوية بتدريبات وطائرات من باك�ستان ورو�سيا
قال رئي�س �أركان القوات اجلوية
النيجريية �صادق �أبو بكر ،ب�أن
بالده تتوقع و�صول طائرات حربية
ومروحيات من باك�ستان ورو�سيا
لتعزيز �أ�سطولها� ،إذ ي�ساورها
القلق �إزاء ال�سيا�سة العاملية
املحيطة املتمثلة يف �رشاء الأ�سلحة
املتطورة من الدول الغربية.

حما�س� :سيا�سات عبا�س جتاه غزة تعزز االنق�سام

جددت حركة حما�س موافقتها على �إجراء انتخابات �شاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�أكدت م�س�ؤولية
ال�سلطةالفل�سطينيةعنقطاعغزة،ونبهت�إىل�أن�سيا�ساتالرئي�سحممودعبا�سجتاهغزةتعززاالنق�سام.
وقال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن حكومة التوافق الفل�سطينية ما زالت امل�س�ؤولة عن
قطاعغزة.وطالباالرئي�سالفل�سطينيبالرتاجععنخ�صوماتاملوظفنيو�إلغاءال�ضرائباملفرو�ضةعلى
وقود حمطة الكهرباء يف قطاع غزة .و�أكد �أن �أي لقاء مع وفد حركة فتح الذي �أعلن �أن �سي�أتي لغزة يجب
�أنيكونيف�إطاروح�ضورف�صائليكامل.ودعتاحلكومةالفل�سطينيةحما�س�إىلااللتزامبخطةعبا�سلإنهاء
االنق�سام الفل�سطيني دون �شروط ،دون �أن تقدم تفا�صيل حول خطة عبا�س وم�ضمونها .و�أ�ضافت يف بيان
�صدرعقباجتماعها�-إنممار�ساتحركةحما�سيفغزةتعيقكلامل�ساعيالتيتقومبهاالقيادةالفل�سطينية
من �أجل دعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني يف القطاع .و�أكدت جاهزيتها الفورية لت�سلم الوزارات والدوائر
احلكومية يف غزة ،م�شرية �إىل �أن القيادة واحلكومة تقوم بكافة التزاماتها جتاه القطاع يف الوقت الذي تقوم
بهحما�سبجبايةكافةالإيراداتل�صاحلها.ومناملفرت�ض�أنيزوروفدمنحركةفتحبرئا�سةحممودالعالول
قطاع غزة ،لعر�ض خطة عبا�س لإنهاء االنق�سام .وكان عبا�س قد هدد الأ�سبوع املا�ضي ب�أنه ب�صدد القيام
"بخطواتغريم�سبوقةب�ش�أناالنق�سامخاللالأياماملقبلة".وي�سوداالنق�سامالفل�سطينيمنذمنت�صفيونيو
 ،2007بعد عام من فوز حما�س باالنتخابات الت�شريعية وت�شكيلها حكومة وحدة وطنية� ،أعقب ذلك نزاع
�أدى ل�سيطرة حما�س على قطاع غزة .ومل ُتك ّلل جهود �إنهاء االنق�سام بالنجاح طوال ال�سنوات املا�ضية ،رغم
جوالتامل�صاحلةبنيالطرفني.

وقال �أبو بكر – خالل م�ؤمتر
�صحفي عقد يف �أبوجا – ” تلقينا
دعما من عدة دول لأهداف �سيا�سية،
حيث قبلت باك�ستان بيع  10طائرات
لنيجرييا ،وقمنا بتدريب طيارين
نيجرييني يف باك�ستان وال�صني،
وحاليا جاري تدريب طيارين �آخرين
يف الواليات املتحدة وبريطانيا
وجنوب �أفريقيا وم�رص ورو�سيا”.
و�أكد – من منطلق �صالحياته يف
الطريان احلربي النيجريي – �أن
الطيارين يف �سالح اجلو النيجريي
هم من بني الأكف�أ عامليا؛ و�أنه
مت �إر�سال  700من �أفراد القوات
اجلوية �إىل مناطق خمتلفة من
العامل للتدريب واكت�ساب املهارات
الالزمة.
و�أو�ضح �أن القوات اجلوية متكنت
مب�ساعدة اجلي�ش النيجريي والقوات
البحرية ،من مواجهة الأن�شطة
الإجرامية للإرهابيني وامل�سلحني
من خالل اال�سرتاتيجية الت�شغيلية
وا�سرتاتيجية عمليات االعرتا�ض
اجلوي وا�سرتاتيجية النواة؛ بهدف
خلق بيئة مواتية للقوات اجلوفية
وال�سطحية لتكون قادرة على العمل
بدون عوائق.

والعالوات امل�صاحبة لتلك الرواتب
– ولي�س الو�ضع يف غانا ب�أف�ضل منه
يف هاتني الدولتني”.
لكن ال�سنغال وحدها هي التي
�أقدمت على اتخاذ تدابري قا�سية
للت�صدي لهذا التفاوت املتزايد يف
توزيع املوارد الهزيلة للدولة؛ ففي
عام  2012مت �إلغاء جمل�س ال�شيوخ
ال�سنغايل لتوفري نفقاته وتوجيهها
�إىل م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة
بالت�صدي للفي�ضانات املتكررة
انطالقا من �أن “تخفيف معاناة
ال�شعب �أهم من املجل�س الت�رشيعي”،
ح�سبما قال �آنذاك الرئي�س ال�سنغايل
“ماكي �سال”.
�إن التمثيل ال�سيا�سي هو �أمر
حموري بالطبع يف �أية دميقراطية
عاملة �إال �أن املجال�س الت�رشيعية
املنتخبة يف الدول النامية عادة ما
تُ �سبب �ضغوطا اقت�صادية ال نظري
لها يف العامل املتقدم؛ وعلى الرغم
من �أن �إجزال العطاء (يف الرواتب)
للم�رشعني ي�ستهدف حت�صينهم من
التعر�ض للف�ساد �إال �أنه ال توجد
دالئل يف نيجرييا وال كينيا على �أن
هذا العطاء املك ِّلف قد �أدى الهدف
املرجتى منه.

ع�سكري ًا ،لكن على الأفارقة �أن يتولوا
دفاعنا على عاتقهم”.
وعن هجرة الأفارقة والتعاون
الأفريقي مع االحتاد الأوربي لفر�ض
الرقابة على املهاجرين ,يقول
الرئي�س كوندي� ،إن “�أطفالنا
ً
رغبة بالهجرة
يهاجرون لي�س
بل لأنهم ال يجدون ما يريدون يف
�أفريقيا ..لهذا يجب �أن يرافقونا (�أي
االحتاد الأوروبي) يف هذه الق�ضية.
ميكننا �أن نكون م�صنع ًا لأوروبا
�رشيطة �أن تفهم �أن هذا التعاون مك�سب
ً
�رشاكة مفيدة
للجانبني ،تعاون يجلب
للجانبني“.
واعرتف الرئي�س الغيني بعواقب
تغرياملناخ يف انعدام الأمن الغذائي
مبناطق �أفريقية�“ ,إنها م�شكلة كبرية
بالن�سبة لنا .لقد نا�شدت جميع الدول
الأفريقية واملجتمع الدويل مل�ساعدة
�إخواننا يف هذه الدول ،من الوا�ضح �أن
الظروف املناخية واجلفاف م�س�ؤولة
�إىل حد كبري .واحلروب .هذا هو
ما ال نريده حق ًا ،لهذا ال�سبب نريد
�أن تتمكن �أفريقيا من التطوير ،من
ايقاف �أ�رضار املناخ لتحقيق الكفاءة
الزراعية .اذا ح�صلنا على زراعة
كفوءة �سنق�ضي على املجاعة“.
و�شدد �ألفا كوندي على �رضورة
ّ
اعتماد الأفارقة على قواهم ومواردهم
والتعاون فيما بينهم ,قائال“ :اليوم،
هدفنا هو �أن تعتمد �أفريقيا على
قوتها الذاتية .ال نريد ان يعتمد
تطوير �أفريقيا على اخلارج .علينا
�أن نتعاون مع العامل ،مع االحتاد
االوروبي وال�صني والهند والربازيل
وغري ذلك ،لكن ،قبل كل �شيء ،على
الأفارقة ان يعتمدوا على �أنف�سهم لأن
التنمية يف �أفريقيا تتحقق من خالل
الأفارقة فقط”.
�أما عن االحتاد الأفريقي ,فهو
ي�ؤكد متا�سكه والوحدة التي ي�شهدها
االحتاد رغم ما ي�شاع عن خالفات
داخل الدول �أع�ضاء املنظمة القارية.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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العدد ()133

علوم وتكنولوجيا

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

بال�صور� ..شركة يابانية تطرح روبوت م�شكلة "جاالك�سى مل�ستخدمى الآيفون 3 ..تطبيقات جمانية
على �شكل دينا�صور بطول � 8أمتار نوت  "7مل تكبح لفرتة حمدودة
الإقبال على
هواتف �سام�سوجن
ك�شف ا�ستطالع ر�أى حديث �أن امل�شكالت
التى رافقت �إطالق هاتف "جاالك�سى نوت
 ،"7مل تكبح �إقبال امل�ستخدمني على
هواتف ال�رشكة.
و�أفادت قناة (�سكاى نيوز) اليوم االثنني
ب�أن معطيات اال�ستطالع  -الذى �أجراه مركز
"�إب�سو�س" العاملى ومقره باري�س � -أظهرت
�أن م�ستخدمى هواتف "�سام�سوجن" فى
الواليات املتحدة اليزالون �أوفياء لأجهزتهم،
على غرار م�ستخدمى "�آيفون".
و�أو�ضح اال�ستطالع �أن  92%من
م�ستخدمى "�سام�سوجن" خالل الوقت احلاىل
يرجحون �رشاء هاتف ذكى �آخر من ال�رشكة
فى حال اقتنوا جهازا جديدا.
يذكر �أن "�سام�سوجن" تكبدت خ�سائر
مبليارات الدوالرات جراء ف�ضيحة هاتفها
اجلديد ،الذى �سجل عدة حوادث احرتاق،
وجرى �سحبه من الأ�سواق ..وتوقع
امل�ستثمرون �أن ت�ستفيد �رشكة "�آبل"
امل�صنعة لآيفون من �أزمة �سام�سوجن،
وجتذب م�ستخدميه.

�أزاحت �رشكة كانيمارو ال�ستار عن �آخر ت�صميم لها وهو روبوت دينا�صور يبلغ طوله � 8أمتار
ويدعى "" TRX03وعند ظهوره �أثناء العر�ض �أ�صيب بع�ض امل�شاهدين باخلوف ال�شديد
ب�سبب �صوته وقيامه كما لو كان دينا�صور حقيقى .

ال�شكل النهائى ملقر �أبل اجلديد  Apple Parkقبل انتقال املوظفني

بعد �أ�سبوعني من �إعالن �رشكة �أبل عن اقرتاب االنتهاء من مقرها اجلديد العمالق الذى �سيحمل
ا�سم  Apple Parkوبدء انتقال املوظفني �شهر �أبريل املقبل ،ر�صدت طائرة بدون طيار فيديو
جديد فريد من نوعه بجودة  4kيركز على تقدمي نظرة مف�صلة على كل زاوية من مقر ال�رشكة
الأمريكية ،ولي�س كمقاطع الفيديو الأخرية التى كانت تر�صد البنايات و�أعمال الرتكيبات التى حتدث
على اجل�سم اخلارجى من املبنى الرئي�سى.
ووفقا ملوقع "�أبل نيوز" الأمريكى ،فالفيديو اجلديد يك�شف �أن العمل ال يزال م�ستمرا داخل املقر
اجلديد وال تزال املنطقة الو�سطى من املقر مل تكمل بعد و ي�ستمر العمل �أي�ضا على مواقف �سيارات
حتت الأر�ض ،وتركيب اجلزء النهائى من �ألواح الطاقة ال�شم�سية والأ�شجار و�أعمال الزراعة ،وهذا على
الرغم من �أن �أبل �ستفتتح املقر اجلديد ال�شهر املقبل.
اجلدير بالذكر� ،أن قبل �أ�سبوعني� ،أعلنت �رشكة �آبل حفنة من التفا�صيل اجلديدة حول املقر
اجلديد ،مبا فى ذلك اال�سم الر�سمى وهو "�أبل بارك" كما �أعلنت �أن هناك قاعة �ستحمل ا�سم الراحل
"�ستيف جوبز".

�إذا كنت من م�ستخدمى
هواتف الآيفون وحتب
و تر يد
اجلديدة
التطبيقات
ن
يكو
جتربتها ،فهذا الأمر
عدد كبري من
�صعبا خا�صة مع وجود
املجانية ،لذلك من
التطبيقات املدفوعة غري
التطبيقات املدفوعة ب�شكل
فرتة لأخرى يتم �إطالق جمموعة من
جمانى لفرتة حمدودة ،ونر�صدها لك فيما يلى وفقا ملا جاء على موقع bgr
الأمريكى.
 تطبيق Workflowا�ستحوذت �رشكة �أبل على هذا التطبيق خالل الأيام املا�ضية ،وهو متاح ب�سعر
 2.99دوالر والآن جمانى لفرتة حمدودة ،وي�ساعد امل�ستخدم فى ربط جمموعة
من التطبيقات املختلفة معا من �أجل �أن ت�ساعد امل�ستخدم فى القيام مبهام
خمتلفة ب�شكل �سهل و�رسيع دون احلاجة للدخول على عدد كبري من التطبيقات
الأخرى.
 تطبيق Wake Alarm Clockمن �أهم التطبيقات اخلا�صة مب�ساعدتك فى اال�ستيقاظ من النوم ،فهو يوفر
العديد من املزايا املختلفة املميزة ،و�سعره  1.99دوالر ،ولكنه الآن جمانا
ب�شكل حمدود.
 تطبيق Gif Me! Camera�إذا كنت من حمبى التقاط ال�صور وتريد �إن�شاء �أ�شكال خمتلفة ،فهذا التطبيق
ميكنك من حتويل �صورك �إىل �أخرى متحركة ومقاطع فيديو �صغرية مميزة ،وهو
كان متاح ب�سعره  1.99دوالر ،ولكنه الآن جمانا ب�شكل حمدود.

�سونى تعلن وقف �إنتاج بالى �ستي�شن 3
�أعلنت �رشكة �سونى عن وقف �إنتاج جهاز بالى
�ستي�شن  3فى اليابان ،لي�شمل وقف الإنتاج
جميع �أنحاء العامل بعد فرتة وجيزة ،لكن مل
تك�شف ال�رشكة اليابانية عن تاريخ حمدد للقيام
بهذه اخلطوة� ،إذ ال تعر�ض على موقعها
�سوى �أن الن�سخة �سعة  500جيجابايت هى
الوحيدة املتبقية للإنتاج فى البالد ،مع الت�أكيد على �إنهاء جميع
ال�شحنات قريبا.
ووفقا للموقع االلكرتونى ل�صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية� ،أ�شارت
�ستي�شن  3بحلول
تغريدة من �أحد متاجر الألعاب باليابان �أن �سونى �ستوقف �شحن بالى
نهاية مار�س اجلارى� ،إذ ك�شف ال�ستار عن هذا اجلهاز لأول مرة فى نوفمرب .2006
وذكرت �سونى قبل ذلك �أنها حتدد دورة �إنتاج ت�ستمر ع�رش �سنوات جلميع �أجهزتها ،لذا يبدو �أن
بالى �ستي�شن  3اقرتب موعد وقف انتاجه كما كان مقررا ،لكن ال يعنى نهاية الإنتاج حدوث �أى �شىء
لوحدات اجلهاز املتاحة فى الأ�سواق ،لكن ي�شري �إىل وقف الدعم من وتقليل التحديثات ،ومن املحتمل
�أن ي�ستمر بيع بع�ض الوحدات على مدار ال�سنة.

االحتاد الأفريقى يطلق دومني دوت �أفريقيا بديال عن دوت كوم
بعد  32عاما من ت�سجيل �أول ا�سم
نطاق دومني فى العامل� ،أطلق االحتاد
الأفريقى دومني دوت �أفريقيا املخ�ص�ص
للقارة الإفريقية لي�صبح ب�إمكان الأفارقة
الذين يريدون ت�سجيل موقع على �شبكة
االنرتنت التقدم بطلب للح�صول على ا�سم
نطاق africa.خالل ال�شهور املقبلة ،وهو
الأمر الذى من �ش�أنه ال�سماح للأ�شخا�ص
وال�رشكات بالو�صول �إىل العامل ب�شكل �أف�ضل
خالل الأ�شهر املقبلة.
وقال نكو�سازانا دالمينى زوما رئي�سة
االحتاد الذى �ستنتهى واليتها قريبا
"ميكننى القول �إن �أفريقيا متكنت �أخريا
من احل�صول على هوية رقمية بعد امتالكها
لدومني "دوت �أفريقيا".
ووفقا ملوقع  Timesofindiaالهندى
متتلك �أفريقيا �أدنى معدل النت�شار الإنرتنت
فى العامل ،وفقا لبيانات البنك الدوىل ،فال
يت�صفح االنرتنت �سوى  22%من فقط من
�سكانها ،مقارنة باملعدل العاملى البالغ

.44٪
وتعهد االحتاد الأفريقى بزيادة انت�شار
الإنرتنت بن�سبة  10٪بحلول العام املقبل
كجزء من اقرتاح تطوير جدول �أعمال
."2063
وقال "الكى ما�سيليال" الرئي�س التنفيذى
ل�رشكة  ZAومقرها جنوب �أفريقيا التى
�ستدير نطاق االنرتنت "تهيمن جنوب
�أفريقيا على وجود الأفارقة على االنرتنت،
باعتبارها �أكرب كيان اقت�صادى ،وت�ستحوذ
على  1,1مليون طلب لت�سجيل املواقع

بالقارة".
و�أو�ضح ما�سيليال �أن الر�سوم الباهظة تقف
عائقا �أمام الكثري من النا�س الذين يريدون
ت�سجيل موقع على �شبكة االنرتنت ،ففى
بع�ض البلدان الأفريقية ،ميكن �أن يكلف
الأمر نحو  250دوالرا ،لكن بف�ضل النطاق
اجلديد �ستبلغ التكلفة نحو  18دوالرا
فقط.
ومن املقرر �أن يكون هذا النطاق متاحا
للجمهور فى يوليو ،ولكن يبقى من غري
الوا�ضح مدى قوة الطلب.
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�أطعمة ميكن ا�ستهالكها بعد انتهاء �صالحيتها
الكثري منا ي�شعر بت�أنيب ال�ضمري عندما ي�ضطر �إىل �أن يتخل�ص من بع�ض الأطعمة التي يكت�شف �أن �صالحيتها قد انتهت ،بينما كان
يحتفظ بها داخل خزانة املطبخ� ،أو لأنه مل ينتبه لتاريخ االنتهاء� ،أم رمبا لق�ضاء الوقت الطويل خارج املنزل ،مما مل يعطه
الوقت الكايف لتناولها �أثناء وقت ال�صالحية .ومع ذلك ،فالكثري منا رمبا يجهل �أن هناك بع�ض الأطعمة التي ميكن �أن ت�ستهلك حتى
بعد انتهاء تاريخ �صالحيتها املدون عليها .وبالطبع هذه الأطعمة ال ت�شمل جميع �أنواع اللحوم و الأ�سماك.وبح�سب تقرير ن�رشه
موقع �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ، ،ف�إن القائمة قد ت�شمل بع�ض الأنواع التي تبقى �صاحلة لال�ستهالك لعدة �أعوام ..ومنها:
 )1الأطعمة املعلبة/معظم الأطعمة_املعلبة ت�صلح لال�ستهالك
بعد انتهاء تاريخ �صالحيتها ،ب�رشط �أن تكون خمزنة ب�شكل �سليم
يف مكان جيد التهوية بعيد ًا عن الإ�ضاءة املبا�رشة ،وكذلك تكون
العبوة �سليمة مل تتعر�ض لأي تلف خارجي .فتحت هذه الظروف
تبقى الأطعمة املعلبة �صاحلة لال�ستهالك ملدة قد ت�صل �إىل 4
�سنوات.
 )2الب�سكويت واملقرم�شات/فبالرغم من �أن الب�سكويت و
املقرم�شات تكون �أف�ضل عندما ت�ؤكل مبجرد �رشائها ،حيث �إنها
قد تفقد بع�ض "القرم�شة"� ،إال �أن ذلك ال يعني �أنها تظل �صاحلة
لال�ستهالك لأ�سابيع بعد فتحها.
وال�ستعادة "القرم�شة" اخلا�صة بالب�سكويت واملقرم�شات،
ميكن و�ضعها على فوط ورقية ،ثم تو�ضع يف فرن امليكروويف
حلوايل  40ثانية ،ثم نرتكها لب�ضع دقائق ،بعدها �سنجد �أنها ا�ستعادت "القرم�شة" اللذيذة.
 )3املعكرونة (البا�ستا)/املعكرونة املجففة� ،أو البا�ستا  ،عادة ما متتد �صالحيتها ملدة طويلة� ،إال �أن تلك ال�صالحية قد متتد
�أكرث �إذا ما مت االحتفاظ بها يف مكان جاف جيد التهوية ،ويف�ضل داخل �إناء حمكم الغلق .وبهذه الطريقة ميكن االحتفاظ باملعكرونة
ملدة طويلة بعد انتهاء تاريخ �صالحيتها املدون على العبوة ملدة قد ت�صل �إىل � 3سنوات.
 )4البي�ض�/إذا احتفظت بالبي�ض داخل الرباد (الثالجة) ،ف�سيكون يف �أمان ومتتد �صالحيته لأكرث من � 3أ�سابيع .و�إذا ما انبعث من
البي�ض �أية رائحة ،فهذا يدل على ف�ساده.
ومن الطرق املتبعة �أي�ض ًا للك�شف عن �صالحية البي�ض ،و�ضع البي�ض داخل �إناء به ماء .فالبي�ض اجليد �سوف ي�ستقر يف قاع
الإناء ،بينما يطفو البي�ض الفا�سد على �سطح املاء .و�إذا ا�ستقرت البي�ضة يف القاع بينما تتجه لأعلى ،فهذا معناه �أن البي�ضة على
و�شك الف�ساء ،ويجب �أن يتم ا�ستهالكها �رسيع ًا.
 )5اخل�رضاوات املجمدة/درجات احلرارة داخل الفريزر (املجمد) عادة ما حتافظ على �صالحية #اخل�رضاوات_املجمدة ملدة
طويلة جد ًا .فتناول اخل�رضاوات املجمدة التي احتفظت بها داخل الفريزر (املجمد) ملدة طويلة لي�س منه �أي �رضر ،بالرغم من �أن
ملم�س اخل�رضاوات قد يختلف ،لكن ال �رضر من ذلك.
 )6اخلبز/بالن�سبة ملختلف �أنواع اخلبز  ،ف�إن تاريخ ال�صالحية يطبق يف حال �أنك �أبقيت على املخبوزات على طاولة املطبخ .و�إذا
تعر�ضت تلك املخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة ف�إن "العفن" �سيبد�أ بالظهور على الق�رشة اخلارجية لتلك املخبوزات بعد ب�ضعة
�أيام�.أما يف حال االحتفاظ باملخبوزات داخل الرباد (الثالجة) �أو الفريزر (املجمد) ،ف�إن ذلك �سي�ضمن بقاء تلك املخبوزات لوقت
�أطول بكثري من تاريخ ال�صالحية املدون عليها.
 )7املخلالت واملربى/املخلالت يتم �إعدادها عن طريق �إ�ضافة ملح الطعام واخلل ،مما يجعل بيئتها حم�ضية ،وذلك مينع �أي
بكترييا من التكون عليها .فاملخلالت �صاحلة لال�ستهالك لأكرث من �سنتني بعد انتهاء تاريخ ال�صالحية املدون على العبوات،
�رشيطة �أن تكون العبوة حمكمة الغلق ويحتفظ بها داخل الرباد (الثالجة).وهذه النظرية تطبق على خمتلف �أنواع املربى �أي�ض ًا.
 )8الزبادي�/إذا مل يتم فتح العبوة ،ف�إنك ت�ستطيع ا�ستخدام الزبادي ملدة �أ�سبوعني بعد انتهاء تاريخ ال�صالحية املدون على
العبوة .ويف جميع الأحوال� ،إذا ما انبعثت �أية رائحة من العبوة ،فذلك يعني �أن العبوة تالفة وال يجب ا�ستهالكها يف هذه
احلالة.
 )9ال�شوكوالتة/القاعدة هنا ب�سيطة� ..إذا مل يطر�أ �أي اختالف على طعم ال�شوكوالتة  ،فهذا يعني �أنها �صاحلة لال�ستهالك ،حتى
بعد انتهاء التاريخ املدون على العبوة.يف بع�ض الأحيان قد تظهر طبقة بي�ضاء على �سطح ال�شوكوالتة ،لكن هذه الطبقة ما هي �إال
طبقة من "ال�سكر املبلور" التي ال تت�سبب يف �أي �رضر �صحي.
 )10اجلنب القا�سي/نلج�أ عادة للتخل�ص من قوالب اجلنب مبجرد ظهور طبقة "العفن" بي�ضاء اللون على �سطحها ،لكن احلقيقة �أن
تلك الطبقة ال تخرتق قوالب اجلنب القا�سية ،فهي تخرتق اجلنب الطري فقط مثل اجلنب الأبي�ض �أو الريكوتا ..لكن بالن�سبة لقوالب
اجلنب القا�سية ،مثل الرومي �أو البارميزان �أو ال�شيدر ،فيكفي �أن نزيل تلك الطبقة البي�ضاء با�ستخدام ال�سكني ،لأن ذلك الفطر ال
ي�ستطيع النفاذ �إىل داخل اجلنب.
� )11أوراق ال�سلطة/ال داعي �أبد ًا للتخل�ص من �أوراق ال�سلطة اخل�رضاء  ،مثل اجلرجري �أو البقدون�س ،ملجرد �أنها بقيت لعدة �أيام.
طاملا �أنها ال حتتوي على �أي "عفن" ،فيكفي غ�سلها فقط وا�ستهالكها لأطول فرتة ممكنة.
 )12احلليب/بالن�سبة للحليب ،طاملا �أنه مل يطر�أ �أي تغيري على الطعم والرائحة ،فهو �صالح لال�ستخدام حتى بعد انتهاء
�صالحيته املدونة على العبوة� .أهم �شيء هو االحتفاظ بعبوات #احلليب حمكمة الغلق للحفاظ على ال�صالحية ،التي قد ت�صل �إىل
�أ�سبوع بعد انتهاء التاريخ املدون على العبوة.

طرق ب�سيطة للمحافظة على جمال الب�شرة ال�سمراء

حتتاج الب�رشة الداكنة اىل مداعبات
ا�شعة ال�شم�س احيانا حتى تكون م�شعة
و متالقة و حتى تتمكني من التخل�ص
من الب�رشة ال�سمراء ال�شاحبة اليك
هذه الطرق الب�سيطة التي �ستخل�صك
من هذه امل�شكلة نهائيا.
الطريقة االوىل:
يجب ان تقومي عزيزتي حواء
باختيار منتج ال يحتوي على
ال�صابون او حتى زيت لتطهري الب�رشة
الن ال�صابون يهاجم اجللد و يفقدها
حيويتها مما �سيجعلها مملة لذلك
حاويل دائما �شطفها بعناية.
الطريقة الثانية:

جتنبي القيام
باحلمام لفرتات
طويلة حيث ميكنك
القيام بذلك مرة
واحدة يف اال�سبوع
مع و�ضع ملعقة
من ال�شيا �أو زيت
�أركان يف املاء
حلماية ب�رشتك من
اجلفاف.
الطريقة الثالثة:
قومي برتطيب ب�رشتك خا�صة بعد
احلمام و ميكنك القيام بتدليكها
بوا�سطة كرمي حتى يخرتق الب�رشة

و ت�ستعيدي مرونتها و حاويل دائما
حمايتها من اجلفاف حتى ال ت�صبح
مملة.
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و�سائل تخل�صك من انتفاخ املعدة
الغذاء هو �أحد الأ�سباب
الرئي�سة التي ت�ؤدي �إىل انتفاخ
املعدة �إىل جانب عدم ممار�سة
الريا�ضة �أو عندما ال يه�ضم
الطعام ب�شكل �صحيح �أو
�أثناء تناول الطعام الغني
بالزيوت ،حيث ترتاكم
الدهون حول املعدة ما
ي�سبب االنتفاخ لت�شعر بعدم الراحة
والإم�ساك والت�شنجات.
لذا البد من عالج االنتفاخ حتى
ال ي�ؤدي �إىل م�شكالت �صحية خطرية
�أخرى وهنا بع�ض الن�صائح املده�شة
التي ت�ساعدك على منع انتفاخ املعدة:
الرتكيز عند تناول الطعام
من الظواهر ال�شائعة يف الآونة الأخرية م�شاهدة التلفزيون �أثناء تناول وجبات
الطعام حيث ين�سى النا�س امل�ضغ ب�شكل �سليم �أو البلع مبا�رشة ،ما ي�سبب انتفاخ
املعدة وبالتايل يحتاج املرء �إىل الرتكيز على الطعام �أثناء تناوله.
م�ضغ الطعام ب�شكل �صحيح
عندما ت�أكل وجبات الطعام يجب م�ضغ الطعام ب�شكل �سليم حتى ال يت�سبب يف الكثري
من التوتر وال�ضغط على الأمعاء وهذا �سوف ي�ساعد يف الوقاية من انتفاخ املعدة.
تناول كميات قليلة
عند تناول كميات كبرية متيل �إىل ابتالع ن�صف الطعام دون م�ضغ ب�شكل �صحيح لذلك
دائما بتناول كميات قليلة.
ين�صح ً
جتنب تناول الأغذية الباردة �أو ال�ساخنة ج ًدا
ال مت�ضغ الأطعمة الباردة ج ًدا وال�ساخنة � ً
أي�ضا ب�شكل �صحيح لذلك تقوم بابتالعها
ً
انتفاخا يف املعدة.
دون م�ضغ وهذا ي�ؤثر على عملية اله�ضم؛ ما ي�سبب
�ضمن الفواكه يف نظامك الغذائي
ّ
الفواكه غنية بالألياف وت�ساعد يف حت�سني اله�ضم وتناول الفاكهة الكاملة مثل:
التفاح والربتقال (ح�سب املو�سم) لأن الفاكهة ت�ساعد على منع انتفاخ املعدة.
جتنب الأطعمة امل�صنعة
الأطعمة امل�صنعة حتتوي على الكثري من املواد احلافظة وامللح وي�صعب ه�ضمها
ب�شكل �صحيح وت�سبب انتفاخ املعدة.
احلبوب الكاملة
حتتوي احلبوب الكاملة على الألياف ما ي�ساعد على ه�ضم الطعام ب�شكل �أف�ضل
وي�ساعد يف الوقاية من االنتفاخ.

ال�ضو�ضاء قد ت�ؤخر تعلم الكالم عند الأطفال ال�صغار
�أ�شارت درا�سة �صغرية �إىل �أنّ الأطفال ال�صغار الذين يق�ضون وقت ًا طويلاً يف بيئة
�صاخبة رمبا يجدون �صعوبة يف تعلم الكالم.
وقالت بريانا مكميالن ،التي �شاركت ب�إعداد الدرا�سة� ،إنه ب�سبب ال�ضجيج
خا�صة الأ�صوات التي ت�صدر من �أجهزة التلفزيون �أو الراديو قد يجد ال�صغار
�صعوبة يف تعلم كلمات جديدة.
وتابعت “�إما �إغالق التلفزيون �أو الراديو �أو خف�ض ال�صوت قد ي�ساعد يف تطور
اللغة”.
“عالوة على حماولة التعرف على مدى ال�ضو�ضاء يف منازلهم �أ�شجع الآباء
على اال�ستفادة من �أي وقت هادئ لديهم فاللحظات الهادئة قد تكون فر�صة عظيمة
للحديث مع الأطفال وت�شجيعهم على االكت�شاف والتعلم”.
ولفهم كيف ميكن �أن ت�ؤثر ال�ضو�ضاء على تطور اللغة عند الأطفال� ،أجرت
مكميالن وزمال�ؤها  3جتارب على � 106أطفال ترتاوح �أعمارهم بني  22و� 30شهرا.
ويف التجارب الثالثة ا�ستمع ال�صغار �إىل جمل ت�ضم كلمتني جديدتني .ثم عر�ضت
عليهم الأ�شياء التي ت�صفها الكلمات .وبعدها �أجرى الباحثون اختبارا للأطفال
ملعرفة �إن كانوا يتذكرون الكلمات اجلديدة.
�شهرا �إىل
و24
22
بني
أعمارهم
�
ترتاوح
ويف التجربة الأوىل ا�ستمع  40طفال
ً
الكلمات اجلديدة و�سط �ضو�ضاء عالية �أو منخف�ضة .وذكرت الدرا�سة �أنّ الأطفال
تعر�ضوا لأقل قدر من ال�ضو�ضاء هم من متكنوا من تعلم الكلمات اجلديدة.
الذين ّ
وكرر الباحثون التجربة مع جمموعة �أخرى من  40طف ًال �أكرب قلي ًال� ،إذ تراوحت
ومرة �أخرى جنح الأطفال يف ا�ستيعاب الكلمات
�شهرا.
�أعمارهم بني  28و30
ً
ّ
اجلديدة عندما ّ
قل ال�ضجيج.
ويف التجربة الثالثة ،ا�ستمع الأطفال �إىل كلمتني جديدتني يف �أجواء هادئة.
ثم تعلموا معناهما ف�ضال عن كلمتني �إ�ضافيتني ا�ستمعوا �إليهما و�سط �ضو�ضاء من
تعر�ضت له املجموعتان الأوىل والثانية.
نف�س امل�ستوى الذي ّ
ومل يتعلم الأطفال يف هذه املجموعة �إال الكلمات التي ا�ستمعوا �إليها يف �أجواء
هادئة .وهو ما يعني �أنّ اال�ستماع �إىل الكلمات يف جو هادئ دون ت�شتت ب�سبب
ال�ضجيج قد ي�ساعد الأطفال على التعلم .وقال الباحثون �إنّ �أحد عيوب الدرا�سة
�إنهم عر�ضوا الأطفال لنوع واحد من ال�ضجيج مما يعني �أنّ النتائج قد تختلف
يف بيئات �أخرى.لكن مع ذلك ،قالت ريناتا فيليبي ،الباحثة يف جامعة “�ساو
باولو” يف الربازيل� ،إنّ النتائج تتفق مع �أبحاث �أخرى عن تطور اللغة التي
تو�صلت �إىل �أن ال�ضو�ضاء ميكن �أن حتول دون تطور اللغة.
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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

العثور على  9نقود برونزية من الع�صر البيزنطى فى القد�س

اكرث من مليون فلبينى يقلعون عن التدخني فى � 4أعوام ب�سبب ال�ضرائب
قالت وزارة ال�صحة
الفلبينية �إن �أكرث من مليون
فلبينى �أقلعوا عن التدخني
منذ فر�ضت احلكومة �رضائب
�أكرب على منتجات التبغ منذ
عام .2013
ونقال عن بيانات �أحدث
م�سح عاملى ال�ستهالك التبغ
بني البالغني يف الفلبني
قالت باولني يوبيال القائمة
ب�أعمال وزير ال�صحة ،فى ت�رصيحات للوكالة الأملانية� ،إن عدد املدخنني الفلبينيني تراجع
�إىل  15.9مليون �شخ�ص يف عام  2015مقابل  17مليونا يف عام .2009
و�أ�ضافت يوبيال� ،أن مليون فلبينى �أقلعوا عن التدخني ،وهو �أكرب تراجع فى تاريخ
الفلبني ،وميكننا بذل املزيد لوقف املعاناة الناجمة عن هذا الوباء ،كما �أ�شارت �إىل �أن
ثالثة من بني كل �أربعة مدخنني فى الفلبني يرغبون فى التوقف عن التدخني.

�صورا لثالثة من �أبرز
�أعلنت �إ�رسائيل ،اكت�شاف جمموعة من النقود الربونزية التى حتمل
ً
الأباطرة البزنطيني ،وذلك خالل حفريات جترى بالقرب من موقع �سياحى غرب مدينة
القد�س املحتلة.
وقالت الإذاعة العامة الإ�رسائيلية� ،إن النقود ترجع �إىل القرن ال�سابع امليالدى �أى �أواخر
العهد البيزنطى ،ويبلغ عددها  9قطع ،م�ضيفة � :أن اخلرباء الآثريون يعتقدون �أن املبنى
جزءا من بناية بيزنطية.
الذى اكت�شف الكنز حتت �أنقا�ضه كان
ً

مي�سي يفاجئ طفل �أرجنتينى مري�ض بر�سالة �إن�سانية ولقاء �شعب ت�سيماين �أ�صحاب �أ�صح قلوب يف العامل
وافق النجم الأرجنتينى ليونيل
مي�سي� ،أ�سطورة بر�شلونة الإ�سبانى،
على حتقيق حلم طفل مري�ض بال�شلل
الدماغى مبقابلته خالل الفرتة
املقبلة.
"كالرين"
�صحيفة
ذكرت
الأرجنتينية� ،أن مي�سي بطل ق�صة
�إن�سانية جديدة ،حيث تلقى
الر�سالة اخلا�صة بالطفل الأرجنتينى
نيكوال�س مارا�سكو امل�صاب بال�شلل الدماغى ،ب�صدر رحب للغاية�.أ�ضافت ال�صحيفة �أن الطفل
الأرجنتينى �أر�سل ر�سالة �إىل مي�سي خالل الفرتة املا�ضية ،يتمنى فيها حتقيق حلمه مبقابلة
جنم بر�شلونة مع الدمية اخلا�صة به نظرا لع�شقه غري املحدود للربغوث�.أ�شارت ال�صحيفة
التى ن�رشت ر�سالة نيكوال�س فى ال�شهر املا�ضى� ،أن املفاج�أة كانت رد مي�سي على الر�سالة
التى و�صلت �إليه عن طريق �أحد �أقاربه م�ؤخرا ،حيث قال النجم الأرجنتينى" :نيكوال�س �صديقى
لقد تلقيت ر�سالتك لذلك �أردت �إلقاء التحية عليك� ،أود مقابلتك �أنت ودميتك اجلميلة ،بكل
ت�أكيد �سنتقابل قريبا ،و�أر�سل لك قبلة كبرية".

بعد فراق مربيتها ..قطة تتحول ل�شجرة فراء

عرثت �إحدى مراكز العناية باحليوانات فى مدينة بيت�سربج بوالية بن�سلفانيا الأمريكية على
قطة فى حالة مزرية ،حيث حتولت ملا ي�شبه �شجرة من الفراء بعد �أن هجرتها مربيتها
وانتقلت لدار راعية امل�سنني.
يذكر �أن الأطباء متكنوا من �إنقاذ القطة قبل فوات الأوان ،لكنهم ا�ضطروا لق�ص �أكرث من كيلو
جرام من الفراء لإمتام تلك املهمة.

قال باحثون �إنه مت التو�صل لأ�صحاب �أ�صح القلوب يف العامل ،وهم �شعب ت�سيماين
يف غابات بوليفيا.
و�أظهرت درا�سة ،ن�رشت يف دورية الن�سيت الطبية� ،أنه ال يوجد �أي �شخ�ص
تقريبا من �أبناء �شعب ت�سيماين لديه عالمات على ان�سداد ال�رشايني ،حتى يف �سن
ال�شيخوخة.
�صدق" يعي�ش على حمية وطرق معي�شة خمتلفة
ي
ال
"�شعب
إنهم
�
الباحثون
وقال
ُ َّ
جذريا.
و�أقر الباحثون ب�أن بقية العامل ال ميكن �أن يعود �إىل ال�صيد وااللتقاط والزراعة
البدائية ،لكنهم قالوا �إن هناك درو�سا لنا جميعا من �شعب ت�سيماين.
وي�ضم �شعب ت�سيماين نحو � 16ألف �شخ�ص ميار�سون القن�ص و�صيد الأ�سماك
والزراعة على نهر مانيكي يف غابات الأمازون املطرية يف الأرا�ضي البوليفية
املنخف�ضة .وطريقتهم يف احلياة تت�شابه مع ح�ضارة الإن�سان منذ �آالف ال�سنني.
وتطلب الأمر من فريق العلماء والأطباء القيام بعدة رحالت جوية بالإ�ضافة �إىل
رحلة بالزورق كي ي�صلوا �إىل حيث يعي�ش �أبناء �شعب ت�سيماين.
ويتمتع �أفراد هذا ال�شعب بن�شاط بدين �أكرب بكثري من الأ�شخا�ص العاديني ،حيث
ي�سري الرجال � 17ألف خطوة يوميا والن�ساء � 16ألف خطوة.
وحتى من تزيد �أعمارهم عن ال�ستني ي�سريون �أكرث من � 15ألف خطوة.
وباملقابل ،يجاهد معظم النا�س العاديني يف مناطق �أخرى من العامل لالقرتاب
من � 10آالف خطوة يف اليوم.
"�إنهم ينجزون جرعة غري عادية من الريا�ضة" ،بح�سب الطبيب غريغوري توما�س
�أحد الباحثني من املركز الطبي بلونغ بيت�ش ميموريال يف والية كاليفورنيا.
كما �أنهم يدخنون �أقل كثريا ،لكنهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالعدوى التي يحتمل
�أن تزيد من احتمال التعر�ض ملتاعب يف القلب ،وذلك من خالل االلتهابات التي
ت�صيب اجل�سم.
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ت�صوير :ت�أزاز �أبرها

مع ال�سفري الهندي

مع ال�سفري الرتكي

مع ال�سفري الناميبي

مع ال�سفري الكيني

مع ال�سفري الباك�ستاين

مع ال�سفري الرنويجي

مع ال�سفري الرواندي

مع �سفري كوريا اجلنوبية

مع �سفري كوريا ال�شمالية

مع ال�سفرية الهولندية
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الثقايف

الإرث

مفهوم فن الر�سم احلجري يف �إرتريا
بقلم :داويت �أر�أيا
ترجمة :نورالدين خليفة
�إن الر�سم احلجري هو عبارة
عن فن من �صنع الب�رش ،حيث
يتمثل هذا الفن يف �صور ور�سومات
مو�سومة على الكهوف وامل�ساكن
احلجرية ،مت الإ�ستدالل ب�شكل عام
على �أنها لغة منظورة ومرئية كانت
ت�ستعمل يف جمتمعات الع�صور ما
قبل التاريخية .وهذا الفن هو بحد
ذاته مكتبة ميكننا �أن نتزود منها
مبعلومات عن الإن�سان البدائي مبا
يف ذلك البيئة الطبيعية .وت�سوق
لنا تلك ال�صور التي ر�سمت على
�أ�سطح احلجارة ،معلومات تراثية
وثقافية هامة �إ�ضافةً �إىل القدرة
الإدراكية التي كان يتمتع بها الب�رش
خالل ع�صور ما قبل التاريخ .وقد
ن�ش�أ فن الر�سم على احلجارة قبل
ظهور الكتابة ،مكون ًا �شهادةً عري�ضةً
على تعبري الإن�سان البدائي عن نف�سه
وعن �أرائه العاملية .والر�سومات
اخلا�صة بع�صور ما قبل التاريخ قد
متثل فن ًا ت�صويري ًا طبيعي ًا للرثوات
البيئية والفهم الأمثل للجن�س
الب�رشي بالتعبري عرب �أ�شكال الفن
املرئي املجرد والواقعي.
وقد متكن الإن�سان البدائي
من تعلم در�سه الأول عن الفهم
الإدراكي الر�سومي مل�سارات ودروب
احليوانات املختلفة �أو من نف�سه
بوا�سطة �آثار الأقدام التي خلفتها تلك
احليوانات على الرمال �أو طبقات
الطني .وقد نعتقد يف يومنا هذا� ،أن
تلك الآثار هي عالمات و�إ�شارات على
�أن الإن�سان البدائي تعلم فهم و�إدراك
ال�صور والر�سومات التي �ألهمته لكي
يبدع يف عمل فن خا�ص به .ومن
خالل الب�صمات و�آثار الأقدام الطرية
للحيوانات ،متكن �صائدو تلك
احليوانات من التخمني على الفور
عن هوية الكائن احليواين بالإ�ضافة
�إىل التعرف عن عمر تلك الآثار .لذا
ف�إن تلك القدرات الإدراكية �رسعان
ما �أ�صبحت تقليد ًا يتبع يف عملية
�إنتاج مثل تلك الر�سومات احلجرية
والتي مت تبنيها كو�سيلة للتوا�صل.
وبالتايل ف�إن فهم احلالة الديناميكية
لتلك الأفكار قد تفتح لنا الطريق لكي

نفهم �أ�صول ون�ش�أة الفنون .عندها
قد ميكننا فهم الإختالفات فيما بني
الفن الواقعي والفن التجريدي.
والكهوف يف الأ�صل كانت م�ساكن
للجن�س الب�رشي قبل �أن يعتنق الب�رش
احلياة الإ�ستيطانية .وهذه الكهوف
تعترب كنوز ًا ثمينة بحيث �أنها تنقل
معلومات بخ�صو�ص �أ�سلوب حياة
اجلن�س الب�رشي البدائي عالوةً على
تاريخ و�أ�صناف خمتلف احليوانات.
وحيث �أن ر�سومات �أ�صناف احليوانات
امل�صطادة ،تنقل لنا املزيد عن
النظام البيئي الذي كان يعي�ش
فيه الإن�سان ،ف�إن ر�سومات خمتلف
الأدوات والآلآت تك�شف لنا عن كون
تلك الأدوات دلي ً
ال على مهاراته
التقنية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يحمل
فن الر�سومات احلجرية معه �إثبات ًا
وا�سع ًا على التاريخ الثقايف والفكري
للجن�س الب�رشي .من جانب �آخر،
ف�إن ال�صور والر�سومات الأ�سطورية
هي بحد ذاتها مظهر �أ�سا�سي
من مظاهر جذور الثقافة
التي تعرب عن العالقة بني
الإن�سان ،الطبيعة والأحداث
اخلارقة للطبيعة يف الع�صور
املا�ضية ال�سحيقة.
فن الر�سم احلجري يف �إرتريا.
ت�شكل مواقع فن الر�سم
احلجري �أحد �أهم الفئات
الرتاثية والثقافية ذات
القيمة يف �إرتريا .حيث
�أنه مل تتم درا�سة �أ�صول فن
الر�سم احلجري بالإ�ضافة �إىل
التعابري الثقافية للجن�س
الب�رشي البدائي يف منطقتنا
ب�شكل معمق ،ولذا فهي متر
مبرحلة متهيدية يف �إرتريا.
ففي عام 1960م ،قام �شخ�ص
يدعى باولو غرات�سيو�سي
بت�سجيل عدد من املواقع املهمة
يف الإقليم اجلنوبي ب�إرتريا وقام
ب�إحلاقها ب�سجل املجتمعات الريفية
والرعوية القدمية والتي قدمت من
مناطق ال�صحراء حوايل � 5000سنة
قبل امليالد .وقام كذلك بجمع عينات
ر�سومات �صخرية وحجرية قليلة من
مواقع فن الر�سم احلجري ،وبعد
ذلك يف عام 2002م ،مت معاينة تلك
النماذج ب�شكل علمي يف �إيطاليا.
وت�ضمنت نتائج تلك املعاينة
وجود �أك�سيد احلديد و�أك�سيد املنغنيز
يف العينات احلمراء وال�سوداء،
يف حني �أنه مل
يتم معرفة وجود
حمتوى الكربون
ال�رضوري لت�أريخ
ال�صبغ.
عوامل
ويف ع�صور ما
التاريخ
قبل
كانت فنون الر�سم
احلجري تعد من
املواد
خمتلف
الع�ضوية وغري
الع�ضوية والتي
تعرف بال�صبغات.
�إرتريا،
ويف
الألوان
ظهرت

ال�صفراء
ال�سوداء،
احلمراء،
والبي�ضاء ب�شكل �سائد يف لوحات
فنون الر�سم احلجري .فحيث �أن
الر�سومات احلمراء وال�صفراء مت
احل�صول عليها من املغرة (�أي �أك�سيد
احلديديك املائي الطبيعي) ،كانت
الر�سومات ال�سوداء تتكون عادةً من
فحم الكربون �أو من املعادن مثل
املنغنيز .وباملثل ،ف�إن الر�سومات
البي�ضاء تتكون عادةً من مادة
الطبا�شري �أو طني ال�صل�صال النقي.
وفور احل�صول على ال�صبغات ،مت
دجمها وخلطها مع �سوائل �أخرى مثل
الدم ،البول� ،صفار البي�ض ،مادة
الراتينج (مادة ع�ضوية �شجرية) �أو
ال�صمغ .وعلى �إمتداد البالد ،برزت
النقو�ش واحلفريات بالإ�ضافة �إىل
املالمح الهند�سية يف فن الر�سومات
احلجرية ب�شكل وا�سع .وتت�ضمن تلك
الر�سومات� ،صور ًا واقعية رمزية،
ر�سومات تخطيطية رمزية� ،صور

�أ�سطورية ومتاثيل �أخرى .وهذه
الر�سومات وال�صور متنحنا فر�ص ًا
نادرة لإكت�شاف ومعرفة املا�ضي
وتب�رصنا حول حياة الب�رش القدامى
يف �إرتريا.
التوزيع اجلغرايف ملواقع فن الر�سم احلجري
يف �إرتريا
متتلك �إرتريا باع ًا عري�ض ًا
من الإرث الثقايف والطبيعي،
وخ�صو�ص ًا �أن ع�صور ماقبل التاريخ
يف �إرتريا تتمحور حول موقعها
اجلغرايف املعقد .وجغرافياُ ،ف�إن
�إرتريا مق�سمة �إىل مناطق ه�ضاب
املرتفعات ،املنحدرات ال�رشقية
والغربية ،املنخف�ضات ال�رشقية
والغربية بالإ�ضافة �إىل مناطق
ال�سهول ال�ساحلية ،مما يجعلها
منطقة ذات تنوع بيئي .واملرتفعات
الو�سطى هي مناطق جتمع املياه
جلميع �أجزاء املنطقة وهي بالتايل
م�صدر �أ�سا�سي ل�شبكات ت�رصيف املياه
للأنهار الطويلة مثل �أنهار مرب،
بركة ،عن�سبا ،حدا�س وعلي قيدي.
ويف الواقع ،ف�إن مواقع فن الر�سم
احلجري موجودة يف �أحوا�ض �أنهار
البالد بالإ�ضافة غلى املنخف�ضات
ال�ساحلية والغربية ،حيث تقع
معظمها يف نطاق املرتفعات الو�سطى

وال�شمالية للبالد.
كهوف
وهناك
ومالجئ
عديدة
�صخرية يف �إرتريا
والتي ت�شتمل على
خملفات ب�رشية
على
منحوتة
و�صور
الرتاب
مطبوعة
فنية
على جدران تلك
الكهوف وامل�ساكن
احلجرية .واملناطق التي حتتمل
على الأرجح وجود �إرث لفنون الر�سم
احلجرية الثمينة مت ت�سجيلها يف
�سجالتنا الأر�شيفية حيث تت�ضمن تلك
املناطق ،عدي قيح ،ظرونا وماي
مني بالإقليم اجلنوبي ،منطقة جاال
نفحي بالإقليم الأو�سط ،منطقتي
نقفة وقارورة ب�إقليم �شمال البحر
الأحمر بالإ�ضافة �إىل منطقة �أ�سماط
ب�إقليم عن�سبا.
املفهوم الأو�سع
من املعروف �أن �أجنا�س هومو
�سابين�س الب�رشية (اجلن�س
الب�رشي املعا�رص) �إنت�رشت
من �أفريقيا �إىل كل بقاع الكرة
الأر�ضية قبل حوايل 100,000
�سنة .وهناك تكهن دائر فيما بني
الباحثني يدور حول كون فن
الر�سم احلجري قد �إنت�رش ب�شكل
متزامن مع هجرات جن�س الهومو
�سابين�س الب�رشي .ولأن �آثار
فنون وت�صورات الإن�سان البدائي
مت �إكت�شافها على طول تنقالته
ورحالته حول العامل ،فقد مت
حفظ تلك التعابري الإبداعية
ال�ضخمة لع�صور ماقبل التاريخ
على �شكل فنون ر�سم حجرية.
ودرا�سة هذه الأعمال الإبداعية
على امل�ستوى الدويل والإقليمي
قد تزود الدار�سني مبعلومات
تنويرية عن تاريخ الإن�سان،
ت�صوراته ،فهمه الإدراكي وعقله
التخيلي .فعلى �سبيل املثال ،كانت
فنون الر�سومات احلجرية لل�صيادين
لغة تقليدية ،لي�ست فقط لتعبريها
عن مناذج �إن�شائية و�إمنا كذلك
لكونها تعرب عن �صور رمزية م�شتقة
من عملية تفكري وت�أمل م�شرتك فيما
بني �شعوب الأر�ض بالإعتماد على
تكيفهم و�إ�ستغاللهم ملختلف الرثوات
وامل�صادر البيئية.
�إن �إرتريا معروفة بكونها مهد
اجلن�س الب�رشي الذي �أظهر �صناعة
احلرف اليدوية القدمية ل�سكان
ع�صور ماقبل التاريخ املمتدة
على مدى الع�رص احلجري املبكر
(الع�رص الباليوليثي احلجري)،
الع�رص احلجري الو�سيط (الع�رص
الباليوليثي احلجري الو�سيط)
بالإ�ضافة �إىل الع�رص احلجري
املت�أخر (الفرتات الباليوليثية،
املي�سوليثية والنيوليثية) .و�سجالت
التاريخ الطويل للم�ستوطنات
الب�رشية ت�شري ب�شكل م�ؤكد �إىل
وجودها باملناطق ال�ساحلية وكذلك
اله�ضاب واملنخف�ضات مع �أدلة
حمتملة لآثار الع�رص الباليوليثي

(مواقع الع�رص احلجري) موزعة
على طول تلك املناطق .ومعظم
مواقع فن الر�سم احلجري مت
العثور عليها جنب ًا �إىل جنب مع
�أدلة وجود �أدوات حجرية ترجع
لع�صور ماقبل التاريخ ،مما ي�شري
�إىل �إمكانية الت�أكيد على �أن هذا الفن
ي�سبق الأحداث الريفية والرعوية
الإفرتا�ضية الوا�سعة التي ظهرت
قبل � 5000-4000سنة .وحيث �أن
الن�صيب الأكرب من هذا الفن �إن�صب
حول �إظهار العالقة بني املا�شية
والب�رش ،ف�إن وجود احليوانات
ال�ضحية والزواحف بالإ�ضافة �إىل
الأ�صناف الربية واملتوح�شة يف
�صورة بقر الوح�ش الأفريقي ،الأيل
واجلوامي�س قد تبني عن كونها
مقاطع وم�شاهد �صيد والتي ظهرت
لفرتة طويلة قبل بداية تروي�ض تلك
احليوانات وتدجينها يف منطقتنا.
وتراكب بع�ض الفنون على ال�سمات
واملالمح القدمية �أي�ض ًا حتكي لنا
ق�صة �إحتكار هذا الفن �أي الر�سم
احلجري على مدى الفرتات الزمنية،
ولذا فمن املحتمل وامل�ؤكد على
الأرجح �أن تكون ن�ش�أة الفن تتطابق
مع الع�رص الباليوليثي املت�أخر
(الع�رص احلجري املت�أخر)� .إن
ال�شكل ،الوظيفة والتق�سيم املكاين
لفن الر�سوم احلجرية تظهر معلومات
ذات قيمة كبرية عن ديناميكية
ال�سكان ،بيئاتهم بالإ�ضافة �إىل
الأنظمة الإعتقادية والأ�سطورية التي
كانت مغرو�سة لديهم ب�شكل عميق.
وب�شكل �إ�ستنتاجي ،ف�إن مواقع فن
الر�سم احلجري يف �إرتريا ،لي�ست
جمرد �سياقات خمتلفة وموا�ضيع �أو
�أ�ساليب ،بل هي �أي�ض ًا تو�ضح وتظهر
درجات وطبقات الر�سومات لع�صور
و�أزمان خمتلفة �إمتدت رمبا من الع�رص
الباليوليثي املت�أخر وحتى الع�رص
النيوليثي والتي �إنت�رشت فيها
�أ�س�س تروي�ض وتدجني احليوانات
يف هذا اجلزء من العامل .لذا ،ف�إن
هذه املواقع الأثرية لفن الر�سوم
احلجرية رمبا تنتمي ملجموعات
خمتلفة من ال�صيادين البدائيني
للع�رص الباليوليثي املت�أخر مرور ًا
بالريفيني واملزارعني للع�رص
النيوليثي .من ثم ،ف�إن الدرا�سات
الإ�ضافية حول فنون الر�سم احلجري
يف �إرتريا ،تهدف �إىل ت�أ�سي�س
تواريخ ثابتة ورا�سخة ملختلف
�أ�شكال الفن بالإ�ضافة �إىل م�ضمونه
املعريف.
تنبيه :املواد املن�شورة يف هذا العمود
اليعك�س موقف �أو ر�أي جريدة �إرتريا
احلديثة.
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.

م�ستوى الوعي املجتمعي بالبيئة و املناخ (الأخرية)

�إن �أهم الغايات املن�شودة من برنامج
العمل الطالبي ال�صيفي واملتعلقة بالبيئة واملناخ
تتمثل يف غر�س القيم الأخالقية ال�سامية املتمثلة
يف ت�شجيع و�إعالء روح العمل و الإنتاج وتبادل
اخلربات لدى الطالب و�أفراد املجتمع  ,وبالتايل
جيل ُي ؤ�ْ ِمنُ بالدور احليوي للغطاء الأخ�ضر
خلق
ٍ
و التنوع البيولوجي يف حا�ضر و م�ستقبل احلياة
يف �أنحاء املعمورة  ,بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ �إميان
الطالب بالدور املحوري الذي يلعبه الإن�سان يف
هذا املجال .و ب�إجناز تلك الأهداف و الغايات
يتوقع من هذا اجليل �أن ي�سهم بفعالية يف تو�سيع
رقعة الغطاء الأخ�ضر يف البالد و حماية و�صيانة
و احلفاظ على املوارد البيئية الطبيعية كاملياه
و الرتبة من التدهور وبالتايل التعامل مع تلك
املوارد مبا يحقق الفائدة للجيل احلايل ويحافظ
على حقوق اجيال امل�ستقبل
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة �إىل
�إحتفاالت املجتمع الدويل يف الثاين والع�رشين
من ابريل احلايل باليوم الدويل للأر�ض الأم
والذي يتم حتت �شعار " حمو الأمية بخ�صو�ص
البيئة واملناخ "  ,والهادف �إىل لفت االنتباه
�إىل امل�شاكل البيئية التى تعانى منها الكرة
الأر�ضية بهدف معاجلة �أ�سباب ونتائج تلك
امل�شاكل .ومررنا �رسيع ًا على �أهم امل�شكالت
التي يعاين منها الإن�سان واملرتبطة بالأر�ض
 ,و�رضورة الرتكيز على م�س�ألة الوعي البيئي
ك�إحدى الو�سائل الناجعة لتحقيق املحافظة
على �سالمة الأر�ض  .و�أو�ضحنا �أن ارتريا تعترب
طرفا ً يف العديد من املعاهدات و الإتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة بالأر�ض وكذلك خطة
التنمية امل�ستدامة لعام .2030كما تطرقنا
ب�شكل خمت�رص على برامج وحمالت الزحف
الأخ�رض والتي ي�شكل حجر الزاوية يف م�س�ألة
ن�رش الوعي املجتمعي و�أخذ منظمات املجتمع
املدين زمام املبادرة يف تفعيل �أن�شطة حماية
البيئة ب�شكل ٍ عام .
يالحظ اخلرباء �أنه ومع تفاقم التحديات
الإجتماعية و الإقت�صادية على البيئة و
عنا�رصها يف الع�رص احلايل  ,برزت و�إزدادت
احلاجة �إىل �إك�ساب الأفراد و اجلماعات
 ,الدراية و اخلربة الكافيتان بعنا�رص و
مكونات و ق�ضايا و �إ�شكاليات البيئة .وكذلك
�رضورة فهم العالقة الت�أثريية املتبادلة
بني الإن�سان و بيئته و بني البيئة و م�سائل
التنمية امل�ستدامة .ومن هنا �أتت �رضورة رفع
م�ستوى الوعي املجتمعي بالبيئة وكان البد
من �أن يلعب الإعالم دوريا ً حموريا ً يف هذا
املجال .خا�صة و�أن �إطالق م�صطلح ال�سلطة
الرابعة على امل�ؤ�س�سة الإعالمية  ,مل ي�أتي
�إال للقناعة ب�أنها ت�ساهم بقدرٍ كبريٍ يف ت�شكيل
الر�أي العام  .وب�شكل �أكرث تخ�ص�ص ًا  ,يهدف
الإعالم البيئي �إىل �إحداث تغيري نوعي �سلوكي
يف مواقف النا�س من البيئة و التعامل مع
املوارد الطبيعية ك�سلعة ذات ثمن و لي�س كهبة
ربانية جمانية  .وبالتايل تهيئتهم للم�شاركة
الإيجابية يف دعم تنفيذ ال�سيا�سات و التدابري
البيئية .
ففي ال�سابق كان ي�سود �إعتقاد خاطئ ًا مفاده
�أن الدول الغنية و�شعوبها وحدهم هم املعنيني
ببحث امل�سائل البيئية و الإهتمام بها و �أن
تلك الق�ضايا ال تثري قلق ال�شعوب النامية و
حكوماتها  ,كما لي�س لديها الدافع للإهتمام
بها .
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص  ,ف�إننا بجعلنا
النظافة �سلوك�أً يومي ًا وعادةً متبعةً يطبقهاعلى
�سبيل املثال الطالب يف املنزل و ال�شارع و
املدر�سة و الأماكن العامة  ,نكون قد � ِأحطْ نَا
بالغاية امل�ستهدفة للرتبية البيئية يف جعل
الطالب و من ثم املجتمع خلفهم  ,يدركون
امل�ضمون الرتبوي للنظافة من حيث �إحتوائه
على جمموعة كبرية من القيم ال�سلوكية و
اخلُ ل ِْقية و الإجتماعية و اجلمالية و نكون
بالتايل قد �أ زلنا الغ�شاوة عن املظهر الطبيعي

و البيئي للبلد  ,وبينا مدى جماله و ح�ضارته
وحققنا الغايات املن�شودة من التنمية
امل�ستدامة خا�صة يف م�س�ألة رفاهية الإن�سان
وهنائه .وهذا هو بيت الق�صيد  ,فالنظافة
قيمة تربوية تعك�س البعد احل�ضاري يف حياة
الإن�سان من حيث تفاعله و �إن�سجامه مع نف�سه
وبيئته .
ِ
بالبيئة دوم ًا بدق
وتقوم اجلهات ذات العالقة
ناقو�س اخلطر متى ما تعر�ضت البيئة للخطر ,
كما �إنها تعمل على خلق الو�سائل ال�رضورية
و الالزمة للحد من ذلك اخلطر و �إ�ستئ�صاله,
�إ�ضافةً �إىل �سعيها خللق البدائل املنا�سبة له .
وحملي ًا نتابع دوم ًا فعاليات الإ�سابيع الوطنية
للنظافة و ال�رصف ال�صحي والذي ترعاه
وزارة ال�صحة والذي يت�ضمن �إ�ستخدام خمتلف
الو�سائل الإعالمية و الإر�شادية حلث املجتمع
على الإهتمام مب�س�ألة النظافة  ,و تو�ضيح
دورها يف حماية ال�صحة العامة للإن�سان و
البيئة بالإ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
النظافة ال�شخ�صية يف جميع القطاعات  ,و�أن
معظم الأمرا�ض و العدوى �سببها عدم الكفاية
يف و�سائل ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سي  .عموم ًا
يفرت�ض باجلهات ذات العالقة ب�صحة البيئة
القيام بالعديد من الأن�شطة لتحقيق الغايات
التالية :
 1جتميع و ت�صنيف النظم و اللوائح والإجراءات اخلا�صة ب�صحة البيئة .
 2مراقبة م�س�ألة تنفيذ تلكالإجراءات و النظم وذلك بالقيام
ٍ
ٍ
ميدانية مكثفة جلميع
بجوالت
الأماكن التي لن�شاطها عالقة
ب�صحة البيئة و الت�أكد
من �إ�ستيفائها لل�رشوط
ال�صحية املطلوبة .
 3معاجلة املعوقاتالفنية و الإدارية الناجتة
عن تطبيق الأنظمة و
اخلا�صة
التعليمات
ب�صحة البيئة .
 4و�ضع اخلططا ملنا �سبة
و
لتنظيم
و
نظافة
جمال الأ�سواق
كذلك
و
ت�سهيل مهمة
ا مل�ستخد مني
لها .
 5-و�ضع

معايري و ترتيبات فنية و �إدارية ت�ساعد على
تنظيم �أوقات النظافة ب�شكل ال يتعار�ض و ال
يعرقل �أوقات العمل .
ٍ
ب�شكل خا�ص على
� 6إحكام الرقابة ال�صحيةم�صادر املواد الغذائية .
يف ال�سطور �أرى �أنه ال ب�أ�س من �إي�ضاح
الر�سالة العامة للإعالم البيئي امل�س�ؤول يف
املحاور التالية على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1رفع الوعي املجتمعي بالق�ضاياوالتحديات البيئية
 2حماية املوارد الطبيعية من الإ�ستخداماجلائر وغري املر�شد
 3الدفع ب�إجتاه �إنت�شار الغطاء الأخ�رض 4الت�شجيع و الدفع باملبادرات الفردية�أو اجلماعية يف الت�صدي للتحديات البيئية و
�إبرازها يف و�سائل الإعالم املختلفة
� 5أن يعرب الإعالم عن �آمال و تطلعاتوطموح الأجيال احلالية و القادمة يف امل�سائل
البيئية و �أن يطرح الق�ضايا البيئية دون تهوين
�أو تهويل
وعموم ًا نالحظ �أن الوعي املجتمعي بالق�ضايا
البيئية يف بالدنا يف الوقت احلا�رض �أرقى بكثري
مما كان عليه قبل �سنوات وب�شكل خا�ص نالحظ
�أن حمور الإ�صحاح البيئي قد �أ�صاب قدر ًا ال ب�أ�س
به �ضمن املجتمعات املحلية و �أ�صبحت كافة
الإدارات املبا�رشة يف تلك
املجتمعات ت�سري
ب�إ�ستمرار حمالت
للنظافة العامة
و دفن الربك و
ا مل�ستنقعا ت
ومنع �إ�ستخدام

الأكيا�س البال�ستيكية بالإ�ضافة �إىل حمالت
الت�شجري ون�رش الغطاء الأخ�رض وغريها من
الأن�شطة املتعلقة بالبيئة ب�شكل عام و حمور
الإ�صحاح البيئي ب�شكل خا�ص.
و ل�ضمان جناح وفعالية وت�أ�صيل مفهوم
وبرامج الإ�صحاح البيئي  ,يو�صي اخلرباء
ب�رضورة �إعتماد الو�سائل التالية �ضمن بوتقة
�شاملة ل�سيا�سات الإ�صحاح البيئي والإلتزام
ب�إنزالها على �أر�ض الواقع �ضمن برامج متقنة
التخطيط :
 1توعية الطالب والن�شئ ب�أهمية �إ�صحاحالبيئة وحثهم على امل�شاركة اجلادة و الفعالة
يف براجمها و�إجراء امل�سابقات التناف�سية يف
هذا املجال .
� 2أن تمُ ِثل �إدارة املدار�س و هيئات تدري�سهاالقدوة احل�سنة للطالب يف ح�سن مظهرهم و
�سلوكهم احلميد جتاه البيئة داخل و خارج
املدر�سة.
� 3إعداد برامج �إذاعية ثابتة يف املدر�سةُ
حتث الطالب على الإهتمام ب�إ�صحاح البيئة و�أن
نغر�س فيهم حب النظافة و ال�سلوك احلميد و
ذلك ب�إ�ستخدام الو�سائل التناف�سية و التحفيزية
.
 4ت�شكيل جلان من الطالب لتقييم درجةالإهتمام ب�إ�صحاح البيئة والنظافة يف كل �صف
و مرفق يف املدر�سة و من ثم �إعالن النتائج على
م�ستوى املدر�سة .
 5تتوىل �إدارة املدر�سة م�س�ألة �إختيارو تكرمي الطالب املتميزين يف النظافة و
ا ل�سلو ك العام جتاه البيئة مع كتابة
�أ�سماءهم يف لوحة ال�رشف
ٍ
ٍ
دورية
ب�صفة
باملدر�سة
 ,بالإ�ضافة �إىل الإ�شادة
بهم يف الإحتفاالت املدر�سية
 6م�ساهمة م�ؤ�س�ساتالقطاع اخلا�ص يف
م�ستلزمات
توفري
و معينات النظافة
كال�صابون و غريه من
الأدوات الهامة .
 7يقوم �إخت�صا�صيونو ذوي اخلربة من ال�صحة
و البلديات و البيئة و
الزراعة بعقد ندوات
و حما�رضات و حلقات
نقا�ش حول م�سائل
�إ�صحاح البيئة والنظافة ال�شخ�صية ,
ي�شرتك فيها الطالب و الإدارة و هيئة
التدري�س و �أولياء �أمور الطالب .
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يف مواجهات �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا

ار
ص
�
إنت
ل
ا
يحقق
سالم
�
ا
ي
أخر
�
ار..
ظ
إنت
�
طول
بعد
ريال مدريد يفجر مفاج�أة من العيار الثقيل
وحلم لي�سرت �سيتي ينتهي ب�إيجابيات تفوق ال�سلبيات
متابعة:عبداهلل حممدعلي
حقق فريق �أخريا –�سالم (متذيل
الرتتيب العام) مفاج�أة مدوية بتحقيق
االنت�صار االول على ح�ساب فريق م�صنع
البرية �ضمن مباريات اجلولة احلادية ع�رش
واالخرية من دوري الدرجة االوىل لكرة
القدم باالقليم االو�سط يف ق�سمه االول.
ومتكن فريق �أخريا – �سالم من تذوق
طعم االنت�صار لأول مرة هذا املو�سم
بعدما تفوق على مناف�سه فريق م�صنع
البرية (ثالث الرتتيب) بهدف دون
مقابل يف اللقاء الذي �أقيم بينهما ع�رص
�أول �أم�س الثالثاء على ا�ستاد ا�سمرا
الدويل  ،والذي كان �شاهدا �أي�ضا على
تفوق فريق �سمبل للبناء على مناف�سه
فريق �سيتي �سنرت بثالثة اهداف مقابل
هدف واحد.
يف املواجهة االوىل  ،على غرار اجلوالت
الع�رش املا�ضية كانت توقعات اجلماهري
متيل اىل كفة الفريق املناف�س لفريق
�أخريا – �سالم والذي كان �ضحية الهزائم
يف اجلوالت املذكورة  ،لكن الفريق
املنتمي ل�ضاحية �أخريا ظهر مبظهر
خمتلف  ،وقدم �أف�ضل مبارياته هذا
املو�سم حتى االن.
�أبناء املدرب برهانو �أدم يف املباراة كان
ل�سان حالهم ي�شري اىل عدم التفريط ب�أخر
مواجهات الق�سم االول دون �إحراز �أي
انت�صار مهما كان حجم املناف�س ومدى
الفوارق يف التجهيزات والطموحات ،
وهو ماجتلى يف املقابلة الكروية التي

�إنطلقت عند الثانية ظهرا.
ويف �أطوار املواجهة  ،تبادل الفريقان
الهجمات املتتالية الواحدة تلو االخرى
على مرمى كال الفريقني  ،مع �أف�ضلية
طفيفة مل�صنع البرية يف تهديد دفاعات
�أخريا لكنها مل ت�سفر عن �أي تغيري على
م�ستوى �صندوق النتيجة.
وقبل اربعة دقائق من نهاية الف�صل
الثاين للمباراة  ،نال فريق �أخريا �رضبة
جزاء ترجمها قائد الفريق م�صطفى عمر
بنجاح اىل هدف االنت�صار الغايل .
ويف املباراة الثانية  ،تواجه فريقا �سيتي
�سنرت و �سمبل عند الرابعة ع�رصا  ،بهدف
واحد وهو التقاط العالمة الكاملة .
فريق �سمبل كان املبادر يف افتتاح
التهديف بعد �ساعة من اللعب عرب الالعب
ابيل عندماريام  ،قبل �أن ي�ضيف املهاجم
عوت برهاين الهدف الثاين بحلول الدقيقة
 67لفريقه .
وقل�ص الالعب عوت تكيئ النتيجة يف
الدقيقة ( )78لفريقه �سيتي �سنرت  ،قبل
�أن يعود ابيل عندماريام جمددا وي�رضب
امل�سمار االخري يف نع�ش فريق �سيتي �سنرت
وي�ضيف الهدف الثالث لفريقه �سمبل يف
الدقيقة الت�سعني من عمر املواجهة .
هذا و�سوف تقام اليوم اخلمي�س مباراتني
�ضمن مواجهات الدوري العا�صمي حيث
يتقابل يف االوىل قزاباندا اجلريح مع
غرميه فريق عداقاحمو�س املت�أزم يف
نتائجه هو االخر عند الثانية ظهرا  ،بينما
تقام املبارة الثانية يف الرابعة ع�رصا بني
عدولي�س وقجرت .

يتطلع لال�ستفادة من 'م�رسح �أحالمه' والفوز على �أندرخلت

يونايتد يتوق لبلوغ املربع الذهبي للدوري الأوروبي

ي�أمل مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي القادم
من فوز على ت�شل�سي مت�صدر الدوري
املحلي نهاية الأ�سبوع ،يف اال�ستفادة
"م�رسح الأحالم" ملعبه "�أولد ترافورد"،
عندما ي�ستقبل �أندرخلت البلجيكي اليوم
اخلمي�س يف �إياب الدور ربع النهائي
مل�سابقة الدوري االوروبي لكرة القدم
"يوروبا ليغ".
ويف ظل املناف�سة ال�شديدة على املراكز
الأربعة امل�ؤهلة اىل دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل ،واحتالل يونايتد املركز
اخلام�س بفارق �أربع نقاط عن غرميه
مان�ش�سرت �سيتي ،و�ضع املدرب الربتغايل
لـ "ال�شياطني احلمر" جوزيه مورينيو
ن�صب عينيه �إحراز لقب امل�سابقة الرديفة،
ما ي�ضمن له امل�شاركة يف امل�سابقة الأم
املو�سم املقبل.
وحتمل مواجهة ربع النهائي ذكرى م�ؤملة
الندرخلت الذي تلقى �أق�سى خ�سارة
�أوروبية يف تاريخه �أمام مان�ش�سرت بع�رشة
�أهداف نظيفة يف الدور التمهيدي لك�أ�س
الك�ؤو�س في�سبتمرب  .1956وهي يف
املقابل �أكرب نتيجة للفريق االنكليزي
على ال�صعيد االوروبي.
ومل يخ�رس يونايتد يف  16مباراة �أوروبية

على �أر�ضه ،وفاز يف �آخر  3مواجهات
على �أندرخلت ،من بينها خ�سارة 1956
ال�ساحقة.
و�أ�شار ال�سوي�رسي رينيه فايلر مدرب
�أندرخلت اىل ان هدف ديندونكر �سيمنحهم
الأمل يف رحلة "�أولد ترافورد"" :وجدنا
�صعوبة يف ال�شوط الأول .كان مان�ش�سرت
يونايتد قويا وم�ؤثرا جدا .مار�سنا �ضغطا
عاليا يف ال�شوط الثاين ،تابعنا ال�ضغط لأننا
�أدركنا انه مبدقورنا ت�سجيل هدف التعادل.
هذا الهدف منحنا حافزا ا�ضافيا".
وي�ستقبل ب�شيكتا�ش الرتكي ليون
الفرن�سي بعد خ�سارته �أمامه ذهابا  ،1-2يف
مباراة �شهدت �أحداث �شغب.
ويبحث �شالكه االملاين عن تعوي�ض خ�سارته
بثنائية على �أر�ض �أياك�س ام�سرتدام
الهولندي.
ويكفي غنك البلجيكي التفوق بهدف وحيد
على �سلتا فيغو اال�سباين بعد خ�سارته �أمام
 2-3ذهابا.
وت�أهل غنك على ح�ساب مواطنه غنت
(الغانتواز) بالفوز عليه  5-2ذهابا وتعادله
معه  1-1ايابا ،و�سلتا فيغو املمثل الوحيد
لكرة القدم اال�سبانية يف ربع النهائي بفوزه
على كرا�سنودور الرو�سي  2-1ذهابا و2-
�صفر ايابا.

فاز ريال مدريد على �ضيفه بايرن
ميونيخ بنتيجة كبرية الثالثاء املا�ضي،
قوامها �أربعة �أهداف مقابل هدفني ،يف
مواجهة متكافئة ،ح�سمها الفريق امللكي
ل�صاحله يف الوقت الإ�ضايف ،بعدما �أنهى
الوقت الأ�صلي خا�رسًا بنتيجة .2-1
لعب الفريقان بخطة واحدة ،4-3-3
فمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان
لعب بنف�س ت�شكيل مباراة الذهاب
با�ستثناء تعديل وحيد ب�إ�رشاك �إي�سكو
يف الهجوم بجوار كري�ستيانو رونالدو
وبنزمية ،بدالً من جاريث بيل الذي غاب
ب�سبب الإ�صابة.
كما �أجرى كارلو �أن�شيلوتي تعديلني،
ب�إ�رشاك روبرت ليفاندوف�سكي ومات�س
هومليز العائدين من الإ�صابة� ،إال �أن
الفريق البافاري ،مل ي�ستفد من �سالح
اال�ستحواذ على الكرة الذي جل�أ له يف
ال�شوط الأول ،وكانت اجلبهة اليمنى
التي �شغلها فيليب الم و�آريني روبن،
وهجوميا
دفاعيا
والتزاما
�أكرث خطورة
ً
ً
ً
من اجلبهة الي�رسى التي �ضمت فرانك
كثريا بعامل
ريبريي و�آالبا ،فالأول ت�أثر
ً
ال�سن ،و�آالبا �أف�سد هجمات البايرن
بكرات عر�ضية غري م�ؤثرة.
�أجاد زين الدين زيدان يف �إغالق
امل�ساحات �أمام هجوم البايرن ،و�أبعد
اخلطورة عن مرمى كيلور نافا�س،
بف�ضل ن�شاط ثالثي الو�سط كا�سيمريو
ومودريت�ش وتوين كرو�س� ،أمام الثالثي
البطيء للغاية ت�شابي �ألون�سو� ،ألكانتارا
وفيدال.
وهجوميا� ،شكل الريال خطورة كبرية
ً
من الهجمات املرتدة ،بف�ضل مهارة
�إي�سكو يف بدء الهجمة من اخللف ،ولكن
مانويل نوير �أنقذ مرماه برباعة كالعادة
من بع�ض الفر�ص اخلطرية.
يف ال�شوط الثاين ،تدارك �أن�شيلوتي
�أخطاءه الفنية ،حيث ن�شط و�سط امللعب
ب�إ�رشاك دوجال�س كو�ستا مكان ريبريي
وتوما�س مولر بدالً من �ألون�سو ،لي�ستعيد
ال�سيطرة على و�سط امللعب ،وينجح يف
املجازفة بعد �إدراك ريال مدريد هدف
التعادل ،ويتقدم  2-1لت�سري املباراة
متكافئة بني تفوق الريال يف ال�شوط
الأول ،و�صحوة �أن�شيلوتي وبايرن يف
ال�شوط الثاين.
�إال �أن الدقيقة  ،84كانت نقطة
حتول ،عندما طرد احلكم املجري
فيكتور كا�ساي الالعب الت�شيلي �أرتورو
فيدال ،ب�سبب بطاقة �صفراء ثانية،

�أثبتت الإعادة التليفزيونية وكل خرباء
التحكيم �أنها غري م�ستحقة.
النق�ص العددي �أجرب �أن�شيلوتي على
خ�سارة مهاجمه الأ�سا�سي ليفاندوف�سكي،
حيث �شارك مكانه جو�شوا كيميت�ش
لزيادة الكثافة العددية يف و�سط
امللعب ،ولكن الفريق البافاري انهار
متاما يف ال�شوطني الإ�ضافيني.
ً
ودخل مرمى البافاري � 3أهداف يف 7
دقائق فقط- ،علما ب�أن هدف التعادل
للمرينجي جاء من ت�سلل وا�ضح -ب�سبب
النق�ص العددي� ،أمام ريال مدريد الذي
يت�سلح بجماهريه ،وعنا�رص �أكرث ن�شاطً ا
ولياقة ،خا�صة الثنائي لوكا�س فا�سكيز
وماركو �أ�سين�سيو اللذين �شاركا يف
ال�شوط الثاين ،كما زادت امل�ساحات �أمام
مار�سيلو �أخطر العبي ريال مدريد.
بينما تراجعت خطورة داين كارفاخال
ل�شعوره ب�إجهاد ع�ضلي� ،إ�ضافة �إىل جناح
�أن�شيلوتي يف ت�شكيل جبهة ي�رسى قوية
بف�ضل عودة دوجال�س كو�ستا ملعاونة
دافيد �آالبا يف �أداء املهام الدفاعية.
�أتلتيكو مدريد ينهي حلم لي�سرت �سيتي
ويف مواجهة �أخرى ،انتهى حلم لي�سرت
�سيتي القاري ،لكنه خرج مرفوع الر�أ�س
من دوري الأبطال بتعادله على �أر�ضه
�أمام �أتلتيكو مدريد  1-1الثالثاء
املا�ضي يف �إياب ربع النهائي ،وذلك
بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز
الفريق الإ�سباين بهدف دون رد.
و�أثبت لي�سرت يف م�شاركته الأوىل
على �صعيد امل�سابقة الأوروبية الأغلى
�أنه قادر على االرتقاء مب�ستوى احلدث،
بعدما ظهر ندا قويا لفريق ت�أهل �إىل
املباراة النهائية مرتني يف الأعوام
الثالثة الأخرية ،وكان على مقربة من
ت�سجيل �أكرث من هدف واحد لوال �سوء
الرتكيز يف بناء الهجمات.
ت�سلح لي�سرت يف مباراة الإياب بالأجواء
ال�صاخبة املعتادة يف ملعب "كينج
باور" ،ف�إىل جانب الهتافات العالية،
طغت �أعالم الفريق على املدرجات يف
م�شهد احتفايل دل على فخر امل�شجعني
بفريقهم بغ�ض النظر عما �ست�ؤول �إليه
نتيجة املباراة.
وميكن للي�سرت اخلروج ب�إيجابيات
عديدة من هذه املوقعة ،يتمثل �أبرزها
يف الت�أكد من قدرة املدرب كريج
�شيك�سبري على ا�ستخراج الأف�ضل من
العبيه فريقه� ،إ�ضافة �إىل متكنه من
�إجراء التعديالت املنا�سبة على ت�شكيلته

وفقا للمعطيات �أمامه.
�أدرك �شيك�سبري خالل املباراة �أن
اجلهة اليمنى يف �أتلتيكو مدريد تعاين
من ركود تام ،ف�أقحم الظهري الأي�رس
ال�شاب بن ت�شيلويل ال�ستغالل هذه
الناحية ،وجاء هدف التعادل عن طريق
ت�سديدة من ت�شيلويل ارتدت من الدفاع
�إىل جاميي فاردي الذي �سددها قوة يف
املرمى.
كما لعب دخول الأرجنتيني ليوناردو
�أولوا دورا يف ن�شاط هجوم لي�سرت �سيتي
يف ال�شوط الثاين ،دون �أن يتمكن الفريق
امل�ضيف من قلب الأمور ل�صاحله و�سط
دفاع حمكم من و�صيف البطل.
الآن ي�ستطيع لي�سرت �سيتي الرتكيز
على مبارياته املتبقية يف الدوري
الإجنليزي املمتاز ،بغية االبتعاد �أكرث عن
مراكز القاع ورمبا االرتقاء �إىل الن�صف
الأول على �سلم الرتتيب ،و�إذا حتقق
ذلك ف�إن جتديد التعاقد مع �شيك�سبري
ي�صبح �أمرا ال مفر منه.
هناك �ألغاز يف لي�سرت رغم م�شاركته
الناجحة بالبطولة ،فحتى هذه اللحظة
يظهر النجم اجلزائري ريا�ض حمرز �شبحا
لالعب الذي نال جائزة �أف�ضل العب يف
الدوري املمتاز املو�سم املا�ضي ،ورمبا
�صار لزاما عليه البحث عن فريق �آخر
بنهاية املو�سم من �أجل �إنعا�ش م�سريته
التي متر بفرتة ال يح�سد الالعب عليها.
يف اجلانب الآخر� ،أظهر �أتلتيكو مدريد
جناعته يف التعامل مع جمريات اللقاء
من خالل احرتام اخل�صم بالقدر الكايف،
وعدم املبالغة يف التقدم نحو الأمام،
فلعب بر�أ�س حربة وحيد هو الفرن�سي
�أنطوان جريزمان الذي لقي م�ساندة من
اجلناحني �سا�ؤول نيجيز �صاحب هدف
فريقه ،والبلجيكي يانيك كارا�سكو.
وجل�أ مدرب �أتلتيكو دييجو �سيميوين
�إىل ال�سيطرة على خط الو�سط من خالل
الزج بالعب �إ�ضايف هو الأوروجوياين
خو�سيه ماريا خيمينيز الذي يلعب
�أ�سا�سا كمدافع �أو�سط ،فربز الالعب
ال�شاب يف موقعه اجلديد ،لرتتفع قيمته
ال�سوقية.
�أتلتيكو مدريد �سيكون مر�شحا بارزا
لإحراز اللقب هذا املو�سم �أي�ضا ،يف ظل
متا�سك ت�شكيلته وارتفاع م�ستوى بع�ض
العبيه م�ؤخرا و�أبرزهم الظهري الأي�رس
الربازيلي فيليبي لوي�س الذي قدم
مباراة مميزة �أمام لي�سرت و�صنع الهدف
الأول.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
عبدالوهاب حممد �آمان
alhadisasport@zena.gov.er

ا�سدال ال�ستار عن مرحلة اال�صعب بطواف ال�صداقة والكفاءة

الدراج امانئيل ظقاى ينفرد الكرث من  50كيلومرت ويت�صدر الرتتيب العام للدراجني
اختتمت ب�ساحة الفاحت من �سبتمرب با�سمرا املرحلة
الثانية من طواف ارتريا الدوىل اللعاب الدراجات
الهوائية لعام 2017م فى التا�سع ع�رش من ابريل
بتتويج دراج منتخبنا الوطنى االول امانئيل ظقاى
بالريادة وال�صدارة بعدان توا�صل انفراده الكرث من
خم�سني كيلومرت .
مرحلة اال�صعب كما و�صفه البع�ض حملت الكثري من
الت�شويق واالثارة فى التناف�س الريا�ضى بني الدراجني
امل�شاركني بالن�سخة ال�سابعة من الطواف على م�ستوى
الدوىل مبا �شهدتها من جمموعات انفرادية وحماوالت
عك�سية منذ حلظة االنطالق ببلدة حقات.

و�سط ح�ضور جماهريى كثيف.
غيبابات باجلملة
ثنائى �سمبل يوتنان هيلو وبرخت ميانى
باال�ضافة �إىل دراج ا�سبيكو هنيبال ت�سفاى،
كانوا فى مقدمة الدراجني الذين ف�شلوا فى
تاكيد م�شاركاتهم مبرحلة الثانية من الطواف
 ،متاثران باال�صابات التى حلقت بهم جراء
حوادث �سقوط التى تعر�ضوا لها فى �ضواحى
هربنققا باملرحلة االوىل على م�ضمار دباروا –
ا�سمرا  -كرن .
حيثيات املرحلة الثانية من طواف ارتريا

الدراج امانئيل ظقاى ا�ستحق لقب اجلدارة
واال�ستحقاق باملرحلة مبا قدمه من اداء وم�ستوى
قاده �إىل كتابة العديد من املنجزات واالنت�صارات
�ست�شكل منعطفا ايجابيا العطاءاته فى مراحل املتبقية
من الطواف.
الدراج زمنف�س �سلمون كان من الدراجني الذين
ظهروا بقوة باملرحلة الثانية بعد ان رفع ر�صيده
نقطى �إىل ثمانية وع�رشين نقطة وبفارق كبري عن
اقرب مالحقيه لي�ؤكد للجميع ب�أنه �سيناف�س على
جبهتى �سباقات ال�رسعة الق�صوى النهائية ومناف�سات
ا�سد العقبة ابتداء من مرحلة الثالثة على م�ضمار
دقمحرى – ا�سمرا – مندفرا.
امانئيل ظقاى يفاجا اجلميع
ت�صدر دراج منتخبنا الوطنى االول امانئيل
الرتتيب العام للدراجني للم�شاركني بطواف
ارتريا الدوىل اللعاب الدراجات الهوائية اثر
تقدميه الداء وم�ستوى كبريين مبرحلة الثانية
من الطواف ،وانفراده الكرث من �ستة واربعني
كيلومرت لوحده على م�ضمار حقات – كرن –
ا�سمرا .
الدراج امانئيل ظقاى والذى ف�ضل القيام
مبحاولة انفرادية عن املجموعة االمامية فى
�ضواحى هربنققا كان من ابرز نتائجه فوزه
باملركز االول فى رابع �سباقات العقبة وقبل
�ستة واربعني كيلومرت على نهاية املرحلة،
والتى تعد من ا�صعب مراحل من طواف
"ال�صداقة والكفاءة"حافظ على ت�صدره
وريادته على الرغم من املحاوالت العديدة
التى قامت بها جمموعة اال�سا�سية من اجل
ايقاف حماولته االنفرادية.
الدراج امانئيل والذى �سبق له متثيل منتخبنا
الوطنى فى عدد من اال�ستحقاقات وامللتقيات
على ال�صعيد القارى والدوىل فى االعوام
املا�ضية،جمع بني ت�صدره للرتتيب العام
،بعد ان و�ضع فارق زمنيا بينه وبني �صاحب
مركز الو�صافة زمنف�س �سلمون ومريون ابرهام
ثنائى منتخبنا الوطنى االول ا�صحاب املركزين
الثانى والثالث على التوايل.
و�إىل جانب تر�صعه بالقمي�ص اال�صفر بداية
من املرحلة الثالثة على م�ضمار دقمحرى –
ا�سمرا – مندفرا ،والتى تقام فى ال�ساعات
االوىل من �صبيحة اليوم اخلمي�س ،فان الدراج
امانئيل ا�ضاف �إىل �سجل انت�صاراته وتفوقه
جائزتى اف�ضل دراج �شاب دون الثالثة
والع�رشين عاما والقمي�ص االزرق بفوزه مبركز
الريادة وال�صدارة فى �سباق ال�رسعة الق�صوى
النهائى الذى اقيم ب�ساحة الفاحت من �سبتمرب

جرت مب�شاركة خم�سة وخم�سني دراجا ميثلون
منتخبنا الوطنى االول ومنتخبات  ،جنوب
افريقيا  ،رواند  ،كينيا وال�سودان باال�ضافة �إىل
دراجى االت�صاالت  ،ا�سبيكو و�سمبل من ارتريا
واندية بايك ايد  ،امورا فيتا وغلوبال.
ثالثة دراجني كون جمموعة انفرادية فى
الكيلومرتات االوىل من اال�ستحقاق وتوا�صل
انفرادها حتى �ضواحى قل�س  ،قبل ان ت�ست�سلم
زمام مبادرة جمموعة انفرادية قواهها اكرث من
ع�رشة دراجني ثالثة دراجني من منتخبنا الوطنى
االول زمنف�س �سلمون  ،امانئيل ظقاى وحمارى
ت�سفاظني وثالثة دراجني من �سمبل ( دوايت
هيلى  ،دوايت ميانى ومو�سى يو�سيف) دراجني
من االت�صاالت( دانئيل هبتى مكئيل ومليون
امانئيل) وثنائى ا�سبيكو اخليلو قربهويت
وابيل قربمدهن باال�ضافة �إىل دراجني من امورا
فيتا ودراج من جنوب افريقيا على التوايل.
زمنف�س يح�صد ثمار جمهودته
اوىل �سباقات ا�سد العقبة فاز مبركزها االول
دراج منتخبنا الوطنى االول زمنف�س �سلمون
بح�صده ع�رشة نقاط دفعة واحدة متقدما على كل
من اخليلو قربهويت ( ا�سبيكو ) ودوايت هيلى
(�سمبل ) ا�صحاب املركزين الثانى والثالث
على الرتتيب.

�سباق العقبة الثانى والذى اقيم ب�ضواحى
عيال برعد انتزاع مركزه االول زمنف�س �سلمون
تاركا املركزين الثانى والثالث لكل من دوايت
هيلى(�سمبل ) ودانئيل هبتى مكئيل بعد ان
ارتفع فارق الزمنى الذى يف�صل بني جمموعة
االنفرادية والثانية �إىل دقيقة واحدة واربعة
واربعني ثانية.
دراجى م�ؤ�س�سة االت�صاالت حاولوا ايقاف
املحاولة االنفرادية بقيادتهم للمجموعة
الثانية اال ان �رسعتهم مل تكون تت�ساوى وال�رسعة
التى كانت ت�سري بها جمموعة االنفرادية التى
و�صلت �إىل هربنققا وخا�ضت ثالث �سباقات
ا�سد العقبة والذى توج مبركزه االول الدراج
املخ�رضم دوايت هيلى ( �سمبل ) متقدما على
ثنائى منتخبنا الوطنى االول زمنف�س �سلمون
وامانئيل ظقاي.
انفراد امانئيل
جمموعة االنفرادية التى ارتفع عدد اع�ضائها
�إىل ثالثة ع�رش دراجا تعر�ضت الختبار
�صعبا وقوى بعد انفراد دراج منتخبنا
الوطنى امانئيل ظقاى،وب�رسعة
فائقة احدثت الكثري من
الفوارق فى امل�ساحة والزمن
فى وقت وجيز.
الدراج امانئيل ظقاى
حافظ على تقدمه فى مقدمة
ال�سباق وزاد عليه بفوزه
باملركز االول فى �سباق
العقبة الرابع تاركا املركزين
الثانى والثالث لكل من زمنف�س
�سلمون وحمارى ت�سفاظني ثنائى
منتخبنا الوطنى االول.
تبقى اكرث من اربعني كيلومرت على
نهاية مرحلة الثانية و�رسعة الرياح التى ارتفعت
كثريا فى �ضواحى عدى تكليزان ،مل تقف
فى وجه الدراج امانئيل والذى مل يخف�ض من
م�ستوى �رسعة دراجاته وعزميته قي�ض امنلة من
كيلومرت �إىل اخر.
حامل القمي�ص اال�صفر دراج بايك ايد
االملانى مريون ت�شمى وعلى الرغم من تراجعه

عن املجموعة الثانية بع�ض ال�شئ بعد عطل
ا�صاب دراجاته ،اال انه متكن من االحلاق
مبجموعته باقل جمهود.
الدراج امانئيل ظقاى وا�صل فى ح�صد نقاط
فى مناف�سات ا�سد العقبة بفوزه باملركز االول
فى خام�س واخر عقبات املرحلة الثانية متقدما
على كل من حمارى ت�سفاظني وكري�س جي�ست
من منتخبنا الوطنى وجنوب افريقيا على
الرتتيب.
الريادة ال�صدارة المانئيل عن جدارة
الدراج امانئيل ظقاى توج بالريادة
وال�صدارة فى خواتيم املرحلة الثانية بعد ان
قطع م�سافة ال�سباق فى ثالثة �ساعات وثالثة
وخم�سني دقيقة و�سبعة وع�رشين ثانية ،متقدما
بفارق دقيقة كاملة وخم�سة وثالثني ثانية عن
ن
�سلمو
الثنائى زمنف�س

ومريون ابرهام ا�صحاب املركزين الثانى
والثالث على التوايل.
دراج االت�صاالت �سرياك ت�سفوم حافظ
على املركز الرابع متقدما على كل من ت�سفوم
عقباماريام ( منتخبنا الوطنى ) مريون ت�شمى

ت�صوير �أخليلو زر�إزقي

( بايك ايد ) وارون دبرظني (ا�سبيكو) ماركو
برينياردنيتي(امورا فيتا ) حمارى ت�سفاظني
( منتخبنا الوطنى وجان كلودي ( رواندا )
ا�صحاب املراكز من اخلام�س وحتى العا�رش على
التواليى.
وبعد انق�ضاء مرحلتني من طواف ارتريا
الدوىل يت�صدر الدراج امانئيل ظقاى �صدارة
الرتتيب بعد ان قطع مرحلتني فى �ستة �ساعات
واثنني وخم�سني دقيقة وثمانية وع�رشين ثانية
بفارق دقيقة واحدة وت�سعة وع�رشين ثانية عن
الدراج مريون ت�شمى الذى تراجع �إىل مركز
الو�صافة،فيما ياتى دراج جنوب افريقيا
كلينت ترافن فى املركز الثالث متخلفا
بفارق دقيقة واحدة وثالثة وثالثني ثانية عن
املت�صدر امانئيل.
الدراج امانئيل ظقاى ظقاى و�إىل جانب
تر�صع بالقمي�ص الفخرى اال�صفر بت�صدره
للمرحلة ،فانه ا�ضاف لقب اف�ضل دراج
دون الثالثة والع�رشين عاما �إىل منجزاته
وانت�صاراته التى حققه باملرحلة
التى �سار فيها الدراجني
ب�رسعة متو�سطة بلغت خم�سة
وثالثني كيلومرتا فا�صل
واحد.
الدراج زمنف�س �سلمون
دراج منتخبنا الوطنى
االول والذى ح�صد ثمانية
وع�رشين نقطة مبرحلتني
االوىل والثانية يت�صدر
مناف�سات الدراجني على
لقب ا�سد العقبة بتقدمه بفارق
كبري عن ا�صحاب املركزين الثانى
والثالث دراج �سمبل دوايت هيلى( 18
نقطة ) وزميل مبنتخب امانئيل ظقاى( 16
نقطة).
املراحل املقبلة من طواف ارتريا لعام 2017
�ست�شهد �رصاع مثري وندية كبريتني بني دراج
بايك ايد االملانى مريون ت�شمى املت�صدر بـ 33
نقطة وثنائى منتخبنا الوطنى االول امانئيل
ظقاى ( 26نقطة ) وت�سفوم عقباماريام اللذان
ياتيان فى املركزين الثانى والثالث.
ت�شمى بطال للمرحلة االوىل.
وكانت مرحلة االوىل من طواف " ال�صداقة
والكفاءة " قد انطلقت على م�ضمار دباروا –
ا�سمرا – كرن الربى فى الثامن ع�رش من ابريل
اجلارى ،وذهب مركزها االول لدراج بايك ايد
االملانى مريون ت�شمى بعد ان قطع م�سافة
اال�ستحقاق فى �ساعتني وثمانية خم�سني
دقيقة وخم�سة وخم�سني ثانيةو الذى تقدم
فى �سباق ال�رسعة الق�صوى النهائى على دراج
جنوب افريقى كلينت ترافن �صاحب مركز
الو�صافة.
وجاء رادي هاليجى من نادى امورا فيتا فى
املركز الثالث متقدما بفارق ثانتني واربعة
ثوانى عن ت�سفوم عقباماريام( منتخبنا الوطنى
االول) و�سرياك هبتوم ( االت�صاالت).
دراج االت�صاالت مكئيل هبتوم حافظ على
املركز ال�ساد�س من الرتتيب متقدما على
جان كلودي ( رواندا ) وزميله بالنادى اال�صفر
واالحمر العا�صمى مليون امانئيل ،ماركو
بريناردنيتتي ( امورا فيتا )و�سيم�ؤون مو�سى
( منتخبنا الوطنى ) ا�صحاب املراكز من ال�سابع
وحتى العا�رش على التوايل.
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درا�سات ملعرفة ال�شخ�صية عن طريق بداية احلرف
�شخ�ص عملي ومثابر ،وينال ما يخطط له ،مع هذا هو غري �صبور وال يتفاعل مع
A
الأ�شخا�ص اللطيفني بالتعامل معه.
�شخ�ص �صبور وينتظر ب�صرب حتى يحقق ما يريده ،يتحكم مب�شاعره و�أحا�سي�سه،
B
ميلك القدرة على خو�ض املغامرات ،ويحب تلقي الهدايا.
ح�سا�س لكنه خبري يف التح ّكم بالعالقات ،ميتاز بال�صرب.
�شخ�ص
C
اجتماعيّ ،
ّ
�شخ�ص ح�سا�س وخمل�ص ،متحرر يف الت�صرفات لكن بوعي ولي�س بغري عقالنية،
D
مندفع امل�شاعر ويفقد �أع�صابه ب�سرعة.
ّ
التحدث والتعبري عن نف�سه كثري ًا ،فهو يبحث
ويحب
يحب ال�صداقة،
E
ّ
�شخ�ص ّ
دائم ًا عن من ي�ستمع �إليه.
�شخ�ص مثا ّ
يل و�شجاع و�أنيق ،لكنه يحب اال�ستعرا�ض والإ�سراف فيه.
F
�شخ�ص �صعب املرا�س وي�صعب �إر�ضا�ؤه ،ن�شيط وال ي�شعر بالإرهاق ،ويبحث عن
G
الكمال دون كلل �أو ملل.
�شخ�ص يحتاج لال�ستمتاع يف احلياة ،يت�صف بالكرم ،وهو �إن�سان حمبوب ورقيق
H
وقوي ،هو حذر جد ًا يف عالقاته.
�شخ�ص يتم ّتع بالإح�سا�س ،ويهوى التط ّلع والبحث ،لكنه �شخ�ص �صغري خمل�ص
I
وعالقاته الر�سمية ال تطول.
�شخ�ص ناجح ،ومثا ّ
احلب.
يل يف �إن�شاء العالقات ب�سهولة ،يفتقد
J
ّ
وح�سا�س ،وعطوف وغالب ًا ما يكون جذاب ًا،
وانطوائي،
�شخ�ص كتوم ،وخجول،
K
ّ
ّ
ولكن هذه ال�صفات ال يظهرها �إال مع �أ�صدقائه املقربني وعائلته.
للحب و�سحره ،ويتم ّتع بذكاء كبري.
رومان�سي ،منجذب دائم ًا
�شخ�ص
L
ّ
ّ
�شح�ص لديه ال�صعوبة يف التعبري عن نف�سه ويتغ ّلب على هذه ال�صفة بالأنان ّية،
M
يهدف للفوز دائم ًا مهما كلفه الأمر ،وي�صل لدرجة احلب الق�صوى ب�سرعة.
احلب والطاقة ال يفنى.
عاطفي وح�سا�س ،ي�ؤمن باحلرية ،وخمزونة من
�شخ�ص
N
ّ
ّ
�شخ�ص مييل للم�شاركة يف الن�شاطات االجتماعية ،لكنه كتوم وخجول يف �إعالن
O
نف�سه ورغباته ،يوجه طاقاته جميعها يف �صنع الرثوة.
�شخ�ص �شاعري ومدرك ،ميتاز بالآدب فال يقوم ب�أي ت�صرف ي�ؤذي �صورته يف
P
املجتمع ،يت�صف بالذكاء ،يرغب يف �شريك حياة مماثل ل�صفاته.
يومي ،ويتم ّتع بطاقة حركية كبرية ،كما
�شخ�ص يحتاج للإثارة والن�شاط ب�شكل
Q
ّ
واحلب.
باحلما�س
ميتاز
ّ
�شخ�ص ميتاز بال�سلوك اللبق ،وقادر على توجيه �سلوكه وت�صحيحه ،يبحث عن
R
�شخ�ص متوافق مع قدراته العقلية والنف�س ّية ،ويحاول باال�ستمرار ب�إثبات جدارته وكف�أته.
�شخ�ص ّ
ح�سا�س
S
يف�ضل املتعة يف العمل ،يغلب عليه طابع التملك والغريه ،هو ّ
وعطوف وكتوم ،ويربز عليه االنفعال ب�سرعة.
�شخ�ص يحب املو�سيقى والهدوء وال�ضوء اخلافت ،خيايل وحامل ،كما يتم�سك
T
يهتم بكالم ون�صائح الآخرين.
بر�أيه ب�شكل قوي ،وال ّ
حما�سي ،يحتاج دائم ًا ملغامرات جديدة و�إح�سا�س باحلما�س واحلرية
�شخ�ص
U
ّ
يهتم مبظهرة و�أناقته.
املطلقةّ ،
مت�سرع وال يطيق االنتظار ،منجذب لغريبي الأطوار ،ال يخاف من
�شخ�ص
V
ّ
اخلطر.
� Wشخ�ص فخور بنف�سه ،يدعم نف�سه بنف�سه ،حكيم ورزين يف ا ّتخاذ القرارات.
اخلارجي والإثارة ،لديه القدرة على عمل عالقات يف �أكرث
�شخ�ص يحتاج للدعم
X
ّ
من وقت واحد.
ّ
وم�ستقل ب�شخ�صيته ،ي�صر على اثبات �شخ�صيته ونف�سه ب�أ ّنه
ح�سا�س
Y
�شخ�ص ّ
ويحب �سماع ر�أي الآخرين فيه وجمهوداته.
الأف�ضل،
ّ
واجتماعي جد ًا.
�شخ�ص رومان�سي لكنه ال يظهر م�شاعره ب�سهولة،
Z
ّ

مطعم يبتكر طريقة فريدة مل�ساعدة املحتاجني

قررت �إدراة مطعم بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض تطبيق طريقة فريدة
مل�ساعدة املحتاجني والفقراء على اال�ستفادة من الوجبات التي كانت حتول
الأ�سعار الباهظة وعدم امتالكهم للمال دون طولها.
وتقوم الفكرة اجلديدة على اختيار الزبون الذي يرغب يف م�ساعدة الفقراء
لوجبة معينة ثم يقوم بدفع احل�ساب واملغادرة ،على �أن يتوىل املطعم
�إكمال املهمة� ،إذ ي�ضع ختم الدفع على الفاتورة ويعلقها على احلائط جاهزة
لال�ستخدام لي�ستفيد منها املحتاجون ب�شكل تلقائي وجماين.
وبعد �أخذ املحتاج للفاتورة يتم ا�ستبدالها له بوجبة متكاملة جمانا.
و�أظهر مقطع فيديو مت تداوله على نطاق وا�سع يف مواقع التوا�صل االجتماعي
�رشحا للطريقة الرائدة التي اتبعها املطعم ،والقت تفاعال كبريا من قبل رواده،
ً
�إذ لوحظ �أثناء ت�صوير الفيديو وجود  5فواتري على احلائط م�سددة بانتظار
املحتاجني.

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إ�صطباحة
كيف تكت�شف
�إن كان �شخ�ص
ما يتعقبك عرب
في�سبوك؟
انت�رشت روابط لتطبيقات تك�شف
متتبعي ح�سابك ال�شخ�صي على موقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك ،ويف
�أغلب الأحيان كانت هذه الروابط جمرد
فايرو�سات ت�رض بجهازك املحمول �أو
قد ت�رسق ح�سابك ال�شخ�صي.
لكن ما زال الكثري منا يرغب يف
معرفة من يهتم مبن�شوراته ويتتبع
حتديثات حالته �أو ًال ب�أول ،فكيف
ميكن حتقيق ذلك فعالً؟.
و�أ�ضاف في�سبوك م�ؤخر ًا ميزة
جديدة ت�شبه ب�شكل مذهل خيارا متاحا
على التطبيق املناف�س “�سناب”،
والذي ي�سمح لك مبعرفة من �شاهد
من�شوراتك.
و�أ�شارت ال�رشكة �أنها لن ت�سمح �أبد ًا
بو�ضع ميزات ت�سمح للم�ستخدمني
الآخرين مب�شاهدة من زار �صفحتهم
كما يحدث يف �شبكات �أخرى مثل لينكد
�إن.
ومع ذلك ف�إن خيار ” الق�ص�ص”
اجلديد على تطبيق في�سبوك ي�سمح
لك مبعرفة من �شاهد ق�ص�صك وحتديد ًا
�أي �أجزاء منها متام ًا ،كما ي�سمح
لك �سناب �شات مبعرفة متى �شاهد
الأ�شخا�ص ق�صتك� .أو مثل �إن�ستغرام
اململوكة من �رشكة في�سبوك والتي
�أ�ضافت هذه امليزة بعد �أن ر�أت النجاح
الذي القته عرب �سناب� ،أو مثل تطبيق
ما�سنجر التابع لفي�سبوك ووات�س �آب
الذي متلكه في�سبوك �أي�ض ًا.
وعملت في�سبوك على ن�رش هذه
اخلا�صية ب�شكل بارز يف جميع
تطبيقاتها الآن ،ما يجعل رغبتها
التناف�سية مع بقية تطبيقات التوا�صل
ت�ضعنا بالقرب من حتقيق ذات الغاية
�إذا كانت مع تطبيقها الرئي�سي.
وي�شري خرباء التوا�صل االجتماعي �أن
من ي�شاهد “الق�ص�ص” عرب التطبيقات
املربوطة مع بع�ضها �إلكرتوني ًا لذات
احل�ساب ،يكون مهتم ًا بتتبع كل
من�شورات احل�ساب ذاته على ال�صفحة
ال�شخ�صية حتى و�إن مل يتفاعل معها
بالإعجاب �أو التعليق.
حيث �إن ا�ستمرار م�شاهدة “الق�ص�ص”
يعني كرثة الدخول للح�ساب ذاته،
الأمر الذي ي�ؤكد تتبع املن�شورات
والتفاعالت على اختالفها ،ويزيد من
فر�صة ظهورها ب�شكل متوا�صل على
قائمة الت�صفح االعتيادية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

كيف تتحايل على فخ الـ” ”Seenيف الإمييل؟

يف بع�ض الأحيان
ر�سائل
ت�صلك
بريدية �إلكرتونية
من بع�ض الأ�شخا�ص
�سواء يف العمل
�أو على امل�ستوى
ال�شخ�صي ،وتقوم
بفتحها ب�شكل تلقائي
يف هذه اللحظة
الطرف الآخر يعرف
�أنك قمت بفتحها وعدم ردك عليها �أو
ت�أخرك يف القيام بذلك �سي�ؤدي �إىل
موقف حمرج لك.
هناك بع�ض الربامج التي ت�سمح
ملر�سل الربيد الإلكرتوين �أن يقوم
بو�ضع �صورة “ ”1*1بيك�سل ،وهي
عبارة عن ملف خمفي داخل الر�سالة
مبجرد �أن يتم فتح الر�سالة تقوم
ال�صورة مبعرفة حلظة الفتح واجلهاز
امل�ستخدم لذلك ،و�أي من الروابط
املوجودة بداخل الر�سالة قد مت
ال�ضغط عليها.
لذلك نقدم لك �إ�ضافتني �ست�سهالن
عليك عملية قراءة الإمييالت املختلفة
توخ احلذر وجتاوز تلك الأ�ساليب
مع ِ
اخلفية التي قد ي�ستخدمها الطرف
الآخر.
تعترب �إ�ضافة “”Ugly Email
ملت�صفح “غوغل كروم” �إحدى �أهم

الإ�ضافات التي ت�سمح للم�ستخدم
بقراءة ر�سائل الربيد الإلكرتوين
دون �أن يتم معرفة قيامه بذلك.
ومبجرد تثبيت الإ�ضافة� ،سيظهر
�شكل عني على جميع الإمييالت داخل
�صندوق الوارد  ،Inboxوبالتايل
�سيتعرف امل�ستخدم على �أي من
تلك االمييالت حتمل بداخلها �صورة
�ضئيلة لتتبع ن�شاطك داخل الر�سالة
عندما تقوم بفتحها.
كما �أن هناك �إ�ضافة مميزة
تتيح
والتي
“”PixelBlock
للم�ستخدم �إيقاف عملية حتميل
ال�صور ب�شكل تلقائي داخل اجليميل،
بحيث ال يتم �إتاحة الفر�صة من
الأ�سا�س لل�صور املوجودة داخل
االمييالت �أن تقوم بتحميل نف�سها
ذات ًيا ،وبالتايل �ست�ضيع الفر�صة
على الطرف الآخر �أن ير�سل �صور ًا
خفية داخل الإمييل.

برجك اليوم!..
احلمل  /امل�س�ؤوليات التي تتحملها اليوم يف
العمل �أو املنزل قد تكون �صعبة جدا .التفكري
يف كل هذه امل�س�ؤوليات يرهق ذهنك ،فحاول �أن
تنهيها واحدة تلو الأخرى حتى ترتاح .تبدو
اليوم وك�أنك حتمل العامل كله فوق �أكتافك .رمبا
تكون بحاجة �إىل �إعادة تقييم لأدائك يف العمل.
الثور  /لديك �أخبار �سارة و�أخبار م�ؤ�سفة
�أي�ضا .رمبا يت�صل بك �شخ�ص يخربك ب�أخبار ت�سر قلبك و�أخبار �أخرى قد جتعلك حمبطا باقي
اليوم� .سي�شبه مزاجك اليوم البندول ف�أحيانا يت�أرجح ويكون معتدال و�أحيانا �أخرى يكون متقلبا.
اجعل الأخبار ال�سارة تعطيك دفعة للأمام� ،أما الأخبار ال�سيئة ،فتعامل معها مبو�ضوعية.
اجلوزاء  /يف العادة ،متيل لأن تكون �شخ�صية �شرقية بحتة ،ولكن اليوم رمبا تتغري طباعك بع�ض
ال�شيء .بع�ض الأفكار التي ترت�سخ يف ذهنك اليوم قد تكون غريبة وحتتاج �إىل بع�ض التعديل.
التغيري �أمر البد منه ،ولكن يجب �أن تفكر �أوال يف نتيجة هذا التغيري.
ال�سرطان  /رمبا تعرف �سرا ما عن �أحد �أ�صدقائك اليوم،وهذا ال�سر قد يجعلك معزوال عن
العامل ب�أ�سره .ال�سر الذي اكت�شفته اليوم رمبا يغري وجهة نظرك يف هذا ال�شخ�ص متاما .رمبا
تن�سحب بهدوء من حياته ،وتعيد تقييم عالقتك به .هل هذا ال�سر �سيغري من معاملتك لهذا
ال�شخ�ص؟ هذا ما �ستعرفه الأيام املقبلة.
الأ�سد  /رمبا تتعار�ض م�س�ؤولياتك اليوم مع حياتك العاطفية .ت�شعر برغبة ملحة يف اخلروج من
املنزل مع ال�شريك لتم�ضية بع�ض الوقت يف مكان هادئ رومان�سي ،ولكن ظروف العمل تفر�ض عليك
املكوث يف املنزل حلني االنتهاء من كل م�شاريعك �أو من مهام معينة.
العذراء � /ست�شعر اليوم مبلل �شديد،ولذلك �ستقرر فج�أة ك�سر كل القوانني والذهاب للنادي
للممار�سة الريا�ضة .رمبا تكون بحاجة �إىل �إعادة تقييم لبع�ض املراحل يف حياتك� .أمامك العديد
من الفر�ص للح�صول على وظائف �أخرى ،فلم ال حتب التغيري؟
امليزان  /رمبا تبد�أ اليوم العمل يف م�شروع كنت تتمنى االنتهاء منه منذ وقت طويل .لقد اتخذت
اخلطوة الأوىل وهذا �أهم �إجناز .على الرغم من �أن مهنتك تعترب مهنة روتينية� ،إال �إنها تفيدك
على اجلانب ال�شخ�صي جدا .ال�شيء الوحيد الذي قد يعكر �صفوك اليوم هو انتقادات بع�ض
الزمالء لك.
العقرب  /رمبا ت�شعر بالإحباط والك�سل هذه الفرتة .كل ما تتمناه هذه الفرتة �أن تنجز م�شروعا
ما يجعلك ت�شعر بالر�ضا عن نف�سك .ال تظن �أبدا �أنك �شخ�ص فا�شل،ف�إذا �سيطرت هذه الفكرة
عليك ،لن تفلح �أبدا .حاول �أن تكون مو�ضوعيا �أكرث من ذلك .لن تخ�سر بالت�أكيد .وا�صل عملك
وال تي�أ�س.
القو�س  /عندما ت�ستيقظ من نومك وترفع هاتفك ،ت�سمع �أخبارا جتعلك ت�شعر باحلزن طوال
اليوم .رمبا تكون هذه الأخبار متعلقة ب�آخر م�شاريعك� .أنت م�ضطر للتعامل مع بع�ض التفا�صيل
التافهة من وجهة نظرك حلل هذه امل�شكلة .ال �شك �أنك تقوم بعملك على �أكمل وجه ،فال تت�أثر
بهذه امل�شكلة العابرة.
اجلدى  /بعد كم الطاقة الهائل التي كنت تتمتع به الأيام املا�ضية ،تنتابك اليوم حالة من الك�سل
واخلمول .الأيام لن ت�شبه بع�ضها �أبدا ،فلن تكون دائما ن�شيطا ،وكذلك لن تكون دائما حزينا.
�أما الآن ،فعليك �أن ت�أخذ ق�سطا من الراحة مع االبتعاد عن ال�ضعوط حتى تعود �إىل عملك بكامل
قوتك.
الدلو  /الهدف الذي كنت حتاول حتقيقه الأيام املا�ضية قد يت�أجل كثريا .تذكر �أنه �سيت�أجل
فقط ولن يتعطل متاما .مهما كانت العقبات املوجودة يف طريقك ،عليك �أال تي�أ�س و�أن تتغلب عليها
حتى ت�صل �إىل هدفك وحتققه .االهتمام بالأعمال اخلا�صة بك �أمر روتيني ممل ،ولكنه �ضروري.
احلوت  /رمبا تكون بحاجة �إىل �إجراء عملية �شراء معينة .تتطلب �سيارتك �صيانة وت�صليحا
�أو رمبا �شراء بع�ض املعدات الالزمة لها .قد يكلفك الأمر الكثري ولكنه �ضروري� .ستنفق كل ما
ادخرته الأيام املا�ضية.
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