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وزارة التعليم توزع املتطلبات الدرا�سية ب�أ�سعار منا�سبة مدير مديرية قندع يدعو �إىل تعزيز
دور املوظفني يف برامج التنمية ال�شاملة

موا�صلة لتقدمي جميع
الدرا�سية
املتطلبات
التي ظلت تقوم بتوزيعها
وزارة التعليم �سنويا
 ،تقوم الوزارة هذا
العام �أي�ضا بتوزيع
مواد تتمثل يف جميع
الدرا�سية
املتطلبات
الكافية وب�أ�سعار منا�سبة
بالأ�سعار
باملقارنة
التي توجد يف الأ�سواق
املحلية لكافة املدار�س
الوطنية .
ويف ت�رصيح �أدىل به املديرالعام
لالدارة واملالية بالوزارة ال�سيد/
قربي هن�س حقو�ص لوكالة الأنباء
الأرترية (�إيرينا) �أو�ضح ب�أن احلكومة
ظلت تقوم بتوزيع تلك املواد الدرا�سية
منذ ع�رش �سنوات م�ضت للحيلولة دون
عرقلة العملية التعليمية نتيجة لغالء
تعرفة تلك املواد الدرا�سية ،ولتفعيل
ذلك تخ�ص�ص الوزارة �سنويا ميزانية
تقدر باثنني وثالثني مليون نقفة.
وقد �أو�ضح ال�سيد /قربي هن�س ب�أن

الوزارة تبد�أ عادة توزيع املتطلبات
الدرا�سية التي تكفي لعام درا�سي
كامل قبل بدء العام الدرا�سي لكافة
املدار�س املنت�رشة يف البالد ،م�شريا
�إىل �أن الأ�سعار التختلف عما كانت
عليه يف العام املا�ضي .
وفيما يتعلق بالأ�سعار فقد �أكد
ال�سيد /قربي هن�س وجود فارق كبري
بني تلك الأ�سعار والأ�سعار املوجودة
يف الأ�سواق املحلية.
و �ستكون هذه الأ�سعار على النحو
40
التايل  :للكرا�سات امل�سطرة
�صفحة ب 4نقفات واملكونة من 60

مت ار�ساء م�رشوع مياه بكلفة حوايل
 3مليون نقفة مببادرة ال�سكان يف
�ضاحية دقي �شحاي مبديرية لقو
عن�سبا للتخفيف من م�شكلة املياه.
واو�ضح م�س�ؤول جلنة تنمية املياه
يف دقي �شحاي ال�سيد� /سمري كفلي
ظيون ان امل�رشوع ي�ضم خزان �سعة

 250برميل وثالثة نقاط توزيع
وانابيب بطول  5.5كيلومرت.
وا�شار اىل ان هذا امل�رشوع �سي�سهم
اىل جانب م�رشوع املياه الذي ار�سته
احلكومة عام  2004يف تخفيف م�شكلة
املياه باملنطقة.
وا�شاد مدير �ضاحية دقي �شحاي

�صفحة ب 5.60نقفات و � 80صفحة
ب 7.20نقفات وذات ال � 100صفحة
ب 9.00نقفات.
ودفرت اللغة االجنليزية الذي
يحتوي على � 40صفحة ب 4نقفات
والذي يحتوي على � 60صفحة ب5.60
نقفات و �أبو ال � 80صفحة ب7.20
نقفات و�أبو ال � 100صفحة ب9.00
نقفات و قلم احلرب ب  1.15نقفة و قلم
الر�صا�ص ب� 80سنت و املمحاة ب 50
�سنت و براية قلم الر�صا�ص ب 1.15
نقفة و امل�سطرة ب 2.30نقفة
ويف النهاية قال ال�سيد /قربي هن�س
على �أولياء الأمور�رشاء جميع املواد
التي يحتاجها الطالب بالذهاب �إىل
املدار�س يف الوقت املحدد.
هذا و قد �أعلنت وزارة التعليم ب�أن
العام الدرا�سي � 2018 \2017سيبد�أ
يف الثامن ع�رش من �سبتمرب اجلاري
يف املرتفعات والثامن و الع�رشين من
�سبتمرب اجلاري يف املنخف�ضات داعيا
جميع املعلمني والطالب �إىل التواجد
يف مدار�سهم.

ذكّ ر مدير مديرية قندع يف
االجتماع الذي عقده للموظفني
و�أعيان املنطقة ب�أهمية تعزيز
دور وا�سهامات املوظفني لإجناح
برامج التنمية العامة.
كما �أو�ضح ال�سيد /عمر يحي
يف االجتماع الذي عقد يف اخلام�س
من �سبتمرب اجلاري ب�أن احلكومة
و�ضعت برامج هامة تركز على
املناطق البعيدة وتعمل جاهدة
لتنفيذها ،م�شريا �إىل �أن التطورات
اجلارية ل�ضمان الأمن الغذائي
و�إن�شاء البنية التحتية ،مثال حي
للجهود اجلماعية والتن�سيق اجليد
بني ال�شعب واحلكومة.
من جانبهم قدم امل�شاركون يف
االجتماع �آراء بناءة من �ضمنها
تقوية الربامج املوجهة �إىل
ال�شباب و�إعداد قنوات لتحويل ال�سيول وبناء احلواجز املائية قبل مو�سم
اخلريف ،واملتابعة الالزمة للنفري املنظم يومني �أ�سبوعيا وغريها من الآراء
البناءة.

ثالث ماليني نقفة ميزانية �إر�ساء م�شروع مياه �ضاحية دقي �شحاي جهود تخفي�ض ن�سبة الأمية �إىل �أدنى امل�ستويات

اتوبرهان �سقيد مببادرة ال�سكان،
داعيا اىل موا�صلة التن�سيق حتى
اكتمال امل�رشوع.
ا�ستمرارهم يف
واكد ال�سكان
امل�ساهمة يف عملية البناء حلني
االنتهاء من امل�رشوع واحل�صول على
مياه �صاحلة لل�رشب.

قال م�س�ؤول مكتب حتقيق الكفاءة التعليمية يف
ق�سم تعليم الكبار يف وزارة التعليم ال�سيد /ولدو
برهي ب�أن جهودا حثيثة تبذل بالتن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية املخت�صة بهدف تخفي�ض
ن�سبة الأمية �إىل �أدين م�ستوياتها يف البالد.
�أو�ضح ذلك مبنا�سبة الثامن من �سبتمرب اليوم
العاملي ملحو الأمية م�ضيفا ب�أن عدد املواطنني
الذين مل متح �أميتهم بلغ حاليا حوايل ، % 20
ويوجد برنامج لتخفي�ضه �إىل % 10يف ال�سنوات
اخلم�سة القادمة ،م�شريا �إىل �أن �سد هذه الفجوة
الناجتة عن حياة الرتحال الرعوية متنح االهتمام من قبل وزارة التعليم
واالحتادات الوطنية واملجال�س والإدارات.
كما �أ�شار �إىل �أن الإقليم الأو�سط واجلنوبي اقرتبا من حتقيق حمو �أمية ال�سكان
بالكامل  ،لذلك مينح االهتمام الأكرب حاليا لإقاليم القا�ش -بركة و�شمال البحر
الأحمر وجنوب البحر الأحمر وعن�سبا .
وقد �أ�ضاف ب�أن التعليم املقدم با�سم برنامج "عريوم "للأطفال الذين جتاوزو
�سن التعليم يف العمر املحدد يحقق نتائج مر�ضية ،حيث تلقى حوايل ال � 30ألف
مواطن التعليم بهذا الربنامج  ،حيث ان�ضم معظمهم �إىل التعليم النظامي
هذا وتفيد تقارير وزارة التعليم ب�أن برنامج حمو الأمية الذي بد�أ العمل به منذ
مرحلة الكفاح امل�سلح  ،انطلق كربنامج وطني كبري يف العام  ، 2000و�شارك
فيه يف ال�سنوات ال�ستة ع�رش املا�ضية املليون مواطن ،تابعه % 80منهم
ب�صورة جيدة.

جهود التوعية للتربع بالدم باجلنوبي حتقق نتائج ايجابية دورة ت�أهيلية لكوادر اجلبهة ال�شعبية يف اجلنوبي

قال م�س�ؤل جمعية املتربعني الطوعيني بالدم فرع ِالإقليم اجلنوبي ب�أن اجلهود اجلارية لتعزيز وعي املجتمع ب�أهمية
التربع الطوعي بالدم قد حققت تقدما ملمو�سا يف ازدياد عدد املتربعني يف االقليم  .وقد �أو�ضح ال�سيد � /أبراهام يوهن�س
يف الكلمة التي �ألقاها يف اللقاء الذي عقد يف ال 30وال  31من �شهر �أغ�سط�س املا�ضي يف مدينة دباروا  ،ب�أن الأن�شطة التي
قام بها الفرع منذ ت�أ�سي�سه لتعزيز الوعي و التنظيم حققت ننتائج مر�ضية ,و�أن هذا التقدم ح�صيلة للتعاون امل�شرتك
بني املكاتب احلكومية و املدار�س واجلمعية يف مندفرا  .وقد �أكد تربع � 739شخ�ص ًا بالدم يف مدينة مندفرا و دباروا
ودقمحرى يف ال�شهور الثمانية املا�ضية و�أنهم يعملون على ن�رش فروع اجلمعية يف جميع املديريات،وقد �أقامت فرعا لها
يف �شهر يوليو املا�ضي يف مدينة دقمحرى .من جانبة قال م�س�س�ؤل مكتب وزارة ال�صحة يف الإقليم اجلنوبي ال�سيد  /ميانى
هايلى ب�أن التربع بالدم يعترب من املتطلبات الأ�سا�سية للم�ست�شفيات و�أنه ومن �أجل ا�إنقاذ احلياة التي التعو�ض ،بالدم
الذي يعو�ض ،يجب على جميع �أفراد املجتمع تعزيز ا�سهاماتهم� .شهدت املنا�سبة حما�رضات توعوية حول �أهمية وفرة
الدم و �أ�سباب وت�أثريات الإ�صابة بفقر الدم ومعايري جودة الدم .ويف اخلتام وجه الرئي�س الفخري جلمعية املتربعني
الطوعيني بالدم يف االقليم اجلنوبي ال�سيد  /فرانكو كوبابا ر�سالة �أو�ضح فيها ب�أن �سد احلاجة �إىل الدم جزء من جهود
وزارة ال�صحة ل�ضمان تقدمي خدمات �صحية جيدة ،داعيا املجتمع �إىل امل�ساهمة.
هذا وقد ت�أ�س�ست جمعية املتربعني الطوعيني بالدم يف الإقليم اجلنوبي يف العام .2014

تلقت كوادر اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة يف الإقليم اجلنوبي دورة
تدريبية ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع يف الفكر وال�سيا�سة واحلرب النف�سية والت�صدي
لها� ،إ�ضافة �إىل �أهمية ودور التنظيم ل�ضمان فعالية الربامج املو�ضوعة.وقد
�أو�ضح حاكم الإقليم اجلنوبي ال�سيد � /إفرمي قربكر�ستو�س يف ختام الدورة ب�أن
كوادر اجلبهة ال�شعبية يتوجب عليهم القيام بدور طليعي لإجناح برامج التنمية
والت�صدي ،معر با عن ثقته مل�ساهمة الدورة التدريبية يف هذا املجال.وقال
م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف اجليهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة باالقليم
اجلنوبي ال�سيد /ت�سفاي برهاين ب�أن الدورة التدريبية نظمت لتو�سيع وتعميق
معارفهم ،م�شددا ب�أنه ينتظر منهم العمل بتفان يف مواقع عملهم.
وقد دعا امل�شاركون يف الدورة �إىل حل م�س�ألة الهاتف النقال يف مديريات
ظرونا وماي عيني و�صنعفي وماي مني وعرزا والإ�رساع بتنفيذ لوائح �إيجارات
البيوت ومتابعة قوانني حماربة البذخ يف املنا�سبات.
�شارك يف الدورة التدريبية التي تنظم للمرة ال�ساد�سة ع�رش 241 ،من عمال
امل�ؤ�س�سات احلكومية و�إدارات ال�ضواحي من  12مديرية.
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العبادي :ا�ستفتاء كرد�ستان يدفع العراق لنفق مظلم الإع�صار �إيرما ي�ؤدي �إىل دمار وا�سع يف منطقة الكاريبي
رئي�س
حذر
الوزراء العراقي
حيدر العبادي من
�إ�رصار الأكراد على
ا�ستفتاء
�إجراء
على انف�صال �إقليم
كرد�ستان العراق،
واعترب �أن ذلك
�سيدفع البلد لنفق
مظلم ،يف وقت
جدد رئي�س الإقليم
م�سعود البارزاين
ت�أكيده امل�ضي يف �إجراء اال�ستفتاء
يف الـ 25من ال�شهر اجلاري.
وقال العبادي �إن الأكراد �ساهموا
يف حتقيق �إجنازات كبرية على
�صعيد الو�ضع العراقي الراهن ،و�إن
امل�ضي يف �إجراء اال�ستفتاء �سيكون
مبثابة خطوة �إىل الوراء ولن يحقق
النتائج التي يتمنونها.
وردا على ذلك �أكد البارزاين امل�ضي
قدما يف �إجراء اال�ستفتاء يف املوعد
املحدد على الرغم من مطالبة بع�ض
الأطراف بت�أجيله ،و�أكد �أن "�إقليم
كرد�ستان يتعر�ض ل�ضغوط �سيا�سية
�شتى من بغداد وتهديدات من احل�شد
ال�شعبي للتخلي عن اال�ستفتاء"
وكانت احلملة الدعائية لال�ستفتاء
ب�ش�أن انف�صال �إقليم كرد�ستان العراق
انطلقت قبل يومني ب�شكل ر�سمي ،ومن
املقرر �أن ت�ستمر حتى � 22سبتمرب
احلايل ،وقالت املفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات واال�ستفتاء يف
�إقليم كرد�ستان العراق �إن  5.5ماليني
�شخ�ص يحق لهم الإدالء ب�أ�صواتهم
يف ا�ستفتاء االنف�صال.
وقالت مفو�ضية االنتخابات
يف الإقليم �إن املناطق اخلا�ضعة

ل�سيطرة قوات الب�شمركة الكردية
يف حمافظة نينوى (�شمايل العراق)
ومناطق �أخرى منها كركوك �ست�شارك
يف اال�ستفتاء على حق تقرير م�صري
الإقليم.
ودعا الناطق با�سم املفو�ضية
�شريوان زرار املراقبني الدوليني
واملنظمات املدنية للإ�رساع يف
ت�سجيل �أ�سماء مراقبيها ،مو�ضحا
�أن القوائم �ستغلق مع انطالق حملة
الدعاية لال�ستفتاء.
غري �أن احلكومة العراقية اعتربت
قرار جمل�س حمافظة كركوك (�شمال
بغداد) االن�ضمام �إىل ا�ستفتاء انف�صال
�إقليم كرد�ستان العراق "�أمرا مرفو�ضا
وخاطئا" ،و�أكدت �أنه "�إجراء غري
د�ستوري وال قيمة له".
و�أ�ضافت �أن القرار ي�ؤدي �إىل ات�ساع
هوة اخلالفات بني الإقليم وال�سلطات
املركزية يف بغداد.
وكان جمل�س حمافظة كركوك قد
�صوت يف وقت �سابق باملوافقة
على ان�ضمام املحافظة �إىل ا�ستفتاء
انف�صال كرد�ستان العراق و�سط
مقاطعة من الأع�ضاء الرتكمان
والعرب.

“الأزمة اخلليجية” تت�صدر مباحثات
ترامب و�أمري الكويت يف البيت الأبي�ض

بحث الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ترامب ،يوم �أول �أم�س اخلمي�س ،مع
�أمري الكويت ،ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،الأزمة اخلليجية،
بح�سب بيان للبيت الأبي�ض.
وقال ترامب ،لدى ا�ستقباله
الأمري الكويتي ،يف البيت الأبي�ض
بالعا�صمة الأمريكية وا�شنطن “�أريد
فقط القول ب�أنه �رشف عظيم جد ًا �أن
ا�ستقبلك يف املكتب البي�ضاوي”.
و�أ�شاد ترامب بالعالقات بني
البلدين ،وا�صف ًا الكويت ب�أنها “�رشيك
جيد”.
ولفت �إىل �أنه و�أمري الكويت
اجتماعهما،
خالل
�سيبحثان،
الأزمة اخلليجية ،ومبيعات الأ�سلحة
والطائرات الأمريكية للكويت ،بينها
طائرات “بوينغ  ”777ومقاتالت “�أف
.”18
من جانبه� ،أ�شاد �أمري الكويت ،يف
زيارته الأوىل للواليات املتحدة،
بالعالقات بني البلدين ،قائ ً
ال “لن
نن�سى �أبد ًا وقوف الواليات املتحدة
�إىل جانبنا بقوة خالل الغزو
العراقي”.
ي�أتي ذلك يف ظل �أزمة بد�أت يف

 5يونيو املا�ضي� ،إثر قطع كل من
ال�سعودية والإمارات والبحرين
وم�رص عالقاتها مع قطر ،بدعوى
دعمها للإرهاب.

�أدى الإع�صار �إيرما �إىل دمار وا�سع
النطاق يف �أرجاء منطقة الكاريبي،
حموال املباين �إىل حطام ،وخملفا
ت�سعة قتلى على الأقل.
وتوا�صل فرق الإنقاذ �أعمالها بغية
م�ساعدة املت�رضرين من الإع�صار،
يف الوقت الذي �أر�سلت فيه دول
مثل فرن�سا وهولندا وبريطانيا
م�ساعدات.
كما تبحث البحرية الهولندية
�إمكانية الر�سو يف جزيرة �سان
مارتن� ،أ�سو�أ اجلزر ت�رضرا ،والتي
�أ�صيب امليناء بها ب�أ�رضار بالغة.
ودمر الإع�صار ،وهو من الفئة
اخلام�سة من الأعا�صري و�أعلى م�ستوى
حمتمل ،جزيرتا باربودا و�أنغيال،
ومير حاليا �شمال جمهورية
الدمينيكان ويهدد جزر تورك�س
وكايكو�س (وهي جزر بريطانية).
وقيل �إن جزيرة باربودا �أ�صبحت
"بالكاد �صاحلة لل�سكن" .وقال
م�س�ؤولون �إن جزيرة �سانت مارتن قد

دمرت بالكامل تقريبا،
ومن املتوقع زيادة �أعداد
ال�ضحايا.
هايتي
ورفعت
وكوبا ووالية فلوريدا
الأمريكية ،التي تقع
م�سار
يف
جميعها
اال�ستعداد
الإع�صار،
حت�سبا حلدوث في�ضانات
وهبوب رياح �شديدة.
وقالت فرجينيا كليفرو ،مدير
�إدارة مكافحة الكوارث يف جزر
تورك�س وكايكو�س ،لبي بي �سي
":ن�سعى حاليا �إىل تذكري املواطنني
ب�أن الإع�صار من الفئة اخلام�سة،
وهو �أ�شد �إع�صار يواجه جزر تورك�س
و كايكو�س يف تاريخها".
و�أ�ضافت ":لذا يتعني علينا التحلي
ب�أعلى درجات الت�أهب ،و�أبلغنا
املواطنني باال�ستعداد اجليد،
و�ضمان االختباء يف �أماكن �آمنة،
والتزود بغذاء ومياه �رشب تكفيهم

لثالثة �أيام".
من جانبه قال بروك لونغ ،مدير
الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ،
�إن �إع�صار �إيرما �سيكون له ت�أثري
"مدمر بحق" عندما ي�رضب املناطق
للواليات
اجلنوبية
ال�ساحلية
املتحدة.
و�أ�ضاف" :مل مير معظم املواطنني
على امتداد ال�ساحل بتجربة التعر�ض
لإع�صار كبري كهذا".
وبلغت �رسعة الرياح يف �أكرث
عوا�صف الأطلنطي قوة خالل عقد من
الزمن  295كيلومرتا يف ال�ساعة.

�ألغت املحكمة الد�ستورية يف
ريا للجدل
�إ�سبانيا ،قانونً ا مث ً
�أ�صدرته مقاطعة كتالونيا ،يق�ضي
ب�إجراء ا�ستفتاء �شعبي يف املقاطعة
بانف�صالها ،وذلك بعد يوم واحد من
�إ�صداره.
وقالت و�سائل �إعالم �إ�سبانية نقلاً

عن م�صادر ق�ضائية،
�إن القرار �صدر �أول
�أم�س اخلمي�س ،خالل
جل�سة طارئة برئا�سة
رئي�س املحكمة العليا
خوان جوزيه جونزاليز
ريفا�س.
وكان رئي�س الوزراء
ماريانو
الإ�سباين
راخوي -الذي يعار�ض ب�شدة
اال�ستفتاء املزمع لأبناء املقاطعة
لف�صلها عن �إ�سبانيا� -أعلن اخلمي�س
�أنه �سيطعن لدى الد�ستورية العليا
على قانون اال�ستفتاء الكتالوين.
وكان رئي�س احلكومة املحافظ
دائما �أنه �سيفعل كل ما يف
يكرر
ً

و�سعه من �أجل احليلولة دون �إمتام
اال�ستفتاء ،ودون انف�صال املقاطعة
اقت�صاديا يف �إ�سبانيا.
الأقوى
ً
وكان رئي�س احلكومة االنف�صالية
يف كتالونيا كارلي�س بيجدمونت،
وقع الأربعاء املا�ضي يف بر�شلونة
على القانون الذي يدعو �إىل �إجراء
ا�ستفتاء �شعبي يف الأول من �أكتوبر
املقبل ،ب�ش�أن انف�صال كتالونيا،
مو�ضحا �أن نتيجة
مبجرد �إ�صداره،
ً
اال�ستفتاء �ستكون ملزمة.
وكانت املحكمة الد�ستورية �أعلنت
مرارا �أن “اال�ستفتاء هو
من قبل
ً
والعدم �سواء” .ويف املقابل �أكد
بيجدمونت �أن اال�ستفتاء �سيجرى “يف
جميع الأحوال.

املحكمة الد�ستورية الإ�سبانية تلغي ً
قانونا ب�ش�أن ا�ستفتاء كتالونيا

فرن�سا تعتزم زيادة موازنة الدفاع  1,6مليار يورو يف 2018
�أكد رئي�س الوزراء الفرن�سي �إدوار
فيليب ،اعتزام بالده زيادة موازنة
الدفاع العام املقبل بنحو  1,6مليار
يورو ،بعد نحو �شهرين من خالف
حول خف�ض يف املوازنة الع�سكرية
�أدى ال�ستقالة رئي�س �أركان اجليو�ش
الفرن�سية.
وقال فيليب �إن ذلك �سيمثل �أكرب
زيادة يف � 6سنوات.
ونقل تلفزيون “بي �إف �أم” عن �إدوار
فيليب �أن ذلك “�سي�ستمر يف 2019
و 2020لأننا نعي�ش يف عامل خطري”.
ودخل الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون يف خالف مع رئي�س �أركان

ا جليو �ش
الفرن�سية بيار
دو فيلييه يف
يوليو الفائت،
بعد �شهرين من
توليه ال�سلطة،
بعدما اعرت�ض
على
فيلييه
يف
اقتطاعات
موازنة الدفاع.
وانتقد ماكرون دو فيلييه علنًا مع
�سعيه لطم�أنة اجلي�ش ال�ستمرار دعم
احلكومة رغم حدوث االقتطاعات.
واجلي�ش الفرن�سي منخرط يف

عمليات �ضد امل�سلحني يف �سوريا،
والعراق ،وغرب �أفريقيا ،فيما
ين�شغل �أي�ضا مبكافحة الهجمات
الإرهابية على الرتاب الوطني.

ال�صني توافق على �إجراءات جديدة بحق كوريا ال�شمالية..
هددت كوريا ال�شمالية الواليات
ّ
املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية
برد حازم،
وبقية حلفاء وا�شنطن ّ
معربة عن تنديدها بالتحركات
الرامية �إىل دفع جمل�س الأمن لفر�ض
عقوبات جديدة بحقها ،فيما �أكدت
ال�صني موافقتها على �رضورة اتخاذ
جمل�س الأمن لإجراءات جديدة بحق
بيونغ يانغ.
ون�رشت وكالة الأنباء الر�سمية يف
كوريا ال�شمالية خربا جاء فيه �أنه �إذا
مت�سكت الواليات املتحدة بالعقوبات
وال�ضغوط ،فهي "�ستواجه ردا م�ضادا
حازما غري م�سبوق ،لن ت�ستطيع
ال�سيطرة عليه".
يف جهة مقابلة ،وافقت ال�صني

على اتخاذ جمل�س
الأمن التابع للأمم
املتحدة "الإجراءات
ال�رضورية" فيما
يتعلّق مبلف كوريا
ال�شمالية ح�سب
رصح به وزير
ما � ّ
ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�صيني وانغ بي،
يف ندوة �صحفية
�أول �أم�س اخلمي�س
بعد لقاء جمعه بنظريه النيبايل
كري�شنا باهادور ماهارا.
وتابع الوزير ال�صيني جوابا على
�س�ؤال حول طلب الواليات املتحدة
بفر�ض عقوبات اقت�صادية على بيونغ

يانغ ،وحول �إذا ما كانت ال�صني
تفكر يف �إيقاف �صادراتها من النفط
لهذا البلد" :نظرا للتطورات اجلديدة
يف �شبه اجلزيرة الكورية ،فال�صني
توافق على �رضورة حترك جديد من

جمل�س الأمن ،كما �أن ال�صني
�ستقوم بات�صاالت مع الأطراف
م�س�ؤول
ب�أ�سلوب
املعنية
ومو�ضوعي وعادل".
رصح رئي�س الوزراء
كما � ّ
الياباين �شينزو �أبي يف املنتدى
االقت�صادي ال�رشقي مبدينة
فالديفو�ستوك الرو�سية� ،إن على
املجتمع الدويل "التوحد لأجل
�أن يفر�ض على كوريا ال�شمالية
تغيري �سيا�سياتها حتى يتم
�ضمان حل ديبلوما�سي �سلمي للتوتر
يف �شبه اجلزيرة الكورية" ،الفتا
�أن على املجتمع الدويل العمل عرب
جمل�س الأمن و�إ�صدار قرار جديد من
خالله.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

الرئي�س ال�سنغايل ووزير الداخلية الرتكي يبحثان ً
عددا من الق�ضايا بداكار تون�س ت�شارك يف اجتماع لالحتاد الإفريقي حول ليبيا
الداخلية
وزير
بحث
الرتكي� ،سليمان �صويلو،
والرئي�س ال�سنغايل ،ماكي
�سال ،م�ساء الأربعاء املا�ضي.
عد ًدا من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك ،بالعا�صمة داكار.
حيث ا�ستقبل الرئي�س
مكتبه
يف
ال�سنغايل،
الرئا�سي ،وزير الداخلية
الرتكي ،برفقة �سفرية �أنقرة
لدى داكار ،نيلغون �أردم �أري ،وعقد
لقاء مغلقًا.
معهما
ً
وت�أتي زيارة الوزير الرتكي
لل�سنغال؛ حل�ضور اجتماع اللجنة
االقت�صادية الرتكية ال�سنغالية
املختلطة يف دورتها الرابعة.
ويف ت�رصيحات �صحفية �أدىل بها
عقب اللقاء ،قال الوزير �صويلو
�إن االجتماع مع الرئي�س ال�سنغايل
"كان فر�صة لتناول عدد من الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك؛ يف مقدمتها

العالقات الثنائية بني ال�سنغال
وتركيا".
وتابع "تباحثنا حول �سبل �رسعة
حتقيق نتائج من خالل اتفاقية
تفادي ال�رضائب املزدوجة التي مت
التوافق عليها من قبل بني البلدين
وت�شمل جماالت الطاقة املتجددة
والغذاء والزراعة".
�صويلو لفت يف ت�رصيحاته �إىل
تناوله خالل اللقاء مع الرئي�س
ال�سنغايل �سبل التعاون بني البلدين

يف املجال الأمني.
احلكومة
�أن
و�أو�ضح
ال�سنغالية تعتزم خالل فرتة
ق�صرية �إر�سال وفد لرتكيا
لتنفيذ عمل م�شرتك بني
اجلانبني يف جماالت ال�سالمة
العامة واملرور والأمن.
و�شدد �صويلو على وجود
عالقات ثنائية موغلة يف القدم
بني داكار و�أنقرة ،م�شي ًدا مبوقف
احلكومة ال�سنغالية ،و�شعبها
االنقالبية
للمحاولة
الراف�ض
الفا�شلة التي �شهدتها تركيا منت�صف
يوليو .2016
وذكرالوزير �أنه على هام�ش
تواجده بال�سنغال ،زار جزيرة
"غوري" قبالة �سواحل ال�سنغال،
التي �شكلت يف املا�ضي� ،أحد مراكز
جتارة العبيد ب�إفريقيا.
و�أنهى الوزير �صويلو زيارته
لل�سنغال عقب لقائه رئي�سها �سال.

م�صر حتجب موقع “رايت�س ووت�ش” بعد تقرير عن التعذيب
حجبت م�رص موقع هيومن رايت�س
ووت�ش ،املعنية بحقوق الإن�سان،
تقريرا
بعد يوم من ن�رش املنظمة
ً
عن تعذيب منهجي يف ال�سجون
امل�رصية .وقال جو �ستورك نائب
املديرة التنفيذية لق�سم ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف املنظمة،
�أول �أم�س اخلمي�س“ :ال تزال ال�سلطات

امل�رصية ت�رص على �أن �أي وقائع
تعذيب هي جرائم فردية ل�ضباط
�سيئني يعملون ب�شكل فردي ،لكن
تقرير هيومن رايت�س ووت�ش يثبت
غري ذلك”.
و�أ�ضاف �ستورك“ :بدال من معاجلة
�أزمة التعذيب يف م�رص ،حظرت
ال�سلطات الدخول �إىل تقرير يوثق ما
يعرفه بالفعل الكثري من امل�رصيني
و�آخرين يعي�شون هناك”.
وانتقدت وزارة اخلارجية امل�رصية
التقرير يف بيان ،الأربعاء املا�ضي،

قائلة �إنه “ي�شوه �سمعة البالد
ويتجاهل ما حتقق من تقدم يف
جمال حقوق الإن�سان خالل ال�سنوات
الأخرية”.
وقال املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية امل�رصية �أحمد �أبو زيد،
�إن التقرير “يعد حلقة جديدة من
حلقات اال�ستهداف والت�شويه املتعمد
من جانب تلك املنظمة املعروفة
�أجندتها ال�سيا�سية وتوجهاتها
املنحازة والتي تعرب عن م�صالح
اجلهات والدول التي متولها”

ق�ضاة جنوب ال�سودان ينهون �إ�ضرابا للبت يف ق�ضايا مرتاكمة
�أنهى ق�ضاة يف جنوب ال�سودان يوم
اول ام�س اخلمي�س �إ�رضابا م�ستمرا
منذ خم�سة �أ�شهر دون التو�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن الأجور قائلني �إن عليهم
التخل�ص من كم هائل من الق�ضايا
املرتاكمة.
وقال �آروب مالويث من نقابة
الق�ضاة والعدالة �إن الرئي�س �سلفا
كري ،الذي �أقال يف يوليو العديد
من الق�ضاة امل�رضبني� ،أبلغ ممثلي
النقابة �أنه �سي�ستجيب ملطالبهم يف
امل�ستقبل القريب.
ونظم الق�ضاة الإ�رضاب ب�سبب

الرواتب التي يقولون �إن معدل
الت�ضخم الهائل جعلها بال قيمة فعليا
يف البلد الذي مير بحرب �أهلية منذ
.2013
وتواجه املحاكم بالفعل تراكما
�ضخما للق�ضايا يف ظل وجود 274
قا�ضيا فقط يف ك�شوف الرواتب يف
�آخر ميزانية للبلد الذي ي�سكنه 12
مليون ن�سمة .وقالت النقابة �إن
بع�ض الق�ضاة ا�ستقال منذ ذلك احلني
وبع�ضهم مري�ض والبع�ض الآخر يف
�إجازة.
وقال مالويث لرويرتز ”الإ�رضاب

ا�ستمر خلم�سة �أ�شهر لكن ال�سلطات
مل تفعل �شيئا ومواطنونا يعانون كل
يوم لأن املحاكم مغلقة“.
ووافقت اجلمعية العامة للنقابة
الأربعاء على العودة للعمل اعتبارا
من � 11سبتمرب اجلاري. .
وت�سببت احلرب يف جماعة و�رشدت
�أكرث من ربع �سكان جنوب ال�سودان
مما �أثار �أكرب �أزمة الجئني يف �أفريقيا
منذ الإبادة اجلماعية يف رواندا عام
.1994

ال�ش�ؤون
وزير
ي�سافر
اخلارجية التون�سي ،بو�صفه
ممثال لرئي�س اجلمهورية �إىل
دولة الكونغو برازافيل يف
رئا�سة وفد تون�سي م�شارك
يف االجتماع الثالث للجنة
الرئا�سية رفيعة امل�ستوى
التابعة لالحتاد االفريقي
املعنية مبتابعة امللف الليبي
املقرر عقده يوم � 9سبتمرب اجلاري.
وجاء يف بالغ لوزارة اخلارجية التون�سية �صادر �أول �أم�س اخلمي�س �أن هذا
االجتماع املخ�ص�ص لبحث �آفاق احلل ال�سيا�سي يف ليبيا مب�شاركة �أهم الفرقاء
الليبيني� ،سيمثل منا�سبة للت�أكيد على مواقف تون�س الثابتة �إىل جانب ال�شعب
الليبي ،التي مت ت�ضمينها يف مبادرة رئي�س اجلمهورية حول ليبيا ،ويف �إعالن
تون�س حول الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة ،الذي وقعه وزراء خارجية كل من
تون�س واجلزائر وم�رص يوم  20فيفري  2017بتون�س.
وي�شدد موقف تون�س باخل�صو�ص ،وفق البالغ ،على الدور املحوري ملنظمة
الأمم املتحدة يف الإ�رشاف على العملية ال�سيا�سية ال�سلمية يف ليبيا ،وعلى
�أهمية دور دول اجلوار الرئي�سية تون�س واجلزائر وم�رص يف مرافقة احلوار بني
الفرقاء الليبيني و�إ�سناده ،على �أر�ضية االتفاق ال�سيا�سي املوقع يف دي�سمرب
 ،2015مع �إدخال التعديالت التي يرت�ؤونها عليه.
و�سيجري وزير اخلارجية على هام�ش االجتماع� ،سل�سلة من املحادثات مع
عدد من نظرائه العرب والأفارقة ،تتناول العالقات الثنائية وامل�سائل الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

كوبا جتلي ع�شرة �أالف �سائح معظمهم
من الكنديني مع اقرتاب الإع�صار �إيرما

�أجلت كوبا � 10أالف �سائح معظمهم
من الكنديني من منتجعاتها ال�ساحلية
ورفعت �إنذار الكوارث لأق�صى درجاته،
مع اقرتاب الإع�صار �إيرما ب�رسعة
من �أكرب جزر منطقة البحر الكاريبي
اخلمي�س .و�أو�ضحت وزارة ال�سياحة
الكوبية �أن معظم ال�سياح مت اجال�ؤهم
من ال�شواطئ يف �رشق وو�سط اجلزيرة
املتوقع تعر�ضها للإع�صار.
ومت اجالء �أكرث من � 6أالف �سائح
�إىل مدينتي فارداريرو وهافانا اللتني
تعتربان خارج نطاق اخلطر ،بح�سب
م�سار الإع�صار احلايل.
فيما مت نقل نحو � 2400سائح �آخرين
من اقليم كماغوي �رشقا لداخل اجلزيرة
الآمن.

وقال وزير ال�سياحة الكوبي "وفرنا
احلماية الكاملة ملعظم ال�سياح
الكنديني الذين ي�شكلون  60%من
جمموع ال�سياح".
وخالل الأيام الأخرية� ،أعادت
�رشكات ال�سياحة الكندية بع�ض
زبائنها لبالدهم.
وي�شق �إيرما طريقه غربا يف
الكاريبي حممال برياح �رسعتها 295
كلم يف ال�ساعة .وقال خرباء الطق�س
الفرن�سيون ان �إيرما ع�صف ب�أق�صى قوة
لأكرث من � 33ساعة ،ما يجعله العا�صفة
العنيفة الأطول مدة منذ �أن بد�أت الأقمار
اال�صطناعية بت�سجيل هذه العوا�صف يف
�سبعينيات القرن املا�ضي.
وخلفت العا�صفة وراءها دمارا
كبريا .وقال ال�صليب الأحمر الدويل
�إن  1,2مليون �شخ�ص ت�أذوا بالإع�صار
�إيرما ،وميكن �أن يرتفع عددهم اىل 26
مليونا.
والعا�صمة هافانا ،التي ي�سكنها نحو
مليوين ن�سمة ،خارج امل�سار املحتمل
للإع�صار ،وقد و�ضعت ال�سلطات درجة
�إنذار �أقل بخ�صو�صها.

رو�سيا :ا�ستئناف الرحالت اجلوية �إىل م�صر خالل �شهر
بعد توقفها لنحو عامني� ،أعلن
وزير النقل الرو�سي ،مك�سيم
�سوكولوف� ،أن رحالت الطريان بني
رو�سيا وم�رص �سوف تعود يف خالل
�شهر .ورحب خرباء وم�ستثمرون
�سياحيون يف م�رص بالت�رصيحات،
التي جاءت بعد يومني على لقاء
الرئي�سني الرو�سي فالدميري بوتني،
وامل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على
هام�ش قمة بريك�س يف ال�صني.
قال وزير النقل الرو�سي ،مك�سيم
�سوكولوف� ،إن �رشكات الطريان
الرو�سية قد ت�ست�أنف رحالتها اجلوية
�إىل م�رص يف غ�ضون �شهر ،عقب توقيع
املر�سوم اخلا�ص بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �سوكولوف ،يف ت�رصيح
نقلته وكالة �أنباء "�سبوتنيك"

الرو�سية على هام�ش �أعمال
املنتدى االقت�صادي ال�رشقي
يف فالديفو�ستوك الرو�سية،
اخلمي�س" :ال �أعتقد �أن عملية
ا�ستئناف الرحالت اجلوية
مع م�رص �ستكون طويلة ج ًدا،
فخالل �شهر واحد ميكن ل�رشكات
اخلطوط اجلوية الرو�سية حل هذه
املهمة".
وجاء ت�رصيح �سوكولوف بعد
يومني على لقاء الرئي�سني الرو�سي
فالدميري بوتني ،وامل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ،على هام�ش اجتماع
دول بريك�س يف ال�صني .و�أ�شاد بوتني
عقب خالل اللقاء بـ"اجلهود التي
قامت بها ال�سلطات امل�رصية يف
ت�أمني املطارات" ،معرب ًا عن �أمله يف
"ا�ستئناف رحالت الطريان الرو�سي
قريب ًا عقب انتهاء امل�شاورات اجلارية
بني اجلانبني على امل�ستوى الفني".
وقال بوتني" :يف ما يتعلق مب�س�ألة
الطريان ،فنحن �أي�ضا نريد �أن

ت�ست�أنف ات�صاالت الطريان مع م�رص
بالكامل" ،م�ضي ًفا�" :إننا نرى �أن
الأ�صدقاء امل�رصيني يبذلون ق�صارى
جهدهم لتوفري هذا الأمن".
و�أعلن الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
بوتني� ،أنه �سيلبي دعوة نظريه
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي،
لزيارة القاهرة ،وح�ضور االحتفال
الذي �سيقام مبنا�سبة و�ضع حجر
الأ�سا�س ملحطة ال�ضبعة النووية،
دون حتديد موعد الزيارة.
وكانت رحالت الطريان وال�سياحة
الرو�سية �إىل م�رص ،قد توقفت منذ
نهاية العام  ،2015عندما حتطمت
طائرة "�إيربا�ص  "321تابعة ل�رشكة
"كوجاليم �أفيا" يف �شمال �سيناء� ،إثر
تفجري �إرهابي على متنها بعد �إقالعها
يف رحلة من �رشم ال�شيخ �إىل �سان
بطر�سبورغ �شمال غرب رو�سيا ،يف
�شهر �أكتوبر  .2015و�أ�سفر احلادث
�شخ�صا كانوا على منت
عن مقتل 224
ً
الطائرة.

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:
قربازقابهري
�صالح علي
ا�سمال�ش
منى عبده
حممدعثمان حممد
نورة عثماننورة
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

باحثون �إ�سكتلنديون يكت�شفون
حُ
أطفال
�
حلم
قق
ت
الف�ضاء الأوروبية
�أكرب منطقة بركانية يف العامل
ُمعاقني بتجربة انعدام الوزن
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.

حققت وكالة الف�ضاء
الأوروبية حلم ثمان �أطفال
الأحتاد
لدول
ينتمون
وا�صطحبتهم
الأوروبي
لتجربة انعدام الوزن على
منت طائرة من طراز �إيربا�ص
 A310زيرو جي.
وينتمي الأطفال �إىل خم�س
دول �أع�ضاء يف وكالة الف�ضاء
الأوروبية وهم :تيم بيك من
بريطانيا ،كلودي هاينريي
من فرن�سا ،توما�س ريرت
�أملانيا ،جان فران�سو
كلريفوي من بلجيكا ،وموريزيو �شيلي من �إيطاليا.
وقالت الوكالة �إن الأطفال �شاركوا يف جتارب علمية �أخرى على منت الطائرة ،من �ضمنها
خلط ال�سوائل ولعب تن�س الطاولة وفقاعات املاء ،يف �إطار حماولة �إك�سابهم معلومات حول
�آثار غياب اجلاذبية.
و�أقلعت الطائرة من مطار �إنرتنا�شيونال دي بوردوك�س الفرن�سي ،وتُ عد الطائرة �إحدى
الطائرات التجريبية التي ت�ستخدمها وكالة الف�ضاء الأوروبية لعمل الأبحاث العلمية يف
بيئة عدمية اجلاذبية ،وتزن الطائرة نحو  157طنًا ،ويبلغ جناحاها  43.9مرت ،فيما يبلغ
�شخ�صا .وتتمتع جدران
�إجماىل حجم مق�صورتها نحو  300مرت مكعب ت�ستوعب نحو 40
ً
م�ساحة االختبار داخل مق�صورتها الرئي�سية ب�أ�سقف و�أر�ضيات مبطنة لتحا�شي الأخطار
الناجمة عن غياب اجلاذبية.

فتاة تفك قيودها و ت�سرق �سيارة ال�شرطة
�أثناء اعتقالها
ا�ستطاعت الفتاة الأمريكية تو�شي
�سبون�سلر ،من �رسقة �سيارة ال�رشطة
التي اعتقلتها بتهمة �رسقة حمل
جتاري ،وذلك رغم كونها مكبلة
اليدين ،و�سارع رجال ال�رشطة
مبطاردتها.
حيثة فكت حزام الأمان داخل
ال�سيارة وانطلقت بال�سيارة ليبد�أ رجال ال�رشطة يف مالحقتها من جديد وفقا ملوقع فوك�س
نيوز الأمريكي.
وبدورهم متكن رجال ال�رشطة يف النهاية القب�ض على الفتاة بعد مطاردة مثرية على
الطريق وتوقفها بعد ا�صطدام �سيارة ال�رشطة التي تقودها خالل املطاردة.

�أندوني�سيا حتتفل بيوم الفيل العاملى
احتفلت جزيرة باىل باندوني�سيا  ،بـ
يوم الفيل العاملى ،حيث ت�أكل �أفيال
الـ�سوماتران الفاكهة �أمام ال�سائحني
وتتمايل فى حديقة حيوان باىل مبنطقة
جيانيار.
يذكر ان يوم � 12أغ�سط�س من كل عام
خم�ص�ص للإحتفال بيوم الفيل العاملى،
من اجل املحافظة على الأفيال وحمايتها
من �سلوك الأن�سان ال�ضار بها.

اكت�شف باحثون من جامعة �أدنربه اال�سكتلندية املنطقة الربكانية الأكرب فى العامل،
فى �إحدى �أكرث مناطق العامل برودة فى القطب اجلنوبى ،مما قد يهدد بتغيري املناخ
م�ستقبال.
و�أو�ضح الباحثون ،ح�سبما �أفادت قناة (�سكاى نيوز) الإخبارية �أن  100بركان حتت
الأر�ض اجلليدية ملنطقة القطب اجلنوبى ،وهو العدد الأكرب ما بني مناطق العامل
الربكانية.
و�أ�ضاف �أن ثوران �أحد هذه الرباكني قد ي�ؤدى �إىل عواقب مقلقة ،منها ا�ضطراب
ال�سطح اجلليدى للقطب اجلنوبى ،وذوبان اجلليد �إىل املحيط ب�شكل �رسيع.
وقال �أحد الباحثني� ،إن الأماكن الأكرث عر�ضة للرباكني هى تلك التى فقدت غطاءها
اجلليدى ،مثل �آي�سلندا و�آال�سكا.

كالب زرقاء يف الهند  ..ب�سبب كارثة
بيئية!!
�أغلقت �سلطات مدينة مومباي
يف الهند� ،رشكة �صناعية على
�إثر اتهامها بطرح نفايات
�ضارة يف النهر املحلي� ،أدت
�إىل حتويل لون  11كلبا �إىل
اللون الأزرق.
وطرحت النفايات يف نهر
املدينة املحلي دون معاجلتها ،دفع عددا من ال�سكان �إىل تقدمي �شكوى لدى جمل�س
"ماهارا�شتا" ملراقبة التلوث ،ال�سيما �أن حيوانات كثرية ت�سبح فيه وفقا ل�صحيفة
"غارديان" الربيطانية.
�صور لكالب زرقاء اللون ،وتقول
وتداول ن�شطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي
ٌ
النا�شطة املدافعة عن حقوق احليوان� ،آراتي �شوهان "لقد كان �صادما �أن نرى فرو
الكالب الأبي�ض قد حتول �إىل الأزرق بالكامل".
وتر�أ�ست �شوهان خلية للدفاع عن احليوانات يف مومباي �أنها طلبت من جمل�س مراقبة
التلوث اتخاذ قرار ب�ش�أن بع�ض ال�صناعات امللوثة للبيئة.
وقام املجل�س ب�إغالق ال�رشكة بعدما اكت�شف وعقب �إجراء حتقيق �أن لن�شاطها يدا
يف تغري لون احليوانات� ،إذ مل يعد ن�شاطها �ضارا بالإن�سان فقط وبات ينذر بتبعات
�أكرث فداحة.
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تربية الأرانب ...من اجنح امل�شروعات الإ�ستثمارية!!!
�إعداد/حممود عبداهلل �أبوكفاح
يعترب م�رشوع تربية الأرانب من
�أجنح امل�رشوعات اال�ستثمارية
ملا تتميز به الأرانب من وفرة فى
االنتاج و�رسعة فى النمو التتوافر
فى غريها من احليوانات  .فقد حبا
الله هذا احليوان ميزة احلمل بعد
الوالدة مبا�رشة وهو مايعطى وفرة
فى الإنتاج مع كرثة املواليد  .و�إذا
نظرنا لبع�ض مميزات الأرانب ف�إننا
جند �أن لإنتاج الأرانب مميزات يهتم
بها امل�ستهلك و�أخرى تهم املنتج
ف�ض ً
ال عن �أهميتها على امل�ستوى
القومى حلل م�شكلة العجز فى
الربوتني احليوانى فعلى م�ستوى
امل�ستهلك ف�إن الأرانب تتميز
بتوفري حلوم متميزة �سهلة اله�ضم
قليلة املحتوى من الكل�سرتول
وعالية فى حمتواها من الربوتني
وذات مذاق مميز .
وعلى م�ستوى املنتج جند �أن
�إنتاج الأرانب يتنا�سب مع جميع
م�ستويات الإنتاج �سواء الكبري
منها �أو ال�صغري وبالتاىل فهى
جمال ا�ستثمارى للجميع بالإ�ضافة
�إىل ما تتميز به الأرانب من خ�صوبة
عالية وزيادة عدد اخللفة فى البطن
مع �إمكانية اال�ستفادة من املنتجات
الثانوية مثل الفراء وال�سماد
الع�ضوى .
مميزات تربية الأرانب
الأرانب فى حالة تنا�سل
•
دائم حيث �أنه بالإمكان تلقيح
الإناث خالل يوم من الوالدة ( يرجع
الرحم لطبيعته بعد � 10 - 6ساعات
من الوالدة ) � .أى �أن الأرانب لها
القدرة على احلمل والر�ضاعة فى
نف�س الوقت .
ترعى �أنثى الأرانب
•
�صغارها ملدة � 5 - 4أ�سابيع (فرتة
الر�ضاعة) دون �أى �أعباء على
املربى .
•
تعطى �أنثى الأرانب - 35
 40خلفة فى ال�سنة .
ميكن �أن تنتج �أنثى الأرانب
•
من  25 - 20مرة قدر وزنها حلم فى
العام .
ميكن اقتناء الأرانب
•
ورعايتها حتت �أى م�ستوى ح�سب
�إمكانيات املربى االقت�صادية .
ميكن تربية الأرانب فى �أى
•
مكان حيث �أنها ت�شغل حيز �ضيق
باملقارنة باحليوانات الأخرى .

ميكن تغذية الأرانب على
•
عالئق بها م�ستويات عالية من
املواد املالئة منخف�ضة فى احلبوب
وبالتاىل فهى غري مناف�سة مع
االحتياجات الغذائية للإن�سان.
الحتتاج الأرانب فى
•
تغذيتها �إىل ن�سبة عالية من
الربوتني باملقارنة بالدواجن ،
وكذلك تكون عليقة الأرانب خالية
من الربوتني احليوانى .
معدل التحويل الغذائى
•
فى الأرانب مرتفع �إذ �أنه قد ي�صل �إىل
 3.5 - 3كجم علف لكل كجم حلم .
ت�صل الأرانب لوزن
•
الت�سويق (  2 - 1.5كجم ) فى عمر
�صغري ( � 12 - 10أ�سبوع ) .
وجود ظاهرة االجرتار
•
الكاذب فى الأرانب توفر جزء
من احتياجاتها من الربوتني
والفيتامينات مما يقلل تكلفة
التغذية .
تنتج الأرانب املغذاة
•
على م�ساحة من الرب�سيم كمية من
الربوتني خم�سة �أ�ضعاف ماتنتجه
املا�شية �أو الأغنام من نف�س
امل�ساحة .
عر�ضة
�أقل
الأرانب
•
للإ�صابة بالأمرا�ض باملقارنة
بالدواجن .
�إمكانية عمل م�رشوع
•
الأرانب ب�أقل تكلفة باملقارنة
بامل�شاريع الأخرى .
ميكن اال�ستفادة من
•
املنتجات الثانوية للأرانب مثل
الفرو والزبل .
�سهولة عملية اخلدمة فى
•
الأرانب مما ي�شجع ال�سيدات وكبار
ال�سن على تربيتها
ومن مميزات حلوم الأرانب
�أ -حلوم الأرانب نا�صعة البيا�ض
دقيقة الألياف ومغذية .
ب -حلوم الأرانب حتتوى على
ن�سبة عالية من الربوتني ( - 20
. ) 21%
ج -حلوم الأرانب حتتوى
على ن�سبة قليلة من الدهون
والكول�سرتول ( �صالح لكبار ال�سن
واملر�ضى).
د -حلوم الأرانب حتتوى على
ن�سبة عالية من الأمالح .
�سالالت الأرانب و�أدائها الإنتاجى
من الأف�ضل �أن يقوم مربى الأرانب
باختيار �ساللة الأرانب التى تنا�سب

وتالئم الغر�ض الذى �أقيم من �أجله
م�رشوع الأرانب حيث التوجد �ساللة
واحدة تفى بجميع الأغرا�ض ،
وتربى الأرانب بغر�ض �إنتاج
اللحم �أو الفراء �أو ال�شعر �أو الزينة
 ،ويوجد العديد من ال�سالالت
العاملية التى تندرج كل منها
حتت �أحد هذه الأغرا�ض كما توجد
بع�ض ال�سالالت التى تتميز باجلمع
بني �أكرث من �إنتاج مثل �إنتاج اللحم
والفراء مع ًا بالإ�ضافة �إىل وجود
�سالالت مهجنة مع بع�ض ال�سالالت
النقية بغر�ض �إنتاج اللحم وتنتجها
بع�ض ال�رشكات املتخ�ص�صة .
نظم �إ�سكان الأرانب
نظم الإيواء فى الأرانب تعنى
توفري الظروف البيئية املالئمة
للح�صول على �أعلى �إنتاج خالل
ف�صول ال�سنة  -ففى املناطق ذات
املناخ املعتدل الحتتاج امل�ساكن
�إىل جتهيزات خا�صة �أو معقدة .
ويختلف ذلك فى املناطق ذات
املناخ احلار �أو البارد  ،حيث
تربى الأرانب فى م�ساكن مغلقة �أو
�شبه مغلقة حتى تنتج طوال ال�سنة
.

املرتفعة الت�ؤثر
على اله�ضم فى
الأرانب .
 /2تكا ليف
ا لتغذ ية
والرعاية �أقل
كثري ًا من الطيور
جتمع
فهى
حما�سن
بني
ا حليو ا نا ت
ا ملجرت ة
لتغذيتها على مواد نباتية خ�شنة
والحتتاج �إىل بروتني حيوانى
وت�شرتك مع الدواجن فى �رسعة
النمو وارتفاع الكفاءة التحويلية
للغذاء .
� /3أنثى الأرانب ترعى �صغارها
ملدة � 5 - 4أ�سابيع دون �أى جهد من
املربى .
والتغذية التقل فى �أهميتها
عن املجهود الذى يبذله املربى
فى عمليات الرعاية والعمليات
اليومية فالقطيع اجليد الي�ؤتى
ثماره دون �إعطاء العناية الكافية
للتغذية بنف�س قدر العمليات
اليومية حتى تعطى القطعان

ال�رشوط العامة الواجب توافرها
فى �أماكن �إيواء الأرانب :
 /1حماية الأرانب من مياه
الأمطار والتيارات الهوائية الباردة
فى ف�صل ال�شتاء و�أ�شعة ال�شم�س
املبا�رشة فى ف�صل ال�صيف .
 /2توفري التهوية اجليدة
و�سهولة التخل�ص من الغازات
ال�ضارة مثل ثانى �أك�سيد الكربون
والآمونيا وكذا التخل�ص من
الرطوبة الزائدة .
 /3توفري الإ�ضاءة املنا�سبة
للأرانب �صيف ًا و�شتاء ًا .
/4وقاية الأرانب من �أعدائها
الطبيعية كالفئران والقطط
والكالب والعر�س والثعالب .
/5حماية الأرانب من ال�رسقة .
تغذيـة الأرانـب
تعترب الأرانب من حيوانات
املزرعة التى جتمع بني خ�صائ�ص
املجرتات فى كونها تتغذى على
املواد اخل�شنة وبني الدواجن
بارتفاع معدل منوها  .ومتتاز
الأرانب عن باقى احليوانات
الأخرى من حيث التغذية بالآتى
/1تتغذى الأرانب مبراحلها
املختلفة على مواد خ�شنة كالرب�سيم
�أو الدري�س لأن ن�سبة الألياف

اجليدة �أق�صى �إنتاج لها وفى
الظروف الطبيعية تتغذى الأرانب
على املواد اخل�رضاء الطازجة
واجلافة واجلذور  ،وكان االعتقاد
ب�أن هذه املواد كافية للتغذية
ولكن الو�ضع يختلف فى حالة
ال�سالالت والإنتاج التجارى
للحم.
والتغذية �أحد البنود العالية
التكاليف فى �إنتاج الأرانب ولكل
قطيع ظروفه اخلا�صة ( راحة -
حمل  -الر�ضاعة  -ت�سمني . . .
�إلخ ) ويجب اختيار الأغذية التى
تنا�سب احتياجات �أرانب املزرعة
فى املراحل املختلفة
�سواء كانت هذه الأغذية جمهزة
مثل العلف املحبب � Pelletsأو
�رشاء اخلامات والتجهيز فى
املزرعة وتوفري الأغذية اخل�رضاء
التعترب �رضورية فى حالة التغذية
على العليقة املحببة والتى تعترب
متوازنة لإنتاج اللحم  ،حيث توفر
جميع العنا�رص الغذائية الالزمة
لإنتاج اللنب والنمو ال�رسيع
وحفظ ال�صحة واحليوية  .والغذاء
الكامل املتوازن  -الغذاء احلافظ
 الغذاء اخلا�ص بالإنتاج.�أهم الأمرا�ض التى ت�صيب الأرانب

وطرق الوقاية منها:
ت�صاب الأرانب بالعديد من
الأمرا�ض التى ت�سبب نفوقها
و�ضعف الإنتاج وبالتاىل قد
ي�ؤدى ذلك �إىل ف�شل الكثري من
امل�رشوعات �أو تقليل العائد
املادى  ،واملعروف �أن الأرانب
�أقل عر�ضة للأمرا�ض الوبائية
�إال �أنها تتعر�ض لأمرا�ض الرعاية
و�سوء التغذية  .وبالتاىل يجب
على املربى مالحظة حالة القطيع
لإكت�شاف �أى تغري فى ن�شاط
و�إنتاج الأرانب .
�أهم �أمرا�ض الأرانب :
� /1أمرا�ض فريو�سية
النزفى
الدموى
الت�سمم
الفريو�سى  -الأورام الليفية .
� /2أمرا�ض بكتريية
عدوى البا�سترييال ( ت�سمم
دموى بكتريى  -زكام معدى
 �إلتهاب رئوى ) ال�ساملونيال عدوى امليكروب القولونى -الكلو�سرتيديا .
 /3الأمرا�ض الطفيلية
�أ -طفيليات داخلية وحيدة
اخللية ( كوك�سيديا )  -جمموعة
الديدان الكبدية وال�رشيطية .
ب -طفيليات خارجية جرب
الأذن  -جرب اجل�سم .
� /4أمرا�ض م�شاكل الرتبية
الإ�سهال  -النفاخ � -إلتهاب
العرقوب  -هجر الأم للخلفة -
�إفرتا�س اخللفة  -اجلروح واخلرايج
 �إلتهاب الأجزاء التنا�سلية -�إلتهاب اجلفون والعيون  -النمو
ال�شاذ للأ�سنان .
� /5أمرا�ض النق�ص الغذائى
نق�ص الفيتامينات  -نق�ص
الأمالح.
طرق الوقاية من الأمرا�ض :
 /1عزل الأرانب املراد �إ�ضافتها
للقطيع لفرتة زمنية للت�أكد من
خلوها من الأمرا�ض.
/2تقدمي الغذاء اجليد املتكامل
واخلاىل من م�سببات الأمرا�ض.
/3العناية بنظافة العنرب
م�ستدمية
ب�صورة
وتطهريه
ودورية.
� /4إجراء التح�صينات الالزمة .
 /5تقدمي بع�ض اللقاحات
للوقاية من الأمرا�ض ( مثل م�صل
الت�سمم الدموى النزفى الفريو�سى
والبكتريى ولقاح الت�سمم املعوى
ونفاخ الكلو�سرتيديا الأرنبى ).
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

واحة الطفل
معلومات طريقة املذاكرة
ال�صحيحة وطريق التفوق

ق�صة

الفئران الثالثة

أعد جدو ً
ِّ
وراع فيه
ال �أ�سبوعي ّاً للمذاكر ِة،
ِ
نظم وقتكَ ّ � ..
ُ
بع�ض ُبن ِ
ُ
ُود ِه �إذا
تعديل
ميكن
بحيث
ومرِ ناً،
�أن
ِ
َ
ُ
يكون واقعي ّاً َ
ِ
�ساعات املذاكرة يف اجلدول ح�سب
أمر ..وتختلف عد ُد
لزِ م ال ُ
اقرتاب االمتحانات يزداد عد ُد �ساعات املذاكرة
الوقت ،فمع
ِ
َّ
ِ
املعلومات
تتذكر
أف�ضل �أنظمة املذاكرة التي جتعلك
ِ
من �
َّ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
�ساعة بحد
�ساعة �أو
كل ن�صف
م�ستقطعة
فرتات
�أن ت�أخذ َ
البدنيَة ملدة 10
ٍّ�أق�صى من املذاكرة لتمار�س بع�ض الأن�شطة
ّ
دقائق مثل امل�شي �أو ِّ
نط احلبل �أو القيام ببع�ض التمرينات
يجدد الطاقة وين�شط الذهن
اجل�سدية ،فهذا
َّ
ِّ
َ
ِ
ٍ
ٍ
كافية من ال ّنَوم،
�ساعات
عدد
حت�صل على
من املُ ِه ِّم �أن
ُ
ٌ
ِ
�ساعات
فتقليل
للج�سم وللعقل �أي�ضاً،
حاجة
فال ّنَ ْو ُم هو
ِ
ي�ساعدك على املذاكرة؛ لأنه �سي ْف ِق ُد َ
كيز
النوم لن
ك رّ َ
الت َ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
فاح�ص ْل
طارئة
لظروف
كاف
ب�شكل
تنم
ٍ
ُ
َ
الالزمَ ّ � ،أما �إذا مل ْ
ً
ٍ
دقيقة قبل البد ِء يف املذاكرة
غفوة ولو 20
على
رت مكا ًنا ج ِّيداً للمذاكر ِة ..بحيث تكون مرتاحاً،
ولكن
اخ ْ
ْ
ِ
ابتع ْد متاماً عن املذاكر ِة يف ال�سرير
بالغ فيه،
لي�س
ٍ
ب�شكل ُم ٍ
َ
أماكن ّ َ
و�ضائيَ ِة �أو
ال�ض
النوم ،وكذلك يف ال
متيل �إىل
ح ّتَى ال
ِ
ِ
ّ
َ
أمام التلفاز
و�سط �إزعاج الأ�شق ّاَء ِّ
ال�صغار �أو � َ

ً
ً
ْ
فاجلوع مينعك من
خفيفة قبل البدء يف املذاكرة،
وجبة
تناول
ُ
َ
ري ِ
ات �أو ِّ
ال�شيكوالتة فهي
ب
ال�س ّ َك ّ َ
الرتكيز ،ولكن جت ّنَ ْ
تناول ُّ
ٍ
بطاقة ولك ّنَك �ستميل �إىل النوم بعدها ،والأف�ضل
�س ُت ِم ُّدك
ُ
ٍ
وجبة من الكربوهيدرات بطيئة اله�ضم مثل :التفاح
تناول

والفول وال�شوفان والفواكه املج ّ َففة
ُّ
ِ
بنف�سك
تقوم
الط ُرق اجليدة للفهم واحلفظ معاً �أن
من
َ
مر ٍة ،وذلك
بتلخي�ص الدر�س بعد قراءته وفهمه لأول ّ َ
ِ
بعمل ُم َل ّ َ
واملعلومات،
أهم الأجزا ِء
خ ٍ
َ
�ص � ّ َأول تخت�صر فيه � ّ َ
ُ
َّ
ٍ
ٍ
ملخ�ص ٍ
الهدف منها
خمت�صرة جد ّاً،
نقاط
ثان عبارة عن
ثم
تذكريك مبا در�ستَه
َّ
ٍ
ٍ
حا�سة يف
فا�ستخدام �أكرث من
عال..
ب�صوت
امللخ�ص
َر ِّد ِد
ُ
َّ
املذاكرة مثل الب�صر وال�سمع والكالم يزيد القدرة على
الفهم والتذكر
ِ
ِ
ببع�ضها ..فهذه واحد ٌة من �أكرث الو�سائل
املعلومات
ار ِبط
ِ
أعمق ،ب�أن تربط
ب�شكل �
لتثبيت املعلومات وفهمها
فاعليَ ًة
ٍ
َ
ّ
ِ
َ
َ
أحدث مبا در�سته من قبل
والدرو�س ال
ة
اجلديد
َاملعلومات
َ
ا�شرح ما ذاكر َته لغريك من ُّ
والديك
وحتد ْث مع
الطالب،
ْ
َّ
ْ
َ
ّ
بع�ض ما تعلمته فهذا يقوي من ثقتك بنف�سك
حول
ِ
ِ
وفهمك.
ومعلوماتك ويزيد من ا�ستيعا ِبك

يحكي ان يف زمان بعيد كان
هناك ثالثة فئران ا�صدقاء يعي�شون
معاً يف احد احلقول اخل�ضراء اجلميلة،
كانت الفئران كل �صباح تخرج
من جحرها حتي تلعب وتلهو
يف احلقل وتق�ضي �أجمل االوقات
ال�سعيدة فيما بينها ،ويف امل�ساء تعود
الفئران الثالثة من جديد �إيل
جحرها املظلم الآمن حتي تنام
به ،وهكذا كل يوم .
ويف يوم من االيام �شعرت
الفئران الثالثة باجلوع ال�شديد
وبد�أوا يبحثون عن طعام يف كل
مكان حتي عرثوا �أخرياً بعد فرتة
طويلة علي جرة �صغرية بها القليل
من الع�سل ،وجدت الفئران الثالثة
ان جرة الع�سل عميقة جداً وبها
القليل من الع�سل ،ففكر الثالثة
يف حيلة ذكية ت�ساعدهم علي
الو�صول �إيل قاع اجلرة للح�صول
علي الع�سل .
اقرتح �أحدهم ان مي�سك كل
واحد منهم بديل الآخر حتي
يكونوا حبل طويل من اج�سادهم
ليتمكنوا من الو�صول �إيل قاع
اجلرة ،وبعد �أن ي�أكل الف�أر االول
وي�شبع وينتهي من طعامة ي�أتي
الفار الثاين ثم الثالث وهكذا،
واتفق اجلميع علي ان يقتم�سوا فيما
بينهم الع�سل بالت�ساوي و�أال ي�أتي
احد علي حق الآخر حتي يكفيهم
الع�سل املوجود باجلرة وال يظل �أحداً
منهم جائعاً .
وهكذا و�صل الفار االول �إيل
قاع اجلرة ،وبد�أ ي�أكل من قطرات
الع�سل اللذيذة ،ثم فكر قلي ً
ال
وقال يف نف�سه � :إن الع�سل املوجود
باجلرة قليل ولن يكفينا نحن
الثالثة علي �أى حال ،ولذلك
البد ان �أكله وحدي حتي �أ�شبع
انا علي االقل ،وخالل ذلك كان
الف�أر الثاين يفكر يف نف�سه قائ ً
ال :
لو اكل زميلي كل الع�سل املوجود
باجلرة ماذا �سيتبقي يل ،البد �أن
ا�سبقه و�أكل انا كل الع�سل �أو ً
ال،
بينما فكر الف�أر االخري قائ ً
ال  :انني
االخري ولو اكل االثنان كل الع�سل
املوجود باجلرة لن يتبقي يل �شئ
و�سوف �أظل جائعاً حتي املوت.
هكذا فكرت الفئران الثالثة
ب�شكل �أناين و�شرير فرتك كل
منهم ذيل الآخر حتي ي�سبقه �إيل
اجلرة وي�أكل الع�سل وحده ،وكانت
النتيجة ان الثالثة قد �سقطوا
داخل جرة الع�سل وغرقوا بداخلها
ب�سبب االنانية وحب الذات ،فهناك
حكمة قدمية تقول �أن الطمع يقل
ما جمع .

العدد (ال�ساد�س)

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

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

هل تعلم

�/أكرب خلية يف ج�سم الإن�سان هي
البوي�ضة و �أ�صغر خلية هو احليوان
املنوي.
� /أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي الل�سان  ،والأ�شد هو
عظم الفك.
�/أقدام الإن�سان حتتوى على  52عظمة  ،وهو ما ميثل ربع
عظام اجل�سم الب�شري كافة.
/احلم�ض املوجود يف املعدة قوي مبا فيه الكفاية ل�صهر املعادن
و حتليلها  ،وال�سبب �أنه ال ي�أكل معدتك و يت�سبب يف موتك هو
�أن خاليا جدار املعدة جتدد نف�سها يف كثري من الأحيان حتى
يت�سنى لك احل�صول على معدة ببطانة جديدة كل ثالثة �أو
اربعة �أيام
/العط�س يتجاوز بانتظام  100ميل يف ال�ساعة  ،يف حني يتجاوز
ال�سعال �سرعته حواىل  60ميال يف ال�ساعة.
 ./ج�سم الإن�سان يولد من حرارة يف  30دقيقة ما يكفي جلعل
غالون من املاء ليغلي.
/ج�سم الإن�سان لديه ما يكفي من احلديد ل�صنع  3م�سامري
طويلة.
�/شمع الأذن �ضروري لل�صحة اجليدة للأذن  ،لأنه يحمي
الأذن الداخلية احل�سا�سة من البكترييا والفطريات والأو�ساخ
واحل�شرات  ،كما �أنه ينظف ويزيت قناة الأذن.
/كل �شخ�ص له رائحة فريدة من نوعها ،فيما عدا التوائم
املتماثلة  ،لهم رائحة متماثلة ن�سبيا .
/تبد�أ الأ�سنان بالنمو قبل � 6أ�شهر من الوالدة  ،وهذا هو
ال�سبب يف �أن واحد من كل  2000ر�ضيع حديث الوالدة لديه
الأ�سنان عند والدتهم .
/الأطفال يولدون بحوايل  300عظمة  ،ولكن بطريق �سن
البلوغ يتم خف�ض هذا العدد �إىل .206فبع�ض العظام مثل
عظام اجلمجمة  ،تن�صهر يف بع�ضها البع�ض  ،وبذلك يننخف�ض
العدد الإجمايل للعظام .
 /لي�س من املمكن للإن�سان دغدغة نف�سه .
� /أقل من ثلث اجلن�س الب�شري لديه ر�ؤية  .20-20وهذا يعني
�أن اثنني من كل ثالثة �أ�شخا�ص ال ميكن �أن يروا متاما .
/ميكن لإنف الإن�سان �أن تذكر  50000رائحة خمتلفة .ولكن
هذا بالن�سبة للأيناث فقط

�ضحكات

من نوادر جحا
�سال جحا �شخ�ص �إذا �أ�صبح
ال�صبح خرج النا�س من
بيوتهم �إىل جهات �شتى ،فلم
ال يذهبون
�إىل جهة واحدة؟
فقال له� :إمنا يذهب النا�س
�إىل كل جهة حتى حتفظ الأر�ض
توازنها �أما لو ذهبوا يف جهة
واحد ف�سيختل توازن الأر�ض،
ومتيل وت�سقط
القمــر اجلديد
�س�أل جحا يوما � :إذا دخل
القمر اجلديد ف�أين يكون
القدمي ؟
قال:انهم يقطعونة وي�صنعون
منة جنوما

حكم و�أقوال
* �إذا بحت ب�سرك لغريك
فال تلمه �إن ك�شفه للغري,
فكيف له �أن يظل كتوما
ل�سر لطاملا �ضقت به �صدرا
الب�شر
بع�ض
*
كال�ضفا�ضع ,حتى لو
و�ضعتهم يف كر�سي من
ذهب كن على يقني �أنهم
�سيقفزون للم�ستنقع.
* من لي�س له ح�ساد
فبال�ضرورة �أن يكون
�إن�سانا فا�شال
* طعنك من اخللف �شهادة
على �أنك يف املقدمة

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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�أ�ساليب �صيد الأ�سماك

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد� /أع�ضاء فرع مراقبة الرثوة
البحرية
كما هو معلوم ف�إن �أن�شطة
�صيد الأ�سماك ت�شهد �إزديادا
م�ضطردا على م�ستوى العامل،
وال�سبب �أالهم يف جعل ال�سمك
اكرث الأغذية جذبا ومرغوبا

التي تتم عرب التحرك ل�صيد
ال�سمك ،من خالل التنقل ،وبذل
اجلهد .ومن ثم جلب ال�سمك
و�سحبه عرب عدد من الو�سائل
املختلفة .وهذا ما يتطلب يف
الغالب بذل جمهود ع�ضلي
ومتابعة ل�صيقة� .أو عرب مراكب
مدفوعة ب�أنوا من املحركات،

من قبل اجلميع ،هو تزايد
الوعي املجتمعي ب�أهمية ال�سمك
كغذاء ،بالإ�ضافة �إىل زيادة
�سكان الكرة الأر�ضية من الب�رش.
حيث تعترب الدول املطلة على
البحار واملحيطات ،ال�صيد

وبالتايل يتطلب من�رصفات
كثرية ،واماكانات مادية .و�إذا
كانت و�سائل ال�صيد املتحركة
كثرية ومتعددة ،فهناك عدد من
الو�سائل الأكرث ا�ستخداما .من
تلك الو�سائل جند:

البحري كم�صدر ا�سا�سي للدخل،
و�ضمان الأمن الغذائي .لكن
وحتى ت�صبح هذه التطلعات اىل
حقائق على �أر�ض الواقع ،تعمل
تلك ال�شعوب على تطوير و�سائل
ال�صيد العتيقة ،وا�ستخدام
احدث تقنيات ال�صيد ،مبا ي�ؤمن
زيادة الإنتاج من خمتلف �أنواع
الرثوات البحرية ،وبوترية
�أقوى وا�رسع.
ويف هذا ال�سياق كنا قد حتدثنا
يف احللقة املا�ضية عن و�سائل
ال�صيد الثابتة وغري املتحركة.
ويف هذه احللقة نتناول اليوم
طبيعة و�سائل ال�صيد املتحركة.
وا�ستخداماتها يف خمتلف مناطق
العامل.
فو�سائل ال�صيد املتحركة،
نعني بها كل الو�سائل والطرق

�صيد ال�سمك با�ستخدام الكف،
ومبا �أن هذه الو�سيلة لي�ست
و�سيلة مكلفة ،فهي و�سيلة
كثرية الإ�ستخدام يف خمتلف
ارجاء العامل ،خا�صة من قبل
ال�صيادين التقليدين .ويتم
عربها �صيد عدد من الأ�سماك،
منها الأ�سماك الدرعية ،ونباتات
البحر التي تنمو يف �أطراف
البحر ،ومثله عقارب وقواقع
البحر ونحوها� .أو با�ستخدام
ادوات الغط�س ،وال�صيد من
�أعماق منا�سبة ،مثل �سمك
الكامبري ،و�أ�صداف البحر.
ال�صيد عرب اللطعن بالرمح:
و�إذا كان هذا النوع من انواع
ال�صيد يعترب تقليدي جدا،
لكنه يف هذه املرحلة �شهد
نوعا من التطوير ،يف قوته

وا�صبح يظهر ب�أ�شكال خمتلفة.
وهنا ميكن ايراد ادوات كثرية
حادة ت�ستخدم نف�س الإ�ستخدام.
ون�سبة لطبيعة هذا الأ�سلوب،
ف�إنه ي�ستخدم يف الأ�سماك التي
تطفو على �سطح املاء ،او
املتواجدة يف اطراف البحر،
�أو رمبا احل�صول عليها يف عمق
حمدود عرب الغط�س.
ال�شبكة العري�ضة
العري�ضة
ال�شبكة
يكون من �أعالها عوامات
من الفلني و من �أ�سفلها
ثقاالت من الر�صا�ص و
ت�سمى �شبكات اجل�رس
�أ ي�ضا .
حتتجز
ال�سمك الذي
يحا و ل
العبور من
مكان �إىل
مكان �آخر.
وهي و�سيلة
تعمل على
جتميع
الأ�سماك عرب
الأ�ضواء
ا�ستخدام
ونحوها ،وبعد �أن
يتم جتميها ،تقوم
املجموعة جتميع
اطراف تلك ال�شبكة و�سحبها.
وتفيد كثريا يف ا�صطياد �أ�سماك
مثل ال�سلمون،
و ا لتو نا ،
كما
والبلم.
�أن عملية رمي
تتم
ال�شبكة
بجهد ع�ضلي،
وميكن ان تتم
عرب دعم �آيل،
و�أن تلك الأ�سماك
يف الغالب ت�صل
ال�صياد
�إىل
حية.
وهي
وهذا النوع من ال�صيد الذي

العدد (ال�ساد�س)

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

يحقق انتاجا معقوال يحتاج اىل
املعرفة واخلربة والكثري من
التجارب.
�شبكة ال�سحب :وتعترب من
و�سائل ال�صيد املتحركة ،حيث
تتم عملية ال�سحب عرب مركب
واحد �أو �أكرث ،وهو �أ�سلوب عرفه
ال�صيادون منذ القدم ،فكان وال
زال يخدم يف خمتلف املواقع
وعرب كل ال�صيادين ،كما ان
هذا النوع من ال�صيد ا�صبح
يلعب دورا مقدرا يف تعزيز
القدرات الإقت�صادية يف الكثري
من البلدان .حيث ميكن �صيد
الأ�سماك يف خمتلف املواقع،
�سواء ال�سطح �أو م�ستويات معينة
يف العمق .وهناك �أنواع خمتلفة
من هذه ال�شبكة� ،إال �أن ال�شبكات
الأكرث �شهرة ال �سيما يف ارتريا،

هي تلك التي ت�ستخدم يف الطبقة
ما حتت ال�سطح.
�شبكة ال�سحب يف امل�ستوى
الأ�سفل من ال�سطح :وهي على �شكل
كوخ ،لها فم مربع ال�شكل ،وبها
طرف ناتئ يف جانبها الأعلى ،ما
ي�ساعد على عدم افالت اال�سماك
التي متر فوق ال�شبكة ،ويف
نهاياتها �ضيق ب�شكل تديجي،
ما مينع من خروج الأ�سماك
التي دخلت ،ويف فم ال�شبكة
مربط يقوي �أطراف الفم ،وبها
�أجنحة ت�ساعدها على البقاء.
وبها خيط ي�صل اىل الأر�ض وبه
مثقل لتغطي�سها .و�أن اجلهة
ال�سفلى لهذه ال�شبكة ،تنق�سم

اىل ثالثة �أق�سام ،وهي :بيم
تراول beam trawl( ( ،واوتر،
( ،)bottom otter trawlكذلك
ثنائي ()bottom pair trawl
فالبيم تراول ،هي ال�شبكة
التي ت�ضيق تدريجيا باجتاه
الفم ،ويتم �سحبها فوق ار�ضية
البحر ،وهي جتمع الأ�سماك يف
طريق �سحبها .ويتم ربطها بحبل
قوي ،ويجر اخليط النازل على
قاع البحر خلف ال�شبكة ،ما
ي�سبب يف تخويف الأ�سماك ومن
ثم هروبها باجتاه الأعلى ،ما
يدفعها للدخول يف ال�شبكة.
وهذا النوع من الأ�ساليب يتم
يف الكثري من املناطق عرب
زوارق �صيد ع�رصية ومتطورة.
و�إن كان يف بع�ض املناطق
ال زال ي�ستخدم بقلة من قبل

ال�صيادين التقليدين وفق
الأ�ساليب القدمية .و�ألأ�سباب
يف ذلك تعود اىل �أنه يتطلب
وقودا ومراكب� .شبكة االوتور،
لها �شكل �شبكة البيم ،وت�ستخدم
كثريا يف �صيد الأ�سماك التي تقع
يف الطبقة ا�سفل ال�سطحية .وبها
لوح مربع ال�شكل ،ويتم ربطه
ب�سلك قوي ،ما يجعل فم ال�شبكة
مفتوح باجلنب ،ما ي�سهل عملية
ال�صيد وجمع الأ�سماك.
�شبكة ال�سحب املزدوجة:
وهذا ا�سلوب يتم عرب جر ال�شبكة
بزورقني اثنني ،وهذا نوع من
و�سائل ال�صيد يختلف عن غريه
من �أ�ساليب �شبكة ال�سحب ،حيث
يتم �سحب �شبكته عرب
زورقني يف �آن واحد.
ب�شكل عام متثل هذه
الو�سائل من اف�ضل
التقليدية
الو�سائل
لل�صيد ،وهي �أكرث
�أمانا من الأ�ساليب
التقنية التي ميكن
ان جتني اكرث ،اال
�أنها قد ت�سبب خماطر
يف احلياة البيئة.
لذا ينبغي التعامل
بكل حذر وانتباه مع
التقنيات والأ�سليب
التي
احلديثة
ن�ستخدمها.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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التاريخ االرتري يف اخلم�سينيات وحماوالت اثيوبيا املتكررة

االماجد من �أبناء ارتريا ت�صدوا للهجمة واالنق�ضا�ض االثيوبي على حق ال�شعب االرتري،
وحماوالتها تفتيت ال�ساحة االرترية
مبنا�سبة حلول ذكرة اال�ستقاللل
املجيد �أردت �أن �أتناول �شي�أ من تاريخ
االربعينيات من القرن املا�ضي ونهاية
احلرب العاملية الثانية لأن تلك الفرتة
متثل منعطف ًا مهم ًا من تاريخ وحياة
ال�شعب االرتري من حيث اجلو ال�سيا�سي
العام واحلالة االجتماعية والثقافية
ومدى الوعي العام لدى ال�شعب االرتري
ومعرفة ما كان يجري من �أحداث �سواء
كان ذلك �أحداثا داخلية �أو خارجية
ومدى نظرة ال�شعب االرتري لتلك
االحداث مبنظور واحد ك�شعب ووطن
واحد وا�ستيعاب ما كان يتطلبه الو�ضع
الداخلي من متا�سك وطنى وقومي
وتعبئة �شعبية عامة �إ�ستعداد
ملواجهة ملا هو قادم من احداث
وم�ؤامرات داخلية وخارجية
والت�سلح ب�سالح العلم واملعرفة
والوعي ال�سيا�سي والثقافية
العامة وتوحيد ال�صف الوطني
االرتري ،فهل ياترى كان
ال�شعب االرتري مهيئ ًا وم�ستعد ًا
ملواجهة تلك الأحداث الداخلية
واخلارجية اخلا�صة بالوطن
وال�شعب االرتري  ،وتلك
امل�ؤامرة الكربى التي حبكت
�ضده من قبل الدول الكربى
وحليفتها اثيوبيا؟ من خالل ما
تقدم ذكره لو�ألقينا نظرة عامة
على الأو�ضاع االرترية عامة
والتما�سك الوطنى والوعي
ال�سيا�سي ،وقراءة التاريخ
بوعي و�إدارك وقراءة العالقة االرترية
االثيوبية مبفهوم وطني ارتري،خا�صة تلك ال�رشيحة االرترية الواعية

واملتعلمة التي كانت من املفرت�ض ان
تكون يف مقدمة ال�صفوف لقيادة ال�شعب
االرتري ،لتوحيد ال�صف الوطني،
واال�ستعداد للمراحل التالية ومواجهة
الأعداء عامة والتو�سع االثيوبي بوجه
خا�ص .
ويف ظل فقدان بو�صلة القيادة االرترية
التي ا�صيبت بالتمزق والتفرق من خالل
ما قامت به اثيوبيا ،وعرب ا�ستيالئها
على العقول والقيادات البارزة
االرترية ،وبث �سمومها الدنيئة التي
التخفى على �أحد.

ا�ستطاعت اثيوبيا ان مت�سك بزمام
م�صري ال�شعب االرتري م�ستقبال
،و�ضمنت الإم�ساك بكل �أوراق اللعبة

ال�سيا�سية يف ارتريا ،وكل ما يتعلق
بامل�صري االرتري الذي كان ين�شد
الوحدة الوطنية االرترية ،واال�ستقالل
الناجز دون نق�صان عندما تطرح ق�ضية

امل�ستعمرات االيطالية (ارتريا – ليبيا
– ال�صومال) يف املحافل الدولية بقيادة
الدول الكربى التي ا�صيبت بالفريو�س
االثيوبي �ضد ال�شعب
والتغافل
االرتري،
عن حقوقه يف احلرية
و�أ�صبحت
واال�ستقالل.
اثيوبيا ت�صول وجتول
يف ال�ساحة االرترية
دون رقيب والح�سيب،
�إال ان ال�ساحة االرترية
ال�سيا�سية مل تخلو من
الرجال العظام الثيوبيا
منفردة ،بل ت�صدى �أولئك
الأوفياء من �أبناء ارتريا
االماجد لتلك الهجمة
واالنق�ضا�ض االثيوبي على
حق ال�شعب االرتري،
و حما و ال تها �إ �ضعا ف
الوحدة الوطنية االرترية،
الدنيئة
مبمار�ستها
املرتزقة
،كا�ستخدام
و�إر�سال الأموال وار�سال
ال�سالح والعمالء ،لتفتيت
ال�ساحة االرترية �أمثال
ه�ؤالء الذين يروجون يف
الوقت احلا�رض ليعيدوا

التاريخ اىل الوراء ،ويق�ضوا على
الوحدة الوطنية االرترية التي حتققت
ب�صمود ووقوف �أولئك الرجال الأوفياء
من �أبناء ارتريا يف وجه العمالء
واملرتزقة ،واملطامع االثيوبية
التو�سعية القدمية احلديثة حتت
ذرائع و�أوهام الت�ستند �إىل حقائق
التاريخ والواقع املعاي�ش
عرب التاريخ االرتري .فهذه
ارتريا االمارات ال�صغرية ثم
ارتريا الرتكية ثم امل�رصية ثم
ارتريا االيطالية واخري ًا ارتريا
االدارة الربيطانية �أال يعترب
ال قوي ًا وقاطع ًا ب�أن
ذلك دلي ً
ارتريا مل تكن يف يوم من االيام
جزء من االمرباطورية االثيوبية
اجلاهلة واملري�ضة .اثيوبيا
القتل وال�سجون والتمثيل بجثث
�أبنائها؟ !..
وعودة �إىل رجاالت الأربعينيات
الأ�رصار من �أبناء ارتريا الذين
وقفوا �ضد الزحف االثيوبي
،و�سطروا
الأربعينيات
يف
ال بالبطوالت
حاف
ا
جميد
تاريخا
لنا
ً
ً
والتاريخ النا�صع ،وال�شموع امل�ضيئة
التي �أ�ضاءت لنا طريق العزة والكرامة
والكفاح ،مهما كلف االمر من ت�ضحيات
و�أرواح يف �سبيل الو�صول اىل غايات
احلرية واال�ستقالل ،والوحدة الوطنية
التي حتققت يف الرابع والع�رشين من
مايو عام 1991م.
ولوال تلك امل�شاعل امل�ضيئة دوم ًا
عرب التاريخ االرتري ملا متكن ال�شعب
االرتري من حتقيق �أهدافه وتدمري
االمرباطورية واجلمهورية االثيوبية
وعودة احلق اىل �أ�صحابه احلقيقيني
،بزوال امرباطورية الظلم والتو�سع
واىل الأبد .املجد واخللود لأبائنا
و�أجدادنا الأوائل يف �ضمري ال�شعب
االرتري ووجدانه  ،واخللود والكربياء
ل�شهداء ارتريا عرب التاريخ ،والعزة
لل�شعب االرتري ،وال�شموخ دوم ًا للثورة
االرترية.
ويف اخلتام ازف تبا�شري العيد ال�سعيد
واجواء الفاحت من �سبتمرب تاريخ
انطالق كفاحنا امل�سلح نحو العزة
والكرامة لل�شعب االرتري جمدد ًا عهده
ووحدته من �أجل ارتريا.
وكل عام واجلميع بخري
ادري�س نور �أ�سناي
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حواء �سليمان عبد القادر
اجلزء الثاين واالخري
حتدثنا يف اال�سبوع املا�ضي عن مر�ض
الرمد احلبيبي" الرتاكوما" وطرق
اال�صابة به وانت�شاره على م�ستوى
العامل ،ويف هذا اجلزء الثاين واالخري
�سنذكر اجلهود التى قامت بها وزارة
ال�صحة من اجل عالج امل�صابني به
ون�سبة انت�شاره يف االقاليم،خا�صة وان
طبيعة العمليات اجلراحية التى تقام
للم�صابني بالرتاكوما ميكن اجراءها
يف اي مكان حتى يف منزل املر�ضي،
وهي احدى الو�سائل التى يقوم بها
ق�سم مكافحة العمي بوزارة ال�صحة
املنت�شره اق�سامه يف االقاليم ال�ستة من
اجل معرفة عدد امل�صابني وتخفي�ض
حاالت اال�صابة يف بدايتها.
وقد اجريت درا�سة يف  2008ووجدت
ان ن�سبة اال�صابة بالعمي يف البالد
ت�صل اىل  1.35%اي ان هناك 30
الف �شخ�ص م�صاب بالعمي ف�ضال
عن  90الف �شخ�ص م�صابون ب�ضعف
االب�صار.
واكدت الدرا�سة ان مابني 3-4
االف �شخ�ص م�صابون بالكرتاكت
املعروفة باملياه البي�ضاء او العد�سة
املعتمة  ،وان  55%من ن�سب
اال�صابة بالعمي ناجتة عن املياه
البي�ضاء ،و 15.2%عن الرمد
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الرتاكوما يف ارتريا

ن�سبة �إنت�شارها واجلهود اجلارية لتخفي�ض حاالت اال�صابة بها يف
او�ساط االطفال اىل اقل من  % 5ح�سب تو�صية منظمة ال�صحة العاملية
منه ف�ضال عن امكانية عالج 14.5%
ب�شكل كامل وهذا يعنى ان 73.3%
من العمى ميكن ال�سيطرة عليه
وعالجه والق�ضاء على ا�سبابه.
وح�سب نف�س الدرا�سة التى �شملت
ثماين مديريات يف كال من اقليم
القا�ش بركة واجلنوبي و�شمال البحر
االحمر ،تبني ان  1%من حاالت
العمى يف ارتريا ناجتة عن اال�صابة
بالرتاكوما ،كما وجدت الدرا�سة ان
من
ن�سبة ا�صابة االطفال
عمر العام

الواحد وحتى
الت�سع �سنوات
بالرتاكوما قد
تفاوتت مابني
 18%يف االقليم
اي
اجلنوبي
"172طفل
"
م�صا بو ن
مبراحل خمتلفة
من الرتاكوما
من ا�صل 954
نظافة البيئة احد الو�سائل ملنع توالد الذباب وبالتايل انت�شار
طفل مت اجراء
الرتاكوما
فحو �صا ت
و54
لهم،
احلبيبي" الرتاكوما" ،فيما حتتل ن�سب طفل يف اقليم �شمال البحر االحمر
اال�صابة بالعمى الناجتة عن ال�سكري اي مان�سبته  6.4%من ا�صل  846طفل
واجللوكوما " املياه الزرقاء ااـ  % 9اىل اجريت لهم الفحو�صات ،اىل ن�سبة
جانب امرا�ض اخرى،يف حني حتدث  4.3% 6يف اقليم القا�ش بركة اي ""49
 %من حاالت اال�صابة بالعمى الناجت طفل من ا�صل  1135طفل.
وذكر م�س�ؤول ق�سم مكافحة العمى
عن التقدم يف ال�سن.
وا�شارت الدرا�سة ان  % 60.8من بوزارة ال�صحة الدكتور /امل بان
حاالت اال�صابة بالعمى ميكن الوقاية الدار�سة التي اجريت يف مار�س

 ،2008يف 35
مديرية اكدت
اجراء العمليات داخل املنازل
بان الرتاكوما
احد الو�سائل املتبعة للو�صول اىل
احد
كان
اكرب عدد ممكن
�أبرز امل�شاكل
امل�سببة للعمى
البالد
يف
وانه من اجل
الق�ضاء على
ا�سبابها و�ضعت
برامج �ساعدت
يف تخفي�ض
ن�سبة املر�ض يف ماي عيني
من  % 69اىل اقل من 5
 ، %م�ؤكدا ا�ستمرارية
اجلهود اجلارية حتى
الق�ضاء على املر�ض
كليا.
وقال الدكتور
زكاريا�س
�أمل
ان "و�ضع ارتريا
يف جمال املكافحة
جيد مقارنة بدول
اجلوار� :إال �أن هذه
النتائج لي�ست كافية
لبلوغ الهدف املن�شود
وهو تخفي�ض ن�سب اال�صابة
ا ال جما لية
"،5%
اىل
مو�ضحا بان
العمل جاري
للق�ضاء نهائيا
على مر�ض
الرتاكوما يف
البالد بحلول
عام .2020
وكانت
منظمة ال�صحة
ا لعا ملية
و�ضعت
قد
من
خمططا
اجل الق�ضاء
نهائيا على
الرتاكوما او تخفي�ض ن�سب اال�صابة
به اىل  5%يف الدول التى تنت�شر فيها.
جدير بالذكر ان وزارة ال�صحة
كانت قد اجرت يف  2014درا�سة
تقييمية يف  6مديريات تابعة لالقليم
اجلنوبي ومديرية واحدة تابعة
القليم �شمال البحر االحمر وذلك
بعد توزيع الدواء لثالث جوالت

هناك ماعدا يف نقفة التى وزع فيها
الدواء جلولتني ،وكنتيجة لذلك
انخف�ضت ن�سبة اال�صابة بالرتاكوما
الن�شطة اىل  3.2%يف عدي خواال بعد
ان كانت اال�صابة قد بلغت  ،26%واىل
 1.8%يف نقفة من ، % 11.7ف�ضال عن
انخفا�ضها اىل  2.8%يف �صنعفي من
 ،15.6%وانخفا�ض ن�سبة اال�صابة
ب�شكل عام يف االطفال من عمر 9-1
�سنوات اىل اقل من  5%وهو احلد الذي
حددته منظمة ال�صحة العاملية .
وخل�صت نف�س الدرا�سة التى
اجريت يف  2014ان ثمان مديريات
باقليم عن�سبا قد �شملتهم درا�سة
اولية ملعرفة ن�سبة انت�شار الرتاكوما
الن�شطة يف او�ساط االطفال من عمر

عام وحتى الت�سع �سنوات ،واظهرت
تلك الدرا�سة االولية ان ن�سب
االنت�شار ت�صل مابني 8.5%-9.8%
 .كما ان جولة غري ر�سمية خلم�س
مدار�س يف اقليم جنوب البحر
االحمر اجريت يف  1995اكدت عدم
وجود للرتاكوما يف او�ساط االطفال يف
تلك املدار�س.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

على �أمل �إثبات جدارته باملناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز
�صحوة ليفربول ت�صطدم ب�صمود مان�ش�سرت �سيتي

�سيكون ليفربول يف حالة معنوية رائعة ،عندما يخرج ملواجهة مان�ش�سرت �سيتي،
اليوم ال�سبت  ،وي�أمل يف �إثبات جدارته باملناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز.
وثبت ال�سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديوال ،وجاره مان�ش�سرت يونايتد بالإ�ضافة �إىل
ت�شيل�سي حامل اللقب� ،أقدامهم كثالثي مناف�س على اللقب ،لكن التفا�ؤل يزيد يف
ليفربول بعد تدفق الأهداف يف �أغ�سط�س املا�ضي .والفوز  4-0على �أر�سنال قبل
فرتة التوقف الدولية ،يعني �أن فريق املدرب يورجن كلوب يتقدم ب�شكل رائع،
كما ت�أهل �إىل دور املجموعات يف دوري �أبطال �أوروبا بعد االنت�صار على هوفنهامي
الأملاين .و�أكرث من ذلك ،ف�إن البع�ض و�صف ن�شاط انتقاالت ليفربول ب�أنه كان جي ًدا
و�سط �أندية املقدمة .ومنح التعاقد مع ت�شامربلني ،الذي يعتقد كلوب �أنه ميكن �أن
يكون �أحد �أبرز العبي ليفربول يف التاريخ ،قوة هجومية �إ�ضافية مع وجود �ساديو ماين
وروبرتو فريمينو ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاب �آدم الالنا من العودة بعد التعايف من الإ�صابة.
وارتفاع �أ�سهم العب الو�سط جوردان هندر�سون ،الذي حمل �شارة قيادة �إجنلرتا
مرتني يف الأ�سبوع املا�ضي ،والهدف الرائع لل�شاب بن وودبرين يف مباراته الأوىل
مع منتخب ويلز ،يعني �أنه ميكن التعامل مع الغمو�ض حول رغبة فيليب كوتينيو يف
الرحيل �إىل بر�شلونة .وقال ريان جيجز العب يونايتد ال�سابق "مل �أر�شح ليفربول قبل
بداية املو�سم لكنه تعاقد مع بع�ض الالعبني الرائعني وحافظ على كوتينيو وهو ما
يعزز �آماله" .وتابع "بعد العمل الذي قام به الريدز ،رمبا غريت ر�أيي و�أ�صبح الفريق بني املر�شحني" .وميلك ال�سيتي ،الذي لديه �سبع
نقاط �أي�ضا ،العديد من الالعبني القادرين على منحه الفوز ،حتى مع غياب رحيم �سرتلينج العب ليفربول ال�سابق ،الذي طرد ب�سبب
احتفاله املبالغ فيه خالل الفوز على بورمنوث يف �أخر مباراة .وبينما �سيكون غياب �سرتلينج� ،رضبة للمدرب جوارديوال ،ف�إنه من املتوقع
�أن يعود �سريجيو �أجويرو �إىل الت�شكيلة الأ�سا�سية بعد م�شاركته بديال �أمام بورمنوث .ويخرج اليونايتد ،الذي حافظ على بدايته املثالية
ومل تهتز �شباكه فيما �أحرز ع�رشة �أهداف ،ملواجهة �ستوك �سيتي اليوم ال�سبت .ويلعب هدر�سفيلد تاون ،الوافد اجلديد الذي حافظ على
نظافة �شباكه حتى الآن وميلك  7نقاط مثل ليفربول وال�سيتي� ،ضد و�ست هام .ويرغب �أر�سنال ،الذي خ�رس �أخر مباراتني ،يف تفادي
الهزمية الثالثة على التوايل ،عندما ي�ست�ضيف بورمنوث اليوم ال�سبت ،فيما يخرج ت�شيل�سي يف اليوم ذاته ملواجهة لي�سرت �سيتي.

مواجهة مرتقبة بني بر�شلونة و�إ�سبانيول يف دربي كاتالونيا

تعود عجلة الدوري الإ�سباين للدوران بعد �أ�سبوع ت�صفيات ك�أ�س العامل،
فت�شهد كاتالونيا مباراة دربي بني بر�شلونة و�إ�سبانيول ،فيما ي�ستقبل ريال
مدريد حامل اللقب ليفانتي يف املرحلة الثالثة .وترتكز الأنظار ال�سبت على
مواجهة بر�شلونة� ،أحد ثالثة �أندية مع ريال �سو�سييداد وليغاني�س حققت
انت�صارين من مباراتني ،والذي يتوقع �أن يدفع بالعبه اجلديد الفرن�سي عثمان
دمبيلي .عرف بر�شلونة فرتة انتقاالت متعرثة ،فبا�ستثناء دميبيلي القادم بعد
�شد حبال مع دورمتوند ،ف�شل با�ستقدام العب و�سط منتخب الربازيل كوتينيو،
�إذ ك�شف الأ�سبوع املا�ضي �أن ليفربول الإنكليزي طلب  200مليون يورو للتخلي
عنه ،وهو ما كرره رئي�سه جو�سيب بارتوميو الثالثاء ،وقبلها عجز يف �ضم العب
الو�سط الإيطايل ماركو فرياتي من �سان جريمان .وما زاد الطني بلة بالن�سبة
مل�شجعي بر�شلونة ،التقارير التي �أ�شارت �إىل رف�ض النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي متديد عقده ،لكن بارتوميو طم�أنهم م�ؤكداً �أن �إجراءات التمديد
ت�سري ب�شكل جيد ،و�ستتوج بتوقيعه ال�شخ�صي قريباً .ومل يوقع مي�سي ( 30عاماً) الذي ينتهي عقده احلايل يف يونيو  ،2018على العقد اجلديد
املمتد حتى  ،2021ما �أثار قلق م�شجعي بر�شلونة ال�سيما يف �أعقاب رحيل نيمار مقابل  222مليون يورو .كما رد بارتوميو على االنتقادات التي طالته
يف ق�ضية انتقال الربازيلي ،معترباً �أن ناديه �سيكون �أف�ضل بغيابه "النا�س �سريون �أن فريق املو�سم احلايل �سيكون �أكرث تناف�سية من املو�سم
املن�رصم ،بالت�أكيد من دون نيمار ولكن مع العبني مثل دميبيلي .مل يعد لدينا الثالثي مي�سي�-سواريز-نيمار ،لكن �أ�صبحنا �أكرث توازنا ً على امللعب".
ويف العا�صمة ،رحب الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالعبيه الدوليني العائدين من امل�شاركة مع منتخب �إ�سبانيا الذي �أ�صبح على
و�شك الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل .وا�ستعاد "زيزو" العبي "ال روخا" وعلى ر�أ�سهم املت�ألق �إي�سكو �صاحب هدفني �أمام �إيطاليا الأ�سبوع املا�ضي .وقال
�إي�سكو ( 25عاماً) الذي مل ميدد عقده بعد مع ريال الذاعة كادينا �سري املحلية "�أ�شعر بالأهمية والراحة الآن ،و�آمل يف اال�ستمرار كذلك لعدة �سنوات
مع مدريد و�إ�سبانيا" .وي�أمل الفريق امللكي يف تعوي�ض �رسيع لتعادله الأخري مع فالن�سيا ( )2-2عندما �أنقذه ماركو �أ�سن�سيو يف الدقائق الأخرية،
علما ً ب�أنه ي�ستهل حملة الدفاع عن لقبه يف دوري �أبطال �أوروبا الأ�سبوع املقبل �ضد �أبويل نيقو�سيا القرب�صي .و�سيكون ليغاني�س املتوا�ضع قادراً
على موا�صلة نتائجه اجليدة واالنفراد بال�صدارة ،عندما يفتتح املرحلة اجلمعة م�ست�ضيفا ً خيتايف الرابع ع�رش الباحث عن فوزه الأول بعد �صعوده �إىل
الليغا .وعلى غرار ليغاني�س ،يبحث ريال �سو�سييداد عن فوز ثالث عندما يحل الفريق البا�سكي على ديبورتيفو الكورونيا اخلام�س ع�رش .ويخو�ض
�أتلتيكو مدريد القوي و�صاحب اربع نقاط مباراة �صعبة جداً على �أر�ض فالن�سيا الذي يت�ساوى معه بعدد النقاط .ويف باقي املباريات ،يلعب ال�سبت
�إ�شبيلية مع �إيبار ،والأحد �أتلتيك بلباو مع جريونا� ،سلتا فيغو مع �أالفي�س ،فياريال مع ريال بيتي�س ،واالثنني ملقا مع ال�س باملا�س.

�سبال يتطلع ال�ستمرار التوهج �أمام �إنرت ميالن

با�سمه غري امل�ألوف والأمور الفريدة العديدة التي حتيط به،
كبريا بالت�أكيد عندما يزور انرت ميالن،
جناحا
�سيدرك �سبال �أ َّنه حقق
ً
ً
غداً الأحد يف �أكرب مباراة له منذ عودته للدوري الإيطايل بعد غياب 49
اخت�صارا من
عاما .و�سبال هو النادي الوحيد ب�إيطاليا الذي ي�ستخدم
ً
ً
الأحرف الأوىل ال�سمه ،و�ستتوج زيارته �إىل واحد من �إ�ستادات �أوروبا
املهيبة مرحلة �صعود مثرية للإعجاب لفريق كان قبل  5موا�سم فقط
يلعب بالدرجة الرابعة .واال�سم لي�س هو فقط ال�شيء الغريب الوحيد يف
مقرا له ،وهي مدينة تاريخية يقطنها 130
�سبال ،الذي يتخذ من فريارا ً
أ�س�س رجال دين �ساليزيان
�ألف ن�سمة ،وتقع بني بولونيا ،والبندقية .و� َّ
النادي ،وا�سمه الكامل �سو�سييتا بولي�سبورتيفا ار�س ئي البور ،بـ،1907
وهو واحد من �أقدم الأندية يف البالد .وبعد حل النادي و�إعادة ت�أ�سي�سه
مرتني ب�سبب الديون� ،آخرها يف  ،2013ترقى �سبال من الدرجة الثانية
بت�شكيلة �إيطالية خال�صة ،وهو �أمر نادر �آخر هذه الأيام يف �إيطاليا.

كري�ستيانو رونالدو
وراء �صفقة �سان
جريمان التاريخية

ذكرت تقارير �صحفية � َّأن باري�س
�سان جريمان ،مل يكن ي�ضع الربازيلي
نيمار دا �سيلفا ،كهدف �أول للتعاقد
معه هذا ال�صيف .وقالت �صحيفة
"موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية �أول
�أم�س اخلمي�سَّ � ،إن "باري�س �سان جريمان
خطَّ ط للتعاقد مع كري�ستيانو رونالدو
مهاجم ريال مدريد ،كهدف �أول له
هذا ال�صيف" .و�أ�ضافت ال�صحيفة،
نقالً عن موقع "كالت�شيو مريكاتو"،
� َّأن "�أنتريو هرنيك املدير الريا�ضي
اجلديد لباري�س �أجرى ات�صاالت مع
لكن الربتغايل رف�ض
رونالدو ،ل�ضمهَّ ،
عر�ض النادي الفرن�سي" .و�أ�شارت �إىل
� َّأن "�سان جريمان ،حاول �أن ي�ستغل
غ�ضب كري�ستيانو ،الناجت عن اتهامه
بالتهرب من دفع ال�رضائب يف �إ�سبانيا،
�إال � َّأن الالعب رف�ض العر�ض" .وختمت
"بعدما رف�ض رونالدو ،االن�ضمام ل�سان
جريمان ،قرر الفريق الباري�سي االجتاه
لنيمار دا �سيلفا ،جناح بر�شلونة".

حت ٍد ناري يف
انتظار مي�سي

ي�ستعد جنم نادي بر�شلونة
ليونيل مي�سي ،ملهمة �صعبة مع
فريقه ،ومع املنتخب الأرجنتيني،
خالل �شهر �أكتوبر املقبل .و�سيكون
على �أف�ضل العب يف العامل 5
مرات �ضغطا ً كبرياً ب�سبب ال�سجل
ال�ضعيف للمنتخب الأرجنتيني
خالل الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل رو�سيا  ،2018كونه يقبع يف
املركز اخلام�س الذي ال ي�ؤهل مبا�رش ًة
للنهائيات ،بالإ�ضافة للنتائج
ال�سيئة ،و�آخرها التعادل مع فنزويال،
�صاحبة املركز الأخري علي ملعب
املونيمونتال .و�ستواجه الأرجنتني
يوم � 5أكتوبر ،منتخب بريو الذي
يناف�س ب�شدة على ال�صعود املبا�رش
لنهائيات ك�أ�س العامل ،ثم يخرج
ملواجهة منتخب الإكوادور يف �آخر
مباريات الت�صفيات ،والذي يبتعد
عن الأرجنتني بـ  4نقاط ،وال جمال
�أمام مي�سي �إال حتقيق الفوز مع
منتخب بالده.

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�سبت � 09سبتمرب
مان�ش�سرت �سيتي * ليفربول
* بورمنوث
�آر�سنال
�إيفرتون * توتنهام هوت�سبري
لي�سرت �سيتي * ت�شيل�سي
واتفورد
�ساوثهامتون *
برايتون * و�ست بروميت�ش �ألبيون
�ستوك �سيتي * مان�ش�سرت يونايتد

14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
19:30

الأحد � 10سبتمرب
15:30
برينلي * كري�ستال باال�س
�سوانزي �سيتي * نيوكا�سل يونايتد 18:00
الإثنني � 11سبتمرب
و�ست هام يونايتد * هيدير�سفيلد تاون 22:00

الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت � 09سبتمرب
ريال مدريد * ليفانتي
فالن�سيا * �أتلتيكو مدريد
�إيبار
*
�إ�شبيلية
* �إ�سبانيول
بر�شلونة

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

الأحد � 10سبتمرب
ديبورتيفو الكورونا * ريال �سو�سييداد 13:00
�أتلتيك بيلباو * جريونا 17:15
�سيلتا فيغو * ديبورتيفو �أالفي�س 19:30
فياريال * ريال بيتي�س 21:45
ماالجا

الإثنني � 11سبتمرب
ال�س باملا�س
*

22:00

الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت � 09سبتمرب
يوفنتو�س * كييفو فريونا
روما
*
�سامبدوريا

19:00
21:45

الأحد � 10سبتمرب
�سبال
*
انرت ميالن
�سا�سولو
*
�أتالنتا
ميالن
*
الت�سيو
جنوى
*
�أودينيزي
هيال�س فريونا * فيورنتينا
كروتوين
*
كالياري
تورينو
*
بينفينتو
نابويل
*
بولونيا

09:00
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45

�رضبات ديل بوترو الأمامية ال تهدد نادال

عامليا ،العب �أع�رس ،وهذا
مبا �أن نادال ،امل�صنف الأول
�سيجد الأمر �أ�سهل
يعني �أن الالعب الإ�سباين
الأمامية لديل بوترو،
يف التعامل مع ال�رضبات
كل العبي التن�س
وهي الأف�ضل بني
الأرجنتيني ،الذي
احلاليني .وقال الالعب
والعمليات اجلراحية:
ابتليت م�سريته بالإ�صابات
فر�صة يف ت�سديد الكرة
"هو العب �أع�رس ،لذلك �أمامه
ال �أدري كيف �ستكون خطتي
ب�سهولة نحو �رضباتي اخللفية ،لذلك
خالل املباراة ،لكن بالت�أكيد �س�أحاول ا�ستخدام ال�رضبات الأمامية يف ح�سم النقاط ،وعدم الرك�ض
كثريا ،لأنني �أ�شعر بالإرهاق" .ومع ذلك ميلك ديل بوترو ذكريات �سعيدة �ضد نادال� ،إذ هزمه
 6-2و 6-2و ،6-2يف نهائي �أمريكا املفتوحة على مالعب فال�شينج ميدوز ،يف .2009
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

بقيادة املدرب الوطني �سام�سوم �سلمون جنومنا

العدد (ال�ساد�س)

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

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er
يقتحمون م�ضمار املونديال

منتخب الدراجات الهوائية يجدد العهد مع الإنت�صارات يف بطولة العامل بت�شكيلة �شبابية وو�سط غيابات جمة

منتخب جمال البحراالحمر يعد العدة
ل�صنع احلدث جمددا يف التجمع ال�سنوي االكرب
ملنظومة الدراجات الهوائية ..عله يعيد تكرار
االجنازات ال�سابقة والعمل على جني مكا�سب
الحت�صى والتعد
ي�ضع منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية اللم�سات االخرية للم�شاركة يف
الن�سخة الت�سعني لبطولة العامل للدراجات
الهوائية املقامة يف الفرتة من ( 17واىل
 24من �سبتمرب اجلاري مبدينة بريجن
الرنويجية.
وكعادته يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،
يقتحم منتخبنا الوطني م�ضمار املونديال
العاملي ك�صاحب �أكرب ت�شكيلة مقارنة
مبنتخبات القارة ال�سمراء وهو ي�ضم 9
دراجني  ،وذلك بف�ضل تبواءه �صدارة
الت�صنيف ال�سنوي للقارة على �صعيد
املنتخبات والفردي يف �أن واحد.
ومبوجب الت�صنيف املتقدم الذي

ناله � ،سوف يتاح ملنتخبنا الوطني �إ�رشاك
 3دراجني يف �سباق الكبار  ،بينما �أمامه
املجال للزج ب�ستة دراجني يف �سباق ملا
دون الثالثة والع�رشين عاما .
وك�شف املدير الفني للمنتخب الوطني
الكابنت� /سام�سوم �سلمون النقاب عن
�أ�ضالع املنتخب الوطني وهوية الدراجني
امل�شاركني يف امل�ضمار العاملي.
وت�ضم الالئحة  9دراجني هم (ناتنائيل
برهاين  ،خم�سب دب�ساي � ،أمانئيل
قرب�إذقابهري  ،مريون ت�شمي  ،عوت هبتي
 ،مريون �أبرهام � ،ساميون مو�سي  ،زمنف�س
�سلمون وحماري ت�سفاظني).
ومتتد امل�شاركة االرترية يف اال�ستحقاق
اال�سكندنايف يف �سباق الكبار على الطريق
و�سباق الكبار �ضد ال�ساعة اىل جانب �سباق
الفئة ملادون الثالثة والع�رشين عاما على
الطريق و�ضد ال�ساعة.
وي�شارك يف �سباق الكبار على الطريق

مقابل  100مليون يورو

 3دراجني هم ناتنائيل برهاين  ،خم�سب
دب�ساي و�أمانئيل قرب�إذقابهري بح�سب
ت�أكيدات املدرب �سام�سوم �سلمون الذي
�أ�ضاف ب�أن مريون ت�شمي وخم�سب دب�ساي
�سوف توكل لهم املهمة للتناف�س ب�سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة للكبار.
�أما يف �سباق ملا دون الثالثة والع�رشين
عاما ي�ضم الفريق االرتري ت�شكيلة
مكونة من خم�سة دراجني هم زمنف�س
�سلمون مو�سي �ساميون مريون �أبرهام
عوت هبتي وحماري ت�سفاظني  ،يف حني
�سيكون الثنائي عوت هبتي و�ساميون
مو�سي متواجدا يف �سباق ال�رسعة �ضد
ال�ساعة لهذه الفئة.
ويغيب عن الت�شكيلة االرترية
املتواجدة مبونديال هذا العام الثنائي
دانئيل تخلي هيمانوت ومرهاوي قدو�س
ب�سبب اال�صابة  ،حيث يعاين فتى دباروا
لأالم على م�ستوى املرفق  ،بينما حالت

اال�صابة التي تعر�ض لها مرهاوي يف
طواف فويلتا اال�سباين دون امل�شاركة يف
البطولة .
ويت�صدر منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية الرتتيب االفريقي للمنتخبات
بعيد جمعه ( 1687نقطة) وهو باملركز
التا�سع والع�رشين على امل�ستوى العاملي
 ،ويبتعد بفارق وا�ضح عن �أقرب مطارديه
منتخب جنوب افريقيا الذي لديه (1271
نقطة ) � ،أما املركز الثالث فلم يخرج عن
قب�ضة منتخب املغرب الذي ح�صد 1068
نقطة.
وعلى �صعيد الرتيب الفردي � ،إ�ستعاد
بطل افريقيا لهذا العام الدراج اجلنوب
افريقي ويليم �سميث جاكوبز �صدارة
الرتتيب بعدما حقق ر�صيد نقطي قدره
( ، ) 346متفوقا على جنم منتخبنا الوطني
واملت�صدر ال�سابق مريون ابرهام الذي
تراجع مت�أخرا للو�صافة بفارق نقطتني

فقط  ،يف حني جاء دراج منتخبنا الوطني
مريون ت�شمي باملركز الرابع � ،أما زمنف�س
�سلمون فكان مركزه هو ال�ساد�س وتبواء
ت�سفوم عقباماريام املركز الثامن ليكمل
ال�سيطرة االرترية على املراكز الع�رشة
االوىل يف الرتتيب العام .
وتزخر امل�شاركة االرترية يف ا�ستحقاق
مونديال العامل ب�سجل حافل يف ال�سنوات
الفائتة كان �أخرها حلول ناتنائيل برهاين
باملركز الثالث ع�رش يف الن�سخة االخرية
التي �أقيمت بالدوحة القطرية.
وملعادوة تكرار امل�ستويات ال�سابقة
التي قدمها الفريق  ،يعكف املنتخب يف
�إقامة اال�ستعدادات بالعا�صمة ا�سمرا.
وت�ست�ضيف مدينة بريجني ال�ساحلية
الرنويجية البطولة العاملية للمرة الثانية
يف تاريخها بعد الن�سخة االوىل التي
�إحت�ضنهتا املدينة يف عام .1993

الدوري الإنكليزي :اجتاه لتق�صري فرتة االنتقاالت

مان�ش�سرت يونايتد يدخل املناف�سة على جنم بايرن ميونيخ املريكاتو يف انكلرتا �سيقفل قبل بداية املو�سم املقبل

ذكرت تقارير �إعالمية ،اليوم اخلمي�س� ،أن
نادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي جدد
اهتمامه بالالعب الدويل الأملاين ،توما�س
مولر� ،صانع �ألعاب بايرن ميونيخ.
ووفقًا ملا ذكرته �صحيفة "مان�ش�سرت
�إيفننج نيوز" الربيطانية ،ف�إن "ال�شياطني
احلمر" �سيواجهون مناف�سة من ت�شيل�سي
و�أر�سنال ويوفنتو�س ،الذين يريدون
أي�ضا احل�صول على الالعب.
� ً
عر�ضا
وكان بايرن ميونيخ قد رف�ض
ً
كبريا من مان�ش�سرت يونايتد لالعبه ،يف عام
ً

.2015
وقد رف�ض الالعب اخلروج من بايرن
ميونيخ يف املا�ضي ،لكن وفقًا لتقارير
جديدة ،ف�إنه غري �سعيد مبكانته يف
الفريق ،حتت قيادة املدرب الإيطايل،
كارلو �أن�شيلوتي ،وقد يختار الرحيل خالل
ال�صيف املقبل.
واعتاد �أن�شيلوتي ترك مولر على مقاعد
البدالء ،خالل معظم فرتات املو�سم
املا�ضي ،م�سن ًدا مركزه �إىل العب بر�شلونة
ال�سابق ،تياجو �ألكانتارا.

بعد رحيله من مان�ش�سرت يونايتد

روين يثري امل�شاكل ب�إيفرتون والنادي يعتزم معاقبته

�إيفرتون
نادي
قال
الإجنليزي لكرة القدم �إنه
يعتزم معاقبة جنم مان�ش�سرت
يونايتد واملنتخب �سابقا ً
واين روين.
وي�أتي تفكري الفريق يف
معاقبة روين بعد �أن �ضبطته
ال�رشطة يقود �سيارته وهو
يف حالة �سكر مطلع ال�شهر
احلايل.
وقال مدرب الفريق رونالد كومان يف
م�ؤمتر �صحايف" :لقد �أ�صبت بخيبة �أمل
كبرية .كغريها من امل�شاكل االن�ضباطية،
�ستتم ت�سوية هذه احلالة داخل النادي يف
الوقت املنا�سب".
لكن كومان �أو�ضح �أن روين �سيخو�ض
ال�سبت املباراة �ضد توتنهام يف املرحلة

الرابعة من الدوري.
ال�رشطة
واتهمت
الهداف الإجنليزي (31
عاما ً) بتناول كمية
من الكحول تتجاوز
ن�سبتها احلد امل�سموح
و�أطلقت �رساحه بكفالة
لكنه �سيمثل �أمام
حمكمة �ستوكبورت يف
�18سبتمرب.
وذكرت ال�رشطة �أنها �أوقفت روين بالقرب
من منزله "على منت �سيارة فولك�سفاغن
�صغرية �سوداء".
وعاد روين يف بداية املو�سم احلايل �إىل
ناديه ال�سابق �إيفرتون بعد �أن �أم�ضى 13
مو�سما ً و�أحرز �ألقابا ً كثرية مع مان�ش�سرت
يونايتد.

يبد�أ الدوري الإنكيزي �سنويل قبل انتهاء
املريكاتو ال�صيفي �أمر يجده جميع اخلرباء يف
البطولة �سيئ و�ضار للكرة الإنكليزية.
ا�ستخل�صت �أندية الدوري االنكليزي العرب
من االنتقاالت املتهورة ،واتفقت اندية
املمتاز القوي جدا اخلمي�س على �إنهاء
فرتة االنتقاالت ال�صيفية قبل انطالق
البطولة كما طالب ممثلون كبار يف كرة
القدم العاملية.
وطالب ا�سطورة مان�ش�سرت يونايتد
املدرب الإ�سكتلندي ال�سري اليك�س
فريغو�سون بهذا الأمر م�ؤخرا" :يجب اغالق
�سوق االنتقاالت قبل انطالق املو�سم
اجلديد لكي ال ينتظر كل واحد معرفة
نتائجه يف املباريات االوىل ثم ين�رصف
ل�ضم الالعبني".
و�سمع �صوت من هو االن �سفري املدربني
لدى االحتاد االوروبي للعبة من قبل من
خلفوه على مقعد االحتياطيني يف انكلرتا:
�سوق االنتقاالت املقبل �سيغلق اخلمي�س
يف  9اغ�سط�س  2018عند ال�ساعة 17.00
بالتوقيت املحلي ( 16.00ت غ).
وقال املدرب الفرن�سي لآر�سنال ار�سني
فينغر قبل اتخاذ القرار بتق�صري فرتة
االنتقاالت "من املهم جدا ان ينتهي كل
�شيء قبل بداية البطولة .جميع مدربي
البطولة يوافقون على انه حان الوقت
حل�صول ذلك قبل بداية املو�سم ،وان
ال ي�ستمر وجود العبني يف غرف تبديل
املالب�س ن�صفهم مع فرقهم ،والن�صف
االخر يف مكان �آخر".
"�إذا مل يقم باقي اوروبا بالأمر ذاته"
وانفقت اندية الدوري االنكليزي مبلغا
قيا�سيا قدره 1.4مليار جنيه ا�سرتليني
( 1.8مليار دوالر 1.5 ،مليار يورو) منها

 240مليون يورو يف اليوم االخري يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية ،ح�سب ما اعلنت
�رشكة "ديلويت" لتدقيق احل�سابات ،اي
بزيادة  23باملئة عن املو�سم املا�ضي.
وجاء يف بيان الرابطة "ان اندية الدوري
املمتاز وافقت اخلمي�س على اقفال باب
االنتقاالت ال�صيفية يف ال�ساعة 17.00
من يوم اخلمي�س الذي ي�سبق انطالق
املو�سم" ،لكن االتفاق ال ي�ضع قيودا على
االندية االوروبية التي �سيكون ب�إمكانها
�رشاء العبني من االندية االنكليزية بعد
التاريخ املحدد النطالق الدوري املمتاز.
لكن الدوري االنكليزي امل�ؤثر لن يكون
وحيدا على االرجح يف تبني مثل هذه
ال�سيا�سة.
ففي فرن�سا مثال امتدت الفرتة ال�صيفية
من  9يونيو حتى  31اغ�سط�س ،وهي
فرتة طويلة متيزت بحلقات عدة زعزعت
االو�ضاع يف االندية بدءا من انتقال
الربازيلي نيمار من بر�شلونة اال�سباين اىل
باري�س �سان جرمان مقابل  222مليون
يورو وانتهاء بالفرن�سي ال�شاب كيليان

مبابي من موناكو اىل نادي العا�صمة
الفرن�سية يف �آخر يوم من ال�سوق ال�صيفي
(مقابل  180مليون تت�ضمن املكاف�آت
واحلوافز).
من جانبه ،اعرب ال�سلوفيني الك�سندر
ت�شيفريين ،رئي�س االحتاد االوروبي
للعبة ،عن دعمه لتق�صري فرتة االنتقاالت
ال�صيفية.
ويرى خرباء ان من �ش�أن هذا اال�صالح ،يف
حال تعميمه ،ان يحمل دون �شك العقالنية
اىل �سوق يرتك انطباعا باجلنون ،وينهي
على �سبيل املثال "ال�صفقات املخيفة
يف اللحظات االخرية" او العرو�ض غري
املوزونة لإعادة التوازن بعد بداية مو�سم
�سيئة.
ومن املفرت�ض اال يكون لهذا اال�صالح
انعكا�سات على ت�ضخم ايرادات
االنتقاالت ،وهي ظاهرة مت �شجبها ولو
ب�شكل حمدود يف اوروبا ،ودفعت رابطة
الالعبني املحرتفني اىل املطالبة ب�إ�صالح
يف العمق ل�سوق االنتقاالت.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد (ال�ساد�س)

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

فر�صة ال�سري على ج�سر يف �أ�سكتلندا

�إ�صطباحة
�سيدة تفوز مب�سابقة للحالقني يف

منحت ال�سلطات يف �أ�سكتلندا (ال�سبت) "فر�صة وحيدة" لل�سري على ج�رس
كوينزفريي كرو�سينج قبل افتتاحه ر�سميا (الإثنني).
و�سار على اجل�رس �آالف الأ�شخا�ص ويف مقدمتهم نيكوال �ستريجن رئي�سة
الوزراء التي و�صفت الت�صميم الهند�سي للج�رس ب�أنه "رمز مذهل" �سيعرفه
النا�س من �أنحاء العامل.
وال يوجد مكان للم�شاة على هذا اجل�رس الذي تكلف بنا�ؤه مليارا و750
مليون دوالر.
وجرى اختيار الأ�شخا�ص لل�سري عليه �أم�س واليوم الأحد عن طريق
اقرتاع.
ومن املقرر �أن تفتتح امللكة ودوقة �أدنربه اجل�رس ر�سميا قبل �أن ي�سمح
ب�سري املركبات عليه اعتبارا من اخلمي�س املقبل.

ل�ص يعيد النقود �إىل امر�أة مع ر�سالة اعتذار
بعد � 5سنوات
ن�رشت امر�أة تدعى،
�آمي كري�ستني� ،صورة
على موقع التوا�صل
في�سبوك،
االجتماعي
ملبلغ نقدي ي�صل �إىل 140
دوالر ًا ،مع تعليق قالت فيه “�أنا يف حالة �صدمة الآن ،قبل عدة �سنوات
�سرُ قت حمفظتي عندما كنت �أعمل يف �رشكة مايلرز ،حيث كنت تعينت يف
الوظيفة للتو ،وكنت �أقوم ببع�ض الأعمال الورقية ،ولدى عودتي �إىل
املنزل ،وجدت �أن حمفظتي قد اختفت”.
وتابعت �آمي ،بحثت يف كل مكان ،وات�صلت بال�رشكة ،لكن املحفظة
مل تظهر ،واليوم �سلم �شخ�ص جمهول ظرفا �إىل موظفة اال�ستقبال ،وكان
يحتوي على مبلغ من املال ،ال �أ�صدق �أن �أحد ًا جت�شم كل هذا العناء للعثور
علي بعد هذه ال�سنوات”.
ّ
ً
ويف الر�سالة التي تركها الل�ص مع النقود ،اعرتف �أنه كان مدمنا على
املخدرات قبل نحو � 5سنوات ،و�رسق املحفظة ،للح�صول على النقود التي
متكنه من �رشاء املواد املخدرة ،لكنه خ�ضع للعالج من الإدمان بعد ذلك،
وقرر التكفري عن ال�رسقات التي ارتكبها ،بح�سب موقع مرتو الربيطاين.
وا�ستطاع الل�ص �أن يعرث على عنوان �سارة ،بعد �أن وجد البطاقة البنكية
التي كان �رسقها مع النقود ،لي�سارع �إىل مكان عملها ،حام ًال النقود،
ور�سالة اعتذار عرب فيها عن ندمه عما فعل.

�أن امل�شي ي�ساعد على التفكري ب�شكل �سليم وهادئ كما
يقوي ع�ضالت القلب ويخل�ص من الوزن الزائد ويح�سن
قوام اجل�سم ويخف�ض �ضغط الدم ويقلل خطر الإ�صابة
بال�رسطان و�أي�ض ًا مينح ال�شعور بال�سعادة .فطبي ًا
امل�شي امل�ستمر ُيعد �أف�ضل عالج ديناميكي للإن�سان

ق�صـة وعبــرة
ق�صة الطفل الأمني
كان هناك ولد �صغري يدعي
ال غنياً
حامت كان والده رج ً
وا�سع الرثاء يعمل بالتجارة،
وكان والد حامت يعطيه كل
يوم مبلغ كبري من املال حتي
ي�شرتي كل ما يريد يف املدر�سة
 ..وذات يوم رن جر�س املدر�سة
وذهب االطفال حتي يتناولوا
طعامهم و�شرابهم ويرتاحوا
فلي ً
ال بني احل�ص�ص الدرا�سية،
ذهب حامت �إيل املطعم املجاور
ملدر�سته حتي ي�شرتي لنف�سه
اجمل الطعام وال�شراب،
وخالل عودته �سمع حامت �صوت
طفل �صغري ينادي عليه ،فقال
حامت يف نف�سه  :ملاذا يالحقني
ال�شحاذون طوال الوقت حتي
اعطيهم املال� ،أال ي�شبع ه�ؤالء
ال�شعاذون من ال�شحاذة وال
يكتفون من االموال قط،
و�إذا بالطفل ال�صغري يهرول
م�سرعاً لي�صل �إيل حامت ،ثم
ام�سك بيده ،ا�شتعل حامت غ�ضباً
و�صرخ يف الطفل  :اذهب عني
ايها ال�شحاذ ال�سخيف اذهب
عني .
بكي الطفل ال�صغري حزناً
علي موقف حامت ومد يده �إليه
يعطيه حمفظة نقوده قائ ً
ال � :أنا
ل�ست �شحاذا ،ولكن حمفطتك
قد وقعت منك يف املطعم وحلقت
بك �إيل هنا حتي اعطيك اياها
 ..فكر حامت قلي ً
ال ثم و�ضع يده
يف جيبه يتفقد حمفطته فلم
يجدها ،وهنا �شعر باخلجل
ال�شديد من فعله ط�أط�أ ر�أ�سه
يف خجل من هذا الطفل الأمني
الذي اتهمه ظلماً بال�شحاذة
ثم �شكره علي ما فعل و�أخرج
حامت بع�ض النقود من حمفظته
و�أعطاه للطفل ال�صغري جزاء
له علي امانته� ،إال ان هذا
الطفل رف�ض النقود و�أعادها
�إيل حامت قائ ً
ال � :أنا ال �آخذ ثمن
�أمانتي �أبداً .

اليوم العاملي لإطالق اللحية

فازت �سيدة يف م�سابقة للحالقني يف ال�سويد مبنا�سبة اليوم العاملي
لإطالق اللحية.
وتناف�س �أربعة من �أمهر احلالقني لتهذيب وت�صفيف حلى كثيفة لعار�ضني
على مدى  45دقيقة.
وفازت باملركز الأول كارين فور�سجرين بعد ا�ستخدامها ملجموعة من
التقنيات حتت نظر هيئة حتكيم متخ�ص�صة .وقالت فور�سجرين �إن حلمها
كان الفوز باللقب.
وحتظى اللحى ب�شعبية يف ال�سويد منذ �أعوام.
وح�رض امل�سابقة عدد كبري من ذوي اللحى وال�شوارب املهذبة للح�صول
على ن�صائح ب�ش�أن �أف�ضل �سبل العناية بها من عدد من اخلرباء من �أنحاء
العامل.

برجك اليوم!..

احلمل /يوم يب�رش بالهدوء واحللول والظروف
املنا�سبة وال�صدف التي تخفّف من الت�شنّج ،اذا
اردت اقناع ال�رشيك بوجهة نظرك ،فعليك ان تكون
جدية من ال�سابق  ،ال ب�أ�س يف �أخذ �إجازة
�أكرث
ّ
�سنوية حتى قبل �أوانها �إذا كان الو�ضع ال�صحي ي�ستدعي ذلك
لتحمل
الثور /قد يراودك �شعور ب�رضورة تقدمي خدماتك والنيابة عن زميل
ّ
م�س�ؤوليات كبرية ودقيقة .ال تكرتث ب�أمور ال ت�ستحق ،وانظر �إىل الأمام ،
تدخالت املقربني ت�ؤثر �سلب ًا �أحيان ًا كثرية يف توتري العالقة ،وهنا ال بد من
بت الأمور �رسيع ًا
ريا .تت�سارع الأحداث
كب
ا
�
ّق
ق
حت
ا
ر
و
واعدة
إ�شارات
�
ّى
اجلوزاء /تتلق
إجنازً
ً
بمّ
وت�شعر ب�سعادة �أو بارتياح .انه يوم ممتاز اذهب اىل مكان جتده مريح ًا
برفقة ال�رشيك� .إذا كان لديك �شك يف الطرف الآخر حاول الت�أكد من �شكوكك
قبل ان تقدم على امر ال حتمد عقباه
ال�رسطان /ت�شعر بالتعب والإرهاق ب�سبب كرثة الأعمال التي تنهال عليك.
حاول تنظيم �أعمالك  ،حتاول �أن تعيد الأمور اىل جماريها بينك وبني احلبيب،
لكنك قد جتد بع�ض ال�صعوبة
تعر�ض
الأ�سد /راقب ت�رصفاتك ،فقد تفقد ثقة الآخرين ب�سلوكك هذا .ال
ّ
ودع َك من �ش�ؤون الآخرين
�سمعتك وا�ستقرارك للخطر .ركّ ز على �ش�ؤونك اخلا�صة ْ
 ،قد يطلب منك ال�رشيك امل�ساهمة يف م�رشوع يفيدكما ،وتكون نتائجه �أكرث
من املتوقع  ،وجتنب كل ما ي�سبب لك الأذى والتعر�ض للأمرا�ض
العذراء /حتوالت مفاجئة تدفعك �إىل خلط الأوراق جمدد ًا ،لكن ذلك قد يكون
�إيجابي ًا وحا�سم ًا مل�صلحتك  ،عراقيل يف طريق ت�صويب العالقة بال�رشيك.
مهم للمحاولة جمدد ًا
الإرادة موجودة ،وهذا ّ
َ
تخ�ش اتخاذ توجهات جديدة ،فكّ ر يف م�شاريع حديثة وال تقلق
امليزان /ال
ب�ش�أن الأو�ضاع املادية .قدرتك على التفاو�ض والنجاح كبرية جد ًا � ،أنت
�صاحب �شعور ح�سا�س ومرهف ،وال�رشيك يعرف ذلك ،ويداري هذه امل�شاعر
أدع الأ�صدقاء �أو الأقرباء �إىل نزهة على �شاطئ البحر �أو الذهاب
كما يجب ُ � ،
يف رحلة �صيد
العقرب /بانتظار عدد من العرو�ض املغرية لتغيري عملك ،لكن ال تت�رسع
يف اتخاذ قرارات ع�شوائية ،قبل تو�ضيح الأمور � ،إتبع حد�سك ووحيك ،القلب
مليء بجديد هذا اليوم ومينحك قوة و�شعور ًا بالنفوذ
القو�س /ت�رشق قريب ًا �شم�س �أحالمك ،في�صبح امل�ستقبل مثمر ًا ،وهذا بف�ضل
املقربني الرا�ضني عليك وعلى ت�رصفاتك وتعاملك اجليد مع الآخرين
دعوات
ّ
 ،ا�رشح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر .حافظ على �أ�رساره وال تف�شها
 ،قد تعجز عن جماراة من ترافقهم يف امل�شي يف البداية ،لكن مع الوقت
�ستكون يف م�ستواهم
اجلدي /كن حذر ًا يف تعاملك مع �أ�شخا�ص قد ال يكونون �أه ً
ال للثقة ،وحتى
ال ت�صدمك حقيقتهم الحق ًا � ،ستكون مو�ضع ثناء يف الفرتة املقبلة ،وال�سبب
يعود �إىل الثقة املفرطة التي مينحك �إياها ال�رشيك  ،متهل يف كل ما تقوم به
وال ت�ضغط على نف�سك كثري ًا
الدلو /عليك �أن جتد حلو ًال عملية و�رسيعة للم�شكالت التي قد تواجهها
هذا اال�سبوع ،وقد ت�ضطر �إىل اتخاذ مواقف حا�سمة  ،ال ت�ستغل نقطة �ضعف،
للو�صول �إىل غاياتك ،فيجد نف�سه مرغم ًا على تنفيذ طلباتك  ،ال تعتقد �أن
ال�صحة ال�سليمة واملعافاة تدوم �إىل الأبد ،لكن باملحافظة عليها جتنبها
الكثري من الأمرا�ض
احلوت /التوا�صل مع �أ�شخا�ص نافذين يف العمل ،ي�سهم يف و�صولك �إىل
حتقيق الأهداف التي حددتها لنف�سك منذ فرتة طويلة  ،قد جتد نف�سك قريب ًا
م�ضطر ًا �إىل تنفيذ الوعود التي قدمتها �إىل ال�رشيك ،و�إن كان بع�ضها ي�سبب لك
الإحراج  ،ممار�سة اجلري اخلفيف و�إتباعها بتمارين قبل التوجه �إىل العمل
�أمر مهم جد ًا.
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