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

برامج تنموية �ضخمة بـ�أكرث من  18مليون نقفة يف عن�سبا مدير مديرية قندع يدعو �إىل الدفع بالإنتاج الزراعي
يف �إطار تنفيذ الربامج التنموية
ال�ضخمة يتم بناء ثالثة �سدود
وثالثة حفائر يف مديريات �إقليم
عن�سبا يف كل من قلب وحملمالو
وعيالبرعد وكرن بتكلفة بلغت
�أكرث من  18مليون نقفة.
ويف ت�رصيح �أدىل به م�س�ؤول فرع
البنى التحتية الزراعية يف ق�سم
التنمية املعمارية للإقليم ال�سيد/
قربي م�سقل تولدي لوكالة الأنباء
الأرترية عن اكتمال ال�سدود
واحلفائر التي ت�شيد بالتعاون
وزارة الزراعة ووزارة
بني

الأرا�ضي واملياه والبيئة خالل
خم�سة �أ�شهر ،م�شريا �إىل تخزين
كميات الب�أ�س بها من املياه.
وقد ذكر ال�سيد /قربي م�سقل ب�أن
الهدف من بناء تلك ال�سدود �إ�ضافة
�إىل �ضمان مياه ال�رشب لالن�سان
والبهائم هو التطلع �إىل اال�ستفادة
منها يف التنمية الزراعية،
مو�ضحا عن تنمية �أكرث من 180
هكتارا من الأرا�ضي الواقعة �أ�سفل
تلك ال�سدود ،مما يلعب دورا
كبريا يف �ضمان متطلبات ال�سكان
من املنتجات الزراعية.

وقد �أ�شاد بدور وم�ساهمة ال�شعب
ملا �أبدوه من تعاون يف عملية
بناء تلك ال�سدود واحلفائر ،
داعيا �إياهم للعمل املن�سق من �أجل
�إ�صالح املنحدرات لكي ال متتلئ
ال�سدود واحلفائر بالطمي.
وقدم امل�شاركون يف املهام �آراء
�أو�ضحوا فيها �أهمية تلك ال�سدود
واحلفائر يف حل �إ�شكالية املياه
للب�رش والبهائم وتطوير التنمية
الزراعية املروية ،م�ؤكدين
جاهزيتهم لتقدمي كل ما يطلب
منهم.

تقوية اخلدمات االجتماعية يف القا�ش بركة

دعا مدير مديرية قندع ال�سيد /عمر يحيى لدى لقائه ال�سكان �إىل تعزيز اجلهد
للدفع بالإنتاج الزراعي.
وقد �أهاب ال�سكان بتقوية وموا�صلة �أعمال �صيانة احلواجز املائية واملجاري
التحويلية قبل حلول مو�سم الأمطار.
وقد �أكد املجتمعون على جاهزيتهم ،وقدمو �آراء حول رعاية الأ�شجار
املغرو�سة وفرز مناطق الرعي من غريها .
ومن جهة �أخرى نظمت وزارة ال�صحة �سمنارا ملدة ثالثة �أيام ملكافحة
الرتاكوما و�ضمان �صحة العيون يف مديرية قندع.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول مكتب وزارة ال�صحة يف �إقليم �شمال البحر الأحمر الدكتور
داويت ا�ستيفانو�س ب�أن ال�سمنار عقد لعك�س نتائج الدرا�سات التي �أجريت عند
ظهور الرتاكزما يف مديرية قندع ،م�شريا �إىل تنظيم حما�رضات مماثلة يف مديرية
�أفعبت.
من جانبه �أو�ضح الدكتور �أمل زكريا�س م�س�ؤول الربنامج الوطني لل�سيطرة
على مر�ض العمى ب�أن الرتاكوما مر�ض خطري �سببه النق�ص يف النظافة والذي
ي�ؤدي �إىل العمى يف نهاية الطاف  ،وقد دعا جميع املواطنني �إىل العمل للنظافة
اجل�سمية والبيئية والتوجه ب�رسعة �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية عند الإ�صابة
باملر�ض.
كما نا�شد مدير مديرية قندع ال�سيد /عمر يحيى املواطنني عامة ومدراء
ال�ضواحي وجلان ال�صحة يف القرى خا�صة �إىل تعزيز التعاون لإجناح الربنامج.
وقد بد�أ التطعيم بالفعل �ضد الرتاكوما يف مديرية قندع يف احلادي ع�رش من
�أغ�سط�س اجلاري.

توزيع �أبقار الألبان يف هربو

حققت �أبقار الألبان التي وزعت للمزارعني يف مديرية هربو نتائج مر�ضية
لرفع االنتاجية من الألبان �سعيا �إىل تغطية حاجة ال�سوق .
وقد زاد عدد مالكي الأبقار مبوجب لوائح التوزيع التي تق�ضي بتقدمي عجولها
الذين يولدون يف البداية �إىل املزارعني الآخرين.
كما علم ب�أن عملية توزيع �أبقار الألبان متت بالتن�سيق بني �إدارة �إقليم عن�سبا
ووزارة الزراعة.
وقد �أو�ضح املزارعون ب�أن بذور الأعالف اخل�رضاء التي قدمتها وزارة الزراعة
ومنتها يف ب�ساتينهم �أ�سهمت يف توفريالرعاية اجليدة للأبقار.

رعاية الأمومة والطفولة يف �إميهميمي
دعا املدير العام لق�سم اخلدمات
االجتماعية يف �إقليم القا�ش بركة
ال�سيد  /قرب�سال�سي جنا�ش �إىل

حل م�شكلة املياه ب�صنعتو

�أو�ضح مدير �إدارة �صنعتو
مبديرية دباروا ب�أن اجلهود
التي بذلت حلل م�شكلة املياه
بال�ضاحية حققت نتائج مر�ضية.
وقال ب�أن امل�شكلة حلت باملبادرة
التي قام بها ال�شباب حلفر بئر
وتعاون ال�سكان معهم.
وقد ذكر ال�سكان ب�أنهم كانو
ي�سريون م�سافة ثالث كيلومرتات
جللب املياه ،وقد انتفت امل�شكلة
بعد حفر البئر املذكور .
هذا وتبعد ظنعتو م�سافة 18
كيلومرتا �إىل اجلنوب الغربي من
دباروا.

العمل لتقوية العمل املن�سق
لتح�سني اخلدمات االجتماعية يف
االقليم.
�أو�ضح ذلك يف االجتماع الذي عقده
يف مدينة بارنتو لتقييم خدمات
ال�صحة والتعليم والعمل والرعاية
االجتماعية والنقل الربي  ،حيث

�أ�شار �إىل �أن تقدمي اخلدمات اجليدة
الزال يتطلب الكثري من العمل.
وقد قدمت يف االجتماع تقارير عن
الأعمال التي نفذت ل�ضمان جودة
التعليم وحت�سني اخلدمات ال�صحية
والرعاية االجتماعية والنقل،
ونتائجها.

دعوة لتقوية جهود مكافحة املالريا يف �إيرافايل

دعا م�س�ؤول مركز �إيرافايل ال�صحي املمر�ض حممود �إبراهيم �سكان ال�ضاحية
�إىل تعزيز اجلهود ملكافحة الأمرا�ض املعدية عامة واملالريا خا�صة.
وقال ب�أن وزارة ال�صحة حتقق �إجنازات كبرية للتوعية بالأمرا�ض
ومكافحتها بالتعاون مع ال�شعب واجلهات املخت�صة ،داعيا �إىل موا�صلة
اجلهود ال�ستئ�صال املالريا متاما.
وقد �أو�ضح مدير �ضاحية �إيرافايل ال�سيد  /حممود حممد علي ب�أن �ضمان
�إ�صحاح البيئة يعترب من الو�سائل الفاعلة ملحاربة املالريا ،م�ؤكدا
جاهزيتهم لتنفيذ تعليمات وزارة ال�صحة لل�سيطرة على املر�ض.
هذا وتقطن �ضاحية ايرافايل حواال �سبعة �آالف �أ�رسة.

�أو�ضح املهنيون ال�صحيون يف اميهميمي مبديرية قرورة �إنتفاء الأمرا�ض عامة
والوفيات �أثناء احلمل والوالدة نتيجة خلدمات االر�شادات ال�صحية.
وقد ذكرو ب�أن معاودة جميع احلوامل للم�ؤ�س�سات ال�صحية
لأربعة مرات على الأقل �أثناء احلمل كان من �أهم �أ�سباب النجاح.
وقد دعا املهنيون ال�صحيون �إىل الدفع بحمالت التوعية ال�صحية و�أن�شطة
النظافة البيئية.

غر�س �شتول الأ�شجار يف عدتكليزان

يقوم ال�سكان ب�ضاحية دقمحري مبديرية عد تكليزان بغر�س �أكرث من 40
�ألف �شتلة للأ�شجار.
وجتري عمليات غر�س �شتول الأ�شجار بالتعاون بني وزارة الزراعة
و�إدارة املديرية يف حممية تبلغ م�ساحتها خم�س هكتارات مب�شاركة
وا�سعة من الأ�رس.
وقال م�س�ؤول �سلطة الغابات واحليوانات الربية يف �إقليم عن�سبا ال�سيد
 /ك�ستي ت�سفاظيون ب�أن الربنامج موا�صلة لأن�شطة الت�شجري امل�سنودة
اجتماعيا.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول وزارة الزراعة يف املديرية ب�أن العمل جار
بفعالية كبرية ،م�ؤكدا ثقته يف حتقيق الهدف املرجو منه بت�ضافرجهود
املواطنني واجلهات املخت�صة.
وقد دعا ال�سكان �إىل موا�صلة تعاونهم مع وزارة الزراعة لإجناح جهودهم
يف تنمية منطقتهم.
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نتنياهو يتهم الي�سار وو�سائل الإعالم كوريا ال�شمالية تتوعد ترمب "بالقوة املطلقة"
يف �إ�سرائيل مبحاولة الإطاحة به

اتهم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو خ�صومه الي�ساريني
وو�سائل الإعالم يف �إ�رسائيل يوم �أول
�أم�س الأربعاء مبحاولة الإطاحة
بحكومته من خالل ال�ضغط على
املحققني لتوجيه اتهامات له "ب�أي
ثمن" .وت�ستجوب ال�رشطة نتنياهو (67
عاما) يف ق�ضيتني .وتتعلق (الق�ضية
 )1000بهدايا �أعطاها رجال �أعمال له
ولعائلته يف حني تت�صل الثانية وهي
(الق�ضية  )2000مبحادثات �أجراها مع
نا�رش �إ�رسائيلي.
كما ا�ستجوبت ال�رشطة زوجته �سارة
ب�ش�أن مزاعم متعلقة ب�إ�ساءة ا�ستخدام
�أموال حكومية .وقالت و�سائل �إعالم
�إ�رسائيلية هذا الأ�سبوع �إن املدعي
العام ب�صدد توجيه اتهامات لها.
وقال نتنياهو لتجمع حا�شد من
�أع�ضاء حزبه ليكود اليميني يف
خطاب بثته على الهواء مبا�رشة

قنوات التلفزيون الرئي�سية الثالث
يف �إ�رسائيل "الي�سار وو�سائل الإعالم
التي تخدمه ...يدبرون ف�ضائح
ال نهاية لها وتقارير ال ح�رص لها
وعناوين �أخبار بال نهاية فلرمبا
..لرمبا يعلق (يف الأذهان) �شيء".
و�أ�ضاف نتنياهو لأن�صاره الذين
لوحوا بالأعالم الإ�رسائيلية وهتفوا
مرددين لقبه (بيبي..بيبي) "يطلبون
من �سلطات �إنفاذ القانون :اعطونا
�شيئا وال يهم ما هو".
وتابع "هدف الي�سار وو�سائل
الإعالم ...ممار�سة �ضغط ،وهو �أمر
خاطئ ،على �سلطات �إنفاذ القانون
لإ�صدار الئحة اتهام ب�أي ثمن ودون �أي
�صلة باحلقيقة والعدالة".
و�صمد نتنياهو ،الذي فاز
بانتخابات يف � ،2015أمام العديد
من الف�ضائح وحتقيقات ال�رشطة
خالل  11عاما يف ال�سلطة .و�شعبيته
قوية ب�شكل عام مما يجعله متقدما
على مناف�سيه املحتملني.
وو�صف الزعيم الإ�رسائيلي جلبة
التحقيقات اجلنائية املثارة حوله
ب�أنها "جعجعة بال طحن" ورف�ض
التكهنات ب�أنه �سي�ضطر لال�ستقالة
مكتفيا بالقول على في�سبوك "لن
يحدث".

اليابان �سي�سمح لها باعرتا�ض
�صاروخ كوري �شمايل متجه �إىل جوام
قال وزير الدفاع الياباين
�إيت�سونوري �أونوديرا يوم ام�س
اخلمي�س يف ت�رصيحات بثتها وكالة
كيودو للأنباء �إن اليابان �سيكون
م�سموحا لها قانونا اعرتا�ض
�صاروخ كوري �شمايل متجه �صوب
جزيرة جوام الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله
�أمام جلنة من جمل�س النواب �إن
اليابان �سي�سمح لها ب�رضب �أي �صاروخ متجه �صوب الأرا�ضي الأمريكية يف
املحيط الهادي �إن هي ارت�أت �أنه ي�شكل خطرا على وجودها.
ويقول خرباء �إن اليابان ال ميكنها حاليا �أن ت�سقط �صاروخا منطلقا فوق
�أرا�ضيها يف طريقه �إىل جوام.

امللك �سلمان يطمئن على �صحة ماكني

�أجرى امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،يوم اول �أم�س الأربعاء  ،ات�صاال
هاتفيا مع ال�سيناتور الأمريكي جون
ماكني لالطمئنان على �صحته.
و�أعرب ماكني ،عن �شكره خلادم احلرمني
على م�شاعره النبيلة ،ح�سبما نقلته وكالة
الأنباء ال�سعودية "وا�س".
وقد مت اكت�شاف �إ�صابة ال�سيناتور
اجلمهوري املخ�رضم ،م�ؤخرا ،بورم
�رسطاين يف الدماغ ،بعد �إجرائه عملية
جراحية لإزالة جلطة دموية من فوق عينه الي�رسى يف م�ست�شفى مايو كلينيك
بوالية �أريزونا.
و�أ�شار الأطباء �إىل �أن خيارات العالج قد ت�شمل الكيمياوي والإ�شعاعي ،وي�أتي
ذلك فيما يخ�ضع ال�سيا�سي البالغ من العمر  80عاما للتعايف يف منزله ،وهو
يف "حالة جيدة" ،بح�سب و�سائل الإعالم الأمريكية.
و�أ�صدرت م�ست�شفى "مايو كلينيك" بيانا �أكدت فيه �أن حتليل الن�سيج امل�ستخرج
من دماغ ماكني ك�شف �أن ورم املخ الأ�سا�سي ،املعروف با�سم ورم �أرومي الدبقى
(غليوبال�ستوما) ،كان مرتبطا مع اجللطة.
و�أ�ضاف البيان�" :أطباء ال�سيناتور يقولون �إنه يتعافى من جراحته بطريقة
مذهلة ،وحالته ال�صحية العامة ممتازة".
ويحظى ماكني ب�شهرة كبرية ،ويعد يف بالده من �أبطال حرب فيتنام ،التي
�شارك فيها وتعر�ض للأ�رس ،وظل �سجينا طوال � 5سنوات .ومت انتخابه  6مرات
لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ.

قالت كوريا ال�شمالية �إن "القوة
املطلقة" فقط هي التي ميكن التعامل
بها مع الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب ،م�ضيفة �أنها تخطط لإطالق
�صواريخ بالقرب من جزيرة غوام
الأمريكية ،يف حني دعا وزير الدفاع
الأمريكي جيم�س ماتي�س بيونغ يانغ
للكف عن ا�ستفزازاتها.
وح�سب وكالة الأنباء املركزية
الكورية ال�شمالية الر�سمية ،قال
اجلرنال كيم راك جيوم قائد القوة
الإ�سرتاتيجية -يف بيان� -إن ترمب
حتدث عن النار والغ�ضب وف�شل يف
فهم الو�ضع اخلطري امل�ستمر ،م�ضيفا

�أن "احلوار ال�سليم لي�س ممكنا مع
رجل يفتقد العقل ،والقوة املطلقة
فقط هي التي ميكن �أن جتدي نفعا يف
التعامل معه".
و�أكد اجلرنال الكوري ال�شمايل �أن
بيونغ يانغ تعتزم �إطالق �صواريخ
هوا�سونغ  ،12التي �ستنطلق فوق
اليابان وت�رضب املياه على بعد
نحو ثالثني �إىل �أربعني كيلومرتا من
جزيرة غوام الأمريكية ،م�شريا �إىل �أن
هذا العمل الع�سكري �سيكون و�سيلة
فعالة لتقييد التحركات املحمومة
للواليات املتحدة يف اجلزء اجلنوبي
من �شبه اجلزيرة الكورية واملناطق
املجاورة لها ،على حد قوله.
وكان متحدث با�سم اجلي�ش الكوري
ال�شمايل �أكد �سابقا �أن هذه اخلطة
ت�ستهدف "احتواء" القواعد الع�سكرية
الأمريكية الكبرية على جزيرة غوام،
ومنها قاعدة �أندر�سون ،حيث توجد
قاذفات "بي  1بي" ،م�شريا �إىل �أن
اخلطة �سيتم االنتهاء منها ،وتطبيقها

ب�شكل متزامن ومتتابع حتى يتخذ
القائد كيم جونغ �أون القرار (بتوجيه
ال�رضبة ال�صاروخية).
من جهته ،دعا وزير الدفاع
الأمريكي جيم�س ماتي�س �أم�س الأربعاء
كوريا ال�شمالية للكف عن ا�ستفزازاتها
التي ميكن �أن جتلب الدمار لنظامها
و�شعبها ،على حد قوله ،م�شريا �إىل
�أن القوات املتحالفة امل�شرتكة متتلك
الآن قدرات دفاعية وهجومية دقيقة
وقوية على الأر�ض ،ح�سب ما �أوردته
وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية.
وعلى �صعيد مت�صل� ،أعلنت
وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية جويل
بي�شوب اخلمي�س �أن �أ�سرتاليا لن يتم
ا�ستدراجها تلقائيا لأي نزاع ع�سكري
مفتوح بني الواليات املتحدة وكوريا
ال�شمالية ،ودعت �إىل الهدوء ،م�شرية
�إىل �أن حتالف �أ�سرتاليا مع الواليات
املتحدة (يف �إطار معاهدة �أنزو�س) ال
يعني �أن بالدها �ست�ستدرج تلقائيا �إىل
�رصاع ع�سكري مع كوريا ال�شمالية.

احلريري يرف�ض �إعطاء “ال�شرعية احلكومية” لوزيرين من
حزب اهلل وحركة �أمل لزيارة �سوريا
�أحدث مقرتح لزيارة وزيرين يف
احلكومة اللبنانية ينتميان حلزب
انق�ساما يف جل�سة
الله �إىل �سوريا
ً
جمل�س الوزراء� ،أول �أم�س اليوم
الأربعاء ،ن�أى فيها رئي�س الوزراء
�سعد احلريري بنف�سه عن توفري
الغطاء ال�رشعي للزيارة الأوىل منذ
اندالع احلرب يف البالد.
ورغم حتفظ وزير الإعالم اللبناين،
ملحم الريا�شي ،خالل قراءة بيان
اجتماع جمل�س الوزراء على ما دار يف
املجل�س حول الزيارة� ،إال �أنه �أكد �أن
قرارا بهذا املو�ضوع مل ُيتخذ ،بعد
ً
نقا�ش م�ستفي�ض حوله.
و�أو�ضح الريا�شي ،الذي قال �إن
“نقا�شات جمل�س الوزراء تبقى ملكه”،
�أن “�أي قرار من جمل�س الوزراء كان
وا�ضحا يف كالم الرئي�س احلريري،
ً
وهو الن�أي بالنف�س عن ال�رصاعات
واملحاور الإقليمية ،و�إذا �أراد الوزير
زيارة �سوريا يذهب بنف�سه ولي�س
بقرار من جمل�س الوزراء ،و�أي زيارة
�ستتم لن تكون بقرار من جمل�س
الوزراء”.

من جانبه ،انتقد رئي�س
حزب القوات اللبنانية �سمري
جعجع يف م�ؤمتر �صحايف،
الأربعاء“ ،كل املحاوالت
التي �شهدها جمل�س الوزراء
ال�ستخدام لبنان وحكومته لتعومي
نظام ب�شار الأ�سد”.
ويعتزم وزيرا ال�صناعة والزراعة
اللبنانيان زيارة دم�شق الأ�سبوع
املقبل للم�شاركة يف افتتاح معر�ض
اقت�صادي ،رغم معار�ضة رئا�سة
احلكومة هذه اخلطوة التي تعتربها
تتعار�ض مع �سيا�سة “الن�أي بالنف�س”
الر�سمية �إزاء النزاع يف �سوريا
املجاورة.
وقال وزير ال�صناعة ح�سني
احلاج ح�سن� ،أحد ممثلي حزب الله
يف احلكومة اللبنانية ،الأربعاء
ل�صحافيني�“ :س�أ�شارك يف املعر�ض
كوزير �صناعة لإجراء مباحثات”،
الفتًا �إىل �أن”هناك بع�ض النقاط التي
حتتاج معاجلة على �صعيد التجارة
وال�صناعة بني البلدين”.
و�شدد على �أن “العالقات بني لبنان

و�سوريا قائمة �سيا�س ًيا ودبلوما�س ًيا
ولدينا �سفري ولديهم �سفري”،
متابعا�”:أذهب �إىل �سوريا من خالل
ً
ر�ؤيتي للم�صلحة الوطنية اللبنانية
�أول”.
و�أعلن احلاج ح�سن تلقيه ووزير
الزراعة غازي زعيرت ،ممثل حركة
�أمل التي يرت�أ�سها رئي�س الربملان
نبيه بري ،دعوة من وزير االقت�صاد
والتجارة ال�سوري للم�شاركة يف
افتتاح معر�ض دم�شق الدويل الذي
تنظمه امل�ؤ�س�سة العامة للمعار�ض
والأ�سواق الدولية يف دم�شق يف الـ17
من ال�شهر احلايل.
و�إن متت� ،ستكون هذه امل�شاركة
الأوىل لوزيرين لبنانيني يف
�سوريا منذ اندالع النزاع الذي تتبع
احلكومات اللبنانية املتعاقبة ر�سم ًيا
�سيا�سة “الن�أي بالنف�س” �إزاءه منذ
العام .2012

اخل�ضر الأوروبية تنتقد �إيطاليا لتجرميها �إغاثة املهاجرين
عربت جمموعة اخل�رض يف الربملان
الأوروبي عن ا�ستيائها وقلقها من قيام
ال�سلطات الإيطالية بتجرمي املنظمات
غري احلكومية ،التي تقوم بعمليات
�إنقاذ املهاجرين يف البحر الأبي�ض
املجموعة،
املتو�سط.وطالبت
يف بيان ،يوم �أول �أم�س الأربعاء
� 9أغ�سط�س ،ال�سلطات الإيطالية،
ب�إجراء "مراجعة عاجلة" لبع�ض مواد
مدونة ال�سلوك املثرية للجدل.
واعترب �أع�ضاء جمموعة اخل�رض،
�أن حمتوى مدونة ال�سلوك" :يتناق�ض
بطرق خمتلفة مع القواعد الدولية
احلالية لعمليات الإنقاذ يف البحر،
خا�صة عندما يتعلق الأمر مبنع
املنظمات من نقل املهاجرين من
قارب �إىل �آخر".
كما نبهت املجموعة الربملانية
�إىل "خطورة ما ورد يف مدونة ال�سلوك
الإيطالية ،خا�صة ا�شرتاطها وجود
�أفراد �رشطة م�سلحني على منت قوارب
املنظمات غري احلكومية".
و�أفادت املجموعة �أنها ب�صدد
�إجراء مباحثات مع باقي املجموعات
الربملانية ،وكذلك املفو�ضية

الأوروبية  ،من �أجل "�إقناعها ب�سحب
دعمها ملدونة ال�سلوك الإيطالية".
وجاء يف بيان جمموعة اخل�رض:
"لي�س هناك غزو من قبل املهاجرين
لإيطاليا وال حتى لأوروبا ككل،
فاحلمالت الإخبارية الزائفة هي التي
ت�ؤثر على الر�أي العام".
وطالبت جمموعة اخل�رض ال�سلطات
الإيطالية بـ"الكف عن جترمي �أولئك
الذين يحاولون تقدمي امل�ساعدة،
يف ظل غياب �إجراءات فعالة من قبل
كافة الدول وامل�ؤ�س�سات الأوروبية".
على �صعيد اخر �أفادت وزارة
الداخلية الأملانية� ،أن املكتب
االحتادي للهجرة والالجئني بت يف
� 444ألف طلب جلوء يف الن�صف الأول
من العام اجلاري ،بزيادة قدرها 32
 %مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
املا�ضي.
وجاء يف بيان للوزارة" :الأغلبية
العظمى من هذه الطلبات كانت
م�ؤجلة من العامني املا�ضيني"� ،إذ مل
ينجح املكتب يف جماراة عدد الطلبات
الكبري ،نظرا لتدفق املهاجرين الكبري
�إىل البالد يف تلك الفرتة ،والذي بلغ

نحو مليون �شخ�ص.
ووفقا للبيان ذاته ،ف�إن عدد
املهاجرين الذين دخلوا البالد يف
 ،2017كان "ثابتا �إىل حد كبري"� ،إذ
دخل � 15ألف �شخ�ص كل �شهر تقريبا،
ب�إجمايل � 107آالف مهاجر حتى نهاية
يوليو /متوز املا�ضي.
ومنح املكتب االحتادي حق اللجوء
لـ  % 20.9من تلك الطلبات ،فيما
منح " ،% 17.1احلماية الثانوية"،
وتعني عدم ح�صول مقدم الطلب على
حماية �أو جلوء كاملني ،بل "حماية
م�ؤقتة" لوجود خطر على حياتهم يف
بالدهم الأ�صلية على املدى الق�صري.
ومل يح�صل  % 6.3على حق اللجوء
�أو احلماية الثانوية ،ولكن ح�صلوا
على نوع �آخر من احلماية يتمثل يف
منع ترحيلهم �إىل بالدهم الأ�صلية.
ورف�ض املكتب  % 38.9من طلبات
اللجوء ،فيما مل ي�صدر قرار يف 16.8
 %من الطلبات ب�سبب قيام �أ�صحابها
ب�سحبها �أثناء النظر فيها� ،أو �إلغائها
من قبل املكتب ب�سبب تقدمي �أ�صحابها
طلبات جلوء يف بلدان �أخرى تابعة
لالحتاد الأوروبي يف الوقت ذاته.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ا�شتباكات عنيفة بني �شرطة كينيا وحمتجني على تزوير االنتخابات الرئا�سية غرق  50مهاجرا �أفريقيا قبالة �سواحل اليمن

اندلعت �أعمال عنف فى كينيا،
اول �أم�س الأربعاء ،احتجاجا على
تزوير االنتخابات الرئا�سية ،بعدما
�أكد زعيم املعار�ضة الكينى ،رايال
�أودينجا� ،إن مت�سللني اخرتقوا نظم
االنتخابات وقاعدة البيانات الليلة
املا�ضية ،مما �أدى �إىل عملية تزوير
"�ضخمة ومكثفة" تلغى ما ن�رش عن
فوز الرئي�س �أوهورو كينياتا.
ووقعت ا�شتباكات بني قوات
ال�رشطة الكينية ،و�أن�صار زعيم
املعار�ضة ،حيث �أطلقت ال�رشطة
الغاز امل�سيل للدموع على جمموعة
من �أن�صاره فى كي�سومو .كما �أ�شعل
املتظاهرون النريان فى �إطارات
ال�سيارات احتجاجا على تزوير

االنتخابات.
�أن
�إال
اودينجا ،حث
على
�أن�صاره
التزام الهدوء فى
م�ؤمتر �صحفى،
ا�ستطرد
لكنه
":لي�س
قائال
ىل �سيطرة على
النا�س".
وفى وقت �سابق ،قالت جلنة
االنتخابات� ،إن الرئي�س الكينى
�أوهورو كينياتا يحافظ على تقدمه
الكبري فى نتائج االنتخابات
الرئا�سية ،الأربعاء ،بعد �إعالن
النتائج فى  85فى املئة من مراكز

االقرتاع.
و�أظهرت اللجنة على موقعها على
االنرتنت ح�صول كينياتا على 54.8
فى املئة من الأ�صوات مقابل  44.3فى
املئة لزعيم املعار�ضة رايال �أودينجا
بفارق نحو  1.4مليون �صوت.

ع�شرات املغاربة يتظاهرون �أمام الربملان احتجاجا على وفاة �شاب �أ�صيب يف احتجاج
ع�رشات
تظاهر
الن�شطاء املغاربة م�ساء
�أم�س الأربعاء �أمام مبنى
الربملان يف العا�صمة
الرباط احتجاجا على
وفاة عماد العتابي
مت�أثرا ب�إ�صابته يف
احتجاجات يوم 20
يوليو املا�ضي.
والعتابي ( 22عاما)
الذي ينتمي ملدينة
احل�سيمة ب�شمال املغرب هو �أول
حمتج يلقى حتفه منذ خروج النا�س
لل�شوارع يف منطقة الريف يف �أكتوبر
احتجاجا على الف�ساد وانعدام
العدالة واالفتقار للتنمية.
وردد املتظاهرون �شعارات مثل
"هي كلمة واحدة .هاذ الدولة
فا�سدة" و"عماد مات مقتول واملخزن
(ال�سلطة) هو امل�س�ؤول" .كما رفعوا
�شعارات تنادي باحلرية والكرامة
والعدالة االجتماعية وعدم الإفالت

من العقاب.
و�أ�صيب العتابي بجروح بالغة
يف الر�أ�س خالل احتجاجات يوم 20
يوليو متوز عندما �أطلقت ال�رشطة
قنابل غاز لتفريق املحت�شدين.
ب�ش�أن
الروايات
وتت�ضارب
مالب�سات �إ�صابته .وقالت ال�سلطات
�إن العتابي �أ�صيب باحلجارة يف
ر�أ�سه لكنها عادت وقالت يف وقت
الحق �إنها �ستحقق يف احلادث.
ويقول ن�شطاء �إنه �أ�صيب بقنبلة غاز

يف ر�أ�سه.
وقالت خديجة الريا�ضي
النا�شطة احلقوقية والرئي�سة
ال�سابقة للجمعية املغربية
حلقوق الإن�سان امل�ستقلة
لرويرتز �إن الإعالن ر�سميا
عن خرب مقتل عماد يوم
الثالثاء "يعترب ت�صعيدا
ومن �ش�أنه �أن ي�ؤجج احلراك
�أكرث".
حركة
وتفجرت
االحتجاجات التي �أطلق عليها ا�سم
حراك الريف بعد �سحق بائع ال�سمك
حم�سن فكري حتى املوت يف �شاحنة
ل�ضغط النفايات باحل�سيمة عندما
حاول ا�ستعادة كمية من ال�سمك
�صادرتها ال�رشطة املحلية منه.
وقالت خديجة الريا�ضي "�إننا
حذرنا من هذا اخليار البولي�سي.
يجب ا�ستعمال العنف ملا تدعي
ال�رضورة �إىل ذلك حلماية حقوق
�أخرى ولي�س حلماية الدولة"

نائب القائد العام للقيادة الأمريكية الإفريقية ل�ش�ؤون االرتباط
املدين الع�سكري (�أفريكوم) يبد�أ مباحثات يف اخلرطوم

بد�أ نائب القائد العام للقيادة
الأمريكية الإفريقية ل�ش�ؤون االرتباط
املدين الع�سكري (�أفريكوم) االك�سندر
�أم�س الأربعاء
ال�سكاري�س اول
مباحثات يف اخلرطوم ،ناق�شت
�إمكانية ا�ستئناف التعاون الع�سكري
بني اخلرطوم ووا�شنطن بجانب
الأو�ضاع الأمنية يف دول اجلوار
امل�ضطربة.
التقى ال�سكاري�س رئي�س هيئة
الأركان امل�شرتكة الفريق �أول عماد
الدين م�صطفى عدوي بح�ضور القائم
بالأعمال الأمريكى لدى اخلرطوم.
وقال عدوي يف ت�رصيحات
�صحفية�،إن الزيارة ت�أتي يف اطار
التعاون بني البلدين واجلي�شني،
م�شريا للزيارات املتبادلة بني
اجلانبني ف�ضال عن �أنها ت�أتي يف اطار
احلوار بني اخلرطوم ووا�شنطن.
و�أبان �أن اللقاء ناق�ش �إمكانية

الع�سكري
التعاون
ا�ستئناف
بني البلدين بعد �إ�ستيفاء بع�ض
املو�ضوعات التي من �ش�أنها متهيد
الطريق للتعاون الع�سكري.
وقال " الزيارة فتحت الباب �أمام
مزيد من احلوار وااللتقاء ملناق�شة
العديد من الق�ضايا التي ميكن ان
تعيد عالقاتنا يف جمال التعاون
الع�سكري مع الواليات املتحدة ايل
م�سارها ال�صحيح".
ويف مار�س املا�ضي قررت احلكومة
ال�سودانية� ،إعادة فتح ملحقيتها
الع�سكرية ب�سفارتها يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،عقب �أكرث من 28
عاما على اغالقها ،وذلك بعد �أ�سابيع
من ت�سمية وا�شنطن ملحقا ع�سكريا
با�رش مهامه يف اخلرطوم فعليا.
و�أو�ضح عدوي �أن اللقاء تناول
خارطة الطريق بني ال�سودان
والواليات املتحدة والتي قطعت
�شوطا كبريا وتنتظر قرارات مهمة
يف �أكتوبر القادم بجانب الق�ضايا
االقليمية وخا�صة االو�ضاع يف ليبيا
باعتبار ان اال�ستقرار يف ليبيا ي�ؤثر
كثريا علي اال�ستقرار يف كثري من
البلدان الأفريقية".
و�أرج�أت الواليات املتحدة الأمريكية
قرارا يف يوليو املا�ضي ،بالرفع
الكامل للعقوبات عن ال�سودان ،حتى

�أكتوبر املقبل ،وقالت �إنها تنتظر
من اخلرطوم مزيدا من اخلطوات
املهمة املمهدة لإنهاء العقوبات ،من
بينها كفالة حقوق الإن�سان و�ضمان
احلريات الدينية ،بجانب حزمة من
الق�ضايا التي اتفق اجلانبان على
اجنازها يف ما عرف بخطة امل�سارات
اخلم�سة،على ر�أ�سها وقف احلرب
والتعاون يف مكافحة الإرهاب و�ضمان
امل�ساعدة يف �إ�ستقرار الأو�ضاع بدولة
جنوب ال�سودان.
و�أو�ضح رئي�س الأركان امل�شرتكة
�أن اللقاء تطرق �أي�ضا ايل الو�ضع يف
ال�صومال وجهود مكافحة الإرهاب
وعمليات الإجتار بالب�رش يف املنطقة
وقال �إن العالقة بني القوات امل�سلحة
والقوات الأمريكية ظلت يف فرتات
�سابقة " قوية ومتطورة ".
اىل ذك ،التقى وزير اخلارجية
ال�سوداين ابراهيم غندور بالقائد
الع�سكري لأفريكوم وقدم �رشحا
للأو�ضاع يف املنطقة وانعكا�ساتها
على ال�سودان.
ونوه الوزير للدور الذي ي�ضطلع
به ال�سودان يف حتقيق الأمن االقليمي
واجلهود املبذولة ملكافحة االرهاب
وجرائم تهريب الب�رش واملخدرات،
ودوره كذلك يف حتقيق الأمن
االقليمي.

املنظمة
قالت
الدولية للهجرة �إن
نحو خم�سني مهاجرا
�صوماليا و�إثيوبيا يف
عمر املراهقة "�أغرقوا
عمدا" �صباح �أو ل ام�س
الأربعاء قبالة �سواحل
اليمن ،عندما �أجرب
مهرب نحو  120راكبا
على القفز يف املياه.
و�أفاد �سب�أ املعلمي
امل�س�ؤول الإعالمي ملكتب منظمة الهجرة الدولية يف اليمن م�ساء الأربعاء بغرق
نحو خم�سني مهاجرا �صوماليا و�إثيوبيا� ،أجربهم املهربون على القفز يف البحر
قبالة �سواحل حمافظة �شبوة.
وقال رئي�س بعثة املنظمة باليمن لورنت دي بويك يف بيان "�أبلغ الناجون
زمالءنا على ال�شاطئ ب�أن املهرب دفعهم للماء عندما ا�شتبه يف وجود �سلطات قرب
ال�شاطئ".
من جهتها� ،أكدت �أوليفيا هيدون املتحدثة با�سم املنظمة �أن فريق املنظمة
عرث على جثث  29مهاجرا �أفريقيا مدفونة على ال�شاطئ يف حمافظة �شبوة اليمنية
املطلة على خليج عدن ،بينما ال يزال  22يف عداد املفقودين ،م�ضيفة �أن جميعهم
�صغار ،متو�سط �أعمارهم نحو  16عاما.
ووفقا لتقديرات �صادرة عن الأمم املتحدة ،يوجد يف اليمن �أكرث من ربع مليون
مهاجر �أفريقي ،معظمهم من ال�صوماليني ،ويتزايد عدد املهاجرين من القرن
الأفريقي �إىل اليمن رغم احلرب والنق�ص احلاد يف الغذاء والأدوية.
ورغم تقارير عن تعر�ضهم للتعذيب واال�ستغالل املادي واجل�سدي ،ارتفع عدد
ه�ؤالء عام  2016بن�سبة  ،10%مقارنة بالعام  ،2015ودفعت �سوء الأو�ضاع يف
القرن الأفريقي بالكثريين �إىل اللجوء.
وتقول املنظمة الدولية للهجرة �إن �أغلب املهاجرين ي�أملون ال�سفر عرب اليمن
�إىل ال�سعودية بحثا عن عمل ،غري �أن كثريا منهم يتم ا�ستغاللهم واالجتار بهم وبيع
�أع�ضائهم.

�إيران تعتزم ا�ستئجار طائرات من قطر لإعادة حجاجها

ذكرت وكالة ت�سنيم الدولية
للأنباء �أن اخلطوط اجلوية الإيرانية
�ست�ست�أجر عددا من الطائرات من قطر
وماليزيا من �أجل �إعادة احلجاج
من ال�سعودية عند انتهاء منا�سك
احلج .وقال املتحدث با�سم جلنة
احلج يف جمل�س ال�شورى الإ�سالمي
ح�سن ح�سيني �شاهرودي للوكالة �إن
�أكرثية ت�أ�شريات الدخول للحجاج
الإيرانيني �صدرت بالفعل للدخول
لل�سعودية و�إمتام منا�سك احلج،
و�أ�ضاف "مت �أي�ضا �إر�سال ثلث عدد
احلجاج الإيرانيني لل�سعودية".

و�أو�ضح �شاهرودي �أنّ ه
كان من املفرت�ض �أن يتم نقل
 50%من الزوار الإيرانيني
�إىل ال�سعودية عرب اخلطوط
اجلوية ال�سعودية ،لكن
ذلك مل يحدث يف اللحظات
الأخرية ،و�أ�شار �إىل �إمكانية
�إعادة احلجاج عرب اخلطوط
اجلوية الإيرانية الداخلية.
املتحدث
و�أ�ضاف
با�سم جلنة احلج يف الربملان
الإيراين "�إذا مل توفر اخلطوط
اجلوية ال�سعودية �إعادة احلجاج
الإيرانيني ،ف�ست�ست�أجر اخلطوط
اجلوية الإيرانية (هما) عددا من
الطائرات من قطر وماليزيا لإمتام
عملية �إعادة احلجاج لإيران".
يذكر �أن �شاهرودي نفي �أن يكون
الزوار الإيرانيون واجهوا �أي م�شكلة
يف ال�سعودية ،و�أ�شار �إىل اال�ستقبال
اجل ّيد من قبل ال�سعوديني للحجاج
الإيرانيني.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ايل املدعو /ربيع عثمان �أطيب مبا ان زوجتك املدعية /لوال �آدم نور
عبدالرحيم قد رفعت �ضدك دعوة ق�ضائية تطالب فيها بالطالق جراء غيابك
عنها زهاء � 3سنوات ،وعليه حتيطك املحكمة علما ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو
من ينوب عنك يف اجلل�سة املقرر عقدها يوم 2017 /10 /5م ،ويف حالة عدم
ح�ضورك ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية غيابي ًا.
حمكمة كرن ال�شرعية
***************
ايل املدعو /هيابو عثمان تركي مبا ان زوجتك املدعية� /رشيفة حممد �سعيد
قد رفعت �ضدك دعوة ق�ضائية تطالب فيها بالطالق جراء غيابك عنها زهاء 3
�سنوات ،وتدعي ب�أنها مت�رضرة من ناحية الع�رشة الزوجية والنفقة وعليه
حتيطك املحكمة علما ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف اجلل�سة املقرر
عقدها يوم 2017 /10 /10م ،ويف حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك ف�إن
املحكمة �ستنظر يف الق�ضية غيابي ًا.
حمكمة كرن ال�شرعية
***************
قدمت ال�سيدة /فاطمة �أحمددين علي عر�ضا قالت فيه لقد تويف زوجي
املرحوم ال�سيد /عمر حممد عبده بتاريخ 1998 /9 /30م وترك من الورثة
عدد �ستة وهم :
زوجته
 /1فاطمة �أحمددين علي
�إبنه
� /2صالح عمر حممد		
�إبنته
		
 /3حليمة عمر حممد
�إبنه
		
 /4عبده عمر حممد
�إبنه
� /5إبراهيم عمر حممد		
�إبنته
		
 /6جمعة عمر حممد
وعلى من يدعى بالإرث او يعرت�ض ان يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية بعدى قيح
بتاريخ 2017 /8 /12م.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
***************
ال�سيد /طاهر بدويل طاهر ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة /فاطمة عمر �إبراهيم قد
رفعت الدعوى �ضدك حتت امللف رقم  2017 /20ب�سبب �إختفائك عنها ملدة �ستة
�سنوات تارك ًا �إياها املدة املذكورة دون حقوق الزوجية من النفقة والع�رشة
الزوجية وغريها .وعليه يطلب ح�ضورك �أمام املحكمة ال�رشعية يف التاريخ
2017 /9 /27م يف مدة ال تتجاوز عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا الإعالن
يف ال�صحيفة .ويف حالة عدم ح�ضورك �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف املدة
املذكورة ف�إن املحكمة ال�رشعية �ستنظر يف الق�ضية بغيابك ح�سب الدعوة
املرفوعة �ضدك.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
***************
ال�سيد /حممود علي حممود حممد ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /صاحلة عمر
عبدالله حممد قد رفعت الدعوى �ضدك حتت امللف رقم  2017 /118ب�سبب
�إختفائك عنها ملدة �أربعة �سنني تارك ًا �إياها املدة املذكورة دون حقوق
الزوجية من النفقة والع�رشة الزوجية وغريها .وعليه يطلب ح�ضورك �أمام
املحكمة ال�رشعية يف التاريخ 2017 /10 /13م يف مدة ال تتجاوز عن ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �صدور هذا الإعالن يف ال�صحيفة .ويف حالة عدم ح�ضورك
�شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف املدة املذكورة ف�إن املحكمة ال�رشعية �ستنظر يف
الق�ضية بغيابك ح�سب الدعوة املرفوعة �ضدك.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
***************
لقد ح�رض �أمام املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيد /في�صل حممد احل�سن
قدم عر�ض ًا قال فيها ب�أن املرحوم حممد احل�سن �شيخ حممد قد تويف بتاريخ /1
1997 /1م ونحن الورثة-:
 /1في�صل حممد احل�سن
 /2فوزية حممد احل�سن
فمن يدعي ب�أنه وارث �رشعي �أو �شطبت �إ�سمه من الورثة فليتقدم �إىل حمكمة
بارنتو ال�رشعية يف خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
***************

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

العدد ()198

ر�سالة من وزارة ال�صحة
�إن حليب الأمهات يحتوي على مركبات غذائية حيوية فهو بالتايل

م�صدر غذائي �ضروري للأطفال.

فحاملا يولد الطفل ،وخالل ن�صف �ساعة ،يتحتم عليه الر�ضع من حليب

�أمه.

ولأن املكونات الغذائية الإ�ضافية الأخرى لي�س لها �أية �أهمية خالل

الر�ضاعة الطبيعية فيتوجب عدم تغذية الأطفال الر�ضع بحليب الأمهات
بجانب تلك املواد الأخرى.

حيث �أن حليب الأم يف �أيامه الثالثة الأوىل من الوالدة يدر من ثدي الأم

املر�ضعة ب�شكل كثيف ومركز مما يعطي القوة والدفء للطفل الر�ضيع يف
�أيامه الأوىل عقب الوالدة .وي�ساعد حليب الأم �أي�ضاً على بناء �أع�ضاء ج�سم
الطفل الر�ضيع والعمل على حمايته من خمتلف الأمرا�ض .لذا يتوجب
تغذية الطفل الر�ضيع بحليب الأم فقط حتى بلوغ �سن ال�ستة �أ�شهر من

دون �إ�ضافة مكونات غذائية �أخرى وكذلك املاء.

وهناك فوائد كثرية للر�ضاعة الطبيعية ترجع بالنفع على الأم املر�ضعة

منها:
-

ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على كم�ش منطقة الرحم ب�شكل �سريع

و�إعادته �إىل �سابق و�ضعه.
-

ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على �إدرار احلليب من ثدي الأمهات

-

ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على حماية الأمهات املر�ضعات من خطر

-

وت�ساعد �أي�ضا الأمهات املر�ضعات على الوالدة يف مراحل

ب�صورة �سريعة وفعالة.

الإ�صابة ب�سرطان الثدي واملبي�ض.
متباعدة.

لذا ينبغي على الأمهات املر�ضعات الإعتماد على الر�ضاعة الطبيعية

وتغذية �أطفالهن بحليبهن حتى م�ضي �ستة �أ�شهر من الوالدة وعدم

�إ�ضافة �أية مكونات غذائية �أخرى مبا يف ذلك املاء .والعمل على ر�ضاعة
�أطفالهن بعد مرور �ستة �أ�شهر مع �إ�ضافة م�صادر غذائية �إ�ضافية .وامل�صادر

الغذائية الإ�ضافية ال تعني التوقف عن الر�ضاعة الطبيعية مطلقاً بل يجب
الإ�ستمرار يف الر�ضاعة حتى ي�صل الطفل الر�ضيع �إىل �إمتام عمر ال�سنتني،
والذي ي�ساعد بدوره يف احلفاظ على �صحة الطفل الر�ضيع والأم املر�ضعة

ب�شكل �صحيح.

وزارة ال�صحة

لقد ح�رض لدى املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيد /عبده علي �إدري�س
قدم عر�ض ًا قال فيه ب�أن املرحومة� /أم احل�سن �شيخ حممد �أرى قد توفيت
بتاريخ  2017 /5 /25وانا الوارث الوحيد فمن يدعي ب�أنه وارث �أو �شطبت
�أ�سمه من الورثة فليتقدم �إىل حمكمة بارنتو ال�رشعية يف خالل �شهر من �صدور
هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
***************
�إىل املدعو /وانيو �إبراهيم عبدالقادر مبا �أن زوجتك ال�سيدة /نوارة علي
حممد قد رفعت �ضدك دعوى �أمام املحكمة ال�رشعية بع�صب بغيابك عنها
ملدة ثالثة �سنوات تارك ًا �إياها دون حقوق زوجية من نفقة وع�رشة زوجية.
وعليه تطلب ح�ضورك �أمام املحكمة ال�رشعية بع�صب بتاريخ 2017 /8 /15م
ويف حالة عدم ح�ضورك �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف التاريخ املذكور ف�إن
املحكمة �سوف تنظر يف الق�ضية بغيابك ح�سب الدعوة املرفوعة �ضدك.
حمكمة ع�صب ال�شرعية
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تنظيم مهرجان االرتريني يف بريطانيا

نظم من احلادي والع�رشين وحتى الثالث والع�رشين
من يوليو مبدينة لندن املهرجان ال�ساد�س ع�رش
لالرتريني املقيمن يف بريطانيا بح�ضور وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد عثمان �صالح و�سفري ارتريا يف
بريطانيا وايرلندا ال�شمالية ال�سيد ا�ستيفانو�س
هبتي ماريام وا�صدقاء ارترياوعدد كبري من املواطنني
من بريطانيا ودول اروبا
وقد �شارك يف املهرجان الذي عك�س قوة تنظيم ووحدة
االرتريني � ،آالف املواطنني القادمني من مدن مان�ش�سرت
وليد�س وبرمينغهام وليفربول و�شفيلد ونوتنغهام وكوفنرتي
ونيوكا�سل.
واو�ضح وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد عثمان �صالح يف
ال�سمنار الذي عقده يف املهرجان ان برامج التنمية التي تقوم
بها احلكومة االرترية املوجهة للريف النائي يف اطار احالل
العدالة االجتاعية  ،حتقق نتائج مر�ضية ،م�شيدا بالت�صدي
املوحد للمواطنني �ضد العدائيات.
من جانبه او�ضح �سفري ارتريا يف بريطانيا وايرلندا
ال�شماليةال�سيد ا�ستيفانو�س هبتي ماريام ان امل�شاركة
والعزمية التي يبديها املواطنون املقيمون يف بريطانيا لتنظيم

املهرجان الوطني �سنويا ،لها ر�سالة هامة  ،و�شكر االن�شطة
التي يقومون بها للدفه بربنامج الت�صدي املوحد.
وذكر رئي�س اجلالية االرترية يف بريطانيا ال�سيد احمد
حممد حممود ان املهرجان له دور كبري للحفاظ وتوريث
القيم الوطنية واملجتمعية ،وي�ساعد ملواجهة حتدي الغربة
بالتما�سك والوحدة.
وقدمت يف املهرجان كلمات ت�ضامنية من ممثلي ا�صدقاء
ارتريا واالرتريني.
و�شهد املهرجان حما�رضات حول و�سائل االلعالم
والدبلةما�سية ال�شعبية وم�ش�ؤوع تراث ا�سمرا وموا�ضيع
اخرى ،وبرامج ترفيهية لالطفال وفعاليات ثقافية وفنية
وحوار �شبابي ومناف�سات ريا�ضية.

نظم االرتريون املقيمون يف �رشق كندا مهرجانهم ال�سنوي يف
مدينة تورنتو يف الفرتة من اخلام�س وحتى ال�سابع من اغ�سط�س
بفعاليات تعك�س ارتباطهم بالوطن وتوريث القيم والرتاث.
و�شارك يف املهرجان الذي افتتحه قن�صل ارتريا بكندا ال�سيد/
احمد اميان ممثلو تنظيمات اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
وفرع االحتاد الوطني للمراة االرترية و�آالف املواطنني املقيمني يف
�رشق كندا.
واو�ضح ال�سيد /احمد اميان يف ال�سمنار الذي عقده يف املهرجان
ان املهرجانات التي ينظمها االرتريون املقيمون يف خمتلف الدول
تعرب عن القيم الوطنية واملجتمعية.

وقال ان اال�ستثنائية التي ميلكها ال�شعب االرتري �ضمان وجودنا
كوطن و�شعب ،وقدم �رشحا حول االو�ضاع يف البالد وال�ش�ؤون
القن�صلية.
من جابه او�ضح رئي�س جلنة تن�سيق االحتفاالت ال�سيد /مت�سقن
تريف ان اجلهود التي يقوم بها االرتريون يف املهجر للتعريف
برتاثهم وثقافتهم وعك�س ال�صورة احلقيقية لبلدهم  ،ا�صبحت
من مميزاتهم اخلا�صة ،وا�شاد بكل امل�ساهمني الجناح املهرجان.
وقد ا�شتملت فعاليات املهرجان على منا�شط ثقافية وفنية
وريا�ضية وبرامج حوارية و�سمنارات ف�ضال عن احياء حفالت
مو�سيقية ت�ضمنتها العديد من الرق�صات الرتاثية والفلكلورية.

تنظيم مهرجان اجلالية االرترية بتورنتو
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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

قطار يف بريطانيا يطلب من البدناء عدم اجللو�س لتوفري امل�ساحة

اكت�شاف بقايا ثعبان طوله  13مرتا عمرها  60مليون �سنة
بقايا �أكرب ثعبان يف العامل ويبلغ طول الثعبان
''تيتانوبو'  13مرت ًا ( 42قدم ًا) اي ما يقرب من طول
حافلة ،وكان يعي�ش يف الغابات املطرية �شمال
�رشق كولومبيا قبل ما بني � 85إىل  60مليون
�سنة.
ويقول الباحثون �إن عر�ض تيتانوبو يقارب
حجم الإن�سان يف منطقة �أعلى الوركني ،بينما
قدرو وزنه ب�أكرث من طن.
يذكر �أن �أطول الثعابني املعروفة حتى الآن
يبلغ طولها حوايل ع�رشة �أمتار ،بينما يبلغ وزن
�أ�ضخمها  250كيلوجرام.
ويرجح الربوف�سري ديفيد بويل من جامعة انديانا يف الواليات املتحدة و�أحد امل�شاركني يف
البحث �أن يكون تيتانوبو قد عا�ش معظم حياته يف املاء مثل �أفعى '�أناكوندا''.

ً
ال�شرطة تطارد رجال ي�صفع املارة �إذا عط�سوا يف الطريق العام

تطارد �رشطة مقاطعة
"كمربيا" يف �إجنلرتا ،رج ًال
يف منت�صف العمر ،بعدما
�صفع �سيدتني عط�ستا يف
الطريق العام.
�صفع الرجل امر�أة
حني عط�ست يف مدينة
" كاراليل" ،ويف اليوم
التايل قام ب�صفع عجوز
عاما ،بعدما عط�ست يف الطريق العام ،ويعتقد ال�ضباط ب�أن الواقعتني
�أخرى تبلغ من العمر ً 82
مت�صلتان ،و�أن من ارتكبهما هو ال�شخ�ص ذاته.
وطلبت ال�رشطة من الأفراد االت�صال بها� ،إذا كان لديهم �أي معلومات عن هذا ال�شخ�ص
املجهول.

يف واقعة غريبة من نوعها ،طلبت �إحدى موظفات ال�سكة احلديد ،يف قطار مدينة
"با�سينج�ستوك" مبقاطعة "هامب�شاير" الربيطانية� ،أن يجل�س الركاب النحفاء فقط على
املقاعد الثالثة املتاحة.
بينما علق �آخر ب�أن الأمر مثري لال�شمئزاز.
وعلقت �إدارة ال�سكة احلديد ،ب�أن الأمر كان ُيق�صد به املزاح ،و�أن معظم الركاب قد تعاملوا
معه على �أنه تعليق هزيل ،واعتذرت عن الواقعة.
ازدحاما ،و�أنهم يقدرون �أن م�ساحات
و�أ�ضاف املتحدث �أنهم يديرون واحدة من �أكرث اخلطوط
ً
بع�ض القطارات حمدودة ،لذلك فهم يعملون على توفري قطارات جديدة وعربات �إ�ضافية،
با�ستثمار يبلغ قيمته  250مليون جنيه �أ�سرتليني.

العثور على حفرة نيزك عر�ضها  400كيلومرت فى �أ�سرتاليا

�أكرث � 10شعوب بدانة يف العامل

تقريرا
ن�رش موقع جلوبال بو�ست الأمريكي
ً
م�صورا عن �أكرث � 10شعوب يف العامل بدانة،
ً
م�ستن ًدا �إىل درا�سة ن�رشتها جملة الن�سيت الطبية،
حيث ارتفعت �أعداد الذين يعانون من البدانة على
عاما املا�ضية ،وقفز عددهم من 857
مدار الثالثني ً
مليون �شخ�ص يف عام � 1980إىل مليارين اثنني عام  ،2013وهو ما يقرب من ثلث �سكان العامل ،وجاء
التقرير على النحو التايل:
ت�صدرت الواليات املتحدة الأمريكية قائمة الدرا�سة� ،إذ يبلغ عدد الذين يعانون من البدانة بها 78
مليونا ،بن�سبة  33%من ال�سكان البالغني.
وجاءت ال�صني يف املركز الثاين ،حيث يبلغ عدد الذين يعانون من البدانة  46مليون ن�سمة ،بن�سبة
 4,4%من البالغني.
بينما جاءت الهند يف املركز الثالث ،بواقع  30مليون �شخ�ص يعانون من البدانة ،بن�سبة 3,8%
من ال�سكان البالغني.
واحتلت رو�سيا املركز الرابع بواقع  28مليون �شخ�ص يعانون من البدانة ،حيث تبلغ ن�سبتهم
 24,1%من ال�سكان البالغني.
هذا وقد جاءت الربازيل يف املركز اخلام�س ،حيث يبلغ عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون من البدانة 22
مليونا ،بن�سبة  16,2%من البالغني.
بينما �أتت املك�سيك يف املركز ال�ساد�س ،بواقع  20مليون �شخ�ص يعانون من البدانة ،ي�شكلون ن�سبة
 26,9%من البالغني.
وجاءت م�رص يف املركز ال�سابع� ،إذ بلغ عدد ال�سكان الذين يعانون من البدانة فيها  18مليون
�شخ�ص ،بن�سبة  % 35,9من البالغني.
وبلغ عدد ال�سكان الذين يعانون من البدانة يف �أملانيا  18مليون �شخ�ص ،بن�سبة  ،24,3%وقد
جاءت يف املركز الثامن وفقا للدرا�سة.
بينما احتلت باك�ستان املركز التا�سع ،بو�صول عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون من البدانة �إىل 14
مليونا ،بن�سبة  13,6%من البالغني.
وكان املركز العا�رش من ن�صيب �إندوني�سيا ،التي بلغ عدد ال�سكان الذين يعانون فيها من البدانة �إىل
 11مليونا ،بن�سبة  6,8%من الأ�شخا�ص البالغني.

�أعلن علماء �أنه مت العثور على حفرة نيزك قدمية ،عر�ضها  400كيلومرت فى و�سط
�أ�سرتاليا.
وقد ان�شطر النيزك �إىل قطعتني قبل فرتة ق�صرية من ا�صطدامه بالأر�ض ،بح�سب ما قاله
اندريو جليك�سون من جامعة �أ�سرتاليا الوطنية ،الذى قاد البحث الذى مت ن�رشه فى �صحيفة
تيكتونوفيزيك�س.
وقال جليك�سون " هناك قبتان كبريتان عميقتان فى الق�رشة الأر�ضية ،ت�شكلتا ب�سبب ارتداد
الق�رشة الأر�ضية بعد وقوع الت�صادم الكبري ،وخروج ال�صخور من باطن الأر�ض".
وي�شار �إىل �أن الكويكبان رمبا كان عر�ضهما �أكرث من  10كيلومرتات ،وقد ا�صطدمتا مبنطقة
يطلق عليها "واربورتون بيزين" بالقرب من احلدود مع �ساوث ا�سرتاليا وكوينزالند والأرا�ضى
ال�شمالية.
وقال جليك�سون لوكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ)� ،إن النيزك ا�صطدم بالأر�ض منذ فرتة
طويلة للغاية لدرجة �أن احلفرة غطتها روا�سب على م�سافة �أكرث من كيلومرتين ،ومل تظهر
لها �أى داللة على �سطح الأر�ض .ومل ميكن ك�شف الت�صادم �إال عن طريق احلفر مل�سافة
كيلومرتين حتت الق�رشة الأر�ضية للعثور على �آثار ال�صخور التى حتولت لزجاج ب�سبب
احلرارة ال�شديدة.
ويرتاوح عمر ال�صخور املحيطة ما بني  300مليون و 600مليون �سنة ،لكن جليك�سون قال
�إن هناك احتماال ب�أن يكون الت�صادم قد حدث قبل ذلك بكثري.
وفى ذلك الوقت كانت القارة الأ�سرتالية جزءا من القارة اجلنوبية الوحيدة ال�شا�سعة على
الأر�ض والتى كانت تدعى "جوندوانا".
و�أ�ضاف جليك�سون �أنه يحتمل �أن يكون الت�صادم قد ت�سبب فى �إبادة عاملية للمخلوقات فى
ذلك الوقت ،ومن املمكن �أن يكون قد لعب دورا مهما فى تطور الكرة الأر�ضية.
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م�ؤ�س�سة دباروا لإعداد وجتهيز غذاء احليوانات تخطو خطوات حثيثة لتنمية الرثوة احليوانية
قمنا ب�إجراء احلوار مع ال�سيد /تخلو قربي هيوت املدير العام مل�ؤ�س�سة �إعداد وجتهيز غذاء
احليوانات مبديرية دباروا ،والذي تخ�ص�ص يف جمال تربية احليوانات بكلية املايو االثيوبية
بدرجة البكالريو�س  ،وخا�صة علوم غذاء احليوانات ،وبعدما �أكمل تخلو درا�سته رجع اىل وطنه
بعيد اال�ستقالل بالعام 1992م ،وقبل عودته كان يعمل بجنوب �شرق �أ�سيا ،وبفرتة اال�ستقالل
كان متواجد ًا بجمهورية اليمن وبعد مرور عام من �إ�ستقالل بالده عاد اليها ،وقد كانت عالقته
بوزارة الزراعة عالقة وطيدة ومتوا�صلة معهم ،وقد قام بتقدمي طلبه ورغبته للعمل ،فعمل مع
وزارة الزراعة كخبري ملنتجات البان البقر لالقليم االو�سط وذلك ملدة � 7سنوات ون�صف ،و�أُثناء
هذه الفرتة كان من املفرت�ض منه الرجوع اىل هوالندا التي كانت حمل �إقامته ومعي�شته التي قدم
منها ،ولتفهمه بحاجة بالدة املا�سة خلرباته وجتاربه وعلومه ،قرر املكوث ببلده اجلديدة ،وقدم
بطلبه للحكومة لت�شييد م�شروعه لالعداد وجتهيز غذاء احليوانات ،وبعد النظر مل�شروعه مت
ال�سماح له بالت�شييد ،وقد بد�أ العمل االنتاجي ب�شكل ر�سمي بالعام 2001م مبديرية دباروا ،التي
تعترب بلده االم ويتواجد فيها كافة ا�سرته ،وتقوم امل�ؤ�س�سة بتوزيع منتجاتها بكافة �أرجاء �إرتريا،
وي�ستفيد منها ب�شكل �أ�سا�سي املزراعني الذين يقومون برتبية االبقار والدواجن ،ومبا �أن هذه
امل�ؤ�س�سة متخ�ص�صة ب�إعداد كافة االغذية ملختلف �أنواع احليوانات وبح�سب ما يحتاجه املزارعني،
فهي على �إ�ستعداد تام لتجهيز ما يطلبه العمالء واملزارعني ،ننقلكم اىل حماور احلديث معه-:

�إعداد /عربي حممد قيتا
عد�سة� /أمار�ش زقاي
ال�سيد /تخلو هال حدثتنا عن طبيعة العمل
وماهي املواد اال�سا�سية من الأغذية التي
ت�ستخدمونها ؟
من جانبنا نحن ومبا �أن
مهمتنا تكمن ب�إعداد وجتهيز
غذاء احليوانات ،فيمكننا جتهيز
هذا الغذاء بال�صفة التي يطلبها
املزارع ،ف�إذا طلب منا جتهيز
غذاء الدواجن اخلا�صة باللحوم،
ميكننا جتهيز ذلك الغذاء اخلا�ص،
واذا طلب للدواجن التي تلد البي�ض
اي�ضا كذلك ،او اخلا�ص بالكتاكيت،
يف حال كان الطلب النتاج االلبان
ف�إنها ذات كيفية خا�صة ،اي�ضا اذا
كان الطلب خا�ص بت�سمني البقر فهو
على هيئة و�أ�سلوب معني ،ويف هذه
الآونه يتم الرتكيز على خلطة �إنتاج
االلبان ،والثالثة �أنواع من االغذية
اخلا�صة بالدواجن النتاج البي�ض
ولت�سمني الدواجن وللكتاكيت ،واذا
طلب منا ب�شكل �إ�ضايف جتهيز غذاء
خا�ص باالرانب ،النه يتوفر لدينا
املعلومات الالزمة لذلك ،باال�ضافة
اىل املعادلة اخلا�صة بذلك،
وتتوفر لدينا املواد اال�سا�سية
لذلك ،وب�شكل موجز ف�إن عملنا
يرتكز على عملية اخللط للمكونات
الغذائية ب�شكل دقيق ومركز ،ويكون
همنا االول هو تقدمي الغذاء ب�أ�سعار
زهيدة بقدر االمكان ،وبالرغم من
�أن الغالل متوفرة ب�أ�سعار باهظة
ونقوم بتجهيز الغذاء ب�أ�سعار
وتتكون
للمزارعني،
منا�سبة
املكونات من الذرة والذرة ال�شامية
والعلف ،وبقايا طحني الغالل
التي نح�رضها من مطاحن الدقيق،
وامللح ،وهناك فيتامينات مميزة
نقوم بخلطها بغذاء الدواجن ،لذا
فنحن نقوم بتجهيز الغذاء بح�سب
طلبات العمالء واملزارعني ،ونقييم
�أعمالنا بالكنتال بالتعامل مع كل
املدخالت واملخرجات ،ويف هذا

ال�سيد /تخلو قربي هيوت
اليوم اذا كانت هناك حمولة من
العلف قادمة الينا يتم او ً
ال بعد
�إنزالها القيام بوزنها ومعرفة
ثقلها ،وهناك �شخ�ص متخ�ص�ص
يف ذلك العمل وله ملفاته اخلا�صة
به وهناك خمازن خا�صة بذلك،
لذا فهناك مواد �أولية من الغذاء
تدخل اىل م�ؤ�س�ستنا ويتم خلطها
وجتهيزها بكمية حمددة معينة،
ويتم �إنتاج الغذاء املطلوب وتقدميه
للعمالء ،وبداخل امل�ؤ�س�سة يوجد
لدينا موقعني النتاج غذاء
احليوانات وتتوفر لدينا �آلتني
من الطواحني لذلك الغر�ض،
ف�إذا �إزدادت الطلبات ميكن العمل
بالآلتني من الطواحني ،والتي
ميكنها �أن تنتج اىل ما يعادل 400
كنتال باليوم الواحد ،ولكن االهم
هو ما الذي �أنتجته ،ف�إذا كان
االنتاج خا�ص بالبقر فهو يحتل
م�ساحة �أكرب ووقت �أكرث ،واذا كان
الغذاء خا�ص بالكتاكيت فاغلبه
يعتمد على الغالل ،وميكن �إعداد
كمية كبرية من الغذاء ،لذا فهو
يختلف بح�سب النوع ،ولدينا من
العمال واملوظفني ما يعادل 35
عامل ر�سمي ،ويقل ويزداد العدد
بح�سب العمل ،ومنهم عمال ال�شحن
والتفريغ والبالغني اىل  5عمال غري
ثابتني ،ومنهم اي�ضا ال�سائقني،
ولدينا موظفينا العاملني باملكتب

مبدينة �أ�سمرا ،ويف
هذه الآونه بلغ العدد
للعاملني
االجمايل
اىل  25عامل ،وذلك
نظر ًا لقلة الطلب،
وحتى خمازننا التي
بقلة
ت�شاهدونها
كميات الغالل والتي
كانت بالفرتة املا�ضية
ت�سع اىل حوايل  20الف
كنتال من الذرة ،ويف
هذه الآونه نحن ب�صدد
احلديث مع م�ؤ�س�سة
واملوا�شي
البذور
المدادنا
االرترية
بالكمية الالزمة من
الغالل.
فيما يتعلق بتجهيز هذه
الكميات الكبرية من الغالل
واالعالف هل حت�صلون عليها ب�شكل �أوفر
وب�أ�سعار منا�سبة؟
يف هذه الآونه تواجهنا بع�ض
امل�شكالت يف هذه امل�س�ألة،
وبالفرتة املا�ضية كانت االو�ضاع
جيدة ،فنقوم ب�رشائها من املزارع،
ومل تكن هناك اية م�شكلة بدفع املال
له ،ويف هذه الآونه �أ�صبح التعامل
عرب ال�شيك والتي �سيح�صل على مبلغ
� 5آف نقفة فقط من هذا املال املودع
بالبنك ،وهذا االمر ال يتقبلونه،
لذا فنحن م�ضطرون على التعامل
مع احلكومة فقط ،والتي لها ت�صور
خا�ص بهذه امل�س�ألة واملرتبط مع
برنامج ال�ضمان الغذائي ،وتقوم
م�ؤ�س�سة البذور واملوا�شي االرترية
ب�إعتماد هذا

ا ملجا ل
يتم
�أن
على
�إمدادنا بالغالل عربهم ،وحتى
هذه الكميات املتواجدة مبخازننا
�أخذناها منهم ،لذا ف�إن ذلك االمر
�سيكون مردوده �إيجابي و�ستكون
اال�سعار زهيدة ومنا�سبة للمزارعني
والعمالء ،ف�إذا كانت احلكومة تبيع
الذرة بح�ساب ما بني  10 – 8نقفات،
يقوم التجار ببيعه ب�سعر ي�صل اىل
 1800نقفة للكنتال الواحد ،واذا
مل تتوفر هذه الب�ضاعة اليوجد لنا
اي بديل عن ذلك ،والذي
�سي�ؤثربالغالء
بدوره
على امل�شرتي للبي�ض
وااللبان ،ففي هذا العام
تعر�ض �أغلب املزارعني
برتبية الدواجن و�إنتاج
البي�ض للخ�سائر جراء ذلك
الغالء ال�سعار الغالل.
هال �أطلعتنا على عمالئكم
الذين ي�ستفيدون من منتجاتكم
للعلف وغذاء الدواجن؟
�أريد اال�شارة اىل �أنه
بالفرتة املا�ضية كان
االقليم اجلنوبي يعتمد
علينا يف جتهيز غذاء
االبقار ،وكان املزارعني
ي�صطفون بكرثة �أمام
م�ؤ�س�ستنا الخذ الغذاء،

وبعد ذلك قامت جمعية مربي البقر
بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة خا�صة لتجهيز
الغذاء واالعالف ،وبعد ذلك �أ�صبحت
�أعداد احليوانات تقل مع قلة املال
من االبقار والدواجن ،ولكننا نعلم
متاما ً ب�أنه هناك �أوقات معينة يبد�أ
فيها املزارعون برتبية احليوانات
من حني لآخر ،وقد ي�أتي حني يكون
فيه قلة احليوانات باالقليم االو�سط
وتكرث وتزدهر ب�إقليم عن�سبا،
ون�ستطيع القول ب�أن عمالءنا
م�ستقرين ب�رشاء هذا الغذاء ،وكما
�أ�رشت ف�إننا نقوم بخدمة كافة
العمالء بكافة �أرجاء الوطن ،ولنا
عمالء ب�إقليم �شمال البحر االحمر
بقحتيالي ونقفة و�أفعبت ،و�إقليم
عن�سبا ب�شكل كلي يعتمدون على
منتجاتنا ،مبا فيها مدريات
ودعروتاي
حقات
وكرن ،باال�ضافة
ت�سنى
اىل
و با ر نتو ،
وكل ه�ؤالء
العمالء هم
يعملون حتت
ا جلمعيا ت
التي يرتبطون
ونقوم
بها،
ب�إي�صال منتجاتنا اىل
عمالءنا مبقراتهم ومنازلهم
بح�سب الطلب والتي يطالبنا بها
عمالءنا عرب االت�صال بنا.
كيف تقييم لنا منتجاتكم لغذاء احليوانات،
وكيف ي�صفها عمالءكم من حيث االنتاجية؟
لدينا حكمة نقتدي بها دائما،
وهي �أن العمالء هم امللوك ،ف�إذا
مل يكن عمالءنا �سعداء مبنتجاتنا
ف�إننا الميكننا النجاح بالعمل،
فنحن دوما ً نركز باجلودة الفائقة
مبنتجاتنا ،وقد تكون منتجاتنا
�أغلى من حيث ال�سعر باملقارنة مع
غرينا من امل�ؤ�س�سات ،وكما ذكرت
ف�إذا �أردت اجلودة البد من دفع املبلغ
املنا�سب لذلك ،والذي البد من جنى
ثماره عرب االنتاج الوفري ،ف�إذا زادت
ا�سعار الغذاء ونق�صت �أ�سعار االلبان
او البي�ض فبالت�أكيد �سيتعر�ض
املزارع للخ�سائر ،فالبد من �أن
تكون اال�سواق م�ستقرة ،والبد من
�أن تتح�صل م�ؤ�س�ساتنا وما �شباهها
على املواد االولية واال�سا�سية من
الغذاء واالعالف ب�أ�سعار زهيدة
ومنا�سبة ،وبدال من �رشاء الذرة
ب�سعر  1800نقفة ،فكان من االف�ضل
�أن تكون ب�سعر  800نقفة ،ويف هذه
الآونه قمنا بتخفي�ض �أ�سعار غذاء
احليوانات الن �أ�سعارها كانت باهظة
على املزارعني وهذا التخفي�ض يعترب
خ�سارة نتكبدها ،وقمنا بتخفي�ض

قيمة  400نقفة من الكنتال الواحد
لغذاء الدواجن ،وبقية  150نقفة
من الكنتال الواحد لغذاء االبقار،
ولدى وزارة الزراعة خمترب يتم فيه
�إختبار جودة املنتوجات والتي يتم
متابعت املنتجات لكافة امل�ؤ�س�سات
االنتاجية فيها.
ماهي احتياجاتكم ال�ضرورية التي
تطلبونها ب�شكل �أ�سا�سي من وزارة الزراعة ؟
ت�سعى وزارة الزراعة دوم ًا للتعاون
معنا ،ويف هذا املقام يف�ضل �أن
يكون �رشاء الغالل من املزارع ب�شكل
مبا�رش ،وذلك بكميات كبرية من
الغالل قد ترتاوح من 5000 – 1000
كنتال ،واذا مل يكن هذا العمل مبا� ً
رشا
ف�سيكون التجار بيننا مما �سي�ؤثر
بزيادة اال�سعار ،باال�ضافة اىل �إدارة
االموال البنكية احلالية ت�شكل اي�ض ًا
�إ�شكالية بالعمل ،ومن جانبنا نحن
فقد كنا نتعامل باالي�صاالت البنكية
" ال�شيك " منذ البداية ومل تكن هناك
�أي م�شكلة بالتعامل فيها ،وعلى هذا
اال�سا�س ف�إننا م�ضطرون للعمل مع
احلكومة فقط ،فالبد من �أن جتهز
لنا �إحتياجاتنا بهذا ال�صدد ،واذا
مل يتم �إعداد ذلك �سيتوقف العمل،
فامل�شكلة الآن تكمن بالتعامالت
البنكية احلالية وعدم تقبل التجار
لهذه االنظمة القانونية يف �إطار
العمل ،ونحن الآن نتحاور مع
م�ؤ�س�سة البذور واملوا�شي االرترية
لتجهيز كافة االحتياجات من الغالل
ونت�أمل بالوقت القريب العاجل
حلل هذه االزمة لنقوم ب�إنتاج غذاء
احليوانات مبختلف �أنواعها.
براجمكم امل�ستقبلية ؟
توجد لدينا وحدة مت بناء
اال�سا�س فيها ،وقد توقف بناءها
عندما توقفت �أعمال البناء ،ونطمح
تكملته فيما بعد ،وهناك حما�صيل
�إ�ضافية نطمح ب�إدخلها بالفرتة
القادمة خا�صة لالبقار ،والتي تفيد
يف عملية ه�ضم االع�شاب لديها ،و
تتكون من ال�سماد ال�صناعي ،وقد
بدانا هذا الربنامج ومل يعتد عليه
املزارعون ،ولدينا برامج لتجهيز
عذاء لالرانب ،باال�ضافة اىل جتهيز
غذاء الدواجن بدال من �أن تكون على
هيئة طحني ،تكون على هيئة ت�شبه
املكرونه ب�أحجام خمتلفة ،ف�إذا
تطورت بالدنا تكنولوجي ًا �سنقوم
ب�إدخال خمتلف االنواع من الغذاء
لهذه احليوانات ،ويعترب تخ�ص�صنا
وا�سعاً ،وبهذه اخلطوات التي تتبعها
احلكومة بت�شجيع كافة االعمال
للرثوة احليوانية ،باال�ستثمار
برتبية الدواجن ،واالرانب ،ف�إن ذلك
�سيكون جيد ًا بالن�سبة لنا اي�ضا.
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ً
ً
هذه هي اخلفايا ال�صحية التي يك�شفها لون ل�سانكم! �أطفال م�صريون يبتكرون �إن�سانا �آليا ي�صنع حلوى «غزل البنات»

يعترب الل�سان من الأع�ضاء الأ�سا�سية التي تلعب دور ًا
كبري ًا يف قدرة الإن�سان على التك ّلم وتناول الطعام.
ولكن ما قد ال تعرفونه هو �أن لون الل�سان قد يك�شف
�صحتكم.
الكثري عن ّ
ما هي اخلفايا ال�صحية التي يك�شفها لون ل�سانكم؟
 الل�سان الأ�صفر :قد يكون الل�سان الأ�صفر دلي ًال علىوجود ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي والكبد.
 الل�سان الأبي�ض :يكت�سب الل�سان اللون الأبي�ضلأ�سباب عدة ،منها اتباع نظام غذائي عايل الدهون �أو
احلار جد ًا .ولكن قد يكون �أي�ض ًا هذا اللون دلي ًال على
الإ�صابة مبر�ض القالع �أو "احلمو".
 الل�سان ال�شاحب� :إذا كان لون ل�سانكم وردي ًا �شاحب ًا ،فهذا قد ي�شري اىل نق�ص يف بع�ض العنا�رصالغذائية.
 الل�سان الأحمر :هذا اللون ميكن �أن يكون م�ؤ� ًرشا على نق�ص يف الفيتامني � B9أو .B12
 الل�سان الأ�سود :هذا اللون نادر جد ًا ولكنه يقرتن بعوامل خمتلفة مثل تناول امل�ضادات احليوية �أوالأدوية الأخرى ،التدخني والقهوة� ،أو �إ�ساءة ا�ستخدام غ�سول الفم.
 الل�سان اجلاف :هذه امل�شكلة ناجمة عن ا�ضطرابات يف فرز اللعاب ،كما �إنها قد تكون ناجمة عنمتالزمة � Gougerot-Sjögrenأو .sacoïdose

املرطبات املحالة مع الطعام لي�ست منع�شة كما نتخيل!
أمرا
�أ�صبح تناول امل�رشوبات املحالة بال�سكر � ً
خ�صو�صا �أن الوجبات التي
بديه ًيا مع كل وجبة
ً
ت�شمل هذه املرطبات يف املطاعم تكون �أرخ�ص� ،إال
�أنها تكون م�سببة لل�سمنة و�أمرا�ض القلب وال�سكري
وجتعل املرء ال يكف عن الطعام رغم �شعوره
باالنتفاخ.
تقول مديرية الزراعة الأمريكية �إن تناول
املرطبات املحالة �أثناء الأكل يقلل ا�ستهالك الدهون
يف اجل�سم من جهة ،ويزيد ال�شهية جتاه هذه الدهون
من جهة ثانية.
ميكن �أن نعترب العواقب اجلانبية لتناول املرطبات
مع الطعام ،التي تو�صلت �إليها مديرية الزراعة
الأمريكية (US Department of Agriculture
 ،(USDAنتائج "ثقيلة" ،لأنها تتحدث عن زيادة
وزن اجل�سم مرتني بفعل هذه العادة ال�شائعة.
�رشاهة رغم ال�شبع
فالعادة يف خمتلف املطاعم ،من ماكدونالد �إىل
برغر كينغ� ،أن يكون املرطب مع وجبة الطعام
امل�شحونة بال�سعرات احلرارية والدهون� ،أرخ�ص
من وجبات الطعام وحدها .وهذا يدفع املواطن
ب�شكل طبيعي �إىل اختيار العر�ض الأول املغري
املليء بقنابل الكولي�سرتول.
تظهر درا�سة �أجرتها الباحثة �شانون كا�سرب�سون
�أن �رشب الليمونا�ضة والكوال وال�سربايت وغريها،
والتي حتتوي على كميات من ال�سكر ،تكبح قدرة
اجل�سم على ا�ستهالك ال�شحوم املخزنة يف اجل�سم،
كما �إنها تزيد ال�شهية �إىل مزيد من ال�شحوم .وتقول
كا�سرب�سون �إن الإن�سان ي�شعر بال�شبع وهو يتناول
ّ
يكف عن الأكل مع
املرطبات مع الطعام ،لكنه ال
ذلك.
وحتذر الدرا�سة من الإكثار من تناول املرطبات
املحالة مع الطعام يف ف�صل ال�صيف ،لأن املرطب
الذي يفرت�ض �أن يقلل العط�ش يزيد من الرغبة يف
الطعام الد�سم .كما حتذر � ً
أي�ضا من خماطر زيادة
الوزن و�أمرا�ض القلب وال�سكري ،ب�سبب هذه العادة،
وخ�صو�صا بالن�سبة �إىل من لديهم تاريخ عائلي
ً
يجعلهم �أكرث عر�ضة من غريهم لهذه الأمرا�ض.
وقد �ساهم يف الدرا�سة التي �أجرتها كا�سرب�سون
متطوعا من اجلن�سني ،وا�ستخدمت
وفريق عملها 24
ً
كالورمييرت الغرفة  RoomCaloremeterلقيا�س
ن�شاط عملية اال�ستقالب يف �أج�سادهم .وت�ستخدم
طريقة الكالورمييرت �أجهزة ا�ست�شعار لقيا�س مكونات
الغازات التي يطلقها املتطوعون مع �أنفا�سهم،
كما تقي�س حركتهم ،وتطرح اخلط البياين لعملية
اال�ستقالب.
وظهر من النتائج �أن املرطبات مل تثبت ح�ضورها
ب�سبب خمزونها ال�سكري الكبري ،و�إمنا �أثبتت
ح�ضورها يف عملية اله�ضم � ً
أي�ضا.وثبت بالأرقام �أن
املرطبات قللت قدرة اجل�سم على ا�ستهالك الدهون
بن�سبة  .8%فا�ستهلكت �أج�ساد الذين تناولوا
املرطبات مع وجبة الطعام من وزن  15غم بروتني
نحو 7غرامات من الدهون �أقل من غريهم.
وقلت �أج�ساد قدرات الفئة نف�سها من املتطوعني،
التي تناولت املرطبات مع الطعام ذي ن�سبة 30%
غراما �أقل من جمموعة املتطوعني،
بروتني ،بنحو 12
ً
الذين مل ي�رشبوا املرطبات مع الطعام.
وكانت النتيجة املفاجئة الثانية ،بح�سب
كا�سرب�سون ،هي �أن املتطوعني الذي تناولوا

مع
املرطبات
الطعام �أح�سوا
بنهم �أكرب �إىل املزيد
من الطعام الدهني.
وعمل مزيج الطعام
بالربوتني
الغني
واملرطبات ال�سكرية على رفع �شهيتهم �إىل مزيد من
الدهون وامللح� ،أي �إىل املزيد من املواد التي ت�سبب
البدانة و�أمرا�ض القلب والدورة الدموية.
اً
دليل جدي ًدا
واعترب فريق العماء نتائج الدرا�سة
على �أن تناول املرطبات املحالة مع وجبات الغذاء
التعر�ض للبدانة
الغنية بالربوتني تزيد خماطر
ّ
وتخزين ال�شحوم يف اجل�سم والأمرا�ض اخلطرية
الأخرى التي متتد بني ال�سكري و�أمرا�ض القلب.
جديرا بالذكر ان ال�سكر وامللح والأحما�ض
الدهنية امل�شبعة ميكن �أن تكون امل�س�ؤولة عن ثالثة
�أرباع حاالت املوت عند الإن�سان يف خمتلف بقاع
العامل عام  .2020وهذه حالة �سيئة ميكن �أن تتفاقم
�أكرث ما مل يلتزم الإن�سان بقواعد التغذية ال�صحية،
بح�سب تقدير منظمة ال�صحة العاملية التي ن�رشت
هذه الدرا�سة يف العا�صمة ال�سوي�رسية جنيف.
ترى الدرا�سة الدولية �أن عوامل املجازفة الناجمة
من التغذية �ستلعب الدور الرئي�س يف بناء حياة
و�صحة �إن�سان امل�ستقبل .ويدعو خرباء التغذية
على هذا الأ�سا�س ،وبهدف جتنب الإ�صابة بالأمرا�ض
املزمنة� ،إىل تغيري عادات احلياة والتغذية عن
طريق تناول �أقل ما ميكن من امللح وال�سكريات
والأحما�ض الدهنية امل�شبعة ،وتعاطي �أكرث ما ميكن
من الفواكه واخل�رض الطازجة �إ�ضافة �إىل �ساعة من
احلركات الريا�ضية الب�سيطة يوم ًيا.
اً
ف�ضل عن ذلك ،ن�صح خرباء الأمم املتحدة ب�رضورة
تقلي�ص ح�صة ال�سكر والأحما�ض الدهنية امل�شبعة يف
الطعام ب�شكل حا�سم .هذا مع �رضورة تقلي�ص ال�سكر
امل�أخوذ عن طريق املرطبات والأغذية اجلاهزة �إىل
�أقل من  10%من الطعام اليومي.

�صممت جمموعة من �صغار املخرتعني
يف م�رص �إن�سانا �آليا (روبوت) قادرا
على عمل حلوى غزل البنات ب�شكل �آيل.
ويت�ألف الفريق من جمموعة من الأطفال
ويطلق عليه «بيج هريو  »6وفاز بعدة
جوائز يف جمال �صناعة الروبوتات
والقى �أحدث اخرتاعاتهم ا�ستح�سان
املحكمني يف املناف�سات وامل�ستخدمني
على حد �سواء.
وا�ستلهم م�ؤ�س�س الفريق ح�سام زايد
فكرة �إن�شاء املجموعة قبل ثالث �سنوات بعدما �أظهر ابنه ال�صغري �شغفا بالروبوتات.
ويت�ألف الفريق الآن من �أربعة من تالميذ املدار�س بينهم جنل زايد وهو مربمج وم�صمم ميكانيكي
وم�صمم �إلكرتونيات ومن�سق ت�صاميم .ويجتمع الفريق ثالثة �أيام يف الأ�سبوع بعد املدر�سة ل�صنع
الروبوتات وتعلم كل �شيء من الربجمة حتى الت�صميم امليكانيكي .وقال زايد ان �أحدث اخرتاعاتهم
تولد من فكرة �صناعة روبوت ب�إمكانه القيام ب�أعمال الطهي ب�شكل م�ستقل.

عدد امل�صابني باخلرف يف الوقت احلايل بلغ  47مليونا
ميكن وقاية حالة من بني كل ثالث حاالت
تُ �صاب باخلرف �إذا اهتم النا�س ب�صحة
الدماغ يف جميع مراحل العمر،
ح�سبما تو�صلت درا�سة
دولية نُ �رشت نتائجها
يف دورية "الن�ست"
الطبية.
وحددت الدرا�سة
ت�سعة خماطر رئي�سية،
من بينها �ضعف التعليم
وفقدان ال�سمع والتدخني
واخلمول البدين.
وتعر�ض نتائج الدرا�سة يف امل�ؤمتر
الدويل جلمعية �ألزهامير يف لندن.
وبحلول  ،2050يتوقع �أن ي�صل عدد امل�صابني
باخلرف يف �أنحاء العامل قرابة  131مليون
�شخ�ص.
وت�شري تقريرات �إىل �أن عدد امل�صابني يف
الوقت احلايل بلغ  47مليونا.
وت�ساهم عوامل اخلطر الت�سعة ،التي و�صفتها
الدرا�سة ب�أنها عوامل ميكن تغيريها ،بنحو
 35يف املئة من حاالت الإ�صابة ،بينما ت�ساهم
خماطر اخلرف الأخرى التي يعتقد ب�أنه ال ميكن
تعديلها بنحو  65يف املئة من احلاالت.
وقالت كبرية معدي الدرا�سة ،جيل
ليفينغ�ستون ،من جامعة كوليدج لندن" :على
الرغم من �أن اخلرف ي�شخ�ص يف مراحل العمر
املت�أخرة ،عادة ما تبد�أ التغريات التي حتدث
بالدماغ يف التطور".
و�أ�ضافت" :اتخاذ الإجراءات الالزمة الآن
�سيح�سن بدرجة كبرية حياة املر�ضى امل�صابني

ُ
ِّ
املحليات ال�صناعية ت�شكل خطرا على ال�صحة

ر�أت درا�سة علمية حديثة ان املحليات ال�صناعية تت�سبب مب�شكالت يف القلب و�ضغط الدم لدى
ا�ستخدامها على املدى الطويل
ُ
بامل َحليات ال�صناعية ،على املدى
تو�صل علماء كنديون �إىل �أن ا�ستهالك بدائل ال�سكر� ،أو ما يعرف
الطويل له عواقب �سلبية على حالة الإن�سان ال�صحية .وحول هذا املو�ضوع نقل موقع EurekAlert
عن خرباء �صحة كنديون قولهم" :يفرط الكثريون يف تعاطي تلك املواد غري �آبهني بالآثار التي قد
تخلفها على �أج�سامهم .والكت�شاف ت�أثريات تلك املحليات على ال�صحة؛ قمنا يف ال�سنوات الع�رش
الأخرية ب�أكرث من  37درا�سة �شملت نحو � 400ألف �شخ�ص ،راجعنا خاللها �سجالتهم الطبية،
وطرحنا عليهم الكثري من الأ�سئلة حول عاداتهم الغذائية .لقد تبني �أن للمحليات ال�صناعية� ،أو
ما يعرف ببدائل ال�سكر ،ت�أثري على تقليل ا�ستهالك ال�سكريات عند ا�ستخدامها على املدى الق�صري،
�أما على املدى الطويل ،ف�إنها ترتك �آثارا �سلبية على احلالة ال�صحية للج�سم ،وتت�سبب مب�شكالت يف
القلب و�ضغط الدم ،وحتى �أنها ت�ؤدي �إىل ارتفاع معدالت ال�سمنة".
و�أ�ضافوا �أن "هناك العديد من الدرا�سات التي �أجريت على احليوانات املخربية ،والتي �أثبتت �أن
ا�ستهالك تلك املواد لفرتات طويلة ي�ؤدي �إىل فقدان اجلهاز الع�صبي ال�ست�شعار املذاق احللو وحتديد
حاجة اجل�سم لل�سكر ،الأمر الذي يدفع اجل�سم �إىل ال�شعور الدائم باحلاجة �إىل ال�سكر والكربوهيدرات،
والتي ي�ؤدي الإفراط يف تناولها �إىل الإ�صابة بال�سمنة وم�شكالت يف القلب ،وعدد من الأع�ضاء احليوية
الهامة يف اجل�سم".
و�أو�ضحوا �أنهم م�ستمرون بالدرا�سات ملعرفة �آلية الت�أثري الدقيق لتلك املواد على اجل�سم ،وتفادي
�أخطارها يف امل�ستقبل

باخلرف و�أ�رسهم ،و�إذا حتقق ذلك �سيتحول
م�ستقبل هذا املجتمع".
وي�شري التقرير ،الذي اعتمد
على �أبحاث  24خبريا
دوليا وجهودهم� ،إىل
�أن عوامل �أ�ساليب
احلياة ميكن �أن
ت�ضطلع بدور مهم
يف زيادة �أو انخفا�ض
خماطر �إ�صابة ال�شخ�ص
باخلرف ،فت�سع تغيريات
حياتية "ميكنها احلد من
الإ�صابة باخلرف".
وت�شعر �إيف لريد ،وهي من دمفري�س ،بالقلق
حيال مر�ض اخلرف نظرا لأن والدتها تعي�ش
بالإ�صابة به.
وقررت لريد �إدخال بع�ض التعديالت على
�أ�سلوب حياتها.
وقالت لريد�" :أتناول الأطعمة امل�صنعة
وال�رسيعة بدرجة مروعة ،و�أحاول العدول عن
هذه العادات".
و�أ�ضافت" :الآن� ،أ�رشب كميات من املاء كبرية
جدا �أكرث مما تعودت ،وال �أ�رشب القهوة قدر
الإمكان".
وتابعت�" :شعرت ب�أنني �أف�ضل �صحة ،و�أذكى
من الناحية الذهنية� .إنه �شيء �أريد بالفعل
اال�ستمرار فيه ،غري �أنه من ال�صعب اال�ستمرار
يف هذا امل�سار".
"تغيريات �إيجابية"
وي�شري الفريق الطبي �إىل �أن الإخفاق يف �إكمال
الدار�سة الثانوية كان ميثل عامل خطر كبريا،
و�أن الذين وا�صلوا التعلم على مدى مراحل
حياتهم كانوا �أكرث قدرة على بناء مزيد من
االحتياطات الذهنية.
ويقول الفريق �إن عامل فقدان الب�رص يف
منت�صف العمر ميثل عامل خطر كبريا �أي�ضا� ،إذ
ميكن لفقدان الب�رص �أن يحرم النا�س من بيئة
غنية من الناحية الإدراكية وميكن �أن ي�ؤدي
�إىل عزلة اجتماعية واكتئاب ،وهما من عوامل
اخلطر الأخرى للمر�ض اخلرف التي ميكن
تعديلها.
كما يبعث التقرير الطبي بر�سالة مهمة مفادها
�أن ما هو مفيد للقلب مفيد للدماغ.
وي�شري �إىل �أن عدم التدخني وممار�سة الريا�ضة
واحلفاظ على وزن اجل�سم مثاليا وعالج ارتفاع
�ضغط الدم وال�سكري كلها عوامل ميكنها �أن حتد
من خماطر الإ�صابة باخلرف �إ�ضافة �إىل �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية وال�رسطان.
ويقول الباحثون �إنهم ال ميتلكون �أدلة كافية
تدرج عوامل احليمات الغذائيى الغذائية
�أو تناول الكحول �ضمن ا�ستنتاجاتهم لكنهم
يعتقدون ب�أنها عوامل مهمة للغاية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�شبابيات

يف حوار مع م�س�ؤول فرع الإحتاد الوطني ل�شباب و طلبة �إرتريا ب�إقليم عن�سبا

ال�شباب هم عُ َّدة الأمم وثروتها وقادتها
...هم مقيا�س تقدم الأمم وازدهارها،
ومعيار رقيها وانحطاطها ،وعليه ف�إن جل
اهتمام احلكومات وامل�ؤ�س�سات يف هذه الآونة
من�صب على ت�أهيل وتدريب هذه ال�شريحة
املهمة حتى تقوم بواجبها على �أكمل وجه ،
و�إدراك ًا لهذه احلقائق فقد ظل واليزال
االحتاد الوطني ل�شباب و طلبة �إرتريا ي�ضع
خطط فاعلة لرفع القدرات ال�شبابية من خالل
تنظيم الدورات الت�أهيلية بني احلني والآخر
 ،للتعرف على �أن�شطة فرع االحتاد الوطني
ب�إقليم عن�سبا يف جمال تدريب وتاهيل ال�شباب
كنا قد اجرينا احلوار التايل مع ال�شاب ازازي
برخت�آب م�س�ؤول مكتب فرع الإحتاد الوطني
ل�شباب و طلبة �إرتريا يف اقليم عن�سبا ليطلعنا
على الدورات املهنية التي تقدم لل�شباب عامة
وخا�صة ال�شباب املحتاجني يف االقليم  ,فاىل
م�ضابط احلوار -:

حاوره/

قا�سم �أحمد

يف البدء نرجو ان تطلعنا على الدورات التاهيليةالتي ينظمها فرع الإحتاد ب�إقليم عن�سبا؟
اوال يقوم االحتاد الوطني لل�شباب ب�صفة
عامة بتنظيم خمتلف االن�شطة املوجهة اىل
ال�شباب ،ومن اهم تلك االن�شطة تنظيم
الدورات املهنية لل�شباب ،والتي تهدف
اىل فتح فر�ص عمل وا�سعة لهم  ،لي�ساهموا
بفعالية يف حت�سني م�ستوياتهم املعي�شية
وزيادة االنتاجية العامة ،حيث جتري
االن�شطة التدريبية بالإقليم يف نطاقني
هما � :أو ًال :زيادة قدرات ال�شباب والطالب
يف نف�س املهن التي كانو يعملون فيها
م�سبقا ويريدون تطوريها  ،على �سبيل
املثال اعطاء الطالب او ال�شاب الذي
يوجد يف العمل املهني درو�سا تعزز من
معارفه املهنية كاحلا�سوب وعلم اللغات
والت�صوير املتحرك وغريها من املهن.
ثاني ُا :ت�أهيل ال�شباب املحتاجني
الذين ال تتوفر لديهم فر�ص العمل وكذلك
الإناث العامالت يف الرعاية اال�رسية،و
يهدف هذا الربنامج اىل فتح فر�ص عمل
لهم عرب تلقي الدعم الكامل من االحتاد
الوطني ل�شباب وطلبة ارتريا ،وقد ان�ش�أت
جلنة تتكون من احتاد ال�شباب وال�رشكاء
كاجلبهة ومدراء املديريات وال�ضواحي
وغريهم للقيام بعدد من املهام التي
تبد�أ من التعرف امل�سبق على ال�شباب
املحتاجني والعمل على تدريبهم على
املهن التي يرغبون فيها  ،والغر�ض من
ذلك هو خلق بيئة مالئمة له�ؤالءال�شباب
لالعتماد على انف�سهم واعالة ا�رسهم
 ،حيث قدمنا العديد من الدورات
املهنية حتى الآن وف يف خمتلف
املجاالت املهنية  ,ففي العام
 2015قدمنا دورات ت�أهيلية حلوايل
� 180شابا حمتاجا  ،والتزال هذه
الدورات متوا�صلة حتى الآن حيث
ان�ضم اىل التدريب يف العام 2016
اكرث من � 221شابا ،علما بان
التاهيل املقدم ي�شتمل على ت�صفيف
ال�شعر واحلدادة والنجارة وتربية
النحل وتعلم مبادئ احلا�سوب
والت�صوير الفوتوغرايف واملتحرك،
و�إدخال خدمة الكهرباء و�صيانة
م�ضخات املياه وغريها من املهن ،
حيث تنظم هذه الدورات املهنية
يف املناطق التي ميكن لل�شباب ان
ي�ستفيدوا منها على اكمل وجه ،
على �سبيل املثال عندما نقدم دورة

جهودنا متوا�صلة من اجل ت�أهيل وتدريب املزيد من ال�شباب لتمكينهم من احل�صول على فر�ص العمل وحت�سني م�ستوياتهم املعي�شية

�أدعو ال�شباب للإ�ستفادة من فر�ص التاهيل والتدريب التي يتيحها الإحتاد بالتعاون مع ال�شركاء
حول تربية النحل ،نحر�ص على تنظيمها
يف املناطق املالئمة التي تتوافر فيها
�أ�رساب النحل وتكرث فيها اال�شجار
والزهور.
كما قدمنا خالل العام املا�ضي دورة
مهنية يف جمال �صيانة م�ضخات املياه يف
مديريتي حملمالو وعيالبرعد ،ال�سيما
وان هاتان املنطقتان م�شهورتان بكرثة
الب�ساتني ،ورغم هذا كله ال تتوفر فيها
الكوادر الفنية التي تقوم ب�صيانة تلك
امل�ضخات ونتمنى هذا العام ان يكون
لدينا كادر م�ؤهل يقوم بكل املهام
املوكلة اليه .
لقد كان ال�سكان ي�ضطرون يف املا�ضي
للذهاب اىل مدينة كرن ل�صيانة تلك
م�ضخات املياه  ،اال ان تاهيل ال�شباب
بتلك املهنة �ساهم كثريا يف افادة اجلميع
ا�صحاب الب�ساتني وكذلك
ال�سيما
ال�شباب.
لي�س هذا فح�سب فكما نعلم ان مدينتنا
مدينة كرن تتميز ب�صناعة الفخار،
وقد قمنا ب�إ�ستغالل هذه الفر�صة وقدمنا
دورة بالرتكيز على ال�شابات مبا يف ذلك
ال�صم ،واكت�شفنا من خالل تلك الدورة
اهمية �صناعة الفخار ،حيث مت �صيانة
مبنى خا�ص ل�صناعة الفخار مزود بجميع
م�ستلزمات تلك املهنة ب�إنفاق حوايل
ملويني نقفة ،كما و�ضعنا برامج كبرية
وخمتلفة لتطوير هذه ال�صناعة نظرا
الهميتها الكبرية.
ال�شباب هم م�صدر نه�ضة الأمم وبناء احل�ضارات

ال�سيما وانهم ميلكون طاقات هائلة ال ميكن اال�ستهانة
بها ،حيث تت�ضافر كل جهود املجتمع لت�أهيلهم و�صقل
جتاربهم  ,من هم ال�شركاء الذين تتعاملون معهم يف
هذا املجال؟
لدينا �رشكاء يتعاونون معنا يف اجناز
هذه املهام خا�صة يف الدورات املهنية
التي تتطلب الدعم املايل  ،نذكر منهم على
�سبيل املثال مدراء املديريات وال�ضواحي
ومكتب اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف املديريات ومكتب االحتاد
الوطني للمر�أة يف املديريات ،وكذلك
مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف
املديريات ،ويقوم االحتاد على ح�سب
قدراته بتقدمي الدعم الالزم بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة .
لي�س هذا فح�سب فهنالك دورات مهنية
تقدمها امل�ؤ�س�سات احلكومية لل�شباب
العاملني فيما يعرف بـ on job training
والتي جتري يف تلك امل�ؤ�س�سات نظريا
وتطبيقي ًا.
ماهي اجلهود التي تبذلونها بالتعاون مع �شركائكم
لتطوير الكفاءات املهنية لل�شباب املتدربني حديث ًا،
ال�سيما وان معظم الدورات املقدمة تركز على تعلم
املبادئ فقط؟
جهودنا متوا�صلة من اجل تطوير
ورفع م�ستوى كفاءة ال�شباب املتدربني
حديث ًا من فرتة لأخرى ،الن بع�ض
املهن تتطلب املواكبة لكونها تتجدد من
حني الخر ،مثل احلا�سوب الذي يتطلب
املتابعة با�ستمرار ،ونتيجة لذلك قمنا
بان�شاء مراكز ع�رصية وحديثة تقوم
بهذه املهام ،على �سبيل املثال ان�ش�أنا
مركز لتدري�س احلا�سوب يف مدينة كرن ،
تتوفر فيه كمبيوترات حديثة ومتطورة ،
وكذلك قمنا بجلب معدات حديثة ل�صناعة
الفخار ،باال�ضافة اىل �صيانة مركز
خا�ص ل�صناعة الفخار باكرث من مليوين
نقفة  ،باال�ضافة اىل جلب م�ستلزمات
ومعدات ع�رصية لرتبية النحل وغريها
من املعدات والأجهزة احلديثة.
كما قمنا بجلب مدر�سني اكفاء للتدريب
على هذه املعدات والأجهزة ،كما ن�سعى
العداد منهج خا�ص لدرا�سة املهن ،حيث
اننا ن�ؤمن بان ما نقوم به حتى االن رغم

ق�رص فرتة تلقي املهن ،اال انه يعترب
عمل جيد وناجح ،وب�شكل عام كما ا�سلفت
هنالك جهود مقدرة تبذل بالتعاون مع
ال�رشكاء العداد منهج خا�ص للتدريب
املهني على م�ستوى الوطن مبا ي�ضمن
االرتقاء بكفاءة الدورات املهنية .
كيف يتم التن�سيق بينكم وبني ال�شركاء الذين
يتعاونون معكم يف جمال تدريب و ت�أهيل ال�شباب
على خمتلف املهن؟
التن�سيق بيننا وبني ال�رشكاء على
االدارات املحلية
اوجه,خا�صة مع
واجلبهة واملر�أة والعمل والرعاية
االجتماعية,حيث نتعاون �سوي ًا يف
التعرف على ال�شباب الذين ي�ستحقون
التدريب والتاهيل وماهي املهن التي
تنا�سبهم ح�سب رغباتهم .
كما نقوم بالإعالن عرب خمتلف الو�سائل
عن الدورات التدريبية التي نود تنظيمها
لتبد�أ عملية الت�سجيل ويبد�أ التدريب يف
الزمن املحدد ،على ان تقوم اجلهات
املعنية مبتابعتها  ،ف�ض ًال عن تنظيم
لقاءات �شهرية لتقييم هذه الدورات مع
الدار�سني واللجنة املختارة ملتابعة �سري
العمل وجودته وكذلك مع املدر�سني،
الدراكنا بان ذلك ي�ساعد على اكت�ساب
التجارب واخلربات التي ت�ساهم بدورها
يف حت�سني م�ستوى التدريب املهني .
ومن املعلوم ب�أننا المننح ال�شهادة
للمتدرب اال بعد الت�أكد من اجتيازه
للإمتحان النهائي بنجاح,حيث ن�ضطر
احيان ًا لزيادة مدة الدورة ل�شهر او�شهرين
حتى نتيح الفر�صة للمتدربني احل�صول
على تاهيل جيد ميكنهم من الإنخراط يف
جمال العمل .
والي�سعني هنا اال ان ا�شيد باالباء
واللجان واملدر�سني والدار�سني وكذلك
امل�ؤ�س�سات يف اجناح الدورات املهنية .
ماهي اجلهود التي تبذلونها مل�ساعدة املتدربني
لتطبيق مادر�سوه على �أر�ض الواقع وكذلك حل
امل�شكالت التي ت�صادفهم يف احلياة العملية؟
نعم نقدم لهم الدعم منذ البداية  ،الننا
نعرف انهم يحتاجون اىل تقدمي الدعم
وامل�ساعدة منذ الوهلة االوىل  ،بداية
من التعرف على او�ضاعهم واحوالهم
االقت�صادية واالجتماعية قبل الدخول
اىل الدورات التدريبية ،حيث ي�أتي
بع�ضهم من املناطق البعيدة واالرياف،
كما يتم تنظيم الدورة بالتن�سيق معهم
ف�ضالًعن اجراء اللقاءات التقييمية
ال�شهرية ل�سري الدورات التدريبية
للتعرف على او�ضاعهم واحتياجاتهم،
كما ن�سعي جاهدين لإيجاد فر�ص عمل
للمتخرجني من الدورات املهنية �سواء
يف امل�ؤ�س�سات التي تدربوا فيها او
غريها وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية ال�سيما وان الهدف منهذه
الدورات هو توفري فر�ص العمل
للمتدربني ودفعهم المتالك م�ؤ�س�سات
خا�صة بهم يف امل�ستقبل ،وهذا يتطلب
منا تقدمي قرو�ض له�ؤالء املتدربني
لتحقيق الهدف املن�شود ،حيث �رشعنا
يف هذه االونة على تقدمي قرو�ض
بدون فوائد لكل متدرب ليبد�أ اعماال

ناجحة كل يف جماله  ،مع العلم بانه قد
مت ت�سجيل اكرث من مائة دار�س يف اقليم
عن�سبا لتلقي القرو�ض بالفوائد حيث مت
امل�صادقة علي طلباتهم  ،ون�أمل كي يبد�أ
اعطاء القرو�ض قريبا لال�شخا�ص الذين
ا�ستوفوا ال�رشوط.
وما اود ان ا�شري اليه هنا �إن الدورات
التي ننظمها التقت�رص فقط على الدورات
املهنية فقط بل ت�شتمل اي�ض ًا على دورات
اخرى ت�ساعدهم يف التعامل مع بيئتهم
وادارة م�ؤ�س�ساتهم م�ستقبال.
هل تقومون مبتابعة املتدربني الذين قاموا ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سات خا�صة بهم وماهو دوركم يف م�ساعدة من
يتعر�ضون لبع�ض العرثات يف ت�سيريم�ؤ�س�ساتهم
ال�صغرية كما ينبغي؟
بالفعل متابعتنا لهم م�ستمرة بال �إنقطاع
,عرب عناوينهم التي نتح�صل عليها اثناء
تواجدهم يف الدورة ،كما ان مكاتبنا
الفرعية يف املديريات تقوم بواجبها
يف هذا املجال ,لي�س هذا فح�سب فنحن
نحر�ص على تنظيم العديد من االن�شطة
الثقافية وعر�ض االفالم مل�ساعدة ال�شباب
املنخرطني يف ادراة �أن�شطتهم واعمالهم
الإقت�صادية و كذا توعيتهم للتعرف على
ميولهم وحتديد اهدافهم امل�ستقبلية.
هل املجتمع يدرك ما تقومون به من جهود لتنظيم
هذه الدورات املفيدة؟
بالتاكيد املجتمع يدرك االن�شطة التي
نقوم بها وكذا اهميتها حيث توجد
جلنة ا�صدقاء ال�شباب يف االقليم والتي
تعمل على حتديد اولويات ال�شباب يف
كافة املديريات �سواء يف جمال الدورات
التدريبية املطلوبة وكذا بناء املراكز
ال�شبابية وغريها من االحتياجات
ال�شبابية  ،كما توجد لدينا فروع ن�شطة
يف كل املديريات وكذا املدار�س الثانوية
تتعاون معنا يف �آداء ر�سالة الإحتاد
وحتقيق �أهدافه ,ومن جانبنا ظللنا وال
نزال ن�شارك يف خمتلف االجتماعات
التقييمة املنظمة عرب خمتلف اجلهات
احلكومية على م�ستوى االقليم ،كما نقوم
بحمالت توعية مكثفة يف او�ساط ال�شعب
ودورها
بان�شطةال�شباب
لتعريفهم
واهميتها  ،واداركا لذلك ي�شارك املجتمع
بفعالية يف بناء املراكز واملكتبات
العامة لرتبية وتوجيه وتعليم ابنائهم
,واملنا كبري يف ان ت�ستمر تلك اجلهود
حتى نحقق االهداف املرجوة الن هنالك
الكثري مماهو مطلوب منا وينبغي علينا
القيام به .
كلمة اخرية تود ان تقولها يف نهاية هذا اللقاء؟
اوال ا�شكركم على هذه املبادرة التي
�سلطتم فيها ال�ضوء على الدورات التدربية
التي ينظمها فرع الإحتاد ب�إقليم عن�سبا ،
كما ادعو ال�شباب لال�ستفادة من الفر�ص
املتاحة لهم يف هذا املجال ،وانا�شد يف
ذات ال�سياق اجلهات املعنية لتنظيم
زيارات مكثفة لل�شباب اىل املناطق
التنموية يف كافة ارجاء البالد من
�شمالها اىل جنوبها ومن �رشقها اىل
غربها ،للتعرف عن كثب على االجنازات
التنموية.
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ً
�رشطا
بر�شلونة يحدد
مبعنويات مرتفعة بعد حتقيق لقب ال�سوبر الأوروبي
التاريخ يدعم ريال مدريد قبل كال�سيكو ال�سوبر لإر�سال بطاقة نيمار الدولية

يدخل ريال مدريد بطل الليجا ،مواجهة
الكال�سيكو �أمام غرميه التقليدي بر�شلونة،
بطل ك�أ�س امللك يف ذهاب ال�سوبر الإ�سباين،
مبعنويات مرتفعة بعد حتقيق لقب ال�سوبر
الأوروبي على ح�ساب مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي .وحقق الفريق امللكي ،ال�سوبر
الأوروبي للمرة الرابعة يف تاريخه والثانية
على التوايل ،بعدما تغلب على املانيو
بنتيجة  ،2-1لي�صبح على بعد لقب واحد
من بر�شلونة وميالن �صاحبي الرقم القيا�سي
يف الفوز بالبطولة .وبعي ًدا عن معنويات
املريجني املرتفعة ،ف�إن التاريخ يقف مع
ريال مدريد عندما يخو�ض ال�سوبر الإ�سباين
ب�صفته بطل الليجا .وفاز ريال مدريد يف
عاما الأخرية بلقب ال�سوبر الإ�سباين
الـً 20
 5مرات ،كان يف جميعها بطالً للدوري ،فيما
خ�رس مرة وحيدة.وحقق ريال مدريد الليجا يف العقدين الأخريين 7 ،مرات� ،أعوام  ،1997و ،2001و ،2003و ،2007و ،2008و،2012
و .2017وتوج امللكي يف �آخر عقدين بلقب ال�سوبر الإ�سباين يف  5منا�سبات من �أ�صل  ،7فيما خ�رس مرة وحيدة �أمام �إ�شبيلية عام
تقريبا مل يفز بر�شلونة بك�أ�س ال�سوبر ،عندما كون بطال لك�أ�س
 ،2007وتنتظره املواجهة ال�سابعة �ضد بر�شلونة .ويف نف�س املدة
ً
امللك� ،إال يف منا�سبتني فقط ،مع العلم �أنه حقق اللقب ،عندما ح�صد الثالثية التاريخية يف مرة ،والثنائية املحلية يف �أخرى.

برغبته يف �أن يكون بديل نيمار
هازارد ي�سعى ال�ستغالل حرية بر�شلونة

ذكرت تقارير �صحفية بريطانيةَّ � ،أن �إدين هازارد العب
و�سط ت�شيل�سي� ،أبلغ �إدارة بر�شلونة برغبته يف �أن يكون
بديل جناح الفريق الكتالوين ال�سابق نيمار ،املنتقل
حديثًا �إىل باري�س �سان جريمان .وقالت �صحيفة "ديلي
�إك�سربي�س" الربيطانية� ،أول �أم�س الأربعاءَّ � ،إن "هازارد
ال يريد تفويت فر�صة اللعب بالدوري الإ�سباين ،خا�ص َّة
أ�سا�سيا ،لذلك يوافق على
و� َّأن لديه فر�صة للم�شاركة �
ً
االن�ضمام للفريق الكتالوين" .و�أ�شارت "هازارد ُيحاول
ا�ستغالل عدم تو�صل بر�شلونة التفاق مع الربازيلي
فيليب كوتينيو ،العب ليفربول ،والفرن�سي عثمان
دميبيلي ،جناح بورو�سيا دورمتوند ،ويرغب يف �أن يكون
بديل نيمار" .ولفتت ال�صحيفة االنتباه� ،إىل � َّأن الالعب
كان قد قال يف مايو املا�ضي� ،إ َّنه مل يتفاو�ض بعد مع
�إدارة ت�شيل�سي على متديد عقده مع الفريق ،وال يعلم ما قد يحدث يف امل�ستقبل .وو�ضع بر�شلونة ،العب الو�سط البلجيكي �ضمن
الأ�سماء املقرتحة خلالفة نيمار ،بالإ�ضافة للأرجنتيني باولو ديباال من يوفنتو�س ،ودميبيلي ،وكوتينيو .و�ساهم هازارد26 ،
ويعاين هازارد من �إ�صابة
عاما ،يف ح�صد فريقه للقب الدوري الإجنليزي املو�سم املا�ضي حتت قيادة الإيطايل �أنطونيو كونتيُ .
ً
يف الركبة ،والتي منعته من ال�سفر مع البلوز للجولة التح�ضريية بال�صني ،وقد تبعده عن افتتاح املو�سم بالدوري الإجنليزي.

قبل ان�ضمامه �إىل ريال مدريد
"�سبب غريب" منع مان�ش�سرت يونايتد من التعاقد مع �إي�سكو

ك�شفت تقارير �إخبارية �أول �أم�س الأربعاء� ،أن
�سببا غريبا منع الإ�سباين �إي�سكو ،من االنتقال �إىل
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،قبل ان�ضمامه �إىل ريال
مدريد .و�أ�شارت �شبكة "�إي �إ�س بي �إن" �إىل �أن �أحد
ك�شايف مان�ش�سرت يونايتد خالل حقبة ال�سري اليك�س
فريج�سون مع ال�شياطني احلمر ،ذهب ملتابعة �إي�سكو
بناء على تكليف من النادي الإجنليزي .و�أو�ضحت �أن
تقرير الك�شاف عن �إي�سكو الذي كان يبلغ من العمر
�آنذاك  21عاما ،جاء فيه "�إنه جيد ،ولكنه لي�س
�رسيعا بالقدر الكايف ،ون�سبة ر�أ�سه كبرية بالن�سبة
�إىل ج�سده" .وبعدها انتقل �إي�سكو ،الذي �شارك
مع منتخب �إ�سبانيا يف  20مباراة� ،إىل ريال مدريد
حيث فاز مع امللكي بـ 10بطوالت� ،آخرها �أم�س على
ح�ساب مان�ش�سرت يونايتد ،حينما �سجل هدفا واختري
رجل املباراة .وفاز بر�شلونة بك�أ�س امللك يف  7منا�سبات بالعقدين الأخريين� ،أعوام  ،1997و ،1998و( 2009الثالثية) ،و،2012
و ،2015و( 2016الثنائية املحلية) ،و ،2017ومل ي�ستطع التتويج بال�سوبر الإ�سباين �إال مرتني عامي  2009و.2016

ك�شف نادي بر�شلونة الإ�سباين� ،أول �أم�س الأربعاء� ،سبب عدم �إر�ساله البطاقة
الدولية لالعب الربازيلي ،نيمار دا �سيلفا� ،إىل نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
وقال النادي الكتالوين �إنه لن ير�سل البطاقة ،حتى يح�صل على مقابل انتقال
الالعب ،واملقدر بـ 222مليون يورو (قيمة ال�رشط اجلزائي) يف عقده .و�أكدت
م�صادر داخل �إدارة النادي ،يف ت�رصيحات �صحفية� ،أن البنك مل يعط ال�ضوء الأخ�رض
بعد لتحويل الأموال ،التي ح�صل النادي الفرن�سي مبقت�ضاها على خدمات الدويل
الربازيلي ،الأ�سبوع املا�ضي .وحذر م�سئولو الرب�سا حينها ممثلي الـ"بي �إ�س جي"
من ت�أخر انتقال الالعب للفريق ،ما مل يح�صلوا على الأموال كاملة ،وعليه ف�إن الالعب
لن يتمكن من الظهور مع ناديه اجلديد ،حتى يت�أكد م�سئولو البالوجرانا من حتويل
املبلغ كامال حل�سابهم .وغاب نيمار عن انطالقة �سان جريمان يف "الليج �آ" ،اجلمعة
املا�ضي� ،أمام �أميان ،والتي انتهت بفوز الباري�سيني بثنائية نظيفة ،ولكن اجلميع
ي�أملون يف �أن ي�سجل ح�ضوره الأول ،الأحد املقبل� ،أمام جاجنون ،يف اجلولة الثانية.

ر�سميا� :إنرت ميالن ي�ضم جنم ني�س
�أعلن نادي انرت ميالن �ضم �أحد جنوم ني�س الفرن�سي ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية اجلارية ،بعقد ميتد حتى  .2022و�سافر الظهري الربازيلي الأي�رس
هرنيك دالربت ( 23عاما) الثالثاء املا�ضي �إىل ميالنو للخ�ضوع لفح�ص طبي،
و�أنهى اليوم �إجراءات االن�ضمام لإنرت ميالن حتت قيادة املدرب لوت�شانو
�سباليتي ،الذي راهن عليه لتعزيز اجلبهة الي�رسى .وبعدما لعب لفرق ال�شباب
بناديي فلومينينزي وفالمينجو الربازيليني ،انتقل دالربت �إىل �أوروبا يف 2013
باالن�ضمام �أوال �إىل �أكادمييكو في�سيو ثم فيتوريا جمياري�ش الربتغاليني.
وتعاقد مع ني�س يف �صيف  2016وخا�ض معه  33مباراة ،و�ساهم يف ح�صوله
على املركز الثالث يف الدوري الفرن�سي خلف موناكو وباري�س �سان جريمان.

فيدرير يفوز ب�أول مباراة منذ وميبلدون

احتاج روجر فيدرير �إىل �أقل من �ساعة ،للتفوق على الكندي بيرت بوالن�سكي  6-2و ،6-1يف بطولة
مونرتيال للتن�س للأ�ساتذة� ،أول �أم�س الأربعاء ،يف �أول مباراة يخو�ضها منذ الفوز بلقبه القيا�سي
الثامن يف بطولة وميبلدون ،يف يوليو .وبعد يوم على احتفاله بعيد ميالده  ،36قدم فيدرير مباراة
هجومية مكررا عرو�ضه التي مكنته من الفوز بخم�سة �ألقاب هذا العام ،من بينهم لقبان يف البطوالت
الأربع الكربى .و�سيلتقي فيدرير ،الذي خ�رس مباراتني فقط من  34مباراة خا�ضها هذا العام ،مع
الفائز من مباراة الأمريكي جاك �سوك والإ�سباين ديفيد فريير ،املقررة يف وقت الحق.
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التعادل �سيد املوقف يف جولة منت�صف اال�سبوع بدوري عن�سبا

خيمت نتيجة التعادل االيجابي على مواجهتي
منت�صف اال�سبوع بدوري الدرجة االوىل لكرة
القدم باقليم عن�سبا التي �أقيمت �أول �أم�س
االربعاء .
ويف املواجهة االوىل التي �إحت�ضنها ملعب
مدينة كرن و�سط ح�ضور جماهريي غفري
كالعادة  ،تواجه فريقا �إ�ستيال وكلية حملمالو
الزراعية لتنتهي املواجهة بالغالب �أو مغلوب
وبنتيجة التعادل االيجابي هدفني مقابل
هدفني.
وظلت املباراة حمتفظة ب�أ�رسارها حتى �أخر ربع
�ساعة  ،اال ان متكن الالعب م�سقنا مقو�ص
من �إهداء هدف التقدم لفريقه ا�ستيال بحلول
الدقيقة اخلام�سة وال�سبعني .
ومل ي�ش�أ جنم فريق حملمالو روبيل كربوم
�إطالة التقدم التهديفي للفريق املناف�س

�أكرث من  3دقائق برتجيحه الكفة وت�سجيله
الهدف االول لفريقه وهو ال�سابع له هذا
املو�سم لينفرد ب�صدارة ترتيب الهدافني
حتى �إ�شعار �أخر.
وتوا�صل ال�شد واجلذب بني الطرفان  ،حيث
�أعاد الالعب روبيل قربتن�سائي ال�صدارة
لفريقه ا�ستيال بت�سجيله الهدف الثاين يف
الدقيقة اخلام�سة والثمانني  ،وبينما كانت
االمور ت�صب يف بوتقة ا�ستيال وحتقيق
االنت�صار � ،أعاد الالعب زرئي �سناي كربوم
املباراة اىل نقطة البداية باحرازه هدف
التعادل الثاين حلملمالو ،لتنتهي املواجهة
بالتعادل االيجابي هدف مقابل هدف وير�ضى
كالهما بنقطة واحدة .
يف املباراة الثانية � ،إحت�ضن �أر�ضية ملعب

مدينة كرن فريقا الن�رص وعن�سبا يف �إعادة
ملواجهات الفريقان اللذان كان يلعبان �أدوار
البطولة حتى املا�ضي القريب.
وخا�ص الفريقان مواجهة مفتوحة وحافلة
بالغزارة التهديفية �شهدت ت�سجيل ثمانية
اهداف موزعة بالت�ساوي  ،مع �إنتهاء املواجهة
باربعة �أهداف يف كل �شبكة.
وكان عن�سبا البادئ يف الت�سجيل باللقاء من
خالل العبه روبيل كافل بعد �إنق�ضاء ربع
�ساعة من �إنطالق �صافرة احلكم االوىل ،
ليدون زميله ف�صوم دبرظني الهدف الثاين
يف الدقيقة الثالثة والثالثني .
�أما ثالث �أهداف عن�سبا فجاء بوا�سطة فرج
بخيت الذي دونه بحلول الدقيقة ال�ساد�سة
واالربعني  ،ليب�صم ف�صوم قيت�ؤوم على رابع

تطمح العديد من �أندية البطولة يف احل�صول على اللقب

االهداف يف الدقيقة . 68
�أما �أهداف الن�رص االربعة فتبارى يف ت�سجيلها
كل من على عبداهلل  ،ب�شري حممد �إدري�س ،
�أمري �سعيد وعبدالرحمن �سعد يف الدقائق

( )22 34 60 82تواليا.
وتتبقى مرحلتني فقط من نهاية البطولة
االقليمية  ،لذا �ستخو�ض كافة امل�شاركة
بالبطولة املباريات املتبقية ب�شعار "�أكون
�أو لأكون".

جنم ت�شل�سي يخطب ود الكتالوين

مناف�سة �شر�سة مرتقبة تهدد حلم ت�شيل�سي يف الدوري الإجنليزي �إدين هازارد ي�سعى ال�ستغالل حرية بر�شلونة

تبد�أ اليوم اجلمعة الن�سخة  25من الدوري
الإجنليزي املمتاز بنظامه اجلديد ،وي�سعى
ت�شيل�سي لالحتفاظ باللقب للمو�سم
الثاين على التوايل ،رغم املناف�سة ال�رش�سة
املتوقعة من عديد الفرق.
وتطمح العديد من �أندية البطولة يف
احل�صول على اللقب ،ال�سيما توتنهام
و�صيف بطل الن�سخة املا�ضية ،ومان�ش�سرت
يونايتد وال�سيتي ،اللذان �أنفقا مبالغ
باهظة لإبرام �صفقات من العيار الثقيل،
وكذلك ليفربول و�أر�سنال ،ال�ساعيان
للعودة �إىل من�صة التتويج جمددا.
وعقب فوز ت�شيل�سي باللقب يف �شهر
مايو املا�ضي ،قرر كونتي ،اال�ستعانة
بتيموي باكايوكو العب موناكو الفرن�سي،
لتدعيم الو�سط عقب رحيل ال�رصبي
ماتيت�ش ،بينما تعززت �صفوف الفريق
�أي�ضا ب�ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد
الأ�سباين ،و�أنطونيو روديجر مدافع روما.
ومع ابتعاد املهاجم الإ�سباين كو�ستا
عن ح�سابات املدرب الإيطايل ،بالإ�ضافة
لإ�صابة �صانع الألعاب البلجيكي هازارد،
�سيبد�أ ت�شيل�سي م�شواره يف املو�سم
اجلديد بقائمة غري مكتملة القوة.
توتنهام بال تغيريات تقريبا
من جانبه� ،سيخو�ض توتنهام مبارياته

يف الن�سخة اجلديدة للبطولة على ملعب
(وميبلي) العريق بالعا�صمة الربيطانية
لندن ،يف ظل قيامه ب�إعادة بناء ملعبه
(وايت هارت لني).
وات�سم �سوق انتقاالت الالعبني بالن�سبة
للنادي اللندين بالهدوء ،حيث انتع�شت
خزينته بـ 45مليون جنيه �إ�سرتليني
عقب بيع العبه كايل والكر �إىل مان�ش�سرت
�سيتي ،لكنه مل يربم �أي �صفقة حتى الآن
يف ال�صيف احلايل.
لوكاكو ومو�سم مورينيو الثاين
فيما تكبد مان�ش�سرت يونايتد �أكرث
من  100مليون جنيه �إ�سرتليني ل�ضم
البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم �إيفرتون
وماتيت�ش من ت�شيل�سي.
ويعتقد مايكل كاريك العب و�سط يونايتد
�أن لوكاكو هو اخليار الأمثل لقيادة هجوم
الفريق.
وقال العب يونايتد املخ�رضم �إن "لوكاكو
مهاجم ممتاز ولديه ح�ضور طاغ و�أحرز
العديد من الأهداف".
و�أو�ضح كاريك �أن "جميع عنا�رص الفريق
بحاجة للم�ساهمة يف ت�سجيل الأهداف لكن
لوكاكو بطبيعة احلال �سيكون هو املهاجم
الذي نتطلع �إليه للت�سجيل".
ويخو�ض املدرب املثري للجدل جوزيه

مورينيو مو�سمه الثاين مع مان�ش�سرت
يونايتد ،وبالنظر مل�سرية املدير الفني
الربتغايل مع الأندية التي �سبق له �أن
توىل تدريبها ،ف�إنه �سيكون على موعد مع
التتويج باللقب يف املو�سم اجلديد.
وح�صل مورينيو على لقب الدوري خالل
مو�سمه الثاين مع جميع الأندية التي توىل
تدريبها ،بورتو الربتغايل ،وت�شيل�سي
الإجنليزي (يف واليتيه للفريق الأزرق)،
و�إنرت ميالن الإيطايل ،وريال مدريد
الإ�سباين.
مان�ش�سرت �سيتي وثورة التعاقدات
�أما اجلار اللدود مان�ش�سرت �سيتي ،ف�أنفق
�أكرث من  200مليون جنيه �إ�سرتليني
ال�ستقدام  5العبني هم برناردو �سيلفا،
و�إيدير�سون موراي�س ،وبنجامني ميندي،
وكايل والكر ،ودانييلو.
و�رصح الإ�سباين جو�سيب جوارديوال
مدرب الفريق "يف املباريات الودية الـ3
الأخرية خالل اال�ستعداد للمو�سم اجلديد،
�أحرزنا � 10أهداف يف مرمى فرق قوية ،ومل
ن�ستقبل �سوى هدف واحد".
ليفربول و�أمل العودة
ودعم ليفربول �صفوفه �أي�ضا يف
ال�صيف احلايل ،حيث تعاقد مع اجلناح
الدويل امل�رصي حممد �صالح جنم روما
الإيطايل ،بالإ�ضافة لدومينيك �سوالنكي
و�أندرو روبرت�سون ،يف ظل �سعي الفريق
ال�ستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ
عام . 1990
وقال الأملاين يورجن كلوب مدرب
ليفربول "ينبغي �أن تكون لدينا �أهدافا
ن�سعى لتحقيقها يف املو�سم اجلديد،
�أعتقد �أننا منتلك فريقا جيدا للغاية".
وتابع كلوب "واجهنا حظا �سيئا بع�ض
ال�شيء يف املو�سم املا�ضي� ،أعتقد �أنه
ب�إمكاننا الآن اللعب ب�شكل �أف�ضل".
الدوري هدف �أر�سنال الأ�سا�سي
وي�ستهل �أر�سنال م�سريته يف املو�سم
اجلديد وهو منت�ش بتتويجه بلقب الدرع
اخلريية على ح�ساب ت�شيل�سي يوم الأحد
املا�ضي.
وعقب �إخفاق �أر�سنال يف الت�أهل لبطولة
دوري �أبطال �أوروبا للمرة الأوىل ،منذ �أن
توىل مدربه الفرن�سي �أر�سني فينجر قيادة
الفريق عام � ،1996أنفق النادي اللندين
5ر 46مليون جنيه �إ�سرتليني للتعاقد مع
�ألك�سندر الكازيتي مهاجم ليون.
و�أعرب فينجر عن تفا�ؤله باملو�سم اجلديد،
قائال ":لقد ات�سم �أدا�ؤنا باالن�ضباط البالغ
يف مبارياتنا الأخرية خالل فرتة الإعدا.،
هذا يبدو مطلوبا".
و�أ�شار فينجر "دعونا نلعب يف الربميريليج
بنف�س هذا االلتزام واالن�ضباط والروح
القتالية ،ونرى ما ميكننا الو�صول �إليه".

ذكرت تقارير �صحفية بريطانيةَّ � ،أن �إدين
هازارد العب و�سط ت�شيل�سي� ،أبلغ �إدارة
بر�شلونة برغبته يف �أن يكون بديل جناح
الفريق الكتالوين ال�سابق نيمار ،املنتقل
حديثًا �إىل باري�س �سان جريمان.
وقالت �صحيفة "ديلي �إك�سربي�س"
الربيطانيةَّ � ،إن "هازارد ال يريد تفويت
فر�صة اللعب بالدوري الإ�سباين ،خا�ص َّة
أ�سا�سيا ،لذلك
و� َّأن لديه فر�صة للم�شاركة �
ً
يوافق على االن�ضمام للفريق الكتالوين".
و�أ�شارت "هازارد ُيحاول ا�ستغالل عدم
تو�صل بر�شلونة التفاق مع الربازيلي
فيليب كوتينيو ،العب ليفربول ،والفرن�سي
عثمان دميبيلي ،جناح بورو�سيا دورمتوند،
ويرغب يف �أن يكون بديل نيمار".
ولفتت ال�صحيفة االنتباه� ،إىل � َّأن الالعب
كان قد قال يف مايو املا�ضي� ،إ َّنه مل
يتفاو�ض بعد مع �إدارة ت�شيل�سي على

متديد عقده مع الفريق ،وال يعلم ما قد
يحدث يف امل�ستقبل.
وو�ضع بر�شلونة ،العب الو�سط البلجيكي
�ضمن الأ�سماء املقرتحة خلالفة نيمار،
بالإ�ضافة للأرجنتيني باولو ديباال من
يوفنتو�س ،ودميبيلي ،وكوتينيو.
ورحل نيمار عن بر�شلونة بعد ف�سخ تعاقده
بـ 222مليون يورو ،لريتدي القيم�ص رقم
 10مع باري�س �سان جريمان ،بعدما �شكل
قويا مع مي�سي ،ولوي�س �سواريز يف
ثالثيا ً
ً
 3موا�سم� ،س َّجل فيهم � 105أهداف.
عاما ،يف ح�صد فريقه
و�ساهم هازاردً 26 ،
للقب الدوري الإجنليزي املو�سم املا�ضي
حتت قيادة الإيطايل �أنطونيو كونتي.
ويعاين هازارد من �إ�صابة يف الركبة،
ُ
والتي منعته من ال�سفر مع البلوز للجولة
التح�ضريية بال�صني ،وقد تبعده عن
افتتاح املو�سم بالدوري الإجنليزي.

يف الفرتة املتبقية من �سوق االنتقاالت

يوفنتو�س يطمح للح�صول على جنم املنتخب الأملاين

و�ضع مدرب يوفنتو�س ،ما�سيميليانو
�أليغري ،الالعب الدويل الأملاين �إميري
كان� ،ضمن �أولوياته يف الفرتة املتبقية
من �سوق االنتقاالت.
و�أقرت �صحيفة "كوريريي ديللو
�سبورت" الإيطالية �أن كان ،العب و�سط
نادي ليفربول� ،أ�صبح الهدف الأول لنادي
يوفنتو�س هذا ال�صيف.
وتوقعت ال�صحيفة �أن يطلب نادي
ليفربول  35مليون دوالر للتخلي عن

خدمات الالعب.
ولكن الأمور تبدو معقدة ،ولي�س هناك
�شيء م�ؤكد من ناحية مدرب ليفربول
يورغن كلوب ،الذي قد يتم�سك بكان،
خا�صة �إذا ما ت�أكد انتقال جنم الفريق
فيليب كوتينيو �إىل �صفوف بر�شلونة.
و�أكدت تقارير �إيطالية �أن الفرن�سي
بلي�س ماتويدي والبلجيكي �أك�سل فيت�سل،
يعتربون من الأهداف البديلة ليوفنتو�س
هذا ال�صيف.
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حنان

وداعا ًو�إىل جنات اخللد

فقدت �إرتريا يوم 2017 /8 /7م بط ًال من �أبطالها وهو املنا�ضل
والفنان الكبري الأ�ستاذ الأمني عبداللطيف حممود ،بعد ن�ضال مرير
خا�ضه �ضد الإ�ستعمار الأثيوبي الغا�شم ..من �أجل احلرية والكرامة
وبعد التحرير ،وا�صل ن�ضاله من �أجل البناء والتعمري ،ومل يرتاجع
عن الأهداف النبيلة التي تبناها ال�شعب الإرتري وقدم يف �سبيل
حتقيقها كل غال ونفي�س.
لقد تعرفت على املنا�ضل يف املدر�سة الإ�سالمية ب�أ�سمرا عام 1953م
والتي كان مقرها املعهد الديني بجامع اخللفاء وكان مدير املدر�سة
�آنذاك الأ�ستاذ العظيم حممد �صالح جالد.
�إلتحقت يف هذه املدر�سة يف ال�صف الثالث منتق ًال من مدر�سة مرارة
الإبتدائية ،وكان الأ�ستاذ الآمني يف ال�صف الرابع ومن �أن�شط الطلبة
يف تقدمي التمثيليات وقيادة الك�شافة التي كان ي�رشف عليها الأ�ستاذ
عبدالقادر خليفة رحمه الله .ويف هذه املدر�سة �شكلنا مببادرات
�شخ�صية جمموعة من الطلبة متعاونة فيما بينها يف املذاكرة ويف
لعب كرة القدم ،و�أذكر يف هذا املجال الأ�ستاذ الآمني واملنا�ضل
حممود �إ�سماعيل واملنا�ضل جعفر علي �أ�سد والقا�ضي �إدري�س �أول
خري والأ�ستاذ ح�شال �أفندي �أ�سفداي ورفيق الطفولة تكلي�س دافال
وغريهم من الطبة الذين مل �أذكرهم لعدم �إ�ستح�ضار الأ�سماء .كان
االمني حمبوب ًا لدى اجلميع ويتمتع بكل الإحرتام والتقدير حل�سن
�أخالقه وتعامله مع كافة الأ�ساتذة والطلبة يف املدر�سة .وبعد �سنتني
�إنتقلت �إىل املدر�سة الإ�سالمية بعداقا حمو�س مما �أدى �إىل �إفرتاقنا
لعدم موا�صلتي يف املدر�سة حتى �إنقطعت ال�صلة بيني وبينه ل�سنوات
عديدة .ويف عام 1964م كنت يف �إجازة مدر�سية ح�رضت من القاهرة
لزيارة الأهل .وبال�صدفة �إلتقينا يف مدر�سة اجلالية العربية (مدر�سة
االمل) حيث كنت يف لقاء مع الأ�ستاذ حامد �صالح خريج جامعة الأزهر
ال�رشيف والأ�ستاذ ح�سن �أحمد الذي علمني �أبجديات احلروف العربية
والتجرينية يف مدر�سة مرارا .ومن خالل اللقاءات معهم علمت �أنهم يف
خاليا �رسية تابعة جلبهة التحرير الإرترية بعد �إنتقالهم من خاليا
تابعة حلركة التحرير الإرترية.
وبعد مرور ع�رشة �سنوات �إلتقيت بالأ�ستاذ الأمني يف مدينة اخلرطوم
ومهد يل اللقاء معه املنا�ضل والفنان رم�ضان قربي والذي كان يف
لقاءات مبا�رشة مع كل الفنانني الذين �إلتحقوا بجبهة التحرير
الإرترية منهم املنا�ضل مياين باريا ،املنا�ضل برخت منق�ست�أب،
املنا�ضل ح�سني حممد علي واملنا�ضل ح�سني عبدالرحيم ويف هذا القاء
تبادلنا ذكريات املدر�سة التي مت فيها لقاءنا االول وما ينتتظرنا من
ن�ضاله يف ال�ساحة الإرترية .ثم بعد �سنوات عديدة �إلتقينا يف �أ�سمرا
املحررة عام 1994م بعد عودته من الهجرة .وبالرغم من تواجدنا يف
العا�صمة ف�إن لقاءاتنا كانت حمددة يف املنا�سبات الوطنية لإن�شغال
كل واحد منا يف جمال العمل والإخت�صا�ص ومع ذلك ف�إن الأمني مل
تفارقه الإبت�سامة والكلمات املرحة كلما التقينا.
هذا وقد ترك ال�شهيد تراث ًا ال ي�ستهان به و�سوف ت�ستفيد منه الأجيال
كما �أ�ستفاد منه املعا�رصون و�سوف تظل ذكراه خالدة ،ف�ألهمنا الله
ال�صرب وال�سلوان و�أدخله برحمته يف اجلنة مع ال�شهداء وال�صديقني
�إنه �سميع جميب.
حممد �إدري�س حمداي

�إ�صطباحة
عودة �شاطئ �أيرلندي
بعد اختفاء ً 33
عاما
ق�صة وعربة
لكنى الزلت اتذكرها !
فى يوم من االيام كان هناك طبيب
يدخل اىل عيادتة يوميا حواىل ال�ساعة
التا�سعة �صباحا ويحكى جتربة من
التجارب التى مر بها  .يقول هذا
الطبيب  :كان اول زبائنى فى هذا اليوم
رجل عجوز جاء الزالة بع�ض الغرز من
ا�صبعه و لكنى الحظت ان هذا العجوز
فى عجلة من امرة ف�سالته عن ال�سبب
فقال ىل ان لدية موعد هام جدا فى
التا�سعة و الن�صف .
فكرت فى نف�سى ماذا ميكن ان يكون
هذا املوعد الهام لهذا العجوز امل�سن
و اثناء ازالتى للغرز جعلنى الف�ضول
ا�ساله عن نوعية املوعد الذى ينتظرة
ف�أجابنى بابت�سامة انه يذهب يوميا اىل
دار رعاية العجزة لتناول االفطار مع
زوجتة العزيزة و عندما �س�ألته على
�سبب اقامتها هناك قاىل ىل انها م�صابة
مبر�ض الزهامير و ال تتذكر اى �شئ
ف�س�ألته  :وهل تغ�ضب زوجتك اذا
تاخرت عنها ؟ قال ىل ب�ضحكة �سخرية
حزينة انها مل تعد تتذركنى منذ �سنوات
عديدة م�ضت  .فقلت له فى اندها�ش اذا
كانت زوجتك ال تعرفك وال تتذكرك و لن
تغ�ضب اذا تاخرت عليها اذا ملاذا تذهب
اليها كل يوم ؟!!
م�سك يدى و �ضغط عليها قائال
بابت�سامة  :هى مل تعد تتذكرنى و لكنى
الزلت اتذكرها !

احلياة تعلمك الكثري

 1علمتني �أن �أجعل الوفاء ملن علمني� ّ
ألذ عندي من التفوق عليه .
 2علمتني �أن ال�ضجيج ال ي�سرت العجز ،و�أن الهدوء ال ي�ضيع احلق .
 3علمتني �أين ” خمري وم�سري ” لكنيخمري �أكرث مما �أظن .
 4علمتني �أنني كلما ك�سلت نف�سيذكرتني �أين خميرّ  ،وكلما زادت همتي
ذكرتني �أين م�سيرّ .
 5علمتني �أن ال �أحتقر �أحد ًا يف حوار ،و�أن ال �أهاب �آخر .
6علمتني �أن �أعر�ض قناعاتي علىمتغريات احلياة ولي�س العك�س
 7علمتني �أنه ما كان للنف�س �أن ت�ستقرحقيقة الإ�ستقرار �إن مل تطمئن الروح
بالإميان.

ا�ست�أجر العري�س �أكرث من � 200شخ�ص َّادعى � َّأنهم �أقاربه
ق�صة حب ا�ستمرت ثالث �سنوات،
بعد َّ
قرر �شاب الزَّ واج من حمبوبته ،واتَّ فقا
على حتديد موعد العر�س ،الذي
ق�صتهما
�شهدته مدينة اليابان� ،إال � َّأن َّ
انتهت مبا ال يحمد عقباه ،وذلك بعد
�أن ا�ست�أجر العري�س �أكرث من 200
�شخ�ص ا َّدعى �أنَّ هم �أقاربه.
إخباريةَّ � :إن
وقالت امل�صادر ال
َّ
ُّ
أقروا �أنَّ هم ح�رضوا للعر�س
ال�ضيوف � ُّ

مقابل مبلغ  80يوان ،و�أ�شار
املدعوون �أنَّ هم �صادفوا رج ً
ال
على الطَّ ريق دعاهم حلفل زفافه،
والتمتُّع بوجبة جمان َّية مقابل ما
يعادل  80دوالر ًا.
وذكرت �شقيقة العرو�س �أنَّ هم
فوجئوا �أثناء حفل الزفاف عند �س�ؤال
املدعوين عن �صلة القرابة للعري�س
للتَّعرف عليهم ،حيث �أكَّ دوا �أنَّ هم ال

يعرفونه متام ًا ،لينتهي الزِّ فاف
ب�إبالغ ال�شرُّ طة وح�ضورها �إىل موقع
ثم متَّ �أخذ العري�س من قبل
احلفلَّ ،
ال�شرُّ طة للتَّحقيق يف الأمر.

بعد اختفاء دام �أكرث من  33عام ًا  ،عاد �شاطئ �سباحة يف �أيرلندا للظهور فج�أة
 ،بعد عا�صفة قوية �أعادت الرمال �إليه.
وكان ال�شاطئ الذي يبلغ طوله  300مرت والواقع بقرية دواج بجزيرة �أ�شيل
مقابل ال�ساحل الغربي اليرلندا ،قد اختفى عام  1984بعد �سل�سلة من العوا�صف
القوية التي حملت الآالف من �أطنان الرمال بعيدا ومل يتبق منه �سوى برك ماء
�صغرية و�سط ال�صخور.
و�أدت تلك الكارثة الطبيعية �إىل اختفاء ال�سائحني وتراجع الأعمال ب�شكل
كبري ،بعد �أن قامت معظم املطاعم واملقاهي عند ال�شاطئ بالإغالق.
و�أفادت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية ،ب�أن ال�شاطئ “عاد للظهور وعادت
�إليه احلياة بني ليلة و�ضحاها بعد حالة مد قوية وعا�صفة عاتية �أعادت الرمال
�إليه”.
ونقلت عن �شون مويل ،مدير دائرة ال�سياحة يف القرية قوله “كان هذا ال�شاطئ
دوما هناك ثم اختفى بعد �سل�سلة من العوا�صف عام  ،1984ويف عيد الف�صح يف
�شهر ني�سان املا�ضي ،تعر�ضنا ملوجة برد قا�سية وعا�صفة هوجاء حملت الرمل
ومواد �أخرى لل�شاطئ ،وها هو يعود كما كان يف ال�سابق ويثري فرح النا�س.

برجك اليوم!..

باقرتاح �أفكار
وامل�ساعدة واحت�ضن
تقدم غري متوقع
�إليه منذ زمن.

برج احلمل� /سوف يقوم العديد من النا�س
ومفاهيم جديدة عليك .تقبل تلك املبادرات
تنوع الفر�ص الذي ينتج عن ذلك� .سوف حترز
و�ستخطو خطوة كبرية بتجاه الهدف الذي تطمح
املخاطرة من قبلك يجب �أن تكون مدرو�سة حتى ال
تفقد كل ما حققته حتى الآن .
برج الثور /جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي مع الأ�شخا�ص
يكون لها ت�أثريًا
يف الوقت احلايل ،فالكل يبدو منجذبًا �إليك ،كما �أن ال�صالت التي قد
�إيجابيًا على م�ستقبلك تظهر يف كل مكان .ت�أكد من �أنك ُت َق ِدر ه�ؤالء الأ�شخا�ص حق تقديرهم
وذلك للفوائد التي ت�أتي من خاللهم وكذلك لقيمتهم ال�شخ�صية.
برج اجلوزاء /طريقك يزداد �صعوبة �أكرث مما ت�صورت يف بادئ الأمر ،ورمبا هناك �شخ�ص
يحاول �إثنائك عن خطتك �أو حتى �إحباطك .ال تي�أ�س – انظر �إىل الأمر ك�أنه عقبة واخترب
�إرادتك .دافع عن خططك وام�ض �إىل الأمام� ،أو حاول تكييف �أفكارك بحيث تتما�شى مع الظروف
احلالية� .إي من اخليارين �سوف يظهر ما �إذا كان هدفك واقعي وي�ستحق عناء الو�صول �إليه.
برج ال�سرطان  /اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز �أي �شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا
للخلف� .إذا ا�ستمريت يف العمل بثبات� ،سوف تكت�شف النجاح مرة �أخرى .الو�ضع م�شابه يف حياتك
اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا مع الأ�صدقاء .ابحث عن احللول للتناق�ضات و�سوء التفاهم من
خطرا على �صحتك ،فابحث عن خط و�سط بني اال�سرتخاء
خالل التوا�صل الهادف .ي�شكل التوتر ً
والن�شاط.
برج الأ�سد  /يف العمل� ،أنت ذو ت�أثري مهدئ ،ويلج�أ �إليك الزمالء لطلب الن�صيحة وامل�ساعدة،
وما �أح�سن هذا بالن�سبة لثقتك و�إميانك بذاتك .ت�ستطيع مواجهة �أي �شيء ب�سهولة .لكن ال تن�سى
�أقرب الأمور �إىل قلبك لأنك عندئذ �سوف متر بتجربة التناغم الكامل مع �أحبائك .حالتك ال�صحية
ممتازة ،ولكن قد تتح�سن �أكرث من خالل الأن�شطة الريا�ضية .هذه هي �أحدى طرق الإعداد
لأوقات �صعبة قادمة.
برج العذراء  /قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن ناحية ،الكثري من الأ�شياء لن ت�سري على رغبتك،
ومن ناحية �أخرى� ،ستجد نف�سك يف مواقف �صعبة ب�سبب من هم حولك .ال تبالغ يف ردة فعلك،
ولكن حاول ا�ستعادة هدوئك ،وحاول فر�ض ذلك على الآخرين وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا من هذا
املوقف غري ال�سار.
برج امليزان � /أنت ال ت�ستطيع التوقف عن التفكري يف الأحالم امل�ستحيلة ،ولكن ال تقدم على
خطرا يف �أنها تنبع
�أية خماطرة قد ينتج عنها خ�سارة ما �سبق �إجنازه� .إال �أن هذه الأفكار ت�شكل ً
من حالة من عدم الر�ضا .لذلك عليك اكت�شاف ال�سبب يف عدم الر�ضا .ا�سمح لنف�سك باملزيد من
ال�سالم وابحث يف ذاتك .عندئذ� ،سوف ت�صل �إىل جذور امل�شكلة.
برج العقرب  /ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة جيدة اليوم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة يف الرتكيز
على املهام اليومية .على الرغم من �صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س� .إذا قمت
ب�أف�ضل ما عندك ف�سوف حت�صل على بع�ض النجاحات املحدودة� ،إال �أنه ال يجب �أن تتوقع الكثري.
عندما ت�ستعيد هدوئك وت�صبح �أكرث ثقة� ،سوف تتح�سن الأمور.
برج القو�س  /يجب �أن ت�ستعد ملواجهة م�شكالت جديدة ،فالأمور لي�ست جيدة يف مكان العمل
و�أنت ال ت�ستطيع �إجناز �سوى القليل .ال جتعل ذلك يخيفك ،فهذه املراحل جتيء ثم تذهب .يف
حياتك اخلا�صة� ،أنت بحاجة �إىل دافع جديد ،ف�أنت ت�شعر �أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.
اك�سر قيود الروتني وافعل ً
�شيئا غري تقليدي.
برج اجلدي /عن قريب� ،ستواجه حتديات وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من يعمل �ضدك
�أو ي�سبب م�ضايقات بتواجده باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل بتوازنك .بالتايل يجب الأخذ بعني
االعتبار �أقل ت�أثري �سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على م�سار حياتك يف حالة ما اذا قررت
جتاهلها بكل ب�ساطة.
برج الدلو /حاليًا� ،أنت قادر على االندماج بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع ،وت�سود الأجواء
تناغم وتوافق من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات ترفيهية
مذهلة �أو يف العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
برج احلوت/لأول مرة خانتك الأمناط ال�سلوكية االعتيادية اخلا�صة بك وو�ضعتك يف مواقف
حرجة .ا�سرتاتيجية احللول التي تنتهجها يف املعتاد ال حت�سن من الأمور ،مهما حاولت مرا ًرا
ً
جديدا!
وتكرا ًرا .كنوع من التغيري ،حاول التخلي عن تلك الأمناط االعتيادية واتخذ منهجً ا
القيام بتغيري حا�سم �سيكون املخرج للمواقف وامل�شاكل امل�ستع�صية.
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