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الثمن ( )2نقفة

كلمة القدا�س مبنا�سبة عيد امليالد

قدم نيافة االنبا لوقا�س
الكني�سة
ا�ساقفة
�سكرتري
االرثوذك�سية االرترية كلمة
القدا�س مبنا�سبة عيد امليالد.
هن�أ قدا�سته بهذه املنا�سبة
اجلليلة ال�شعب االرتري يف
الداخل واملهجر ،واع�ضاء
قوات الدفاع البوا�سل الذين
ي�سهرون ليال ونهارا حلماية
الوطن،ويكدون لبناء وتعمري
وتقدم البالد ،وزيارة املر�ضى
و هن�أ امل�ؤمنني ب�صفة عامة.
واو�ضح نيافة االنبا لوقا�س
 ،ان االحتفال مبنا�سبة عيد
ي�شعرنا
امليالد املجيد
ب�سعادة وا�ستقرار ونحن ن�ساعد
املحتاجني وقمنا برعاية
ا�رس ال�شهداء كما تن�ص الكتب
ال�سماوية.
وعرب عن متنياته الطيبة
ليعم البالد ال�سالم واال�ستقرار
والوحدة والوئام ،داعيا
املواطنني للم�ساهمة يف كافة
ب�شكل
الن�شاطات التنموية
اكرث قوة وتنظيما.

االقليم االو�سط يق ّيم �أن�شطته ال�سنوية
.

وكان وفد يرت�أ�سه نيافة
االنبا لوقا�س �سكرتري ا�ساقفة
الكني�سة االرثوذك�سية االرترية
قد قام بزيارة �شملت اوروبا

والواليات املتحدة االمريكية ،
قد �شارك يف اجتماعات خمتلف
رجال الدين والتقى بالعديد
من امل�ؤمنني.

وزير العمل والرعاية االجتماعية يدعو
�إىل تعزيز �أن�شطة الرعاية االجتماعية

دعا وزير العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيد /كح�ساي قربهويت
امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�رشكاء �إىل
العمل بجدية من �أجل تعزيز �أن�شطة
الرعاية االجتماعية حتى تتمكن
الوزارة من �أداء الدور املنوط بها يف
الو�سط االجتماعي.
جاء ذلك يف االجتماع التقييمي
ال�سنوي الذي عقد يف مكتب الوزارة
يف الإقليم الأو�سط .
وقد �أكد م�س�ؤول مكتب العمل
والرعاية االجتماعية يف الإقليم
الأو�سط ال�سيد /يو�سيف ت�سفاي يف
التقرير الذي قدمه تنفيذ �أن�شطة
فاعلة يف  16من املديريات ل�ضمان

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

رعاية حقوق الطفل واملعاقني
والأيتام واملواطنني املحتاجني
و�إعالة �أ�رس ال�شهداء.
وقد �أ�شار التقرير �إىل ت�أهيل 31
�أ�رسة من الأ�رس املحتاجة ،و  125من
الأ�رس الراعية للأيتام  ،حيث متثل
ذلك يف دعمهم باملا�شية والأموال
مببلغ حوايل � 957ألف نقفة وم�ساعدة
 1450من الطالب باللوازم الدرا�سية
وتقدمي مبالغ مالية لـ  350منهم
ل�رشاء الزي املدر�سي.
كما قدم يف املنا�سبة �رشح واف
ب�ش�أن ق�ضايا العمالة ومراقبة �أو�ضاع
العمل وعالقات العمل وقانون
العمل.

قيمت ادارة االقليم االو�سط ان�شطتها ال�سنوية ،بقاعة بلدية ا�سمرا

وقال حاكم االقليم االو�سط اللواء رم�ضان عثمان اولياي يف االجتماع
التقييمي ال�سنوي ان االدارة املو�ضوعية الر�شيدة تعترب عن�رص ا�سا�سي
العمال ناجعة والتقدم واالزدهار.
وقدمت امل�ؤ�س�سات واجلهات التي تن�شط يف االقليم يف منا�سبة
التقييم الذي جرى يف قاعة ادارة االقليم االو�سط يف الفرتة من الرابع
وحتىاخلام�س من يناير اجلاري  ،قدمت تقارير او�ضحت فيها تنفيذ
م�شاريع تنموية خمتلفة يف عام  2016بتكلفة مائة مليون نقفة.
والربامج املنفذة هي غر�س  900الف من ال�شتول ،بناء و�صيانة
ال�سدود واخلدمات االجتماعية وجماري ال�رصف وانابيب املياه
ال�صاحلة لل�رشب وبناء مراكز الرتفيه يف منطقتي ماي جحجح
وعداقا حمو�س ،وحفظ املياه
وحماية الرتبة.
وا�شار التقرير املقدم اىل زيادة
�سيارات �صهاريج املاء ،ومدخطوط
انابيب مياه جديدة من �سمبل اىل
قحوتا  ،وبناء م�رشوع يف عدوم
زمات ومد خط انبوب مياه جديد
من �سد عدي �شاخا اىل حمطة تنقية
املياه بتوكر.
وذكَّ ر حاكم االقليم االو�سط اللواء
رم�ضان عثمان اولياي يف ختام
ب�أهمية تقوية عمل
االجتماع
م�ؤ�س�سات وادارت االقليم لتنفيذ
عمل فاعل هذا العام.

دورة ت�أهيلية لرفع
قدرات العمال يف ت�سني

تلقى  41من العمال من خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف مديرية
ت�سني دورة ت�أهيلية بهدف

الإرتقاء بقدراتهم العملية .
وقد �أو�ضح مدير مديرية ت�سني
ال�سيد /ت�سفا�أمل بهتا يف مرا�سم

التخريج � ،أهمية الت�أهيل الذي
مت احل�صول عليه من �أجل �ضمان
جودة اخلدمات املقدمة ،م�ؤكد ًا
ب�أن �إدارة املديرية تعمل لإعادة
تنظيم الربنامج وتطويره  .وقد
ذكر ب�أن �إدارة املديرية نظمت
الكثري من الدورات الت�أهيلية
املماثلة العام املا�ضي مل�ساعدة
عمال امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
عملهم .وقد �أكد امل�شاركون يف
الدورة من جانبهم على �أهمية مثل
هذه الدورات الت�أهيلية يف �أداء
عملهم  ،م�شيدين ب�إدارة املديرية
التي نظمت ومولت الدورة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ت�شاد تغلق حدودها الربية مع ليبيا امللك �سلمان يوجه بزيادة �أعداد احلجاج هذا العام

�أعلنت احلكومة الت�شادية �إغالق
حدودها الربية مع ليبيا ب�سبب
املخاوف من ت�سلل �إرهابيني �إىل
البالد.
وقال رئي�س الوزراء الت�شادي
�ألبري باهيمي باداكي اول ام�س
اخلمي�س يف مداخلة بثت على الإذاعة
والتلفزيون "يف مواجهة الأخطار
التي تهدد وحدة ترابنا الوطني،
قررت احلكومة من جهة �إغالق
حدودنا الربية مع ليبيا ،ومن جهة
�أخرى �إعالن املناطق املحاذية
لليبيا مناطق عمليات ع�سكرية".
واملناطق املعنية �صحراوية
وم�أهولة يف �شكل حمدود ،لكنها
ت�شهد عمليات تهريب يقوم بها
�سكان يقيمون على جانبي احلدود.

و�أ�ضاف رئي�س الوزراء
"عرب هذين القرارين ،ت�سعى
احلكومة �إىل الت�صدي لأي
احتمال من �ش�أنه �إقالق �سكاننا
يف هذه املناطق وتهديد
ال�سالم داخل حدودنا".
"بع�ض
�أن
و�أو�ضح
الإرهابية
املجموعات
املعزولة اجتهت �إىل جنوب
ليبيا� ،أي �إىل احلدود ال�شمالية
لبالدنا التي قد تتعر�ض يف �ضوء
ذلك خلطر ت�سلل �إرهابي".
ويرجح مراقبون �أن يكون �إغالق
احلدود ب�سبب وجود متمردين
ت�شاديني يف املناطق احلدودية مع
ليبيا ،بالإ�ضافة �إىل بدء عمليات
ت�شنها قوات اللواء خليفة حفرت
جنوب ليبيا.
ويف  12دي�سمرب املا�ضي،
�أكدت جمموعة ت�شادية متمردة �أن
قاعدتها اخللفية يف جوار ت�شاد
قوات جوية تابعة
وليبيا هاجمتها
ٌ
للواء املتقاعد خليفة حفرت،
منددة "بتواط�ؤ" الأخري مع الرئي�س
الت�شادي �إدري�س ديبي.

وجه العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
برفع الطاقة اال�ستيعابية للحجاج
مبو�سم حج هذا العام  ،2017ورفع
�أعداد احلجاج من الداخل واخلارج،
مبا يتفق وال�ضوابط املنظمة لذلك،
ومتكني الدول الإ�سالمية الراغبة
يف رفع �أعداد حجاجها هذا العام
من زيادة �أعداد حجاجها ،وتقدمي
اخلدمات والت�سهيالت لل�ضيوف
كافة ،مبا ميكنهم من �أداء ن�سكهم
بي�رس واطمئنان.
وقال وزير احلج والعمرة الدكتور
حممد بننت "�إن الأمري حممد بن نايف
ويل العهد رئي�س جلنة احلج العليا
�أكد على تو�سيع الفر�ص لراغبي احلج
من خمتلف الدول الإ�سالمية ب�شكل
تدريجي و�صو ًال للأعداد املعمول

املغرب :بن كريان ي�ؤكد ان احلكومة ت�شكلها احزاب الغالبية

جدد عبد الإله ابن كريان ،رئي�س
احلكومة املغربية املكلف و�أمني
عام حزب العدالة والتنمية ت�أكيده

بوتفليقة يعني �أع�ضاء الهيئة العليا لالنتخابات

عني الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة �أع�ضاء هيئة
مراقبة االنتخابات التي مت
ت�أ�سي�سها لأول مرة العام املا�ضي
مبوجب تعديل د�ستوري �أقره
الربملان اجلزائري يف فرباير
.2016
وقالت الرئا�سة اجلزائرية اول
ام�س اخلمي�س يف بيان �إن بوتفليقة
وقع املر�سومني املت�ضمنني
تعيني �أع�ضاء الهيئة امل�ستقلة
العليا ملراقبة االنتخابات التي مت
�إن�شا�ؤها مبوجب املادة  194من
الد�ستور.
و�أ�ضاف البيان �أنه مت �أي�ضا
توقيع مر�سوم �أول بتعيني 205
ق�ضاة يف الهيئة مت اقرتاحهم من
طرف املجل�س الأعلى للق�ضاء،
يف حني ق�ضى مر�سوم ٍ
ثان بتعيني
� 205أ�شخا�ص م�ستقلني ذوي كفاءة

من املجتمع املدين.
وقالت وكالة الأنباء اجلزائرية
�إن امل�ستقلني من خمتلف واليات
اجلزائر ومن اجلزائريني املقيمني
يف اخلارج ،ولي�س من بني ه�ؤالء
م�س�ؤولون كبار يف الدولة �أو نواب
يف الربملان �أو �أع�ضاء يف �أحزاب
�سيا�سية.
وكان الرئي�س اجلزائري قد عني
الوزير ال�سابق عبد الوهاب دربال

بها ،وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء
بع�ض مراحل التو�سعة الكربى التي
ي�شهدها امل�سجد احلرام وامل�شاعر
املقد�سة".
و�أكد خالل ا�ستقباله اخلمي�س
ر�ؤ�ساء وفود احلج يف الدول
العربية والإ�سالمية يف مكتبه بوزارة
احلج والعمرة بجدة� ،أن جميع

القطاعات العاملة يف وزارة
احلج والعمرة وامل�ؤ�س�سات
املرتبطة بها قد رفعت درجة
اجلاهزية للتهي�ؤ ال�ستقبال
الأعداد الإ�ضافية للحجاج يف
حج هذا العام مبا يتوافق
واحلاجة الفعلية.
ونوه وزير احلج بـ"حر�ص
احلكومة على تنفيذ العديد من
امل�رشوعات العمالقة مبكة
املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر
املقد�سة ،التي تهدف �إىل ا�ستيعاب
الأعداد املتزايدة من �ضيوف الرحمن
التي تفد لأداء منا�سك احلج و�شعرية
العمرة ،ومتكينهم من �أداء منا�سكهم
بكل ي�رس و�سهولة".

رئي�سا لهيئة مراقبة
مبوجب
االنتخابات
الد�ستوري
التعديل
الذي ن�ص على ت�شكيل
الهيئة امل�ستقلة بعد
الأحزاب
ا�ست�شارة
ال�سيا�سية .لكن �أحزابا
معار�ضة
�سيا�سية
طالبت بت�شكيل هيئة
يكون من �صالحياتها
تنظيم االنتخابات ولي�س فقط
مراقبتها .كما قال معار�ضون �إن
ال�صالحيات املتعلقة باالنتخابات
ال تزال بيد وزارة الداخلية.
وبعد تعيني �أع�ضائها من قبل
الرئي�س بوتفليقة ،من املقرر �أن
تبا�رش هيئة االنتخابات مهامها
ر�سميا ا�ستعدادا لالنتخابات
الت�رشيعية املتوقع �إجرا�ؤها
الربيع القادم.

على �أن الأحزاب التي �ست�شكل
احلكومة هي �أحزاب الغالبية
ال�سابقة ممثلة يف حزب العدالة
والتنمية وحزب التجمع الوطني
للأحرار واحلركة ال�شعبية وحزب
التقدم واال�شرتاكية ،مربزا �أن
احلكومة �ست�ضم وزراء م�ستقلني.
و�أ�ضاف ابن كريان ،يف م�ؤمتر
�صحايف ح�رضه ممثلو عدد قليل من
املنابر ال�صحافية ،من بينها "�إيالف
املغرب" ،م�ساء اول ام�س اخلمي�س
عقب اجتماع لالمانة العامة حلزبه"
نحن ن�سري يف اجتاه رفع احلرج عن
بع�ضنا البع�ض  ،ومن دون الدخول
يف تفا�صيل بع�ض الإ�شكاليات".
و�شدد ابن كريان على �أن االجتاه
كان ي�سري لـ"االنفتاح على �أحزب
�أخرى  ،وكان معنا حزب اال�ستقالل
لكن مع حادثة ال�سري التي وقعت
ا�ضطررنا �إىل ترك حزب اال�ستقالل،
ومل جند وجها لإدخال غريه ول�سنا
يف حاجة لذلك ،نحن �أغلبية
كافية" ،وهو ما يعد قطعا للطريق
على كل املحاوالت التي ت�سعى
لإدخال االحتادين "الد�ستوري"
احلكومة
يف
و"اال�شرتاكي"
اجلديدة.
و�أفاد ابن كريان ب�أن ت�شكيل
احلكومة اجلديدة ت�أخر لأ�سباب

قال انها "معروفة".و�أ�ضاف "�أنا
�أعتقد �أن امل�شاورات التي قمت بها
البارحة مع االخوان( عزيز اخنو�ش
وحمند العن�رص ونبيل بن عبدالله )
مرت يف جو �أح�سن  .ت�أخروا علي
قليال لكنهم �سيخربونني خالل
يومني ،رمبا غدا".
وذكر رئي�س احلكومة ببداية
امل�شاورات ،وقال "يف الأول كان
حزب اال�ستقالل �ضمن التحالف،
ومع الأ�سف ت�رصيحات ال�سيد حميد
�شباط ،كانت لها تداعيات قوية،
�ألزمتنا مراعاة م�صلحة البالد".
وزاد قائال "�أظن �أنه يفهم هذا
الأمر ويعيه جيدا ،و�أي�ضا حزب
اال�ستقالل يعي الأمر و�أقام جمل�سا
وطنيا و�أ�صدر بالغا رفيع امل�ستوى
يرجع فيه الأولوية للم�صلحة العليا
للوطن".
و�أعرب رئي�س احلكومة املعني
عن �أ�سفه خلروج حزب اال�ستقالل من
التحالف "كل هذا كانت له تداعيات
جعلتنا مع الأ�سف ال�شديد نراجع
تركيبة احلكومة امل�ستقبلية".
و�أكد خالل ا�ستقباله اليوم
اخلمي�س ر�ؤ�ساء وفود احلج يف
الدول العربية والإ�سالمية يف مكتبه
بوزارة احلج

ايطاليا :تراجع التهديدات االرهابية مع ازدياد التطرف ال�شرطة الإ�سرائيلية ت�ست�أنف ا�ستجواب نتنياهو بتهم ف�ساد

ال يزال التهديد االرهابي "منخف�ضا"
يف ايطاليا حيث امليل اىل التطرف
اال�سالمي يزداد بني ال�شباب والن�ساء
ح�سب ا افاد تقرير للجنة حول هذا
املو�ضوع عر�ض اخلمي�س يف روما.
وقال رئي�س الوزراء باولو
جينتيلوين خالل م�ؤمتر �صحايف
عر�ض خالله التقرير "هناك ميزة
لبالدنا تعترب مطمئنة من حيث بع�ض
االوجه".
من جهته قال رئي�س اللجنة
احلكومية لورينزو فيدوين "ان التهديد
يبقى منخف�ضا".
وا�ضاف "هناك يف بالدنا عدد متزايد
من ال�شباب والن�ساء الذين مييلون اىل
التطرف" .وجتد ايطاليا نف�سها اليوم
يف الو�ضع ذاته الذي كانت فيه دول
اوروبية اخرى قبل  5او � 10سنوات.
وبح�سب التقرير فان نحو مئة
"مقاتل اجنبي" او ايطايل توجهوا
اىل �سوريا او العراق للقتال بح�سب
فيدوين وهو رقم ادنى بكثري مما

ت�شهده فرن�سا او بلجيكا.
وقال جينتيلوين ان ايطاليا لي�ست
يف من�أى من التطرف اال�سالمي املنت�رش
يف ال�سجون وعلى �شبكة االنرتنت.
وذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن
حقوق ال�سجناء ان الو�ضع يف ال�سجون
خطري جدا الن احلرا�س ال يتكلمون
العربية وال ي�سمح لالئمة بدخولها.
وا�ضافت اجلمعية ان "هذا يدفع
بال�سجناء اىل اختيار �شخ�ص بينهم
لل�صالة دون معرفة م�ضمون اخلطبة".
ويف ايطاليا  54الف �سجني بينهم �ستة
االف م�سلم.

وا�شاد وزير الداخلية ماركو
مينيتي بفعالية عمليات الطرد
الوقائية 133 ،العام املا�ضي،
الي اجنبي متهم او م�شتبه
بالتطرف.
وتخ�شى ايطاليا من ان ت�ساهم
االزدياد املطرد يف عدد املهاجرين
من ال�رشق االو�سط وافريقيا يف
انت�شار التطرف اال�سالمي حتى
وان رف�ض جنتيلوين معادلة ان
"الهجرة ت�ساوي االرهاب".
وكان عدد املهاجرين املوجودين
يف مراكز اال�ستقبال يف البالد 176554
حتى  31دي�سمرب مقابل  103972قبل
عام و 66066قبل عامني بح�سب وزارة
الداخلية.
وت�سعى احلكومة اىل زيادة عمليات
االبعاد ومراكز االحتجاز .وزار وزير
الداخلية تون�س هذا اال�سبوع قبل
التوجه اىل ليبيا للح�ض على التو�صل
اىل اتفاقات لالبعاد او معاجلة اف�ضل
لعمليات الرتحيل.

ا�ستجوبت ال�رشطة الإ�رسائيلية اول ام�س اخلمي�س رئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو للمرة الثانية يف �إطار حتقيق لال�شتباه يف تلقيه "هدايا خالفا للقانون"
من رجال �أعمال ،بينما رف�ضت ال�رشطة ومكتب نتنياهو التعليق على النب�أ الذي
ن�رشته و�سائل �إعالم حملية.
وذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة "يديعوت �أحرونوت" �أن املحققني و�صلوا �إىل
مقر رئي�س الوزراء يف القد�س لبدء جل�سة التحقيق الثانية معه ،و�أنها �ستكون
"حتت طائلة التحذير" �أي�ضا ،وذلك بعد جل�سة م�شابهة ا�ستغرقت ثالث �ساعات
م�ساء االثنني املا�ضي.
وقالت املتحدثة بل�سان ال�رشطة الإ�رسائيلية لوبا ال�سمري االثنني املا�ضي
�إن "ال�رشطة حققت مع رئي�س احلكومة نتنياهو ،وذلك حتت طائلة التحذير
وال�شبهات يف تلقي ما يبدو منفعة �شخ�صية".
ويعني م�صطلح "التحقيق حتت طائلة التحذير" �أنه حول �شبهات فقط دون
وجود دالئل م�ؤكدة ،علما ب�أن نتنياهو نفى خالل جل�سة التحقيق الأوىل التهم
املوجهة له.
وي�رشف املدعي العام للحكومة �أفيخاي ماندلبليت على التحقيق اجلنائي الذي
�سيحدد هل تلقى نتنياهو "هدايا خالفا للقانون" ،حيث يرغم القانون الإ�رسائيلي
�أي وزير يف احلكومة مبا يف ذلك رئي�سها على اال�ستقالة �إذا ما وجهت �إليه ر�سميا
تهمة ف�ساد.
وي�شتبه يف تلقي نتنياهو مبالغ مالية وهدايا غري قانونية تقدر قيمتها بع�رشات
�آالف الدوالرات من رجال �أعمال �إ�رسائيليني و�أجانب ،على ر�أ�سهم رئي�س امل�ؤمتر
اليهودي العاملي امللياردير الأمريكي رونالد الودر.
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فنزويال :املعار�ض بورخي�س يفوز برئا�سة الربملان حتذير �شديد اللهجة اىل زعيم
الدميقراطيني بالكونغر�س

انتخب الربملان الفنزويلي
ب�أغلبيته املعار�ضة خوليو
بورخي�س رئي�سا جديدا اول ام�س
اخلمي�س ،تزامنا مع تعيني
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو نائبا له هو طارق
العي�سمي ،الذي �سيخلفه يف
ال�سلطة �إذا جنحت املعار�ضة يف
م�سعاها لإقالته هذا العام.
وقال الرئي�س اجلديد للربملان
بورخي�س ( 47عاما) "ي�أخذ هذا

املجل�س مكانه اول ام�س اخلمي�س
يف ظل �أ�سو�أ امل�صاعب ..نعي�ش
زمنا ظاملا وخمزيا" ،كما دعا �إىل
"تغيري جذري" يف البالد.
وقبل ذلك بيوم ،قال مادورو
خالل تر�ؤ�سه اجتماعا للحكومة
"لقد عينت يف من�صب نائب رئي�س
اجلمهورية الرفيق طارق العي�سمي
( 42عاما) الذي �سيتوىل هذا
املن�صب يف الفرتة من � 2017إىل
 2018ب�شبابه وخربته والتزامه

و�شجاعته".
ومن املتوقع �أن يدعو بورخي�س،
وهو حمام وم�ؤ�س�س حزب برميريو
جو�ستي�سيا املعار�ض� ،إىل تكثيف
ال�ضغوط واملظاهرات لإقالة
مادورو ،وي�صفه مقربون ب�أنه
"حذر للغاية" و"�صبور" ،بينما
ي�صف العي�سمي -وهو �أي�ضا حمام
ومن �أ�صل �سوري -نف�سه ب�أنه
"�شافيزي متطرف" ،ن�سبة �إىل
الرئي�س الراحل هوغو �شافيز.
وت�شهد فنزويال �أزمة اقت�صادية
حادة على خلفية هبوط �أ�سعار
النفط ،مما �أدى الرتفاع الت�ضخم
ب�شكل قيا�سي ،حيث و�صل ا�ستياء
املواطنني �إىل �أعلى م�ستوياته مع
رف�ض  78,5%منهم �إدارة احلكومة
للبالد ،وفق ا�ستطالع �أجرته
م�ؤ�س�سة "داتانالي�سي�س".
الوطني
املجل�س
وكان
االنتخابي املوايل للحكومة �أوقف
عري�ضة يوم � 20أكتوبر املا�ضي
تطالب ب�إجراء ا�ستفتاء على عزل
مادورو ،قائال �إن ثمة تالعبا �شمل
تلك العملية.

اربعة من معتقلي غوانتانامو و�صلوا اىل ال�سعودية
و�صل اربعة معتقلني مينيني يف
�سجن غوانتانامو االمريكي اول
ام�س اخلمي�س اىل ال�سعودية،
وفق مرا�سل فران�س بر�س يف
مطار الريا�ض.
وكانت العائالت يف ا�ستقبال
االربعة و�سط تاثر بالغ بعد
اعوام من الفراق .واعلنت وزارة
الداخلية ان ه�ؤالء �سيبقون يف
اململكة.
وقال احدهم وهو �سامل احمد
هادي بن كناد انه ي�شعر بانه
"ولد من جديد" فور ر�ؤيته افراد
عائلته.
واكدت الوزارة انه "�سيتم
�إخ�ضاعهم للأنظمة املرعية
باململكة والتي ت�شمل ا�ستفادتهم
من برامج مركز حممد بن نايف
للمنا�صحة والرعاية".
واعلن البيت االبي�ض الثالثاء
املا�ضي انه يعتزم نقل عدد

ا�ضايف من املعتقلني يف هذا
ال�سجن اىل بلدان اخرى رغم
رف�ض الرئي�س املنتخب دونالد
ترامب.
واو�ضحت عائلة املعتقل
باوزير انه ام�ضى �ستة ع�رش عاما
يف غوانتانامو.
ومل يف الرئي�س االمريكي
باراك اوباما بوعده باغالق
معتقل غوانتانامو الذي ان�شىء
يف كوبا اثر اعتداءات � 11سبتمرب
.2001
لكنه قل�ص اىل حد بعيد عدد

قالت الواليات املتحدة اول ام�س
اخلمي�س �إن كوريا ال�شمالية �أظهرت
حت�سنا "نوعيا" يف قدراتها النووية
وال�صاروخية بعد جتارب على م�ستوى
مل ي�سبق له مثيل العام املا�ضي مما
يظهر احلاجة ملوا�صلة ال�ضغط على
بيوجنياجن حتى تعود �إىل مفاو�ضات
نزع ال�سالح.
وقال نائب وزير اخلارجية
الأمريكية �أنتوين بلينكن يف م�ؤمتر

�صحفي م�شرتك عقب اجتماع
مع نظرييه من اليابان وكوريا
اجلنوبية �إن كوريا ال�شمالية
�أجرت  24جتربة �صاروخية
يف العام الأخري بالإ�ضافة �إىل
جتربتني نوويتني واكت�سبت
معرفة من كل منها.
و�أ�ضاف "حتى ما يو�صف
ب�أنه ف�شل ميثل تقدما لأنهم...
يطبقون ما اكت�سبوه من معرفة
على التكنولوجيا املتاحة لهم
وينتقلون �إىل التجربة التالية.
يف تقديرنا هناك حت�سن نوعي يف
قدراتهم يف العام الأخري نتيجة هذا
امل�ستوى من الن�شاط الذي مل ي�سبق
له مثيل".
وقال بلينكن "مبرور كل يوم يزداد
التهديد خطورة" م�شريا �إىل ت�رصيحات
�أدىل بها زعيم كوريا ال�شمالية كيم

املعتقلني .فحني توىل
من�صبه يف يناير كان
عددهم  242وبات 59
مبعزل عن عملية النقل
والعثور على بلد م�ضيف
ملعتقلي غوانتانامو
امر �صعب.
ففي ابريل ،اطلق
�رساح ت�سعة معتقلني
مينيني ونقلوا اىل ال�سعودية
بعد �سنوات من املفاو�ضات مع
الريا�ض.
ومتنع احلرب االهلية يف اليمن
اي عملية نقل للمواطنني اىل
بلدهم اال�صلي.
ووفقا ل�صحيفة نيويورك
تاميز ،تخطط ادارة اوباما لنقل
نحو  20معتقال يف وقت مبكر
من العام احلايل اىل ايطاليا
و�سلطنة عمان وال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة.

�أمريكا :التجارب النووية وال�صاروخية تظهر حت�سنا "نوعيا" يف قدرات بيونغيانغ
جوجن �أون يوم الأحد قال فيها �إن
بالده تقرتب من جتربة لإطالق �صاروخ
بالي�ستي عابر للقارات من نوع ميكنه
�رضب الواليات املتحدة ذات يوم.
و�أ�ضاف �أن من ال�رضوري �أن تعزز
الواليات املتحدة واليابان وكوريا
اجلنوبية ودول �أخرى التعاون بينها
للت�صدي لهذا التهديد.
وم�ضى قائال "يف الوقت نف�سه من
املهم جدا �أن منار�س �ضغطا م�ستمرا
و�شامال على كوريا ال�شمالية حتى
توقف هذه الربامج وتعود �إىل مائدة
املفاو�ضات وتنخرط بنية طيبة يف
جهود نزع ال�سالح النووي".
ورد الرئي�س الأمريكي املنتخب
دونالد ترامب يوم االثنني املا�ضي
على ت�رصيحات كيم ب�ش�أن جتربة
ال�صاروخ البالي�ستي العابر للقارات
قائال يف تغريدة "لن يحدث

تلقى ت�شاك �شومر ،زعيم الأقلية الدميقراطية يف الكونغر�س
الأمريكي حتذيرا �شديد اللهجة من نيوت غينغريت�ش رئي�س جمل�س
النواب ال�سابق.
وقبل حوايل ا�سبوعني من ت�سلم دونالد ترامب مهامه ب�شكل ر�سمي،
وجه غينغريت�ش الذي يعد من املقربني من الرئي�س املنتخب،
حتذيرا اىل �شومر حيث طالبه بالتعلم من درو�س املا�ضي.
وبعدما و�صف ترامب �شومر برئي�س املهرجني على خلفية
الكالم عن نظام الرعاية ال�صحية املعروفة ب�إ�سم اوباما كري،
دخل غينغريت�ش على اخلط متوجها اىل زعيم الدميقراطيني يف
الكونغر�س بالقول :عليك التعلم من درو�س املا�ضي ،انظر اىل
ما حدث مع جيب بو�ش وهيالري كلينتون .يجب ان تقلق اذا قرر
ترامب الرتكيز عليك".
وتزامنت ت�رصيحات غينغريت�ش مع رد �شومر على ترامب حيث
قال تعليقا على نعته باملهرج انه "لي�س الوقت املنا�سب الطالق
ا�سماء والقاب ،وبدال من ذلك على الرئي�س ان ي�شمر عن �ساعديه
ويقدم اخلطة البديلة عن اوباما كري".
وقال يف ت�رصيح �آخر "� ّإن خطة اجلمهوريني اللغاء اوباما قد
تكون (اجعل امريكا مري�ضة جمددا)".
ومل يدع جو بايدن نائب الرئي�س باراك اوباما ،املناكفات متر
مرور الكرام ،بعد ان توجه اىل ترامب قائال :،ت�رصف بن�ضج ،انه
الوقت لكي تكون را�شدا" ،وا�ضاف "،انت الرئي�س� ،إعر�ض لنا ما
لديك .انت ذاهب اىل اقرتاح ت�رشيعات و�سيتم مناق�شتها ،ا�سمح
للعامة ان تقرر ،وا�سمح بالت�صويت يف الكونغر�س".
واعاد و�صف ترامب ل�شومر برئي�س املهرجني ،التذكري بااللقاب
التي اطلقها الرئي�س ترامب على مناف�سيه خالل احلمالت االنتخابية،
فهو �سبق له وان و�صف جيب بو�ش ب�صاحب الطاقة املنخف�ضة،
وتيد كروز بالكاذب ،وماركو روبيو بال�صغري ،وهيالري كلينتون
بالغ�شا�شة.

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:
			
نورة عثمان حممد

عبده �صالح علي

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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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.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

املوظفون االوائل يف مايكرو�سوفت !..

ا�ضخم رق�صة جماعية لربوتات تدخل مو�سوعة غيني�س
لالرقام القيا�سية
�أفاد تقرير ب�أن �إجمايل 1007
روبوتات (رجل �آيل) �أدوا رق�صة
جماعية ملدة دقيقة واحدة يف �إقليم
�شاندوجن �رشقي ال�صني ،لي�سجلوا
رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا لأكرب عدد من
الروبوتات ي�ؤدي رق�صة جماعية يف
مو�سوعة غيني�س العاملية.
وكان الرقم القيا�سي ال�سابق يف
غيني�س قد �سجلته رق�صة �أداها 540
روبوت ًا يف مدينة �شني ت�شن جنوبي
ال�صني.
و�أفادت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
"�شينخوا" ب�أن  1040روبوت ًا ،طول

كل منهم � 43.8سنتيمرت ًا� ،شاركوا
يف املناف�سة يف مدينة ت�شينغ داو
ال�ساحلية لت�سجيل الرقم القيا�سي،
ولكن  1007روبوتات فقط منهم
متكنوا من موا�صلة الرق�صة للدقيقة
بالكامل.
ونقلت �شينخوا عن قوان جينيو،
كبري م�س�ؤويل التكنولوجيا يف �رشكة

"�إيفر وين املنتجة للروبوتات والتي
تتخذ من قينج داو مقر ًا لها ،القول
�إن التحدي الأكرب يف ال�سيطرة على
الروبوتات هو تداخل ترددات الراديو
من م�صادر مثل الهواتف املحمولة.
وقال قوان �إن ال�رشكة ا�ستخدمت
تكنولوجيا الت�شفري للتقليل من هذا
التداخل.

�أ�شهر الفيديوهات على
يوتيوب عام 2016
تنوعت مقاطع الفيديو الأكرث
�شعبية على يوتيوب هذا العام
بني ما هو م�ضحك وما هو غريب
وت�ضمن بع�ضها غناء ومو�سيقى ف�ضال
عن فيديوهات لبع�ض امل�شاهري
واملبدعني.
ووفقا خلدمة الفيديو التي متلكها
غوغل ف�إن حلقة "The Late Late
"Show with James Corden
التي تبث على قناة "�سي بي �إ�س"
وكانت �ضيفتها الفنانة الربيطانية
�أديل ،هي الفيديو الذي �سجل رقم
م�شاهدات قيا�سيا على من�صة التطبيق
يف العام  2016بـمجموع  135مليون
م�شاهدة.
�أما يف املرتبة الثانية ،فجاءت
�أغنية "Pen-Pineapple-Apple-
 "Penللممثل الكوميدي الياباين
" "Piko-Taroوالذي ح�صل على
�شهرة كبرية بعد تغريدة للفنان
الكندي جا�سنت بيرب على ح�سابه
ال�شخ�صي على تويرت قائال �إن هذا
الفيديو هو "الفيديو املف�ضل لدي
على الإنرتنت" ،وقد مت �إدراج هذه
الأغنية املكونة من ثالث كلمات يف
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
ك�أ�صغر �أغنية على االنرتنت.
وال تعتمد يوتيوب يف ترتيب
�أف�ضل الفيديوهات و�أكرثها �شعبية
كل عام على عدد امل�شاهدات بل �إنها
ت�ستخدم عددا من العوامل الأخرى
مبا يف ذلك كيفية تفاعل م�ستخدمي
مواقع التوا�صل االجتماعي مع تلك
الفيديوهات.
وبالنظر �إىل جميع تلك العوامل
�أ�صدرت يوتيوب ترتيب �أعلى 10
فيديوهات للعام  2016وي�صل
جمموع م�شاهداتها معا �إىل 550

مليون م�شاهدة وهي �شوهدت من قبل
�أكرث من  25مليون �ساعة.
 .1فيديو �أديل.
� .2أغنية " Pen-Pineapple-
."Apple-Pen
 .3ماذا داخل الذيل املجلجل
للأفعى ذات اجلر�س؟
 .4رونالدو ،مار�سيال وكني يف
�إعالن "ذا �سويت�ش" ل�رشكة نايك
العاملية للمالب�س الريا�ضية.
 .5غري�س فاندر وال عازفة
القيثارة البالغة من العمر  12عاما
خالل م�شاركتها يف برنامج املواهب

" ."America's Got Talent 2016
 .6لعبة قارورة املياه.
 .7رق�ص املمثل ت�شانينج تاتوم
واملغنية بيون�سيه على الأغنية
الأخرية "."Run the World Girls
 .8حلقة عن دونالد ترامب يف
برنامج " "Last Week Tonightمع
جون �أوليفر.
 .9مقعد الدرجة الأوىل على منت
طائرة بـ � 21ألف دوالر.
� .10أخ يقنع �شقيقته ال�صغرى
بظهور "الزومبي" �أو ما يعرف
بـ"اجلثة املتحركة".

تنب�ؤات علمية باندماج �أمريكا ال�شمالية
واليابان بالأرا�ضي الرو�سية

�ست�شكل من�صتا �سيبرييا و�أمريكا ال�شمالية اجليولوجيتان يف امل�ستقبل البعيد قارة موحدة جديدة،
ف�ضال عن اندماج اجلزر اليابانية مع الأرا�ضي التي ت�شغلها رو�سيا اليوم.
تو�صل �إىل هذا اال�ستنتاج علماء الق�شرة الأر�ضية يف مدينة �إيركوت�سك ب�سيبرييا.
وقال العلماء �إن �أرا�ضي �سيبرييا تعد من�صة قدمية ،ت�شكل �صخور ما قبل الكمربي �أ�سا�سا لها .ومت
اندماجها مع من�صة �أمريكا ال�شمالية منذ مليار عام ،حيث بلغت امل�ساحة الإجمالية للمن�صتني 25
مليون كيلومرت مربع.
و�شهدت الأر�ض منذ  600مليون عام ان�شقاقا جيولوجيا عظيما ،ما �أدى �إىل ن�شوء حميط �آ�سيوي
قدمي ( ) Paleoasianحيث بد�أت تتطور العمليات التي �أ�سفرت عن ظهور القارات املعا�صرة.
وقال الع�ضو املرا�سل يف �أكادميية العلوم الرو�سية دميرتي غالدكوت�شوب �إن النمذجة الكمبيوترية
�سمحت بالتنب�ؤ بتمو�ضع القارات و ُبعدها عن بع�ضها البع�ض يف امل�ستقبل اجليولوجي البعيد.
وقد بينت النمذجة الكمبيوترية بعنوان "  250مليون عام م�ستقبال" �أن من�صة �سيبرييا �ستعود
لتقرتب من من�صة �أمريكا ال�شمالية لت�شكل جمددا قارة موحدة� .أما اليابان ف�ستندمج مع الأرا�ضي
الرو�سية احلالية ح�سب العلماء بعد  30مليون عام.

التُقطت �صورة يف والية �ألباكركي الأمريكية
جتمع �أول  11موظفا يف مايكرو�سوفت يف فرتة
ال�سبعينات ،املرافقة لت�أ�سي�س �أ�سطورة ال�شركات
التكنولوجية الأمريكية.
وجتمع هذه ال�صورة بني فريق �شركة
مايكرو�سوفت النا�شئة-يف ذلك احلني ،قبل
انتقالهم من والية �ألباكركي �إىل �سياتل .ويعرف
معظمنا ماذا ّ
حل بال�شخ�صيتني ،بيل غيت�س وبول
�ألني ،ولكننا ال نعلم م�صري بقية املوظفني الأوائل
يف مايكرو�سوفت .ف�أين �أ�صبحوا الآن؟
 بيل غيت�س :تخلى عن املليارات التي ربحهامن مايكرو�سوفت
جميعنا يعرف م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت
التي �أ�صبحت من �أكرث ال�شركات التكنولوجية
قيمة يف العامل .جمع بيل غيت�س ثروة طائلة يف
�أثناء عمله يف مايكرو�سوفت ،لكنه �أ�س�س م�ؤ�س�سة
بيل وميليندا غيت�س للأعمال اخلريية ،حيث يقوم
بالتربع ب�أمواله لتقدمي امل�ساعدات اخلريية.
 �آندريا لوي�س� :أ�صبحت كاتبة للق�ص�صاخليالية و�صحفية م�ستقلة
كانت �آندريا لوي�س ال�شخ�ص الوحيد يف
مايكرو�سوفت من �ألباكركي ،حيث عملت كاتبة
تقنية ملايكرو�سوفت ،مما يعني �أنها كتبت وثائقا
ت�شرح برنامج مايكرو�سوفت.
غادرت �آندريا مايكرو�سوفت يف عام 1983
لت�صبح �صحفية م�ستقلة وكاتبة يف جمال الق�ص�ص
اخليالية ،وتُقدر �صايف ثروتها بـ  2مليون دوالر،
وفقا لأ�سو�شيتد بر�س.
 ماريا وود :قا�ضت مايكرو�سوفت بعد عامنيفقط من الت�أ�سي�س
كانت ماريا وود �أمينة �سر مايكرو�سوفت،
وتزوجت من �أحد موظفي مايكرو�سوفت الأوائل.
غادرت ال�شركة بعد عامني فقط من التقاط ال�صورة
ورفعت دعوى ق�ضائية �ضدها ب�سبب التمييز
اجلن�سي.
قامت مايكرو�سوفت بت�سوية الق�ضية يف ما بعد،
ودخلت ماريا يف جمال العمل التطوعي بعد ذاك
وان�شغلت برتبية �أطفالها.
 بول �ألني� :أنفق ملياراته على الفرق الريا�ضيةوال�شركات النا�شئة وغري ذلك
يعد بول �ألني ال�شخ�صية الأكرث �شهرة بعد
بيل غيت�س يف املجموعة ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي
مايكرو�سوفت ،كما يحتل املرتبة الـ  21يف قائمة
�أغنى �أغنياء العامل ،وفقا ل�صحيفة فورب�س.
ميلك �ألني �شركة PortlandTrailblazers
و�سياتل �سيهوك�س (،)Seattle Seahawks
وهي واحدة من �أكرب اليخوت يف العامل ،وغري
ذلك.
 بوب �أورير :ميتلك مزرعة ما�شية الآنكان بوب �أورير واحدا من �أكرب املوظفني �سنا يف
مايكرو�سوفت عند ت�أ�سي�سها ،حيث عمل رئي�سا
لق�سم الريا�ضيات ،ويرجع �إليه الف�ضل يف �إعادة
�صياغة التعليمات الربجمية ( )DOSالتي و�ضعها
يف حوا�سيب .IBM
وكان �أورير متوجدا يف وحدة مراقبة املهام يف
نا�سا يف رحلة الهبوط على القمر .وغادر بوب
ال�شركة يف عام  1983وعاد �إىل م�سقط ر�أ�سه
يف والية تك�سا�س ،حيث �أن�ش�أ بع�ضا من مزارع
املوا�شي .تُقدر ثروة �أورير الآن بـ  100مليون
دوالر ،وير�أ�س جمال�س �إدارة عدد قليل من
ال�شركات املحلية.
 بوب غرينربغ :ترك العمل يف مايكرو�سوفتليطور دمى الأطفال.

كان بوب غرينربغ الرجل الذي ربح م�سابقة
االت�صال يف برنامج �إذاعي اللتقاط �صورة فريق
العمل ،وغادر مايكرو�سوفت يف عام  1981بعد
�أن �ساعد ال�شركة يف تطوير ن�سخة جديدة من لغة
الربجمة الأولية (.)BASIC
وعندما ترك بوب مايكرو�سوفت ،انتقل �إىل
م�ساعدة �شركة عائلته ( ،)Colecoلتطوير دمى
الأطفال " "Cabbage Patch Kidالتي
حققت جناحا كبريا.
 مارك ماكدونالد :غادر مايكرو�سوفت بعد �أنتو�سعت ليعود �إليها الحقا
كان مارك ماكدونالد �أول موظف ب�أجر يف
ال�شركة ،وغادر مايكرو�سوفت عام  1984لأنه
مل ُيعجب بنمو ال�شركة الكبري .وانتقل �إىل �شركة
" ،"Asymetrixوهي �شركة �أخرى لـ بول
�ألني.
وذهب ماكدونالد �إىل �شركة �سياتل للت�صميمات
"  "Design Intelligenceالتي ا�شرتتها
مايكرو�سوفت عام  ،2000وانتهى به املطاف يف
مايكرو�سوفت ،وفقا لوكالة �أ�سو�شيتد بر�س .وقال
�إن ثروته تبلغ �أقل من مليون دوالر.
 غوردن ليتوين :بقي يف مايكرو�سوفت لفرتة�أطول من �أي موظف �آخر عدا بيل غيت�س
عمل غوردن ليتوين مع ال�شركة حتى عام
 ،1993وهو �صاحب �أطول ثاين مدة ق�ضاها
موظف يف ال�شركة .كان مربجما يف مايكرو�سوفت
وا�ستقال عندما �أراد �أخذ فرتة من الراحة من العمل
املرهق يف ال�شركة.
ميلك غوردن حاليا مزرعة يف �أريزونا وتربع باملال
لبع�ض الأهداف البيئية ،وتقدر ثروته بنحو 20
مليون دوالر.
 �ستيف وود� :أ�س�س �شركة WirelessServices Corp
تزوج �ستيف وود من ماريا وود التي غادرت
مايكرو�سوفت ب�سبب الظروف ال�سيئة .وغادر
�ستيف وود ال�شركة عام  1980لينتقل �إىل
العمل مع بول �ألني على ت�أ�سي�س عدد قليل من
ال�شركات.
�أ�س�س �ستيف وود �شركة Wireless
 Services Corpللخدمات الال�سلكية
عام  ،1996و�أعاد ت�سمية ال�شركة لت�صبح "
 ،"SinglePointوهو رئي�س جمل�س الإدارة
الآن و ُيقدر �صايف ثروة �ستيف وزوجته بنحو 15
مليون دوالر.
 بوب واال�س :هوى عقاقري الهلو�سة و�أ�س�س�شركة برجميات
غادر بوب واال�س مايكرو�سوفت يف وقت مبكر
جدا ،و�أنفق �أمواله يف ما بعد يف �أبحاث عن عقاقري
الهلو�سة ،كما �أ�س�س �شركة برجميات ا�سمها "
 "Quicksoftوتويف عام  2002بعد �إ�صابته
باالتهاب الرئوي.
 جيم لني� :أن�ش�أ �شركة برجميات خا�صةعمل جيم لني كمدير م�شروع يف مايكرو�سوفت
التي غادرها عام  ،1985وقال �سابقا "�إن
مايكرو�سوفت ق�ضت على حما�ستي" ،وفقا
للتقارير.
بد�أ جيم يف ت�أ�سي�س �شركة الربجمة اخلا�صة به
بعد مغادرة مايكرو�سوفت ،و�ساعد خالل فرتة
عمله يف مايكرو�سوفت يف ال�شراكة املبكرة مع
�شركة �إنتل.
يذكر �أن مايكرو�سوفت جمعت فريق العمل
�سوية لأخذ �صورة تذكارية مرة �أخرى عام ،2008
وذلك عند مغادرة بيل غيت�س ال�شركة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الطحالب ..م�ستقبل واعد يف دعم جهود توفري الطاقة املتجددة

�إعداد /من�صور عمرالدين
ترجمة /حممد علي حميدة
تعد الطحالب من البناتات
البحرية ذات الأحياء الدقيقة.
ومتثل م�صدرا للغذاء والوقود
وغريها من املواد الإ�ستهالكية.
حيث توقر غذاءها من خالل
ال�ضوء واملاء ،والكربونات
املختلفة .وهذه العملية يطلق
عليها الرتكيب ال�ضوئي.
وهو بالتايل نبات قادر على
النمو يف اي موقع .ومبا �أنه
لي�س له جذور وال �أوراق� ،أو
�سيقان ،على خالف البناتات
الأخرى .لذا فان تكوينه
الب�سيط ي�ساعده على الإ�ستفادة
من الطاقة وحتوليها كميائيا.
كما �أنه ينبت يف املياه املاحلة
والعذبة ،كما �أنه ينمو ب�أ�رسع
ما ميكن يف اي موقع ،وي�صبح
م�صدرا للطاقة ،وغريها من
الفوائد.
�إن الطاقة غري املتجددة التي
ت�ستخرج من باطن الأر�ض،
وتلبي نحو  78%من احتياجات
العامل ،ورغم غزارة تلك
املواد ف�إن ن�سبة ما تبقى من
الإحتياطي لي�س معروفا ب�شكل
م�ؤكد .لكنها بال �شك
يتناق�ص مع الوقت.
كما ان الإنبعاثات
احلرارية التي يت�سبب
ا�ستخدامها ،ت�ؤدي اىل
تلوث اجلو ،وتت�سبب
يف الإحتبا�س احلراري
وارتفاع حرارة الأر�ض.
لذا ف�إن البحث عن طاقة
بديلة �أ�صبح �أمرا غري
قابل للت�أجيل .كما �أن
الطاقة امل�ستخل�صة من
الطحالب �أ�صبحت من
املف�ضلة،
اخليارات
وكما ت�ؤكد البحوث
التي اجريت يف الكثري
من الدول ومنها مامت يف جامعة
فيكتوريا ب�أ�سرتاليا ،ويف

جامعة يوترا مباليزيا.
كما �أجريت يف بالدنا عدة
بحوث ،قام بها طالب ال�سنة
الرابعة يف كلية علوم البحار
يف م�صوع ،حول التعرف على
عينات الطحالب ،وكذلك �أجرى
طلبة ال�سنة اخلام�سة من طالب
الكليات التكنولوجية مباي
نفحي� .إذ �أن مثل هذه البحوث
�سيكون لها دور فاعل للإ�ستفادة
من ثرواتنا الوطنية يف البحار
وا�ستخال�ص
وال�شواطئ.
الوقود من الطحالب باب�سط
الطرق .و�إذا ما مت متابعة
هذه البحوث وترجمتها عمليا
على �أر�ض الواقع ف�ستكون لها
�آثار ايجابية للإ�ستفادة من
هذه التقنية ،وعلى الرغم من
امكانية ا�ستخراج الوقود حتى
من النباتات الأخرى� ،سواء
من ذرة وق�صب ال�سكر� .إال �أن
هذه العملية لها ا�شكالتها
اخلا�صة بها  .لأنه ي�ستخدم
كغذاء ،و�أن زيادة امل�ساحات
الزراعية يتطلب �ألكثري من
توفري العنا�رص امل�ؤهلة،
و�إيجاد املياه الكافية.
لأن الطحالب التي تقوم يف
�أطراف املياه ال حتتاج �إىل

كميات من املياه .وي�ساعد على
التخفيف من اك�سيد الكربون.
وت�شري ال�سجالت التاريخية
باعتباره م�صدرا مهما للغذاء
الإن�ساين واحليواين ،منذ زمن
لي�س بالقليل.
حتتوي الطحالب على الكثري
من الفبتامينات ،من قبيل
اوميقا 3هذه املادة التي توجد
بكرثة يف زيت ال�سمك ،ميكن
ا�ستخال�صها من الطحالب �أي�ضا.
وكما ت�شري الكثري من الدرا�سات
�إىل �أن تقنية التعامل مع هذه
النباتات �آخذة يف التطور،
و�أنها ت�شري �إىل املزيد من انتاج
الوقود والغذاء .ومن الطبيعي
�أن تلعب دورا �إيجابيا يف انتاج
الأدوية.

الوديان.
 ملا حتتويه من دهونوالكاربوهيدرين.
 ت�ستخل�ص منه الطاقةالنظيفة.
طرق تقنية انتاج الطحالب
طرق الإنتاج التقليدية تنق�سم

م�ساحات �أر�ضية �أو�سع ويف
طرف حفري معني دون ا�ستهالك

�أ�سباب اختيار تقنية الطحالب
من تلك الأ�سباي -لأنها �رسيعة
النمو ما يجعلها
قادرة على التكاثر
يف فرتة حمدودة.
لأن الطحالب التتطلب كمية مياه
كثرية كغريها من
النباتات.
 ملا لها من قوةحتمل لثاين اك�سيد
الكربون.
 قدرتها علىالنمو يف املياه
املاحلة وتر�سبات

اىل ق�سمني ،يف مياه الأنهار
والأحوا�ض املك�شوفة ،او
احلفائر ال�صغرية.
�أما الطرق احلديثة،
والتي بد�أ التعامل بها منذ
�أعوام� .سواء يف امل�ستنقعات
والأحوا�ض
الطبيعية
البحرية .وذلك ما يعده
الإن�سان من مواد بال�ستيكية
وغريها من املواد .وتعتمد
ن�سبة انتاجه على الطق�س.
ويف الدول امل�شابة
لإرتريا والدول الواقعة يف
خط الإ�ستواء .والتي تتمتع
بحرارة عالية ،وميكن انتاج
نحو  40/60طن من م�ساحة
هيكتار واحد .حيث ت�ستطيع
الطحالب احل�صول على ثاين
اك�سيد الكربون ،من الأحياء
املحيطة بها �أو من خالل
الت�صنيع.
وبالنظر اىل النباتات الأخرى
املماثلة ف�إنها يحتل م�ساحات
اب�سط ،كما �أن �إمكانية تنظيفها
ميكن ب�شكل �أ�سهر من غريها.
كما �أن الأنواع التي تتنا�سب
معها املياه املاحلة تعترب
�أكرث انتاجا.
ويعترب �ضعف الأ�ضواء،
وكذلك املناطق املعر�ضة

للجفاف ،والتلوث ،تعترب من
�ألأ�سباب الغري مالئمة لنمو تلك
النباتات .لأن العينات التي
ميكنها مقاومة التلوث تعترب
حمدودة .وهي التي تعي�ش يف
املياه املفتوحة.
�أما طريقة تنمية الطحالب
يف �أماكن يجهزه
املزاع ،م�ساحات
عرب
مغطية
�سواء
البال�ستيك
ب�شكل عر�ضي �أو
والذي
طويل،
ال يحمي املواد
من
املزروعة
ال�شم�س،
�ضوء
وهذا ا�سلوب تقني
يحتاج اىل املزيد
من القدرات التقنية
والطاقة ،لكنه �أكرث انتاجا من
املواقع املفتوحة.
حتويل املياه من الطحالب
�إن الأجزاء اخلارجية لتقنية
انتاج الطحالب لها جوانب
�سالبة .لذا يتطلب التخل�ص منه
حتى ال يت�سبب يف الت�أثري على
م�ستوى الإنتاج ب�شكل �سالب.
طريقة نزع املواد الد�سمه من
الطحالب
هذه العملية جتري مثل ما
يجري نزع الد�سم من احلليب.
وذلك بعد جمع كمية كبرية من
الطحالب وحتريك �ألة اخللط
بقوة الطاقة ،فاملاء الذي
يعلو يتم نزعه ،ويتم جمع ما
تبقى منه� ،إال �أن هذه العملية قد
التكون جمدية اقت�صاديا ،ن�سبة
لأ�ستهالك الطاقة يف تنفيذها.
كما �أن عملية اخللط �إذا ما متت
املبالغة يف عملية اخللط قد
ت�ؤثر �سلبا على الإنتاج.
اخلال�صة
هذا الأ�سلوب من الأ�ساليب
الأكرث جودة .كما ميكن
ا�ستخدام �شبكة يتم �ضغط كميات
الطحالب لإمرارها عرب ال�شبكة.
وما تبقى منه يتم الإ�ستفادة
منه يف الوقود ،وغريه من
الإحتياجات.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية

6
يدخل العامل عاما جديدا ،مودعا
عام  2016الذي غ�ص ب�أحداث �سيا�سية
واقت�صادية و�أمنية �شكلت بدورها منعطفات
م�ؤثرة مل�سارات �إقليمية وعاملية  ,لعل
�أبرزها فوز اجلمهوري دونالد ترامب ب�سباق
الرئا�سة االمريكية خالفا لكل التوقعات,
وتغري خريطة االحتاد االوروبي وفقا
الرادة دميقراطية �أرت�أت خروجا لربيطانيا
منه ,واحباط حماولة االنقالب الفا�شلة
على الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان,
وا�ستمرار تداعيات ازمة الالجئني,
وا�ستمرار م�سل�سل العنف واالرهاب  ,و�سبل
مكافحته  ,وجناح التو�صل اىل اتفاق منظمة
البلدان امل�صدرة للنفط " اوبك " ب�ش�أن
خف�ض انتاجها ملا له من اثر ايجابي على
حت�سن ا�سعار النفط .
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ح�صاد � .. 2016أبرز الأحداث الإقليمية والدولية والعاملية

�سوريا
�أعلنت رو�سيا اخلمي�س  29من
دي�سمرب  2016التو�صل �إىل اتفاق

بني احلكومة ال�سورية واملعار�ضة
امل�سلحة على وقف �شامل لإطالق
النار يف �سوريا ب�ضمانة رو�سية
وتركية ،و�أعلنت �أطراف الأزمة
التزامها بهذا االتفاق الذي ميهد
ملفاو�ضات �سيا�سية.
العراق
بد�أت يف العراق ،بد�أت عملية
/حترير املو�صل /و�سط ت�أكيدات
على ان تلك العملية قد حتتاج
ال�شهر ا�ضافية  ,يف ظل حديث ال
ينتهي عن عمليات نزوح جماعي
 ,واحتجاز تنظيم " داع�ش "
ملدنيني  ,وفظاعات ترتكب بحق

االن�سانية  ,كل هذا و�سط ودعوات
عراقية وعاملية لت�أمني ممرات
�آمنة ومالذات منا�سبة للمدنيني.
اليمن
ا�ستمرت معارك القوات احلكومية
واملقاومة الوطنية اليمنية مع

عنا�رص جماعة احلوثي و�أن�صار
الرئي�س املخلوع علي عبد الله
�صالح ،مبوازاة مع حالة من
االن�سداد يف التفاو�ض ال�سيا�سي
وتعرث الطريق حلل �سيا�سي �سلمي
للأزمة يوقف التدهور يف الأو�ضاع
الإن�سانية التي جعلت الأمم
املتحدة ت�صف اليمن ب�أنه "على
�شفا املجاعة".
م�صر
�شهدت بالد الكنانة �أحداثا �أمنية
عديدة هذا العام راح �ضحيتها

جرت انتخابات برملانية
�أ�سفرت عن تغيري كبري يف ت�شكيلة
جمل�س الأمة بن�سبة بلغت ،60%
وح�صدت املعار�ضة قرابة ن�صف
املقاعد بعد مقاطعتها االنتخابات
ال�سابقة احتجاجا على تعديل
قانون االنتخابات.
عدد من �أفراد اجلي�ش وال�رشطة
واملدنيني يف �شمال �سيناء،
ومنها مقتل خم�سة ع�سكريني
ومدين ب�شمال �سيناء يف  3يناير
 ،2016ويف منت�صف ال�شهر نف�سه
قتل ثالثة مدنيني (امر�أتان وطفل)
�إثر �سقوط قذيفة جمهولة امل�صدر
على منزلهم.
وقتل يف  24نوفمرب  2016ثالثة
ع�رش جنديا و�أ�صيب �آخرون يف
هجوم �شنه م�سلحون على حاجز
ع�سكري ب�شمال �سيناء ،ويف
التا�سع من دي�سمرب  2016قُ تل
�ستة من ال�رشطة و�أ�صيب �آخرون
بانفجار يف اجليزة ،بينما قتل
مدين و�أ�صيب �رشطيان بانفجار يف
حمافظة كفر ال�شيخ.
ويف القاهرة ،قتل � 25شخ�صا
على الأقل و�أ�صيب � 49آخرون
يف  11دي�سمرب  2016يف تفجري
وقع يف املقر الرئي�سي للكني�سة
امل�رصية بحي العبا�سية �رشق
القاهرة.
مل ي�سجل عام � 2016أي
تطور �إيجابي ل�صالح الق�ضية
الفل�سطينية با�ستثناء م�صادقة
جمل�س الأمن الدويل على القرار
 2334الذي يطالب بوقف الن�شاط
اال�ستيطاين الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،و�أرج�أت فرن�سا
امل�ؤمتر الدويل الذي لطاملا
تعلقت الآمال على عقده عام 2016
لإعادة حتريك عملية ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط.
الأردن
�شهدت البالد بع�ض الأحداث
الأمنية� ،آخرها الهجمات يف
دي�سمرب على قلعة الكرك �أدت

�إىل مقتل ع�رشة �أ�شخا�ص -بينهم
�سائحة كندية -بينما قتل الأمن
الأردن �أربعة م�سلحني و�ضبط
�أ�سلحة وذخائر ،وقبل ذلك يف
مار�س عرفت مدينة �إربد هجوما
راح �ضحيته رجل �أمن برتبة نقيب
و�أ�صيب اثنان ،يف حني قتل �سبعة
من امل�سلحني من �أن�صار التيار
ال�سلفي بعد ا�شتباكات مع قوات
الأمن ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة
النارية وقنابل الغاز امل�سيل
للدموع ،واعتقلت قوات الأمن
الأردين الع�رشات من �صفوف
التيار ال�سلفي اجلهادي.
البحرين

ليبيا
ا�ستعادة مدينة �رست من قب�ضة
تنظيم الدولة ،مع ا�ستمرار ت�أزم

الأو�ضاع الأمنية وتعرث الو�صول
�إىل اتفاق �سيا�سي �شامل بني
الأطراف الليبية يف ظل وجود
حكومات تتنازع ال�سلطة ،حكومة
بطرابل�س
الوطني
"الوفاق
حتظى بدعم دويل ،وحكومة
الإنقاذ واحلكومة امل�ؤقتة بطربق
املدعومة من قوات خليفة حفرت.

لبنان
بعد فراغ رئا�سي بالبلد لنحو

عامني ون�صف متكن الفرقاء من
�سد هذا الفراغ ،وانتخب الربملان
يوم االثنني � 31أكتوبر اجلرنال
مي�شال عون رئي�سا للجمهورية،
ليكون بذلك رئي�س اجلمهورية
الـ 13يف لبنان ،ويف الأ�سبوع
الأخري من دي�سمرب نالت حكومة
�سعد احلريري ثقة جمل�س النواب
اللبناين.
املغرب
ت�صدر حزب العدالة والتنمية
املغربي ذو املرجعية الإ�سالمية

تون�س

احت�ضنت البحرين يف ال�ساد�س
من دي�سمرب القمة اخلليجية يف
دورتها الـ .37وطالب بيانها
اخلتامي �إيران بتغيري �سيا�ستها
يف املنطقة ،وا�ستنكر تدخالتها
يف �ش�ؤون دولها ،كما طالبها
ب�إنهاء احتاللها للجزر الإماراتية
الثالث.
الكويت

جمل�س نواب تون�س مينح يف
�أواخر �أغ�سط�س ثقته حلكومة
برئا�سة
الوطنية
الوحدة
يو�سف ال�شاهد لتخلف حكومة
واحلكومة
ال�صيد،
احلبيب
اجلديدة ا�ست�ضافت يف نوفمرب
م�ؤمترا دوليا لعر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة بالبالد،
وح�صلت تون�س يف امل�ؤمتر على
تعهدات مالية كربى ت�أمل �أن
تنع�ش لها اقت�صاد البالد.

نتائج االنتخابات الربملانية
التي �أجريت يوم � 7أكتوبر 2016
بح�صوله على  125مقعدا ،بينما
حل حزب الأ�صالة واملعا�رصة
ثانيا بح�صوله على  102من �أ�صل
 395مقعدا هي �إجمايل مقاعد
الربملان ،وكلف امللك حممد
ال�ساد�س الأمني العام حلزب
العدالة والتنمية عبد الإله
بنكريان بت�شكيل احلكومة.

7

ال�سبت 2017 /1 /7

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()75

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
انخف�ضت اال�سعار العاملية للنفط
اىل ما دون  30دوالرا للربميل
الواحد م�سجلة ادنى م�ستوى لها
من  12عاما قبل ان تتو�صل منظمة
الدول امل�صدرة للبرتول  /اوبك /
ودول خارج املنظمة يف العا�رش
من �شهر دي�سمرب التفاق تاريخي
بخف�ض االنتاج بنحو مليون و800
الف برميل يوميا.
حوادث �سقوط الطائرات
الالفت هذا العام م�شهدية �سقوط
وحتطم طائرات  ,كان ابرزها ,
حتطم طائرة م�رصية على متنها
� 66شخ�ص ًا �أثناء رحلتها من باري�س
�إىل القاهرة  ,و�سقوط طائرة

اجلزائر
الإعالن عن الهيئة امل�ستقلة
العليا ملراقبة االنتخابات يف

 6مار�س  2016مبوجب املادة
 194من الد�ستور اجلزائري،
وهي �آلية جديدة ا�ستحدثتها
الرئا�سة اجلزائرية للحفاظ على
"�شفافية وحيادية" االنتخابات
ح�سب ت�رصيحها ،لكن �أحزابا من
املعار�ضة اجلزائرية اعرت�ضت
عليها بحجة �أنها ال ت�ضمن نزاهة
العملية االنتخابية ،كما �شكلت
ا�ستقالة الأمني العام حلزب جبهة
التحرير احلاكم يف اجلزائر عمار
�سعداين حدثا �سيا�سيا ومفاج�أة
للطبقة ال�سيا�سية يف البالد.
ترامب بالبيت الأبي�ض وبريطانيا خارج
االحتاد الأوروبي
على عك�س جل التوقعات جنح
الرئي�س الأمريكي املنتخب ،دونالد
ترمب ،يف الو�صول اىل البيت
االبي�ض لي�صبح الرئي�س اخلام�س

واالربعني للواليات املتحدة
االمريكية متفوقا على مناف�سته
الدميقراطية هيالري كلينتون التي
خذلتها كل امل�ؤ�رشات وا�ستطالعات
الر�أي والتحليالت التي كانت ترجح
فوزها وفقا ملراقبني .
وكما تفاج�أ العامل بفوز ترامب

خالفا مل�ؤ�رشات وا�ستطالعات
الر�أي  ,ح�سم ا�ستفتاء �شهدته
بريطانيا خروجها من االحتاد
االوروبي فيما عرف ب " الربيك�ست
" الذي غري وجه خارطة اوروبا
االقت�صادية  ,وذلك بعد  43عاما
من وجودها �ضمن تكتل اوروبي هو
اال�شهر عامليا ملنظومة احتادية
متعاونة  ,اذ �صوت 9ر 51باملئة
من الناخبني الربيطانيني ل�صالح
اخلروج من االحتاد مبقابل 1ر48
باملئة ف�ضلوا احلفاظ على ع�ضوية
بريطانيا به  ,فيما اعتلت " ترييزا
ماي"  -وهي وزيرة داخلية �سابقة
 من�صب رئا�سة الوزراء خلفالديفيد كامريون بعد فوزها بزعامة
حزب املحافظني  ,االمر الذي عده
حمللون باكورة ملقت�ضيات خروج
بريطانيا من االحتاد وا�ستهاللها
لعهد خمتلف تعي�شه بكل حيثياته.
االنقالب الفا�شل يف تركيا
ويف تركيا اي�ضا  ,تفاج�أ العامل
يوم  15يوليو  2016بـ " خرب
عاجل " يفيد مبحاولة انقالب على
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أروغان
 ,اعقبه وبعد عدة �ساعات خربا
خمتلفا يفيد بف�شل املحاولة بعد �أن
جنحت القوات املوالية للحكومة
يف ا�ستعادة ال�سيطرة على الو�ضع
 ,فيما اظهر �أردوغان رباطة ج�أ�ش
عرب اطاللته على العامل م�ستخدما
قنوات توا�صل رقمية لي�ؤكد
قدرته على ح�سم امل�شهد ل�صالح
�أمن و�سالمة تركيا واحلفاظ على
وحدتها .

رحيل كا�سرتو
�شهد عام  2016وفاة الزعيم
الكوبي  ،فيدال كا�سرتو ،الذي

انتزع ال�سلطة يف ثورة ،1959
وحكم كوبا  49عام ًا  ,ف�أقام دولة
احلزب الواحد ،و�أ�صبح �شخ�صية
رئي�سية يف احلرب الباردة ,
وعرف كا�سرتو ،الذي تويف يف 25
نوفمرب  2016عن  90عام ًا  -ب�أنه
الرجل الذي �أدخل ن�صف الكرة
الأر�ضية الغربي يف احلرب الباردة
منذ عام  ،1959ومن ثم حتدى
الواليات املتحدة الأمريكية لقرابة
ن�صف القرن ،معا�رص ًا  11رئي�س ًا
�أمريكياً ،قبل ان يتنحى كا�سرتو يف
عام  2008ل�صالح �أخيه الأ�صغر "
را�ؤول كا�سرتو".

تو�سيع العقوبات املفرو�ضة على
كوريا ال�شمالية ردا على جتارب
نووية قامت بها  ,اعقب ذلك
قرار تبناه جمل�س االمن بالإجماع
لتو�سيع تلك العقوبات  ,ويف رد
على القرار وحتد له يف �آن معا ,
اعلن رئي�س كوريا ال�شمالية " كيم
يونغ اون " جناح بالده يف تطوير
قنبلة نووية �صغرية احلجم ميكن
لل�صواريخ حملها .
ويف �سياق مت�صل مبو�ضوع
العقوبات  ,قرر كل من االحتاد
االوروبي وامريكا رفع العقوبات
الدولية املفرو�ضة على ايران بعد
ت�أكيد الوكالة الدولية للطاقة
الذرية التزام ايران باحلد من
ان�شطتها النووية وفقا التفاق لوزان
بني ايران وجمموعة " + 5واحد" ,
واتفقت الدولتان " امريكا وايران "
على عملية لتبادل ال�سجناء حيث
افرجت طهران عن اربعة �سجناء
امريكيني فيما منحت وا�شنطن عفوا
عن �سبعة �سجناء ايرانيني لديها .
الرئي�س الرو�سي يقرر انهاء العقوبات
على تركيا
قرر الرئي�س الرو�سي فالدميري

رو�سية وعلى متنها � 91شخ�صا بعيد
اقالعها من مطار يف رو�سيا  ،كانت
تقل �أفراد فرقة مو�سيقية للم�شاركة
يف احتفاالت �أعياد امليالد يف قاعدة
جوية ع�سكرية قرب مدينة الالذقية
يف �سوريا .
كما حتطمت طائرة �شحن �سويدية
وطائرة ركاب �صغرية ب " ميامنار
" يف منطقة جبلية و طائرة ركاب
�إماراتية تابعة ل�رشكة /فالي دبي/
يف رو�سيا يوم  19مار�س املا�ضي.
اىل ذلك  ,اختطفت طائرة م�رصية
كانت يف رحلة من مطار برج العرب
بالإ�سكندرية �إىل القاهرة ،وعلى
متنها  81راكبا  ,اال ان االختطاف
باء بالف�شل بعد حتويل م�سار
الطائرة �إىل قرب�ص .يف حني
حتطمت طائرة كانت تقل العبي
وطاقم نادي " ت�شابيكوين�سي "
الربازيلي و�أ�سفر احلادث عن مقتل
� 75شخ�صا  ,وجنا �ستة �أفراد  ,فيما
�سقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط
اجلوية الباك�ستانية وعلى متنها
� 48شخ�صا قتلوا جميعا..
ويف ذات ال�سياق قام �شخ�صان
باختطاف طائرة ليبية كانت يف
رحلة داخلية وحوال م�سارها �إىل
مالطا  ,وعلى متنها � 118شخ�صا
وانتهت الأزمة بعدما �سلم اخلاطفان
نف�سيهما و�أطلقا جميع الركاب
وطاقم الطائرة.
رحيل �أ�سطورة املالكمة كالي
وعلى �صعيد اخر ودع عام 2016
ا�سطورة ريا�ضية متثلت يف بطل
املالكمة "حممد علي كالي " الذي
فارق احلياة يف والية �أريزونا
الأمريكية يوم  3يونيو املا�ضي
 ,وهو الذي كان احتل عر�ش

الرئي�س االمريكي باراك اوباما توقيع
ت�شريع لتو�سيع العقوبات على كوريا
ال�شمالية

وقع الرئي�س االمريكي ال�سابق
باراك اوباما ت�رشيعا يهدف اىل

بوتني انهاء العقوبات االقت�صادية
التي فر�ضتها بالده على تركيا
 ,فيما مدد االحتاد االوروبي
العقوبات االقت�صادية على رو�سيا
حتى  31يناير  2017ب�سبب الأزمة
الأوكرانية.
اتفاق تاريخي بخف�ض انتاج النفط
ويف اجلانب االقت�صادي  ,مت
تفعيل اتفاقية التجارة احلرة بني
اوكرانيا واالحتاد االوروبي متهيدا
الن�ضمام االوىل لالحتاد  ,فيما

النجاحات يف عامل املالكمة طيلة
 50عاما  ,وعرف كبطل حلبة ومدافع
عن حقوق الإن�سان  ,وكان قد فاج�أ
العامل باعتناقه الإ�سالم ،وتغيري
ا�سمه من " كا�سيو�س مار�سيلو�س "
�إىل حممد علي .
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اعيادنا حمطات لتعزيز التوا�صل االجتماعي والتطور ال�سياحي

اعداد /قا�سم احمد
حتتفل ال�شعوب ب�أعيادها
الوطنية منها �أو الدينية
بفرح غامر و�سعادة فيا�ضة
تعك�س املكانة التي يحتلها
العيد املعنى �سواء يف الرتاث
والثقافة �أو يف الدين والقيم
الروحية التي يعرب عنها
عرب التاريخ ،وهذه االعياد
اي�ضا تلعب دورا هاما يف
تعزيز الن�شاط ال�سياحي،
لأن يف االعياد واملنا�سبات
تكرث الزيارات من واىل كافة
ارجاء البالد او داخل املدن،
والعياد يف جمملها تنق�سم �إىل
ق�سمني ،هما الأعياد الوطنية
التي ي�ستعيد ال�شعب من
خالل �إحيائها م�سرية كفاحه
وبطوالته ويجدد العهد من
خاللها لإذكاء جذوة تلك
البطوالت والتم�سك بالأهداف
والقيم التي تعرب عنها
وذلك ل�ضمان ا�ستمراريتها
عرب الأجيال ،وهذه االعياد
يرتقبها املواطن بكل لهفة
وا�شتياق نظرا ملكانتها الهامة
يف م�سرية ال�شعب االرترية
اال�ستقالل
العريق ،فعيد
ويوم ال�شهداء والفاحت من
�سبتمرب ذكرى �إنطالقة الكفاح
امل�سلح تظل �أيام ًا مميزة يف
م�سرية كفاح ال�شعب الإرتري،
و�إحياء هذه الأعياد يعني
ا�ستعادة القيم واملعاين
التي متثلها تلك املحطات يف
تاريخ ال�شعب الإرتري ،لذا

فهي عامل ربط لأوا�رص ال�شعب
الإرتري التي ت�ؤكد وحدته
الوطنية ومتا�سكه االجتماعي
والثقايف واحل�ضاري ،فهذه
الفعاليات ب�شتى انواعها
تعزز الن�شاط ال�سياحي ،مثال
هناك فعاليات ريا�ضية تقام يف
هذه املنا�سبات وي�سافر فريق
ريا�ضي من مدينة اىل مدينة
اخى بغر�ض املناف�سة وكذلك
الفرق الفنية بدورها تتنقل من
واىل لتعر�ض احمل ما عندها
من الربامج الثقافية  ،فجميع
اع�ضاء الفرق الريا�ضية
والفنية يتمتعون بزيارات
املناطق ال�سياحية عن طريقهم
ا�ضافة اىل الزيارات املنظمة
اىل تلك املناطق بغر�ض تفقد
املناطق ال�سياحية واالثرية
والتارخية التي تتمتع بها
البالد ،مما جعل ذلك حتظى
االعياد الوطنية ب�إجماع �شعبي
كبري كونها متثل �إرثا م�شرتكا
وحمطة لإ�ستنباط الدرو�س
والعرب وتعبريا عن طموحات
احلا�رض وتطلعات امل�ستقبل
لكل مواطن اينما وجد.
�أما الأعياد الدينية التي
تعك�س خمتلف املعتقدات
بالن�سبة لل�شعب الإرتري هي
حمطات نتوقف عندها ال�ستلهام
معانيها و�أهدافها مبنا�سبة
االحتفال بالعام امليالدي
اجلديد  ،والذي يوره يحتفل
به كل عام على م�ستوى البالد
بحفاوة كبرية �سواء يف مدن
البالد او يف اجلاليات االرترية

املنت�رشة يف املدن العاملية،
ففي اال�سابيع االخرية من نهاية
كل عام جند جميع املقاهي
واملنتزهات و�ساحات الفنادق
الراقية تزدحم باملواطنني
واالجانب ا�ستعدادا لالحتفال
بهذه املنا�سبة ،وترى يف
وجوههم النرية ميلأها الفرح
واملرح التي بدورها تبلور
طموحاتهم وتطلعاتهم حول
العام اجلديد وما يجلبه من
خريات ،حيث ي�شكل ذلك طفرة
فريدة للن�شاط ال�سياحي،
ولي�س هذا فح�سب وامنا جميع
املحالت التجارية ال�صغرية
منها واملتو�سطة والكبرية
االنوار
با�ضاءات
تقوم
بانواع خمتلفة من االلوان،
اهمها االوان العلم االرتري
الزاهية ،باال�ضافة اىل الوان
الكري�سما�س ،فهذا يعطي
انطباع خا�ص خا�صة للزائر،
ويخلق مزيجا فريدا مع جمال
الطبيعة االرترية التي تتميز
بها عن غريها ،مثل اجلو
ال�ساحر واخلالب  ،واملوقع
اجلذاب،
اال�سرتاتيجي
والهواء النقي ال�صايف اخلايل
من اي تلوث ،وب�شا�شة ال�شعب
االرتري العريق ،وال�سالم
واال�ستقرار اللذان تتمتع بهما
البالد دون غريها ،وهما
يعتربان ا�سا�س التطور والتقدم
لكل املجاالت ،وعندما جتتمع
كل هذه املميزات مع الأديان
يف جوهرها
التي ت�سعى
�إىل تهذيب النف�س الب�رشية

الفرد
�شخ�صية
وتوازن
ما بني و�إجباته الروحية
وم�س�ؤولياته الدنيوية  ،كما
تدعوا �إىل �رضورة الت�سامح
بني �أفراد املجتمع من خالل
احرتام معتقدات وثقافة الآخر
ون�رش روح املحبة والتعاون
والتكافل بني �أفراد املجتمع
دون �أي متييز �أو حتيز لأحد �ضد
الآخر تخلق جوا �سياحيا فريدا
ادام الله ال�سالم واال�ستقرار
لبالدنا الغالية  ،ومن �أهم
التي
والأهداف
املعاين
جت�سدها الأعياد الدينية يف
جمتمعنا هي ظاهرة التوا�صل
االجتماعي بني �أفراد ال�شعب
وتعزيز الت�أخي والتحابب
ونبذ اخل�صومات وكل �أ�سباب
اخلالف ،حيث نرى يف نهاية
كل عام او مع كل منا�سبة دينية
حتل خالفات كثرية  ،ومن
يقوم بهذا العمل النبيل هو
اال�صدقاء واالقرباء واالعيان،
وهذه بحد ذاتها تدفع الن�شاط
ال�سياحي قدما ،لكون جميع
التحركات اجلارية يف هذا
العمل تقرتن مع االن�شطة
ال�سياحية ،فعندما ي�أتي
العيد جند �أن النا�س يحر�صون
على ن�رش املحبة وتنا�سي ما
كان بينهم من �أ�سباب اخلالف
في�صبح العيد بحق حمطة
للت�سامح والتكافل االجتماعي
فيما بينهم ،وكلما حل
ال�سالم واال�ستقرار كما ذكرنا
اعاله تزداد حركة الن�شاط
ال�سياحي يف كل مكان ،كما
ان الأعياد تدخل البهجة
وال�رسور يف نفو�س الأطفال،
ا�صحاب القلوب الربيئة
و�صناع امل�ستقبل ،حيث
يرتبط العيد عندهم بارتداء
املالب�س احلديثة و�أكل كل ما
لذ وطاب ،ف� ً
ضال عن التوا�صل
فيما بينهم من خالل برامج
الألعاب وو�سائل الرتفيه
الأخرى التي جتعلهم ينتظرون
�أيام الأعياد بفارغ ال�صرب
واللهفة لإرتباطها عندهم بكل
ما هو جميل وممتع ،وهذا
اجلمال النا�رض بالفعل يلعب
دور كبري يف تطور الن�شاط
ال�سياحي،بينما جند يف
الأعياد الدينية عند كبار ال�سن
معاين ودالالت �أعمق ،فمن
الناحية الروحية يعترب العيد

تنفيذا للأوامر والتعليمات
الدينية التي تعترب االحتفال
بالعيد جزء ًا مكم ً
ال للعبادات
والطقو�س الدينية التي تقرب
الفرد من اخلالق ومتنحه
�أح�سا�س ًا بالر�ضى والإطمئنان
النف�سي ،وهذه الطقو�س ت�شكل
عن�رصا هاما يف تطوير الن�شاط
ال�سياحي املحلي  ،ويقرب
الزائر من التعرف ب�سهولة
من عادات وتقاليد املجتمع
االرتري بكل اطيافه.
عزيزي القارئ من الناحية
والدنيوية
االجتماعية
فوائد
الدينية
فلالعياد
عظيمة و�إيجابيات جمة،
اهمها التوا�صل فيما بينهم
 ،وجتديد العهد وتوريث
الطقو�س والعالدات والتاريخ
الوطني لالجيال متعاقبة،
فالعيد كما �أ�سلفنا حمطة
للتوا�صل االجتماعي بني
�أفراد ال�شعب بغ�ض النظر عن
معتقداتهم الدينية ،ف� ً
ضال عن
كونه منا�سبة للت�سامح ونبذ
اخلالفات ون�سيان ال�ضغائن
بني الأفراد كما تنادي بذلك
الأديان ال�سماوية كلها وعلى
ر�أ�سها الأ�سالم وامل�سيحية،
ومن ناحية �أخرى ،تعترب عام ً
ال
مهم ًا لتعزيز الوحدة الوطنية
لل�شعب ،فقد درج امل�سيحيون
على االحتفال مع �أخوانهم
امل�سلمني وم�شاركتهم يف
�أفراحهم الدينية وكذلك احلال
لدى امل�سلمني ،حيث عادة ما
ي�شاركون �أخوتهم امل�سحيني
يف �أعيادهم الدينية وهذه
عوامل ربط وتعزيز لأوا�رص
العالقات االجتماعية بني �أفراد
ال�شعب الواحد ،خا�صة و�أن
الكثري من القوميات الإرترية
تتميز بتداخل اجتماعي فريد،
حيث جند �أن لبع�ض البطون
يف قومية ما امتدادات و�أ�صول
يف قوميات �أخرى .وهذا
يعترب عامل جذب وتوا�صل
بني القوميات املختلفة ،كما
�أن الدين بدوره مل يكن يوم ًا
عامل فرقة بقدر ما كان عامل
توحيد وت�سامح بني معتنقي
الديانات املختلفة ،حيث
من ال�سهولة �أن جتد �أن �أفراد
القومية الواحدة يتوزعون يف
معتقداتهم الدينية بني الإ�سالم
وامل�سيحية و�أحيان ًا جتد �أن
�أفراد الأ�رسة الواحدة يعتنقون
�أكرث من ديانة وهذا ما جعل
الدين عامل توحيد بني �أفراد
ال�شعب الإرتري وذلك على
خالف ما جتده اليوم يف الكثري
من البلدان �سواء يف القرن
الأفريقي �أو العامل من حولنا،
وهذا ي�شكل عامال مهما من
تطور وتعزيز معامل ال�سياحة
يف بالدنا الراقية والغالية
وكل عام و�أنتم بخري. .

تقارير
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مابني ذكاء ا�صطناعي وع�ضالت ذاتية االلتئام

 2016عاما حفل باالكت�شافات العلمية املذهلة
املر�ض لأكرث من عام واحد.
وك�شفت �أن اللقاح اجلديد الذي
يطلق عليه ا�سم " "PfSPZلي�س فقط
يح�صن النا�س �ضد املر�ض لأكرث من
عام ،ولكن ي�ضمن � ً
أي�ضا �أنهم لن ينقلوا
الطفيل �إىل البعو�ض ،ومن ثم يحد من
انت�شار املر�ض.
عقار فعال لعالج �سرطان الربو�ستاتا
�أعلن باحثون بريطانيون ،مايو
املا�ضي ،عن تطوير عقار ي�ستهدف

حواء �سليمان عبد القادر
اجلزء االول

ازدهرت العلوم يف عام  2016ب�شكل
مل ي�سبق له مثيل� ،سواء على �صعيد
ا�ستخدام التقنيات يف عالج االمرا�ض
ووقف عالم تقدم ال�سن وترميم العظام
ف�ضال عن ا�ستخدامات متعددة لتقنية
النانو وغريها من االجنازات العلمية
التى اذهلت العامل �،سنحاول ايراد
ابرزها من تلك التى ن�رشت يف بع�ض
املواقع مثل موقع اجلزيرة االلكرتوين
وموقع دخلك بتعرف والعربية نت
وفيدو العربي وغريها من املواقع.
اورد موقع دخلك بتعرف �أهم
اكت�شافات علمية يف عام 2016
بينها ابتكار ذكاء �صناعي ،وت�صميم
بروتينات ،وكل ما هو جديد بخ�صو�ص
اجلن�س الب�رشي
ر�شحت املجلة التخ�ص�صي ة ” iSc
 “enceالنجاحات العلمية التالية
ك�أف�ضل االكت�شافات يف عام ،2016
نظرة عامة:
بروتينات م�صممة على احلا�سوب وبرجمة
للخاليا اجلزعية
الربوتني امل�صمم
على احلا�سوب

تعترب الربوتينات مبثابة �أح�صنة
العمل للخاليا؛ �إنها ت�رسع اال�ستجابات
الكيميائية ،وتوفر ات�صاال بني
اخلاليا وحتمي اجل�سم من العوار�ض
اخلارجية .يف عام  2016متكن العلماء
من تقدمي بروتينات �صممت على
الكمبيوتر و�صنعت يف �أحد املختربات.

هذه الربوتينات من املمكن �أن تعمل
م�ستقب ًال كـ”لقاح عاملي للإنفلونزا".
من جهة �أخرى متكن باحثون
يابانيون من �إنتاج �صغار فئران من
بوي�ضات مرباة يف املخترب .الباحثون
قاموا بربجمة خاليا جذعية لت�صبح
بوي�ضات وتركوها لتتطور ،لتو�ضع
بعد ذلك عرب عملية �إخ�صاب �صناعية
يف رحم �أنثى الفئران.

النتيجة كانت والدة فئران من بع�ض
عمليات احلمل ،والتي ا�ستطاعت الحقا
�إمتام عملية منوها ب�شكل طبيعي.

ً
ريا
املا�ضي� ،إنهم قطعوا
�شوطا كب ً
نحو تطوير اختبار دم جديد وب�سيط،
يتنب�أ بقرب ظهور مر�ض الزهامير،
الذي يداهم كبار ال�سن ،قبل �أن تتفاقم
مبكرا.
�أعرا�ضه ،ما ي�سهم يف عالجها
ً
الباحثون ك�شفوا �أن االختبار اجلديد
بلغت درجة دقته  ،85%حيث يقي�س
دورا
عدد من الربوتينات التى تلعب ً
يف تطور �أمرا�ض الدماغ وعلى ر�أ�سها
الزهامير.

وقف عالمات تقدم ال�سن يف اجللد
حممول لتحديد ت�سل�سل احلم�ض النووري
ظهر يف اال�سواق العام املا�ضي
جهاز حممول ميكن من خالله حتديد
ت�سل�سل احلم�ض النووي  .DNAعلى
�سبيل املثال :ميكن ا�ستخدام اجلهاز
لفح�ص انت�شار الأوبئة يف مكانها.
اجلهاز ا�ست ِ
ُخدم يف حمطة الف�ضاء
الدولية � .ISSسابقا. ،
البد و�أن العد�سات الب�رصية قد لفتت
االنتباه وامل�سماة بالـMeta-Lens
تت�ألف من هياكل �أك�سيد التيتانيوم
الثنائي الدقيقة جد ًا.
على الرغم من �أن العد�سات � ّ
أرق من
�صفحة ورق �إال �أنها ت�ستطيع تكبري
الأ�شياء متاما كالعد�سات الزجاجية
املتعارف عليها ،مما يخلق بذات
الوقت ثورة يف عامل الهاتف املحمول
وامليكرو�سكوبات.ف�ضال عن وجود
تقنية اخري ت�ستخدم ل�ضعاف النظر
من جوجل وهي اخلا�ص بزراعة
العد�سات فيمكنها ت�صحيح الر�ؤية،
كما �أنها ت�ستخدم لقيا�س �ضغط الدم
لدى املر�ضى الذي يعانون من املاء
الأزرق يف العني ،وت�سجل م�ستويات
اجللوكوز لدى مر�ضى ال�سكري.
ومن اكرث االمنيات التى يرغب
النا�س حتقيقها هي حلم �إيقاف
التقدم يف ال�سن ،بعد عدة جتارب
على الفئران جنح العلماء يف التو�صل
لنتيجة تبت يف هذا الأمر ،حيث جعلوا
القوار�ض املعدلة وراثي ًا تق�ضي على

اخلاليا الهرمة يف �أن�سجتها .كنتيجة
لذلك ظهرت �أعرا�ض ا�ستنزاف القلب،
الكلى ،وال�رشايني املتعلقة بالتقدم
يف ال�سن ب�شكل �أبطئ من املعتاد.
و�ضمن ما احتفنا به عام  2016اي�ضا
التو�صل اىل اكت�شاف تقنيات ت�ساعد
يف احداث طفرة طبية مل يكن يف بال
االن�سان التو�صل اليها وو�ضعت حلوال
مبتكرة مل�شاكل �صحية كثرية  ،فهناك
مايعرف با�ستبدال املفا�صل ،حيث
ت�شهد تكنولوجيا ا�ستبدال املفا�صل
والعظام تطورا كبريا ،بعد ان مت
ا�ستخدام الطباعة ثالثية الأبعاد لزرع
عظام �صناعية وتثبيتها با�ستخدام
خاليا جذعية من املري�ض ،لتنمو
اخلاليا مع مرور الوقت وتكون خاليا
عظمية ثم عظام ت�أخذ �شكل الطرف
ال�صناعي الذي �سيذوب تدريجيا.
وهناك منظم �رضبات القلب حيث

قدمت ال�رشكة امل�س�ؤولة عن �صنع
منظم �رضبات القلب املعروف �شكال
جديدا من هذا اجلهاز ،وهو بحجم حبة
فيتامني وال يحتاج �إىل عملية جراحية،
كما �أن  96%من املر�ضى مل يتعر�ضوا
لأي م�ضاعفات نتيجة ا�ستخدامه.
وقد ر�صدت وكالة "الأنا�ضول" �أبرز
� 20إجنازً ا طب ًيا�ُ ،سلطت عليها الأ�ضواء
طيلة العام املا�ضي.
تقنية تقي�س فاعلية �أدوية ال�سرطان
�أعلن باحثون بريطانيون� ،إبريل
املا�ضي ،عن اختبار تقنية فح�ص
جديدة ،يعرفون من خاللها امل�ؤ�رشات
الأولية ملدى فاعلية العقاقري يف
الق�ضاء على مر�ض ال�رسطان خالل �أيام
من بدء العالج.
الباحثون اختربوا تقنية للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي
على �أول مري�ض فى
�أوروبا للك�شف عن
التغريات يف اخلاليا
ال�رسطانية.
و�أو�ضحوا �أن هذه
التقينة قد ت�ؤدي �إىل
لعالجات
التو�صل
تنا�سب �أكرث حاالت
امل�صابني بال�رسطان
العد�سات املتطورة
ب�شكل فردي ،ومراقبة
العالج
ت�أثريات
بالعقاقري يف مرحلة
مبكرة ،وهو ما قد يوفر على املر�ضى
الوقت والأموال يف ا�ستخدام عقاقري ال
تكون فعالة يف العالج.
عالج جديد ل�سرطان الدم الليمفاوي
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
"� ،"FDAإبرل املا�ضي ،على دواء
جديد لعالج املر�ضى الذين يعانون من
�رسطان الدم الليمفاوي املزمن ،ي�سمى
" ،"Venclextaوهو عالج ي�ستهدف
خاليا �رسطان الدم الليمفاوي املزمن.
وبعد �إجراء التجاب �أظهرت النتائج
�أن  % 80من تعافوا كل ًيا �أو جزئ ًيا من
�رسطان الدم الليمفاوي املزمن.
طريقة لعالج فريو�س "�سي" فى � 6أ�سابيع
ك�شفت باحثون �أملان� ،إبريل
املا�ضي ،عن طريقة ق�صرية الأجل
لعالج املر�ضى الذين يعانون من
فريو�س التهاب الكبد الوبائي "�سي"
خالل � 6أ�سابيع فقط ،بدال من 12
أ�سبوعا.
�
ً
الباحثون ك�شفوا �أن مزيج من
الرتكيبة الدوائية امل�ضادة للفريو�سات
التي حتتوى على عقار ي " sLedipa
 "virو" ،"Sofosbuvirميكن �أن تكون
"كور�س" عالجي ق�صري الأجل مدته 6
�أ�سابيع للق�ضاء على فريو�س "�سي"،
وتخت�رص مدة العالج �إىل الن�صف
تقري ًبا ،بدال من "الكور�س" العالجي
أ�سبوعا،
احلايل الذي ميتد �إىل � 12
ً
كالعالج بعقار ال�سوفالدي ال�شهري.
لقاح يح�صن �ضد املالريا لأكرث من عام
تو�صل الباحثون باملعهد الوطني
الأمريكي للح�سا�سية والأمرا�ض
ُ
املعدية ،مايو املا�ضي� ،إىل لقاح
جديد للمالريا ،يوفر حماية �ضد

ا�ستبدال املفا�صل ا�صبح ممكنا

عالج الرجال الذين يعانون من �رسطان
الربو�ستاتا يف مراحله املتقدمة.

الباحثون اختربوا مادة كيميائية
ت�سمى " "Hsp90على الفئران،
ووجدوا �أن املثبطات الكيميائية
�أثبتت فاعليتها ،وقامت بتجريد خاليا
�رسطان الربو�ستاتا من دفاعاتها �ضد
العالجات الهرمونية.
م�صل واعد لأكرث الأمرا�ض اجلن�سية �شيوعً ا
�أعلن باحثون كنديون ،يوليو

ثالث لقاحات جديدة �ضد "زيكا"
�أعلن باحثون �أمريكيون� ،سبتمرب
املا�ضي� ،أن جتارب �أجريت
ؤخرا يف كال من �أمريكا
م� ً
والربازيل ،ك�شفت فاعلية 3
لقاحات جديدة يف توفري حماية
كاملة �ضد فريو�س "زيكا".
الباحثون �أ�ضافوا �أن اللقاحات
اجلديدة �أثبتت فاعليتها و�أمانها
على القرود ،بعد جتارب يف
الربازيل و�أمريكا ،حيث �أعطوا
القردة جرعة واحدة� ،أو جرعة
�أولية تليها جرعة من�شطة،
ووجدوا �أن اللقاحات �أثبتت
حماية كاملة من زيكا.
الرتقيع والغ�ضروف الزجاجي والتئام
الع�ضالت
تعترب الرقع والدعامات حال ال
مفر منه لعالج بع�ض املر�ضى ،الذين
يتعر�ضون ب�سببها للم�ضاعفات،
لكن احلل اجلديد يهدف �إىل ترميم
الأن�سجة ،وي�ستخدم مادة حيويةتعمل
كهيكل يح�سن عمل القلب.
كما �صنع فريق من العلماء مادة

منظم �ضربات القلب

املا�ضي ،عن جناح �أوىل خطوات
تطوير م�صل واعد ملكافحة مر�ض
"كالميديا"� ،أكرث الأمرا�ض اجلن�سية
�شيوعا حول العامل ،ومل ي�صل العلم
ً
مل�صل يكافحه حتى الآن.
الباحثون ك�شفوا �أن جتاربهم
املح�صنة
التي �أجروها على الفئران
ّ
بامل�صل� ،أظهرت مكافحة كبرية
للعدوى و�صلت لـ ،87.5%واعتربوا �أن
"النتائج واعدة للغاية".
اختبار دم يتنب�أ بظهور الزهامير
قال باحثون بريطانيون� ،أغ�سط�س

زجاجية حيوية لها خوا�ص مرنة
كالغ�رضوف ،وتعمل كهيكل لت�شجيع
ا�ستعادة منو الغ�رضوف ،كما �أن لها
خا�صية االلتئام الذاتي ،والقدرة
على االرتباط جمددا يف حال متزق
الأن�سجة ،اما اروعها فهي الع�ضالت
ذاتية االلتئام ،اذ يعمل العلماء على
�صنع مادة تعمل كع�ضلة �صناعية
تتفوق على الع�ضلة احلقيقية ،كما �أن
لها القدرة على التمدد �ضعف طولها
مبقدار  40مرة ،ولها خا�صية االلتئام
الذاتي خالل � 72ساعة.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()75

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

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

يوفنتو�س جاهز بقوة النطالقة العام اجلديد ديوكوفيت�ش وموراي
يف املربع الذهبي
بدورة قطر للتن�س

تعود عجلة الدوري االيطايل لكرة القدم
اىل الدوران بعد توقف ا�سبوعني ،وي�سعى
يوفنتو�س حامل اللقب واملت�صدر اىل
متابعة �سل�سلة انت�صاراته عندما ي�ستقبل
بولونيا اخلام�س ع�رش غد االحد يف ختام
املرحلة التا�سعة ع�رشة من ال�سرييا.
ويبحث العبو "ال�سيدة العجوز" عن
تعوي�ض خ�سارتهم امام ميالن يف الك�أ�س
ال�سوبر بركالت الرتجيح يف الدوحة يف 23
دي�سمرب املن�رصم ،علما بان مباراتهم مع
كروتوين ارجئت اىل الثامن من فرباير
املقبل.
ويت�صدر فريق املدرب ما�سيميليانو
اليغري الرتتيب بفارق  4نقاط عن روما
الثاين الذي لعب مباراة اكرث،وي�سعى تاليا
اىل حتقيق فارق كبري مطلع �سنة 2017
ي�ضعه على ال�سكة ال�صحيحة الحراز لقبه
ال�ساد�س تواليا يف "ال�سرييا االيطالية".
روما من دون �صالح
املقابل،يحل
يف
روما الثاين على
الثاين
جنوى
ع�رش الذي خ�رس
اخر مباراتني.
تبدو نتائج روما
متقلبة اذ خ�رس
مرتني يف اخر خم�س
مباريات ،لكن ي�شفع
له تعادله مرتني فقط يف
 18مباراة ،ما ابقى باب املناف�سة
مفتوحا مع يوفنتو�س.
و�سيكون املدرب لوت�شانو �سباليتي
حمروما من جنم و�سطه الهجومي امل�رصي

حممد �صالح الذي التحق
مبنتخب بالده خلو�ض
االمم
ك�أ�س
ا ال فر يقية
التي تنطلق
يف الغابون
يف  14يناير
اجلارى.
وعلى رغم
ان جنوى يحتل
املركز الثاين ع�رش،اال
انه تغلب على يوفنتو�س
وميالن وتعادل مع نابويل على ملعبه
"لويجي فرياري�س " .و�سيكون نابويل
الثالث بفارق  3نقاط عن روما ،يف موقع

يتيح له اللحاق بفريق العا�صمة عندما
يخو�ض مباراة مبكرة اليوم ال�سبت امام
�ضيفه �سمبدوريا الثالث ع�رش والذي مل يفز
يف اخر ثالث مباريات.ويف ظل غياب مهاجمه
البولندي اركاديو�ش ميليك،يعول نابويل
على البلجيكي الدويل دري�س مرتن�س الذي
ابلى بالء ح�سنا يف غياب زميله الهداف.
ويخو�ض الت�سيو الرابع بفارق نقطة عن
نابويل مباراة �سهلة �ضد �ضيفه كروتوين،
فيما ي�ست�ضيف ميالن اخلام�س والذي ميلك
مباراة م�ؤجلة ،كالياري الرابع ع�رش على ملعب
"�سان �سريو".ويف باقي املباريات،يلعب
اليوم ال�سبت امبويل مع بالريمو ،وغد االحد
اودينيزي مع انرت ،وكييفو مع اتاالنتا،
وبي�سكارا مع فيورنتينا و�سا�سوولو مع
تورينو.

بر�شلونة يخ�شى انتفا�ضة فياريال يف موقعة املادريجال

�سيكون ملعب املادريجال �شاه ًدا
على �أقوى مباريات اجلولة ال�سابعة ع�رشة
من دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة
القدم " الليغا " بني فياريال و�ضيفه
بر�شلونة،والتي �سي�ست�ضيف فيها ريال
مدريد نظريه غرناطة يف �سانتياجو برنابيو،
لت�أكيد جدارته بال�صدارة وتقا�سم الرقم
القيا�سي يف عدد املباريات املتتالية
دون هزمية 39 ،مباراة ،الذي �سبق وحققه
مدرب الرب�سا لوي�س �إنريكي.
ومن بني الأندية الثالثة الأوىل يف
جدول الليجا (ريال مدريد ،بر�شلونة
و�إ�شبيلية)�،سيكون الفريق الكتالوين
حامل اللقب على موعد مع املباراة الأكرث
�صعوبة .فمناف�سه فياريال،يعي�ش فرتة
رائعة على م�ستوى النتائج بالدوري ،بعد
الفوز قبل �أعياد امليالد على �أتلتيكو
مدريد ( )3-0و�سبورتينج خيخون
(.)1-3
وال توجد فر�صة لرب�شلونة �سوى الفوز
ملالحقة ريال مدريد املت�صدر بـ 37نقطة
واملتفوق عليه بثالث نقاط وامل�ؤجلة له
مباراة �أمام فالن�سيا ،وهو يتم�سك بالتاريخ
الذي ين�صفه على املادريجال منذ نحو
عقد ،فهو مل يخ�رس منذ فرتة طويلة عليه.

و�سيحظى لوي�س
مدرب
�إنريكي
ب�أف�ضل
الرب�سا
عنا�رصه يف لقاء غد
الأحد،بينما يواجه
فران �إ�سكريبا،مدرب
"الغوا�صات ال�صفراء"
�شكوكا حول حالة عدد
من العبيه .
وي�سعى فياريال،
�أحد الفرق الأكرث
ت�ألقا يف الليجا هذا
و�صاحب
املو�سم
املركز الرابع ،لتجاوز
اخل�سارة الكبرية له يف ذهاب دور الـ16
بك�أ�س امللك على يد ريال �سو�سييداد
بثالثة �أهداف لواحد� ،أمام الرب�سا املتفوق
عليه بخم�س نقاط يف اجلدول.
واحلال نف�سه ينطبق على �إ�شبيلية،
ثالث الرتتيب بنقطة خلف بر�شلونة ،الذي
�سقط بثالثية مهينة �أمام ريال مدريد يف
ك�أ�س ملك ا�سبانيا،والذي �سيحاول مدربه
الأرجنتيني خورخي �سامباويل ا�ستعادة
درب االنت�صارات يف مواجهة �أخرى قوية
�أمام ريال �سو�سييداد ،خام�س الرتتيب
بفارق الأهداف خلف فياريال.
ويف الربنابيو�،سي�ستقبل ريال مدريد
�ضيفه غرناطة اليوم ال�سبت� ،صاحب
املركز قبل الأخري يف اجلدول بت�سع نقاط،
وذلك بعد العر�ض القوي الذي قدمه
�أمام �إ�شبيلية،يف غياب جنمه الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو.
و�أ�صبح النادى امللكى قريبا من تقا�سم
الرقم القيا�سي اخلا�ص برب�شلونة لوي�س
�إنريكي ،وهو خو�ض  39مباراة متتالية
دون هزمية.كما �ست�شهد اجلولة ديربي
با�سكي بني �أتلتيك بيلباو و�أالفي�س على
ملعب �سان مامي�س.
وت�شهد الليجا هذه اجلولة مباراة مهمة

�أخرى اليوم ال�سبت حينما ي�ست�ضيف
�إيبار،املنت�شي بعد فوزه على �أو�سا�سونا
يف ذهاب دور الـ 16بك�أ�س امللك و�صاحب
املركز الثامن يف ترتيب الدوري بـ23
نقطة� ،أتلتيكو مدريد الذي انت�رص �أي�ضا
على ال�س باملا�س بثنائية يف الك�أ�س.
وتختتم اجلولة االثنني املقبل حينما
ي�ست�ضيف �أو�سا�سونا الذي �أعلن �إقالة
مديره الفني خواكني كابارو�س ل�سوء
النتائج ،فالن�سيا الذي خ�رس �أول يف ك�أ�س
امللك �أمام �سيلتا فيجو ( )1-4يف �أول
مباراة له حتت قيادة �سلفادور جونزالي�س
"فورو" بعد ا�ستقالة املدرب الإيطايل
�شيزاري برانديلي.وتنطلق اجلولة اليوم
ال�سبت مبباراة �إ�سبانيول مع ديبورتيفو
ال كورونيا ،وجتمع باقي اللقاءات بني
�سيلتا فيجو وماالجا ال�سبت ،وريال بيتي�س
وليجاني�س الأحد.

حجز ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،حامل
اللقب وامل�صنف ثانيا ،بطاقته اىل الدور
ن�صف النهائي من دورة قطر للتن�س ،بفوز
�سهل على الت�شيكي راديك �ستيبانيك،
بينما واجه الربيطاين اندي موراي امل�صنف
اول مهمة ا�صعب نحو املربع االخري.وفاز
ديوكوفيت�ش على املخ�رضم �ستيبانيك
 6-3و 6-3يف  91دقيقة فقط ،ليحقق
فوزه الثاين ع�رش تواليا عليه ،ليت�أهل اىل
ن�صف نهائي الدورة البالغة قيمة جوائزها
 1.3مليون دوالر.
ويالقي ال�رصبي امل�صنف اول عامليا
�سابقا ،اال�سباين فرناندو فردا�سكو الفائز
على الكرواتي املخ�رضم ايفرو كارلوفيت�ش
ال�ساد�س  6-2و.7-5وكان ديوكوفيت�ش
احرز لقب العام املا�ضي من دون ان يخ�رس
اي جمموعة ،وهو �إجناز م�ستمر حتى االن.
وميني النجم ال�رصبي ،املتوج بـ 12لقبا
يف البطوالت الكربى ،النف�س بان ي�ستعيد
م�ستواه وااللقاب التي ف�شل يف احراز اي
منها منذ يونيو  ،2016عندما �أحرز دورة
تورونتو للما�سرتز على ح�ساب الياباين
كي ني�شيكوري.
وبد�أ تعرث ديوكوفيت�ش يف دورة االلعاب
االوملبية ال�صيفية حيث خرج من الدور
االول ،ثم خ�رس نهائي اخر البطوالت االربع
الكربى يف فال�شينغ ميدوز االمريكية امام
ال�سوي�رسي �ستاني�سال�س فافرينكا ،وخرج
من الدور ن�صف النهائي لدورة �شنغهاي
للما�سرتز ،و�صوال اىل خ�سارته نهائي
بطولة املا�سرتز امام الربيطاين اندي
موراي الذي انتزع من ال�رصبي �صدارة
ت�صنيف املحرتفني.
ويف حال بلوغه النهائي ،قد يالقي
ديوكوفيت�ش موراي الذي تخطى ب�صعوبة
اال�سباين نيكوال�س املاغرو )7-4( 7-6
و.7-5ويلتقي موراي مع الت�شيكي توما�س
برديت�ش الثالث الفائز على الفرن�سي جو-
وليفريد ت�سونغا اخلام�س  7-5و.6-3

جدول
الدوريات
االوروبية
الدوري الأ�سباين
الإ�سبوع 17
ال�سبت  7يناير 2017
ريال مدريد * غرناطة 15:00
ايبار * اتلتيكو مدريد 18:15
�سيلتا فيغو * ماالجا 20:30
ريال �سو�سييداد * ا�شبيلية 22:45
الأحد  8يناير 2017
بيلباو * ديبورتيفو االفي�س 14:00
ريال بيتي�س * ليجاني�س 18:15
ال�س باملا�س * �سبورتينغ خيخون 20:30
فياريال * بر�شلونة 22:45
الدوري الإيطايل
الإ�سبوع 19
ال�سبت  7يناير 2017
امبوىل * بالريمو 20:00
نابوىل * �سامبدوريا 22:45
الأحد  8يناير 2017
ادينيزي * انرت ميالن
الت�سيو * كروتوين
كييفو فريونا * اتالنتا
جنوى * روما
�سا�سولو * تورينو
بي�سكارا * فيورنتينا
ميالن * كاليارى
يوفنتو�س * بولونيا

14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
20:00
22:45

ان�سحاب �ساينز بعد
العطية من رايل دكار

ان�سحب ال�سائق اال�سباين كارلو�س
�ساينز (بيجو) ،حامل لقب  2010واحد
املر�شحني للفوز يف الن�سخة احلالية،
من رايل دكار بعد تعر�ضه حلادث ،
بح�سب ما اعلن فريقه.واو�ضح الفريق
الفرن�سي ان �سيارة �ساينز انقلبت
"قبل  5كيلومرتات من خط الو�صول
يف املرحلة الرابعة بني �سان �سالفادور
دي خوخوي (يف االرجنتني) وتوبي�سا
(يف بوليفيا)".واالن�سحاب هو الثاين

املهم من فئة ال�سيارات
يف ال�سباق االبرز عامليا
للطرق الوعرة ،بعد
ا�ضطرار القطري نا�رص العطية �سائق
تويوتا وبطل ن�سخة الرايل عامي
 2011و ،2015للقيام باالمر نف�سه
ب�سبب تعر�ض �سيارته حلادث بالغ.
وقال �ساينز ( 54عاما) بطل العامل
للراليات يف  1990و" 1992خاب املي
كثريا بعد هذا اخلروج .كان ايقاعنا

جيدا جدا منذ بداية الرايل على منت
بيجو  3008دكار .ي�ؤ�سفني الف�شل
يف ترجمة هذه القدرة".وكان �ساينز
ثالث الرتتيب العام لدى خروجه من
املناف�سات.و�شهدت فئة الدراجات
النارية اخلمي�س ان�سحاب اال�سرتايل
توبي براي�س حامل اللقب بعدما كان
يف املركز الثاين يف الرتتيب العام.
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الأرقام تتحدث عن جناحات �أبطال الريا�ضة االرترية

2016م...ح�صـ ــاد عــام فــات مـن عمــر ريا�ضـتـنا
�شهد العام  2016العديد من الأحداث
الريا�ضية املنوعة والتي نبحر و�إياكم يف هذا
ال�رسد ال�رسيع لبع�ض الفعاليات البارزة والتي
�أهدت البالد مكانة كبرية يف ال�ساحة الريا�ضية،
متمنني �أن ي�شهد العام 2017م العديد من
التطلعات التي تبحر وترتقي بال�ش�أن الريا�ضي
�إىل �آفاق �أبعد و�أعلى.
عام حافل من التتويجات
حققت الريا�ضة االرترية عديد من
النجاحات يف عام  ، ،2016كما �أنها
عرفت عددا من الإخفاقات ،وحمل العام
املنق�ضي بني طياته العديد من الأحداث
الريا�ضية املختلفة التي كانت فرحا ً
لأطراف وحزنا ً لأخرى ،وحملت �إجنازات
للبع�ض و�إخفافات للآخر.
لكن تبقى �أبرز الأحداث الريا�ضية التي
�سجلت فيها التتويجات االرترية هي
الأبرز ،والتي �ستبقى حمفورة يف الأذهان
مع توايل ال�سنني  ،وت�ألق فيها االبطال
االرتريون ورفعوا راية الوطن خفاقة يف
تلك املحافل ليعززوا مكانة البالد على
خارطة الريا�ضة العاملية.
وي�أتي تتويج منتخبنا الوطني
للدراجات الهوائية ببطولة �أمم افريقيا
وبروزه ب�شكل الفت للعيان يف الطوافات
القارية والعاملية من جهة  ،وم�شاركة
البعثة االرترية يف الدورة االوملبية بريو
وتتويج قرماي قرب�سال�سي يف مقدمة
الإجنازات الريا�ضية التي حتققت خالل
عام  2016الفائت والذي �شهد العديد
من الإجنازات و املكت�سبات امليدانية و
الإدارية الأخرى التي �صبت يف بوتقة رقي
ونه�ضة ريا�ضتنا املتطورة من عام لأخر.
جناحات ممتدة ملنتخب الدراجات الهوائية
وحاز املنتخب االرتري االول على
ال�صدارة املطلقة للت�صنيف العام
للمنتخبات الذي اعتاله مطلع العام
بف�ضل االنت�صارات والتتويجات الهائلة
التي حققها بداية من بطولة �أمم افريقيا
للعبة التي ا�ست�ضافتها املغرب ومرورا
بعدة �سباقات �شارك فيها وا�ست�ضافها
على ار�ضه .
وبف�ضل هذا املركز املتقدم �أتيح
املجال امام منتخبنا الوطني بغية �إ�رشاك

 6دراجني يف �سابقة عددية من نوعها يف
بطوالت العامل للعبة التي جرت بالعا�صمة
القطرية الدوحة.
وكان منتخبنا الوطني �صاحب اليد
العليا من ناحية �أعداد امل�شاركني مقارنة
مع نظرائه يف املنتخبات االفريقية يف هذا
املحفل العاملي  ،وكان طرفا ً يف ال�سباق
النهائي لفئة النخبة وقدم م�ستويات جديرة
بالثناء ونال �أف�ضل نتيجة خلف البلدان
االوروبية العريقة بهذا املجال بف�ضل جنمه
ناتنائيل برهاين الذي فاز باملركز الثالث
ع�رش يف الرتتيب النهائي لل�سباق.
ويف �سابقة نادرة حتدث خالل عقدين
من الزمان ب�سباقات الدراجات الهوائية
 ،حافظ الدراج االرتري دانئيل تخلي
هيمانوت على لقب �أ�سد العقبة يف طواف
كرايتوريوم دوفيني الفرن�سي.
وووا�صل فريق االت�صاالت للدراجات
الهوائية وجنومه زعامتهم املطلقة يف
طواف بوركينا فا�سو .
و�أحكم فريق االت�صاالت قب�ضته على
�صدارة الرتتيب العام للفرق يف طواف
بوركينا فا�سو للدراجات الهوائية بعيد
حتقيقه انت�صارات متتالية.
و�أختتمت مناف�سات طواف رواندا
الدويل للدراجات الهوائية يف ن�سختها
الثامنة  ،و�سط تفوق و�سيطرة للدراجني
االرتريني على املراكز االمامية.
ويف رابع تتويج ارتري ..حقق الدراج
ت�سفوم عقباماريام لقب جائزة اف�ضل
دراج افريقي لعام 2016م بنيله �أكرب
ر�صيد نقاطي على ح�ساب دراجني وجنوم
مت�ألقني يف اال�ستحقاقات العاملية...
وي�أتي تتويج ت�سفوم عقباماريام
بهذه اجلائزة لي�ضفي مل�سة �أخرى من
مل�سات االبداع والتميز التي ظل يقدهما
املت�سابق هذا العام  ،وبعد �أيام قليلة
فقط من �إعالن االحتاد الدويل للدراجات
الهوائية ب�صورة ر�سمية �إنهاء ت�سفوم
املو�سم املنق�ضي يف �أعلى هرم برتتيب
الدراجني االفارقة يف الت�صنيف ال�سنوي
الذي ي�صدره.
قرماي ا�سم يوازي النجاح
ومن بني من التقطوا قفاز النجاح يف

�صن داونز و�أوغندا ومهاجم �أر�سنال الأف�ضل �إفريق ًيا

ريا�ض حمرز ّيتوج بلقب �أف�ضل العب يف �أفريقيا

�أعلن االحتاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
�أول �أم�س اخلمي�س ،عن جائزة �أف�ضل العب
بالقارة ال�سمراء لعام  ،2016يف احلفل
الذي �أقيم ب�أبوجا يف نيجرييا ،قبل �أيام
على ا�ست�ضافة اجلابون بطولة ك�أ�س �أمم
�أفريقيا.
وت ّوج اجلزائري ريا�ض حمرز ،جنم لي�سرت
�سيتي ،بلقب �أف�ضل العب يف القارة ،بعد
ت�ألقه رفقة "الثعالب" وقيادته للتتويج

بلقب الدوري الإجنليزي "الربمييريليج"،
للمرة الأوىل يف تاريخه.
وح�صل الالعب على لقب �أف�ضل العب يف
�إجنلرتا مو�سم " ،"2016 - 2015يف �أول
تتويج من نوعه لالعب عربي و�أفريقي.
وتفوق حمرز على اجلابوين �أوبامياجن ،جنم
بورو�سيا دورمتوند الأملاين ،وال�سنغايل
�ساديو ماين جنم ليفربول الإجنليزي.
وح�صل حمرز على � 361صوتا ً ،مقابل
� 313صوتا ً لأوبامياجن ،ثم  186ل�ساديو

العام املا�ضي كان قرماي قرب�سال�سي
الذي ظفر بعدة تتويجات عاملية � ،أبرزها
نيله لقب ماراثون نيويورك باال�ضافة اىل
حتقيقه جملة من االنت�صارات التي �أهلته
لكي ي�ضاعف م�سرية االنت�صارات التي
بد�أها يف  2015بتتويجه بامليدالية الذهبية
يف بطولة العامل اللعاب القوى  ،و�رضب
النجاح ب�أرقام مل ي�سبق لها مثيل من قبل.
وحقق العداء االرتري قرماي قرب�سال�سي
�إجنازا �أخرا للبالد يف م�ضامري العاب القوى
العاملية  ،متثل يف تتويجه بلقب �إ�ستحقاق
مارثون نيويورك االمريكي.
عا�شق وحمطم االرقام القيا�سية قرماي
قرب�سال�سي كان له ن�صيب يف كتابة تاريخ
جديد وو�ضع رقم قيا�سي �أخر يف ر�صيده ،
ناله االول بكونه �أ�صغر عداء يفوز بلقب
�سباق املاراثون يف اجلائزة الكربى � ،أما
الثانية فحازها بعد ان �أ�ضحى اول ارتري ينال
لقب �سباق املاراثون يف اجلائزة الكربى.
و�سار العداء املخ�رضم بيرتومامو
على ب�ساط التتويجات واالنت�صارات
ب�أم االلعاب العاملية عقب انتزاعه لقب
االف�ضل يف �سباق اجلبال بعد جمعه �أكرب
عدد ممكن من النقاط بف�ضل انت�صاراته
املتتالية يف هذا املجال.
وكانت للعدائني االرتريني ال�شباب
وقفات جادة مع االنت�صارات والتتويجات
يف العام الفائت  ،حيث توهج جنم
ال�صاعدين ارون كفلي ومياين هيلي
�سال�سي  ،بنيلهم عدة القاب يف م�ضامري
العاب القوى  ،وعلى وجه اخل�صو�ص بطولة
العام لل�شباب  ،ناهيك عن تقدمي عطاءات
كبرية يف اال�ستحقاقات التي اقيمت
مب�شاركتهم يف ربوع القارة العجوز.
عام االوملبياد ..وامل�شاركة االرترية
االرتريون
الريا�ضيون
و�أنهى
م�شاركاتهم يف دورة االلعاب االوملبية
ال�صيفية يف ن�سختها احلادي والثالثني
التي اختتمت يف ريو دي جانريو ويف جعبتهم
غلة واعدة ال ب�أ�س بها مقارنة مع ما حققوه
يف تاريخ م�شاركاتهم ال�سابقة.ومتيزت
امل�شاركة االرترية يف االلعاب االوملبية
االوىل يف امريكا الالتينية بت�سجيل مراكز
متو�سطة يف املناف�سات الريا�ضية  ،وغاب
ماين.
يذكر �أن حمرز �سيقود اجلزائر ،يف بطولة
�أمم �أفريقيا ،التي تنطلق يف  14يناير ،
وحتى  5فرباير.
وك�شف الكاف" عن جوائز الأف�ضل يف
القارة ال�سمراء لعام  ،2016يف حفله
ال�سنوي بالعا�صمة النيجريية �أبوجا.
وفاز نادي ماميلودي �صن داونز اجلنوب
�إفريقي (بطل دوري �أبطال �إفريقيا)
بجائزة �أف�ضل ٍ
ناد يف �إفريقيا ،متفوقً ا على
مازميبي الكونغويل ،وزي�سكو يونايتد
الزامبي.
وتوج منتخب �أوغندا بجائزة �أف�ضل
منتخب بالقارة ال�سمراء ،متفوقً ا على
منتخبي ال�سنغال ،والكونغو الدميقراطية،
فيما فاز منتخب نيجرييا لل�سيدات
بجائزة الأف�ضل يف �إفريقيا ،متفوقً ا على
الكامريون ،وجنوب �إفريقيا.
وفاز النيجريي �أليك�س �إيووبي ،العب
�أر�سنال الإجنليزي بجائزة �أف�ضل العب
�شاب يف القارة ال�سمراء.
وح�صد النيجريي كيليت�شي �إيهينات�شو،
جائزة �أف�ضل موهبة �صاعدة بالقارة
ال�سمراء على ح�ساب �إليا م�شاك ونابي
كيتا.
وفاز بيت�سو مو�سيماين ،مدرب �صن داونز
بجائزة الأف�ضل ،وتوج اجلامبي بكاري
جا�ساما بجائزة �أف�ضل حكم على ح�ساب
امل�رصي جهاد جري�شة وماالجن دييدهيو،
فيما ح�صدت النيجريية �أ�سي�سات �أو�شواال
بجائزة �أف�ضل العبة يف القارة ال�سمراء.

التواجد
االرتري
يف �سجل

امليداليات
ا مللو نة
للد و ر ة
الثالثة على
بعد
التوايل
2008
بكني
ولندن 2012ثم
جاء الدور على ريو
.2016
و�شاركت البالد
يف االلعاب االوملبية
من خالل 21ريا�ضي
يف 6مناف�سات ريا�ضية
للرجال
املاراثون
وال�سيدات  10 ،االف
مرت  5،االف مرت 3 ،
االف موانع والدراجات
وخرجت
الهوائية.
بفوائد الح�رص لها ونتائج
�أقل من املتو�سط.
احلظ
وجانب
والتوفيق باال�ضافة
للميدالية االوملبية
جنم الرهان االرتري

ب�أوامر من مورينهو

�إيفرا مطلوب يف الدوري الإجنليزي

يرغب م�سئولو مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
يف ا�ستعادة الالعب الفرن�سي باتري�س
�إيفرا ،الظهري الأي�رس ليوفنتو�س الإيطايل،
وذلك ح�سبما �أ�شارت العديد من التقارير
الإعالمية على ر�أ�سها �صحيفة "كوريري ديللو
�سبورت".
و�أ�شارت ال�صحيفة �أن الالعب قد ين�ضم بعد
اعتزاله �إىل الطاقم الفني للنادي الإجنليزي
كم�ساعد للمدرب الربتغايل جوزيه مورينيو،
حال عودته بالفعل �إىل مان�ش�سرت يونايتد
والذي ق�ضى �سنوات طويلة العبا ً �ضمن
�صفوفه قبل �أن ينتقل �إىل يوفنتو�س عام
.2014
اخلرب �أكدته �صحيفة "التاميز" الربيطانية
والتي �أو�ضحت �أن الالعب الفرن�سي ي�سعى
لالعتزال �ضمن �صفوف مان�ش�سرت يونايتد،
وهو ما يرجح رغبة �إيفرا يف املوافقة على
العر�ض الإجنليزي.
و�أكدت �صحيفة "توتو �سبورت" �أن جنم امليالن
ماتيا دي ت�شيليو �سيكون �أبرز املر�شحني
خلالفة النجم الفرن�سي يف حال رحيله يف ظل
العالقة القوية التي تربطه مبدرب يوفنتو�س
�أليجري ،والذي قام بت�صعيده للفريق الأول
وقت ما كان مدربا ً للميالن قبل عدة �سنوات.

ا ال و ل
يف
�أوملبياد
ريو 2016
قر ما ي
قرب �سال �سي
حل
الذي
با ملر كز
الرابع يف �سباق
املاراثون.
وكان املركز
الثامن من ن�صيب
املمثل الوحيد
القوى
العاب
االرترية يف �سباق
خم�سة االف مرت
ابرار عثمان.
وكان ابرار
قد
عثمان
ت�أهل بجدارة
اىل النهائيات
ل�سباق خم�سة
االف مرت ،
مع ف�شل
ا لثنا ئي
ا ال ر تر ي
هز قيل
تو لد ي
وارون
كفلي
من

حتقيق الزمني الت�أهيلي املطلوب.
جتدر اال�شارة اىل ان البعثة االرترية
 ،حققت نتائج متو�سطة يف م�شاركتها
اخلام�سة حتت العلم االوملبي رغم عدم
حتقيقها اي ميدالية اوملبية  ،و�شاركت
يف ريا�ضتي العاب القوى والدراجات
الهوائية يف الفرتة من اخلام�س وحتى
احلادي والع�رشين من �أغ�سط�س املنق�ضي.
وكان قرماي قرب�سال�سي ابرز العدائني
االرتريني الذين حققوا نتائج عالية يف
احلدث االوملبي بفوزه باملركز الرابع
يف �سباق املاراثون وهو �أف�ضل نتيجة
الرتريا بعد برونزية زرئي �سناي تد�سي
يف اوملبياد اثينا 2004م .
�أما �سباق خم�سة االف مرت فكان التميز
االرتري عرب العداء ابرار عثمان الذي ت�أهل
للنهائي ونال املركز الثامن  ،فيما مل
ي�ستطيع كل من هزقيل تولدي وارون
كفلي من بلوغ ال�سباق اخلتامي
يف حني حقق العداء املخ�رضم و�صاحب
ميدالية البالد الوحيدة يف الدورة االوملبية
زرئي �سناي تد�سي املركز الثامن يف
�سباق ع�رشة االف مرت  ،يف الوقت الذي
نال فيه كل من نقو�سي امل�سوم املركز
التا�سع  ،وجاء قيت�ؤوم كفلي باملركز
الرابع والع�رشين.
�سباق ثالثة االف مرت موانع كان اي�ضا
�شاهدا على امل�شاركة االرترية من خالل
العداء ال�شاب مياين هبتي �سال�سي الذي
ت�أهل الول مرة لال�ستحقاق االوملبي  ،قبل
�أن ي�ضع ب�صمته ويتواجد مع الكبار يف
ال�سباق اخلتامي الذي �أنهاه باملركز .12
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()75

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�إ�صطباحة

الوطن قبل الروح
بعد ان �أكمل ( نابليون ) �سيطرته على �أوروبا قرر غزو رو�سيا  ..وكان
نابليون عندما مير يف طريقه يف املدن ا�ﻷ وروبية وقراها متوجها" نحو
رو�سيا كان النا�س يخرجون من بيوتهم مل�شاهدة موكب نابليون املهيب ..
وعند دخوله �أطراف ا�ﻷ را�ضي الرو�سيه كان فالحا" رو�سيا" منحنيا" وبيده
منجله يحرث �أر�ضه بن�شاط اليعرف امللل والكلل  ..ومل يعر موكب نابليون
�إنتباها" و�شجنا" ..
فقال نابليون حلرا�سه وقادته � :أالترون هذا الفالح الرو�سي احلقري مل ينظر
�إىل موكبي وبنات �أوروبا يخرجن من غرف نومهن �شوقا" و�شجنا" ملروري
�أمام منازلهن ؟
ف�أوقف نابليون املوكب و�أمر ب�إح�ضار الفالح  ..ف�أتوا به مكتفا"
فقال نابليون  :ملاذا مل توقف احلراثه وتنظر �إىل موكبي ..؟
فقال الفالح  :انا مايل ومال موكبك ف�أر�ضي �أوىل ب�إهتمامي ..
فقال نابليون � :أال تعرف من �أنا ؟
فقال الفالح اليهمني �أن �أعرف من �أنت ؟
فقال نابليون  :عليك �أن تعرف �أنا نابليون الذي �س�أحتل بلدك ..
فقال الفالح �أنت غازي حقري و�أحقر من �أن حتتل بلدي ..
فقال نابليون  ..يجب �أن حتمل �إ�سمي معك دائما" لكي تذكرين يف كل وقت
..
وقال جلنوده � :أكتبوا �إ�سمي على �ساعده ف�أحموا �سيخا" من احلديد و كتبوا
�إ�سم نابليون على يده ليكون و�شما" ال ي�ستطيع نزعه ..
فما كان من الفالح الرو�سي �إال ان قام برفع منجله و�رضب يده فبرتها ورمى
بها و�سط ذهول جنوده و�ضباطه ..
قائال  :خذ �إ�سمك معك فعار علي �أن �أحمل �إ�سم غازي حقري مثلك ..
فنظر ( نابليون ) �إىل من حوله  ..وقال كلمته امل�شهوره :
( من هنا تبد�أ الهزمية )
فكانت بالفعل هزميته النكراء من رو�سيا ..
متى ماكان ( املواطن ) مرتبطا"
بحب �أر�ضه وبلده  ..فهو بذلك يزرع الن�رص �سنابل خ�رضاء  ..واليقبل
الهزائم ..
فكم ( �أنا�س ) بائعون �أر�ضهم و�شعبهم وق�ضيتهم بثمن بخ�س  ..فياللعجب
 !!!..ومازالو يبيعون
*( �إياك و الي�أ�س من وطنك واحذر ان تبيعه بثمن بخ�س دراهم معدودة)*

بال�صور معلومات عامه ...
 النمله اذا انقلبت  ....ف�إنهاتنقلب على جانبها االمين فقط

 يتحرك قف�صك ال�صدري اكرث من 5ماليني مره يف ال�سنه الواحده عندما
تتنف�س .

«كرافات».
 يتوقعاخلرباءلربج
بيزا املائل
ينهار
�أن
خالل الفرتة
ا لو ا قعة
بني 2015
و.2020

لر �سم
الف مرت.

 ميكن ا�ستخدام قلمالعادي
الر�صا�ص
خط يبلغ طوله 58

 الر�ساما مل�شهو ر
بيكا �سو
ا�ستطاع ان
ير�سم قبل
ان يتعلم
امل�شي كما
ان �أول كلمة نطقها كانت «قلما».
 القي�رصا لر و �سي
بيرت االكرب
�أعدم ع�شيق
زوجته ثم
�أرغمها على
ا ال حتفا ظ
بر�أ�سه يف قارورة زجاجية يف غرفة
نومها
 مت ارتداء ربطات العنق للمرةاالوىل يف التاريخ يف «كرواتيا» ولهذا
ال�سبب ف�إن ربطة العنق تعرف با�سم

-

 الزرافةت�ستطيع ان
تنظف اذنيها
بل�سانها الذي
ي�صل طوله
140
اىل

مت اخرتاع
ا لقد ا حة
(الوالعة)
قبل اخرتاع
ا عو ا د
الثقاب

ق�صة وعربة
ق�ص�ص وعرب ق�صرية
رقم 1
وقف �أمام الباب للحظات ,قرر �أن
يطرق ,ف�أجابته ب�صوتها ال�شجي من
خلف الباب :من الطارق؟!!
�سمع �صوتها و�آبت�سم من �أعماق قلبه
ثم م�ضى ,فهذا كل ما متناه.
(قمة احلب والرومان�سية)
رقم 2
�أربعون عاما ق�ضاها فاقدا للذة
احلياة ب�سبب خوفه ال�شديد من املوت
مبر�ض خبيث قد ي�صيبه ,يجتنب كل
ما قيل عنه �أنه من املمكن �أن ي�سبب
مر�ضا ,لكن العجيب يف الأمر �أنه مات
بحادثة �سري.
(ق�ضاء وقدر)
رقم 3
قال امل�سكني للقا�ضي  :ملاذا
تقومون ب�سجني تالث �أيام بدون
ذنب؟!!
رد عليه بكل عجرفة� :أ�صبحت الآن
ثالث �أ�شهر نافدة
قال امل�سكني :ومل ذلك؟ رد القا�ضي:
�ست�صبح تالث �سنوات ..ف�أمره اجلندي
بال�صمت والرجوع بعد �أن ي�صفو مزاج
القا�ضي.
( قمة الظلم و�آ�ستغالل ال�سلطة )
رقم 4
بعد �رشائه عقدا لآبنته بن�صف
مليون ,فتحوا له الباب لريكب
�سيارته الر�سمية ...بينما كان
�سائقه البائ�س يتحدث يف اجلوال
خماطبا �إبنه :ت�سلف من الدكان يا
ولدي حتى يفرجها الله علينا.
(�إنعدام الإن�سانية)
رقم 5
�سلم عليه و�آ�ستقبله �أح�سن �آ�ستقبال,
جل�س معه وتبادال �أطراف احلديث,
من يراهم يظن �أنهم �إخوة من �أب
و�أم واحدة ,وملا م�ضى حلال �سبيله
�إلتفت �إىل �صديقه وقال له :كم �أكره
هذا الرجل! ما الذي �أتى به هنا!!؟
(نفاق ونفاق)...
رقم 6
بعد خروجه من املنزل وجد �سيارته
اجلديدة بها عدة خدو�ش ,وبجانبها
�إبنه ال�صغري يحمل م�سمارا ,وبدون
�شعور �إنهال على �آبنه �رضبا حتى
�أ�صابه بعدة ك�سور يف يده اليمنى,
رجع لل�سيارة يت�أملها ليجد �أن �آبنه
ر�سم فيها قلبا كتب عليه (�أحبك
بابا).
(قمة الرباءة وقمة الت�رسع)
�سنتيمرت ًا
 يقال ان امرباطورا �صينيا اكت�شفال�شاي بال�صدفة
يف العام 2737
امليالد،
قبل
عندما
وذلك
بع�ض
�سقطت
�أوراق نبتة �شاي
يف وعاء كان
مليئا مباء �ساخن.

ببغاء �شارد يف اليابان [يخرب] ال�شرطة
با�سم وعنوان مالكه

لن يندم �صاحب ببغاء يف طوكيو
لق�ضائه الوقت يف تعليمه الكلمات
اجلديدة وعنوانه وا�سمه� ،إذ �ساهمت
تلك «املعلومات اللغوية اجليدة» يف
�إعادته مرة �أخرى �إىل مالكه.
ونقلت وكالة وكالة ال�صحافة الأملانية
عن م�صادر ال�رشطة يف طوكيو �أنها التقطت الببغاء ال�شارد من �أحد ال�شوارع
يف مقاطعة �شيبا بالقرب من طوكيو مطلع ال�شهر احلايل لإيداعه يف م�ست�شفى
خا�ص باحليوانات .ولكن الببغاء احل�صيف «�أخرب» العاملني يف امل�ست�شفى عن
ا�سمه وهو «ناكمورا يو�سوكا كون» وقال لهم بالتف�صيل عنوان مالكه .وات�صل
امل�ست�شفى مرة �أخرى بال�رشطة التي ا�ستفادت من البيانات اجلديدة التي قدمها
الببغاء الأفريقي و�أعادته مرة �أخرى �إىل مالكه.
وقال مالك الببغاء �إنه كان يهمل بع�ض ال�شيء يف احلفاظ عليه لأنه نادرا ما
كان يطري ،و�أ�ضاف �أنه علم الببغاء بع�ض الكلمات ومنها عنوانه.

برجك اليوم!..
برج احلمل  /يجعل هذا اليوم التوظيفات
واال�ستثمارات ناجحة ومثمرة ،ويكون التعامل
مع الأمور الفنية �أو مع البور�صة ناجح ًا.
عليك �أن مت�ضي وقت ًا �أكرث مع ال�رشيك
ليجتاز املحنة التي يواجهها ،ووجودك �إىل
جانبه ي�ساعده كثري ًا ويريحه.
برج الثور  /ي�شري هذا اليوم �إىل ظروف جيدة والتخل�ص من و�سوء تفاهم ومناخ
الفو�ضى والإرباك.
عليك �أن تخفف ع�صبيتك هذا اليوم وخ�صو�ص ًا مع ال�رشيك ،فال حتاول �أن متلي عليه
ما يجب يفعل لأنك قد تفقده.
برج اجلوزاء  /مينحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنف�سك والقدرة الكبرية على �إجناز
املطلوب منك بامتياز.
ال ترتدّد يف م�صارحة احلبيب بحقيقة م�شاعرك جتاهه ،والتعبري عن حبك العميق
له.
برج ال�رسطان  /يتناغم فينو�س مع جوبيتري فيعدك بحدث مميز وي�ساعدك على
معاجلة امل�سائل املهنية بوعي وحكمة ،وتتلقى مكاف�أة مالية يف امل�ستقبل القريب.
عالقتك باحلبيب متينة جد ًا هذا اليوم ،وتعي�ش معه ا�ستقرار ًا عاطفي ًا منقطع
النظري.
برج الأ�سد  /ي�ضعك هذا اليوم يف موقع تقدير واحرتام مميز ،وتك�سب ثقة من كان
يت�رصف بحذر معك لأنه كان يجهلك.
�صعود وهبوط موقت يف العالقة بال�رشيك ،لكنك تبادر �إىل ت�صحيح الو�ضع قبل
تفاقمه.
برج العذراء  /يحمل اليك هذا اليوم ديناميكية وعالقة ج ّيدة بالزمالء وت�شعر
بالتوازن والتناغم مع الأجواء واملناخات حولك.
ً
ً
تطورا �سعيدا ،ويكون
ي�س ّلط ال�ضوء على عالقاتك العاطفية و�صداقاتك التي تعرف ّ
فعال يف �إجناح بع�ض اخلطط.
لها دور ّ
برج امليزان  /تهتم بق�ضية �أو ب�ش�أن �إحدى ال�رشكات ،ثم ترتاح للتطورات اعتبار ًا
من هذا اليوم ،تتعاون مع املحيطني بك ،ورمبا تتبع طريقة �أحدهم.
ال تهمل ال�رشيك ب� ّأي �شكل من الأ�شكال ،فهو يكون الداعم الأول لك مهما تبدلت
الظروف.
برج العقرب  /يتحدث هذا اليوم عن فر�ص �شخ�صية ت�أتي عرب الأ�صدقاء ،وتدخل يف
مفاو�ضات �شاقة حتقق الن�رص يف نهايتها ،مربوك.
ت�سعى لتعميق العالقة بال�رشيك ،وجناحك يف ذلك رهن مبدى قدرتك على �إقناعه
بجديتك.
برج القو�س  /يحمل هذا اليوم فر�صة مالية معينة وي�شري �إىل حت�سن يف �أو�ضاعك
املهنية مهم جد ًا.
�أطلق العنان لت�رصفات احل�سنة لتحافظ على ا�ستقرار العالقة واهتمام احلبيب �أو
مودته لك.
برج اجلدى  /يتحدث هذا اليوم عن فر�ص جديدة يف طريقها �إليك ،وال �سيما على
ال�صعيد ال�شخ�صي.
ّ
ال ترف�ض الت�ساهل �أو التخلي عن ر�أي معينّ لئال ت�صطدم الآراء وتعلو نربة ال�صوت
وحدة النقا�ش.
برج الدلو  /يحمل �إليك هذا اليوم فر�ص ًا جديدة لها عالقة باتفاقات قدمية لك مع
بع�ض امل�ؤ�س�سات �أو رجال الأعمال.
ت�سيطر الهواج�س العاطفية على تفكريك ،وقد تخرج ق�صة �شخ�صية �إىل العلن وت�شكلّ
بع�ض اال�ضطراب العابر.
برج احلوت  /يدعوك هذا اليوم �إىل الهدوء واالبت�سامة وبي�رش بعالقات حلوة
اجتماعية ومهنية وغريها.
بانتظارك �أجواء عاطفية مر�ضية ،ولو انك تعي�ش تناق�ض ًا بني خياراتك وحياتك
العائلية و�أعمالك وم�س�ؤولياتك.
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