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

الرئي�س ا�سيا�س افورقي يلتقي وفد اثيوبي و �آخر ياباين احلكومة االثيوبية جتري
حمادثات مع جبهة حترير ارومو

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي يف ال�ساد�س من اغ�سط�س
اجلاري وفد جمهورية اثيوبيا
الدميقراطية االحتادية عايل امل�ستوى
الذي �ضم رئي�س اقليم ارومو ال�سيد /
ملا مقر�سا ووزير اخلارجية الدكتور
ورقنيه قبيو.
ركز اللقاء على تنفيذ االعالن
امل�شرتك لل�سالم وال�صداقة بني ارتريا
واثيوبيا.
كما تناول اللقاء تطورات االو�ضاع
يف القرن االفريقي.
وهدفت زيارة الوفد االثيوبي عايل
امل�ستوى اجراء مباحثات مع قادة
جبهة حترير ارومو.
يذكر بان ارتريا واثيوبيا وقعتا

يف التا�سع من يوليو املن�رصم اعالن
ال�سالم وال�صداقة امل�شرتك الذي
يت�ضمن خم�سة بنود
كما اجرى فخامته يف ال�ساد�س
من اغ�سط�س اجلاري يف قاعة دندن
ٍ
مباحثات مع الوفد الياباين بقيادة
ما�ساهي�سا �ساتو وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية.
وعرب الوزير �ساتو يف اللقاء عن
تاييد احلكومة اليابانية لإعالن
ال�سالم وال�صداقة امل�شرتك املوقع
بني ارتريا واثيوبيا يف التا�سع من
يوليو .
كما قدم الوفد الياباين تو�ضيحا
فيما يتعلق بامل�ؤمتر ال�سابع لتطوير
افريقيا ‘ ’TICADالذي �سينعقد يف

قامت �رشكة عمرببب وكيل �رشكات
ال�سيارات اليابانية نويوتا وكومات�سو
وياماها يف ارتريا بحملة توعية بالتعاون
مع �رشكة الوقود ليبيا ارتريا للعناية
بال�سيارات .
واو�ضح مدير �رشكة عمرببب ال�سيد/
قرماي ابرهي ان احلملة التي ت�ستمر ل�شهر
واحد من احلادي والثالثني من يوليو
وحتى احلادي والثالثني من اغ�سط�س يف
ا�سمرا وع�صب مبدئيا واملوجهة لل�سائقني
وا�صحاب ال�سيارات� ،ستتوا�صل بتو�سع
بالتعاون مع وزارة االعالم .
وقال "ان العناية والرعاية اجليدة

لل�سيارات ي�ساعد على خدمة اطول وخف�ض
اخل�سائر واحلوادث ،مو�ضحا بان ال�سيارة
التي جتد الرعاية اجليدة ميكنها ال�سري
مل�سافة مليون كيلومرت دون انزال حمركها،
وان احلملة تقوم بفح�ص او�ضاع ال�سيارات
وتقدمي الن�صح واملعلومات.
وا�شار اىل تقدميهم اخلدمة بالتحرك اىل
 26موقعا يتواجد فيه زبائنهم  ،وتنظيم
�سمنار تنويري لثالثة ايام لـ � 2709سائقا
من خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية ب�شان
الكتاب املرجعي الذي ترجمته ال�رشكة من
االجنليزية اىل التجرينية.

عمرببب تقوم بحملة توعية للعناية بال�سيارات

 2019بيوكوهاما اليابانية ،وقدم
لفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
دعوة امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
وطلب الوفد دعم وتاييد ارتريا
للتحرك الياباين اجلاري ل�شغل
اليابان مقعد ع�ضو ًا غري دائم يف
جمل�س االمن.
بدوره قدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي تو�ضيحا م�سهبا حول عملية
ال�سالم وامل�صاحلة املوقعة بني
ارتريا واثيوبيا خا�صة اعالن ال�سالم
وال�صداقة امل�شرتك الذي وقع يف
العا�صمة ا�سمرة والتطورات التي
تاييد ارتريا
اعقبته ،مو�ضح ًا
للدعوة املقدمة لإجراء تغيري جذري
يف هيكلة واع�ضاء جمل�س االمن.
كما مت اعداد برنامج حا�سوب (�سوفت
وير) ملراقبة حمرك ال�سيارة واحتياجها
لل�صيانة.
من جانبه او�ضح امل�س�ؤول االداري
واملايل ل�رشكة الوقود االليبية االرترية
ال�سيد منج�ستو ت�سما ان حملة التوعية
التي اطلقتها �رشكة عمرببب ذات اهمية
كبرية لذلك اختارت �رشكتهم االن�ضمام اليها
وت�سهد يدورها بتوفري املعدات الالزمة.

اجرت حكومة اثيوبيا الدميقراطية
االحتادية مباحثات �صلح مع جبهة
حترير ارومو يف ال�سابع من اغ�سط�س
با�سمرا.
اجرى املفاو�ضات من جانب حكومة
اثيوبيا الدميقراطية االحتادية رئي�س
اقليم ارومو ال�سيد /ملا مقر�سا ومن
جانب جبهة حترير ارومو رئي�س
اجلبهة ال�سيد /داود ايبا�سا.
ح�رض اللقاء وزير خارجية اثيوبيا
الدكتور ورقنيه قبيو .

وو�ضح اجلانبان يف الت�رصيح
امل�شرتك الذي �صدر عقب املفاو�ضات
عن االتفاق للعمل امل�شرتك يف ق�ضية
ارومو واروميا وو�ضع اثيوبيا عامة.
ومبوجب االتفاق �ستنهي جبهة
حترير ارومو حربها طويلة االمد
مع احلكومة االثيوبية  ،وتعمل على
خو�ض ن�ضال �سلمي يف اثيوبيا.
وكون ممثلوا حكومة اثيوبيا
الدميقراطية االحتادية وجبهة حترير
ارومو جلنة تعمل لتنفيذ نقاط االتفاق
وتنفيذه واكمال الق�ضايا املتبقية.

اغردات :انتخابات مدراء ال�ضواحي والقرى

انتظم يف الفرتة من التا�سع من يوليو املن�رصم وحتى ال�سابع من
اغ�سط�س اجلاري يف � 15ضاحية مبديرية اغردات انتخابات مدراء
ال�ضواحي والقرى واملدراء التنفيذيني.
واو�ضح م�س�ؤول متابعة م�رشوع ادارات ال�ضواحي يف املديرية ال�سيد/
�أرفايني زر�آي جناح عملية االنتخابات بف�ضل تقدمي معلومات كافية
و�شاملة م�سبقا للمواطنني ،وقد جرت االنتخابات يف �ضواحي كار�شامال
و�إنغرين و�إندرايب ودرت وعدردي وعلي باناي و�شالب ودج�سي وغ�سطي
وحواغو و�سوليب وولت ابرق باال�ضافة اىل  3ادارات �ضواحي يف مدينة
اغردات.
وا�شار مدير مديرية اغردات ال�سيد /ا�سحاق طعوم اىل الدور الرائد
الذي يجب ان يلعبه املنتخبون لتقدمي خدمات فعالة ولعب دور كبري
لتنفيذ برامج التنمية املو�ضوعة مدركني امل�س�ؤولية الواقعة على
عاتقهم.
كما اكد املنتخبون جاهزيتهم خلدمة �شعبهم بالتفاين واالخال�ص.
هذا ويقطن مديرية اغردات التي ت�ضم � 15ضاحية و 107قرية  54الف
ن�سمة

ٌ
ٌ
تنموية فعالة يف مديريتي اغردات وبارنتو
ان�شطة

يف اطار برنامج الت�صدي
ان�شطة
التنموي اجلاري ُنظِّ َم ْت
ٌ
تنموية فعالة يف مديريتي
ٌ
اغوردات وبارنتو ب�إقليم القا�ش
بركة متثلت يف حفظ املياهوحماية الرتبة باال�ضافة اىل
غر�س ال�شتول.
�سلطة
م�س�ؤول
واو�ضح
الغابات واحلياة الربية يف
اقليم القا�ش -بركة ال�سيد /
تخ�ستي كفلي ماريام ب�أن
ان�شطة النفري التنموية اجلارية

كافة
وم�شاركة
مب�ساهمة
موا�صلة
يجري
املجتمع
افراد
ً
لال�ستثمار اجلاري ال�ستقرار
البيئة وا�سرتجاع النباتات
والغابات اىل �سابقها.
كما مت غر�س اكرث من ع�رشين
ٍ
�شتلة من اال�شجار اال�صيلة
الف
كا�شجار النبق وغريها من تلك
اال�شجار �ضمن الربنامج يف
مديرية بارنتو.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
�سلطة الغابات واحلياة الربية

يف مديرية اغردات ال�سيد/
برهي هبتوم غر�س  10الآف من
ال�شتول يف احلفر املعدة م�سبقا
ان�شطة
يف املناطق التي �شهدت
َ
نفريية حلفظ املياه والرتبة.
وعرب امل�شاركون عن �سعادتهم
للم�ساهمة يف الربنامج اجلاري
العادة القطاع النباتي اىل �سابق
عهده ،منا�شدين للحرا�سة
والرعاية الالزمة لال�شجار
املغرو�سة.

اخبار حملية وعاملية
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وفد تركي �إىل وا�شنطن الحتواء خالفات البلدين

نقل تلفزيون "�سي �إن �إن ترك" عن
م�صادر دبلوما�سية اول ام�س الثالثاء
قولها �إن وفدا من م�س�ؤولني �أتراك
�سيتوجه �إىل وا�شنطن خالل يومني
ملناق�شة اخلالف بني البلدين
الع�ضوين يف حلف �شمال الأطل�سي
(ناتو).
و�أ�ضافت امل�صادر �أن �أنقرة
ووا�شنطن تو�صلتا �إىل اتفاقات م�سبقة
ب�ش�أن ق�ضايا معينة .لكنها مل تذكر
تفا�صيل ،ومل يت�سن بعد احل�صول
على تعليق من احلكومة الرتكية،
ومل ترد وزارة اخلارجية الأمريكية
على طلب للتعقيب.
وتدهورت العالقات بني البلدين
ب�سبب خالفات ب�ش�أن ال�سيا�سة اخلا�صة
ب�سوريا ،وحماكمة الق�س الأمريكي
�أندرو بران�سون بتهم الإرهاب.
وتطالب �إدارة الرئي�س الأمريكي

دونالد ترامب تركيا بالإفراج عن
بران�سون ،الذي عا�ش يف تركيا �أكرث
من ع�رشين عاما ،ويواجه تهما بدعم
جماعة اخلدمة التي تتهمها �أنقرة
بامل�س�ؤولية عن حماولة االنقالب يف
 .2016وينفي بران�سون االتهام.
وفر�ضت وا�شنطن الأ�سبوع املا�ضي
عقوبات على وزيرين تركيني على
خلفية ق�ضية بران�سون ،وقال الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان �إن تركيا
�سرتد بتجميد الأ�صول اململوكة
لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيني
يف تركيا "�إن وجدت".
وقالت �إدارة ترامب �إنها تراجع
الإعفاءات املقدمة لرتكيا من الر�سوم
اجلمركية ،وهي خطوة قد ت�رض
واردات من تركيا ت�صل قيمتها �إىل 1.7
مليار دوالر.
وت�أتي املراجعة التي �أعلنها مكتب

بريطانيا � ..ستبقى قوة ع�سكرية "عظمى"
�شدد وزير الدفاع الربيطاين غافني
ّ
ويليام�سون اول ام�س الثالثاء على � ّأن
قدرات اجلي�ش الربيطاين لن تتقلّ�ص
بعد خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي.
وقال ويليام�سون يف خطاب �أمام
املجل�س الأطل�سي يف وا�شنطن قبل �أن
يلتقي نظريه الأمريكي جيم ماتي�س،
� ّإن "مغادرة اململكة املتحدة لالحتاد
الأوروبي لن يكون لها �أي ت�أثري يف ما
يتعلق بالأمن والدفاع يف �أوروبا".
و�أ�ضاف "بريطانيا العب عاملي

دوما قوة ع�سكرية من
كبري .كنّا
ً
دوما قوة
و�سنكون
أوىل،
ل
الدرجة ا
ً
ع�سكرية من الدرجة الأوىل".
وت�أتي هذه الت�رصيحات يف وقت
كانت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي قد رف�ضت على ما يبدو يف
يونيو التعليق على الو�ضع امل�ستقبلي
للجي�ش الربيطاين.
وتهدف زيارة ويليام�سون �إىل �إقناع
الأمريكيني ب� ّأن اململكة املتحدة
�ستبقى حليف ًا موثوق ًا.
وقال وزير الدفاع الربيطاين
حد االحتاد
"بطريقة ما ،لقد
ّ
الأوروبي من ر�ؤيتنا ،و�أثبط عزميتنا
على التطلع نحو الأفق الآن� ،أ�صبحنا
امل�ضي �إىل �أبعد من ذلك
�أحرار ًا يف
ّ
وحتقيق �أهداف �أعلى .اململكة
املتحدة م�صممة على اغتنام هذه
الفر�ص اجلديدة".

�إيطاليا �:إخالء واد �شهري بعد انهيار �أر�ضي كبري

�أخلى م�س�ؤولون واديا يف �شمال
غرب �إيطاليا بعد �أن ت�سبب انهيار
�أر�ضي كبري يف جرف العديد من
ال�سيارات على طريق �سفر رئي�سي،
ما �أ�سفر عن مقتل زوجني حما�رصين
داخل �أحدهما.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية
"�أن�سا" �أن عمال الإنقاذ انت�شلوا جثة
ال�ضحية الثانية ،وهي امر�أة من ميالنو،اول �أم�س الثالثاء ،بعد يوم من انت�شال
جثة زوجها البالغ من العمر  71عاما.
و�أجلت ال�سلطات � 200شخ�ص تقطعت بهم ال�سبل طوال الليل يف واد ذي مناظر
خالبة قرب بلدة كورمايور التي تعر�ضت النهيار �أر�ضي �ضخم.
ونقلت مروحيات الكثريين �إىل بر الأمان.
ويعد وادي فرييت ،عند �سفح جبل مون بالن ،وجهة �شهرية لل�سياح الذين
يبحثون عن م�سارات امل�شي اجليدة واملناظر اخلالبة.

خفر ال�سواحل الإ�سباين ينقذ  458مهاجراً

مهاجرا
�أعلن خفر ال�سواحل الإ�سباين �أنهم �أنقذوا اول �أم�س الثالثاء 458
ً
ً
انطالقا من املغرب.
حاولوا الو�صول �إىل �إ�سبانيا عرب البحر
و�أ�صبحت �إ�سبانيا هذا العام البوابة الأوىل لدخول املهاجرين �إىل االحتاد
الأوروبي ،فيما تُ غلق �إيطاليا
موانئها �أمامهم.
وقال خفر ال�سواحل الإ�سبان
على تويرت � ّإن املهاجرين
الـ 458وبينهم  13طفال عرث
عليهم على منت  9قوارب
يف م�ضيق جبل طارق وبحر
البوران.
وو�صل �أكرث من � 23ألف
مهاجر منذ يناير عن طريق البحر �إىل �إ�سبانيا� ،أي �أكرث من ال�سنة املا�ضية
بكاملها ،وفق �أحدث ح�صيلة للمنظمة الدولية للهجرة.

املمثل التجاري الأمريكي اجلمعة
املا�ضي بعد �أن فر�ضت �أنقرة ر�سوما
على �سلع �أمريكية ردا على الر�سوم
التي فر�ضتها الواليات املتحدة على
ال�صلب والأملنيوم.
وفقدت اللرية الرتكية  27%من
قيمتها هذا العام ،والم�ست العملة
الرتكية م�ستوى قيا�سيا منخف�ضا عند
 5.4250لريات مقابل الدوالر برتاجع
نحو .5.5%
وارتفعت اللرية �إىل 5.2625
لريات مقابل الدوالر بعد التقارير
عن زيارة الوفد الرتكي لوا�شنطن،
وجرى تداولها ال�ساعة 22:38
بتوقيت غرينت�ش عند  5.2672لريات
للدوالر.
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زميبابوي :االفراج بكفالة عن معار�ضني متهمني
بالعنف يف االنتخابات

�أفرجت حمكمة يف زميبابوي اول ام�س
الثالثاء ،عن  27من �أن�صار املعار�ضة
بكفالة بعدما اعتقلتهم ال�رشطة الأ�سبوع
املا�ضي يف اتهامات بالتحري�ض على عنف
ما بعد االنتخابات.
و�أفرج القا�ضي فران�سي�س فهيتوريني عن
�أع�ضاء حركة «التغيري الدميوقراطي» املعار�ضة بكفالة  50دوالر ًا لكل منهم.
واندلع العنف الأ�سبوع املا�ضي بعد فوز حزب «االحتاد الوطني الأفريقي الزميبابوي
 اجلبهة الوطنية» الذي ينتمي له الرئي�س �إمير�سون منانغاغوا يف االنتخابات العامةالتي اعرت�ضت حركة «التغيري الدميوقراطي» على نتائجها قائلة �إنه مت التالعب بها.
وقتل �ستة �أ�شخا�ص يف حملة للجي�ش على االحتجاجات يف م�شاهد تذكر بحكم روبرت
موغابي الطويل الذي ات�سم بالعنف .وحل منانغاغوا حمل موغابي بعد الإطاحة به يف
انقالب ع�سكري العام املا�ضي.
ومن املتوقع �أن يطعن مناف�سه زعيم املعار�ضة نل�سون �شامي�سا على نتيجة
االنتخابات �أمام حمكمة هذا الأ�سبوع وتقول حركة «التغيري الدميوقراطي» �إن قوات
الأمن اختطفت عدد ًا من �أع�ضائها يف عمليات دهم ليلية لرتويعها ومنعها من حتدي
فوز منانغاغوا بالرئا�سة.

ماتي�س ي�ؤيد �إن�شاء قيادة ع�سكرية �أمريكية تركز على الف�ضاء
�أيد وزير الدفاع الأمريكي جيم�س
ماتي�س فكرة �إن�شاء قيادة ع�سكرية
تركز على الف�ضاء لكنه مل ي�صل �إىل
حد الوعد بت�شكيل "قوة ف�ضائية" كفرع
جديد للجي�ش حتدث عنه الرئي�س
دونالد ترامب .وكان ترامب قد �أمر
ب�إن�شاء فرع �ساد�س للجي�ش الأمريكي
للرتكيز على الف�ضاء يف خطوة
قال منتقدوها �إنها قد ت�رض بالقوة
اجلوية ،بينما يقول م�س�ؤولون �إنها

حتتاج موافقة الكنغر�س.
غري �أن اجلي�ش الأمريكي ميكنه
�إن�شاء قيادة قتالية موحدة للف�ضاء
مثل تلك التي �أن�ش�أها للرتكيز على
الف�ضاء الإلكرتوين.
وقال ماتي�س لل�صحفيني ردا على
�س�ؤال عما �إذا كان ي�ؤيد �إن�شاء قيادة
قتالية جديدة للف�ضاء ف�أجاب "نعم
بالت�أكيد".
و�أ�ضاف يف وزارة الدفاع (البنتاغون)
"نحن بحاجة للتعامل مع الف�ضاء
ك�ساحة قتال �آخذة يف التطور ،والقيادة
القتالية بالت�أكيد �أحدا لأ�شياء التي
ميكننا �إن�شا�ؤها".
وكان ماتي�س قد عرب يف ال�سابق
عن معار�ضته لإن�شاء فرع جديد
للجي�ش الأمريكي للرتكيز على الأ�صول

الع�سكرية املتعلقة بالف�ضاء.
لكنه ملح بعد ذلك �إىل �أنه ال ي�ستبعد
الفكرة وترك الباب مفتوحا �أمام هذا
االحتمال اول ام�س الثالثاء.
وقال �إنه ين�سق مع مايك بن�س نائب
الرئي�س الأمريكي ويتفق متاما مع
البيت الأبي�ض.
و�أ�ضاف ردا على �س�ؤال عما �إذا كان
�سيتم �إن�شاء فرع جديد للجي�ش"لي�ست
لدي كل الإجابات النهائية حتى الآن.
ما زلنا نبحث الأمر".
والواليات املتحدة ع�ضو يف معاهدة
الف�ضاء اخلارجي لعام 1967التي
حتظر ن�رش �أ�سلحة دمار �شامل يف
الف�ضاء وجتيز ا�ستخدام القمر وغريه
من الأجرام ال�سماوية للأغرا�ض
ال�سلمية فقط.

قائد �شرطة �سابق� :ساهمت يف هجوم "الدرونز" بفنزويال

قال قائد �سابق ل�رشطة بلدية
يف فنزويال ونا�شط مناه�ض
للحكومة �إنه �ساعد يف تنظيم
عمليةلإطالق طائرات بدون طيار
م�سلحة على جتمع ع�سكري يوم
ال�سبت املا�ضي يف هجوم و�صفه
الرئي�س نيكوال�س مادورو ب�أنه
حماولة اغتيال.
ويف مقابلة قال �سالفاتوري
لوت�شي�سي الذي �سبق و�أن �سجن
ب�سبب دوره يف احتجاجات
�سابقة ،لرويرتز �إنه دبر الهجوم
بالتعاون مع معار�ضني ملادورو
معروفني يف فنزويال با�سم
"املقاومة".
و"املقاومة" هي جمموعة من

ن�شطاء ال�شارع والطالب و�ضباط
اجلي�ش ال�سابقني ،ولي�س لها
هيكل ر�سمي وا�ضح لكنها معروفة
يف جميع �أنحاء البالد لتنظيمها
احتجاجات يف ال�سنوات الأخرية
ا�شتبك فيها املتظاهرون مع
ال�رشطة واجلنود.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق
ب�شكل م�ستقل من مزاعم لوت�شي�سي
ب�ش�أن الهجوم الذي حلقت خالله
طائرات فوق التجمع يف و�سط
كراكا�س .وانفجرت عبوات نا�سفة
يف الطائرات بدون طيار الأمر
الذي �أ�سفر عن �إ�صابة �سبعة�ضباط
يف اجلي�ش ،فيما و�صف لوت�شي�سي
الواقعة ب�أنها جزء من م�ساع

م�ستمرة وم�سلحة �ضد مادورو.
ورف�ض و�صف دوره املحدد يف
العملية �أو يف حركة املقاومة
ب�شكل �أعم �أو حتديد �شخ�صيات
�أخرى م�شاركة معلال ذلك ب�رضورة
حماية هوياتهم.
وقال يف مقابلة يف بوغوتا
"كان لدينا هدف ويف تلك اللحظة
مل ن�ستطع حتقيقه بن�سبة مئة
يف املئة ..الكفاح امل�سلح
�سي�ستمر".

�أفغان�ستان :ع�شرات القتلى بعد هجمات لـ «طالبان»

�أعلن م�س�ؤولون �أفغان مقتل 12
�شخ�ص ًا يف هجمات �شنّتها حركة
«طالبان» يف غرب �أفغان�ستان
و�رشقها ،بينهم  4ن�ساء ُقتلن خالل
تبادل �إطالق نار بني م�سلحني من

احلركة واجلي�ش.
وقال ناطق با�سم حاكم
�إقليم فرح غرب �أفغان�ستان
�إن «طالبان» هاجمت نقطة
تفتي�ش ع�سكرية يف منطقة
باال بولوك ،ما �أ�سفر عن مقتل
 4جنود وجرح  ،6م�شري ًا
اجلو
�إىل ا�ستدعاء �سالح
ّ
�شن غارات
الأفغاين الذي
ّ
�أدت �إىل مقتل  19وجرح 30
من م�سلحي احلركة .و�أ�ضاف:
«�أُ ِ
بعدت طالبان ،وبات الو�ضع حتت
ال�سيطرة».
و�أفاد ح�سيب الله �ستانيكزاي ،ع�ضو
جمل�س �إقليم لوغار �رشق البالد ،مبقتل

 4ن�ساء وجرح � 4أطفال ،يف تبادل
�إطالق نار بني «طالبان» واجلي�ش
قرب بويل عليم عا�صمة الإقليم .كما
�أعلن ناطق با�سم حاكم �إقليم غازين
�رشق �أفغان�ستان �أن احلركة هاجمت
نقطة تفتي�ش لل�رشطة ،فقتلت 4
�رشطيني وجرحت �آخر.
�إىل ذلك� ،أعلن تنظيم «داع�ش»
م�س�ؤوليته عن هجوم �أدى �إىل مقتل
جندي �أفغاين وجرح  3ومدين الأحد،
يف مدينة جالل �آباد عا�صمة �إقليم
ننكرهار �رشق البالد .وكان التنظيم
تبنّى هجوم ًا انتحاري ًا على م�سجد يف
مدينة كرديز �رشق كابولُ ،قتل فيه
وجرح .81
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سي�سي وحممد بن زايد ي�ؤكدان رف�ض التدخل يف �ش�ؤون الدول العربية �أويحيى يهاجم مر ّوجي نظرية ال�ضغط
على الرئي�س ّ
للرت�شح لوالية خام�سة
�أكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي وويل عهد �أبو ظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،حر�صهما على
ا�ستمرار التن�سيق والت�شاور املكثف
للت�صدي للتحديات التي تواجه الأمن
القومي العربي ،ورف�ض التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية مبا
يهدد ا�ستقرار �شعوبها و�أمنها.
وكان بن زايد زار القاهرة برفقة
عدد من كبار امل�س�ؤولني الإماراتيني،
وا�ستقبله ال�سي�سي يف مطار القاهرة
الدويل.
وقال الناطق با�سم الرئا�سة
امل�رصية ال�سفري ب�سام را�ضي �إن
الرئي�س امل�رصي وويل عهد �أبو
ظبي توجها �إىل «ق�رص االحتادية»،

لقاء ثنائي ًا �أعقبته جل�سة
حيث عقدا
ً
حمادثات مو�سعة �ضمت وفدي
البلدين.
ورحب الرئي�س ال�سي�سي بال�شيخ
حممد بن زايد ،معرب ًا عن م�شاعر
الود والأخوة التي تكنها م�رص لدولة
الإمارات ال�شقيقة بقيادة رئي�س
الإمارات ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان .كما �أ�شاد ال�سي�سي بالعالقات
اال�سرتاتيجية الوطيدة التي جتمع
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
م�ؤكد ًا حر�ص م�رص على موا�صلة دفع
�أطر التعاون امل�شرتك مع الإمارات
يف �شتى املجاالت .و�شدد على �أن
العالقات بني الدولتني ال�شقيقتني
متثل �أمنوذج ًا مثالي ًا للتعاون البناء
بني الدول العربية ،مبا يعزز العمل
العربي امل�شرتك ويخدم م�صالح
ال�شعوب العربية.
و�أ�ضاف الناطق الر�سمي با�سم
الرئا�سة �أن ال�شيخ حممد بن زايد �أعرب
خالل اللقاء عن اعتزاز بالده بالعالقات
التاريخية واال�سرتاتيجية التي جتمع
بني الدولتني ال�شقيقتني ،م�ؤكد ًا
�أن العالقات امل�رصية  -الإماراتية
تقوم على �أ�س�س من االحرتام املتبادل

وامل�صلحة امل�شرتكة والت�ضامن
والعمل من �أجل تر�سيخ �أمن املنطقة
وا�ستقرارها ودفع التنمية ال�شاملة يف
البلدان العربية ،م�شري ًا يف هذا الإطار
�إىل ما متثله م�رص كركيزة �أ�سا�سية
ال�ستقرار املنطقة العربية و�أمنها.
كما �أكد ال�شيخ حممد بن زايد
حر�ص بالده على موا�صلة دفع �آليات
التعاون الثنائي بني البلدين يف
خمتلف املجاالت وتعزيزها ،مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني
ال�شقيقني اللذين تربطهما عالقات
مودة و�أخوة تاريخية وثيقة.
و�أفاد ال�سفري را�ضي ب�أن املحادثات
بني اجلانبني تناولت �سبل تعزيز
العالقات الثنائية على خمتلف
ال�صعد ،كما ا�ستعر�ض اجلانبان �آخر
تطورات الأو�ضاع الإقليمية والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك .و�أعربا عن
دعمهما جهود التو�صل �إىل حلول
�سيا�سية ملختلف الأزمات التي تعاين
منها املنطقة ،م�شددين على �أهمية
ت�ضافر اجلهود لدعم �سيادة الدول
على �أرا�ضيها ،واحلفاظ على وحدتها
ومتا�سك م�ؤ�س�ساتها ،و�صون مقدرات
�شعوبها وم�صاحلها العليا.

لبنان :ا�سرتاتيجيا احلريري تتجنب ال�سجال مع �أركان حكومة الوفاق
يف الوقت الذي ينتظر فيه رئي�س
اجلمهورية اللبنانية مي�شال عون،
من الرئي�س املكلف �سعد احلريري
�أن يقدم له الت�شكيلة احلكومية
«املطابقة للموا�صفات التي حددها
مبعايري موحدة» يف خطابه يف عيد
اجلي�ش يف � 1أغ�سط�س.
وملح عون �أي�ض ًا �إىل �أن «التعدي
على ال�صالحيات يح�صل من غريه
حني ي�سعى �إىل حجب التمثيل
ال�صحيح» ،ف�ض ً
ال عن انتقاده ملراعاة
احلريري مطالب «القوات اللبنانية»
التوزيرية ،م�شري ًا �إىل �أن اتفاق
معراب �سقط و «مل يح�صل معه حتى
يلتزم به».
وحتجم �أو�ساط احلريري وم�صادره
عن الرد على التلميحات التي تتناول
دوره يف ت�شكيل احلكومة يف ما
يبدو �إ�رصار ًا على جتنب االحتكاك
مع الرئي�س عون وفريقه ،خ�صو�ص ًا
�أنه �سبق له �أن �رصح �أكرث من مرة �أن
ال خالف معه و�أن �أحد ًا لن ي�ستطيع
الإ�ساءة للعالقة بينهما.
�إال �أن م�صادر يف كتلة «امل�ستقبل»
النيابية تقول � ،إن عدم نزول
الرئي�س املكلف �إىل حلبة ال�سجاالت
يعود �إىل مت�سكه باال�سرتاتيجية
التي و�ضعها لنف�سه يف �ش�أن ت�أليف
احلكومة وتقوم على  3ركائز:
� 1إ�رصاره على حكومة وفاقوطني العتقاده �أن خ�شبة خال�ص
البلد من الأزمة االقت�صادية التي
يعي�شها هي يف امل�رشوع اال�ستثماري
الإمنائي الذي و�ضعه وانعقد م�ؤمتر
«�سيدر» يف فرن�سا لدعمه ،وبالتايل
يرى �أن �إجناح تنفيذه يقوم على هذه
ال�صيغة احلكومية ،لأن يف الربملان
اجلديد  6كتل نيابية رئي�سة� ،أي
واحدة منها تكون خارج احلكومة
قادرة على �أن حتول اعرتا�ضها على
امل�شاريع التي يفرت�ض امل�ضي
فيها تطبيق ًا لـ «�سيدر»� ،إىل ما
ي�شبه الفيتو .ولذلك فهو يريد �أن
تكون هذه الكتل معه على طاولة
جمل�س الوزراء لإجناح م�رشوع �إنقاذ
االقت�صاد .وت�ضيف امل�صادر« :لي�س
عن عبث يتم�سك احلريري بحكومة
الوفاق وي�ستبعد حكومة الأكرثية،
وبالتايل هو لي�س يف �صدد ك�رس
�أي من كتلتي «القوات اللبنانية»
و «احلزب التقدمي اال�شرتاكي» يف
�شكل ي�ضطرهما �إىل البقاء خارج
احلكومة ليعار�ض نوابهما م�رشوعه
من خارجها».
� 2إن احلريري يعتقد �أنه عاج ًال
�أم �آج ً
ال ي�سعى �إىل التوافق مع ه�ؤالء
جميع ًا يف الأ�سابيع �أو الأ�شهر املقبلة

و�سيكون م�ضطر ًا للجلو�س معهم �إىل
طاولة جمل�س الوزراء .فلماذا يقحم
نف�سه يف مزيد من التوتر وال�سجال
مع �أي منهم الآن؟
� 3إن احلريري يعرف جيد ًا ماهي �صالحياته الد�ستورية يف ت�أليف
احلكومة و�سيبقى متم�سك ًا مبمار�ستها
وفق الأ�صول .ومع �إدراكه �أن والدتها
ت�أخرت ولي�ست قريبة ،ف�إنه م�صمم
على ت�شكيلها وفق مقايي�س التوافق

العراق اليتعاطف مع العقوبات على �إيران لكنه يلتزم بها
ولي�س الأرقام والأعداد كما �سبق �أن
قال �أكرث من مرة.

قوات الأمن النيجريية متنع نواب موقتا من دخول الربملان

�أغلقت قوات الأمن مدخل
الربملان النيجريي موقت ًا اول
ام�س الثالثاء ،ومنعت النواب
وغريهم من الدخول حلواىل
�ساعة ،وفق ما ذكر �شهود.
وذكر �شهود �أن م�سلحني
يرتدون الزي الر�سمي اخلا�ص
بقوات الأمن وقفوا عند بوابات
املبنى ،ثم ان�ضم لهم رجال
�رشطة يف وقت الحق.
وقال �شاهد �إن «عنا�رص
�أمن بع�ضهم ملثم �سمحوا بعد
ذلك بدخول النواب ،لكنهم
ا�ستمروا يف منع موظفي حكومة

هاجم الوزير الأول اجلزائري
(رئي�س الوزراء) �أحمد �أويحيى
الأحزاب اجلزائرية التي تتحدث
عن �ضغوط متار�س على الرئي�س
عبدالعزيز بوتفليقة للرت�شح لوالية
خام�سة.
وبدا �أويحيى ،الذي ي�شغل �أي�ض ًا
موقع الأمني العام للتجمع الوطني
الدميوقراطي ،غا�ضب ًا من حتليالت
اتهمته وحلفاءه يف املوالة مبمار�سة
�ضغط على الدائرة املحيطة
بالرئي�س لدفعه للقبول بالرت�شح،
وقال �إن الأطراف التي اتهمت �أحزاب
املواالة بال�ضغط على الرئي�س تقدم
تف�سريات خاطئة وغري منطقية لأن
بوتفليقة «لي�س بالرجل الذي يخ�ضع
لل�ضغوط» .وحتدث �أويحيى ،يف
م�ؤمتر �إعالمي م�ساء الإثنني املا�ضي
�أعقب لقائه رئي�س جتمع �أمل اجلزائر
عمار غول ،عما �سماه «الطرح غري

املنطقي للبع�ض» .وتابع القول:
«عبرّ نا عن مواقفنا بكل افتخار وكل
عزمية ،و�أنا متفائل �أنه يف الأ�سابيع
املقبلة �سيزداد عدد املنا�شدين
لوالية خام�سة» ،م�ضيف ًا � ّأن «�أحزاب
الأغلبية تدافع عن خيارها املتمثل يف
دعم عهدة خام�سة للرئي�س بوتفليقة،
وهي تعمل وفق خطة م�شرتكة».
و�أغ�ضبت ت�رصيحات رئي�س احلركة
ال�شعبية اجلزائرية عمارة بن
يون�س ،وهو حليف بارز لبوتفليقة
يف العقدين الأخريين ،حلفاءه يف
املواالة ّ
ملا دعا �إىل عدم «ال�ضغط
على الرئي�س» .فرد �أويحيى على هذه
النقطة بالقول« :ال نلزم �أحد ًا ...لكن
هل تريدون من حزبنا وجبهة التحرير
الوطني �أن نقف �ضد بوتفليقة ونحن
الذين دعمناه منذ � 20سنة» ،م�ضيف ًا:
«هذا الأمر قد ال ينطبق على احلركة
ال�شعبية وجتمع �أمل اجلزائر اللذين
ت�أ�س�سا منذ ب�ضع �سنوات فقط».
وخل�ص اللقاء الذي جمع �أحمد
�أويحيى وعمار غول �إىل ت�أكيد
احلزبني على «دعمهما الثابت
لرئي�س اجلمهورية» جمددين نداءهما
له لال�ستمرار يف «خدمة اجلزائر
وا�ستقرارها ،خا�صة يف ظل الظروف
الإقليمية املتوترة ،وموا�صلة م�سار
التنمية الوطنية».

و�صحافيني من
الدخول».
وكان م�ساعد
لرئي�س
كبري
جمل�س ال�شيوخ
بوكوال �ساراكي
�ضمن عدد من
ا لأ �شخا �ص
�صورا
ن�رشوا
ومقاطع م�صورة
«تويرت»
على
من �أمام مقر
الربملان .و�أظهرت �إحداها
و�صول رجال �رشطة خارج
املبنى .ومل يت�سن احل�صول
على تعليق من ناطق با�سم
ال�رشطة.
وكان �ساراكي ،الذي يجعله
من�صبه يف جمل�س ال�شيوخ ثالث
�أكرب �سيا�سي يف نيجرييا،
�ضمن جمموعة من النواب
الذين ان�سحبوا من حزب
الرئي�س حممد بخاري احلاكم
يف الأ�سبوعني املا�ضيني
وان�ضموا �إىل املعار�ضة.

الكويت و ُعمان تناق�شان تعزيز تعاونهما الع�سكري

�أجرى م�س�ؤول القوة البحریة الكویتیة اللواء الركن خالد عبدالله حمادثات مع
م�س�ؤولنی ع�سكرینی يف �سلطنة ُعمان ،تركزت على تعزیز عالقات التعاون يف املجال
الع�سكري بنی البلدین.
و�أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ب�أن اللواء عبدالله بحث مع رئی�س �أركان «قوات
ال�سلطان امل�سلحة» الفریق الركن �أحمد النبهاين عدد ًا من الق�ضایا امل�شرتكة .كما �أجرى
حمادثات مماثلة مع الأمنی العام لوزارة الدفاع العمانیة حممد الرا�سبي وقائد البحریة
اللواء الركن عبدالله الرئی�سي ،يف ح�ضور عدد من كبار �ضباط «قوات ال�سلطان» .وزار
م�س�ؤول القوة البحریة الكویتیة عدد ًا من القواعد البحریة العمانیة ويف طليعتها
«قاعدة �سعید بن �سلطان البحریة» .وكان امل�س�ؤول الع�سكري الكویتي و�صل �إىل �سلطنة
عمان اجلمعة املا�ضي يف زیارة ت�ستمر ثالثة �أیام.

ذكر رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي �أن بغداد التتعاطف مع
العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على
�إيران لكنها �ستلتزم بها حلماية
م�صالح �شعبه على حد قوله.
وقال م�ؤمتر �صحفي �إن بالده �ستلتزم
بالعقوبات لأنه بالده �ستخ�رس بخالف
ذلك .ور�أى �أن عدم االلتزام بتلك
العقوبات لن يقدم �شيئا لإيران،
م�ضيفا" :بل على العك�س عدم االلتزام
�سي�ؤذي �شعبنا وبالدنا وهذا �أمر غري
مقبول.
و�أكد �أن بالده لن ت�ستطيع التعامل
بالدوالر الأمريكي �إال عن طريق البنك
الفدرايل الأمريكي ولن ت�ستطيع
اخلروج عن املنظومة االقت�صادية
العاملية.
وتعهد الرئي�س الأمرييكي دونالد
ترامب اول ام�س الثالثاء مبنع
ال�رشكات التي تتعامل مع طهران من
القيام ب�أن�شطة يف الواليات املتحدة

مع بدء �رسيان العقوبات الأمريكية
اجلديدة �ضد �إيران.
وت�ستهدف العقوبات التي بد�أ
�رسيانها يوم اول ام�س الثالثاء
م�شرتيات �إيران من الدوالر الأمريكي
وجتارة املعادن والفحم والربجميات
اخلا�صة بال�صناعة وقطاع ال�سيارات.
وارتفعت �أ�سعار النفط العاملية
يوم الثالثاء ب�سبب القلق من �أن
ت�ؤدي العقوبات �إىل خف�ض الإمدادات
العاملية على الرغم من �أن �أقوى
الإجراءات التي ت�ستهدف �صادرات
النفط الإيرانية لن ت�رسى قبل �أربعة
�أ�شهر �أخرى.

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
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

جديد و ٌمذهل..التحكم يف الأيفون بنظرات العيون حذار من �شحن
الهاتف �أثناء النوم

�أ�صبح اليوم بالإمكان التحكم يف الهاتف الذكي 'الأيفون'
انطالقا من نظرات العيون.
وقد طور مهند�س الربجمة ،مات مو�س ،وظيفة جديدة يف
نظام ت�شغيل " "iOS 12لآيفون ،ت�سمح بالتحكم بالهاتف
الذكي بالعيون فقط.
و�أن�ش�أ مو�س تطبيقا خا�صا وعر�ض تو�ضيحات هذا التطبيق
وكيفية ا�ستخدامه على �صفحته يف تويرت ،قائال يف تغريدته
'حتكموا بهواتفكم عن طريق العيون ،مبجرد �إلقاء نظرة على
الزر الذي تريدون ت�شغيله وارم�شوا لتفعيله'.
ودعم نظام الت�شغيل اجلديد لأجهزة الآيفون و�آيباد مبيزة
" "ARKitمن اجليل الثاين ،ت�سمح بربجمة التطبيق بحيث
يكون قادرا على حتريك امل�ؤ�رش على ال�شا�شة مب�ساعدة حركة
العني ،وفتح
الربامج برم�شة
منها.
تعد
وال
امليزة اجلديدة
طريقة مبتكرة
حديثة يجربها
حمبو التقنيات
ا حلد يثة
فح�سب ،بل �ست�ساعد ذوي الإعاقات اجل�سدية املختلفة على
التحكم بهواتفهم املحمولة مهما كانت درجة الإعاقة.

ميزة '�إخفاء' جديدة مل�ستخدمي 'وات�ساب'..هكذا يتم تفعيلها

�أتاح تطبيق الرتا�سل الآين بجهاز "وات�س�آب" ،ميزة "�إخفاء" جديدة
مذهلة لكافة م�ستخدميه ،وفق موقع "بيبوم" التقني املتخ�ص�ص يف
التكنولوجيا.
وقال املوقع� ،إن "وات�س�آب" �سمحت يف �آخر حتديثاتها مبيزة
"�إخفاء" كافة الو�سائط التي ي�ستقبلها عرب "وات�س�آب" من �صور
ومقاطع فيديو من املعر�ض اخلا�ص بالهاتف.
و�أفاد 'وات�ساب' �أن اتاحة امليزة اجلديدة ت�أتي نتيجة ما يعانيه
الكثري من امل�ستخدمني من �أن كافة ال�صور ومقاطع الفيديو ،التي
ي�ستقبلها عرب "وات�س�آب" تنزل ب�صفة �آلية �إىل املعر�ض ،ما يعر�ضه
للحرج ،خا�صة �إذا كان الهاتف يقع يف �أيدي غرباء.
و�أ�ضاف "وات�س�آب" ميزة �أطلق عليها "الر�ؤية الإعالمية" ،والتي
ميكن يف حال تفعيلها �إخفاء �أي و�سائط من املعر�ض اخلا�ص
بالهاتف وطرح هذا التحديث على ن�سخة "بيتا" اخلا�صة به ،على
�أن يتم طرحها على كافة امل�ستخدمني يف وقت الحق.
وي�شمل الإخفاء كافة الو�سائط من �صور وفيديوهات وحتى
الر�سائل والت�سجيالت ال�صوتية.
ولتفعيل امليزة اجلديدة ،ميكن �أن تفتح تطبيق "وات�س�آب" ،وتفتح
�أي جهة ات�صال خا�صة بك� ،ستجد �أيقونة جديدة �أعلى ميني ال�شا�شة
تخيرّ ك بني �إذا ما كنت تريد �إخفاء الو�سائط عن ذلك احل�ساب �أم ال،
يف حالة اختيار "نعم" �ست�صبح كافة الو�سائط املتبادلة بينك وبني
هذا ال�شخ�ص خمفية وغري ظاهرة على الإطالق يف املعر�ض اخلا�ص
بهاتفك.
وميكن �أن تدخل �أي�ضا �إىل �إعدادات ح�سابك على "وات�س�آب" لتدخل
وتغري الو�ضع االفرتا�ضي للح�ساب �إىل جعل كافة الو�سائط على �أي
ح�ساب "خمفية" وغري ظاهرة يف املعر�ض.

يعتمد الكثريون على �شحن
الهاتف طوال الليل لي�صبح
جاهزا للعمل طوال النهار،
ولكن ات�ضح �أن هذه احليلة قد
ال تكون الأف�ضل.
وقد حذر خرباء من �أن
�شحن الهاتف �أثناء النوم
�أمر �سيئ ،م�ؤكدين �أن النظام
الع�صبي لالن�سان يعمل بطاقة
كهربائية منخف�ضة للغاية،
قائلني �إن '�أدمغتنا ت�ستخدم
الكهرباء لإر�سال ر�سائل �إىل
ع�ضالتنا ،وبالن�سبة للبع�ض،
ف�إن التيار املتناوب من �صنع
الإن�سان الذي ميد بيوتنا
بالكهرباء ميكن �أن يتدخل يف
هذه العمليات".
ولهذا ال�سبب ،قد يجد
البع�ض �صعوبة يف النوم
بالقرب من الهاتف الذي
ي�شحن �أو �أي عن�رص كهربائي
�آخر.
كما نبه اخلرباء �إىل عدم
و�ضع الهاتف يف حالة �شحن
على ال�رسير �أو حتت الو�سادة
�أثناء النوم ،لأن ذلك قد ي�شكل
خطرا كبريا يف ما يتعلق
باندالع حرائق جراء ارتفاع
درجة حرارة البطارية �أثناء
تو�صيل الهاتف وهو ما قد
ي�سبب ا�شتعال النار �أحيانا.
ون�صح اخلرباء بو�ضع
الهاتف يف وعاء �أثناء
�شحنه ،حيث �أنه ميكن بهذه
الطريقة� ،إذا كان اجلو حارا،
جتنب ا�شتعال النريان ،فهو
�سيحمي بع�ض ال�شيء.
كما ي�ؤدي �شحن الهاتف
طوال الليل �إىل تلفه ،حيث
ال يو�صي اخلرباء ب�شحن
لأن
،100%
البطارية
�إعادة �شحن كامل با�ستمرار
للبطارية �سيقلل من عمرها.
لذلك ين�صح اخلرباء بعدم
�شحن الهاتف �أثناء النوم
وعدم �شحنه بالكامل يف كل
مرة ،وهو ما قد ي�ساعد على
اال�ستمتاع بنوم هادئ طوال
الليل.

في�سبوك جت ّرب �إعالنات "الواقع املعزز"

جتر ي
كة
�رش
في�سبو ك
جتا ر ب
على �إ�ضافة
�إ عال نا ت
تعتمد على
تقنية الواقع
املعزز على
ا ل�صفحا ت
ا لر ئي�سية
للم�ستخدمني ،قبل مو�سم الت�سوق بالواليات املتحدة.
و�ستتيح الإعالنات للم�ستخدمني املعاينة االفرتا�ضية ملنتجات
متعددة منها نظارات مايكل كور�س ال�شم�سية ،و�إك�س�سوارات
ومنتجات �أثاث.
وقالت في�سبوك �إن �سيفورا وبوبي براون وبوتري بارن ووايفري
وغريها من العالمات التجارية �ستبد�أ يف جتربة النظام اجلديد
للإعالنات يف وقت الحق هذا ال�صيف.
وجربت ال�رشكة �إعالنات بتقنية الواقع املعزز على تطبيق
ما�سنجر ،وقالت �إن عالمات جتارية منها �أ�سو�س ونايكي القت
انخراطا �أكرب من م�ستخدمني �شاهدوا تلك الإعالنات.
ونقلت رويرتز عن في�سبوك �إنها تو�سع خا�صية الت�سوق على تطبيق
�إن�ستغرام اململوك لها يف �أنحاء العامل يف �أوقات العطالت.
وت�سمح تكنولوجيا الواقع املعزز للم�ستخدمني مب�شاهدة تراكيب
افرتا�ضية يف حميطهم عرب هواتفهم الذكية� ،أو �أجهزة �أخرى وهي
نف�س التكنولوجيا امل�ستخدمة يف لعبة الهاتف املحمول ال�شهرية
(بوكيمون غو) ويف جماالت �صناعية مثل امل�صانع التي تريد ر�سم
خطوط �إنتاج جديدة.

'�آبل ' ت�ستعد لطرح �أجهزة جديدة...وت�سريبات تك�شف مميزاتها

من املنتظر
تك�شف
�أن
'�آبل'
�رشكة
ا لأ مري كية
عن � 6أجهزة
جديدة ،منها
 3هواتف من
طراز '�آيفون'،
غري �أن خبري
يف �ش�ؤون هذه
ال�رشكة متكن من ت�رسيب �صور وتفا�صيل لها قبل املوعد
املتوقع.
ون�رش املحلل املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون �رشكة '�أبل'� ،صور لأجهزة
�أبل اجلديدة وت�شمل �ساعة ذكية وجهاز حا�سوب حممول
وحا�سبو لوحي '�آيباد� ،إ�ضافة �إىل  3هواتف '�آيفون' ،علما و�أنه
من املتوقع �أن تك�شف ال�رشكة عن �أجهزتها اجلديدة يف �سبتمرب
املقبل ،وفقا ملا ذكرته �صحيفة 'ال�صن' الربيطانية.
وترتكز '�أبل' يف هواتفها اجلديدة على �أمور ال�سعر وخا�صية
التعرف على الوجه لفك القفل و�إ�ضافة مزايا �شكلية مثل زيادة
حجم ال�شا�شات.ويرتاوح ثمن �أحد هواتف �آيفون بني 700 600-
دوالر �أمريكي ،وهو �سعر �أقل من ثمن هاتف "�آيفون  ،"xالذي
يتجاوز على �ألف دوالر ،حيث يتوقع �أن يبلغ حجم الهواتف
اجلديدة � 6.5 6.1-إن�ش ،والأخري هو �أكرب حجم لهواتف �آيفون
على الإطالق.
�أما ال�ساعة اجلديدة من '�أبل' ،ف�ستكون �شا�شتها �أكرب بـ 15
باملئة من �شا�شة ال�ساعة احلالية ،و�سيتم �إزالة الإطار الذي
كان حميطا بجهاز "�آيباد" ،على �أن ت�ضاف �إليه خا�صية التعرف
على الوجوه لفتح قفله.
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اد
إ�عد د حممد
الم حممو
�أح

قرحة عنق الرحم وت�أخري احلمل

الأ�سفل من الرحم ،الفتحة
احلي�ض من الرحم،
تغيري يف خاليا هذا
فتحة عنق الرحم

عنق الرحم هو اجلزء
التي ت�سمح بخروج دم
حتدث القرحة نتيجة
اجلزء بحيث تبدو
حمراء.
�أ�سبابها:
�إما عن طريق:
معظمها التهابي،
مثل فريو�س ()HRV
 �إ�صابة فريو�سية:مثل (.)E.calt
�أو ( .)HSVوبكتريية
دو�شات
ا�ستعمال
 كيميائية :ب�سببناجتة عن احتكاك ما
مهبلية م�ستمرة� ،أو رمبا
بعد الوالدة� ،أو الإ�سقاط.
الأعرا�ض
 �إفرازات مهبلية غري طبيعية ،وتكون �صفراء ومتدفقة ،مع رائحةكريهة.
 نزيف مهبلي غري طبيعي غري متوافق مع الدورة ال�شهرية ،ويحدثبعد اجلماع.
الت�شخي�ص
الفح�ص املبا�رش بالعني املجردة  ،حيث ميكن ر�ؤية منطقة حمراء
ملتهبة غري طبيعية تُ غطي جزء ًا من عنق الرحم � ،أو كامل عنق الرحم ..
وميكن ت�شخي�صها �أي�ض ًا عن طريق �أخذ م�سحة من عنق الرحم  ،والك�شف
عنها  ،وعمل مزرعة للإفرازات  ،م�سحة ( )PaPserلقراءة اخلاليا خا�صة
قبل الكاوية ملعرفة �إذا ما كانت �رسطانية �أو قبل �رسطانية .
ت�أثري القرحة على احلمل
قد تبقى القرحة خالل احلمل غري مر�ضية ،وقد يحدث نزيف خفيف،
وهنا ي�ؤجل العالج ملا بعد الوالدة.
القرحة وت� ُّأخر احلمل
�سواء كان هناك قرحة �أو مل
يت�أخر احلمل نتيجة �أ�سباب خمتلفة ،
ً
يكن ..و�أهمها:
 الأج�سام امل�ضادة للحيوانات املنوية. �ضيق عنق الرحم :متنع �صعود احليوانات �إىل داخل الرحم وجود بع�ض امليكروبات على القرحة :ت�ؤدي �إىل تكوين �إفرازخماطي يحتوي على ن�سبة عالية من ال�صديد ،ومتنع و�صول احليوانات
املنوية �إىل داخل الرحم.

ا�صابة االطفال باملغ�ص قد ي�سبب ال�صداع الن�صفي

درا�سة
اكدت
ميكنه ان ي�ساعد
و ميكن ان يزيد
القلبية
باالزمات
على جهاز املناعة.
باحثون
ك�شف
بجامعة

حديثة ان
على تقوية
من خطر
و

التوتر
الذاكرة
اال�صابة
ي�ؤ ثر

مطبخ �أ�رستي كبدة م�شوية

املقادير
كيلو كبدة
حزمة بقدون�س
 6ف�صو�ص
ثوم
حبة فلفل
خ�رض
�أ
كبري
حبة فلفل
�أح�رض حار
ع�صري
ليمونتني
كوب ماء
ملح  ،بهار ح�سب
الرغبة

الطريقة
تغ�سل الكبدة وتو�ضع يف

م�صفاة حتى يت�صفى منها
املاء
مكعبات
�إىل
تقطع
احلجم
متو�سطة
وتو�ضع يف �صينية
الفرن
تو�ضع فوقها
باقي املقادير
مة
و
مفر
( ا لبقد و ن�س ،
ا لثو م  ،ا لفلفل
والفلفل
احلار
الرومي
ير�ش عليها امللح
والبهار
تغطى بكوب املاء وع�صري
الليمون
تو�ضع بالفرن حوايل �ساعة
�أو �إىل �أن تن�ضج متام ًا

تربز الر�ضيع بعد كل ر�ضعة طبيعي
ت�سيطر على جميع الأمهات
متار�س
التي
وخ�صو�صا
ً
الأمومة منهن لأول مرة م�شاعر
القلق واحلرية ب�ش�أن �أطفالهن
ويراقبنهم يف جميع حركاتهم
النوم
خالل
وت�رصفاتهم
والر�ضاعة والبكاء حتى عند
التربز؛ وذلك للت�أكد من �أنهم
يقومون بالعمليات احليوية
ِ
ي�ساورك
ب�شكل طبيعي .فهل
القلق ب�ش�أن طفلك �إذا تربز بعد
كل ر�ضعة �أم ت�شعرين بالراحة
�إذا فعل ذلك؟
التربز
ميكن �أن يتربز الطفل
الطبيعي من � 7إىل  10مرات
يوم ًيا وبع�ض الأمهات تعتقد �أن
ذلك �إ�سهال ولكن هذا طبيعي يف
�أول �شهرين من الوالدة .فهو
�أحد الظواهر الف�سيولوجية
ت�سمى
التي
الطبيعية
االنعكا�س املعدي القولوين،
وهو انعكا�س يحدث يف ال�شهور
الأوىل من عمر الطفل ،بحيث
تزداد �رسعة احلركة الدودية
للأمعاء والقولون مع ر�ضاعة
الطفل ،فنجد الطفل يتربز
كلما ير�ضع وتكون عدد مرات
التربز كثرية ،ويكون الرباز
عند الأطفال الذين ير�ضعون
ال �إىل ال�سيولة ولونه مييل
مائ ً
�إىل اال�صفرار وعند ا�ستخدام
احلليب ال�صناعي يكون الرباز
�أقل �سيولة .ولأنها ظاهرة
طبيعية فهي ال ت�ستلزم �أي
عالج وال تدعو للقلق.
واالجابة -:
 لي�س هناك عدد حمددللمرات التي ميكن �أن يتربز
فيها الطفل يف �أ�شهره الأوىل.
ف�إن تكرار عملية �إخراج
الف�ضالت للأطفال حديثي
الوالدة يعتمد على اللنب الذي
ير�ضعونه هل هو لنب طبيعي
(من الر�ضاعة الطبيعية) �أم
لنب �صناعي .وب�شكل عام جند
�أن الأطفال الذين يح�صلون على
الر�ضاعة الطبيعية يتربزون
من �أربع مرات �أو �أكرث يف اليوم
�إىل مرة كل ثالث �أيام ويرجع
ذلك �إىل طبيعة الطفل ،فال
يوجد قلق يف هذا الأمر ما دام
طريا و�سهل اخلروج.
الرباز
ً
فال تقلقي من عدد املرات حتى
ولو كانت بعد كل ر�ضعة فهذا
يعني �أن الطفل يح�صل على
كمية كافية من اللنب جتعل
معدته متتلئ فيحث احلليب
الأمعاء على احلركة مما ي�سهم
يف خروج الرباز� .ستجدين �أن
براز طفلك �أ�صفر اللون ودون
رائحة �سيئة.
 قد ي�شري عدم تربز الطفلبكرثة خالل ال�شهر الأول من
عمر الطفل �إىل عدم كفاية لنب
الأم.

 �أما الأطفال الذين يتناولوناللنب ال�صناعي ،فيكون لون
برازهم بني الأ�صفر والبني
وغال ًبا ما تكون حركة �أمعائهم
قليلة ويتم اله�ضم ببطء ولكنهم
أي�ضا التربز عدة مرات
ميكنهم � ً
خالل اليوم �أو مرة واحدة يف
اليوم؛ لأن برازهم يكون �أكرث
كثافة.
ِ
قررت تقدمي اللنب
 �إذاال�صناعي للطفل بعد �أن كنتِ
تر�ضعينه طبيع ًيا؛ وذلك لأ�سباب
�صحية �أو �شخ�صية ،فت�أكدي من
قيامك بذلك ب�شكل تدريجي،
وعلى مدى فرتة منا�سبة حتى
تتمكن �أمعاء الطفل من مالءمة
الو�ضع اجلديد حيث �سي�ؤدي
ذلك �إىل تغري كثافة براز الطفل
وعدد مرات تربزه.
 �ستجدين �أن طفلك مع مرورالوقت وبلوغه الأ�سبوع الثامن
تقل حركة �أمعائه وتثبت على

روتني معني ،مما �سينعك�س
على عدد املرات التي يتربز
فيها.
 راقبي طبيعة طفلك اخلا�صةِ
�شعرت �أن
بعملية التربز ،و�إذا
طفلك يبدو عليه التعب �أو �أ�صبح
ال �أو ت�أخر طفلك
الرباز �سائ ً
يف �إخراجه �أكرث من املعتاد،
ِ
عليك ا�ست�شارة الطبيب
فيجب
على الفور.
ِ
ميكنك عزيزتي الت�أكد
وبهذا
من �أن تربز طفلك بعد كل
ر�ضعة �أو حتى كل ثالثة �أيام
يدل على �أن اله�ضم جيد ويعترب
حالة طبيعية ال ي�شوبها قلق،
وطاملا �أن طفلك يتمتع ب�صحة
جيدة ويك�سب الوزن ،فال يهم
عدد املرات التي يتربز فيها.
ِ
عليك االهتمام ب�إعطائه
فقط
الر�ضعات الكافية وتنظيم
مواعيد تقدميها له لي�صبح
ب�صحة جيدة وينمو ب�شكل
�سليم .

جلمالك  . .ال�شوفان والأفوكادو لتجديد خاليا الب�رشة

يعترب التق�شري ثاين عمليات العناية
يهتم ب�إزالة الأتربة
بالب�رشة �أهميةً  ،لأنه
ّ
أهم
والدهون من الب�رشة ،كما �أنه من � ّ
العمليات التي ت�ساعد على التخل�ص من
خاليا اجللد امليتة ب�أ�رسع وقت.
املواد الطبيعية املوجودة لديك
وتعترب
ّ
يف املنزل �أف�ضل من املق�رشات الكيميائية
التي قد
ت�رض بالب�رشة ،كما �أنها �أقلّ
ّ
املواد الطبيعية البارعة
تكلفةً ؛ فما هذه
ّ
أهمها:
يف التق�شري؟ "�سيدتي نت" �ستذكر لك � ّ
قد يعجبك :فيديو �صادم لإخفاء احلبوب باملكياج
•ال�شوفان واجلريب فروت :يعترب اجلريب فروت غني ًا بفيتامني ،C
املواد امل�ضادة للأك�سدة ،التي حتمي
كميات عالية من
�إذ يحتوي على
ّ
ّ
مهدئ رائع
فهو
ال�شوفان
ا
أم
�
املبكرة.
ال�شيخوخة
عالمات
الب�رشة من
ّ
ّ
وم�ضاد للبكرتيا،كما �أنه يحتوي على ال�سابونني الذي ي�ساعد
للب�رشة
ّ
الفعال للب�رشة .كلّ ما عليك فعله لال�ستفادة من هذه
على التطهري
ّ
املكونات الرائعة هو هر�س ثمرة من اجلريب فروت ومزجها بن�صف كوب
ّ
من ال�شوفان  +ملعقتني من الع�سل  +ن�صف كوب من الزبادي� .ضعي
املزيج على ب�رشتك ،واتركيه لربع �ساعة ،ثم افركيه بلطف ب�أطراف
املرطب اخلا�ص
�أ�صابعك ،ثم ا�شطفي ب�رشتك جي ًدا ،واختمي بو�ضع
ّ
بك.
باملواد الطبيعية،
•الأفوكادو ودقيق الأرز :الأفوكادو من �أغنى الفواكه
ّ
التي تعمل على تغذية الب�رشة ومنحها الن�ضارة؛ ومع �إ�ضافة دقيق الأرز
�إليها� ،أنت بذلك �ستعملني على توازن �إنتاج الزيوت املغذية لب�رشتك.
كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من دقيق الأرز +ثمرة �أفوكادو مهرو�سة +
ملعقة من ع�صري التفاح حتى حت�صلي على عجينة متما�سكة قليلاً � .ضعي
ثم ا�شطفي ب�رشتك باملاء
اخلليط على ب�رشتك ،واتركيه حتى
ّ
يجفّ ،
الفاتر.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()196

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

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.

يعود للحياة خالل التح�ضري لدفنه!!..

�شهدت �إحدى البلدات اللبنانيةواقعة غريبة ،فبينما كانت عائلة ت�ستعد
ملرا�سم دفن �أحد �أفرادها ،فوجئت بعودة "امليت" �إىل احلياة جمددا.
ويف وقت كانت فيه عائلة ق�سطة مبنطقة مغدو�شة ب�صيدا جنوب لبنان ت�ستعد
ملرا�سم دفن �إبراهيم ق�سطة ،الذي تويف ال�سبت ،فوجئ �أهايل البلدة ب�إعالن
العائلة عودة "امليت" �إىل احلياة.
وبعد نعي العائلة لفقيدها ب�شكل ر�سمي وحتديد االثنني موعدا لت�شييعه،
ومواعيد تقبل التعازي يف البلدة ،تراجعت العائلة عن بيان النعي ،و�سارعت
�إىل �إلغاء مرا�سم الدفن بعد عودة قلب "امليت" �إىل النب�ض جمددا.
و�شددت العائلة يف بيان بعد �ساعات على �إعالن الوفاة ،على �أن "م�شيئة الله
�أقوى من �إرادة الإن�سان" ،و�أنه "ب�صلوات الأحبة عاد قلب �أبو �شوقي يخفق من
جديد ،وهو حاليا بحالة م�ستقرة يف امل�ست�شفى".
واعتذرت العائلة من اجلميع ،و�شكرت كل من تعاطف معها ،معلنة "�إلغاء
النعي واملرا�سم املذكورة فيه".
وعبرّ �أهايل بلدة مغدو�شة عن فرحتهم بخرب عودة "�أبو �شوقي" من املوت،
بينما �أ�شار �آخرون على و�سائل التوا�صل االجتماعي �إىل احتمال �أن تكون عائلة
"الفقيد" قد ت�رسعت يف �إعالن خرب الوفاة وحتديد مرا�سم الدفن.

منر يهرب من حمب�سه ..ويفرت�س �ضحاياه
هرب منر من نوع
اجلاغوار من قف�صه يف
حديقة �أودوبون يف "نيو
بالواليات
�أورليانز"
املتحدة ،وقتل �ستة
حيوانات ،قبل الإم�ساك
به ،مما �أجرب احلديقة
على �إغالق �أبوابها لفرتة
من الزمن
وقالت احلديقة �إنه مت الإبالغ عن هروب اجلاغوار الذكر عندما كانت احلديقة
مغلقة �أمام اجلمهور.
وافرت�س النمر  4حيوانات من الألبكة ال�شبيهة بالالما ،وطائر �إميو،
وثعلبا ،قبل �أن يتمكن فريق بيطري من احلديقة من تخديره بعد �أقل من ن�صف
�ساعة.
وقالت احلديقة �إنه مل يتعر�ض �أي �إن�سان لأذى.
ومل يت�ضح على الفور كيف ا�ستطاع النمر اخلروج من قف�صه ،وقال م�س�ؤولو
احلديقة �إنهم يحققون يف الأمر.
وقال امل�س�ؤولون �إن من املرجح �أن يكون هجوم اجلاغوار على احليوانات
الأخرى يتعلق بنزعة ال�سيطرة على الأر�ض ولي�س ناجما عن رغبة يف اال�صطياد
من �أجل الطعام.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

اجلي�ش يتدخل من �أجل �أبقار �سوي�سرا

بد�أت طائرات هليكوبرت
تابعة للجي�ش ال�سوي�رسي
نقل مياه �إىل �آالف الأبقار
العط�شى جراء جفاف
وموجة حارة جتتاح �أغلب
�أرجاء قارة �أوروبا.
حاويات
وتدلت
بال�ستيكية حمراء كبرية
مملوءة باملاء من طائرات
هليكوبرت من طراز (�سوبر
بوما) ،ونقلت املياه �إىل
مزارع يف �سفوح جبال جورا وجبال الألب.
وقالت ال�سلطات �إن نحو � 40ألف بقرة ترعى بال�صيف يف مراع مرتفعة بوالية
فو كونتون بغرب �سوي�رسا ،حتتاج كل منها ما ي�صل �إىل  150لرتا من املاء
يوميا.
و�أ�ضافت �أنه مت ملء حو�ضني كبريين باملاء لل�سماح للمزارعني بتعبئة
خزانات �شاحناتهم.
وطلب ع�رشات املزارعني امل�ساعدة من طائرات الهليكوبرت عرب خط ات�صال
�ساخن منذ الإعالن عن العملية الطارئة.
وقالت احلكومة االحتادية �إنها �ستخف�ض ر�سوم ا�سترياد علف املا�شية وتقدم
قرو�ضا دون فوائد للمزارعني مل�ساعدتهم على مواجهة اجلفاف الذي يتزامن
مع موجة حارة �أدت لنفوق �أ�سماك يف نهر الراين.

هلع ب�سبب "ال�سنجاب ال�سارق"

عا�شت امر�أة بريطانية حلظات من الرعب ،بعد �أن �سمعت �أ�صواتا ت�شري �إىل
�أن ل�صا اقتحم منزلها ،مما دفعها لالت�صال بال�رشطة ،التي "�ألقت القب�ض
على الل�ص" بعد �أن ات�ضح �أنه �سنجاب.
ون�رشت �رشطة هارو تغريدة على تويرت قالت فيها" :مت ا�ستدعاء �ضباط من
ال�رشطة �إىل عنوان يف هارو ،حيث �سمعت القاطنة هناك �أ�صواتا يف الطابق
ال�سفلي من منزلها واعتقدت ب�أنه ل�ص .ات�ضح �أن امل�شتبه به �سنجاب".
وقال متحدث با�سم
ال�رشطة �إن "ال�سنجاب
�أوقع �أر�ضا بع�ض الأغرا�ض
بعد دخوله املنزل ،مما
دفع ال�سيدة لالعتقاد
ب�أن �شخ�صا دخل املنزل
عنوة".
وتابع" :مت الإفراج عن
املتهم ذي الفرو ،دون
توجيه اتهامات له".
يذكر �أن هذه لي�ست املرة
الأوىل التي يتورط فيها
�سنجاب يف حوادث �رسقة� ،إذ �ساعد �سنجاب يف والية �أيداهو الأمريكية يف
القب�ض على �سارق ،بعد �أن خد�ش الل�ص الذي حاول �رسقة منزله ،ح�سب ما
ذكر موقع "هافينغتون بو�ست".

يوم عاملي
للقطط

قد ال يعلم الكثريون �أن
هناك ثمة يوم عاملي
للقطط يحتفل به كثري
من النا�س يف � 8أغ�سط�س
من كل عام
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مطار بويل الدويل ب�أدي�س ي�ستقبل باكورة رحالت اخلطوط اجلوية الإرترية
ترجمة /حممدعلي حميدة
تقرير /قربي م�سقل قربي ازقابهري

�أوىل ثمار �إعالن �أ�سمرا لل�سالم
وال�صداقة
يف الرابع من �أغ�سط�س  2018كان
مطار بويل الدويل ب�أدي�س �أبابا
على موعد لإ�ستقبال �أول رحلة
للخطوط اجلوية الإرترية ،يف
خطوة معربة عن �صدق النوايا يف
حتقيق ال�سالم والإ�رساع يف �إجناز
م�ضامني �إعالن �أ�سمرا لإر�ساء �أ�س�س
ال�سالم وال�صداقة بني البلدين.
حيث بد�أت بالفعل اخلطوط اجلوية
الإثيوبية رحالتها �إىل �أ�سمرا يف
الثامن ع�رش من يوليو املن�رصم،
مبوجب �إتفاق ال�سالم وال�صداقة
الذي �أُبرم بني �إرتريا و�إثيوبيا
يف التا�سع من يوليو املا�ضي يف
�أ�سمرا .منهية بذلك قطيعة ا�ستمرت
ملدة  20عاما .ويف ذات ال�سياق
مت الت�أكيد عرب و�سائل الإعالم على
�أن اخلطوط اجلوية الإرترية �ستبد�أ
رحالتها من واىل (�أ�سمرا � -أدي�س
�أبابا) ،يف الرابع من �أغ�سط�س.
لذا وعند حلول املوعد املقرر
�أكملت �إحدى طائرات اخلطوط
اجلوية الإرترية �إ�ستعداداتها
للتوجه �إىل �أدي�س �أبابا ،حيث
الأجواء التي امتنعت عن ولوجها
على مدار عقدين من الزمن ،نتيجة
لغيوم البغ�ض والكراهية التي
حجبت الر�ؤية ال�سليمة للتوا�صل
الف�ضائي ،كما كان احلال على
�سطح الأر�ض من �صدام واقتتال
وترقب .لأن هذه الأجواء �أ�صبحت
�سالكة الآن �إذ مت و�ضع حد مل�شاعر
العداء والنزاعات املدمرة بني
البلدين ،بانت�صار روح الت�سامح
واخل�ضوع للتطلعات ال�شعبني
ال�صادقة من �أجل �إحالل ال�سالم
وطي ال�صفحة املظلمة من تاريخ
ال�شعبني ،وفتح �صفحة جديدة
تعيد �إىل البلدين واملنطقة باكملها
ن�سائم ال�سالم والتعاون والتكاتف
بني �شعوبها ،وا�ستغالل الفر�ص،
وتعوي�ض اخل�سائر التي حلقت
ب�أبناء املنطقة �إبان عقود التيه
يف دروب الكراهية واحلروب.
وبعد �أن �صعد ركاب الرحلة
الأوىل خلطوط اجلوية الإرترية
اىل الطائرة� ،أقلعت الطائرة يف
حدود التا�سعة �صباحا من مطار
�أ�سمرا باجتاه اجلنوب� ،صوب
�أدي�س �أبابا ،وركابها يحاولون

الإطالع خلف النوافذ الزجاجية
للطائرة على املناطق والقرى
واملدن الإثيوبية التي ميرون عرب
اجوائها حتى و�صولهم اىل �أدي�س
�أباب .و�صلت هذه الرحلة الأوىل
للخطوط اجلوية الإرترية �إىل مطار
بويل الدويل ب�أدي�س �أبابا ، ،وعلى
متنها  134راكبا ،يف مقدمتهم
وزير املوا�صالت والإت�صاالت
ال�سيد /ت�سفا �سال�سي برهاين.
ووزيرة ال�سياحة ال�سيدة� /أ�سكالو
منقريو�س ،وم�س�ؤولني �آخرين.
كان الركاب اثناء و�صول الطائرة
يهتفون تعبريا عن �سعادتهم
بالزغاريد والت�صفيق ،مبا يعك�س
�إرتياحهم للأجواء املالئمة التي
توفرها اخلطوط الإرترية لركابها،
ومعايري ال�سالمة التي تتمتع بها.
ومبا �أن الأجواء �أجواء خريف
وامطار ،كانت ال�سماء ملبدة
بال�سحب والغيوم ،لذا حلقت
الطائرة على �إرتفاع ما فوق 34
الف قدم ،على طول امل�شوار التي
ا�ستغرق نحو �ساعة وع�رش دقائق،
حيث حطت رحالها يف مطار
بويل الدويل ب�أدي�س �أبابا .يف الـ
� .10:10صباحا ،ونزل ركابها �إىل
�أر�ض املطار.
الرتحيب بركاب الرحلة الأوىل للخطوط
الإرترية ب�أدي�س
كان على �أر�ض املطار عدد من
املعنيني يف انتظار هذه الرحلة
للرتحيب بركابها ،وكان يف مقدمة
امل�ستقبلني ل�ضيوف الرحلة,
وزيرة الدولة بوزارة اخلارجية،
ال�سيدة /هريوت زمني ،واملدير
التنفيذي ،للخطوط اجلوية
الإثيوبية ،وغريهم من العاملني يف
اخلطوط اجلوية ،حيث مت ا�ستقبال
ال�ضويف بحفاوة بالغة وترحيب
كبري� .إذ قدموا لكل م�سافر باقة
ورد ،وق�سمت تورتة الرتحيب
يف �صالة كبار ال�ضيوف ،وقدمت
امل�رشوبات.
ويف الكلمة التي القاها املدير

اجلوية
للخطوط
التنفيذي
الإثيوبية ،ال�سيد /تولدي قربي
ماريام ،رحب �سيادته بال�ضويف،
وهن�أ ال�شعبني الإرتري والإثيوبي،
بعودة ن�شاط اخلطوط اجلوية
للبلدين ،بعد انقاطاع دام لـ 20
عاما .مو�ضحا ب�أن انفتاح �أجواء
البدلني خلطوط طريان كل منهما
ميثل فر�صة ذهبية ملواطني
الدولتني للتحرك والتوا�صل بكل
�سهولة وي�رس.
من جانبه� ،أ�شار وزير
املوا�صالت والإت�صاالت يف �إرتريا
ال�سيد /ت�سفا�سال�سي برهاين� ،إىل
�أن منا�سبة بداية اخلطوط اجلوية
الإرترية رحالتها اىل �أدي�س �أبابا
يعترب يوما تاريخيا .مو�ضحا
ب�أنه وعلى الرغم من عدم املقارنة
بني اخلطوط الإرترية الوليدة،

واخلطوط الإثيوبية التي متتلك
خربة و�إمكانات �أكرث� .إال �أن انطالق
ن�شاط خطوط طريان البلدين ال
ميكن التقليل من �أثره الإيجابي
يف نفو�س مواطني البلدين .مبينا
دور هذه اخلطوة املهم والفاعل يف
تعزيز التوا�صل الثقايف والتعاون
الإقت�صادي بني البلدين.
ويف ذات ال�سياق �أ�شارت وزيرة
الدولة بوزارة اخلارجية ال�سيدة/
هريوت زمني� ،إىل �أن بداية انطالق
رحالت اخلطوط اجلوية الإرترية
�إىل �أدي�س �أبابا ،يعترب حدثا
تاريخيا بكل املقايي�س .مو�ضحة
ب�أن التعاون بني خطوط طريان
البلدين ،له دو هام يف تعزيز
التوا�صل بني �شعبي البلدين،
وتقوية الروابط بني املواطنني.
بالإ�ضافة �إىل �إ�سهامها يف تطور
�إقت�صاد البلدين.
دور اخلطوط اجلوية يف تطوير ال�سياحة

من جهتها �أو�ضحت وزيرة
�أ�سكالو
ال�سيدة/
ال�سياحة
منقريو�س ،ب�أن انطالق رحالت
اخلطوط اجلوية الإرترية ي�أتي
موا�صلة ملا مت من خطوات يف جمال
الإت�صاالت .هذا الن�شاط التعاوين
ي�ستعيد حيويتيه يف ظل �أجواء من
ال�سالم والت�آخي يف مرحلة جديدة
للتعاون والت�آلف ،بعد جتاوز
مرحلة العداء واحلروب بني البلدين
التي توا�صلت لعقدين من الزمان.
ما يجعله حدثا تاريخيا .و�سوف
يكون له دوره الهام يف تطوير
الن�شاط ال�سياحي يف البلدين.
كما �أو�ضح املدير التنفيذي
لق�سم اجلوازات والهجرة واجلن�سية
ال�سيد /هبتي ميكائيل ظقاي� ،إن

�أجواء ال�سالم التي تعم املنطقة،
والتي مكنتنا من اخرتاق الأجواء
الإرترية والأجواء الإثيوبية
ب�أمان ،مل ت�أتي هدية من �أحد ،بل
جاءت نتيجة للأثمان الباهظة التي
دفعها �شعبي البلدين ،والت�ضحيات
اجل�سيمة التي قدمت .لذا ينبغي
�أن نعمل بجد حتى ن�ؤمن ا�ستدامة
هذا الن�شاط وتطويره .كما عربت
عن �شعورها اخلا�ص بال�سعادة
لكونها �ضمن امل�سافرين ب�أول
رحلة للخطوط اجلوية الإرترية اىل
�أدي�س �أبابا.
كما �أو�ضح م�س�ؤول الطريان
املدين الإرتري ال�سيد /باولو�س
كح�ساي ،بعدم الإختالف على
�أهمية �إ�سهام هيئات الطريان املدين
يف البلدين بدورهما الفاعل لتطوير
اخلطوط اجلوية يف البلدين.
مو�ضحا ب�أنه يتطلب بذل املزيد
من اجلهد لإ�ستكمال ما تبقى ،ودعم
اخلطوات الإيجابية التي انطلقت.
و�أ�ضاف هذه اخلطوة ت�شبع رغبات
ال�شعبني يف ال�سالم والتوا�صل،
بعد معاناتهما لعقود من �أجواء
الكراهية واحلروب ،واكتوئهما
بنريان العداء والإقتتال.
ويف هذا يقول ال�سيد /فقادو
�سلمون� :أحد موظفي اخلطوط
اجلوية الإرترية� ،إن العلم الإرتري
�أخذ يرفرف لي�س على �سطح �ألأر�ض
وح�سب ،بل بد�أ يرفرف �أي�ضا يف
�أجواء ال�سماء ،وهذا بحق مبعث
للفخر والإعتزاز .وقال معربا عن
قطعت خط
�سعادته �أح�س �أنني
ُ
الإ�ستواء ولي�س �أدي�س �أبابا فقط.
مما ال �شك فيه �أن عودة خدمات
الإت�صاالت واملوا�صالت بني �إرتريا
و�إثيوبيا ميثل ترجمة فورية،
لواحدة من البنود اخلم�سة التي
ت�ضمنها �إعالن ال�سالم وال�صداقة
الذي �أبرم بني البلدين م�ؤخرا.
وم�ؤ�رش حقيقي ملدى ا�ستعداد
البلدين يف ال�سري قدما لإر�ساء
�أ�س�س ال�سالم والتعاون بني البلدين
خا�صة وعلى م�ستوى املنطقة
ب�شكل عام .مبا فيه م�صلحة �شعوب
ودول القرن الإفريقي يف ال�سالم
والإزدهار.
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موقع الرتاث العاملي ودالالته
�إعداد :نورالدين خليفة
مواقع الرتاث العاملي هي
معامل �أو مناطق تقوم
جلنة الرتاث العاملي
يف منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة
(اليوني�سكو) برت�شيحها
ليتم �إدراجها �ضمن برنامج
مواقع الرتاث العاملية
التي تديره اليون�سكو.
وهذه املعامل قد تكون
كالغابات
طبيعية،
و�سال�سل اجلبال ،وقد
تكون من �صنع الإن�سان،
كالبنايات واملدن ،وقد
تكون خمتلطة.
وقد انطلق هذا الربنامج
عن طريق اتفاقية حماية
الرتاث العاملي الثقايف
والطبيعي والذي ُتبني
خالل امل�ؤمتر العام
لليون�سكو والذي عقد يف
 16نوفمرب  1972م .ومنذ
توقيعها ،فقد �صادقت 189
دولة على هذه االتفاقية.
ويهدف الربنامج �إىل
ت�صنيف وت�سمية واحلفاظ
على املواقع ذات الأهمية
اخلا�صة للجن�س الب�رشي،
�سواء كانت ثقافية �أو
طبيعية .ومن خالل هذه
االتفاقية ،حت�صل املواقع
املدرجة يف هذا الربنامج
على م�ساعدات مالية حتت
�رشوط معينة.
وحتى (يوليو) ،2017
كان عدد مواقع الرتاث
العاملي يف العامل 832
206
ثقافياً،
موقع ًا
و35
طبيعية
مواقع
موقع خمتلطة ،تقع يف
 167دولة .حيث حتتل
�إيطاليا املرتبة الأوىل من
حيث عدد مواقع الرتاث
العاملي بواقع  53موقعاً،
تليها ال�صني ()52موقع ًا
� ،إ�سبانيا ()46موقعاً،
()43موقعاً،
فرن�سا
�أملانيا ()42موقعاً ،الهند
()36موقعاً ،املك�سيك ()34
موقعاً ،اململكة املتحدة

و�أقاليم ما وراء البحار
الربيطانية ( .)31موقعاً.
ويعترب كل موقع من
مواقع الرتاث ملك ًا للدولة
التي يقع �ضمن حدودها،
ولكنه يح�صل على اهتمام
من املجتمع الدويل للت�أكد
من احلفاظ عليه للأجيال
وت�شرتك
القادمة.
جميع الدول الأع�ضاء
يف االتفاقية ،والبالغ
عددها  189دولة ،يف
حماية واحلفاظ على هذه
املواقع.
االتفاقية وخلفيتها
وقد �أطلقت الواليات
املتحدة فكرة اجلمع ما بني
احلفاظ على الرتاث الثقايف
واحلفاظ على الطبيعة.
" ويف م�ؤمتر ُعقد بالبيت
الأبي�ض عام  ،1965دعا
�إىل احلفاظ على الرتاث
العاملي "يف العامل
واملناطق الطبيعية
اخلالبة واملواقع
ا لتا ر يخية
والأثرية الرائعة
من �أجل احلا�رض
و ا مل�ستقبل
ملواطني العامل
كله" .وقد قدم
االحتاد الدويل حلفظ
اقرتاحات
الطبيعة
مماثلة يف عام ،1968
ومت عر�ضها يف عام 1972
على م�ؤمتر الأمم املتحدة
املعني بالبيئة الب�رشية
والذي عقد يف �ستوكهومل.
و�إتفقت جميع الأطراف
على ن�ص واحد لالتفاقية
املتعلقة بحماية الرتاث
العاملي الثقايف والرتاث
الطبيعي والتي اعتمدها
امل�ؤمتر العام لليون�سكو
يف  16نوفمرب .1972
عملية الرت�شيح
ينبغي للبلد الراغب يف
تر�شيح �إحدى �إثاره �أو
ال
ممتلكاته �أن ُيجرى �أو ً
عملية جرد ملمتلكاته
والطبيعية
الثقافية
الفريدة .وهو ما ُيطلق
عليه القائمة االر�شادية

امل�ؤقتة ملواقع الرتاث
(بالإجنليزية
العاملي
،)Tentative
List
وهي عملية هامه جداً ،لأن
الدولة يجب �أن ال تر�شح
الآثار التي مل تدرج على
قائمتها الأولية .ويلي
ذلك ،اختيارها لإحدى
الآثار من هذه القائمة
ليو�ضع يف ملف الرت�شيح.
ُ
حيث �أن مركز الرتاث
العاملي يقدم امل�شورة
وامل�ساعدة يف �إعداد هذا
امللف.
عند هذه النقطة ،يتم
تقييم امللف من قبل
املجل�س الدويل للمعامل
واملواقع واالحتاد الدويل
حلفظ

ا

لطبيعة

و ير فع
امللف �إىل جلنة الرتاث
العاملي التي جتتمع مرة
واحدة �سنوي ًا لتحديد
�إمكانية ت�سجيل املمتلكات
املر�شحه على قائمة
الرتاث العاملي ،و�أحيانا
ما ي�ؤجل هذا القرار لطلب
املزيد من املعلومات من
البلد الذي ر�شح املوقع.
وهناك ع�رشة معايري
على
لالختيار—ويجب
املوقع املر�شح �أن ي�ستويف
واحدا منها على االقل
لإدراجه على القائمة.
معايري االختيار
حتى نهاية عام ،2004
كان هناك �ستة معايري

للرتاث الثقايف و�أربعة
معايري للرتاث الطبيعي.
يف عام  ،2005مت تعديل
تلك املعايري لت�صبح
من
واحدة
جمموعة
ع�رشة معايري .واملواقع
املر�شحة يجب �أن تكون ذات
"قيمة عاملية ا�ستثنائية"
وت�ستوفى على الأقل واحد ًا
من تلك املعايري الع�رشة.
وتن�ص قوانني اليون�سكو
على �أن �أي معلم يتجاوز
عمره مائة عام يدخل �ضمن
الئحة الرتاث العاملي.
املعايري الثقافية
�أو ً
ال  :متثل حتفة
•
�صنع
عبقرية خالقة من ُ
الإن�سان.
ثاني ًا  :متثل �إحدى
•
القيم الإن�سانية الهامة
وامل�شرتكة ،لفرتة
من الزمن �أو
املجال
يف
ا لثقا يف
للعا مل ،
�سواء يف
ر
تطو
ا لهند �سة
املعمارية
و
�أ
ا لتقنية ،
�أو الفنون
الأثرية� ،أو
تخطيط املدن،
�أو ت�صميم املناظر
الطبيعية.
ثالث ًا  :متثل �شهادة
•
فريدة من نوعها �أو على
الأقل ا�ستثنائية لتقليد
ثقايف حل�ضارة قائمة �أو
مندثرة.
رابع ًا � :أن تكون
•
ال بارز ًا على نوعية من
مثا ً
البناء� ،أواملعمار �أو مثال
تقني �أو خمطط يو�ضح
مرحلة هامة يف تاريخ
الب�رشية.
خام�س ًا � :أن يكون
•
مثاال رائع ًا ملمار�سات
الإن�سان التقليدية ،يف
ا�ستخدام الأرا�ضي� ،أو مياه
البحر مبا ميثل ثقافة (�أو
ثقافات)� ،أو تفاعل �إن�ساين
مع البيئة وخ�صو�صا عندما

ُت�صبح ُعر�ضة لت�أثريات ال
رجعة فيها.
�ساد�س ًا � :أن تكون
•
مرتبطة ب�شكل مبا�رشة
�أو ملمو�س بالأحداث �أو
التقاليد املعي�شية� ،أو
الأفكار� ،أو املعتقدات،
�أو الأعمال الفنية والأدبية
ذات الأهمية العاملية
الفائقة( .وترى اللجنة
�أن هذا املعيار ُيف�ضل �أن
يكون ا�ستخدامه بالتزامن
مع معايري �أخرى).
املعايري الطبيعية
�سابع ًا� :أن حتتوى
•
ظاهر طبيعية فائقة �أو
مناطق ذات جمال طبيعي
ا�ستثنائي"
ثامن ًا� :أن تكون
•
الأمثلة البارزة التي متثل
املراحل الرئي�سية من
تاريخ الأر�ض ،مبا يف
ذلك �سجل احلياة ،وكبري
على ما يجري العمليات
اجليولوجية يف تطوير
ت�ضاري�سه� ،أو مالمح �شكل
الأر�ض �أو فيزيوغرافية
كبرية"
تا�سع ًا� :أن تكون
•
الأمثلة البارزة التي متثل
كبرية على الذهاب البيئية
والبيولوجية يف عمليات
التطور والتنمية من
الأر�ضية ،واملياه العذبة
ال�ساحلية والبحرية النظم
الإيكولوجية واملجتمعات
املحلية من النباتات
واحليوانات"
عا�شر ًا� :أن حتتوي
•
على �أهم و�أكرب املوائل
الطبيعية حلفظ التنوع
البيولوجي باملوقع ،مبا
يف ذلك تلك التي حتتوي
املهددة
الأنواع
على
باالنقرا�ض وذات قيمة
عاملية فريدة من وجهة
نظر العلم �أو حماية
البيئة"
نق ً
ال عن مو�سوعة ويكبيديا
للمعلومات 2018م
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البيئة
التوازن بني �إ�شباع العامل ورعاية الكوكب
�إعد

اد /ا
مل
ه
ن
د
�
س
ا
د
ري�س

تعترب م�س�ألة النفايات و الف�ضالت الغذائية من
�أكرث امل�سائل التي ما زالت تثري قلق املعنيني بال�شئون
ال�صحية و البيئية و الإن�سانية  .وتبني الدالئل و
الرباهني العلمية على �أنه كلما قلت كمية النفايات
و الف�ضالت الغذائية  ,كلما �أدى ذلك �إىل زيادة
كفاءة �إ�ستخدام الأرا�ضي و حت�سني �إدارة املوارد
املائية بالإ�ضافة �إىل �إ�ستخدام الفو�سفور ب�صورة �أكرث
�إ�ستدامة مما �سيكون له حتم ًا �إنعكا�سات �إيجابية على
تغري املناخ وا�ستدامة كوكب الأر�ض . .ومن اجلدير
بالذكر� ,أن كمية النفايات الغذائية يف افريقيا فقط
ميكنها �إطعام  300مليون �شخ�ص .وبهذا القدر لنا �أن
نت�صور مدى وم�ستوى الهدر و عدم كفاءة الإ�ستخدام
التي تعاين منها معظم الدول النامية و الفقرية.
فكيف ميكننا حتقيق التوازن ما بني حاجاتنا للإ�شباع
مع ذات الوقت الذي نحافظ فيه على �سالمة كوكبنا ؟
ما هي التحديات يف هذا املجال ؟ وما هي �أجنع ال�سبل
لتفاديها �أو عالجها ؟ وغري ذلك من املحاور ذات
ال�صلة �سنحاول الولوج �إىل دهاليزها يف �صفحة البيئة
ان�شاءاهلل
ي�شري اخلرباء �إىل " �إنه يف عامل ي�ضم
�أكرث من �سبعة مليارات ن�سمة ومتوقع منوه
�إىل ت�سعة مليارات بحلول العام  2050م
 ,ف�إن م�س�ألة �إهدار الغذاء تعترب غري
مقبولة من كافة اجلوانب الإقت�صادية منها
والبيئية والأخالقية " .ولذا فاملجتمع
الدويل بحاجة �إىل حتول يف الطريقة التي
تُ ْنت َْج وتُ ْ�ست َْه َلك وفقها املوارد الطبيعية يف
الكوكب وذلك من �أجل حتقيق ر�ؤية عامل
م�ستدام حق ًا  ,خا�صة اذا علمنا �أن كمية
الطعام املهدرة يف �أنحاء املعمورة كافية
لإطعام  870مليون ن�سمة من اجلياع حول
العامل.
زالأدهى والأمر �أن " م�شكلة عدم �سالمة
الأغذية  ,تعد �إىل حد بعيد م�شكلة عاملية
قلي ً
ال ما يتم التعريف بها وكثري ًا ما يتم
�إغفالها "  .ولذا ف�إنه ومع متدد ال�سل�سلة
الغذائية حول العامل � ,أ�صبحت احلاجة
�إىل تعزيز نظم �سالمة الأغذية داخل
البلدان  ,وفيما بينها �أكرث �إحلاح ًا .هذا
الأمر حتم ًا دفع مبنظمتي ال�صحة العاملية
وكذلك الأغذية والزراعة مع ًا  ,على و�ضع
معايري دولية ل�سالمة الغذاء وتقييم
�سالمة تكنولوجيات الغذاء اجلديدة .
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهما البلدان يف منع
تف�شي الأمرا�ض التي تنقلها الأغذية ويف
ك�شفها والت�صدي لها  .كما ت�ساعد هاتان
الوكالتان  ,البلدان على بناء قدرات خا�صة
بها للتنب�ؤ مبخاطر الأمرا�ض املنقولة
بالأغذية والت�صدي لها  .وبناء ًا على ذلك
ي�ؤكد اخلرباء يف هذا املجال على �أن النُ ظم
الفعالة للرقابة على الأغذية يف خمتلف
ّ
البلدان تعترب �أمر ًا �رضوري ًا حلماية �صحة
امل�ستهلكني املحليني و�ضمان �سالمتهم .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن للنظام الغذائي
العاملي �آثار عميقة على البيئة والكوكب
وعلى �إنتاج املزيد من الغذاء
�أي�ض ًا  .وهتا ال ب�أ�س عزيزي
القارئ  ,من �أن منر وب�شكل
خمت�رص يف ال�سطور التالية
على البع�ض من تلك الت�أثريات
على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1تدهور �أكرث من 20%من جمموع الأرا�ضي املزروعة
و 30%من الغابات و  10%من
الأرا�ضي الع�شبية عاملي ًا.
� 2سحب  9%من موارداملياه العذبة على ال�صعيد
العاملي  70%منه تبتلعه
الزراعة املروية .
 3-التغيريات الزراعية

وكذلك طرق ا�ستخدام الأرا�ضي وكمثال على
ذلك ميكننا ذكر عمليات القطع اجلائر
للأ�شجار و�إزالة الغابات مما ي�ساهم يف
زيادة �إجمايل االنبعاثات العاملية من
الغازات الدفيئة ب�أكرث من .30%
 4الت�أثري على ح�سابات النظام الزراعيالغذائي لنحو  30%من امل�ستخدمني
النهائيني الطاقة املتاحة على ال�صعيد
العاملي .
 5عدم فعالية �إدارة عمليات ال�صيداجلائر ت�سهم يف تناق�ص �أعداد الأ�سماك
ويقدر الفاقد ب�أكرث من 30%من الر�صيد
ال�سمكي البحري.
كما ن�شري هنا �إىل البع�ض من الأهداف
الرئي�سية لنظم الرقابة الوطنية على
الأغذية كما يراها اخلرباء يف هذا املجال,
وذلك على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1حماية ال�صحة العامة بتقليل �أخطارالأمرا�ض التي تنقلها الأغذية .
 2حماية امل�ستهلكني من الأغذية غريال�صحية �أو غري املغذية �أو املو�سومة
بطريقة �سيئة �أو املغ�شو�شة
 3امل�ساهمة يف التنمية االقت�صاديةباحلفاظ على ثقة امل�ستهلك يف النظام
الغذائي وو�ضع �أ�سا�س �سليم لتنظيم التجارة
املحلية والدولية بالأغذية.
وتتمثل �أهم التحديات التي ي�شري �إليها
ا خلرب ا ء

ب�إعتبارها حجر عرثة �أمام م�س�ألة الرقابة
على الأغذية يف التايل :
 1زيادة عبء الأمرا�ض التي تنقلهاالأغذية وم�صادر الأخطار اجلديدة والنا�شئة
املنقولة بوا�سطة الأغذية
� 2رسعة تغيرّ تقانات �إنتاج الأغذيةوجتهيزها وت�سويقها
 3و�ضع نُ ظم للرقابة الغذائية تكونم�ستندة �إىل العلم وتُ ركّ ز على حماية
امل�ستهلكني
 4التجارة العاملية يف الأغذية و�رضورةتن�سيق موا�صفات �سالمة الأغذية وجودتها
 5تغري �أمناط العي�ش مبا يف ذلك �رسعةتو�سع املدن
 6تزايد وعي امل�ستهلكني بق�ضايا�سالمة الأغذية وجودتها وتزايد الطلب على
املعلومات اجليدة
عموم ًا هنالك العديد من الأ�ساليب التي
ت�ستخدم لإدارة ملف الف�ضالت الغذائية .
وال ب�أ�س من �أن نذكر يف ال�سطور التالية
بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص :
� 1رضورة ن�رش �أف�ضل املعارف والدرايةيف جمال التكنولوجيا الزراعية يف جميع
�أنحاء العامل.
 2الرتكيز على تقليل النفايات وذلكباال�سهام فى حت�سني البنية التحتية بالدول
االقل منو ًا
 3على حكومات البلدان املتقدمة انت�ساعد احلكومات يف البلدان النامية

االمني

ثقا فة
على تغيري
جتار التجزئة
امل�ستهلك وكذلك
وذلك بعدم جلوئهم اىل تعزيز القدرة
ال�رشائية املفرطة واتباعهم �سيا�سات مثل
ا�شرتى اثنني مقابل واحد لزيادة املبيعات
.
 4ا�ستخدام قوائم الت�سوق حتى ال نقعفري�سة �سهلة حليل الت�سويق الدعائية و�أن
ن�شرتي فقط ما نحتاج �إليه حق ًا
 5مراعاة �إمكانية جتميد بع�ض املوادالغذائية و�إ�ستخدامها ب�أمان حتى بعد �إنتهاء
فرتة ال�صالحية املدونة يف املنتج .
 6ميكن لتجار التجزئة عمل مراجعةللمواد املعرو�ضة يف اماكنهم و�أن ي�ستخدموا
�أف�ضل الو�سائل لت�رصيفها بحيث ت�ستخدم
قبل �أن تفقد �صالحيتها  ,بالعمل على ترغيب
امل�ستهلكني يف ال�رشاء بتخفي�ض ال�سعر او
كذلك زيادة ن�سبة التربعات الغذائية .
وعموم ًا  ,تقدر اخل�سائر من احلبوب
الغذائية بعد احل�صاد يف افريقيا على �سبيل
املثال بن�سبة  25%من جمموع احل�صاد
الكلي � ,أما يف الفواكه واخل�رضوات
واملحا�صيل اجلذرية  ,ف�إن الن�سبة قد
ترتفع لت�صل  50%من جمموع املح�صول
الكلي .وت�شري درا�سة حديثة ملنظمة الفاو
�أن كمية النفايات الغذائية يف افريقيا
ميكنها �إطعام  300مليون �شخ�ص  .وبهذا
القدر لنا �أن نت�صور مدى وم�ستوى الهدر
وعدم كفاءة الإ�ستخدام التي تعاين منها
معظم الدول النامية والفقرية.
ونختم �صفحة اليوم بالقول �إننا نعي�ش
اليوم حتت ظالل عامل ي�شهد حتوالت جذرية
وتغريات كبرية  ,كما تع�صف به �أزمات
متعددة على �سطح كوكب يرزح حتت وط�أة
�أعباء متزايدة  .و�أن اخلرباء و اجلهات ذات
العالقة  ,ي�شريون �إىل �أن ارتباط التغريات
البيئية مبجتمعاتنا يف الوقت احلا�رض,
مما كان عليه يف �أي وقت م�ضى
�أ�ضحت � ّ
أ�شد ّ
 ,وذلك نظر ًا لكون الأن�شطة الب�رشية متثل
القوة الرئي�سية التي حتدد �شكل نظام
كوكبنا  .ولربهة قد ال يبدو ت�أثري كل فرد
يف �أنحاء املعمورة يف ا�ستدامة كوكبنا
جلي ًا  ,بيد �أن �أهمية اخليارات التي ي�أخذ
بها النا�س يف حياتهم اليومية  ,تبدو
جلية وذلك عند النظر يف ت�أثري �أكرث من
�سبعة مليارات ن�سمة من الرجال و الن�ساء
يف ا�ستدامة كوكبنا .
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف ذهاب الدور الثالث لت�صفيات دوري �أبطال �أوروبا

ريال مدريد يرو�ض ذئاب روما  ..و ت�شيل�سي يفوز على ليون �أياك�س يفرط يف الفوز ..وبنفيكا ينت�صر
جنح ريال مدريد الإ�سباين ،يف التغلب على
نظريه روما الإيطايل ،بنتيجة  ،2-1يوم �أم�س
الأربعاء ،يف �إطار اجلولة الثالثة والأخرية من
مناف�سات الك�أ�س الدولية للأبطال .وحملت
ثنائية الفريق امللكي ،توقيع جاريث بيل
وماركو �أ�سين�سيو� ،أما هدف روما� ،سجله
كيفني �سرتومتان.وعلى ملعب ميتاليف
�ستاديوم ،يف والية نيو جري�سي ،متكن
�أ�سين�سيو ،من هز �شباك الفريق الإيطايل يف
م�ستهل اللقاء ،يف الدقيقة الثانية ،فيما عزز
بيل من تقدم امللكي ،يف الدقيقة  .15ورغم
ا�ستحواذ الفريق الإ�سباين على الكرة ومتتعه
بالكثري من الفر�ص ،جنح فريق العا�صمة
الإيطالية يف اقتنا�ص هدف وحيد ،يف
الدقيقة  ،83جاء بتوقيع كيفني �سرتومتان.
وبذلك �أنهى الفريق املدريدي ،جولته التح�ضريية بفوزين �أمام روما ( ،)2-1ويوفنتو�س ( ،)3-1وهزمية �أمام مان�ش�سرت يونايتد (.)1-2
ويعود امللكي �إىل دياره ال�ستكمال فرتته التح�ضريية للمو�سم با�ست�ضافة ميالن ببطولة �سانتياجو برنابيو الودية ال�سبت املقبل ،على �أن
يواجه �أتلتيكو مدريد يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي� 15 ،أغ�سط�س اجلاري� .أما روما يرحل عن ك�أ�س الأبطال الدولية الودية بح�صيلة هزميتني
�أمام ريال مدريد ( ،)1-2وتوتنهام ( ،)1-4وفوز على بر�شلونة ( .)4-2ويف نف�س اليوم ،ودع النجم البلجيكي �إيدين هازارد ،حلمه
بارتداء قمي�ص ريال مدريد ،هذا ال�صيف ،بعد �أن ظهر بديال يف فوز ت�شيل�سي على �أوملبيك ليون الفرن�سي ،بركالت الرتجيح بنتيجة
( ،)5-4يف ك�أ�س الأبطال الدولية .وعلى ملعب (�ستامفورد بريدج) ،ف�شل الفريقان يف هز ال�شباك على مدار  90دقيقة ،ليحتكما يف
النهائية لركالت الرتجيح التي منحت الفوز
للفريق اللندين ( .)5-4و�شهدت املباراة
الظهور الأول للنجم البلجيكي مع "البلوز"،
بعد انتهاء عطلته عقب امل�شاركة مع
منتخب بالده يف ك�أ�س العامل  2018برو�سيا،
واحتالل املركز الثالث .وقطع الالعب ال�شك
باليقني حول ا�ستمراره مع كتيبة الإيطايل
ماوري�سيو �ساري ،وعدم االنتقال لريال
مدريد الإ�سباين .وحل املتوج بربونزية
املونديال بديال يف الدقيقة  ،68على
ح�ساب الربازيلي ويليان .و�سيق�ص الفريق
�رشيط مبارياته يف الدوري املحلي ،مبواجهة
خارج الديار �أمام هدر�سفيلد تاون على
ملعب (جون �سميث) ،يوم ال�سبت املقبل.

عقب الإق�صاء املهني من الدور ربع النهائي مبونديال جنوب �إفريقيا

قاتل �ستاندارد لييج ،وحول ت�أخره بهدفني �إىل تعادل  2-2مع �أياك�س
�أم�سرتدام ،بينما فاز بنفيكا 1ـ  0على فرنبخ�شة يف ذهاب الدور الثالث لت�صفيات
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم �أول �أم�س الثالثاء .وبعد التقدم  0 2-يف ال�شوط
الأول قل�ص املهدي كار�سيال الفارق للفريق البلجيكي قبل �أن يدرك زميله
رونو �إمون التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،94بينما �سجل �أياك�س بوا�سطة
كال�س-يان هونتالر ودو�سان تاديت�ش .وبدا �أن �أياك�س �سيحقق الفوز ب�سهولة
بعدما �صنع تاديت�ش ،القادم من �ساوثامبتون ،الهدف الأول بتمريرة عر�ضية
قبل �أن ي�ضيف بنف�سه الهدف الثاين .وانتف�ض لييج و�سدد �إمون يف �إطار املرمى
قبل �أن ي�سجل من نقطة اجلزاء بعد خط�أ من ن�صري مزراوي �ضد البديل مو�سى
جينيبو .و�سيلعب الفائز يف جمموع املباراتني يف �أم�سرتدام الأ�سبوع املقبل مع
�سالفيا براج �أو دينامو كييف يف اجلولة الفا�صلة على الظهور يف دور املجموعات
للم�سابقة ال�شهرية .وتعادل الفريقان  1-1يف العا�صمة الت�شيكية بعدما �سجل
يوزيف يو�سبور العب �سالفيا هدفا يف الدقيقة  95من ركلة جزاء بينما كان
بنيامني فربيت�ش تقدم لكييف بالدقيقة  .82ويف ل�شبونة �سيطر بنفيكا على
اللقاء وفاز على فرنبخ�شة بهدف �سجله فرانكو كرييف بكرة غريت اجتاهها
يف الدقيقة  ،69و�سيلعب الفائز مع باوك �أو �سبارتاك مو�سكو .وتفوق باتي
بوري�سوف ،ممثل رو�سيا البي�ضاء ،على قرة باغ ،الذي ظهر يف دور املجموعات
العام املا�ضي ،بهدف نظيف �سجله �ستاني�سالف دراجون و�سيلعب الفائز مع
�آيندهوفن .كما فاز دينامو زغرب  0 2-على �آ�ستانة ،الذي بلغ دور املجموعات يف
 ،2015و�سيلتقي الفائز يف جمموع املباراتني مع ياجن بويز .وتعادل ماملو 1ـ 0
مع فيدي وانتهت �أي�ضا مباراة رد �ستار بلجراد مع �سبارتاك ترنافا بالنتيجة ذاتها.

بعد جتدد الآالم يف ذراعها الأمين

مارادونا يعيد تر�شيح نف�سه لتدريب الأرجنتني موجوروزا تغيب عن بطولة مونرتيال
�أعرب الأ�سطورة الأرجنتينية،
دييجو مارادونا ،عن ا�ستيائه من
عدم و�ضع ا�سمه �ضمن املر�شحني
لتدريب املنتخب الوطني .وكتب
مارادونا عرب ح�ساباته على مواقع
التوا�صل االجتماعي "مع احرتامي
للمنتخب الأرجنتيني� ،أريد �أن
�أقول �إنني م�ستاء من عدم ذكر
بع�ض ال�صحفيني ال�سمي �ضمن
املر�شحني املحتملني لتدريب
املنتخب" .و�أ�ضاف "كما �أنني
حزين من تداول بع�ض ال�صحف
الأرجنتينية اليومية لأ�سماء مدربني �سابقني للمنتخب ،دون ذكر ا�سمي" .وتوىل بطل العامل مع الـ(�ألبي�سيلي�ستي)
يف  1986باملك�سيك ،تدريب منتخب بالده يف نوفمرب  2008قبل �أن يرحل بعدها بعامني عقب الإق�صاء املهني
من الدور ربع النهائي مبونديال جنوب �إفريقيا ،على يد �أملانيا برباعية نظيفة .ويتوىل مارادونا حاليا رئا�سة نادي
دينامو بري�ست البيالرو�سي .و�أ�ضاف �صاحب الـ 57عاما "يف جميع الأحوال ،لدي عقد لثالث �سنوات مع دينامو
بري�ست� ،إال �أنني ال �أ�ستطيع رف�ض �أي نداء ملنتخب بالدي" .وكان كالوديو تابيا ،رئي�س االحتاد الأرجنتيني لكرة القدم،
�أكد اليوم يف ت�رصيحات تلفزيونية �أن االحتاد �سينتظر حتى دي�سمرباملقبل للإعالن عن خليفة خورخي �سامباويل.

�أعلنت الإ�سبانية جاربني موجوروزا� ،أول �أم�س الثالثاء� ،أنها لن ت�شارك
يف بطولة مونرتيال املفتوحة للتن�س ،يف كندا ،بعد جتدد الآالم يف ذراعها
الأمين ،والتي �أجربتها على الغياب �أي�ضا عن بطولة �سان خو�سيه الأمريكية
الأ�سبوع املا�ضي .و�أو�ضحت الالعبة الإ�سبانية يف بيانها" :ل�سوء احلظ ما زلت
�أتعافى من �إ�صابتي يف الذراع منذ الأ�سبوع املا�ضي ..فعلت ما بو�سعي لكي
�أكون هنا ،ولكن للأ�سف ،ل�ست جاهزة بعد و�أحتاج ملزيد من الوقت� ،أمتنى �أن
�أعود ملونرتيال يف امل�ستقبل" .وكان من املنتظر �أن تعود �صاحبة الـ 24عاما
للمالعب يف بطولة مونرتيال منذ خروجها من الدور الثاين ببطولة وميبلدون
ال�شهر املا�ضي ،حيث كانت �ستلتقي مع الالتفية �أنا�ستازيا �سيفا�ستوفا.
و�ستحل البورتوريكية مونيكا بويج حمل موجوروزا يف البطولة الكندية.
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و�سط م�شاركة ومناف�سة متقدمة من قبل خم�سة �أقاليم

االحتاد العام للتن�س االر�ضي ينظم البطولة الوطنية للنا�شئني بالعا�صمة ا�سمرا

حتت �شعار " دميومة املناف�سات
الوطنية قوة دافعة لتطوير التن�س
االر�ضي بالبالد" � ،أقام االحتاد للتن�س
االر�ضي البطولة الوطنية للنا�شئني
يف الفرتة من االول ولغاية اخلام�س من
�أغ�سط�س احلايل بالعا�صمة ا�سمرا.
البطولة التي تقام مرتني كل عام
مب�شاركة خم�سة �أقاليم � ،شهد حفلها
اخلتامي الذي جرى مبلعب جممع �سمبل
لال�سكان ح�رضها كبار امل�س�ؤولني يف
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة واللجنة
االوملبية االرترية واالحتاد العام للتن�س
االر�ضي وح�شد غفري من ال�ضيوف .
و�شارك بالبطولة التي تهدف يف
املقام االول اىل خلق بيئة تناف�سية
امام الريا�ضيني النا�شئني والدفع
بهم اىل م�ستويات عالية يف امل�ستقبل
 40 ،العبا ن�صفهم من االناث يف الفئة
العمرية مابني  14 – 12عاما.
ويف النتائج امل�سجلة للمناف�سات
التي جرت يف فئة  12عاما  ،حققت
�شويت دب�ساي من االقليم اجلنوبي

الفوز على ميكال ابرهام بنتيجة (6
�أ�شواط دون مقابل) .
ويف فئة الذكور  ،تفوق فلمون
يوهن�س من منتخب االقليم اجلنوبي على
�أمان عبداهلل من اقليم �شمال البحراالحمر
بنتيجة (� 6أ�شواط مقابل �شوطني.
�أما يف نهائي فئة الـ  14عاما لالناث
 ،انت�رصت مريي كفالي من اقليم القا�ش
بركة على العبةاالقليم االو�سط بنتيجة
� 6أ�شواط مقابل �شوطني  ،يف حني كان
نهائي فئة الذكور لنف�س الفئة العمرية
حم�صورا بني بني يوناتان ت�سفاقرقي�ش
من فريق االقليم االو�سط ونادر عبده
من اقليم �شمال البحراالحمر  ،حيث �أل
اللقب مل�صلحة االول بنتيجة � 6أ�شوطا
ل�شوط واحد.
ويف الرتتيب النهائي للفرق  ،توج
اقليم �شمال البحراالحمر باللقب.
وخرجت البطولة الوطنية بعديد
النقاط االيجابية التي من �ش�أنها �أن
تدفع من عملية تطوير من�شط التن�س
االر�ضي بالبالد وت�ساهم يف تفريخ

و�صقل مواهب جديدة باللعبة  ،وقدمت
يف املنا�سبة اخلتامية دعوات مماثلة من
كافة اجلهات لالقاليم بهدف تعزيز
وم�ضاعفة جهودها من �أجل تقدمي
قدرات تناف�سية وكفاءات فذة .

يف الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم

ويف اخلتام وزعت اجلوائز
وامليداليات امللونة من قبل خمتلف
العقيد/
يتقدمهم
امل�س�ؤولني
�سلمون �سيوم م�س�ؤول �ش�ؤون متابعة

اللجنة االوملبية واالحتادات الريا�ضية
مبفو�ضية الثقافة والريا�ضة ورئي�س
اللجنة االوملبية االرترية ال�سيد /ل�ؤول
ف�سهاي .

بحلوله ثالثا يف �سباق  3االف مرت موانع

ليفربول "�أقل الفرق حظا" ومان يونايتد "�أوفرها" يف املو�سم املا�ضي العداء مياين يهدي البالد امليدالية الوحيدة يف بطولة افريقيا

ليفربول فقد  12نقطة ب�سبب �أخطاء احلكام
وكان ي�ستحق املركز الثاين بدال من الرابع
ك�شفت درا�سة جديدة عن �أف�ضل
الفرق و�أ�سو�أها حظا يف الدوري الإجنليزي
املو�سم املا�ضي� ،أن فريق ليفربول كان
"الأقل حظا" وتعر�ض لظلم حتكيمي،
بينما ت�صدر مان�ش�سرت يونايتد الفرق
"الأف�ضل حظا" يف البطولة.
وعانى ليفربول ،الذي يلعب له النجم
امل�رصي حممد �صالح هداف الدوري
الإجنليزي املو�سم املا�ضي ،من القرارات
التحكيمية اخلاطئة �سواء يف �رضبات اجلزاء
�أو البطاقات احلمراء وكذلك الأهداف
املحت�سبة على نحو غري �صحيح.
وتبني �أن فريق الريدز فقد  12نقطة
ب�سبب هذه الأخطاء ،و�أنه كان ي�ستحق
املركز الثاين ويح�صل على  87نقطة،
ولي�س املركز الرابع بر�صيد  75نقطة،
مثلما حدث يف نهاية املو�سم املا�ضي،
بح�سب درا�سة �أجرتها  ESPNو�إنتل
وجامعة باث.
بينما كان فريق مان�ش�سرت يونايتد
حمظوظا وح�صد �ست نقاط من حوادث
و�أخطاء جاءت ل�صاحله.
ويظل مان�ش�سرت �سيتي يف مرتبة �أعلى
يف جدول الفرق املحظوظة بعد فوزه
بالدوري� ،إال �أنه كان يجب �أن يفقد ثالث
نقاط ليحقق  97نقة بدال من  100نقطة.
وكانت �أكرث الفرق تعر�ضا للظلم
�ستوك �سيتي ،والذي هبط من الدوري
املمتاز �إىل الدرجة الأوىل ب�سبب قرارات
"غري �صحيحة" للتحكيم ،وكان يجب �أن
يهبط بدال منه فريق هيدر�سفيلد.

كما تعر�ض فريق برايتون لظلم كبري
�أي�ضا ،وكان يجب �أن يتقدم �ستة مراكز يف
الرتتيب ،لي�صل �إىل املركز التا�سع بدال
من املركز  ،15ويح�صل على مبلغ 11.5
مليون جنيه ا�سرتليني �إ�ضايف من �أموال
اجلوائز.
وعلى العك�س من ذلك ،ا�ستفاد فريق
لي�سرت �سيتي من الأخطاء وحقق املركز
التا�سع ،يف حني �أنه كان ي�ستحق املركز
 ،14وبالتايل ح�صل على  9.7مليون جنيه
ا�سرتليني �إ�ضافية من اجلوائز وهو ال
ي�ستحقها.
كيف عمل "م�ؤ�شر احلظ"؟
تعاون فريق بحث مع احلكم ال�سابق يف
دوري املحرتفني املمتاز بيرت والتون،
حيث قام بتحليل لقطات من كل مباراة
املو�سم املا�ضي  2017و  ،2018و�شاهد
ما يلي:
الأهداف التي كان يجب عدم
احت�سابها.
الأهداف غري ال�صحيحة.
ركالت اجلزاء التي مت منحها ب�شكل غري
�صحيح (مت ت�سجيلها).
ركالت اجلزاء التي مل يتم احت�سابها
لكنها كانت �صحيحة.
قرارات البطاقة احلمراء غري ال�صحيحة.
�أخطاء كانت ت�ستوجب بطاقات حمراء
ومل يتم احت�سابها.
�أهداف م�سجلة بعد جتاوز الوقت
الإ�ضايف الذي احت�سبه احلكم.
�أهداف م�سجلة من كرات غريت م�سارها
بعد اال�صطدام بالالعبني.
الدرا�سة اهتمت ببحث �أخطاء احلكام يف

احت�ساب الأهداف غري ال�صحيحة وركالت
اجلزاء.
ومبجرد حتديد الأحداث ،مت توقع نتيجة
بديلة للمباريات التي وقعت فيها �أخطاء
با�ستخدام منوذج اهتم �أي�ضا بعوامل
ت�شمل قوة الفريق والت�شكيل واللعب
على ملعبه.
على �سبيل املثال :يف تعادل ليفربول
على ملعبه �أنفيلد بدون �أهداف مع مان
يونايتد ،يف � 14أكتوبر  ،خل�صت الدرا�سة
�إىل �أنه كان من املفرت�ض �أن يح�صل على
ركلة جزاء يف الدقيقة  ،63وكانت النتيجة
النهائية للمباراة ل�صاحله بهدف نظيف.
ومبجرد االنتهاء من العملية ،مت �إعادة
ر�سم جدول الدوري الإجنليزي املمتاز
ليعك�س النتائج اجلديدة وفقا للدرا�سة،
ليظل مان �سيتي يف ال�صدارة ،بينما يحتل
ليفربول املركز الثاين ،وتوتنهام ثالثا،
بينما ي�أتي مان�ش�سرت يونايتد رابعا.
حلل فريق البحث �أكرث من  150حادثة
ووجد �أي�ضا� :سجل لي�سرت ثالثة �أهداف
بعد جتاوز الوقت بدل ال�ضائع� ،أكرث من
�أي فريق �آخر.
�شهد ملعب جون �سميث لفريق
هيدر�سفيلد �أكرث الأهداف انحرافا بخم�سة
�أهداف .اثنان منها يف �صالح �أ�صحاب
الأر�ض.
مان�ش�سرت �سيتي �أكرث الفرق التي
ا�ستفادت من �أخطاء احلكام وكان ي�ستحق
الهبوط للمركز الرابع.
كان جناح نيوكا�سل مات ريت�شي
"�أف�ضل العب حظا" ،وجتنب احل�صول
على بطاقتني حمراوين ،كما مل�س الكرة
بيده يف منطقة اجلزاء �أمام لي�سرت ومل
يالحظه �أحد.
وقال الربوفي�سور امل�ساعد توما�س
كوران ،من جامعة باث� ،إن كل لعبة متت
حماكاتها "�آالف املرات بنموذج كيف
يجب �أن تكون قد حتولت".
وقال �إن هذا امل�رشوع "من �أكرث الأبحاث
التف�صيلية التي �أجريناها على الإطالق".
و�أ�ضاف احلكم ال�سابق والتونُ " :تظهر
النتائج ت�أثري و�أهمية قرارات التحكيم
على اللعبة".
وتابع ":مع قرار الدوري املمتاز بعدم
ا�ستخدام تقنية حكم الفيديو VAR
للمو�سم املقبل ،من املثري لالهتمام �أن
نرى كم يلعب احلظ دورا يف الطريقة التي
تنتهي بها الدوريات".

�أنهت بعثة منتخبنا الوطني اللعاب
القوى م�شاركتها ببطولة افريقيا
اللعاب القوى التي جرت مبدينة
�أ�سابا النيجريية يف الفرتة من االول
ولغاية اخلام�س من �أغ�سط�س احلايل
 ،بتحقيقها امليدالية الربونزية عرب
العداء ال�شاب مياين هيلي �سال�سي.
وجاءت ميدالية مياين هيلي
�سال�سي يف �أخر �أيام البطولة ،
بعدما �شارك يف مناف�سة �ضارية
ب�سباق  3االف مرت موانع  ،ليحقق

للبالد امليدالية الوحيدة له من
الن�سخة احلادية والع�رشين للبطولة
االفريقية.
هذا وقبل ذلك كان قد نال العداء
عوت هبتي املركز ال�ساد�س يف
ا�ستحقاق  10االف مرت بالبطولة
االفريقية.
جتدر اال�شارة اىل ان منتخبنا
الوطنية �شارك يف اال�ستحقاق القاري
بت�سعة عدائني بقيادة املدير الفني
ال�شاب يو�سيف قرماي.

بعد م�شوار طويل وحافل بالإجنازات

احلار�س امل�صري ع�صام احل�ضري يعتزل اللعب الدويل

�أعلن ع�صام احل�رضي ،قائد وحار�س
مرمى منتخب م�رص ،وفريق الإ�سماعيلي،
دوليا بعد م�شوار حافل
اعتزاله اللعب
ً
بالإجنازات والبطوالت مع منتخب
الفراعنة.
وق�ضى جنم الأهلي ال�سابق 22 ،عاما
و� 4شهور و 12يوما ،مع منتخب م�رص،
ح�سبما ذكر يف بيانه على مواقع التو�صل
االجتماعي.
وقد بد�أ احل�رضي م�شواره مع املنتخب
امل�رصي الأول ،بعد ت�ألقه مع املنتخب
الأوملبي ،عام  ،1995يف دورة الألعاب
الإفريقية ،قبل �أن ينتقل للنادي الأهلي،
قادما من دمياط ،عام .1996
وبعدما خ�رس موقعه كحار�س �أ�سا�سي،
ل�صالح نادر ال�سيد ،يف ن�سخة  ،2000عاد
احل�رضي ليظهر مب�ستوى طيب ،يف بطولة

�إفريقيا  ،2002رغم اخلروج من دور
الثمانية ،على يد الكامريون.
وجاء هذا الإجناز ،بعد م�ستوى رائع
ومفاجئ للح�رضي ،الذي ت�أهل مع الفراعنة
ملونديال  ،2018لي�صبح �أكرب العب �س ًنا،
ي�شارك يف ك�أ�س العامل ،على مدار تاريخ
البطولة ،بخو�ضه مباراة ال�سعودية ،يف
اجلولة الثالثة لدور املجموعات.
كما �أ�صبح احل�رضي �أكرب حار�س،
يت�صدى ل�رضبة جزاء يف املونديال.
وو�صل الالعب الأ�سطوري ،يف نهاية
م�سريته� ،إىل  159مباراة دولية ،منها 28
لقا ًء يف بطولة �إفريقيا ،وهو رقم قيا�سي
حلار�س.
وهذا �إىل جانب �أنه الالعب الوحيد ،يف
التاريخ ،الذي توج بـ� 4ألقاب �إفريقية،
بالإ�ضافة ملواطنه �أحمد ح�سن.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()196

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

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

كلمات راقت يل!....

�إيفا �شرتيتماتر (1930-2011م)
�شاعرة وكاتبة ق�ص�صية �أملانية ،در�ست "�إيفا �شرتيتماتر" اللغتني
الأملانية والرومانية و�آدابهما وعلوم الرتبية يف برلني .وبعد �أن �أنهت
درا�ستها يف عام  1951عملت مراجعة متطوعة يف احتاد الكتاب الأملان يف
�أملانيا ال�رشقية .وبد�أت تن�رش كتاباتها النقدية الأدبية يف عام  1952يف
املجلة الأدبية " ."ndlوبني عامي  1953و 1954عملت مراجعة يف دار ن�رش
لكتب الأطفال يف �أملانيا ال�رشقية.
ويف عام  1954قررت التفرغ للكتابة .واحتل ال�شعر مكانا رئي�سيا من
كتاباتها ،و�إىل جانب ال�شعر ن�رشت كذلك العديد من الأعمال الق�ص�صية
للأطفال والكبار .وقد قامت بني عامي  1960و 1972بالعديد من الرحالت
�إىل االحتاد ال�سوفييتي ويوغو�سالفيا ،ب�صفتها ع�ضو يف اللجنة اخلارجية
يف احتاد الكتاب يف �أملانيا ال�رشقية.
ويف عام � 1994أ�صيبت �إيفا ب�أزمة نف�سية �شديدة ،حيث مات يف ت�سعة
�أ�شهر يف ذلك العام كل من �أمها وزوجها �إرفن وابنها ماتي .وهي تعي�ش
الآن يف �شولت�سنهوف يف والية براندنبورج .وقد ح�صلت على العديد من
اجلوائز منها ،جائزة "هايرني�ش هاينه" يف عام م ,1975وجائزة "فالرت
باور" يف عام .1998توفيت يف عام 2011م.

اكرب خليج يف العامل!!!

ُيعد خليج البنغال
�أكرب خليج بالعامل
والذي تبلغ م�ساحته
 2.173.000كيلو مرت ًا
مربع ًا ،ويبلغ عمقه
ّ
�أكرث من  2600مرت ًا
ويبلغ عر�ضة 1600
كيلومرت ًا.
يوجد خليج البنغال
يف املنطقة ال�شمالية
للمحيط الهندي وحتديد ًا بني الهند و�رسيالنكا يف الغرب ،وبنغالدي�ش
من جهة ال�شمال ،وبورما من جهة اجلزء ال�شمايل و�شبه جزيرة املاليو
من جهة ال�رشق.وتُ عد منطقة خليج البنغال واحدة من �أن�شط املناطق
للزالزل والت�سونامي حتت املاء ،الأمر الذي يجعلها من �أخطر املناطق
املائية ملمار�سة ال�صيد �أو الأن�شطة البحرية.
تتدفق �أالف اللرتات من املياه يومي ًا خلليج البنغال ،والتي ت�أتي من
عدد من الأنهار الكبرية كنهر ماهانادي وجودافاري وكري�شناوكافريي من
جهة الغرب ،ونهر جاجني�س .بالإ�ضافة �إىل العوا�صف اال�ستوائية التي
حتمل الأمطار الغزيرة �إىل اخلليج لت�ضاعف من كمية املياه املتدفقة.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف التا�سع من �أغ�سط�س عام 1805م -:زيبولون بايك يبد�أ رحلة من �سانت
لوي�س ال�ستك�شاف م�صب نهر مي�سي�سيبي.
 يف التا�سع من �أغ�سط�س عام 1956م -:ا�ستقالل �سنغافورة عنماليزيا.
 يف التا�سع من اغ�سط�س عام 2005م -:مكوك الف�ضاء دي�سكفري يهبطب�سالم يف «قاعدة �إدواردز ل�سالح اجلو» يف كاليفورنيا يف �أول رحلة مكوكية
منذ انفجار املكوك كولومبيا يف  2فرباير .2003
 -يف التا�سع من �أغ�سط�س عام 1911م -:ولد عامل الفيزياء االمريكيوليام فاولر ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1983
 -يف التا�سع من �أغ�سط�س عام 1962م -:تويف االديب ال�سوي�سري هرمانهي�سه ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام .1946
 يف التا�سع من �أغ�سط�س عام 1969م -:تويف عامل الفيزياء الربيطاين�سي�سل باول ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1950

من طرائف العرب
 قدمي ًا ،قال ثمامة :دخلت �إىل �صديقُ
وتركت حماري على الباب ،ومل يكن
�أعوده،
غالم يحفظه ،ثم خرجت ،و�إذا فوقه
معي
ٌ
َ
ُ
�صبي ،فقلت� :أركبت حماري بغري �إذين؟
ٌّ
قال :خفت �أن يذهب فحفظته لك .قلت :لو
ذهب كان �أحب يل من بقائه .قال� :إن كان
هذا ر�أيك فيه ،فاعمل على �أنه قد ذهب،
وهبه يل ،واربح �شكري .فلم �أَدْ ِر ما �أقول.
حدث من
لغالم
 قال الأ�صمعي :قلتٍ
ٍ
�أوالد العرب� :أَي َُ�س ُّرك �أن يكون لك مائة
�ألف درهم و�أنك � ٌ
أحمق؟! قال :ال واهلل.
علي حمقي
قلت :لمِ َ ؟ قال� :أخاف �أن يجني َّ
ً
علي حمقي.
جناية تذهب مايل ،وتبقي َّ
 كان الر�شيد يف داره حزمة خيزران،فقال لوزيره الف�ضل بن الربيع :ما هذه؟
فقال :عروق الرماح يا �أمري امل�ؤمنني .ومل
ي ُِردْ �أن يقول اخليزران ،ملوافقته ا�سم �أُ ِّم
الر�شيد.
 قال �أبو بكر بن ع َّيا�ش :كان بالكوفةٌ
رجل قد �ضاق معا�شه ،ف�سافر وك�سب
ناقة فارهةً
ً
ثالثمائة درهم ،فا�شرتى بها
ً
زعرة،ف�أ�ضجرته واغتاظ منها ،فحلف
وكانت
بالطالق ليبيع َّنها يوم يدخل الكوفة بدرهم،
ثم ندم ،ف�أخرب زوجته باحلال ،فعمدت �إىل
َّ
ناد
�س َّنور فع َّلقتها يف عنق ال َّناقة ،وقالتِ :
عليها َم ْن ي�شرتي هذا ال�سنور بثالثمائة
درهم وال َّناقة بدرهم ،وال �أفرق بينهما.
أح�سنك!!
أعرابي فقال :ما �
ففعل ،فجاء �
ِ
ٌّ
لوال هذا البتيارك الذي يف عنقك.

�أغرب الريا�ضات يف العامل!!!!
� /1سباق ال�رسير-:
واحدة من �أكرث الريا�ضات الغريبة املنت�رشة يف
�إنكلرتا ،وكانت مقت�رصة فقط على اجلي�ش والبحرية،
وكذلك املارينز الأمريكيني ،لكن املناف�سة الآن مفتوحة
�أمام �أي �شخ�ص ،يتناف�س املت�سابقون يف فرق مكونة من 6
�أفراد ،بالإ�ضافة �إىل فريق واحد على ال�رسير ،ويجب على كل فريق توفري �رسير خا�ص به،
ً
قادرا على الطفو ،يبد�أ هذا ال�سباق مل�سافة  3كلم ،تواجه
ميتد على �أربع عجالت ،ويكون
الفرق �صعودًا متدرجً ا قبل العودة �إىل �أ�سفل التل ،ونحو التحدي النهائي – عبور النهر.
 /2بو�سابول-:
ريا�ضة جديدة مذهلة مت اخرتاعها يف �إ�سبانيا عام .2004
وهي م�شابهة للكرة الطائرة ،ولكنها تت�ضمن � ً
أي�ضا عنا�رص
كرة القدم واجلمباز والكابويرا ،تلعب هذه الريا�ضة على
ملعب قابل للنفخ م�صممة خ�صي�صا مع الرتامبولني الدائري،
تكون بني فريقني ،يتكون كل منهما من � 3إىل  5العبني.

خامت روماين نادر عمره 1800عام

متكّ ن �صائد كنوز من العثور على
خامت روماين من الذهب يقدر عمره
بـ 1800عام يف منطقة �سومرت يف
اململكة املتحدة.
ون�رش �صديق لـ"جو�سن ما�سي"
�صائد الكنوز و�أحد �أع�ضاء اجلي�ش
من�شورا على
اخلا�ص �ساب ًقا،
ً
في�سبوك يهنئ به �صديقه لعثوره
على هذا اخلامت التاريخي القيم.
�صورا للخامت الذي يقدر
ون�رش
ً

حكة اليد تعني ثروة طائلة :حقيقة ام خرافة؟
هل �سبق �أن �شعرت باحلكّ ة
املقربني
يف يدك اليمنى �أمام
ّ
وقالوا لك �إنك �ستح�صل على
رزق وافر �أو ثروة طائلة يف
القريب العاجل؟
ال يقت�رص الأمر على حكة اليد
اليمنى ،فالبع�ض يقول �إن
احلكة يف اليد الي�رسى تعني
�أنك �ستلقي التحية وال�سالم على
�شخ�ص غريب� ،أو حتى �أن ال حتكّ
اليد اليمنى �إذا �شعرت باحلكة
لأنك �ستخ�رس هذه الرزقة� ،أما

احللزونية

 .1حامل لقب الدوري
االجنليزي
 .2ي�ستلف
 .3ال�سكرتري العام االول
للجبه ال�شعبية لتحرير
ارتريا
 .4ق�ص�ص
 .5خدمة التدوين
امل�صغر او التغريد
الهوتو
بالد
.6
والتوت�سي
 .7منظمة اقليمية يف
افريقيا حلت حمل ال�سلطة
احلكومية الدولية لالمناء
والت�صحر

احلكة يف اليد الي�رسى فتعني
�أنك �ستعطي ثروة طائلة لغريب،
لهذا ال�سبب عليك �أن حتكها كثري ًا
ح�صول هذا
لتمنع
الأمر.
بد �أنك
ال
ال زلت
تنتظر
ِ
تلك

تاريخ �صنعه بانه يف
العام  200-300ميالدي،
وم�صنوع من الذهب عيار
 24عليه نق�ش لآلهة الن�رص
الرومانية.وي�ستخدم ما�سي
عاما) �أداة البحث
(45
ً
عن املعادن للعثور على
الكنز ،وا�ستهدف هذه املرة
حقلاً قرب منطقة كروكرين
�إذ مت العثور هناك على تابوت
روماين نادر مبطن بالر�صا�ص.
وتوجه ما�سي برفقة جمموعة من
املحاربني القدماء للبحث يف
املنطقة ،التي يعتقد �أنها كانت
مكانً ا ملنزل رجل روماين ذي
مكانة� ،إذ متكن الفريق من العثور
على  60قطعة نقدية ،الأحد
املا�ضي.
الرثوة لتظهر من مكانها
املجهول �أو �أنك ن�سيت هذا الأمر
كلياً ،ولكن يف كلتا احلالتني
هل هذه املعتقدات هي حقيقة �أم
خرافة؟
بح�سب اخلرباء والأطباء ،حكّ ة
تهيج االع�صاب
اليد هي نتيجة
ّ
تعر�ض اجللد مل�ؤثرات
�أو
ّ
خارجية مثل احلرارة وال تعني
�أبد ًا �أنك �ستح�صل على ثروة .بل
جمرد خرافة �إغريقية قدمية
هي
ّ
توارثتها الأجيال عرب الزمن
وتطورت مع الوقت لت�صبح
ّ
متعلّقة باملال و�إنفاقه واللقاء
بغريب

اعدا
 .8رئي�س الواليات املتحدة حاليا
(عرف باحلب�شي)
 .9من ال�صحابة ُ
 .10من القوميات االرترية
� .11صاحب �رشكة ميكرو�سوفت

د:حافظ حممد الأمني

 .12اريكة
 .13لغة عامية خا�صة
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