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كلية للعلوم ال�صحية تخرج  459طالب باملاج�ستري والبكالريو�س والدبلوم االو�سط  :املالريا ت�صل اىل مرحلة ال�سيطرة

خرجت كلية العلوم ال�صحية يف
العا�رش من يوليو  459طالب منهم
 18باملاج�ستري و 178بالبكالريو�س
و 263بالدبلوم.
وتخرج  192مبجال التمري�ض
و 82يف ال�صيدلة ،و 47بالرعاية
ال�صحية و 138باملهن ال�صحية.
وهن�أت عميد الكلية الدكتورة/
قدي قربي يوهن�س ،يف مرا�سم
التخريج التي جرت يف جامعة
ا�سمرا ،اخلريجني مبنا�سبة يوم
التخرج ،مو�ضحة بان الكلية ت�ساهم
كثريا يف تنمية القدرات واملوارد
الب�رشية الكف�ؤة وحت�سني اخلدمات
ال�صحية ،منا�شدة الطالب للعمل
بجدية وبذل جهود حثيثة لتطوير

مهنهم م�ستفيدين من املعرفة
العلمية واملهنية التي اكت�سبوها
ك�إنطالقة لتطوير مهنهم وحتمل
�أمانة ال�شعب.
من جانبها او�ضحت وزيرة
ال�صحة /امينة نور ح�سني ان
االجنازات التي حتققت يف املجاالت
كافة  ،خا�صة يف املجال ال�صحي
 ،نتاج لال�ستثمار واجلهد الكبري
الذي تقوم به احلكومة لتطوير
القدرات الب�رشية ،وقالت "ان هناك
الكثري من املهام املتبقية الي�صال
اخلدمات اجليدة وال�رسيعة اىل
كافة مناطق البالد ،مما يتطلب من
اخلريجني لتعزيز دورهم باملعرفة
التي اكت�سبوها.

كلية الزراعة تخرج الدفعة 11من طالبها

خرجت كلية الزراعة يف ال�سابع من يوليو  393طالب يف الدفعة
احلادية ع�رش من طالبها منهم  10بدرجة املاج�ستري و 189بالبكالريو�س
و 194بالدبلوم.
واو�ضح وزير الزراعة ال�سيد �/أرفايني برهي يف املنا�سبة ان خريجي
الكلية ال�سابقني يقومون مبهام فاعلة با�ستخدام التقانة ،م�شريا اىل ان
الدرا�سة التي تطلبت الذكاء العايل وبينت املجاالت التي �سيتابعونها
م�ستقبال ،وقال لدينا امل كبري انكم �ستنفذون بتفان ومعنويات عالية
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقكم من ال�شعب واحلكومة مدعومني مبا هو
متوفر.
من جانبه او�ضح عميد الكلية ال�سيد �/سمري امل�سوم عن تقدمي �ستة
برامج للدبلوم وثمانية للبكالريو�س واربعة للماج�ستري هذا العام يف
جماالت الزراعة النقدية والهند�سة الزراعية ووقاية النباتات والبيطرة
وعلم احليوان والنبات والرتبة والبيئة ،وكذلك علم اخل�رضوات
والفواكه وال�سماد واالزهار.
واكد على حدوث قفزة كبرية يف عدد املدر�سني االرتريني حيث غطوا
% 70من كامل عدد املدر�سني ،وان رفع عددهم واالرتقاء بقدراتهم من
مهام الكلية واملفو�ضية الوطنية للتعليم العايل والبحوث.
يجدر بالذكر ان كلية الزراعة بحملمالو قد خرجت منذ تا�سي�سها
 4249طالب  % 51 ،منهم طالبات يف احد ع�رشة دفعة.

وذكر ممثل اخلريجني ان يوم
تخرجهم يحملهم م�س�ؤولية اكرب
لكونه ياتي يف مناخ ال�سالم
م�ؤكدا
امل�رشق،
وامل�ستقبل
ا�ستعدادهم لتطبيق الدرا�سة التي
تلقوها على ار�ض الواقع.
وافاد اخلريجون يف ت�رصيح
لوكالة ايرينا عن تعهدهم خلدمة
ال�شعب بتفان يف الوقت الذي
ينتقلون فيه من طالب اىل مهنيني.
يجدر بالذكر ان كلية للعلوم
ال�صحية تا�س�ست عام 1995حتت
ا�رشاف جامعة ا�سمرا ،وتخرج هذا
العام للمرة العا�رشة.

ُ�أعلن بانه مت االقرتاب من
ال�سيطرةعلى املالريا بن�سبة
% 98يف االقليم االو�سط نتيجة
احلمالت التوعوية اجلارية
بتعاون وزارة ال�صحة مع
املجتمع وغريه من اجلهات
املعنية .
و�رصح م�س�ؤول وحدة مراقبة
مر�ض املالريا يف مكتب
ال�صحة باالقليم ال�سيد /مل�س
قربي�سو�س لوكالة االنباء
االرترية ايرينا عن �إقامة
جلان اهلية يف املناطق التي
يعتقد بان املالريا تنت�رش فيها لل�سيطرة على املالريا،
حيث مت ت�شكيل اللجان يف  10قرى مبديرية قالنفحي و6
قرى مبديرية بريخ و 9يف مديرية �رسجقا ،داعيا املدراء
البداء تعاونهم مع تلك اللجان الجناح املهام.
ونا�شد ال�سيد /مل�س العمل على ت�سيري ان�شطة اهلية
لإ�صحاح البيئة با�ستمرار والعمل على دفن الربك واماكن
إبتداء من يوليو
توالد البعو�ض مع دخول مو�سم اخلريف �
ً
وحتى نوفمرب ،والذهاب اىل املراكز ال�صحية يف حال
�شوهدت اعرا�ض املالريا وتناول االدوية بانتظام ،للحفاظ
على االجنازات املحققة والق�ضاء على املر�ض بالكامل.
ويقوم مكتب ال�صحة يف االقليم االو�سط بتنظيم ان�شطة يف
اخلام�س والع�رشين من ابريل اليوم العاملي لل�سيطرة على
مر�ض املالريا ،ا�ضافة اىل ت�سيري �أن�شطة نظافة اهلية يف
اال�سبوع الوطني ملكافحة املر�ض الذي ينتظم من الرابع
والع�رشين وحتى احلادي والثالثني من يوليو ،وتوزيع
نامو�سيات معقمة للحوامل واالطفال حتت �سن اخلام�سة
وكذلك امل�سنني.

ً
بدء خدمات االت�صاالت بني ارتريا واثيوبيا وقريبا اخلطوط اجلوية

بد�أت خدمات االت�صاالت
بني ارتريا واثيوبيا و�ستبد�أ
اخلطوط اجلوية من ا�سمرا واىل
ادي�س ابابا اال�سبوع املقبل
مبوجب البيان امل�شرتك لل�سالم
وال�صداقة املوقع بني ارتريا
واثيوبيايف التا�سع من يوليو
يف ا�سمرا.
يذكر بان قادة البلدين اتفقا
على ا�ستئناف املوا�صالت
واالت�صاالت والتجارة بني
البلدين� ،أثناءالزيارة الر�سمية

التي قام بها رئي�س وزراء
اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
الدكتور� /آبي احمد من الثامن
وحتى التا�سع من يوليو
مبوجب الدعوة التي وجهها له
الرئي�س ا�سيا�س افورقي .
وعلى ا�سا�س هذا االتفاق
�ست�ست�أ نف اخلطوط اجلوية
االثيوبية رحالتها التي توقفت
حلوايل ع�رشين �سنة ،االربعاء
املقبل املوافق الثامن ع�رش من
يوليو.

اخلطوط
و�سيخدم بدء
اجلوية بني البلدين ال�سالم
وال�صداقة الذي بد�أ  ،كما
�سيكون له دور كبري يف قيام
احلكومتني بالتعاون الوطيد
يف كل املجاالت مبا يخدم
ويخدم م�صالح ال�شعبني.
وقع البيان امل�شرتك الذي
�ضم خم�س نقاط الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ورئي�س الوزراء
الدكتور �آبي احمد.
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ّ
يف “2018الناتو”� :أكرث من تريليون دوالر حجم الإنفاق الدفاعي للحلف نائب الرئي�س الإيراين :احلرب االقت�صادية الأمريكية �ضدنا “م�ؤثرة”

تعتزم الدول الأع�ضاء بحلف
�شمال الأطل�سي “الناتو” تخ�صي�ص
�أكرث من تريليون دوالر ملوازنة
الإنفاق الدفاعي للحلف خالل العام
اجلاري ،وفق تقرير تقديري ن�رشه
احللف ،اليوم الثالثاء.
ووفق التقرير ،تعتزم الواليات
املتحدة تخ�صي�ص نحو  3.5باملائة
من �إجمايل الناجت املحلي لها خالل
العام احلايل ،واليونان نحو 2.27
باملائة ،و�إ�ستونيا  2.14باملائة،
وبريطانيا  2.10باملائة ،والتفيا 2
باملائة.
وتعتزم فرن�سا تخ�صي�ص 1.81
باملائة من �إجمايل الناجت املحلي
لها خالل هذا العام ،و�أملانيا 1.24
باملائة ،وهولندا  1.35باملائة،
و�إيطاليا  1.15باملائة ،فيما تعتزم
تركيا تخ�صي�ص  1.68باملائة.
تخ�صي�صا ،فهي
�أما الدول الأقل
ً
لوك�سمبورغ نحو  0.55باملائة،
فيما بلجيكا و�إ�سبانيا �ستخ�ص�صان
نحو  0.93باملائة.
وتنوي دول الأع�ضاء يف الناتو

تخ�صي�ص تريليون و13
مليارا و 406ماليني
ً
دوالر ملوازنة الإنفاق
الدفاعي للحلف يف
.2018
الواليات
وحتتل
املتحدة املركز الأول
بني الدول الأع�ضاء يف
حجم الإنفاق الدفاعي
للحلف ،مببلغ 706
مليارات و 63مليون دوالر ،ما
يعادل �أكرث من ن�صف حجم الإنفاق
الكلي للحلف ،ثم بريطانيا مببلغ
 61.5مليار دوالر ،تليها فرن�سا بـ
 52.2مليار دوالر.
وت�أتي �أملانيا يف املركز الرابع
مببلغ  51.09مليار دوالر ،ثم
�إيطاليا بـ  25.78مليار دوالر ،وكندا
بـ  21.6مليار دوالر ،فيما �ستخ�ص�ص
تركيا مبلغ  15.219مليار دوالر من
�إجمايل الناجت املحلي لها.
وتنطلق ،غ ًدا الأربعاء ،قمة
حلف �شمال الأطل�سي “الناتو”،
يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل،

التخاذ قرارات مهمة تتعلق مب�ستقبل
احللف.
و�سيبحث زعماء دول الأع�ضاء يف
احللف عدة ق�ضايا ،منها حماربة
الإرهاب ،وتقا�سم امل�س�ؤوليات،
املفتوح”،
“الباب
و�سيا�سة
والتعاون بني “الناتو” واالحتاد
الأوروبي ،و�إجراء تغيريات يف
الهيكلية القيادية للحلف.
ومن املنتظر �أن تلتئم القمة يف ظل
التوتر بالعالقات عرب الأطل�سي،
وانتقادات الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب بخ�صو�ص تقا�سم امل�س�ؤولية
يف احللف.

البحرية
�سالح
اعرت�ض
الإ�رسائيلي ،اول ام�س الثالثاء،
قاربا فل�سطين ًيا كان يحاول ك�رس
ً
احل�صار البحري املفرو�ض على
قطاع غزة.
وقال �أفيخاي �أدرعي ،الناطق
با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي�“ ،أوقفت
قاربا
قوات �سالح البحرية اليوم
ً
فل�سطين ًّيا على متنه نحو ثمانية
ركاب خرقوا الطوق البحري حول
قطاع غزة ،وقد متّ �إيقاف القارب
دون �أحداث ا�ستثنائية”.
و�أ�ضاف”:بعد فح�ص القارب
والركاب ومت�شيطهم على يد
القوات� ،سيتم اقتياد القارب
لقاعدة ذراع البحرية يف �أ�شدود
(ميناء ا�سدود)” .وتابع”:الطوق
�رضوريا
البحري يعترب طوقً ا �أمن ًيا
ً
وقانون ًيا ،يتم االعرتاف به ب�شكل

متكرر عامل ًيا ومن قبل
الأمم املتحدة ،للحفاظ
على �أمن دولة �إ�رسائيل
وحدودها البحرية”.
القارب
وانطلق
ام�س
اول
�صباح
الثالثاء ،من ميناء
مدينة غزة ،يف ثاين
حماولة لك�رس احل�صار
عن القطاع ،مب�شاركة
 11مواطنًا فل�سطين ًيا (بيان اجلي�ش
قال  8ولي�س)11؛ من جرحى م�سرية
والطلبة
“العودة” واملر�ضى
اخلريجني العاطلني عن العمل.
وقال هاين الثوابتة ،ع�ضو
“الهيئة الوطنية العليا مل�سرية
العودة وك�رس احل�صار” ،خالل
م�ؤمتر عقد قبيل انطالق الرحلة”:
غزة �أكدت للعامل �أنها ال تقبل

مبعادلة اخل�ضوع ،رغم احل�صار
امل�ستمر للعام  12على التوايل”.
وتعترب هذه الرحلة البحرية
الثانية التي تنطلق من قطاع غزة،
حيث انطلق القارب الأول يف 29
مايو املا�ضي ،ومت اعرتا�ضه من
قبل �سالح البحرية الإ�رسائيلي.
ح�صارا على
وتفر�ض �إ�رسائيل
ً
القطاع منذ عام .2006

تلقَّت رئي�سة الوزراء الربيطانية
دعما من عدد من
ترييزا ماي
ً
الوزراء ،ومن امل�ست�شارة الأملانية
�أنغيال مريكل �أقوى زعيمة �أوروبية
اول ام�س الثالثاء ،مما �ساعدها
على النجاة من تبعات ا�ستقالة
احتجاجا
اثنني من كبار الوزراء،
ً
على �إ�سرتاتيجيها للخروج من
االحتاد الأوروبي.
واهتزت حكومة ماي االثنني
املا�ضي با�ستقالة وزير اخلارجية
بوري�س جون�سون ،الذي يعد واجهة

خروج بريطانيا من
االحتاد بالن�سبة
للكثريين ،وكذلك
مفاو�ضي
كبري
ديفيد
اخلروج
وانتقد
ديفيز،
ب�شدة
االثنان
موقف ماي يف
املفاو�ضات.
م�ؤمتر
وخالل
�صحفي يف لندن مع امل�ست�شارة
الأملانية ،رف�ضت ماي اتهامات
ب�أنها �أذعنت ل�ضغوط من بروك�سل
من �أجل احلفاظ على روابط قوية
مع االحتاد الأوروبي.
وقالت ماي�”:إن املفاو�ضات
متاما مع ت�صويت ال�شعب
تتما�شى
ً
الربيطاين ،و�سننفذ ذلك بطريقة
�ستكون �سل�سة ،ومنظمة”.وقالت
مريكل ،وهي �صاحبة �صوت
م�سموع يف بروك�سل� ،إن دول التكتل
�ستُ �صدر بيانً ا م�شرتكً ا“ ،لكن من

اجليد �أن املقرتحات مطروحة على
الطاولة”.
وعبرَّ وزير البيئة مايكل غوف
عن ت�أييده لـ”ماي” ،وقال �إنه لن
رئي�سا
داعما
ي�ستقيل ،وكان غوف
ً
ً
للخروج من االحتاد الأوروبي قبل
ا�ستفتاء .2016ومع بقاء نحو
ت�سعة �أ�شهر على املوعد املحدد
النف�صال بريطانيا عن التكتل،
�رص ماي على االلتزام بخطتها
تُ ُّ
ٍ
“موات لقطاع الأعمال” يف
بخروج
وقت يعار�ض فيه �أع�ضاء �آخرون
داخل حزب املحافظني املنتمية
�إليه ماي خطط رئي�سة الوزراء
بالتفاو�ض على “منطقة جتارة
حرة لل�سلع” مع التكتل.
ومن امل�ستبعد �أن يتمكن
امل�ؤيدون للموقف ال�صارم من
عدد ٍ
االحتاد الأوروبي من جمع ٍ
كاف
للفوز بت�صويت حلجب الثقة عن
ماي ،كما يفتقرون للدعم الكايف
يف الربملان.

ذكرت ال�رشطة� ،أن انتحاريا
فجر نف�سه يف جتمع حلزب
لطالبان
مناه�ض
�سيا�سي

ب�شمال غرب باك�ستان فقتل 12
�شخ�صا �آخرين ،بينهم مر�شح يف
االنتخابات التي �ستجرى يف 25

يوليو متوز.
وقال قائد �رشطة بي�شاور
جميل قا�ضي� ،إن الهجوم الذي
ا�ستهدف حزب عوامي الوطني
يف املدينة� ،أ�صاب �أي�ضا نحو
� 50شخ�صا �آخرين .ومل تعلن
�أي جهة بعد م�س�ؤوليتها عن
الهجوم ،وهو �أول واقعة عنف
كبرية قبل االنتخابات.

البحرية الإ�سرائيلية تعرت�ض ثاين رحلة بحرية لـ”ك�سر احل�صار” عن غزة

ماي مت�ضي قد ًما يف خطة االن�سحاب من االحتاد الأوروبي رغم ا�ستقالة وزيرين

قال النائب الأول
للرئي�س الإيراين �إ�سحاق
جهانغريي ،اول ام�س
الثالثاء�”:إن العقوبات،
االقت�صادية
واحلرب
الأمريكية على بالده ،
ربا م�ساعي
م� ّؤثرة” ،معت ً
وا�شنطن �إىل منع ت�صدير
النفط الإيراين ب�أنها
“متعجلة ،وغري نا�ضجة”.
ّ
و�أو�ضح “جهانغريي” جالل اجتماع له مع احلكومة املحلية يف حمافظة �أ�صفهان
و�سط �إيران �أنه “من اخلط�أ االعتقاد �أن احلرب االقت�صادية الأمريكية على �إيران
لن ت� ّؤثر ،ومع هذا ف�إن تهديد �أمريكا بت�صفري �صادرات النفط الإيراين “كالم غري
حم�سوب” .واعترب “جهانغريي” ت�رصيحات الأمريكان حول وقف �صادرات النفط
منوها �إىل �أنه
“متعجلة ،وغري نا�ضجة”،
الإيراين بالكامل يف نوفمرب املقبل
ً
ّ
“بكل الأحوال نحن و�ضعنا �أ�سو�أ االحتماالت املمكنة �أمامنا”.
ولفت امل�س�ؤول الإيراين �إىل �أنه “من الغرابة �أن تتحدث احلكومة الأمريكية عن
�إمكانية ت�صفري �صادرات نفطنا  ..و�إيران تعترب الأوىل على �صعيد العامل من
حيث احتياطي النفط والغاز”.
و�أ�شار �إ�سحاق جهانغريي الذي يرت�أ�س اللجنة االقت�صادية يف حكومة الرئي�س
ح�سن روحاين� ،إىل امل�شاكل التي متر بها �إيران ،حيث قال”:تعاين البالد م�شاكل
عديدة ،ولكن هذه امل�شاكل ال ميكن للحكومة وحدها حلها ،بل هي بحاجة لدعم
ال�شعب من �أجل التغلّب عليها ،و�إدارتها ب�شكل جيد”.

الق�ضاء الإ�سباين ي�أمر بتعليق مهام
بوت�شيمون يف الربملان الكاتالوين

انهت املحكمة الإ�سبانية العليا،
الثالثاء التحقيق حول حماولة
انف�صال كاتالونيا يف �أكتوبر
املا�ضي ،و�أمرت بتعليق مهام
الرئي�س الكاتالوين االنف�صايل
ال�سابق كارلي�س بوت�شيمون
ب�صفته نائ ًبا �إقليم ًيا.
و�أعلنت املحكمة يف بيان �أن
“القا�ضي بابلو الرينا �أنهى
التحقيق يف ق�ضية عملية”
االنف�صال و�أمرت بـ”تعليق مهام
كارلي�س بوت�شيمون ،وخم�سة
نواب (�إقليميني) �آخرين متهمني
بالتمرد” ال يزالون يف احلب�س
االحتياطي.
وبعد �إغالق التحقيق ،ميكن
�إحالة القادة االنف�صاليني �إىل
الق�ضاء ،وبح�سب ال�صحافة
الإ�سبانية ،قد تبد�أ املحاكمة يف
�أكتوبر املقبل.
زعيما
ووجهت التهم �إىل 25
ً
انف�صال ًيا كاتالون ًيا لدورهم يف
حماولة االنف�صال يف �27أكتوبر،
يف اليوم الذي �أجرى فيه الربملان

انتحاري يقتل � 12شخ�صا يف جتمع حلزب �سيا�سي مناه�ض لطالبان بباك�ستان
وكان حزب عوامي الوطني
الهدف الرئي�سي لهجمات طالبان
يف انتخابات .2013
وقتل القيادي باحلزب يف ذلك
الوقت ب�شري بيلور يف تفجري
انتحاري .وقتل يف هجوم اليوم
جنله هارون بيلور ،املر�شح
لع�ضوية برملان الوالية.

ا�ستفتاء
الكاتالوين
ً
�أدى �إىل �إعالن ا�ستقالل �أحادي من
دون جدوى.
واتهم  13منهم بالع�صيان،
ويواجهون عقوبة �سجن ت�صل �إىل
عاما.
25
ً
ويقبع ت�سعة من ه�ؤالء الـ13
حال ًيا يف ال�سجن االحتياطي،
فر �أربعة منهم �إىل خارج
يف حني ّ
البالد مثل بوت�شيمون الذي ينتظر
قرارا ق�ضائ ًيا حول
يف �أملانيا
ً
طلب ت�سليمه �إىل �إ�سبانيا.
االنف�صاليون
�أراد
واذا
املحافظة على الأكرثية املطلقة
يف الربملان الكاتالوين ،يجب
�أن ي�ستبدلوا ه�ؤالء النواب ال�ستة
الذين لن يتمكنوا من ح�ضور
اجلل�سات الربملانية� ،إال �أنهم
تفوي�ضا بالت�صويت �إىل
�أعطوا
ً
انف�صاليني �آخرين.
واعترب كارلي�س بوت�شيمون يف
تغريدة �أن “هذا القرار يعبرّ عن
م�ستوى جودة دميقراطية الدولة”
الإ�سبانية.
و�أ�ضاف“ :ت�صويت املواطنني
حطّ مته حمكمة ال تزال متار�س
ال�سيا�سة”.
وي�أتي قرار املحكمة العليا،
غداة اجتماع هو الأول بني
رئي�س احلكومة الإ�سبانية بيدرو
�سان�شيز ،والرئي�س الكاتالوين
االنف�صايل كيم تورا� ،أظهر مدى
التعار�ض يف مواقفهما.
وكرر تورا �أنه لن يتخلى عن
“�أي نهج” ي�ؤدي �إىل ا�ستقالل
كاتالونيا يف حني رف�ضت
احلكومة فكرة �إجراء ا�ستفتاء
لتقرير امل�صري.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()180

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

احتجاج �سعودي بالأمم املتحدة على "التجاوزات الإيرانية" �إنهاء للخالف الكويت ت�ستقبل الرئي�س الفلبيني �أكتوبر
املقبل

تقدمت اململكة العربية
ال�سعودية،اول ام�س الثالثاء،
مبذكرة احتجاج لدى الأمم
املتحدة� ،ضد التعديات
والتجاوزات املتكررة للقوارب
والزوارق الإيرانية باملياه
الإقليمية ال�سعودية يف اخلليج
العربي ،وفق ما �أوردت وكالة
الأنباء ال�سعودية "وا�س".
و�أ�شارت املذكرة �إىل �أن االنتهاكات
الإيرانية تطال املناطق املحظورة
حلقول ومن�صات البرتول التي تقع
يف مياه اململكة باخلليج العربي
وفق ًا خلط احلدود البحرية الذي مت
تعيينه مبوجب االتفاقية املربمة بني
البلدين عام .1968
ودعت ال�سعودية احلكومة الإيرانية
�إىل وقف هذه التجاوزات الإيرانية.
و�أو�ضح املندوب ال�سعودي لدى
الأمم املتحدة عبد الله املعلمي،

�أنه على الرغم من مذكرات االحتجاج
املوجهة �إىل احلكومة الإيرانية
والأمني العام للأمم املتحدة� ،إال �أن
التعديات التي تقوم بها الزوارق
الإيرانية تكررت ب�شكل متزايد يف مياه
اململكة واملناطق املحظورة حلقوق
البرتول املعلن عن �إحداثياتها
واملو�ضحة على اخلرائط املالحية
العاملية التي تقع يف البحر الإقليمي
االقت�صادية
ومنطقتها
للمملكة
اخلال�صة يف اخلليج العربي.
و�أفاد �أنه نتيجة لهذه التعديات

والتجاوزات املتكررة للقوارب
والزوارق الإيرانية ومنها ما
ح�صل يف نوفمرب  2016و�أكتوبر
ودي�سمرب  ،2017فقد قامت
ال�سلطات املخت�صة يف اململكة
باتخاذ الإجراءات الالزمة حيال
تلك التعديات والتجاوزات ،وفق ًا
للأنظمة املعمول بها يف اململكة
العربية ال�سعودية.
و�أكد ال�سفري املعلمي �أن حكومة
اململكة العربية ال�سعودية حتمل
حكومة طهران كامل امل�س�ؤوليات
عن �أي �رضر قد ين�ش�أ نتيجة لهذه
التعديات والتجاوزات.
وطلب املعلمي ،من الأمني العام
للأمم املتحدة ،تعميم هذه املذكرة
على جميع الدول الأع�ضاء ،واعتبارها
ً
وثيقة من وثائق الأمم املتحدة،
وكذلك ن�رشها يف الطبعة املقبلة من
جملة "قانون البحار".

قال عبدالعزير قديح ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة الن�ضال ال�شعبية
بفل�سطني� ،إن م�رص تعتزم ممار�سة
�ضغوط على حركتي “فتح” وحما�س”
من �أجل �إمتام عميلة امل�صاحلة
الفل�سطينية ،الفتًا �إىل � ّأن الإدارة
امل�رصية “لن تقبل �رشوط حما�س
التي تفر�ضها لإمتام امل�صاحلة”.
و�أ�شار قديح ،وهو �أحد الأطراف
امل�شاركة يف عملية امل�صاحلة
الفل�سطينية� ،إىل �أن “حما�س �ستقبل
ب�أي حل لإنهاء ح�صار قطاع غزة حتى
ال تزيد موجه غ�ضب الفل�سطينيني،
ما قد ي�ؤثر على �شعبية احلركة يف

القطاع”.
و�أ�ضاف يف ت�رصيحات �أدىل
بها لـ”�إرم نيوز” � ّأن “حما�س
و�ضعت جمموعة من العراقيل
خالل الفرتة املا�ضية �أف�سدت
امل�صاحلة بني الطرفني،
وذلك قبل و�صولها للقاهرة
بناء على
الأربعاء املا�ضي،
ً
دعوة وجهت للحركة من املخابرات
امل�رصية”.
و�أو�ضح �أن “حما�س اتهمت ال�سلطة
الف�سلطيينة بالعمل على ف�صل غزة عن
ال�ضفة الغربية ،ورغبتها يف التحكم
ب�شكل تام يف قطاع غزة ،متهي ًدا
ل�صفقة القرن الأمريكية من خالل
م�شاركتها يف احل�صار على القطاع
ومنع دفع الرواتب للموظفني ،ما
يعني خنق القطاع” ،على حد قوله.
وتابع ”:حما�س ت�شرتط لإمتام
امل�صاحلة رفع العقوبات علي قطاع
غزة ،وتطبيق اتفاق القاهرة املنعقد

بني الطرفني عام .2011
وكانت حركة حما�س قالت اول
ام�س الثالثاء �إنها قررت قبول
دعوة م�رص لزيارة القاهرة ،لعقد
مباحثات حول بع�ض الق�ضايا ،بهدف
“التباحث ب�ش�أن التطورات اجلارية
يف ال�ش�أن الفل�سطيني والعربي،
والعالقات الثنائية”.
ودخلت امل�صاحلة الفل�سطينية يف
نفق مظلم خالل الفرتة الأخرية بعد
تلويح ال�سلطة الفل�سطينية باتخاذ
قرارات عقابية جديدة �ضد قطاع غزة،
على خلفية اتهامه حلركة حما�س
بالوقوف وراء حماولة اغتيال رئي�س
الوزراء رامي احلمدالله.
ويف �أبريل  ،2017اتخذ الرئي�س
الفل�سطيني �إجراءات عقابية �ضد قطاع
غزة� ،أبرزها تقلي�ص كمية الكهرباء
الواردة له ،وخ�صم ما بني 50% 30-
من رواتب موظفي ال�سلطة� ،إىل جانب
تقلي�ص التحويالت الطبية للمر�ضى.

�سيا�سي فل�سطيني :القاهرة �ستفر�ض ً
�ضغوطا على “حما�س” و”فتح” لإمتام امل�صاحلة

اجلزائرّ :
ترقب تغيري حكومي ...والإ�شاعات تتكاثر

و�سط معلومات �صحافية وت�رسيبات
حتدثت عن «ا�ست�شارة �سيا�سية»
جتريها ال�سلطات اجلزائرية ت�ضم
رئي�س احلكومة الأ�سبق عبدالعزيز
بلخادم حت�ضري ًا لتغيري حكومي،
و�آخر حزبي على ر�أ�س جبهة التحرير
الوطني ،طغى الرتقّ ب على امل�شهد،
وانربى عدد من ال�سيا�سيني �إىل دح�ض
يرتدد.
ما
ّ
و�أفاد وزير جزائري �سابق ،رد ًا
على هذه املعلومات ،ب�أن الرئا�سة
اجلزائرية مل توجه �أي دعوة له �أو �إىل
�أي �شخ�صية �شغلت من�صب ًا حكومي ًا يف
ال�سابق .وقال وزير �سابق �آخر ،ورد
ا�سمه �ضمن قائمة �شخ�صيات �سيا�سية
تردد ا�ستدعا�ؤهم من قبل الرئا�سة
ّ
اجلزائرية� ،إن تلك «املعلومات غري
�صحيحة متام ًا» .وهذا الوزير ،الذي
طلب عدم الك�شف عن هويته ،ا�شتغل
يف حكومات متعاقبة مع الرئي�س
عبدالعزيز بوتفليقة لفرتة زادت على
الـ 13عام ًا.
وروجت و�سائل �إعالم ال�ستدعاءات
ّ
رئا�سية لوزراء �سابقني يف حزبي
املواالة :جبهة التحرير الوطني
والتجمع الوطني الدميوقراطي،
بينهم ر�شيد حراوبية ،وعمار تو،
والهادي خالدي ،وحممد جالب،
وال�سعيد بركات ،ف�ض ً
ال عن ر�ؤ�ساء
�أحزاب مثل :عمار غول ،وعمارة بن
يون�س ،وبلقا�سم �ساحلي ،بالإ�ضافة
�إىل رئي�سي احلكومة ال�سابقني
عبدالعزيز بلخادم وعبداملالك �سالل،
والأمني العام ال�سابق جلبهة التحرير

عمار �سعداين ،و�أخري ًا وزير الطاقة
الأ�سبق �شكيب خليل .وتقول مراجع
�سيا�سية �إن �إ�ستقبال ه�ؤالء الوزراء يف
ق�رص الرئا�سة ،مت من طرف امل�ست�شار
لدى رئي�س اجلمهورية الطيب بلعيز
املكلف مهام مدير ديوان الرئا�سة
م�ؤقت ًا.
وتعتقد دوائر �سيا�سية �أن الرئي�س
بوتفليقة �سيكون وفي ًا لتقاليده �إجراء
تغيري حكومي قبل اخلريف .وت�ستند
هذه التوقعات على تغيريات تو�صف
بـ «العميقة» بد�أت من منا�صب عليا
يف اجلي�ش وال�رشطة ،وقد تتو�سع
�إىل �سلك الوالة (املحافظني)� ،إذ طلب
وزير الداخلية نورالدين بدوي �إجراء
حركة وا�سعة تنتظر توقيع الرئي�س.
ويف حال �إقرار تغيري حكومي،
ف�إن ذلك �سيكون م�ؤ�رش ًا مهم ًا يف

م�سار االنتخابات الرئا�سية املقبلة،
والأمر هنا يخ�ص بالدرجة الأوىل
م�صري الوزير الأول �أحمد �أويحيى،
الذي ي�شغل �أي�ض ًا موقع الأمني العام
لثاين �أكرب �أحزاب املواالة :التجمع
الوطني الدميقراطي� ...إذ �ست�ؤول
�إىل احلكومة اجلديدة مهمة تنظيم
االنتخابات ،يف حني ي�سند الإ�رشاف
املبا�رش للعملية �إىل اللجنة العليا
للإ�رشاف ويقودها ق�ضاة ،بينما
تتوىل هيئة املراقبة عملية مراجعة
اخلروقات.

ال�سراج يطالب جمل�س الأمن بلجنة دولية ملراجعة
معامالت م�صريف ليبيا املركزيني يف طرابل�س والبي�ضاء

طالب رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق الوطني الليبية ،فائز ال�سراج ،اول ام�س الثالثاء،
بت�شكيل جلنة دولية للقيام مبراجعة كافة الإيرادات وامل�صروفات وتعامالت م�صرف ليبيا املركزي يف
طرابل�س ،وامل�صرف املركزي يف البي�ضاء �شرق البالد.
جاء ذلك يف ر�سالة بعثها ال�سراج �إىل جمل�س الأمن الدويل ،ون�شر ن�صها مكتبه الإعالمي عرب �صفحته
الر�سمية على في�سبوك وقال ال�سراج يف ر�سالته � ّإن “هذا الطلب يخدم ال�صالح العام ،كما �أنّه يجلي حقيقة
الو�ضع املايل برمته �أمام اجلميع ،لتبيان كافة ما �أنفق طيلة الفرتة ال�سابقة من � ّأي م�ؤ�س�سة �أو ج�سم كان دون
ا�ستثناء” .و�أ�شار �إىل � ّأن ذلك “خطوة مهمة �ست�ساهم يف توحيد امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية يف الدولة
على قاعدة �سليمة ال ي�شوبها ق�صور يف املعلومات ،وتعزز الثقة يف �أداء هذه امل�ؤ�س�سات من �أجل توفري
اخلدمات الأ�سا�سية للمواطن وانتعا�ش اقت�صاد الدولة ودعم اال�ستقرار”..

�أعلنت م�صادر كويتية مطلعة� ،أن
وزارة اخلارجية قامت بتحديد موعد
زيارة الرئي�س الفلبيني رودريغو
دوتريتي ،املقررة م�سب ًقا �إىل البالد،
يف �شهر �أكتوبر املقبل ،وذلك عقب
�إنهاء اخلالف بني البلدين الذي ا�ستمر
عدة �أ�شهر.
ومت حتديد موعد الزيارة بعد
�إعالن الرئي�س الفلبيني منذ قرابة
�شهر رغبته بزيارة الكويت لتقدمي
ال�شكر للقيادة واالعتذار عن بع�ض
َ
الفظة التي �أدىل بها
الت�رصيحات
خالل الأزمة ،حيث رحبت احلكومة
الكويتية بدورها بالزيارة املقررة.
وقالت امل�صادر �إن “الزيارة
�سيتخللها العديد من املحادثات
�إىل جانب ملف العمالة الفلبينية
وتنظيمها يف امل�ستقبل” ،وف ًقا
ل�صحيفة “القب�س” الكويتية.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن “جلنة
اتفاقية الفلبني امل�شرتكة �ستجتمع
قري ًبا و�ستبحث ما مت اتخاذه من
�إجراءات ب�ش�أن ملف العمالة� ،إ�ضافة

�إىل �أو�ضاع العمالة وما منح لهم
وفق االتفاقيات التي مت توقيعها
ؤخرا”.
م� ً
الرئي�س
ت�رصيحات
وكانت
الفلبيني الت�صعيدية جتاه الكويت
م�ستمرة منذ اندالع الأزمة بني البلدين
يف �شهر يناير املا�ضي ،ب�سبب �أزمة
العمالة التي نتج عنها حظر �إر�سالها
�إىل الكويت� ،إ�ضافة �إىل قيام فريق
بتهريب عامالت من منازل الكويتيني
الأمر الذي زاد حدة اخلالف بني
البلدين.
وبعد حماوالت عديدة من الطرفني
حلل الأزمة ،مت توقيع اتفاقية ب�ش�أن
العمالة يف �شهر مايو املا�ضي ،على
�أر�ض الكويت بح�ضور م�س�ؤولني من
الطرفني ،و�إعالن رفع احلظر بالكامل
عن �إر�سال العمالة �إىل الكويت ،وطي
�صفحة اخلالف.

�أفارقة جنوب ال�صحراء يف املغرب..
رحلة ّ
�شاقة لتحقيق االندماج

�أعادت حادثة تفكيك خميم للمهاجرين الأفارقة مبدينة فا�س املغربية،
نهاية الأ�سبوع املا�ضي� ،إىل الأذهان الأو�ضاع املزرية له�ؤالء املهاجرين
يف املغرب ،ون�ضالهم امل�ستميت يف مطاردة �أحالمهم.
من الالجئني من مات يف رحلته الطويلة وال�شاقة ،ومنهم من ا�ستطاعت
�أقدامه وطء �أر�ض املغرب ،لكنه ال زال يعاين الفقر والعن�رصية ويعي�ش
أي�ضا من وجد له عملاً
“من املزابل” ،ومنهم � ً
حمرتما وا�ستطاع االندماج
ً
و�سط املغاربة ،بالرغم من كل ال�صعوبات.
�رسيعا يف
“مامادو .ب” واحد من ه�ؤالء الذين جنحوا يف االندماج
ً
املجتمع املغربي ،مبجرد �أن دخل املغرب �سنة  ،2010وجد له عملاً يف
مركز ات�صال ناطق باللغة الفرن�سية مبدينة الدار البي�ضاء.
ويقول مامادو القادم من ال�سنغال لـ “�إرم نيوز”“ :كان االندماج �صع ًبا
حي مغربي مئة باملئة �ساعدين على التعرف
يف البداية ،لكن �سكني يف ّ
على املغاربة عن قرب ،كما �أنّ عملي يف مركز ات�صال �أتاح يل تكوين
�صداقات مغربية”.
بعد ثماين �سنوات كاملة يف املغرب ،يعرتف مامادو بكونه مل يتعر�ض
ملوقف عن�رصي واحد هنا ،وي�ضيف“ :املغاربة الذين عرفتهم طيبون
ج ًدا ولطفاء ،تقا�سمنا الطعام ،تناولنا ك�سك�سهم (طبق مغربي �شهري)
و�أكلوا من �أطباقنا الأفريقية ،ح�رضنا حفالت زفافهم و�شاركونا االحتفال
بالعقيقات…”.

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

طريقة ا�ستخدام ميزة الكتابة ّ
الن�صية
اجلديدة على ان�ستغرام
�أطلق تطبيق تبادل ال�صور والفيديوهات
�إن�ستغرام ميزة جديدة ت�سمح جلميع
ن�ص فقط �ضمن ميزة
امل�ستخدمني بكتابة
ّ
الق�ص�ص .وميكن جلميع م�ستخدمي التطبيق القيام بذلك من خالل هذه اخلطوات
الب�سيطة.
ً
بداية يجب على عليك الت�أكد من ح�صولك على �آخر حتديث للتطبيق.
 توجه �إىل ق�ص�ص �إن�ستغرام �ست�شاهد يف الق�سم املوجود �أدنى ال�شا�شة ظهور خيار جديد يحمل عنوان"ن�ص" قم بالنقر عليه.
 �سيمنحك اخليار اجلديد عدة خيارات لتغيري خلفية ومنط الكتابة قبلم�شاركتها.
 ميكنك اختيار منط الكتابة الذي تريد من خالل الأيقونة الظاهرة يف �أعلىو�سط ال�شا�شة ،حيث ميكن االختيار بني � 4أمناط للكتابة على اخللفية امللونة
هي النمط الع�رصي ونيون والآلة الكاتبة والقوي.
 بالإ�ضافة �إىل ما�سبق ،ميلك كل منط من �أمناط الكتابة عدة �ألوان للخلفيةتتما�شى مع ماهية النمط ،ميكنك اختيار ما تود بينها.
 تتيح امليزة اجلديدة �أي�ض ًا خيار حتديد مكان الن�ص يف منط الآلة الكاتبةفقط ،وذلك من خالل اخليار املوجود يف �أعلى ميني ال�شا�شة ،وال يظهر هذا
اخليار �إال بعد االنتهاء من كتابة الن�ص ،كما ميكنك �أي�ض ًا حتديد الن�ص املكتوب
و�إ�ضافة ت�أثريات لونية له.

غوغل تنقذك من الر�سائل كامريا �صغرية بعد�ستني تتحدى عمالقة الت�صوير

املزعجة بالرد بدال عنك!

ال تكاد �رشكات التقنية العاملية
املطورة لتطبيقات الرتا�سل الفوري
ّ
واالت�صال املجانية تغلق ثغرة يف
تطبيقاتها حتى يجد املخرتقون ثغرة
�أخرى ي�سيطرون من خاللها على كلمات
ال�رس اخلا�صة بتطبيقاتها ،وعر�ضها
للبيع يف زوايا الإنرتنت املظلم Dark
.Net
ً
املطورين يف �أوروبا لـ "اخلليج �أونالين" ،ف�إن
ووفقا ملا حتدث به عدد من
ّ
املطورة �أو ًال؛
ال�رضر الأكرب يقع بح�سب املقايي�س االقت�صادية على ال�رشكة
ّ
�ستتعر�ض له �أ�سهمها ،غري �أن ال�رضر احلقيقي
نظر ًا لالنخفا�ض الكبري الذي
ّ
من الناحية التقنية والأمنية يقع على امل�ستخدم وامل�ؤ�س�سات التي اعتمدت على
هذه التطبيقات لإجناز �أعمالها �إلكرتوني ًا.
ولقطع ال�شك الذي ي�ساور ه�ؤالء امل�ستخدمني عند �إعالن القرا�صنة بيعهم
لكلمات ال�رس اخلا�صة بح�ساباتهم فلي�س عليهم �سوى �أن يعتمدوا على تطبيق
" "1Passwordيف ذلك ،حيث �سيقوم التطبيق بالدخول �إىل جميع قواعد
رسبة ،ومقارنتها مع ح�سابه ،ليقوم
البيانات التي �أُعلن فيها عن كلمات � ٍّ
رس م� ّ
امل�ستخدم بعد ذلك باتخاذ االحتياطات الالزمة يف حال ثبت اخرتاق ح�سابه،
ويف مقدمتها تغيري كلمة ال�رس.
ووفق ًا ملا ن�رشه موقع تطبيق " ،"1Passwordف�إن ع�ضويتك يف التطبيق
�ستحميك من االخرتاقات املحتملة من خالل �إتاحة خيار الت�أكّ د من �سالمة
احل�ساب من �أي اخرتاق يعلن عنه قرا�صنة ال�شبكة العنكبوتية ،يف حني �أعلنت
�ستطور التطبيق ليعطيك التنبيهات م�ستقب ً
تعر�ض
ال يف حال
ال�رشكة �أنها
ّ
ّ
تعر�ضت كلمة ال�رس اخلا�صة بك للت�رسيب� ،إذا
أو
�
اخرتاق،
ملحاولة
ح�سابك
ّ
املطورة للتطبيق نف�سها.
ال�رشكة
بيانات
لقواعد
الدخول
من
املخرتقون
متكّ ن
ّ
�إىل ذلك �أعلنت "� "1Passwordأن التطبيق �سيمكن ا�ستخدامه على جميع من�صات
ت�شغيل الهواتف الذكية ،ف�ض ً
ال عن �إمكانية فتح الع�ضوية عرب موقع ال�رشكة
الر�سمي ،و�إدخال ا�سم احل�ساب والت�أكد من وجود االخرتاق من عدمه.

�إكت�شفت �رشكة غوغل ح ّال يخلّ�ص
م�ستخدميها من االلتزام بالتوا�صل
امل�ستمر مع الأ�صدقاء عرب تطبيقات
التوا�صل االجتماعي ،من خالل
تطوير نظام للرد التلقائي يعتمد
الذكاء اال�صطناعي.
املنتجات
خمترب
ويعمل
التجريبية يف غوغل والذي ي�سمى
" ،"Area 120على نظام جديد
ي�ستخدم الذكاء اال�صطناعي للرد
على الر�سائل املزعجة للأ�صدقاء
عرب في�سبوك ما�سنجر ووات�س �آب
ور�سائل �أندرويد و�سكايب ور�سائل
تويرت املبا�رشة وهانغ �آوت و�ألو،
وغريها من خدمات املرا�سلة
الفورية الأكرث �شعبية.
وحتمل ميزة غوغل اجلديدة
ا�سم " ،"replyوتهدف للحد من
الإزعاج الذي ت�سببه الر�سائل عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي باقرتاح
جمموعة من الردود املنا�سبة
باالعتماد على الذكاء اال�صطناعي،
والتي ميكن اختيار واحدة منها
بنقرة واحدة.
ومل تقم غوغل ب�إتاحة امليزة
للجميع حاليا ،حيث جتري
جتربتها يف خمترباتها ،وهو ما
يعني �أن موعد �إطالقها الر�سمي
قريب للغاية.
وتتمثل الوظائف الأخرى لـ
"� "replyإىل جانب الرد على
الر�سائل ،يف "و�ضع عدم الإزعاج"،
وهو ما يعني �أنه عندما تكون ب�صدد
قيادة �سيارة ف�إن امليزة اجلديدة
�ستقوم �إما بالرد �أو حتويل الهاتف
�إىل "الو�ضع ال�صامت" و�إخبار
الطرف الآخر ب�أنك غري قادر على
�إجراء حمادثة يف الوقت الراهن.
كما �أن امليزة �ستقوم مب�سح
جميع الر�سائل الواردة والرد على
العاجلة منها حتى و�إن كان الهاتف
�صامتا.

كال على حده كما ميكنكم الغاء تلك
اخلا�صية من اعدادات النظام .
عمر البطارية :
على عك�س  Lollipopفيوجد وظيفة
جديدة ا�ضيفت بنظام Android M
الطالة عمر تعرف با�سم  Dozeوتعمل
باال�ست�شعار للك�شف عن ن�شاط اجلهاز
اذا كان يف و�ضع اال�ستخدام ام ال
خا�صية ا�ست�شعار الب�صمة :
يف نظام  Android Mخا�صية
الب�صمة يف هذا الإ�صدار وذلك بتوحيد
معيار قيا�سي للب�صمة ،حيث كانت يف
املا�ضي تتغري من برنامج اىل �أخر
مبعاجلة خمتلفة ،االن �أن توحيد
معيار الب�صمة يف الأندوريد �أم هو
خطوة كبرية قدمتها جوجل يف هذا
الإ�صدار من الأندوريد.
خا�صية الدفع امل�سبق من جوجل
: Android Pay
حماية و�رسية تامة لبيانات

ح�ساباتك تقدمها جوجل يف هذا
الإ�صدار من  ، Android Mفالأن
ميكنك ابتكار عدد ظاهري من الأرقام
لكل عملية دفع ،كبديل لتخزين �أرقام
ح�ساباتك يف جوجل  ،Payو �ستجد �أن
جوجل ا�ستطاعة التفوق على �أبل باي
يف توفري احلماية وال�رسية للعمالء.
ميزة  USBيف Android M
قدمت جوجل ت�صميم قيا�سي جديد
للـ  USBيف الأندوريد Android M
 ،والتي �أطلق عليها ،USB Type-C
وهي ت�سمح لك ب�ستخدام الو�صلة من
كال اجلانبني
والكثري من املميزات االخرى
التي جتعل من االندوريد Android
 Mيتفوق يف على نظريه الأندوريد
 ، Lollipopوالتي عالج بها الكثري
من امل�شكالت التي ظهرت يف الأخري
لتقدم جوجل من�صة جديدة مميزة
للم�ستخدمني.

 1Passwordتطبيق لعدم الإخرتاق

من االف�ضل Android M

ام  Lollipopاليك ال�سبب

عقد يف امل�ؤمتر االخري جلوجل
مقارنة بني اثنني من انظمة الت�شغيل
"  "Lollipop- Android Mوذالك
لكي يتم التعرف على اهم مميزات
وعيوب كال النظامني ,وكانت
النتائج تبني تفوق Android M
ولتعرف اال�سباب تابع املو�ضوع .
�ضبط التطبيقات :
تفوق بها  Android Mولذالك
ملعاجلته م�شكلة ظبط التطبيقات
قبل حتميلها على جوالك من املتجر
املوجوده يف  Lollipopوحل
 Android Mامل�شكلة عرب �إدارة App
 Permissionsللتطبيقات ،وذالك
عن طريق ت�أكيد لظوابط التطبيقات

ك�شفت �رشكة "ريلو" الأمريكية عن
�إ�صدار جديد من كامرياتها الذكية
"ريلو  ،"360والتي متيزت بدعم �أكرب
ملن�صات الهواتف الذكية ،وا�ستخدام
�أو�سع ملزايا الذكاء اال�صطناعي،
يف حني �أكدت ال�رشكة �أنه �سيمكن
للم�ستخدمني حتميل التحديثات
اجلديدة على الإ�صدارات ال�سابقة
من الكامريا .ويعترب الدخول لعامل
"�أندرويد" من �أهم التحديثات الربجمية
التي رافقت الإ�صدار اجلديد من
الكامريا ،حيث كانت الكامريا "ريلو
 "360تدعم �أجهزة الآيفون والآيباد
فقط ،دون �أي دعم ملن�صات الت�شغيل
الأخرى ،حيث �أ�صبح تطبيق ""rylo
متوافر ًا حالي ًا مبيزاته كاملة على
متجر "جوجل بالي �ستور".
ومتتلك الكامريا "ريلو" قدرة مذهلة
يف الت�صوير؛ �إذ لن يحتاج امل�ستخدم
خربة م�سبقة يف الت�صوير ،حيث
�ستلتقط الكامريا حميط امل�ستخدم
بدقة واحرتافية كاملة ،بغ�ض النظر
عن حركة امل�ستخدم وو�ضع الكامريا.
كما �سيمكن للم�ستخدم ن�رش الفيديو
بالزاوية ودرجة الت�صوير التي
يف�ضلها ،واختيار ال�صور من الفيديو
بدقة عالية ون�رشها ب�شكل منف�صل ،يف
حني وفرت ال�رشكة العديد من مزايا
العد�سات االحرتافية ،التي �سيمكن
�إ�ضافتها �إىل املواد امل�صورة من خالل
تطبيق الكامريا على الهواتف الذكية.

كما �سيمكن للم�ستخدم �أن ي�صور من
خالل التطبيق لقطات فيديو بزوايا
خمتلفة ،تبدو بعد ت�صويرها ك�أنها
ُ�صورت على حامل ثالثي ،حيث �سيمكن
للم�ستخدم �أن يختار من خالل التطبيق
زاوية الت�صوير ،و�ستقوم الكامريا
بعزلها يف لقطة احرتافية مذهلة ،يف
حني �سيمكن للم�ستخدم �أن يحدد هدف ًا
للكامريا ميكن لها �أن تتبعه خالل
الت�صوير ،وهي من امليزات االحرتافية
الهامة يف الت�صوير الريا�ضي.
ويتميز الإ�صدار اجلديد من الكامريا
بزاوية �أكرب ،حيث �ستمتلك عد�ستا
الكامريا قدرة الت�صوير بزاوية
 208درجات ،بدقة ت�صوير فائقة
الدقة  ،4Kمع قدرة امل�ستخدم على
الت�صوير ب�أكرث من دقة ،والتعديل
عليها من خالل التطبيق وم�شاركتها
على مواقع التوا�صل� ،أو �إر�سالها �إىل
�إحدى اخلدمات ال�سحابية ،و�إجراء
التعديالت االحرتافية على املادة ،يف
برامج حترير الفيديو املتخ�ص�صة.
ووفق ًا ملا �أعلنته �رشكة "ريلو" يف
موقعها الر�سمي على �شبكة الإنرتنت،
ف�إن الإ�صدار اجلديد من الكامريا
�سي�أتي مع عر�ض جماين ،يت�ضمن
ملحقات احرتافية للكامريا ،حيث
�ست�أتي الكامريا مع ع�صا �سيلفي،
وم�سند تثبيت على الدراجات،
وو�سائل النقل املختلفة ،كما �سيمكن
تثبيت هذه القاعدة على اخلوذة التي
يرتديها الريا�ضيون لت�صوير �أحداثهم
اليومية.
ي�شار �إىل �أن الكامريا متوافرة حالي ًا
للبيع املبا�رش ب�سعر  499دوالر ًا
�أمريكي ًا� ،شامل للعر�ض املجاين الذي
�سيت�ضمن ملحقات احرتافية خا�صة
بالكامريا.

ً
�ساعي بريد طائر ينقل الر�سائل مبو�سكو تفاديا لزحام املرور

�أ�شار تقرير �صادر عن ُعمدة وحكومة مو�سكو
�إىل �أن ال�سلطات تخترب طائرات جديدة بدون
طيار �صنعتها م�ؤ�س�سة "تكنوبولي�س" الرو�سية
ال�ستخدامها يف تو�صيل الب�ضائع ال�صغرية
والربيد العاجل.
و�أ�شار موقع "رو�سيا اليوم" ،الأربعاء،
�إىل �أن الربنامج اجلديد �سي�سمح با�ستخدام
الطائرات ب�شكل م�ستقلّ يف امل�ستقبل القريب،
حيث �ستُربمج خ�صي�ص ًا وتوجه ب�أجهزة املالحة عرب الأقمار اال�صطناعية لتحديد
م�ساراتها العملية .وبح�سب التقرير ،من املفرت�ض �أن تُ �ستخدم الطائرات يف
املن�ش�آت ال�صناعية وامل�ستودعات واملخازن الكبرية التي حتتاج جللب و�إر�سال
املواد بال�رسعة الق�صوى ،ما يجعلها جمدية و�أكرث فعالية يف مدينة مزدحمة
مثل مو�سكو .وقال مدير ق�سم العلوم وال�سيا�سة ال�صناعية يف حكومة مدينة
مو�سكو� ،ألك�سي فور�سني" :ت�ستطيع الدرونات احلديثة ت�سليم طرود وب�ضائع
خمتلفة ي�صل وزنها �إىل  3كيلوغرامات"ُ .يذكر �أن التحكّ م مب�سارات هذه الطائرات
�سيتم عرب برامج خا�صة عن طريق الكمبيوترات اللوحية �أو الهواتف الذكية.

بطاريات الهواتف الذكية بوابات جت�س�س للقرا�صنة
نبهت درا�سة تقنية �أمنية حديثة،
�إىل �أن بطارية الهاتف الذكي ت�ستطيع
ك�شف كل ما كتبه امل�ستخدم �أو قر�أه
على اجلهاز ،الأمر الذي يثري املخاوف
ب�ش�أن خ�صو�صية امل�ستخدمني.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،ف�إن الدرا�سة التي ك�شفت
الثغرة �ستعر�ض يف يوليو املقبل بندوة لتعزيز تقنيات اخل�صو�صية يف مدينة
بر�شلونة الإ�سبانية.
و�أجرى باحثون من جامعة تك�سا�س جتربة عملية ،فو�ضعوا مراقبا �صوتيا يف
بطارية هاتف ذكي ثم ر�صدوا تدفق الطاقة �أثناء الكتابة.
وعقب ذلك ،ا�ستخدم الباحثون خا�صية من تقنية الذكاء ال�صناعي ت�ستطيع
متييز املفتاح الذي جرى ال�ضغط عليه ،ومن خالل جتميع احلروف ،يت�ضح ما
قام امل�ستخدم بكتابته.
وتكمن خطورة هذه احليلة يف كونها قادرة على ك�شف كلمات املرور وتعري�ض
امل�ستخدمني خلطر القر�صنة ،ف�ضال عن ك�شف �أمور خا�صة مثل �آخر مرة قاموا
فيها بفتح الكامريا وموعد �إجراء املكاملات الهاتفية.
ويحتاج القرا�صنة �إىل عدة �أمور حتى يتمكنوا من القيام بهذه العملية� ،إذ
يتعني �أن يكون الهاتف الذكي يف حالة ا�ستخدام ومف�صوال عن ال�شاحن.
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح
ِ
ثقة الطفل ِ
وبحبك له.
بك
� .6إح�سا�سه باالنف�صال
نف�سيا عن الأبوين:
ًّ
ويرجع ذلك نتيجة لوجوده
لفرتات طويلة خارج البيت
يف املدر�سة �أو النادي� ،أو
لع�صبيتك يف التعامل معه،
�أو الهتمامك باملولود اجلديد
ِ
لعقابك له مبنعه
ال�صغري� ،أو
من لعبته املف�ضلة ،فكل
هذه الظروف ت�ؤدي �إىل خلق
�أحا�سي�س �سلبية لدى الطفل.

لعل ال�شكوى من مترد
الأبناء � ًّأيا كان عمرهم وعدم
ميلهم لال�ستجابة للتوجيهات
متقدما
مركزا
والأوامر حتتل
ً
ً
على قائمة املوا�ضيع التي
يتم تداولها يف اجلل�سات
الن�سائية ،وانت�شار الأمر بهذه
ال�صورة على اختالف �شخ�صيات
الأمهات و�أ�ساليبهن الرتبوية
جميعا نت�ساءل� ،أين
يجعلنا
ً
اخلط�أ؟ ملاذا ال يطيع ابني
�أوامري وي�ستجيب لن�صائحي
ِ
معك
من �أول مرة؟ �سن�ستعر�ض
فيما يلي الأ�سباب الأ�سا�سية من
منظور الأطفال ،والتي تدفعهم
لعدم اال�ستجابة لتوجيهات
الآباء والأمهات.
 .1اختالف الأولويات:

فالطفل ال ميكنه تقدير �أهمية
اال�ستحمام الذي �سحبتيه من
لعبه من �أجله ،فبالن�سبة
له اللعب �أوىل و�أهم ،وهذه
حقيقة بالفعل ،فاللعب هو
ال�سبيل الذي يبني به الطفل
مهاراته و�شخ�صيته.
 .2اتباع �أ�سلوب ال�رصاخ
والتهديد:
انطباعا للطفل
فهذا يعطي
ً
ب�أنك غري جادة يف طلبك حتى
تقومي بال�رصاخ والتهديد،
وحتى تقومي بذلك �سيحاول
ا�ستقطاع مزيد من الوقت
للقيام مبا كان يقوم به.
� .3إجباره على االنتقال من
ن�شاط لآخر:

مطبخ �أ�رستي مكرونة جنر�سكو يف الفرن
املقادير

½ دجاجة م�سلوقة
�أو م�شوية خملية من
العظم ،ومقطعة قطع
�صغرية
� 3أكواب كرمية
كوب من احلليب
 2ف�ص ثوم مب�شور
 3مالعق كبرية زبد
½ كوب جنب بارميزان  ½ +كوب لري�ش على وجه القالب
 2ملعقة كبرية بقدون�س مفروم
ملح وفلفل وجوزة الطيب
مكعب مرق دجاج
( 400جم) مكرونة م�سلوقة
الطريقة
�سخني الكرمية واحلليب يف وعاء ،ثم �أ�ضيفي مكعب املرقة
والثوم واجلنب وامللح والفلفل وجوزة الطيب.
ارفعي الكرمية عن النار مع بدء غليانها ،ثم �أ�ضيفي الزبد
تدريج ًّيا ،ملعقة ملعقة مع التقليب.
�أ�ضيفي قطع الدجاج �إىل الكرمية وقلبيها كي تت�شبع بالكرمية،
ثم �أ�ضيفي البقدون�س املفروم ثم املكرونة.
�صبي املكرونة يف قالب الفرن ،ثم انرثي اجلنب املب�شور فوق
الوجه.
�ضعيها يف فرن متو�سط احلرارة ،حتى ت�أخذ اللون الذهبي.

ٍ
ن�شاط ما
فعند انتزاعه من
ِ
عليك �أن
أمرا ،يجب
ليلبي � ً
ِ
تظهري اهتمامك مبا يقوم به
كافيا
�أولاً  ،و�أن تعطيه وق ًتا
ً
ليتمكن من االنتقال لتلبية
متاما كما حتتاجني
طلبك،
ً
�أنت وق ًتا للتحول عن �شا�شة
ِ
منك هو
تليفونك عندما يطلب
طلبا.
ً
 .4طبيعته الف�سيولوجية:
الق�رشة اخلارجية للمخ
عند الطفل مازالت يف طور
النمو والتطور ،فهو يحتاج
ف�سيولوجيا لربهة من الوقت
ًّ
لالنتقال مما يقوم به �إىل تلبية
ما ترغبني � ِ
أنت �أن يقوم به،
متاما.
وهذه عملية طبيعية
ً
ب�أنه

يلبي

� .5شعوره
رغباتك:
أحيانا ي�شعر الطفل ب� ِ
أنك ال
�
ً
ت�ستمعني له ،فقط تدفعينه
لتلبية رغباتك ،فال ميكن �أن
مطيعا طاعة
جنعل الطفل
ً
نف�سيا �أو
عمياء �إال ب�إيذائه
ًّ
ج�سديا ،علينا �أن جنعل الطفل
ًّ
يتعاون ويرغب وي�ستجيب،
دوما يف حتقيق ذلك
وي�ساعدك
ً

 .7ي�أ�سه من عالقته ِ
بك:
الطبيعي �أن ي�شعر الطفل
ِ
منك بالرعاية والتوجيه،
ف�إذا فقد ذلك الإح�سا�س ،انتقل
�إىل حالة من ال�رصاع امل�ستمر
ِ
معك لإثبات القوة وال�سيطرة،
وهذه عالمة قوية على �رضورة
حت�سني عالقتك بطفلك.
 .8عدم حتمله لل�ضغط
الواقع عليه:
�أطفالنا ما هم �إال ب�رش مثلنا،
فال�ضغط عليه يولد االنفجار
كما لدى الكبار ،فكلما �شعر
الطفل قوي الإرادة ب�ضغطك
عليه لتلبية �أوامرك� ،سيقابلك
بالرف�ض وال�صدود.

ميكن �أن يتم ذلك عن طريق
اتباع ثالثة حماور �أ�سا�سية:

القواعد

ت�أ�سي�س
.1
والعواقب:
�ضعي قواعد عائلية باالتفاق
مع زوجك.
ا�رشحي هذه القواعد
با�ستفا�ضة وبهدوء لأطفالك.
ال تناق�شي �أكرث من
قاعدتني �أو ثالثة للطفل يف كل
مرة ،وقواعد الأمان وال�سالمة
على ر�أ�س القائمة بالطبع.
دعي الطفل يتعلم من

العواقب ال�سيئة للت�رصفات
اخلاطئة ،ولكن حتت رقابتك
الل�صيقة ،فال ت�سمحي له مبا
يهدد �سالمته ،ك�أن يجري
باملق�ص مثلاً � ،أو ي�أكل اخل�رض
غري املغ�سولة.
وحا�سما
ا
فوري
عقابا
طبقي
ً
ً
ًّ
عند قيامه مبخالفة القواعد،
فيمكنك مثلاً �سحب �ألوان الطفل
منه عند قيامه بالر�سم على
احلائط� ،أو �إلزامه بتنظيف ما
فورا.
قام به
ً
 .2اجعلي طفلك ي�ستمع
� ِ
إليك:
االت�صال
على
احر�صي
�رضوري
فهو
الب�رصي،
جدا عند �إلقاء التعليمات
ًّ
والن�صائح.
�شجعي ت�رصفاته احل�سنة،
�سمحت
كلما
وامدحيها
الفر�صة.
حددي �أوامر ق�صرية وا�ضحة
له ،وال تلجئي لأ�سلوب اخلطب
واملحا�رضات الطويلة.
ِ
تعاطفك وحنانك
�أظهري
عند بكائه ،بدلاً من ثورتك
وغ�ضبك عليه.
 .3للتعامل مع املراهق
اجلرئ:
ناق�شي القواعد التي ترغبني
يف اتباعه لها بالتف�صيل.
ِ
نف�سك قدوة
اجعلي من
يحتذى به ،واتبعي قوانني
أي�ضا.
املنزل �أنت � ً
اتركيه يواجه عواقب
ت�رصفاته مع ت�أمني �سالمته
ال�شخ�صية بالطبع.
ت�أكدي من ح�صوله على
احتياجات ج�سمه املتزايدة
من النوم والطعام يف هذه
الفرتة.

ن�صائح حت�سن �صحتك وب�شرتك
حافظي على ب�رشتك من
احلبوب والتجاعيد والبقع
مبجموعة ن�صايح �سهلة
وب�سيطة ،يف حالة االلتزام
بها ملدة �أ�سبوع هتالحظي
فرق يف ن�ضارة ونقاء
ب�رشتك ب�شكل كبري!
 /1انتبهي �إىل غذائك
�صحيا
غذاء
وتناويل
ً
ً
متوازنا .وال تهملي وجبة
ً
الإفطار
/2تناويل الكثري من املاء
مبا ال يقل عن � 8أكواب
يوميا.
ً
/3تناويل الكثري من
والفواكه.
اخل�رضاوات

( ا قر �أ ي
أي�ضا16 :
� ً
من
نوع
ا لأ طعمة
فظ
يحا
على نقاء
ب�رشتك)

/4قللي من
الدهون وال�سكريات
 /5قللي من املواد
احلافظة والأطعمة املعلبة
وامل�رشوبات الغازية.
 /6تناويل امل�شويات
واحلبوب الكاملة وابتعدي

عن الن�شويات املكررة
 /7ابتعدي عن اللحوم
امل�صنعة ومرقة الدجاج
وا�ستعي�ضي عنها بالبدائل
الطبيعية امل�صنعة يف
املنزل.

6

اخلمي�س 2018 /7 /12

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()180

مرحبا ب�سالم ال�شجعان

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

حممدعلي حميدة

ال �شك �أن ال�سالم هو ال�رشط الأ�سا�س لإ�ستمرارية احلياة
الب�رشية وتطورها .وركيزة مهم ٌة ت�ستند عليها حياة
ال�شعوب .لأن احلرب نقي�ض ال�سالم ،ثمارها مرة تدمي
القلوب ،وت�شعل الفنت ،وتنهي حياة الأبرياء ،وتت�سبب
يف ن�رش الأحزان وتعميمها .بعك�س ال�سالم التي جتنب
ال�شعوب احلروب ،وجتعلها �آمنة م�ستقرة يف �أوطانها.
بالطبع ال�سالم احلقيقي اليعني الإ�ست�سالم ،بل هوخطوة
جريئة وقرار �شجاع �أكرث اختبارا و�أهمية من قرار احلرب.
وخيارا مف�ضال لقيادة حكيمة ت�سعى لتجنيب ال�شعوب ويالت
احلروب والدمار ،والإنتقال بها اىل بر الأمان والإ�ستقرار.
حلقن الدماء و�إنهاء العداء والتقاتل .ما يوفر لل�شعوب
فر�صا للتطور والنماء ،والتقدم نحو �أفاق مب�رشة بالرخاء
والإزدهار والتطور .وتف ّرغ طاقتها للخري والإعمار .بدل �أن
توجه طاقاتها الثمينة للت�سليلح واحلروب والقتل والدمار.
لأن ال�سالم هو الطريق املثايل للتعامل مع النزاعات وحلها
ب�شكل مالئم ويتنا�سب مع املبادىء والقيم للأفراد والدول.
كان ال�شعب الإرتري ومنذ �أن بد�أ حراكه الوطني من
�أجل احلرية وتقرير امل�صري� ،سواء يف مرحلة الن�ضال
ال�سلمي� ،أو مرحلة انتقاله للكفاح امل�سلح الذي �إ�ضطر
خلو�ضه بعد �أن �سدت امامه طرق احللول ال�سلمية .كان
الهدف من حراكه حتقيق ال�سالم بالو�سائل القانونية ،او
مواجهة العدوان باللغة التي يفهمها العدو .وبالتايل ف�إن
الت�ضحيات الغالية التي بذلها �سلما وحربا كانت تهدف �إىل
�إر�ساء دعائم ال�سالم ،وح�سن اجلوار ،والإ�ستقرار ،والتطور
ال�شامل .وانطالقا من هذه القيم النبيلة التي حملها عملت
الثورة الإرترية على توثيق عالقاتها مع احلراك التحرري
لل�شعوب الإثيوبية والتعاون للق�ضاء على العدو امل�شرتك
الذي يقف عائقا يف طريق ال�سالم و تطوير التعاون بني
�شعوب املنطقة خا�صة ال�شعبني الإرتري والإثيوبي .حتى
حتقق الن�رص و�إزيلت الغمة عن كاهل ال�شعبني يف عام
1991م�. .أكد ال�شعب الإرتري مت�سكه بقيمه الثورية النبيلة،
املتمثلة بالنظرة الثاقبة للم�ستقبل وتنا�سي املا�ضي امل�ؤمل
والدمار الذي حلق باحلياة يف �إرتريا نتيجة عدوان الأنظمة
الإثيوبية املتعاقبة ،ومل يقع رهينة املرارات والأحقاد.
�سعيا منه لتحقيق التعاون والوئام بني ال�شعبني .بروح
الت�سامح هذه مت طي تلك ال�صفحة املظلمة من التاريخ،
وجتلى الوجه امل�رشق للتعاون بني �شعبي البلدين يف كل
املجاالت اقت�صاديا واجتماعيا ،و�سيا�سيا وامنيا .فكان
البلدان امنوذجا تتطلع ال�شعوب للإحتذاء به ،ومثاال م�رشفا
للقارة الإفريقية.
الإنتكا�سة التي �أعادت عقارب ال�ساعة للوراء
للأ�سف مل تدم تلك العالقات املدعومة من ال�شعبني
لفرتة طويلة ،ووقعت الإنتكا�سة وعودة البلدين اىل لغة
احلرب والإقتتال ،حيث دخلت الدولتان يف �صدام مرير منذ
العام  ،1998بذريعة نزاع حدودي .توا�صلت تلك احلرب
حتى  ،2000وت�سببت يف �إزهاق �أرواح ع�رشات الآالف من
اجلانبني ،و�آالف اجلرحى والأ�رسى وامل�رشدين .حتى مت يف
يونيو  2000توقيع اتفاق اجلزائر لوقف الأعمال العدائية
و�إحالة النزاع �إىل التحكيم و�أن�شئت مفو�ضية لرت�سيم احلدود
بني الطرفني  ،يكون قرارها نهائي وملزم للجانبني .والتي
�أ�صدرت قرارها يف العام 2002م حلل النزاع احلدودي بني
البلدين .غري �أن �إثيوبيا رف�ضت حكم املفو�ضية الدولية،
وقررت عدم تنفيذ احلكم وبالتايل موا�صلة �إحتاللها
لأرا�ضي �سيادية لإرتريا .لتتعقد الق�ضية ،وتتوا�صل الأزمة
والتوتر بني البلدين .وفر�ضت حالة الال حرب والال�سلم
على ال�شعبني .وكانت تدخالت الدول الأ�ستعمارية الكربى
و�سعيها للنيل من عزمية ال�شعب الإرتري واركاعه مبثابة
�صب الزيت على النار .حيث توالت قرارات احلظر والعقوبات
�ضد ال�شعب الإرتري ،حتت خمتلف الذرائع .مل يكن �أمام
ال�شعب الإرتري �أي خيار �سوى ال�صمود والت�صدي لكل تلك
امل�ؤامرات ،بتعزيز وحدته ومتا�سكه ،وف�ضح الظلم و�سيا�سة
الكيل مبكيالني التي تنتهجها دول الهيمنة العاملية .ومبا
�أن هذا ال�رصاع امتد حلوايل  20عاما ف�إن ا�رضاره مل تقت�رص
فقط على �شعبي �إرتريا واثيوبيا بل لفحت � ْأل�سِ نة لهبه عموم

املنطقة� .إال �أن امل�ؤامرات مل حتقق �أهدافها ،التي حتطمت
يف �صخرة ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب الإرتري .وكان �شعبي
البلدين هما ال�ضحية لهذه احلرب و�أجواء �إنعدام ال�سالم.
ال�سالم الهدف الأ�سمى لل�شعوب
بعد هذا التاريخ الطويل من الدمار ،تراجعت القوى
املعادية� ،أمام ا�رصارال�شعب الإرتري ،وكذلك ال�شعب
الإثيوبي ،وتطلعه لل�سالم والإ�ستقرار ،وبالتايل حان الوقت
ً
وا�ضحا
وانتهت اللعبة ،وبات اختيار ال�شعوب لل�سالم
وبال بديل �آخر .وكانت �أ�صوات ونداءات ال�شعوب الداعية
لل�سالم ،هي مايدفع هذه التطورات احلا�صلة الآن �إىل الأمام.
لينطلق ال�شجعان ا�ستجابة لنداء ال�شعوب وتطلعاتها نحو
ال�سالم ،و�ضمان حياة هادئة لل�شعوب ب�إعتباره الواجب
املقد�س لكل دولة ،وتعبريا �صادقا ل�شعب البلدين ،ا�ستنادا
اىل املبادئ الأ�سا�سية للقانون الدويل الواردة يف ميثاق الأمم
املتحدة .التي جاءت اي�ضا تعبريا عن رغبة جميع ال�شعوب
و�أمانيها يف حمو احلرب من حياة اجلن�س الب�رشي .وانطالقا
من قناعتها ب�أن احلياة دون حرب هي مبثابة ال�شرط الأ�سا�سي
للرفاهية والتنمية.
ً
واخريا ظهرت من هذا العام بوادر انفراج للأزمة بعد �أن

�أعلن االئتالف احلاكم يف �إثيوبيا موافقته على تنفيذ اتفاقية
اجلزائر .وعرب رئي�س الوزراء الإثيوبي عن رغبته يف اعادة
العالقات مع ارتريا اىل �سابق عهدها.
لتعلن ارتريا ترحيبها باملوقف الإيجابي لتحقيق
ال�سالم ،وتوجه الوفد الإرتري عايل امل�ستوى اىل �أدي�س
�أبابا ،ليكت�شف اجلميع م�شاعر احلب وال�سالم الكامنة لدى
ال�شعبني� ،أكدتها مظاهر حفاوة الإ�ستقبال ،للوفد الإرتري.
بعدها ويف فرتة ع�رشة �أيام تقريبا ا�ستعد البلدان لعقد
لقاء قمة بني فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ،ورئي�س
الوزراء الإثيوبي الدكتور �آبي �أحمد ،حللحلة امللفات
اخلالفية بني البلدين و�أبرزها ملف احلدود الذي �أ�شعل فتيل
احلرب.
كانت ا�سمرا يوم الأحد الثامن من يوليو اجلاري على
موعد لإ�ستقبال رئي�س الوزراء الإثيوبي �آبي �أحمد� ،إىل �أ�سمرا،
فخرجت اجلموع الغفرية من �سكان �أ�سمرا للرتحيب ب�آبي،
الذي ا�ستقبله فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ،بحرارة لدى
و�صوله �إىل مطار �أ�سمرا ،وا�صطفت اجلماهري على جانبي
الطريق على طول الطريق من املطار وحتى مقر ال�ضيافة.
كما رفرفت �أعالم �إثيوبيا على امتداد �شوارع �أ�سمرا� ،إىل جابب

الأعالم الإرترية .لتنتع�ش الآمال بو�ضع حد للحرب الطويلة
بني البلدين ،وعودة عالقات البلدين اىل �سابق عهدها.
زيارة ناجحة
توجت الزيارة ب�إ�صدار بيان م�شرتك لل�سالم وال�صداقة
بني ارتريا واثيوبيا .الذي عرب عن رغبة قيادة البلدين،
ً
وو�ضعا يف االعتبار
التي تتماهى مع تطلعات و�أمال ال�شعب،
للعالقات التي جتمع بني ال�شعبني والتي ت�شمل اجلغرافيا
والتاريخ والثقافة واللغة والدين امل�شرتك وامل�صالح
امل�شرتكة بينهما .والتذكري ب�أن الفر�ص التي كانت مواتية
لل�شعبني من اجل ت�أ�سي�س م�ستقبل زاهر وم�رشق مبني على
الإرث امل�شرتك قد �أهدرت خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية.
ً
إنطالقا من �أن كال ال�شعبني قررا طي مرحلة كانت مليئة
و�
بالآثار ال�سلبية يف منطقة القرن الأفريقي ،والتي دفعا فيها
ت�ضحيات كبرية ،ومن �أجل �إ�ستعادة تلك الفر�ص مرة �أخرى،
و�إ�ستبدالها بفر�ص �أخرى ذهبية.
تو�صلت كال من احلكومتني الإثيوبية والإرترية �إىل
�إ�صدار البيان التايل والذي يعك�س رغبة و�آماين ال�شعبني:
�	.1إنهاء حالة احلرب بني �إثيوبيا و�إرتريا .وفتح
�صفحة جديدة من ال�سالم وال�صداقة.
�ستعمل احلكومتان على ال�رشوع يف تطبيع
.2
التعاون ال�سيا�سي والإقت�صادي والإجتماعي والثقايف والأمني
مبا يخدم و يدفع لالمام مب�صالح ال�شعبني.
ت�رشع الدولتان يف العالقات التجارية
.3
واملوا�صالت واالت�صاالت بينهما  ،و �إ�ستئناف العالقات
الدبلوما�سية والأن�شطة املتعلقة بها.
العمل على تنفيذ قرار مفو�ضية احلدود الإرترية
.4
– الإثيوبية.
�ستعمل الدولتان ً
معا من اجل �ضمان �إحالل
.5
ال�سالم والتنمية والتعاون الإقليمي.
و يف هذه ال�سانحة التاريخية �،إذ تعرب كال احلكومتني
عن �شكرهما لكافة �أ�صدقاء �إرتريا و�إثيوبيا و جميع حمبي
ال�سالم ،تنا�شدانهما على تعزيز �صداقتهما ودعمهما.
وبالفعل بد�أت خدمات الإت�صاالت بني �إرتريا و�إثيوبيا،
كما �ستبد�أ يوم الأربعاء الثامن ع�رشمن يوليو اجلاري .بعد
انقطاع دام ع�رشين �سنة� .إنها �إنطالقة مب�رشة ،واىل �أالمام
نحو م�ستقبل زاهر و التقدم يف درب النماء والتطور.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

مرا�سم تخريج الدفعة العا�شرة لكلية العلوم ال�صحية با�سمرا

تقرير� /سليمان حممد �سعد
التخرج نهاية امل�شوار التعليمي حام ًال
معه ملخ�ص كل التجارب والذكريات
والعلم الذي مت �أخذه يف هذه ال�سنوات،
والبع�ض يحزن عند التخرج لأنه يودع
�أجمل ال�سنوات والبع�ض يفرح لي�ستقبل
�سنوات �أف�ضل من التي ذهبت .تتعاىل
الأ�صوات ومتتزج العبارات ،وتتحرك
ّ
لتخط كلمات ولتبقى يف القلب
الأنامل
ذكريات.
التخرج من �أجمل و اروع اللحظات
التي ن�شعر فيها بال�سعادة الكبرية
والتي ال ميكن �أن تو�صف بالكلمات
و اجلمل ،حيث �أنه ومن خالل هذه
اللحظات ال�سعيدة ن�سعد ب�أن يقوم
الأ�شخا�ص مب�شاركتنا بها ،وذلك من
خالل الكلمات �أو االحتفاالت التي ميكن
�أن نقوم باالهتمام بها ،و التخرج من
�أجمل اللحظات و ذلك من خالل م�شاركة
الأ�شخا�ص من حولنا ،وميكن �أن ن�سعد يف
احل�صول على الأوقات التي ي�شاركنا فيها
الأ�شخا�ص معنا ،و التعبري عن امل�شاعر
املميزة و الرائعة ،و التي ت�شري اىل
بدء �صفحة جديدة من حياتنا ،لنبد�أ يف
امل�ستقبل يف حياة جديدة،
جرت مرا�سم تخريج الدفعة العا�رشة
من خريجي كلية العلوم ال�صحية ب�أ�سمرا
يف العا�رش من يوليو اجلاري ،وبد�أت
�أجواء املنا�سبة منذ �ساعات ال�صباح
الأوىل ،حيث توافد العديد من خريجي
الكلية �إىل حرم جامعة �أ�سمرا مع �أولياء
�أمورهم وذويهم� ،إنتظار ًا للبدء مبرا�سم
تخرجهم لهذا العام ،و�سط م�شاعر
متناغمة من الفرحة والبهجة للخريجني
و�أولياء �أمورهم على و�صولهم لهذه
املرحلة الهامة من حياتهم ،وتزامن ًا مع
الأحداث وامل�ؤ�رشات الإيجابية لل�سالم
والإخاء بني ال�شعبني الإرتري والإثيوبي
والذي حتقق بف�ضل �صمود وب�سالة ال�شعب
الإرتري وبالأحرى ال�شباب الذي ينب�ض
بكل حب ووالء ووفاء لهذا الوطن.

اخلريجة/افراح عبده

ويف متام ال�ساعة الثامنة �صباح ًا،
ح�رض �ضيوف ال�رشف املدعوون وقاموا
ب�أخذ �أماكنهم على من�صة احلفل داخل
احلرم اجلامعي ،تتقدمهم معايل وزيرة
ال�صحة ال�سيدة� /أمينة نورح�سني نياب ًة
عن الرئي�س الفخري مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ،وكبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة ،و�أع�ضاء
املجل�س الأكادميي لكلية العلوم ال�صحية
ب�أ�سمرا ،ثم بعد ذلك تواىل اخلريجون
و�أولياء �أمورهم يف �أخذ �أماكنهم لل�رشوع
يف مرا�سم التخرج لهذا العام.

وبعد �أن مت �إفتتاح برنامج التخريج،
�ألقى املدير التنفيذي للمفو�ضية الوطنية
للتعليم العايل والبحوث ،الدكتور
هيلي حمظون كلمة رحب فيها باحل�ضور
و�ضيوف ال�رشف املدعوين ،وقدم تهانيه
للخريجني و�أولياء �أمورهم على �إجنازهم
لهذا العام ،ومنح موافقته لأع�ضاء
الكلية من �أجل منح اخلريجني الدرجات
والتقديرات التي �أحرزوها يف برامج
املاج�ستري والبكالوريو�س والدبلوم يف
خمتلف املجاالت ال�صحية.
عقب ذلك �ألقت عميدة كلية العلوم
ال�صحية ب�أ�سمرا ،الدكتورة قدي
قربيوهان�س ،كلم ًة رحبت فيها ب�ضيوف
ال�رشف واملدعوين ،و�شكرت لهم

و�أ�رسهم ،وهن�أهم مبنا�سبة الدفعة
العا�رشة على �إجنازهم للتخرج الذي
حققوه باملثابرة والعمل املتوا�صل.
وذكر ممثل اخلريجني على �أن منا�سبة
تخريج هذه الدفعة متيزت بكونها جترى
تزامن ًا مع هبوب رياح ال�سالم وال�صداقة
بني ال�شعبني الإرتري والإثيوبي مما
�أعطى املنا�سبة طابع ًا مليئ ًا بامل�ستقبل
الزاهي وامل�رشق ،منوه ًا على �أن هذه
املنا�سبة حتمل كافة الطالب اخلريجني
م�س�ؤولية �أكرب لتطبيق ما تعلموه خالل
�سنوات الدرا�سة على �أر�ض الواقع من
�أجل خدمة وطنهم و�شعبهم .و�أ�ضاف ب�أنه
لي�س هناك من معرفة �أكرب من اخلربة
املكت�سبة ،و�أنه ال قيمة للمعرفة من

املا�ضية من عمر الإ�ستقالل،
حققت �إرتريا �إجنازات ال
ي�ستهان بها يف القطاع ال�صحي
و�سجلت تغيريات �إيجابية
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�صحة
الأمهات والأطفال وخف�ض ن�سبة
الأمرا�ض املعدية مما �إنعك�س
بدوره على �إحراز نتائج فعالة
يف خف�ض وفيات الأمهات �أثناء
الوالدة ،ووفيات الأطفال،
بالإ�ضافة �إىل خف�ض ت�أثري
الأمرا�ض املعدية ب�شكل عام.
وما �أحرزته �إرتريا من تفوق
وجدارة يف حتقيق الأهداف
الإمنائية للألفية يعد خري
�شاهد على ذلك.

اخلريجة /ميلني قرب تن�سائي

الدكتورة/قدي قربيوهن�س

اخلريج�/إدري�س حممد

ح�ضورهم الكرمي ،وقدمت تهانيها لكافة
املتخرجني وذويهم يف هذا العام ،ب�إ�سم
هيئة �أع�ضاء الكلية خلريجي الدفعة
العا�رشة التي جترى فعاليتها يف �أجواء
تعمها بوادر ال�سالم والإخاء ،وذكرت
الدكتورة قدي ب�أن الكلية ومنذ عام
2009م ،خرجت حتى الآن  3596طالب ًا
يف خمتلف املجاالت ال�صحية .وبعد �أن
تطرقت �إىل تاريخ الكلية� ،أ�ضافت �إىل �أن
حفل هذا العام متيز بتخريج  18طالب ًا
بدرجة املاج�ستري .ويف ختام كلمتها،
�أكدت الدكتورة قدي على �أن احلكومة تقوم
بتغطية كل متطلبات وم�ستلزمات الكلية
من �أجل تنفيذ �أعمالها و�أداء ر�سالتها على
الوجه الأكمل ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق
والتعاون مع خمتلف م�ؤ�س�سات وزارة
ال�صحة واملفو�ضية الوطنية للتعليم
العايل والبحوث .ويف النهاية �شكرت
الدكتورة قدي كافة �أع�ضاء وزارة ال�صحة
و�أع�ضاء املعهد الوطني للتعليم العايل
والبحوث ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشكاء
امل�ساهمني وعلى ر�أ�سهم م�ؤ�س�سة فريد
هولو�س ،ومنظمة الأمم املتحدة لل�سكان،
واجلمعية الإرترية الطبية فرع �أملانيا
وغريها من اجلمعيات امل�ساهمة.
وبعد كلمة عميدة الكلية ،مت ال�رشوع
يف برنامج تخريج الدفعة العا�رشة
لهذا العام ،حيث قامت معايل وزيرة
ال�صحة ال�سيدة� /أمينة نورح�سني
مبنح امليداليات و�شهادات املاج�ستري
والبكالوريو�س والدبلوم ،من على من�صة
احلفل للطلبة اخلريجني.
تال بعد ذلك كلمة ممثل اخلريجني،
حيث رحب فيها بدوره �ضيوف ال�رشف
وخريجي هذا العام 2018م ،وذويهم

اخلريج/ت�سفاامل تولدي
دون الإن�سانية وتوفري العناية والإلتزام
املهني يف جماالتهم التي تخرجوا منها.
ويف اخلتام قدم ممثل اخلريجني �شكره
نياب ًة عن كافة اخلريجني بكل ما قدمته
لهم احلكومة من ت�سهيالت ولوازم من �أجل
بلوغهم لهذه املرحلة الهامة من حياتهم،
وتعهد ب�إ�سم اخلريجني للعمل بكل تفاين
و�إخال�ص وحمبة ملجال عملهم ،على
و�ضع كل طاقاتهم و�إمكانياتهم وخرباتهم
العلمية يف �سبيل تنمية وتطوير القطاع
ال�صحي للبالد.
ثم �ألقت معايل وزيرة ال�صحة ال�سيدة/
�أمينة نورح�سني كلمة عربت فيها عن
ترحيبها ب�ضيوف ال�رشف واحل�ضور
الكرمي ،ومهنئة يف نف�س الوقت خريجي
كلية العلوم ال�صحية ب�أ�سمرا لهذا العام،
وذويهم على بلوغهم ملرحلة التخرج بعد
فرتة من التعليم املتوا�صل واملثابرة
يف التح�صيل العلمي .كما �أهابت بدور
معلمي الكلية يف ترقية معرفة الطالب
وتو�سيع �آفاقهم لي�صلوا �إىل هذه املرحلة
من النجاح وح�صد ما بذلوه من جهد خالل
فرتة درا�ستهم .وذكرت معايل الوزيرة
ب�أن احلكومة الإرترية ،و�إعتماد ًا على
�أولوياتها الذاتية ،ومن دون �أن تتعر�ض
ل�ضغوطات خارجية ،كانت وال زالت تقوم
بتوفري اخلدمات الإجتماعية وت�سهيل
احل�صول عليها بوترية مت�سارعة ،من �أجل
�ضمان وحتقيق العدالة الإجتماعية وبناء
الوطن .و�أ�ضافت ب�أن جهود ًا بذلت وال
زالت تبذل من �أجل �أن يح�صل كل مواطن
�إرتري على اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية،
والعمل على تطوير جودة اخلدمات
الطبية يف القطاع ال�صحي كغريها من
القطاعات احليوية الأخرى .كما ذكرت
ب�أنه وخالل ال�سنوات ال�سبع والع�رشين

ويف ختام كلمتها ،نا�شدت معايل وزيرة
ال�صحة �أمينة نورح�سني اخلريجني لهذا
العام على �أن مهنة الطب تتطلب منهم
رفع م�ستواهم التعليمي والأكادميي،
والتحلي بالإبداع ،والعناية الإن�سانية
و�أخالقيات املهنة وال�صرب من �أجل
تقدمي خدمات ناجزة للمواطنني .وهن�أت
اخلريجني و�أولياء �أمورهم على هذه
املنا�سبة املليئة بال�سالم والآمال متمنية
لهم بداية م�شوار عملي موفق وناجح.
ويف ظل الأجواء البهيجة واملغمورة
بالفرحة والب�سمة الظاهرة على وجوه
اخلريجني لهذا العام� ،أجرينالقاءات مع
بع�ض من خريجي الكلية املتفوقني لهذا
العام ،حول �أهمية ومغزى تخرجهم يف
هذا اليوم الهام .وامل�شاعر التي تكتنفهم
حيال بلوغهم مرحلة التخرج.
حيث ا�شار الطالب /ادري�س حممد
الذي تخرج بدرجة املاج�ستري يف جمال
التخدير والرعاية الطبية بان الدرا�سة
كانت جيدة من حيث امل�ضمون و كانت
هناك اي�ض ًا بع�ض ال�صعوبات حيث
كان يق�ضي بع�ض االوقات يف التدري�س
ويتابع درو�سه .وذكر ب�أنه جتاوز تلك
ال�صعوبات بف�ضل الدعم وامل�ساعدة التي
قدمت له من الكلية �إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات
امل�ساهمة .وي�ضيف اخلريج ادري�س قائال
"حل�سن احلظ نحن نتخرج وبوادر ال�سالم
قد ا�رشقت و�سوف ننتهز هذه الفر�صة
خلدمة الوطن وال�شعب يف جمال الرعاية
ال�صحية بكل تفاين و�إخال�ص و�سوف ن�سد
الثغرة التي متثلت يف قلة االخ�صائني
و�أنا�شد الطالب القادمني بالرتكيز على
التخ�ص�ص الذي يفوق درجة املاج�ستري
وذلك للم�ساهمة يف تقدمي اخلدمة
املتميزة لل�شعب.
�أما اخلريجة ميلني قربتن�سائي التي
حازت على درجة البكالوريو�س للعلوم يف
التحاليل الطبية واملختربات ،واملتوجة
مبيدالية الإمتياز يف هذا املجال ،قد
عربت عن اجتهادها يف الدرا�سة حيث
كانت مت�ضي معظم االوقات يف املذاكرة
مثل الطالب االخرين باال�ضافة اىل ذلك،
�أ�شادت بدور املعلمني وا�رستها ،والذي
كان العامل امل�ساعد يف جناحها .وتوجه
الر�سالة للطالب الآتني حديث ًا بان
ي�ستغلوا اوقاتهم يف املذاكرة ويجتهدو
دون ملل للح�صول على امل�ستوى الذي
ح�صلت عليه .وت�ضيف ميلني حول خططها
امل�ستقبلية ب�أنها �سوف توا�صل الدرا�سة
حتى حت�صل على درجة املاج�ستريطاملا

اتيحت لها الفر�صة .ويف ختام حديثها
هن�أت زمالءها وزميالتها اخلريجني
والآباء والأمهات وال�شعب االرتري عام ًة
على هذه املنا�سبة.
كما عرب ال�شاب ت�سفامل تولدي،
الذي تخرج بدرجة املاج�ستري من ق�سم
احلاالت الطارئة والعناية ال�صحية عن
�سعادته بتخرجه مع زمالئه ،بالتزامن
مع حلول ال�سالم يف البالد قائ ًال " هذا
احلدث ال�سلمي يزيد حفل تخريجنا لفرح
والبهجة اكرث وب�شكل مل ي�سبق له مثيل من
قبل .وحول م�سريته الدرا�سية يف الكلية
ذكر ب�أن الدرا�سة كانت جيدة من حيث
امل�ضمون وذلك بف�ضل كفاءة املعلمني
وتوفري الدعم الالزم من احلكومة االرترية
وبع�ض �رشكائها يف هذا املجال .ونا�شد
الطالب اجلدد ب�أن يطمحوا يف املعرفة
واحل�صول على الدرجات العليا خا�صة يف
جمال ال�صحة متحلني بال�صرب والإجتهاد
لبلوغ هذا الهدف.
�أما اخلريجة �أفراح عبده التي حازت
على درجة البكالوريو�س يف جمال
ال�صيدلة فقد عربت عن فرحتها لنيل
هذا امل�ستوى والتخرج به� ،شاكرة
يف ذلك احلكومة واملجتمع على الدور
الذي يقومون به لبلوغ اق�صى درجات
العلم .وت�شيد �أي�ض ًا مبعلميها ووالديها
وزمالئها الذين لعبوا دور ًا لتتخرج
بهذا امل�ستوى امل�رشف وذلك عالوة على
اجتهادها اخلا�ص يف احلفظ واملذاكرة
امل�ستدامة .وقدمت الن�صح لأخواتها
الطالبات واملنخرطات يف هذا املجال
ب�ضمان الثقة يف النف�س وبذل اجلهد يف
القراءة واملذاكرة وبذلك �سيحققن الفوز
بالدرجات العليا من دون �شك .ويف ختام
حديثها بالتعبري عن فرحة التخريج
تفاءلت بال�سالم الذي �أبرم بني بالدنا
واثيوبيا ومتنت الدوام له الن ال�سالم
عامل هام للتطور واالزدهار.
وعلم ب�أن مرا�سم تخريج الدفعة
العا�رشة خلريجي كلية العلوم ال�صحية
ب�أ�سمرا متيز بالتفوق الأكادميي للعديد
من الطالب والطالبات يف خمتلف
املجاالت ال�صحية .وبلغ �إجمايل
اخلريجني لهذا العام  459طالب ًا ،تخرج
منهم  18بدرجة املاج�ستري ،و178
بدرجة البكالوريو�س �إ�ضافة �إىل 263
بدرجة الدبلوم يف جماالت التخدير،
العناية املركزة ،املعامل واملختربات،
طب الأ�سنان ،الطب الطبيعي ،الأ�شعة،
التمري�ض ،التوليد ،ال�صحة العقلية،
طب العيون ،ال�صيدلة بالإ�ضافة �إىل
ال�صحة العامة .وبلغت ن�سبة الإناث من
الطالبات اخلريجات لهذا العام حوايل
 46%من �إجمايل اخلريجني.
اجلدير بالذكر� ،أن كلية العلوم
ال�صحية ب�أ�سمرا ،خرجت منذ الدفعة
الأوىل يف عام 1999م وحتى يومنا هذا،
حوايل  3604طالب ًا وطالب ًة .وبهذه
املنا�سبة ال�سعيدة ،تعرب جريدة �إرتريا
احلديثة عن خال�ص تهانيها لكل خريجي
وخريجات هذا العام على منا�سبة
التخرج والذي نتمنى �أن نرى فيه ال�سالم
والأمن يرفرفان يف كل بقعة من بقاع هذا
الوطن.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

الثقايف

جتارة امل�سافات الطويلة التي ت�شمل �ساحل البحر االحمر يف �إرتريا
خالل الألفية الأوىل قبل امليالد  -الألفية الأوىل بعد امليالد
�إعداد� :أبرهام زر�أي
ترجمة :نورالدين خليفة
يتعلق �أحد اجلوانب الرئي�سية لآثار ارتريا بالتجارة
البحرية البعيدة التي ازدهرت ب�شكل خا�ص خالل الألفية
الأوىل قبل امليالد وحتى الألفية الأوىل بعد امليالد .ومتت
مناق�شة ال�سمات ال�سيا�سية والثقافية للتفاعل بني النا�س
على طول �ساحل �إرتريا و�رشكائهم التجاريني من �ساحل
البحر الأحمر الأو�سع  ،واملحيط الهندي ومنطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط على نطاق وا�سع .وقد مت التعرف على
ات�صال �ساحل البحر الأحمر الإرتري على البحر الأحمر
�إىل الدائرة الأو�سع على طول عامل البحر الأحمر واملحيط
الهندي من وجود ال�سلع التجارية يف العديد من املواقع
الأثرية على امتداد النطاق اجلغرايف املذكور � ً
آنفا .حيث
تركزت املعرفة املوجودة بني علماء الآثار امل�شاركني يف
علم الآثار يف البحر الأحمر ب�شكل �أ�سا�سي على البيانات
الأثرية من مواقع مثل بريينك وميو�س هورمو�س يف م�رص
 ،و�ساحل البحر الأحمر لإرتريا  ،و�رشق البحر الأبي�ض
املتو�سط وكذلك املواقع الأثرية يف اليمن اليوم� .إن ربط
الأدلة الأثرية املتوفرة من �ساحل البحر الأحمر لإرتريا �إىل
الدوائر الأو�سع يف املحيط الهندي ومنطقة البحر املتو�سط
 ،ي�ساعدنا بالتايل على تقدير بداية وانح�سار التجارة
البحرية مل�سافات طويلة خالل الألفية الأوىل قبل امليالد
وحتى الألفية الأوىل بعد امليالد.
ً
وغالبا ما ت�ساعد �أمناط �إنتاج وتوزيع وتداول املواد
التجارية علماء الآثار على �إعادة بناء دوائر �أو�سع للتجارة
بني �شعوب خمتلف احل�ضارات يف الع�صور القدمية .وبذلك
ي�صبح �أ�صل وتوزيع املواد مرجعا ملعاجلة هذه اجلوانب
الرئي�سية من �آثار القرن الأفريقي ال�شمايل .وت�ستك�شف
طبعة اليوم من عمود " ،الرتاث الثقايف"  ،ح�سابات
التجارة البحرية مل�سافات طويلة التي ت�شمل �ساحل البحر
الأحمر لإرتريا خالل الألفية الأوىل قبل امليالد وحتى الألفية
الأوىل .كما يتم ت�سليط ال�ضوء على طبيعة �أمناط التبادل من
حيث �إنتاج وتوزيع ال�سرياميك والأحجار الكرمية والتحف
املعدنية والأج�سام الزجاجية.
بقدر ما ن�شعر بالقلق من الع�صور القدمية يف منطقة �شمال
القرن الأفريقي  ،ف�إن �أول دليل على تداخل �ساحل البحر
الأحمر يف �إرتريا يُ عترب من �أهميته كجزء من دائرة التبادل
مع م�رص القدمية والنوبة وجنوب �شبه اجلزيرة العربية.
وت�شري امل�صادر امل�رصية القدمية �إىل فرتة طويلة من
التبادل التجاري مع �أر�ض البونت يف وقت مبكر من منت�صف
الألف الثالث �إىل منت�صف الألف الثاين قبل امليالد .كما
ت�شري الأدلة احلديثة من البيولوجيا اجلزيئية والتحليل
النظائري للبقايا العظمية املحفوظة من قردة البابون
التي مت ت�صديرها �إىل م�رص القدمية من �أر�ض بونت بقوة �إىل
موقع بونت على اجلانب الأفريقي من �ساحل البحر الأحمر
 ،والذي يت�ضمن الكثري من الوقت احلا�رض �إرتريا .عالوة
على ذلك � ،أدى الإدماج التدريجي ل�ساحل البحر الأحمر
الإرتري يف منطقة �أو�سع من التو�سع التجاري يف جنوب
البحر الأحمر �إىل ظهور جمتمعات معقدة يف �إرتريا يف �أوائل
الألفية الأوىل قبل امليالد .ويف �أواخر الألفية الأوىل قبل
امليالد � ،أدرجت هذه املجتمعات املعقدة على طول �ساحل
البحر الأحمر لإرتريا يف الدائرة الرومانية لعامل البحر
الأحمر .كما تو�سعت العالقات التجارية �إىل الألفية الأوىل
وحتى منت�صف القرن الأول للميالد مما �سمح للح�ضارات
على طول ال�ساحل ب�أن ت�صبح �رشكاء جتاريني مهمني
للإمرباطوريتني الرومانية والبيزنطية على التوايل.
ومتثل جممعات �أمفورا �أحد الأدلة الرئي�سية على
التجارة البعيدة بني �ساحل البحر الأحمر الإرتري مع
الإمرباطوريتني الرومانية والبيزنطية يف الألفية الأوىل قبل
امليالد والألفية الأوىل بعد امليالد .حيث ت�شري جممعات
�أمفورا �إىل حاويات الفخار ذات التحكم املزدوج يف العهود

اليونانية والرومانية والتي كانت ت�ستخدم لتخزين
ونقل ال�سوائل (مثل النبيذ وزيت الزيتون) وكذلك املواد
الغذائية (مثل �صل�صة ال�سمك ومنتجات التمر) .ومت �إنتاج
جتميعات �أمفورا عرب الكثري من الإمرباطورية الرومانية
من �شبه اجلزيرة الأيبريية (�إ�سبانيا والربتغال) �إىل فرن�سا
ومن �شبه اجلزيرة الإيطالية �إىل املقاطعة الرومانية يف
�شمال �أفريقيا و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط .ويتم �إعطاء
ت�صنيفات  Amphoraت�صنيفات خمتلفة من قبل علماء
الآثار املختلفة لتمثيل مراكز الإنتاج اخلا�صة بهم يف جميع
�أنحاء العامل الروماين وكذلك كرونولوجياتهم.
ويظهر ال�سجل الأثري من مدينة عدولي�س القدمية يف
�إرتريا دليال على �أمفورا النبيذ الروماين يف وقت مبكر
(يرجع �إىل �أواخر الألفية الأوىل قبل امليالد �إىل �أوائل
الألفية الأوىل بعد امليالد) بالإ�ضافة �إىل ما ي�سمى Ayla
 amphoraمن الفرتة البيزنطية (وخا�صة من القرن
الرابع �إىل ال�سابع امليالدي) .وقد و�سعت هذه الأنواع
من جممعات �أمفورا معرفتنا ب�أمناط الأمفورا والتوزيع
املحتملة عرب عامل البحر الأحمر واملحيط الهندي .وتعود
نبتة �أمفورا الرومية املبكرة املوجودة يف مدينة عدولي�س
ال�ساحلية القدمية ب�شكل رئي�سي �إىل �أ�شكال Dressel
 4-2التي يعتقد �أنها ا�ستوردت من �شبه اجلزيرة الإيطالية
ومقاطعة م�رص الرومانية (ب�شكل رئي�سي املوانئ القدمية
يف بريينك وميو�س هورمو�س) .كما مت العثور على هذه

املجموعات من �أمفورا يف عدولي�س مع �أ�شكال �أخرى من
جمموعات ال�سرياميك من �شمال �أفريقيا  ،مبا يف ذلك �أ�شكال
 sigillataالأفريقية مما ي�سمح لنا بفهم الروابط مع عامل
البحر الأحمر الأو�سع .وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الفخار

من عدولي�س والداخلية من �شمال القرن الأفريقي مت العثور
عليها يف املوانئ امل�رصية القدمية من ميو�س هورمو�س
وبرينكي .وكانت "دري�سيل � 4-2أمفورا" موجهة ب�شكل
خا�ص �إىل �ساحل البحر الأحمر يف �رشق �أفريقيا وجنوب
اجلزيرة العربية و�شبه القارة الهندية لنقل اخلمور ومت
العثور عليها يف هذه املناطق يف جتمعات كبرية .وباملثل
 ،فقد مت توثيق (�آيال �أمفورا)  Ayla amphoraالذي ميثل
الإنتاج من القرنني الرابع وال�سابع قبل امليالد على نطاق
وا�سع يف ال�سجل الآثاري ل�ساحل البحر الأحمر الإرتري.
ومن املفرت�ض �أن يكون قد مت �إنتاج  Ayla amphoraeيف
ميناء ( Aylaالعقبة) القدمي يف الأردن يف الوقت احلا�رض.
حيث مت العثور على هذه املجموعات (�أمفورا) التي يفرت�ض
�أن يكون �أ�صلها �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط �أي�ضا يف
ميو�س هورمو�س وبرينكي يف م�رص  ،عدولي�س � ،أ�ساركا
ومطرا يف �إرتريا � ،أك�سوم يف �إثيوبيا  ،ف�ضال عن ظفر يف
اليمن .وتوفر  Ayla amphoraeملحة عن التجارة
مل�سافات طويلة عرب الدائرة الأو�سع للبحر الأحمر و�رشق
البحر الأبي�ض املتو�سط واملحيط الهندي خالل الفرتات
البيزنطية .وقد ك�شفت حطام ال�سفينة القدمية يف �أ�ساركا يف
جزر دهلك عن جتمعات كبرية من جمموعة متنوعة من �أيال
�أمفورا وتزود جتارة البحر التي تنطوي على �ساحل البحر
الأحمر وعامل البحر الأبي�ض املتو�سط .وب�رصف النظر
عن ال�صالت الظاهرة مع العاملني الروماين والبيزنطي ،
ينبغي الإ�شارة �إىل �أن �ساحل البحر الأحمر يف �إرتريا كان له
عالقات جتارية مع اخلليج الفار�سي و�شبه القارة الهندية
كما ت�شري �إليها الفخاريات املكت�شفة على طول ال�ساحل.
وعلى ح�سابات مماثلة  ،اقترُ حت جتارة امل�سافات
الطويلة التي ت�شمل �ساحل �إرتريا مع البحر املتو�سط
ً
نطاقا من بقايا الأحجار الكرمية املوجودة يف
الأو�سع
مدينة عدولي�س القدمية .ومن املحتمل �أن يكون قد مت
ربط �شظايا الرخام الأبي�ض والرخام املزخرف من املدينة
ال�ساحلية بامل�صادر يف بحر �إيجه وكذلك م�رص والتي
ت�شري �إىل العالقات البيزنطية .ومع ذلك  ،يجب �أن يقال
�أن هذا التحليل البدائي يجب �أن يدعمه درا�سات جيولوجية
ومعدنية وكيميائية لفهم املدى الكامل لأمناط التوزيع
التي ت�شمل هذه املواد .عالوة على ذلك  ،حتتاج القطع
الأثرية املعدنية والأج�سام الزجاجية املوجودة على طول
ال�ساحل �إىل طرق م�شابهة لك�شف النقاب عن نطاق التجارة
البعيدة التي تربط ال�ساحل الإرتري بعوامل البحر الأحمر
واملحيط الهندي والبحر الأبي�ض املتو�سط الأو�سع بحلول
الألفية الأوىل قبل امليالد وحتى الألفية الأوىل ملا بعد
امليالد.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع مفو�ضية الثقافة والريا�ضة

9
ي�شكل اليوم العاملي للمحيطات ،فر�صة مواتية
لت�سليط ال�ضوء على م�شكلة التلوث من اللدائن
والنفايات البال�ستيكية غري القابلة للتحلل .
ويالحظ اخلرباء �أن ما يعادل ثمانني يف املائة من
كل التلوث يف البحر ت�أتي من الرب مبا يف ذلك نحو
 ٨ماليني طن من النفايات البال�ستيكية �سنوي ًا.
و�أن هذه النفايات البال�ستيكية هي التي تت�سبب
يف اختناق املجاري املائية وتلحق ال�ضرر باملجتمعات
املحلية التي تعتمد على �صيد الأ�سماك وال�سياحة
 ,بالإ�ضافة لقتلها ال�سالحف والطيور واحليتان
والدالفني ,وهي جتد طريقها �إىل �أق�صى املناطق
النائية من الكوكب وعلى امتداد ال�سل�سلة الغذائية
التي نعتمد عليها يف نهاية املطاف .و ما مل نغري
م�سارنا� ,سيفوق حجم النفايات البال�ستيكية قريبا
ً جميع الأ�سماك يف املحيطات وبالتايل ف�أن قدرة
املحيطات على تقدمي خدماتها احليوية �أ�صبحت
مهددة بتغري املناخ والتلوث واال�ستخدام غري
امل�ستدام .فما هي ال�سبل املثلى للت�صدي لتلك
التحديات ؟ ما هي املعوقات التي تقف حجر عرثة
يف �سبيل الإ�ستخدام الأمثل للموارد احليوية يف
املحيطات ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة
�سندور حولها يف �صفحة اليوم ان�شاءاهلل.
�إحتفل املجتمع الدويل يف م�ستهل �شهر يونيو
املن�رصم  ,باليوم العاملي للمحيطات وذلك
بغاية تذكري اجلميع ب�أهمية الدور التي تلعبه
املحيطات يف حياتنا اليومية .فاملحيطات
تعترب رئة كوكبنا وتتنج �أغلب الأك�سجني الذي
نتنف�سه .بالإ�ضافة �إىل �إطالع اجلمهور على �أثر
الأن�شطة الب�رشية على املحيطات ,وبالتايل
خلق حراك عاملي يجمع اهتمام النا�س
باملحيطات وتعبئة وتوحيد �شعوب العامل
يف م�رشوع للإدارة امل�ستدامة للمحيطات
على امل�ستوى العاملي  ,كونها ت�شكل م�صدر ًا
رئي�سي ًا للغذاء والدواء وحميطنا احليوي
معا بجمال وثروة املحيطات .هذا
واالحتفال ً
وقد متحور مو�ضوع العام احلايل  2018حول
" منع التلوث البال�ستيكي وت�شجيع احللول
التي حتافظ على �صحة امليحطات " .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
الكرمي من املرور �رسيع ًا على �أهم املحطات
يف قطار �صحة املحيطات وذلك على �سبيل
املثال ال احل�رص :
 ٪ 80 1من جميع التلوث يف املحيط ي�أتيمن النا�س على الأر�ض.
 2ينتهي مطاف  8ماليني طن من البال�ستيك�سنويا يف املحيط ،مما ي�ؤدي �إىل ف�ساد احلياة
الربية ،وم�صايد الأ�سماك ،وال�سياحة.
 3ي�ؤدي التلوث البال�ستيكي �إىل خ�سارةمليون من طيور البحر و� 100ألفًا من الثدييات
البحرية يف ال�سنة
 4تتناول الأ�سماك البال�ستيك ،ونحن ن�أكلهذه الأ�سماك!
 5يكلف البال�ستيك  8بليون دوالر منالأ�رضار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية
البحرية كل عام
ومن اجلدير بالذكر انه عقد
يف الفرتة بني  5و 9يونيو
 2017م  ,م�ؤمتر املحيط
وذلك لدعم تنفيذ الهدف 14
من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  , 2030واملتعلق بحفظ
املحيطات والبحار واملوارد
البحرية وا�ستخدامها على
نحو م�ستدام لتحقيق التنمية
امل�ستدامة .
ويف ر�سالته مبنا�سبة اليوم
العاملي للمحيطات , 2018
�أكد ال�سيد �أنطونيو ال�سكرتري
العام للأمم املتحدة ب�أنه "
جتعل املحيطات من كوكبنا
الأزرق كوكب ًا فريد ًا يف نظامنا
ال�شم�سي ,ولي�س ذلك ب�سبب
ت�أثريها على منظره وح�سب.
فاملحيطات ت�ساعد يف تنظيم
املناخ العاملي ومتثل امل�صدر
الأ�سا�سي للمياه التي تعتمد
عليها احلياة على الأر�ض
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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املحيطات رئة كوكبنا

بجميع �أ�شكالها ,من ال�شعاب املرجانية
�إىل اجلبال املغطاة بالثلوج ,ومن الغابات
املدارية املطرية �إىل الأنهار اجلبارة ,بل
وحتى ال�صحارى� .إال �أن قدرة املحيطات على
تقدمي خدماتها احليوية �أ�صبحت مهددة بتغري
املناخ والتلوث ،واال�ستخدام غري امل�ستدام" .
وا�ستطرد ال�سيد �أنطونيو قائ ً
ال �أنه " يجب علينا
�أن نعمل فرديا وجماعيا لوقف هذه امل�أ�ساة
التي ميكن الوقاية منها واحلد بقدر كبري من
التلوث البحري من جميع الأنواع ,مبا يف ذلك
التلوث الناجم عن اللدائن .وعلينا �أن نبد�أ
ب�أنف�سنا .فاملرء يعرف ب�أفعاله ال ب�أقواله.
وتعتزم الأمم املتحدة �أن تكون قدوة حتتذى,
و�أكرث من  ٣٠من وكاالتنا بد�أت العمل الآن على
�إنهاء ا�ستخدام املنتجات البال�ستيكية �أحادية
اال�ستخدام "  .وختم ر�سالته بالتذكري �أنه البد
من �أن يقوم كل فرد يف �أنحاء املعمورة بدوره
 ,وحينها فقط ميكننا �إحداث التغيري املن�شود
 ,وذلك عرب القيام بالأ�شياء الب�سيطة مثل
جلب قوارير املياه و�أكواب القهوة وحقائب
الت�سوق اخلا�صة بنا  ,و�إعادة تدوير الأ�شياء
البال�ستيكية التي ن�شرتيها وجتنب املنتجات
التي حتتوي على اللدائن الدقيقة والتطوع يف
�أن�شطة التنظيف املحلية  .وحينها ف�إن �أعمالنا
امل�شرتكة ميكن �أن تكون �ضخمة  .ونا�شد
احلكومات واملجتمعات املحلية والأفراد على
حد �سواء على االحتفال مبحيطاتنا بامل�ساعدة
يف تنظيفها من التلوث والعمل على �ضمان �أن
تظل تزخر باحلياة لفائدة الأجيال املقبلة.

ونختم �صفحة اليوم باملرور على �أجندة
الهدف الرابع ع�رش من �أهداف التنمية
امل�ستدامة لعام  ,2030واملتعلقة بحفظ
املحيطات والبحار واملوارد البحرية
وا�ستخدامها على نحو م�ستدام لتحقيق التنمية
امل�ستدامة:
 1منع التلوث البحري بجميع �أنواعه واحلدمنه بدرجة كبرية  ,وال �سيما من الأن�شطة
الربية ,مبا يف ذلك احلطام البحري وتلوث
املغذيات بحلول عام  . 2025مع الت�سليم ب�أن
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
املناخ هي املنتدى الدويل واحلكومي الدويل
الرئي�سي للتفاو�ض ب�ش�أن الت�صدي لتغري
املناخ على ال�صعيد العاملي.
� 2إدارة النظم الإيكولوجية البحريةوال�ساحلية على نحو م�ستدام وحمايتها ,من
�أجل جتنب حدوث �آثار �سلبية كبرية ،مبا يف
ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على ال�صمود
واتخاذ الإجراءات الالزمة من �أجل حتقيق
ال�صحة والإنتاجية للمحيطات بحلول عام
. 2020
 3تقليل حتم�ض املحيطات �إىل �أدنى حدومعاجلة �آثاره ,مبا يف ذلك من خالل تعزيز
التعاون العلمي على جميع امل�ستويات .
 4تنظيم ال�صيد على نحو فعال و�إنهاءال�صيد املفرط وال�صيد غري القانوين وغري
املبلغ عنه وغري املنظم وممار�سات ال�صيد
املدمرة وتنفيذ خطط �إدارة قائمة على العلم
من �أجل �إعادة الأر�صدة ال�سمكية �إىل ما كانت
عليه يف �أقرب وقت ممكن لت�صل على الأقل �إىل

االمني

امل�ستويات التي ميكن �أن تتيح �إنتاج �أق�صى
غلة م�ستدامة وفق ًا ملا حتدده خ�صائ�صها
البيولوجية بحلول عام  2020م .
 5حفظ  10يف املائة على الأقل من املناطقال�ساحلية والبحرية مبا يت�سق مع القانون
الوطني والدويل وا�ستناد ًا �إىل �أف�ضل املعلومات
العلمية املتاحة بحلول عام 2020
 6حظر �أ�شكال الإعانات املقدمة مل�صائدالأ�سماك التي ت�سهم يف الإفراط يف قدرات
ال�صيد ويف �صيد الأ�سماك ،و�إلغاء الإعانات
التي ت�ساهم يف �صيد الأ�سماك غري امل�رشوع
وغري املبلغ عنه وغري املنظم ,والإحجام عن
ا�ستحداث �إعانات جديدة من هذا القبيل ,مع
الت�سليم ب�أن املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية
املالئمة .والفعالة للبلدان النامية و�أقل
البلدان منوا ينبغي �أن تكون جزء ًا ال يتجز�أ
من مفاو�ضات منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن
الإعانات مل�صائد الأ�سماك ,بحلول عام 2020
م.
 7زيادة الفوائد االقت�صادية التي تتحققللدول اجلزرية ال�صغرية النامية و�أقل البلدان
منوا من اال�ستخدام امل�ستدام للموارد البحرية,
مبا يف ذلك من خالل الإدارة امل�ستدامة مل�صائد
الأ�سماك وتربية الأحياء املائية وال�سياحة
بحلول عام .2030
ويتم �إنزال تلك الأهداف عرب الربامج التالية
:
�أ -زيادة املعارف العلمية ,وتطوير
التكنولوجيا
ونقل
البحث,
قدرات
البحرية ,مع مراعاة معايري اللجنة
الأوقيانوغرافية احلكومية الدولية
ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل
التكنولوجيا البحرية ,من �أجل
حت�سني �صحة املحيطات وتعزيز
�إ�سهام التنوع البيولوجي البحري
يف تنمية البلدان النامية وال �سيما
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
و�أقل البلدان منواً.
ب -توفري �إمكانية و�صول �صغار
ال�صيادين احلرفيني �إىل املوارد
البحرية والأ�سواق
ج -تعزيز حفظ املحيطات
ومواردها وا�ستخدامها ا�ستخداما
م�ستداما عن طريق تنفيذ القانون
الدويل ب�صيغته الواردة يف اتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار
التي ت�ضع الإطار القانوين حلفظ
املحيطات ومواردها وا�ستخدامها
على نحو م�ستدام ،كما ت�شري �إىل
ذلك الفقرة  158من وثيقة ”امل�ستقبل
الذي ن�صبو �إليه " .
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يف ن�صف نهائي بطولة ك�أ�س العامل 2018

مفاج�أة فرن�سا تقودها �إىل نهائي املونديال

انت�رص العبو املنتخب الفرن�سي،
ملدربهم ديديه دي�شامب ،و�صعدوا
لنهائي مونديال رو�سيا  ،2018بعد
الفوز على بلجيكا (� ،)1-0أول �أم�س
الثالثاء ،يف ن�صف نهائي البطولة .ويدين
املنتخب الفرن�سي بفوزه ملدافعه
عاليا
�صامويل �أومتيتي ،الذي ارتقى
ً
ملقابلة ركنية �أنطوان جريزمان ،بر�أ�سه
يف �شباك احلار�س البلجيكي تيبوا كورتوا،
يف الدقيقة ( .)51و�سيواجه املنتخب
الفرن�سي ،بالنهائي يوم الأحد املقبل،
الفائز من مواجهة �إجنلرتا وكرواتيا،
فيما �سيلعب اخلا�رس مع بلجيكا ،على
حتديد املركزين الثالث والرابع .وت� َّأهل
املنتخب الفرن�سي للمرة الثالثة يف تاريخه
�إىل النهائي ،بعد عام  ،1998والتي توج
فيها زمالء زين الدين زيدان باللقب،
وعام  2006التي خ�رسها الديوك بركالت

الرتجيح �أمام �إيطاليا .يف املقابل� ،أ�ضاع
املنتخب البلجيكي فر�صة الت�أهل للمرة
الأوىل يف تاريخه للنهائي ،وهو ما تكرر
عام  ،1986عندما احتل املركز الرابع،
ك�أف�ضل مرتبة حققها يف بطوالت ك�أ�س
العامل .وق َّدم املنتخب الفرن�سي ،مباراة
تكتيكية كبرية؛ باالرتداد لن�صف ملعبه
واالعتماد على الهجمات املرتدة ،م�ستغالً
�رسعات كيليان مبابي ،و�أنطوان جريزمان.
كما قدم قلبا دفاع الديوك� ،صامويل
�أومتيتي ،ورافائيل فاران ،بالإ�ضافة
للظهريين بينجامني بافارد ،ولوكا�س
هرينانديز ،والعبي الو�سط جنولو كانتي،
وبول بوجبا ،وبليز ماتويدي ،مباراة
دفاعية رائعة ،وحرموا املنتخب البلجيكي
من ت�شكيل اخلطورة الكبرية ،با�ستثناء
بع�ض الكرات ،التي كان احلار�س هوجو
لوري�س لها باملر�صاد .وف�شل املنتخب

البلجيكي يف ا�ستغالل الفر�ص النادرة
التي �أتيحت له وعجزت كل حلوله خللخلة
الدفاع الفرن�سي ،خا�صة مع عدم ظهور
الثالثي روميلو لوكاكو ،و�إيدين هازارد،
وكيفن دي بروين ،بامل�ستوى امل�أمول
يف ظل الرقابة ال�شديدة ،وت�ضييق
امل�ساحات عليهم .ورغم اخل�سارة ،ي�شعر
روبريتو مارتينيز ،مدرب بلجيكا بالفخر
جتاه العبيه ،قائالً" :املباراة كانت
قريبة ،مل تكن هناك فر�ص كثرية ،وكان
الفارق بني الفائز واملهزوم ،ركلة ركنية
(التي �أُحرز منها هدف فرن�سا)" .وك�شف
املدرب عن العن�رص املفقود باملباراة،
قائالً�" :أعتقد �أ َّننا افتقدنا قليالً التحرك
�أمام املنطقة ،وعدم ت�سجيل الهدف �أوالً
كثريا" .وظهر كيليان
�ص َّعب علينا الأمور
ً
مبابي ،مب�ستوى كبري خالل هذه املباراة
وطوال البطولة ،وهو ما دعا الكثري من
املحللني لرت�شيحه للكرة الذهبية ،لكن
الالعب يرغب يف حتقيق �أمر �آخر .وقال
مبابي "الت�أهل �إىل نهائي املونديال،
�أمر ال ُي�ص َّدق� .إ َّنه حلم احلياة ،كل �شيء ال
ي�صدق ،لي�ست لدي كلمات لأقولها يف هذه
اللحظات" .و�أ�شاد مدرب الديوك ،بالتزام
العبيه بالتعليمات خالل املباريات ،قائالً:
"تطور الفريق مذهل للغاية ،الالعبون
لديهم قدرة تناف�سية عالية� ،أنا فخور
بهم وبعقليتهم" .وختم "�أنا هنا مع
الالعبني لكتابة تاريخ جديد ،ما نفعله،
نتاج �إعداد جيد على كل الأ�صعدة"..

يف �صفقة بلغت  105ماليني يورو وملدة � 4سنوات
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يف الربازيل و�إ�سبانيا وفرن�سا،
وتوج بلقب دوري �أبطال
�أوروبا مع بر�شلونة وك�أ�س
ليربتادوري�س مع �سانتو�س ،لكن
ا�ستعادة مكانته خارج امللعب
�أكرث �صعوبة .وبالن�سبة لكثري من
م�شجعي كرة القدم واملدربني
والالعبني الذين ينتقدونه بدا
نيمار يف رو�سيا مدلال ونرج�سيا.
و�أ�صبحت واقعة حمددة حدثت
خالل مباراة �رصبيا عندما تلوى على
خط التما�س م�صدرا للتندر وال�سخرية .وانت�رشت �صور تقلد حركة نيمار ومت تداولها ماليني
املرات وكذلك مقاطع فيديو لأطفال يقلدونه يف املتنزهات واملالعب من املك�سيك �إىل
ا�سكتلندا .وي�ستخدم نيمار و�سائل التوا�صل االجتماعي حيث ميلك  99مليون متابع
يف ح�سابه على "�إن�ستجرام" ،وماليني املعجبني على في�سبوك ويعترب �أحد ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف هذه املواقع ،ويقول �أ�شخا�ص يتعاملون معه عن قرب �إنه �شخ�صية مهذبة
ولطيفة .لكن لأنه يبدو حماطا بحا�شيته فلي�س من الوا�ضح ما �إذا كان �شاهد �أو ت�أثر بهذه
ال�سخرية .كما �أنه ال يبدو وا�ضحا ما �إذا كان ينوي فعل �أي �شيء حيال ذلك عندما يبد�أ
املو�سم اجلديد مع فريقه باري�س �سان جريمان ،وهو النادي الذي ان�ضم له العام املا�ضي.
ورف�ضت متحدثة با�سمه طلبات متكررة من "رويرتز" خالل العام املا�ضي للحديث مع
نيمار �أو والده ووكيل �أعماله �أو م�ست�شاريه املاليني .لكن كوت�شو ،قال �إن ه�ؤالء اخلرباء
املاليني ميكن �أن يكونوا حا�سمني يف �أي قرارات م�ستقبلية تتعلق بتح�سني �صورته.

مقابل  60مليون جنيه �إ�سرتليني

ريال مدريد يجهز احتفالية لتوديع رونالدو ر�سميا ..مان�ش�سرت �سيتي يتعاقد مع حمرز يف �صفقة قيا�سية

ت�سعى �إدارة ريال مدريد لتنظيم حفلة
وداعية للربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
جنم الفريق ال�سابق ،والذي انتقل �إىل
�صفوف فريق يوفنتو�س الإيطايل ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية .و�أكدت
�صحيفة "ماركا" الإ�سبانية �أن يف مدريد
ي�شعرون باحلزن بعد رحيل �أيقونة الفريق،
الذي �ساهم يف الفوز بـ 4بطوالت دوري
�أبطال �أوروبا .و�أو�ضحت �أن �إدارة املريجني ال
تزال ت�رص على �إقامة حفل وداع لكري�ستيانو
رونالدو ،وهو خيار مل ي�ستبعد حتى الآن،
نهائيا عن الفريق.
حتى بعد �إعالن رحيله
ً
وقال كري�ستيانو يف وداعيته" :هذه ال�سنوات
يف الريال ويف هذه املدينة الرائعة ،رمبا
كانت �أ�سعد �أيام حياتي ،لي�س لدي �سوى
م�شاعر االمتنان العظيمة لهذا النادي ولهذه اجلماهري ولهذه املدينة ،ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكرهم جمي ًعا على احلب والعاطفة
التي ح�صلت عليها منهم" .وانتقل الدون �إىل �صفوف البيانكونريي يف �صفقة بلغت  105ماليني يورو وملدة � 4سنوات.

بعد خروج منتخب بالده من العر�س الكروي العاملي

كيف �سيتعامل نيمار مع ت�ضرر �صورته يف املونديال؟

مع اقرتاب �إ�سدال ال�ستار على ك�أ�س العامل ،ال يتح�رس املهاجم نيمار فقط على اخلروج املخيب للربازيل من البطولة ،لكنه �سيفكر مليا يف
املو�سم املقبل وما �سيفعله خالله .وو�صل مهاجم باري�س �سان جريمان �إىل رو�سيا ،وكله �أمل يف قيادة الربازيل للقبها ال�ساد�س يف ك�أ�س
العامل والتفوق على ليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو ،اللذين جتاوزا الثالثني من عمرهما ،يف �رصاع �أف�ضل العب يف العامل .وبدال من
ذلك تعر�ض لل�سخرية ب�سبب ق�صة �شعره وادعاء ال�سقوط على الأر�ض ولذلك على املهاجم البالغ عمره  26عاما �أن يقرر ما �سيفعله لإنقاذ
�صورته التي ت�رضرت .وميكنه الرد يف امللعب من خالل الأداء ب�شكل جيد والفوز باملباريات وهو �أمر طبيعي بالن�سبة لالعب فاز بلقب الدوري

�أعلن نادي مان�ش�سرت �سيتي ،حامل لقب الدوري الإجنليزي املمتاز،

�أول �أم�س الثالثاء ،عن تعاقده ر�سميا من اجلناح اجلزائري الدويل ريا�ض

حمرز ،يف �صفقة قيا�سية .و�أبرم ال�سيتي �أغلى �صفقة يف تاريخه بتعاقد
مع حمرز ( 27عاما) مقابل  60مليون جنيه �إ�سرتليني قادما من لي�سرت
�سيتي .وبلغت قيمة ال�صفقة القيا�سية ال�سابقة ل�سيتي  57مليون
�إ�سرتليني عندما تعاقد مع �إميرييك البورت من �أتلتيكو مدريد مقابل

هذا املبلغ يف يناير املا�ضي .و�أو�ضح النادي الإجنليزي عرب موقعه
الر�سمي �أن النجم اجلزائري �سيحتفظ برقم قمي�صه ( ،)26و�أنه وقع

العقود بعد الك�شف الطبي و�سيتم تقدميه لو�سائل الإعالم اليوم اخلمي�س.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

االقليم االو�سط ووزارة الدفاع يرتكان ب�صمتهما الوا�ضحة يف من�صات التتويج

بطولة العاب القوى للكبار يف �إ�ستاد ا�سمرا حتت �سقف تناف�سي منخف�ض

نظم االحتاد العام اللعاب القوى
البطولة الوطنية اللعاب القوى للكبار
يف الفرتة من الـ  6ولغاية الـ  7من �شهر
يوليو اجلاري با�ستاد ا�سمرا الدويل .
البطولة التي تندرج يف �إطار الرزنامة
ال�سنوية لالحتاد العام اللعاب القوى
�سجلت �إنخفا�ضا ملحوظا يف م�ستوى
التناف�س بني الفرق وامل�شاركة الر�سمية
من كافة �أقاليم البالد  ،لتخرج بنتائج
ذكت االقليم االو�سط يف فئة ال�سيدات ،
ومنتخب وزارة الدفاع يف فئة الرجال.
وجاءات النتائج امل�سجلة بالبطولة التي
دامت يومني على النحو التايل-:
100م و 200مرت رجال-:
املركز االول  -:تخلي برهاين وزارة الدفاع
املركز الثاين -:فلمون يحدقو االو�سط
املركز الثالث -:هريمون نابويل االو�سط
 400مرت رجال-:
املركز االول -:قربزقي دقو وزارة الدفاع
املركز الثاين -:يافيت دانئيل فردي
املركز الثالث -:حنب ف�صوم جنوبي
 400مرت �سيدات
املركز االول -:لوام ت�سفامكئيل �أو�سط
املركز الثاين -:ناظنت �أمانئيل وزارة الدفاع
املركز الثالث  -:يور�ساليم مو�سيي وزارة الدفاع
 800مرت رجال
املركز االول� -:سمري مدهني االو�سط
املركز الثاين� -:أمانئيل قرماي جنوبي
املركز الثالث -:قربزقي دقو وزارة الدفاع
 1500مرت �سيدات
املركز االول� -:سيمرة مربهتو االو�سط
املركز الثاين -:راهيل دانئيل االو�سط
املركز الثالث -:فيفني تخلي ماريام االو�سط
 1500مرت رجال
املركز االول -:امانئيل قرماي جنوبي
املركز الثاين -:برخت تيدرو�س جنوبي
املركز الثالث -:برخت مكائيل االو�سط
 3000مرت موانع رجال
املركز االول -:ماجور ابرهام وزارة الدفاع
املركز الثاين -:كيربون دانئيل االو�سط
املركز الثالث� -:سام�سوم قربمدهن جنوبي
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عقب ت�ألقه الكبري يف مونديال رو�سيا 2018

�أندية �إجنلرتا تناف�س بايرن على �ضم ريبيت�ش

 5000مرت رجال
املركز االول -:ت�سفو تولدي جنوبي
املركز الثاين -:يونا�س يعقوب جنوبي
املركز الثالث -:افرمي بيطرو�س
االو�سط
 5000مرت �سيدات
املركز االول� -:سمرية مربهتو االو�سط
املركز الثاين -:روتا كرب�أب االو�سط
املركز الثالث -:راهيل دانئيل
االو�سط
 10000مرت �سيدات

املركز االول -:فانو�س �أمل جنوبي
املركز الثاين -:مرهاويت تكيئ جنوبي
املركز الثالث -:روتاكرب�أب االو�سط
 10000مرت رجال
املركز االول -:قيت�ؤوم �سهلي االو�سط
املركز الثاين -:مريون تخلأب االو�سط
املركز الثالث -:يونا�س يوك�أب جنوبي
ويف اخلتام مت توزيع امليداليات امللونة
والك�ؤو�س واجلوائز املالية للفائزين
باملراكز االمامية من قبل خمتلف
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات الر�سمية.

�إثبات جدارته بالظهور بقمي�ص "زعيم"
الربتغال.
وبالفعل كان الالعب على قدر
امل�س�ؤولية ,وق ّدم عرو�ضا رائعة مع منتخب
بالده يف مونديال رو�سيا ,ما جعل بورتو
ينتبه لعرو�ضه املميزة يف دور املجموعات
على وجه اخل�صو�ص.
و�أ�سهم كوينتريو ب�شكل رئي�سي يف 3
�أهداف من �أ�صل � 5أحرزها منتخب بالده
يف امل�سابقة� ,إذ �سجل �ضد اليابان ,و�صنع
هدفني لزميليه رادميل فالكاو وياري مينا
يف مرمى بولندا وال�سنغال تواليا.
تاكا�شي �إينوي
يبدو �أن ريال بيتي�س قد ح�صل على
�أف�ضل �صفقة هذا ال�صيف ،بعدما خطف
خدمات تاكا�شي �إينوي يف �صفقة انتقال
جمانية من �إيبار قبل �أ�سابيع قليلة من
ظهوره يف رو�سيا.
وفاج�أ اجلناح الياباين و�سائل الإعالم
العاملية مب�ستواه املميز من ناحية حتكمه
بالكرة ومتريراته الرائعة وقوة ت�سديداته,
والتي �ساهمت بو�صول منتخب بالده لدور
الـ ,16لكن ذلك مل يكن كافيا لو�صول
"الكمبيوتر" لدور الثمانية ,بعدما خ�رس �أمام
بلجيكا ( )2-3يف �أكرث مباريات هذا الدور
�إثارة وندية.
فيكتور كالي�سون:
دون زالتان ابراهيموفيت�ش� ،أثبتت
ال�سويد �أن العمل اجلماعي القوي ميكن
�أن يكون �أكرث قيمة من تواجد جنم مغرور
معها.

وظهر العديد من الالعبني مع املنتخب
ال�سويدي ب�شكل م�ؤثر �أبرزهم فيكتور
كالي�سون ,الذي مل يكن تواجده مهما يف
املنتخب خالل ال�سنوات ال�سابقة.
و�أثبت كالي�سون �أنه قوة هجومية جديرة
بالتواجد يف ت�شكيلة ال�سويد ,خا�صة مع
انطالقاته يف مركز اجلناح الأي�رس وتهديده
مرمى اخل�صوم ,ويكفي �أنه كان وراء ركلة
اجلزاء التي نالها منتخب بالده �ضد كوريا
اجلنوبية ,والتي كفلت لل�سويد الفوز
(.)1-0
و�شكّ ل كالي�سون مع زميله �إميل
فور�سبريغ قوة كبرية يف خط الو�سط
الهجومي لل�سويد ,ال �سيما �أنه �ساهم يف
ت�سجيل هدفني باملونديال ,ليكون جنم
كرا�سنودار الرو�سي �أف�ضل اكت�شاف
ملنتخبه يف هذه البطولة.
بينيامني بافارد
�شكّ ل ان�ضمام الظهري الأمين البالغ
من العمر " 22عاما" ،ل�صفوف املنتخب
الفرن�سي يف املونديال ,الكثري من
االنتقادات للمدرب ديدييه دي�شامب ,ال
�سيما �أنه ال ميلك خربة دولية كافية ت�ؤهله
للظهور يف هذا املحفل الكبري.
ويكفي �أداءه املميز �ضد �أوروغواي يف
دور الثمانية ,لي�ؤكد للعامل �أجمع �أحقيته
بالتواجد �أ�سا�سيا مع "الديوك" ,علما �أنه
يلعب يف �صفوف �شتوتغارت الأملاين،
وبد�أت التقارير تتحدث �رسيعا عن قرب
ان�ضمامه لنادي بايرن ميونيخ بف�ضل �أداءه
الرائع يف املونديال.

الأندية الكبرية ت�ستعد القتنا�صهم عقب ختام البطولة

ان�ضم نادي مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي� ،إىل �رصاع �ضم النجم
الكرواتي �أنتي ريبيت�ش العب �آينرتاخت
فرانكفورت ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية.
وبح�سب �صحيفة "�سبورت بيلد"
الأملانية ،ف�إن �أندية مان�ش�سرت يونايتد
و�آر�سنال وتوتنهام ونابويل �أبدت
اهتمامها بالتعاقد مع ريبيت�ش حتى الآن،
بعد �أن ت�ألق يف املونديال رفقة املنتخب
الكرواتي.
و�رصح �إيفيكا �أوليت�ش العب بايرن
ميونخ ال�سابق واملدرب امل�ساعد

ملنتخب كرواتيا لل�صحيفة" :ريبيت�ش هو
العب منا�سب لبايرن ميونخ".
ُيذكر �أن ريبيت�ش ميلك عالقة جيدة
مع نيكو كوفات�ش املدير الفني اجلديد
لبايرن ميونخ ،ومدربه ال�سابق يف
فرانكفورت.
و�أ�شار التقرير� ،إىل �أن �إدارة
فرانكفورت لن تتخلى عن ريبيت�ش ب�أقل
من  50مليون يورو ،وهو مقابل لن يدفعه
بايرن ميونخ.
ويقدم ريبيت�ش �أدا ًء ممي ًزا يف نهائيات
مونديال رو�سيا مع منتخب بالده ،وميلك
عقدا مع فرانكفورت حتى عام .2021

الربغوث عازم للعودة بقوة اىل من�صات التتويج

�أف�ضل  5العبني خطفوا الأ�ضواء يف ك�أ�س العامل رو�سيا � 2018ساوثهامبتون ي�ضم حار�س مان�ش�سرت �سيتي ال�شاب

و�صلت مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل
برو�سيا �إىل حمطتها قبل اخلتامية ,وق ّدمت
بع�ض املنتخبات �أداء رائعا يف املونديال,
بف�ضل ظهور العبيها ب�شكل مميز ,الأمر
الذي �شكّ ل مفاج�أة �سارة بالن�سبة لهم.
و�صعق بع�ض الالعبني العامل بعرو�ضهم
القوية يف املونديال ,ما جعلهم يف واجهة
و�سائل الإعالم ,التي تغ ّنت بهم ,وبات من
املتوقع �أن ينتقلوا لفرق �أكرب عقب نهاية
البطولة.
وفيما يلي �أبرز  5العبني خطفوا الأ�ضواء
خالل املباريات يف ك�أ�س العامل  2018ومن
امل�ؤكد �أنهم �سينتقلون �إىل �أندية �أكرب.
�أنتي ريبيت�ش
ت�ألق �أنتي ريبيت�ش ب�شكل الفت مع
منتخب كرواتيا ،وكان �أحد امل�ساهمني
الرئي�سيني يف و�صوله �إىل الدور ن�صف
النهائي.
ولعب ريبيت�ش بديال يف عر�ض كرواتيا
املخيب للآمال يف مونديال  ,2014لكنه
ّ
يف الن�سخة احلالية يع ّد �أحد جنوم املنتخب,
الذي و�صل للمربع الذهبي ,وبات من
املتوقع �أن يرتفع �سعره عقب املونديال.
خوان كوينتريو
كان لدى خوان كوينتريو نقطة لإثباتها
يف رو�سيا ,عندما ارتدى قمي�ص منتخب
كولومبيا ,مثلما فعل زميله جيم�س
رودريغيز يف املونديال املا�ضي 2014
بالربازيل.
وق�ضى النجم الكولومبي عدة فرتات
�إعارة خارج جدران ناديه بورتو ,حماوال

قال �ساوثهامبتون املناف�س يف الدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم �إنه تعاقد
مع �أجنو�س جان حار�س منتخب �إجنلرتا
حتت  21عاما من مان�ش�سرت �سيتي ملدة
� 5سنوات.
و�أم�ضى احلار�س البالغ من العمر 22
عاما ،وهو خريج �أكادميية �سيتي ،املو�سم

املا�ضي معارا �إىل نوريت�ش �سيتي يف
الدرجة الثانية.
وجان هو ثالث العب ي�ضمه
�ساوثهامبتون ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد
بعد �ستيوارت �أرم�سرتوجن العب و�سط
�إ�سكتلندا وحممد اليون�سي من بازل
ال�سوي�رسي.

�صورة ب�ألف كلمة

تريي هرني :بني فرن�سا وطنه ومنتخبه احلايل...

عا�ش م�ساعد مدرب بلجيكا تريي هرني
م�شاعر حزينة بال �أدنى �شك لأن املنتخب
الذي يعمل معه ،خرج من ن�صف نهائي ك�أ�س
العامل ،لكن منتخب بالده فرن�سا هو من
و�صل مكانه �إىل امل�شهد الأخري ،رمبا كان
ذلك م�صدر فخر عميق له.
مل يكن يعلم جنم منتخب فرن�سا ال�سابق
هرني ( 40عاما ً) �أنه �سيواجه منتخب بالده
يف �أول مهمة احرتافية له يف جمال التدريب
كم�ساعد للإ�سباين روبريتو مارتينيز يف
قيادة منتخب بلجيكا.
و�إذا كانت مواجهة فرن�سا وبلجيكا مكررة
كثرياً يف التاريخ ( 74مرة) ،ف�إنه �أقلها مل
ينتظر جنم �أر�سنال ال�سابق� ،أن يتواجها يف
ن�صف نهائي ك�أ�س العامل.
قبل انطالق املباراة يف �سان برت�سبورغ،
عانق هرني مواطنه دي�شان مدرب فرن�سا
الذي كان �إىل جانبه يف فوز البالد بك�أ�س
العامل قبل  20عاما ً لأول مرة يف تاريخيها

على �أر�ضها ً.و�أظهرت ال�صور �أن هرني
بدا متوتراً على مقاعد البدالء عندما فازت
فرن�سا .1-0وكان جنم منتخب بلجيكا كيفن
دي بروين ،قال قبل املباراة �إنه لن ُيفاجئ
�إذا �شارك هرني �أبناء وطنه برتديد الن�شيد
الفرن�سي الوطني.
واعرتف دي بروين �" :إذا غنى rLes Ma
� seillaisسوف �أجد ذلك طبيعيا ً".
و�أ�ضاف "قد يكون الأمر �صعبا ً بع�ض
ال�شيء على تريي ،لكنه يعمل حاليا ً مع
بلجيكا ويريد لنا الفوز".
ومل تُظهر الكامريات �أي تعاطف لهرني مع
الفرن�سيني ،غري الأعراف املعهودة ب�سالمه
على دي�شان قبل وبعد املباراة.
بالت�أكيد �أ�ضاف هرني الكثري لهجوم
بلجيكا خ�صو�صا ً للوكاكو ،الذي كان �أحد
جنوم ال�شياطني احلمر يف املونديال ،ورمبا
هذا �أحد �أهم �أ�سباب االحتفاظ به �إىل جانب
مارتينيز يف قادمات الأيام.
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�أثرى ن�ساء رو�سيا؟

ابن حمدي�س ال�صقلي
ابن حمدي�س ال�صقلّي هو �أبو حممد عبد اجلبار بن حممد بن حمدي�س
ال�صقلّي الأزدي ،وهو �شاعر �أندل�سي من �أ�صل عربي ،وينتمي �إىل قبيلة
الأزد ،ولكنه مل يفتخر بن�سبه بل افتخر ببني الثغر وهي الأر�ض التي ن�ش�أ
فيها ،وهو بذلك يتح ّيز لوطنه ويعتزّ به �أكرث من حت ّيزه للقبيلة التي
ينتمي �إليها ،وقد ُولد ابن حمدي�س يف عام 447هـ يف مدينة �رسقو�سة
التي تقع يف جزيرة �صقلية ،وقد عا�ش فيها �أثناء حكم امل�سلمني لها،
و�شارك يف العديد من الغزوات واملعارك التي خا�ضها هناك ،ويف هذا
املقال �سنعرفكم على ابن حمدي�س ال�صقلّي.
ومتدينة ،فقد ُعرف �أبوه
حمافظة،
ن�ش�أ ابن حمدي�س يف عائلة
ّ
و�شدة التقوى ،وقد كانت بيئته مت�صلة بالثقافة
وجده بقوة الإميان،
ّ
ّ
الدينية والأدبية والطبية ،وقد ُعرف عنه ح ّبه ال�شديد للعلم ،فتنامت
وتعمقت مع مرور الأيام ،فنبغ يف العديد من العلوم كعلم
ثقافته،
ّ
اللّغة ،والنحو ،والعرو�ض ،والتاريخ ،وغريها.
هاجر ابن حمدي�س من املغرب �إىل القريوان ،وقد بد�أ فيها يتك�سب
ب�شعره بعد �أن خ�رس ثروته يف �سفره من الأندل�س �إىل املغرب ،فمدح
ثم
بني زيري ،فمدح �أبا طاهر يحيى بن متيم ال�صنهاجي ،وابنه علي ًاّ ،
ثم انتقل �إىل مدح بني حماد يف مدينة بجاية.
ابنه احل�سنّ ،

من طرائف ال�شعراء
لل�شاعر احل�سن بن زياد الر�صايف ي�شكو حاله مع زوجه:
�شكوت فقالتّ :
تربما
كل هذا ّ

بحبي �أراح الله قلبك من ح ّبي

كتمت احلب قالت ل�شد ما
فلما
ُ
القلب

�شجي
�صربت وما هذا بفعل
ُ
ّ

و�أدنوا فتع�صيني فابعد طالب ًا
ذنبي

ر�ضاها فتعتد التّباعد من

و�شكو �أي ت�ؤذيها و�صربي ي�س�ؤوها
قربي

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

تعد الغالبية ال�ساحقة للأثرياء يف
رو�سيا من الرجال ،ح�سب ت�صنيفات
�صحيفة فورب�س ،ولكن ،هناك
متكن من
العديد من الن�ساء اللواتي
ّ
�صنع ثروتهن ،ويف ما يلي ترتيب
لأثرى ن�ساء رو�سيات.
 تاتيانا باكالت�شوك ( 600مليوندوالر) :كانت معلمة لغة �إجنليزية
وظلت ت�ستخدم املوا�صالت العامة يف
مو�سكو حتى عام � ،2004إال �أنها قررت
دخول عامل التجارة الإلكرتونية
وت�أ�سي�س �أول موقع �إلكرتوين لذلك.
واليوم ،يعد موقع ""Wildberries
�أهم مقا�صد التجارة الإلكرتونية
يف رو�سيا ،ومتلكه باكالت�شوك
بال�رشاكة مع زوجها ،حيث �أ�صبح من
�أ�رسع ال�رشكات منوا يف البالد ،وامتد
�إىل �أ�سواق بيالرو�سيا وكازاخ�ستان
وقريغي�ستان.
 �إيلينا ريبولوفليفا ( 600مليوندوالر) -:وهي الزوجة ال�سابقة
للملياردير ،دميرتي ريبولوفليف،
الذي ي�صنف من �أثرى الرجال يف
القارة الأوروبية .و�أ�صبحت الزوجة
من بني �أثرى الن�ساء الرو�سيات بعد
انف�صالها عن زوجها عام ،2016
حيث ح�صلت على مبلغ  600مليون
دوالر وكذلك على عدة عقارات يف
�سوي�رسا� .أما اليوم فهي تعمل يف
ا�ستثمارات خا�صة.
 ناتاليا فايليفا ( 600مليون). �أولغا بيليافت�سيفا (500مليون).
 -بولينا ديريبا�سكا ( 500مليون).

وتغ�ضب من بعدي وتنفر من

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 الثاين ع�رش من يوليو عام 1912م -:فرن�سا تعلن �إناملغرب حممية فرن�سية.
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1960م -:فرن�سا توافق علىا�ستقالل كل من النيجر وت�شاد وفولتا العليا و�ساحل العاج
و�أفريقيا الو�سطى.
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1996م� -:إعادة انتخاب الرئي�سرئي�سا جلمهورية ت�شاد.
�إدري�س ديبي
ً
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1998م -:املنتخب الفرن�سيلكرة القدم يفوز ببطولة ك�أ�س العامل املقامة على �أر�ضه بعد
تغلبه على بطل العامل املنتخب الربازيلي بثالثة �أهداف مقابل
ال �شيء.
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 2017م -:انف�صال ُجزء كبري منالقارة القُ طب َّية اجلنوب َّية ،ت�صل م�ساحتها
اجلليدية يف
كُ تلة الر�سن
َّ
َّ
�إىل  5,800كلم 2وزنتها �إىل �أكرث من تريليون طن و�سماكتها �إىل
�أكرث من  200مرت.
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1904م -:ولد ال�شاعر الت�شيليبابلو نريود واحلا�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام .1971
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1937م -:ولد رئي�س الوزراءالفرن�سي ليونيل جو�سبان.
 يف الثاين ع�رش من يوليو عام 1536م -:تويف الفيل�سوفالهولندي د�سيدريو�س �إرا�سمو�س.

ق�صة ق�صرية

العدد ()180

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

رجل يقود �سيارته على �سطح املاء!! ..

يف حادثة هي الأوىل
من نوعها ا�ستطاع رجل �أن
ي�سري ب�سيارته على �سطح
مياه البحر ،حيث ا�ستغل
هذه املهارة ليهرب من دفع
فاتورة طعام �أحد مطاعم
�إجنلرتا ،بتلك الطريقة التي
�أده�شت العاملني والزبائن يف
املطعم.
وتداول م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو ظهر خالله عدد
من الأ�شخا�ص يتناولون الطعام يف مطعم "ذا هيدن هت" يف مقاطعة "بكورنوال"
جنوب غرب �إجنلرتا ،قبل �أن يلحظوا �سيارة تطفو على املاء وتنطلق يف عر�ض
البحر ب�رسعة عالية.
ونقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية عن ال�شهود الذين ح�رضوا املوقف
الغريب الذين �شاهدو �سيارة جيب ت�سري ب�صورة طبيعية فوق الأر�ض متجهة
نحو املاء ،وا�صيب احل�ضور بالذهول عندما متكن قائد ال�سيارة من قيادتها اىل
عر�ض البحر ب�رسعة ال�صاروخ وك�أنها مركب يطفو على وجه املاء� .أنهم قالوا
�إن ما حدث م�شابه مل�شهد من �أفالم هوليوود .كما �أنه و�سط امل�شهد احلما�سي
الذي عم املكان بف�ضل هذا الفعل العجيب الذي نال �إعجاب احل�ضور وت�صفيقهم
ال�شديد ،انتبه نادل املطعم �أن الرجل مل يدفع فاتورة تناول طعامه يف املطعم،
ليهرب الرجل من دفع الفاتورة بهذا الفعل املذهل.

عاملة نظافة مغربية حت�صد لقب "ملكة جمال"

حتولت عاملة النظافة املغربية �سناء
معطاط �إىل "ملكة جمال" يف امل�سابقة التي مت
تنظيمها م�ؤخر ًا ،وذلك بعد �أن التفت البع�ض
جلمالها ال�شديد ،لتبد�أ حملة من رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي عن الك�شف عن تفا�صيل
حياتها .وقد ك�شفت التقارير �أن �سناء معطاط
عمرها � 25سنة ،وهي �سيدة متزوجة ولديها
طفلني ،وتعمل كعاملة نظافة ،حيث دخلت امل�سابقة التي نظمتها �رشكة "�أوزون
للنظافة والبيئة واخلدمات" الختيار ملكة جمال عامالت النظافة لعام ،2018
والتي فازت بلقبها ب�سبب وجهها اجلميل وابت�سامتها ال�صادقة� .سناء معطاط مل
ت�سمح لظروف معي�شتها ال�صعبة �أو طبيعة عملها ال�شاق يف تنظيف ال�شوارع وجمع
القمامة �أو ان�شغالها ب�أعمالها املنزلية بحرمانها من حقها يف االهتمام بجمال
ب�رشتها ومظهرها اخلارجي واحلفاظ على ر�شاقتها .وتعرتف �سناء معطاط �أنها
تفتخر مبهنتها وال تفكر يف تغيريها �أبد ًا ،م�ؤكدة �أنها اختارت العمل يف هذا
املجال لتبقى نظيفة وت�ستطيع توفري حياة كرمية لأبنائها ولزوجها كذلك الذي
توقف عن العمل م�ؤخر ًا .وحول فوزها بلقب ملكة جمال عامالت النظافة لعام
 ،2018قالت �سناء معطاط �إن ذلك يعد تتويج ًا لكل عامالت النظافة من �ش�أنه
�أن يعيد �إليهن االعتبار ،ويدفعن نحو مزيد من العمل و الكفاح ملوا�صلة رحلتهن
يف هذه املهنة ال�رشيفة.

جحا واخلروف

يربي خروف ًا جميالً ،وكان يح ّبه ،ف�أراد �أ�صحابه �أن يحتالوا عليه من �أجل
كان جحا ّ
�أن يذبح لهم اخلروف لي�أكلوا من حلمه ،فجاءه �أحدهم فقال له" :ماذا �ستفعل بخروفك يا جحا؟" ،فقال
جحاّ �" :أدخره مل�ؤونة ّ
ال�شتاء" ،فقال له �صاحبه" :هل �أنت جمنون؟ �أمل تعلم ب� ّأن القيامة �ستقوم غد ًا �أو بعد غد؟! هاته
لنذبحه ونطعمك منه".
ً
يرددون عليه نف�س النّغمة ،حتى �ضاق �صدره،
آخر،
ل
ا
تلو
ا
واحد
أتوه
�
أ�صحابه
�
ولكن
�صاحبه،
لكالم
فلم يعب�أ جحا
ّ
ّ
الربية .وهكذا ذبح جحا اخلروف ،و�أ�رضمت
يف
فاخرة
أدبة
�
م
يف
أكله
ل
ويدعوهم
الغد،
يف
لهم
يذبحه
ووعدهم ب�أن
ّ
النّار ،ف�أخذ جحا ي�شويه عليها ،وتركه �أ�صحابه وذهبوا يلعبون ويتنزّ هون بعيد ًا عنه ،بعد �أن تركوا مالب�سهم عنده
ليحر�سها لهم ،فا�ستاء جحا من عملهم هذا ،لأنّ هم تركوه وحده دون �أن ي�ساعدوه ،فما كان من جحا �إال �أن جمع
مالب�سهم ،و�ألقاها يف النّار فالتهمتهاّ .
فلما ر�أى منهم هذا الهجوم
وملا عادوا �إليه ووجدوا ثيابهم رماد ًا هجموا عليهّ ،
قال لهم" :ما الفائدة من هذه ال ّثياب �إذا كانت القيامة �ستقوم اليوم �أوغد ًا ال حمالة؟”.

كلمة ال�سر

 .1دواب _ عمل بجهد
 .2ال ُيدرك _
تَ تَبع الدليل(م)
 .3اعطى _ �سن
_ من املنبهات
 .4ادات تعريف
_ من الكتب
ال�سماوية
.5متعنت
 .6العز _ طريق
او م�سلك
 .7تَ علم او تُ درِ ك
_حائط

 .8نظام ال�سوق احلر هو نظام
___
َ .9ربِ َح _ ارتدى

اعداد:حافظ حممد الأمني
 .10العب كرة قدم برازيلي
حل العدد ال�سابق
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