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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

الثمن ( )2نقفة

موا�صلة ً
لتنفيذ �إعالن ال�سالم وال�صداقة

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

ً
الزعيمان ا�سيا�س وابي يفتتحان ر�سميا معربي دباي�سما -بوري و�سرحا-زاملب�سا

يف �إطار امل�ساعي الرامية لإعادة
العالقات بني ارتريا واثيوبيا اىل
طبيعتها وتنفيذ ًا لبنود �إتفاقية ا�سمرا
لل�سالم  ،افتتح الثالثاء املا�ضي
احلادي ع�رش من �سبتمرب اجلاري

خط دباي �سيما – بوري الربي الذي
يربط بني البلدين يف حفل تد�شني
ر�سمي � ،شارك من جانب ارتريا يف
مرا�سم االفتتاح التي جرت �صباح
الثالثاء يف �ضاحية بوري وزير

يف اطار امل�ساعي واجلهود
اجلارية ال�صحاح البيئة حققت
حمالت التوعية اجلارية يف
�ضاحية �أُ ُّم حجر يف مديرية قلوج
اقليم القا�ش  -بركة جناح ًا
بالتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
ال�صحية وادارات ال�ضواحي
لتعزيز وعي املجتمع يف هذا
ال�ش�أن.
ويف االجتماع الذي عقد
لالحتفال باملهام التي اجنزت
يف ال�ضاحية ،او�ضح بان
ال�سمنارت املقدمة عرب املهنيني
ال�صحيني ال�صحاح البيئة ظلت
تلعب دورا كبريا يف الوقاية من

االمرا�ض املعدية.
وذكر م�س�ؤول ا�صحاح البيئة
يف فرع ال�صحة باالقليم ال�سيد
/يعقوب عبده ،بان البيئة
النظيفة ا�سا�س جمتمع �صحي،
داعيا اىل منح اهمية كبرية
ال�صحاح البيئة.
من جانبه قال م�س�ؤول مكتب
ال�صحة يف اقليم القا�ش -بركة
الدكتور /حيلوم كيداين ان
ان�شطة ا�صحاح البيئة املرتكزة
على وعي وتنظيم ال�شعب ،تعزز
اخلدمات ال�صحية والوقاية
من االمرا�ض املعدية ،داعيا
املدراء منحها اهتمام اكرب.

ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد/
مياين قرب�آب وقائد القوات البحرية
االرترية اللواء حمد حممد كاري
كاري وحاكم اقليم جنوب البحر

االحمر ال�سفري /حممد �سعيد منتاي
وغريهم من قادة اجلي�ش وامل�س�ؤولني
يف الدولة ،بينما �شارك من اجلانب
االثيوبي الفريق �سعري مكنن قائد
هيئة االركان للجي�ش الفيدرايل

االثيوبي ونائب رئي�س الوزراء دمقي
مكنن .ويف مرا�سم االفتتاح التي
جرت يف منطقة بوري ا�ستقبل االعيان
ورجال الدين يتقدمهم ال�سلطان عبد
القادر دا�ؤود �سلطان رحيتا واملئات
من قوات الدفاع االرترية والقوات
االثيوبية زعيما البلدين بحفاوة
كبرية .وبعد ان �شارك الزعيمان يف
مرا�سم احلفل مب�رشان بافتتاح خط
املوا�صالت الربي يف منطقة بوري
طارا اىل العا�صمة ا�سمرا ،وتوجها
 زاملبا�سا.اىل نقطة �رسحا
احلدودية وب�رش فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ورئي�س الوزراء
الدكتور �آبي احمد وكبار امل�س�ؤولني
من اجلانبني باال�ضافة اىل ال�شعب
وقوات الدفاع  ،ب�رشا االفتتاح
الر�سمي للطريق الربي الذي يربط
مبيناء م�صوع وغريها من املدن االر
ترية بعد قطيعة دامت ع�رشون عاما.
وبعد ان �شارك الرئي�سان يف مرا�سم
االحتفالني عادا اىل العا�صمة ا�سمرا
ومن ثم اجريت مرا�سم وداع ملعايل
الدكتور �آبي احمد رئي�س الوزراء
بجمهورية اثيوبيا الدميقراطية.
يجدر بالذكر ان احدى بنود
االعالن العام لل�سالم وال�صداقة
املوقع يف العا�صمة ا�سمرا بني
البلدين يف التا�سع من يوليو
املا�ضي اكدت على بدء لقاءات
املوا�صالت والتجارة واالت�صاالت بني
البلدين .ومبوجب ذلك بد�أت خدمات
االت�صاالت املبا�رشة يف التا�سع من
يوليو  ،وخدمات اخلطوط اجلوية
يف الثامن ع�رش من يوليو املا�ضي
واخلدمات البحرية يف اخلام�س من
�سبتمرب اجلاري(.للمزيد من التفا�صيل
راجع التقرير يف ال�صفحات الداخلية)

حمالت التوعية اجلارية يف �ضاحية �أُ ُّم حجر مزارعو �شعب يقومون حقات :دورة �صحية حول الوقاية من االمرا�ض املعدية
ب�إ�صالح االرا�ضي الزارعية

انتخبات مدراء ال�ضواحي واملدراء
التنفيذيني يف مديرية كرن
�شهدت مديرية كرن انتخابات
لتغيري مدراء ال�ضواحي واملدراء
التنفيذيني الذين انتهت فرتة
عملهم ب�أخرين جدد.
ومت انتخاب مديران ومدير
تنفيذي من ا�صل  5مر�شحني يف

كل نقطة يف الربنامج املنتظم
لتغيري املدراء الذي خدموا لفرتة
ثالث �سنوات.
ونا�شد مدير مديرية كرن ال�سيد
ر�إزقي داويت ال�شعب البداء
التعاون مع املنتخبني اجلدد

يقوم مزارعي مديرية �شعب
ب�أعمال نفري ال�صالح االرا�ضي
الزارعية التي ت�رضرت بفعل
ال�سيول القادمة من املرتفعات .
ويجري املزارعون ب�إ�صالح
م�ساقط املياه وعمل جروف
للرتبة باالعتماد على اجلرافات
والو�سائل التقليدية  ،بهدف تقليل
اال�رضار التي قد حتدث الحقا جراء
ال�سيول.
و�أ�شار املزارعون ب�أن هطول
االمطار الغزيرة يف مو�سم اخلريف
باملرتفعات �ساعدهم يف تنمية
مزارعهم وي�أملون بذلك �أن يرتفع
م�ستوى �إنتاجيتهم  ،م�ؤكدين ب�أن
الدعم احلكومي املقدم لهم يف
هذا اجلانب يلعب دورا كبريا يف
حت�سني �أن�شطتهم.
يف كافة ان�شطتهم من اجل تنفيذ
امل�س�ؤولية الواقعة على عاتقهم
بنجاح .يف غ�ضون ذلك اجرت يف
� 14ضاحية مبديرية عيالبرعد
عملية انتخابات مماثلة.

نظمت يف مدينة حقات اقليم عن�سبا
دورة �صحية يف الفرتة من الثالث
وحتى ال�سابع من �سبتمرب اجلاري
للمهنيني ال�صحيني من مديريات
االقليم الت�سع ،ركزت على الوقاية
من االمرا�ض املعدية خا�صة االمرا�ض
املتنقلة من احليوان اىل االن�سان.
ا�شتملت الدورة التعرف على االمرا�ض
املتنقلة من احليوان اىل االن�سان
وايجاد �آلية حلول عاجلة لها
واجراء متابعة ومراقبة جادة حتى
التنتقل اىل االن�سان ،وان�شطة تركز
على تعزيز وعي املجتمع .واو�ضح
م�س�ؤول متابعة االمرا�ض الوبائية
بفرع الوزراة يف االقليم ال�سيد /
ظقاي تخ�ستي ان الدورة تركزت
على  11من االمرا�ض املنت�رشة يف
القارة االفريقية مثل الرتاكوما وداء
الكلب والبلهار�سيا وحمى ال�ضنك

واجهاد املعدة واالمرا�ض املتنقلة
من احليوان اىل االن�سان واالجهاد
واحلمى ال�صفراء وغريها من تلك
االمرا�ض ،م�شري ًا اىل اكت�ساب املهنيني
ال�صحيني معلومات كافية ل�ضمان
�صحة املواطنني .وا�شار ال�سيد /
ظقاي اىل حتقيق امل�ساعي املبذولة
يف هذا الربنامج نتائج ملمو�سة ،
مو�ضح ًا بان ا�صحاح البيئة ونظافة
اجل�سم يقي % 80من اال�صابة بتلك
االمرا�ض ،منا�شد ًا املجتمع �رضورة
متابعة �صحة موا�شيهم .من جانبهم
اكد الدار�سون جاهزيتهم للعب دور
كبري بتطبيق املعلومات املكت�سبة
يف ت�سيري حمالت التوعية اجلارية
بالنظافة
للتعامل
،منا�شدين
امللطلوبة لاللبان وم�شتقاتها وكذلك
اللحوم وم�شتقاتها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الكرملني -:لقاء بوتني ترامب يف باري�س قيد الدر�س تركيا  -:تعتقل �صحفيا من�ساويا يف �أنقرة

�أكد م�ساعد الرئي�س الرو�سي ،يوري
�أو�شاكوف� ،أن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب قبل لقاء نظريه
الرو�سي فالدميري بوتني يف نوفمرب
املقبل� ،أما نحن فما زلنا ندر�س هذا

الأمر.
وقال �أو�شاكوف ردا على �س�ؤال
ب�ش�أن خطط بوتني لزيارة باري�س:
"ال توجد بعد مثل هذه اخلطط،" ،
ومل يتخذ بعد قرار حول الزيارة يف
نوفمرب املقبل.
ويف حديث حول �إمكانية عقد لقاء
بني بوتني وترامب يف باري�س� ،أكد
�أو�شاكوف �أنه "�سمع ب�أن ترامب قبل
الدعوة" ،م�ضيفا "�أما نحن فال زلنا
ندر�سها ،ولدينا وقت كاف".
و�أعلن ال�سكرتري ال�صحفي للرئي�س
الرو�سي ،دميرتي بي�سكوف ،مطلع
ال�شهر اجلاري� ،أنه لي�س من املعروف

بعد ما �إذا كان الزعيمان �سي�شاركان
يف فعاليات باري�س املكر�سة للذكرى
املئوية لنهاية احلرب العاملية
الأوىل يوم  11نوفمرب املقبل.
يذكر �أن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ونظريه الأمريكي دونالد
ترامب ،عقدا �أول قمة ثنائية ر�سمية
لهما يف هل�سنكي يف  16يوليو
املا�ضي ،ناق�شا خاللها الأزمة
ال�سورية والو�ضع يف �أوكرانيا،
الراهنة،
الدولية
واملوا�ضيع
بالإ�ضافة �إىل االنت�شار النووي
ومزاعم تدخل رو�سيا يف انتخابات
الرئا�سة الأمريكية عام 2016

قال رئي�س املجل�س اال�سرتاتيجي
للعالقات اخلارجية الإيرانية،
كمال خرازي ،الثالثاء املا�ضي،
�إن تعاون طهران وبكني يف �إعادة
�إعمار العراق و�سوريا �سيكون
فاعال.
و�أ�شار خرازي �إىل بدء ا�ستثمارات
يف جمال ت�أ�سي�س م�صانع لإنتاج
احلديد ،والإ�سمنت ومواد البناء
و�إنتاج الطاقة ،ميكن �إن�شا�ؤها يف
طريق احلرير اجلديد.
ويف ت�رصيح لوكالة �إرنا� ،أكد
على �أهمية العالقات مع ال�صني،
وا�صفا عالقات بالده مع دول ال�رشق
بالودية.

واعترب العالقات االقت�صادية بني
البلدين مميزة ،الفتا �إىل وجود
جماالت للتعاون مل يتم حتى الآن
تفعيلها بني البلدين ،ويجب العمل
لبدء التخطيط لها.
وحتدث عن توقيع البيان
الثنائي بني اجلانبني الإيراين
وال�صيني حتت عنوان "امل�شاركة
اال�سرتاتيجية الثنائية" داعيا �إىل
موا�صلة التعاون بني البلدين يف
م�رشوع طريق احلرير اجلديد.
ور�أى رئي�س املجل�س اال�سرتاتيجي
للعالقات اخلارجية الإيرانية،
�أن �إن�شاء ج�رس وطريق وا�صل بني
ميناء غوادر بباك�ستان وميناء

جابهار بجنوب �رشق �إيران ،ثم
�إىل �آ�سيا الو�سطى عرب طريق �سكة
حديد ،و�صوال �إىل دول ال�رشق
الأو�سط ودول �أوروبا� ،أمر يخدم
م�صلحة البلدين ،الفتا �إىل �أن تعاون
باك�ستان يف هذا النطاق مفيد

قرر حزب العمال الربازيلي تر�شيح
فرناندو حداد ملن�صب الرئا�سة بدال
من الرئي�س الربازيلي الأ�سبق لويز
�إينا�سيو لوال دا �سيلفا املدان يف ق�ضية
ف�ساد والقابع يف ال�سجن حاليا.
و�أكد الع�ضو يف اللجنة التنفيذية

حلزب العمال ،وحمافظ والية ميناي�س
جرياي�س ،فرناندو بيمينتيل �إن اللجنة
قررت تر�شيح حداد لالنتخابات التي
�ستجري يف الـ  7من �أكتوبر املقبل،
بعد �أن منعت املحكمة العليا لوال
دا �سيلفا من الرت�شح وحددت مهلة
للحزب كي يختار مر�شحه.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن لوال دا
�سيلفا ال يزال زعيما حلزب العمال
الي�ساري و�أحد �أكرث ال�سا�سة يف
الربازيل �شعبية ،فيما ت�شري نتائج
ا�ستطالع الر�أي ،الذي �أجرته م�ؤ�س�سة
"داتافوليا" � ،إىل �أن �شعبية حداد ال
تتجاوز الـ  9باملئة ،على الرغم من
�أنها حققت �أكرب منو من بني جميع

املر�شحني الـ  13يف الفرتة الأخرية،
حيث كانت  4باملئة يف وقت �سابق
وكان لوال دا �سيلفا رئي�سا للربازيل
يف الفرتة من � 2003إىل  ،2010حتى
�صدر بحقه حكم بال�سجن � 12سنة
لتلقيه ر�شاوى .وال يزال �أن�صاره
يعتقدون ب�أن احلكم بحقه ناجم عن
م�ؤامرة لعزله من ال�سلطة.
�أما فرناندو حداد ( 55عاما) ،فهو
�سيا�سي ي�ساري ،لبناين الأ�صل،
�شغل من�صب عمدة مدينة �ساو باولو
بني  ،2017 – 2013كما عني وزيرا
للتعليم �سابقا
ويذكر �أن والده هاجر �إىل الربازيل
من لبنان عام 1947

ا�ستغل االنف�صاليون يف �إقليم
كاتالونيا العيد الوطني ال�ستعرا�ض
قوتهم يف �شوارع بر�شلونة .ونظمت
الثالثاء املا�ضي تظاهرة يف العيد
املعروف بـ "ديادا" �شارك فيها مليون
�شخ�ص بعد عام من حماولة االنف�صال
التي �أف�شلتها �إ�سبانيا يف �أكتوبر
املا�ضي.
تظاهر نحو مليون كاتالوين
ي�ساندون االنف�صال الثالثاء املا�ضي
يف �شوارع بر�شلونة مبنا�سبة "العيد
الوطني" الكاتالوين �أو "ديادا" الذي
ي�سعون خالله �إىل ح�شد قواهم ،بعد
عام على حماولة االنف�صال الفا�شلة
عن �إ�سبانيا يف �أكتوبر.
وتتزامن التظاهرات مع �إحياء ذكرى
�سيطرة قوات امللك فيليبي اخلام�س

على بر�شلونة يف �سبتمرب  1714قبل
�أن يلغي يف وقت الحق الإدارة الذاتية
للمنطقة.
وقد بد�أ توافد املنا�رصين وعلى
�أكتافهم �أعالم انف�صالية� ،إىل املدينة
الكاتالونية.
وقال بول �سوال وهو طالب دكتوراه
يف العلوم البيولوجية "ال ميكن جتاهل
هذا العدد من النا�س .هذه التظاهرة
تطالب بحق تقرير (امل�صري) وبحرية
ال�سجناء ال�سيا�سيني".
ومن �أبرز مطالب هذه امل�سرية
حترير القادة االنف�صاليني امل�سجونني
وعودة �أولئك الذين فروا �إىل اخلارج
ب�سبب دورهم يف حماولة االنف�صال.
ووجهت تهمة التمرد �إىل  13من
القادة االنف�صاليني الذين قد ت�صل

عقوبتهم �إىل ال�سجن  25عاما يف حال
�إدانتهم.
ويعترب املحلل ال�سيا�سي يف جامعة
بر�شلونة امل�ستقلة �أوريول بارتومو�س
�أن "االنف�صاليني �سينزلون �إىل ال�شارع
لإظهار �أنهم القوة ال�سيا�سية املنظمة
الأهم" يف كاتالونيا لكن "لي�ست هناك
ر�سالة وا�ضحة" مثل العام املا�ضي

انعك�ست ت�رصيحات ملي�شال
بارنييه� ،أبرز املفاو�ضني الأوروبيني
يف ملف خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي (بريكزيت)� ،إيجاب ًا على
لكن زعيم ًا
اجلنيه اال�سرتليني.
ّ
�سابق ًا حلزب «املحافظني» احلاكم
حذّر من �أن عدم التو�صل �إىل اتفاق مع
�سيغرق اململكة املتحدة يف
بروك�سيل ُ
�أزمة د�ستورية مل ت�شهدها منذ 200
�سنة.
وكان بارنييه �أعلن �أن توقيع اتفاق

بني لندن وبروك�سيل ممكن «يف غ�ضون
� 8 - 6أ�سابيع» .كما �أُفيد باحتمال �أن
يعقد قادة االحتاد قمة غري ر�سمية
يف (نوفمرب) املقبل ،تُ ع َلن خاللها
بنود اتفاق العالقات امل�ستقبلية بني
االحتاد واململكة املتحدة .كذلك،
مل ت�ستبعد �صحيفة «ذي غارديان»
التو�صل �إىل اتفاق حول خالف على
م�س�ألة احلدود الإيرلندية ،خالل قمة
�أخرى تُ عقد يف (�أكتوبر) املقبل.
لكن الزعيم ال�سابق حلزب

�إيران -:طهران وبكني تتعاونان يف �إعادة �إعمار العراق و�سوريا

اعتقلت ال�سلطات الرتكية �صحفيا
ون�شطا من�ساويا ،يعمل يف املوقع،
الثالثاء املا�ضي ،لال�شتباه به يف
جرمية تتعلق بالإرهاب.
وقال املوقع الإلكرتوين "ري:فولت"،
الذي ي�صف نف�سه ب�أنه جملة �إلكرتونية
ي�سارية� ،إن ماك�س زيرجنا�ست اعتقل
يف �شقته يف العا�صمة الرتكية �أنقرة .
و�أ�ضاف يف ر�سالة بالربيد
الإلكرتوين ،م�ؤكدا بيانا ملنظمة
(مرا�سلون بال حدود) احلقوقية ،عن

اعتقال ال�صحفي "ن�ستنكر هذا االعتقال
ب�أ�شد العبارات بالطبع ،وندعو �إىل
الإفراج الفوري عنه".
وقال املوقع الناطق بالأملانية
"كاتبنا ،الذي يعي�ش يف تركيا
منذ �سنوات طويلة ،ن�شط وم�ؤلف
ي�ساري متحم�س يدافع عن احلرية
والدميقراطية".
ومل يت�سن احل�صول على تعليق من
م�س�ؤولني �أتراك.
وقالت وزارة اخلارجية النم�ساوية
�إن مواطنا من�ساويا اعتقل يف �أنقرة
الثالثاء املا�ضي ،لكنها رف�ضت الإدالء
مبزيد من التفا�صيل حماية للبيانات.
وتوترت العالقات بني تركيا وكثري
من بلدان االحتاد الأوروبي ب�سبب
موجة من االعتقاالت التي جرت يف
�إطار حملة �أمنية نفذتها ال�سلطات بعد
انقالب ع�سكري فا�شل يف 2016

�أفغان�ستان :ع�شرات القتلى بهجوم انتحاري

الربازيل:حزب العمال ير�شح حداد للرئا�سة بدال من دا �سيلفا

وجرح � 130آخرون،
ُقتل � 32شخ�ص ًا ُ
يف هجوم انتحاري ا�ستهدف تظاهرتني
�ضد قائد ميلي�شيات ،على الطريق
ال�رسيع بني مدينة جالل �آباد �رشق
�أفغان�ستان ومعرب �إىل باك�ستان
املجاورة.
لكن ع�ضو ًا يف املجل�س املحلي �أ�شار
�إىل نقل  56جثة �إىل م�ست�شفيات.
وذكر قائد ال�رشطة يف حمافظة
ننغرهار �أن «حواىل � 400شخ�ص
جتمعوا لتنظيم احتجاج ،على طريق
ّ
اند�س بينهم انتحاري
�رسيع عندما
ّ
وفجر �سرتة مليئة مبتفجرات» .و�أدى
ّ
التفجري �إىل تفريق احل�شد ،لكن
مزيد ًا من الأ�شخا�ص جتمهروا بعده،
ملوا�صلة االحتجاج.
ونُ ِفذ الهجوم بعد �ساعات على
مقتل فتى (� 14سنة) وجرح � 4آخرين،
يف تفجريات �أخرى قرب مدار�س يف
ودوى انفجار �أول
املقاطعة ذاتها.
ّ
�أمام مدر�سة للبنات ،ثم انفجار ثان
حني اندفع طالب مدر�سة �صبيان
جماورة اىل املكان.
وقال فتى (� 12سنة) من �رسيره يف
م�ست�شفى« :ذهبت مع �أطفال �آخرين

الأر�ض على موعد مع عا�صفة �شم�سية قد ت�ؤثر على االت�صاالت

االنف�صاليون الكاتالونيون ينظمون م�سرية مليونية يف بر�شلونة يف "العيد الوطني"

بريطانيا:زعيم �سابق حلزب ماي يخ�شى �أزمة د�ستورية ل«بريكزيت» من دون اتفاق

«املحافظني» اللورد وليام هيغ،
حذّر من �أن بريطانيا �ستواجه �أزمة
د�ستورية مل ت�شهدها منذ �أكرث من
ٌ
اعرتا�ض على خطة
قرنني�« ،إذا ا�ستمر
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي للخروج
من االحتاد» .و�أ�ضاف« :الأف�ضل �أن
رصح
نفكّ ر بطرق خمتلفة ،لأن كل َمن ي� ّ
ب�أنه �ضد اخلطة �أو �ضد اخلروج من
االحتاد ،يح�شو م�سد�سه ا�ستعداد ًا
للعبة روليت رو�سية .اخلالف يتجاوز
بريكزيت

لر�ؤية ما حدث ،بعدما �سمعنا دوي
انفجار قرب مدر�سة البنات� .أُ�صبنا يف
وجرحت» .وارتُ كب االعتداء
انفجار ثان ُ
املزدوج بعد �ساعة على تفجري قنبلة
�أمام مدر�سة للفتيات يف �إقليم بي�شود.
ودان الرئي�س الأفغاين �أ�رشف
غني الهجوم االنتحاري والتفجريات
قرب املدار�س ،قائ ًال« :الهجمات
على املن�ش�آت املدنية وامل�ساجد
والن�ساء والأطفال ،كلها جرائم �ضد
الإن�سانية».
ونفت حركة «طالبان» تورطها
قياديني يف احلركة
بالهجوم ،علم ًا �أن
َ
ٍ
ثان مع
�أعلنا �أنها حت�ضرّ الجتماع
م�س�ؤولني �أمريكيني ،بعد �أول اجتماع
ُعقد يف متوز (يوليو) املا�ضي

قال علماء �إن عا�صفة �شم�سية قد
ت�رضب الغالف اجلوي ،الثالثاء
املا�ضي  ،وميكن �أن ت�رض مب�صادر
الطاقة وت�ؤثر على �أجهزة التلفزيون
الف�ضائية .وقالت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية �إن فتحة �ضخمة ظهرت يف
ال�شم�س ،مع بروز �شفق قطبي كبري
�سيغطى م�ساحات من �أمريكا ال�شمالية

واململكة املتحدة .وال�شفق القطبي
هو مزيج من الألوان اخلالبة التي
تت�شكل على القطبني ال�شمايل
واجلنوبي للكرة الأر�ضية ،ويعترب
من الظواهر اجلميلة التي ت�ضفي
البهجة على ناظرها .ويحذر العلماء
من �أن العا�صفة ال�شم�سية قد ت�ؤثر
على �سطح الكوكب مثل �أنظمة "جي بي
�إ�س" والإ�شارات الال�سلكية ،وتزعج
كذلك �رشكات الطريان .وحددت الإدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
( )NOAAم�ستوى العا�صفة ال�شم�سية
يف  ،G2الذي يعترب "معتدال" ،مقارنة
مع امل�ستوى الرابع واخلام�س .وقالت
الهيئة "نتوقع �أن تكون عا�صفة عادية
وب�سيطة �إىل حد ما".

ع�شرات القتلى يف انفجار �شاحنة وقود يف نيجرييا

�إدارة
وكالة
ذكرت
الطوارئ بوالية نا�ساراوا
ب�شمال نيجرييا �أن ما ال
يقل عن � 35شخ�صا قتلوا
يوم االثنني و�أ�صيب املئات
عندما انفجرت �شاحنة وقود
يف الوالية.
وقال م�س�ؤول بالوكالة
�إن احلادث وقع يف حمطة
للبنزين على طريق يربط
العا�صمة �أبوجا ب�شمال نيجرييا
وجنوبها.
وقال عثمان �أحمد القائم ب�أعمال
مدير الوكالة نقال عن �إفادة �أحد
ال�شهود �إن ال�شاحنة انفجرت بينما
كانت يف مرحلة تفريغ الوقود.

و�أ�ضاف �أن الوكالة حتقق يف
احلادث.
و�أ�ضاف لرويرتز �أن ت�أكد من
مقتل  35و�إ�صابة �أكرث من مئة.
معظم من القوا حتفهم هرعوا �إىل
منطقة احلادث لريوا ما حدث.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

فل�سطني تتقدم ببالغ جديد ت�شكو فيه �إ�سرائيل للجنائية الدولية

�أعلن �أمني �رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب
عريقات �أن فل�سطني تقدمت مبلحق
للمذكرة الر�سمية التي قدمتها يف
مايواملا�ضي �إىل حمكمة اجلنايات
"ب�ش�أن جرائم �إ�رسائيل".
وقال عريقات يف م�ؤمتر �صحفي
عقده مبقر املنظمة برام الله ،حول
قرار الإدارة الأمريكية �إغالق بعثة
املنظمة يف وا�شنطن� ،إن البالغ
املقدم للمدعية العامة دعا املحكمة
لتحمل م�س�ؤولياتها املبا�رشة يف
التحقيق باجلرائم التي ترتكبها
�إ�رسائيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية مبا
فيها القد�س.
كما تطرق عريقات �إىل م�س�ألة
قرية اخلان الأحمر يف القد�س املهدد
بالهدم وقال" :بناء على طلب من

ال�ضحايا ،نطالب املدعية العامة
ب�إتاحة الفر�صة للقاء يجمعها مع
ال�ضحايا ل�رشح تفا�صيل ما يحدث
حتديدا يف اخلان الأحمر".
و�أكد البالغ على �أهمية �إ�صدار
املدعية العامة حتذيرا �إىل ال�سلطات
الإ�رسائيلية ملنع هدم وتهجري �سكان
اخلان الأحمر ق�رسيا ،م�شريا �إىل �أن
امل�سا�س باخلان الأحمر يندرج �ضمن
ميثاق روما ،مبا يف ذلك جرائم
احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية.
وكان الق�ضاء الإ�رسائيلي �أ�صدر
حكما بت�أييد هدم قرية اخلان الأحمر
الفل�سطينية البدوية يف القد�س،
الأ�سبوع املا�ضي ،على �أن يتم التنفيذ
خالل الأ�سبوع اجلاري.
ويف وقت �سابق ،هدد م�ست�شار
الرئي�س الأمريكي للأمن القومي

جون بولتون بفر�ض عقوبات على
ق�ضاة املحكمة اجلنائية الدولية
ومموليها يف حال الحقوا مواطنني
�أمريكيني.
و�أكد على �أن بالده لن ت�سمح
ب�إجراء حتقيق حول �إ�رسائيل يف
�أروقة املحكمة ،وا�شرتط بولتون
على الفل�سطينيني الدخول جمددا
باملفاو�ضات لإعادة فتح مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية يف وا�شنطن.

تدريب م�صري � -أمريكي على مكافحة الإرهاب

نفّذت قوات ال�صاعقة يف اجلي�ش
امل�رصي تدريب ًا ع�سكري ًا م�شرتك ًا
مع عنا�رص من القوات اخلا�صة
الأمريكية ،هدف �إىل تبادل اخلربات
يف جمال مكافحة الإرهاب .و�أفاد
الناطق با�سم اجلي�ش امل�رصي
العقيد �أركان حرب تامر الرفاعي،
يف بيان� ،إن التدريب ي�أتي يف
�سياق توحيد املفاهيم العملياتية
والعمل اجلماعي امل�شرتك وت�أهيل
القوات لتنفيذ املراحل امل�ستقبلية
املخططة.
حما�رضات
التدريب
�شمل
نظرية وعملية يف جمال مكافحة
الإرهاب وطرق معاجلة العبوات
النا�سفة والتدريب على �أعمال
الإبرار اجلوي والبحري والغط�س

الهجومي و�أعمال الت�أمني الطبي
وتنفيذ الرمايات غري النمطية
بالذخرية احلية من خمتلف
الأ�سلحة ،والتدريب على اقتحام
ب�ؤر �إرهابية .وتنطلق فعاليات
مناورات (النجم ال�ساطع )2018
 .وقال الرفاعي �إن قوات الدول
امل�شاركة يف املناورات و�صلت �إىل
م�رص خالل الأيام املا�ضية .و�أ�شار
�إىل �أن تدريبات «النجم ال�ساطع»
هذا العام تتناول مو�ضوعات
التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
�سيناريوات
على
والتدريب
التهديدات املختلفة يف ظل
احلرب التقليدية وغري النظامية.
و�أو�ضح �أنها ت�ساهم يف تعزيز

العالقات اال�سرتاتيجية والأمنية
بني الواليات املتحدة وم�رص.
قال اجلي�ش امل�رصي �إن التدريبات
تهدف �إىل تبادل اخلربات وتن�سيق
العمل بني القوات امل�شرتكة
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
وتوحيد املفاهيم و�صقل مهارات
العنا�رص امل�شاركة ،وتطوير
�أ�سلوب العمليات والتدريب على
مكافحة الإرهاب واحلرب غري
عمليات
وتخطيط
النمطية،
الدعم الإداري والإخالء الطبي،
والتدريب على طرق مكافحة
و�أحدث
النا�سفة،
العبوات
�أ�ساليب مكافحة التهديدات التي
تواجه الأمن البحري ،وتخطيط
و�إدارة العمليات اجلوية امل�شرتكة
ال عن تعزيز اال�ستقرار يف
ف�ض ً
املنطقة..
عقد
التدريبات
وت�شمل
حما�رضات نظرية وتدريبات
عملية لقوات الدول امل�شرتكة
وتنفيذ م�رشوع مراكز قيادة
م�شرتك ي�شمل �إجراءات التح�ضري
والتنظيم للمعركة و�أعمال القيادة
وال�سيطرة ،ومكافحة �أ�سلحة
الدمار ال�شامل وتبادل املعلومات،
وتنفيذ م�رشوع تكتيكي مع الرماية
بالذخرية احلية ،وتنظيم ندوة
لكبار القادة ،والتدريب على
�أعمال القتال يف املدن والق�ضاء
على الب�ؤر الإرهابية..

ليبيا� -:إطالق �صواريخ باجتاه مطار معيتيقة يف العا�صمة

قال �سكان �إن �صواريخ �أُطلقت
باجتاه املطار الوحيد العامل يف
العا�صمة الليبية طرابل�س يف �ساعة
مت�أخرة من م�ساء الثالثاء املا�ضي
و�سمع دوي انفجارات قرب مطار
ُ
معيتيقة لكن مل يت�ضح بعد من اجلهة
التي �أطلقت ال�صواريخ ،التي �شوهد
�أحدها ي�سقط يف البحر املتو�سط
القريب من املطار دون وقوع �إ�صابات
ب�رشية.
وبح�سب م�صادر ر�سمية يف املطار
فقد مت حتويل م�سار رحلة ليبية
قادمة من م�رص �إىل م�رصاتة بدال من
طرابل�س بعد �إطالق �صواريخ باجتاه
املطار.
و�أ�ضافت م�صادر �أخرى� ،إن
مدرج"
"التح�ضريات جارية لإخالء
ّ
مطار معيتيقة ونقل الطائرات
املوجودة فيه حالي ًا �إىل مطار
م�رصاتة.
ومطار معيتيقة الدويل هو الوحيد
العامل يف طرابل�س وقد �أغلق من 31
�أغ�سط�س ولغاية �7سبتمرب ب�سبب
معارك خلّفت  63قتيال على الأقل قرب
العا�صمة الليبية.
والأ�سبوع املا�ضي �سقطت ثالثة
�صواريخ على الأقلّ يف حميط املطار

مما ارغم امل�س�ؤولني عن املالحة
اجلوية �إىل تعليق الرحالت وحتويلها
�إىل مطار م�رصاتة.
و�أعيد فتح مطار معيتيقة بعد نحو
� 48ساعة من توقيع اتفاق برعاية
الأمم املتحدة لوقف اطالق النار بني
املجموعات امل�سلحة التي انخرطت
يف املعارك الدامية جنوب طرابل�س.
وب�صورة عامة ف�إن الأطراف
املتناحرة حترتم اتفاق وقف �إطالق
النار ولكن ليل الثالثاء املا�ضي �أفاد
�شهود عيان �أن معارك اندلعت جنوب
العا�صمة لفرتة ق�صرية.
ومعيتيقة قاعدة ع�سكرية �سابقة
ا�ستخدمت للطريان املدين كبديل عن
مطار طرابل�س الدويل الذي حلقت
به �أ�رضار كبرية يف  2014ب�سبب
معارك.
ومنذ ذلك التاريخ مل تعد تعمل
يف ليبيا اال �رشكات الطريان املحلية
م� ّؤمنة رحالت داخلية وباتجّ اه بع�ض
الدول منها تون�س وتركيا.
اجلوية الليبية ممنوعة
وال�رشكات
ّ
من دخول املجال اجلوي لالتحّ اد
الأوروبي "لدواع �أمنية"
من حهة اخرى �أعلنت اجلزائر جتاوز
�أزمة ت�رصيحات القائد العام للقوات

امل�سلحة الليبية ،اللواء خليفة
حفرت ،بعد توا�صل وزير اخلارجية
الليبي حممد الطاهر ال�سيالة مع
نظريه اجلزائري عبدالقادر م�ساهل،
وتزامن «اعتذار» احلكومة الليبية،
مع اتهام الناطق با�سم القوات
الليبية ،العميد �أحمد امل�سمار،
احلكومة القطرية ،بت�أجيج خالف مع
دولة �شقيقة هي اجلزائر.
و�أعلنت وزارة اخلارجية اجلزائرية
يف بيان ،عن تلقّي م�ساهل مكاملة
هاتفية من ال�سيالة� ،أكد فيها �أن
«ال�سطات الليبية متم�سكة بالعالقات
الأخوية التي جتمع ال�شعبني
ال�شقيقني» .ونقل البيان �أن م�ساهل
«طم�أن احلكومة الليبية �أنه ال ميكن
�أي �أحد امل�سا�س بالعالقات التي
تربط البلدين ،و�أن اجلزائر �ستوا�صل
دعمها وم�ساندتها للأ�شقاء يف ليبيا
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الب�صرة -:متظاهرو يل ّوحون با�ستئناف االحتجاجات

�أعلن وزير النفط جبار
اللعيبي �أن وزارته ومن خالل
�رشكاتها يف الب�رصة «�ستعمل
على �إعادة ت�أهيل حمطة مياه �أبو
اخل�صيب» .وقال �إن «توجيهات
�صدرت ل�رشكات الوزارة بتبديل
م�ضخات املحطة وفالترها،
مد �أنبوبني ،الأول من
�إ�ضافة �إىل ّ
حمطة كتيبان ،والآخر من �شط
العرب لت�أمني م�صادر مياه �إ�ضافية لها» ،م�شري ًا �إىل �أن العملية �ستبد�أ
خالل الأيام املقبلة.
و�أفاد اللعيبي ب�أن «عملية ت�أهيل حمطة �أبو اخل�صيب ال ت�ستغرق
كثرياً ،وعند �إجنازها وافتتاحها �سيتم �ضخ مياه �صاحلة لل�رشب خالية
من املواد ال�سامة ومن مياه ال�رصف ال�صحي واملخلفات ال�صناعية».
ويقوم ممثلون عن املرجعية الدينية يف النجف ،بالإ�رشاف على �إعادة
ت�أهيل حمطات حتلية املياه يف املدينة ،بعدما �أوفد املرجع ال�شيعي
علي ال�سي�ستاين وكيله �أحمد ال�صايف �إىل الب�رصة الأ�سبوع املا�ضي.
وا�ست�أنفت جلان االحتجاج تظاهراتها يف م�سرية احتجاجية  ،انطلقت
ال �إىل �ساحة عبد الكرمي قا�سم و�سط املدينة،
من �ساحة «العرو�سة» و�صو ً
ورفع املتظاهرون �شموع ًا والفتات و�صور قتلى �سقطوا خالل التظاهرات
الأخرية ،و�أكدوا �سعيهم �إىل ا�ستئناف االحتجاجات �سلمي ًا �إذا ا�ستمرت
الأو�ضاع اخلدماتية ال�سيئة يف املدينة.
وحذر نا�شطون من وجود حمالت �أمنية وتهديدات تطاول متظاهرين
�شاركوا يف االحتجاجات الأخرية ،الفتني �إىل �أن «جهات �أمنية تعد لوائح
ب�أ�سماء متظاهرين بتهمة امل�شاركة يف عمليات احلرق التي �شهدتها
املدينة الأ�سبوع املا�ضي ،وطاولت م�ؤ�س�سات حكومية ومقرات �أحزاب
وف�صائل يف احل�شد ال�شعبي والقن�صلية الإيرانية».

حمكمة احلريري ت�ستمع �إىل مرافعات االدعاء :بدر الدين

با�رش الق�ضاة اخلم�سة يف غرفة
الدرجة الأوىل يف املحكمة اخلا�صة
بلبنان املوجلة حماكمة املتهمني
بالتورط يف اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ،اال�ستماع �إىل املرافعات
اخلتامية لالدعاء العام ووكالء
املت�رضرين والدفاع عن املتهمني
يف ليد�سندام يف الهاي ،و�سط
�أجواء من الرتقب ملا �ستت�ضمنه
من تلخي�ص �شامل للأدلة والقرائن
التي حتيط باجلرمية التي هزت
لبنان ،وما زالت ارتداداتها ت�صيب
امل�شهد ال�سيا�سي فيه حتى الآن،
على رغم م�ضي �أكرث من � 13سنة على
ح�صولها.
وبد�أت املحكمة باال�ستماع �إىل
�رسد االدعاء حججه و�أدلته لطلب
�إدانة املتهمني الأربعة املنتمني
�إىل «حزب الله» يف ح�ضور رئي�س

حكومة ت�رصيف الأعمال اللبنانية
�سعد رفيق احلريري يف مقاعد
املت�رضرين من اجلرمية داخل قاعة
املحكمة� ،إ�ضافة �إىل ح�ضور الوزير
مروان حمادة والوزير غطا�س
خوري والوزير ال�سابق با�سم ال�سبع
الذين جل�سوا يف املقاعد العلوية
املخ�ص�صة للجمهور ،ما �أ�ضفى على
اجلل�سة �أهمية الفتة ،و �رسد الإطار
ال�سيا�سي للجرمية . ،وينتظر �أن
ي�ستغرق �رسد النائب العام يف
مكتب االدعاء نايجل بوفوا�س،
يومني ون�صف اليوم ،وي�شمل
�إجابته عن الأ�سئلة التي وجهها �إليه
رئي�س املحكمة ديفيد راي ،على �أن
تلي ذلك مرافعة وكالء املت�رضرين
انتهاء مبرافعة حمامي
ل�ساعتني،
ً
الدفاع عن كل من املتهمني الأربعة
والتي �ست�ستغرق ب�ضعة �أيام،
ي�سعون خاللها �إىل الت�شكيك ب�أدلة
االدعاء ليطلبوا الرباءة للمتهمني.
وقدم االدعاء العام للق�ضاة �أكرث من
� 3آالف قرينة لإدانة قتلة احلريري،
م�ؤكد ًا يف مذكرته النهائية �أن اعتداء
(فرباير) عام « 2005نُ فِّد ب�صفته جزء ًا
من مهمة معقدة متعددة اجلوانب»

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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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.

الهند� :أقفا�ص للب�شر يف حديقة احليوان

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أجهزة الأمن الرتكية ت�ضبط �شابة داخل حقيبة �سفر
�أحبطت �أجهزة الأمن الرتكية عملية
تهريب فتاة �إىل داخل تركيا ب�إخفائها
داخل حقيبة �سفر ،وذلك عرب معرب �سارب
على احلدود الرتكية – اجلورجية.
و�أظهر مقطع فيديو حلظة فتح رجال
الأمن الأتراك حقيبة مت اال�شتباه فيها،
ليتم اكت�شاف وجود فتاة بداخلها.
وبح�سب وكالة “الأنا�ضول” للأنباء،
ف�إن �إحدى ال�سيدات الأجنبيات و�صلت
�إىل املعرب وهي ت�سحب حقيبة كبرية
وترغب يف الدخول بها �إىل تركيا ،ويف
�أثناء �إنهاء �إجراءات الدخول ا�شتبه
رجال الأمن يف احلقيبة فقاموا بفتحها
ليفاج�ؤوا بوجود فتاة بداخلها .يذكر �أن واقعتني م�شابهتني حدثتا يف عامي  2015و ،2017عندما
�ألقت ال�سلطات الرتكية القب�ض على الفتاتني بداخل حقيبتني كبريتني ،يف حماولة منهما للت�سلل عرب
احلدود.

القردةيف يف'ذكورها'؟
تثق �تثق �إناثإناث القردة
ملاذا الملاذا ال
'ذكورها'؟
تعتزم �إدارة حديقة احليوانات يف دلهي بالهند تركيب �أقفا�ص بحجم الإن�سان ،وذلك بغر�ض
نبيل ،هو حماية الزوار من الوقوع يف قب�ضة احليوانات املفرت�سة ،بعدما افرت�س منر �أبي�ض
طالبا قبل �أعوام ،بح�سب "�سكاي نيوز".
ويجري تركيب "الأقفا�ص الب�رشية" داخل �أحوا�ض النمور والدببة يف حديقة احليوان
ال�شهرية؛ من �أجل حماية الأ�شخا�ص الذين قد يقعون داخلها.
ووقع حادث م�أ�ساوي يف  ،2014حني �سقط طالب يبلغ من العمر  20عاما يف حو�ض لنمر
افرت�سه �رسيعا ،بعدما جره �إىل �إحدى زوايا عرينه ،وق�ضى عليه يف غ�ضون دقائق.
و�أو�ضحت �إدارة احلديقة �أن الأقفا�ص ذات احلجم الب�رشي �ستثبت يف زاوية كل حو�ض خالل
�أيام.
و�ستوفر الأقفا�ص احلماية لأي �شخ�ص يقع باخلط�أ ،وذلك �إىل حني �إنقاذه من النمور
املتوح�شة.
وقال مدير حديقة حيوان دلهي ،رينو �سينغ ،ل�صحيفة "تاميز �أوف �إنديا"" :يف النهاية
اعتمدنا فكرة القف�ص ذي احلجم الب�رشي ،لقد �رشعنا بالفعل يف ت�صميم الأقفا�ص ،وميكن �أن
يكون الأول جاهزا خالل الأيام الع�رشة".
ونقلت "�سكاي نيوز" عن مدير احلديقة قوله "�إذا جنحت الفكرة ،ميكننا اعتماد النموذج
نف�سه يف �أماكن �أخرى".
و�أو�ضح �سينغ �أن لكل قف�ص ب�رشي تعليمات وا�ضحة ،لل�سماح للزوار مبعرفة �إجراءات
ال�سالمة يف حال وقوع حادث ،الفتا �إىل �أن القف�ص لن يكون معقدا و"�سيكون لدينا �إجراء
ب�سيط مكون من ثالث خطوات ب�ش�أن ما يجب فعله �إذا وقع �أحدهم يف الداخل".

اكرب معمرين يف العامل يحتفالن بحفيدهما الـ 25

مع رحلة زواج ممتدة منذ  80عاما
وجد زوجان يابانيان الطريق �سهال
�إىل مو�سوعة غيني�س العاملية للأرقام
القيا�سية ك�أكرب زوجني يف العامل،
لي�ضيفا لقبا جديدا �إىل بلدهما املعروف
ب�أن به �أكرب عدد من املعمرين يف
العامل .وكلمة ال�رس يف جناح و�سعادة
هذا الزواج الذي بد�أ منذ �أكتوبر/ت�رشين
الأول عام  1937هي "ال�صرب" والقدرة
على التحمل كما تقول الزوجة مياكو (100
عام) التي جعلتها �سعيدة مع زوجها ما�ساو
مات�سوموتو (� 108أعوام) .قبل ثمانني عاما
مل يتمكن الزوجان من �إقامة حفل زفاف حيث
كانا فقريين جدا بحيث مل يكونا قادرين على
حتمل تكاليف �إقامة مثل هذا احلفل .كما �أُر�سل
ما�ساو �إىل احلرب يف اخلارج مرات عدة خالل
احلرب العاملية الثانية ،لكنه عاد حيا،
و�أ�صبح موظفا يف ميناء حملي .وتقول مياكو
وهي ت�ضحك "�أنا �سعيدة للغاية ..الأمر يرجع
ل�صربي يف احلقيقة� ...أنا �سعيدة لدرجة �أنني
على و�شك البكاء ..وكنت �أعتقد �أن هناك �أوقاتا
قادمة �أف�ضل لذا كنت �أحتمل" .وتعليقا على
ت�سجيل الزوجني يف مو�سوعة غيني�س قالت

ابنتهما هريومي "�إنهما يف املرحلة الأخرية من
حياتهما و�إنه ل�رشف بالن�سبة لهما �أن يح�صال
على هذه اجلائزة� .أمتنى �أن يوا�صال حياتهما
ب�سالم" .وح�صل الزوجان على لقب "�أقدم
زوجني على قيد احلياة من حيث جمموع �سنوات
عمريهما" من قبل مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية يف يوليواملا�ضي مع �سن م�شرتكة
تزيد عن � 208سنوات ،ويعي�شان ب�سعادة
يف مدينة تاكامات�سو بغرب اليابان .وهن�أ
موظفون و�أع�ضاء الأ�رسة مياكو وما�ساو �أم�س
الثالثاء يف حفل �صغري ،حيث �أ�صبحا اليوم
جزءا من عائلة مكونة من  60فردا ،واحتفال
م�ؤخرا مبولد حفيدهما الـ  25الذي ولد ال�شهر
املا�ضي.

�أو�ضحت درا�سة جديدة �أجراها
باحثون من جامعة "�سانت �أندرو"
الأ�سكتلندية� ،أن �إناث القردة ال
يثقن يف ذكورهن.
ور�أى الباحثون من خالل
درا�ستهم� ،أنه حتى عندما ُيظهر
الذكور �أ�ساليب متفوقة ،يف البحث
عن الطعام مثال ،ف�إن الإناث ال
ت�سري على نهجهم.
ووفقا ل�صحيفة "تليغراف"
الربيطانية ،قال امل�رشف على الدرا�سة
الربوفي�سور وينت" ،ميكن تف�سري هذه
امل�س�ألة ب�أن ما يهم �إناث القردة هو احلفاظ
على روابط وثيقة مع الإناث الأخريات اللواتي
يق�ضني حياتهن كلها يف نف�س املجموعة"،
ال �إىل الذكور"
و�أ�ضاف" :رمبا يكن �أقل مي ً
وبح�سب الدرا�سة ،تف�ضل الإناث البقاء يف
جمموعة واحدة طوال حياتهن ،بينما وعلى

العك�س من ذلك غالبا ما ينت�رش القرود
الذكور يف جمموعات �أخرى ،مما يعني �أن
الإناث �أكرث ثقة يف جن�سهن يف احل�صول على
املعرفة يف �ش�ؤون احلياة واملعي�شة.
وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن القرود الذكور
يكونون �سعيدون بالتعلم من �أي جن�س يبدو
�أنه �أكرث فعالية يف حالة معينة ،وذلك على
ذمة الدرا�سة.

مقهى ي�شرتي بيانات الطالب بقهوة جمانية
يطلب املقهى ت�سجيل معلومات الطالب
والهيئة التدري�سية عرب موقعه مقابل تقدمي
م�رشوبات (�شريو)
يطلب املقهى ت�سجيل معلومات الطالب
والهيئة التدري�سية عرب موقعه مقابل تقدمي
م�رشوبات (�شريو)
�أطلقت �سل�سلة القهوة اليابانية �شريو
كافيه "- "Shiru Caféالتي ت�ضم  21متجر ًا
معظمها يف اليابان والهند� -أول موقع لها
يف الواليات املتحدة بحرم جامعة براون يف
بروفيدن�س رود �آيالند يف وقت �سابق من هذا
العام .وقامت ال�رشكة اليابانية بعمل ترويج
للمقهى عن طريق عر�ض قهوة جمانية لطالب
اجلامعة وهيئة التدري�س مقابل �أن يقدموا
بياناتهم ال�شخ�صية مبا يف ذلك �أ�سما�ؤهم
وتواريخ ميالدهم وجتربة العمل �أو الدرا�سة يف
اجلامعة ،وذلك من خالل عملية ت�سجيل ب�سيطة
عرب الإنرتنت .وقالت جاكلني غولدمان،
وهي طالبة درا�سات عليا يف براون وعميلة
للمقهى "�أعطي املنظمات �أطنانا من بياناتي
وال �أح�صل على �أي �سلع �أو خدمات" .ويعترب
منوذج �أعمال �شريو البيانات ال�شخ�صية عملة
ميكن مبادلتها مقابل ب�ضائع ،ويح�صل املقهى
على الإيرادات من ال�رشكات الراعية التي تروج
لبع�ض الفعاليات باليابان على موقع املقهى،
وت�شمل رعاة املقهى ني�سان ومايكرو�سوفت،
و"جي بي مورغان" وتعترب ال�رشكة اليابانية
هذا الربنامج تطورا على برامج الوالء التي
تقدم للعمالء نقاطً ا لل�رشاء مع احلق يف تتبع

�سلوك ال�رشاء.
وتعترب �أنظمة خ�صو�صية البيانات عقبة يجب
التغلب عليها عند ا�ستخدام بيانات العميل
كعملة ،حيث يفر�ض قانون حماية البيانات
العام لالحتاد الأوروبي طلب موافقة العميل
قبل جمع وا�ستخدام البيانات ال�شخ�صية،
مما ي�ضع عراقيل �أمام ال�رشكات ال�ستخدام
املعلومات ال�شخ�صية ،ولكن يف هذا الربنامج
يتم التغلب على هذا ب�أخذ املوافقة وت�سجيل
البيانات عرب موقع املقهى .وقال جوناثان
�سماللي (الرئي�س التنفيذي ل�رشكة يغاوارا)
وهي �رشكة حتليالت بيانات "لكي يكون هذا
النموذج قاب ً
ال للقيا�س ،ف�إنك حتتاج �إىل
الو�صول �إىل جمموعة دميوغرافية واحدة على
الأقل وبياناتها على م�ستوى معني " وهو ما
تقوم به ال�رشكة اليابانية بح�رص هذا الرتويج
بالطالب والهيئة التدري�سية فقط.
وتخطط �شريو للتو�سع يف جامعة هارفارد
وييل وبرين�ستون و�أمهري�ست قبل نهاية
العام.
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افتتاح املعابر احلدودية حدث تاريخي مميز لل�شعبني

تقرير /باولو�س نتاباي
ترجمة واعداد /نور الدين
خليفة
�إن يوم احلادي ع�رش من �سبتمرب
للعام امليالدي 2018م ،هو يوم
مميز .وذلك لأن هذا اليوم ي�صادف
تاريخني فريدين وهما ،الأول من
�سبتمرب للعام اجلئزي اجلديد
 ،2011والأول من �شهر حمرم
للعام الهجري اجلديد 1440هـ.
وبالتايل ف�إن الأحداث التاريخية
التي �سجلت يف هذا اليوم يجعل
منها يوم ًا تاريخي ًا مميز ًا بكل
املقايي�س .واحلدث البارز يف هذا
التاريخ هو مرا�سم �إعادة �إفتتاح
املعربين احلدوديني الربيني
يف كل من دباي�سيما – بوري،
و �رسحا – زال �أمب�سا ،اللذين
يربطان كل من �إرتريا و�إثيوبيا،
واللذين كانا مغلقني طوال 20
عام ًا ب�سبب حالة احلرب ،حيث
مت �إعادة فتحهما لت�سهيل خدمات
وتنقل
ال�شعبية
املوا�صالت
الب�ضائع بني ال�شعبني ،و�سط
مرا�سم �إحتفالية �شعبية مميزة.
ومن �أجل تغطية وتوثيق احلدث
التاريخي يف منطقة بوري،
توجه الطاقم ال�صحفي التابع
لوزارة الإعالم �إىل مطار �أ�سمرا
الدويل يف ال�ساعة الرابعة من
فجر ذلك اليوم ،وكانت الأجواء
ممطرة �آنذاك وم�صحوبة بالربودة
ال�شديدة .حيث قمنا ب�إعداد كل
امل�ستلزمات ال�رضورية للإنطالق.
�أقلعت طائرة اخلطوط اجلوية
الإرترية يف ال�ساعة اخلام�سة
والربع �صباح ًا �إىل مدينة ع�صب
وعلى متنها ،كل من فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ،ووزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح ،وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد/

مياين قرب �آب .وبعد رحلة طريان
�إ�ستمرت ل�ساعة تقريباً ،ولدى
هبوط الطائرة ملطار ع�صب،
كانت الأجواء غائمة جزئياً� ،إال
�أنها كانت م�صحوبة بالرطوبة
واحلرارة ال�شديدة .حيث �أن �شهر
�سبتمرب يتميز ب�إرتفاع درجة
احلرارة ،وقد الم�سنا ذلك يف
حلظة من حلظات عملنا.
ويف حوايل ال�ساعة ال�سابعة
والربع �صباحاً ،ملحنا �إقرتاب
و�صول طائرة اخلطوط اجلوية
الإثيوبية من طراز 800-737
القادمة من الناحية ال�رشقية
ملطار ع�صب .وبعد ب�ضعة
دقائق ،هبطت الطائرة على ممر
الإقالع و�إقرتب ال�سلم املتحرك
من باب الطائرة متهيد ًا لنزول
ركابها .و�شوهد وفد كبار رجال
الدولة يف جمهورية �إثيوبيا
الدميقراطية الفدرالية وهم
ينزلون من �سلم الطائرة ومرتدين
الزي الع�سكري .وكان يف مقدمة
الوفد ،رئي�س وزراء جمهورية
�إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية،
والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة
الفدرالية الإثيوبية ،الدكتور �آبي
�أحمد ،وم�س�ؤول هيئة �أركان قوات
الدفاع الإثيوبية ،الفريق �سعري
مكونن ،ونائب رئي�س وزراء
�إثيوبيا ال�سيد مكونن دمقي.
حيث �إ�ستقبل فخامة الرئي�س
�إ�سيا�س �أفورقي ومرافقيه من كبار
رجال الدولة يف �إرتريا �ضيوف
البالد بحفاوة كبرية .بعد ذلك،
مت ت�شغيل حمركات مروحيات
التابعة
الثالثة
الهليكوبرت
للقوات اجلوية الإرترية والتي
كانت متمركزة يف �أر�ضية املطار
الواحدة تلو الأخرى .و�أهتز مطار
ع�صب بقوة �صوت املروحيات،
حيث مت توزيعنا على تلك
املروحيات و�صعدنا على متونها،

وبد�أت الرحلة �صوب اجلبهة كيلو
" "71الواقعة يف منطقة بوري.
وخالل جتوالنا ،قمنا من خالل
النظر من على نافذة املروحية
مبعاينة الدفاعات املت�سل�سلة
ب�شكل وا�ضح على طول الأرا�ضي
املنب�سطة والقاحلة ،والتي
�سجلت فيها قوات الدفاع الإرترية
�أ�سمى البطوالت والت�ضحية يف
�سبيل الت�صدي لأي عدوان من �ش�أنه
امل�سا�س ب�سيادة الوطن و�أمنه.
ويف حوايل ال�ساعة الثامنة
�صباحاً ،بد�أت املروحيات الثالث
يف الهبوط على �آخر نقطة دفاعية
لقوات الدفاع الإرترية يف منطقة
بوري ،وكان اجلي�ش الإرتري
متمركز ًا على املعرب البالغ طوله
حوايل ثالثة كيلومرتات ،حيث
�إت�شح �أفراده باملالءات امللفوفة
التي هي رمز الن�ضال والت�ضحية،
ومن دون �أية �أ�سلحة �إ�ضافية،
وقف اجلي�ش الإرتري على
جانبي الطريق ،و�إ�ستقبل ببالغ
احلفاوة والإبتهاج كل من فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ،ورئي�س
الوزراء الدكتور �آبي �أحمد .وقام
الزعيمان باملرور من �رسادق
الإحتفال املقام على اجلانب
الإرتري ،و�أخذا يف ال�سري على
�أقدامهما نحو ال�رسادق املقامة
على اجلانب الإثيوبي ،وكان يف
�إ�ستقبالهما على جانبي الطريق
جموع ال�شعب واجلي�ش ،وقدم
الزعيمان حتاياهما و�أمانيهما
لهم على هذا احلدث التاريخي –
يف اليوم التاريخي.

ويف املرا�سم التي �أجريت لإعادة
فتح املعابر ،كان يف �إ�ستقبال
الزعيمني من اجلانب الإرتري
كل من ،وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب �آب،
وقائد القوات البحرية الإرترية
اللواء حمد حممد كاريكاري،
وحاكم �إقليم جنوب البحر الأحمر
ال�سفري /حممد�سعيد منتاي ،وقادة
اجلي�ش وغريهم من امل�س�ؤولني.
ومن اجلانب الإثيوبي ،كان
يف �إ�ستقبال الزعيمني كل من،
م�س�ؤول هيئة �أركان قوات الدفاع
�سعري
الفريق
الإثيوبية،
مكونن ،ونائب رئي�س وزراء
�إثيوبيا ال�سيد /دمقي مكونن،
بالإ�ضافة �إىل �سلطان رحايتا
عبدالقادر داوود وعدد من كبار
الأعيان ورجال الدين باملنطقة،
وجمع غفري من �أفراد قوات الدفاع
الإرترية وقوات الدفاع الإثيوبية.
بعد مرا�سم الإ�ستقبال ،جرت
عملية التقارب والتكاتف فيما
بني �أفراد اجلي�شني ،حيث كان
�أفراد قوات الدفاع الإرترية
بالزي الع�سكري ال�صحراوي
ومرتدين "ال�شدة" ،بينما كان
�أفراد قوات الدفاع الإثيوبية
بالزي الع�سكري الأخ�رض واحلذاء
الع�سكري الأ�سود ،و�شوهدوا
ويقومون
يتعانقون،
وهم
ب�إلتقاط ال�صور التذكارية فرادى
وجماعات .وحتولت اجلواالت
�إىل �أ�ضواء عك�ست جمال اللقاء
واحلدث ،ومرت اللحظات بكل ود
و�أمان – و�إنت�رص احلب �أخرياً.
قمنا ب�س�ؤال افراد قوات الدفاع
م�س�ؤولني و�أفراداً ،كبار ًا و�صغاراً،
ذكور ًا و�إناث ًا عن �شعورهم ،حيث
كانت عبارتهم واحدة" .هذا
ال�سالم الذي ننعم يف رحابه ،مل
ي�أتي عبثاً ،بل �أتى نتيجة ال�صمود
والت�صدي القوي والت�ضحية
املريرة لل�شعب الإرتري عامة
وال�شباب خا�صة .وهي �أي�ض ًا
نتيجة حكمة قيادتنا ،لذا ف�إننا
وللتعوي�ض عما خ�رسناه من
فر�ص ،م�ستعدون دوم ًا للعمل من
�أجل �إ�سرتجاع ما فقدناه بالتنمية
والعمل الد�ؤوب" .وقدموا على
�إثر ذلك تهانيهم احلارة مبنا�سبة
عيد القدي�س يوحنا ،وال�سنة

الهجرية
وال�سنة
اجلئزية،
اجلديدة ،ومتنوا مو�سم �أمطار
مفعم باخلري.
وبعد �إنتهاء مرا�سم �إعادة
�إفتتاح معرب دباي�سيما – بوري،
قام فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي ورئي�س وزراء جمهورية
�إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
ومرافقيهما من كبار رجال كال
الدولتني ،بالتوجه �إىل مدينة
�أ�سمرا ،ومرور ًا بها �إىل حيث متت
مرا�سم �إعادة �إفتتاح معرب �رسحا
– زال �أمب�سا .ومتت مرا�سم �إعادة
فتح املعرب الذي كان مغلق ًا �أي�ض ًا
حلوايل عقدين من الزمن ،تخلل
احلفل عرو�ض ورق�صات �شعبية من
كال ال�شعبني ومت تقدمي عرو�ض
اخليل امل�رسجة ،ومن املنتظر
�أن يبد�أ املعرب الذي يت�صل مبيناء
م�صوع وباقي املدن الإرترية يف
يذكر ب�أن
�إ�ستئناف خدماته.
�إتفاقية �أ�سمرا لل�سالم وال�صداقة
امل�شرتك والذي وقع يف التا�سع
من �شهر يوليو لهذا العام ،2018
ين�ص على �أن "تقوم احلكومتان
يف كل من �إرتريا و�إثيوبيا على
�إ�ستئناف العالقات التجارية
واملوا�صالت والإت�صاالت جمدداً".
ومبوجب ذلك ،مت البدء ب�شكل
مبا�رش تبادل خدمات الإت�صاالت
يف التا�سع من يوليو املا�ضي،
ومت ال�رشوع يف خدمات الطريان يف
الثامن ع�رش من يوليو املن�رصم،
ومن اجلدير بالذكر �أن خدمات
املوا�صالت البحرية بد�أت يف
اخلام�س من �سبتمرب اجلاري .ومع
�إعادة فتح املعربين الربيني لكل
من دباي�سيما – بوري ،و�رسحا –
زال �أمب�سا ،ف�إن البندين الثاين
والثالث لإتفاقية ال�سالم وال�صداقة
الإرترية  -الإثيوبية امل�شرتكة،
واللذان ين�صان على �أن "تقوم
كال احلكومتني ب�إعادة تطبيع
التعاون ال�سيا�سي والإقت�صادي
والإجتماعي والثقايف والأمني،
من �أجل العمل على خدمة م�صالح
�شعبيهما والرقي بهما نحو
الأف�ضل� ،إ�ضافة �إىل بدء العالقات
بني البلدين يف جمال املوا�صالت
والتجارة والإت�صاالت" ،خالل
فرتة �شهرين فقط ،يثبت مدى
الت�أكيد على �صحة تنفيذ بنود
الإتفاقية كاملةً .
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ت�صميم:تازاز ابراها
ت�صوير�:صالح عبد القادر
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يف قاعة عرو�ض املبتكرات مهرجان �إرتريا 2018

�آليات مت �إعادة ت�صنيعها من مواد اخلردة قادرة على اجناز مهام يف جمال البناء وتقطيع املواد ال�صلبة
�إن م�شاريع �صناعات تدوير املعادن امل�ستخدمة ب�صرف النظر عن �أنواع هذه املعادن يف جميع
�ألأجهزة� ،سواء على م�ستوى املنازل �أو املجمعات ال�صناعية �أو التجارية بات �أمرا �ضروريا.
ومبا �أن كل �شيء ميكن �إعادة ت�صنيعه وحتويله �إىل مواد مفيدة ،بد ًال من رميه يف مكب اخلرد
و النفايات ،لذا من املهم �أن ير�سخ املجتمع ثقافة �إعادة الت�صنيع ،انطالقا من الوعي ب�أهمية
�إعادة تدوير تلك املنتجات يف حتقيق �أرباح ،ووعي �أكرث يف جمال حماية البيئة ،وهذا ما يلم�س
يف كل معر�ض للم�صنوعات من املواد اخلردة� ،إذ يتبني ب�ساطة املواد امل�صنعة ،وحتولها اىل ما
يفيد بدال من �أن تكون عبئا على البيئة .ويف هذا ال�سياق ف�إن �ألكثري من خمرتعات ومبتكرات
ال�شباب التي ن�شاهدها يف معار�ض املبتكارات التي تظهر يف منا�سبات عدة ،يف مقدمتها منا�سبة
املهرجان الوطني كل عام ،جندها م�صنعة من مواد ب�سيطة ،مت جتميعها من هنا وهناك ،مواد
ما كان لها �أن تكون �شيئا يذكر ،م�ستقرة يف مكب النفايات ،لومل تنت�شلها تلك الأيدي املدفوعة
ب�أفكار التجديد والإبداع .فنجد املخلفات الكهربائية ،والهوائيات ،و�صفائح املعادن املختلفة قد
حتولت اىل �آليات مبتكرة ي�ستفيد منها بني الب�شر ،ومبكن تطوير تلك الأفكار يف ا�ستنباط وتقليد
الأ�شكال والهياكل املختلفة و�أالحجام املتنوعة ،ورفع م�ستوى �ألأداء واخلدمات التي ميكن �أن
تقدمها تلك االليات الب�سيطة.
�صحيح �أن هناك م�صانع تعمل على �إعادة تدوير خمتلف املواد امل�ستهلكة� ،سواء كانت معدنية �أو
�أوراق ،او بال�سيتك ،يعني �أن املادة اخلام متوفرة ،وهي التي كانت م�صنعة يف ال�سابق وا�ستهلكت
مبا فيها ما ي�ستخل�ص من �سيارات اخلردة لال�ستفادة من احلديد ومعادن �أخرى و�إعادة �إدخالها
للت�صنيع مرة �أخرى .مبا يخدم عدة اعتبارات يف مقدمتها الإعتبارات الإقت�صادية من باب توفري
ما هو يف باطن الأر�ض من معادن وعدم ا�ستهالكها غري املربر .بهدف احلفاظ عليها للأجيال
القادمة ،وكذلك التقليل من تكلفة الإنتاج لأن اللجوء �إىل ا�ستخراج املعادن وتنقيتها يكلف
كثريا .وال �شك �أن �أي �آلة ت�ستهلك لها قيمة مادية حتى و�إن بيعت مببلغ زهيد مثال ،لأنه يعترب
قيمة زائدة على العمر الإفرتا�ضي ،و�أن رميها يف �سلة املهمالت وجممع اخلردة ،يجعلها ال ت�ساوي
�شيئا .لكنها بعد �إعادة ت�صنيعها تكون لها مهمتها اجلديدة يف حتريك عمل ما بوجه من الوجوه.
و�إذا كان الزائر ملعرو�ضات املهرجان الوطني عام 2018م ال �سيما جناح الإبتكارات والت�صنيع،
يجد الكثري من هذه املنتجات التي تتجلى فيها ب�صمات الإبداع والإبتكار ،كما هو احلال يف
الكثري من املنا�سبات ،واملهرجانات .ففي هذا الإطار وكنموذج من تلك الأعمال ا�ستوقفتنا عدد
من الآليات الكبرية امل�صنعة ،لأغرا�ض عدة ،منها قطع احلديد واملواد ال�صلبة ،ومنها ماكينات
الطوب الإ�سمنتي بطاقات �إنتاجية متنوعة ،يقف بجوارها رجل يف مقتبل العمر ،ي�شرح للزوار
مهام تلك الآليات ،التي تعمل بالطاقة الكهربائية .كان هذا الرجل �صاحب الفكرة واملبتكر
لهذه الآالت .ومن باب التعرف على تلك الآليات و�صناعتها ومهمتها التقينا ال�سيد /حماري هبتي
ميكائيل ،الذي رحب بنا وقدم لنا �شرحا م�سهبا عنها .وفيما يلي نقدم لقرائنا الكرام خال�صة ما
جرى معه من حوار.

حممدعلي حميدة
بداية الن�شاط وانطالق الفكرة
يف م�ستهل حديثه ي�شري ال�سيد/
حماري هبتي مياكائيل� ،إىل
�أنه ي�ستنبط �أفكاره من جتارب
وخربات �إكت�سبها يف ور�ش خمت�صة
يف �إعادة ت�صنيع خملفات احلديد
اخلردة ،من �آليات �أو �سيارات .من
�أجل ت�صنيع �آليات ب�سيطة ،تفيد
امل�ؤ�س�سات الكبرية وال�صغرية،
يف ت�سيري �أعمال خمتلفة يف البناء
واحلدادة واخلراطة .وا�ستطاع
يف �أعماله �أن ي�ستخدم الهياكل
اخلارجية ويحولها �إىل �آليات،
ملختلف املنا�شط ،وغريها من
الأفكار التي طغت عليها اللم�سات
الفنية واجلمالية يف الأداء.
ويف هذا يقول ال�سيد /حماري

هبتي ميكائيل ،بد�أت �أعمل يف
�إعداد الآليات منذ عام 1994م
وكنت قبلها قد عملت يف �إثيوبيا
وعلى مدار ع�رشة �أعوام يف ور�ش
ملنتجات احلديد وال�صلب،
حتى اكت�سبت هذه اخلربة من
خالل التجارب العملية ،وبعد
التحرير عدة �إىل بلدي يف عام
1994م وبدات ب�إنتاج هذه الآليات
امل�صنوعة من احلديد ،والتي
تعمل يف خمتلف الأغرا�ض .حيث
انتجت �آليات كثرية ومت بيعها� .إذ
�أخذت بع�ض امل�ؤ�س�سات الر�سمية
�إغتناءها
اخلا�صة،
وكذلك
والإ�ستفادة منها يف �إجناز عملها.
وا�صلت العمل و�أخذ �إنتاجي يتطور
ويتح�سن �أكرث .فقد بد�أت �أول ما
بدات ب�إنتاج �آلة لقطع احلديد،
بعدها �آلة للخبز ،ومن ثم �آلة

لإعداد البلوكيت .وغريها من
الآليات .و�أ�ضاف ب�شكل عام و�صلت
�أنواع �آلأليات التي انتجتها �إىل
نحو � 7آلية ،منها مثال �آلة تنتج
�أربع بلوكيت دفعة واحدة بطاقة
انتاج يومي ت�صل اىل  1200حبة
بلوكيت .واخرى بطاقة متو�سطة
تنتج يف اليوم نحو  700حبة
بلوكيت� .إذ متتلك هذه الآليات
عدد من �أ�شكال القوالب املتنوعة.
وبالتايل ف�إن هذه الآليات ميكنها
�أن تلعب دورا مهما يف الدفع
بعملية البناء يف �إرتريا.
عدد من امل�ؤ�س�سات ت�ستخدم هذه املنتجات
�إذ يو�ضح ال�سيد /حماري هبتي
ميكائيل ،ب�أن عدد من امل�ؤ�س�سات
ت�ستخدم هذه الآليات ،منها على
�سبيل املثال م�ؤ�س�سة روداب
للمن�ش�آت ،وم�ؤ�س�سة قدم للبناء،
و�إدارة الإقليم الأو�سط،
وم�ؤ�س�سة حنب
للبنا ء ،

و ا �صال حية
�سجن �سمبل،
وينا،
وم�ؤ�س�سة
وغريها من امل�ؤ�س�سات .وتوا�صل
تلك
هذه الآليات عملها يف
امل�ؤ�س�سات منذ �أكرث من ع�رش
�سنوات ،ومل ي�شتكي �أحد من �أي
خلل فيها .م�شريا �إىل �أنه مينح
امل�شرتي �ضمان لثالثة �أعوام.
وا�ضاف كما انت�رشت هذه الآليات
يف الكثري من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
التي تعمل يف جمال انتاج احلديد

ال�سيد /حماري هبتي ميكائيل
والبناء� .إذ تعمل هذه الآليات يف
ت�سهيل العمل وم�ضاعفة الإنتاج،
مل�ؤ�س�سات تتواجد يف الكثري من
املناطق يف �أرجاء �إرتريا� ،سواء
يف دقمحري ،مندفرا� ،سقنيتي،
وغريها من املناطق.
م�شريا �إىل �أن

ملقر
ا
الرئي�سي مل�ؤ�س�سته يقع بجوار
مدر�سة فيالند مي�سون ،ب�أ�سمها
اخلا�ص " م�ؤ�س�سة حماري هبتي
احلديد
ملنتجات
ميكائيل
والأخ�شاب العامة و�صناعة
الآليات" يف منطقة ماي جهوت.
طريقة جتميع املواد اخلام من احلديد
امل�ستخدم
اقوم بجمع احلديد امل�ستخدم
و�أعمل على �إعادة تدويره يف
�صناعة هذه الآليات� ،سواء من
منطقة املدبر وغريها ،من خالل
البحث عن �أماكن تواجد خملفات
ال�سيارات �أوغريها من احلديد
امل�ستخدم .فحتى الآن مل �أقم
بجلب �أي مواد خام من اخلارج.
لكني �آمل ب�أن تكون هناك املزيد
من الفر�ص لن�ستجلب مواد �أكرث
ونقوم بت�صنيع �آليات متطورة �أكرث
حتى نتمكن من الت�صدير.
وقال :الأ�شكال نابعة من �أفكاري
اخلا�صة ،و�إذا نظرنا �إىل �آلآليات
امل�ستوردة جند مكوناتها ترتكز
على الأملنيوم ،لكني ف�ضلت
�ألعمل باملواد املتوفرة عندنا
من احلديد لت�صنيع �آليات ب�سيطة
الإ�ستخدام وتتالءم تكلفتها مع
واقعنا الإقت�صادي.
و�أ�ضاف لدي قر�ض من البنك

ون�سبة ل�ضعف حراك ال�سوق ب�سبب
عدم وجود م�شاريع للبناء ،ت�أثر
و�ضعي املايل ،حيث اعاين يف
هذه الفرتة من ق�صور يف �سداد
القرو�ض ،وبالتايل �أحاول جاهدا
لبيع هذ الآليات املكتملة ل�سداد
القر�ض.
جودة الآليات وقدرتها على التناف�س
وعن تقييمه جلودة هذه املنتجات
يقول ال�سيد /حماري هبتي
ميكائيل بالطبع جودة هذه
الآليات كان من الأف�ضل لو وجه
ال�س�ؤال �إىل الزبائن ليحكي عنها
كل من ا�ستخدمها وتعامل معها من
امل�ؤ�س�سات والأفراد ،لكني على
ثقة ب�أن هذه الآليات قادرة على
املناف�سة بكل ما تعنيه الكلمة.
و على ثقة بقدرتي على انتاج
�آليات م�ؤهلة للتناف�س يف الأ�سواق
اخلارجية .ولدي بالفعل الكثري
من الأفكار حيال هذا الأمر .ال
�سيما مع دول اجلوار يف
�أجواء ال�سالم التي
�أطلت على املنطقة
وال
م�ؤخرا.
يعيق اجنازها
ق�صور
اال
يف توفري
ا لتمو يل
ا لال ز م
ملثل هذه
ا ملنتجا ت .
حيث
مبقدوري انتاج
الكميات املطلوب
انتاجها وتلبية كل
الطلبات� .إذا ما توفرت
لنا املوازانة الالزمة،
وكذلك با�سترياد املواد اخلام يف
اخلارج.
وعن �أهمية الت�شجيع والدعم
لتطوير مثل هذه املنا�شط،
يقول ال�سيد /حماري ،من املهم
جدا تقدمي الدعم والت�شجيع
لكل امل�صنيعني من كل الفئات
العمرية ،للدفع بعملية تطوير
الإبتكارات والإخرتاعات .لأن هذا
اجلهد ال�شك يف حاجة اىل دعم
واهتمام من قبل اجلهات املعنية،
واملجتمع.
ويف ختام حديثه او�صى �سيادته
ال�شباب ،وقال :على ال�شباب
العمل بكل ما لديهم من امكانات
للو�صول اىل مبتغاهم دون التهاون
مبا لديهم من امكانات .وقد بدات
هذا العمل من خالل الن�شاط الدائم
والعمل دون كد حتت معلمني
لهم خربة يف هذا املجال،
فكنت التزم بكل �صغرية وكبرية
من توجيهاتهم ،والتفاين يف
خدمتهم .حتى كنت �أغ�سل ابروالت
عملهم ( كومبل�سيوين) ما جعلني
�أك�سب اخال�صهم يف نقل معارفهم
واكت�ساب اخلربة منهم .وهكذا
حتى و�صلت اىل هذا امل�ستوى .لذا
على ال�شباب املثابرة حتى اكت�ساب
املهنة و�إجادتها .وتطوير ما
اكت�سبه من خالل الإبداع ومتابعة
كل جديد من املنتجات يف املجال
الذي يعمل به.

9

اخلمي�س 2018 /9 /13

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد (ال�سابع)

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

البيئة
بروتوكول مونرتيال...حماية من ت�آكل الأوزون واملناخ
�إعد

اد /ا
مل
ه
ن
د
�
س
ا
د
ري�س

تعترب م�شكلة ت�آكل وتدهور طبقة الأوزون من
التحديات املعا�صرة التي تتميز ب�أبعادها املتجددة
و م�سبباتها و نتائجها املختلفة متام ًا عن املكونات
الطبيعية والتي ال ت�شكل خطر ًا على الأجيال
احلالية فح�سب بل تتخطاها لت�شكل هاج�س ًا وقلق ًا
للأجيال امل�ستقبلية  .وي�شري اخلرباء �إىل �أن
الإن�سانية كانت منذ عهد غري بعيد على �شفا
كارثة من �صنع الإن�سان وذلك جراء الإ�ستخدام
غري املر�شد للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
مثل مركبات الكلوروفلوروكربون والتي �أدت
�إىل �إحداث ثقب يف طبقة الأوزون التي حتمينا
من الأ�شعة فوق البنف�سجية ال�ضارة التي تنبعث
من ال�شم�س  .وتكللت اجلهود الدولية للحد
من التدهور الذي تعر�ضت له طبقة الأوزون
بنجاح بف�ضل وفاء البلدان ب�إلتزاماتها مبوجب
الإتفاقية و الربوتوكول  .و�أن طبقة الأوزون
ب�شكل عام .فما هي العوامل
�أ�صبحت تزداد �سمك ًا
ٍ
التي �أدت �إىل تدهور طبقة الأوزون ؟ وما هي
الأ�ضرار البيئية و ال�صحية جراء هذا التدهور
؟ وكذلك ما هي ال�سبل الناجعة التي �إتبعها
املجتمع الدويل يف هذا امل�ضمار ؟ هذا وغريه من
امل�سائل ذات العالقة �ستكون حمور �صفحتنا حول
هذا املو�ضوع �إن�شاءاهلل
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة �إىل
�إحتفال املجتمع الدويل يف ال�ساد�س ع�رش من
�سبتمرب اجلاري باليوم
الدويل حلماية طبقة الأوزون  .وقد تركز
احتفال العام احلايل على مو�ضوع " ابق هادئ ًا
ويراد من
ووا�صل :بروتوكول مونرتيال ".
ُ
مو�ضوع احتفالية هذا العام �أن يكون دعوة للح�شد
حلثنا جميعا على موا�صلة العمل النموذجي يف
حماية طبقة الأوزون واملناخ وفق بروتوكول
مونرتيال .وذكرنا �أن طبقة الأوزون هي ذلك
الدرع اله�ش من الغاز  ,والذي يحمي الأر�ض
من اجلزء ال�ضار من �أ�شعة ال�شم�س مما ي�ساعد
على احلفاظ على احلياة على كوكب الأر�ض .
كما جتولنا بني طيات الغايات املن�شودة يف
الهدف الثالث ع�رش من خطة التنمية امل�ستدامة
لعام  2030م  .و�أو�ضحنا البع�ض من الإتفاقيات
الدولية املتعلقة بالبيئة و املناخ .ولأهمية
هذا املو�ضوع ر�أينا كيف �أن ارتريا دخلت طرف ًا
�أ�صي ً
ال يف �إثنتني من �أهم الإتفاقيات الدولية
املتعلقة مب�شكلة طبقة الأوزون وهما �إتفاقية
فيينا حول حماية طبقة الأوزون و بروتوكول
مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون
منذ باكورة ميالد دولتها احلرة بعد الإ�ستقالل
من نري الإ�ستعمار الغا�شم  .وي�شري اخلرباء يف
هذا املجال �إىل �أن الت�أكيد العلمي ال�ستنفاد طبقة
الأوزون دفع املجتمع الدويل �إىل �إن�شاء �آلية
للتعاون التخاذ �إجراءات حلماية طبقة الأوزون.
وقد مت �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على ذلك يف
اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون التي اعتمدت
يف الثاين والع�رشين من مار�س  .1985ويف
�سبتمرب � ,1987أدى ذلك �إىل �صياغة بروتوكول
مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
 .ويتمثل الهدف الرئي�سي لربوتوكول مونرتيال
يف حماية طبقة الأوزون من خالل اتخاذ تدابري
ملراقبة الإنتاج العاملي والإ�ستهالك الإجمايل

للمواد امل�ستنفدة لالوزون ,مع االبقاء على
الهدف النهائي املتمثل يف الق�ضاء على هذه
املواد عن طريق تطوير املعارف العلمية
والتكنولوجية البديل ة .وت�شري اجلهات ذات
ال�صلة �إىل �أن بروتوكول مونرتيال يتمحور حول
عدة جمموعات من املواد امل�ستنفدة للأوزون
والتي مت ت�صنيفها ملجموعات من املواد
الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية املدرجة
حتتها يف مرفقات ن�ص بروتوكول مونرتيال ,
والتي حدد �أي�ض ًا جدو ًال زمني ًا للتخل�ص التدريجي
من �إنتاجها وا�ستهالكها وخا�صة تلك املواد
امل�ستنفذة للأوزون وذلك بهدف الق�ضاء عليها
يف نهاية املطاف متام ًا .كما �أن الربوتوكول
ال يحظر ا�ستخدام املواد اخلا�ضعة للرقابة
املعاد تدويرها �أو املوجودة خارج مواعيد
ي .وحتم ًا �أ�شار اخلرباء �إىل �أن
التخل�ص التدريج 
هناك بع�ض اال�ستثناءات القليلة لال�ستخدامات
الأ�سا�سية .ومن ذلك يكننا ذكر املواد التي مل يتم
العثور على بدائل مقبولة لها كاملواد الداخلة يف
�أجهزة اال�ستن�شاق باجلرعات املقننة امل�ستخدمة
لعالج الربو وغريها من م�شاكل يف اجلهاز
التنف�سي �أو اجهزة اطفاء احلرائق الناجمة عن
التما�سات الكهربائية امل�ستخدمة يف الغوا�صات
والطائرات .كما يو�ضح اخلرباء ان التقدم يف
تنفيذ بروتوكول مونرتيال يتم بوترية جيدة يف
البلدان املتقدمة والبلدان النامية على ال�سواء.
كما مت عر�ض جدول زمني للتخل�ص التدريجي
من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون يف عام
 1992على البلدان املتقدمة والنامية ,وذلك
بغر�ض جتميد التداول بهذه املواد نهائيا يف
عام  ,2015والتخل�ص النهائي من هذه املواد
بحلول عام  2030يف البلدان املتقدمة ويف عام
 2040يف البلدان النامي ة.
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
الكرمي من املرور �رسيع ًا على �أهم الآليات التي
�إعتمدها الربوتوكول حتى يعطى دول املجموعة
الأوىل (الدول املتقدمة النمو ) مرونة معقولة
للتنفيذ ب�صورة حتقق الغايات املن�شودة .

وتتمثل تلك الآليات يف التايل :
� 1آلية التجارة الدولية للإنبعاثات :وت�سمح هذه الآلية للدول املذكورة بتحويل جزء
من �إنبعاثاتها املجازة �إىل دول �أخرى .
� 2آلية التنفيذ امل�شارك  :وتتيح هذه الآليةللدول ب�أن تطالب ب�إعتماد �شهادة خلف�ض
الإنبعاثات النا�شئ عن �إ�ستثمار يتحقق يف دول
�صناعية �أخرى و ي�سفر عن حتويل وحدات خف�ض
الإنبعاثات بني الدول .
� 3آلية التنمية النظيفة  :وت�سمح هذهالآلية ب�إن�شاء م�رشوعات خف�ض الإنبعاثات
التي ت�ساعد الدول النامية على �إدراك التنمية
امل�ستدامة  ,كما �أنها تت�ضمن �إلتزام الدول
الغنية بنقل التقنيات النظيفة �إىل دول اجلنوب
وامل�ساعدة يف جهودها للتنمية  .و �ضمن هذه
الآلية يتم �إ�صدار �شهادات موثقة مبقادير ثاين
�أك�سيد الكربون املعادلة ملقادير الإنبعاثات
التي يتم خف�ضها عند �إقامة مثل تلك امل�شاريع
 ,حيث ت�شرتي الدول املتقدمة هذه ال�شهادات
نظري مقابل مادي تدفعه للدول النامية التي
�أقيم بها امل�رشوع .
وتعترب الآلية الأخرية �أهم تلك الآليات من
حيث كونها ت�ساهم يف و�ضع �أ�س�س متينة للتنمية
امل�ستدامة يف الدول النامية يف ذات الوقت الذي
تقل�ص ن�سبة الإنبعاثات الغازية يف الكون .
و ميكننا �أن ذكر بع�ض الأمثلة للم�شاريع التي
تندرج حتت هذه الآلية مثل م�رشوعات الطاقة
املتجددة �أي توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية
و احليوية وكذلك طاقة الرياح  ,بالإ�ضافة �إىل
م�رشوعات خاليا الوقود الهيدروجيني  .وال
نن�سى طبع ًا م�رشوعات الت�شجري حيث تقوم
الأ�شجار ب�إمت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
ومن امل�سلَّم به على نطاق وا�سع �أن بروتوكول
مونرتيال املتعلق باملواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون من �أجنح املعاهدات البيئية يف
التاريخ .فهو ي�ضع �ضوابط ملزِ مة قانون ًا,
حتكم �إنتاج وا�ستهالك املواد امل�ستنفدة للأوزون
على ال�صعيد الوطني ,ويحظى بت�صديق
عاملي من  197طرف ًا  .كما تك�شف نتائج
�أحدث الأبحاث العلمية � ,أهمية بروتوكول
مونرتيال .فمن دون هذا الربوتوكول
واالتفاقات املرتبطة به ,كان من املمكن
�أن تت�ضاعف م�ستويات املواد امل�ستنفدة
للأوزون يف اجلو ع�رش مرات بحلول عام
2050م .كما �أن العمل امل�شرتك وقانا من
ماليني احلاالت من �رسطان اجللد .كما كان
للربوتوكول �أي�ض ًا �إ�سهام كبري يف مكافحة
تغري املناخ ,وذلك �أن العديد من املواد
امل�ستنفدة للأوزون هي من �أقوى غازات
االحتبا�س احلراري .وتغري املناخ ي�رض
باملجتمعات املحلية واالقت�صادات والنظم
البيئية يف خمتلف �أرجاء العامل .لذلك ,من
ال�رضوري �أن نعمل على التخفيف من حدة
هذا اخلطر ,متحلّني يف ذلك مبا �أبديناه
من وحدة ال�صف يف مواجهة �أخطار نفاد
الأوزون.

االمني

فلنتخذ مما بذلناه من جهود حلفظ طبقة
الأوزون م�صدر ًا للإلهام .فقد �أثبت بروتوكول
مونرتيال � ,أن العمل احلا�سم الذي يقوم املجتمع
الدويل به  ,مبا يف ذلك القطاع اخلا�ص ,ميكنه
�أن يحقق نتائج حتدث التحول املن�شود ,ملا
فيه م�صلحة اجلميع.
كما �أنه ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض يف ال�سطور
التالية �أهم العوامل التي �أدت �إىل ت�آكل طبقة
الأوزون :
 1الرباكني والتي يتمثل ت�أثريها الطبيعيعلى الغالف اجلوي يف تغيري مكوناته بفعل
الأبخرة و الغازات ال�ساخنة التي تندلع منها .
 2ن�شاط املجموعة ال�شم�سية والتي ي�ؤثرن�شاطها على الظروف املناخية للكواكب ب�شكل
عام و الأر�ض وغالفها اجلوي ب�شكل خا�ص .
 3الن�شاطات الب�رشية  :كلنا يعلم �إن للتقدمالعلمي الذي حققته الب�رشية ت�أثريات �سلبية
فيما اذا مل َّ
تر�شد النه�ضة التنموية التي ي�شهدها
العامل ب�شكل يتوافق و�سالمة البيئة املحيطة
 .وبالتايل البد من معاجلة الآثار ال�سلبية
للم�شاريع التنموية اجلارية يف وقت مبكر ,مع
مراعاة ذلك عند التخطيط للم�شاريع احلديثة
 .وكمثال لتلك الن�شاطات الب�رشية نذكر الأمثلة
التالية على �سبيل املثال ال احل�رص :
�أ -الن�شاطات الب�رشية ال�صناعية � :أخطر
الن�شاطات ال�صناعية الإن�سانية هي تلك التي
تعتربمركبات الكلوروفلوروكربون �إحدى
مدخالتها او منتجاتها و كمثال على ذلك
جند �صناعة التربيد و تكييف الهواء  .كما
ت�ستخدم غازات الكلوروفلوروكربون كمنظفات
يف العديد من ال�صناعات و طفايات احلريق و
كذلك البخاخات املعطرة و بع�ض ال�صناعات
الإلكرتونية .
ب� -إ�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية يف
الزراعة و تعقيم الرتبة وكمثال على ذلك غاز
بروميد امليثان الذي ي�ساهم ب�شكل كبري يف
�إتالف و ت�آكل طبقة الأوزون .
ج – التفجريات النووية التي تقوم بها الدول
الكربى على �سبيل التجارب او يف احلروب التي
تخو�ضها و غريها .
ويف ختام �صفحة اليوم �أرى �أنه ال ب�أ�س
عزيزي القارئ من التذكري ب�أن العامل قد تنبه
يف ثمانينيات القرن الع�رشين � ,إىل م�شكلة طبقة
الأوزون و ت�آكلها يف مناطق خمتلفة من العامل ,
وذلك ب�سبب الغازات املنبعثة من الأر�ض خا�صة
غازات الكلوروفلوروكربون وغريها  .وب�شكل
�أكرث حتديد ًا يو�ضح اخلرباء ب�أن هذا ال�رضر
لطبقة الأوزون يحدث عندما تنبعث مركبات من
الكلور والربوم �شديدة القابلية للتفاعل ومن
ثم انتقالها بالهواء و�صعودها لطبقات اجلو
العليا .هذا الكلور هو الذي يعمل على تدمري
الأوزون ومن هنا ن�ش�أ ما يعرف بثقب الأوزون.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن غاز الكلوروفلوروكربون
له عمر طويل قد ميتد قرن ًا �أو يزيد  .كما �أن
هناك غازات �أخري غري الكلور لها ت�أثري مدمر
على الأوزون مثل الهيدروجني والنرتوجني .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعدما �أحرز لقب �أمريكا املفتوحة:

ب�سبب جناح الئحة اللعب املايل النظيف:

�أرباح قيا�سية للكرة الأوروبية ..والربميريليج يف ال�صدارة ديوكوفيت�ش ي�شعل �صراع الألقاب الكربى مع فيدرر ونادال
�أظهر بحث �أجراه االحتاد الأوروبي لكرة القدم� ،أن �أندية الدرجة الأوىل
ربحا قيا�س ًيا يف عام  ،2017بعدما جتاوزت �إيراداتها
يف القارة ،حققت
ً
جمتمعة  20مليار يورو ( 23.10مليار دوالر) .و�أعاد االحتاد الأوروبي الف�ضل،
�إىل جناح الئحة اللعب املايل النظيف ،وقال �إنه عندما بد�أ العمل بهذه
الالئحة يف  ،2011كان جمموع خ�سائر الأندية  1.7مليار يورو .و�أظهر تقرير
لالحتاد الأوروبي لكرة القدم� ،أن �إيرادات ال�سنة املالية  ،2017بلغت 20.1
مليار يورو ،وهو رقم قيا�سي ،بزيادة قدرها  1.6مليار عن ال�سنة ال�سابقة.
وكانت الأرباح الإجمالية ،بعد تكاليف االنتقاالت 0.6 ،مليار يورو .ويوجد
يف �أوروبا  711ناديا يف الدرجة الأوىل ،مق�سمة على  54بطولة دوري حملي.
وقال االحتاد الأوروبي� ،إن  27بطولة دوري حققت �أرباحا .وقال �ألك�سندر
ت�شيفرين ،رئي�س االحتاد الأوروبي ،يف بيان "بف�ضل اللعب املايل النظيف،
�أ�صبحت كرة القدم الأوروبية يف و�ضع �أف�ضل ،من �أي وقت م�ضى" م�ضيفا �أن الأرقام �أظهرت� ،أن هذه القاعدة "ت�ؤتي ثمارها
حقا" .ولدى �أندية الدوري الإجنليزي املمتاز ،الن�صيب الأكرب من الإيرادات ،التي بلغت  5.34مليار يورو ،بزيادة قدرها 452
مليون يورو عن ال�سنة ال�سابقة .و�أظهر بحث االحتاد الأوروبي� ،أن الأندية الإجنليزية متلك �أي�ضا �أعلى �أرباح ت�شغيل ،حيث
بلغت  1.19مليار يورو ،وهو رقم قيا�سي .وحققت �أندية دوري الدرجة الأوىل الإيطايل �أرباحا �صافية ،بن�سبة  3.7باملئة،
لت�ضع حدا ل�سبع �سنوات من اخل�سائر .وبلغت �إيرادات الأندية الإيطالية  2.1مليار يورو ،رغم �أن ع�رشة باملئة فقط من هذا
املبلغ ،جاء من مبيعات التذاكر ،يف انعكا�س للحالة ال�سيئة لال�ستادات الإيطالية ،اململوكة يف الأ�سا�س للحكومات املحلية.

بعد رحيل الدون �إىل فريق ال�سيدة العجوز:

وا�صل الالعب ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش مطاردته للثنائي روجر

تق�سيم تركة كري�ستيانو رونالدو يف ريال مدريد

ك�شفت تقارير �صحفية� ،أن هناك عديد من الالعبني ،ا�ستفادوا
من رحيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،عن ريال مدريد �صوب
يوفنتو�س ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية .و�أو�ضحت
�صحيفة "ماركا" �أن مدافع امللكي �سريجيو رامو�س هو امل�ستفيد
الأول ،بعدما بات املنفذ ل�رضبات اجلزاء ،و�سجل � 3أهداف هذا
املو�سم .و�أ�ضافت �أنه بالإ�ضافة لركالت اجلزاء ،ف�إن رامو�س
�أخذ املكان الذي كان رونالدو ي�ستخدمه لأ�رسته ،يف ملعب
�سانتياجو برنابيو .ووا�صلت �أن كرمي بنزميا �أ�صبح القائد
الثالث للفريق ،بعد رامو�س ومار�سيلو ،وهذا كان دور رونالدو
يف املو�سم املا�ضي ،كما �أنه بات �آخر العب يخرج اىل �أر�ضية
امللعب ،قبل بداية املباريات ،و�أخذ � ً
أي�ضا مكان الربتغايل
بجانب كا�سيمريو ،يف �صورة الفريق الر�سمية ،قبل اللقاءات.
وتابعت �أنه بعد مغادرة رونالدو� ،أ�صبح جاريث بيل ،الالعب �صاحب �أعلى راتب يف الفريق ،وهو حاليا
يظهر على �أر�ض امللعب �أنه ي�ستحق هذه املكانة .و�أ�شارت �إىل �أن قمي�ص رونالدو ،الرقم � ،7أ�صبح من ن�صيب
الوافد اجلديد ماريانو دياز ،بالإ�ضافة �إىل �أن املعد البدين للفريق ،هو ال�شخ�ص الذي يجل�س يف املقعد
املخ�ص�ص لرونالدو ،يف حافلة امللكي الآن .ونوهت ب�أن العبي ريال مدريد �سيكونون دائم ًا يف املقدمة لتحقيق
اجلوائز الفردية ،و�سيحاول لوكا مودريت�ش الفوز بجائزة الأف�ضل ،كما �أ�صبح �أف�ضل العب يف �أوروبا .و�أمتت
ب�أن الـ"� "BBCأ�صبح " ،"BBAحيث بات �أ�سين�سيو هو املكمل الهجومي ملثلث ريال مدريد ،مع بيل وبنزميا.

خالل فرتة االنتقاالت املقبلة:

مان�ش�سرت يونايتد يتجه نحو �إيكاردي

ك�شفت تقارير �صحفية� ،أن مان�ش�سرت يونايتد ،ي�سعى لتعزيز �صفوف
بعد البداية املخيبة للآمال
الفريق خالل الفرتة املقبلة،
الإجنليزي .و�أكدت
يف بطولة الدوري
�صن" �أن �إدارة
"ذا
�صحيفة
احلمر ت�سعى
ا ل�شيا طني
مع ماورو
قد
للتعا
و ميال ن
�إ يكا ر د ي
�سيكرينيار،
ميال ن ،
�إنرت
العبا
ا ال نتقا ال ت
فرتة
خالل
�أن �إيكاردي يعد
املقبلة .و�أو�ضحت
يف الوقت احلايل ،حيث
من كبار مهاجمي �أوروبا
�أحرز  100هدف يف  160مباراة مع النرياتزوري ،بينما �أثبت �سيكرينيار
جدارته يف مركز املدافع ،بالآونة الأخرية .ونوهت ب�أن �إدارة الأفاعي
ال تريد التفريط يف خدمات العبيها يف الوقت احلايل ،وذلك للمناف�سة
على بطولة الدوري ،بالإ�ضافة للم�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا.

تتويجا بالألقاب الكربى،
فيدرر ورافائيل نادال يف قائمة �أكرث الالعبني
ً

وذلك بعدما �أحرز لقب �أمريكا املفتوحة ،يوم الأحد املا�ضي .وبات
ديوكوفيت�ش ميلك يف ر�صيده  50لق ًبا يف البطوالت الكربى من �أ�صل

م�شاركته يف  169بطولة كربى ،بواقع  14لق ًبا يف اجلراند �سالم و 31لق ًبا
يف بطوالت الأ�ساتذة �إىل جانب التتويج بلقب البطولة اخلتامية للمو�سم

 5مرات ،ليكون معدل الالعب ال�رصبي يف التتويج بالألقاب الكربى هو
لقب كل  3.4بطولة ي�شارك بها .وميلك نادال ثاين �أعلى معدل يف التتويج
بالألقاب الكربى بواقع لقب كل  3.5بطولة كربى ي�شارك بها ،وذلك بعد
�أن �شارك يف  174بطولة كربى ،حيث توج � ً
أي�ضا الالعب الإ�سباين بـ 50لقب
يف البطوالت الكربى بواقع  17لق ًبا يف اجلراند �سالم و 33لق ًبا يف بطوالت

الأ�ساتذة ،ومل يتوج حتى الآن ب�أي لقب يف البطولة اخلتامية للمو�سم.
�أما روجر فيدرر فتوج بـ 53لق ًبا يف البطوالت الكربى بواقع  20لق ًبا يف

اجلراند �سالم و 27لق ًبا يف بطوالت الأ�ساتذة و� 6ألقاب يف البطولة اخلتامية
للمو�سم ،وذلك بواقع لقب كل  4.1بطولة كربى ي�شارك بها .و�شارك النجم

ال�سوي�رسي يف  219بطولة كربى طوال م�سريته االحرتافية حتى الآن.

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

يف عقد ميتد لغاية عام 2021

�إ�ستعدادا للمواعيد القارية املقبلة

منتخبنا الوطني ملادون  20عاما ينخرط يف مع�سكر تدريبي داخلي يوفنتو�س ميدد عقد الأملاين �سامي خ�ضرية

�إنتظم منتخبنا الوطني لكرة
القدم ملا دون  20عاما بداية من
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي يف تدريبات
�شاقة �إ�ستعداداً لال�ستحقاقات
القارية القادمة.
ومتت عملية �إختيار العنا�رص
ال�شبابية لت�شكيلة املنتخب الوطني
من خالل البطولة الو طنية ملا دون
الع�رشين التي ا�ست�ضافتها العا�صمة
ا�سمرا يف �شهر مايو املا�ضي
ومب�شاركة �أثاليم البالد ال�ست
وفرق متثل مركز �ساوا واملعاهد
العليا للكليات.
ومبقت�ضى ذلك �إنطلق املع�سكر
التدريبي مع جمموعة تتكون من
�أربعني العبا  ،لكن فيما بعد وبناء
على االختبارات التي �أجريت لهذه
املجموعة يف اجلوانب الطبية
والبدنية والفنية والتكتيكية
واخلططية  ،مت تقلي�ص العدد اىل 26
العبا من�ضوين االن يف املقر التدريبي
للمنتخب الوطني.

بتفوقه بفارق االهداف على

وين�شط ن�سبة كبرية من عنا�رص
املنتخب الوطني �ضمن فرق
الدرجة االوىل باالقليم االو�سط ،
فيما �أكملت فرق االقاليم االخرى
ومركز �ساوا للتدريب واملعاهد
العليا للكليا بلن�سبة املتبقية
لالعبني.
ويقود املدرب � /أمل �سقد افرمي
فنيا ت�شكيلة املنتخب الوطني
التي ت�ضم  26العبا من بينهم 3
حرا�س للمرمى  ،فيما ي�شغل الالعب
ال�سابق اليا�س علي من�صب مدرب
اللياقة البدنية وزوجنيل امبايي
مدرب حرا�س املرمى وموجليتا
هبتي قرقي�ش طبيب املنتخب.
وللوقوف على جاهزية الالعبني
ومدى ت�أقلمهم مع اخلطط الفنية
والتكتيكية املقدمة وا�ستعدادهم
للمواعيد القادمة � ،سيخو�ض
املنتخب الوطني مباراة ودية يوم ال�سبت
القادم (� 19سبتمرب) با�ستاد مدينة كرن
�أمام منتخب وزارة الدفاع االرترية .

غرميه املبا�رش فريق مندفرا

دقمحري يقب�ض على لقب دوري الإقليم اجلنوبي لكرة القدم

�أختتمت يوم االحد (� 09سبتمرب)
مناف�سات بطولة االقليم اجلنوبي لكرة
القدم التي ظلت تقام على مالعب
مدينة دقمحري مب�شاركة �ستة مديريات
االقليم .
ودخل فريقا دقمحري ومندفرا اىل
امل�شهد اخلتامي للبطولة التي ظلت
ت�ست�ضيف �أعداد غفرية من اجلماهري ،
بح�سابات و�أرقام مت�شابهة يف النقاط .
فتقابل مندفرا مع فريق دباروا
ليخرج فائزا بهدف دون مقابل  ،يف
الثانية �إكت�سح فريق دقمحري خ�صمه
من �سقنيتي برباعية بي�ضاء  ،ليتوج
بلقب البطولة االقليمية م�ستفيداً من

�صايف �أهدافه الذي بلغ هدفني ونقاطه
التي ا�ستقرت عند  11نقطة .
ورفع فريق دقمحري ك�أ�س البطولة
عاليا ً وحاز على امليداليات الذهبية
وجائزة مالية قدرها  20الف نقفة وطقم
ريا�ضي كامل.
و�سيمكن هذا التتويج فريق دقمحري
من حجز بطاقة امل�شاركة لالقليم
اجلنوبي يف البطولة الوطنية  ،عالوة
على زيادة غلته مع التتويجات وااللقاب
للعام الثاين على التوايل ويحذو حذو
فريق ال�سيدات ملديرية دقمحري الذي
تربع على عر�ش البطولة االقليميمة قبله
بفرتة ق�صرية.

واكتفى فريق مديرية مندفرا باملركز
الثاين وامليداليات الف�ضية وجائزة مالية
بلغت  15الف نقفة  ،فيما حاز فريق
مديرية عدقيح على املركز الثالث.
وذهبت جائزة الروح الريا�ضية لفريق
مديرية دباروا.
وت�سلمت الفرق املتوجة اجلوائز
وامليداليات من قبل مدير مديرية
دقمحري ال�سيد /مياين �أبرا يف حفل
ختام البطولة التي �شهدت تواجد
املدير الفني لالحتاد العام لكرة القدم
ال�سيد /دانئيل يوهن�س  ،كما كان
متواجد �أي�ضا مدرب املنتخب الكابنت
�أمل �سقد افرمي.

رابطة الأندية الأوروبية ت�سعى لإعادة بطولة ك�أ�س الك�ؤو�س القارية

�إطالق م�سابقة قارية ثالثة للأندية �إىل جانب دوري الأبطال والدوري الأوروبي

ك�شف الإيطايل �أندريا �أنييلي رئي�س
نادي يوفنتو�س الإيطايل و رئي�س
رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) انه مت
منح ال�ضوء الأخ�رض لإطالق م�سابقة
قارية ثالثة للأندية �إىل جانب م�سابقتي
دوري �أبطال �أوروبا و الدوري الأوروبي
(يوروبا ليغ) .
واكد �أنييلي يف ت�رصيحات نقلها
موقع "فوتبول ايطاليا" على هام�ش
اجتماع رابطة الأندية الأوروبية انه
يتبق �سوى املوافقة الر�سمية
مل
َ

�أعلن العب الو�سط الدويل الأملاين
�سامي خ�ضرية عن متديد عقده مع
يوفنتو�س بطل �إيطاليا يف ال�سنوات
ال�سبع الأخرية عامني �إ�ضافيني حتى
.2021
وكتب خ�ضرية ( 31عاما) يف ح�سابه
على موقع "تويرت"" ،لقد مددت عقدي
مع يوفنتو�س حتى  .2021منذ يومي
الأول امتلكني �شعور مميز و�شعرت ب�رسعة
�أنه منزيل .فخور �أن �أكون جزءا من التاريخ
العريق للنادي وعائلة يوفنتو�س .لن�ستمر
يف �صناعة تاريخ الأ�سود والأبي�ض".
من جهته� ،رشح يوفنتو�س �أن عقد
خ�ضرية اجلديد يت�ضمن خيار متديده
لعام ثالث �إ�ضايف .و�أ�ضاف يف بيان

"منذ قدومه يف  2015كان خ�ضرية العبا
�أ�سا�سيا يف خط و�سط يوفنتو�س ،مظهرا
دائما تقنية� ،أناقة ،كاريزما وخربة".
و�أحرز خ�ضرية لقب الدوري ثالث مرات
مع فريق "ال�سيدة العجوز" بعد ان�ضمامه
من ريال مدريد الإ�سباين يف ،2015
و�سجل معه املو�سم املا�ضي � 9أهداف
بينها ثالثية للمرة الأوىل يف م�سريته.
و�أكد خ�ضرية بعد املونديال رغبته يف
موا�صلة اللعب الدويل مع املنتخب .اال �أن
مدرب الأخري يواكيم لوف مل ي�ستدعه �إىل
الت�شكيلة التي خا�ضت مباراة �ضد فرن�سا
(�صفر�-صفر) الأ�سبوع املا�ضي �ضمن
دوري الأمم الأوروبية ،ومباراة ودية �ضد
البريو ( )2-1الأحد.

من االحتاد الأوروبي (يويفا) لإطالق
م�سابقة قارية ثالثة للأندية بداية من
املو�سم الريا�ضي ()2021-2022
 ،حيث �سيتم �إدراجها �ضمن جدول
اعمال املكتب التنفيذي خالل اجتماعه
املقبل.
هذا ومل يك�شف �أنييلي عن نظام
امل�سابقة القارية الثالثة � ،إال انه �أكد
ب�أنها �ستكون مماثلة مل�سابقة ك�أ�س
الك�ؤو�س الأوروبية التي مت �إلغا�ؤها يف
عام  ،1999وكانت ت�شارك فيها الأندية

الفائزة مب�سابقة الك�أ�س يف بالدها.
ويف ظل تواجد ثالث م�سابقات قارية،
ف�إن ذلك يعني زيادة عدد الأندية
امل�شاركة خارجيا ً �إىل  96ناديا ً  ،حيث
ي�صل العدد يف امل�سابقتني حاليا ً �إىل
 80ناديا ً منها  32ناديا ً يف دوري �أبطال
�أوروبا و  48ناديا ً يف الدوري الأوروبي
(يوروبا ليغ) .
وكان االحتاد الأوروبي قد �أ�رشف على
تنظيم ثالث بطوالت قارية للأندية �إىل
جانب ال�سوبر الأوروبي حتى عام 1999
 ،هي دوري �أبطال �أوروبا و ي�شارك فيها
بطل الدوري يف بالده  ،و ك�أ�س الك�ؤو�س
وي�شارك فيها الفائز بالك�أ�س يف بالده
 ،وك�أ�س االحتاد الأوروبي و يخو�ضها
�أ�صحاب املراكز الثاين والثالث والرابع.
ي�شار اىل �أن االحتاد الأوروبي
قام ب�إلغاء م�سابقة ك�أ�س الك�ؤو�س
الأوروبية لأنها ا�صبحت ال حتظى ب�أهمية
كبرية ب�سبب التعديالت التي ادخلها
"اليويفا" على بطولة دوري �أبطال
�أوروبا  ،بعدما ا�صبحت تعرف م�شاركة
البطل والو�صيف و�صاحبي املركزين
الثالث و الرابع يف الدوريات الأوروبية
الكربى  ،مما حرم م�سابقة ك�أ�س
الك�ؤو�س من م�شاركة الأندية الكبرية
يف ظل تف�ضيلها املناف�سة على لقب
الدوري املحلي بدالً من الك�أ�س.

خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية القادمة

توتنهام يخطط خلطف الهولندي دي يونغ من بر�شلونة

�أكدت تقارير �إعالمية ب�أن �إدارة
نادي توتنهام هوت�سبري الإنكليزي
تخطط للتعاقد مع الهولندي فرينكي
دي يونغ العب و�سط نادي �أياك�س
ام�سرتدام الهولندي وقطع الطريق على
نادي بر�شلونة الإ�سباين الذي ف�شل يف
التعاقد معه خالل االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية.
وك�شفت �صحيفة "التليغراف"
الربيطانية ب�أن �إدارة توتنهام هوت�سبري
ب�صدد جتهيز عر�ض مايل كبري النهاء
�صفقة الدويل الهولندي خالل االنتقاالت
ال�شتوية القادمة  ،من �أجل تعوي�ض غيابها
عن الدخول يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية  ،و ذلك نزوال عند رغبة مدربه
الأرجنتيني ماوري�سيو بوت�شيتينو الذي
ي�سعى لتعزيز خط و�سط فريقه بعنا�رص
مميزة  ،قادرة على تقدمي الإ�ضافة

الفنية خلياراته التكتيكية ،خا�صة ان
عقد البلجيكي مو�سى دميبيلي ينق�ضي
يف �شهر يونيو من عام  ، 2019والإدارة
اللندنية ال ترغب يف جتديده عقده ،
يتبق �سوى ا�شهر قليلة
طاملا انه مل
َ
ليبا�رش ات�صاالته مع الأندية الراغبة يف
�ضمه دون العودة لناديه.
هذا ومن �ش�أن حتركات النادي اللندين
ان تزعج الإدارة الكتالونية التي تتطلع
ال�ستقطاب دي يونغ �إىل قلعة "الكامب
نو"  ،بعدما ف�شلت حماوالتها ال�صيف
املا�ضي  ،وقد تدفعها حتركات "ال�سبريز"
اىل تكثيف جهودها و م�ساعيها  ،برفع
العر�ض املايل املقدم لإدارة �أياك�س
حل�سم ال�صفقة يف �شهر يناير القادم بدال
من ال�صيف القادم مثلما كانت تنوي عمله
�سابقا ً ،و�أ�سوة مبا قامت به �أبان تعاقدها
مع الربازيلي فيليب كوتينيو.

على خلفية م�سكه مكابح الدراجة النارية ملناف�س �أخر

�إعتزال الدراج الإيطايل فيناتي و�سحب رخ�صته

�أ�سدل ال�ستار على ق�ضية الدراج
الإيطايل فيناتي التي تفجرت على
خلفية م�سكه مكابح الدراجة النارية
ملناف�سة �ستيفانو مانت�سي ،ب�إعالن
فيناتي اعتزاله قبل �أن يتم �سحب
رخ�صته من قبل االحتاد الإيطايل
للدرجات النارية.
و�سحبت رخ�صة الدراج الإيطايل
املعتزل رومانو فيناتي ومنع من
امل�شاركة يف جميع امل�سابقات من قبل
االحتاد الإيطايل للدراجات النارية،
على خلفية م�سكه مكابح دراجة خ�صمه
يف �سباق فئة موتو� 2ضمن جائزة �سان
مارينو الكربى الأحد.
وكان فيناتي ( 22عاما ً) �أعلن يف وقت
�سابق اعتزاله بعد ف�سخ عقده من فريقه
مارينيلي �سنايربز تيم (كاليك�س)
و�إلغاء انتقاله الذي كان مقررا ً املو�سم

املقبل �إىل فريق فوروود ري�سينغ تيم
(�سوتر).
كما �أمر فيناتي باملثول �أمام جلنة
ت�أديبية لالحتاد الإيطايل يف � 14سبتمرب
اجلاري ل�رشح ما قام به.
وكان فيناتي ارت�أى الرد على مواطنه
�ستيفانو مانت�سي مب�سك مكابح دراجته
وهما يقودان ب�رسعة جتاوزت الـ 200كلم
يف �سباق فئة موتو  2على حلبة ميزانو،
ففقد الأخري توازنه لفرتة وجيزة قبل �أن
ي�سيطر على دراجته.
وقام فيناتي بهذه احلركة ردا ً على
ما ح�صل قبلها بلفات قليلة حني
حاول مانت�سي تخطيه ،ما ت�سبب بخروج
الدراجني عن احللبة لكنهما �أكمال ال�سباق
قبل �أن يرفع العلم الأ�سود بحق الأول
ب�سبب املخالفة ،وبالتايل ا�ستبعاده
قبل  7لفات على نهاية ال�سباق.
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�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال ماثورة

كينجريو تاكاياناغي(1990 – 1899م)
ولد يف "هامامات�سو�،شيزوكا" ،كان رائد ياباين يف تطوير التلفزيون .على الرغم من
�أنه ف�شل يف احل�صول على اعرتاف الكثري يف الغرب .قام بناء جهاز ا�ستقبال تلفزيوين
يعترب الأول يف العامل ،وي�شار �إليه با�سم "الأب الياباين للتلفزيون".
يف عام  ،1925بد�أ "تاكاياناغي" �إجراء �أبحاث على التلفزيون بعد القراءة عن
التكنولوجيا اجلديدة يف جملة فرن�سية .وو�ضع نظام مماثل لنظام "جون لوجي بريد"،
حيث ا�ستخدم قر�ص "نيبكوو" لفح�ص اجل�سم وتوليد �إ�شارات كهربائية .ولكن خالفا
"لبريد" ،قام "تاكاياناغي" بخطوة هامة وهي ا�ستخدام �أنبوب �أ�شعة "الكاثود" لعر�ض
الإ�شارة الواردة بذلك كان من طور �أول جهاز تلفزيون "ب�شكل �إلكرتوين كامل" .ويف 25
دي�سمرب  ،1926عر�ض "تاكاياناغي" بنجاح نظامه يف ثانوية "هامامات�سو" ال�صناعية،
حيث كان يعلم يف ذلك الوقت املدر�سة الآن هي "كلية الهند�سة" يف جامعة "�شيزووكا".
وكانت ال�صورة الأوىل تعر�ض حرف( ) من "الكاتاكانا" باللغة اليابانية ،مكون من 40
من خطوط امل�سح ال�ضوئي .وكان هذا قبل عدة �أ�شهر من قيام "فيلو فارنزوورث" بعر�ض
�أول نظام �إلكرتوين كامل للتلفزيون يف �سان فران�سي�سكو يوم � 7سبتمرب  1927والذي مل
يتطلب قر�ص نيبكوو.
وا�صل تاكاياناغي يف ال�سنوات الالحقة والذي لعب دور �أ�سا�سي يف تطوير التلفزيون يف
حمطة (�إن �إت�ش كيه (هيئة الإذاعة اليابانية ،ثم يف (جيه يف �سي (�شركة فيكتور اليابانية،
حيث �أ�صبح يف نهاية املطاف نائب رئي�س ال�شركة .كما �شارك �أي�ضا يف تطوير التلفزيون
امللون و م�سجل �أ�شرطة الفيديو .تويف من مر�ض االلتهاب الرئوي يف عام 1990
 احب�س ثالث ًا بثالث حتى تكون مناملتوا�ضعني الكرب بالتوا�ضع واحلر�ص
بالقناعة واحل�سد بالن�صيحة.
قدره،
� ُأرفع النا�س قدر ًا من ال يرى َ
و�أكرب النّا�س ف�ض ً
ال من ال يرى ف�ض َله.
 التوا�ضع احلقيقي هو �أبو كل الف�ضائل. ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التوا�ضع. لي�س للرجل �سوى جمد واحد حقيقي ،هو التوا�ضع.ابت�سم فاالبت�سامة تذيب الهموم والأحزان وتوقظ ال�سعادة من
�سباتها.
 االبت�سامة ال تكلف �شيئا ولكنها تعود باخلري الكثري �إنها ت�ستغرقاكرث من ملحة ب�رص ولكن ذكراها تبقي طويالً.
 تب�سم فى وجوه الأخرين  ,ازرع الب�سمه على �شفاههم حتي تك�سب عنكل ابت�سامة �صدقة.
 -احلزن ال يغري من الواقع �شيئ ًا لكن الإبت�سامة تفتح واقع ًا جديداً.

حكم وامثال

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 الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1955م� -:إقامة عالقات دبلوما�سية بني�أملانيا الغربية واالحتاد ال�سوفيتي لأول مرة منذ احلرب العاملية الثانية.
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 2017م -:اجلمعية العمومية للجنةالأوملبية الدولية تقرر �إ�سناد �شرف تنظيم دورتي الألعاب ال�صيفية2024 :
ملدينة باري�س و 2028ملدينة لو�س �أجنلو�س.
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1863م -:ولد ال�سيا�سي الربيطاين �آرثرهندر�سون ،واحلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم عام .1934
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1877م -:ولد الرحالة االملاين فيلهلمفيل�شرن.
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1886م -:ولد عامل الكيمياء االجنليزيروبرت روبن�سون،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الكيمياء عام .1947
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1887م -:ولد عامل الكيمياء الكرواتيليو بولد روزيت�شكا ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الكيمياء عام .1939
 يف الثالث ع�شر من �سبمترب عام 1598م -:تويف امللك فيليب الثاين ،ملك�إ�سبانيا.
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1612م -:توفيت امللكة كارين مون�ستودر،زوجة �إريك الرابع ع�شر ملك ال�سويد.
 يف الثالث ع�شر من �سبتمرب عام 1949م -:تويف الطبيب الدمناركي �أوغ�ستكروغ ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1920

من طرائف العرب
 كان لأحد ال�شعراء عدوٌ ،فبينما هو�سائر ذات يوم يف بع�ض الطرق �إذا هو
بعدوه،فعلم ال�شاعر �أن ُ
ُ
عدوه قاتله ال
حمالة .فقال له -:يا هذا �أنا �أعلم �أن
املن ّية قد ح�ضرت ،ولكن �س�ألتك اهلل �إذا
وق ْف
�أنت قتلتني �أن مت�ضي �إىل داريِ ،
بالباب وقل� " -:أال �أيهاالبنتان �إن �أباكما
" .فقال �سمع ًا وطاعة ،ثم قتله ،فلما فرغ
من قتله �أتى �إىل داره ،فوقف بالباب.
وقال� " -:أال �أيها البنتان �إن �أباكما "
وكان لل�شاعر ابنتان  ،فلما �سمعتا قول
الرجل " �أال �أيها البنتان �إن �أباكما " ،
�أجابتاه بفم واحدُ " -:
قتيل ُخذا بالث�أر
ممن �أتاكما " ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه
�إىل احلاكم فا�ستقرره ف�أق ّر بقتله فقتله
ق�صا�صا .
ً
 قال ه�شام بن عبد امللك ذات يومجلل�سائه� -:أي �شيء �ألذ؟ فقال الأبر�ش
بن ح�سان -:هل �أ�صابك جرب قط
فحككته ؟!قال ه�شام  :ما َلك ! �أجرب
اهلل جلدك وال فرج اهلل عنك !.
 �صعد رجل املنرب فلما ا�ستوى قائم ًاوقابل بوجهه وجوه النا�س وقعت عينه
على �صلعة رجل فقال  :اللهم �أنعم هذه
ال�صلعة .
 قيل لطفيلي  :كم اثنان يف اثنني ؟قال � :أربعة �أرغفة .
 نظر �أعرابي �إىل رجل جيد ال ُك ْدنة(�أي غليظ اجل�سم كثري اللحم) فقال  :يا
هذا �إين لأرى عليك قطيفة حمكمة من
ن�سج �أ�ضرا�سك .
 قال رجل البن �سريين -:ر�أيت يفاملنام ك�أين �أ�سبح يف غري ماء و�أطري بغري
جناح  ،فقال ابن �سريين� -:أنت رجل
ُتكرث الأماين .
 �س�أل برنارد �شو -:ملاذا تتكلم كثري ًاعن املال وزميلك ويلز يتكلم كثري ًا عن
الأخالق؟ فقال كل واحد منا يتحدث
عن ال�شيء الذي ينق�صه .

كلمة ال�سر

كلمة ال�رس :ا�شطب احرف الكلمات
من ال�شبكة يف جميع االجتاهات
وعندما تنتهي �سيبقى لديك احرف
غري م�شطوبة تكون بالرتتيب كلمة

العثورعلى "كنز ذهبي" لروما القدمية!!..

�أعلن علماء �آثار عثورهم على كنز ثمني يف �شمال
�إيطاليا ،خالل الأ�سبوع املا�ضي ،بعدما وجدوا
جرة مملوءة بقطع ذهبية نفي�سة يزيد عمرها عن 14
قرنا .وبح�سب ما �أعلنته وزارة الثقافة الإيطالية،
ف�إن باحثي الآثار وجدوا القطع النقدية الذهبية يف
جرة لها مقب�ضان اثنان يف منطقة كومو.و�أ�ضافت،
�أن قطع املعدن الأ�صفر التي جرى العثور عليها يف
حفرة موحلة تعود �إىل القرنني الرابع واخلام�س
للميالد.و�أظهرت �صور ن�رشتها الوزارة الإيطالية ،قطعا كثرية من الذهب وقد
تراكمت يف جرة مك�سورة وت�رسب �إليها املاء من اخلارج.
و�أعرب وزير الثقافة الإيطايل"�ألبريتو بوني�سويل" عن �سعادته بالعثور على
اجلرة ،وقال �إن االكت�شاف جعله يح�س بالفخر.و�أو�ضح يف تدوينة على موقع
في�سبوك� ،أن املعلومات التف�صيلية ب�ش�أن القطع الذهبية �سواء تعلق الأمر
بالأهمية التاريخية �أو الثقافية ،فالثابت فيما ح�صل هو �أن الباحثني عرثوا
على كنز �أثري مهم.ووفق ما نقلته "�إي بي �سي نيوز" ،مل تُ علن بعد تقديرات
لقيمة القطع الذهبية الثمينة التي مت �إيجادها يف اجلرة الرومانية.وجرى
ودمر
العثور على اجلرة يف م�رسح تاريخي يعرف بـ"تياترو كري�سوين" �أُغلق ُ
�سنة  ،1997ويف �سبتمرب اجلاري قادت �أ�شغال �إعادة تهيئة املوقع الأثري �إىل
اجلرة اململوءة بالذهب.وتقع مدينة كومو يف ال�شمال الإيطايل على مقربة من
احلدود مع �سوي�رسا ،كما تبعد احلا�رضة ب�ساعة واحدة عن ميالنو و�أربع �ساعات
يف القطار عن العا�صمة روما.

عرثوا على جرة حجرية بال�صدفة!!..

عرث على مئات من القطع النقدية
الذهبية العائدة اىل االمرباطورية
الرومانية هذا اال�سبوع يف ور�شة م�رسح
قدمي يف كومو ب�شمال ايطاليا على
ما�أعلنت وزارة الثقافة.
وتعود هذه القطع اىل القرن اخلام�س
وكانت يف جرة حجرية يف الطابق
ال�سفلي مل�رسح كري�سوين ،قرب املكان
الذي كان فيه مدرج مدينة نوفوم كوموم
القدمية ود�شن هذا امل�رسح يف العام
 1870وحول اىل قاعة �سينما يف مطلع

القرن الع�رشين واغلق العام 1997
وكان �سيهدم بالكامل من اجل بناء
مبنى �سكني فاخر.وعرث على اجلرة يف
الطابق ال�سفلي خالل حفريات القامة
حو�ض مياه موجة ملكافحة احلرائق.
وقال الوزير "الربتو بوني�سويل" عرب
"في�سبوك" " ،النعرف تفا�صيل البعد
التاريخي والثقايف لهذا االكت�شاف اال ان
هذه املنطقة ت�شكل كنزا فعليا يف جمال
االثار" .وذكرت ال�صحف االيطالية
ان قيمة القطع قد ت�صل اىل ماليني
اليوروهات وتدر�س ال�سلطات امكانية
تعليق اعمال الور�شة لإجراء حفريات
اعمق اذ الميكن ا�ستبعاد العثور على
املزيد من القطع القيمة .ومبوجب
القانون االيطايل تكون القطع التي
تكت�شف بهذه الطريقة ملكا عاما لكن
ميكن للمالك ان يطالب بن�سبة مئوية.

بقرة تهرب اىل �سطح مر�آب �سيارات

عرث على بقرة هربت من �إحدى مزارع بلدة
"ماينينغن" الأملانية يف مكان ال يخطر على
بال ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل .وبعد �أن اكت�شف
�أن البقرة هربت من مزرعة �أملانية ،بد�أت عملية
البحث عنها يف �أرجاء البلدة ،لكن البحث التقليدي
مل يجد نفعا وك�أن البقرة تبخرت يف الهواء.وعرث
على املكان الذي جل�أت �إليه البقرة بوا�سطة طائرة
عمودية ،اكت�شفت �أنها موجودة على �سطح مر�آب لل�سيارات يف البلدة .وقامت فرق الإنقاذ
ب�إح�ضار رافعة لإنزال البقرة من ال�سطح الذي �صعدت عليه .لكن العملية كانت �صعبة جدا،
ومل ي�ستطع �أحد �إنزالها �إال بعد ا�ستدعاء الأطباء البيطريني الذين ا�ضطروا �إىل ا�ستخدام
حقنة منومة .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن البقرة موجودة الآن يف مزرعتها ،وت�ستعيد وعيها
وعافيتها ،لكن ال�س�ؤال الذي حري اجلميع ،هو كيف �صعدت البقرة على �سطح املر�آب؟
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