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أمسرا:إفتتاح منتدى تأمني مستدام إلمدادات بذور البطاطس

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

اعالن وزارة الصحة

اظهرت الفحوصات التي اجريت مبراكز الفحص يف االقليم االوسط إصابة مريضني
من كل من برا ديزو وعيالبرعد بكرونا.
وبهذا بلغ عدد املصابني بفريوس كورونا يف البالد حتى االن  ، 10168شفي منهم
 ،10058وتويف 103مريضاً ،فيام اليزال 07مريض يتلقون العالج يف املستشفى.
وزارة الصحة
21سبتمرب 2022

أفعبت:تقييم نتائج إمتحانات الشهادة املتوسطة
افتتح امس مؤمتر وطني للبطاطس ،
تحت شعار” رؤية واحدة وعمل منسق من
أجل إمداد مستدام لبذور البطاطس “ يف
أسمرا بفندق أسمرا بالس .حرض املؤمتر
الوطني الذي يستمر ليومني  11ممث ًال من
املركز الدويل للبطاطس  ،ومنظمة البحوث
الزراعية يف وسط وقرن أفريقيا  ،ومعهد
أبحاث وانتاج البطاطس األيرلندي  ،وهيئة
البحوث الزراعية والغذائية األيرلندية ،
واملعهد الوطني التنزاين للبحوث الزراعية
 ،ومنظمة االعتامد عىل الذات األفريقية
ومشاركني من فيتا إنرتناشونال .وقال السيد/

ظقاي برهاين  ،مدير املركز الوطني للبحوث
الزراعية بحلحيل “ إن الهدف من املؤمتر
هو مشاركة تجارب إريرتيا يف إنتاج أصناف
مختارة من البطاطس واستكشاف إنتاج بذور
البطاطس املختارة يف املرتفعات والسهول.
واالستفادة من تجارب الرشكاء والدول
األخرى .سريكز املؤمتر عىل القطاع الزراعي يف
إريرتيا بشكل عام  ،وأهمية معايري وأصناف
البطاطس بشكل خاص  ،واآلفات التي تهدد
انتاج البطاطس وطرق مكافحتها  ،وإكثار
بذور البطاطس املخربية  ،واسرتاتيجية املركز
الوطني األيرلندي للبطاطس وتجربة انتشاره

 ،وبذور البطاطس  -التأثري والتحديات
وقدمت ورقة عن تجربة الزراعة صغرية
الحجم يف كينيا ومنطقة القرن األفريقي.
وقال الشاب /مدهاين محاري  ،منسق وحدة
أبحاث الخرض والفاكهة  ،إلرينا “أن الهدف
من املؤمتر هو توزيع بذور البطاطس املختارة
واملقاومة لألمراض عىل املزارعني  ،وبناء نظام
قوي لضامن توفري أصناف البطاطس املختارة
عىل املستوى الوطني .وأوضح أنهم يعملون
مع رشكاء إقليميني ودوليني يف هذا الصدد.
يتضمن املؤمتر  11ورقة مقدمة من هيئات
وطنية و  4أوراق من قبل مشاركني دوليني.

حاكم جنوب البحر االمحر يتفقد برامج التنمية وسط دنكاليا
تفقد حاكم إقليم جنوب البحر االحمر
السفري  /محمد سعيد منتاي يف السابع عرش
من سبتمرب برامج التنمية يف ضاحيتي مربا
وأفمبو يف مديرية وسط دنكاليا.
وزار السيد /الحاكم مشاريع الزراعة وبناء

مجرى تحوييل عرب حملة النفري يف منطقة
مربا ،و ُقدم له رشحا من املرشفني عىل العمل.
وأشار السفري /محمد سعيد اىل أهمية
الربامج التنموية الجارية ،داعياً لتنسيق
العمل إلنجازها يف الوقت املحدد.

وتفقد سعادته أنشطة إزالة الطمي من
سد أفمبو ،مشيدا باملشاركة القوية للسكان،
مؤكداً تقديم الدعم الالزم إلنجاح العمل.
كام زار السيد الحاكم مشتل أفمبو حيث
تم إعداد  50الف شتلة للتشجري.

عقد فرع التعليم يف مديرية افعبت
اجتامع تقييمي يف السابع عرش من سبتمرب
ملناقشة أسباب تدين نتائج امتحانات الشهادة
املتوسطة يف السنة الدراسية .2021-2022
وقيم االجتامع بان تدين النتائج سببها عدم
إهتامم اولياء االمور وإدارات الضواحي يف
قضايا الطالب والتعليم وضعف دوررشكاء
العمل وأنشطة التعدين العشوائية وعدم
تجمع القرى وحياة الرتحال الرعوية والبنية
التحتية غري الجيدة.
وأوىص اإلجتامع برضورة وجود مشاركة
قوية ومبارشة ألولياء األمور ومدراء املدارس
وإدارة املديرية والضواحي والجبهة الشعبية
للدميقراطية والعدالة واإلتحادات الوطنية
يف أنشطة التعليم اليومية واإلهتامم ملالمئة
البنية التحتية يف املدارس وتحسني قدرات
املعلمني وايجاد حل جذري لنقص الكتب.
وقال مسؤول املدارس يف مديرية افعبت
االستاذ /محمد عيل ادريس ان املعلم اساس
العملية التعليمية ،ويجب عىل املدراء واولياء
االمور القيام باملتابعة اللصيقة لتقديم
الخدمات الجيدة ،موضحا بان النتيجة
املتدنية يف امتحانات الشهادة املتوسطة

ليست وليدة اللحظة ويجب البحث يف
السنوات الفائتة.
من جانبه اوضح مدير مديرية افعبت
السيد /أحمد محمد نور رجب ان التقييم
كان ايجابيا بحث بعمق التقارير ومحاولته
التعرف عىل املصاعب  ،وأن ذلك يتطلب
العمل املشرتك إليجاد حل عاجل.
وعُ لم ان  13مدرسة بها مباين جيدة من
جملة  31مدرسة يف مديرية افعبت.
من جهة أخرى تجري أنشطة نفري واسعة
لشتل  13الف شجرة يف ستة ضواحي مديرية
افعبت.
واوضح السيد /جامل ادريس من مكتب
سلطة الغابات والحياة الربية يف مديرية
افعبت بان شتول االشجار اعدت يف مشتل
حليب منتل يف اقليم عنسبا ،وتوجد الشتول
املزروعة يف وضع جيد.
وذكر عن وجود خطة لزرع  50الف شجرة
هذه السنة  ،لكن الخطة مل تنفذ كامال لتاخر
هطول االمطارومصاعب النقل ،داعيا برضورة
إقامة مشتل يف املديرية الهميته يف التشجري.
ودعا املشاركون يف النفري ملتابعة حراسة
االشجار وإ نجاح التشجري.

دقمحري :تنظيم دورة تأهيل للمعلمني يف لغة اإلشارة إحياء ذكرى تأسيس مصنع فريد هولوس يف أمسرا

تلقى  25معلم وعامل يف املؤسسات
الحكومية يف مدينة دقمحري دورة تدريبية
يف لغة االشارة ملدة اسبوعني.
واوضحت االستاذة /إكرام ادريس من
املرشفني عىل التدريب  ،ان الهدف يتمثل
يف رفع وعي املجتمع حول لغة االشارة ،
الصم.
وتخفيف مصاعب ُ
وقال رئيس جمعية املكفوفني السيد/
ولدمكئيل سئيل “ ان املتدربني باعتبارهم
معلمني وعامل قطاع عام لهم دور كبري
لتقوية وتوسيع فرص الصم”.

من جانبه أوضح مسؤول فرع جمعية
الصم السيد /مويس بالي وجود  30الف
من الصم تقريبا يف االقليم الجنويب  ،لكن
املنضوين يف الجمعية ال يتعدون الخمسامئة
فقط ،مشريا اىل اهمية التدريب املقدم يف
دقمحري.
كام اهابت مسؤولة التعليم يف مديرية
دقمحري بتعزيز التعاون لتنظيم دورات
تأهيل مامثلة.
وتشري وثائق جمعية الصم بان تعليم لغة
االشارة يف البالد يعمل بها منذ  70سنة.

تم يف العرشين من سبتمرب إحياء الذكرى
الثالثني لتأسيس مصنع فريد هولوس يف
قاعة الكنفدرالية الوطنية للعامل بحضور
كبار املسؤولني يف الدولة وممثيل مصنع
فريد هولوس وممثيل منظامت األمم
املتحدة ووزارة الصحة ورجال الدين.
وقال املدير العام باإلنابة لقسم الصحة
العامة بوزارة الصحة الدكتور /عندبرهان
تسفاظيون  ،أن فريد هولوس من االصدقاء
والداعمني الدامئني لربنامج طب العيون يف
الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا منذ عام
 ،1987وزيارته االرايض املحررة وتفقد مركز

طب العيون من جهة ومساهمته لتطوير
الكادر وإدخال املعدات املتطورة من جهة
ثانية يعكس تعهداته.
من جانبه اوضح مسؤول الربنامج الوطني
ملكافحة العمى السيد /أمل زكارياس ان
الربوفيسور فريد هولوس قدم إسهامات
مقدرة النشطة طب العيون بعد زيارته
القاعدة الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير
ارتريا.
قدمت يف مناسبة احياء الذكرى
منشورات تبني تجارب مستشفى برهان
عيني يف خدمات طب العيون ورشاكته مع

مصنع فريد هولوس وجهود مكافحة مرض
الرتاكوما يف ارتريا ودور القدرات البرشية يف
طب العيون والربامج املستقبلية ،ومناقشتها.
كام قدم عرضا لفيلم وثائقي يعكس
مساهمة الربوفيسور فريد هولوس يف ارتريا.
يشمل برنامج احياء الذكرى الذي يستمر
حتى الرابع والعرشين من سبتمرب خدمات
مجانية لطب العيون وزيارات للمراكز
الصحية ومحارضات صحية.
الجدير بالذكر ان جهود وتفاين الربوفيسور
فريد هولوس لضامن صحة العيون مكنت
من الحصول عىل جائزة عاملية.
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كلية دبرسيناء الدينية خترج دفعة من طالبها سويسرا :ملتزمون باحلياد يف الصراعات وال
نقدم أي دعم عسكري ألي من أالطراف

خرجت كلية دبرسيناء الروحية التابعة
للكنيسة االورثوذكسية االرترية يف السابع
عرش من سبتمرب  221طالباً.
حرض مراسم التخرج نيافة االبناء قريلوس
البطريارك الخامس للكنيسة االورثوذكسية
االرترية  ،وقد تخرج  194بالعلوم الدينية

العامة ،فيام تخرج  27مبهن تدريسية بينهم  71متخرجة مبستوى الشهادة و24
بالكهنوت.
مختلفة .
يف الختام قدمت الشهادت عىل املتخرجني
ُوأوضح يف املناسبة ان املتخرجني مبهن
التدريس تخرجوا مبستوى الدبلوم  ،فيام وامليداليات والكؤوس للمتفوقني.
تخرج عرشة من الخريجني بالعلوم الدينية
العامة مبستوى الدبلوم أيضاً ،و160

شهدت مديرية قودايف باالقليم االوسط
يف الثامن عرش من سبتمرب الجاري لقا ًء
جمع بني الرشطة واملواطنني  ،تركز حول
مواجهة ومكافحة الجرائم .
ودعت قائد املركز السابع للرشطة
االرترية يف االقليم االوسط الرائد /مريم
محمد املواطنني لرفع وعيهم وتعزيز
تعاونهم مع الرشطة  ،و الحد من االهامل
يف التعامالت املالية والعينية التي تؤدي
ارتكاب الجرائم واملخالفات  ،وكشف
الجناة للمساءلة القانونية.

واشارت اىل ارتكاب  101جرمية و613
مخالفة خالل الستة اشهر املاضية  ،موضحة
القبض عىل اغلب املجرمني  ،مناشدة يف
الوقت ذاته لتعزيز تعاون املواطنني للقبض
عىل املجرمني االخرين.
واردفت الرائد مريم  ،تغريم  400الف
نقفة للمركبات املخالفة لقوانني املرور
كالسيارات وعربات الكارو والدراجات
الهوائية وغريها من املركبات.
وقالت مديرة مديرية قودايف السيدة /
تبلظ تولدي ان مكافحة املخالفات وارتكاب

قال رئيس االتحاد السويرسي إغناسيو
كاسيس إن بالده ملتزمة بوضعها املحايد
ولن تقدم ً
دعم عسكر ًيا ألي من األطراف
املشاركة يف النزاعات.
وقال كاسيس متحدثا أمام الجمعية
العامة لألمم املتحدة“ :سويرسا دولة
محايدة ..وهذا يعني أننا نحرتم بشدة
الحق يف الحياد املنصوص عليه يف القانون
الدويل العام”.
وأكد الرئيس “لسنا متورطني يف

رصاعات وال نقدم
أي دعم عسكري ألي
من أطراف النزاع .ال
يشء ميكن أن يغري
هذا أو يجعله موضع
تساؤل”.
لكن كاسيس قال
إن الحياد “ال يعني
الالمباالة” و “عدم التضامن”.
وكانت سويرسا ،الدولة غري العضو يف
االتحاد األورويب ،قد أيدت ساب ًقا ،عىل
الرغم من وضعها املحايد ،عقوبات االتحاد
األورويب ضد روسيا.
وأدرجت موسكو يف مارس املايض
سويرسا عىل قامئة الدول واألقاليم األجنبية
التي ترتكب أعامال عدائية وغري ودية ضد
روسيا ورشكاتها ومواطنيها.

قودايف:مسئولة شرطة املركز السابع تعقد مسنارًا حول مكافحة اجلرمية الرئيس القرغيزي يبدي إستعداده للتفاوض
مع طاجيكستان حلل النزاع احلدودي

الجرائم من قيم املجتمع االرتري السمحة
 ،لذلك يجب عىل كافة املواطنني رضورة
العمل الجاد للحفاظ عىل القيم الوطنية
الحميدة ،مناشدة كافة املواطنني املساهمة
بفعالية من اجل السالمة واالمن للمنطقة.
قدم املشاكرون اراء بناءة وفعالة ،
مؤكدين جاهزيتهم لتعزيز تعاونهم مع
الرشطة.
هذا ويغطي املركز السابع للرشطة
مديريتي قودايف وقاالنفحي.

هنغاريا لإلحتاد األوروبي :العقوبات على روسيا أكثر
إيالما للعامل من احلرب نفسها
دعت هنغاريا االتحاد األورويب إىل
التوقف عن الحديث عن حزمة جديدة
من العقوبات ضد روسيا ،وأكدت أن ذلك
لن يؤدي إال إىل تفاقم أزمة الطاقة يف
أوروبا.
وقال وزير الخارجية الهنغاري ،بيرت
سييارتو ،يف ترصيح أثناء وجوده يف
نيويورك للمشاركة يف جلسة الجمعية
العامة لألمم املتحدة“ :يتعني عىل االتحاد
األورويب التوقف عن ذكر الحزمة الثامنة
من العقوبات (ضد روسيا) واإلشارة إىل
مثل هذه اإلجراءات التي من شأنها تعميق
أزمة إمدادات الطاقة”.

وأضاف“ :سواء أحب
السياسيون األوروبيون
ذلك أم ال ،هناك رأي يف
العامل بأن تأثري العقوبات
(عىل الوضع يف البلدان
األخرى) تبني أنه أكرب من
تأثري الحرب يف أوكرانيا”.
وأوضح أن هذا يعني أن
السبب الحقيقي “للمشاكل التي نواجهها
ليست الحرب فقط ،بل والعقوبات
املفروضة بسببها” ،مشريا إىل أن معظم
الدول تتمسك بوجهة النظر هذه ألنها
“تعاين من تداعيات سياسة العقوبات”.

وشدد وزير خارجية هنغاريا عىل أن
العقوبات أثبتت اآلن مبا ال يدع مجاال
للشك أنها أكرث إيالما ألوروبا منها لروسيا،
ألنها تسببت يف تضخم قوي ،مبا يف ذلك
ارتفاع أسعار الطاقة.

أعلن رئيس
قر غيز ستا ن
صدر جباروف،
أمس
اول
ا لثال ثا ء ،
مستعد
أنه
للتفاوض مع
طا جيكستا ن
حل
إليجاد
للنزاع الحدودي
الدامي بني البلدين ،مؤكدا أن قواته
لن تتنازل عن “سنتيمرت واحد” من
أراضيها.
ويف خطاب أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،قال الرئيس القرغيزي
إن نحو  140ألف مدين قرغيزي تم
إجالؤهم بسبب املعارك يف املناطق
الحدودية ،ويتلقون املساعدة.
وبشأن التوترات التي تتفاقم وتتحول
من حني آلخر إىل رصاع مفتوح ،قال
جباروف “من أجل شعبي ،أنا مستعد
لقضاء ما أمكن من الوقت لحل هذه
املشكلة بشكل نهايئ” مضيفا “بالطبع،
مهام كان الحل ،يجب أن يكون مفيدا
للطرفني”.
وقد اندلعت األسبوع املايض أسوأ
معارك بني الجمهوريتني السوفياتيتني
السابقتني بسبب حدودهام املتنازع
عليها ،مام أثار مخاوف من تطور
األمر إىل نزاع واسع النطاق .وأعلنت
الحكومتان أن  94شخصا عىل األقل
قتلوا يف هذه املعارك.
وعاد جباروف ليؤكد أن هناك
إرادة واستعدادا من جانبه ملواصلة
املفاوضات بأي شكل قانوين مع
طاجيكستان ،مشريا إىل أنه يرحب بأي
جهود وساطة من قبل الهيئات الدولية

مثل األمم املتحدة ومنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا.
والتقى الرئيس القرغيزي الجمعة
نظريه الطاجييك إمام عيل رحامنوف
يف قمة بأوزبكستان ،حيث أمر االثنان
التوصل إىل
قواتهام باالنسحاب بعد
ّ
وقف مؤقت إلطالق النار.
وبينام أعلن استعداده إلجراء
مزيد من املحادثات ،اتهم جباروف
طاجيكستان بارتكاب “اعتداءات
مسلحة غري مربرة” ضد قرغيزستان،
قائال إن بالده تحتفظ بحق “الرد”.
وكشف أن قرغيزستان لديها “أدلة
موثقة” عىل “األعامل غري القانونية
والسيئة النية من الجانب الطاجييك”.
وقال جباروف “الجانب القرغيزي ال
يطالب بأراض أجنبية وال ينوي إعطاء
سنتيمرت واحد من أرضه ألحد”.
وتندلع االشتباكات بانتظام بني
الجارتني يف آسيا الوسطى ،حيث ال يزال
يتعني ترسيم نصف حدودهام البالغ
طولها  970كيلومرتا.
وأعلنت طاجيكستان األحد أن 35
من مواطنيها قتلوا ،بينهم  12يف غارة
بطائرة مسرية عىل مسجد ،يف حني
قالت قرغيزستان إن  59شخصا قتلوا
يف منطقة باتكني الحدودية الجنوبية.

3

/ /

اخلميس 2022 09 22

أخبار عاملية
السنة الثانية والثالثون

العدد ()13

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

باشاغا :حكومة الوحدة الوطنية رئيس االستخبارات اإلسرائيلي السابق :نقدم تنازالت
“عصابة” تسيطر على طرابلس بالقوة ..لصاحل لبنان يف ترسيم احلدود درءا للتصعيد
وصف رئيس “حكومة االستقرار”
الليبية فتحي باشاغا “حكومة الوحدة
الوطنية” بأنها “عصابة” تسيطر عىل
طرابلس بالقوة ،وقال إن حكومته
ستسعى لتخليص العاصمة.
ولدى وصوله إىل مطار بنينا الدويل
يف بنغازي ،قادما من تركيا ،قال باشاغا
إن أهايل العاصمة طرابلس يعانون
جراء سيطرة حكومة الوحدة الوطنية
عىل العاصمة ،وأن حكومته ستسعى
لتخليصهم.
وتحدث باشاغا عن االشتبكات التي
شهدتها العاصمة حني قرر مامرسة مهامه
من هناك ،وقال إن حكومته “حاولت
املرة املاضية مامرسة مهامها من طرابلس،

لكنها فشلت ألنها ال
ترغب يف إراقة الدماء أو
إثارة الفتنة”.
وح ّمل باشاغا مسؤولية
ما جرى لحكومة الوحد
الوطنية التي يرأسها عبد
الحميد الدبيبة ،قائال إن
حكومته ال تتحمل وزر
تلك االشتباكات ،وألقى
باملسؤولية عىل “حكومة الوحدة الوطنية”
التي قال إن الليبيني كانوا يعولون عليها
لقيادة البالد إال أنها “أصبحت عصابة
أثارت الفتنة وأطلقت النريان والزالت
تسيطر بالقوة عىل العاصمة”.
وأكد باشاغا أن حكومته ستامرس

مهامها من مدينتي رست وبنغازي وأنها
“ستخدم كل الليبيني وستساهم يف فك
أرس املنطقة الغربية”.
وقال باشاغا إن هناك “وضعا إقليميا
ودوليا ال يريد التقارب واملصالحة بني
الليبيني ألنهم يعتربون ليبيا ورقة تفاوضية
لتحقيق مصالحهم”.

تونس :أحزاب تعلن مقاطعة االنتخابات التشريعية

أعلنت خمسة أحزاب تونسية
معارضة اإلثنني املايض أنها ستقاطع
االنتخابات الترشيعية املق ّررة يف 17
ديسمرب والتي ستجرى وفق القانون
االنتخايب الذي أصدره الرئيس قيس
سع ّيد.

والخميس ،أصدر الرئيس التونيس
قانونا انتخابيا يق ّلص بشكل كبري
دور األحزاب السياسية املشاركة يف
االستحقاق.
ويعتمد القانون االنتخايب الجديد
النظام األكرثي الفردي عىل دورتني

بدال من االنتخاب عىل أساس القوائم
الذي كان معموال به قبل احتكار سع ّيد
السلطات العام املايض.
وسيتألف الربملان الجديد من 161
نائبا ،وستكون صالحياته محدودة
للغاية مبوجب الدستور الجديد الذي
أقر يف استفتاء ّ
نظمه سع ّيد يف متوز شهد
مقاطعة كبرية.
واإلثنني أعلن ائتالف يضم
خمسة أحزاب بينها حزبا “العامل”
و”الجمهوري” مقاطعة االستحقاق.
ومطلع سبتمرب ،أعلنت “جبهة
الخالص الوطني” التونسية أن مكوناتها
وأبرزها حزب النهضة ستقاطع
االنتخابات الترشيعية ،علام بأن القانون
االنتخايب الجديد مل يكن قد صدر بعد.

أردوغان يدعو لتسوية سلمية للنزاع يف
سوريا عرب قرار األمم املتحدة
أكد الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان “رضورة الحل الجذري لألزمة
السورية عرب قرار األمم املتحدة” ،وقال
إن التسوية السلمية مطلوبة للنزاع يف
سوريا.
ويف كلمته أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،أوضح رجب طيب أردوغان
قائال“ :بنينا بيوتا يف منطقة الشامل
السوري للنازحني” ،مضيفا“ :ننتظر
من الجميع بذل الجهد الالزم وإبداء
التضامن بشأن مرشوع التجمعات
السكنية التي سننفذها يف سوريا”.
وقال أردوغان“ :ال ميكن أن نقف
مكتويف األيدي حيال التنظيم اإلرهايب
“يب يك يك” (حزب العامل الكردستاين
ايل تصنفه تركيا إرهابيا) وأذرعه التي
تنفذ هجامت إرهابية عىل قواتنا وتهدد
وحدة األرايض السورية.

قال رئيس جهاز
االستخبارات العسكرية
السابق،
اإلرسائيلية
عاموس يدلني ،إن إرسائيل
تقدم تنازالت لصالح لبنان
برتسيم الحدود ،حتى
تساعد اللبنانيني عىل
الخروج من أزمتهم ودرءا
لخطر التصعيد.
وأكد يدلني أن “إرسائيل تبدي اللني فيام
خص ترسيم الحدود البحرية ،ألننا نرغب يف
أن يكون لدينا جريان غري عالقني يف وضع
ليس لديهم فيه ما يخرسون ،نحن ال نريد
غزة يف لبنان” ،مشريا إىل “الدور البارز الذي
يؤديه األمني العام لحزب الله حسن نرص
الله يف هذه القضية ،ما يدل عىل حقيقة
سيطرته عىل ما يحدث يف لبنان سياسيا
وعسكريا .ومن املعقول أن يدفع اللبنانيني
واإلرسائيليني إىل مكان ال يريده الطرفان”.
وأوضح يدلني أن” إرسائيل اليوم قبلت
الخط اللبناين ولذلك فال مكان ملطالب نرص
الله التي يحددها مبنطقة رأس الناقورة.

نحن نطالب بالحصول عىل تعويض مايل
لقاء منطقة املياه االقتصادية يف رأس الناقورة
وكل ما يوجد جنوب مساحة قانا” ،مضيفا:
“نحن نرص عىل هذه األمور ،وهنا نرص الله
يحاول التشويش .فلنعط األمريكيني عدة
أيام ،بل أنا مستعد ألعطيهم أسابيع ،ولكن
ليس أكرث من ذلك”.
وأكد أن حقل كاريش “هو مكان إرسائييل
خالص وعلينا أن نضخ الغاز من هناك .يف
اللحظة التي تتنازل فيها لنرص الله مرة
واحدة عليك أن تضع حدودا ،ألنه بحال
تدهور الوضع باتجاه حرب حتمية ،فإننا
نضع مبعرفتنا أننا قمنا بكل ما نستطيع
ملنعها”.

العراق :مرشح “اإلطار التنسيقي” لرئاسة
احلكومة يشرح برناجمه

أفادت االنباء الواردة من العراق ،اول
امس الثالثاء ،بأن مرشح “اإلطار التنسيقي”
لرئاسة الحكومة ،محمد شياع السوداين،
رشح برنامجه الحكومي ملجموعة من أعضاء
الربملان العراقي.

وذكر ت االنباء
أن السوداين اجتمع
مبجموعة من أعضاء
الربملان يف كافترييا
النواب،
مجلس
ورشح لهم يف جلسة
غري رسمية برنامجه
الحكومي.
وأضاف ،أن هذه
الجلسة ال تعترب رسمية
وغري ملزمة ،فعدد النواب الذين حرضوا
االجتامع ال يكمل النصاب ،كام أن أغلب
األعضاء الحارضين هم من اإلطار التنسيقي.

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

من جهة أخرى “ ذكرت وكالة “سانا”
أن “قوات االحتالل األمرييك رسقت
كمية جديدة من النفط السوري عرب 60
صهريجا وأخرجتها إىل قواعدها شامل
العراق”.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من
ناحية اليعربية يف ريف الحسكة الرشقي
أن “رتال من  60صهريجا تحمل نفطا
سوريا مرسوقا أخرجته قوات االحتالل

األمرييك عرب معرب املحمودية مع األرايض
العراقية”.
وكانت القوات األمريكية أخرجت 83
شاحنة بينها عرشات الصهاريج تحمل
كميات من النفط السوري املرسوق
خالل اليومني املاضيني عرب معربي
املحمودية والوليد غري الرشعيني مع
العراق.

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
فاطمة حمد �إدري�س
نورة عثمان حممد

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعدا

هلل �صالح

عبدا

طبيب عامل كلب
بشكل وحشي !..
الطبيب يقود سيارة والكلب
املربوط بحبل طويل ويكافح ملواكبة
رسعة السيارة .تم تصوير الفيديو
بواسطة سيارة تسري بالقرب من
سيارة الطبيب .كام يظهر رجل عىل
دراجة نارية وهو يعرتض سيارة
الطبيب ،مام يجربه عىل التوقف.
كام ُيذكر أنه قد تجمع السكان
املحليون حول السيارة وأنقذوا
الكلب .كام أبلغ بعضهم منظمة
غري حكومية والتي نقلت الكلب إىل
املستشفى.
وأثار الفيديو العديد من
التعليقات الغاضبة عىل وسائل
التواصل االجتامعي ،حيث علق أحد
املستخدمني قائال “ال ينبغي أن ينجو
هذا الرجل بفعلته! يجب اتخاذ
إجراءات صارمة ،بأن مير بأسوأ مام

فعله بالكلب املسكني ويدرك خطأه.
بينام استنكر آخر هذا الفعل من
طبيب ،حيث علق “تخيل كيف ميكن
أن يعالج مرضاه .رجل بال قلب .

طفل حصل على ذهبية البطولة
العاملية للحساب الذهين

إزالة  55بطارية من أمعاء ومعدة امرأة
قام األطباء يف أيرلندا مؤخ ًرا بإزالة
أكرث من  50بطارية من أمعاء ومعدة
امرأة تبلغ من العمر  66عا ًما بعد
أن ابتلعتها يف حالة واضحة من إيذاء
النفس املتعمد.
نق ًال عن تقرير ُنرش يف املجلة
الطبية األيرلندية ،ذكرت هاف
بوست أن املرأة عولجت يف
مستشفى جامعة سانت فنسنت يف
دبلن بعد تناول “عدد غري معروف”
من البطاريات األسطوانية .حيث
كشفت األشعة السينية التي أجرتها
عن أجسام غريبة يف جسدها ،لكن
األطباء قالوا إنه لحسن الحظ ال يبدو
أن أ ًيا منها يعيق عمل الجهاز الهضمي
ومل تظهر أي عالمات تدل عىل تلف
بنيوي يف البطاريات.
يف البداية ،انتظر األطباء أن تخرج
املرأة البطاريات من جسدها بشكل
طبيعي .عىل مدار أسبوع ،متكنت
املريضة من إخراج خمس بطاريات
ومع ذلك ،أظهرت األشعة السينية
التي تم التقاطها خالل األسابيع الثالثة
التالية أن معظم البطاريات ال تزال
عالقة بالداخل وبدأت املرأة ً
أيضا

تعاين من آالم يف البطن.
وأوضح األطباء أنه بسبب وزن
البطاريات ،انتهى األمر باملعدة
املنتفخة معلقة فوق عظم العانة.
ثم قطع الفريق ثق ًبا صغ ًريا يف املعدة
وأزال  46بطارية.
وف ًقا لـ  ،Science Alertتم سحب
البطاريات األربع املتبقية ،العالقة يف
القولون ويف املستقيم وإزالتها من
خالل فتحة الرشج .وبذلك يرتفع
العدد اإلجاميل للبطاريات املبتلعة
إىل  .55ثم أكد املسح األخري باألشعة
السينية أن الجهاز الهضمي للمرأة كان
رسم ًيا خال ًيا من البطاريات واستمرت
يف التعايف.

قال األطباء “عىل حد علمنا ،متثل
هذه الحالة أكرب عدد تم اإلبالغ عنه
من البطاريات التي تم ابتالعها من
قبل شخص” .وأضافوا “إن االبتالع
املتعمد لعدة بطاريات كبرية الحجم
من نوع  AAكشكل من أشكال إيذاء
النفس املتعمد هو عرض غري عادي”.
وأشار الفريق أيضا إىل أن الفعل
ميكن أن يسبب مشاكل خطرية ،مبا يف
ذلك “إصابة الغشاء املخاطي وانثقاب
وانسداد” .رصح األطباء بأنه “ال
ينبغي التقليل من قدرة البطاريات
األسطوانية عىل إحداث حاالت طوارئ
جراحية حادة

حاول حتطيم نافذة الطائرة يف اجلو

حظي الطفل السعودي
تريك باجنيد باحتفاء وإشادة
واسعني عىل منصات التواصل يف
السعودية؛ بعد فوزه باملركز األول
عىل مستوى العامل يف البطولة
العاملية للحساب الذهني التي
أقيمت يف مرص أخريا.
أوضح الطفل  -أن املسابقة
تتمثل بحل  160مسألة يف 10
دقائق ،الفتا إىل أن تشجيع الناس
كان عامال مهام يف تحفيزه للفوز
شارك يف البطولة العاملية

للحساب الذهني التي أقيمت
يف القاهرة ألفا متسابق من 19
دولة.
وعلق باجنيد عىل لحظات
الفوز بالقول “كنت متحمسا
للمركز األول ألرفع رأس أمي
والوطن وأهيل”.
وأكد الطفل تريك أنه يواصل
تدريباته من أجل املشاركة يف
العديد من املسابقات ،وأنه ينوي
املشاركة يف مسابقة مامثلة يف
كوريا.

واحتفى مغردون عىل مواقع
التواصل بفوزه يف املسابقة
ووصفوه بـ”البطل” ،معتربين أن
ما حققه يعدّ إنجازا كبريا .
الفوز بالبطولة العاملية
للحساب الذهني ليس الفوز
األول لرتيك باجنيد ،فقد سبق
أن حقق املركز الثاين يف مسابقة

شهد ركاب
رحلة تابعة
للخطو ط
ا لجو ية
ا لبا كستا نية
يف
كانت
طريقها من
بيشاور إىل
ديب ،موقفا
غريبا ،بعد أن
استشاط أحد
الركاب غضبا،
وبدأ يف ركل
إحدى النوافذ،
و ا لترص ف

بعدوانية مع الطاقم.
ووثق مقطع فيديو محاولة طاقم
الطائرة التحدث مع الرجل لتهدئته ،قبل
أن يقوم بركل نافذة محاوال تحطيمها،
خالل تحليق الطائرة يف الجو.
وقام الرجل أيضا بلكم وركل املقاعد،
مطالبا بإعادته إىل باكستان .كام قرر أن
يصيل يف ممر الطائرة ،مام منع أفراد
الطاقم من العبور.
وبعد أن أصبح أكرث عدوانية ،تواصل
قائد الرحلة مع السلطات يف مطار ديب،
ليتم إرسال رجال أمن إىل الطائرة فور
هبوطها.
واحتجز عنارص األمن الراكب فور
وصوله إىل ديب. ،

الخوارزمي الصغري يف مارس من
العام الحايل يف اإلمارات.
وقال والد تريك إنه فخور
ويشعر بالسعادة لإلنجاز الذي
حققه ابنه للوطن وألرسته ،وإنه
يتوقع له مستقبال باهرا.
وكانت والدة الطفل العبقري
قد قالت ،يف مقابلة تلفزيونية،

إنها الحظت املوهبة الخاصة
بطفلها عندما وجدته يحب
الرياضيات ويحفظ أرقام صفحات
اآليات ،فدفعها ذلك إىل تسجيله
يف مدرسة األمري فهد بن سلامن،
ومن هناك كانت الرشارة األوىل
لخوضه العديد من املسابقات يف
مجال الخوارزميات عامليا.
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يف الذكرى الثالثني لتأسيس مؤسسة فريد هولوس للعيون يف إرتريا
إعداد /سليامن عبي
ترجمة /سليامن محمد سعد
تنظم يف ارتريا هذه األيام الذكرى الـ30
إلنشاء مؤسسة فريد هولوس لطب العيون
يف ارتريا.ويف إطار التغطية التي نخصصها
هذه األيام لهذه املناسبة ،نلخص لقراءنا
الكرام هذا املوضوع الذي أعده الزميل
سليامن عبي والخاص باملساهمة العظيمة
التي قدمها الربوفيرس
فريد هولوس يف
مجال طب العيون
ملختلف الدول النامية
وعىل وجه الخصوص
بالدنا ارتريا إبان فرتة
نضالها التحرري وبعد
تحقيقها اإلستقالل
الكامل.
ومبا أن فريد
هولوس غني عن
التعريف بفضل أعامله
الخريية التي التزال
تفيد املحتاجني يف
العديد من دول العامل
النامي إال إننا نضع
نبذة تعريفية قصرية
عنه يف بداية هذا
املقال للفت إنتباه
القراء إليه .
فريد هولوس هو
طبيب عيون أسرتايل
متميز يعرفه العامل
مبساهامته الخريية
والدور الذي لعبه يف
إنقاذ مئات اآلالف
من الفقراء من العمى
يف بلده ويف بلدان
عدة حول العامل.لذلك
حصل يف عام  1990عىل تصنيف رسمي
كأفضل وأعظم مواطن أسرتايل.
هذا الطبيب العظيم للعيون الذي قدم
دعمه للعامل قائ ًال“ :مهمتنا الرئيسية يف هذا
العامل هي مساعدة بعضنا البعض  ،وافته
املنية مبكرا عن عمر مل يتجاوز الـ  64عا ًما
إثر إصابته بالرسطان حيث كانت وفاته
مأساة للكثريين.ويشهد صديقه توم كينييل
عن عظمته قائ ًال “ :لو كان املوت ميهل فريد
هولوس لعقد واحد من الزمان  ،لكان قد
أجرى الكثري من التغيريات يف العامل”.هذا
اليوم هو يوم نتذكر فيه كرم ولطف وإرث
فريد هولوس  ،حيث رحل عنا يف العارش من
فرباير .1993
من املثري لإلهتامم أن فريد هولوس ظل
عطاءه ودعمه الخريي يتواصل حتى بعد
رحيله  ،حيث ال تزال مؤسسة العيون التي
أنشأها تعمل بجد وفعالية  ،وعىل وجه خاص
يف إرتريا .طلبت املؤسسة التي تحمل اسمه
العام املايض من الناس مشاركة ذكرياتهم عن
فريد هولوس عىل تويرت .ووف ًقا لذلك قالت
واحدة من بني الذين شاركوا ذكرياتهم وهي
السيدة /توين “كنا قبل بضع سنوات نسافر
عىل منت سيارة أجرة يقودها إرتري يف الواليات
املتحدة وعندما اكتشف اإلرتري أننا من
أسرتاليا  ،أعرب لنا عن إعجابه بفريد هولوس.
أبلغته حينها بأن فريد هولوس قد مات،ولكن
الرجل تفاجأ بذلك وقال لنا وهو يتأمل من
سامعه لذلك النبأ ،ال أبداً فريد ال ميوت وال

ميكن أن يرحل من هذه الدنيا والكثريين من
مرىض العيون حول العامل مازالوا محتاجني
إىل مساعدته وعاطفته ،فحرك كالمه مشاعرنا
الحزينة تجاه رحيل فريد.
يتذكر الناس فريد هولوس بعبارته الشهرية
وامللهمة التي تقول “ال تهاون بالعني  ،وأحقية
جراحة العيون واجبة للجميع مهام تعددت
الوظائف ومستويات املعيشة للناس .يتذكر
الناس فريد هولوس أيضاً بنشاطه الفعيل
وبإرصاره عىل خدمة املحتاجني لطب العيون.

خالل الثامنينيات .حيث كان فريد يف ذلك
الوقت مشهوراً بأعامله الخريية يف أسرتاليا
وخاصة يف تقدميه للمساعدة الطبية للعيون
،باإلضافة إىل مدافعته عن الحقوق الصحية
للسكان األصليني يف أسرتاليا (أألبورجيني).ألن
أناسا
هؤالء السكان األصليون ألسرتاليا كانوا ً
يفتقرون إىل الرعاية الكافية  ،ومل تتم حامية
حقوقهم بشكل صحيح  ،ويبلغ عددهم أكرث
من نصف مليون منترشين يف جميع أنحاء
أسرتاليا وكانوا محصورين يف املعسكرات.

فسهاي بإيجاز فريد هولوس بكفاح الشعب
اإلرتري وعدالة قضيته ومتكن الثورة من
تحرير غالبية أرايض إرتريا وما وصل إليه
النضال الثوري.قال له فريد حينها “إذن
قد يكون لدى األطباء اإلرتريني الكثري من
التحديات يف معالجة الجرحى”.أجاب فسهاي
“نعم  ،لدينا  21طبيباً يقومون بعمل يفوق
إمكانياتهم وقدراتهم “.كام سأل فريد مرة
أخرى عن عدد أطباء العيون ،فأبلغه فسهاي
بوجود طبيب عيون غري رسمي طور مهاراته

حيث أنقذ عرشات اآلالف من الناس الذين
كانوا مهددين بفقدان برصهم بسبب عدم
وجود جراحة عيون بسيطة وكان دليلهم يف
الوصول اىل ما يريدون هم الناس  .فقد جعل
فريد هؤالء األشخاص الذين كانوا ال يتحركون
إال مبساعدة اآلخرين يعتمدون عىل أنفسهم
بفضل إجراء عمليات جراحية ناجحة لعيونهم
التي قدمها يف حياتها وتقدمها املؤسسة التي
تحمل إسمه بعد وفاته.
ً
وكان إهتامم فريد هولوس منصبا عىل
الفقراء  ،كام يشهد له بذلك أحد معارفه
وهو الكاتب األسرتايل توم كينييل  ،الذي يقول
كينييل ،كان يقول فريد هولوس “ لكل شخص
الحق يف الحصول عىل رعاية عيون ميرسة
التكلفة.وكان يجادل بصوت عالٍ يف عدة
مناسبات للتذكري بحقيقة أن مواطني الدول
الغربية املتقدمة يتلقون رعاية كافية للعيون
بينام ُحرمت دول البلدان النامية منها.حيث
تم إنشاء مؤسساته للعيون يف الفرتة التى
سبقت وفاته وكذلك بعد وفاته يف العديد
من الدول مثل كمبوديا وإندونيسيا والوس
وتيمور الرشقية والفلبني والصني وكوريا
الشاملية وميامنار وفيتنام وأفغانستان ونيبال
وفلسطني وبنغالديش وباكستان.كام تم إنشاء
هذه املؤسسة يف دول إفريقية مثل بوروندي
ورواندا وكينيا وإثيوبيا وإرتريا ،وبعدد أكرب يف
منطقة السكان األصليني ألسرتاليا نفسها.
يقول توم كينييل املقرب من فريد هلوس
أيضا  ،أنه التقى به يف اجتامعات سياسية

ويقول صديقه توم كينيل يف شهادته بأن
فريد هولوس ،كان من أقوى النشطاء يف ذلك
الوقت لدفع الحكومات األسرتالية للتعامل
مع السكان األصليني وتلبية إحتياجاتهم يف
الخدمات وعىل رأسها الخدمات الطبية .كام
أضاف إىل أن فريد كان مواطنًا قو ًيا ومؤث ًرا
وقاد ًرا عىل كسب أتباع .فعندما الحظ وجود
أمراض العيون بني السكان األصليني  ،بدأ يف
حملة إشعار املجتمع األسرتايل تجاه السكان
األصليني وتبعه الكثريون يف معالجة ذلك.
أما بخصوص عالقة فريد هولوس مع ارتريا
فهي عالقة متميزة وخاصة حيث بدأت هذه
العالقة يف فرتة الكفاح املسلح ،عندما تعرف
عىل إرتريا ونضال شعبها من أجل قضيته
العادلة عرب بعض األرتريني الذين كانوا
مهاجرين إىل أسرتاليا .
فكام ورد يف كتاب بعنوان “الرؤية إميان”
هاجر يف عام  1978إرتري ُيدعى فسهاي
إبراهام إىل أسرتاليا.ومبا أن فسهاي كان
يعاين من مرض يف العني (الرتاكوما) ذهب
ذات يوم إىل املستشفى الذي كان يعمل به
فريد هولوس للعالج ،وكان ذلك تحديداً يف
مثانينيات القرن املايض.وعندما سأل الدكتور
هولوس حينها فسهاي من أين هو  ،أجاب أنا
من إرتريا .ففي ذلك الوقت الذي كان اليعرف
فيه الكثري من الناس ارتريا كبلد ناهيك عن
موقعها كان فريد ميتلك معلومات عن أرتريا
مام أدهش ذلك فسهاي.وبدأوا يتحدثون
مع بعضهم البعض حول أرتريا.حيث أخرب

من خالل تجربته الخاصة.
كان فسهاي يف ذلك الوقت عض ًوا جامهري ًيا
ً
منتظم يف الجبهة الشعبية لتحرير أرتريا وكان
يدير يف عام  1978جمعية اإلغاثة اإلرترية
( )ERAيف مدينة سيدين األسرتالية .وقد كان
عدد األرتريني املتواجدين يف أسرتاليا يف ذلك
الوقت ال يتجاوز السبعة أفراد فقط.
متت معالجة فسهاي من مرض العيون
(الرتاكوما) وعند خروجه من املستشفى
ترك مع الدكتور فريد هولوس ورقة تحوي
معلومات مكتوبة عن إرتريا.وعندما التقى
فسهاي بعد عام بفريد هولوس للمرة
الثانية عرض عليه مقطع فيديو بعنوان
“نضالنا”ورشح له أوضاع املقاتالت وتفانيهن
وما يواجههن من مشكالت،مام جعل
عالقتهم تتقوى أكرث .وعندما انتقل فسهاي
إىل املنطقة التي عاش فيها الدكتور هولوس،
أصبحوا بالصدفة جريا ًنا وبدأوا يلتقون بشكل
متكرر ،إىل أن أصبح فريد ً
مهتم بدراسة
النضال اإلرتري والتعاطف معه .أدرك من
خالل دراسته أن الرعاية الصحية غري كافية
يف األرياف األرترية أي يف األرايض املحررة
الخاضعة للثورة حينذاك وأن الناس يعانون
من أمراض العيون.
يف أحد األيام من عام  ، 1982كان فريد
هولوس مير عرب روما (إيطاليا) يف رحلة عمل
وحثه فسهاي عىل زيارة مكتب جمعية
اإلغاثة األرترية (إيرا) يف روما.وبعد زيارته
للموقع الذي أخربه به فسهاي بدأ فريد يف

الدفاع عن النضال اإلرتري .حيث فكر يف
جمع  20ألف دوالر من الحكومة إلرسال
طبيب العيون الوحيد خارج امليدان لتلقي
التدريب الجراحي كأول مرشوع له يف دعم
النضال األرتري .وكان الطبيب األرتري الذي
يراد تدريبه هواملناضل /دسبيل قرب قرقيس.
ومبا أنه يف ذلك الوقت كان يدور قتال عنيف
يف امليدان األرتري مل يتمكن دسبيل من السفر
إىل الخارج بسبب األولوية القصوى ملعالجة
الجرحى ولعدم توفر جواز سفر يف يده .وبعد
األنتظار لثالثة سنوات
هدأت اإلمور قلي ًال
وسافر أخرياً دسبيل
لتلقي ذلك التدريب
الذي خطط له فريد
هولوس لدعم املجال
الطبي للثورة.
دخل فريد هولوس
إىل الساحة اإلرترية
عرب السودان بينام
كان يف طريقه لحضور
اجتامع يف مرص.
وبصعوبة بالغة وسفر
شاق وصل إىل املركز
الطبي للجبهة الشعبية
لتحرير أرتريا يف
أوروتا .وقد أثر الوضع
يف املركز الطبي بأروتا
عىل فريد هولوس
وأعجب بالعمل الجاد
الذي كان يجريه
.وعندما
املقاتلني
عاد إىل أسرتاليا بدأ
بإعجاب
يتحدث
عن تجربته،وأطلع
الجميع مبالحظاته
،حيث شاهد املقاتلني
يعالجون الجرحى
ومختلف األمراض وحتى امراض العيون
بهمة ونشاط من خالل اإلعتامد عىل ذاتهم
وبإمكانيات متوضعة.انضم فريد هولوس إىل
جمعية اإلغاثة األرترية وبدأ يطلق أكرب حملة
لدعم املقاتلني.
قام فريد هولوس بتدريب املناضل
دسبيل بشكل صحيح وأرسله برفقة طبيب
إىل الساحة االرترية محم ًال إياه باملعدات
واإلمدادات الطبية.وبذلك الدعم بدأ طب
العيون يتحسن يف امليدان األرتري ،ولكن
األطباء املقاتلني كانوا يفتقرون إىل املعدات
مام دفع فريد هولوس إىل بذل املزيد من
الجهد لحل املشكلة.
ويف الفرتة ما بعد االستقالل  ،تلقت
إرتريا معظم املساعدات املادية واملالية من
أسرتاليا لتقوية طب العيون.ففي عام 1994
 ،تم إنشاء مؤسسة فريد هولوس للعيون يف
إرتريا بفضل التعاون األمثل لفريد هولوس
واملقاتلني االرتريني مثل فسهاي أبراهام الذين
مهدوا الطريق لبناء هذه العالقة املثمرة .
ومبا أن طلب عدسات النظارات من
الخارج تعد مكلفة للغاية تم بناء مصنع
لتلك العدسات داخل أرتريا من أجل توفريها
للمحتاجني مجاناً أو بأقل سعر.وقد اعتربت
إرتريا أمنوذجاً يف هذا الجانب وتم إنشاء فروع
هذه املؤسسة يف كافة البلدان املذكورة أعاله.
وشكرت إرتريا حليفها وصديقها الربوفسور
فريد هولوس مبنحه الجنسية اإلرترية
الفخرية يف السنوات األوىل لإلستقالل.
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إعداد املهندس
إدريس اآلمني

نقل حبري أكثر مالئمة للبيئة

كان ملاليني البحارة املحرتفني الذين
يعملون يف النقل البحري العاملي  ,دوراً
بارزاً وقدموا تضحيات جسام خالل السنتني
املاضيتني من طغيان جائحة كوفيد – .19
فقد تواصلت بفضل جهودهم أنشطة
الشحن لنقل أكرث من  80%من حموالت
التجارة العاملية ,مبا يف ذلك اإلمدادات
الطبية الحيوية والغذاء والسلع األساسية
األخرى املهمة .وعىل الرغم من ذلك ,يواجه
مئات اآلالف البحارة أزمة إنسانية حيث
تقطعت بهم السبل يف البحار ,وعجزوا عن
النزول من السفن التي يشغلونها بعقود
متتد لعدة أشهر .وهذه القضية تتطلب
ترصفا عاجال من خالل تعريف الحكومات
البحارة بوصفهم عامل أساسيني وضامن
تبديل الطواقم بسبل مأمونة.
يحتفل املجتمع الدويل يوم التاسع
والعرشين من سبتمرب الجاري 2022
م  ,باليوم الدويل للبحار تحت شعار “
تكنولوجيات جديدة من أجل نقل بحر أكرث
مالمئة للبيئة “  .ووفق ما تشري اليه الجهات
الدولية املعنية بهذا املجال انه يتم بهذه
املناسبة للعام الحايل تسليط الضوء عىل
الحاجة إىل دعم االنتقال األخرض للقطاع
البحري إىل مستقبل مستدام  .مع ضامن
إرشاك الجميع .كام يتيح كذلك الفرصة
للرتكيز عىل أهمية القطاع البحري املستدام
والحاجة إىل إعادة البناء بشكل أفضل
وأكرث اخرضاراً يف عامل ما بعد الجائحة .
كام سيتيح موضوع احتفالية هذا العام
كذلك تشجيع االبتكار الشامل واستيعاب
التقنيات الجديدة لدعم االحتياجات
الالزمة النتقال أكرث اخرضارا للقطاع البحري
 ,وال سيام يف سياق البلدان النامية  ,والدول
الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان
منوا .وهو إىل ذلك يرتبط كذلك بأهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة وال سيام
الهدفني  13و  14بشأن العمل املناخي
واالستخدام املستدام للمحيطات والبحار

واملوارد البحرية؛ والهدف  9بشأن الصناعة,
واالبتكار والبنية التحتية؛ والهدف  17الذي
يسلط الضوء عىل أهمية الرشاكات والتنفيذ
لتحقيق هذه األهداف.
تربط البحار واملحيطات أطراف كوكب
األرض ,توصل شعوبه ببعضهم البعض
وتشكل متنفساً ورئات له حيث أنها متدنا
باألكسجني الذي نحتاجه للتنفس  ,باإلضافة
إىل أنها متثل املصدر الرئييس لألغذية و
األدوية  .وعىل الرغم من هذا القدر من
األهمية  ,إال أننا نجدها تعج بالعديد من
املخلفات و امللوثات كمخلفات الوقود
واألكياس البالستيكية وغريهام  ,مام يشكل
خطراً داه ًام عىل الحياة يف اعامق البحار و
سواحلها  .كام أنه يفاقم من مشكلة تزايد
حموضة املحيطات ,ويشكل بالتايل ضغوطاً
متزايدة عليها ومواردها ويؤدي بها إىل
التدهور و النضوب  .مام استدعى إىل دق
ناقوس الخطر يف السنوات األخرية بشأن
الكم الهائل من أعداد الطيور والثديات
والسالحف البحرية واملخلوقات األخرى
التي قتلتها تلك املخلفات وأفسدت نظمها
البيئية  .لذا البد من تحسني مسألة إدارة
البحار واملحيطات ومواردها وحاميتها من
التدهور .
وتشري املنظمة البحرية الدولية بهذا
الشأن  ,إىل أنه يقع عىل عاتق الشحن
البحري الدويل ,نقل ما يزيد عن  80يف
املائة من مجمل التجارة العاملية يف كل
أنحاء العامل  .فالشحن البحري هو أكفأ
السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع عىل
الصعيد العاملي  ,ذلك أنه يتيح خدمات
ُيعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بني
البلدان ,مام ييرس التجارة ويساعد عىل
نرش الرخاء بني األمم والشعوب  .فالعامل
يعتمد عىل قطاع الشحن البحري الدويل
املأمون والكفء ,الذي يعد عنرصا أساسيا
ألي برنامج يهدف إىل النمو االقتصادي
األخرض واملستدام  .كام أن تعزيز الشحن

املستدام والتنمية املستدامة للمالحة
البحرية هو من أولويات املنظمة البحرية
الدولية لألعوام املقبلة .ولذا فإن الكفاءة يف
استخدام الطاقة والتكنولوجيات الجديدة
واالبتكارات والتثقيف والتدريب املتصالن
باملالحة البحرية واألمن البحري وإدارة
حركة املالحة البحرية وتنمية الهيكلية
األسياسية للمالحة البحرية  ,من حيث
تطوير معايري دولية لهذه القضايا مبا يربز
التزام املنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار
عمل مؤسيس رضوري لنظام النقل البحري
العاملي املستدام واألخرض .
أما يف السطور التالية فدعنا عزيزي
القارئ الكريم  ,نستفتح بتعريف البيئة
البحرية ومكوناتها  .فالبيئة البحرية هي
مساحة املياه املالحة التي تتصل ببعضها
البعض ,سوا ًء كان االتصال طبيع ّياً أو صناع ّياً,
وما تشتمل عليه من أوجه الحياة البحرية.
املصطلح حديث النشوء ,فقد ُأطلق
وهذا
ٌ
يف العام 1978م  .وهنالك مصطلحات
أخرى ُأطلقت عىل حامية البيئة البحرية
 ,مثل الحفاظ عىل املوارد البحر ّية وحفظ
النظم البيئية  .وتلعب البحار واملحيطات
دوراً رئيسياً يف حياة اإلنسان ,فهي ّ
تحتل
ما يقارب ثالثة أرباع الكرة األرض ّية بنسبة
سبعني باملئة  ,لذلك ّ
فإن لها النصيب األكرب
البيولوجي للكرة
للمحافظة عىل التوازن
ّ
األرضية  ,حيث أنها تعمل عىل اعتدال
مناخ الكرة األرض ّية وامتصاص الحرارة
الزائدة من أشعة الشمس كام لها القدرة
عىل امتصاص ثاين أكسيد الكربون من الجو.
باإلضافة إىل أهم ّيتها االقتصاد ّية ومن أنها
مكان لعيش األسامك البحرية والعديد من
الكائنات البحرية التي تش ّكل مصدراً ّ ً
مهم
لغداء اإلنسان وتعترب أيضاً مصدراً ّ ً
مهم
للنفط والرثوات املعدنية وطريقاً للتن ّقل
ٌ
ومجال للسياحة والرتفيه .
واملواصالت
وتتكون البيئة البحرية من ثالثة عنارص
وهي املياه واألحياء البحرية والنباتات

البحرية  ,حيث تشكل مياه البيئة البحرية
أساس البيئة البحرية  ,وتتم ّيز مبلوحتها,
كميات هائل ٍة من األمالح
فهي تحتوي عىل
ٍ
الذائبة  ,كام أ ّنها مشبع ٌة بالغازات الذائبة
كاألكسجني  ,والذي تتنفسه الكائنات
املوجودة بداخله .أما األحياء الحيوانية
البحرية فهي تضم باقة متنوعة من
الحيوانات البحرية ,بدءاً من الحيوانات غري
املجهرية وحيدة الخلية إنتها ًء بالثدييات
واألسامك متطورة النمو .و تغتني البحار
مبثل هذه املخلوقات عىل اختالف أنواعها
ومن أهمها الشعاب املرجانية .وأخرياً
نالحظ النباتات البحرية و تضم الطحالب
بأنواعها املختلفة  ,والعوالق والهامئات
والبالنكتون.
أما يف بالدنا ومحيطنا الجغرايف فإننا
نالحظ بإستمرار األهمية املتزايدة للبحر
األحمر وخليج عدن  ,يف نفس الوقت الذي
تزداد فيه أهمية مكافحة التلوث فيهام
 ,فهام يحتالن موقعاً اسرتاتيجيا هاماً .
ويقال أن املوقع هو العنرص الدائم يف صنع
التاريخ  ,لذا فالبحر األحمر يعد من أهم
املساحات املائية التي تربط بني العديد
من البحار واملحيطات واألقاليم والقارات
 ,بل هام أهم أجزاء السلسلة الفقرية يف
اإلسرتاتيجية البحرية ملحيطنا املايئ والذي
ميتد من املحيط الهندي فالخليج العريب
فالبحر األحمر  ,كونه طريقاً رئيسياً للمالحة
بني رشق العامل وغربه وشامله وجنوبه  .كام
ويعد البحر األحمر وخليج عدن ممراً مائياً
يزدحم بالناقالت التي متر فيه من املحيط
الهندي إىل رشق البحر األبيض املتوسط
وبالعكس  ,باإلضافة إىل بعض عمليات
االستكشاف والتنقيب واستخراج البرتول
من عدة آبار بحرية والذي تجري فيه مام
يردي إىل زيادة نسبه التلوث بزيت البرتول.
ويشري الخرباء إىل أن أسباب تلوث البحار
تعود إىل العديد من األسباب نذكر يف
السطور التالية بعضها عىل سبيل املثال ال

الحرص:
 )1التل ّوث الناتج عن إلقاء النفايات أو
دفنهاوالتخ ّلص من مياه الترصيف الصحي
التي تحتوي عىل ميكروبات ضا ّرة وبكترييا
أو املبيدات التي تؤدّي إىل قتل الكائنات
البحر ّية واألسامك .
 )2التل ّوث بسبب عوادم السفن فتكون
السفن مح ّمل ًة بالفسفور والنفط ومواد
رسب من السفن إىل البحر
كيامو ّية تت ّ
فتل ّوثها
ّ
 )3مخلفات االستكشاف والتنقيب عن
النفط وإلقاء املخ ّلفات البالستيك ّية غري
القابلة للتح ّلل
 )4تل ّوث البيئة البحر ّية بسبب انتقال
امللوثات من طبقات الجو التي تعلو البحار
كاألمطار الحمض ّية أو التفجريات النووية
ومن الجدير بالذكر أن تم يف العام
 , 2017إطالق حملة البحار النظيفة  ,وهي
حملة تحث الحكومات عىل مترير سياسات
الحد من البالستيك ،وتشجع الصناعة عىل
التقليل من العبوات البالستيكية وإعادة
تصميم املنتجات ،وتدعو املستهلكني إىل
تغيري عاداتهم قبل التخلص من أرضار ال
ميكن إصالحها يف بحارنا .هذا وقد انضم
عرشات البلدان إىل هذا الحملة  ,وتعهدت
بتخفيض البالستيك الذي يستخدم مرة
واحدة وحامية املياه الوطنية واإلقليمية
والدولية مع تشجيع املزيد من إعادة
التدوير.ومتثل الحملة اآلن أكرب تحالف
عاملي يف العامل ملكافحة التلوث البالستييك
البحري مع التزامات تغطي أكرث من  60يف
املائة من السواحل يف العامل .
ونختم عزيزي القارئ مقالنا لصفحة
اليوم بالتجول يف السطور التالية بني البعض
من طرق حامية البيئة البحرية من مخاطر
التلوث عىل اختالف أشكاله وصوره عىل
سبيل املثال ال الحرص:
 1عدم رمي املخلفات الصلبة كاألخشابوشباك الصيد والحبال والعلب الفارغة
واألكياس البالستيكية يف البحار والتي
تسبب دماراً للشعاب املرجانية ومناطق
تغذية األسامك
 2حامية منطقة تعشيش الطيورالبحرية والسالحف البحرية والحفاظ
عليها يك تشعر هذه الكائنات الحية باألمان
تجاهها .بالتايل وضع البيوض فيها وعدم
التع ّرض ألعشاش الطيور أو السالحف يف
الجزر بامليش فوقها أو العبث يف بيوضها
وأعشاشها .
مفرتس،
 3اإلبالغ عن أيّ حيوانٍٍ
وتخصيص أماكن لها ،بحيث تكون بعيدةً
عن الكائنات البحرية
 4تقديم الندوات والنصائح اإلرشاديةالرضورية للمحافظة عىل البيئة البحرية
 5وضع قوانني صارمة ض ّد السفنوالبواخر التي تل ّوث مياه البحار واملحيطات
عن طريق انسكاب مخلفاتها النفطية داخل
البحار وإفراغ مياه االتزان وغسيل صهاريج
الناقالت والتي تؤدّي إىل قتل نسب ٍة كبري ٍة
من األحياء البحرية .
 6تكثيف برامج الحامية والعنايةبالشعاب املرجانية والتي تع ّد ثرو ًة طبيعي ًة
إذ إ ّنها توفر الغذاء والحامية ومكاناً للعيش
لبعض الكائنات البحرية وتحمي الشواطئ
وغريها من الفوائد.
ّ
 7وضع خططٍ إداري ٍة ف ّعالة لحاميةاألحياء البحرية من انبعاثات غاز ثاين
أكسيد الكربون بصور ٍة يوم ّية وتعد هي
أداة املحافظة البسيطة األكرث شهرة.
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ٌ
تحديات كبرية لألندية وملد ّريب املنتخبات الوطنية

قرر اختيار رؤوس حربة آخرين

دوري األمم األوروبية“ :بروفة” أخرية قبل مونديال قطر مدرب املكسيك مارتينو:
تشيتشاريتو لن يشارك يف املونديال

تتوقف عجلة الدوريات األوروبية هذا
االسبوع افساحاً يف املجال القامة منافسات
الجولتني الخامسة والسادسة األخرية من
دور املجموعات يف مسابقة دوري األمم
األوروبية ،والتي تعترب “بروفة” أخرية
للمنتخبات قبل االختبار األهم يف نهائيات
مونديال قطر نهاية العام الحايل.
ويش ّكل تنظيم العرس الكروي العاملي يف
قطر منتصف املوسم الكروي االورويب تحدياً
كبرياً لألندية وملد ّريب املنتخبات الوطنية عىل
حد سواء ،مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب
وخيمة.
تتحمل املسابقات املحلية وطأة
االضطرابات من ناحية برمجة املباريات،
حيث ستضطر إىل التوقف قبل أسبوع من
املباراة االفتتاحية يف مونديال قطر ،ما يقلص
كثرياً أمام املنتخبات الوقت للتجمع والعمل
معاً قبل خوض معرتك منافسات كأس العامل.
لهذه االسباب ،تضاعفت أهمية مباريات
املسابقة القارية ،حيث تخوض املنتخبات
األوروبية منافسات دور املجموعات ،يف
حني تلعب منتخبات أخرى مباريات ودية،
منها الربازيل التي تواجه غانا ثم تونس عىل
األرايض الفرنسية.
قلق فرنيس
يستعد املنتخب الفرنيس للدفاع عن لقبه
بط ًال ملونديال روسيا  ،2018ولكن بداية عىل
“الديوك” تفادي الهبوط من املستوى األ ّول
من دوري األمم ،اذ يتذيل ترتيب املجموعة
األوىل بنقطتني فقط من تعادلني وهزميتني.
ويستضيف رجال املدرب ديدييه ديشان
الذين توجوا العام املايض بلقب النسخة
الثانية من املسابقة القارية النمسا الخميس،
قبل رحلة محفوفة باملخاطر األحد إىل
الدمنارك املتصدرة مع  9نقاط بفارق نقطتني
عن كرواتيا ،مع واجب الفوز باملباراتني
كلتيهام لتفادي الهبوط.
يعاين ديشان من مشاكل عدة ،أبرزها
كرثة االصابات يف صفوف منتخب بالده عىل
غرار بول بوغبا الذي ما زال يف طور التعايف
من جراحة يف ركبته ،ما وضع العب وسط
يوفنتوس اإليطايل يف سباق مع الوقت ليكون
حارضاً قبل بدء مونديال قطر.
قال ديشان املتوج كالعب مبونديال
 1998الذي استضافته بالده لقناة “يت أف”1
متحدثاً عن بوغبا “سيبذل قصارى جهده
ليكون حارضاً بأرسع وقت ممكن ،عىل

الرغم من نقص الوقت”.
ومن املبكر الجزم ما إذا كان الرصاع بني
نجم باريس سان جرمان كيليان مبايب واتحاد
بالده للعبة عىل حقوق الصورة سيؤثر سلباً
عىل معنويات التشكيلة ،غداة رفض املهاجم
الشاب املشاركة يف جلسة تصوير مع زمالئه
يف منتخب “الديوك”.
وأمام واقع غياب العديد من كوادره
لالصابة (القائد والحارس هوغو لوريس وثيو
هرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي ونغولو كانتي
وكينغسيل كومان وكريم بنزمية )...استدعى
ديشان عدة وجوه جديدة تأمل يف أن
تحصل عىل فرصة لفرض نفسها قبل االعالن
عن القامئة النهائية املتوجهة إىل قطر يف 13
نوفمرب املقبل.
فرصة لتوين مع “األسود الثالثة”
يف املقلب اآلخر ،منح مدرب إنكلرتا
غاريث ساوثغيت مهاجم برنتفورد آيفن
توين فرصة االنضامم إىل صفوف وصيف كأس
أوروبا ،استعداداً ملواجهتي إيطاليا وأملانيا
ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
كافأ ساوثغيت ،املهاجم ابن الـ  26عاماً،
بفضل بداياته الجيدة هذا املوسم مع
برنتفورد حيث سجل  5أهداف يف  7مباريات
يف الـ “برميريليغ”.
وعىل غرار فرنسا ،قدّم منتخب “األسود
الثالثة” صورة باهتة يف املسابقة القارية
وعاىن من تردي نتائجه خالل مبارياته يف
حزيران/يونيو ليقبع يف قاع ترتيب املجموعة
الثالثة بنقطتني من تعادلني وهزميتني ،لذا
بات واجباً عليه الفوز يف مباراتيه املقبلتني
تفادياً للهبوط إىل املستوى الثاين .وتتصدر
املجر املجموعة بفارق نقطة عن أملانيا
ونقطتني عن إيطاليا.
ويستعد ساوثغيت لهاتني املواجهتني
واضعاً نصب عينيه مونديال قطر ،لذا عمد

استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا  2024لكرة القدم

حتى إشعار آخر
أعلن االتحاد األورويب لكرة القدم (اليويفا)
استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا
 2024إذ ال يزال املنتخب الرويس ممنوعا من
املشاركة يف كل املسابقات حتى إشعار آخر
يف أعقاب الحرب يف أوكرانيا.

لكن روسيا البيضاء ،التي اعتربت منصة
انطالق رئيسية للعمليات العسكرية
الروسية ،ستشارك يف التصفيات إال أن اليويفا
قال إنها لن تقع يف نفس مجموعة أوكرانيا.
وقرر الفيفا واليويفا يف فرباير املايض

إىل استدعاء قامئة موسعة من  28العباً
للوقوف عىل جاهزية الالعبني.
قال ساوثغيت األسبوع املايض “جزء من
املربرات هو أننا نقرتب من نهائيات كأس
العامل ونشعر ،عىل الرغم من أن نتائجنا
كانت مخيبة لآلمال يف الصيف ،اننا اخرتنا
عىل أساس املستوى والقدرة عىل فرتة
طويلة”.
من ناحيته ،يستع ّد املنتخب الربتغايل
بقيادة نجمه “البديل” مع مانشسرت يونايتد
االنكليزي كريستيانو رونالدو ملونديال قطر
مبواجهة جارتها إسبانيا يف براغا يف  27الشهر
الحايل يف ختام منافسات املجموعة الثانية،
يف مباراة قد تحدد هوية املنتخب الذي
سيتأهل إىل الدور نصف النهايئ.
وتحتل إسبانيا صدارة املجموعة برصيد 8
نقاط من تعادلني وفوزين ،متقدمة بفارق
نقطة عن الربتغال يف املركز الثاين.
يف املجموعة الرابعة ،يأمل مدرب ويلز
روبرت بايج البناء عىل واقع تجديد عقده
ملدة أربعة أعوام ،النتشال منتخب بالده
من قاع الرتتيب مع نقطة يتيمة من تعادل
وثالث هزائم.
ومن أجل النجاح يف مسعاه ،استدعى
املدرب الويلزي مواطنه غاريث بايل ،نجم
ريال مدريد االسباين وتوتنهام االنكليزي
السابق ،لخوض مواجهتي بلجيكا الثانية
( 7نقاط) وبولندا الثالثة ( ،)4فيام تتصدر
هولندا برصيد  10نقاط.
ورغم خطر الهبوط إىل املستوى الثاين،
تصب ويلز جام اهتاممها حالياً عىل مونديال
قطر بعد عودتها للمشاركة يف نهائيات كأس
العامل للمرة األوىل منذ  64عاماً وتحديداً منذ
مونديال .1958

منع كل الفرق الروسية ،سواء عىل مستوى
املنتخبات أو األندية ،من املشاركة يف
املسابقات التي ينظمها االتحادان بعد
الحرب التي تصفها موسكو بأنها “عملية
عسكرية خاصة”.
ويف يوليو املايض ،رفضت محكمة
التحكيم الرياضية طعنا تقدم به االتحاد
الرويس لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد
قراري الفيفا واليويفا.
وأكد اليويفا أن روسيا لن تشارك يف
البطولة بعد اجتامع لجنته التنفيذية يف

أكد مدرب املكسيك ،األرجنتيني
خرياردو مارتينو ،أنه سيضم ثالثة مهاجمني
فقط إىل مونديال قطر ،واستبعد مرة
أخرى مشاركة كارلوس فيال وخافيري
‘تشيتشاريتو’ هرينانديز يف قامئة الفريق
لكأس العامل.
وقال مارتينو يف مؤمتر صحفي (ت.م:).
“فيام يتعلق بكارلوس فيال ،فقد أخربين منذ
حوايل ثالث سنوات ونصف أنه يفضل عدم
استدعائه للمنتخب الوطني .حسنا ،هذا مل
يتغري .يف حالة خافيري ،فإنني ببساطة وكام
قلت يف جميع املناسبات (سابقا) قد قررت
اختيار رؤوس حربة آخرين”.
وأقيم املؤمتر الصحفي يف مدينة لوس
أنجلوس األمريكية قبيل مباراتني وديتني
يخوضهام منتخب املكسيك عىل أرايض
والية كاليفورنيا ،األوىل مقررة يوم السبت
املقبل أمام بريو يف باسادينا ،واألخرى يوم
الثالثاء القادم أمم كولومبيا يف سانتا كالرا.
وردا عىل سؤال حول موقف صاحب
مركز  9يف “الرتي” ،أقر مارتينو بأن اختياره
منذ اليوم األول كان راؤول خيمينيز ،لكنه
أشار إىل أن اإلصابة التي يعاين منها “ال
تسمح له باللعب باستمرار”.
ورصح“ :عىل أي حال ،ما يشعرين بالرضا
هو أننا ال نواجه مشكالت بسبب نقص
العدد ،بل علينا تحديد املوقف بني أربعة
العبني .بالطبع األربعة لن يذهبوا (إىل
املونديال)”.
وأضاف “بال شك إذا كان هناك أربعة

العبني وهناك دوافع كثرية ملشاركتهم ،فإن
اإلشكالية ستكون حول من تم استبعاده.
لكنني دامئا أفضل أن تكون املشكلة يف
الوفرة وليس الندرة”.
ومن بني الالعبني الذين تم استدعاؤهم
للمباراتني الوديتني هناك أربعة مهاجمني
أشار لهم مارتينو ضمنيا دون أن يذكرهم
وهم هرني مارتني (كلوب أمريكا) ،
وسانتياجو خيمينيز (فاينورد) ،وروخليو
فونيس موري (مونتريي) ،وراؤول خيمينيز
(وولفرهامبتون).
وقال املدرب إنه يف هذه املرحلة ومع
اقرتاب موعد انطالق كأس العامل ،لديه
“الكثري من اليقني أكرث من الشكوك”
بشأن األسامء التي سيتألف منها التشكيل
النهايئ.
ولكنه اعرتف يف النهاية أيضا أن قراراته
رمبا تكون “غري عادلة” بخصوص العب قد
يستحق كذلك الذهاب إىل قطر للمشاركة
يف البطولة.
وعىل الرغم من النتائج السيئة وقلة
األهداف يف املباريات األخرية ،أراد املدير
الفني وضع حد لحالة التشاؤم املحيطة
حاليا باملنتخب املكسييك ،مشريا إىل أن
هناك لحظات جيدة من اللعب يف اللقاء
الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام اإلكوادور
وآخر بالهزمية  0-1أمام باراجواي.
وقال“ :أعتقد أننا بدأنا يف الحصول عىل
عالمات عىل التعايف .ما أراه يف األيام التي
كنا نتدرب فيها يجعلني متحمسا للغاية.

كرواتيا ووافق
تفاصيل
عىل
قرعة التصفيات
التي ستجرى يف
التاسع من أكتوبر
يف فرانكفورت.
وتستضيف أملانيا
يف
النهائيات
.2024
لتجميد إيقافه من جانب الفيفا ،ما أنهى
وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد آمال موسكو يف املشاركة يف نهائيات كأس
رفضت طلبا من االتحاد الرويس لكرة القدم العامل يف وقت الحق هذا العام.
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السنة الثانية والثالثون
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تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

�إعداد
فاطمة حمد

أقوال مأثورة

ساعد وشجع األشخاص الذين يريدون
أن يفعلوا شي مميز يف احلياة.

عبارات عن نقاء القلب
* إنسان من ال يعرف الحقد وال يعرف الضغينة وال ينتقم ويسامح بسهولة.
باتساع السامء،
بلون الثلج ،أحالمهُم بنقا ِء املاءَ ،خيالهم
* ال ُق ُ
لوب البيضاء قلوبهم ِ
ِ
التسامح ِبل حدود ،وي َت َمتَعون بقدر ِة االغتسال مبا ِء األماين،
َلدَي ِهم قدرة عىل
ِ
امس فيه إىل آخر َ
قط َرا ِته ،ال َينت َِظرون مرارة األحزَان ِمن ي ٍد
وقدر ِة ِ
الحلم واالن ِغ ِ
ُ
َ
ّ
ُ
لوب امللونة ،طقوسهُم وأ َيامهم ولوحاتهُم
صا َف َحتهُم ،قلوب بيضاء يف ِ
زمن الق ِ
ُملونة بالتفاؤل ،و َي َت َعلمون من أخطا ِئهم بسهولة ،مينحون القلوب حو َلهم ِثقة
يقتبون ِمن األرواح التي َ ُتر
تناهية ،وال َيل َمحون ال َّلون األسود يف الحيا ِةِ َ ،
ال ُم ِ
يف حيا ِتهم َحد االلتصاق ،يت َع ّلقون بالتفاصيل والبقايا كثرياً ،ترافقهم حسن النية
باآلخرين دامئاً.
تعرف َ
* القلوب البيضاء ال ُ
الخيانة ،وال يذيقون ِسواهم
الظنَّ السيئ ،وال تعرف ِ
َ
يبدؤون بنقا ٍء وينتهون بوفاء.
مرارة الغدر،
* يرسق الحنني جزءاً كبرياً من عم ِر ط ّيبي القلب واألنقياء ،يخ ِلصون لحكايا ِتهم
دن ال َف َرح ،يُسا ِرعون لرتميم انكسار القلوب،
حتى املَوت ،يسهمون يف بنا ِء ُم ِ
والحب والحلم ،يُش ِعرونك بأ ّنهم قد اخرتعوا الصفاء عىل
بنبض النقا ِء ُ
يتحدثون ِ
ّ
ً
األرض ،تبقى قلوبهم يف طور الطفولة ،ال تكرب أعامقهم وال ُتل َوث أبدا ،تر َتسم
مال ِمح الطفولة يف وجوهَ ِهم ،أَع ُينَهم ٌ
مرآة صادقة ألعام ِقهم ،تق َرأ بأع ُينهم ُكل ما
َتخفيه أعامقهم ،فهم ال يُجيدون التَخ ّفي واإلخفاءَ ،
ويفشلون يف ارتداء األق ِنعة،
ُ
ويستها ،وهم
ال َيخ ِذلو َنك أبداً عند حاجتك إليهم فهم أول من يُد ّثر حاجتك
لمحهم عيناك عند انكسارك ،وأول من ينتشلك عند غرقك بأحزا ِنك،
أول َمن َت ُ
أنفسهم عند اختناقك ،يح ّولون أيامهم إىل طوق نجا ٍة يلقونه إليك ،إذا
مينحونك
ٍ
كنت م ّمن يُحيط ِبهم أصحاب ال ُقلوب البيضاء فالتصق بهم ،فهم ٌ
عملة ٌ
نادرة يف
زمن ال ُقلوب الم ُ َل ّونةِ ،لتَكنْ قلوبنا بيضاء حتى بعد الغروب.
ِ
* النوايا الطيبة واملشاعر النقية تدل عىل الطريق يف بعض األحيان ولكنها يف
أحيان أخرى ُتعمي البرص.
ٍ

عزيزي القارئ عمود”يف مثل هذا اليوم “سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم املفضلة
املنوعات يرجى الكتابة إلينا باإلبالغ عن أرائكم ومقرتحاتكم عندنا بالصحيفة وكذلك إرسال
ما ترونه من أحداث وطنية مهمة عىل الربيد اإللكرتوين)nur217rihab@gmail.com( -:

يف مثل هذا اليوم
 يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1862الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحريرالعبيد يف الواليات املتحدة.
 يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1944بدء معركة الفلبني البحرية. يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1947تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية. يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1949االتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذريةاألوىل.
 يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1956عقد قمة ثالثية يف الدمام بالسعوديةحرضها ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مرص جامل عبد النارص
ورئيس سوريا شكري القوتيل.
 يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1960اإلعالن عن استقالل مايل. يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1969انعقاد مؤمتر قمة منظمة املؤمتراإلسالمي الذي دعا إليه ملك املغرب الحسن الثاين لبحث اآلثار املرتتبة عىل حريق
املسجد األقىص.
 يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 1980نشوب الحرب بني العراق وإيران والتياستمرت  8سنوات وعرفت باسم حرب الخليج األوىل.
 -يف الثاين والعرشين من سبتمرب عام  - 2016بداية تشكل إعصار ماثيو.

أكرب فطرية روسيت حبجم14م3

ُس ِّجل رقم قيايس جديد لفطائر روستي
التقليدية السويرسية املصنوعة من البطاطا،
إذ بات الطبق األكرب يف العامل منها هو ذلك
الذي ُأع َّد االثنني يف مقالة يبلغ حجمها 13,7
مرتاً مربعاً ،عىل ما أعلن اتحاد املزارعني
السويرسيني يف عيده الـ.125
وأقام االتحاد يف الساحة الفدرالية أمام
مبنى الربملان يف برن مقالة عمالقة عىل
شكل صليب سويرسيُ ،وضعت عىل خلفية
حمراء مقاومة للحريق ،فش ّكلت معها
لوحة علم سويرسا.
وتوىل رئيس اتحاد املزارعني السويرسيني
ماركوس ريرت بنفسه اإلعالن عن الرقم
القيايس الجديد الذي ّ
املسجل
حطم الرقم
ّ
عام  1994يف ثون بوسط سويرسا.
ووزعت عىل الجمهور قطع من فطرية
البطاطا املقلية هذه التي ُتعترب طبقاً

تقليدياً شهرياً يف الجزء الناطق باألملانية من
سويرسا ،لكنها أصبحت طبقاً وطنياً.
حتى أن الحاجز الثقايف واللغوي الذي
يفصل كانتونات الناطقني باألملانية عن
كانتونات الناطقني بالفرنسية ،واملعروف
بـ”روستيغرابن” ،مأخوذ من اسم هذا

الطبق.
وأوضح اتحاد املزارعني أن البطاطا التي
استخدمت يف إعداد الطبق االثنني ُزرعت
خالل فصل الصيف يف كل مناطق سويرسا
قبل إحضارها إىل برن ،يف بادرة ترمز إىل
تجاوز هذه الحواجز واالختالفات.

تقليد بريطاني ..إخبار حنل قصر باكنغهام بوفاة امللكة..

مع تردد أصداء أنباء وفاة امللكة
حي
إليزابيث الثانية يف جميع أنحاء العاملّ ،
عنوان رئييس نرشته صحيفة دييل ميل
حرصيا كثريين ،وكان “أبلغ مريب النحل
املليك نحل امللكة أن امللكة ماتت وأن
امللك تشارلز هو سيدها الجديد يف تقليد
غريب يعود إىل قرون خلت” .وتناول
القصة دانيال فيكتور يف مقال يف نيويورك
تاميز.
ويطرح هنا تساؤل “هل كان النحل
بحاجة إىل إخبارها بشؤون اإلنسان؟ هل
سيكون لديها أي نوع من اآلراء حول هذا
املوضوع؟
أخرب مريب النحل املليك يف القرص جون

تشابل ( 79عاما) دييل ميل كيف سافر إىل
قرص باكنغهام وكالرنس هاوس بعد أنباء
وفاة امللكة لتنفيذ الطقوس ،حيث وضع
رشائط سوداء مربوطة يف أقواس عىل
خاليا النحل ،موطن عرشات اآلالف من
النحل ،قبل أن يخربها أن سيدتها ماتت
وأن سيدا جديدا سيكون هو املسؤول من
اآلن فصاعدا.
ثم حث النحل عىل أن تكون جيدة مع
سيدها الجديد.
ترتكز هذه الطقوس الغريبة عىل
“خرافة قدمية” مفادها أن عدم إخبار
النحل بتغيري املالك سيؤدي إىل عدم إنتاج
النحل العسل ،وترك الخلية أو حتى املوت.

لكن بعض مريب النحل مدعومني من
قبل مؤرخي الفولكلور يقولون إن “إخبار
النحل” مامرسة معتادة تعود إىل قرون.
وقال مارك نورمان ،عامل الفولكلور
ومؤلف كتاب “النحل والعادات األخرى..
فولكلور الحرف الريفية” إن “إخبار
النحل” عادة متارس يف بريطانيا وأجزاء
أخرى من أوروبا.
وينص التقليد عىل أن النحل كأعضاء يف
األرسة يجب أن تكون عىل علم بأحداث
الحياة الرئيسية يف األرسة ،خاصة املواليد
والوفيات.
وكان النحالون يطرقون كل خلية،
وينقلون األخبار ،ورمبا يغطون الخلية
بقطعة قامش سوداء خالل فرتة الحداد.
وقال نورمان إن هذه املامرسة شائعة يف
بريطانيا ولكنها موجودة أيضا يف الواليات
املتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا.
وقال ستيفن فليمنغ (يريب النحل منذ
 25عاما ،ورئيس التحرير املشارك ملجلة
“يب كرافت” ،وهي مجلة ملريب النحل
الربيطانيني) إنه قام ذات مرة بأداء
التقليد بعد وفاة صديق ،قال إنه ذهب
إىل نحالت الصديق ،وطرق بهدوء خاليا
النحل وأخربها باألخبار.

سقوط جسر خالل افتتاحه
إنهار جرس مع ّلق خالل إفتتاحه يف بلدة مونت نغوفوال مبنطقة
سايا زامبا يف العاصمة الكنغولية كينشاسا ،يف مشه ٍد غريب أثار
سخرية واسعة .وكان إيكوي غاستون رئيس منطقة سايا بصدد
افتتاح الجرس ،الذي تربعت بتمويله السيدة /باديال من مؤسسة
خريية ،ملساعدة األهايل عىل التن ّقل ،قبل أن ينهار بشكلٍ كامل
حني وقف املسؤولون عليه يف أثناء مراسم االحتفال.وحاول
الحضور مساعدة املسؤولني ومنع سقوطهم ،كام تدخلت القوات
املوجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجرس.
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