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�صخور العقيق القادمة من جبال 
اليمن يف فعالية تراثية بال�صارقة

غرقت خالل احلرب العاملية الثانية.. العثور على مدمرة اأمريكية

فعاليات  ضمن  عرضت 
الرتاثيــة  الشــارقة  أيــام 
العربية  اإلمــارات  بدولــة 
املتحدة التي تشــهدها إمارة 
العقيق  صخور  الشــارقة، 
اليمن،  جبــال  من  القادمة 
ومنهــا ُتصنع أغــى أنواع 
الخواتم وأمثنها من األحجار 
تصنيعها  ويتوارث  الكرمية 

متخصصون مهرة.
وتشهد إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة فعاليات الدورة الـ18 لفعاليات 
أيام الشارقة الرتاثية، مبشاركة 29 دولة، وينظمها معهد الشارقة للرتاث، وانطلقت 20 

مارس وتتواصل حتى 10 أبريل القادم تحت شعار »الرتاث الثقايف يجمعنا«.

عرث مستكشــفون أمريكيون، األحد، عى حطام 
الحرب  للبحرية األمريكيــة غرقت خالل  تابعة  مدمرة 

العاملية الثانية، قبالة سواحل الفلبني.
وكتب قائــد الغواصة التي وصلــت إىل الحطام 
مؤسس رشكة »كاالدان أوشــيانك« يف تكساس عرب 
شــبكة »تويرت« االجتامعية: »لقــد أجرينا للتو أعمق 
عملية غوص يف التاريخ للعثور عى حطام املدمرة يو 

إس إس جونستون«.
وأوضحــت »كاالدان أوشــيانك« املتخصصة يف 
التقنيات تحت املاء إن الطاقم متكن خالل غطســتني 
ملدة 8 ســاعات يف نهاية مارس/آذار من التقاط صور 

ومشاهد فيديو للحطام ومن دراسته قبالة جزيرة َسامر.
غرقــت املدمرة التي يبلغ طولها 115 مرتًا يف 25 أكتوبر/ترشين األول 1944 خــالل معركة خليج ليتي، وهي أكرب معركة بحرية 

شهدها العامل عى اإلطالق وكانت بداية النهاية لليابان.
وكان مستكشــفون آخرون حددوا موقع السفينة يف بحر الفلبني عام 2019، لكّن معظم الحطام كان خارج نطاق مركبتهم التي 

تعمل بتقنية التحكم ِمن ُبعد.
ويف تغريدته عرب »تويرت«، أضاف فيكتور فيســكوفو: »حددنا الثلثني األماميني من الســفينة عى عمق 6456 مرتًا، وهذا الجزء 

سليم ويف وضعية مستقيمة، وتوىل ثالثة منا يف غطستني فحص السفينة وتقديم تحية إىل طاقمها الشجاع«.
ومل ينُج سوى 141 من طاقم السفينة البالغ عدده 327 عنرصًا، وفًقا لسجالت البحرية األمريكية.

وتبنّي للبعثة أن القوس والسطح والجزء األوسط يف وضع سليم، وال يزال رقم الهيكل 557 ظاهرًا.
ووفقًا للبعثة، ما زال اثنان من أبراج الســفينة موجودين وكذلك مستودعات لتخزين صواريخ الطوربيد ومجموعة من بطاريات 

املدفعية.
والحظ مؤرخ الرحالت االستكشافية املوجود ضمن البعثة، باركس ستيفنسون أن الحطام يحمل آثار األرضار التي لحقت بالسفينة 

خالل املعركة الرشسة التي حصلت قبل 76 عامًا.
وأشار ستيفنسون إىل أن السفينة الغارقة »تعرضت لنريان أكرب سفينة حربية تم 
بناؤها عى اإلطالق، وهي البارجــة البحرية اإلمرباطورية اليابانية ياماتو، وردت عى 

استهدافها برضاوة«.
وأعلن فيســكوفو أن بيانات السونار والصور واملالحظات امليدانية التي تم جمعها 

أثناء الغطس سُتسلّم إىل البحرية األمريكية.
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افقيا 
1 - االسم األول لبابا الفاتيكان.

2 - لطيف – العب هولندي قديم اشــتهر 

يف منطقة الدفاع.

3 - دولة أفريقية –توماتيك.

4 - مقياس أرايض – املشتل.

5 - مناســبة دينية نحتفل بها مرتني يف 

السنة )نكرة(.

6 - مدينة جزائريــة – أحد األنبياء عليهم 

السالم.

7 - مبنى – العب مرصي يلعب مع فريق 

الزمالك.

8 - متشابهان – أتقدم )معكوسة(.

9 - منطقة يف إب نكرة – إقليم صيني 

)معكوسة(.

10 - أقارب )معكوســة( – لقب يطلق 

عى حاكم اإلمارة.

عموديا:
1 - دولة آسيوية – منصف.

2 - تطوف –خيانة.

–وبــخ  )معكوســة(  نرغــب   -  3

)معكوسة( – للتفسري )معكوسة(.

4 - أَقدم خدمة )معكوســة( –فعل األمر 

تنحى.

5 - دمية.

6 - تناليه – كتيبه من الجنود.

7 - متشــابهان – حاجز مايئ – مرادف 

أعجم )معكوسة(.

8 - خصائص – ممثلة مرصية من الجيل 

القديم.

9 - أحد االلوان – خاصتي أو مليك.

10 - يوجد يف الصني )معكوسة( – عملة 

أجنبية..
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