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الرئي�س �إ�سيا�س افورقي يلتقي م�س�ؤويل منظمة الريا�ضة الع�سكرية الأفريقية

التقى فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي بقاعة دندن يف
الرابع ع�رش من مار�س اجلاري امل�شاركني يف االجتماع
اخلام�س للجمعية العمومية ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية
الأفريقية برئا�سة رئي�س املنظمة العقيد كابري ديفيد،حيث
عرب فخامته عن متنياته احلارة للمنظمة بالتوفيق يف بلوغ
�أهدافها .
وقد قدم العقيد كابري يف اللقاء عن �شكره للدعم الذي
قدمته احلكومة الأرترية عامة ،والرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
ب�صفة خا�صة لإجناح اجتماع املنظمة .مو�ضحا ب�أن التعاون
والرعاية اللتني وجداهما يف �أ�سمرا مكناهم من عقد االجتماع
بنجاح وجتديد قيادة املنظمة.
كما �أ�شاد العقيد كابري ديفيد باملوقف املبدئي الذي
اليتزعزع عرب خمتلف احلقب للرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي لنه�ضة
�أفريقيا  ،منا�شد ًا مبوا�صلة �إرتريا دعمها للمنظمة لدوره
الكبري يف �إجناح مهامها.
وقد تبادل اجلانبان الهدايا يف املنا�سبة.
على ال�صعيد نف�سه التقى قائد هيئة �أركان قوات الدفاع
الأرترية الفريق فلبو�س ولدهن�س ومفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري زمدي تخلي كل على حدة برئي�س منظمة الريا�ضة
الع�سكرية الأفريقية العقيد كابري ديفيد وبحثا معه تطوير
العالقات الثنائية.

وفد ارتري رفيع �سكان عن�سبايدعون �إىل موا�صلة مكافحة العمى
يزور املغرب

يقوم وفد �أرتري رفيع امل�ستوى
على ر�أ�سه معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب بزيارة عمل ر�سمية �إىل
اململكة املغربية ت�ستغرق ثالثة
�أيام.
حيث التقى الوفد بوزير
اخلارجية املغربي ال�سيد �/صالح
الدين مزوار و�سلمه ر�سالة من
فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي �إىل
ملك املغرب حممد ال�ساد�س.
وقد تناول اللقاء العالقات

والق�ضايا الإقليمية
الثنائية
والدولية ذات الإهتمام امل�شرتك.
وقد هن�أ وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح الوزير
موزاربعودة املغرب �إىل االحتاد
االفريقي لتلعب دورها الكبري يف
�إفريقيا.
من جانبه �شكر الوزير مزوار
الدعم القوي الأرتري لبالده ،
م�ؤكد ًا ا�ستعداد بالده لتمتني عالقات
التعاون وال�رشاكة مع �إرتريا.
كما �سيلتقي الوفد �أثناء زيارته
للمغرب خمتلف امل�س�ؤولني
وامل�ستثمرين.

دعا �سكان �إقليم عن�سبا �إىل موا�صلة
اجلهود التي تقوم بها وزارة ال�صحة
بالتعاون مع �رشكائها يف مكافحة
العمى.
وقد �أو�ضح ال�سكان ب�أن �إر�ساء
احلكومة للم�ؤ�س�سات ال�صحية حتى
يف الريف النائي ل�ضمان �صحة
املواطنني �ساعد علىخف�ض الأمرا�ض
عامة ،و�أن �أعمال مكافحة العمى قد

ال�صحية.
وقال اخلبري يف طب العيون
الدكتور ح�سني عبدالله ب�أن اخلدمات
ال�صحية وجراحة العيون التي قام
بها الأطباء ال�سودانيني يف فريق
الب�رص من الثالث وحتى الثامن من
مار�س مكنت �سكان الريف النائي
من تلقي فر�ص هذه اخلدمة.
و�أ�شار �إىل �أنه قد مت ت�شخي�ص

�أمرا�ض العيون لأكرث من  2100من
املواطنني من مناطق ح�شي�شاي
وكرمد وحلحل وقلب وهربو،حيث
�أجريت لهم العمليات اجلراحية
و�إزالة القرح لأكرث من  400منهم.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد مت تقدمي
خدمات طب العيون يف م�ست�شفى
حقات اخلا�ص يف ال�شهر املا�ضي
لنف�س الغر�ض .

�رصح مدير فرع املوارد الب�رشية
يف وزارة التعليم ال�سيد  /قرماي
قربي هيوت بان الوزارة تعمل جاهدة
لتطوير املوارد الب�رشية العاملة يف
الوزارة وخا�صة املعلمني.
وقال ال�سيد  /قرماي ان "مهنة
التدري�س هي قدرة رائدة لتغيري افكار
الب�رشية" ،وان على العاملني يف
هذا القطاع االهتمام برفع م�ستواهم
االكادميي واكت�ساب مهنة التدري�س
بكفاءة الجناح املهام.
و�أو�ضح ب�أن الوزارة قامت يف �سنوات
اال�ستقالل املا�ضية ومبوجب الربامج
املو�ضوعة برفع م�ستوى التعليم
االكادميي وبلوغ الهدف املن�شود،
حيث قامت برفع م�ستوى  21الف
مدر�س ابتداء من م�ستوى ال�شهادة
وحتى درجة الدكتوراء ،وتقدمي دورات
ق�صرية لـ  4500مدر�س �آخر.
وذكر ال�سيد /قرماي ان الدورات
االكادميية املقدمة لت�أهيل املعلمني
قدمت يف الكليات املنت�رشة داخل البالد
واجلامعات العاملية بالت�ساوي بني
اجلن�سني.
و�أ�شار ال�سيد  /قرماي اىل مناف�سة

املر�أة العملية على �أر�ض الواقع،
مو�ضحا ب�أنهم ي�سعون جاهدين لفتح
فر�ص تعزز من م�ساهمتهن ورفع
م�ستواهن وحت�سن معي�شتهن مبا يتما�شى
مع مهنهن على مراحل.
من جهة اخرى دعا مكتب التعليم يف
مديرية �شامبقو �إىل موا�صلة اجلهود
اخلا�صة بالدفع مب�شاركة مواطني
املديرية يف التعليم خا�صة يف املراحل
العليا.
و �أو�ضح م�س�ؤول التعليم يف املديرية
الأ�ستاذ ت�سفامكئيل �أر�آيا يف التقييم الذي
جرى لأو�ضاع التعليم باملديرية ،ب�أن
عدد الطالب عامة والطالبات خا�صة ال
يتنا�سب مع الفر�ص التعليمية املتاحة،
داعيا �أولياء الأمور �إىل االهتمام بتعليم
�أبنائهم ومن ثم متابعتهم.
كما �أ�شار �إىل �أن الف�صول الدرا�سية
امل�ؤقتة والبنى التحتية غري املكتملة
ت�ؤثر �سلبا على العملية التعليمية،
حاثا املواطنني على �إجناز عمليات
ال�صيانة التي يقومون بها ح�سب
قدراتهم حتى �إيجاد احللول النهائية.
وقال مدير مديرية �شامبقو ال�سيد /
ت�سفاي بايراي ب�أن جهودا �إ�ضافية يجب

�أن تبذل حتى بلوغ ن�سبة امل�شاركة يف
التعليم امل�ستوى امل�أمول ،م�ؤكدا ب�أن
�إدارة املديرية �ست�ساهم يف تخفيف
امل�صاعب التي تواجهها املدار�س.
من جانبهم ذكر امل�شاركون يف
االجتماع ب�أن بعد امل�سافات �إىل
املدار�س واحدة من �أهم املعوقات
يف التعليم ،مو�صني ببناء املدار�س
املتو�سطة والثانوية يف املناطق
البعيدة وفتح املكتبات بها .
كما نظم �سمنار حول تطوير �أداء
وكفاءة املدار�س و�إزالة الهدر يف
الوقت.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول البحوث
والتخطيط وتنمية القدرات الب�رشية
يف مكتب التعليم ب�إقليم القا�ش -بركة
الأ�ستاذ /حيلآب هبتاي يف ال�سمنار ،ب�أن
الإدارة التي تتبعها املدار�س وا�ستخدام
الوقت من العوامل التي ت�ؤثر على
العملية التعليمية ،مما ي�ستوجب على
املعلمني عامة واملدراء وجلنة �أولياء
الأمور خا�صة التعرف على امل�صاعب
واحلد من هدر الوقت.

وزارة التعليم:العمل م�ستمر لت�أهيل املعلمني
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اجلزائر واالحتاد الأوروبي توقعان وثيقة املو�صل :احتدام املعارك وال�سكان يلوذون بالفرار

�أولويات ال�شراكة بينهما املتفق عليها عام 2016م
وقعت اجلزائر واالحتاد
الأوروبي اول ام�س الثالثاء
وثيقة �أولويات ال�رشاكة
بينهما املتفق عليها يف
دي�سمرب  2016م يف �إطار
تطوير �سيا�سة اجلوار التي
ينتهجها االحتاد الأوروبي
مع البلدان القريبة.
وحتدد الوثيقة التي
وقعها وزير خارجية اجلزائر رمطان
لعمامرة مع م�س�ؤولة اخلارجية
والأمن الأوروبي فيديريكا موغريني
ومفو�ض �سيا�سة اجلوار الأوروبية
يوهان�س هام� ,ضمن اجتماعات
جمل�س ال�رشاكة بربوك�سل اليوم,
�إطار التعاون ال�سيا�سي بني
اجلانبني م�ستقب ً
ال يف �ضوء التقييمات
احلا�صلة.
ونقلت وكالة الأنباء اجلزائرية
قول وزير خارجية اجلزائر يف لقاء
�صحفي م�شرتك عقده مع امل�سئولني
الأوروبيني� ":إن االتفاق من �ش�أنه �أن
ير�صد متويالت للربامج التنموية

اجلزائرية وتنفيذ الربامج التي
�أعدتها بالده مع االحتاد الأوروبي".
و�أكدت م�س�ؤولة اخلارجية الأوروبية
من جانبها �أن اجلانبني قررا تعميق
التعاون اال�سرتاتيجي بينهما .
وتت�ضمن �أولويات ال�رشاكة احلوار
ال�سيا�سي و احلوكمة و �إر�ساء دولة
القانون وتطوير احلقوق الأ�سا�سية.
كما ت�شمل التعاون و التنمية
االجتماعية و االقت�صادية و التبادالت
التجارية وق�ضايا الأمن .
وت�أتي االتفاقية يف �إطار مراجعة
اجلانبني التفاقية ال�رشاكة املوقعة
بينهما عام 2005م.

الرئي�س الرتكي :اعتذار هولندا غري
كاف و�سنفر�ض مزيدا من العقوبات
قال الرئي�س الرتكي رجب طيب
�إردوغان"�إن خالفا دبلوما�سيا
مع هولندا ال ميكن جتاوزه
باعتذار و�إن من املمكن اتخاذ
مزيد من الإجراءات بعد �أن علقت
تركيا االثنني املا�ضي العالقات
الدبلوما�سية رفيعة امل�ستوى مع
الهولنديني.
وخالل منا�سبة يف �أنقرة
اتهم �إردوغان �أي�ضا امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل مبهاجمة
تركيا بالطريقة ذاتها التي ا�ستخدمت
بها ال�رشطة الهولندية الكالب
ومدافع املياه لتفريق متظاهرين
�أتراك خارج القن�صلية الرتكية يف
روتردام.
وقال �إردوغان �إن مريكل "ال
تختلف عن هولندا" ودعا املهاجرين
الأتراك لعدم الت�صويت "للحكومة
االنتخابات
والعن�رصيني" يف

الأوروبية املقبلة.
العالقات
تركيا
وعلقت
الدبلوما�سية رفيعة امل�ستوى مع
هولندا بعد �أن منعت ال�سلطات
الهولندية وزراء �أتراكا من احلديث
يف جتمعات للمغرتبني الأتراك بهدف
ح�شد الدعم ال�ستفتاء �سيجري يف
�أبريل ني�سان مينح الرئي�س �سلطات
وا�سعة الأمر الذي عمق اخلالف بني
البلدين الع�ضوين يف حلف �شمال
الأطل�سي.

ا�شتبكت القوات العراقية مع
مت�شددي تنظيم داع�ش من �أجل
ال�سيطرة على ج�رس فوق نهر دجلة
يف املو�صل  ،فيما فر مدنيون من
الأحياء املحررة يف غرب املو�صل
وهم يعانون من الربد واجلوع لكنهم
ي�شعرون بالراحة لتخل�صهم من قب�ضة
التنظيم املت�شدد.
وت�سبب هطول الأمطار يف �إبطاء
تقدم «وحدات الرد ال�رسيع» التابعة
لوزارة الداخلية ،لكن القتال العنيف
ا�ست�ؤنف �سعي ًا لل�سيطرة على اجل�رس
احلديد.
وتوغلت القوات احلكومية يف
مناطق غرب املو�صل �آخر معاقل
تنظيم «الدولة الإ�سالمية» يف املدينة
التي كانت العا�صمة الفعلية لـ «دولة
اخلالفة» التي �أعلنها التنظيم على
�أجزاء من العراق و�سورية.
وقال م�س�ؤول �إعالمي يف «وحدات

الرد ال�رسيع» �إن القوات �أ�صبحت على
بعد  100مرت من اجل�رس لكن نريان
قنا�صة يتمركزون فوق مبان مرتفعة
�أبط�أت تقدمهم .وتابع «ا�ستطاعت
قواتنا �أن ت�ست�أنف التقدم داخل مركز
املدينة القدمية وذلك بعد حت�سن
اجلو وجنحت بال�سيطرة على �شارع
الكورني�ش والذي ميتد مبحاذاة
النهر� .إنه �رضوري لقواتنا لأنه ي�ؤمن
�ضفة النهر ومينع مقاتلي داع�ش من
االلتفاف حول القوات املتقدمة».
ومن املتوقع �أن ت�ستعيد القوات
ال�سيطرة على اجل�رس احلديد واملنطقة
املجاورة يف ال�ساعات القادمة .وقال
امل�س�ؤول الإعالمي �إن «ال�سيطرة على
اجل�رس �سوف ت�شدد اخلناق �أكرث
حول مقاتلي داع�ش املتح�صنني داخل
املدينة القدمية».
وي�صل اجل�رس بني احلي القدمي يف
املو�صل واجلانب ال�رشقي من املدينة

�أفغان�ستان :ع�شرات القتلى بغارات �أمريكية
�أعلنت م�صادر حكومية مقتل 29
�شخ�ص ًا ،بغارات �شنّتها طائرات
�أمريكية بال طيار على مواقع حلركة
«طالبان» يف والية بكتيكا جنوب
�رشقي �أفغان�ستان .لكنّ �شهود ًا ذكروا
جتمع ًا لـ
�أن الق�صف مل ي�ستهدف
ّ
«طالبان» ،بل مدنيني كانوا ي�شاركون
يف ت�شييع يف قرية ببكتيكا .كما
نفت احلركة ا�ستهداف قواعدها يف
ً
متهمة قوات
الوالية بغارات �أمريكية،
بناء
املدنيني،
بتعمد قتل
التحالف
ً
ّ

على معلومات زودتها بها احلكومة
والقوات الأفغانية.
وكان ناطق با�سم حاكم والية بكتيكا
�أ�شار �إىل �أن الغارة �شنّتها طائرات
جتمعات لـ «طالبان»
بال طيار على
ّ
كانت حتاول �شنّ هجوم على القوات
احلكومية وال�سيطرة على مناطق يف
الوالية .و�أعلن مقتل ثالثة من قادة
احلركة يف املنطقة ،بينهم كرامت خان
الذي ُيعترب من �أبرز قادة «طالبان»
وم�س�ؤويل عملياتها يف الوالية.
ً
وت�شهد �أفغان�ستان ت�صعيدا يف
عمليات القوات الأمريكية �ضد
احلركة ،خ�صو�ص ًا با�ستخدام �سالح
اجلو والطائرات بال طيار ،اذ ن�شط
ّ

وجهت التهمة اول ام�س الثالثاء
اىل مر�شح اليمني للرئا�سة
الفرن�سية فرن�سوا فيون باختال�س
اموال عامة يف اطار التحقيق يف
�شبهات بوظائف وهمية ا�ستفادت
منها زوجته وولداه كما قال
حماميه انتونان ليفي لوكالة
فران�س بر�س.
وقدم الق�ضاة موعد جل�سة
اال�ستماع مدة � 24ساعة بعد ان
كان فيون اعلن انها �ستكون يف 15
مار�س.
وقال املحامي ان "توجيه التهمة

الطريان الأمريكي يف ق�صف مواقع يف
واليات ،جنوب �أفغان�ستان و�رشقها
و�شمالها ،خالل الأ�سابيع الأخرية ،ما
ي�شري �إىل ت�صاعد عمليات «طالبان» يف
هذه املناطق.
�إىل ذلك� ،أعلنت القوات الأمريكية
جرح ثالثة من جنودها يف والية
ننجرهار �رشق �أفغان�ستان ،بتفجري
لغم �أ�صاب با�ص ًا ع�سكري ًا كانوا
ي�ستقلونه قرب جالل �آباد الإثنني.
وتتهم القوات الأمريكية م�س ّلحي
«طالبان» بزرع عبوات نا�سفة �شديدة
االنفجار يف الطرقات التي ت�سلكها
القوات الأمريكية والأفغانية ،وكذلك
البا�صات املدنية.

مو�سكو ..حتركات لدمج �أو�سيتيا اجلنوبية يف جورجيا
�أ�صدر الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن �أمرا اول ام�س الثالثاء بتوقيع
اتفاق �سي�سمح يف حال �رسيانه بدمج
القوات امل�سلحة لإقليم �أو�سيتيا
اجلنوبية اجلورجي االنف�صايل يف
الهيكل القيادي للجي�ش الرو�سي.
ونددت جورجيا بتلك اخلطوة التي
من املرجح �أن تثري اتهامات من
حلفائها الغربيني ب�أن مو�سكو تتحرك
خل�سة ل�ضم الإقليم رغم �أنه جزء من

�أرا�ضي ال�سيادة اجلورجية
بحكم القانون الدويل.
وت�سيطر رو�سيا فعليا على
�أو�سيتيا اجلنوبية منذ �أعوام
وهو �إقليم جبلي الت�ضاري�س
ويقع يف �شمال �رشق
جورجيا .لكنها تتعامل
مع الإقليم ،على الورق على
الأقل ،ب�أنه دولة منف�صلة
ولي�س جزءا من رو�سيا.

توجيه التهمة اىل املر�شح الرئا�سي فيون يف ق�ضية الوظائف الوهمية
ح�صل هذا ال�صباح .مت تقدمي
موعد جل�سة اال�ستماع لكي حت�صل
يف اجواء هادئة" .ويتهم فيون ب
"اختال�س اموال عامة" ،و"التواط�ؤ
والإ�ساءة ملمتلكات عامة" و "انتهاك
متطلبات الهيئة العليا لل�شفافية
يف احلياة العامة" ،كما �أكد م�صدر
ق�ضائي لفران�س بر�س.
وكان فيون ( 63عاما) �أعلن
يف االيام االخرية ت�صميمه على
اال�ستمرار "حتى النهاية" يف حملته
االنتخابية ،حتى يف حال توجيه
االتهامات اليه.
وهو �أول مر�شح يخو�ض
االنتخابات الرئا�سية يف ظل توجيه
االتهام اليه.
وخالل كلمة �ألقاها �أمام ال�صيادين

وال�سيطرة على اجل�رس احلديد �ستعني
�أن القوات العراقية �سيطرت على
ثالثة من اجل�سور اخلم�سة على نهر
دجلة التي ت�صل بني �رشق املو�صل
وغربها .وتعر�ضت هذه اجل�سور �إىل
�أ�رضار �إما ب�سبب مقاتلي التنظيم
�أو ال�رضبات اجلوية التي تقودها
الواليات املتحدة .و�سيطرت القوات
العراقية بالفعل على اجل�رسين
اجلنوبيني.
ومنذ بدء الهجوم يف �أكتوبر متكنت
القوات العراقية بدعم من حتالف
تقوده الواليات املتحدة من ا�ستعادة
�رشق املو�صل وحواىل  30يف املئة
من غرب املدينة من قب�ضة املت�شددين
الذين هم �أقل عدد ًا لكنهم يقاومون
ب�رشا�سة دفاع ًا عن �آخر معقل رئي�س
لهم يف العراق.

بعد ظهر الثالثاء ،مل يبد املر�شح
متاثرا مبا حدث واكتفى م�شريا
بتهكم اىل حملة "يطلق فيها
الر�صا�ص ب�شكل منخف�ض".
ويتعلق التحقيق مبئات االف
اليورو من الرواتب التي دفعت
من االموال العامة لزوجته واثنني
من اوالده لقاء وظائف برملانية.
وا�ستدعيت زوجته بينيلوب (62
عاما) للمثول امام الق�ضاة يف 28
مار�س.
وكان الف�صل االخري يف م�سل�سل
الف�ضائح الذي يالحق فيون ويعرقل
حملته االنتخابية ،ك�شف ا�سبوعية
"لو جورنال دو دميان�ش" االحد
املا�ضي انه تلقى هدية من �صديق
ثري عبارة عن بزتني فاخرتني

يتجاوز ثمنهما ع�رشة �آالف يورو.
ورد فيون منتقدا ال�صحافيني
الذين اتهمهم بانهم "يفت�شون يف �سلة
املهمالت" لتق�صي اخباره ،واكد
انه "يتعر�ض حلملة ا�ضطهاد".
ويحاول مر�شح حزب املحافظني
�إعادة تركيز حملته االنتخابية على
الق�ضايا ال�سيا�سية ،بعد �سل�سلة
من امل�شاكل ادت اىل تراجعه يف
ا�ستطالعات الر�أي قبل �ستة �أ�سابيع
من اجلولة الأوىل لالنتخابات
الرئا�سية.
وبعد ان كان االوفر حظا ،يحل
فيون ثالثا بعد مر�شحة اليمني
املتطرف مارين لوبن واملر�شح
الو�سطي اميانويل ماكرون يف
ا�ستطالعات الر�أي.

ووفقا مل�سودة االتفاق الذي �أمر
بوتن امل�س�ؤولني ب�إبرامه �سيطبق
االنف�صاليون �إجراءات عمل جديدة
لقواتهم امل�سلحة ب�رشط موافقة
مو�سكو كما �سيتحدد هيكل القوات
و�أهدافها باالتفاق مع رو�سيا.
وين�ص االتفاق �أي�ضا على �إمكانية
انتقال �أفراد القوات امل�سلحة لأو�سيتيا
اجلنوبية للخدمة كجنود رو�س يف
قاعدة ع�سكرية رو�سية يف �أو�سيتيا
اجلنوبية .و�سيقل�ص االنف�صاليون
عدد جنودهم مبقدار العدد الذي �سيتم
ن�رشه يف القاعدة الرو�سية.
و�أ�صدر الكرملني �أمرا وقعه بوتن
يوجه فيه وزارتي الدفاع واخلارجية
للعمل مع االنف�صاليني لإمتام وتوقيع
االتفاق.
وقال وزير اخلارجية اجلورجي
ميخائيل جانيليدزة يف بيان "�أي
اتفاق بني االحتاد الرو�سي والقيادة
القائمة (لأو�سيتيا اجلنوبية) غري
�رشعي".
و�أ�ضاف "مثل هذه اخلطوات ال
تهدف �إىل حماية ال�سلم وتعرقل عملية
ال�سالم ال�رضورية حلل النزاع".
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

توقع وزير الإعالم ال�سوداين �أحمد
بالل عثمان ،تو�صل الو�سيط الأفريقي
ثابو مبيكي� ،إىل اخرتاقات حقيقية
مع احلركات امل�سلحة واملعار�ضني
الآخرين ،خالل زيارته املقبلة
�إىل اخلرطوم .ومل ي�ستبعد ت�أجيل
ت�شكيل احلكومة اجلديدة �إىل ما بعد
�أ�سبوعني ،يف انتظار نتائج م�شاورات
مبيكي مع املعار�ضة ب�شقيها ال�سيا�سي
وامل�سلح.
وقال بالل يف ندوة حول حكومة
الوفاق الوطني اول �أم�س الثالثاء،
�إن رئي�س الوزراء بكري ح�سن
�صالح ،قرر ت�شكيل احلكومة خالل
�أ�سبوعني بعد �أن تقدم الأحزاب
تر�شيحاتها للمنا�صب يف جمل�س
الوزراء والربملان .و�أ�ضاف« :لكن
ميكن �أن ميتد ت�شكيلها �أكرث من
ذلك ،لأن مبيكي �سي�صل خالل يومني
رمبا يكون هناك اخرتاق حقيقي مع

وحقوق الإن�سان والهجرة غري
ال�رشعية �إىل �أوروبا وعملية توطني
الالجئني يف ال�سودان والت�سوية
ال�سيا�سية يف البالد� ،إ�ضافة �إىل
الأو�ضاع يف جنوب ال�سودان.
وميثل الوفد الأوروبي الذي الذي
يزور اخلرطوم �أع�ضاء دول االحتاد
الأوروبي يف جمموعة عمل �أفريقيا
يف املفو�ضية التابعة لالحتاد،
�ضمن �إطار احلوار اال�سرتاتيجي،
الذي بد�أه الطرفان العام املا�ضي.
وعقد امل�س�ؤولون الأوروبيون لقاءات
مع منظمات املجتمع املدين ورجال
�أعمال ،وحقوقيني ملناق�شة جملة من
الق�ضايا املتعلقة بالأو�ضاع الداخلية
يف ال�سودان ،ثم التقوا امل�س�ؤولني يف
اخلارجية.

�أمري الكويت يزور تركيا يف  20مار�س
�أعلن يف كل من الكويت و�أنقرة �أن
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح� ،سيقوم بزيارة ر�سمية
لرتكيا يوم االثنني املقبل املوافق
 20مار�س احلايل ،حيث �سترتكز
حمادثات القمة مع الرئي�س الرتكي
رجب طيب �إردوغان حول العديد
من الق�ضايا الإقليمية والعالقات
الثنائية.
وقال جمل�س الوزراء الكويتي يف
بيان �صحايف عقب اجتماعه يف ق�رص
"بيان" برئا�سة ال�شيخ جابر مبارك
حمد ال�صباح �إن زيارة ال�شيخ �صباح
الأحمد ت�ستمر ثالثة �أيام.
وح�سب امل�صادر الكويتية� ،ستكون

التطورات يف العراق و�سوريا
ومواجهة االرهاب والعالقات
االقت�صادية بني الكويت وتركيا
حا�رضة بقوة على جدول �أعمال
القمة.
وي�ضم الوفد املرافق لأمري
الكويت كال من النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح،
ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير
الدفاع ال�شيخ حممد خالد احلمد
ال�صباح� ،إىل جانب نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير املالية �أن�س
ال�صالح و عددا من كبار امل�س�ؤولني
يف الديوان الأمريي ووزارة اخلارجية
ووفدا �إعالميا و�أمنيا.
ي�شار �إىل �أن �آخر زيارة لل�شيخ
�صباح لرتكيا كانت يف �إبريل 2013
حيث كان حينها رئي�س البالد عبدلله

غل وكان رجب طيب �إردوغان رئي�سا
للوزراء.
�إىل ذلك ،ا�ستقبل ال�شيخ �صباح
خالد احلمد ال�صباح النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
اخلارجية الكويتي يف ق�رص بيان،
اليوم االثنني ،ال�سفري الإيراين علي
ر�ضا عنايتي الذي �سلمه ر�سالة
لل�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
من الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين.
ح�رض اللقاء م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
اخلارجية ال�سفري ال�شيخ الدكتور
�أحمد نا�رص املحمد ال�صباح وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون �آ�سيا ال�سفري
علي �سليمان ال�سعيد وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.

عبا�س ي�شدد لدى ا�ستقباله موفد ترامب على حل الدولتني
اعلن الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س خالل لقائه
اول ام�س الثالثاء يف رام الله
جي�سون غرينبالت ،املمثل
اخلا�ص للرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب لعملية ال�سالم
يف ال�رشق االو�سط ،ان "اخليار
اال�سرتاتيجي" للفل�سطينيني هو
حتقيق حل الدولتني.
لل�سلطة
بيان
ونقل
الفل�سطينية عن عبا�س قوله
امام �ضيفه يف اول لقاء بينهما
�إنه "ي�ؤمن بامكان التو�صل �إىل �سالم
تاريخي بقيادة الرئي�س ترامب،
ما من �ش�أنه تعزيز الأمن يف جميع
�أنحاء املنطقة" .و�أ�ضاف �إن عبا�س
اكد للمبعوث االمريكي �إنه "يتطلع
اىل مناق�شة �إمكانيات �صنع ال�سالم
مبا�رشة مع الرئي�س ترامب" خالل
زيارته املقبلة �إىل وا�شنطن.

وبح�سب البيان فقد اكد عبا�س
على م�سامع غرينبالت "التزامه
الكامل بخلق �أجواء مالئمة ل�صنع
ال�سالم" ،م�شددا على ان "اخليار
اال�سرتاتيجي للفل�سطينيني هو
حتقيق حل الدولتني" ،ولكن
م�صدرا دبلوما�سيا امريكيا اكد ان
مبعوث ترامب جتنب خالل االجتماع
التطرق اىل هذه امل�س�ألة.

يف املقابل نقل البيان
الفل�سطيني عن غرينبالت
"التزام الرئي�س ترامب
للعمل مع الإ�رسائيليني
لتحقيق
والفل�سطينيني
ال�سالم الدائم من خالل
املبا�رشة".
املفاو�ضات
وتابع انه "�شدد على
�أهمية �أن تعمل كل الأطراف
التوتر
تخفي�ض
على
والتحري�ض".
واكد البيان ان عبا�س
وغرينبالت "اكدا الت�صميم امل�شرتك"
للطرفني على "مكافحة العنف
والإرهاب" .واو�ضح ان عبا�س
اكد "التزامه الكامل بخلق �أجواء
مالئمة ل�صنع ال�سالم" .وبحث
الطرفان كذلك "النهو�ض باالقت�صاد
الفل�سطيني و�أهمية توفري فر�ص
اقت�صادية للفل�سطينيني".

قال م�سئول يف �صندوق النقد
الدويل �إن ال�صندوق ينوي تقدمي
دعم مايل �إىل موريتانيا ،وذلك
بعد مباحثات �أجراها يف نواك�شوط
االثنني املا�ضي مع رئي�س الوزراء
املوريتاين يحيى ولد حدمني.
و�رصح مبعوث ال�صندوق �إريك
موتو ب�أنه ناق�ش مع رئي�س الوزراء
املوريتاين جممل التحديات التي
يواجهها االقت�صاد املوريتاين

وفر�ص النمو االقت�صادي والت�شغيل.
وذكر �أنه بحث �أي�ضا مع ولد حدمني
�إمكانية تقدمي دعم مايل ملوريتانيا،
و�أ�ضاف "�سنتابع هذه النقا�شات يف
الأ�سابيع املقبلة من �أجل التو�صل
�إىل �إقرار برنامج مدعوم من طرف
موريتانيا
ال�صندوق".وتعاين
تباط�ؤ وترية النمو االقت�صادي
دون  3%خالل العام املا�ضي ،مع
تراجع �أ�سعار احلديد والنفط اخلام.

وو�ضعت ال�سلطات املوريتانية
خالل العام املا�ضي �سيا�سات
ملواجهة التقلبات يف االقت�صاد
املحلي ،م�ستخدمة بنودا خارجية
مثل املنح والقرو�ض ،و�أخرى من
امليزانية املجموعة خالل �سنوات
الطفرة.وقد بد�أت بعثة �صندوق
النقد الدويل زيارتها ملوريتانيا
قبل �أيام ،و�أجرت لقاءات مع عدد
من امل�سئولني احلكوميني.وح�سب
نظام عمل �صندوق النقد الدويل
ومقره وا�شنطن -ف�إنه يقدم قرو�ضاولي�س منحا مالية �إىل الدول
الأع�ضاء بن�سب فوائد متباينة.

�صندوق النقد الدويل ينوي تقدمي دعم مايل ملوريتانيا
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�إمرباطور اليابان ي�ستقبل العاهل ال�سعودي وي�سلمه
الو�سام ال�سامي

توقع ت�أخر ت�شكيل حكومة الوفاق ال�سودانية

احلركات امل�سلحة ،واعترب حتقيق
ال�سالم �أكرب اخرتاق ميكن �أن يتم.
وتابع« :لو ت�أخرنا �أ�سبوعني �أو 3
لين�ضم املمانعون� ،أال يكون �أف�ضل؟».
وا�ستدرك قائالً« :اتفقنا على �أال تكون
م�س�ألة انتظار املمانعني مفتوحة».
و�أو�ضح وزير الإعالم �أن حزب امل�ؤمتر
الوطني احلاكم �سيتنازل عن 50
باملئة يف م�ستويات احلكم كافة ،يف
جمل�س الوزراء والربملان بغرفتيه،
مو�ضح ًا �أن ن�صيب احلزب احلاكم من
الوزارات �سيكون  15وزارة ورئي�س
الوزراء ،بينما �ستنال القوى الأخرى
 16وزارة .و�أ�شار �إىل �أن الرئي�س عمر
الب�شري قرر ذلك ليحدث التعادل بني
ال�رشكاء يف احلكومة».
�إىل ذلك� ،أجرى  19خبري ًا �أوروبي ًا
يف ال�ش�ؤون الأفريقية حمادثات مع
م�س�ؤولني يف اخلرطوم اول �أم�س
الثالثاء ،ركزت على ق�ضايا احلريات

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

�إمرباطوراليابان
ا�ستقبل
اكيهيتو يف ق�رصه بالعا�صمة
اليابانية طوكيو ،اول ام�س
الثالثاء ،خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
احلرمني
خادم
و�أبدى
ال�رشيفني �رسوره بزيارة اليابان
وااللتقاء بالإمرباطور ،فيما �أعرب
�إمرباطور اليابان عن ترحيبه بامللك
�سلمان يف زيارته احلالية لليابان.
وت�سلم العاهل ال�سعودي بهذه
املنا�سبة ،من �إمرباطور اليابان،
الو�سام ال�سامي "زهرة الأقحوان"،
تقدير ًا خلادم احلرمني ال�رشيفني.
و�أقام �إمرباطور اليابان م�أدبة غداء
تكرميا للعاهل ال�سعودي.
خا�صة
ً
وكان قد �أقام رئي�س وزراء اليابان
�شينزو �آبي ،يف مقر رئا�سة الوزراء
تكرميا خلادم
�أم�س ،م�أدبة ع�شاء
ً
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،مبنا�سبة
زيارته احلالية لليابان.
وقد �ألقى العاهل ال�سعودي كلمة
بهذه املنا�سبة ،كلمة �شكر فيها
رئي�س الوزراء على دعوته قائالً«:
ن�شكر دولتكم على دعوتكم الكرمية،
وعلى ما لقيناه من حفاوة اال�ستقبال،
وكرم ال�ضيافة ،معرب ًا عن �رسوري

بزيارة بلدكم ال�صديق ،م�شيد ًا مبا
ت�شهده عالقاتنا اال�سرتاتيجية من
تقدم وتطور يف جميع املجاالت.
متمني ًا لدولتكم ال�صحة وال�سعادة،
ولبلدكم ال�صديق املزيد من التقدم
واالزدهار».
من جهته ،عرب رئي�س وزراء
اليابان ،نيابة عن حكومته وال�شعب
الياباين ،عن �شكرهم خلادم احلرمني
ال�رشيفني على زيارته التاريخية
لبالدهم.
و�أبدى اعتزازه بعمق عالقات
والتعاون
التاريخية
ال�صداقة
اال�سرتاتيجي بني اململكة واليابان،
م�ؤكد ًا حر�ص بالده على تطوير
وتوطيد هذه العالقات بني البلدين
ال�صديقني.
و�أ�شار دولة رئي�س وزراء اليابان
�إىل �أن زيارة خادم احلرمني ال�رشيفني
احلالية لليابان ر�سمت �صورة
م�ستقبلية لآفاق التعاون الثنائي
بني اململكة واليابان وفق ر�ؤية
ا�سرتاتيجية م�شرتكة.

جوبا واالحتاد الأفريقي يعطالن حمكمة حقوق الإن�سان

قال حمقق تابع للأمم املتحدة اول ام�س الثالثاء �إن االحتاد الأفريقي وجنوب
ال�سودان يتقاع�سان عن تنفيذ م�س�ؤولياتهما امل�شرتكة لإن�شاء حمكمة للنظر يف
فظائع تقع يف هذا البلد وال يتعاونان مع حتقيق جتريه املنظمة الدولية.
و�أبلغ ع�ضو جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف جنوب ال�سودان كينيث
�سكوت جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف �أنه "ال يوجد ما يدعو لالعتقاد ب�أن
االحتاد الأفريقي �سي�شكل حمكمة خمتلطة قوية عما قريب� ،إن فعل ذلك �أ�صال،
ويف الواقع بع�ض امل�س�ؤولني الكبار �أبلغونا ب�أن هذا لن يحدث �أبدا".
و�أ�ضاف قائال "طلبنا االطالع على م�سودة الوثائق التي نفهم �أنها موجودة؛
م�سودة لنظام �أ�سا�سي وم�سودة ملذكرة تفاهم ،لكنهم امتنعوا عن تزويد اللجنة
بها".
ويف وقت �سابق الثالثاء ،قالت يا�سمني �سوكا رئي�سة حتقيق بالأمم املتحدة
ب�ش�أن حقوق الإن�سان �إن عدم حماكمة مرتكبي الفظائع يف جنوب ال�سودان يعد
"تر�ضية" لهم ،ويجعل العامل متواطئا يف �إراقة الدماء امل�ستمرة.
وقالت �سوكا ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة "التحدي الذي
تواجهه املحا�سبة هو �أن مرتكبي اجلرائم املزعومني ال يزالون يحتلون منا�صب
�سيا�سية وع�سكرية بارزة".
وتابعت "زمرة �صغرية من الزعماء ال�سيا�سيني يف جنوب ال�سودان يبدون
جتاهال تاما لي�س فقط للأعراف الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،بل �أي�ضا
م�صالح �شعبهم؛ فقد بددوا الرثوة النفطية ونهبوا موارد البالد".

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ما هي اجتاهات
التكنولوجيا امل�ستقبلية
لعام 2017؟

علوم وتكنولوجيا

جمددا .مناذج اقت�صادية جديدة بد�أت بالظهور ،حياة النا�س
غيت التكنولوجيا العامل
ً
خالل ال�سنوات املا�ضية رّ
اً
و�صول �إىل منازلهم و�سياراتهم .و�أحالم اخليال العلمي من
باتت "�سجينة" التكنوجليا بد ًءا من �أماكن عملهم
�سيارات ذاتية القيادة و�سيارات طائرة �أ�صبحت قاب قو�سني من الواقع� ،أما الروبوتات فبد�أت تدخل حياتنا اليومية
ولو ب�شكل بطيء .والتطور التكنولوجي ال�رسيع احلا�صل ي�شي بتغيريات كربى �ستطال حياة النا�س خالل ال�سنوات
القادمة ،فما هي �أبرز اجتاهات التكنولوجيا لعام 2017؟ �س�ؤال ناق�شه كل من امل�ستثمر علي بابوغالن ،م�ؤ�س�س
 Startupbootcamp IoTورافايل كروان والرئي�سة التنفيذ ّية يف  Humaniseميلي�سا راويل يف اجلل�سة
الأوىل مل�ؤمتر "عرب نت .عام  ،"2017هو باخت�صار عام الذكاء اال�صطناعي � ،AIإنرتنت الأ�شياء ،IoTالواقع
االفرتا�ضي  VRوالواقع املعزز .AR
ومع بداية عام � ،2017شهد العامل اندفاعة قوية باجتاه تقنيات الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز ،التي
باتت مبتناول امل�ستهلكني مع �إعالن "�سام�سونغ" �أن عدد م�ستخدمي جهاز  gear VRو�صل �إىل مليون
م�ستخدم �شهر ًيا خالل � 6أ�شهر من �إطالقه .وكذلك حققت لعبة "بوكيمون غو" ،التي تعتمد على الواقع املعزز
جناحا باه ًرا عند �إطالقها و�ساعدت يف �إي�صال فكرة الواقع املعزز للنا�س .يجمع املحاورون يف اجلل�سة �أن تقنيات
ً
الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز �ستغري حياتنا كل ًيا يف امل�ستقبل والأمر ال يقت�رص فقط على اجلانب الرتفيهي .يف
الواقع ما ر�أيناه العام الفائت عن الواقع االفرتا�ضي واملعزز لي�س �سوى ر�أ�س جبل اجلليد من اال�ستخدامات الهائلة
لهذه التقنية .فقد ك�شفت "�سام�سونغ" عن �إح�صاءات �أجرتها �رشكة �أملانية ت�شري �إىل �أن الأ�ساتذة يرغبون ب�إدخال
الواقع االفرتا�ضي �إىل ال�صفوف بهدف تغيري �أنظمة التعليم من التلقني �إىل التجربة� ،إذ �سيتاح للتالمذة ر�ؤية
�أماكن مل يتمكنوا من الذهاب �إليها ور�ؤية جتارب علمية عن قرب ،مرجح ًة �إدخالها النظام التعليمي خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة .وي�شري الإح�صاء �إىل �أن املواد التي �ست�ستفيد ب�شكل كبري من �إدخال تقنيات الواقع االفرتا�ضي
�إىل التعليم هي اجلغرافيا ،التاريخ والعلوم.
وحتديدا ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
االجتاه الثاين الذي �سي�سيطر على امل�ستقبل هو الذكاء اال�صطناعي،
ً
لتلبية حاجات امل�ستهلكني وحت�سني م�ستوى الر�ضا لديهم .ففي الأعوام املقبلة �سيتم �إدخال الذكاء اال�صطناعي
يف عدد هائل من الربامج بهدف حتديد توجهات النا�س ،وعلى �سبيل املثال ي�ستخدم موقع "نيتفلك�س"
للأفالم "�ألغوريثم" لتحديد ذوق امل�ستخدم يف الأفالم من خالل متابعة ت�صفحه للموقع والأمور التي تثري
اهتمامه .و�سيمكن كم البيانات ال�ضخم ال�رشكات من "حتقيق فهم �أف�ضل ل�سلوك العمالء ،وما يحتاجون �إليه ،وما
ميكنها �أن تقدم لهم ،والتعرف �إىل جماالت الأعمال التي ميكن اال�ستثمار فيها".
�إال �أن م�س�ألة الذكاء اال�صطناعي تطرح �إ�شكاليات �أخالقية عاملية تتعلق بتهديد اخل�صو�صية ،تعزيز تركز
الرثوات ،تهديد الوظائف .يقول رافايل كروان �إن "مما ال �شك فيه �أن التكنولوجيا تقدم اً
حلول مل�شاكل يومية لكنها
يف الوقت نف�سه تخلق م�شاكل �أخرى مل نكن نواجهها من قبل"� ،إال �أن �أي تكنولوجيا لديها ت�أثري قوي على حياة
النا�س �س ُيطرح حولها �إ�شكاليات �أخالقية تتعلق باخل�صو�صية .بر�أي كروان "حتتاج امل�س�ألة فقط �إىل الوقت ليعتادها
النا�س ،متا ًما مثلما ح�صل مع الهواتف الذكية حني ظن النا�س �أنهم �سي�صبحون مراقبون � 24ساعة باليوم ،لكنهم
اليوم ال ي�ستطيعون العي�ش من دونها".
�إال �أن م�س�ألة االعتياد من خالل التعويل على الوقت ال تلغي التهديد اجلدي خل�صو�صية الأفراد ،فربغم
تهديدا
اعتياد النا�س اليوم على الهواتف الذكية وتر�سيخها كحاجة �أ�سا�سية يف املجتمع �إال �أنها ال تزال ت�شكل
ً
للخ�صو�صية .عليه يت�ضح �أن �أرباب التكنولوجيا يعولون يف الواقع على رفع م�ستوى حاجة النا�س �إىل الذكاء
اال�صطناعي ب�شكل يجعلهم يغ�ضون النظر عن اخرتاق خ�صو�صيتهم .كذلك يعترب ه�ؤالء �أن جيل الألفية �سيتقبل
ب�سهولة هذه التقنيات لأنه "يهتم بالت�أثري الذي حتدثه التكنولوجيا يف حياته" ،وفق املحاورين� .أما االجتاه الأخري
الذي �سيتم تعزيزه هذا العام هو �إنرتنت الأ�شياء ،حيث ت�شري م�ؤ�س�سة "غارترن" �إىل �أنه خالل العام احلايل �سي�صل
عدد "الأ�شياء" املت�صلة بالإنرتنت يف العامل �إىل  8.4مليار جهاز� ،أي بزيادة  31%عن العام املا�ضي ،على �أن
ي�صل �إىل  20.4مليار جهاز بحلول عام .2020

جوجل تقا�ضى �أوبر وتتهمها ب�سرقة تقنيات �سيارات ذاتية القيادة

ك�شف تقرير حديث �أن �رشكة
جلوجل
اململوكة
Waymo
واملتخ�ص�صة فى تطوير �سيارات
ذاتية القيادة لل�رشكة رفعت دعوى
ق�ضائية �ضد �أوبر ،تتهمها فيها
ب�أنها �رسقة التكنولوجيات اخلا�صة
بها من �أجل تطوير �سيارات بدون
�سائق تابعة لها.
و�أقيمت الدعوى فى حمكمة
الواليات املتحدة فى �سان
فران�سي�سكو ،وتزعم �أن فريقا
من املهند�سني ال�سابقني جلوجل
�رسقوا ت�صميم ال�رشكة وتقنيات
�أجهزة ا�ست�شعار الليزر التى ت�سمح
لل�سيارات ذاتية القيادة بفح�ص
البيئة من حوله.
وكتبت  Waymoفى املدونة
الر�سمية اخلا�صة بها على الإنرتنت

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()113

�أن اختال�س تلك التكنولوجيا هو
�أقرب �إىل �رسقة و�صفة �رسية من
�رشكة م�رشوبات".
ووفقا ملوقع "بيزن�س �أن�سايدر"،
فبد�أت الق�صة وفقا لل�رشكة اململوكة
جلوجل عندما �رسق "�أنتونى
ليفاندو�سكى" موظف ال�رشكة ال�سابق
التقنية والأ�رسار التجارية اخلا�صة
ب�سيارات جوجل ذاتية القيادة قبل
تركه لل�رشكة ،وا�ستثمارها فى
�رشكته اخلا�صة التى ا�ستحوذت
عليها �أوبر مقابل  680مليون دوالر
فى �أغ�سط�س املا�ضى.
و�أ�شارت ال�رشكة �أي�ضا �أنه
قام بتحميل  9.7جيجا بايت من
البيانات ال�رسية واحل�سا�سة من
خوادم ال�رشكة الداخلية قبل �أن
يرتكها.
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

�أول "تاك�سي طائر" �أخ ًريا" ..نوكيا"  3310يف الأ�سواق ب�ألوانه املرحة

قري ًبا ..مع "�أوبر"
�أو "�إير با�ص"؟

اتخذت �رشكة "�أوبر" ،م�ؤخ ًرا ،خطوة مهمة نحو
تنفيذ خطتها املبتكرة ،املتعلقة با�ستخدام
�سيارات طائرة لنقل الأفراد .وعينت ال�رشكة
ال�شهرية مهند�س الطريان ،مارك مور ،الذي
ق�ضى الـ 30عا ًما املا�ضية يعمل كمهند�س طريان
مع وكالة "نا�سا" ،بهدف تطوير الفكرة التي
تدر�س ال�رشكة تطبيقها يف امل�ستقبل القريب.
ووف ًقا ملوقع "بلومبريغ" ،قرر امل�س�ؤولون
يف "�أوبر" تعيني مور مدي ًرا لهند�سة الطريان
لدى ال�رشكة بعد �إعجابهم بتقرير كتبه عن
قابلية تطوير طائرات كهربائية حتلق وتهبط مثل
الهليكوبرت ولكن بهدوء �أكرث ،تكون اً
جديدا
حل
ً
مل�شكلة �أزمة ال�سري ال�صباحية.
وتوقع مارك مور �أن تكون هذه ال�سيارات
الطائرة متاحة خالل الـ � 3سنوات القادمة ،ويذكر
�أن "�أوبر" �أحدثت يف الأعوام املا�ضية ثورة فى
جمال املوا�صالت وناف�ست بقوة �سيارات الأجرة
حول العامل.
ورغم �أن �رشكة "�أوبر" ال تقوم بت�صنيع
�سيارات طائرة حال ًيا� ،إال �أنها ن�رشت يف ت�رشين
الأول�/أكتوبر املا�ضي تقري ًرا و�ضعت فيه نظرية
متكاملة لفكرة "املوا�صالت الطائرة" ،كما �أو�ضحت
امل�صاعب املتوقعة لهذا املو�ضوع .وت�شمل تلك
امل�صاعب املتوقعة التلوث اجلوي ،وعمر بطارية
الطائرة الق�صري .وتقوم نظرية ال�رشكة على �إقامة
حمطات لطائرات �أوبر ال�صغرية ،م�شابهة ملحطات
املرتو .ويقوم الزبائن بركوب هذه الطائرات التي
تتخذ �صفة التاك�سي الطائر.
وكانت �رشكة ت�صنيع الطائرات العاملية
"�إيربا�ص" �أعلنت �ساب ًقا عن دخول م�رشوعها
لبناء �سيارة طائرة حيز الت�شغيل التجريبي
بنهاية العام  .2017وقال توم �أندرز الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة خالل م�شاركته بفعاليات م�ؤمتر
التكنولوجيا الذي ا�ست�ضافته �أملانيا م�ؤخ ًرا،
"�رشكتنا توا�صل العمل على خطط فعالة لتنمية
التق�سيم العمراين وا�ستغالل الف�ضاء عن طريق
ت�شغيل �سيارات طائرة".
و�أ�ضاف �أندرز" :نحن الآن يف مرحلة التجريب،
ون�أخذ هذا التطور يف جمال ال�سيارات على حممل
اجلد" .و�أ�شار �إىل تطور النقل احل�رضي خالل
املائة عام ال�سابقة والذي اعتمد بالأ�سا�س على
نقل النا�س يف عمق الأر�ض بوا�سطة خطوط
املرتو ،وما تتطلبه الفرتة احلالية والقادمة من
�رضورة تطوير و�سائل النقل لت�صبح يف ال�سماء.
من جانبه قال رودان ليا�سوف الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة (" :)A^3م�رشوعات �إيربا�ص
التي ت�سعى لتطوير �سيارة لت�صبح طائرة هي
�أقرب للواقع مما نعتقد و�ستدخل حيز التنفيذ
يف وقت قريب كما �أكد امل�س�ؤولون بال�رشكة".
�إال �أن ليا�سوف عاد لي�ؤكد على تخوفه من وقوع
حوادث ا�صطدام يف الهواء ،خا�صة �أن ال�سيارة
�ستكون خم�ص�صة لفرد واحد ،وقد يكون هذا
الفرد غري م�ؤهل للطريان ب�شكل ميكنه من
تفادي احلوادث واال�صطدامات.
يذكر �أن �رشكة تريافوجيا ""Terrafugia
قد �أعلنت يف وقت �سابق من  2016عن طرح
�سيارة طائرة من �إنتاجها خالل عام  2018على
�أن يتم طرحها للبيع يف الأ�سواق التجارية
مطلع عام .2024

ك�شفت �رشكة HMD Global
ال�صينية �أم�س الأحد خالل حدث
خا�ص عقدته على هام�ش فعاليات
امل�ؤمتر العاملي للجوالMWC
 ، 2017الذي انطلق اليوم االثنني
مبدينة بر�شلونة الإ�سبانية ،عن
�أحدث هواتفها املحمولة احلاملة
للعالمة التجارية نوكيا ،و�أكدت
على التوقعات الكثرية التي حتدثت
عن عودة هاتف نوكيا .3310
وجرى عر�ض الهاتف القدمي اجلديد نوكيا  ،3310ورغم �أن الهواتف املعرو�ضة
حتمل اال�سم املعروف "نوكيا"� ،إال �أنها م�صنعة عرب �رشكة  HMDالعاملية
التي ح�صلت على الرخ�صة التجارية لت�صنيع وت�سويق الهواتف احلاملة لعالمة
نوكيا التجارية .وت�أتي الن�سخة اجلديدة من الهاتف البالغ �سعرها حواىل 50
دوالرا ب�شكل جمايل مع جمموعة من املوا�صفات العادية ،ويحتوي على لعبة
ً
الأفعى  Snakeوالنغمات القدمية التي يحن �إليها م�ستخدمو الهاتف القدمي
عاما.
بن�سخته الأ�صلية ،الذي ظهر قبل ً 15
ريا و�أخف وزنً ا من الن�سخة الأ�صلية ،حيث
وتبدو الن�سخة اجلديدة �أنحف كث ً
ي�أتي بقيا�سات  12.8×51×115.6ميلليمرت ،ويحتوي على �شا�شة من قيا�س
� 2.4إن�ش ملونة  QVGAمع دعم لفتحة الذاكرة اخلارجية  MicroSDوكامريا
خلفية بدقة  2ميغابيك�سل مع فال�ش  LEDو 16ميغابيك�سل من م�ساحة التخزين
الداخلية .وتخطط �رشكة  HDMلتوفري الهاتف يف الأ�سواق خالل الربع الثاين
من العام احلايل ،وي�أتي ب�أربعة خيارات لونية هي الأ�صفر والأحمر والرمادي
والأزرق الداكن ،ويعمل بوا�سطة نظام الت�شغيل  Nokia Series 30+بدلاً من
�أندرويد ،بحيث ميكن للهاتف تقدمي وظائف االت�صال التقليدية و�إر�سال الر�سائل
امل�صورة الأ�سا�سية.
وتدعي ال�رشكة �أن بطارية الهاتف البالغ �سعتها  1200ميلي �أمبري ت�سمح
يوما مع � 22ساعة من وقت احلديث ،كما �أنه يحتوي على
له بالعمل ملدة ً 31
مت�صفح  Opera Miniلت�صفح الإنرتنت ،ومت ت�صميمه من البال�ستيك .وي�ضم
الهاتف القدمي اجلديد العديد من التح�سينات الداخلية ،بحيث يبدو متما�ش ًيا مع
الهواتف احلديثة مثل منفذ  USBم�صغر لل�شحن ومنفذ لل�سماعات  3.5ميلليمرت
وتقنية االت�صال بلوتوث  .Bluetooth 3.0وجتدر الإ�شارة �إىل متكن ال�رشكة من
بيع  126مليون جهاز من الهاتف الأ�صلي منذ عر�ضته لأول مرة يف �شهر �سبتمرب/
�أيلول عام  ،2000وذلك قبل وجود هواتف �آيفون من �آبل.

مكربات �صوت حتلق يف الهواء ..من LG

�صحيح �أن مكربات ال�صوت
املحلقة يف الهواء مل تعد
أمرا جدي ًدا ،برغم �أنها ال تزال
� ً
أمرا الفتًا� ،إال �أن �رشكة LG
� ً
قررت اخلو�ض يف هذا املجال
العتقادها ب�أنها �ستقدم �شي ًئا
خمتل ًفا يعطي جتربة �صوتية
فريدة� ،إ�ضافة �إىل التحليق يف
الهواء.
هو مكرب �صوتي جديد يطري فوق حمطة التحليق املرفقة به با�ستخدام
مرتفعا عن القاعدة ويدور حول
حقل كهرومغناطي�سي يبقي مكرب ال�صوت
ً
نف�سه ،ليوزع الأ�صوات يف جمال  360درجة� ،أي يف جميع االجتاهات.
حمطة التحليق هي � ً
أي�ضا م�ضخم �صوت من �أجل تقدمي جتربة مو�سيقية
نظرا �إىل �صغر مكرب ال�صوت الطائر .وا�ستخدمت ال�رشكة تكنولوجيا
فريدة ً
� Dual Passive Radiatorإنتاج تدفق نغمات متو�سطة وعالية املدى.
طائرا ملدة � 10ساعات متتالية ،على
تقول ال�رشكة �إن الـ  SPEAKERيبقى
ً
�أن يهبط �إىل قاعدته عند بدء انتهاء بطاريته ليتم �شحنه ،مع ا�ستمرار بث
املو�سيقى ،ليعاود للتحليق الح ًقا.
النموذج الوحيد عر�ضته ال�رشكة يف معر�ض � ،CES 2017إال �أنها مل تك�شف
�أي معلومات عن �سعر اجلهاز �أو موعد �إطالقه.

ثغرة يف “�سناب �شات” ..لن ّ
ت�صدق ما ب�إمكانها فعله!
اكت�شف خبري فل�سطيني متخ�ص�ص
يف �أمن املعلومات ثغرة يف تطبيق
“�سناب �شات” تتيح �إ�ضافة �أي
�شخ�ص دون موافقة الطرف الآخر!
وكذلك االطالع على جميع �صوره
وق�ص�صه دون علمه ،وفقاً لـ م�صادر.
وبح�سب التقرير فقد �أكد �أحمد
بطو ،اخلبري ب�أمن املعلومات
واجلرائم الإلكرتونية �أن الثغرة خطرية جداً ،وتتيح للقرا�صنة �إ�ضافة �أي �شخ�ص واقتحام خ�صو�صيته،
وقد ي�صل الأمر �إىل حد االبتزاز والتهديد ،كما �أو�ضح �أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف الثغرة تكمن يف كرثة
التحديثات التي و�صفها باملجنونة يف الفرتة الأخرية لتطبيق “�سناب �شات” ،دون فح�ص عميق من
الناحية الأمنية.
ً
وكان “بطو” قد حاول مرارا التوا�صل مع فريق اخلدمة الأمني لدى التطبيق �إال �أنه -وعلى العك�س
مما توقع -فوجئ ب�إغالق ح�ساباته اخلا�صة الختبار الثغرة ،وحظر عنوان بروتوكول الإنرتنت االفرتا�ضي
الذي ا�ستخدمه للتجربة ،معترباً �أن ذلك “عن�رصية” من ال�رشكة؛ لكونه فل�سطينياً ،وفق تعبريه.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

دور املر�أة الإرترية يف فرتة الن�ضال امل�سلح
مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة
املوافق للثامن من مار�س� ،أهنئ
�أع�ضاء جريدة "�إرتريا احلديثة"
و�أعرب لهم عن �أمنياتي احلارة
وال�صادقة .وبخ�صو�ص مقال
احلوار املن�شور بجريدة �إرتريا
احلديثة يف يوم  24يناير 2017م
بعمود "�أحداث تاريخ الن�ضال"
حتت عنوان " �سيف م�سلول على
جبهة نادو" لل�صحفي /طعمزقي
ت�سفاي ،واحلوار الذي �أجراه مع
املنا�ضل /قالتي هيلي (ودي هيلي)
عن �أحداث الن�ضال� ،أود الإ�شادة
ب�إعجابي البالغ لو�صف املنا�ضل
ودي هيلي لبطوالت وت�ضحيات
املنا�ضالت الإرتريات املنقطعة
النظري عرب �إ�ستخدامه لكلمات
وتعابري �شيقة ومبهرة .وقد قمت
بقراءة مقال احلوار مرات عدة.
ويف هذه املنا�سبة الكبرية بيوم
املر�أة ،ومبا �أنني وجدت لهذا
املقال �أهمية ور�أيت ن�رشه للقراء
الأعزاء ،عليه �أقدم لكم ن�سخة من
ن�ص احلوار كما هي كالآتي-:
"يف كثري من الأوقات ،ن�سمع
ب�شكل غري مبا�رشعن املر�أة كونها
"�أمتت �إجنازاً" �أو كونها "�صاحبة
الإجنازات" .ومثل هذا الكالم ال
ي�شوبه غبار على الإطالق .وذلك
لأن الإجنازات بحد ذاتها تختلف
عن بع�ضها البع�ض� .إال �أن �إجنازات
املر�أة املنا�ضلة التو�صف ك�أية
�إجنازات عادية ،بل حتتاج �إىل
و�صفها بكلمات ال مثيل لها .ومثل
هذه املعجزات والإجنازات متاثل
ما كتب يف الق�ص�ص والأ�ساطري
الغنية عن التعريف وال يوجد على
وجه الأر�ض �إجناز مثل ذلك الإجناز
والإعجاز بتاتاً.
�إن املر�أة املنا�ضلة ،وقبل
الت�ضحية بحياتها – قامت
بالت�ضحية عرب م�سرية ن�ضالها
املليء بالعقبات وامل�صاعب
اجلمة .وقامت بالعديد من
الت�ضحيات اجل�سيمة و�إنهاء رحلة
الن�ضال والكفاح جنب ًا �إىل جنب مع
الرجال .لذا ف�إن املر�أة الإرترية،
�سدى،
ولكي الت�ضيع حقوقها
ً
كانت ت�سارع �إىل �صفوف اجلبهات
والدفاعات رغم عدم �إكرتاثها
لكونها تعاين من �آالم احلمل
والوالدة ،وبالرغم من عدم متاثلها
لل�شفاء من تلك الأو�ضاع ال�صعبة،
�أو خالل فرتة حملها ،كانت تقوم
ب�إخفاء ذلك كله داخل �أعماقها

ووجدانها ،حاملة معها 350
ر�صا�صة وطلقة �ضد العدو ،وتكر
وتفر يف ميادين احلرب م�ستب�سلة
طوال الليل والنهار ،رغم �إنقبا�ض
رحمها و�آالمها ال�شديدة .وبالرغم
من عدم وجود �ساتر ي�سرتها �أثناء
تعر�ضها لأعرا�ض الدورة ال�شهرية
الطبيعية ،ف�إنها كانت تقوم
بدفن ماتدفق من دمها بالرتاب
غري مكرتثة ملا ح�صل لها �أثناء
ت�سلقها للجبال والتالل ،ومرورها
بال�صحاري واملناطق الباردة.
واملر�أة املنا�ضلة ومع م�ضاهاتها
�أج�ساد الرجال و�إ�ستماتتها لبلوغ
�أق�صى درجات الكفاءة اجل�سدية
قامت بحمل مااليطيقه بع�ض
الرجال على عاتقها .لذا فقد كانت
هي الأم والأخت ،وكانت كغريها
من املنا�ضلني ت�شق طريق الن�ضال
املليء بالأهوال وال�صعاب ،وترمي
بنف�سها يف �أتون املعارك واحلروب
والنزال.
واملر�أة املنا�ضلة� ،ألقت بحياتها
يف لهيب احلرب ،و�أحلقت الهزائم
تلو الهزائم ب�أعدائها وخ�صومها.
فهي دوم ًا حتكي ق�صة �أ�سطورة
ال
وبطولة قلما جتد لها مثي ً
يف �سجالت تاريخ الن�ضال.
وهي بحد ذاتها معجزة باهرة
داخل معجزة مل يرى مثلها على
الإطالق ،ولن نتمكن من �إيجاد
التعابري لو�صف تلك املعجزات
والإجنازات ،قلت �أم كرثت.

وقد كان هناك العديد من الأخوات
املنا�ضالت الالتي �سقطن �شهيدات
�أثناء الن�ضال وقد كنا معا،
تاركات �أطفالهن و�أوالدهن يتامى
�إىل الأبد ،و�شهيدات رحلن عن هذه
الدنيا ومل يتم دفنهن كما ي�ستحقن
�أو كما يجب .والبع�ض منهن
�شوهت الأ�سلحة الفتاكة �أج�سادهن،
و�إ�ست�شهدن ومل يتم دفنهن .وبع�ضهن
�إحرتق حلومهن وعظامهن جراء
�إ�صابتهن بالنريان املحرقة حيث
�إختلط ج�سدهن بالرتاب واحل�صى.
ومع ذلك وعند قيامنا بواجب دفن
�أج�ساد �أولئك ال�شهيدات مل جند
�سوى مقدار كوب من �أج�ساد �أولئك
ال�شهيدات لدفنهن ،بل حتى مل
جند �سوى مقدار كوب من رماد
�أج�سادهن لدفنه.

وب�سبب ميزتها الطبيعية ،فهي
�أكرث من قام بتقدمي ت�ضحيات
كربى .فهي التي بد�أت الن�ضال
ببذل الت�ضحية والإ�ست�شهاد ،و�أنهت
م�سرية الن�ضال بنف�س الت�ضحية
على ال�سواء .فاملر�أة الإرترية،
وعالوة على �شخ�صيتها البطولية
والإ�ستب�سالية ،منحت رحمها
فداء لهذا الوطن .وحتى تلك التي
ً
توجد على قيد احلياة ،كانت
م�ستعدة للفداء والت�ضحية منذ بدء
ن�ضالها وحتى نهايته .وبالفعل
�شعرت على الدوام بكل ال�سعادة
والغبطة الالحمدودة على قيامها
بتحرير وطنها يف النهاية .وهي
ك�إن�سانة  -ال يغيب عن كونها ركن ًا
�إجتماعي ًا للمجتمع
ب�أي �شكل من

الأ�شكال .وهي
دوم ًا ت�شعر بالأمل لكونها مل تبلغ
مابلغن �إليه غريها من الن�ساء.
وحتى لو �إمتلكت �شيئ ًا – وعا�شت
و�أقامت بدور وفناء وا�سع ،فمنزلها
لي�س به طفل يقوم بك�رس الأواين
والفناجني .ولي�س لديها طفل
حتت�ضنه بكل م�شاعر الأمومة،
وتعاتبه وتدللله .وهي على ذلك
احلال حماطة ب�أطفال جريانها،
ولدى �سماعها �صياح وبكاء
الأطفال ،تتذكر بني برهة و�أخرى
رحمها ،وتقوم على كبت م�شاعرها
و�آالمها داخل نف�سها .وهذه املر�أة،
ومع �شعورها بالغرية من �سواها،
وبد ً
ال من حملها للطفل ،فقد حملت
احلد واحلديد يف م�سرية حياتها.

وعندما كنا يف ميدان الن�ضال،
كنا ن�ستمع �إىل �أخبار جتارب
وخربات الثورات حول العامل.
وعليه فقد رويت �أف�ضل جتارب
الثورات بكل تفا�صيلها .وكمبد�أ
ثورة ،ف�إن وجود حروب داخلها
حتمي جد ًا مبا يف ذلك الإرهاق
والتعب واجلوع وغريه .وبالرغم
من الأحداث التي متت وب�أي حال
من الأحوال ،ف�إن الثورة الإرترية
اليوجد لها مثيل مطلقاً .وذلك لأن
ميدان الن�ضال الإرتري كان يتمتع
بقوة و�صالبة بالغة.
لذا ف�إن الن�ساء املنا�ضالت،
وخالل م�سرية الن�ضال ،قمن
ب�إخفاء حملهن ،ووقفن �إىل جانب
رفاقهن بكل البطولة والإ�ستب�سال.
وفوق حملها الثقيل الذي قامت
ب�سرته و�إخفائه ،قامت ب�شد مئزرها
والع�ض على نواجذها وامل�شاركة
احلروب
ويالت
يف
وال�رصاعات مما يجعل
املر�أة املنا�ضلة بحق
ذات مكانة مرموقة
عليها
يح�سدها
الكثري من النا�س.
م�سريتها
ويف
الن�ضالية� ،أثناء
تنقلها بال�سيارة
ال�ضوء
التي
لها داخل الظالم
الدام�س مع علمها
ب�سقوطها على الهاوية
�أو �إنقالبها ،كانت تقوم
بالتنقل عرب اجلبال ال�شاهقة
والوعرة ،وكانت تقوم بالتنقل
وقيادة ال�سيارات طوال الليل
واملبيت باخلالء ،فهل يعترب هذا
العمل �سهالً؟ وهي مع ذلك كان
اليهد�أ لها بال وال يرف لها جفن
يف �سبيل القيام لأيام متوا�صلة
على �إنقاذ حياة رفاقها و�إ�سعافهم
وعالجهم� .أفلي�ست هذه املر�أة التي
قامت بكل ذلك العمل اجلبار،هي
املر�أة الإرترية املنا�ضلة؟ فعندما
كان زميالتها و�أترابها �آنذاك يع�شن
بكل دفئ ودالل مع �أزواجهن ،كانت
هذه املر�أة املنا�ضلة تلقي بنف�سها
يف قلب الأعداء وكانت تبيت ليلتها
من دون �أن تغم�ض عيناها"!...
هيلي �أ�سفها

ترجمة :نورالدين خليفة
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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.

�آخر �إن�سان حي منذ 1899

�أ�صبحت الإيطالية �إميا مورانو ر�سميا �أكرب
معمرة على وجه الأر�ض بعد وفاة الأمريكية �سوزانا
مو�شات جونز ،كونها تبلغ من العمر 116عاما.
ولدت �إميا يف منطقة بييمونتي ب�شمال ايطاليا
يوم  29نوفمرب ،1899 ،وهي الآن تعي�ش يف بلدة �صغرية على �ضفاف بحرية بالقرب
من احلدود ال�سوي�رسية ،ورغم �أن عمرها  116عاما �إال �أنها يف حالة �صحية جيدة.
وقال الأطباء امل�رشفون على احلالة ال�صحية للمعمرة الإيطالية �إن �سبب طول عمرها
يعود �إىل نظامها الغذائي وح�صولها على قدر كاف من النوم ،حيث قالت �إنها تتناول
الب�سكويت مع احلليب �أو املاء يف وجبة الإفطار ،ثم تتناول خالل اليوم بي�ضتني �إحداهما
نيئة والأخرى مطبوخة ،طبقا لتعليمات الطبيب الذي ن�صحها بذلك بعد �أن �أخربها
�أنها م�صابة بالأنيميا وهي يف الع�رشين من عمرها� ،أما وجبة الغداء فتتكون يوميا من
"البا�ستا" الإيطالية مع اللحم املفروم ،ويف الع�شاء تكتفي بكوب من احلليب بدال من وجبة.
ومل يكن زواج �إميا �سعيدا حيث انف�صلت عن زوجها يف عام  1938ومل تتزوج �أبدا بعد ذلك ،قائلة
�إنها مل تكن ترغب يف �أن ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص ،ومل تتقاعد من عملها �إال عند بلوغها �سن . 75

من ال�صني اىل مكة رحلة
على دراجة

متكن �صيني يدعى باو �شن حممد من قطع
م�سافة  8 150كيلو مرت انطالقا من ال�صني
من �أجل الو�صول �إىل مكة للحج ،يف 09-09-
 11:15 2016وذلك على دراجته الهوائية.
مر خاللها بدول عدة قبل �أن يعرب يف
وا�ستغرقت رحلة حممد قرابة � 4أ�شهرّ ،
� 22آغ�سط�س املا�ضي �إىل اململكة من ج�رس امللك فهد الرابط بني ال�سعودية
والبحرين .وقد انطلق بدراجته من منطقة �شينجيانغ� ،شمال غربي ال�صني،
من جهة �أخرى ،لفت �صديق حممد اىل �أن �صديقه �أراد املرور بالدول
الواقعة على طريق احلرير انطالقا من ال�صني مرورا برتكيا ثم بالد ال�شام
فدول املتو�سط ،م�شري َا اىل �أنه �أراد من وراء "هذا العمل لفت الأنظار �إىل
�أهمية ركن احلج ،والتعب الذي يتكبده امل�سلون من �أجل ت�أدية هذا الركن

مدينة ال ينجب �سكانها �إال التوائم

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ً
�أفعى تلتهم مت�ساحا بعد عراك طويل

هوادة فيه بني �أفعى ومت�ساح
ن�شب عراك �صامت لكن ال
دام عدة �ساعات �أمام
يف جنوب غرب �أ�سرتاليا
التي
بالأفعى
مذهولني
متفرجني
نهاية
يف
التهمت التم�ساح
احليوانان "يف
املطاف .وتعارك
قول ترايفي�س
املياه" ،على حد
�شهد على هذه
كورلي�س الذي
يف
وقعت
احلادثة التي
يف مقاطعة
بحرية موندارا
وقامت الأفعى
كو ينز ال ند .
"اال�صلة" على
وهي من نوع
� 3أمتار بااللتفاف
ما يبدو ويبلغ طولها
طوله مرت ًا واحد ًا
حول التم�ساح البالغ
كورلي�س وكالة فران�س
تقريب ًا .وقال ترايفي�س
جرت الأفعى
وبعد عدة �ساعات
بر�س "كنا نقف ونتفرج مذهولني"،
ّ
التم�ساح �إىل �ضفة البحرية .وهو كان قد نفق عندما �أفلتته .وتابع قائال "اختفى التم�ساح بعد
 10دقائق" ،فقد التهمته الأفعى .وتتواجد متا�سيح املياه العذبة يف بحرية موندارا الواقعة
يف منطقة تنت�رش فيها الأفاعي �أي�ضا .لكن ترايفي�س كورلي�س �أكد �أنها املرة الأوىل التي ي�شهد
فيها على عراك فتاك بني احليوانني الزاحفني

لعبة جميلة وممتعة خمفية يف الربنامج امل�شهور VLC
! تعرف كيف تظهرها وتلعبها

برنامج  VLCملئ مبجموعة كبرية من الأ�رسار وامليزات التي تكون خمفية ب�سبب كرثة
الأق�سام وتنوعها  ،فهذا
الربنامج الذي يعترب
الأف�ضل يف جماله يف
ت�شغيل ملفات امليلتميديا
كالفيديوهات واملقاطع
ال�صوتية ميكن �أن يلعب
دور �آخر ترفيهي من خالل
لعبة خمفية عليه يجهلها
الكثريون  ،عبارة عن لعبة
�ألغاز جميلة حتول بها �أي
فيديو �إليها  ،وهي من
�ش�أنها �أي�ضا �أن تنمي بها ذكاءك .
هذه اللعبة �سوف نكت�شفها جميعا  ،لكن
بداية �إذا كنت ال تتوفر على برنامج vlc
فحاول حتميله من الرابط الذي جتده �أ�سفل
التدوينة  ،ثم بعد �أن تفتحه �إ�ضغط على
�أيقونة الإعدادات كما يف ال�صورة

بعد ذلك قم بال�ضغط على خيار Video
 Effectsثم على  Geometryو�أخريا قم
بتفعيل خيار Puzzle Game
تعترب املدينة الربازيلية التي ال تنجب �إال التوائم و�سكانها من �أ�صول �أملانية،
ظاهرةٌ غريبة حيرّ ت العلماء والباحثني ،حتى ُ�أط ِلقَ عليها "�أر�ض التوائم".
تعرف هذه املدينة با�سم "لنها �ساو بيدرو" الربازيلية �أو "مدينة التوائم" كا�سم
م�شهورة به..
وكان فريق من الباحثني الأملان برئا�سة الربوف�سورة �أور�سوال مات املتخ�ص�صة فى
العلوم الوراثية ،عكفوا على درا�سة ال�سبب وراء �إجناب الأمهات للتوائم فى مدينة
لنها �ساو بيدرو الربازيلية ،التي يقطنها م�ستعمرون من �أ�صول �أملانية هربوا من
بط�ش النازية ،ويرزقون بالتوائم.
وتو�صلت العاملة الأملانية التى جاءت للعي�ش يف املدينة عام  2011جلمع
معلومات عن تلك الظاهرة الغريبة� ،إىل ا�ستنتاج مفاده �أن الأمهات يف هذه املدينة
لديهن جني " 53بي " الذي يجعلهن ينجنب التوائم

بعدها قم ب�إغالق الربنامج ثم قم بفتح وحاول �أن تقوم
بت�شغيل فيديو معني �ستالحظ �أن الفيديو يظهر ب�شكل
متقطع وهذه هي اللعبة  ،فاملطلوب منك هو حتريك
القطع ب�سهم املاو�س حتى تظهر �صورة الفيديو كما
هي وبعدها تكون قد ربحت كما �أ�رشت فبعد ت�شغيل
�أي فيديو �سيظهر بهذا ال�شكل  ،وحتى تعيد الربنامج
�إىل طبيعته قم بتعطيل خيار  Puzzle Gameالذي قمنا
بتفعيله يف الأول.
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م�رشوع بناء معهد كونفي�شو�س لتعليم اللغة ال�صينية ب�أ�سمرا

خطوة ايجابية معربة عن امل�ستقبل الواعد للتبادل الثقايف بني البلدين
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /يو�سيف هيلي ماريام
ميثل اختالف اللغات والقيم
والتقاليد من املميزات التي جت�سد
تنوع الثقافات والأل�سن اخلا�صة بكل
جمتمع .تلك الثقافات واللغات التي
تتطور من خالل الإحتكاك والعمل
على مدار القرون والأجيال .وت�صبح
تلك اللغات والتقاليد عالمة مميزة
لهذه املجموعة من الب�رش او تلك.
وهي و�سيلتهم التي ينظمون عربها
حياتهم الإجتماعية والإقت�صادية،
وبالتايل متثل هوية �أفراد تلك الفئة
وانتمائهم .ويف هذا ال�سياق تعترب
جمهورية ال�صني واحدة من تلك الدول
الكبرية التي تزخر بتنوعها .وت�أتي
�أهميتها لي�س لكرثة �أعداد مواطنيها
او �سعة م�ساحة �أرا�ضيها ،لكن �أي�ضا
مبا حتويه من م�ضمون ،وثراء
جمتمعها بتنوعه الثقايف يف خمتلف
اثنيات ال�شعب ال�صيني .ال �سيما
وهي ت�ضع املجال الثقايف وتنوع
اللغات ،يف مقدمة اهتماماتها .وقد
اك�سبها هذا الإهتمام مميزات كبرية
�أكرث من �أي بلد �آخر .و�أهلها لتكون
مركز جذب لكل الزوار وحمبي
الإطالع على عادات وتاريخ ال�شعوب
واملجتمعات.
بالإ�ضافة اىل ذلك عملت
احلكومة ال�صينية على تطويراللغة
ال�صينية ،ومن ثم ال�سعي لتوفري
�أجواء التالقي والتعارف مع لغات
وثقافات املجتمعات الأخرى يف
العامل .وذلك عرب م�ؤ�س�سة معهد
كونفي�شو�س ،والتي �أقيمت يف دول
خمتلفة ،ومتار�س ن�شاطها ب�شكل
منظم .ووفق التفاهم بني احلكومة
الإرترية وجمهورية ال�صينية،
وبهدف خلق فر�ص للتعارف بني
ثقافات ولغات الدولتني ،والعمل
على تطويرها .مت افتتاح معهد
كونفي�شو�س لتعليم اللغة ال�صينية
يف يونيو 2013م والذي يعمل حتت
ا�رشاف مفو�ضية التعليم العايل.
ومنذ تلك الفرتة بد�أ يوا�صل جهوده
بكل جد وتفاين.
ويهدف املعهد الذي مر على بدء
�أن�شطته نحو � 4أعوام �إىل تعريف
املجتمع الإرتري باللغة ال�صينية،
وعادات وتقاليد ال�صني ،ومن
ثم تقدمي دورات درا�سية لتعليم
اللغة ال�صينية للإرترين ،والقيم

والتقاليد ال�صينية .وعرب هذا
الربنامج يتم التعرف على مدى
التالقي والتفاهم بني لغات البلدين
وثقافاتهما ،و�سبل ت�شجيعها
وتطويرها ،وبالتايل تبادل اخلربات
والتجارب بني البلدين ،من �أجل
تقوية التعليم و�ألأ�س�س الثقافية.
والتعاون يف تقدمي �أن�شطة تعليمية
وثقافية ،عرب جوالت ميدانية وعلمية
للخرباء واملخت�صني من البلدين.
وكذلك ت�أهيل الطالب ،و�إجراء
البحوث والدرا�سات امل�شرتكة،
وغريها من جماالت التعاون ،وذلك
بهدف تعزيز �أ�س�س التالقي والتوا�صل
بني اجلانبني.
وت�أتي عملية تعليم اللغة ال�صينية
والتعريف بالعادات والتقاليد
هي املهمة الأوىل التي يقوم بها
املعهد ،حيث جند نحو الفي �إرتري
التحقوا باملعهد ويوا�صل الكثري
منهم تعلمهم اللغة ال�صينية يف
املعهد ب�شكل منتظم .كما يعمل
الربنامج على تعريف ال�صينني
العاملني يف ارتريا يف خمتلف
املجاالت تعريفهم باللغة الإرترية
وثقافات ال�شعب الإرتري .وقد
�أخذت �أعداد الإرتريني الراغبني يف
تعلم اللغة ال�صينية ،تت�ضاعف مع
الوقت .ومبا �أن امل�ؤ�س�سة ،ون�سبة
لقلة و�ضيق الف�صول التي ح�صل
عليها من جامة �أ�سمرا وعدم قدرتها
على تلبية الطلبات املتزايدة .كان
البد من الإجتاه اىل �إقامة مركز قادر
على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من
الراغبني .وكانت هذه اخلطوة هي
احلل الأمثل لهذا الإ�شكال.
�إن هذه اخلطوة املتمثلة يف و�ضع
حجر الأ�سا�س لبناء معهد متطور،

تتم عرب التفاهم بني دولة�إرتريا
وجمهورية ال�صني ال�شعبية� ،إىل
تطوير م�ؤ�س�سة معهد كونفي�شو�س،
وتوفري و�سائل تعليمية متطورة،
من خالل �إقامة من�ش�أة متطورة.
ففي اخلام�س من مار�س 2017
حلظة تنفيذ الربنامج
حانت
املعد ،وبالفعل مت و�ضع حجر
الأ�سا�س لهذه امل�ؤ�س�سة بح�ضور
م�س�ؤولني من البلدين .حيث تقام
امل�ؤ�س�سة خلف فندق �أ�سمرا بال�س.
وقد ح�رض مرا�سم الإحتفال بو�ضع
حجر الأ�سا�س ،كل من وزير التعليم
ال�سيد� /سمري ر�ؤ�سوم ،ووزير
الإعالم ال�سيد /مياين قربي م�سقل،
ووزير الزراعة ال�سيد� /أرفايني
برهي ،ووزير العمل والرعاية
الإجتماعية ،ال�سيد /كح�ساي
قربي هوت ،واملدير التنفيذي

للمفو�ضية الوطنية للتعليم العايل،
الربوفي�سور /تاد�سي حماري.
و�سفري ال�صني املعتمد يف �أ�سمرا،

ال�سيد /يانق قربانغ.
ويف اللقاء قدم املدير التنفيذي
العايل
التعليم
ملفو�ضية
الربوفي�سور /تاد�سي ،تو�ضيحا
حول معهد كونفي�شو�س يف �إرتريا.
وقال" �إن املعهد ينتظر �أن يلعب دور
فاعل يف تعزيز التبادل الثقايف،
وتقوية التوا�صل اللغوي والثقايف
بني البلدين .وعرب عن �شكره
للخطوات التي اتخذها البلدان،
حتى و�صول هذه امل�ؤ�س�سة اىل
امل�ستوى املطلوب.
ثم تقدم وزير التعليم ال�سيد/
�سمري ر�ؤ�سوم ،للحديث حول هذه
اخلطوة� ،أو�ضح ب�أن التعاون بني
�إرتريا و ال�صني ي�سري ب�شكل جيد ،ال
�سيما يف جمال التعليم ،م�ستعر�ضا
الكثري من اخلطوات التي متت،
م�شريا اىل مناذج من ذلك .معربا عن
ثقته �إىل �أن هذه امل�ؤ�س�سة �ستلعب
دورا فاعال يف تعزيز عرى التوا�صل
والتعاون بني البلدين.
ووفق ما �أو �ضحته مديرة املعهد
الدكتورة /وانق جياهو� ،إن هذا
املعهد الذي يتم ت�شييده بتكلفة تبلغ
 4مليون دوالر ،يف م�ساحة 2500
مرت مربع ،وي�ضم ف�صوال لتدري�س
اللغة ال�صينية وكذلك الثقافة
ال�صينية ،و غريها من الربامج ذات
ال�صلة� ،سيكون له دور فاعل للدفع
بوترية عملية تعليم اللغة ال�صينية
يف �إرتريا.
لذا ف�إن و�ضع حجر الأ�سا�س لت�شييد
وبناء هذه امل�ؤ�س�سة ال�ضخمة ي�أتي
نتاجا للجهود املخل�صة التي تبذلها
احلكومة الإرترية ،وكذلك جهد كل
املعلمني يف امل�ؤ�س�سة ما كان له
الأثر الإيجابي يف حتقيق النتائج
املميزة .كما �أن هذا النجاح دليل
على م�ستوى العالقات التي ت�شهد
تطورا م�ستمرا بني �إرتريا وبني
جمهورية ال�صني.
ويف ذات اللقاء عرب �سفري ال�صني
يف ارتريا ال�سيد /يانق قربانغ ،عن
�سعادته بهذه املنا�سبة ،وقال "�إن
امل�رشوع يرى النور بف�ضل تعاون
اجلانبني ودعمهم التام ،و�سيكون
له دور كبري يف تعزيز جهود التعليم
والتعلم ،وتطوير برامج التبادل
الثقايف .واكد ثقته يف اجناز هذه
املهمة .و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة ومنذ
�أن بد�أت �أخذت تعمل بجد ،وتوا�صل
عملها بال�شكل الأمثل .م�ؤكدا موا�صلة
دعم ال�سفارة ال�صينية للربامج التي
ينظمها املعهد.
�إن معهد تعليم اللغة والثقافة
ال�صينية ،والذي يعمل حتت �إ�رشاف
جامعة" ،قوفا" التي تن�شط يف علوم
الإقت�صاد والتجارة يف ال�صني .قد
افتتحت عدة فروع لها يف عدد من
الدول ،من اجل ن�رش اللغة والثقافة
ال�صينية .كما تقدم جوائز قيمة

على املتفوقني .مثال يف عام 2015
ت�أهلت مدر�سة تعليم اللغة ال�صينية
يف ارتريا ،معهد كونفي�شو�س يف
ارتريا ،لتكون اف�ضل مدر�سة لتعليم
اللغة والثقافة ال�صينية ،باملقارنة
مع مثيالتها ،وبالتايل ح�صلت على
جائزة متيز.
كما �أو�ضح يف املنا�سبة رئي�س
جلنة "قوفا" ت�شو قوانقرونق ،بان
من اهم العوامل التي مكنت املدر�سة
اقامة
ال�صينية يف ارتريا من
�رصح تعليمي متطور .هو م�ستوى
التطور الذي �أظهرته املدر�سة خالل
الإعوم الب�سيطة من عمرها� ،إذ مثل
هذا مفخرة ملعهد كونفي�شو�س،
ومفو�ضية التعليم العايل ،وجامعة
قوفا .م�ؤكدا �أن هذا الإجناز توا�صل
بف�ضل الدعم الدائم من قبل الدولتني،
وجهود وزارة التعليم .وقال �إننا
نحتفي يف هذا اليوم بو�ضح حجر
الأ�سا�س مل�ؤ�س�سة معهد كونفي�شو�س
لتعليم اللغة والثقافة ال�صينية يف
ارتريا ،ونحن على ثقته ب�أن هذه
امل�ؤ�س�سة �سيكون لها دور فاعل
يف تقدمي الدعم وتعليم الكثريين
من �أبناء هذا البلد .و�أكد ا�ستعداد
اجلامعة ملوا�صلة دعمها ملعهد
كونفي�شو�س يف �إرتريا ،معربا عن
ثنائه على معايل ال�سفري ال�صيني
ال�سيد /ت�شو ،على مايقدمه من دعم
لهذه امل�ؤ�س�سة ،وكذلك على اجلهود
اجلبارة التي يبذلها املعلمون،
وما اجنزوه خالل الأعوام الأربعة
املا�ضية ،ك�سفراء للدولتني .وعرب
عن �أمله يف اكتمال بناء املدر�سة،
وبدئها يف تقدمي خدماتها يف اقرب
وقت ممكن.
�إن معهد كونفي�شو�س وفوق ما يقوم
به من جهد يف ن�رش اللغة والتعريف
بالثقافة ال�صينية .قدم املركز�أي�ضا
برامج ون�شاطات عدة يف منا�سبة
احتفاالت البالد باليوبيل الف�ضي
لإ�ستقالل ارتريا ،و�أعياد الربيع،
واحتفاالت ال�صني بالعام اجلديد،
2017م حيث قدمت برامج ثقافية
وعرو�ض معربة عن ثقافة البلدين،
مت �إعدادها يف املركز .بالإ�ضافة اىل
ذلك يعمل املعهد بالتعاون مع عدد
من امل�ؤ�س�سات العلمية ،من قبيل
كلية العلوم والتكنولوجيا البحرية
مب�صوع ،ومع كلية ت�أهيل املعلمني
با�سمرا ،ومدر�سة دمبي �سمبل،
وفرقة كا�رس�ش الفنية ،وفرقة واري
الفنية للأطفال وغريها .وذلك
بو�ضح برامج تعزز ثقافة وتقاليد
البلدين ،عالوة على ذلك وقع معهد
كونفي�شو�س يف �إرتريا ،على مذكرة
تفاهم م�ؤقته ،مع مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة لتقدمي دورات ت�أهيلية
للإرترين املتفوقني يف جمال الر�سم
والنحت.
كما �أو�ضحت مدير معهد
كونفي�شو�س ال�سيدة /وانق� ،أن
املعهد ي�ضع خطط م�ستقبلية لتنظيم
برامج ت�أهيل للمزيد من املتفوقني
يف خمتلف املجاالت.
هذا وتخلل �ألإحتفال و�صالت
وعرو�ض مو�سيقية وغنائية جميلة،
معربة عن ثقافة البلدين ،والتي
قدمتها فرقة واري الفنية .،ما اعطى
املنا�سبة مل�سة ابداعية ممتعة،
نالت �إعجاب احل�ضور .وكان هذا
الأداء م�ؤ�رشا اىل مدى فاعلية الدور
الذي يقوم به املعهد يف عملية
الت�أهيل الثقايف ،وخلق اجواء
من ال�صداقة والت�آلف الثقايف بني
البلدين .كما ي�شري اىل امل�ستقبل
الواعد لهذا التعاون الثقايف بني
�إرتريا وال�صني.

8

اخلمي�س 2017 /3 /16

لقطات من امل�ؤمتر اخلام�س ملنظمة
الريا�ضة الع�سكرية االفريقية

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()113

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

ت�صوير� :أخليلو زر�إزقي
ت�صميم :ت�أزاز �أبرها

9

اخلمي�س 2017 /3 /16

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()113

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

�إعداد
املهند�س اد
ر
ي
�
س
ا
ال
م
ني

القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.

التعاي�ش بني املياه وال�صرف ال�صحي()2

�إن �صغار الأطفال معر�ضون �أكرث من �أي فئة
عمرية �أخرى للت�أثريات ال�سيئة للمياه غري امل�أمونة
ول�سوء ال�صرف ال�صحي والنعدام النظافة العامة .وتلتزم
اليوني�سف بكفالة ح�صول جميع الأطفال على مياه نقية
حم�سن ونظافة عامة بوا�سطة تدخالت ب�سيطة
و�صرف �صحي َّ
ومي�سورة التكلفة وميكن حتقيقه  .مع العلم ب�أن التغوط
يف العراء يعد �إىل حد كبري ظاهرة ريفية وينت�شر يف
املجتمعات الفقرية خا�صة يف القارة ال�سمراء  .وكما ذكرنا
ت�شري الإح�صاءات الدولية �إىل �أن هنالك ما اليقل عن 2.5
بليون �شخ�ص ال تتوفر لديهم مرافق �صرف �صحية مبا يف ذلك
دورات املياه واملراحي�ض ال�صحية  .لذا ينا�شد اخلرباء
املجتمع الدويل ويدعوه �إىل �ضرورة و�ضع م�س�ألة التعاي�ش
بني املياه وال�صرف ال�صحي يف �صميم الإطار الإمنائي املرجو
بلوغه ,واملناداة باحلاجة املا�سة لإيجاد حلول جماعية عاجلة
وعدم الإنتظار حتى حتقيق هدف " امل�ساواة" لكل �شخ�ص يف
�أنحاء املعمورة  .هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة �ستكون
على منت �صفحتنا ب�إذن اهلل .

تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل م�س�ألة التعاي�ش بني املياه العذبة و
ال�رصف ال�صحي والتي �شكلت م�ضمون ال�شعار
الذي رفعه املجتمع الدويل مبنا�سبة الإحتفال
باليوم العاملي للمياه  . 2017وتطرقنا
�إىل �إرتباط هذه امل�س�ألة بق�ضية التنمية
امل�ستدامة يف املجتمعات خا�صة و�أن م�س�ألة
توفر دورات املياه ال�صحية تعد �إحدى �أهم
التحديات التي تواجه املجتمع الدويل جراء
تعر�ض كرامة الإن�سان للإنتهاك نتيجة لهذه
امل�س�ألة يف العديد من املحاور ذات ال�صلة و
تف�شت الأمرا�ض بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلها �أحد �أهم
�أ�سباب وفيات الأطفال  .لذا البد من �أن تت�ضافر
اجلهود الدولية للحد من ظاهرة التغوط يف
العراء وتوفري مرافق �صحية للجميع .
وذكرنا ب�أن الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية
امل�ستدامة واملتعلق بكفالة توفري املياه
وخدمات ال�رصف ال�صحي للجميع و�إدارتها
على نحو م�ستدام ,ي�شكل �إطار ًا ملعاجلة م�س�ألة
احلاجة �إىل احل�صول على هذه اخلدمات  .كما
تطرقنا �إىل البع�ض من مقا�صد الهدف ال�ساد�س
من �أهداف التنمية امل�ستدامة لعام . 2030
ت�شري البيانات �إىل الفوارق الكبرية ما بني
املناطق احل�رضية والريفية من حيث ا�ستخدام
م�صادر مياه ال�رشب ُ
املح�سنة وال�رصف ال�صحي
الأ�سا�سية  .بالإ�ضافة �إىل �أن � 9أ�شخا�ص من
�أ�صل  10يتغوطون يف
العراء يف املناطق
الريفية و النائية.
�أي�ض ًا هنالك ما ال يقل
عن  828مليون ممن
يعي�شون يف املناطق و
املنازل الع�شوائية ال
تتوافر لديهم م�صارف
�صحية منا�سبة  .و�أن
عدم التغوط يف العراء
ي�ساهم يف تخفي�ض
 36%من حاالت الإ�سهال
التي تقتل ثالثة �أرباع
مليون طفل دون �سن
اخلام�سة كل عام مع
العلم ب�أن �سوء ال�رصف
ال�صحي يكلف الناجت
املحلي الإجمايل للدول
النامية نحو  260مليار
دوالر �سنوي ًا ب�سبب
املوت واملر�ض وفقدان
الإنتاجية .
وي�شري العديد من
اخلرباء يف هذا املجال

�إىل �أن مياه ال�رصف ال�صحي مرتبطة ارتباط ًا
وثيق ًا بتلوث املياه والرتبة  .ولهذا فانه
من ال�رضوري واحلتمي معاجلة خملفات مياه
ال�رصف ال�صحي واملخلفات ال�سائلة عموم ًا
معاجلة متكاملة  ,وذلك حتى ال ت�صل تلك
املخلفات �إىل م�صادر املياه � ,سواء ا�ستخدمت
هذه املياه يف �أغرا�ض منزلية �أو ترفيهية �أو
يف الزراعة  .ويجب �أن تكون عملية معاجلة
وتنقية مياه ال�رصف ال�صحي والتخل�ص من
املياه املعاجلة واال�ستفادة منها عملية
منظمة تراعي فيها جميع الظروف البيئية
واالجتماعية والإن�سانية  .والن معظم حمطات
معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي هي حمطات
بيولوجية فلهذا تعد املعاجلة البيولوجية من
�أهم نظم املعاجلة نظر ًا ملميزاتها العديدة.
ومن اجلدير بالذكر �أن اخلرباء ي�شريون �إىل
�أن مياه املجارى ال�صحية تتكون من املخلفات
املنزلية والتى ت�شمل بقايا الدهون واالطعمة
واملنظفات ال�صناعية امل�ستعملة يف الغ�سيل
والتنظيف واملواد الع�ضوية واملخلفات
الآدمية كذلك املخلفات ال�صناعية وهي املياه
املتخلفة عن امل�صانع وحتتوى على ن�سب
خمتلفة من املواد الع�ضوية والكيماوية
وهذا باال�ضافة اىل مياه ال�شطف ل�ساحات
املنازل حاملة معها االتربة وبع�ض
املواد العالقة .
وحتم ًا لتلك املخلفات �أخطار ًا عديدة
على �صحة الكائنات احلية والبيئة
 .فعلى �سبيل املثال ميكننا �أن نذكر
اجلراثيم املر�ضية

التى تنتقل مع مياه ال�رصف والتى ميكنها
ان تت�سبب يف كثري من االمرا�ض والبكترييا
ال�ضارة التى ت�سبب مر�ض التيفوئيد والكولريا
والدو�سنتاريا وغريها من االمرا�ض االخرى
املعدية.
عموم ًا ي�شري العديد من اخلرباء �إىل �أن
ملياه ال�رصف ال�صحي تاثري مبا�رش على
احلياة البيئية وحياة االن�سان واملجتمع
بطريقة مبا�رشة  .وميكننا �أن نالحظ ذلك من
االثار البيئية الناجتة عن �رصف مياه ال�رصف
اىل مياه البحر والذي ي�ؤدى حتم ًا اىل ت�شويه
الناحية اجلمالية لل�شواطئ وانت�شار الكثري
من اجلراثيم على املناطق ال�ساحلية مما
ي�ؤدى اىل ا�رضار �صحية ج�سيمة ملرتادى هذه
ال�شواطئ وعلى البيئة البحرية والفطرية هذا
باال�ضافة اىل انت�شار بع�ض الروائح الكريهة.
وما دام ملياه ال�رصف ال�صحي تلك الت�أثريات
ال�سلبية على �صحة البيئة والكائنات احلية
فما هي ال�سبل الأوفر بيئي ًا و�صحي ًا للتخل�ص
من مياه ال�رصف ال�صحي؟ .
ي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أنه ونظر ًا
للتقدم العلمى يف كثري من املجاالت واالهتمام
املتزايد بحماية

البيئة من التلوث فقد زادت القيود على
التخل�ص من مياه ال�رصف ال�صحية وخا�صة
الناجتة عن املناطق ال�صناعية  ,حيث ال ي�سمح
التخل�ص منها ب�رصفها اىل البحر او دفنها يف
االرا�ضى الف�ضاء  .وا�صبح لزام ًا على كثري من
ال�صناعات يف العديد من الدول وخا�صة تلك
ال�صناعات التى تنتج خملفات �شديدة التلوث
 ,ان تعالج هذه املخلفات داخل امل�صانع
ب�صورة كافية عن طريق حمطات تنقية خا�صة
قبل ت�رصيفها اىل �شبكات ال�رصف ال�صحى او
التخل�ص منها باى طريقة اخرى .
وتتم املعاجلة يف العديد من امل�ؤ�س�سات
عرب املراحل التالية على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 )1املعاجلة الفيزيائية والتى ت�شمل
التخل�ص من املخلفات وال�شوائب العالقة
مبختلف انواعها
باال�ضافة اىل التخل�ص من الرمال العالقة
.
� )2أما املرحلة الثانية فت�شمل املعاجلة
البيولوجية ملياه ال�رصف وفيها يتم اذابة
االك�سجني اجلوى يف مياه
املجارى وذلك النعا�ش البكترييا
الهوائية والتى تقوم بدور فعال يف
حتويل مياه ال�رصف ال�صحي اىل مياه
قابلة للف�صل (�سماد -ماء) وت�شمل
احوا�ض الرت�سيب التى يتم خاللها ف�صل
املاء ال�صايف عن املواد الأخرى
�أما املرحلة الثالثة فتتمثل
)3
يف املعاجلة املعمقة ملياه ال�رصف
ال�صحي,وهى �أكرث كفاءة من املعاجلة
البيولوجية التقليدية للو�صول �إىل القيم
امل�سموحة لرتاكيز امللوثات اخلارجة مع
املياه املعاجلة  .وتهدف هذه املعاجلة
�إىل رفع كفاءة املعاجلة لت�صل حتى . 99%
وميكن اللجوء �إىل ا�ستخدام املعاجلة املعمقة
ملياه ال�رصف ال�صحي يف احلاالت التالية :
 )1انخفا�ض قدرة التنقية الذاتية للم�صادر
املائية التي �ستلقى فيها املياه
� )2رضورة تخفي�ض تراكيز الآزوت و
الفو�سفور يف مياه ال�رصف املعاجلة
 )3عند فقر املنطقة باملياه و �رضورة
ا�ستخدام مياه ال�رصف املعاجلة يف الن�شاطات
الب�رشية ثانية  ,كا�ستخدام املياه املعاجلة
يف الري ويف ن�شاطات �أخرى.
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عبده �صالح علي

يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
يوفنتو�س ُي�سقط بورتو ويبلغ ربع النهائي ولي�سرت يتابع املغامرة

كرر يوفنتو�س الإيطايل ،و�صيف
ن�سخة  ،2015فوزه على بورتو الربتغايل
�1صفر وبلغ ربع نهائي دوري �أبطال�أوروبا لكرة القدم� ،أول �أم�س الثالثاء
يف �إياب ثمن النهائي يف تورينو ،فيما
تابع لي�سرت االنكليزي مغامرته القارية
برغم �أزمته املحلية بفوزه على ا�شبيلية
اال�سباين �2-صفر.
وكان فريق "ال�سيدة العجوز" فاز ذهابا
على �أر�ض بورتو �2-صفر ،فبلغ ربع
النهائي للمرة الثالثة يف �آخر  5حماوالت،

فيما كان لي�سرت بطل انكلرتا خ�رس خارج
ملعبه .1-2
و�سجل االرجنتيني باولو ديباال هدف
يوفنتو�س من ركلة جزاء بعد طرد العب
بورتو االوروغوياين ماك�سيميليانو
برييرا يف نهاية ال�شوط الأول ،فيما �سجل
للي�سرت اجلامايكي وي�س مورغان ومارك
الربايتون ،و�أهدر ا�شبيلية فر�صة التمديد
با�ضاعة ركلة جزاء يف نهاية املباراة.
وان�ضم يوفنتو�س ولي�سرت �إىل �أندية

ال�صحافة الإ�سبانية تهاجم "الطفل" �سمري ن�صري

�صوبت ال�صحافة الإ�سبانية ال�صادرة
�أم�س الأربعاء �سهام انتقاداتها لالعب
الفرن�سي �سمري ن�رصي وحملته م�س�ؤولية
هزمية �إ�شبيلية �أمام لي�سرت �سيتي
الإجنليزي يف بطولة دوري �أبطال �أوروبا،
لت�ستيقظ �إ�سبانيا على خروج الفريق من
�أول الأدوار الإق�صائية لأي من البطوالت
الأوروبية لأول مرة منذ � 3سنوات.
وكان �سمري ن�رصي قد ح�صل على
الإنذار الأول له يف اللقاء قبل �أن يعتدي
على مهاجم لي�سرت �سيتي جيمي فاردي
ويتلقى البطاقة احلمراء للمرة الثانية يف
تاريخه.
وو�صفت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية العب
و�سط امليدان الفرن�سي بـ "امل�صارع"،
كما منحته درجة �صفر يف تقيمها لالعبني
يف املباراة.
وقال �أحد ال�صحفيني لدى اجلريدة
املذكورة" :لقد قدم �أداء �سيئا للغاية
وح�صل على طرد �سخيف".
و�أ�ضاف" :يف هذه املباراة فريقه احتاج
�إليه ب�شكل �أكرب من �أي وقت م�ضى ،ولكنه
قدم �أ�سو�أ �صورة له".
وكانت �صحيفة "ماركا" �أكرث تعاطفا مع
ن�رصي ووجهت لومها �إىل فاردي و�أ�شارت
�إىل �أنه ت�سبب يف طرد الالعب الفرن�سي.
وقالت "ماركا" يف تقريرها عن املباراة:

"الالعب الفرن�سي �سقط يف الفخ ،فاردي
قام با�ستفزازه وبالغ يف ردة فعله بعد
�رضبة الر�أ�س (التي وجهها له ن�رصي)".
ولكن حتت عنوان "كابو�س يف لي�سرت"
كانت �صحيفة "�آ�س" �أكرث ق�سوة على
الالعب الفرن�سي وو�صفته بـ "الطفل".
و�أ�ضافت" :لقد �أظهر اجلانب الأ�سو�أ
له ،هذا ن�رصي ،الذي مل يكن يرغب �أحد يف
ر�ؤيته� ،إنه امل�صارع ،الذي مل يلعب ب�شكل
جيد ثم قام ب�شيء �أحمق".
وبعيدا عن ذلك �أ�شادت ال�صحف
الإ�سبانية بلي�سرت �سيتي بعد �إطاحته
ب�إ�شبيلية مبكرا من البطولة الأوروبية.
وتفوق لي�سرت ،الذي يعد ثامن الأندية
الإجنليزية عبورا �إىل دور الثمانية لبطولة
دوري �أبطال �أوروبا يف تاريخها ،ب�شكل
كبري على �إ�شبيلية بقيادة املدرب
الأرجنتيني خورخي �سامباويل.

ريال مدريد حامل اللقب وبر�شلونة
الإ�سبانيني ،بايرن ميونيخ وبورو�سيا
دورمتوند الأملانيني .و�ستحدد نتيجة
مواجهات ثمن النهائي ام�س االربعاء
بني موناكو الفرن�سي ومان�ش�سرت �سيتي
االنكليزي ( 3-5ذهابا) ،و�أتلتيكو مدريد
الإ�سباين وباير ليفركوزن الأملاين (4-2
ذهابا) بقية الفرق.
يف املباراة الأوىل على ملعب "يوفنتو�س
�ستاديوم" و�أمام  40الف متفرج ،تابع
فريق املدرب ما�سيميليانو �أليغري
م�شواره الناجح على ثالث جبهات ،اذ يبدو
يف طريقه الحراز لقب الدوري املحلي مرة
�ساد�سة على التوايل ،وبلغ �أي�ضا ن�صف
نهائي ك�أ�س ايطاليا وتغلب ذهابا على
نابويل .3-1
وكان يوفنتو�س توج بلقب ك�أ�س
الك�ؤو�س الأوروبية  1984على ح�ساب
بورتو بالذات .2-1
ويبحث يوفنتو�س عن اللقب القاري
الأبرز للمرة الأوىل بعد غياب  21عاما،
عندما توج للمرة الثانية يف تاريخه على
ح�ساب اياك�س الهولندي (املرة الأوىل عام
� 1985أمام ليفربول االنكليزي) ،فيما
ف�شل بورتو املتوج عامي  1987و،2004
يف متابعة م�شواره نحو دور الثمانية.

توتنهام يزف ب�شرى
�سارة حول هاري كني

�أ�صيب هاري كني ،مهاجم توتنهام،
يف �أربطة الكاحل الأمين خالل االنت�صار
( )6-0على ميلوول ،يف ربع نهائي ك�أ�س
االحتاد الإجنليزي ،الأحد املا�ضي� ،إال �أن
الإ�صابة لي�ست خطرية ،كما كان ُيعتقد
يف البداية.
وخرج كني ،الذي يتقا�سم �صدارة هدايف
الدوري الإجنليزي ،بـ 19هدفً ا ،وهو يعرج
يف بداية اللقاء ،الذي �أقيم على �إ�ستاد
وايت هارت لني ،وكانت هناك خماوف يف
البداية من �أن مو�سمه قد انتهى.
كان كني غاب ملدة � 7أ�سابيع يف وقت
�سابق هذا املو�سم ،عقب �إ�صابته يف نف�س
الكاحل ،خالل مباراة �سندرالند بالدوري
املمتاز.
و�أعلن توتنهام ،على موقعه على
الإنرتنت" :الإ�صابة م�شابهة لتلك التي
عانى منها املهاجم �أمام �سندرالند ،يف
�سبتمرب من العام املا�ضي ،لكنها ال تعترب
خطرية".
و�أ�ضاف "�سيتم موا�صلة تقييم حالة
هاري من قبل الطاقم الطبي� ،أثناء فرتة
تعافيه مبركزنا التدريبي".
ويحتل توتنهام ،املركز الثاين بجدول
ترتيب الدوري املمتاز ،بفارق  10نقاط
خلف ت�شيل�سي املت�صدر.

ذكرهم بالألقاب الثالثة مع البلوز

مورينيو يحرج جماهري ت�شيل�سي بطريقة رده على �شتائمهم
رد املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو،
املدير الفني لنادي مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي ،بطريقته اخلا�صة على
الهتافات الغا�ضبة واملهينة من جماهري
ناديه ال�سابق ت�شيل�سي ،وذلك خالل
مباراة الفريقني يف ربع نهائي ك�أ�س
�إنكلرتا.
و�أظهر مقطع فيديو ن�رشته و�سائل
الإعالم الربيطانية يظهر املدرب

الربتغايل خالل تواجده على خط متا�س
ملعب "�ستامفورد بريدج" ،حيث قامت
جمموعةٌ من �أن�صار البلوز بالهتاف �ضده
قائلة "ارحل عن وجهنا" ،لريد عليهم
املدرب الربتغايل بطريقة مميزة،
حيث قام بالإ�شارة جتاههم م�ستخدما ً 3
�أ�صابع من يديه ،يف �إ�شارة منه لتذكريهم
بالألقاب الثالثة التي قاد ت�شيل�سي
لتحقيقها �سابقا ً يف الدوري الإنكليزي.
ومل يكتف مورينيو بهذا الرد بل خرج

alhadisasport@zena.gov.er

مان�ش�سرت يونايتد يدبر �ضربة قاتلة لأر�سنال

ذكرت تقارير �صحفية �إجنليزية� ،أن نادي مان�ش�سرت
يونايتد مهتم باحل�صول على خدمات م�سعود �أوزيل
و�أليك�سي�س �سان�شيز ،ثنائي فريق �أر�سنال ،يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
وقالت �صحيفة "�إك�سربي�س" الإجنليزية�" :أر�سنال
قد يقرر بيع جنميه �أوزيل و�سان�شيز هذا ال�صيف� ،إذا مل
يجددا للجانرز ،حتى ال يخ�رسهما جما ًنا يف �صيف ."2018
و�أ�ضافت ال�صحيفة" :جوزيه مورينيو ،املدير الفني
لليونايتد يراقب التطورات املتعلقة ب�سان�شيز و�أوزيل".
وتابعت�" :سان�شيز الذي يح�صل على راتب �أ�سبوعي
يبلغ � 130ألف جنيه ا�سرتليني ،يرغب يف احل�صول على
� 290ألف �سرتليني وهو الراتب نف�سه الذي يح�صل عليه
بول بوجبا جنم ال�شياطني احلمر".
و�أو�ضحت" :مان�ش�سرت يونايتد ال يجد م�شكلة يف دفع
هذا الراتب ل�سان�شيز �أو �أوزيل الذي يح�صل على 140
�ألف ا�سرتليني يف الأ�سبوع".
و�أكملت "مورينيو �سيجد مناف�سة �رش�سة للح�صول على خدمات الثنائي ،لأن �سان�شيز
مطلوب من عدة �أندية ،وهم باري�س �سان جريمان ويوفنتو�س و�أتلتيكو مدريد �إ�ضافة �إىل
�أندية الدوري ال�صيني".
أي�ضا على �سان�شيز على الرغم من
ووا�صلت" :مان�ش�سرت �سيتي وت�شيل�سي حري�صان � ً
�إ�رصار �إر�سنال على عدم بيعه �إىل مناف�س �آخر يف الربمييريليج".
و�أمتت ال�صحيفة�" :أوزيل على ما يبدو يحب بايرن ميونيخ ،حيث تغريه فكرة العودة
�إىل �أملانيا".

�سيت�سوق بها يف"املريكاتو" ال�صيف القادم

�إنرت ميالن ير�صد  150مليون
يورو للعودة �إىل من�صات التتويج

ت�ستهدف جمموعة "�سانينج" ال�صينية
املالكة لنادي �إنرت ميالن الإيطايل دخول
"املريكاتو" ال�صيفي القادم بكل قوة
وبحقيبة حتمل مبلغ  150مليون يورو،
ق�صد تدعيم �صفوف الفريق بالعبني
مميزين يف خمتلف اخلطوط ،حت�سبا ً لإعادة
النادي العريق �إىل من�صة التتويجات
املحلية والقارية
و�أفادت �صحيفة "كوريري ديللو
�سبورت" الإيطالية �أن املجموعة ال�صينية
�سرت�صد مبلغ  150مليون يورو كميزانية
ل�سوق انتقاالت الالعبني ال�صيفية
القادمة ،وذلك بعدما �رصفت خالل ال�صيف
بعد املباراة التي خ�رسها فريقه بهدف
ليذكر النادي اللندين ب�إرثه
نظيفُ ،
معه ،م�ؤك ًدا �أنه �سيظل رقم  1يف تاريخه
�إىل �أن ي�أتي مدرب ُيحقق  4بطوالت
للربميريليغ ويتفوق عليه.
وقال مورينيو يف م�ؤمتر �صحفي عقب
املباراة :ب�إمكانهم قول ما يريدون� ،أنا
حمرتف و�أدافع عن فريقي ،حتى هذه
اللحظة �إىل �أن ي�أتي لديهم مدرب ُيحقق
� 4ألقاب للدوري الإنكليزي �س�أظل الأول
يف تاريخهم ،عندما ينجح �أي مدرب �آخر
يف حتقيق � 4ألقاب ،حينها �س�أكون رقم
."2
وعن هتافات اجلماهري ب�أنه خائن ،رد
مورينيو "�إذًا اخلائن هو رقم واحد يف
تاريخ ناديهم!".

املا�ضي و"املريكاتو" ال�شتوي
ما يقرب من  140مليون يورو
�سواء ل�ضم العبني جدد ب�شكل
نهائي �أو على �سبيل الإعارة .
و�أو�ضحت ذات ال�صحيفة
الريا�ضية � ّأن الهولندي
�ستيفان دي فري ،مدافع نادي
الت�سيو الإيطايل ،و الربازيلي
ماركينو�س مدافع باري�س �سان
جريمان الفرن�سي ،بالإ�ضافة
�إىل الثالثي كو�ستا�س مانوال�س
وخاليدو كوليبايل وفيليبي العبي روما
ونابويل وبنفيكا على التوايل ،يعتربون
�أبرز الأ�سماء املر�شحة لتدعيم اخلط
اخللفي لأنرت ميالن  ،والذي يعترب �أ�ضعف
خطوط لفريق.
وك�شفت" كوريري ديللو �سبورت"
�أي�ضا ً عن قائمة من النجوم الكبرية
املر�شحة لالن�ضمام لإنرت ميالن يف ال�صيف
القادم ،على غرار املهاجمني الفرن�سي
�أنطوان غريزمان ( �أتلتيكو مدريد
الإ�سباين) والت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز (
�آر�سنال الإنكليزي) و الإيطايل وفيدريكو
بريناردي�سكي ( فيورنتينا الإيطايل).

قرعة مثرية لن�صف نهائي ك�أ�س
االحتاد الإجنليزي
�ستقام مباريات الدور ن�صف النهائي يف
ملعب �إجنلرتا التاريخي "وميبلي" ،بعد
منت�صف �شهر�/أبريل املقبل

ت�شيل�سي ـــــــ توتنهام
�أر�سنال ـــــــ مان�ش�سرت �سيتي
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من خالله فوزه بلقب مرحلتني حتى االن

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()113

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

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

جانب من �إنطباعات وفود الدول وامل�شاركني يف االجتماعات

مريون ت�شمي ي�ستعر�ض قوته الكاملة بالكامريون �إ�شادة وا�سعة لجانب التنظيمي وحلفاوة اال�ستقبال من قبل منظمة (�أو�سما)

للمرة الثانية ..حقق الدراج االرتري
مت�سابق فريق بايك �إيد االملاين
مريون ت�شمي املركز االول يف طواف
الكامريون الدويل الذي يحظى بدرجة
( )2.2يف ت�صنيف الطوافات العاملية.
ونال متخ�ص�ص �سباقات ال�رسعة
الق�صوى النهائية (مريون ت�شمي)
لقب املرحلة اخلام�سة التي �إمتدت
مل�سافة ( 108كلم)  ،واقيمت داخل
مدينة داوال.
وقطع مريون ت�شمي ( جنم ا�سبيكو
�سابقا) املرحلة يف ظرف زمني قدره
(�ساعتني  44دقيقة وثانية واحدة)
 ،ومبعدل �رسعة و�سطي بلغ (39.5
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
وتفوق مريون يف �رصاع املركز االول
ملرحلة االم�س على الدراج املغربي
�صالح الدين مروان دراج فريق
الكويت –كارت�شو �صاحب املركز
الثاين والهولندي جرييون بريويل

الفائز باملركز الثالث.
وتعترب هذه هي املرة الثانية التي يتوج
فيها مريون ت�شمي (بطل افريقيا يف
�سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة)  ،يف طواف
الكامريون بعد االوىل التي نال من
خاللها لقب املرحلة الثالثة.
ويف �صدارة الرتتيب العام التي يتبواءها
الدراج االملاين من فريق بايك �إيد هولر
نيكودمو�س  ،يتواجد مريون باملركز
الرابع وبفارق ( )02:04عن زميله
املت�صدر.
ويحتل مريون ت�شمي املركز الثالث
يف ترتيب النقاط امل�سجلة (القمي�ص
االخ�رض)  ،بعد �أن جمع  86نقطة  ،يف
حني يحتل املغربي �صالح الدين مروان
الريادة.
ويتواجد فريق بايك �إيد االملاين الذي
ينتمي اليه مريون ت�شمي املركز االوىل
يف ترتيب الفرق يف الطواف الذي يختتم
يوم االحد القادم باقامة املرحلة الثامنة.

بدوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط

يف مفاج�أة املو�سم� ..سقن يعتلي هرم الرتتيب

�سيكون حامل لقب دوري الدرجة االوىل
باالقليم االو�سط لكرة القدم فريق دندن
ع�رص اليوم اخلمي�س على موعد حتمي
العتالء �صدارة الرتتيب العام عندما
يتقابل مع خ�صمه فريق قجرت  ،وذلك يف
�إطار اجلولة ال�ساد�سة.
املواجهة التي تنطلق عند الرابعة ع�رصا
على ار�ضية ا�ستاد ا�سمرا الدويل  ،تعترب
مطب هام �أمام حامل اللقب من �أجل تعبيد
�صدارته واالنفراد وحيدا دون منازع الول
مرة هذا املو�سم.
ويقبع دندن حاليا باملركز الرابع بعد فوز
كل من �سقن وعدولي�س على التوايل ،
وحتقيق فريق قزاباندا املت�صدر ال�سابق
لنتيجة  ،لتتجه االنظار امام �أبناء املدرب/
ا�سيا�س كيداين يف املواجهة التي جتمهم
مع الفريق املهدد بالهبوط (قجرت).
اللقاء الثاين الذي �سيقام اليوم اخلمي�س ،
�سيدور بني م�صنع البرية و�رشكة �سمبل يف
�سعيهما احلثيث لت�سلق مراكز متقدمة يف
الرتتيب العام .
فريق "البرية" الذي ظل م�ستويات رفيعة
قبل �أن يتلقي لطمة قوية يف �أخر اجلوالت

عقب خ�سارته على يد فريق �سقن ،
�سيكون مطالبا لتعوي�ض مافاته وحت�صني
مراكزه االمامية.
هذا وكانت مناف�سات اال�سبوع ال�ساد�س
من البطولة العا�صمية  ،قد توا�صلت اول
ام�س الثالثاء على ا�ستاد ا�سمرا الدويل ،
حيث حقق فريق �سقن فوزا ثمينا على
منف�سه متذيل الرتتيب فريق اخريا �سالم
بهدف دون مقابل.
و�سجل الالعب مبارك خليفة هدف الفوز
الغايل لفريقه �سقن يف �أخر �أنفا�س اللقاء ،
بعدما ظلت املباراة حمتفظ ب�أ�رساراها حتى
النهاية  ،لي�ضمن بذلك �سقن �صدارته
امل�ؤقتة للرتتيب العام ولوم�ؤقتا بعد ان
بلغ ر�صيده النقاطي ( 12نقطة).
هذا ويف املواجهة الثانية التي جرت يوم
الثالثاء � ،سحق فريق عدولي�س مناف�سه
عداقاحمو�س بثالثة اهداف نظيفة .
وتناوب كل من برخت كفالي وانوار
ابراهيم ورم�ضان عمر يف الدقائق (، 21
 77 ، 54على الرتتيب )  ،لي�ساهم هذا
الفوز يف ارتقاء مركز الفريق اىل الو�صافة
حتى �إ�شعار �أخر.

�إحت�ضنت العا�صمة يف الفرتة من الثامن
وحتى ال�ساد�س ع�رش من مار�س احلايل
وفود الدول االفريقية  ،للم�شاركة يف
�إجتماعات اجلمعية العمومية ملنظمة
الريا�ضة الع�سكرية بافريقيا ()OSMA
يف دورتها اخلام�سة .
و�شارك يف هذه االجتماعات �أزيد من
 54وفدا ر�سميا ً ينتمون لـ ( )22دولة
افريقية  ،تباحثوا خالل �أيام انعقاد
اجلمعية العمومية على جملة من الق�ضايا
وال�ش�ؤون اخلا�صة بالو�ضع الراهن
وامل�ستقبلي للمنظمة  ،قبل �أن يخرجوا
بقرارات وتو�صيات هامة يف مقدمتها
�إختيار رئي�س وجديد ونائبا له باال�ضافة
اىل تكوين هيئة تنفيذية من  18دولة من
بينها ارتريا.
االجتماعات التي ظلت جتري بني �أروقة
فندق ا�سمرا باال�س  ،تراوحت بني جل�سات
مفتوحة مب�شاركة االعالميني  ،و�أخرى
حل�سات مغلقة وم�ؤمتر �صحفي للرد
على اال�سئلة واال�ستف�سارات املطروحة ،
قبل �أن يتم �إف�ساح املجال �أمام مباحثات
�أجراها قادة املنظمة االفريقية مع كبار
امل�س�ؤولني يف الدولة على ر�أ�سهم فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي  ،وت�سجيل زيارة
�سياحية الطراف العا�صمة قبل �أن تغادر
الوفود تدريجيا ً �أر�ض الوطن بداية من
�صباح اليوم اخلمي�س.
وخالل هذه االجتماعات كانت جلريدة
ارتريا احلديثة  ،وقفات ومقابالت مع
بع�ض ر�ؤ�ساء الوفود واع�ضاء الدول
امل�شاركة يف اجلمعية العمومية.
رئي�س الوفد التون�سي  ،العميد يف البحرية /
منري عبي�ش.
عرب العميد التون�سي عن �إمتنانه
و�شكره لدولة ارتريا حل�سن اال�ست�ضافة
واال�ستقبال للوفود امل�شاركة يف اجلمعية
العمومية ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية
بافريقيا  ،والفر�صة التي �أتاحتها للقيام
بهذا االجتماع .
وو�صف امل�س�ؤول التون�سي اجتماعات
اجلمعية العمومية ب�أنها كانت ناجحة بدرجة
كبرية و�صلت اىل ن�سبة  ، 98%حيث كان
هناك توافق تام وجدي بني دول االع�ضاء
�ساد على مدار انعقاد االجتماعات.
و�رصح العميد /منري عبي�ش عن متنياته
ب�أن ت�ساهم الريا�ضة الع�سكرية يف تنمية
وتطوير الريا�ضة االرترية وتقوية ح�ضورها
يف املحافل الريا�ضية العاملية واالوملبية
وبلوغ اعلى امل�ستويات  ،وهي التي تزخر
ب�إجنازات هائلة على حد و�صفه.

من اليمني اىل الي�سار  :العقيد /خالد حممود ،العميد/قور�ش عمر  ،العميد/
منري عبي�ش والعقيد /عبدالرحمن �شلبي

العميد قوري�ش عمر /رئي�س الوفد اجلزائري
�أبدى العميد قوري�ش عمري رئي�س
الوفد اجلزائري � ،شكره البالغ على
اال�ستقبال والت�سهيالت التي قدمتها
ال�سلطات املدنية والع�سكرية الجناح
االجتماع اخلام�س للجمعية العمومية منظمة
الريا�ضة الع�سكرية االفريقية بداية من
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي .
وعن تقييمه مل�ستوى املداوالت
والنقا�شات � ،أ�شار رئي�س الوفد عن ر�ضاه
التام بخ�صو�ص النتائج والقرارات التي
خرجت به االجتماعات  ،وبالذات التوافق
الكبري الذي كان بني جميع االع�ضاء يف ح�سم
وحتديد القرارات الهامة  ،وهو ما�شكل
دافعا قويا اىل اجناح هذه االجتماعات.
العقيد /عبدالرحمن �شلبي ..م�ساعد رئي�س
الوفد التون�سي
بدروه �أ�شار العقيد عبدالرحمن �شلبي
ب�أن االجتماعات هي فر�صة يف فرتة اربع
�سنوات لتدار�س الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك يف جمال الريا�ضة  ،وهو ماميكن
الرفع من م�ستوى كل دولة على حدا
وبالتن�سيق جهود خمتلف الدول للم�شاركة
يف اال�ستحقاقات الدولية.
وعن مقارناته بني جناحات االجتماع
اخلام�س للجمعية العمومية الذي جرى
م�ؤخرا بالعا�صمة ا�سمرا  ،واجتماع اجلمعية
العمومية الرابع الذي احت�ضنته مدينة
حمامات التون�سية  ،يقول امل�س�ؤول
التون�سي ب�أن الفرق جغرافيا ً بحت.
وي�شري ب�أن ارتريا ارتقت بالنواحي
التنظيمية الجتماعات اجلمعية العمومية
اىل م�ستوى عايل ورائع  ،واالجتماعات
و�صلت اىل الهدف املن�شود.

روما و�شالكه يف مهمة �شاقة

مان�ش�سرت يونايتد يتطلع حل�سم ت�أهله بالدوري االوروبي

يتطلع �شالكه الأملاين لو�ضع حد
لنتائجه املتعرثة �أمام م�ضيفه بورو�سيا
مون�شنجالدباخ ،وذلك حينما يلتقي معه
يف �إياب دور  16لبطولة الدوري الأوروبي
لكرة القدم (يوروبا ليج) اليوم اخلمي�س.
وت�ستقطب مباراة مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي و�ضيفه رو�ستوف الرو�سي
�أنظار العديد من حمبي الكرة يف القارة
العجوز ،وذلك عقب انتهاء مباراة الذهاب
التي جرت برو�سيا بالتعادل 1 / 1
الأ�سبوع املا�ضي.
وتبدو حظوظ يونايتد هي الأوفر حلجز
بطاقة الت�أهل لدور الثمانية ،حيث يكفيه
التعادل ال�سلبي ملوا�صلة م�سريته يف
امل�سابقة.
ويعود املهاجم ال�سويدي املخ�رضم زالتان
�إبراهيموفيت�ش �إىل �صفوف يونايتد
جمددا ،عقب غيابه عن لقاء الفريق

�أمام ت�شيل�سي ب�سبب الإيقاف املحلي،
كما تعزز خط دفاع الفريق �أي�ضا بعودة
املدافع الإيفواري �إيريك بايلي ،الذي مل
ي�شارك يف مباراة الذهاب �أمام رو�ستوف
بداعي الإيقاف.
ومازال الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب
يونايتد ينتظر جاهزية جنميه واين روين
و�أنطوين مار�سيال من الناحية البدنية،
عقب غيابهما عن مواجهة ت�شيل�سي ،لكنه
ال يبحث عن التعاطف.
ويخ�شى روما الإيطايل خطر اخلروج من
البطولة ،حيث ي�سعى لتعوي�ض خ�سارته
خارج ملعبه � 4 / 2أمام ليون يف لقاء
الذهاب ،وذلك عندما ي�ست�ضيف مناف�سه
الفرن�سي.
وانتزع فريق العا�صمة الإيطالية فوزا
هاما  0 / 3على م�ضيفه بالريمو لي�ستعيد
بع�ضا من ثقته املفقودة عقب هزميته

العقيد /خالد حممود نائب رئي�س الوفد
امل�صري
�أ�شاد العقيد /خالد حممود بالتنظيم
الرائع لالجتماعات مقدما �شكره احلافل
للجهات املنظمة للحدث.
وقال العقيد /خالد ب�أنه معجب
باال�ستقبال الكبري لل�شعب االرتري الذي
و�صفه بامل�ضياف والطيب  ،م�ؤكدا عن امله
ب�أن توا�صل ارتريا م�ساهماتها وم�شاركاتها
يف كافة البطوالت واالجتماعات التي تخ�ص
منظمة الريا�ضة الع�سكرية االفريقية يف
امل�ستقبل.
وا�ضاف ان االجتماعات كلها �شهدت
توافق كبري وغري م�سبوق على كافة
القرارات التي �صدرت عنها  ،وهو ماي�شري
اىل م�ستقبل م�رشق وزاهي �أمام املنظمة .
العقيد  /حممد زين حممد االمني رئي�س
الوفد املوريتاين
"يف وئام وان�سجام وتوافق يف الر�ؤى
�أختتمت االجتماعات اخلام�سة للجمعية
العمومية " ،يقول رئي�س الوفد املوريتاين
 ،العقيد /حممد زين حممد االمني.
ليوا�صل م�رصحا ب�أن �إثبات على ذلك هو
الت�صويت يف انتخابات من�صب الرئا�سة
الذي كان بن�سبة  ، 100%ل�صالح الرئي�س
املنتخب  ،العقيد /كابري ديفيد.
وخالل مكوثه با�سمرا  ،ك�شف العقيد/
حممد زين ب�أنه تنقل باالقدام من مكانه
�إقامته اىل و�سط العا�صمة مل�سافة طويلة
 ،وتعرف على روعة املناخ واملنظر الذي
حتظى به مدينة ا�سمرا والهدوء واالمان
الذي تتمتع به  ،باال�ضافة اىل �شعبها
املن�ضبط  ،معربا عن �إمتنانه حل�سن
ال�ضيافة واال�ستقبال لل�ضيوف واالجانب.
يف فرن�سا ،والتي جاءت بعد خ�سارته / 1
� 2أمام نابويل يف الدوري الإيطايل ،و/ 0
 2من جاره اللدود الت�سيو يف ذهاب قبل
نهائي ك�أ�س �إيطاليا.
وي�سعى جينك البلجيكي لت�أكيد ت�أهله
للدور املقبل ،عندما ي�ست�ضيف جينت
يف مواجهة بلجيكية خال�صة ،وذلك
عقب فوزه خارج ملعبه  2 / 5يف مباراة
الذهاب.
وي�ست�ضيف اندرخلت ،املمثل الثالث
للكرة البلجيكية يف البطولة ،فريق
�أبويل نيقو�سيا القرب�صي ،حيث كانت
مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق
البلجيكي  0 / 1خارج ملعبه.
وي�أمل فريقا �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي وكرا�سنودار الرو�سي ،يف
تعوي�ض خ�سارتهما  2 / 1ذهابا ،عندما
ي�ست�ضيفان كوبنهاجن الدمناركي
و�سيلتا فيجو الأ�سباين على الرتتيب.
ويخو�ض ب�شكتا�ش الرتكي مواجهة
متوازنة �أمام �ضيفه �أوملبياكو�س
اليوناين ،وذلك عقب انتهاء مباراة
الذهاب بالتعادل  1 / 1بالعا�صمة
اليونانية �أثينا يوم اخلمي�س املا�ضي.
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الإخال�ص  ...الطريق نحو التقدم والرقي!!!

الإخال�ص :لغة اخللو من ال�شوائب ،و�إ�صطالح ًا يعني �صدق توجه القلب
وخلوه من �أية �شائبة ويزداد يف معناه ليعرب عن التفاين يف االعمال و�إتقانها
على �أح�سن وجه.
وجود هذه ال�صفة يف �أي ميدان �سبب للتقدم والنجاح  ،فهي �ضد الف�ساد
والت�سيب والت�ساهل والتكا�سل والرتاخي ،ولعل فقدان هذا ال�شعور يف عمل
الإن�سان هو ال�سبب يف تخلف العديد من املجتمعات والدول .
ولو �أمعنا النظر ملا تعي�شه الدول الناجحة يف م�ستويات عدة وخ�صو�صا
املتطورة منها جند �إن �أ�سباب تقدمها مل ينتج من مراقبة جلان برملانية او
جهات حكومية ،وال جهات نزاهة ورقابة مالية فح�سب ،بل �إن ال�سبب الأول
يف جناحهم ناجت عن الرتكيبة االجتماعية والنف�سية ل�شعوبها �ضمن �شبكة
رقابة ذاتية مرتكزة على مبد�أ الإخال�ص يف جميع امليادين ،بحيث �أ�صبحت
تلك ال�سمة لديهم مبرتبة القوانني الأ�سا�سية والقواعد الأخالقية التي ال ميكن
جتاوزها,فيما فقدت الكثري من الدول ذلك على م�ستوى وا�سع لي�صبح تفكري
�أفرادها من�صب ًا على امل�صلحة اخلا�صة.
ولأهمية الإخال�ص جند ان الأديان ال�سماوية مبجملها مل تغفل عن هذا
اجلانب بل و�ضعته يف �ضمن تعاليمها اال�سا�سية داعية اىل الإخال�ص يف كل
امليادين حتى نحقق الأهداف ال�سامية التي نتطلع اليها ,ولعلنا نحتاج يف
هذا امليدان الكبري اىل حملة وا�سعة نبتدئ بها بانف�سنا وعوائلنا وجمتمعنا
لنجعل االخال�ص �أ�سا�س ًا يف كل املجاالت.
رس كل تطور
�
وهو
إن�سانية،
ال
تقدم
ان الإخال�ص يف العمل هو ال�سبيل �إىلُّ
ي�شهده العامل ،فاالخال�ص طريق للتوفيق يف كل جانب من جوانب احلياة
والينح�رص يف جانب دون اخر ،ولذا فان االتقان يف االعمال واالخال�ص يف
امل�س�ؤوليات بعيدا عن الت�سيب والف�ساد والرتاخي يعترب عام ًال مهم ًا يف
جناح امل�شاريع وجدية النتائج وعموم الفائدة.
 كما �إن الإخال�ص يف تربية الأبناء يبني جمتمع ًا متما�سك ًا وقادر ًا علىالبقاء والتقدم والرقي ،حيث ان البناء يجب ان يكون من اخلطوط االوىل ومن
اول املهمات ،كونه ي�شكل اخلطوة اال�سا�سية لبدء طريق االلف ميل ،فايجاد
جمتمع خمل�ص يف عمله يحتم البناء الرتبوي ال�صحيح للجميع.
اما الإخال�ص يف التعليم والتع ُّلم جنده ي�سمو باملجتمعات �إىل مراتبعالية يف احل�ضارة والعلم ،وهي مرحلة تَ عقب البناء النف�سي للمجتمع
واملكملة له بالتح�صني الداخلي واخلارجي ،مما ي�ساهم يف عملية فهم وادراك
معنى طرق النجاح والتطور يف اعمار البلدان وبناء املجتمعات ،فمعنى
االخال�ص هنا هو ان يكون الهدف هو العلم والتعلم خدمة للب�رشية عرب االبداع
واخللق واالبتكار ،بعيدا عن النفع املادي املح�ض والتقليد االعمى.
الإخال�ص يف الن�صيحة وامل�شورة ي�ؤ�س�س �أر�ض ًا خ�صبة لنمو �شجرة الأخوة
والإن�سانية بني �أفراد املجتمع ويحميهم من عوامل الفرقة وال�شتات و و�ضياع
العدالة بني افراده .فاالخال�ص يف ايجاد م�رشوع وطني �شامل يحت�ضن اجلميع
ويتفانى يف خدمتهم ،والتحلي ب�سعة ال�صدر كونها
واخري ًا ,االخال�ص هو ال�سبيل لو�صول االن�سان بنجاح نحو الهدف املن�شود
والتطلع اىل �إحداث التغيري والتقدم بالتعاون مع حميطه �سواء كانوا افراد ًا او
جماعات  ،ليتخلى بذلك عن االنانية  ،ويتحرك بنقاء و�شفافية مع الآخرين
لتحقيق التغيري نحو الأف�ضل.

بلدة للبيع.. ..

�إىل الطاحمني يف �أن ي�صبحوا من
�أباطرة العقارات ..اعلموا �أن بلدة
تيلر يف والية �أوريغون الأمريكية
مطروحة للبيع وال�سعر املطلوب
حوايل  3.5مليون دوالر فقط .و�إذا
دفعت مبلغ � 350ألف دوالر �إ�ضافية
ميكنك كذلك �رشاء املدر�سة القدمية.
وقال جاريت زولر ،مالك �رشكة
الند �أند وايلداليف العقارية التي
تبيع البلدة التي تبلغ م�ساحتها نحو
 100فدان� ،إن البلدة التي تكاد تكون
غري م�أهولة ،والتي تبعد م�سافة 362
كيلومرتا جنوبي بورتالند ،كانت قد
طرحت للبيع يف بادئ الأمر خالل عام
 ،2015لكن ذلك مل يكن ي�شمل املبنى
الذي كان ي�ضم املدر�سة.
�أما العر�ض الراهن املخف�ض في�شمل

 6منازل و�شقة وعددا من املتاجر
ومبنى كان ذات يوم ي�ضم حمطة بنزين
ومتجرا .وب�إ�ضافة مبنى املدر�سة
الواقع على قطعة �أر�ض متاخمة يكون
ال�سعر الإجمايل  3.85مليون دوالر.
و�أفاد زولر يف مقابلة عرب الهاتف
�أم�س االثنني �أن نحو � 250شخ�صا
يقيمون يف املنطقة املحيطة بالبلدة.
لكن �إىل جانب الأ�رسة املالكة التي
تطرح البلدة للبيع حاليا مل يتبق
�سوى �ساكنني يف البلدة نف�سها
هما مدر�س �سابق ي�سكن قرب مبنى
املدر�سة وق�س بكني�سة البلدة .ومل
تطرح �أرا�ضيهما اخلا�صة للبيع.
و�أو�ضح �أن الأ�رسة التي متلك بلدة
تيلر الآن ا�شرتت الأرا�ضي قطعة قطعة
مع رحيل ال�سكان.

ا�صطباحة

متفرقات...

�صمتي اليعني جهلي مبا
يدورحويل ...ولكن مايدور
حويل الي�ستحق الكالم)1(...
()2جاء الرجل ي�س�أل جاره
بلهفة � :سمعت �شيئ ًا يرتطم
على الأر�ض و �أ�صوات ًا �صادرة
من منزلك  ...فماذا حدث ؟؟
ف�أجابه اجلار  :لقد تخا�صمت
مع زوجتي  ،ف�أم�سكت زوجتي
طاقيتي و �ألقتها على الأر�ض.
ف�س�أله الرجل  :وهل يكون
للطاقية فرقعة و�صوت �إذا
�سقطت على الأر�ض ؟؟ فقال له
 :نعم  ...فقد كان ر�أ�سي داخل
الطاقية

ً
ً
ٌمغرتب هندي … نام مديونا وا�ستيقظ مليونريا

عقب � 9سنوات من من العمل ال�شاق
بدولة االمارات العربية املتحدة ،فاز
املغرتب الهندي �رسيراج كري�شنان
مببلغ �ضخم قدره  7ماليني درهم يف
�سحب م�سابقة تذكرة �أبوظبي الكربى”
Abu Dhabi Big Ticket Draw
“التي �أُعلنت نتيجتها يف �أبوظبي.
وقال كري�شنان ( 33عام ًا) ،الذي
يعمل من�سق �شحن “لقد �أ�صبت
بال�صدمة عندما جاءين ات�صال هاتفي
من منظمي امل�سابقة ،وما زلت ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صدق ذلك”.
و�أ�ضاف “�أنا اقتنعت الآن �أن رقم
احلظ بالن�سبة يل هو  ،44698″يف
�إ�شارة �إىل رقم تذكرته.
وعلى الرغم من �أن كر�شينان،
الذي يعمل يف دولة الإمارات العربية
املتحدة منذ � 9سنوات ،من امل�شرتين
ب�شكل دائم للتذكرة الكربى �إال �أنه مل
يفز بها من قبل.
و�أو�ضح ،وهو الذي يتقا�ضى راتب ًا
�شهري ًا قدره � 6آالف درهم� ،أنه عندما
ا�شرتى التذكرة هذه املرة قرر �أن تكون
�آخر حماولة بالن�سبة له ،ولكن بعد
فوزه بها �أكد �أنها لن تكون الأخرية.
وذكر كري�شنان �أن �أول �شيء يريد
فعله باملبلغ الذي فاز به هو �سداد
القرو�ض امل�ستحقة على منزله يف
الهند.
و�أكد كري�شنان وزوجته ،التي تعمل
م�ساعد �إداري يف �رشكة خا�صة� ،أنهما
يريدان اال�ستمرار يف العمل يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،م�ضيفان
“ملاذا نغادر هذا البلد الذي حالفنا
فيه احلظ؟”.

مدر�سة ال تقبل طالبات �أقل من ً 60
عاما  ..و�ضد االختالط
لي�ست �آجيبايت�شي �شاال مدر�سة
باملفهوم التقليدي يف الهند .فطالبات
"مدر�سة اجلدات" التي تقع يف قرية
فاجنني هن ن�ساء كبريات يف ال�سن
يح�صلن على فر�صة لتعلم القراءة.
وقالت كامال ك�شافتوباجني (60
عاما) لرويرتز بينما كانت تغ�سل
املالب�س �أمام منزلها يف القرية التي
تبعد  120كيلومرتا �رشقي مومباي "�أحب الذهاب للمدر�سة".
وقال خرباء وباحثون يف جمال التعليم �إن مواقف من الن�ساء عفا عليها الزمن مثل
تف�ضيل الأطفال الذكور وزواج الأطفال من الأ�سباب الرئي�سية النخفا�ض ن�سبة التعليم
بني الإناث
وت�سري الطالبات يف زيهن املدر�سي املوحد وهو عبارة عن �ساري وردي اللون بعد
ظهر كل يوم عرب طرق ترابية بالقرية حتى يذهنب حل�ضور درو�سهن.
وقالت دروبادا باندوراجنكيدار ( 70عاما) "�أنتهي �أوال من عملي املنزيل ثم �أذهب �إىل
املدر�سة .من اجليد �أن لدينا مثل هذا الأمر يف قريتنا" فيما تدر�س حفيدتها البالغة
من العمر ثماين �سنوات يف املدر�سة االبتدائية احلكومية بالقرية.
وت�ستخدم املدر�سة و�سائل تعليمية م�ساعدة مثل كتابة احلروف الأبجدية على قراميد
حتى يت�سنى ل�ضعيفات الب�رص قراءتها.
وقالت �شيتال براكا�ش موري وهي معلمة يف املدر�سة تبلغ من العمر  30عاما �إنها
تن�شد ح�صول كل الن�سوة يف القرى الأخرى على فر�صة مماثلة للتعليم.
و�أ�ضافت "تدر�س كل املعلمات الأخريات للأطفال� .أنا الوحيدة التي �أتيحت يل
فر�صة التدري�س للكبريات يف ال�سن� .إنها فر�صة رائعة و�أنا �سعيدة للتدري�س لهن".

برجك اليوم!..
برج احلمل
برهن للجميع �أنك متلك الكفاءة واخلربة الالزمة
وانطلق يف ا�ستثماراتك ب�شجاعة� .أنظر �إىل الأو�ضاع
من حولك بطريقة �إيجابية لت�شعر بالطم�أنينة.
برج الثور
اعمل بجهد للو�صول بعملك �إىل امل�ستوى املطلوب و�أثبت قدرتك �أمام الزمالء واعمل ب�شتى الطرق
ً
ق�سطا من الراحة كلما �سنحت
لإ�سعاده ،فهو ينتظر ذلك منك  .انتبه �أكرث اىل و�ضعك ال�صحي وخذ
الظروف.
برج اجلوزاء
واجه ال�صعوبات وامل�شاكل بجر�أة لأن الهروب يفاقم الأمور ويزيدها �سوء ًا  .تنازل عن بع�ض
مواقفك للحفاظ على عالقتك وحتقيق التناغم بينكما .يراقب �أحد الأ�شخا�ص ت�صرفاتك ويحاول
ت�شويه �سمعتك �أمام الآخرين.
برج ال�سرطان
َّ
حتل بال�صرب ،حتتاج الأمور �إىل بع�ض الوقت لتتبلور وت�أخذ م�سارها ال�صحيح .يحاول �شخ�ص من
اجلن�س الآخر التقرب منك والتعبري عن �إعجابه بك .مت�ضي فرتة ممتعة مع الأ�صدقاء تن�سى فيها
امل�شاغل العائلية العالقة.
برج الأ�سد
لديك الفر�صة للتقدم يف عملك �أو حتى احل�صول على ترقية �أو مكاف�أة مادية .تفتح �صفحات
قدمية مع احلبيب ما يدفعه �إىل التفوه بكالم قا�سي غري مق�صود .ت�شعر بالكثري من احلزن والك�آبة،
ً
�صديقا يوا�سيك يف حمنتك.
لكن جتد
برج العذراء
انتبه �إىل م�صروفك وطريقة �إ�سرافك للمال فو�ضعك املايل يف خطر .يحاول �أحد الأ�شخا�ص
ً
مت�شائما.
�إحداث فتنة بينك ولكنه يف�شل .ا�ستمع �إىل حد�سك وابتعد عن لأفكار ال�سود التي جتعلك
برج امليزان
تعمل بجهد لتتمكن من ت�سديد ديونك وتعوي�ض اخل�سائر التي تعر�ضت لها .ال تدع العائلة تتدخل
ً
ق�سطا من الراحة حتى ال تع ّر�ض �صحتك مل�ضاعفات �سلبية.
يف لأنها �ستزيد الأمور �سوء ًا بينكما .خذ
برج العقرب
ا�ستعمل ذكاءك واعمل بجهد للتعوي�ض عن اخل�سائر التي واجهتها �أخري ًا .الفرتة وامنحه حبك
وتعاطفك .تتمتع هذه الفرتة مبعنويات عالية وتفا�ؤل ال مثيل له وتعي�ش � ً
أوقاتا �سعيدة.
برج القو�س
ال ميكنك احل�صول على �أي نتيجة �إيجابية �إذا تابعت االتكال على الآخرين .ابتعد عن العناد
وا�ستمع �إىل ما يقوله فقد يكون على �صواب� .إحذر من االنفعال وال تتفوه بكالم قا�سي قد يجرح
املحيطني بك.
برج اجلدي
حت�سن يف �أ�سلوب عملك يدفع �أعمالك التجارية �إىل االزدهار والنجاح .ير�ضيك و�ضعك العاطفي
ّ
وال تريد �أن تغيرّ �أي �شيء يف عالقتك .ابتعد عن التعايل والغرور لأنك تزعج �أ�صدقاءك واملقربني
منك.
برج الدلو
تعي�ش فرتة عادية ،فلي�س هناك �أي مفاج�آت �أو �صعوبات تلوح يف الأفق .املحيطني بك ّ
وتركز على
�إر�ضائه .اقتنع مبا لديك كي ال تبقى متوتر ًا من دون �سبب وانظر �إىل الأمور ب�إيجابية.
برج احلوت
عمال جديد ًا �أو تتلقى فر�صة عمل ذهبية تكون بادرة خري عليك .املا�ضي التي �سببت لك � ً
تبد�أ ً
آالما
ّ
مربحة .يع ّر�ضك الطموح املبالغ فيه ل�صدمة قا�سية ،تذكر �أن القناعة كنز ال يفنى.
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