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مبنا�سبة عيد الف�صح نيافة الأنبا لوقا�س يو�صي باعانة املحتاجني واملر�ضى �سمري ر�ؤ�سوم :العمل جار لتح�سني الأداء الأكادميي للطالب
�أو�ضح وزير التعليم ال�سيد � /سمري
ر�ؤ�سوم يف االجتماع الذي عقده يف
مندفرا ب�أن العمل جار باهتمام كبري
لتح�سني الأداء الأكادميي للطالب على
م�ستوى البالد.
�أو�ضح ذلك لدى لقائه يومي الثاين
ع�رش والثالث ع�رش  ،العاملني يف
خمتلف الفروع النا�شطة يف الإقليم
اجلنوبي و�أن اجلهود تبذل ل�سد
النواق�ص والثغرات التي تواجه
العملية التعليمية تدريجيا وتقوية
الكفاءة التعليمية للطالب يف جميع
املراحل.

قدم رئي�س جمل�س �أ�ساقفة الكني�سة االورثوذك�سية الأرترية نيافة الأنبا لوقا�س
كلمة القدا�س مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد.
و عرب نيافة الأنبا لوقا�س يف ر�سالته عن متنياته الطيبة لل�شعب الأرتري يف
الداخل واخلارج و�أع�ضاء قوات الدفاع البوا�سل واملر�ضى  ،و�أن يكون عيد الفرح
وال�رسور والوحدة والوئام وعيد �سالم وحمبة.
كما �أو�صى نيافة الأنباء لوقا�س مب�ؤازرة املت�رضرين و�إعانة املحتاجني
وم�ساعدة اليتامى ،وعيادة املر�ضى واالحتفال معهم �سويا بهذه املنا�سبة
اجلليلة.
ويف �سياق مت�صل توجه الأ�ساقفة وبطاركة الأديرية وعدد من امل�ؤمنني اىل
القد�س ال�رشيف.
وقد �أو�ضح مكتب البطريارك ب�أن امل�ؤمنني خالل زيارتهم للقد�س �سوف يزورون
الأماكن املقد�سة املختلفة هناك .

كما �أكد م�س�ؤول التعليم يف الإقليم
اجلنوبي الأ�ستاذ هبتزقي كداين
�أهمية امل�شاركة واملبادرات الن�شطة
للمعلمني وامل�رشفني الرتبويني يف
املهام اجلارية ،م�شريا �إىل �أن جناح
% 83من حوايل � 200ألف طالب يف
جميع املراحل يف امتحانات الفرتة
الأوىل يعك�س هذا االهتمام.
باالهتمام
وطالب املجتمعون
باملدار�س التي ت�شهد نق�صا يف املباين
واملعدات والدفع باملكتبات الرقمية
يف املدار�س وتقوية العالقة مع �أولياء
الأمور لرفع اهتمام الطالب وتعزيز

م�ساهمة املجتمع يف التعليم.
وقال املدير العام لق�سم اخلدمات
االجتماعية يف الإقليم اجلنوبي ال�سيد/
فرانكو كوبابا يف ختام االجتماع ب�أن
العمل جار ملنح االهتمام للعمل
املن�سق بني املجتمع واالدارات مع
وزارة التعليم لتو�سيع اخلدمات
التعليمية.
يجدر بالذكرانه توجد يف الإقليم
اجلنوبي  505م�ؤ�س�سة تعليمية تقدم
اخلدمات التعليمية من ريا�ض الأطفال
وحتى املرحلة الثانوية� ،إ�ضافة اىل
كليتني.

حريق ي�سفر عن �سمنارات توعوية للطالب حول القانون
خ�سائر كبرية يف
حاكم عن�سبا ي�شيد ب�سكان قونيع ل�صيانة طريق �أعايل القا�ش

تفقد حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد /علي حممود الطريق الذي �شقه �سكان قونيع
مبديرية حقات بالنفري  ،وو�صف املبادرة بالنموذجية.
واو�ضح ال�سيد علي حممود لدى لقائه االعيان ان �شق الطريق يعك�س تاطريهم
وروح العمل لديهم  ،وا�شاد بدور املراة يف الربامج التنموية.
ودعا اعيان �ضاحية قونيع اىل موا�صلة اجلهود التنموية  ،داعني ادارة اقليم
عن�سبا لتقدمي الدعم الآيل قبل حلول مو�سم اخلريف ال�صالح االجزاء الواقعة يف
املنحدرات اجلبلية من الطريق ،وتخ�صي�ص حافالت مو�صالت على الطريق.
واو�ضح ال�سكان بان �شق الطريق �ساعد على اي�صال منتجات الب�ساتني اىل
اال�سواق ب�رسعة.واكدوا على ا�ستعدادهم لبناء ج�سور وجداريات حماية لطريق
الذي مير باالودية اذا ما وجدوا دعم اال�سمنت.
من ناحية ثانية يقوم �سكان دروقو مبد انابيب املياه مل�سافة اكرث من ثالثة
كيلومرتات حلل م�شكلة املياه.

قلعلو :لقاء بهدف تعزيزم�شاركة املر�أة يف كافة املجاالت
نظم يف مديرية قلعلو لقاء هدف �إىل تعزيز م�شاركة املواطنني يف كافة
املجاالت وخا�صة املر�أة.
و �رشحت م�س�ؤولة املر�أة يف املديرية ال�سيدة /جميلة �صالح يف اللقاء
الذي �أجرته مع الأعيان ورجال الدين ومدراء ال�ضواحي وممثلي املواطنني،
�أهم العوامل التي تت�سبب يف عرقلة م�ساهمة املر�أة وتقدمها وتطورها املتمثلة
يف التقاليد املتخلفة والعادات ال�ضارة ،م�شرية �إىل موا�صلة اجلهود املن�سقة
اجلارية لدرء تلك العادات والتقاليد املتخلفة.
و دعت الآباء والأعيان �إىل �رضورة لعب الدور املناط بهم لت�أكيد م�شاركة
املر�أة يف مائدة التعليم حتى املراحل الدرا�سية العالية بخطى ثابتة.
بدورهم ذكر املجتمعون ب�أن عمليات التوعية اجلارية �أحدثت تطورا ملحوظا
يف رفع فهم املجتمع يف هذا اجلانب ،م�ؤكدين �إر�سال �أبنائهم دون متييز �إىل
مائدة التعليم.

اندلع حريق يف الرابع ع�رش من
�أبريل يف قرية عدي امني ب�ضاحية
قرنفيت مبديرية �أعايل القا�ش  ،وقد
�أ�سفر عن �أ�رضار بليغة يف املنازل
واملا�شية.
وقد �أفاد مرا�سل وكالة الأنباء نقال
عن املدير التنفيذي الدارة مديرية
�شامبقو ال�سيد /قربمدهن كداين ب�أن
احلريق اندلع يف ال�ساعة العا�رشة من
�رشارة نار مل يتم �إطفا�ؤها  ،وت�سبب
يف تدمري �أكرث من  230منزال ومتجرا
بكامل ممتلكاتها لت�صبح � 139أ�رسة
دون م�أوى.
كما نفق  103ر�أ�سا من الأغنام
واملاعز و 12من احلمري و 434من
الدجاج واحرتق  2019كنتاال من
الذرة.
كما �أ�شار �إىل �أن الرياح القوية
وق�صب العلف يف املنازل �ساعدا يف
انت�شار احلريق ،مقدرا الدمار يف
املمتلكات بحوايل �سبعة مليون نقفة.
وقد ذكر مدير �ضاحية قرنفيت ال�سيد
�/شي�شاي هيلي ب�أن احلريق الذي
�شهدته قرية عدي امني يعترب الأول من
نوعه من حيث احلجم والدمار الذي
�أحلقه ،م�شيدا مب�ساهمة �أع�ضاء قوات
الدفاع وفريق �أطفاء اجلرائق.
وقال م�س�ؤول التحقيقات اجلنائية
يف مركز �رشطة تكمبيا ب�أن احلريق
لي�س له اي ارتباط بجرمية  ،داعيا
املواطنني �إىل توخي احلذر من حوادث
مماثلة.

عقدت �سمنارات يف كل من �سقنيتي
وافعبت للطالب حول مكافحة اجلرائم
واملخالفات القانونية.
و مت التو�ضيح يف ال�سمنارين
املنظمني لطالب املرحلة الثانوية
�أنواع اجلرائم واحلوادث املرورية
وم�ستويات املخالفات.
وقد قدم كل من قائد مركز �رشطة

�سقنيتي النقيب ظقاي هيلي وم�س�ؤول
مكافحة اجلرمية يف �أفعبت ال�سيد /
تاد�سي حدرا تو�ضيحا حول القانون
ودور املجتمع يف مكافحة اجلرمية
 ،داعيان الطالب �إىل التحلي بقيم
املجتمع ال�سمحة وتعزيز التعاون
مع ال�رشطة لك�شف اجلناة

�إ�ست�شهاد املنا�ضلة حمرت �إيوب
ا�ست�شهدت املنا�ضلة /حمرت �إيوب
تخلو يف الثالث ع�رش من �أبريل اجلاري
جراء مر�ض �أمل بها عن عمر ناهز ال 65
عاما.
كانت الفقيدة تعمل بوزارة التعليم
مديرا عاما ملتابعة مفو�ضة اليوني�سكو
.
�إلتحقت املنا�ضلة حمرت �إيوب
ب�صفوف اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا يف العام  ، 1978وعملت يف
مرحلة الن�ضال معلمة لتن�شئة ال�شباب
حاملي راية الوطن وتطوير املنهج
التعليمي ،وبعد اال�ستقالل عملت يف
برنامج تعليم الكبار و�إعداد موجهات
ومرا�شد باللغة االجنليزية ،وع�ضوا
ملفو�ضية الد�ستور وحماية حقوق املر�أة والطفل ،وكذلك تنمية القدرات
الب�رشية وتطوير امل�شاريع يف وزارة التعليم.
وقد وجدت الفقيدة فر�صة ملوا�صلة تعليمها بعد اال�ستقالل لرتتقي من
الدبلوم الذي ح�صلت عليه من جامعة �أدي�س �أبابا يف العام � 1972إىل درجة
املاج�ستري من جامعة برمينغهام الربيطانية  ،و�ساهمت بدور كبري يف
تطوير املناهج الوطنية.
هذا وقد ووري جثمانها يف الرثى ع�رص ال�سبت املا�ضي اخلام�س ع�رش من
�أبريل اجلاري مبقربة ال�شهداء ب�أ�سمرا.
وبهذا تعرب وزارة التعليم عن بالغ حزنها لوفاة املنا�ضلة حمرت �إيوب
وتقدم تعازيها لأ�رستها و�أحبائها و�أ�صدقائها.
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 190مليار فرنك �إفريقي حجم �إيرادات اردوغان يعلن فوزه يف حمافظ “البنك املركزي لدول غرب �أفريقيا”:
بوركينا فا�سو التعدينية ل�سنة  2016اال�ستفتاء «التاريخي» “للفرنك الأفريقي م�ستقبل زاهر”

�أعلنت وزارة االقت�صاد البوركينية
يف بيان لها �أن �إيرادات اال�ستغالل
التعديني بلغت 9ر 189مليار فرنك
�إفريقي �سنة � ، 2016أي بزيادة
قدرها 8ر 12يف املائة ،باملقارنة مع
.2015
وذكرت الوزارة �أن تقارير مبادرة
�شفافية ال�صناعات التعدينية تك�شف
ب�أن الدولة جتني كل �سنة �إيرادات
هامة يف �إطار اال�ستغالل التعديني.

الوزارة
و�أكدت
�أنه بالنظر �إىل حجم
الإنتاج ،من امل�ؤكد
�أن م�ستقبل بوركينا
فا�سو يكمن يف قطاع
التعدين ،معربة عن
�أملها يف انتقال البالد
من و�ضع بلد حقق
"تقدما �إيجابيا" �إىل
و�ضع بلد "مطابق"
ملعايري مبادرة �شفافية ال�صناعات
التعدينية.
وبد�أ خرباء املبادرة منذ الأول من
�أبريل  2017تقييم جهود بوركينا فا�سو
يف جمال �شفافية قطاع ال�صناعات
التعدينية.
وكان اخلرباء قد الحظوا يف 2011
�أن بوركينا فا�سو حققت تقدما كبريا،
لكن دون بلوغ م�ستوى مطابقة معايري
مبادرة �شفافية ال�صناعات التعدينية.

روحاين� :إيران ال حتتاج �إذنا لبناء قدراتها ال�صاروخية

قال الرئي�س ح�سن
روحاين �إن �إيران لن
تطلب "�إذنا من �أحد" لبناء
ال�صاروخية،
قدراتها
فيما بدا �أنه رد متحد
جلهود الواليات املتحدة
لكبح اجلي�ش الإيراين.
وقال روحاين يف كلمة
�ألقاها ال�سبت املا�ضي
�أثناء ا�ستعرا�ضه عتادا
ع�سكريا حملي ال�صنع
ونقلها التلفزيون الر�سمي" ،تعزيز
قدرات القوات امل�سلحة الإيرانية
يهدف فقط للدفاع عن البالد ولن
نطلب �إذنا من �أحد لبناء القوات
امل�سلحة وال�صواريخ والطائرات".
و�أ�ضاف �أن �إيران مل تكن لديها
قط "�أهداف عدائية لكن ال�سالم لي�س
طريقا �أحادي اجلانب و�إذا قررنا �أن
نكون �سلميني فرمبا الطرف الآخر
لن يكون كذلك .ولذلك هناك حاجة
لتوخي احلذر".
ومع ا�ستعداده خلو�ض االنتخابات
املقررة يف مايو املقبل على �أمل الفوز
بوالية ثانية مدتها �أربع �سنوات ،يجد
روحاين نف�سه م�ضطرا للدفاع عن �سجله
�أمام معار�ضني يقولون �إنه �سعى �أكرث
من الالزم ال�سرت�ضاء الغرب بعد �أن

وافق على احلد من الربنامج النووي
الإيراين مقابل رفع العقوبات.
وانتقد الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب االتفاق النووي ،وقال خالل
حملته االنتخابية �إنه �سيوقف
الربنامج ال�صاروخي الإيراين .وبعد
اختبار �إيران �صاروخا بالي�ستيا
جديدا يف يناير املا�ضي كتب ترمب
يف ح�سابه على تويرت �إن طهران
"تلعب بالنار".
و� ّأجل جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
م�رشوع قانون لفر�ض عقوبات جديدة
على �إيران ب�سبب �إطالقها �صواريخ
بالي�ستية و�أن�شطة �أخرى غري نووية
ب�سبب خماوف ب�ش�أن االنتخابات
الرئا�سية .وتقول �إيران �إن اختبارات
ال�صواريخ التي جتريها ال �صلة لها
باالتفاق النووي.

نائب الرئي�س الأمريكي يزور املنطقة
املنزوعة ال�سالح بني الكوريتني
و�صل نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بين�س ام�س الإثنني �إىل مدخل
املنطقة املنزوعة ال�سالح الفا�صلة
بني الكوريتني ،ح�سبما �أفاد مرا�سل
فران�س بر�س ،بعد �ساعات على ف�شل
جتربة �صاروخية جديدة لكوريا
ال�شمالية.
وو�صل بن�س على منت مروحية
�إىل مع�سكر بونيفا�س ،وهو مركز
تابع للأمم املتحدة بقيادة الواليات
املتحدة يقع على بعد ب�ضع مئات
من االمتار جنوب املنطقة املنزوعة
ال�سالح .ومن هناكُ ،يفرت�ض �أن ينتقل
�إىل قرية بامنوجنوم احلدودية حيث
مت توقيع اتفاق وقف �إطالق النار
عند انتهاء احلرب .1950-1953
وانتقد نائب الرئي�س االمريكي ب�شدة
اول ام�س االحد التجربة ال�صاروخية
الفا�شلة لكوريا ال�شمالية واعتربها
"ا�ستفزازا" م�ؤكدا لكوريا اجلنوبية
دعم وا�شنطن الكامل يف مواجهة

تهديدات جارتها.
وجرت التجربة �صباح الأحد قبل
�ساعات من و�صول بن�س اىل كوريا
اجلنوبية لبحث �سبل �ضبط برامج
الت�سلح ال�شمالية و�سط خماوف
متزايدة من تخطيطها لتجربة نووية
اخرى.
واكد م�ست�شار االمن القومي
االمريكي اجلرنال هربرت ماكما�سرت
االحد وجود اجماع عاملي ي�شمل
ال�صني على ان "ال�سلوك اخلطري"
لكوريا ال�شمالية "ال ميكن ان
ي�ستمر" ،م�ؤكدا تعاون القادة
ال�صينيني مع بالده ب�شكل وثيق حلل
�أزمة بيونغ يانغ.
وقال ماكما�سرت �إن الواليات
املتحدة وحلفاءها يدر�سون كل
اخليارات "غري اخليار الع�سكري"،
رغم �أن ادارة الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب حر�صت على �أن ال
ت�ستبعد هذا اخليار.

اعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب
اردوغان اول ام�س االحد فوزه يف
اال�ستفتاء على تعزيز �سلطاته بعد
اعالن نتائج غري نهائية اظهرت
تقدما غري كبري ،لكن املعار�ضة
نددت بعمليات تزوير واكدت انها
�ستطعن بالنتيجة.
وكان اردوغان ي�سعى اىل فوز كبري،
لكن النتائج التي ن�رشتها وكالة
انباء االنا�ضول احلكومية اظهرت
تقدم م�ؤيدي تعزيز �سلطات الرئي�س
بن�سبة  % 51,35من اال�صوات بعد
فرز  % 99من مكاتب االقرتاع.
ويف وقت الحق� ،أعلن رئي�س اللجنة
االنتخابية الرتكية �سعدي غوفن يف
م�ؤمتر �صحايف ان مع�سكر الـ"نعم"
يتقدم على مع�سكر الـ"ال" بفارق نحو
 1,25مليون �صوت وال يزال يتوجب
فرز  600الف �صوت فقط ،م�ضيفا ان
النتيجة النهائية �ستعلن "خالل 11
او  12يوما".
ويف خطاب متفلز ،حتدث اردوغان
عن "قرار تاريخي" اتخذه ال�شعب
الرتكي داعيا الدول وامل�ؤ�س�سات
االجنبية اىل "احرتام" النتيجة.
وبعيد ذلك ،تطرق اىل امكان
اجراء ا�ستفتاء اخر حول اعادة العمل
بعقوبة االعدام ،يف خطوة قد تنهي
عملية ان�ضمام انقرة اىل االحتاد
االوروبي.
وقبيل مداخلة اردوغان ،اعلن
رئي�س الوزراء بن علي يلديرمي
بدوره فوز الـ"نعم" يف اال�ستفتاء يف
كلمة من مقر حزب العدالة والتنمية
احلاكم يف انقرة.
لكن اكرب حزبني معار�ضني ،حزب
ال�شعب اجلمهوري وحزب ال�شعوب
الدميوقراطي ،نددا بـ"تالعب" تخلل
اال�ستفتاء واعلنا انهما �سيطعنان
بنتيجته ،وخ�صو�صا يف �ضوء قرار
اعلنه املجل�س االنتخابي الرتكي
االعلى يف اللحظة االخرية جلهة
احت�ساب بطاقات الت�صويت التي ال
حتمل اخلتم الر�سمي ملكتب االقرتاع
املعني .و�أعلن رئي�س حزب ال�شعب
اجلمهوري كمال كيليت�ش دار اوغلو
�أن تغيري القواعد االنتخابية يف
اللحظة الأخرية من �شانه الت�أثري
يف �رشعية اال�ستفتاء الذي فاز فيه
الرئي�س الرتكي.

قال حمافظ البنك املركزي
لدول افربقبا الغربية
تييموكو
()BCEAO
ميلييت كوين ،اجلمعة� ,إن
“للفرنك الأفريقي م�ستقبل
زاهر �سي�سمح لالقت�صادات
بالتقدم” ,وذلك يف كلمته
مبنا�سبة اختتام االجتماع
الـ 15لوزراء مالية الدول
العاملة بالفرنك الأفريقي
(.)FRANC CFA
“يف منطقة الفرنك ،التعاون
هو املفتاح ”,يقول وزير املالية
ال�سنغايل “مامادو باه” يف نهاية
االجتماع� .إ�ضافة �إىل ثناء نظريه
الإيفواري لهذه العملة امل�شرتكة.
وبح�سب �ضيف االجتماع ,املحافظ
للبنك املركزي لدول غرب �أفريقيا,
تييموكو ميمييت كوين“ ،لدينا �أحد
�أف�ضل املعدالت يف العامل ،لدينا
عملة جيدة ،ينبغي �أن ن�سعد بذلك”.
مقرتحا �أن يتم تركيز االت�صال
حول العملة امل�شرتكة للدول الـ15
الأفريقية ،وم�ؤكدا �أن الفرنك “له

غوربات�شوف :العامل ي�شهد جميع م�ؤ�شرات احلرب الباردة
قال ميخائيل غوربات�شوف� ،آخر
زعيم لالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق �إن
العامل ي�شهد جميع م�ؤ�رشات احلرب
الباردة ،حمذرا من �رصاع جديد بني
القوى العظمى بالعامل.
و�أ�ضاف غوربات�شوف -الذي تر�أ�س
تلك القوة العظمى ال�سابقة من 1988
حتى تفككها يف دي�سمرب � 1991-أن
الأمور يف بع�ض املناطق ت�سري على
قدم و�ساق ،وتن�رش القوات امل�سلحة
يف مناطق خمتلفة من �أوروبا م�سلحة
ب�أ�سلحة ثقيلة ودبابات ومدرعات ،يف
�إ�شارة �إىل ن�رش حلف �شمال الأطل�سي
قوات وبطاريات �صواريخ يف دول
�أوروبا ال�رشقية لتطويق رو�سيا.
ويف الفرتة بني  1945و،1991
دخلت القوى الغربية -بقيادة
�أمريكية -واالحتاد ال�سوفياتي
ودول الكتلة ال�رشقية من ناحية
�أخرى �رصاعا �أيديولوجيا و�سيا�سيا
واقت�صاديا و�سباق ت�سلح ،دون �أن
ينزلقوا �إىل �رصاع مبا�رش بينهم ،لكن

فنزويال :تظاهرات جديدة مرتقبة غدا
دعا معار�ضون للرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو وم� ّؤيدون له� ،إىل
تنظيم تظاهرات جديدة الأربعاء،
وذلك بعد �أ�سبوعني �شهدا ا�شتباكات
بني ال�رشطة ومتظاهرين قُ تل فيها
خم�سة �أ�شخا�ص و�ألقي القب�ض على
� 117آخرين.
الوحدة
"طاولة
وكررت
ّ
الدميوقراطية" ،التحالف الوا�سع
الذي ي�ضم معار�ضي مادورو� ،أنّ ها

م�ستقبل زاهر �سي�سمح لالقت�صادات
بالتقدم.
و�أ�ضاف كوين“ ،امل�ستقبل مرهون
بالتعاون و االن�ضباط ”,و مع اقتناع
حمافظ بنك دول �إفريقيا الو�سطى
( ,)BEACماهامات تويل ,مبا ذهب
�إليه كوين� ,إال �أنه يعرتف ب�أن هناك
“الكثري من املنتقدين”.
الدول الـ 15امل�شكلة ملنطقة
الفرنك الأفريقي ( )FRANC CFA
هي دول االحتاد االقت�صادي و
النقدي الغرب �إفريقي ,و املجموعة
االقت�صادية و النقدية لإفريقيا
الو�سطى وجزر القمر.

�ستنظم غدا الأربعاء "� ّأم جميع
التظاهرات".
بعد ذلك بقليل ،دعت احلكومة
م� ّؤيديها �إىل امل�شاركة يف "م�سرية
امل�سريات".
ويت�صدى مادورو جلهود املعار�ضة
ّ
التي تريد �إقالته ،بينما ت�شهد البالد
خ�صو�صا
�أزمة اقت�صادية حادة جنمت
ً
من تراجع �أ�سعار النفط التي ت�شكل
امل�صدر الأ�سا�سي ملوارد البالد.

الأمر مل يخلُ من عدد من حروب
بالوكالة ،وانتهت هذه الفرتة
بتفكك االحتاد ال�سوفياتي عام
.1991
ومنذ � ،2014ساءت العالقات
بني رو�سيا والغرب ب�شكل
كبري ،جراء �ضم الأوىل �شبه
جزيرة القرم الأوكرانية،
ودعمها املتمردين �ضد حكومة
كييف �رشقي �أوكرانيا ،ما �أدى يف
النهاية �إىل فر�ض عقوبات اقت�صادية
على مو�سكو.
كما حتدث غوربات�شوف -يف
مقابلة مع �صحيفة "بيلد" الأملانية
ن�رشت �أم�س ال�سبت -عن العالقات
بني برلني ومو�سكو ،وقال "لدي
اقتناع را�سخ ب�أن الأملان ال يريدون
�أي عداوة جديدة مع رو�سيا".
و�أكد �رضورة عدم ال�سماح بتدمري
ما مت بنا�ؤه على مدار ال�سنوات،
يف �إ�شارة �إىل العالقات اجليدة بني
البلدين والتي ت�رضرت م�ؤخرا يف
�إطار النزاع بني الغرب ورو�سيا على
خلفية الأزمة الأوكرانية.
وختم الزعيم ال�سوفياتي قوله ب�أن
القيادة الأملانية �سمحت بالتدهور
الأخري يف العالقات مع مو�سكو،
على خلفية ت�أييد امل�ست�شارة �أجنيال
مريكل فر�ض عقوبات �أوروبية على
رو�سيا خالل الفرتة املا�ضية.
وتطالب املعار�ضة ال�سلطات
بتحديد موعد النتخابات حكام
الواليات التي مت �إرجا�ؤها.
كما ت�شعر بالغ�ضب من احلد من
�صالحياتها الت�رشيعية وحرمان
�أحد كبار قادتها انريكي كابريلي�س
من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
املقبلة.
وكانت انتخابات حكّ ام الواليات
�أرجئت �إىل �أجل غري م�سمى يف
دي�سمرب املا�ضي ،بينما يفرت�ض �أن
جتري انتخابات ر�ؤ�ساء البلديات
يف وقت الحق من هذه ال�سنة ،يف
حني ت�شهد البالد حا ًال من الفو�ضى
ال�سيا�سية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الربملان الأوروبي قد ي�ستدعي لوبن ال�ستجوابها ا�شتباكات يف جنوب ال�سودان تخلف  14قتيالً

قالت نائب بارزة يف الربملان
الأوروبي ال�سبت املا�ضي �إن نواب
االحتاد الأوروبي قد ي�ستدعون
مر�شحة اليمني املتطرف للرئا�سة
الفرن�سية مارين لوبن قبل �إجراء
جولة الإعادة ملناق�شة رفع ح�صانتها
الربملانية ب�سبب مزاعم عن �إ�ساءة
ت�رصفها يف �أموال التكتل.
وطلب ق�ضاة فرن�سيون من الربملان
الأوروبي رفع احل�صانة عن زعيمة
حزب «اجلبهة الوطنية» ،وهي ع�ضو
�أي�ض ًا يف الكيان الت�رشيعي لالحتاد

الأوروبي ،لل�سماح ب�إجراء
مزيد من التحقيقات يف �ش�أن
مزاعم عن �إ�ساءة ا�ستغالل
�أموال للدفع مل�ساعدين يف
احلزب.
وقالت نائب رئي�س «جلنة
ال�ش�ؤون القانونية» الورا
فريارا� ،إن «اللجنة وافقت
على �أنه �سيتم ا�ستدعاء لوبن
جلل�سة ا�ستماع يف �أول تاريخ
ممكن يف مايو».
وقالت �إن جل�سة اال�ستماع
قد تعقد يف �أول �أ�سبوع من مايو قبل
جولة الإعادة يف انتخابات الرئا�سة
الفرن�سية التي جترى يف ال�سابع من
ذلك ال�شهر والتي تظهر ا�ستطالعات
الر�أي �أن لوبن على الأرجح �ستناف�س
فيها .وو�صفت لوبن الإجراءات
القانونية �ضدها ب�أنها تدخل
�سيا�سي.
وت�ضع ا�ستطالعات الر�أي لوبن يف
املركز الأول �أو الثاين يف اجلولة
الأوىل من الت�صويت التي جترى يف
� 23أبريل وقل�ص مناف�سوها الثالثة

الفرق بينهم مبا يكفي مبا يجعل �أي
مر�شحني من الأربعة مرجح للو�صول
�إىل جولة الإعادة.
وت�شري ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أن
لوبن لن تفوز يف جولة الإعادة على
الأرجح .وقالت فريارا" �إن لوبن
قد تقرر عدم املثول �أمام جلنة
الربملان الأوروبي".
الأوروبي
الربملان
وفر�ض
بالفعل عقوبات على لوبن لإ�ساءة
ا�ستخدام �أموال التكتل ومنذ فرباير
مت خف�ض راتبها كنائب للن�صف �إىل
حواىل ثالثة �آالف يورو ومت �سحب
خم�ص�صات �أخرى .ويهدف التحقيق
الفرن�سي �إىل معرفة ما �إذا كان يجب
فر�ض املزيد من العقوبات.
ورفع الربملان الأوروبي احل�صانة
عن لوبن يف مار�س لل�سماح لتحقيق
فرن�سي �آخر يف ن�رشها �صور ًا لأعمال
عنف نفذها تنظيم داع�ش على مواقع
التوا�صل االجتماعي وهي تهمة
ميكن �أن ت�صل عقوبتها يف القانون
الفرن�سي �إىل ال�سجن لثالث �سنوات
وغرامة ت�صل �إىل � 75ألف يورو.

با�سم
ناطق
قال
املعار�ضة يف جنوب
ال�سودان ال�سبت املا�ضي
�إن � 14شخ�ص ًا على الأقل
قتلوا يف بلدة راجا
عندما اندلع قتال بني
قوات حكومية وجماعة
متمردة رئي�سة يف �أ�سبوع
من العنف يف والية
واو املجاورة قتل 16
�شخ�ص ًا.
و�سيطر متمردون لفرتة وجيزة على
البلدة الواقعة يف �شمال غربي البالد
قرب احلدود مع ال�سودان وجمهورية
�أفريقيا الو�سطى قبل �أن ين�سحبوا �إىل
قواعد قريبة للإعداد لهجوم م�ضاد.
واملتمردون هم القوة الرئي�سة التي
تقاتل احلكومة يف حرب �أهلية يف
البلد الذي يعاين من جماعة.
وقال الناطق با�سم املعار�ضة
الم بول غابرييل الم عرب الهاتف،
�إنه «على مدى اليومني املا�ضيني
احلكومة ق�صفت مناطقنا حول راجا
و�أم�س قواتنا قررت الذهاب والإغارة

امل�صرف الإفريقي للتنمية يدعم قطاع �آداما بارو “ :غامبيا م�ستعدة للن�ضال
الطاقة يف بنني مببلغ  16مليار فرنك �إفريقي من �أجل الدميقراطية و التغيري”
امل�رصف
�سيفرج
الإفريقي للتنمية عن
92ر 19مليون وحدة
ح�سابية (حوايل 16
مليار فرنك �إفريقي)
لدعم قطاع الطاقة يف
بنني ،ح�سب ما �أفادت
به م�صادر ر�سمية يف
كوتونو اليوم الأحد.
و�سي�ساعد هذا املبلغ
برنامج الدعم امليزاين وي�ستهدف
على الأخ�ص �إجراءات دعم قطاع
الكهرباء لتمكني البالد من التوفر
فورا على طاقة �إ�ضافية بـ310
ميغاوات بينما بد�أت �أعمال هيكلية
لتعزيز القدرات الوطنية لتبلغ 335
ميغاوات بحلول .2020
و�ست�سمح ال�سل�سلة الأوىل من
�إجراءات الربنامج للحكومة ب�ضمان
ا�ستمرار التموين بالوقود لوحدات
الإنتاج امل�ؤجرة لدى منتجني
م�ستقلني لتوفري طاقة �إجمالية بـ150
ميغاوات وتقدمي �ضمانات للتمكن من
ا�سترياد  60ميغاوات �إ�ضافية لدى
منتجني م�ستقلني من نيجرييا.
�أما ال�سل�سلة الثانية من الإجراءات
فتهدف �إىل الدفع بالإ�صالحات التي
�ستح�سن من قطاع الكهرباء .وترمي
هذه الإ�صالحات �إىل تزويد �سلطة
�ضبط الكهرباء باملوارد املالية
الكافية والدائمة ومنحها �سلطة
حتديد الأ�سعار .كما ترمي �إىل
ت�شجيع احلكومة وال�رشكة البنينية
للطاقة الكهربائية على ت�سوية
االعتمادات والديون املتبادلة.
ويندرج هذا الربنامج يف �إطار
توجيهات برنامج �أعمال احلكومة
( )2016-2012الهادف على الأخ�ص
�إىل حت�سني احلكامة وترقية البنى
التحتية لدعم النمو مبا فيها البنى
التحتية للطاقة.
وبينما تواجه بنني طلبا قويا على
الطاقة الكهربائية مع تطور الأ�شطة
االقت�صادية والنمو الدميغرايف،
تراجع املعرو�ض املتوفر من
الكهرباء ،وتزايدت انقطاعات التيار

لت�رض
الكهربائي
كثريا بتطور الأن�شطة
ا ال جتما عية -
يف
االقت�صادية
البالد.
بداية
ومنذ
بني
التعاون
امل�رصف الإفريقي
للتنمية وبنني يف
ارتفعت
،1972
التزامات امل�رصف لهذا البلد �إىل
 550مليار فرنك �إفريقي ،حيث
ُوجهت �أ�سا�سا لتمويل م�شاريع يف
قطاعات النقل والزراعة واخلدمات
االجتماعية (الكهرباء واملياه
وال�رصف ال�صحي) واالت�صال واملالية
وال�صناعة وغريها.

�أكد الرئي�س الغامبي �آداما
بارو – الذي كان يف زيارة
عمل اجلمعة املا�ضي،
�إىل جمهورية الكونغو –
برازافيل� ،أمام ال�صحافة
عزمه على الن�ضال من �أجل
تر�سيخ الدميقراطية يف
بلده.
التزمنا
“لقد
بالدميقراطية ،التزمنا بالتغيري،
لي�س لدينا �إذًا �أي خيار غري ال�سعي
يف ما قررناه ”,يقول الرئي�س بارو.
وحول دوافع زيارته للكونغو ،
قال �آداما بارو� :إن “زيارتي للكونغو
وا�ضحة ؛ الرئي�س ديني�س �سا�سو
انغي�سو  ،رئي�س قدمي ولديه خربة
كبرية و�أنا رئي�س �شاب لدميقراطية

انطالق مناورات بحرية� -سعودية �-أردنية

انطلقت يف مياه اخلليج العربي
اول ام�س الأحد املناورات البحرية
بني ال�سعودية والأردن مب�شاركة
العمليات اخلا�صة الأردنية والكتيبة
الأردنية ( )71ملكافحة "الإرهاب"
مع وحدات الأمن البحرية اخلا�صة
ال�سعودية.
وكانت القوات الأردنية و�صلت على
منت طائرة ع�سكرية �إىل مطار قاعدة امللك عبد العزيز البحرية باجلبيل
ال�سعودية م�ساء ال�سبت املا�ضي.
وقال قائد التمرين املقدم البحري عبد الله العمري �إن مناورات (عبد الله
 )5مترين ثنائي تباديل تزامني م�شرتك.
و�أو�ضح �أن املناورات تهدف لتطوير العالقات الثنائية من خالل
التدريبات الع�سكرية وكذلك تطوير اال�ستجابة ال�رسيعة لعمليات مكافحة
"الإرهاب" والتدريب على العمليات اخلا�صة البحرية والربية التقليدية
وغري التقليدية ،بالإ�ضافة ملكافحة "الإرهاب" البحري والربي والتعامل
مع الذخائر "العمياء" و�إبطال و�إزالة املتفجرات.
ت�أتي املناورات �ضمن خطط وبرامج القوات امل�سلحة التدريبية ُ
امل َعدة
م�سبقا لتطوير مهارات القوات امل�سلحة ،ورفع م�ستوى اجلاهزية القتالية،
واالطالع على ما لدى القوات امل�شاركة من تقنيات فنية ،واال�ستفادة من
اخلربات املتبادلة ،وتعزيز التعاون الإقليمي يف جمال العمليات امل�شرتكة،
و�صوال �إىل حتقيق الهدف املن�شود يف مواجهة التحديات والأزمات املرتبطة
بالعمليات الع�سكرية ومكافحة "الإرهاب".
ووفق لوكاالت ،ف�إن هذه املناورات تُ َعد الن�سخة اخلام�سة من �سل�سلة
مناورات م�شرتكة بد�أت عام  ،2012و�شهدت هذا العام نقلة نوعية تعك�س
امل�ستوى االحرتايف الذي تتمتع به وحدات و�أفرع اجلي�ش ال�سعودي.

نا�شئة .لقد جئت لت�ضامن �إفريقي”.
و قال الرئي�س الغامبي� ،إنه من
املهم لقاء عميد ميكن �أن ي�ستفيد من
جتربته ،قبل �أن ي�ؤكد �أن هذه الزيارة
هي بالدرجة الأوىل زيارة �أخوية.
ويرى بارو �أن “الكونغو مثال جيد
يف جمال امل�صاحلة الوطنية وهذا
ميكن �أن ي�ساعد غامبيا يف اتباع
خطواته”.

على راجا» .و�أ�ضاف «�أح�صينا مقتل
حواىل � 14شخ�ص ًا لكن كثريين
�أ�صيبوا ...لدينا جندي واحد قتيل
وبع�ض امل�صابني».
وقال الناطق الع�سكري احلكومي
�سانتو دوميك كول�« :أنا الآن يف راجا
و�س�أحتدث �إليكم يف وقت الحق».
ويعاين جنوب ال�سودان الغني
بالنفط من العنف منذ عام  2013بعد
�أن �أقال الرئي�س �سلفا كري املنتمي
�إىل قبيلة «الدنكا» نائبه يف ذلك
الوقت رياك م�شار املنتمي �إىل قبيلة
«النوير» .ومنذ ذلك الوقت والقتال
يق�سم البالد وفق ًا النتماءات عرقية
وت�سبب يف ظهور ف�صائل م�سلحة
عدة.
وقتل � 16شخ�ص ًا على الأقل الإثنني
يف واو التي تبعد  300كيلومرت عن
راجا عندما �أغلق جنود طرق ًا وتنقل
م�سلحون موالون للحكومة من منزل
�إىل منزل يف مالحقة لأفراد من �أقليات
عرقية.
وتقول الأمم املتحدة �إن 13500
�شخ�ص فروا منذ ذلك احلني �إىل خميم
حتميه املنظمة الدولية فيما توجه
ثالثة �آالف �إىل مواقع �أخرى .و�أكدت
الأمم املتحدة التي لديها قوة كبرية
حلفظ ال�سالم يف الدولة الواقعة يف
�رشق �أفريقيا اندالع �أحدث موجة
عنف.
وقالت يف بيان «قتال جديد اندلع
بني حكومة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان وقوات املعار�ضة يف عدد من
املواقع من بينها راجا يف غرب البالد
ووات يف والية جونقلي �إىل ال�رشق
ويف منطقتي وانكور وتونغا يف والية
�أعايل النيل».
ويف فرباير �أعلنت الأمم املتحدة
املجاعة يف بع�ض �أجزاء البالد
وهي �أول جماعة يف العامل منذ �ست
�سنوات.

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:
�ستل حممود �أحمد
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان :
للتعليم دور م�شهود وبارز يف منو وتطور
خمتلف ال�شعوب والدول يف عاملنا املعا�رص
ب�شكل اليدع جماال لل�شك وال يتطلب و�ضع �أدلة
�أوبراهني لإثباته  ،وميكن القول ب�أن كل ما
ن�شهده من التقدم والتطور يف جميع مناحي
احلياة يف عامل اليوم  ،والذي جعل احلياة
خمتلفة متاما عما كانت عليه يف الع�صور
القدمية هو العلم ونتائجه املبنية على
البحوث والدرا�سات العلمية  ،فلوال العلم
والدرا�سة وبناء املدر�سة واجلامعة ....الخ
 ،ملا �أ�صبح االن�سان ي�سري عن طريق اجلو �أو
يقطع م�سافات بعيدة على �سطح الكرة الأر�ضية
يف �ساعات معدودة �أو ي�صعد �إىل القمر وبقية
النجوم والكواكب وغريها � ، ....أو يكون
قادرا على التحدث مع �صاحبه املوجود يف
�أبعد مكان مثل �أمريكا �أو ال�صني وغريهما
من �أجزاء املعمورة  ،لوال العلم وتطوره
ملا متكن االن�سان من بلوغ كل ذلك  ،وملا
متكن من حتقيق التنمية والتطور املدين
واملعماري واالقت�صادي الهائل ....الخ
 .ولوال وجود املدر�سة والدرا�سة ملا وجد
العلم والتعليم يف حد ذاتهما � ،إذا للدرا�سة
دور كبري يف تغيري حياتنا �إىل الأف�ضل �سواءا
كان ذلك على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي
 ،على امل�ستوى ال�شعبي �أو الر�سمي ،على
امل�ستوى املحلي �أو العاملي  ،وقدميا قيل
ب�أن اكت�ساب التعليم يعمل على نقل الأفراد
من امل�ستوى الأدنى اقت�صاديا �إىل امل�ستوى
الأو�سط ورمبا الأعلى  ،مما ي�ساهم بدوره يف
رفع م�ستوى الدخل االجتماعي  ،مما ي�ساهم
�أخريا يف رفع امل�ستويات االقت�صادية للدول
وال�شعوب التي تعتمد التعليم ك�أداة للتطور
االقت�صادي والتنمية عن طريق تنميتها
لر�أ�س املال الب�رشي املتوفر عندها  .وقد
ثبت من خالل البحوث التي �أجرتها منظمات
وهيئات حملية وعاملية خمتلفة ب�أنه توجد
عالقة وثيقة بني التطور االقت�صادي والتقدم
العلمي يف الدول  ،ف�إذا كان هناك تقدم
علمي يف دولة ما فمن ال�رضوري �أن ي�صاحب
ذلك تقدم موازي من الناحية االقت�صادية
فيها  ،والعك�س �صحيح متاما  ،فكلما حدث
تخلف تعليميا كان ذلك �سببا يف التخلف
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي يف ذلك البلد
و�إذا
،
نظرنا �إىل الدول التي حققت تقدما اقت�صاديا
ومنوا ب�رشيا ومدنيا �سنجد �أن ال�سبب وراء ذلك
كله هو تنمية العن�رص ب�رشي فيها  ،برتكيزها
على العلم والعلم والعلم ثم العلم املتوا�صل
وامل�ستمر مدى احلياة  ،والتطور العلمي
وحده هو الذي �أ�سهم يف تغيري حايتهم من
اجلهل �إىل العلم ومن التخلف �إىل التقدم  ،ومن
التفكري ال�ضيق واملحلي �إىل التفكري ب�شكل
وا�سع وعاملي  ،ومن التفكري والعمل لتحقيق
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التعليم ودوره يف التطور الب�شري

امل�صلحة الفردية �إىل النظر �إىل امل�صلحة
اجلماعية وم�صلة البلدان وال�شعوب على حد
�سواء .
ويف حماولة لتحديد االرتباط بني التعليم
والتنمية الب�رشية ،طرحت �إحدى وثائق
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�صادرة يف
العام � 1987أنه يجب حتليل �أربع ق�ضايا
رئي�سيةخا�صة بالتعليم هي:
�أوال  :احلاجة �إىل حتديد الأولويات بني
خمتلف امل�ستلزمات والأنواع التعليمية.
ثانيا :الرتكيز على تعليم املر�أة .كعن�رص
اجتماعي هام وفاعل يف تطور املجتمعات ،
تتوقف عليه عملية �إ�صالح الأجيال القادمة
وتنميتها .
ثالثا� :إعادة توجيه النظم التعليمية لتوفري
املهارات الب�رشية �،آخذين بعني االعتبار واقع
التكنولوجيااجلديدة ،ويجب �إيالء �أهمية
�أكرب للتعليم االبتدائي للو�صول �إىل االلتحاق
ال�شامل بالتعليم واىل معدالت �أعلى من الإملام
بالقراءة والكتابة.
رابعا :الرتكيز على التعليم متعدد القنوات،
باعتبارها عملية ديناميكية جماعية قائمة على
امل�شاركة والتفاعل بني �أطرافه حيث يكون
جميع امل�شاركني فيها معلمني ومتعلمني يف
الوقت نف�سه وهو يهدف �إىل تطوير معلوماتهم
و�إنتاج املزيد منها والتفكري يف �آفاق جديدة
لتوظيفها يف املجاالت التنموية املختلفة.

وت�ؤكد البحوث العلمية باطراد على الأهمية
الق�صوى ل�سنوات الطفولة املبكرة يف ت�شكيل
العقل الب�رشي ،وحتديد مدى �إمكاناته
امل�ستقبلية  ،الأمر الذي يربز احلاجة �إىل
الرتكيز على التعليم ما قبل املدر�سي �.إال �إن
هذا يعترب جماال �آخر تتخلف فيه بلدان العامل
الثالث عن البلدان النامية.
ولعملية التعليم والتعلم �أهمية ق�صوى يف
منظومة املعرفة ،ويرتتب على هذه العالقة
املحورية �أن يعترب ر�أ�س املال الب�رشي
مبعنى جماع املعارف والقدرات واملهارات
التي يكت�سبها الب�رش يف املجتمع عرب التعليم
واخلربة العملية وهي النواة ال�صلبة ن�سبيا
لر�أ�س املال املعريف .
وهنا يقت�ضي الأمرتوطني العلم وبناء
قدرات ذاتية يف البحث والتطوير التقني يف
جميع الن�شاطات املختلفة ،من خالل ت�شجيع
البحث الأ�سا�سي و�إقامة ن�سق لالبتكار يتمركز
ويتخلل الن�سيج املجتمعي ب�أجمعه ،مع
ا�ستكماله وتعزيزه ب�إمدادات حملية ودولية ،
وينبغي الإ�رساع يف تطبيق تقنيات املعلومات
واالت�صاالت يف �إطار من ال�سيا�سات واحلوافز
التي ت�شجع على الو�صول �إىل املعلومات.
والتحول احلثيث نحو منط من �إنتاج
املعرفة يف البنية االجتماعية واالقت�صادية
من خالل التوجه نحو تطوير املوارد
القابلة للتجدد اعتمادا على القدرات التقنية
واملعرفية الذاتية ،وتنويع البنى االقت�صادية
والأ�سواق،كما يتطلب تطوير وجود �أقوى يف
االقت�صاد اجلديد.
معوقات توظيف التعليم يف التنمية والتطور
الب�رشي:
�أوال املعوقات ب�شكل عام:
وميكن تلخي�صها فيما يلي :
 .1التعليم البنكي الذي يرتكز على �إيداعاملعلومات يف ذاكرة الطالب لي�سرتدها كما هي
يف االمتحانات ،دون الرتكيز على تنمية �أمناط
خمتلفة من التفكري الذي ي�ساعد على تفتح
املواهب والقدرات اخلا�صة وحتقيق الذات.
ال�شك �أن تفجري الطاقات الذهنية تعترب من
�رضورات التنمية والتطور الب�رشي.
� 2إ�شكالية التوظيف االجتماعي لإ�سهاماتالتعليم والثقافة وعالقتهما بالتجديد يف
م�سرية التطور الب�رشي .وامل�شكلة ترتاوح

بني ا�ستخدام ال�سيا�سة التعليمية العليا
للإ�سهامات الرتبوية كقنوات للمحافظة �أو
عوامل للتجديد  ،نزوال �إىل �أدنى امل�ستويات يف
جمال التعليم والرتبية وهي املدر�سة والدار�س
 ،باعتبارهما عامالن يعك�سان وي�ضمنان تنفيذ
ال�سيا�سات التعليمية املر�سومة .
�. 3إغراق التعليم يف اللفظية بعيداعن تطبيقاته يف احلياة العامة واخلا�صة
للمتعلمني ،وبذاي�صبح التعليم بال معنى،
ويزول مع امتداد الفرتة الزمنية �أو حتى بعد
ا�ستظهاره لالمتحانات ،وهنا يكمن التحدي يف
االنتقال باملعلم من التقليدية �إىل املعا�رصة
ومن النظرية �إىل التطبيقية  ،وذلك من خالل
التطبيق الأمثل للنظريات التعليمية والعمل
على جتديدها لدى املعلم  ،وهنا يقع العبء
على القائمني يف توجيه املعلم ومدى قدرتهم
على �إثرائه وتطويره وجتديده ر�أ�سيا و�أفقيا
بدعمه بالدرا�سات والور�ش ال�رضورية ودعمه
بالتدريب والت�أهيل ب�شكل متكرر  ،حتى يتمكن
من املواكبة  ،وا�ستخدام الطرق والو�سائل
التعليمية احلديثة التي تدور وتتمركز على
حاجات املتعلم �أكرث من فر�ضها ل�شخ�صية
املعلم .ف�إذا فر�ضنا �أن معلما ما مل مير بت�أهيل
تدريبي �أو جتديدي �أوور�شة تعليمية ملدة عام
كامل ،ف�إنه اليرجى منه �أن يقدم جديدا �إىل
التلميذ  ،مع �أننا نعي�ش يف عامل متجدد كل يوم
ناهيك عن ال�شهور �أو الأعوام ( وهذه امل�شكلة
تعترب ملحة �إىل حد ما يف بالدنا نتمنى �أن
توفق اجلهات املعنية يف �إزالتها نهائيا ) .
 4التناف�س بني الهدف االقت�صاديواالجتماعي للرتبية وملن تكون الأولوية و�أين
تقع مراكز الثقل يف عمليات التعليم والتعلم.
 . 5تعدد م�ؤ�س�سات التعليم والثقافةوتنوعها  ،الر�سمية منها واخلا�صة ،املحلية
منها والعاملية  ،والقلق حول دور التعليم
والثقافة يف توثيق �أوا�رص التما�سك االجتماعي
( وهذا العامل اليعترب م�شكلة �إىل حد كبري يف
بالدنا ) .
. 6اال�ضطراب بني القيم الفردية والفئويةمن ناحية والقيم املجتمعية العامة من ناحية
�أخرى ،ومن �أبرز هذا العائق �أمام العملية
التعليمية النظر �إىل التعليم من ناحية الفائدة
املادية البحتة وال�رسيعة �سواءا من قبل
املعلم �أو املتعلم  ،مما يخرجها عن �إطارها
ال�صحيح.
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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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أ�سرة من  500فرد يف جتمع عائلي ب�سيط..

افتتاح �أول ج�سر ثالثى الأبعاد فى �أ�سبانيا
افتتح فى �إحدى املتنزهات العامة فى العا�صمة الأ�سبانية مدريد �أول ج�رس
م�شاة م�صنوع بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى �أن اجل�رس الرائد �صنعه فريق من
معهد الهند�سة املعمارية املتقدمة فى �إقليم "كتالونيا" �شمال �رشق �أ�سبانيا
بالتعاون مع مركز الأبحاث والتعليم فى بر�شلونة الذين عملوا مع فرقة من
املهند�سني املعماريني والهند�سة امليكانيكية والإن�شائية ف�ضال عن ممثلى
البلديات حتى يرى الت�صميم النور.
وميتد اجل�رس مل�سافة  40قدما على ممر مائى فى متنزه "ق�شتالة -ال مانت�شا"
مبدينة "�ألكوبيندا�س" فى العا�صمة مدريد .وهو م�صنوع من ثمانية �أجزاء كل
جزء يت�ألف من طبقات من م�سحوق خر�سانة من�صهر مدعم مبادة البوىل بروبلني
اللدن.
وقال فريق الت�صميم �إن ت�صميم اجل�رس ثالثى الأبعاد ي�سمح بتوزيع املواد ب�صورة
جيدة مع تقليل كمية النفايات عن طريق �إعادة تدوير املواد اخلام �أثناء عملية
الت�صنيع ،ليكون �إجنازا مهما بالن�سبة لقطاع الت�شييد على امل�ستوى الدوىل،
فحتى الآن مل يتم تطبيق هذه التكنولوجيا فى جمال الهند�سة املدنية.

تعترب عائلة رين  Renمن �أكرب و�أ�شهر العائالت يف ال�صني ،وقد جتمعت العائلة يف
�إحدى املنا�سبات م�ؤخر ًا ،حيث ح�رض عدد كبري من �أفرادها و�صلوا �إىل � 500شخ�ص.
�أ�رسة رين  Renالتي تقيم يف �رشق ال�صني ،جتمعت يف احتفال عائلي يف �أحد القرى
مبدينة �شينغزو مبنا�سبة اكتمال �شجرة العائلة وت�سجيل جميع �أفرادها بالتف�صيل.
وقد �أخذ تنظيم �شجرة عائلة رين نحو �سنتني ون�صف ،حتى يتم ر�صد وت�سجيل جميع
�أفرادها.
وعندما قرروا التقاط ال�صورة اجلماعية ،ا�ضطر �أفراد عائلة رين للوقوف يف عدة
�صفوف متتالية لكي ي�ضمنوا ظهور اجلميع يف ال�صورة املذهلة.
وي�ؤكد �سكان �رشقي ال�صني �أن عدد �أفراد عائلة رين يتخطى � 2000شخ�ص ،حيث
يرجع تاريخ ت�أ�سي�س الأ�رسة �إىل ما يقرتب من ت�سعة قرون م�ضت.

�أفخم و�أقدم فندق يف �إيران الأجمل عاملياً

ي�صنع جنفة �ضخمة من قواعد املراحي�ض!

�أبهر م�صمم الديكور االمريكي رودين �أالن تراي�س اجلميع عندما انتهى من �صنع
جنفة �ضخمة �أذهلت كل من �شاهدها بت�صميمها الأنيق و�شكلها الرائع رغم �أنها
م�صنوعة من قواعد املراحي�ض الفخارية.
وقد نفذ رودين
تراي�س
�أالن
من
م�رشوعه
�أجل حدث عام
مت تنظيمه يف
والية بن�سلفانيا
الأمريكية ،م�ؤكد ًا
�أنه كان يحاول
�أن يخلق فكرة
جديدة ذات ر�ؤية
ب�رصية الفتة،
�أ�سمى
حيث
م�رشوعه "النجفة
املرحا�ض".

ي�شتهر فندق "عبا�سي" الإيراين املوجود يف قلب مدينة �أ�صفهان بزخارفه الرثية وديكوراته
ال�رشقية اخلاطفة للأنظار ،وي�صنفه خرباء ال�سياحة ب�أنه الأجمل يف ال�رشق الأو�سط �إن مل
يكن الأجمل عامليا.فندق "عبا�سي" هو الأقدم يف �إيران ،وهو م�صدر رئي�سي للجذب ال�سياحي
لإيران التي بلغ عدد ال�سياح الوافدين �إليها عام � 2016إىل  5.2مليون �شخ�ص ،حيث يتوقع
اخلرباء �أن يت�ضاعف الرقم بحلول نهاية .2017
وتعترب مدينة �أ�صفهان الإيرانية قبلة حقيقية يتوجه �إليها ع�شاق الطراز املعماري ال�رشقي
والزخارف املعمارية الرثية التي ت�ضفي عليها الألوان والتفا�صيل الفنية �سحر ًا ا�ستثنائي ًا،
غري �أن هذا الأمر يتوفر ب�شكل مكثف يف فندق "عبا�سي".
وبني الفندق منذ  300عام ،خالل عهد ال�شاه �سلطان ح�سني ال�صفوي ،وكان ُي�ستخدم،
ُ
كمحطة للتجار امل�سافرين عرب طريق احلرير القدمي.
وخالل فرتة اخلم�سينيات� ،أخذ عامل الآثار الفرن�سي �أندريه غودوار الذي كان يعمل يف
ايران ،على عاتقه م�س�ؤولية ترميم الفندق ،فتحول "عبا�سي" بعد وقت ق�صري� ،إىل فندق من
فئة �أربع جنوم ،يتميز بتاريخه القدمي.
ورغم �أن "عبا�سي" قد ال يتمتع بالكثري من و�سائل الراحة احلديثة� ،إال �أن هذا الأمر يعطيه
�سحر ًا مميز ًا بح�سب البع�ض ،يف ظل عامل ت�سوده العوملة ،فهو وجهة مميزة ملن يبحث عن
الهدوء واال�سرتخاء واال�ستمتاع بالفن والأ�صالة.
ويوجد لوحات م�صغرة �أ�صيلة يف ممرات الفندق ،فيما �سقف الردهة فيه الكثري من التفا�صيل
الدقيقة ،وتتزين �أماكن تناول الطعام بالكثري من املرايا اجلميلة ،والرثيات املت�ألقة،
وزخارف اجلدران امللونة ،والتي غالب ًا ما ترتبط مبفاهيم رومان�سية و�أ�صالة ال�رشق.
وي�ضم الفندق حوايل  225غرفة ،مبا يف ذلك  23جناح ًا ،تنق�سم بني اجلناح القدمي يف
الفندق واجلناح اجلديد.
�أما ما يجعل "عبا�سي" فريد ًا من نوعه ،فيتمثل بفناء الفندق يف الهواء الطلق ،ف�ض ًال عن
حديقة الفندق الكبرية واجلميلة على الطراز الفار�سي ،والتي تزينها النوافري ال�صغرية،
و�أ�شجار ال�سفرجل.
وي�شتهر املطعم يف الفندق بطبق �إيراين مميز ،وهو عبارة عن ح�ساء �سميك من النودلز،
الغني بكل �أنواع الفا�صوليا والأع�شاب.
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ملحق الآداب والفنون
نحو ثقافة وطنية دميقراطية فاعلة
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را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

معر�ض الكتاب الإرتري فى ن�سخته ال�ساد�سة ع�رش
من �أجل الإرتقاء بثقافة القراءة يف املجتمع
حمجوب حامد �أدم
تعترب القراءة هي نافذة للعقل
على حقل املعلومات �سواء منها
االن�سانية �أو التكنولوجية فالأمة
التي تقر�أ هي �أمة نافعة لأبنائها
و�إىل العامل كافة� .إن قراءاتنا
تفتح لنا منافذ العقل وتر�شدنا
�إىل الطرق التي تنمي وعينا
الفكري والثقايف  ،فالأمة التي
ال تقر�أ ال جتد احللول للعديد من
م�شاكلها االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية .لقد تعلمنا �أن التاريخ
يعيد نف�سه على مدار الع�صور
املختلفة ،فالبلدان املتخلفة �إمنا
هي البلدان التي التهتم بالقراءة
�أو بتعليم النا�شئة فيها وتوعيتهم
ب�أهميتها حيث ينت�رش اجلهل وما
يرتتب عليه من تخلف ثقايف لهذه
االمم حيث تزداد تخلف ًا يوم ًا بعد
يوم� .أما الأمة التي تقر�أ هي �أمة
متلك مقدراتها وحرياتها ،فاجلهل
هو مالذ الفقر وخمب�ؤه وهو من �ألد
�أعداء احلرية.
لذلك ي�أتي الإهتمام بالكتاب فى
�أولوية الكثري من الربامج واالن�شطة
التى ت�شهدها البالد وقد خ�ص�ص يوم
معروف على م�ستوى الوطن يحتفل
فيه بالكتاب فى �سياق يوم معر�ض
الكتاب الإرتري والذي يهتم بعر�ض

وبيع الكتب بالإ�ضافة اىل �إقامة
الندوات وال�سمنارات التي تتخلل
�أيام املعر�ض يف م�سعى للنهو�ض
بثقافة القراءة و�إعمارها حتى ت�صل
اىل امل�ستوى املطلوب  ،كما يتم
�إ�رشاك عدد كبري من امل�ؤ�س�سات
والإحتادات وال�سفارات خللق بيئة
ميكن �أن تتجان�س وتتقارب وتعمل
فى ذات الوقت على تفعيل وتن�شيط
الأهداف الرامية لتوفري �أكرب قدر
ممكن من الكتب املتنوعة واجليدة
.
مت �إفتتاح معر�ض هذا العام فى
الرابع والع�رشين من مار�س حتت
�شعار ( الكتاب يغري احلياة) وقد
وا�صل فعالياته ب�أر�ض املعار�ض
(�إك�سبو) حتى الثاين من �أبريل  .وقد
خاطب حفل الإفتتاح الذي ح�رضه
لفيف من املهتمني وامل�س�ؤولني
يف احلكومة واجلبهة وال�سفراء
املعتمدين واملدعوين والطالب ،
ال�سيدة� /أزيب تولدى  ،مدير مكتب
البحوث والتوثيق ،حيث حتدثت
عن ( االعداد ملعر�ض هذا العام
ا�ضافة اىل عدد اجلهات امل�شاركة ,
م�شرية اىل ان املعر�ض لي�س مقت�رصا
على عر�ض الكتب وبيعها بل هناك
بع�ض الربامج امل�صاحبة كور�ش
العمل التي تهتم باعداد الكتب
وتبادل اخلربات وبرامج الرتجمة
ا�ضافة اىل ال�سمنارات التي ي�رشف

على تقدميها عدد من كبار الكتاب
،وي�شهد معر�ض هذا العام خف�ضا
ال�سعار الكتب بن�سبة ثالثني باملئة
ت�شجيعا ل�رشاء واقتناء الكتب ).
كما ي�شارك يف معر�ض هذا العام
�أكرث من  200مكتبة ودور ن�رش
و�سفارات و�إحتادات و�أفراد  .ويف
مبادرة ت�ستحق الإ�شادة والتقدير
تقدم مكتبة (رورا) واملكتبة
الرقمية بوزارة التعليم �أن�شطتهما
يف املعر�ض لأول مرة ما يتيح
�إقتناء الكتب بكل �سهولة وي�رس يف
وقت ا�صبح فيه العامل برمته يتجه
نحو التطور املدعوم بالتكنلوجيا
 ،و�صار بو�سع ال�شخ�ص �أن يحمل
�أكرث من �ألف كتاب يف قر�ص �صغري
 ،ويطالع هذه الكتب كيفما �شاء
بعدة و�سائل �أ�صبحت متاحة ويف
متناول اجلميع  .كما �شهد املعر�ض
�إقباال و�إهتماما كبريين من كل
اجلهات  ،و تقاطرت جموع غفرية
من �سكان �أ�سمرا ل�صاالت العر�ض
بغر�ض التعرف على اجلديد من
املعرو�ض للكتب و�إكت�شاف برامج
جديدة م�صاحبة  ،خ�صو�صا طالب
الثانويات واملدار�س املتو�سطة ،
وهذا هو املهم وما ي�شري اىل جناح
املعر�ض � ،أن ت�شاهد كل هذه الأعداد
الكبرية من الطالب يتزاحمون يف
�صاالت العر�ض وتت�سابقون على
�أقتناء الكتب الأكادميية والأدبية

والعلمية ،لأن من �أهم خ�صائ�ص
القراءة اجليدة هي ما ميدنا
بالتنوع يف املو�ضوعات التي
حتبب القراءة �إىل امل�ستفيدين حيث
تقوم بتن�شيط الذاكرة وفتح ابواب
املعرفة لال�ستفادة من جتارب من
�سبقونا  ،حيث يتم تعريفنا على
بالد مل نزرها و�أزمان مل نكن فيها
كما متدنا باحلكمة يف التعامل مع
املواقف املختلفة.
القراءة امل�ستمرة وال�صحيحة
حتتوي على �أمور ثالثة مهمة:
املالحظة  -اال�ستك�شاف  -البحث
الذاتي عن املعرفة التي متثل
الطريق ال�سليم نحو الثقافة
ال�شخ�صية باال�ضافة �إىل التطور
الثقايف الذي ي�صاحب الفرد عرب
فرتات حياتهم املختلفة والتي
تتزامن مع الغر�ض من �أهداف
القراءة ؛ �إذ ًا تطور القراءة الفردية
يلعب دور ًا يف تطوير الفرد معرفي ًا
وتغيري ميوله ونظرته نحو
احلياة .وهي ال�سبيل نحو الثقافة
ال�شخ�صية التي تعرف ب�أنها كل ما
يتعلمه املرء ليكت�سب جمموعة من

املعلومات واحلقائق املفيدة يف
خمتلف العلوم والآداب � ،شام ًال
�أي�ضا ما يحمله الفرد من تراث
متمثل يف العقائد والطقو�س والقيم
والعادات والتقاليد واملوروثات،
وال يقت�رص تكوين هذه الثقافة
على مبد�أ حت�صيل العلم فح�سب،
بل ت�شكل القراءة �أهم عوامل
ظهور الثقافة ال�شخ�صية ثم ت�أتي
تباع ًا العوامل الأخرى امل�ساعدة:
كالقنوات الف�ضائية ،االنرتنت،
املنتديات واحلوارات الأدبية
والعلمية ،الرتاث ،امل�رسح
والقراءات االدبية .
هنالك العديد من اخلطوات التي
من �ش�أنها �أن ترتقي بثقافة القراءة
يف املجتمع ل�صناعة جيل القراءة
ت�أتي يف مقدمتها االهتمام بالكتاب
وهذه اخلطوة لها �صور متعددة
فمن ذلك :تكثيف معار�ض الكتاب
وانت�شارها يف مناطق خمتلفة،
وعدم اقت�صارها على منطقة
بعينها ،لذلك جتول معر�ض
الكتاب االرتري من ال�سابع وحتى
التا�سع من ابريل يف كل من مدن
كرن وم�صوع ودقمحرى وت�سنى من
اجل ان تعم الفائدة اكرب قدر ممكن
من امل�ستفيدين وكذلك تاتي هذه
اخلطوة لتذليل الكثري من ال�صعاب
على املكتبات يف �رشاء واقتناء عدد
ممكن من الكتب خ�صو�صا املكتبات
العامة وتزويدها بكل ما هوجديد
من الكتب يف خمتلف العلوم
واملعارف .
كما ان هذه اجلولة ت�شجع
ال�صغارعلى القراءة وذلك من خالل
القدوة احل�سنة ،فالأب والأم من
جتوالهم مع ابناءهم فى اروقة
املعر�ض ومن خالل قراءتهم �أمام
ال�صغار ف�إن ذلك ي�شكل دافعية لهم
للإقبال على القراءة ،مما ي�شكل
خطوة جلعل الأجيال القادمة
مقبلة على القراءة ،و�أي�ض ًا ت�شجيع
الأهل ف�إذا ر�أوا ال�صغري يقر�أ يجب
�أن يلتفتوا �إىل ذلك ويثنوا عليه
ويقدموا له هدية تعبري ًا عن
تقديرهم حل�سن �صنيعته.
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فنانو م�رص والعرب
فرقة �آيوا املغربية تفوز بجائزة التانيت الذهبي
فيلم املهمة امل�ستحيلة يعود من باري�س ينعون �شهداء الإرهاب
بتدوي ٍنات م�ؤثرة

حر�ص عدد كبري من الفنانني
امل�رصيني والعرب �ضحايا العمليات
الإرهابية التي وقعت يف م�رصم�ؤخر ًا
وا�ستهدفت كني�ستي طنطا والإ�سكندرية
على تقدمي العزاء لأ�رس ال�شهداء الذين

فازت فرقة �آيوا املغربية بجائزة
التانيت الذهبي للدورة الرابعة
لأيام قرطاج املو�سيقية التي اختتمت
ال�سبت املا�ضي .
و�أعلنت جلنة التحكيم فوز العر�ض
املو�سيقي (حورية) لعادل �إ�سماعلي
وفرقته �أيوا باجلائزة الأوىل للم�سابقة
الر�سمية وقيمتها ع�رشة �آالف دوالر.
وت�سعى الفرقة ال�ستك�شاف �آفاق
مو�سيقية جديدة عرب مزج املو�سيقى
املغاربية والعاملية مثل الراي
الهندية
واملو�سيقى
والقناوة
والبلقانية مع املو�سيقى الروك
والداب والريغي واجلاز وال�صل�صا،
وتنقل امل�ستمع بني عوامل النغم
املتعددة من القارة الأفريقية وبلدان
البحر الأبي�ض املتو�سط مرورا بالهند
وو�صوال �إىل الأندل�س ومتد اجل�سور
بني الثقافات.
وقال �إ�سماعلي يف ت�رصيح لرويرتز
عقب تتويجه باجلائزة الأوىل "�شكرا
لإدارة مهرجان �أيام قرطاج املو�سيقية
وللجنة التحكيم وكل جمموعة �أيوا".
و�أ�ضاف "ا�ستمتعنا مبو�سيقى رائعة
خالل �أيام املهرجان ت�ؤكد قيمة
موهبتنا وقدرة مو�سيقانا الأفريقية
والعربية واملغاربية على الو�صول
للعاملية ".نال عر�ض (فري ريفر)
للفنانة �إميا المادجي من �أفريقيا

الو�سطى جائزة التانيت الف�ضي بينما
ح�صل التون�سي وجدي الرياحي على
التانيت الربونزي عن عر�ضه (�شمال
�أفريقيا).
و�أحرزت فرقة (يوما) للثنائي
التون�سي �صابرين اجلنحاين ورامي
الزغالمي جائزة اجلمهور عن عملهما
(�شورى/جنوم الليل).
وقال ممدوح البحري رئي�س جلنة
التحكيم "الدورة الرابعة لأيام قرطاج
املو�سيقية متيزت بربجمة متنوعة يف
العرو�ض املو�سيقية وكان م�ستوى
عرو�ض امل�سابقة ممتازا جدا.
الحظنا تطورا كبريا يف ال�صلة بني
الرتاث التون�سي واملغربي وامل�رصي
والأفريقي مع مو�سيقى احلديثة اجلاز
والبلوز واملتال".
و�أ�ضاف "تعرب اللجنة عن �إعجابها
الكبري بجميع الأعمال امل�شاركة
ومتنينا �إ�سناد جوائز لكل امل�شاركني
ملا حتمله من م�ستوى الئق يف
الت�أليف والتوزيع نتائج امل�سابقة
ال تعرب عن القيمة الفنية للأعمال
امل�شاركة بل تتوج ما قدم يف وقت
معني حلد معني".
وتناف�س على جوائز امل�سابقة
الر�سمية  12عر�ضا منها ت�سعة
عرو�ض تون�سية وثالثة عرو�ض من
املغرب وم�رص و�أفريقيا الو�سطى.

الليبي ه�شام مطر يح�صل على جائزة بوليتزر الدولية
حاز الروائي وال�شاعر
الليبي ،ه�شام مطر ،جائزة
بوليتزر عن روايته،
العودة "."The Return
مدير
وك�شف
هذا
اجلائزة ،مايك برايد،
ليلة االثنني املا�ضي فوز
مطر يف فئة "ال�سرية الذاتية"،
عن روايته التي �أ�صدرتها دار ن�رش
"راندوم هاو�س" ،وهي �سرية ذاتية
للم�ؤلف باللغة الإنكليزية.
وعلل القائمون على اجلائزة منحها
ملطر ،ب�أن الرواية تقدم "مرثاة
للوطن والأب ب�ضمري املتكلم ،تفح�ص
مب�شاعر حمكومة باملا�ضي واحلا�رض
يف منطقة مت�أزمة".
وتعد جائزة بوليتزر واحدة
من �أبرز اجلوائز الدولية ،تقدمها
�سنويا جامعة كولومبيا يف نيويورك
بالواليات املتحدة يف جمال الأدب
واملو�سيقى وال�صحافة.
كما تتناول الرواية �سرية امل�ؤلف
وعودته �إىل ليبيا بعد  30عاما ق�ضاها
يف اخلارج ،ب�سبب خالف والده مع
نظام العقيد الليبي معمر القذايف.
ولد مطر عام  1970يف مدينة
نيويورك لأبوين ليبيني ،وق�ضى
طفولته بني طرابل�س والقاهرة،
وفازت �أوىل رواياته "يف بلد الرجال"

العام  2006بـ  6جوائز
دولية ،وترجمت �إىل 28
لغة.
روايته
وكانت
"ت�رشيح
الثانية
اختفاء" قد اختريت يف
 ،2011من بني �أف�ضل
كتب العام يف ا�ستطالع
جملتي اجلارديان و�شيكاجو
تريبيون .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مطر
يعي�ش حاليا بني مدينتي نيويورك
ولندن ،ويعمل �أ�ستاذا جامعيا يف
كلية برنارد بجامعة كولومبيا.

بد�أ يف باري�س ت�صوير اجلزء ال�ساد�س من فيلم الإثارة الأمريكي املهمة
امل�ستحيلة.
و�أوردت �صحيفة "ال باريزين" �أن املمثل الأمريكي ال�شهري ،توم كروز� ،سيقوم
بدور البطولة فيه كباقي �أجزاء الفيلم.
ووفقا ملعلومات ال�صحيفة فقد و�صل كروز �إىل باري�س مع فريق الت�صوير منذ
عدة �أيام ،حيث �شاهد �صحفيون املمثل الأمريكي ،يوم ال�سبت � 7أبريل ،على
�سطح وزارة االقت�صاد واملالية يف الدائرة الـ 12للعا�صمة الفرن�سية ،وكان عليه
�أن يقفز من هناك ،وجتمع عدد من ال�سكان وال�سياح ملتابعة ت�صوير امل�شهد.
كما �أوردت ال�صحيفة الفرن�سية �أن �أعمال الت�صوير يف باري�س �ست�ستغرق 35
يوما .ومن املخطط �أن ت�صور م�شاهد عدة يف جادة �أوبرا� ،أحد �أ�شهر ال�شوارع
يف املدينة ،وكذلك �أ�سفل مرتو الأنفاق ،الذي مير فوق الأر�ض ،يف منطقة �شارع
غرينيل.
ومن املخطط عر�ض الفيلم يف يونيو العام  ،2018وانطلق عر�ض اجلزء
ال�سابق من �سل�سلة املهمة امل�ستحيلة�" ،أمة من�شقة" (Mission: Impossible-
 )Rogue Nationالعام  ،2015وح�صد هذا اجلزء �إيرادات عاملية بقيمة 700
مليون دوالر.

�سعد ملجرد يحتفل بحريته
مع فرقة مو�سيقية بباري�س
ظهر الفنان املغربي �سعد ملجرد يف
فيديو على مواقع التوا�صل ،وهو يرق�ص
و�سط فرقة مو�سيقية ب�شوارع باري�س،
احتفاال بحريته بعد �أزيد من � 5شهور وراء
الق�ضبان.كما ظهر له فيديو �آخر برفقة
�أ�صدقائه ،و�صورة وهو يتناول الك�سك�سي
معهم .ومن بني املهنئني الذين �سارعوا
�إىل االت�صال باملعلم ،رئي�س احلكومة
املغربية ال�سابق و الأمني العام حلزب
العدالة و التنمية ال�سابق عبد الإله
بنكريان.وتداولت ال�صحافة ومواقع
التوا�صل الكثري من �أخبار ملجرد بعد
�إطالق �رساحه� ،أبرزها ات�صاله هاتفيا
بعدد من الفنانني الذين �ساندوه خالل

حمنته ،وعلى ر�أ�سهم الفنانة �أحالم ،التي
ن�رشت �صورته على تويرت مع التغريدة
التالية ”:كم �أ�سعدتني هذه املكاملة من
ابني الغايل �سعد املجرد �أدعو له حبيبي
هو الآن خارج ال�سجن وا�سال الله �أن يتمم
عليه ويعود لأهله وبلده ب�سالم يا رب”.
كما هن�أ عدد كبري من الفنانني
العرب زميلهم على ح�ساباتهم يف مواقع
التوا�صل ،بتدوينات �أو بفيديوهات
م�سجلة ،و�أبرزهم الفنانات �سمرية �سعيد
وجنات ،واملذيعة مرمي �سعيد .
وعلم �أن عائلة الفنان املغربي
طردت �صديقه ومدير �أعماله ال�سابق
ع�صام و�شمة ،عند قدومه لزيارة �سعد
يف ال�شقة التي يقيم فيها مع �أبويه
بالدائرة اخلام�سة بباري�س ،لأ�سباب مل
يتم الك�شف عنها بعد�.أما املدعية لورا
بريول فح�رضت يوم اجلمعة املا�ضي
برفقة حماميها و�صديقة لها �إىل املحكمة

فقدوا �أرواحهم يف هذه احلوادث.
وكتبت �شريين عبد الوهاب عرب
ح�سابها على في�سبوك قائلة " خال�ص
العزاء ليكي يا م�رص يف �شهدائك..
ربنا ين�رصك على الإرهاب و يرحم كل
اللي ماتو" ،و�أعلنت الفنانة نيللي
كرمي احلداد عرب �صفحتها ال�شخ�صية
قائلة " يا رب ارحمنا جميعا"
وعلقت هند �صربي قائلة " يارب
�أرهقتنا �أنباء الدماء يف بالدنا
هون علينا جميع ًا وازرقنا
العربيةِّ ،
ال�صرب وال�سلوان
وارزق الب�رشية
الأمان يف كل
مكان".
كتبت
و
منى زكي تقول
"حزن وعجز مفي�ش
كالم يعرب عنه .الله يرحم �شهدائنا"،
فيما علق احمد حلمي قائالً" :جميعنا
�رشكاء الوطن نعي�ش �سويا فوق
ار�ضه،جميعنا �شهداء للوطن نتطيب
مباء نيله ونتكفن بِ َع َلمه وندفن �سويا
حتت ترابه،جميعنا ج�سد واحد
�سيحارب الإرهاب"
وعلق الفنان عمرو دياب قائ ً
ال
"خال�ص عزائي لل�شعب امل�رصي
ولأهايل �شهداء كني�سة مارجرج�س،
ومتنياتي بال�شفاء العاجل جلميع
امل�صابني"
وغردت "�أنغام" ب�أمل" :حلد �إمتي
ّ
هنف�ضل نعزي ف والدك يا م�رص �إمتي
هنحاكم ونعدم اخلاين ع�شان يرتدع
كل خاين !! كفايه كده".
العليا بباري�س ،وعليها عالمات الغ�ضب
ال�شديد ،وبد�أت حتتج ب�صوت مرتفع
متهمة العدالة الفرن�سية ب�أنها تغريت
و�أ�صبحت تدافع عن الغرباء ،كما تقدم
دفاعها مبلتم�س للنيابة العامة بوقف
�إطالق �رساحه.

الهندية جانهابي بيهريا جتول املغرب بفنها
يلتقي اجلمهور املغربي ،يف مدن
الرباط وطنجة وتطوان والفنيدق،
مع حفالت مو�سيقية للفنانة الهندية
الراق�صة املاي�سرتو جانهابي بيهريا
وفرقتها ،وذلك مابني  17و� 20أبريل
اجلاري.
وقالت وزارة الثقافة واالت�صال
املغربية ،يف بيان �أن "هذه احلفالت،

التي تنظمها بتعاون مع �سفارة
اجلمهورية الهندية بالرباط ،تدخل
يف �إطار تعزيز عالقات التعاون
الثقايف وتوطيد و�شائج التقارب بني
املغرب وجمهورية الهند".
ي�شمل برنامج حفالت فرقة جانهابي
بيهريا ،مدينة الرباط ،يوم � 17أبريل
اجلاري ،باملكتبة الوطنية للمملكة
املغربية ،ومدينة طنجة ،يوم 18
من نف�س ال�شهر ،باملركز الثقايف
بوكماخ ،ويف اليوم التايل باملركز

الثقايف بتطوان ،لتختتم اجلولة يوم
� 20أبريل باملركز الثقايف بالفنيدق.
ويتمحور العر�ض الفني جلانهابي
بيهريا وفرقتها املو�سيقية حول
الأ�شكال الكال�سيكية للرق�ص الهندي،
بعنوان "راق�صة الأودي�سي" ،والذي
يقرتح على اجلمهور لوحات من �صميم
الثقافة الهندية.
و�سبق لهذه الفرقة �أن �أحيت عددا
كبريا من احلفالت داخل وخارج الهند،
كما �شاركت يف عدد من املهرجانات

الدولية ،يف اليابان واململكة
املتحدة وماليزيا والواليات املتحدة
و�أملانيا ال�صني و�أندوني�سيا وفيتنام،
وغريها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ق�ضايا تنموية
�صفحة �إ�سبوعية
تتناول م�سائل التنمية
امل�ستدامة مبحاورها املتنوعة .كما
�أنها متثل مر�آة تعك�س التطورات التي
ت�شهدها مفا�صل البنية التحتية يف جماالت
املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة البحرية
واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا
تهتم ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة
للإن�سان الإرتري وحفزه للم�شاركة
الفعالة يف م�سرية التنمية والتعمري
الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

ا مْل َ ْع ِر َف ُة ِ�س اَل ُحنَا واْلتَن َ ُّو ُع ِزينَتُنَا( ا لأخرية)

ت�أ�سي�س ًا على حقيقة �أن التنمية القائمة على
املعرفة �ضرورة ال حميد عنها  ,ف�إن جميع الدول ت�سعى نحو
حتقيق �أهدافها التنموية املتمثلة يف تقدمي خدمات �أف�ضل
يف املحاور الإقت�صادية وال�صحية و التعليمية و الثقافية
وغريها من املحاور التي ال ميكن �أن ت�ؤتي �أكلها �إال اذا كانت
مقرونة بالعلم و املعرفة  .لذا تلعب م�ؤ�س�سات التعليم العايل
دور ًا �أ�سا�سي ًا و حموري ًا يف حتريك عجلة التنمية ال�شاملة يف
مفرخ ًا رئي�سي ًا للقوى الب�شرية امل�ؤهلة يف
املجتمعات ب�إعتبارها ِّ
خمتلف القطاعات التنموية  .وكما هو متوقع من الأنظمة
الإ�ستعمارية التي تعاقبت على �إرتريا  ,ف�إنها مل ُت ِع ْر �إهتمام ًا
مل�س�ألة تطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا  ,بل ك َّر�ست جهودها
عميق من الظالم و تف�شي الأمية
جلعل البالد تغط يف ٍ
�سبات ٍ
 .لذا كان البد من تو�سيع مواعني التعليم و خا�صة العايل
منه كم ًا و نوع ًا خالل �سنوات ما بعد التحرير و اال�ستقالل
وبالتايل �إعادة بناء و ت�أهيل الكثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية
بالإ�ضافة �إىل ت�أهيل القوى الب�شرية ال�ضرورية لكافة
القطاعات التنموية  .هذا ما �سنتجول معه من حماور �ضمن
�صفحة اليوم .
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل �إنعقاد املهرجان ال�سنوي الثامن مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل الإرترية حتت �شعار " املعرفة
�سالحنا والتنوع زينتنا "  ,هذا املهرجان الذي
عك�ست فعالياته املختلفة التنوع الفريد الذي
ميثل زينة ال�شعب الإرتري املعطاء  .وذكرنا
ب�أن التعليم العايل هو مبثابة عملية �صناعة
لأجيال امل�ستقبل  .و�أ�ضفنا �أن م�س�ألة تنمية
املوارد الب�رشية متثل �أحد املقومات الأ�سا�سية
يف حتريك و �صقل و �صيانة و تنمية القدرات
و الكفاءات الب�رشية من عدة حماور العلمية و
العملية و الفنية و ال�سلوكية  ,وبهذا الفهم فهي
و�سيلة تعليمية متد الإن�سان مبعارف �أو معلومات
�أو نظريات �أو مبادئ �أو قيم و فل�سفات تزيد من
طاقته على العمل و الإنتاج .كما ذكرنا �أن خطط
تنمية املوارد الب�رشية يف قطاع التعليم ,تعمل
عرب برنامج تطوير قطاع التعليم على خلق
كفاءات تقنية عرب التو�سع يف املدار�س واملراكز
املهنية التي تعمل على تخريج كفاءات تلبي
حاجات ال�سوق الآنية و امل�ستقبلية  .ول�ضمان
فعالية هذا الربامج البد من م�شاركة املجتمع
املحلي لقطاع ال�صناعات يف مراحل التخطيط و
التقييم و املتابعة .
وكنت قد ذكرت عزيزي القارئ يف عدد
�سابق �أن م�سرية التعليم العايل بد�أت يف
البالد خالل احلقبة الإ�ستعمارية وت�أ�سي�س
جامعة �أ�سمرا يف العام  1958م و�أن قيام
م�ؤ�س�ساتها تفر�ضه مقت�ضيات �رضورة
الإ�ستجابة حلاجة ال�سوق املحلي من القوى
العاملة من حيث الكم و النوعية و�رضورة
تو�سيع قاعدتها ومواعينها لتواكب
الطفرة التي حدثت يف العامل واملجتمع
الإرتري يف �سنوات ما بعد التحرير .لذا
جاءت وكانت ا�سرتاتيجية تو�سيع نطاق
التعليم العايل يف البالد و كذلك تو�سيع
نطاق فر�ص التعليم والت�أهيل املتاحة
لأو�سع قطاع من ال�شعب  .وبناء ًا على تلك
الر�ؤية واال�سرتاتيجية مت �إن�شاء العديد
من م�ؤ�س�سات التعليم يف كافة امل�ستويات بدء ًا
مبرحلة الأ�سا�س ومرور ًا بالثانوي فاملرحلة
اجلامعية وما فوقها واملوزعة على نطاق وا�سع
تقدم خدمات التعليم يف البالد .
وكما �أ�رشت �آنف ًا �أن الأهداف العامة للتعليم
يف ارتريا تتمثل يف العمل على تطوير الوعي
والدافع الذاتي ملكافحة الفقر واملر�ض و جميع
الأ�سباب امل�صاحبة للتخلف و اجلهل  ,ويقوم
�إطار �سيا�سة التعليم العايل يف البالد على الركائز
الإ�سرتاتيجية املتمثلة يف الأهمية املن�صبة على

نظام التعليم العايل و�إتاحة الفر�ص املتكافئة
و املت�ساوية للمواطنني للو�صول مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل وجودته و�إ�ستدامته بالإ�ضافة �إىل
الإهتمام مبحور البحث و التطوير
و�إدراك ًا من احلكومة الإرترية للإمكانات
غري العادية للتعليم العايل يف تعزيز النمو
الإجتماعي و الإقت�صادي  ,ف�إنها �رشعت يف
ا�سرتاتيجية تو�سيع نطاق التعليم العايل يف
البالد و كذلك تو�سيع نطاق الفر�ص املتاحة
لأو�سع قطاع من ال�شعب  .لذا مت يف العام 2003
م  ,مت �إن�شاء �سبعة م�ؤ�س�سات خمتلفة وموزعة
على نطاق وا�سع تقدم خدمات التعليم العايل يف
البالد ميكن تف�صيلها يف الآتي :
 1معهد ارتريا للتكنولوجيا _ ماي نفحي 2كلية الزراعة _ حملمالو 3كلية العلوم ال�صحية _ا�سمرا
 4مدر�سة اروتا الطبية وطب الأ�سنان_ ا�سمرا
 5كلية العلوم والتكنولوجياالبحرية_ م�صوع
�إ د ا ر ة
كلية
6-

الأعمال و الإقت�صاد_ حلحلي
 7كلية الآداب و العلوم الإجتماعية _ عديقيح
هذا التو�سع يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
كان البد من �أن ت�صاحبه هيكلة �إدارية تلبي
حاجاته املتجددة  ,لذا مت �إن�شاء املجل�س
الوطني للتعليم العايل لتن�سيق ق�ضايا التعليم
و خلق الت�آزر و التكامل لت�سهيل تبادل الأفكار
والت�شاور و�صياغة اللوائح التي حتكم واجبات
وم�س�ؤوليات املجل�س .

وح ِد َد ْت �أهداف املجل�س يف تكليفه وواليته
ُ
الوا�سعة يف تخطيط وتقييم و حت�سني و تعزيز
التعليم العايل وقطاع البحوث يف البالد بحيث
يكون مبثابة العجلة التي حترك دواليب التنمية
الإجتماعية و الإقت�صادية يف البالد وكذلك ت�سهيل
تعزيز جميع دالئل التنمية ال�شاملة للتعليم
العايل  .ويقدم املجل�س �أي�ض ًا امل�شورة للحكومة
ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بالتعليم العايل.
لذا كان البد من �أن تت�أهل م�ؤ�س�سات التعليم
العايل لتقوم باملهام التالية على �سبيل املثال
ال احل�رص :
�أ -الإ�ستيعاب امل�ستمر للم�ستويات العلمية و
التكنولوجية
ب  -تطوير الربامج

و املناهج التعليمية يف �ضوء امل�ستويات يف
خمتلف القطاعات الإنتاجية
ج -التعرف على �إحتياجات املجتمع .
د� -إعداد القوى الب�رشية العاملة علمي ًا و
فني ًا و �إداري ًا و�إجتماعي ًا على �ضوء املتطلبات
التكنولوجية
 3حمور التنمية و التي ت�ستهدف تلبيةاحلاجيات املادية و املعنوية لرفع معي�شة
الفرد و تطوير املجتمع  .وقد �أدرك اجلميع
الدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف

التنمية  ,ولذا تبذل دوم ًا جهود ًا م�ضنية لربط
�سيا�سات التعليم ب�سيا�سات التنمية � .إن التنمية
من حيث �أنها تعني توليد القدرة على الإنتاج
يف املجتمع و الإ�ستمرار يف تطويره تتطلب من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أن تعطي �إهتمام ًا خا�ص ًا
مل�س�ألة �إعداد متخ�ص�صني يف املجاالت الإنتاجية
املختلفة بالإ�ضافة �إىل الإهتمام بربامج البحوث
العلمية و التطبيقية  .لذا اذا مل تراع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل العالقة اجلوهرية بني التعليم
العايل و التنمية فقد ي�صبح التعليم عبئ ًا على
التنمية كما قد ي�ؤدي �إىل م�شكالت �إقت�صادية و
�إجتماعية كبرية كالبطالة بني املتعلمني و
�إنخفا�ض م�ستوى الإنتاج و غريها من امل�شكالت
التي ت�ؤثر على م�سار عملية التنمية وحتول دون
حتقيق �أهدافها .
لذا ف�إنه ولتحقيق �أهداف التنمية يتطلب من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل القيام باملهام التالية
على �سبيل املثال :
� 1أن حتر�ص م�ؤ�س�سات التعليم العايل علىتنمية البحث العلمي و التطبيقي  ,و�أن تربط
البحث بواقع العمل
مع �رضورة �أن يكون البحث قائم ًا على الأ�س�س
العلمية و املناهج التجريبية .
� 2أن حتر�ص على �إعداد الأطر و الكفاءاتالب�رشية التي يحتاجها املجتمع يف خمتلف
الن�شاطات الإقت�صادية و الإجتماعية مع تزويدها
ب�أحدث املعارف و اخلربات بالإ�ضافة �إىل تنمية
قدراتها على �إكت�ساب املعارف و اخلربات
املتجددة .
� 3أن حتر�ص على تنمية املعرفة و تقدميهالتزويد املجتمع باملعلومات و التقنيات
اجلديدة .
� 4أن تتفتح م�ؤ�س�سات التعليم العايل علىق�ضايا التنمية يف املجتمع و تدر�س �إحتياجاته
و متطلباته و �أن ت�سهم يف حلها ب�إعتبارها �رشيك ًا
�أ�سا�سي ًا يف التنمية .
� 5أن تعمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل على ربطمناهج التعليم و التدريب ب�إحتياجات البيئة
املحيطة .
ومن اجلدير بالذكر �أن وزارة التعليم و�ضعت
خطة لتطوير قطاع التعليم للفرتة من 2013-
 2017م  .والتي من املتوقع �أن توفر �إطار ًا
للجهود املبذولة و خا�صة يف جمال تنمية
الطفولة املبكرة والتعليم الإبتدائي و الثانوي
والتي حتم ًا �ستكون رافد ًا �أ�سا�سي ًا للتعليم
العايل.
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مدينة ع�صب ت�شهد فعاليات الإحتفال بعيد الف�صح املجيد!!!
ا حليو ية "
ا لإ قت�صا د ية
منها واخلدمية
" التي تزخر
بها مدينة ع�صب
كم�صنع الثلج
وم�صفاة البرتول
وم�ؤ�س�سة �إنتاج
امللح وغريها
اىل
م�شري ًا
دورها الكبري يف
ت�شجيع الإ�ستثمار
وحتقيق التنمية
املن�شودة "
و�أ�ضاف مدير
مديرية ع�صب
قائ ً
" �إن
ال

تقرير/حممود عبداهلل � -أبوكفاح
ظل ال�شعب الإرتري منذ القدم
يحي �إحتفاالته الوطنية والدينية
ب�صورة جماعية ليعرب ذلك عن
متانة وحدته التي الينف�صم عراها
حتى يف احلك الظروف ..حيث
حاول العدو دق �أ�سفني الفرقة بني
مكونات هذا ال�شعب معتقد ًا ب�أن
التنوع الإثني والديني الذي تتمتع
به �إرتريا كفيل ب�إثارة اخلالفات
بني �أبناء الوطن الواحد ومن
ثم �إ�ضعاف الن�سيج الإجتماعي
لهذا ال�شعب وال�سيطرة عليه يف
نهاية املطاف بكل �سهولة وي�رس
...ولكن هيهات ان يحدث ذلك
 ..فقد �شكل هذا التنوع �سمة يفخر
بها ال�شعب الإرتري وعام ً
ال يقوي
من وحدته ومتا�سكه يف ال�رساء
وال�رضاء.
ويف هذا الإطار فقد �شهدت
مدينة ع�صب ال�ساحلية م�ساء يوم
الأحد املوافق ال�ساد�س ع�رش من
�إبريل 2017م فعاليات الإحتفال
بعيد الف�صح املجيد على مقربة
من �شاطئ البحر االحمر قبالة
فندق را�س قمبو ال�سياحي حيث
بد�أت جموع املواطنني وال�ضيوف
املدعوين تتقاطر اىل موقع
الإحتفال منذ ال�ساعة
الثانية بعد الظهر
...وبعد تناول
وجبة الغداء
على �رشف
املنا�سبة
د خل
ا جلميع
ىل
ا
ا لقا عة
ا ملعد ة
للإ حتفا ل
يتقدمهم حاكم
�إقليم جنوب البحر
االحمر �سعادة ال�سفري/
حممد �سعيد منتاي والعميد /
�أبرهام عندوم قائد هيئة �أركان
اجلبهة ال�رشقية وال�سلطان
عبدالقادر دا�ؤود �سلطان رحيتا
ومدير مديرية ع�صب ال�سيد/
قرماي تخلآب ،وعدد من م�س�ؤويل
احلكومة واجلبهة والإحتادات
الوطنية وكبار رجال الدين
والأعيان ولفيف من �شعب مدينة
ع�صب .

بعد ان تبو�أ احل�ضور املقاعد
املخ�ص�صة لهم بد�أ احلفل بوقفة
حداد على �أرواح �شهداءنا الأبرار
�أعقبها كلمة مدير مديرية ع�صب
ال�سيد /قرماي تخلآب ،والتي
قال فيها بعد الرتحيب باحل�ضور
وتهنئة ال�شعب الإرتري يف الداخل
واخلارج وقوات دفاعه البا�سلة
بعيد الف�صح املجيد " �إن �إحتفالنا
هذا العام بعيد الف�صح املجيد

على م�ستوى الوطن يف مدينة
ع�صب وبهذه احلفاوة الكبرية التي
تعك�س متانة وحدتنا وتعاي�شنا

فناين ومو�سيقيي فرقة بي�شا
الفنية الذين �أتوا اىل ع�صب من
العا�صمة �أ�سمرا قاطعني قرابة
 700كيلومرت لإحياء املنا�سبة
حيث تناوب فنانيها "حممد

الديني يبعث
فينا الفخر
والإعتزاز".
و �أ �ضا ف
قائالً:
" �إ ن
�إ حتفا ال تنا
الدينية جزء
ال يتجز ء
قيمنا
من
ال�سمحة و�إن
�إ حيا ء نا
لها

يف �أجواء
من االخوة
و ا ملو د ة
ب�شكل يقوي
تعاي�شنا
من
وثقافتنا العريقة
يثري الفخر والإعتزاز يف
او�ساط �شعبنا الأبي ,و�إن هذه
القوة الروحية والقيم اجلمالية
الميكن �إ�ستعا�ضتها ب�أي قوة
�أخرى".
كما حتدث ب�إ�سهاب عن املرافق

مايجعل مدينة ع�صب ..مدينة
فريدة يف نوعها عن بقية املدن
الإرترية االخرى هو ان هذه
املدينة هي �أول بقعة وط�أتها
اقدام امل�ستعمرين االوائل كما انها
املدينة التي خرجت منها فلول
قوات امل�ستعمر الأثيوبي وهي
جترجر �أذيال الهزمية والعار "
ويف اخلتام تقدم بال�شكر لكل
اجلهات التي �ساهمت يف �إجناح
الإحتفال وعلى ر�أ�سها جلنة
الإحتقاالت مبدينة ع�صب والتي
لعبت دور ًا كبري ًا يف �إعداد و�إخراج
هذا الإحتفال بال�صورة البهية
التي بدا عليها  ,ومتنى ان يكون
هذا العيد عيد خري وبركة على
اجلميع .
تلت كلمة مدير مديرية ع�صب
عدد من العرو�ض والرق�صات
ال�شعبية التي قدمتها فرقة الفنون
ال�شعبية لإقليم جنوب البحر
االحمر ,حيث تفاعل اجلمهور مع
تلك العرو�ض ب�شكل منقطع النظري
ال�سيما وان معظم �أع�ضاء الفرقة
كانوا �شباب ًا يف مقتبل العمر ,مما
�أكد مبا اليدع جما ًال لل�شك ب�أن
عملية التوريث يف بالدنا ت�سري
كما ينبغي .
تال عرو�ض فرقة الفنون ال�شعبية
قطع كعكة العيد بوا�سطة حاكم
�إقليم جنوب البحر االحمر �سعادة
ال�سفري /حممد �سعيد منتاي .
عقب ذلك مبا�رشة �إعتلى املن�صة

�شعبي�,أميني ت�سفا�سال�سى"ودي
�شاوي�ش" ,منق�ست�آب قرب قرقي�ش
,منري علي ,ناهوم قربي�س�,إيدين
ك�ستى �,سعيد �إبراهيم ,يوهن�س
هبت�آب"ودي قرين"" على خ�شبة
امل�رسح برفقة املو�سيقيني
ف�سهاظيون,املهند�س
"�إليا�س
بنيام قرب كر�ستو�س ,جمال
برهانى",
بنيام
عبدالله,
ومهند�س ال�صوت ت�سفيت قرب
امالخ لي�ضفوا للإحتفال باغانيهم
وبهاء خا�ص ًا.
املمتعة رونق ًا
ً
ان التفاعل الذي �أبداه �سكان
مدينة ع�صب مع العرو�ض الفنية
التي قدمتها فرقة الفنون ال�شعبية
لإقليم جنوب البحر االحمر وفرقة
بي�شا الفنية على �رشف الإحتفال
بعيد الف�صح املجيد �أثبت مبا اليدع
جما ًال لل�شك ب�أن ال�شعب الإرتري
ميتلك �إرث ًا الي�ستهان به يف �إحياء
�إحتفاالته الدينية والوطنية ب�شكل
جماعي ف�ض ً
ال عن فخره و�إعتزازه
برتاثه الفني العريق .
و�أخري ًا فقد �أ�سدل ال�ستار على
احلفل عند ال�ساعة الثامنة م�ساء
ليودع اجلميع بع�ضهم البع�ض
ول�سان حالهم يقول �ستظل
�إحتفاالتنا الدينية ً كما الوطنية
منا�سبات نتعهد فيها بتمتني
وحدتنا الوطنية واملحافظة على
الوئام الإجتماعي الذي يعد �سمة
متيزنا عن �سائر ال�شعوب االخرى
التي من حولنا .
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف �إياب مباريات الدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا

ريال مدريد م�ستعد ملواجهة بايرن ميونخ
وجنم بايرن ميونخ جاهز ملوقعة ريال مدريد

ي�ؤكد ريال مدريد� ،إ�ستعداده ال�ستقبال
بايرن ميونيخ ،اليوم الثالثاء ،على ملعب
�سانتياجو برنابيو ،يف �إياب ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم.
وعاد الالعبون ،للتدريب الأحد املا�ضي،
بعد مرور �أقل من يوم على الفوز ،الذي
حققوه ال�سبت املا�ضي ،على �سبورتينج
خيخون ( )2-3على ملعب املولينون
باجلولة الـ 32من الدوري الإ�سباين لكرة
القدم.
وبا�ستثناء رامو�س ،و�إي�سكو ،وكوينرتاو،
الذين تدربوا داخل املن�ش�آت� ،أجرى
الالعبون الذين خا�ضوا مباراة الليجا،
تدريبات خفيفة على �أر�ض امللعب ،بح�سب
ما ذكره النادي عرب موقعه الر�سمي.
�أما باقي الفريق بالإ�ضافة لالعبي
الرديف �إنزو زيدان ،و�ألفارو تيخريو،
فخا�ض جل�سة مران بالكرة.
و�أجرى العب الو�سط الفرن�سي رافاييل
فاران ،تدريبات فردية بامللعب ،بينما
ال يزال كل من الويلزي جاريث بيل،
والربتغايل بيبي ،يوا�صالن عملية التعايف،
كل من �إ�صابته.

ورفع ريال مدريد ،بفوزه
�أم�س على �سبورتينج خيخون،
ر�صيده لـ 75نقطة ،موا�صالً
�صدارة ترتيب الليجا ،بفارق
 3نقاط عن بر�شلونة الو�صيف،
علما �أن لديه مباراة م�ؤجلة،
ً
�أمام �سيلتا فيجو.
ومن جانبه� ،أكمل روبرت
ليفاندوف�سكي ،مهاجم بايرن
ميونيخ ،احل�صة التدريبية،
الأحد املا�ضي ،ب�شكل كامل،
بعدما تعافى من الإ�صابة
التي حلقت به الأ�سبوع املا�ضي ،بكدمة يف
الكتف ،خالل مواجهة بورو�سيا دورمتوند
بالبوند�سليجا.
و�أ�صبح ليفاندوف�سكي ،جاه ًزا ملواجهة
ريال مدريد ،اليوم الثالثاء ،ب�إياب ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعدما انتهت
مباراة الذهاب بخ�سارة الفريق البافاري
( )2-1يف غيابه.
وقال الدويل البولندي ،يف ت�رصيحات
للموقع الر�سمي لناديه ،الأحد املا�ضي:
"�أنا بخري� .أنا �سعيد ج ًدا؛ لأنني متكنت
من �أداء التدريبات اجلماعية مع فريقي".
و�أ�ضاف املهاجم ،البالغ من العمر 28
عاما" :كل �شيء على ما يرام".
ً
ويتقا�سم ليفاندوف�سكي� ،صدارة
قائمة هدايف البوند�سليجا ،مع بيري
�أوبامياجن ،مهاجم بورو�سيا دورمتوند
ً
هدفا لكل منهما ،بينما �سجل
بـ26
للبايرن � 7أهداف يف دوري الأبطال.
ويف ال�سياق ذاته ،قال موقع "�سبورت"1
الأملاين� ،إن مات�س هوميلز ،مدافع الفريق

البافاري ،تدرب بدون كرة ملدة  25دقيقة
تخللها تدريبات تغيري االجتاه ،ومن املقرر
�أن ي�سافر الدويل الأملاين مع فريقه �إىل
مدريد.
و�أ�ضاف املوقع" :فيما تبدو فر�ص حلاق
جريوم بواتينج باملباراة �ضعيفة للغاية؛
معر�ضا لإ�صابة خطرية يف الفخذ،
و�سيكون
ً
�إذا ما حتامل على نف�سه ،وخا�ض مباراة
الإياب".
ومن جانب �آخر يلعب اليوم الثالثاء
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين �ضد لي�سرت �سيتي
الإجنليزي ،حيث �أن فريق �أتلتيكو مدريد
هو �أقل الفرق املهددة بفقدان العبيها يف
ذهاب ن�صف نهائي دوري الأبطال بداعي
الإيقاف بني الثمانية فرق املت�أهلة لدور
الثمانية بامل�سابقة.
ويعد الالعب الوحيد املهدد بالغياب
عن "الروخيبالنكو�س" يف ذهاب املربع
الذهبي ،حال تخطي الفريق عقبة لي�سرت
�سيتي الإجنليزي يف �إياب ربع النهائي
اليوم الثالثاء  ،هو املدافع الأوروجواياين
خو�سيه ماريا خيمينيز.

ريال مدريد يكت�سح �سبورتينغ
خيخون يف الدوري الأ�سباين

تغلب ريال مدريد ال�سبت املا�ضي،
على �سبورتينج خيخون ( )2-3مبلعب
املولينون باجلولة الـ 32من الدوري
الإ�سباين لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد ،بفوزه
�أم�س على �سبورتينج خيخون،
ر�صيده لـ 75نقطة ،موا�صالً
�صدارة ترتيب الليجا،
بفارق  3نقاط عن
علما
بر�شلونة الو�صيفً ،
�أن لديه مباراة م�ؤجلة،
�أمام �سيلتا فيجو.
وتعادل فريق فالن�سيا
�أمام �إ�شبيلية  0-0الأحد
املا�ضي حيث بات ر�صيد
فالن�سيا بعد هذه النتيجة 40
نقطة ارتقى بها للمركز الـ.11
ويف خرب �آخر ،و�ضع ريال بيتي�س حدا
لنتائج �إيبار الرائعة م�ؤخرا يف الليجا بعدما
تغلب عليه بثنائية نظيفة الأحد املا�ضي
خالل اللقاء الذي احت�ضنه ملعب "بينيتو
فيامارين" �ضمن اجلولة  32بدوري
الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة القدم .وبهذه
النتيجة ،يعود "الفريديبالنكو�س" لدرب
االنت�صارات بعد  3جوالت تكبد خاللها
جميعا هزائم لريتفع ر�صيده للنقطة 34

ويرتقي للمرتبة الرابعة ع�رش.
يف املقابل ،توقف م�سل�سل انت�صارات

الفريق البا�سكي خالل املواجهات الثالث
الأخرية ليتجمد ر�صيده عند  50نقطة
يحتل بها املرتبة الثامنة.
وعلى ال�صعيد نف�سه� ،أطاح �إ�سبانيول
بغرميه ليجاني�س بهدف وحيد دون رد
و�أبدى املدرب ح�رسته على �ضياع نقطة
التعادل قائال "�إذا مل نخ�رس بهذه اللعبة
الأخرية ،فكنا �سنتحدث �أننا على بعد 6

نقاط (من مراكز الهبوط) ولي�س � .5أعتقد
�أن الفريق قدم �أداء متكامال".
يذكر �أن ليجاني�س يحتل حاليا املرتبة
الـ 17بر�صيد  27نقطة ،بفارق  5نقاط
عن �سبورتنج خيخون� ،صاحب املركز
الـ ،18وهو �أول املراكز التي تعاقب
بهبوط �صاحبها للدرجة الأدنى.
عاد �سيلتا فيجو لتذوق طعم
االنت�صارات يف الليجا بعدما
حقق فوزا مهما يف عقر دار
م�ضيفه غرناطة "نويفو لو�س
كارميني�س" بـ� 3أهداف دون
رد الأحد املا�ضي� ،ضمن
مواجهات اجلولة .32
�أنهى �سيلتا فيجو ال�شوط الأول
متقدما بهدف� ،سجله العب الو�سط
خوزابيد �سان�شيز رويز يف الدقيقة
 .23وبهذا ،يعود �سيلتا فيجو لدرب
االنت�صارات بعد خ�سارتني �أمام فالن�سيا
و�إيبار على الرتتيب ،لريتفع ر�صيده
للنقطة  44يف منت�صف اجلدول مع تبقي
مباراة م�ؤجلة له �أمام ريال مدريد.
يف املقابل ،جترع الفريق الأندل�سي
مرارة اخل�سارة الـ 20هذا املو�سم ،ليقبع
يف املركز الـ 19وقبل الأخري بـ 20نقطة.

مورينيو ي�ستخدم ورقة
�سحرية ل�شل حتركات ت�شيل�سي

يف �إطار الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم،
حتققت �أمنية توتنهام وفاز مان�ش�سرت يونايتد
على املت�صدر ت�شيل�سي  ،2-0الأحد املا�ضي يف
اجلولة الثالثة والثالثني من الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم ،لي�شتعل ال�رصاع على اللقب
بعدما توقع كثريون �أن يح�سم البلوز املناف�سة يف
هذه املرحلة من املو�سم.
وظهرت يف هذا اللقاء عيوب ت�شيل�سي ،فظهر
مرتنحا وغري قادر على �إيجاد حلول لفك �شفرة
مان�ش�سرت يونايتد الذي بدوره �أبدع مدربه الربتغايل
جوزيه مورينيو يف اختيار الت�شكيلة وفر�ض �أ�سلوبه
على املباراة رغم جر�أته يف اختيار الالعبني.
وعلى �صعيد �آخر ،حقق ليفربول فوزاً ثمينا ً
على م�ضيفه و�ست بروميت�ش �ألبيون � / 1صفر
حيث ي�ساعد احلزم وقوة الإرادة ليفربول على نحو
جيد يف �إطار �سعيه لإنهاء املو�سم �ضمن �أول �أربعة
مراكز بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويبتعد ت�شيل�سي وتوتنهام هوت�سبري عن باقي

املناف�سني ولكن يليهما ليفربول بعدما بد�أ يعزز
نقاط �ضعفه التي بددت �آماله يف املناف�سة على
اللقب يف وقت �سابق من املو�سم.
وخالل �أغلب فرتات املو�سم كان ليفربول ندا
قويا لأقرب مناف�سيه ولكنه مل يتمكن كثريا من
الفوز على الفرق الأدنى يف الرتتيب.
ورغم ذلك ح�صد ليفربول �ست نقاط خارج
ملعبه على ح�ساب �ستوك وو�ست بروميت�ش يف
اثنني من �أ�صعب مالعب الدوري حيث حتطمت
هناك �آمال العديد من الفرق الكربى يف ال�سنوات
املا�ضية.
ويف مباريات �أخرى ،تغلب مان�ش�سرت �سيتي،
ال�سبت املا�ضي ،على م�ضيفه �ساوثهامبتون
بثالثية نظيفة ،يف اجلولة الـ  33من عمر الدوري
الإجنليزي املمتاز.
وارتفع ر�صيد ال�سيتي بهذا الفوز �إىل  64نقطة
يف املركز الثالث بالربمييريليج� ،أما �ساوثهامبتون
فتجمد ر�صيده عند  40نقطة يف املركز التا�سع.

ميالن يعود يف الديربي
ب�سيناريو درامي

خطف �إيه �سي ميالن تعادال قاتال،
وب�سيناريو درامي� ،أمام جاره �إنرت ميالن،
بهدفني ملثلهما� ،ضمن اجلولة الـ 32من
الدوري الإيطايل ،ال�سبت املا�ضي ،رغم
ت�أخره يف ال�شوط الأول بثنائية نظيفة.
تقدم �إنرت ميالن بهدفني عن طريق
�أنطونيو كاندريفا ،وماورو �إيكاردي يف
الدقيقتني  36و 44على الرتتيب ،لكن
ميالن ،الذي تخلى عن زيه التقليدي
وخا�ص اللقاء بالأبي�ض ،عاد �إىل املباراة
يف الثواين الأخرية.
وقل�ص �ألي�سيو رومانيويل الفارق
ل�صالح ميالن يف الدقيقة  ،83قبل �أن
ي�سجل كري�ستيان زاباتا هدفا قاتال يف
الدقيقة ال�سابعة من الوقت املحت�سب
بدال من ال�ضائع عن ال�شوط الثاين.
وارتفع ر�صيد �إنرت �إىل  56نقطة يف
املركز ال�سابع ،فيما رفع الرو�سونريي
ر�صيده �إىل  58نقطة يف املركز
ال�ساد�س.
وتعادل روما �أمام �أتالتنا يف الدوري
الإيطايل ،بالتعادل بهدف لكل فريق
ال�سبت املا�ضي
حيث ت�سبب التعادل يف ات�ساع الفارق
بني روما الو�صيف ويوفنتو�س املت�صدر،
�إىل  8نقاط يف جدول ترتيب الكالت�شيو.

ويف مباريات �أخرى ،فاز فاز فريق نابويل
على م�ضيفه �أودينيزي بثالثية نظيفة
وبهذه النتيجة ،وا�صل نابويل مطاردة
روما الو�صيف ( 72نقطة) بعدما رفع
ر�صيده لـ 70نقطة يف املركز الثالث،
وذلك قبل  8جوالت على ختام ال�سريي �آ،
فيما ا�ستمر �أودينيزي يف املركز احلادي
ع�رش بـ 40نقطة.
عو�ض �سا�سولو،
ذاته،
ال�صعيد
وعلى
َّ
ت�أخره بهدف �أمام �ضيفه �سامبدوريا،
للفوز بهدفني (. )2-1
حقَّق يوفنتو�س ،املت�صدر ،فو ًزا �سهالً
( )2-0على م�ضيفه بي�سكارا ،متذيل
الرتتيب ،ال�سبت املا�ضي� ،ضمن اجلولة
الـ 32من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
�سجل جونزالو هيجواين ،هديف اللقاء،
َّ
الذي �شهد خروج جنم يوفنتو�س باولو
م�صابا ،يف الدقيقتني (،22
ديباال
ً
و.)43
ورفع يوفنتو�س ر�صيده لـ 80نقطة
يف ال�صدارة ،بفارق  8نقاط على مالحقه
روما الذي تعادل مع �ضيفه �أتاالنتا
( ،)1-1فيما ا�ستمر بي�سكارا ،يف ذيل
الرتتيب بـ 14نقطة ،و�أ�صبح هبوطه
ب�شكل ر�سمي ،م�س�ألة وقت.

11

الثالثاء 2017 /04 /18

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()132

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

�إعداد
عبدالوهاب حممد�أمان
alhadisasport@zena.gov.er

"طواف ال�صداقة والكفاءة " يبد�أ اوىل مراحله على م�ضمار دباروا -كرن الربى.
الدراج النا�شئ �سيم�ؤون ي�سطع جنمه فى ت�شريكيتو م�صوع ويرفع �شعار القادم اعظم
نقطة االنطالق للفعاليات واال�ستحقاقات التى
تقام على هام�ش طواف ارتريا الدوىل للعام 2017م
 ،كان حتدى فنقل الذى انطلق من بلدة فورو
واختتم مناف�ساته مبدينة قندع اخل�رضاء با�ستحقاق
حتدى الدراجني انف�سهم واظهروا مقدرات وكفاءات
فى مواجهة العديد من ال�صعاب واال�شكاليات لي�س
لكون اال�ستحقاق تكرث فيه العقبات �شديدة االرتفاع
عن �سطح البحر واملنعطفات التى ال تعد او حت�صى
فح�سب ،بل مبا �صاحبه من ارتفاع فى درجات
احلرارة و�رسعة الرياح ا�ضافة �إىل كثافة ال�ضباب فى
م�ضمار ممتد بني فورو وحتى مدينة م�صوع.
دراج امورى فيتا بري باولو كانت له اليد العليا
فى �سباق ال�رسعة الق�صوى النهائى بعد ان ا�ستثمر
خري ا�ستثمار الهفوات واالخطاء الفنية التى وقع فيها
دراج منتخبنا الوطنى االول زمنف�س �سلمون والذى
ف�ضل االحتفال باالنت�صار قبل جتاوزه خط النهاية.
مناف�سات م�ضمار م�صوع والذى كان اال�ستحقاق
الثانى فى جدولة مناف�سات طواف ارتريا الدوىل
والذى يجرى حتت �شعار " طواف ال�صداقة والكفاءة
" كان �شاهدا على بزوغ جنومية الدراج الواعد
�سيم�ؤون مو�سى بانتزاعه الريادة وال�صدارة بانفراده
ولوحده قبل ثالث دورات على النهاية.
طواف ارتريا الدوىل �سينطلق ابتداء من يوم
الثالثاء الثامن ع�رش من ابريل مبناف�سات �سي�شهدها
م�ضمار دباروا – ا�سمرا  -كرن بعد مناف�ستني �شهدتا
اخطاء فنية وتكتية من دراجى منتخبنا الوطنى
االول  ،فبعد هفوة زمنف�س جاء الدور على مريون
ابرهام والذى خ�رس مركز الو�صافة مل�صلحة مريون
ت�شمى دراج بايك ايد االملانى برفعه ليده معلنا
فوزه قبل جتاوزه خط النهاية.
وعليه فان املرحلة االوىل من طواف ارتريا
�ستكون مبثابة مرحلة �سيحاول دراجو منتخبنا الوطنى
ت�صحيح االخطاء والهفوات التى �ستكلفهم الكثري فى
مراحل الطواف اخلم�سة فى حالة عدم اال�ستفادة
من الدور�س والعرب التى خرجوا بها من حتدى
فنقل وم�ضمار م�صوع على التوايل.
بيري باولو ي�ؤكد جدارته فى حتدى فنقل
زمنف�س يخ�سر الرهان فى ملح الب�صر
تقلبات االحوال اجلوية من
ارتفاع درجات احلرارة و�رسعة
الرياح والتى كانت حمملة
بال�ضباب كانت من العوامل التى
اكدت ب�أن مامورية الدراجني
الـ  55يف حاجة �إىل م�ساعى
وجمهودات م�ضاعفة ،وهم الذين
انتظروا اكرث من �ساعة ال�شارة
االنطالق من املفو�ض الربتغايل
ايزابيال فرناديز لقطع 110,8
كيلومرت فى حتدى فنقل الذى انتزع
ريادته الدراج "بيري باولو" دراج اموري
فيتا متجاوزا كافة العراقيل وال�صعاب التى
وقفت فى طريقه.
حتدى فنقل القليم �شمال البحر االحمر
للعام 2017م كان ا�سم على م�سمى مبا �شهده
من اداء وم�ستوى كبريين قدمه الدراجون
على طول امل�ضمار ،الذى غطته ال�سهول،
املرتفعات واملنعطفات وغريها من العراقيل
الطبيعية واجلغرافية.
عدد من املحاوالت االنفرادية الواحدة تلو
االخرى و�ضعت الف�صول االوىل ل�سيناريو
االنطالقات واالنفرادات التى رفعت من ن�سق
اال�ستحقاق الذى ياتى فى الت�صنيف 1.2
فى جدولة االحتاد الدوىل اللعاب الدراجات
الهوائية .UCI
ثنائى منتخبنا الوطنى االول زمنف�س
�سلمون وحمارى ت�سفاظني باال�ضافة �إىل
دراج االت�صاالت �سرياك ت�سفوم والدراج
بيري باولو من امورى فيتا وجان كلوديد
من رواندا والدراج كلينت ترافن من جنوب
افريقيا و�ضعوا فارقا زمنيا كافيا بينهم وبني
املجموعات اخللفية التى تناثرت على م�ضمار

ت�صوير �أخليلو زر�إزقي
م�صوع – ا�سمرا الربى.
دراج منتخبنا الوطنى االول زمنف�س �سلمون
ف�ضل االنطالق منفردا ل�ضمان الريادة
وال�صدارة ،اال ان كلمة احل�سم والف�صل
النهائى كانت من ن�صيب الدراج بيري باولو
من نادى امورى فيتا الذى جتاوز زمنف�س فى
ملح الب�رص عند خط النهاية.
الدراج

ز منف�س
الذى تراجع
�سلمو ن
�إىل مركز الو�صافة وبفارق ي�صعب حتديده
بالعني املجردة ،تقدم على زميله مبنتخبنا
الوطنى حمارى ت�سفاظني �صاحب املركز
الثالث ،وهو الذى عانى من لعنة االعطال
املتكررة التى ا�صابت دراجته .
جان كلوديد من املنتخب الرواندى حافظ
على املركز الرابع متقدما على كل من �سرياك
ت�سفوم من نادى (االت�صاالت) ،كلينت ترافن
(جنوب افريقيا ) ديفيد اقريت ( امورى فيتا
) امانئيل ظقاى ،ت�سفوم عقباماريام (ثنائى
منتخب ارتريا) ويونتان هيلو ( �سمبل )
ا�صحاب املراكز من اخلام�س وحتى العا�رش على
التواىل.
�سيم�ؤون مو�سى يتوهج مب�صوع
مناف�سات ت�شريكيتو م�صوع والذى جرى فى
ال�ساد�س ع�رش من ابريل للعام 2017م كانت
من املناف�سات واال�ستحقاقات التى و�ضعت

فيها الرهانات والتوقعات على الدراجني
ا�صحاب الكفاءات واملهارات فى �سباقات
ال�رسعة الق�صوى النهائية بالدرجة االوىل ،اال
ان الدراج �سيم�ؤون مو�سى اكد ومبا ال يدع
جماال لل�شك بان لكل جمتهد ن�صيب.
الدراج �سيم�ؤون مو�سى والذى يعد من
العنا�رص ال�شابة والنا�شئة مبنتخبنا الوطنى
االول ،انتزع الريادة وال�صدارة بف�ضل انفراده
قبل ثالثة دورات على نهاية ا�ستحقاق م�ضمار
م�صوع  ،ليحقق انت�صارا كبريا �سيكون له
بالغ االثر فى رفع معنوياته وجاهزيته ملقبل
اال�ستحقاقات وامللتقيات.
الثنائى زمنف�س �سلمون ويونتان هيلو
من منتخبنا الوطنى ونادى �سمبل قاما
مبحاولتني انفراديتني عن املجموعة
االمامية اال ان كلتا املحاولتني وجدتا
الرد املبا�رش واحل�سم من دراجى
جنوب افريقى ورواندا بايقافها
عند مهدها على التوايل.
دراجوا امورى فيتا حاولوا
الدخول �إىل الواجهة مبحاولتني
انفرادتني اوقفهما �سرياك ت�سفوم
ومريون ابرهام من االت�صاالت
ومنتخبنا الوطنى االول على الرتتيب
مريون ابرهام من منتخبنا الوطنى
االول ومريون ت�شمى من نادى بايك
ايد �شكال جمموعة انفرادية �ضمت عددا
من الدراجني مبنتخبنا الوطنى االول واندية
االت�صاالت ،ا�سبيكو و�سمبل باال�ضافة �إىل
دراجى منتخبات جنوب افريقى ورواندا واندية
امورى فيتا ،بايك ايد وغلوبال.
قبل خم�سة دورات على نهاية مناف�سات
ت�شريكيتو م�صوع �شكل الثنائى حمارى
ت�سفاظني و�سرياك ت�سفوم من منتخبنا
الوطنى االول ونادى االت�صاالت ،جمموعة
انفرادية و�ضعت فارقا زمنيا بينها وبني
املجموعة الثانية ،التى كان يتواجد بها ابرز
املر�شحني للمناف�سة على املراكز واملواقع
االمامية فى �سباق ال�رسعة الق�صوى النهائى.
دراجوا املنتخبان اجلنوب افريقى
والرواندى حاوال تقلي�ص امل�ساحة والزمن
اللذان كانا يف�صالن بينهم وبني الثنائى
املنفرد  ،لتتوا�صل لعبة الكرا�سى املو�سيقية
الكرث من ثالث دورات على طول امل�ضمار
الذى امتد فى دورته الواحدة الكرث من احد
ع�رش كيلومرتا.
دراج منتخبنا الوطنى االول وحد من الدراجني
الذين ي�سعون �إىل تقدمي اوراق اعتماده
للمحافل االفريقية والدولية �سيم�ؤون مو�سى

ا�ستطاع
ا ال نفر ا د
عن
ا ال ما مية
ا ملجمو عة
والتى متكنت من ايقاف حماولة الثنائى
حمارى و�سرياك.

�سيم�ؤون مو�سى مل يجد عناء يذكر لكى
يتوج مبركز الريادة وال�صدارة بتجاوزه خلط
النهاية لوحده معلنا للجميع بانه حامل لقب
ت�شريكيتو م�صوع حتى العام املقبل.
الثنائى مريون ابرهام ومريون ت�شمى قاما
ب�سباق �رسعة ق�صوى نهائى مثري حب�س االنفا�س
حتى خط النهاية ،ولكن الغريب والعجيب فى
االمر ب�أن مريون ابرهام ف�ضل االحتفال مبركز
الو�صافة قبل جتاوزه خط النهاية ليهدر على
نف�سه واملنتخب مركز الو�صافة الذى ذهب
مل�صلحة مريون ت�شمى من بايك ايد.
زمنف�س �سلمون وت�سفوم عقباماريام حافظا
على املركزين الرابع واخلام�س من الرتتيب
متقدمان على الدراج كلينت ترافن (جنوب
افريقيا) �صاحب املركز ال�ساد�س.
دراج نادى ا�سبيكو ارون دبرظني حافظ
على املركز ال�سابع متقدما على كل من يونتان
هيلو (�سمبل ) بن فنتوري اوويزميا ( رواندا
) دوايت هيلى ( �سمبل ) ا�صحاب املراكز من
الثامن وحتى العا�رش على الرتتيب.
م�شاركة كينية فى طواف ارتريا
دراجو املنتخب الكينى والذين قدموا
�إىل ارتريا فى الرابع ع�رش من ابريل اجلارى،
�سي�شاركون فى طواف ارتريا الدوىل للعام
2017م ومناف�سات ت�شريكيتو ا�سمرا.
املنتخب الكينى �سين�ضم �إىل منتخبات
جنوب افريقيا،رواندا ،ال�سودان ومنتخبنا
الوطنى االول واندية االت�صاالت ،ا�سبيكو
و�سمبل على ال�صعيد املحلى واندية بايك
ايد االملانى ،امورى فيتا االيطاىل ـ غلوبل
�سيكلني التى �ستخو�ض غمار طواف ارتريا
فى مراحله اخلم�سة باال�ضافة �إىل ت�شريكيتو
ا�سمرا.
الطواف يبد�أ من دباروا
هذا و�سوف تنطلق فى الثامن ع�رش من
ابريل اجلارى اوىل مراحل طواف ارتريا الدوىل
والذى يجرى حتت �شعار " طواف ال�صداقة
والكفاءة" على م�ضمار دباروا – ا�سمرا كرن
يف اوىل مراحل الطواف الذى يختتم فى الثانى
والع�رشين من ابريل اجلارى.
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وفاة �آخر
�شخ�ص ولد يف
القرن 19
قال طبيب �إيطايل ان �إميا مورانو التي تبلغ من العمر  117عاما وتعد �أكرب
معمرة يف العامل ،توفيت يف منزلها يف �شمال �إيطاليا.
وقال الدكتور كارلو بافا لـ"�أ�سو�شيتد بر�س" بالهاتف� ،إن امل�س�ؤول عن
رعاية مورانو �أبلغه �أنها توفيت وهي جال�سة على مقعد بعد ظهر ال�سبت ،يف
منزلها ببلدة فريبانيا.
وقال بافا �إنه قام بزيارته الأخرية �شبه اليومية �إىل موارنو اجلمعة ،و�أ�ضاف:
"�شكرتني و�أم�سكت بيدي" كالعادة.
ويعتقد �أن مورانو التي ولدت يف  29نوفمرب  ،1899كانت هي ال�شخ�ص
الوحيد على قيد احلياة ممن ولدوا يف القرن التا�سع ع�رش.

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ا�صطباحة تايوان حتظر قتل القطط والكالب لأكل حلومها!

ال يوجد ما ي�سمى (وقت
مت�أخر) كي تبد�أ يف حت�سني
نف�سك وال يوجد �سن حمدد
للو�صول للأف�ضل طاملا قلبك
ما زال ينب�ض ،فلديك فر�صة

اخرتاع جهاز ُيحول
الهواء اجلاف �إىل مياه

ابتكار طريقة ل�صنع م�شروبات
�إلكرتونية ونقلها عرب الإنرتنت

ابتكر باحثون من جامعة �سنغافورة الوطنية و�سيلة لنقل امل�رشوبات عرب
الإنرتنت ،وذلك ا�ستنادا �إىل تكرار طعم م�رشوب معني عرب الإنرتنت من �أي مكان
ويف �أي حلظة على كوكب الأر�ض.
ومتكن الفريق البحثي بقيادة الدكتور نيمي�شا رانا�سينغه حتى الآن من �إمكانية
تكرار طعم ع�صري الليمون على الإنرتنت ،وال يزالون يعملون لنقل النكهات
الأكرث تطورا يف امل�ستقبل.
ويعمل “الليمون الإلكرتوين” من خالل اجلمع من “م�ست�شعر ع�صري الليمون”
اخلا�ص وهو يف الواقع اثنان من الأجهزة اال�ست�شعارية يف جهاز واحد ،حيث
يك�شف اجلهاز الأول عن لون ال�رشاب ،والآخر يقي�س م�ستوى حمو�ضته.
وبعد ت�سجيل هاتني ال�سمتني ،يتم نقل املعلومات على الإنرتنت �إىل كوب
ح�سب الطلب ،والتي يتم مل�ؤها بب�ساطة يف ماء عادي ت�سكب يف كوب من
الثنائيات الكهربائية.
ثم ي�ستخدم كوب الثنائيات الكهربائية �أ�ضواء ليد يف قاعه لتكرار لون
ال�رشاب ،يف حني �أن الأقطاب الكهربائية حول احلافة تر�سل نب�ضات كهربائية
لتقليد احلام�ض ،وذلك يف عملية تتم �شبه فورية.
وعمل الدكتور رانا�سينغ وفريقه على م�رشوع ع�صري الليمون الإلكرتوين ملدة
خم�سة �أ�شهر قبل تقدميه للجمهور ،حيث جاء امل�رشوع حتت نطاق م�رشوع �أو�سع
لإنتاج “الذوق الرقمي” ،والذي يعمل عليه الفريق ذاته منذ �ست �سنوات.
وقبل م�رشوع ع�صري الليمون الظاهري� ،أنتج الفريق �أواين ومالعق ،وطا�سات
وعيدان تناول الطعام والتي ميكن �أن حتاكي �أذواقا معينة� ،إذ يرى رانا�سينغ
�أن امل�رشوع يهدف لإنتاج الغذاء ال�صحي والذوق الرقمي لتح�سني ا�ست�ساغة
الطعام لكبار ال�سن ومر�ضى ال�سكتة الدماغية الذين يت�ضاءل لديهم الإح�سا�س
بالتذوق.

ن�صائح لها قيمه ال تقدر
ال تعاير جاهال بجهله و ال جمنونا بعقله ....
القلق اليغري �شيئا من الغد غري انه يعكر مزاج
اليوم
اذا ا�ستمعت اىل جاهال فاحتكم لعقلك و ام�سك
عليك ل�سانك و اال اهانك
احلياة احيانا ترفع الناق�ص فال ت�ستقل بقدر
نف�سك
الدنيا �سلف و دين  ...فاذا طلبت �شيئا فاعلم
ثمنه قبل اخذه

كلمات راقت ىل

العدد ()132

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

يف خطوة للتخل�ص
�أغرب
�إحدى
من
العادات التي انت�رشت
يف البالد� ،أ�صدرت
ال�سلطات التايوانية
قرارا يحظر قتل القطط
وتناول
والكالب
حلومها.
وتعليقا على القرار
اجلديد ذكرت الوكالة املركزية للأنباء يف تايوان �أن "ال�سلطات يف
البالد �أ�صدرت ،يف � 11أبريل اجلاري ،قرارا يهدف حلماية احليوانات،
ويحظر بيع �أو ا�ستهالك حلوم الكالب والقطط� ،أو حتى ا�ستهالك الأطعمة
التي حتتوي على �أجزاء من حلومها".
كما �شمل القرار اجلديد بنودا تن�ص على معاقبة الأ�شخا�ص الذين
يتعمدون �أذية احليوانات �أو تعذيبها �أو قتلها ،حيث �سيعاقب املخالفون
بال�سجن ملدة قد ت�صل �إىل �سنتني ،بالإ�ضافة لغرامة مالية تقدر بـ 200
�ألف دوالر تايواين� ،أي ما يعادل  6500دوالر �أمريكي.
واجلدير بالذكر �أن قتل الكالب والقطط و�أكل حلومها ،ظاهرة منت�رشة
ب�شكل وا�سع يف تايوان وعدد من الدول الآ�سيوية ،وت�سعى العديد من
احلكومات ومنظمات حماية احليوان للتخل�ص منها ب�شتى الو�سائل.

برجك اليوم!..

�سكان املناطق القاحلة واجلافة
والذين يعانون من بنية حتتية
حمدودة قد يتمكنون قريب ًا من احل�صول
على املياه مبا�رشة من م�صدر موجود
حولهم وهو الهواء ،وذلك بح�سب ما
ك�شف عنه باحثون �أمريكيون.
الفريق البحثي �رصح بذلك بعد
متكنهم من تطوير �صندوق ميكنه
حتويل الهواء منخف�ض الرطوبة �إىل
ماء ،و�إنتاج عدة لرتات من املياه
كل � 12ساعة ،وفق ًا ملجلة العلوم
الدولية.
وقالت الباحثة �إيفلني وانغ،
مهند�سة ميكانيكا من معهد
“ما�سات�شو�ست�س” للتكنولوجيا يف
الواليات املتحدة وامل�شاركة يف
الدرا�سة �إنه “ي�أخذ املاء من اجلو
ويحجزه ،وي�ستخدم مادة ت�شبه الرمل
امل�سحوق ل�ضخ الهواء يف امل�سام
ال�صغرية ،وعندما تُ �سخنها ال�شم�س
�أو م�صدر �آخر ،يتم حترير جزيئات
املاء يف الهواء املحا�رص واملكثف
ل�سحب املاء من الهواء”.
اجلهاز حاليا يف مرحلة النموذج
ويجري اختباره داخل معهد
الأويلُ ،
“ما�سات�شو�ست�س” �إذ ينتج املاء كل
�ساعة يف � 20%إىل  30%الرطوبة.
وذكرت وانغ �أن “العديد من �رشكات
املياه العاملية تنتج بالفعل وحدات
مياه من الغالف اجلوي ،ولكن ما
هو خا�ص حول النموذج اجلديد،
هو �إمكانية �إنتاج املياه يف بيئات
منخف�ضة الرطوبة.

ت�ستطيـــــع �أن متلـــــك الدنيـــــاء ومـــــا
فيهـــــا
بـــــ  5حـــــروف فقـــــط

( �أ �س ل و ب )
ت�ستطيـــــع �أن ترتـــــاح كليـــــا من كـــــالم النـــــا�س
 ...بـــــ  5حـــــروف فقـــــط
 ( ...ت �س ا م ح )
ت�ستطيـــــع �أن ت�ســـــرق قلـــــوب الب�شـــــر
 ... ...بـــــ  5حـــــروف فقـــــط
( �أ خ ل ا ق )

برج احلمل� /أن ت�شعر بقوة جتاه الأ�شياء فهذا �أمر رائع،و النجوم
متدك بالقوة التخاذ اخلطوات اجلريئة حاول االت�صال بكل من كنت
تخ�شى مقابلتهم �سابقا يف العمل و قم بت�صفية ح�ساباتك املالية و املهنية
معهم  ،يف العاطفة لديك فر�صة ال�ستعادة حب الطرف الآخر ان كنتم
على خالف  :الكثري من اخليارات البديلة تظهر �أمامك هذا اليوم ،لن
يكون عندك م�شكلة �إذا انتقيت ال�شيء املعني الأف�ضل� ،سوف تكت�شف الكثري من الأ�شياء اجلديدة.
برج الثور /فكر قبل �أن تت�ص ّرف �أو تتك ّلم� .ستتم ّتع بالطاقة الطبيعية املمتازة ،وج�سمك �سيحارب ب�شكل
فعّال ّ
�ضد الهجمات املكروبية والفريو�سية؛ على �أية حال ،يحذر من الع�صبية و�أخطار �ضغط الد ّم العايل .يف
العمل ان حتاول ان جتعل النا�س تهتم بك اكرث و �ستنجح بذلك  :يوم منا�سب للعب والت�سلية واملرح ،حد�سك
قوي وخ�صو�ص ًا يف هذه الأوقات� ،أنت لديك وم�ضات رائعة من الب�صرية النافذة للم�شاكل التي ت�ضايقك.
برج اجلوزاء� /أنت تعني الكثري بالن�سبة للحبيب  .ال تق ّلل من تقدير النا�س �آخرين املهتمني بك .العامل
ّ
ي�صفق لك  ،ام�ضي وانحني للمعجبني  .من اللطيف امتالك مثل هذا اجلمهور املقدر ،و�أنت حمور مركزي.
ّ
ترقب معجب واحد ب�شكل خا�ص يريد منك �أكرث من غريه  .الأمور العملية يف طليعة اهتماماتك اليوم� ،أنت
ت�شعر برغبة قوية لأن تنظم حياتك وت�ضع كل �شيء يف مكانه اخلا�ص ،خ�ص�ص وقت ًا للتمرين.
برج ال�سرطان /رئي�سك قد ال يكون يف املزاج املنا�سب لتغيري كبري .انتظر حتى يكون يف حالة مزاجية
�أف�ضل� .إترك اللغو يف احلديث لغريك .مهما ر�أيك عن �آخر الأخبار ،فمن الأف�ضل االحتفاظ به لنف�سك و �أن
تركز على املهام التي لديك  .التفاعالت االجتماعية تتقدم �إىل الأمام ب�شكل رائع م�ؤخر ًا ،قدرتك يف التوا�صل
ب�شكل وا�ضح ت�ضعك يف املكان املنا�سب بالن�سبة للذين هم من حولك.
تو�سع مفهومك له  ،و �ستجد �أن حياتك مليئة به  .ال
برج اال�سد /احلب حولك يف كل مكان  ،تع ّلم كيف ّ
تتفاج�أ �إذا كان ينق�صك بع�ض الرتكيز الیوم  ،عليك �أن تفكر بعقلك بالأ�شياء التي يف قلبك  ،فكر ب�إبداع
بالبدء بحياة متل�ؤها الرومان�سية  .يف العمل تقدم ملحوظ ب�سبب حتركك ال�سريع لتاليف اخطاء ال�شركاء .ال
تعاين من متاعب لتكون �أفكارك و�آرائك� ،أنت ت�صل بها �إىل �أهدافك ،البع�ض قد يخالفون حتليالتك ،لكن كل
واحد �سيحرتم طبيعتك الإدراكية.
برج العذراء /دع زمالءك و معارفك ي�صخبون و ميرحون ور ّكز على نف�سك .انتبه ل�صحتك مبزيد من
العناية كل الأطعمة ال�صحيّة ،ا�شرب الكثري من املاء مترن قلي ًال .و خذ بع�ض الوقت �أي�ضا ،لتهدئة خمك و
لال�سرتخاء .تكون مرهق ًا فقط عندما ترتك نف�سك على هواها .كل �شيء �أمامك يبدو وك�أنه ينهار ،ت�شعر ب�أن
ال�ضيعان يغمرك والت�شوي�ش ي�صاحبك ،لكن كل �شيء م�ؤقت و�شعورك �سينجلي ،الأيام الأف�ضل قادمة.
برج امليزان� /ساعد من حولك ! امل�ساهمة تكون طبيعية ً
عادة  ،لك ّنها مهمة لدرجة �أكرب اليوم� .أنت حتاول
متوتر ًا �أن جتمع ّ
كل املعلومات التي �أمامك قبل �أن تقوم ب�أي حركة  .بينما تكون الفطرة و العفوية حممودة .
يف احلب انت ملك العواطف اجليا�شة فقط عليك ا توجهها ب�شكل منا�سب  .عليك �أن تعيد تذكر املا�ضي حتى جتد
الأجوبة للأ�سئلة املطروحة هذا اليوم ،الأ�شياء التي تبدو غام�ضة فج�أة �ستنقاد لأن تتو�ضح.
برج العقرب /لي�س الیوم هو الوقت احلرج .انطلق يف اخلطوط العري�ضة و�سرت ّتب احلقائق الحق ًا .بد ًال من
�أن تن�شغل بالنقد الب ّناء ،قم بقفزة نوعية ولو باملبادئ الأ�سا�سية و انظر �إىل النتائج الإيجابية� .ستجده هذا
الطريق مرح ًا �أكرث بعد �أن تدخله .احلبيب يطلب اليك بع�ض االمور حاول ان تقوم بها .تتخذ طريق التدبري
اليوم ،الأوقات ال�صعبة تلوح يف الأفق ،و�أنت مع هذا ت�ستعد لها وجتهز ملقاومتها ،حل م�س�ؤولياتك �شيئ ًا ف�شيئ ًا
وا�ستعد لهبوب العا�صفة.
برج القو�س� /إنتبه �إىل خالفات يف ال�شراكة اليوم ،لكن ّ
ترقب الفر�ص �أي�ض ًا .حتتاج �إىل بع�ض التوازن،
لكنك جتد ذلك �صعب ًا .هل ميكن �أن يكون ال�سبب �أ ّنك حتتاج لرمي بع�ض الأمور القدمية وراء ظهرك ؟ ال
تدع املا�ضي يكون عقبة امام امل�ستقبل ال�شريك ي�ساعدك يف اتخاذ قرار مهم الیوم .الأفكار تبدو مبالغة يف
اجلنون بالن�سبة �إىل البع�ض من حولك ،ت�ستعمل خيالك من �أجل �إيجاد حلول امل�شاكل ،فتغيظ العقول العملية
من حميطك.
برج اجلدي /اخرت طريقك و انطلق به� .ستحرز ّ
تقدم ًا �إيجابي ًا يف الطريق �إىل الأمام�.شركائك يف العمل
�سيدعونك اىل قيادتهم ال ترتدد و كن واثقا من انك �ستون قادرا على القيام مبهامك اجلديد � ،ضع يف ح�سبانك
�أن احلياة تعطي حني ال تتوقع ذلك .الكثري من املعتقدات القدمية تثور يف حياتك ،ال ت�ضطرب ،بل اطلع �إىل
الإمكانيات واملفاهيم اجلديدة ،هناك �أجواء متغرية لكن تقبل هذا التغيري.
برج الدلو /التوازن املميّز ميكن �أن يتط ّلب تغيري ًا كبري ًا .م�ساعدة الآخرين �أمر ح�سن ،لكن عندما ي�ؤثر
على �أولوياتك اخلا�صة ،فقد يكون �آن الأوان لتقلي�ص تلك امل�ساعدة.ميكنك ا�ستثناء ذلك يف جمال احلب لأن
احلب عطاء بال مقابل .طبيعتك العنيدة و�أ�سلوبك العنيف قد يطاالن البع�ض من حولك ،حاول ر�ؤية الأ�شياء
من وجهة نظر �أخرى ،احرتم الآراء املخالفة لك.
برج احلوت /ال تكن عطوف ًا ب�إفراط ،فقد ي�سميك النا�س مم�سحة �أرجل! تفاد م�شاريع مالية �أو عالقات عمل
 .حاول القيام بالن�شاطات واملحادثات التي تبني الثقة وتقوّي االرتباطات .الوقت منا�سب لالت�صال بالبيت.
اال�سرة متر بو�ضع قلق ب�سبب م�شكلة �سابقة ال ترتدد يف حلها �.ستكون قادر ًا على معرفة نف�سك ب�شكل وا�ضح،
تبدو �صادق ًا يف تقييماتك داخل املنزل ،هناك خطوات �أولية تتجه نحو التغيري الإيجابي.
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