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فرع املرأة جبنوب البحريقّيم براجمه   
البحر  جنوب  اقليم  يف  املراة  فرع  قّيم 
االحمر االنشطة املنفذة يف عام 2022 لتقوية 

تأطري املرأة بتطوير قدراتها .
سعدية  السيدة/  الفرع  مسؤولة  وقالت 
جرى  الذي  التقييمي  االجتامع  يف  ابراهيم 
املنتظمة  االنشطة  “ان  يناير  من   28 الـ  يف 
وكذلك  املديريات  كافة  يف  املراة  لتوعية 

لتقوية هياكلها حققت نتائج جيدة.
لتحسني  سمنارات  تنظيم  واوضحت 
اوضاع املراة  وإيجاد  الحلول  التي  تحد من  
دورات  بتنظيم  ،وكذلك   املنزلية  متاعبها  
دخل  ومصدر  عمل  فرص  لخلق   ، تاهيلية  

لهن يف مناطقهن . 
أجل  من  جهدها  ملضاعفة  املراة  ودعت 
العادات  من  للحد  املنتظمة  املهام  انجاز 
مل  والتى  الرشكاء  مع  بالتنسيق    ، الضارة 

تحقق اي نتائج تذكر.
قدرات  من  ترفع  بأعامل  القيام  وأكدت 
حسب  تأطريها  لتقوية  املهنية  املراة 
املستويات ، وتعزيز مساهمة املرأة يف كافة 

املجاالت.
رضورة  املشاركات   ناشدت  جهتهن  من 
الدفع لتنظيم الدورات التاهيلية والتدريبية 

الجارية لتمكني وترقية  انفسهن .

عنسبا: دعوة للعمل  من اجل بيئة صحية 
البيئة باقليم عنسبا املهندس /تسفاماريام  التوثيق واالبحاث يف فرع  دعا مسؤول وحدة 

قربهيوت كافة افراد املجتمع للمساهمة يف خلق بيئة خالية من التلوث.
وقال “ان التلوث البيئي يشتمل عىل تلوث املياه والهواء والبيئة وان ارضاره السلبية ليست 
سهلة عىل التنوع االحيايئ ، والتغرياملناخي والحد من ارضار طبقة االوزون، لذلك يجب عىل 

املجتمع القيام باعامل جادة بحامية البيئة النظيفة. 
كافة  عىل  حاميتها  مسؤولية  تقع  املخلوقات  كافة  مقر  هي  البيئة   ان   طاملا   -: وقال 
را يف الوقت ذاته للحد من العوامل املؤدية اىل تلوث البيئة، خاصة مخلفات  املواطنني”  مذكِّ
الورش والسيارات ، حيث يلوث لرتا واحدا من زيوت الورش 5220 برميال من املاء، مناشدا 
املنزلية  النفايات  ان  وذكر  املسؤولية.   وتحمل  الحذر  لتوخي  والسيارات  الورش  اصحاب 
واملصانع واملؤسسات الصحية تعترب من اهم العوامل امللوثة للبيئة ، مشددا عىل تنفيذ سبل 
املياه وحامية  مهام حفظ  بقوة النجاز  الدفع  ر برضورة  وذكَّ بشكل مدروس.  عليها  القضاء 
الرتبة ، بهدف استقرار انجراف الرتبة يف بالدنا التي تقدر سنويا ما بني 35 اىل 70 مليون طن 

، وذلك بتنظيم انشطة نفري واسعة من اجل بناء املدرجات بشتى انواعها.
قالس  مستشفى  من  نفايات  ونقل  جمع  شهد   2022 عام  ان  الفرع  مستندات  وتوضح 
العسكري وكلية الزراعة بحملاملو  ومدينة كرن قدرت بحمولة 640 سيارة، باالضافة اىل شفط 

792 الف لرت من مياه الرصف الصحي.

برنامج االدخار والقروض املصغرة 
يقّيم برناجمه    

اجتامع   يف   الجنويب  االقليم  يف  “و  “مول  املصغرة  والقروض  االدخار  برنامج  اعلن 

تقييمي  عقد يف الـ 31 من يناير املنرصم عن اعادة  %89 من اصل 27  مليون نقفة 

وزعت كقروض.

يبذلون  “انهم  الذي قدمه  التقرير  تريف قربيوهنس يف  السيد/  الفرع  وقال مسؤو ل 

يقدمون   حيث  الرسمية،  البنوك  عن  البعيدة  املناطق  يف  باالنتاجية   للدفع  الجهود  

القروض  لـ 2385 زبون منهم %62 من االناث.

كام زادت نسبة البنوك االهلية يف العام 2022 بـ %9  واعداد الزبائن بـ %7 وجمع 

القروض بـ %21 وانتشار القروض بـ %3 ، فيام يستفيد %48 من املقرتضني يف املجال  

الزراعي .

ويف الختام اوضح أهم  برامج املستقبل  للفرع ،  العمل الدؤوب الستعادة القروض 

وتنمية  الكمية  املوزعة من حيث  القرو ض  وتنمية  املناسب،  الوقت  التي مل تسرتد يف 

وحفظ البنوك االهلية القدمية وكذلك القيام بتنظيم ورش عمل يف مديريتي ماي عيني 

وظرونا .

وناشد حاكم االقليم الجنويب السيد /هبتآب تسفاظيون بعد ان اشاد بجهود املؤسسات 

املالية لتحسني اوضاع وظروف املواطنني املعيشية، مناشدا الرتكيز عىل القروض املقدمة 

ملعالجة   الجاري   الجهد  انجاح  اجل  من  جانبهم  اىل  ادارته  وقوف   مؤكدا  للمجاميع، 

القصور والنواقص.

 قدم املشاركون بدورهم اراء ومقرتحات بناءة  منها منح اهتامم اكرب لتبادل االفكار، 

وكذلك ايجاد اليات حلول ملسالة تغيري موظفي الحكومة التي بدورها تخلق تحديات 

عند اعادة الدين.

عملها  تدير  املؤسسة  “ان  اسمروم  /تافال  السيد  باالنابة  مول  برنامج  مسؤول  وقال 

معتمدة عىل نفسها، حيث دفعت التحصيل الرضيبي  يف العام 2020 1.7 مليون نقفة  

ويف العام 2021 دفعت 3.4 مليون نقفة، وسوف  تعمل جاهدا لتطوير قدرات اعضائها.

ونارو  قلبوب  منطقتي  سكان  قام 

البحرية  القوات  قيادة  مع  بالتعاون  انس 

للقامئني  غداء  مأدبة  بتنظيم  الشاملية 

مرىس   – مصوع  لطريق  الصيانة  باعامل 

كيلومرتا   56 طوله  البالغ  الرتايب  قلبوب 

الذي يقوم به مرشوع عدي هالو )رقم 3 

. )

وافاد مراسل وكالة االنباء االرترية 

السيد/  افعبت  مديرية  مدير  واوضح 

ان  املناسبة  يف  رجب  محمدنور  احمد 

صيانة الطريق يصب يف مصلحة املواطنني 

 .

للقوات  الشاملية  القيادة  قائد  وقال 

البحرية املقدم/ مياين قربماريام ان القيادة 

كانت تنظم برامج تنوير فاعلة يف املنطقة 

ذاكرا  افعبت،  مديرية  ادارة  مع  بالتعاون 

اهمية مساهمة مرشوع عدي هالو رقم 3 

يف تفعيل تلك النشاطات.

وشكر مسؤول مرشوع عدي هالو رقم 

باعداد  للقامئني  مكونن   قدي  السيد/   3

جاهزية  مؤكدا   ، والتشجيع  الربنامج 

املشكالت   حل  يف  للمساهمة  املرشوع 

التي  تواجه سكان املنطقة.

من جهتهم عرب املواطنون عن ارتياحهم 

مرشوع  يقدمها  التي  الفعالة  للمساهمة 

للقوات  الشاملية  والقيادة  هالو3  عدي 

البحرية اضافة اىل انشطة املديرية الفعالة.

فرع التعليم باالوسط ينظم دورة تاهيلية   للمعلمني

دورة  االوسط  يف  التعليم  فرع  نظم 

واملعلامت  املعلمني  من   1275 لـ  تاهيلية 

الجدد يف املراحل الثالث بهدف مساعدتهم 

يف حياتهم العملية.

واوضح مسؤول وحدة الخطط واالبحاث 

ماتيوس   / االستاذ  الفرع  يف  والتاهيل 

سبهتآلب بان الدورة املمتدة من الـ 30 من 

عىل  تشتمل  فرباير  من   3 الـ  وحتى  يناير 

ومهارت  الفصل  وادارة  الخطة  اعداد  سبل 

تقييم  وكذلك  الطالب،  مبساهمة  تدريس 

الطالب. 

الثانية  للمرة  تقدم  التي  الدورة  وهذه 

عالية  وكفاءات  خربات  ذوي  معلمني  عرب 

اىل   تهدف    ، البكالريوس  شهادة  يحملون 

وتفتح  العلمية  املعرفة  املعلمني  اكتساب 

املجال لتبادل التجارب.

مراحل،   عرب  املقدمة  الدورات  وترسخ 

وقد   ، املعلمني  نفوس  يف  العالية  الثقة 

املرشفون  بها  قام  التي  املراقبة  ذلك  اثبتت 

الرتبويون خالل 2022 .

مشروع عدي هلو يقوم  بصيانة طريق مصوع – مرسى 
قلبوب  والسكان يقيمون مأدبة غداء للعاملني به
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اململكة املتحدة: املعلمون وموظفو اخلدمة 
املدنية ينفذون أكرب إضراب منذ 30 عاما

مدرس  مليون  نصف  حوايل  نفذ 

قطارات  وسائقي  حكومي  وموظف 

إرضابا  بريطانيني  جامعيني  ومحارضين 

عاما، هو األكرب منذ حوايل 30 عاما، مام 

تسبب يف اضطراب واسع النطاق.

جميع  يف  الجامعية  اإلرضابات  وأدت 

وأوقفت  املدارس،  إغالق  إىل  البالد  أنحاء 

وتم  الحديدية،  السكك  خدمات  معظم 

وضع الجيش عىل أهبة االستعداد، لتأمني 

اإلرضاب العام الذي يشارك فيه 500 ألف 

عىل  عقد  منذ  رقم  أعىل  وهو  شخص، 

األقل.

ألف   100 االرضاب   يف  شارك  كام  

موظف حكومي من أكرث من 120 دائرة 

حكومية وعرشات اآلالف من املحارضين 

الجامعيني وعامل السكك الحديدية.

يف  أيضا  مسريات  تنظيم  املقرر  ومن 

جديد  قانون  عىل  لالحتجاج  الحق  وقت 

للحد من اإلرضابات يف بعض القطاعات.

العامة  األمينة  بوستيد،  ماري  وقالت 

يف  “املعلمني  إن  الوطني،  التعليم  التحاد 

سوى  أمامهم  خيار  ال  أنه  شعروا  النقابة 

بسبب  اإلرضاب 

األجور”،  انخفاض 

مشرية إىل أنه “عىل 

السنوات  مدى 

كان  املاضية  الـ12 

انخفاض  هناك 

األجل  طويل  كاريث 

يف رواتبهم”.

األسبوع  أما 

املمرضون  يقوم  أن  املقرر  فمن  املقبل، 

واملسعفون  اإلسعاف  سيارات  وموظفو 

من  وغريهم  الطوارئ  مكاملات  ومسؤولو 

مبزيد  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني 

اإلطفاء  رجال  دعم  بينام  اإلرضابات،  من 

مستوى  عىل  إرضابا  أيضا  األسبوع  هذا 

البالد.

األجور  بزيادات يف  املرضبون  ويطالب 

الزيادة  لتغطية  التضخم  معدالت  فوق 

الصاروخية يف فواتري الغذاء والطاقة التي 

يقولون إنهم يشعرون بالتقليل من قيمتها 

ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.

ومع ارتفاع معدل التضخم إىل أكرث من 

%10، وهو أعىل مستوى يف أربعة عقود، 

شهدت بريطانيا موجة من اإلرضابات يف 

القطاعات،  مختلف  عرب  األخرية  األشهر 

مبا يف ذلك عامل الصحة والنقل وموظفو 

الربيد املليك.

وحتى اآلن، مل يتعرض االقتصاد لرضبة 

تكلفة  الصناعية مع  اإلرضابات  كبرية من 

يناير  حتى  الثامنية  األشهر  يف  اإلرضابات 

مركز  استشارية  رشكة  قدرتها  والتي 

االقتصاد وأبحاث األعامل )CEBR( بنحو 

مليار   2.09( إسرتليني  جنيه  مليار   1.7

الناتج املحيل  دوالر(، أو حوايل ٪0.1 من 

اإلجاميل املتوقع.

مارين لوبان: تورط الناتو يف الصراع األوكراني 
ميكن أن يؤدي إىل حرب عاملية ثالثة

كتلة  زعيمة  لوبان،  مارين  قالت 

“التجمع الوطني” يف الربملان الفرنيس، إن 

تورط “الناتو” الكامل يف الرصاع األوكراين 

ميكن أن يؤدي إىل حرب عاملية ثالثة.

للربملان  اجتامع  يف  لوبان  ورأت 

يعني  أن  املحتمل  “من  أنه  الفرنيس 

الهجومية  باألسلحة  التدريجي  اإلمداد 

حربا تستمر قرنا من الزمان”، معتربة أن 

“املشاركة الكاملة لحلف شامل األطليس، 

ستؤدي إىل الحرب العاملية الثالثة”.

شأن  من  التقليل  عدم  إىل  ودعت 

التي  لروسيا،  الجديدة”  “االتحادات 

نفصلت  ا “

أوروبا  عن 

صبحت  أ و

يكا  رش

للهند  متميزا 

 ، ” لصني ا و

مشرية إىل أنها 

الجهود  تدعم 

سية  ما بلو لد ا

لباريس.

رئيسة  لوبن  سألت  خطابها،  نهاية  يف 

الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عام إذا 

كان الرئيس إميانويل ماكرون ميكنه “جعل 

أنه ال يزال هناك أمل” من  العامل يسمع 

خالل تنظيم مؤمتر عاملي للسالم.

هولندا: تسجيل إصابة جبنون البقر
نفقت  التي  البقرة  أن  هولندا  أعلنت 

مصابة  كانت  مزارعها،  إحدى  يف  مؤخرا 

ملرض  نادرة  حالة  البقر، يف  جنون  مبرض 

لدى  قاتال  أن يسبب مرضا دماغيا  ميكن 

البقر  لحوم  يأكلون  الذين  األشخاص 

امللوثة.

بيت  الهولندي  الزراعة  وزير  وقال 

املزرعة  إن  املرشعني  إىل  رسالة  يف  أدميا، 

التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.

وأضاف أن الحيوان املصاب “مل يدخل 

خطرا  يشكل  وال  الغذائية،  السلسلة  يف 

عىل سالمة الغذاء”.

تفاصيل بشأن  الحكومة عن  تفصح  مل 

تجري  بينام  املترضرة،  املزرعة  موقع 

أي  لتتبع  تحقيقا  الغذاء  سالمة  سلطات 

األبقار  وكذلك  النافق،  للحيوان  نسل 

التي أكلت نفس العلف أو نشأت معها، 

بطريقة  قتلها  سيتم  إنه  الوزارة  وقالت 

رحيمة واختبار مرض جنون البقر.

مصاب  النافق  الحيوان  أن  تبني  إذا 

فستكون  الكالسييك،  البقر  جنون  مبرض 

التحليل  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك 

قد  األخرى  املاشية  كانت  إذا  ما  لتحديد 

أكلت علفا ملوثا.

مرة  ألول  البقر  جنون  مرض  وظهر 

يف  املاشية  وسط  الثامنينيات  أواخر 

بريطانيا، وأدى إىل إصابة مئات األشخاص 

مات  بينام  ملوثة،  لحوم  تناول  بعد 

الكثريون.

وضمن محاوالت احتواء انتشار املرض 

تم ذبح نحو 4 ماليني ونصف املليون رأس 

من املاشية.

يف  اكتشافها  تم  حالة  آخر  وكانت 

هولندا، سجلت عام 2011.

يتم إجراء مزيد من االختبارات لتحديد 

أصاب  الذي  البقر  جنون  مرض  نوع 

الحيوان النافق.

البقر  جنون  مبرض  يسمى  ما  يحدث 

الكالسييك بسبب أكل الحيوانات ألعالف 

ملوثة، بينام هناك نوع آخر يسمى مرض 

شكل  وهو  النمطي  غري  البقر  جنون 

طبيعي من املرض.

كوريا الشمالية توجه تهديدا 
خطريا للواليات املتحدة

خارجية  وزارة  باسم  املتحدث  أكد 

كوريا الشاملية أن بيونغ يانغ سرتد “أقوى 

رد” عىل أي عمل عسكري أمرييك، مشريا 

إىل أن الوضع يف شبه الجزيرة الكورية قد 

وصل إىل “خط أحمر” 

بسبب واشنطن.

وزارة  ممثل  وأشار 

جمهورية  خارجية 

إىل  الشاملية  كوريا 

العسكري  الوضع  أن 

شبه  يف  السيايس 

ويف  الكورية  الجزيرة 

املنطقة قد وصل إىل “خط أحمر” بسبب 

األعامل العدائية للواليات املتحدة.

أقوى  سرتد  الشاملية  “كوريا  وأضاف: 

أمريكية  عسكرية  محاولة  أي  عىل  رد 

مقابل  النووية  القنبلة  مبدأ  أساس  عىل 

القنبلة النووية واملواجهة الشاملة مقابل 

املواجهة الشاملة”.

الشاملية  كوريا  لدى  أنه  وأكد 

الواليات  ملواجهة  واضحة  اسرتاتيجية 

املتحدة وحلفائها.

الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وشدد 

مهتمة  غري  بالده  أن  الشاملية  الكورية 

أن  طاملا  املتحدة  الواليات  مع  بالحوار 

واشنطن تنتهج “سياسة عدائية”.

الدفاع  لقوات  املضادة   اإلسطورية  العمليات  فنقل   لعملية  ال33  الذكرى  أكدت  لقد   

اإلرترية  املسنودة من شعبها اآلن  بعد تأديبها لهرطقات املفرتين والغوغاء ، حيث يتم إحياء 

هذه الذكرى معززاً  بتاريخ   إضايف  يبعث عىل الفخر  ويعكس تاريخ صمود الشعب اإلرتري  

بجالء ووضوح   .

يندر  والتي  فنقل  عملية  الشعبية  الجبهة  الطليعي  وتنظيمه  اإلرتري  الشعب  انجز  لقد 

مثلها  يف تاريخ املعارك العسكرية  بعاملنا،  لكونها معجزة نفذت  عرب الرب والبحر  وواحدة 

من العمليات العسكرية   الكبرية لكفاحنا التحرري .إن هذه العملية  التي كانت فريدة من 

حيث  فنون الحرب  والرسعة الخاطفة  واملساحة التي دارت فيها  كانت مثرية لإلعجاب ، 

وقد تم فيها إقتالع   املستعمرمن  جذوره وإفساح الطريق واسعاً نحو اإلستقالل.وبالرغم من 

إحياء هذه الذكرى عام إثر آخر  بعزة  وشموخ ، إاّل ان إحيائها هذا العام ممهور  مبعجزة 

وبطولة  الجيل الجديد.

ان رؤية وهدف شهداء فنقل وكل شهداء نا هو تحقيق الحرية،  حرية شاملة و كاملة 

وآمنة . حيث ان اإلستقالل الوطني ماهو  إاّل  أحد  فصول  رؤيتنا وهدفنا الوطني  وليس  

غايتنا  . إن ما يؤكد بالكامل   قمة هدفنا ومطالبنا الروحية والوطنية  ويعوضنا مثن الجهد 

واإلقتصادي   السيايس   لنمونا  والشامل   والعادل  املتكافئ  الضامن  ويحقق  واإلستشهاد  

والثقايف واإلجتامعي  هو خلق   األرضية املالمئة لذلك  محلياً وخارجياً .

 لكن ويف الوقت الذي إنطلق فيه الشعب اإلرتري  بهذه الرؤية إلعادة التعمري  والنمو 

بالقول)  القدم  منذ  باإلستعامر  الشعب  هذا  عىل  حكموا  الذين   اولئك  واصل     ، مجدداً 

إستقالل إرتريا اليخدم  مصالحنا اإلسرتاتيجية( عدائياتهم  ومؤامراتهم عرب وكيلهم اإلقليمي  

عرب  مؤامراتهم  مجددا  ليحبكوا   ، بالمعنى  اإلرترية  الوطنية  السيادة  بهدف جعل  العميل  

الغزو املبارش  وحبك الدسائس ملدة ربع قرن من الزمان   . فكان البد من الشعب اإلرتري 

ان يتصدى  بقوة  صيانة لكرامته الوطنية .  وبعد كفاح طويل إستطاع  شعبنا حسم تلك 

العدائيات الكثرية التي بدات يف العام 1998م بغزو مبارش  وواصلت  حتى العامني املاضيني  

اللعبة ليحمي بذلك   بعربدة إنتحارية  ، من خالل  عملية Game over       أي إنتهت 

سيادته الوطنية  لألبد ويخرج بنرص مؤزر.

لكفاحنا  العسكرية  العمليات  تاريخ  يف سجل  الخاطفة  فنقل   معجزة  بروز  من  بالرغم 

التحرري  بجالء ، االن إنتقال املناضل اإلرتري اىل  مثل هذا النوع من  املعارك اإلسرتاتيجية 

بعد  رصاع طويل مع العدو والذي يعد األطول  تطلب  صمود أقوى يصعب تصديقه. 

وباملثل فإن معجزة  Game over  ، هي  نتاج  التصدي الغري قابل للمساومة  و الذي 

خاضه الشعب اإلرتري لربع قرن من الزمان  بقدرة تحمل وروح عالية التقهر.

لقد محت معجزة فنقل  ظالم اإلستعامر  ودفعت نحو رشوق  شمس الحرية  وباملثل 

فإن معجزة Game over   )إنتهت اللعبة(   كرست ظهر تلك املؤامرات التي إستمرت لفرتة 

طويلة   محاولة  خنق  عملية البناء والنمو الوطني ، لتفتح  بذلك بوابة  التنمية املستدامة. 

وكام هو معروف فإنه بعد عميلة فنقل  إستمرت املحاوالت اإلنتحارية للعدو  لفرتة قصرية 

,ولكن كام يقال فإن املخنوق اليخرج سوى الرغوة  فإن تلك املحاوالت كانت عدمية الجدوى, 

وبعد عملية Game over ،  أيضاً وباملثل  من الطبيعي أن  تتوقع صعود هسترييا مؤامرات 

الحقد، لكنها  التفيد شيئاً .

لقد تم ضامن بيئة مالمئة نحقق فيها رؤيتنا ونزيد فيها رسعة تنميتنا بتغيريعجلة  الرسعة .

املجد والخلود لشهداءنا

هيئة تحرير قسم الصحافة

معجزة فنقل ..أبرزت  معجزة جديدة  
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إفريقيا الوسطى: توقيف 4 أشخاص بتهمة 
حماولة اغتيال رئيس “البيت الروسي” يف بانغي

األملانية عن   DHL أعلنت رشكة

جمهورية  رشطة  الحتجاز  قلقها 

يف  موظفني   4 الوسطى  إفريقيا 

الرشكة، بتهمة محاولة اغيتال رئيس 

يف  سيتي،  دميرتي  الرويس”  “البيت 

العاصمة بانغي بتفجري طرد بريدي.

وقال املتحدث باسم الرشكة اول 

أعقاب  “يف  “تاس”:  لوكالة  األربعاء،  امس 

إىل  بريدي  طرد  بتسليم  املرتبطة  الحادثة 

جمهورية  عاصمة  بانغي،  يف  خدمتنا  نقطة 

 ،2022 ديسمرب   16 يوم  الوسطى،  إفريقيا 

ُيكننا أن نؤكد أن السلطات املحلية احتجزت 

”. DHL أربعة موظفني من

بشكل  نتعاون  “نحن  املتحدث:  وأكد 

املحلية.”، مشريا إىل أن  السلطات  كامل مع 

أي  تدين  األملانية  الشحن  خدمات  “رشكة 

غري  واالستخدام  العنف  أشكال  من  شكل 

القانوين لشبكتها”.

ديسمرب  منتصف  يف  أنه  املعروف  ومن 

سفارة  يف  الصحفي  امللحق  ذكر  املايض، 

روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، إن مدير 

ملحاولة  تعرض  هناك  الرويس”  “البيت  عام 

اغتيال، وتم نقله عىل إثر ذلك إىل املستشفى 

يف بانغي لتلقي العالج.

الصومال تستضيف قمة إقليمية ملناقشة املعركة ضد “الشباب”
رباعية  أمنية  إقليمية  قمة  أكدت 

األربعاء،  امس  اول  الصومال،  استضافتها 

عمليات  وإجراء  الجهود  توحيد  رضورة 

عسكرية منسقة ومشرتكة ملكافحة التطرف 

يف القرن اإلفريقي.

ويف ختام عمل القمة، التي عقدت بدعوة 

من الرئيس الصومايل حسن شيخ محمود، 

ومبشاركة رئييس كينيا وليام روتو وجيبويت 

إسامعيل عمر غيله ورئيس الوزراء اإلثيويب 

بيانا  األربعة  الزعامء  أصدر  أحمد،  أيب 

سيادة  احرتام  تأكيد  بنوده  أبرز  تضمنت 

الصومال واإلشادة بالتزامه الواضح بالخالص 

إىل  باإلضافة  اإلرهابية،  الشباب  حركة  من 

االلتزام مبواصلة مساعدة مقديشو  تجديد 

يف جهود القضاء عىل التطرف.

ودعا البيان قادة الصومال من الحكومة 

توجيه  إىل  الواليات  وزعامء  الفيدرالية 

اإلرهاب،  هزية  إىل  جهودهم  جميع 

العملية  الكبري املحرز يف  التقدم  مشريا إىل 

العسكرية املستمرة. 

خطة  تعزيز  عىل  أيضا  البيان  وشدد 

املسؤولية  وتحمل  االنتقالية  الصومال 

حملة  وتنظيم   ،2024 نهاية  األمنية 

عسكرية مشرتكة بقوات 

تسلل  ملنع  األربع  الدول 

الشباب إىل املنطقة.

إنشاء  تقرر  كام 

مشرتكة  عمليات  آلية 

الشاملة  القدرات  تنسق 

ومضاعفاتها  للعمليات 

لردع العدو ودحره.

الختامي  البيان  ووجه 

بدعم  يقيض  دوليا  نداء 

يف  االستقرار  تحقيق  لجهود  الرشكاء 

الصومال لتسهيل قيام الحكومة الفيدرالية 

بتعزيز تقديم خدماتها وبسط سلطتها، كام 

دعم سعي الصومال إىل الرفع الكامل لحظر 

توريد األسلحة بحلول نهاية عام 2023.

اإلجراءات  تشديد  تم  لالجتامع،  وترقبا 

األمنية يف مقديشو حيث فرضت قيود عىل 

الحركة، بينام انترشت الدوريات العسكرية 

وُعّلقت جميع الرحالت الجوية التجارية.

قد  الرئيس حسن شيخ  محمود  وكان  

العام  مايو  يف  السلطة  توليه  بعد  أعلن 

داعيا  االرهاب”،  شاملة”  “حربا  املايض 

الصوماليني للمشاركة يف القضاء عىل عنارص 

الحركة املتطرفة.

قد  محلية  وميليشيات  الجيش  وكان  

استعاد يف األشهر األخرية مناطق من قبضة 

عنارص “الشباب” يف إطار عملية مدعومة 

برضبات جوية أمريكية وقوة تابعة لالتحاد 

اإلفريقي، التي تشارك فيها كل من أوغندا 

وتنرش  وكينيا  وإثيوبيا  وجيبويت  وبوروندي 

جنودها يف جنوب ووسط الصومال.

ويهدف االتحاد اإلفريقي إىل خفض عدد 

جنوده تدريجيا حتى إنهاء مهمتهم بحلول 

أواخر 2024 لتتوىل قوات الجيش والرشطة 

الصومالية األمن بحلول ذلك املوعد.

البابا فرنسيس يدعو إىل رفع األيدي عن املوارد الطبيعية اإلفريقية

يستغلون  الذين  فرنسيس  البابا  دعا 

الكنغو  لجمهورية  الغنية  الطبيعية  املوارد 

رفع  إىل  أخرى،  إفريقية  ودول  الديقراطية 

أيديهم عنها.

الكنغو  جمهورية  إىل  له  زيارة  أول  ويف 

حديقة  من  خطابا  البابا  ألقى  الديقراطية، 

للقادة  تجمع  أمام  كينشاسا،  يف  األمة  قرص 

وقال:  واملدنيني،  الحكوميني 

العامل  يعرتف  أن  “أمتنى 

باألمور الكارثية التي حدثت 

حساب  عىل  القرون  عرب 

عىس  املحلية..  الشعوب 

بطلة  إفريقيا  تكون  أن 

مصريها”.

وكان من املقرر أن يسافر 

البابا فرنسيس إىل جمهورية 

يف  السودان  وجنوب  الديقراطية  الكنغو 

الركبة  بالتهاب  إصابته  لكن   ،2022 يوليو 

املؤمل دفعه إىل تأجيل الرحلة.

رشق  يف  غوما  إىل  البابا  زيارة  إلغاء  وتم 

عنيفا  رصاعا  تشهد  منطقة  وهي  الكنغو، 

بني الجيش الكنغويل وقوات حركة “إم 23” 

املتمردة.

البابا  قال  روما،  من  الرحلة  وأثناء 

للصحفيني عىل منت الطائرة إنه يأسف لعدم 

لكنه  أمنية،  ألسباب  غوما  زيارة  من  متكنه 

يف  العنف  بضحايا  األربعاء،  يوم  سيلتقي، 

غوما رشق الكنغو.

بينام كانت  لدقيقة صمت  البابا  كام دعا 

الطائرة البابوية تحلق فوق الصحراء الكربى، 

لتذكر أولئك املهاجرين الذين فقدوا حياتهم 

يف محاولة للوصول إىل البحر املتوسط.

كينشاسا  من  الجمعة،  البابا،  وسيسافر 

إليه  وسينضم  السودان،  بجنوب  جوبا  إىل 

ويلز،  جوستني  كانرتبري  أساقفة  رئيس 

إيان  القس  األسكتلندية،  الكنيسة  ورئيس 

غرينشيلدز.

 إيران تتهم  فصائل كردية عراقية بالتورط يف هجوم أصفهان
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية /

محمد إسالمي إن لدى طهران منظومة دفاع 

مستعدة  وإنها  منشآتها  لحامية  قوية  جوي 

مصادر  قالت  حني  يف  هجامت،  أي  إلفشال 

إيرانية إن قطع املسريات التي استخدمت يف 

هجوم أصفهان أدخلت من إقليم كردستان 

العراق.

وكالة  نقلتها  صحفية  ترصيحات  ففي 

األنباء اإليرانية قال سالمي “إن زيارة املدير 

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 

محددة  ألهداف  تحتاج  إليران  غرويس 

بدأت  إيران  أن  إىل  منوها  واضح،  وبرنامج 

النظائر  إلنتاج  تجريبي  إنتاج  خط  تشغيل 

املتوازية  العمليات  إحدى  وهي  املستقرة، 

مجال  اإلشعاعية يف  األدوية  إلنتاج  والبديلة 

الرسطان وعالج الغدة الدرقية.

نيوز  نور  موقع  ذكر  آخر،  سياق  ويف 

املقرب من مجلس األمن القومي اإليراين ، أن 

املعلومات تشري إىل أن قطع املسريات واملواد 

املتفجرة التي استخدمت يف هجوم أصفهان 

كردستان  إقليم  حدود  من  أدخلت  قد 

العراق.

أدخلت  القطع  هذه  إن  املوقع  وقال 

االستخبارات  أجهزة  إحدى  من  بطلب 

الكردية  الجامعات  من  وبتعاون  األجنبية 

كردستان  إقليم  من  تتخذ  التي  املعارضة 

العراق مقرا لها.

ورشة  يف  ُركبت  القطع  هذه  أن  وأضاف 

املايض  يوليو  أنه يف  إىل  البالد، مشريا  داخل 

أكراد  مبعارضني  مرتبطة  عنارص  اعتقلت 

يعملون لصالح إرسائيل.

بغداد  حذرت  طهران  أن  املوقع  وأوضح 

حينها بشأن وجود هذه العنارص يف كردستان 

التزاماتها، حسب  تنفذ  أن  تستطع  مل  لكنها 

املوقع.

العراق  شامل  يف  الكردية  املناطق  وتضم 

مخيامت تدريب وقواعد خلفية للعديد من 

الفصائل الكردية التي سبق أن اتهمتها إيران 

بخدمة املصالح الغربية أو اإلرسائيلية.

ويف نوفمرب شنت إيران هجوما صاروخيا 

مبسريات  رضبات  ونفذت  الحدود،  عرب 

اإليرانية  للمعارضة  تابعة  مواقع  استهدفت 

التي  العراق  كردستان  إقليم  يف  الكردية 

التي  االضطرابات  بإثارة  طهران  تتهمها 

أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت 3 طائرات مسرية صغرية استهدفت 

العسكرية  املصانع  أحد  املايض  السبت 

الدفاع  وزارة  وأكدت  أصفهان،  مبحافظة 

اإليرانية إحباط العملية.

الجوية  املضادات  إن  الوزارة  وقالت 

تصدت للمسريات مام أدى إىل انفجار اثنتني 

أن األرضار  إىل  الثالثة، مشرية  منها وإسقاط 

اإلرضار  دون  املصنع  سقف  عىل  اقترصت 

بامُلعدات.

عىل  الهجوم  بأن  إيراين  مسؤول  ورصح 

منشأة عسكرية بإقليم أصفهان وسط البالد 

إيران،  داخل  من  انطلق  مسرية  بطائرات 

تورط  إىل  األولية تشري  التحقيقات  إن  وقال 

إرسائيل يف الهجوم.

اإلمارات واجلزائريبحثان  التعاون 
العسكري بينهما 

الجزائري،  الجيش  أركان  رئيس  التقى 

للجنة  املشارك  بالرئيس  شنقريحة،  السعيد 

املكلفة  اإلماراتية   - الجزائرية  املختلطة 

غافان  سعيد  مبارك  العسكري،  بالتعاون 

الجابري.

الجزائرية،  الوطني  الدفاع  وزارة  وذكرت 

يف بيان أن “الفريق أول السعيد شنقريحة، 

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل 

الرئيس  الجابري،  غافان  سعيد  مبارك  اللواء 

املشارك للجنة املختلطة الجزائرية-اإلماراتية 

املكلفة بالتعاون العسكري، 

لإلسناد  املساعد  الوكيل 

والصناعات الدفاعية بوزارة 

الدفاع اإلماراتية”.

أن  البيان  وأضاف 

اللقاء  خالل  أجريا  الطرفني 

حالة  تناولت  “محادثات 

بني  العسكري  التعاون 

كام  الشقيقني،  البلدين 

تبادال التحاليل ووجهات النظر حول القضايا 

ذات االهتامم املشرتك”.

عىل  جرى  اللقاء  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 

املختلطة  للجنة   11 الدورة  أعامل  هامش 

دائرة  رئيس  وحرضه  الجزائرية-اإلماراتية، 

املؤن، ومديرون مركزيون من أركان الجيش 

الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا 

أعضاء الوفد اإلمارايت”.
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 رائدة األعامل الناجحة يف تربية املاشية السيدة/ أزيب ظقاي

“اإلصرار وعدم اليأس عن مواجهة اخلسائر هو السمة املميزة لريادة األعمال الناجحة “
حاورها/ هبتوم تسفاميكائل
ترمجة/ سليمان حممد سعد

تسعى  ظقاي  أزيب   / السيدة  ظلت 
كانت  أن  منذ  نفسها  عىل  لالعتامد  جاهدة 
والتعليم  املعرفة  إضافة  خالل  ومن  صغرية. 
إىل جهودها ، فتحت بنجاح مصنعها الخاص 
من  واحدة  وهي  األلبان  منتجات  ملعالجة 
إرتريا.للتعرف  يف  الناجحات  األعامل  رائدات 
هبتوم  الزميل  معها  أجرى  تجربتها  عىل 
بروفايل  أرتريا  صحيفة  من  تسفاميكائل 
الناطقة  باإلنجليزبة هذا الحوار الشيق الذي 

نقدمه للقراء  ،فإىل ماورد فيه. 

يف  خلفيتك  عن  القراء  حدثتي  لو  ياحبذ 
البداية  ؟

يف  ونشأت  ،ولدت  ظقاي  أزيب  اسمي 
العاصمة  أسمرا.بدأت مشواري التعليمي يف 
 ، الثاين عرش  الصف  بها  أكملت  أسمرا حتى 
ثم إنتقلت إىل أديس أبابا  إثيوبيا  وتزوجت 
من املهندس مكيئل ظقاي. ثم بدأت دراستي 
تركها  إىل  اضطررت  ولكن  هناك  الجامعية 
تركيزي   توجيه  أهمها  كان  األسباب  لبعض 

عىل تربية أطفايل.
تربية  عىل  السابق  يف  تنشطني   كنتي 
بدأيت   ومتى  تجاري،كيف  لغرض  الدواجن 

ذلك؟
عندما أنشأت عائلة يف أديس أبابا ، مل أكن 
فقط  يف  يكون دوري منحرصاً  أن  أرغب يف 
العمل املنزيل. لذلك ، تعلمت  تصميم األزياء 
واملالبس من اجل كسب املال لتحسني الحياة 
املعيشية لعائلتي .وبالفعل    مكنني ذلك من 
إنتاج أنواع مختلفة من املالبس واملساعدة  يف 
إعالة أرسيت مالًيا. لكنني مل أكن مقتنعة بذلك  
أعامل  للحصول عىل  املزيد  أفعل  أن  وأردت 

إضافية لكسب الرزق ،حيث كان لدي شعور 
متخلفة  كنت  وأنني  يتعلمن  قرينايت   بأن 
عن الركب. لذلك ، تعلمت الصناعة اليدوية 
.ولكن  بها  أعمل  وبدأت  إضافية  كحرفة 
 ، كافية  تكن  مل  أكسبها  كنت  التي  األموال 
وهذا دفعني إىل االنخراط يف تربية الدواجن. 
وبالفعل بدأت يف تربية الدواجن بحوايل 600 
 . فيها  أعيش  كنت  التي  الحارة  يف  دجاجة 

وعندما عدنا إىل بالدنا إرتريا بعد التحريرتم 
منحي قطعة أرض يف دوباروا، وبدأت تربية 
بحوايل   2004 عام  يف  أخرى  مرة  الدواجن 

2000 دجاجة. 
هل وجدت تربية الدواجن مجزية؟

باإلضافة إىل طموحي  يف تربية  الدواجن 
الوظيفة عىل محمل  أخذ  والذي ساعدين يف 
الجد،كان أيضاً املنزل الذي بنيته لغرض تربية 
الدجاج.  لرتبية  مناسباً  دباروا  يف  الدواجن 
حيث قمت  يف فرباير 2005 باسترياد حوايل 
20.000 دجاجة تعرف بـ “الجيل األول” من 
هولندا مع جميع األعالف واللقاحات الالزمة 
لنفيس  دجاجة  آالف  بأربعة  احتفظت  لها. 

ألنني  املحيل  السوق  يف  الباقي  ببيع  وقمت 
اعتقدت أنه يجب عىل اآلخرين أيًضا املشاركة 
العمل وتحسني سبل عيشهم. قمت  يف هذا 
ايضاً يف مايو 2005 باسترياد 20 ألف دجاجة 
إلنتاج  دجاجة  آالف  وستة  البيض  لوضع 
اللحوم. احتفظت لنفيس حينها بأربعة آالف 
دجاجة وبعت الباقي يف السوق املحيل.ولقد 
مزرعتي  يف  برسعة  ينمو  اللحوم  دجاج  كان 
ذلك  كان  واملطاعم.  للفنادق  أبيعه  وكنت 
مربًحا يل يف ذلك الوقت ، وأعتقد أنه كان له 

مساهمة متواضعة يف استقرار السوق.
يف  فيه   أتقدم   كنت   الذي  الوقت  ويف 
عام   من  أكتوبر  يف  واجهت  الدواجن،  تربية 
إنفلونزا  تفيش  بسبب  كبرية  مشكلة   ،2005
حينها  إضطررت  العامل.  مستوى  عىل  الطيور 
دجاجة  آالف  مثانية  حوايل  عىل  القضاء  إىل 
مرض  لتجنب  تلقيتها  التي  للتعليامت  وفقاً 
بالنسبة  تحدًيا  ذلك   كان  الطيور.  إنفلونزا 
يل يف ذلك الوقت حيث كنت أتوقع استرياد 
أكرب عدد ممكن من الدجاج من هولندا.ولقد 
متكنت حينها  من عزل الدجاج عن أي اتصال 

خارج املزرعة بالتشاور مع وزارة الزراعة ،مام 
ساعد ذلك يف  تجنب اإلصابة بإنفلونزا الطيور 
عىل الدجاج. يف الوقت نفسه  انترشت شائعة 
بأن “بيض” الدجاج الهولندي “مصاب” ، مام 
بيضة.  ألف   180 حوايل  من  أتخلص  جعلني 
الخرباء  يؤكده  مل  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
، إال أنه أثر سلباً عىل عميل. لكني مل  حينها 
تقدم  إحراز  األمل وكنت مصممة عىل  أفقد 

دجاًجا  ،فجلبت  الدواجن  تربية  مجال  يف 
منذ  ولكن  كرن.  من  الثاين”  “الجيل  يسمى 
الدواجن  الوقت فصاعًدا مل تلب تجارة  ذلك 
 . فيه  أرغب  كنت  الذي  بالشكل  طموحي 
لذا غريت إتجاه عميل  للتعويض عن ذلك ، 
فبدأت يف إنشاء مزرعة ألبان جنًبا إىل جنب 
أن  يل  تأكد  الوقت  الدواجن.ومع  تربية  مع 
تربية الدواجن للغرض التجاري مل تجدي نفعاً  
بالنسبة يل ،فتوقفت عنها متاماً  يف عام 2009 
تغذية  ندرة  أمامي  شكلت  عندما  خاصة 

الدواجن تحديات إضافية.
هل تعتقدين أن النساء األخريات ميكنهن 
تربية  االنخراط يف  أنفسهن من خالل  متكني 

الدواجن؟
تتطلب  الدواجن  تربية  مهمة  أن  أعتقد 
اإلجتهاد الفائق للحصول عىل إنتاج يساهم يف 
تغيري حياة املزارعات .فقد يحتاج الدجاج إىل 
اللوايت  النساء  إستطاعت  وإذا  قصوى،  عناية 
بشكل  به  اإلعتناء  الدواجن  تربية  يف  يرغنب 
تحسني  يف  يسهمن  أن  فيمكنهن   ، صحيح 
نوعية الطعام املقدم لعائالتهن. لكن الدجاج 
أصيب  وإذا  باألمراض   لإلصابة  عرضة  أيًضا 
ضارة  آثار  له  تكون  أن  فيمكن   ، بالعدوى 
عىل اقتصادهن. لذلك فهو عمل يتطلب بذل 
الدجاج  اليعترب   للغاية،حيث  شاق  مجهود  
مراقبتها  ميكن  التي  الحيوانات  أنواع   من 
من بعيد ولكن يجب التعامل معه عن قرب 
يف  يرغب  من  كل  عىل  يتحتم  فقد  وبحذر. 
التغذية  بشأن  الحذر  توخي  الدواجن  تربية 
والنظافة والتطعيم للدجاج. فعىل الرغم من 
 ، مفيدة  تكون  أن  ميكن  الدواجن  تربية  أن 
إال أنها تتطلب جهًدا شديداً ودقة يف التعامل 

والتفاين.
كيف بدأت نشاط إنتاج األلبان؟

كام أرشت يف حديثي مسبقاً ،عندما أثبتت 
يل تربية الدواجن أنها مل تعد مربحة ، بدأت 
 .2007 عام  يف  املاشية  تربية  إىل  التحول  يف 
التي حصلت  النتائج  وبالفعل فقد شجعتني 
وازدادت  املاشية  تربية  يف  عميل  من  عليها 
أعداد أبقار الحليب التي أملكها. كان الحليب 
يف  املحيل  السوق  طلب  يفوق   أنتجه  الذي 
لبيعه  جديدا  اسواقاً  يل  دباروا،ففتح  مديرية 
دباروا.ونظراً   من  كم   30 بعد  عىل  أسمرا  يف 
إىل  دباروا  من  اللنب   ترحيل  تكاليف  لعبئ  
يل  مربحاً  الحليب  بيع  يكن  مل  أسمرا  أسواق 
فكرة  يل  خطرت  لذلك  املطلوب.  باملستوى 
من  بدالً  األلبان  منتجات  تصنيع  يف  البدء 
أن  وبعد  فقط.  الحليب  بيع  عىل  اإلعتامد 
تعلمت عملية إنتاج الجنب واملنتجات األخرى 
 ، الهولنديني  الخرباء  مع  وبالتشاور  لأللبان 
كان  ولكن  تقدًما،  اإلنتاج وحققت  يف  بدأت 
لدي نقص يف مواد التعبئة والتغليف. فعندما 
ابني  ذهب   ، األوىل  املصنع يف خطواته  كان 
عىل  للتعرف  وهولندا  إيطاليا  إىل  أبراهام 
وباآلالت  ومبساعدته  الجنب.  صناعة  عملية 
، متكنا من تصنيع منتجات  التي استوردناها 
التي  الحلب  بعد  ما  خسارة  وتجنبنا  األلبان 

كنا نواجهها.
الذي منتلكه  املصنع  ولإلستفادة من قدرة 
يومًيا  الحليب  لرت من  ، نشرتي حوايل 3000 
نشرتي  الصيام   موسم  ،وخالل  حد  كأدىن 
من  يومًيا  الحليب  من  لرت  ألف   65 حوايل 
آخرين.  وموردين  املحلية  الحليب  تعاونيات 
من  مختلفة  وأنواع  الزبادي  مصنعنا  ينتج 
ُتباع  وغريها.  والزبدة  والقشطة  الجنب 
مبا   ، العمالء  من  واسعة  ملجموعة  منتجاتنا 

املحيل  والسوق  التعدين  رشكات  ذلك  يف 
والفنادق واملطاعم. وأسعار منتجاتنا معقولة 
الحليب  مقابل  ندفعه  الذي  بالسعر  مقارنة 

الذي نشرتيه من موردينا.
و قد واجهت الكثري من التحديات املحبطة 
الدواجن  تربية  مجال  يف  هذه  رحلتي  خالل 
وكذلك يف تربية املاشية. لكن بفضل التشجيع 
والدعم من زوجي وأبنايئ وأقاريب  متكنت من 
االستمرار وتخطيت التحديات التي واجهتها.
ويجب  عدو  أسوأ  يعترب  األمل  فقدان  فإن  
أال نشعر باإلرهاق من التحديات التي ميكن 
طريق  يوجد  ال  ،ألنه  العمل  يف  تواجهنا  أن 
مخترص وخايل من التحديات لتحقيق النجاح. 
األحيان،  بعض  يف  محبًطا  األمر  يكون  فقد 
من  هم  التحديات  يجتازون  الذين  ولكن 
يصبحون متمرسني وناجحني يف نهاية املطاف.
األولوية  إعطاء  النساء  عىل  ميكن  كيف 

للعمل والتعليم؟
إذا أتيحت لهن الفرصة فعليهن الرتكيز أوالً 

لتغيري  املفتاح  هو  التعليم  التعليم،ألن  عىل 
حياة املرأة وميكن أن يساعدها  ذلك يف اتخاذ 
األقل  حياتها.فعىل  يف  الصحيحة  الخيارات 
ميكن التعليم أن يساعدهن عىل أن يصبحن  
متسلحات  باملزيد من املعرفة واملهارات التي 
متكنهن من الحصول  عىل فرص عمل أفضل.

لدينا حالياً جمعية تسمى جمعية األعامل 
من  الغرض  اإلرترية.  النسائية  الزراعية 
قدرات  منو  يف  املساعدة  هو  الجمعية  هذه 
العضوات  من خالل توفري التعليم والتدريب 
املهني لهن. تحتوي هذه الجمعية عىل  63 
مختلفة  بأنواع  عربها   تزويدنا  ،ويتم  عضوة 
الدواجن  تربية  مجاالت  يف  التدريبات   من 
النحل  وتربية  األلبان  ومنتجات  واملاشية 
وغريها.  والبستنة  األزهار  وزراعة  واألرانب 
التدريب  الجمعية  تقدم  ويف معهد إسامب  
عىل املحاسبة والتمويل واإلدارة، مام ساعدنا 

ذلك كثريًا عىل التفوق يف عملنا.
ما هو دور أبنائك وزوجك يف نجاحك؟

بشكل  لعائلتي  كبري  دور  هناك  بالتأكيد 

الذي  زوجي  رأسها  وعىل  نجاحي   يف  عام 
الجهود  كل  يف  ويشجعني  جانبي   إىل  يقف 
يف  كبري  إسهام  وله  متعلم  فهو  أبذلها.  التي 
نجاح  لضامن  يل  واملشورة  املقرتحات  تقديم 
عميل وله مبدأ إيجايب تجاه املرأة بشكل عام. 
حيث يعتقد أنه إذا تم تعليم املرأة وتكريسها 
أيضاً  ، ميكنها تحقيق ما تريد. هناك  لهدفها 
يف  نجاحي  عىل  إبراهام  إلبني  جيد  إسهام 
مرشوع إنتاج األلبان وهو الذي  يدير تسويق 

منتجاتنا وتوفري املستلزمات للمصنع.
ماذا يعني لك االكتفاء الذايت؟

أن  يل  بالنسبة  الذايت  اإلكتفاء  يعني 
الحياة  ويعيش  لنفسه  سيًدا  اإلنسان  يصبح 
صغري  منذ  حلمت  فطاملا  يريدها.  التي 
بالوقوف مبفردي دون االعتامد عىل اآلخرين 
بدون  يأيت  ال  املال  بأن  أيضاً  مدركة  كنت 
بأن  االعتقاد  فإن  الشاق.  بالعمل  القيام 
زوجك سيقدم لِك كل يشء ال يجعلِك امرأة 
ناجحة،وإن  الشخص الذي يعتمد عىل نفسه 

دامئًا هو الذي يحظى بحب وإحرتام اآلخرين.
ما هي خططك املستقبلية؟

التي ستسهم يف  املشاريع  الكثري من  لدي 
رفع مستوى منتجات األلبان.وفوق كل ذلك 
فإن  هديف األكرب يتمثل يف تنمية املصنع من 

خالل إضافة اآلالت الالزمة والعامل املهرة.
هل من رسالة توجهينها  للنساء يف ختام 

هذا الحوار ليحذون حذوِك ؟
تكريس  بالدنا  يف  الشابات  عىل  يجب 
أنفسهن للتعليم قبل كل شيئ، وأن يفكرن  يف 
الزواج وإنجاب األطفال بعد إكامل تعليمهن.

مينعهن  قد  تعليمهن  إكامل  قبل  الزواج  ألن 
من استكشاف إمكاناتهن الكاملة. كام يجب 
التعليم أن  اللوايت فاتتهن  فرص  النساء  عىل 
يحاولن إعالة أنفسهن من خالل االنخراط يف 
محيطهن  يف  بها  القيام  ميكن  التي  األنشطة 
والحرف  املاشية  وتربية  الدواجن  تربية  مثل 
اليدوية. وبناًء عىل تجربتي ، أبدي استعدادي 
يف  ترغب   من  لكل  املشورة  لتقديم  التام 
املشاركة يف مثل هذا األنشطة خاصة النساء.

السيدة /  ازيب  ظقاي
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كلية الرتبية بأمسرا خترج الدفعة الرابعة للدراسة مابعد التخرج
تقرير/عربي حممد قيتا

الثالثاء  خرجت كلية الرتبية بأسمرا 
يناير  من  والثالثني  الحادي  املايض 
املنرصم مبقر الكلية 57 معلام ومعلمة 
، تلقوا دراسة ملدة عام ما بعد التخرج.

االقسام  ملختلف  الكلية  عمداء  حرض 
مع  التخريج  قاعة  يف  واجتمعوا   ،
جلوسهم  وبعد  الخريجني،  املعلمني 
الحفل  بدأ  املخصصة،  مبقاعدهم 
الشهداء،  أرواح  عىل  حداد  بوقفة 
املعلمني  اعداد  كلية  عميد  تقدم  و 
مسفن  يوناس  الدكتور/  باالنابة 
التخريج  مناسبة  حول  كلمته  بإلقاء 
 “ قائاًل  بالحضور  بالرتحيب  إستهلها 
الكريم ملناسبة  الحضور  بكافة  ارحب 
الرابعة  للمرة  تتم  التى  التخريج 
اليوم،حيث قمنا خالل االعوام املاضية 
طاقم  اهنئ     . دفعات    3 بتخريج 
الخريجني  واهنئ  عامة،  الكلية  هذه 
الجهود  لبذلكم  وذلك   ، بصفة خاصة 
الرفيع  املستوى  هذا  لبلوغ  الضخمة 
نقوم كل  املعرفة.  واكتساب  وللتخرج 
عام  بأجراء مثل هذه املناسبة الختتام 
أعضاء  معنا  ويشارك   ، الدرايس  العام 
دامئني عدا املدرسني وطاقم التدريس، 
واعضاء  واملالية،  االدارة  أعضاء  وهم 
التمريض،واعضاء  واعضاء  الكافترييا، 
وغريهم  والنظافة،  والحراسة  االمن 
ممن يتطلب منا وضعهم بعني االعتبار، 
ومبا أنهم أعضاء مشاركني المتام هذه 
اوىل  باب  فمن  التعليمية،  العملية 
جهودهم.  وتقدير  بشكرهم  نقوم  ان 
التي  الدورات  تنظيم  من  الهدف  إن 
مابعد  ملرحلة  الرتبية  كلية  تقدمها 
والجدد  املتمرسني  للمعلمني  التخريج 

فتح  هو    ، التدريس  ومسؤويل طرق 
التي  الدروس  كل  لتفعيل  املجال 
تلقوها عىل ارض الواقع، ومساعدتهم 
للتدريس  العملية  التجارب  الكتساب 
برنامج مابعد  بشكل واسع،  ويهدف 
القدامى  املعلمني  إكساب  اىل  التخرج 
أصول  يف  الحديثة  املعرفة  والجدد 
للرتبية  االساسية  التدريس،واملبادئ 
الطالب  إدارة  وأسلوب  النفس،  وعلم 
التدريس خاصة يف  ، أسلوب  والفصل 
والعلوم  اللغات،  وهي  مجاالت  ثالثة 
وذلك   ، الطبيعية  والعلوم  االجتامعية 

مجاالت  ويشمل  وواسع   عام  بشكل 
نظرية   دورس  بتقديم  وذلك  عديدة، 
اجرينا  الدورات  هذه  ولتدعيم 
باملدارس  والتطبيقية  العملية  تجاربنا 
وذلك  االوسط،  باالقليم  املتواجدة 

حيث  االول،  الدرايس  الفصل  خالل 
مجاله  بحسب  كِل  املعلمني  حصل 
عىل فرصة إلكتساب الخربات العملية 
مدة  ذلك  يستغرق  املدارس حيث  يف 
يتمرس  وبذلك  اشهر،  اربعة  اىل  ثالثة 
املهارات  ويكتسبون  املعلمون  اولئك 
الالزمة والرضورية لعملية التدريس، ، 
لتكون االستفادة لكال الطرفني للمعلم 
وشامل،  متوازي  بشكل  واملدرسة 
ونحن عىل يقني تام بأن هذه الخدمة 
املقدمة للمعلمني فيها فائدة أكادميية 
الوقت،  نفس  يف  اجتامعية  وفائدة 
للتعرف  الفرصة  املعلم  يجد   وان  
املناسبة   هذه  ويف  املدارس،  تلك  عىل 
بالدراسات  املعلمون  يتخرج  اليوم 
العليا ملرحلة مابعد التخرج بعدد 57 
 18 منهم  والخريجات،  الخريجني  من 
الرتبية  علوم  مبجال  ومعلمة  معلم 
مجال  يف  و30  اإلنسانية،  والعلوم 
الرتبية والرياضيات، و9 يف علم  علوم 
وكان  االنجليزية،   باللغة  التدريس 
لهم خربة طويلة يف  املعلمون  هؤالء  
بهذه  التحاقهم  قبل  التدريس  مجال 
بدرجة  مسبقا  تخرجوا  وقد  الدورة، 

تحصيلهم  ويواصلون  البكالوريوس، 
التدريس عرب املشاركة  العلمي مبجال 
مكثف  بشكل  الدورات  هذه  يف 
من   13 بينهم  ويوجد  ومضاعف، 
االناث الخريجات، وكام ارشت مسبقاً 
خالل  املعلمني  بتخريج  قمنا  بأننا 
هذا  عىل  املاضية  الثالث  السنوات 
وبلغ  التخرج،  مابعد  ملرحلة  النحو 
العدد االجاميل للخريجني مع خريجي 
وخريجة  خريج   412 اىل  العام  هذا 
 ،12% االناث  نسبة  كانت  حيث   ،
الخريجات،  االناث  من   51 بعدد  او 
تفصييل  بشكل  االعداد  كافة  والبراز 
لالعوام املاضية، ففي العام االول كان 
خريج،   109 اىل  بلغ  الخريجني  عدد 
وبالعام الثاين اىل 130 خريج، وبالعام 
الثالث اىل 116 خريج، ويف هذا العام 
الربنامج  هذا  ولتقوية  خريج،   57 اىل 
الدخال  باالستعدادت  الكلية   تقوم 

دراسة املاجستري بالعام القادم لتكون 
تلك من اولوياته االساسية. نشكر كافة 
ويف  الكلية  لهذه  املساندة  الجهات 
ملؤسسات  الوطنى  املعهد  مقدمتها 
وزارة  فرع  والبحوث،  العايل  التعليم 
واالتحاد  االوسط،  باالقليم  التعليم 
ارتريا،  وطلبة  للشباب  الوطني 
من  وغريهم  للبناء،  سقن  ومؤسسة 
معنا،  واملتعاونني  املساندين  الرشكاء 
ونناشدهم ملواصلة دعمهم وتعاونهم 
اهنئ  الختام  ويف  وثيق،  بشكل  معنا 
واحبابهم  وارسهم  الخريجني  كافة 

املعلمني وكافة اعضاء هذه الكلية. 
الكلية  عمداء  بدأ  ذلك  بعد 
الخريجني  عىل  الشهادات  بتوزيع 
الخريجون  واستلم  االقسام،  حسب 
عال   وتقدير  عامرة  بفرحة  شهاداتهم 
ليؤكدوا بذلك بأنهم سيؤدون مهامهم 
التعليمية بتفاين واخالص، وقد اجرينا 
لقاءات  الخريجني  من  عدد  مع 
يف  مشاعرهم  عىل  ليطلعونا  مخترصة 
اوىل  لهم،  بالنسبة  املهم  اليوم  هذا 
يوسان  الخريجة/  مع  كانت  اللقاءات 
يف  عملها  عن  تحدثت  التى  بطرس 

هذه  يف  والدراسة  التدريس  مجال 
بالتدريس  قمت   “ بالقول  الدورة 
دقمحري،   مبديرية  فيزبيشن  مبدرسة 
ملدة شهرين وبعد ذلك حصلت عىل 
ملرحلة  التعليم  لتلقي  الفرصة  هذه 
بأهمية  علمت  وقد  التخرج،   مابعد 
ترقية  عىل  تساعد  التي  الدورة  هذه 
بشكل  التدريس  طرق  ملعرفة  املعلم 
اعمق، وقد سعدت كثرياً الشرتايك بهذه 
مبجال  مسبقا  تخرجت  وقد   ، الدورة 
وهدفت  2022م،  بالعام  الكيمياء 
املعلمني  جودة  رفع  اىل  الدورة  هذه 
التعليم  عملية  النجاح  اعىل  ملستوى 
والتعلم، ونحن نشكر الحكومة التاحة 
هذه الفرصة للمواطنني بشكل مجان 
مبا  عالية  وهمة  كبري  امل  ولدى   ،
للعمل   وتجارب  علوم  من  اكتسبته 
النجاح  بالخربات  مليئة  عالية  بطاقة 
بشكل  بتفوقهم  واملساهمة  الطالب 

كبري، وانا امتنى الي معلم ان ينضم اىل 
مستواه  لتجويد  الهامة  الدورة  هذه 
املعلمني  كافة  واناشد  افضل،  بشكل 
واغتنام  الدورة  هذه  يف  للمشاركة 
سعداء  جيد،ونحن  بشكل  الفرصة 
الربنامج،  لهذا  الحكومة  تقديم  من 
واتوقع ان يرتقى هذا التعليم ملستوى 
املاجستري، وهذا ما نتمناه من جانبنا 
ملواصلة تعليمنا واحراز اعىل الدرجات 

العلمية .
الخريج / عمر الدين أحمدين  يقول 
“ تخرجت باملرحلة الجامعية يف مجال 
االحياء، ومبا ان درجتى الجامعية اعىل 
من 2.75  فهذا يعنى إستيفايئ لرشوط 
مابعد  ملرحلة  الدورة  لهذه  االنضامم 
ملدة  التعليم  تلقيت  التخرج،حيث 
املبادئ  عىل  حصلت  وقد  كامل،  عام 
والرتبية  التدريس  الصول  االساسية 
بشكل جيد، واحب ان اوكد بأن هذه 
الدورة هامة لكل معلم بشكل اسايس 
يتشابه  وال  التدريس،  طرق  لتجويد 
الجامعي  التعليم  مع  التعليم  هذا 
التدريس  بكيفية  املعلم  يفيد  حيث 
نظرى  بشكل  سواءاً  الواقع  ارض  عىل 

التي  باملدارس  العميل  بالتدريب  او 
قمنا بالتدريس فيها، ومهنة التدريس 
تتطلب ان يحصل املعلم عىل املبادئ 
الرضورية للتدريس من خالل اكتساب 
العملية،  والتجارب  التعليمة  الدورات 
من  البد  سيتطور  املجتمع  كان  واذا 
تواجد معلم مثايل لديه خربات عالية 
وقدرات فائقة للتدريس، وميكن القول 
تتوازى  مثالية  تعترب  الكلية  هذه  بأن 
الحديثة،  العاملية  للمعايري  قدراتها 
يف  املعلمني  كافة  ارشاك  يتطلب  لذا 
هذه الدورة الهامة والرضورية النجاح 
القول  واستطيع  التعليمية،  العملية 
ايضا بأن هذه الدورة مكنتنى من رفع 

مستواي التعليمي  . 
من  قدم  مياين،  بريهيو  الخريج/ 
للمرحلة  يكالوا  وارساي  تدريب  مركز 
الدورة  بهذه  “التحقنا  قال  الثانوية، 
للدخول  املتطلبات  لكافة  مستوفني 
مابعد  ملرحلة  الدورة  هذه  اىل 
الرتبية  لكلية  حرضنا  وقد  التخرج، 
التي  التدريس  طرق  لرتقية  بأسمرا 

مستوانا  ورفع  لتجويدها  بها  نعمل 
بشكل مضاعف والتعرف عىل املبادئ 
معلمني  لنكون  للتدريس  االساسية 
إعداد  أجل  من  وذلك  ومثاليني  اكفاء 
ومتفوقني  ومثاليني  اكفاء  طالب 
الحكومة  ونشكر  االوىل،  بالدرجة 
لتقديم مثل هذه الدورات الهامة لنا، 
ويف هذه املناسبة  ادعو كافة املعلمني 
للمىض قدما للحصول عىل هذه الدورة 
املفيدة ملستواهم التعليمي، وقدراتهم 

الفنية واالخالقية واملهنية .

اخلرجيية / يوسان بطرس

اخلريج بريهيو  مياني
عميد كلية اعداد املعلمني 

الدكتور يوناس مسفن

اخلريج  /  عمر الدين أمحدين
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 املهندس تيدروس محاري..

من األفضل الرتكيز على مواردك بداًل من الشكوى من التحديات اليت تواجهك

حاوره :موسيي إفريم
ترمجة بتصرف /حممود 

عبداهلل أبوكفاح

مع   لكم  نرجوها  طيبة  متابعة    

مضابط الحوار :

البدء  إرتريا,يف  وطنك  يف  بك  مرحبا 

أرجو ان تعرف نفسك بالقراء؟

أبابا  أديس  يف   1974 عام  ولدت   

و  هناك  وترعرعت   ، إثيوبيا  بدولة  

السابعة عرش من عمري  عندما بلغت 

اللغة  درست  و  السويد  إىل  ذهبت   ،

قبل  سنوات  ثالث  ملدة  السويدية 

علم   درست  حيث  بالجامعة  االلتحاق 

الربمجيات  .

مؤسسات  يف  عملت  التخرج  بعد    

حتى  الخربة  عىل  للحصول  مختلفة 

لالستشارات  الخاصة  رشكتي  فتحت 

الهندسية يف عام 2013 م,حيث  تتعامل 

الرشكة مع مشكالت  هندسة الكمبيوتر 

لديها  و  استشارية    وتقدم خدمات   ،

ومثانية  الدامئني   املهندسني  من   13

مهندسني بدوام جزيئ.

   ولدت وترعرعت يف الخارج ، لكن 

 ، األم  وطنك  مع  قوية  عالقات  لديك 

وقد كانت لديك ندوة رائعة يف  قاعة 

لشباب  الوطني  باالتحاد  جونيور  

وطلبة  إرتريا ,ما الرس وراء ذلك؟

املنزل.  اىل    يعود  الرئييس  السبب  

إلهامي  يف  كبريًا  دورًا  عائلتي  لعبت 

لقد  ببلدي.  جيد  اتصال  عىل  ألكون 

بلدي  أحب  أن  أتعلم  وأنا  نشأت 

وشعبي ، مام ساعدين  ذلك عىل تكوين 

رابطة قوية بالوطن . ثانياً ، عندما كنت 

أغادر إثيوبيا متوجهاً إىل السويد ، كانت 

لذلك  وكان  عام  ملدة  مستقلة  إرتريا 

تفوتني  تكن  . مل  عليي  الخاص  تأثريه  

الجالية  تقيمها  وطنية  مناسبة  أية 

  2000 عام  ومنذ  السويد.  يف  اإلرترية  

ظللت أذهب إىل إرتريا كل عامو. سبب 

الغريب  للعامل  املشوهة  النظرة  آخر هو 

الجيوسياسية.  لبالدنا بسبب مصالحهم 

أعتقد أن الجمع بني كل هذه األسباب 

قوية مع  الذي جعلني عىل عالقة  هو 

وطني

يف  عاًما   18 من  ألكرث  عملت     

التي  التحديات  هي    ما  تخصصك, 

تواجهها وكيف تتعامل معها؟.

تتطابق  ال  بلد  يف  مهاجرون  نحن   

قيمنا مع قيمه وهذا تحدي كبري. لكن 

يجب  موقفنا.  أهمية هو  األكرث  اليشء 

تتحكم   بأن  لتحدياتنا  أبًدا  نسمح  أال 

موقف  إىل  بحاجة  نحن  عقولنا.  يف 

التغلب عىل مشاكلنا,  أجل  إيجايب من 

للتو  انطلق  التحديات.  حجم  يهم  ال 

جديت  مع  نشأت  قدًما.  وامليض  للفوز 

وانا أراقب كيفية تغلبها عىل تحدياتها, 

ميكنني  أنه  نفيس  أقنعت  لذلك  و 

أن  من  بدالً  التحديات  من  االستفادة 

كل يشء  مواجهة  و   امامها   اإلنكسار 

األفضل  من   ، حال  أي  عىل  بهدوء. 

الشكوى  من  بدالً  مواردك  عىل  الرتكيز 

من التحديات التي تواجهك. 

كيف تصف  التكنولوجيا؟   -

أصبحت   ، الحايل  الوقت  يف 

حياة  يف  األشياء  أهم  أحد  التكنولوجيا 

حيث  اإلنسان 

تجعل  باتت  

اليومية  حياتنا 

مجال  وهو  أسهل 

مجموعة  يتضمن 

من  متنوعة 

لذا    االبتكارات. 

يف  ننظر  أن  يجب 

استخدامها  كيفية 

وصفها   من  بدالً 

كمشكلة.

التكنولوجيا  بأن  الكثريون  -يجادل 

هو  ما  األفراد.  يحكمهم  الناس  تجعل 

رأيك؟

التكنولوجيا  رشكات  معظم  صحيح. 

مملوكة ألفراد ، وميكن لألفراد بالتأكيد 

الناس  وجعل  بالتكنولوجيا  التالعب 

أقل  ولصالحهم.  بإرادتهم  يحكمون 

تحاول  سهاًل.  ليس  التحدي   ، يقال  ما 

عواطفك  إىل  الوصول  الرشكات  بعض 

وضبطك. لكن ميكننا مواجهة ذلك من 

يفعلونه  ما  لفضح  بحث  إجراء  خالل 

حًقا خلف الشاشة.

يف  أيًضا   تعمل  أنك  علمنا   لقد 

ميديا.  شيدا  إسمها  إعالمية   مؤسسة 

أخربنا قلياًل عنها   وواجبك فيها ؟

ملؤسسة  مؤقت  تحرير  رئيس  أنا   

شيدا ميديا اإلعالمية   شيدا ميديا وهي 

Shida Net� شيدا    شبكة  من   جزء 

 Shida وهي شبكة كبرية تضم,    work

Shida Anima� و Media Network

 Shida و Shida Commerce و tion

Printing  اال ان   معظم الناس يعرفون 

استخدمناه  ألننا  فقط   Shida Media

من  العديد  يكتب  اآلخرين.  من  أكرث 

مقاالت  وغريهم  املشهورين  اإلريرتيني 

بشكل  ميديا.  شيدا  موقع  عىل  تنرش 

عام ، ننرش منشورات تركز عىل عكس  

ومن  الراهنة.  واالوضاع  إرتريا  صورة 

مقاالت  يكتبون  الذين  اإلرتريني   بني 

فيها هم السيد أمل سقد تسفاي والسيد 

زمهرت يوهنس والربوفسري قديون أباي  

اخرى     بلدان  من  كتاب  اىل  باإلضافة 

)محلل  بنامني  وعمر  بريل  أيب  مثل 

سيايس إثيويب( والربوفيسور عمر حسن 

بإقليم  الجمهورية  رئيس  )مستشار 

يانيس    والسيد   ،  ) األثيويب  الصومال  

وزير املالية السابق لليونان

ما هي ال صفات   التي تعجبك يف 

الناس وتلك التي  تكرهها؟ 

عىل  التحديات  يرى  الذي  الشخص 

أنها فرص هو أفضل ما لديي  والشخص 

دامئًا  ويقول  بسهولة  يستسلم  الذي 

“ال أستطيع” هو األقل تفضياًل  لديي, 

إذا كنت شخًصا جيًدا ميكنك أن تكون 

من  هي  وجديت  ذهبت.  أينام  منتًجا 

كانت  حيث  لدّي.  املفضلني  األشخاص 

حيايت   يف  كبريًا  دورًا  لعبت  و  دلييل  

وبسببها وصلت إىل ما أنا عليه اآلن. 

يف  تنىس  ال  التي  األيام  أكرث  ما هي 

حياتك املهنية  ؟ 

أسعد يوم يل هو اليوم الذي أسست 

فيه رشكتي الخاصة  ,  فهذا يوم خاص 

بالنسبة  رائع  أمر  إنه  يل.  بالنسبة  جدا 

إىل  مستوى  من  صعدت  ألنني  يل 

، وال أنىس ذلك  مستوى آخر يف حيايت 

اليوم, هناك أيًضا العديد من املناسبات 

من  ولكن   ، اليومي  عملنا  يف  املزعجة 

الصعب بالنسبة يل اختيار واحدة منها 

دون األخريات .

 رسالة اخرية تود أن تقولها ؟ 

 نحن بحاجة إىل فهم أن التكنولوجيا 

بشكل  استخدمناها  إذا  ثروة.  هي 

أهم  من  واحدة  ألنها  فسرنبح  صحيح 

األشياء يف عامل اليوم. ومن املهم معرفة 

تستغلها   وكيف  تعمل  وكيف  هي  ما 

الرشكات خلف الشاشة. شكراً جزياًل...

تكتسب التجارب اإلنسانية يف مختلف مجاالت الحياة أهمية كبرية، وذلك ملا تشكله 

التجارب من دروس يف الحياة ,فالحياة تجارب، والتجارب تخضع للنجاح أو الفشل، 

ومن هنا تكتسب التجارب أهميتها،  فهي  تشكل رصيداً ضخاًم من اإلنتاج الفكري 

اليوم  أننا نعيش  التجارب أهمية،  يزيد  الفرد  والشعب ومام  والحضاري لإلنسان  

يف عامل الرسعة، فلم يعد هناك أي مجال للتأّخر والتباطؤ والتسويف، فمن سامت 

املتالحقة،  املتغريات  متابعة  بإمكاننا  يعد  مل  أّنه  الفائقة، حتى  الرسعة  العرص  هذا 

إلخ،  والعملية..  واالجتامعية  واالقتصادية  والثقافية  الفكرية  األصعدة  جميع  وعىل 

فكل يشء يعدو بأرسع ما ميكن,حيث  إّن االستفادة من التجارب هي أفضل وسيلة 

الستباق الزمن، واختصار املسافة، وتحقيق اإلنجازات املتتابعة.

ويف هذا السياق وحتى تعم الفائدة  نقدم إليكم اليوم الحوار الذي تم إجراؤه مع  

الشاب  املهندس تيدروس محاري  صاحب  رشكة استشارات هندسية يف الخارج,ذلك 

الشاب  املوهوب الذي  ولد ونشأ يف الخارج وظل واليزال يزور وطنه كل عام ملشاركة 

معارفه ومهاراته  مع أقرانه يف أرض الوطن .

صفحة شبابيات يعدها مكتب اإلعالم و الثقافة باإلحتاد الوطين لشباب وطلبة 
إرتريا وهي صفحة تهتم بعرض أنشطة اإلحتاد  ومناقشة قضايا الشباب
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قرماي  بنيام  االرتري  النجم  حقق 
الرابعة  النسخة  فاتحة  يف  باهراً  إنتصاراً 
والسبعني لطواف لكوميناتت فالينسايانا 
يف  االول  باملركز  بتتويجه   ، االسباين 
املرحلة التي أقيمت يف األول من فرباير.

 189.4( ملسافة  إمتدت  التي  املرحلة 
، حسمها  وألتيا  أروهيليوا  بني  كيلومرت( 
قرماي  بنيام  الوطني  منتخبنا  نجم 
و38  ساعات   4( قدره  زمني  بتوقيت 
دقيقة و11 ثانية ، مبعدل رسعة وسطي 
الساعة  يف  كيلومرت   40.8 عند  استقر 

الواحدة.
يف  املحرتف  االرتري  الدراج  وانفرد 
فريق إنرت مارتيش البلجييك باملقدمة بعد 
خلقه رسعة صاروخية يف األمتار األخرية ، 
ليتمكن من االنقضاض عىل املركز االول 
بفارق شاسع عن أقرب مطارديه ويرفع 

يديه بكل جدار واستحقاق.
للدراج  األول  االنتصار  هوز  وهذا 
االرتري بنيام قرماي هذا املوسم ، وهو 
يف  الوطني  منتخبنا  لدراجي  أيضا  األول 
لفريق  الثاين  ويعترب   ، العاملية  املحافل 

إنرت مارتيش البلجييك .
بوفوزه باملركز األول يف املرحلة األول 

رشفية  أقمصة   3 قرماي  بنيام  حصد   ،
القميص  عىل  حيازته  جانب  فأىل   ،
 ، زمني  تقويت  بأفضل  الخاص  األصفر 
الخاص  األخرض  القميص  أيضا  أضاف 
 ) نقطة   25( بنيله  النقاطي  بالرصيد 
يعطى  الذي  األبيض  145والقميص   ،
إلفضل دراج شاب ، يف سيطرة شبه كاملة 

من قبل النجم االرتري الشاب.
البلجييك  مارتيش  إنرت  فريق  ويعلق 
بنيام  والتطلعات عىل  اآلمال  من  الكثري 
قد  كان  حيث   ، املوسم  هذا  يف  قرماي 
لليوم  إستهل املوسم يف طواف كالسييك 
ووصافة  الثاين  للمركز  بحيازته  الواحد 

الرتتيب.
كان  قرماي  بنيام  أن  اإلشارة  تجدر 
البياض  ناصع  جديداً  تاريخاً  كتب  قد 
بتتويجه   ، واالفريقية  االرترية  للدراجة 
بلقب مرحلة يف طواف إيطاليا للدراجات 
ويليم  سباق  بلقب  وقبله   ، الهوائية 
بقميص  وكالهام  الكالسييك  البلجييك 

فريق إنرت مارتيش.
منافسات  تتواصل  وسوف  هذا 
املرحلة  باقامة  الجمعة  اليوم  الطواف 
الثالثة التي متتد ملسافة )145 كيلومرت(.

الدراج االرتري بنيام قرماي يستمر يف حتليقه مع االلقاب واالنتصارات
بتتويجه بلقب املرحلة االفتتاحية لطواف لكوميناتت فالينسايانا االسباين

نهايئ  املضيف  “الخرض”  الجزائر  منتخب  بلغ 

كأس األمم األفريقية لكرة القدم لالعبني املحليني 

ليلتقي بذلك منتخب السنغال السبت املقبل عىل 

لقب البطولة، حيث يبحث كل منهام عن اللقب 

األول يف املسابقة التي انطلقت عام 2009. وبلغ 

منتخب الخرض “النهايئ” بعدما اكتسح نظريه من 

النيجر -5صفر، بينام تغلب “أسود التريانغا” عىل 

منتخب مدغشقر -1صفر.

يناير  من  عرش  الثالث  يف  البطولة  وانطلقت 

بعد انسحاب املغرب، حامل  مبشاركة 17 منتخباً 

الجزائر  إغالق  بسبب  األخريتني،  النسختني  لقب 

مجالها الجوي أمام الطائرات املغربية منذ سبتمرب 

مشاركته  املغريب  االتحاد  رهن  حيث   ،2021

مدينة  إىل  مبارشة  رحلة  يف  بالسفر  البطولة  يف 

قسنطينة الجزائرية عىل منت طائرة مغربية.

ويف املباراة األوىل من الدور نصف النهايئ، عىل 

اكتسح  وهران،  مدينة  يف  هديف”  “ميلود  ملعب 

الذي  النيجر  منتخب  بوقرة  مجيد  املدرب  رجال 

زهاء  أمام  نظيفة  بخامسية  البطولة  مفاجأة  عّد 

تاريخ  يف  األوىل  املرة  وهذه  متفرج.  ألف   41

املسابقة يبلغ “ثعالب الصحراء” املباراة النهائية، 

يف مشاركتهم الثانية بعدما حّلوا يف املركز الرابع يف 

النسخة الثانية عام 2011.

رابع  يصبح  ألن  الجزائري  املنتخب  ويطمح 

منتخب من شامل القارة يتوج باللقب بعد تونس 

)2011( وليبيا )2014( واملغرب )2018 و2020(. 

وأمين   )15( الالوي  عبد  أيوب  األهداف  وسجل 

محيوس )23 و34( وكاتاكوري بورميا )45 خطأ يف 

مرمى فريقه( وسفيان بيازيد )83(.

وأعرب بوقرة عن سعادته بالتأهل إىل النهايئ، 

وال سيام بعرض منتخبه الهجومي القوي، مضيفا: 

املنافس وذلك  “وضعنا خطة ملواجهة نقطة قوة 

إىل  وبالنسبة  املتقدم،  الضغط  عىل  باالعتامد 

تراجع األداء يف الشوط الثاين طبيعية نظرا لنتيجة 

الشوط األول املريحة )-4صفر(”.

   وأشار بوقرة إىل أن تسجيل خمسة أهداف 

عامل إيجايب من الناحية املعنوية “وال سيام بعد 

االنتقادات يف املواجهات السابقة واالكتفاء بهدف 

وحيد يف أربعة مواجهات”.

   وأكد بوقرة أن إنجاز التأهل إىل النهايئ “هو 

مدرب  مع  بالتنسيق  لشهور  استمر  عمل  مثرة 

املنتخب األول جامل بلاميض”، معربا عن سعادته 

لالعب املحيل الذي لطاملا كان عرضة لالنتقاد.

   واعرتف بوقرة )40 عاماً( ِبأن تدريب منتخب 

التجربة  ميتلك  ال  لكونه  صعبة  مهمة  املحّليني 

الكافية، ودحض املبالغات بتوليه املنتخب األول، 

داعياً إىل االلتفاف حول بلاميض لِقيادة الخرض إىل 

مونديال 2026 يف أمريكا الشاملية.

   وسيطر الجزائريون عىل املجريات عىل نحو 

برأسية  التسجيل  الالوي  عبد  وافتتح  كامل،  شبه 

الخاطئ  الحارس  خروج  مستغاًل  املرمى  قلب  يف 

وعزز   .)15( مزيان  الرحمن  عبد  من  ركنية  إثر 

محيوس النتيجة بتسديدة قوية إثر متريرة متقنة 

من زكريا دراوي )23(.

إىل  رصيده  رافعاً  الثنائية  محيوس  وأحرز     

بعدما  املسابقة،  هدايف  صدارة  يف  أهداف   5

حرة  ركلة  إثر  الكرة  الشباك  إىل  برأسه  حول 

املباراة  انتصفت  ثم   ،)34( لعوايف  يوسف  حركها 

النيجر  للجزائر بعدما حول مدافع  بتقدم رباعي 

بالده  منتخب  مرمى  يف  الكرة  بورميا  كاتاكوري 

زين  من  قوية  تسديدة  إثر  به  ارتطمت  بعدما 

الدين بلعيد )45(.

   وأضاف البديل بيازيد الهدف الخامس بعد 

مجهود جامعي بني مختار بلخيرث وحسام مرييزيق 

وتم احتسابه بعد عودة الحكم إىل تقنية الفيديو 

املساعد “يف إيه آر” )83(.

   يف طريقه إىل النهايئ، تصدر املنتخب الجزائري 

واحدة  بنتيجة  انتصارات  بثالثة  األوىل  املجموعة 

-1صفر عىل كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق ويف 

ربع النهايئ اجتاز ساحل العاج بهدف نظيف أيضاً.  

بني  الجمع  إىل  السنغايل  املنتخب  ويسعى     

املنتخب  توج  بعدما  للمنتخبات  القاريني  اللقبني 

عىل  عام  قبل  األفريقية  األمم  لكأس  بطاًل  األول 

حساب نظريه املرصي بركالت الرتجيح.

األمرين  التريانغا”  “أسود  منتخب  وعاىن     

مقابل  دون  من  بهدف  امللغايش  نظريه  ليتخطى 

سجله بايب ديالو يف الدقيقة الخامسة عىل ملعب 

“نلسون مانديال” يف مدينة براقي.

املجموعة  تصدر  السنغايل  املنتخب  وكان     

الثانية يف الدور األول بست نقاط إثر فوزين عىل 

ساحل العاج -1صفر وجمهورية الكونغو -3صفر 

وتلقى خسارة أمام أوغندا بهدف وحيد، ويف دور 

الثامنية تغلب عىل نظريه املوريتاين بهدف وحيد.

كأس أمم أفريقيا للمحليني:

اجلزائر والسنغال يلتقيان يف النهائي وعيونهما على اللقب للمرة األوىل
برشلونة يواصل انتصاراته بفوز 

رابع يعزز صدارته للدوري اإلسباني

يف مباراة مؤجلة

عىل   2-1 بفوزه  القدم  لكرة  اإلسباين  بالدوري  التوايل  عىل  الرابع  انتصاره  برشلونة  حقق 

مضيفه ريال بيتيس يف مباراة مؤجلة ليعزز صدارته لليغا .

وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إىل 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق 

8 نقاط عن ريال مدريد، الذي خاض 18 مباراة ويستضيف فالنسيا  يف مباراة مؤجلة أيضا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة يف املركز السادس.

ووضع الربازييل رافينيا برشلونة يف املقدمة بهدف يف الدقيقة 65 عندما تابع متريرة عرضية 

من أليخاندرو بالدي ليضع الكرة بسهولة يف الشباك من مدى قريب.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسيك النتيجة قبل نهاية الوقت األصيل بعرش دقائق عندما 

تابع رضبة رأس من رونالد أراوخو، بعد ركلة ركنية، وأطلق تسديدة قوية يف املرمى من مدى 

قريب.

 ،85 الدقيقة  مرماه يف  بالخطأ يف  برشلونة سجل هدفا  كوندي العب  الفرنيس جول  لكن 

عندما كان يحاول تشتيت كرة عرضية من يوسف سابايل، ليقلص الفارق ألصحاب األرض.

وتلقى وليام كارفاليو العب بيتيس بطاقة حمراء بعد صفارة النهاية بسبب االحتجاج عىل 

الحكم.
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

 رصاصة يف الرأس  أفقدته وعيه
برصاصة  طفل  إصابة  حادثة  شغلت 

حديقة  يف  تواجده  أثناء  الرأس  يف  طائشة 

التواصل  ومواقع  الكويتي  الشارع  منزله، 

االجتامعي خالل الساعات املاضية.

وكشف مصدر أمني لوسائل إعالم محلية، 

سنوات   3 البالغ  الطفل  أن  األربعاء،  أمس 

يعتقد  برصاصة،  الرأس  يف  إصابة  إىل  تعرض 

أنها صادرة من قبل إحدى قاعات األفراح يف 

محافظة الجهراء.

عناية  إىل  نقل  الطفل  أن  أوضح  كام 

عملية  إجراء  وتم  الجهراء  مستشفى 

مستعجلة له.

واألعصاب  املخ  جراح  كشف  بدوره، 

حمد  الدكتور 

أن  العنزي  جرب 

دخلت  الرصاصة 

ميني  جهة  من 

واستقرت  الرأس 

يف قاع الجمجمة.

أنه  وأضاف 

إىل  املريض  حّول 

وأزال  العمليات 

الفريق الطبي الرصاصة، وتم توقيف النزيف 

املوجود.

إعاقة  إىل  اإلصابة  تؤدي  أن  رجح  فيام 

محتملة يف املستقبل.

يذكر أن ظاهرة إطالق العيارات النارية يف 

األفراح أو حتى األتراح منترشة يف عدد من 

العربية، مثل األردن ولبنان وغريهام،  الدول 

وتؤدي عادة إىل حدوث إصابات ووفيات بني 

املواطنني نتيجة إطالقها بشكل عشوايئ.

طبيب  يكمل عملية والدة وسط دخان احلريق
وصف  ترصف  يف 

طبيب  أرص  بالبطويل، 

إكامل  عىل  مرصي 

لسيدة  والدة  عملية 

حريق  نشوب  رغم 

املستشفى  يف  كبري 

العاملني  معظم  وفرار 

بها.

تفاصيل  ووفق 

أوردتها  التي  الحادث 

“املرصي  صحيفة 

اليوم”، فقد نشب حريق هائل يف مستشفى 

الثالثاء،  القاهرة،  يف  املطرية  بحي  النور 

تزامنا مع بدء الطبيب عملية والدة لسيدة.

وقال شاهد عيان إن العاملني باملستشفى 

للنجاة  الخارج  إىل  وفروا  أماكنهم  تركوا 

بأنفسهم، بينام بقي الطبيب يف مكانه إلمتام 

الوالدة رغم انتشار الدخان يف غرفة التوليد.

املرصية  للصحيفة  الشاهد  وأكد 

عدم  عىل  “أقسم  الطبيب  أن 

خروجه من غرفة التوليد إال بعد أن 

عىل  ويطمنئ  طفلها  السيدة  تضع 

حالتها الصحية”.

بالفعل  نجح  “الطبيب  وأضاف: 

قيايس  وقت  يف  العملية  إجراء  يف 

وبعدها  وجنينها،  السيدة  إلنقاذ 

الغرفة  من  الخروج  رحلة  بدأت 

التي كانت أشبه بأفالم السينام”.

والسكان  الصحة  وزارة  وكانت 

أعلنت مرصع 3 أشخاص وإصابة العرشات، 

من جراء الحريق الذي نشب بقسم األشعة 

داخل املستشفى.

ألشعة املقطعية والطباعة ثالثية األبعاد تكشف 
أسرار مومياء “الصيب الذهيب”

تسعى  األرواح  أن  املرصيني  قدماء  اعتقد 

إىل حياة أخرى مامثلة لهذا العامل بعد املوت، 

لكن الدخول إىل هذه الحياة اآلخرة مل يكن 

محفوفة  رحلة  أوال  األمر  ويتطلب  مضمونا؛ 

حساب  يتبعها  السفيل،  العامل  عرب  باملخاطر 

األقارب  بذل  السبب،  ولهذا  أخري،  وحكم 

واملحنطون كل ما يف وسعهم لضامن وصول 

أحبائهم إىل “وجهة نهائية سعيدة”.

والطباعة  املقطعية  األشعة  طريق  وعن 

مرصيون  باحثون  كشف  األبعاد،  ثالثية 

أنه  يبدو  مراهق  مومياء صبي  أرسار  مؤخرا 

كان يتمتع مبكانة اجتامعية عالية، وتم نرش 

“فرونتريز  بدورية  العلمية  دراستهم  نتائج 

 )Frontiers in Medicine( ميديسن”  إن 

يناير/كانون   24 يف 

وتوفر  الجاري،  الثاين 

نظرة  النتائج  هذه 

ثاقبة فريدة إلجراءات 

واملعتقدات  التحنيط 

الحيل  أهمية  حول 

مرص  يف  القبور  يف 

القدمية.

الدراسات  وأسفرت 

عن الكشف عن هوية 

وحالة  املومياء  هذه 

لبيان  ووفقا  أرسار،  من  تحتويه  وما  حفظها 

كانت  فاملومياء  املرصية  السياحة  وزارة 

من  مقربة  داخل  بالكتان،  بالكامل  ملفوفة 

مبدينة  ق.م(   300 )حوايل  البطلمي  العرص 

عام  اكتشافها  وتم  أسوان،  مبحافظة  إدفو 

1916، ومن ثم تم نقلها وتخزينها يف الطابق 

السفيل بـ”بدروم” املتحف املرصي يف ميدان 

بدون  القاهرة  املرصية  بالعاصمة  التحرير 

فحص ألكرث من قرن من الزمان.

وقد قام فريق من الباحثني بقيادة الدكتورة 

سحر سليم -أستاذة األشعة بكلية الطب يف 

جامعة القاهرة- بالتعاون مع األستاذة صباح 

من  الحلوجي  محمود  واألستاذ  الرازق  عبد 

املتحف املرصي بفحص املومياء ألول مرة عام 

2015، باستخدام األشعة املقطعية واستخدام 

الطباعة  وكذلك  الحديثة،  الكمبيوتر  برامج 

ثالثية األبعاد بشكل آمن داخل املتحف.

تابوت  نعشني،  داخل  املومياء  وُوضعت 

خشبي  وتابوت  يوناين  نقش  عليه  خارجي 

يرتدي  املتوىف  كان  الداخل،  ويف  داخيل. 

صدرية  كرتونية  وعلبة  مذّهبا،  رأس  قناع 

تغطي الجزء األمامي من الجذع، وزوجا من 

الصنادل.

أن  املقطعية  األشعة  فحوصات  وأظهرت 

طول الصبي كان 128 سنتمرتا ومل يتم ختانه، 

ومن درجة اندماج العظام ورضس العقل غري 

بني  كان  الصبي  أن  الباحثون  يقدر  الظاهر، 

14 و15 عاما. وكانت أسنانه جيدة، وال يوجد 

دليل عىل وجود تسوس أو فقدان األسنان أو 

أمراض اللثة.

والتقنيات  التكنولوجيا  استخدام  وساعد 

ثالثية  باألشعة  الطبي  التصوير  يف  الحديثة 

األبعاد يف تقديم رؤية قّيمة للمومياء، وبناء 

عىل هذه النتائج املثرية، قررت إدارة املتحف 

املرصي نقل املومياء إىل قاعة العرض الرئيسية 

تحت اسم “مومياء الصبي الذهبي”.

تساحموا فرحلة احلياة قصرية وتقاربوا 
فالعمر حلظة سنرحل كلنا وسنختلف

حكمة اليوم

أقوال نزار قباني
، لذلك خلق اهلل  القلب يقال  * ليس كل شيء يف 
 ، الباردة  اإلبتسامة   ، الطويل  النوم   ، الدموع   ، التنهيدة 

ورجف اليدين.
متلك  اليت  هي  وحدها  اجلراح  أن  الحظتم  هل   *
عصفور  الفرح   .. له  ذاكرة  ال  الفرح  وأن   ، قوية  ذاكرة 
، ثم يقع على  ، يرتفع عن األرض عشرة أمتار  من زجاج 
األرض ويتهشم ، أما احلزن فهو هذه السنونوة السوداء اليت 
ومدخل  العني  شواطئ  على  وتعشعش  أوالدها  حتمل 

القلب وترفض أن ترحل. 
يف  النساء  وكيد  واخليال  الذكاء  جيتمع  حني   *

امرأة ، تأكد أنك يف مأزق. 
ال  ولكنه   ، حولي  من  يدور  مبا  جاهاًل  لست   *

يستحق االلتفات. 
مشاعر  إال   ، شيء  كل  على  جتاربكم  مارسوا   *

اآلخرين فهي حمرمة.
حتب  من  ألخطاء  الزائد  غفرانك  يكون  أحيانًا   *

سبب فشل العالقة.
* أصعب شعور أن يصبح أقربهم لقلبك على الئحة 

الغرباء.
لكانت   ، باهلروب  حتل  املشاكل  كانت  لو   *

الكرة األرضية كوكب مهجور.

يف مثل هذا اليوم
دياز  بارثولوميو  الربتغايل  املستكشف   -  1488 عام  فرباير  من  الثالث  -يف 
يهبط يف خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد االلتفاف حول رأس الرجاء الصالح، 

وبذلك يكون أول أورويب يصل إىل أقىص الكرة األرضية جنوًبا.
   -يف الثالث من فرباير عام 1815 - تأسيس أول مصنع تجاري إلنتاج الجنب 

يف سويرسا.
-يف الثالث من فرباير عام1783 - إسبانيا تعرتف بالواليات املتحدة األمريكية.
-يف الثالث من فرباير عام1917 - الواليات املتحدة تقطع عالقاتها مع أملانيا 
غداة إعالن األخرية عن سياسة »حرب الغواصات« غري املحدودة وذلك أثناء 

الحرب العاملية األوىل.
العاصمة  مانيال السرتجاع  بداية معركة   - الثالث من فرباير عام1945  -يف 

الفلبينية وذلك بني اليابان والواليات املتحدة بتحالف مع الفلبينيني.
-يف الثالث من فرباير عام1947 - انطالق إذاعة دمشق السورية الرسمية، 

وهي ثاين إذاعة تأسست يف العامل العريب.
عىل  القبض  تلقي  الربيطانية  الرشطة   - عام1950  فرباير  من  الثالث  -يف 
العامل النووي كالوس فوكس بتهمة التجسس عىل الربنامج النووي الربيطاين 

واألمرييك لصالح االتحاد السوفيتي.
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