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ورشة  والرياضة  الثقافة  مفوضية  نظمت 
من االول وحتى الثالث من فرباير يف مدينة 
عدي قيح الستكشاف الشعر الشفهي لقومية 

الساهو.
فيها  شارك  التي  العمل  ورشة  ارتكزت 
االعيان وخرباء الشعر الشفهي والكتاب، عىل 
1107 قصيدة شعرية شفهية جمعها االستاذ 
لعرش  استمرت  دراسة  يف  محمد  /عبده 

سنوات.
قال االستاذ /عبده محمد “ان الهدف من 

الدراسة التي حوت القصائد الشعرية يف اكرث 
الشعرية  القصائد  توثيق   ، 600 صفحة  من 

الشفهية وحفظها لالجيال.”
واوضح الكاتب والباحث يف الرتاث السيد/ 
سلمون ظهايي ،ان نتائج الدراسة البحثية يف 
شعر الساهو تايت يف اطار الحفاظ عىل التنوع 
مشيدا  االم،  لغة  وتطوير  االرتري  الثقايف 
الدراسة  اعد  الذي  محمد  عبده  باالستاذ/ 

بجهد امتد لسنوات.
السيد/  الجنويب  االقليم  حاكم  واشاد 

وحفظ  تجميع  مببادرة  تسفاظيون  هبتآب 
وتطوير شعر الساهو بطريقة علمية  والذي 

هو جزء من الرتاث الغني لقومية الساهو.
من جانبه اوضح مفوض الثقافة والرياضة 
السفري /زمدي تخيل ان القصائد التي قيلت 
تاريخنا وثقافتنا  السنني تعكس  خالل مئات 
لتوثيقها  الجميع  داعيا   ، وهويتنا  وتصدينا 
وحفظها حسب املستطاع يك ال تبقى شفهية 
فقط. وقدم املشاركون يف الورشة آراء وافكار 

ترثي الدراسة

احتاد الشباب   ينظم دورة تأهيلية ألكثر من 3 االف طالب وطالبة 

وطلبة  لشباب  الوطني  االتحاد  نظم 

الـ  وحتى  يناير  من   24 من  الفرتة  يف  ارتريا 

بالعلوم  االف طالب وطالبة   3 فرباير  2 من 

االجتامعية.

باالوسط   الشباب   فرع  مسؤول   وقال 

املقدمة  الدورة  ان  كفيل  سامسون  السيد/ 

للشباب  املركزي  املكتب  يف  أيام  لتسعة 

اشتملت عىل مواضيع مختلفة مثل الشباب 

والخدمة الوطنية والفلسفة الدينية والنشاط 

السيايس واعمدة امليثاق الوطني وغريها من 

املواضيع.

احمد  صالح  السيد/  االتحاد  رئيس  وذكر 

ورواد  الوطن  عامد  هم  الشباب  ان  الدين  

تفعيل  الدارسني  مناشدا   ، الوطنية  الربامج 

املعرفة املكتسبة يف مدارسهم.

مسنار حول اهمية اشجار الشورا يف قلعلو
قدم سمنار بالتعاون بني وزارة الرثوة البحرية وادارة مديرية قلعلو وفرع املراة تركز حول 

اهمية وفائدة اشجار الشورى يف تنمية الرثوات السمكية .

وقدم الخرباء يف السمنارات لسكان منطقتي عكيلو حارينا وقلعلو توضيحات مسهبة حول 

السائد فيام يتعلق بفائدة وحامية وكذلك اساليب حديثة اخرى تساعد يف  الطبيعي  التوارث 

باشجار  غنية  املديرية  ان  ابراهيم  محمود  السيد/  املديرية  مدير  واوضح    . التشجري  توسعة 

الشورا الطبيعية، وان املعرفة املكتسبة تعزز حامية االشجار الرتاثية، اضافة اىل اهميتها يف تنمية 

اهمية  الحيواين، وله  العلف  انواع  اهم  يعد من  الشورى  ان  املشاركون  االحيايئ. وقال  التنوع 

كبرية يف تنمية االسامك، وان املعرفة املكتسبة تعزز ذلك، مؤكدين جاهزيتهم لحامية وتنمية 

اشجار الشورا. وتفيد اشجار الشورا يف تكاثر االسامك وحاميتها اضافة اىل حامية التنوع االحيايئ .

فرع املراة بسويسرا يقّيم انشطته

قّيم فرع االتحاد الوطني للمراة االرترية يف سويرسا انشطته يف الثامن والعرشين من يناير 

املايض يف مدينة أرغاو انشطته  تحت شعار “قيمنا املتحرضة ضامن املساواة” ، وبحث برامج 

عام 2023 والقوانني الداخلية.

املجلس  اجتامعات  عن  مقتضبا  تقريرا  تولدي  ترحاس  السيدة/  الفرع  رئيسة  قدمت   

واللجنة التنفيذية ، واوضحت بان الفرع يعمل بتنظيم جديد الكامل املشاريع التي اطلقها.

 بحث االجتامع بتوسع مسودة الالئحة الداخلية للفرع واالتحاد واهداف االتحاد وحق 

العضو وحقوق العضوة الداعمة والخطوات االنضباطية والهيكل التنظيمي واملؤمتر وسلطة 

املؤمتر. وذّكرت املشاركات عىل العمل بقوة للدفع بدور املراة االرترية يف بناء الوطن.

فرع  بها  يقوم  التي  االعامل  ان   “ زكرياس  امانئيل  السيد/  االرترية  السفارة  ممثل  وقال 

االتحاد الوطني للمراة االرترية تعترب مثاال يحتذى ، مؤكدا وقوف السفارة اىل جانبهن.

استشهاد املناضل ارفايين كنفي
االوسط  االقليم  ادارة  عضو  استشهد 

فرباير  من  الثاين  يف  كنفي  /ارفايني  املناضل 

عن عمر بلغ 88 عاما اثر علة اصابته.

بصفوف  كنفي  /ارفايني  املناضل  التحق 

 ،  1975 عام  يف  الشعبية   التحرير   قوات  

الجامهريية  املنظامت  يف  ذلك  قبل  ونشط 

االيطالية  ميالنو  يف  الشعبية  التحرير  لقوات 

قبل  ، وعمل  العام 1970 وحتى 1974  منذ 

االستقالل يف االدارة املدنية  ، وبعد االستقالل 

مختلف  يف  االوسط  االقليم  ادارة  يف  عمل 

الوحدات،  وهو مناضل خدم شعبه ووطنه باخالص وتفاين.

  املناضل الشهيد/ ارفايني كنفي رب ارسة واب لـ 5 ابناء.

وقد ووري جثامنه الرثى ظهرية يوم الجمعة الثالث من فرباير  يف مقربة الشهداء 

بالعاصمة اسمرا.

كنفي  ارفايني  املناضل  باستشهاد  بالغ حزنها  تعرب عن  إذ  االوسط  االقليم  ادارة 

تتقدم بتعازيها الرسته ورفاقه وزمالئه يف العمل.

 شركة امسرا لاللبان تدعومنتجي االلبان لتقديم  منتجاتهم هلا 
دعت مسؤولة رقابة رشكة اسمرا لأللبان يف 

قسم القوانني والرقابة بوزارة الزراعة السيدة 

املزارعني  االلبان  منتجي   ، كيداين  /ناظنت 

لتقديم منتجاتهم اىل رشكة اسمرا لاللبان من 

اجل تامني صحة املواطنني.

االعامل  ان  /ناظنت  السيدة  واوضحت 

الرقابية التي اجرتها الوحدة خالل عام 2022 

من  لرت  ماليني   3 حوايل  توزيع  يف  ساهمت 

  2% نسبة  واتالف   املواطنني،  اىل  الحليب 

نتيجة لعدم استيفائه متطلبات الرشكة. 

املزارعني  من  االلبان  منتجي  اىل  واشارت 

يقدمون يوميا اكرث من 10 االف لرت  يف ايام 

الصيام، اال ان العدد ينخفض  اىل 7 االف لرت 

اىل  االلبان  توزيع  نتيجة   ، االخرى  االيام  يف 

من  للحد  اياهم  داعية  بانفسهم،  املواطنني 

صحية  ارضار  من  تسببه  ملا  املبارش  التوزيع 

للمواطنني. 

وقال مسؤول وحدة رقابة االنتاج الحيواين 

االوسط  االقليم  االقليمية يف  الرقابة  فرع  يف 

السيد /سمهر ملس “ ان الرقابة التي نظمت 

االلبان  تنتج  مؤسسة   12 عىل   2022 عام 

الربعة  تحذير  مذكرة  تقديم  تم  ومشتقاته، 

لتكرار  نتيجة  منها  الثنني  وتوقيف  منها 

القصور والنواقص.

وناشد كل من صاحب مقهى مييك السيد/ 

لكافترييا  التنفيذي  واملدير  ابرهام  مكئيل 

اصحاب  اميني   /عقبازقي  السيد  ميلكياس 

من  اسمرا  رشكة  من  االلبان  لرشاء  املقاهي 

اجل الحفاظ عىل صحة املواطنني.

مفوضية الثقافة والرياضة تنظم ورشة عمل يف الشعر الشفهي لقومية الساهو
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تاميز: سوناك على استعداد لالنسحاب من 
اتفاقية أوروبية يف مسعى للقضاء على اهلجرة

قالت صحيفة “تاميز” الربيطانية إن رئيس 

مستعد  سوناك  رييش  الربيطاين  الوزراء 

لحقوق  دولية  معاهدة  من  لالنسحاب 

غري  الهجرة  للقضاء عىل  محاولة  اإلنسان يف 

النظامية.

الداخلية  ووزيرة  سوناك  يعلن  وقد 

جديدا  ترشيعا  برافرمان  سويال  الربيطانية 

للهجرة خالل أسابيع، بعد أن تم تحذيرهام 

ألف مهاجر غري  املتوقع دخول 65  بأن من 

العام،  هذا  املتحدة  اململكة  إىل  نظامي 

حسب وكالة بلومبريغ.

وقال تقرير للصحيفة إن سوناك وبرافرمان 

أكرث  خطط  عىل  األخرية  اللمسات  يضعان 

ترشيعات الهجرة قسوة يف التاريخ الربيطاين، 

االتفاقية  من  لالنسحاب  مستعدان  وأنهام 

حكمت  إذا  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 

بأن  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة 

الترشيع غري قانوين.

من  مقربة  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 

سوناك أنه “كان واضحا عند تقدميه ترشيعا 

يفي بالتزامات بريطانيا الدولية، وأنه سيكون 

يف إطار القانون الدويل”.

وأكدت املصادر أنه يف حال متت املوافقة 

املحاكم  قبل  من  وإقراره  القانون  عىل 

الربيطانية، ومل توافق عليه املحكمة األوروبية 

لحقوق االنسان، فسيتم اللجوء إىل خطوات 

أخرى؛ ومنها إعادة النظر يف ما إذا كان وجود 

لندن يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

املدى  عىل  املتحدة  اململكة  مصلحة  يف 

الطويل.

من  باالنسحاب  التهديد  شأن  ومن 

بني  حادا  فاصال  خطا  يشكل  أن  االتفاقية 

سوناك  بزعامة  الربيطاين  املحافظني  حزب 

يؤكد  املعارض؛ مام  الربيطاين  العامل  وحزب 

موقف رئيس الوزراء املتشدد بشأن الهجرة.

اللجوء  أنظمة  بإصالح  سوناك  وتعهد 

واتخاذ  املتحدة،  اململكة  يف  “املعطلة” 

غري  القوارب  عبور  ضد  صارمة  إجراءات 

حزب  بزعامة  فوزه  قبل  فرنسا  من  القانوين 

املحافظني العام املايض.

ارتفاع  إىل  الرسمية  التقديرات  وتشري 

 50% بنسبة  النظامية  غري  الهجرة  معدالت 

هذا العام مقارنة بعام 2022، حسب “تاميز”.

تصويت  لتاريخ  وبالعودة  أنه  إىل  يشار 

فإن  والالجئني،  الهجرة  قوانني  عىل  سوناك 

دامئا  كان  الهندية  األصول  ذا  السيايس  هذا 

من مؤيدي أي قانون يقلص أعداد املهاجرين 

موضوع  يف  املتشددين  من  وهو  للبالد، 

استقبال الالجئني.

ثاين  تعّد  -التي  الخزانة  قيادته  وخالل 

أهم وزارة بعد رئاسة الوزراء- منح كثريا من 

وصول  ملنع  املبذولة  الجهود  لكل  التمويل 

الالجئني.

وفاة الرئيس الباكستاني األسبق برويز مشرف
األحد  امس  اول  تويف 

األسبق  الباكستاين  الرئيس 

ناهز  برويز مرشف عن عمر 

79 عاما بعد رصاع طويل مع 

املرض.

 Geo“ قناة  وأفادت 

ممثيل  عن  نقال   ”News

أن  األسبق،  الرئيس  عائلة 

تويف يف مستشفى يف  مرشف 

ديب.

الداء  مضاعفات  من  يعاين  مرشف  وكان 

التمثيل  فيه  يفشل  مرض  وهو  النشواين 

الغذايئ يف الجسم.

وترأس برويز مرشف باكستان يف الفرتة بني 

عام 2014  مارس  عامي 2001 و2008. ويف 

تم توجيه تهم رسمية له بالخيانة. وبحسب 

االدعاء فإن مرشف ارتكب خيانة عام 2007 

وأمر  البالد  يف  الطوارئ  حالة  أعلن  عندما 

ومبوجب  العليا.  املحكمة  قضاة  باعتقال 

القانون الباكستاين كان مرشف يواجه عقوبة  

اإلعدام أو بالسجن مدى الحياة. ويف مارس 

عام 2016 سمحت املحكمة ملرشف بالسفر 

غادر  ذلك  وبعد  العالج،  لتلقي  الخارج  إىل 

دولة  إىل  وتوجه  باكستان  السابق  الرئيس 

اإلمارات. منذ ذلك الحني عاش يف ديب حيث 

وجه  من  هاربا   - للمحققني  وفقا   - كان 

العدالة فيام يتعلق بالتهم الجنائية املوجهة 

إليه.

وزير اخلارجية اإليراني يلتقي الرئيس الكوبي
الخارجية  وزير  التقى 

عبد  أمري  حسني  اإليراين 

اللهيان يوم السبت املايض 

ميغل  الكويب  الرئيس   ،

العاصمة  يف  كانكل،  دياز 

هافانا.

قناة  وأوضحت 

خالل  جرى  أنه  “العامل” 

تطوير  سبل  بحث  اللقاء 

العالقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول 

أهم القضايا الدولية.

إىل  اللهيان  عبد  أمري  وصل  السبت،  و 

استقباله  يف  وكان  هافانا،  الكوبية  العاصمة 

الكوبية  الخارجية  وزارة  نائب  باملطار 

للشؤون الدولية.

ويف جولته عىل أمريكا الالتينية، زار وزير 

حيث  نيكاراغوا،  بداية  اإليراين  الخارجية 

مقدمهم  ويف  فيها  املسؤولني  كبار  التقى 

الخارجية  ووزير  أورتيغا  دانييل  الرئيس 

دينيس مونكادا ورئيس مجلس النواب.

القارة  يف  الثانية  محطته  كانت  حني  يف 

بالرئيس  التقى  حيث  كاراكاس،  الالتينية 

الفنزوييل نيكوالس مادورو ووزير الخارجية 

الجمهورية  رئيس  ونائب  بينتو  خيل  إيفان 

طارق  النفط  وزير  االقتصادية  للشؤون 

ديليس  الجمهورية  رئيس  ونائبة  العيسمي 

خورجي  النواب  مجلس  ورئيس  رودريغز 

رودريغز.

اعتصام يف إيطاليا ومطالبات 
باالنسحاب من الناتو

الساحة  يف  شخص   500 من  أكرث  اعتصم 

عىل  لالحتجاج  بإيطاليا  فريونا  يف  املركزية 

واملطالبة  لروسيا،  املناهضة  العقوبات 

توريد  ووقف  الناتو  من  إيطاليا  بانسحاب 

األسلحة إىل كييف.

السبت  يوم  االعتصام  تنظيم  يف  شاركت 

جهات عدة من بينها، جمعية فينيتو-روسيا 

والحركة العامة فريونا من أجل الحرية.

لسياسة  معارضتهم  عن  املشاركون  وعرب 

بالدهم تجاه أحداث أوكرانيا وقال باملارينو 

زوكاتييل، رئيس فينيتو-روسيا ، ملراسل تاس.: 

منظمة  الناتو  نعترب  “نحن 

الحرب.  سياسة  تعزز  خطرية 

االستمرار  جدا  الخطري  من 

البلد  أوكرانيا،  تسليح  يف 

الذي نعرف من يتحكم فيه. 

من  أنه  نرى  لذلك،  باإلضافة 

أسباب  استيضاح  الصواب 

تدخل روسيا االتحادية، التي 

أجربت عىل شن العملية العسكرية الخاصة”.

إرسال  نعارض  “نحن  زوكاتييل  وأضاف 

األعامل  لوقف  وندعو  أوكرانيا  إىل  أسلحة 

شامل  حلف  بها  يقوم  التي  العدوانية 

أنها  يبدو  التي  املتحدة،  والواليات  األطليس 

تفعل كل ما بوسعها لتوسيع نطاق الحرب”.

ورفع منظمو املظاهرة الفتات كبرية تحمل 

الناتو  من  إيطاليا  انسحاب  تدعم  شعارات 

وجلب  لروسيا.  املناهضة  العقوبات  ورفع 

بعض املشاركني األعالم الروسية.

مصوع تشهد انشطة نفري نظافة مبنسابة 
ذكرى عملية فنقل التارخيية

شهدت مدينة مصوع  تنظيم انشطة نفري 

نظافة واسعة مبناسبة الذكرى الـ 33 لعملية 

فنقل التاريخية.

مناطق  يف  املنظمة  االنشطة  اشتملت   

ووسط  وطوالوت  وحطملو  واماتري  ختمية 

ثالثة  سكان  مبشاركة  وقرار  مصوع  مدينة 

مناطق وموظفو الحكومة وافراد الجيش.

كام قدم قائد رشطة املرور يف اقليم شامل 

البحر االحمر الرائد /مآليك قربماريام سمنارا 

حول  االجرة  سيارات  وقياديي  الصحاب 

الحذر  وتوخي  املرورية  الحوادث  مكافحة 

التي ميكن اتخاذها .

 2022 العام  ان  املقدم،  التقرير  واوضح 

 8 ضحيته   راح  مروري  حادث   240 شهد 

اشخاص واصيب 150 آخرين باصابات بالغة 

وطفيفة  وإتالف ممتلكات تقدر بـ 6 ماليني 

نقفة.

املرورية  الحوادث  اسباب  اهم  وذكر 

اثناء  الكحولية  املرشوبات  وتناول  كالرسعة 

 ، املسافات  بعد  التحكم عىل  وعدم  القيادة 

الزوار مبنسابة  الحذر مع كرثة  داعيا لتوخي 

ذكرى عملية فنقل االعجازية.

فنقل  لعملية   33 الـ  بالذكرى  ُيحتفل 

التاريخية يف الفرتة من العارش وحتى الثاثني 

عهد  فنقل  شعار”  تحت  فرباير  من  عرش 

راسخ”.

املركبات املخالفة لقوانني املرور تغرم 5.4 مليون نقفة
املرورية  افاد مدير فرع السالمة والرقابة 

تسفاماريام  بيني  السيد/  الربي  النقل  بهيئة 

بان 866 من املركبات خالفت  قوانني املرور  

يف العام 2022 وتم تغرميها مببلغ مايل قدره 

5.4 مليون نقفة.

 178 كانت   ، املخالفة  املركبات  بني  ومن 

مركبة تعمل خارج اطار الخدمات املسموح 

لها، فيام كانت مخالفة اصحاب 352 مركبة 

اخرى  واجزاء  املحركات  تغيري  يف  تتمثل 

خالفت  بينام  الورش،  اصحاب  مع  بالتعاون 

و11  اللوحات،    ابراز  قوانني  مركبة   190

من  لعدد  السنوي  الفحص  تجر  مل  مركبة 

قوانني  مبخالفات  قامت  و135  السنوات،  

مرورية مختلفة.

وتشتمل عقوبة املخالفات من حيث النوع 

املالية  بالغرامة  اكتفت  فبعضها   ، والكمية 

وبعضها تم سحب اللوحة لفرتة معينة.

املركبات  اصحاب  بيني  السيد/  ر  وذكَّ

البيع  عملية  بان  معرفتهم  رفع  برضورة 

 60 يف  تجري  امللكية  وتغيري  ونقل  والرشاء 

يستوجب  ذلك  مخالفة  وان  فقط،  يوما 

تغريم 5 االف نقفة ، وترض باتفاق التأمينات، 

واوىص اصحاب الورش للحد من االعامل غري 

السالمة  فرع  ان  بالذكر  الجدير  القانونية. 

الربي  النقل  هيئة  يف  املرورية  والرقابة 

وكفاءة  وفهم  معرفة  لرفع  جاهداً   يسعى 

املرورية  السالمة  حول  الطرق  مستخدمي 

ونرشها  مكثفة  وتوعوية  منشورات  باعداد 

اعداد   اىل  باالضافة   ، االعالم  وسائل  عرب 

امتحانات مرفقة نظريا وتطبيقيا .
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 بوركينا فاسو: 12هجوم ارهابي 
يتسبب يف  مقتل12مدني

عن  نقال  برس”  “فرانس  وكالة  أفادت 

عىل  مدنيا   12 مبقتل  وأمنية  محلية  مصادر 

األقل السبت املايض، يف هجوم شنه متطرفون 

عىل بلدة يف شامل بوركينا فاسو.

السكان  أحد  عن  برس”  “فرانس  ونقلت 

رجال  هاجم  السبت،  ظهر  “بعد  قوله: 

بعد  عىل  تقع  بلدة  وهي  باين”،  مسّلحون 

منطقة  يف  دوري  من  كيلومرتا   40 حوايل 

الساحل.

قتيال   12 لسقوط  “نأسف  وأضاف: 

املسلحني  أن  موضحا  أولية”،  لحصيلة  وفقا 

البلدية  ومبنى  الرشطة  مركز  “استهدفوا 

ومدرسة، وأن نريان املهاجمني طالت ملكيات 

الدفاع  قوات  ترّد  أن  قبل  )منازل( ومسجدا 

واألمن”.

 13“ سقوط  إىل  آخر  شاهد  أشار  فيام 

أن  إىل  الفتا  قتيال”، 

دراجات  عىل  “رجاال 

البلدة،  هاجموا  نارية 

ورضبوا عّدة أهداف”.

املرجح  “من  وتابع: 

أن ترتفع هذه الحصيلة، 

أشخاصا  هناك  ألن 

املفقودين  عداد  يف 

ومصابني”.

وأكد مصدر أمني لـ”فرانس برس” الهجوم، 

الفتا إىل “حصيلة كبرية” من دون أن يحدد 

أشخاصا  أن “هناك  إىل  الضحايا، مشريا  عدد 

يف عداد املفقودين، ولكننا نواصل البحث”.

وأردف: “تم تحييد بعض األفراد املسلحني 

أعقبت”  التي  واملطاردة  الرد  خالل  أيضا 

هجامت  وقوع  يستمر  حني  يف  الهجوم، 

ُتنسب إىل “متطرفني” يف بوركينا فاسو.

هجامت   2015 منذ  فاسو  بوركينا  تواجه 

تنفذها جامعات “متطرفة” مرتبطة بالقاعدة 

حيث  وتريتها،  وتزداد  “داعش”  وتنظيم 

خلفت آالف القتىل، كام أدت إىل نزوح نحو 

مليوين شخص، بينام تحتل هذه املجموعات 

حواىل %40 من أرايض بوركينا فاسو.

اإلمارات وفرنسا واهلند تطلق مبادرة 
تعاون ثالثي يف جماالت الطاقة والبيئة

أعلنت اإلمارات العربية املتحدة 

وفرنسا والهند إطالق مبادرة تعاون 

والبيئة  الطاقة  مجاالت  يف  ثاليث 

املناخية  التغيريات  ومكافحة 

واألوبئة، وتم وضع خريطة طريق 

للبدء بتنفيذها.

يف  صدر  مشرتك  بيان  يف  وجاء 

ختام محادثة هاتفية جرت السبت  

والتعاون  الخارجية  وزير  مبشاركة  املايض 

زايد،  بن  الله  عبد  الشيخ  اإلمارايت  الدويل 

الفرنسية  الخارجية  ووزيرة أوروبا والشؤون 

الخارجیة  الشؤون  ووزير  كولونا،  كاثرين 

املبادرة  أن  شانكار،  سوبرامنیام  الهندي 

يف  تعاون  مشاريع  لتنفيذ  تؤسس  الثالثية 

مجاالت عدة منها الطاقة والتغري املناخي.

عىل  تركز  املبادرة  أن  البيان:  وتضمن 

التعاون يف مجال الطاقة الشمسية والنووية، 

التنوع  وحامية  املناخ  تغري  ومكافحة 

املحيط  منطقة  يف  سيام  ال  البيولوجي، 

محّددة  مشاريع  تنفيذ  وكذلك  الهندي، 

وقابلة للتنفيذ يف مجال الطاقة النظيفة.

وتسعى البلدان الثالثة للرتكيز عىل قضايا 

املنتجات  عن  الناتج  التلوث  مثل  رئيسية 

واحدة،  ملرة  تستخدم  الذي  البالستيكية 

األوبئة  ومكافحة  الغذايئ،  واألمن  والتصحر، 

واألمراض املعدية، والتعاون يف مجال البحث 

العلمي.

السودان يطالب األمم املتحدة برفع فوري حلظر األسلحة

الدويل  األمن  مجلس  من  السودان  طلب 

أن يرفع عىل الفور حظر األسلحة والعقوبات 

العنف يف  التي فرضت خالل أعامل  األخرى 

إقليم دارفور الواقع غرب البالد عام 2005.

وقال مندوب السودان لدى األمم املتحدة، 

الحارث إدريس محمد، يف رسالة إىل مجلس 

إن  املاضية  الجمعة  تداولها  جرى  األمن، 

املمتاز  للواقع  مناسبة  تعد  “مل  العقوبات 

بالوضع  مقارنة  اليوم  دارفور  يف  األرض  عىل 

يف 2005”.

“إقليم  أن  وأضاف 

دارفور تجاوز يف الغالب 

فضال  الحرب،  حالة 

األمنية  التحديات  عن 

والسياسية السابقة”.

السفري  أشار  كام 

السوداين إىل أن الحكومة 

السودانية  االنتقالية 

االجتامعية واألمنية  القضايا  ملتزمة مبعالجة 

املتبقية يف دارفور، ومنها االشتباكات القبلية 

املتقطعة.

ونرش  لتشكيل  تبذل  الجهود  أن  وأوضح 

حامية  أجل  من  األمن  لحفظ  مشرتكة  قوة 

املدنيني.

األمن  مجلس  السودانية  الحكومة  حثت 

العقوبات، وقالت هذه املرة  مرارا عىل رفع 

من  بأقل  يقبل  لن  السودان  إن  رسالتها  يف 

الرفع الفوري لهذه العقوبات دون رشوط أو 

معايري.

 2003 عام  دارفور  إقليم  يف  الرصاع  بدأ 

عندما حمل املتمردون السالح ضد الحكومة 

البشري  عمر  يقودها  كان  التي  الخرطوم  يف 

واتهموها بالتمييز والتجاهل.

املتحدة يف وقت  األمم  تقديرات  وأشارت 

سابق إىل مقتل أكرث من 300 ألف شخص يف 

الرصاع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.

من  مطلوب  البشري  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

الرتكاب  الدولية  الجنائية  املحكمة  قبل 

أعامل وحشية مزعومة يف دارفور، وأصدرت 

املحكمة مذكرة توقيف بحقه يف عام 2009 

اإلنسانية وجرائم  ارتكاب جرائم ضد  بتهمة 

حرب، وأضافت اإلبادة الجامعية إىل التهم يف 

عام 2010.

موسكو تعرب عن تقديرها ملوقف الدول 
اإلفريقية املتوازن رغم الضغوط الغربية

قال السفري املكلف باملهام الخاصة بوزارة 

الرشاكة  منتدى  رئيس  الروسية،  الخارجية 

الروسية - اإلفريقية، إن موسكو ممتنة للدول 

واملعقولة  املتوازنة  سياستها  عىل  اإلفريقية 

تجاه روسيا.

وأضاف السفري أوليغ أوزيروف، يف ترصيح 

أن  أيضا  ترى  روسيا  أن  املايض،  السبت  يوم 

اتخذت  قد  اإلفريقية  الدول  من  العديد 

يف  الوضع  بشأن  شكليا”  محايدا  “موقفا 

أوكرانيا، عىل الرغم من ضغوط الغرب.

ومن املقرر عقد القمة الروسية - اإلفريقية 

الثانية يف يوليو 2023، يف مدينة بطرسبورغ.

بأن  سابق،  وقت  يف  أوزيروف  وقد رصح 

املنتدى الثاين سيخصص إىل حد كبري للتعاون 

االتحادية  روسيا  بني  واإلنساين  االقتصادي 

الغذاء  أمن  ذلك  يف  مبا  اإلفريقية،  والدول 

والطاقة.

الروسية-  القمة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

يف   2019 عام  يف  عقدت  األوىل  اإلفريقية 

رؤساء  مبشاركة  سوتيش 

معظم الدول اإلفريقية.

الخارجية  وزير  وقال 

الفروف  الرويس سريغي 

إن  سابق  وقت  يف 

إفريقيا  يف  رشكاءنا 

يحدث  ما  يدركون 

به  يقوم  ما  ويعرفون 

الغرب لبناء عامل أحادي 

نظام عاملي دميقراطي  القطب ومنع تشكل 

جديد.

مناسبة  من  أكرث  يف  الفروف  وانتقد 

العديد  التي متارسها واشنطن عىل  الضغوط 

مع  التعاون  من  منعها  بهدف  الدول  من 

روسيا.

 من جانب آخر  قال سفري املهام الخاصة 

بوزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى 

أزوروف،  أوليغ  اإلفريقية  الروسية-  الرشاكة 

اإلفريقية  الدول  الغربية  الدول  مطالبة  إن 

بعدم التعاون مع روسيا لها أثر عكيس.

لوكالة  ترصيح  يف  أزوروف  وأوضح 

بعدم  الغرب  )مطالب  أن “هذا  “سبوتنيك” 

ألن  عكيس،  تأثري  له  روسيا(  مع  التعاون 

دول  عىل  قواعدهم  وفرض  اإلمالء  محاولة 

العديد  من  حاد  فعل  رد  يتسبب يف  أخرى، 

من الدول اإلفريقية، التي مثلها مثل روسيا، 

لديها سيادة وتدافع عنها”.

فإن محاوالت  الرويس،  للدبلومايس  ووفقا 

من  “بنوع  لروسيا  بالتسبب  الغربية  الدول 

األنشطة الخبيثة يف إفريقيا، تعترب مفلسة”.

مقتل جندي أممي يف هجوم على 
مروحية شرقي الكنغو الدميقراطية

قوة  أفراد  أحد  إن  املتحدة  األمم  قالت 

آخر  وأصيب  ُقتل  لها  التابعة  السالم  حفظ 

اول  الدميقراطية،  الكنغو  جمهورية  رشقي 

أممية  مروحية  تعرض  عقب  األحد،  امس 

لنريان، بينام كانت تحّلق يف الجو.

أن  الفرنسية  الصحافة  وكالة  وأوردت 

القتيل من جنوب أفريقيا.

الهبوط يف  األممية من  املروحية  ومتكنت 

شامل  إقليم  عاصمة  جوما  مدينة 

كيفو، وذلك بعدما تعرضت للهجوم 

بيني بعد  إقالعها من مدينة  عقب 

ظهر اول امس األحد.

بيان  -يف  األممية  البعثة  وقالت 

لها- إن أحد أفراد قوة حفظ السالم 

الهجوم  يف  بالغة  بجروح  أصيب 

نفسه، من دون تحديد الجهة التي 

قد تكون مسؤولة، أو السالح الذي 

أطلق عىل الطائرة، أو سبب استهدافها.

وكان 8 من قوة حفظ السالم األممية قتلوا 

يوم 23 مارس 2022، عندما سقطت طائرتهم 

املروحية يف إقليم شامل كيفو، حيث يقاتل 

الجيش الكنغويل جامعة متمردة تعرف باسم 

 23“ السم  اختصارا   )M23(  ”23 “إم  حركة 

مارس “.



الجنسني  بني  واملساواة  العلم  إن   “
أمران حيويان لتحقيق األهداف املضمنة 
 . لعام 2030  التنمية املستدامة  يف خطة 
املبذولة  الكبرية  الجهود  الرغم من  وعىل 
عملياً  نالحظ  أننا  إال  املجال  هذا  يف 
ما  العلوم  يف  الجنسني  بني  التكافؤ  أن 
التحّيز  أن  حيث  املنال,  بعيد  هدفاً  زال 
تقريباً  العلمية  املجاالت  كل  يف  مهيمن 
يعيق  يزال  ال  املؤسيس  التمييز  وأن 
 . للمرأة”  العلمية  واالبتكارات  املهن 
العايل  التعليم  مؤسسات  تلعب  وحتاًم 
عجلة  تحريك  يف  محورياً  و  أساسياً  دوراً 
التنمية يف املجتمعات , باإلضافة إىل كونها 
العلمية  للبحوث  األساسية  املراكز  متثل 
بدونهام  يتوقع  ال  التي  و  التطبيقية  و 
لذا   . و مستدامة  تنمية حقيقية  تحقيق 
كبالدنا  النامية  الدول  من  العديد  تبذل 
وتوفري  لتأهيلها  مقدرة  و  مضنية  جهوداً 
األساسية  اإلحتياجات  و  املالمئة  املصادر 
الرضورية و الالزمة لضامن جودة نوعية 
وكمية يف مضمون التعليم العايل باإلضافة 
التعلمية  الفرص  توفري  يف  اإلنصاف  إىل 
للجنسني. فام هو حال وحظ ووضع املرأة 
ما  ؟  العلوم  مائدة  من  اإلرترية  والفتاة 
هي اإلنجازات التي حققت يف هذا املجال 
؟ وما هي التحديات التي تقف حجر عرثة 
دون تحقيق الغايات املنشودة يف قضية “ 
الجيندرية” ؟ هذا وغريه من املحاور ذات 
الصلة ما سنحاول إثارة النقاش حوله عرب 

هذه الصفحة انشاءالله.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
“املرأة والفتاة”وعدم ترك احد خلف الركب ِف اْلِعُلوِم

 2023 العام  هذا  الدويل  املجتمع  يحتفل 
مجال  يف  والفتاة  للمرأة  الدويل  باليوم   ,
العلوم تحت شعار “ ابتكرن, أبرزن, ارتفعن, 
لتنمية  ُقدما  الجميع  دفع   : ُصّن  تقدمن, 
اإلحتفال  هذا  ويتم   ,   “ وعادلة  مستدامة 
بعني  األخذ  رضورة  عىل  الضوء  لتسليط 
ال  التي  العاملات  النساء  مساهامت  االعتبار 

تعد وال تحىص يف العلوم والتكنولوجيا.
هذا  يف  الخرباء  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
املجال يشريون إىل أنه , لطاملا حالت القوالب 
النمطية التمييزية لفرتة طويلة دون استفادة 
مع  املساواة  قدم  والفتيات,عىل  النساء 
الرجال والفتيان, من التعليم يف مجال العلوم 
وعىل  والرياضيات,  والهندسة  والتكنولوجيا 
لها  أساس  التنميطات ال  أن هذه  الرغم من 
والفتيات  النساء  تحرم  أنها  إال  الصحة,  من 
الكامنة وتحرم  استغالل طاقاتهن  فرصة  من 
القدرات  من  االستفادة  من  العامل  بذلك 
اإلبداعية واالبتكارية لنصف سكانه. أن واقع 
كبرية  فجوة  وجود  لنا  يؤكد  الدويل  الحال 
الفرص  و  واملرأة  الرجل  ومكانة  حال  بني 
أن  يالحظ  لذا   , منهام  لكل  واملتاحة  املهيئة 
املساواة  قضايا  دوماً  تضع  املتحدة  األمم 
محادثات  أجندة  مقدمة  يف  الجنسني  بني 
فإنها  ذلك  عىل  وبناءاً   . املستدامة  التنمية 
تعمل عىل بناء رشاكات بني مختلف الجهات 
الرجل  أدوار  أن  تعتقد  والتي  العالقة  ذات 
إقتصادية  عوامل  تحددها  الحياة  يف  واملرأة 
بيولوجية  عوامل  وليس  وثقافية  وإجتامعية 
وبالتايل فإن إعادة توزيع األدوار بينهام عىل 
عىل  أكرب  بفائدة  سيعود  املشاركة  أساس 

املجتمع.
اليوم  يف  الرتكيز  سُيصب  العام,  هذا  يف 
العلوم عىل  ميدان  والفتاة يف  للمرأة  الدويل 
من  والعلوم  والفتاة  املرأة  به  تضطلع  ما 
التنمية املستدامة  دور فيام يتعلق بأهداف 

املنتدى  استعراض  يف  العاملية(   )األهداف 
السيايس الرفيع املستوى املقبل, وبخاصة  :

-1 الهدف 6 )ضامن إتاحة املياه وخدمات 
الرصف الصحي للجميع( ,  

الجميع  حصول  )ضامن   7 والهدف   2-
بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة 

املوثوقة واملستدامة( , 
قادرة  تحتية  بنى  إقامة   (  9 والهدف   3-
الشامل  التصنيع  وتحفيز  الصمود,  عىل 

للجميع واملستدام وتشجيع االبتكار(, 
-4 والهدف 11  )جعل املدن واملستوطنات 
عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية 

الصمود ومستدامة(, 
التنفيذ  وسائل  )تعزيز    17 والهدف   5-
التنمية  أجل  من  العاملية  الرشاكة  وتنشيط 

املستدامة(
 -6 مع متابعة املناقشات بشأن املياه التي 
عقدت خالل املؤمتر السابع , واملؤمتر الدويل 

الثاين رفيع املستوى
 بشأن العقد الدويل للعمل من أجل املياه 
املستدامة 2018 – 2028,  التنمية  أجل  من 
الذي عقد يف دوشانبي, ومؤمتر األمم املتحدة 
املياه  عن  ندوة   - املحيطات  بشأن  الثاين 
عقدت يف لشبونة , بوصفها جميعها إسهامات 
الذي  للمياه  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  تصب 
األمم  منتديات  عن  فضاًل   ,2023 يف  ُيعقد 

املتحدة األخرى . 
والفتاة  باملرأة  الدويل  املجتمع  ربط   7-
العلم  بني  الروابط  وتقوية  العلوم,  مجال  يف 
والسياسة واملجتمع مبا يحقق الخطط العامة 

املوجهة نحو املستقبل .
الغايات  تفاصيل  يف  التعمق  وقبل  ولكن 
املنشود تحقيقها يف احتفاالت املجتمع الدويل 
بأس  ال   ,  2023 الحايل  للعام  املناسبة  بهذه 
عزيزي القارئ الكريم من أن ان نلتف حول 
هذا املوضوع عرب بوابة التنمية املستدامة من 
خالل عدة محاور . وال بأس من البدء بإشارة 
الخرباء يف هذا املجال إىل أن أهم التطورات 
يف  تتمثل  املعارصة  املجتمعات  أصابت  التي 

املحاور التالية عىل سبيل املثال ال الحرص :
-1 محور النمو املعريف , حيث يالحظ أن 
املجتمعات الحديثة قد شهدت ثورة معرفية 
هائلة جراء حدوث تطورات كبرية يف أساليب 
وتخزينها  املعرفة  عىل  الحصول  وأدوات 
النمو  لهذا  وحتاًم  وتحليلها  وإسرتجاعها 
املعريف تأثريه املبارش عىل األمم واملجتمعات .

أن  نجد  حيث  التقني  التقدم  محور    2-
عىل  وتطبيقاته  واملعريف  العلمي  التقدم 
تطورات  إىل  أدى  الحياتية  امليادين  مختلف 
املخرتعات  أخذت  كام   , حافلة  تقنية 
ومبا  متنامية.  مبعدالت  تنمو  التكنولوجية 
العايل  التعليم  كان حتاًم عىل مؤسسات  أنه 
تلك  مع  التعاطي  قادرة عىل  أجياالً  تعد  أن 
ومتابعتها  املتقدمة  والتكنولوجيا  التقنيات 
تتأهل  أن  من  البد  كان  لذا   . فيها  واإلسهام 
ال  املثال  سبيل  عىل  التالية  باملهام  لتقوم 

الحرص :
أ- اإلستيعاب املستمر للمستويات العلمية  

التكنولوجية 
التعليمية  واملناهج  الربامج  تطوير  ب- 
القطاعات  مختلف  يف  املستويات  ضوء  يف 

اإلنتاجية 
ج- التعرف عىل إحتياجات املجتمع .

من  العاملة  البرشية  القوى  إعداد  د- 
وإدارياً  وفنياً  علمياً  إعداداً   , الجنسني 

وإجتامعياً عىل ضوء املتطلبات التكنولوجية .
تلبية  تستهدف  والتي  التنمية  محور   3-
معيشة  لرفع  واملعنوية  املادية  الحاجيات 
الجميع  أدرك  وقد   . املجتمع  وتطوير  الفرد 
العايل  التعليم  مؤسسات  تلعبه  الذي  الدور 
مضنية  جهوداً  دوماً  تبذل  ولذا   , التنمية  يف 
التنمية  بسياسات  التعليم  سياسات  لربط 
توليد  تعني  أنها  حيث  من  التنمية  إن   .
اإلستمرار  و  املجتمع  يف  اإلنتاج  عىل  القدرة 
التعليم  مؤسسات  من  تتطلب  تطويره  يف 
ملسألة  خاصاً  إهتامماً  تعطي  أن  العايل 
املجاالت  يف  الجنسني  من  متخصصني  إعداد 
اإلهتامم  إىل  باإلضافة  املختلفة  اإلنتاجية 
. وحتاًم   العلمية والتطبيقية  البحوث  بربامج 
العالقة  العايل  التعليم  مؤسسات  تراع  مل  اذا 
فقد  والتنمية  العايل  التعليم  بني  الجوهرية 
يصبح التعليم عبئاً عىل التنمية كام قد يؤدي 
كبرية  وإجتامعية  إقتصادية  مشكالت  إىل 
مستوى  إنخفاض  و  املتعلمني  بني  كالبطالة 
اإلنتاج و غريها من املشكالت التي تؤثر عىل 
تحقيق  دون  وتحول  التنمية  عملية  مسار 

أهدافها .
لذا فإن ولتحقيق أهداف التنمية يتطلب 
باملهام  القيام  العايل  التعليم  مؤسسات  من 

التالية عىل سبيل املثال :
-1 أن تحرص مؤسسات التعليم العايل عىل 
تنمية البحث العلمي والتطبيقي , وأن تربط 

البحث بواقع العمل
عىل  قامئاً  البحث  يكون  أن  رضورة  مع 

األسس العلمية واملناهج التجريبية . 
-2 أن تحرص عىل إعداد األطر والكفاءات 
يحتاجها  والتي  الجنسني  من  البرشية 
اإلقتصادية  النشاطات  مختلف  يف  املجتمع 
املعارف  بأحدث  تزويدها  مع  واإلجتامعية 
عىل  قدراتها  تنمية  إىل  باإلضافة  والخربات 

إكتساب املعارف والخربات املتجددة .
-3 أن تحرص عىل تنمية املعرفة وتقدميها 
والتقنيات  باملعلومات  املجتمع  لتزويد 

الجديدة .
-4 أن تتفتح مؤسسات التعليم العايل عىل 
قضايا التنمية يف املجتمع وتدرس إحتياجاته 
بإعتبارها  حلها  يف  تسهم  أن  و  ومتطلباته 

رشيكاً أساسياً يف التنمية .
-5 أن تعمل مؤسسات التعليم العايل عىل 
بإحتياجات  والتدريب  التعليم  مناهج  ربط 

البيئة املحيطة .
كبرية  آثارا  العمل  عامل  يف  التغيريات  ترتك 
العوملة  وجود  جهة,  فمن  النساء.  عىل 
التي  والفرص  والرقمية  التكنولوجية  والثورة 

غري  العمل  تزايد  أخرى,  جهة  ومن  تجلبها, 
الرسمني وعدم استقرار سبل العيش والدخل, 
الجديدة  والتجارية  املالية  والسياسات 
وبالتايل  منها,  كل  عىل  البيئية  والتأثريات 
بجب معالجة هذه القضايا يف سياق التمكني 

االقتصادي للمرأة .
التنمية  أهداف  وثيقة  صفحات  وبتقليبنا 
أن  نالحظ   2030 لعام  املستدامة  التنمية 
الهدف الرابع منها يدعو إىل “ ضامن التعليم 
وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد 

فرص التعّلم مدى الحياة للجميع . 
التالية ال بأس من أن نتصفح  السطور  يف 
بلوغها  الدويل  املجتمع  يصبو  التي  الغايات 

ضمن هذا الهدف :
البنات والبنني  -1 ضامن أن يتمّتع جميع 
وثانوي  ابتدايئ  بتعليم  والفتيان  والفتيات 
مجاين ومنصف وجّيد, مام يؤدي إىل تحقيق 
عام  بحلول  وفّعالة  مالمئة  تعليمية  نتائج 

 . 2030
-2  ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني 
النامء  من  جيدة  نوعية  عىل  الحصول  فرص 
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
للتعليم  جاهزين  يكونوا  حتى  االبتدايئ  قبل 

االبتدايئ بحلول عام 2030 م 
النساء  جميع  فرص  تكافؤ  ضامن   3-
املهني  التعليم  عىل  الحصول  يف  والرجال 
والتعليم العايل الجّيد وامليسور التكلفة, مبا يف 

ذلك التعليم الجامعي, بحلول عام 2030 م
الشباب  عدد  يف  كبرية  بنسبة  الزيادة   4-
والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة, 
التقنية واملهنية, للعمل  مبا يف ذلك املهارات 
وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة 

بحلول عام 2030 م 
يف  الجنسني  بني  التفاوت  عىل  القضاء   5-
إىل  الوصول  فرص  تكافؤ  وضامن  التعليم 

جميع مستويات التعليم 
مبا  الضعيفة,  للفئات  املهني  والتدريب 
والشعوب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ذلك  يف 

األصلية واألطفال الذين 
يعيشون يف ظل أوضاع هشة, بحلول عام  

2030 م 
ونسبة  الشباب  جميع  يلّم  أن  ضامن   6-
كبرية من الكبار, رجاالً ونساء عىل حد سواء, 
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030 

م 
املتعّلمني  جميع  يكتسب  أن  ضامن   7-
التنمية  لدعم  الالزمة  واملهارات  املعارف 
الُسُبل  من  بجملة  ذلك  يف  مبا  املستدامة, 
من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة 

وحقوق  املستدامة,  العيش  أساليب  واّتباع 
والرتويج  الجنسني,  بني  واملساواة  اإلنسان, 
لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة العاملية 
مساهمة  وتقدير  الثقايف  التنوع  وتقدير 
عام   بحلول  املستدامة،  التنمية  يف  الثقافة 

2030
تلك  إلنجاز  يستخدمها  التي  الوسائل  أما 
الغايات فإنها تتمثل يف اآليت عىل سبيل املثال 

ال الحرص :
تراعي  التي  التعليمية  املرافق  بناء   1-
واألطفال,  واإلعاقة,  الجنسني,  بني  الفروق 
القامئة  التعليمية  املرافق  مستوى  ورفع 
فعالة ومأمونة وخالية  تعليمية  بيئة  وتهيئة 

من العنف للجميع .
املنح  عدد  يف  كبرية  بنسبة  الزيادة   2-
املدرسية املتاحة للبلدان النامية عىل الصعيد 
والدول  منوا  البلدان  ألقل  وبخاصة  العاملي, 
األفريقية,  والبلدان  النامية  الصغرية  الجزرية 
منح  ذلك  يف  مبا  العايل,  بالتعليم  لاللتحاق 
املعلومات  وتكنولوجيا  املهني  التدريب 
والهندسية  التقنية  والربامج  واالتصاالت, 
والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان 

النامية األخرى. 
املعلمني  عدد  يف  كبرية  بنسبة  الزيادة   3-
املؤهلني، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل 
لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وبخاصة 
ا والدول الجزرية الصغرية  يف أقل البلدان منوًّ

النامية، بحلول عام 2030
املتعّلم  للفرد  بالغة  أهمية  الخرباء  ويويل 
التنمية  لدينامكية  اًل  مفعِّ عنرصاً  بوصفه 
بعض  يرى  فبينام   , واالقتصادية  االجتامعية 
يراه   , للحضارة  س  املؤسِّ العنرص  أنه  الخرباء 
آخرون أنه قد يكون سبباً يف انهيار الحضارة 
وانحطاطها. ويالحظ الخرباء و الجهات ذات 
الصلة بأن دول القارة السمراء مرت وما زال 
من  لإلنعتاق  عسري  مخاض  مبرحلة  بعضها 
حالة الجهل و التخلف , لذا فإنها تضع نصب 
يف  للسري  التعليم  بقضية  االهتامم  عينيها 
التنمية املنشود بلوغها . فعىل سبيل  طريق 
يف  للتعليم  العامة  األهداف  أن  نجد  املثال 

ارتريا تتمثل يف التايل عىل سبيل املثال:
1( تجهيز السكان بالوعي الالزم واملعرفة 
للحفاظ  للسكان  الذايت  والتحفيظ  والثقافة 

عىل إقتصاد يعتمد عىل الذات والحديثة 
للسكان  الذايت  التحفيظ  و  الوعي   )2
لتمكينهم من مكافحة الفقر و املرض وجميع 
و  التخلف  من  ذلك  تصاحب  التي  األسباب 

الجهل 
3( إتاحة التعليم للجميع
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الفنانة أبرهت برهاين:- 

“أكثر مايرضيين كوني أنثى ، أعزف آلة موسيقية تراثية على خشبة املسرح  
ترمجة/ مجال حممد علي

حوار/ مارتا كربوم
اجلزء األول

 يف البدء هال حدثتينا  كيف كان إلتحاقك  

بامليدان؟

كانت االوضاع االمنية يف اسمرا عام 1975 

سيئة، حيث كانت حمالت اإلعتقاالت والتنكيل 

والقتل تجري يف كل مكان.  كنت صغرية يف 

السن آنذاك،  ومل يكن هناك الكثري من وسائل 

اإلعالم ، كانت أجهزة الراديو يف عدد قليل من 

املنازل فقط، لذلك مل تكن هناك وسائل كثرية 

لكن  املعلومات.  عربها عىل  تحصل  أن  ميكن 

تسمع بني الحني واآلخر أن بعض اقربائك  أو 

جريانك قد ذهبوا إىل امليدان. عىل الرغم من 

التأثر  أن  إال   ، الوقت  ذلك  يف  كنا صغار  أننا 

كان حارضاً . وكنا انا وزميلتي نخطط لإللتحاق 

؟  نذهب  كيف  نعرف  نكن  مل  لكن  بالثورة، 

وذلك الننا كنا يف سن الـ11 من العمر، مل نكن 

بعد  لكن  ذلك.  تحقيق  ميكننا  كيف  نعرف 

سنوات يف مرحلة اإلنسحاب اإلسرتاتيجي عام 

امليدان. كان عمري حينها   إىل  1978 خرجت 

14 عاًما. وخالل السنتني اللتان سبقتا التحاقي 

، كنا انا وصديقتي قد حاولنا مرتني لإللتحاق 

بالثورة. والننا  كنا صغارًا مل يقبلونا و قيل لنا 

دامئاً  املناضلني  يكرره   الذي  املعهود  الكالم 

بصفوف  باإللتحاق  يرغبون  عندما  للصغار 

ثم  االكل  من  قنطاراً  تناولوا  وهو”   الثورة 

عودوا “. يف املرة الثالثة خرجنا عرب كرن. والنه 

أخذنا  اإلسرتاتيجي،  االنسحاب  فرتة  يف  كان 

املناضلون معهم  إىل امليدان.

الفرتة  وإذا كان هناك ما أذكره  عن هذه 

عىل وجه الخصوص، فهو عندما خرجنا لنلتحق 

يف املرة الثالثة عرب كرن، قيل لنا كام يف املرات 

هناك  يكن  مل  لكن  “نعود”.  أن  قبلها  التي 

ميكن  ما  عىل  لخوفنا  وذلك  للعودة،  مجاالً 

ان يحدث لنا او لعائالتنا إذا عدنا إىل أسمرا، 

حيث ميكن ان يتم اعتقال عائالتنا بحجة أن 

“بناتهم  كن  مع الثوار وعدن”. لذلك رفضنا 

أنا وصديقتي العودة. كنا قد تعرفنا عىل بعض 

األمهات هناك، وتقديرا منهن لحالنا قالت لنا  

“ميكننا ان نجد لكن عماًل”، حتى انهن وجدتا 

لنا مكاناً لنقيم فيه مع بعض العائالت. بدأت 

بعد  ادرس.  املساء كنت  النهار، ويف  أعمل يف 

كرن   يف  أشهر  ستة  أو  الخمس  قرابة  مكوثنا 

حينها  اإلسرتاتيجي،  اإلنسحاب  املقاتلون  بدأ 

عقد املناضلون  اجتامعا للشعب، وقالوا  من 

كنت   . لألمام  فاليخرج  بالنضال  الرغبة  لديه 

أنا وصديقتي أول من إستجاب من الحضور . 

فخرجنا إىل امليدان مع املقاتلني.

أين تلقيت التدريب؟

منطقة  يف  ثم  أرَّاْق.  يف  تدربنا  البدء  يف 

تسمى حداي. لقد تدربت مع الدفعة  التي  

و  “فيتنام”.  آنذاك  امليدان  يف  عليها  أطلق 

تدربنا ملدة تسعة أشهر.

* أين تم توجيهك بعد التدريب؟

رشق  شامل  يف   23 باللواء  توجيهي  تم 

الساحل. كان ذلك يف املرحلة التي بدأت فيه 

الجبهة الشعبية بتشجيع األنشطة الفنية . ثم 

تم توجيهي إىل قسم الثقافة. 

متى وكيف دخلت املجال الفني ؟

وعندما   . صغري  منذ  الغناء  أحب  كنت 

املجموعة  مع  يختارونني  كانوا  طالبة  كنت 

التي تنشد األناشيد. حتى بعد ان  خرجت إىل 

تأديتي الي نشاط  اثناء  اغني  ، كنت  امليدان 

أغسل  عندما  او  املاء  لجلب  أذهب  ،عندما 

بدأ  الوجبات، وعندما  إعداد  اواثناء   املالبس 

تشكيل الفرق الفنية، حثني رفاقي يف الرسية 

إلنضم إىل  الفرقة. يف البدء كنت عضوة فيال 

أصبحت  ثم  للرسية،  التابعة  الفنية  فرقة  

فرقة  يف  ثم  الفنية  الكتيبة  فرقة   يف  عضوة 

التابعة  الفنية  الفرقة  يف  عضوة  ثم   اللواء  

للفرقة العسكرية. شاركت يف الغناء والتمثيل 

والرقصات  الفنون  أنواع  وبجميع  والرقص 

الوطنية. لكن بعد ذلك ملت  أكرث إىل الغناء 

والعزف عىل اآلالت املوسيقية.

كنت   ، الفنية  الفرق  إىل  انضممت  عندما 

عندما  وذلك  الربوفات،   أثناء  العزف  اتعلم 

كنت  ليسرتيحوا  جانباً  الربابة  زماليئ  يضع  

العزف بنفس طريقتهم. كوين  إلتقطها وأكرر 

عىل  اعزف  ان  البعض  يعجب  يكن  مل  فتاة 

عندما  الفرصة  استغل  كنت  لذا   . الربابة 

يرسلونني يف مهمة من مجموعة إىل مجموعة 

اخرى، كانت تلك أفضل فرصة تتاح  يل عىل 

طريقي.   يف  وانا  أعزف  كنت  حيث  اإلطالق. 

 ،  1980 عام  ويف  بالعزف.  الحًقا  يل  ُسمح 

أتقنتها متاماً. حيث متكنت بعد فرتة من عزف 

عدد من األغاين  مثل “أيب ألو بظاي” مبعنى 

إسات  رساويت  و”هذباوي  رفيقي”  “أين 

قومرا “الجيش الشعبي  الربكان “، ويف 1985 

كان أول ظهور يل عىل خشبة املرسح للعزف 

عىل الة الربابة.

كيف كان شعورك حينها؟

شعرت بالخوف، كان ذلك عندما  أرسلت  

وبعد  املوسيقى،  لتعلم  حلحل  جبهة  من 

مجموعتي  قادة  أخربين  التدريب  من  القليل 

أنني سأغني بالربابة . شعرت بالخوف قلياًل، 

ألن الغناء بالربابة عىل خشبة املرسح مقترصاً 

براخي  ظهايتو  الفنانتان  عىل  فقط 

تدريب  بعد  لكن  أباي.  وأملست 

أغنية  مرة  الول  غنيت  مكثف، 

منطقة  يف   ”“ سمعي  عطم  “عطم 

زيرو بالساحل .

كنت أول انثى تغني بالربابة  يف 

امليدان. ما هي ردود األفعال التي 

حصلت عليها؟

عىل  االفعال  ردود  شجعتني  

االستمرار بجدية اكرب يف العزف. يف 

البدء مل أجد أي شخص يصدقني ، مل 

يصدق الجميع  ما إذا كنت أنا التي 

كنت أعزف عىل الربابة  أو إذا كان 

بعد  أجيل.  يعزفها من  آخر  شخص 

ذلك، بدأت الجوائز الثمينة يف ذلك 

والفوط،  واملحافظ  كاألقالم  الوقت، 

تنهال عيل من رفاقي. منحني هذا معنويات 

كبرية. من بعده أتقنتها متاًما.

من األغاين التي قدمتيها يف امليدان؟

“ناي ليتي قعزو )مسرية الليل (، “ورقاويت 

 “ “أنبلبيل  الذهبية(،  )رصاصتي  طيتي” 

)رفريف(، “ْعُفوي” )طائري( درقي قدامنجا “، 

 .....  ..... لجامهرينا  ثروتنا   ، نحفاشنا”  “هبتنا 

وغريه.

بني  من  تفضلينها  التي   األغنية  ماهي 

أغانيك؟

ليلية”  “رحلة  قعزو”  ليتي  “ناي  أغنية 

مميز.  شعور  ومتنحني  املفضلة  أغنيتي  هي 

ملدة  مستمر  بشكل  األغنية  هذه  تقديم  تم 

الحارض.  الوقت  إىل   1980 عام  من  عاًما   43

إنها  الوطنية.  اإلعالم  تزال تظهر يف وسائل  ال 

قلب  يف  وستبقى  املناضل  حياة  تصف  أغنية 

كل مناضل. 

كم عدد األغاين التي قدمتيها؟

قدمت  حوايل 70 اغنية  يف امليدان وبعد 

االستقالل، أكرث من 10 منها تم عزفها بالربابة 

فقط وهي أغاين تراثية، قدمت منها اغنيتني يف 

ألبوم. وأصدرت يف عام 1996، ألبوم “كاسيت” 

بعنوان “ترقتا لبنا”. وتم تسجيل  األلبوم الثاين 

إصداره  تعذر  لكن   )CD مدمج)  قرص  عىل 

بسبب عرص الذاكرة املؤقتة )الفالش(.

عىل  املبنية  األغاين  من  العديد  لديك 

األساليب التقليدية. من أين يأيت هذا؟

يجب  إنتاجاتك   أن  الفن  عامل  يف  ُيعتقد 

األعامل  معظم  لكن  ثقافتك.  عىل  يرتكز  أن 

تربز  ال  الحارض  يف  إنتاجها  يتم  التي  الفنية 

تراثنا الثقايف. خاصة مع عرص اليوتيوب. حيث 

ُتعرض يف األغاين العرصية  مالبس  ال تتامىش 

واصبح  للغاية.  مهيمنة  وأصبحت  ثقافتنا  مع 

هناك فجوة كبرية يف عدم الرتكيز عىل هويتنا 

عىل  الرتكيز  أردت   ، فنانة  بصفتي  الثقافية. 

وتقاليدنا.  ثقافتنا  تعكس  التي  الزاوية  هذه 

وإنه ملن دواعي رسوري البالغ أن أكون امرأة 

اآلالت   مع  املرسح  خشبة  عىل  أكون  وأن 

املوسيقية الرتاثية. 

اآلالت املوسيقية التي تتقنني عزفها؟

إتقنت العزف عىل الكرار”الربابة”و الطبول 

 “ عىل  العزف  وتعلمت  امليدان.  يف  والجيتار 

الواطا” بعد اإلستقالل  عام 2005 .

عدد قليل جدا من النساء يف بالدنا يعزفن 

عىل  الكرار)الربابة(؟ ما هو السبب يف رأيك ؟ 

تشجع  أرضية   توجد  ال  إعتقادي  يف 

النساء اللوايت ينخرطن يف مثل هذه االنشطة 

الجهات  أحث  املناسبة،  وبهذه  التقليدية. 

املعنية عىل إيالء االهتامم والتشجيع الالزمني 

املوسيقية  اآلالت  عىل  تعزف  التي  للمرأة 

الرتاثية وتهتم بجميع األنشطة التقليدية.

هل تعزفني املوسيقى العرصية؟

التقليدية  املوسيقى   عزف  ميكنني 

والجاز  الجيتار  أعزف  كنت  و  والعرصية. 

منصب  تركيزي  فإن   ، ذلك  ومع  امليدان.  يف 

العمل و  الرتايث. وأنا عنيدة  يف  الجانب  عىل 

أنني مصممة  اآلخر هو  أستسلم.. واليشء  ال 

عىل دخول  املساحة التي ال تدخلها املرأة وال 

تطبقها، وما يعترب حرصاً عىل الرجال.

ابرهت يف امليدان

من  واحدة  برهاين هي  أبرهت  الفنانة 

أعامل  قدمن  اللوايت  املناضالت  الفنانات 

الكفاح  مرحلة  ووطنية خالل  ثورية  فنية 

واحدة  وهي  اإلستقالل.  وبعد  املسلح، 

عىل  يعزفن  اللوايت  القالئل  الفنانات  من 

اآلن  وتعترب  الرتاثية،  املوسيقية  اآلالت 

أبرز األسامء وأكرثها شهرة يف  واحدة من 

انه  القول  وميكن  بالدنا.  يف  الفني  املجال 

العزف  ميكنها  ال  موسيقية   آلة  توجد  ال 

والواطا)آلة  )الربابة(  الكرار  مثل   عليها، 

وهي  والجيتار.  الطبل  تراثية(،  موسيقية 

أيًضا ماهرة  يف أعامل الحياكة والخياطة، 

التقليدية  الشعر  ترسيحات  يف  محرتفة  و 

/ الزميلة  معها  أجرته  والحديثة. يف حوار 

نشأتها   عن  فيه  تحدثت   ، كربوم  مارتا 

سن  يف  بالنضال  وإلتحاقها  أسمرا،  مبدينة 

التى  الوطنية  باملشاعر  مدفوعة  مبكرة 

فرتة  وهى  الفرتة،  تلك  يف  رائجة  كانت 

التحرري  هامة من مسرية الكفاح املسلح 

عام  اإلسرتاتيجي  اإلنسحاب  تلت  التى 

العسكري  التدريب  تلقيها  و   .  1978

وتوجيهها إىل القوات، وإنضاممها إىل فرقة 

الرسية الفنية  وإتقانها العزف عىل الكثري 

من اآلالت املوسيقية. قراءة ممتعة.
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ترمجة/ عادل صاحل ادريس
ظقاي موسي

وحدة شؤون املعاقني 

يطلق مسمى االطفال بشكل رسمي او 

سن  عموما  البالغني  االطفال  عىل  عاملي، 

الرضاعة حتى البلوغ.  فاألطفال يف هذه 

الفئة العمرية  اليتحملون أي مسؤولية وال 

اتخاذ  يستطيعون  وال  حقوقهم،  يعرفون 

ويعتمدون عىل  ومعقولة،  عادلة  قرارات 

والديهم أو األوصياء القانونيني عليهم.

االنسانية  املسؤولية  هذه  دخول  عند 

يصبح  الضيقة  الحسابات  يف  والوطنية 

الخاطئة  املامرسات  لبعض  الطفل ضحية 

عند  عليه  القانوين  الويص  ينتهجها  التى 

مختلفة  السباب  الوالدين  وجود  انتفاء 

فيسقط الطفل ضحية للعنف والقسوة.

القضية  هذه   عن  للكتابة  دعاين  وما 

كعقاب  املربح  الرضب  الحظت  أنني 

مناسبات  يف  مختلفة  بطرق  األطفال  ضد 

باالعتقاد  مدفوعة  معظمها  مختلفة، 

أعرض  لكنني  “نصححهم”،  بأننا  الخاطئ 

للخطر  وحقوقهم  اإلنسانية  كرامتهم 

بشكل غري مريئ. 

من  مقبواًل  البسيط  العقاب  يعترب 

لها  املفرطة  العقوبة  املجتمع، ولكن  قبل 

وملجرد  الفوائد،  من  أكرث  سلبية  عواقب 

ان هؤالء االطفال هم أبناءنا فإن القانون 

كام  بإيذاءهم  لنا  اليسمحان  واملجتمع 

نرغب.

أنهيت  وكالعادة  االيام،  من  يوم  يف 

الغداء،  لتناول  عميل وتوجهت إىل املنزل 

شارعا  عربت  منزيل،  من  اقرتبت  وعندما 

بعد  للمنزل.  الذهاب  مخترصا ألستمر يف 

أب  أنه  بدا  إنتباهيام  شدُّ  وجيزة،  فرتة 

وابن وهم يتعاتبون عىل بعد 200 مرت.

األمر  أتجاهل  أن  حاولت  البداية  يف 

باعتباره سوء فهم أو توبيخا عاديا، ولكن 

مع اقرتايب منهم، وجدت ان  عقاب االب 

وقفنا  اننا  لدرجة  جداً  قاسياً  كان  لألبن 

امامنا  الذي  املشهد  هول  من  مشدوهني 

ان  ميكن  الشخص  هذا  أن  نصدق  ومل   ،

كان  الذي  املسكني  الطفل  لهذا  اباً  يكون 

واقدامه  ظهره  عىل  املربح  الرضب  يتلقى 

تهدئة  محاوالً  الذل،   من  حالة  يف  وهو 

بكلامت  يتلفظ  كان  الذي  اباه  غضب 

ألبيه”  ويقول  واإلهانات،  بالشتائم  مليئة 

معذرة ايب ... سامحنى يا ايب ...”، ملعرفة 

ال  وان  ال،  أم  ذلك  أحب  والده سواء  أنه 

مكان آخر يذهب إليه.

)يف  طفيفة  إعاقة  الطفل  لهذا  وكان 

املظهر( بطبيعته، فاالب الذي تظهر عليه 

الصورة  بتلك  أبنه  مع  القسوة،   مالمح 

القاسية ، يرتكب عمال قاسيا تجاه ابنه لن 

يخطر عىل بالك يف إرتكابه ضد الحيوان، 

ومشاهدتنا لتلك املعاملة البشعة، مل نكن 

نصدق ما نشاهده امامنا، حيث عربنا عن 

غضبنا.

واملرعوب  الخائف  الطفل  وكان 

االب  كان  حيث  أيب،  آسف  يقول:”أنا 

يواصل االهانات قائال”أنا انجبتك..!صحيح 

بأن والدتك  أنجبتك..” وأخذه بعيدا عن 

أعيننا.

لألطفال  ميكن  ال  مسبقاً،  ذكرنا  كام 

عن  الدفاع  املعاقني،  األطفال  وخاصة 

يفهمون  ال  ألنهم  اإلساءة  ضد  أنفسهم 

فهم  لذا  ومسؤولياتهم.   حقوقهم 

برعايتهم،  القامئني  رحمة  تحت  يقعون 

باملنزل  محارصون  فإنهم  لذلك،  ونتيجة 

محرومني  إعاقتهم،  أو  قيودهم  بسبب 

التي  والنفسية  االجتامعية  الحريات  من 

إعاقتهم  وبسبب  بها.  يتمتعوا  أن  يجب 

وتدين لياقتهم البدنية وسلوكهم اللطيف، 

فإنهم يتعرضون لإليذاء الجسدي والنفيس 

منازلهم  يف  سواء  االفراد  مختلف  من 

اومدارسهم، وهم عرضة للعنف الجنيس.

العنف ضد األطفال  الحديث عن  عند 

ومخجل  مشني  يعترب  الفعل  ذلك  فإن 

حيث يتسبب ذلك العمل يف أذى جسدي 

إليهم   اإلساءة  أو  نفيس  أو  جنيس  أو 

عليهم  الويص  أو  األرسة  قبل  من  عمدا 

يف  إما  ذلك  ويحدث  آخر.  أي شخص  أو 

اواملؤسسات  باملدارس  او  الضحية،  منزل 

اوالجمعيات....،  ويفتعل ذلك يف األوقات 

مناطق  يف  )خاصة  املناسبة  والظروف 

منعزلة والظالم(.

وإدراكا لذلك، تعمل الحكومة بطريقة 

األطفال  العنف ضد  للقضاء عىل  منظمة 

وتتمثل  الرشكاء.   مختلف  مبساعدة 

حمالت  تنظيم  يف  االسرتاتيجيات  إحدى 

مستوى  رفع  خالل  من  وذلك  توعوية،  

اللجان  عرب  والتعليمي  االجتامعي  الوعي 

بتلك  تقوم  التي  واالصالحيات  الشعبية 

املهام املختلفة.

العاملية  الصحة  منظمة  لتقرير  وفقا 

لعام 2006 ، يقسم إساءة معاملة األطفال 

إىل أربع فئات فرعية وهي كاآليت:-

أ/ العنف الجسدي:-

بشكل  الجسدي  العنف  تعريف  تم 

مختلف من قبل مختلف الخرباء يف هذا 

العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا  املجال، 

يتم تعريفه عىل أنه “االستخدام املتعمد 

للقوة الجسدية ضد األطفال إلحداث رضر 

جسيم لصحتهم ومنوهم وكرامتهم، وقبل 

كل يشء، مايتعرضون له يف معيشتهم من 

العنف  هذا  ويحدث  والقمع”،  االساءة 

الجسدي بطرق مختلفة يف أماكن وأزمنة 

مختلفة. وبرسد البعض منها مثل الرضب، 

والركل ، والهز، والعض، والخنق،والحروق، 

خاصة  للكم  وبالتعرض  الشعر،   ونتف 

 ، أجسامهم  من  الحساسة  األجزاء  يف 

 ، وامللوثه  املسممه  االطعمة  وبتقديم 

وعرب تقديم املرشوبات الفاسدة والشبيهة 

بالصابون حيث يتم إجبارهم عىل تناولها. 

او  االحمر  بالفلفل  للتبخري  وتعريضهم 

براز الدجاج، وابقاءهم  مبكان غري مفتوح 

للتهوية غري الكافية ملدة طويلة، ووضعهم 

زمنية طويلة  لفرتة  مريحة  غري  أماكن  يف 

طويلة  لفرتات  بها  البقاء  عىل  وإجبارهم 

معاملة  إساءة  أشكال  أخطر  من  هو 

األطفال.

بعض املعلومات حول العنف الجسدي 

العصا  ندوب  ييل:-  كام  هي  التحرش  أو 

املستخدمة يف الرضب، السوط، اما الرضب 

بسهولة.  يزول  ان  ميكن  االحزمة  عرب 

الجروح التالية يف أجزاء مختلفة من الجسم 

َكٍبْد  والحروق، وخاصة عىل  الجروح  هي 

آثار  عن  واما  والظهر،  والقدمني  اليدين 

جروح الحبال أو العالمات  الظاهرة عىل 

الندبات  أكرث  من  هي  والكاحلني  اليدين 

شيوعا ولكن ال تلتئم بسهولة وهي إحدى 

مظاهر العنف الجسدى لالطفال.

ب/ العنف الجنيس:-

األطفال  عىل  الجنيس  االعتداء  يعرف 

أو  الخداع،  من  مسؤول  غري  عمل  بانه 

الجنيس  اإلشباع  أجل  املتعمد من  اإلكراه 

ذكرنا  كام  اقتصادية.  مكاسب  وتحقيق 

سابقا، يحدث ذلك بعدة طرق. عن طريق 

وعرض  خادعة  وعود  وتقديم  الغش 

للضحية  مختلفة  فاحشة  فيديو  مقاطع 

أجزائهم  عىل  القوة  استخدام  أو  وملس 

لهذا  ونتيجة  الجنس.  ملامرسة  الحساسة 

العمل الالإنساين، التي تركت العديد من 

أرواح  عىل  والنفسية  الجسدية  الندوب 

الكثريين  من  البعض  بأن  نجد  الضحايا. 

الحدث  ذلك  ويحدث  أنفسهم،  يلومون 

األليم،  املايض  ذكريات  لديهم  الهجومي 

والخوف من  النوم،  اثناء  والفزع  واألرق، 

بالعنف، والتوتر، والقلق،  املرتبط  االشياء 

واألمل املزمن، واإلدمان، ولوم الذات جراء 

االنتحار... اإلصابة، واالكتئاب، ومحاوالت 

يف  ذكرها.  ميكن  التي  االمور  من  وغريها 

بالجنس،   معرفتهم  تقل  نفسه،  الوقت 

جنسيا،  العشوائية  االتصاالت  وتتضاعف 

باألمراض  معرفتهم  تنعدم  أو  وتقل 

وثقافة  قيم  وتتعرض  جنسيا،  املنقولة 

املجتمع للتهديد.

وفًقا ملسح أجري عام 2016 يف الواليات 

املتحدة ، أفاد بأن نسبة)٪15 إىل ٪25( من 

الرجال  من  إىل 15٪(   5٪ ونسبة)  النساء 

تعرضوا لالعتداء الجنيس خالل طفولتهم. 

يتعرضون   30٪ نسبة  هؤالء  بني  ومن 

أي  األقارب  قبل  من  الجنيس  لالعتداء 

يتعرضون   60٪ ونسبة  والعائلة،  األشقاء 

لالعتداء الجنيس من قبل املعارف املقربني 

والجريان.  الرعاية  ومقدمي  واألصدقاء 

للتنمر أو  ويوضح أن نسبة ٪10 تعرضوا 

االغتصاب من قبل غرباء.

ج. العنف النفيس:-

قبل  من  النفيس  العنف  تعريف  يتم 

تقديم  وتم  النفس.  علامء  من  العديد 

الجمعية  قبل  من  التفسريات  هذه  أحد 

. وينص   )APA(النفيس للطب  األمريكية 

ما  عىل  النفيس  العنف  تعريف  تفسري 

يأيت  ال  الذي  السلبي  النفيس  ييل:”األذى 

فجأة من أرسهم أو مقدمي الرعاية لهم، 

اإلمياءات  أو  الكلامت  عن  ينتج  ولكنه 

 ،2014 عام  صدر  بيان  ويف  املتعمدة”. 

النفيس  للطب  األمريكية  الجمعية  قالت 

العنف  من  أخطر  النفيس  العنف  إن 

الجنيس والجسدي.

بأنها  النفيس  العنف  آخرون  ويعرّف   

نتيجة  الطفل  منو  يف  تحدث  ظاهرة 

فإن  وعليه  واجتامعية.  نفسية  مشاكل 

التجاهل واملضايقة  يعني  النفيس  العنف 

والرصاخ والنقد واالستخفاف ورمي األشياء 

أمام األطفال الذين هم زهرة اليوم ومثار 

ننظر  عندما  تحدث  ظاهرة  وهي  الغد، 

أوامر  وإعطائهم  إستحقار.  بنظرة  إليهم 

، وحرمانهم من فرصهم البرشية، وما إىل 

ذلك.

د. اإلهامل:-

األوصياء  أو  الوالدين  تجاهل  إن    

بها  كلفهم  التي  املسؤولية  القانونيني 

وتلبية  أطفالهم،  لرعاية  والدولة  الخالق 

واملأوى  الطعام  مثل  األساسية  إحتياجاته 

ويحدث  الطبية،   واملستلزمات  وامللبس 

العنف أيًضا عندما اليتلقى الطفل عنارص 

الحب واالهتامم والرعاية الرضورية لبقاء 

األوصياء  أو  والديه  من  وسالمته  الطفل 

البيئة. بشكل عام، ميكن تقسيم  عليه أو 

العنف الناتج عن اإلهامل إىل ست فئات 

فرعية وهي كاآليت:-

من  نوع  وهي   -: املنضبطة  1/العزلة 

العزلة التي تحدث عندما اليتواجد والدا 

الطفل أو مقدمو  الرعاية له. ويصبح أكرث 

عرضة للجرمية والعنف الجنيس.

من  نوع  وهي  الجسدية:-  2/العزلة   

لدى  يكون  ال  عندما  تحدث  التي  العزلة 

واملأوى  األمان  مثل  أساسيات  الطفل 

اآلمن.

3/ العزل الطبي:- مبا أن الطب هو أحد 

نوع  فهو  لإلنسان،  األساسية  االحتياجات 

من العزلة يحدث عندما اليتم توفري هذه 

والديه  قبل  للطفل من  األساسية  الحاجة 

أو األوصياء عليه.

من  نوع  هي  العاطفية:-  4/العزلة   

العزلة التي تحدث عندما ال يتلقى الطفل 

والدعم  والتشجيع  الرعاية  من  يكفي  ما 

من والديه أو مقدمي الرعاية.

من  نوع  هي  التعليمية:-  العزلة   /5

الطفل  يحرم  عندما  تحدث  التي  العزلة 

املدرسة واألجهزة  الوصول إىل طاولة  من 

الداعمة التي تسهل عليه من قبل والديه 

أو األوصياء عليه.

العزلة  من  النوع  هذا  6/التعاطف:-   

التي تحدث عندما يرتك اآلباء أو األوصياء 

لسنوات  به  يعتنون  من  دون  الطفل 

من  الطفل  يعاين  لذلك،  نتيجة  عديدة. 

البطء الجسدي والعقيل، وفقدان الذاكرة، 

املحدود،  اللغة  وتطور  االنتباه،  ونقص 

واملهارات االجتامعية عىل األرجح.

السلبية  العواقب  رأينا  إذا  الختام،  ويف 

كل  عىل  يجب  األطفال،  ضد  للعنف 

واألوصياء  واآلباء  عام  بشكل  مواطن 

واملعلمني ومدراء املدارس بشكل خاص أن 

مواطنني  وإنتاج  رعاية  يف  دورهم  يلعبوا 

أشكال  عىل  القضاء  يف  سيام  ال  صالحني، 

العنف املختلفة.

إساءة معاملة 
األطفال
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املايض منافسات  السبت  يوم  أختتمت 

للتنس  االقليم األوسط  إدارة  بطولة كأس 

األريض بإقامة عدد من املواجهات النهائية 

يف مختلف الفئات العمرية.

حاكم  شهده  للبطولة  الختامي  اليوم 

ورئس  هييل  فسهاي  االوسط  االقليم 

يوهنس  االرض  للتنس  العام  االتحاد 

االريض  التنس  اتحاد  ورئيس  تسفاي 

حقوص  ماريام  هبتي  االوسط  باالقليم 

وحشد غفري من الجامهري.

العمرية  الفئة  ، يف  املسجلة  النتائج  يف 

، فاز الالعب يوائيل  )35-19 عاما( ذكور 

املواجهة  يف  سمبل(  )دمبي  من  أبرهام 

التي فاز فيها عىل عوت كستي من )بيت 

 ،  6-0( بنتيجة  نظيفني  بشوطني  قرقيش( 

.)7-6

أما مباراة ترتيب املركزين الثالث والرابع 

تسفاقرقيش  يوناتان  نصيب  من  فكانت 

ناؤود  حساب  عىل  قرقيش(  )بيت  من 

تسفاماريام  .

ويف نتائج فئة اإلناث ، تفوقت ناؤومي 

بشوطني  محاري  يوسان  عىل  دبساي 

لتظفر   ،  )6-2  ،  6-2( بنتيجة   ، نظيفني 

باللقب.

يوردانوس  فازت   ، أخرى  فئات  ويف 

بشوطني  دانئيل  ليالي  عىل  قربمدهن 

ليالي  عىل  تولدي  وفرويني   ، نظيفني 

تولدي بنفس النتيجة أيضاً.

قربإذقابهري  تفوق   ، الكبار  فئة  ويف 

بشوطني  تأمرات  ظقاي  عىل  قربمدهن 

دون رد.

منتخبنا الوطين للدراجات اهلوائية يطري إىل غانا للمشاركة ببطولة افريقيا
لفتة تشجيعية من هرم الرياضة االرترية للبعثة

إختتام منافسات كأس إدارة االقليم االوسط للتنس االرضي ببيت قرقيش

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات 

الهوائية املشارك ببطولة افريقيا للدراجات 

الهوائية التي ستقام بالعاصمة الغانية أكرا 

عرش  الثالث  ولغاية  الثامن  من  الفرتة  يف 

من فرباير الجاري ، بلفتة تشجيعية خالل 

مراسم توديع رسمية أقيمت مبقر مفوضية 

الثقافة والرياضة بالعاصمة اسمرا.

الثقافة  مفوض  أثنى   ، املناسبة  يف 

والرياضة السفري/ زمدي تخيل عىل النتائج 

طواف  يف  الوطني  منتخبنا  حققها  التي 

الغابون الدويل ، عرب عن متنياته بإن يسري 

اإلنتصارات  درب  عىل  الوطني  املنتخب 

التي عهدها دوماً يف هذه البطولة .

وأشار سعادته أن املنتخب الوطني يضم 

يف تشكيلته عدد من الوجوه الجديدة ، إىل 

جانب عنارص الخربة ، وهي فرصة لتبادل 

يف  صاعدين  نجوم  وإكتشاف  التجارب 

هذه البطولة.

الوطني  املنتخب  مدرب  أوضح  بدوره 

من   70% أن  سلمون  سامسوم  الكابنت/ 

التشكيلة هي التي كانت تشارك يف طواف 

واإلختيار  الوقوف  وتم   ، الدويل  الغابون 

اىل  لإلنضامم  صاعدين  نجوم  ثالثة  عىل 

العمل  عىل  متعهداً   ، الوطني  املنتخب 

االنتصارات  نغمة  إسرتجاع  أجل  من 

هذا  يف  االرتري  الجمهور  عهدها  التي 

االستحقاق السنوي.

قائد املنتخب الوطني مريون تشمي أكد 

املشاركة  أجل  من  اإلستعداد  ُحسن  عىل 

بالبطولة القارية ، ليضيف بإنهم سيضحوا 

بإنفسهم من اجل الفوز باللقب القاري.

الوطني  منتخبنا  تشكيلة  وتضم 

العام  يف  افريقيا  بطل  الهوائية  للدراجات 

املايض هينوك ملؤبرهان إىل جانب داويت 

مياين ، إفريم قربهيويت ، أخليلو أرفايني 

، مريون تشمي ، ناتنائيل برهاين ، يوائيل 

هبتأب ، ناهوم زرايئ وملكياس قدوس.

ويقودها فنياً املدرب املخرضم سامسوم 

كميكانييك  محمدنور  وفرج   ، سلمون 

دراجات .

وسوف تشارك البالد يف النسخة التاسعة 

عرش من بطولة افريقيا للدراجات الهوائية 

، بحثاً عن نجمة أخرى تنضاف إىل قامئة 

التتويجات االرترية يف هذه البطولة.

وغادرت بعثة املنتخب الوطني البالد يف 

ساعات مابعد الظهر من أول أمس األحد 

، متجهة إىل أرض الحدث.

وسط حضور رسمي وشعبي كبريين

يف إطار املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري اإلنكليزي

توتنهام يقتنص فوزاً مثيناً ويعرقل مانشسرت سيتي

إطار  يف  رد  دون  بهدف  سيتي  مانشسرت  ضيفه  عىل  مثيناً  فوزاً  توتنهام  فريق  حقق 

املرحلة الثانية والعرشين من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

أقيمت املباراة عىل استاد توتنهام يف العاصمة اإلنكليزية لندن ومتكن هداف توتنهام 

ونجمه األول هاري كني من حسمها لصالح فريقه بهدف مباغت أحرزه يف الدقيقة 15.

وأحبطت النتيجة آمال مانشسرت سيتي يف تقليص الفارق مع آرسنال املتصدر والذي 

تلقى خسارة مفاجئة من إيفرتون يف افتتاح مباريات املرحلة.

وتجمد رصيد مانشسرت سيتي عند 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال علاًم أن “سيتي” 

تكبد أمام توتنهام خسارته الرابعة هذا املوسم.

بفارق نقطة وحيدة  الخامس  املركز  توتنهام رصيده إىل 39 نقطة يف  من جانبه رفع 

خلف نيوكاسل الرابع.

وشهدت املباراة طرد كريستيان رومريو العب توتنهام يف الدقيقة 87.

برصيد 267 هدفاً،  توتنهام هوتسبري  لفريق  التاريخي  الهداف  أصبح كني  من جهته، 

وتخطى كني البالغ من العمر 29 عاماً، جيمي غريفز الذي سّجل 266 هدفاً خالل مسريته 

مع توتنهام التي امتدت بني 1961 و1970.

إنرت حيسم “ديربي الغضب” ويعمق جراح ميالن يف الدوري اإليطالي
نابويل يستمر بسريه املتزن نحو اللقب ويتخطى سبيتسيا

الدوري  من   21 املرحلة  قمة  إنرت  حسم 

جاره  عىل  وتفوق  القدم،  لكرة  اإليطايل 

الغضب”،  “ديريب  يف  -1صفر  ميالن  وغرميه 

لقب  عىل  املنافسة  يف  بآماله  اإلنرت  ليحتفظ 

يف  فشل  الذي  جاره  جراح  ويعمق  الدوري، 

يف  التوايل  عىل  مباراة  لخامس  الفوز  تحقيق 

املسابقة.

وتقمص النجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز 

دور البطولة يف املباراة، عقب تسجيله هدف 

إنرت الوحيد يف الدقيقة 34.

وارتفع رصيد إنرت، الذي حقق فوزه الـ14 

وحيد  تعادل  مقابل  املوسم  البطولة هذا  يف 

الثاين،  املركز  يف  نقطة   43 إىل  هزائم،  و6 

بفارق 13 نقطة خلف نابويل املتصدر.

)حامل  ميالن  رصيد  تجّمد  املقابل،  يف 

يف  الخامسة  خسارته  تلقى  الذي  اللقب( 

املسابقة خالل املوسم الحايل مقابل 11 فوزا 

و5 تعادالت، عند 38 نقطة يف املركز السادس.

عىل  إلنرت  الثاين  االنتصار  هو  هذا  ويعد 

بعدما  تقريبا،  أسابيع   3 غضون  يف  ميالن 

يف  -3صفر  منافسه  عىل  تغلب  أن  سبق 

بالعاصمة  كأس السوبر اإليطايل، الذي جرى 

السعودية الرياض يف 18 يناير املايض.

عىل  الثالثة  الخسارة  تعترب هذه هي  كام 

املسابقة،  يف  ميالن  يتلقاها  التي  التوايل 

جامهريه  لدى  اإلحباط  حالة  من  ليضاعف 

بالتواجد  اآلن  النفس  متني  أصبحت  التي 

لبطولة  املؤهلة  األوىل  األربعة  املراكز  ضمن 

بعد  املقبل،  املوسم  يف  أوروبا  أبطال  دوري 

االحتفاظ  يف  تقريبا  الفريق  آمال  تاليش 

باللقب للموسم الثاين عىل التوايل.

األول  بلقبه  للظفر  زحفه  نابويل  وواصل 

منذ عام 1990 بفوزه عىل مضيفه  سبيتسيا 

.3-0

أوسيمهن  فيكتور  النيجريي  وفرض 

 68( هدفني  بتسجيله  للمباراة  نجاًم  نفسه 

الهدافني  ترتيب  يف  صدارته  معززاً  و73(، 

الجورجي خفيتشا  فيام سجل  إىل 16 هدفاً، 

كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء يف 

الدقيقة 47.

يف  لنابويل  توالياً  الخامس  الفوز  وهو 

املوسم  هذا  الوحيدة  خسارته  منذ  الدوري، 

أمام إنرت صفر1- يف املرحلة السادسة عرشة.

فوزه  حقق  الذي  الجنويب  النادي  ويقّدم 

الثامن عرش أداء رائعاً هذا املوسم يف سعيه 

املستمر للفوز بلقبه األول يف “سريي أ” منذ 

األسطورة  الراحل  قاده  حني   1990 العام 

لقبه  إىل  مارادونا  أرماندو  دييغو  األرجنتيني 

الثاين يف تاريخه بعد 1987.

حيث  الصدارة  يف  منفرداً  نابويل  ويحّلق 

رفع رصيده إىل 56 نقطة.
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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

يف مثل هذ اليوم
- يف السابع من فرباير عام 1830م:- مجلس الوزراء الفرنيس يقر يف جلسة خاصة 

احتالل الجزائر.

- يف السابع من فرباير عام 1882م:- صدور الدستور املرصي.

- يف السابع من فرباير عام 1900م:- تأسيس حزب العامل الربيطاين.

- يف السابع من فرباير عام 1924م:- الحكومة اإليطالية التي يقودها الزعيم الفايش 

بينيتو موسوليني تقرر إقامة عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي.

- يف السابع من فرباير عام 1992م:- التوقيع عىل معاهدة االتحاد األورويب التي 

تعرف باسم )معاهدة ماسرتيخت(.

- يف السابع من فرباير عام 2011م:- اإلعالن عن نتيجة استفتاء جنوب السودان 

املقرتعني صوتوا النفصال  النتيجة أن %98.83 من  يناير، وكانت  الذي أجري يف 9 

الجنوب عن الشامل.

حكمة اليوم
ال تفسد فرحتك بالقلق وال تفسد عقلك بالتشاؤم 

وال تفسد جناحك بالغرور وال تفسد تفاؤل األخرين 
بإحباطهم وال تفسد يومك بالنظر إىل األمس

  رسالة منذ 4 عقود ادخلته يف مهمة حبث
مهمة  يف  نفسه  وجد  متقاعد  مدرس 

استكشافية مثرية لالهتامم، بعد أن عرث عىل 

وبداخلها  املسيسيبي  نهر  يف  تطفو  زجاجة 

رسالة مكتوبة بخط اليد عمرها 40 عاًما.

والية  من  املتقاعد  املدرس  رشع  حيث 

صاحب  عىل  العثور  مهمة  يف  ميسيسيبي 

مدرسة  مدير  وير،  الرسالة، وصف جريميي 

الكنوز.  عن  باحث  بأنه  متقاعد،  إعدادية 

قال وير يف منشور له عىل موقع فيسبوك، 

)وأعني  الكنز  عن  يبحث  ما  “دامئًا  إنه 

بالكنز الزجاجات القدمية والخشب القديم 

وزجاج البحر والحفريات وغريها من األشياء 

القدمية(”.

يقول  املنشور  عىل  تعليقاً  وير  وكتب 

هذا  ظهر  بعد  الصيد  أثناء  “حسًنا  فيه 

من  بغطاء  قدمية  زجاجة  وجدت  اليوم، 

اللؤلؤ  نهر  كبري عىل  انجراف  السرياميك يف 

وبدأت  للمنزل  وأحرضتها  املسيسيبي  يف 

فتحته  بداخلها.  شيًئا  تنظيفها والحظت  يف 

ووجدت كيًسا بالستيكًيا به 

رسالة”.

املالحظة  إن  وير  قال 

الزجاجة  داخل  املوجودة 

 1983 يونيو   4 يف  مؤرخة 

القارئ  من  طلبت  وقد 

يدعى  برجل  االتصال 

ديفيد بالنك كان يعيش يف 

جاكسون، ميسيسيبي وكان 

سنوات   3 العمر  من  يبلغ 

وقت كتابة الرسالة. وقالت 

وصيدا  سعيدا  “حظا  نهايتها  يف  الرسالة 

سعيدا”.

ابنته  مبساعدة  إنه  املنشور  يف  وير  قال 

يف  املذكور  الرجل  عىل  العثور  من  متكن 

الرسالة ويخطط ملقابلته هو وزوجته إلعادة 

الزجاجة. كام أخرب وير صحيفة صن هريالد، 

الرسالة  املوجود يف  الهاتف  اتصل برقم  أنه 

أعطوه  الذين  بالنكس،  والدي  إىل  ووصل 

معلومات االتصال الخاصة به.

كان  وبالطبع،  به  اتصلنا  “لذلك  قال 

بعد  الزجاجة،  تلك  وجدنا  ألننا  مندهًشا 

زوجته  ومع  معه  تحدثنا  ونصفاً،  عاًما   39

صحيفة  أفادت  بينام  يجري”.  مبا  وأخربناه 

لسامعه  مندهشاً  كان  بالنك  إن  “هريالد” 

يتذكر  ال  إنه  وقال  الزجاجة  وجد  وير  أن 

كتابة الرسالة عندما كان يبلغ من العمر 3 

سنوات.

طفل يف السادسة من عمره غافل والده وطلب طعاما بـ1000 دوالر!
بلدة  شهدت 

بوالية  تشيسرتفيلد 

األمريكية  ميشيغان 

قبل  طريفة  حادثة 

أيام، اذ أنفق طفل 

يبلغ 6 أعوام 1000 

أموال  من  دوالر 

والديه عىل الطعام، 

بينام كان يلهو عىل 

هاتف  يف  تطبيق 

والده املحمول.

من  ميسني  الطفل  والد  استغرب  فقد 

طلبات الطعام التي ترتاكم عىل باب منزله 

لكن  إن”،  إن  اآلخر، وفق “يس  تلو  الواحد 

أحد  وأوقف  األب  خرج  املطاف  نهاية  يف 

عن  بسؤاله  وقام  الطلبات،  توصيل  سائقي 

كل الطعام عىل عتبة داره.

األمر  الوالد  استوعب  السائق  رد  وبعد 

بيد طفله  الهاتف  كان  مرة  آخر  أن  وتذكر 

قبل موعد نومه.

أب لديه 102 من األطفال و 578 من األحفادًا .!
من   102 لديه  أن  أوغندي  رجل  زعم 

األطفال الفتاً إىل أن ال يستطيع تحمل املزيد، 

أن  خصوصاً  اإلنجاب  عدم  أخرياً  قرر  لذا 

تحديد  قررن  عرش  االثني  زوجاته 

النسل!.

 فقد اعرتف موىس بأنه ال يعرف 

جميع أسامء أبنائه وال يتذكر كثرياً 

األسامء عندما يتعلق األمر بأحفاده 

البالغ عددهم 578 أحفاداً.

وعاش  مع 12 زوجة، حتى إنه 

اعرتف أيضاً بنسيان أسامئهن، وفقاً 

“مريور”  صحيفة  نرشته  لتقرير 

الربيطانية.

األرسة  هذه  وجود  مع  لكن 

الكبرية واملمتدة، قال موىس البالغ من العمر 

68 عاماً، إنه اكتفى أخرياً ِمن ما ساّمه “رحلته 

اآلن  أطفاله  أعامر  ترتاوح  حيث  اإلنجابية”، 

بني 10 و50 عاماً، بينام تبلغ زوجته الصغرى 

حوايل 35 عاماً من العمر.

ويقال اآلن أيضاً إن زوجاته يتخذن وسائل 

منع الحمل ملنع منو األرسة.

بوجيسا  قريته  من  متحدثاً  أوضح،  كام 

“يف  األمر  أن  أوغندا،  يف  بوتاليجا  منطقة  يف 

اآلن هناك مشاكل  لكن  مزحة،  كان  البداية 

الكبري من األطفال  لها”، يف إشارة إىل العدد 

واألحفاد.

وأضاف “مع تدهور صحتي ومجرد فدانني 

من األرض ملثل هذه العائلة الضخمة، غادرت 

تحمل  أستطع  مل  ألنني  زوجايت  من  اثنتان 

والتعليم  الطعام  مثل  األساسيات  تكاليف 

واملالبس”.

جذب  عامل  اآلن  موىس  أصبح  كذلك 

وأفراد  ملقابلته  الناس  يسافر  حيث  للسياح، 

عائلته الضخمة.

اآلن  األرسة  أفراد  من  العديد  ويعيش 

من  مصنوع  متهدم  منزل  يف  كبري  بشكل 

من  العديد  يعيش  بينام  املموج،  الحديد 

الطني  من  كوخاً  عرشين  حوايل  يف  اآلخرين 

املسقوف بالقش يف مكان قريب.

عام  يف  األوىل  زوجته  من  موىس   تزوج  

حفل  يف   1972

كانا  عندما  تقليدي 

عرشة  السابعة  يف 

وولدت  العمر،  من 

طفلته األوىل ساندرا 

ذلك  بعد  نابواير 

بعام.

سبب  عن  أما 

هذا  من  زواجه 

من  الكبري  العدد 

أن  فبنّي  النساء، 

بالزواج  نصحوه  وأصدقاءه  وأقاربه  شقيقه 

العديد  إلنجاب  الزوجات،  من  العديد  من 

من األطفال لتوسيع تراث عائلته.

لدى  اكتسب شهرة  إنه  أيضاً  وقال موىس 

العائالت األخرى التي تتطلع إىل تزويج بناتها 

بسبب وضعه كتاجر ناجح للامشية.

وأضاف أنه دأب عىل جعل العائالت تقدم 

تقل  بعضهن  إن  حتى  للزواج،  بناتها  يد  له 

أعامرهن عن 18 عاما.

كالم مجيل جدا عن االقارب
* كل إنسان يولد يف هذه الحياة يكون له أهل وأقارب يكرب معهم 

ويعيش معهم مدى الحياة يرتبطون مع بعض بصلة الدم يقفون معا 

الهموم  ويشاركون  والسعادة  الحزن  والرضاء،  الرساء  يف كل وقت، يف 

واألحزان.

* ال تنسوا يف هذه األيام أن تصلوا األقارب واألرحام.

* من أجمل األصوات صوت العائلة عندما يضحك الجميع يف نفس 

اللحظة.

* ال ميكن ألي شخص التخيل عن عائلته مهام كان األمر.

* العائلة أساس النجاح للكثريين وهي االنتامء األول لإلنسان.

* العائلة هي املالذ يف عامل ال قلب له.

* مهام كان الرجل فقريا فإن كان لديه أوالد فهو أغنى الناس.

* عائلتي بسم الذي جعلكم قريب أعيذكم من كل قدر يبعدك عني.

* جميله هي حيايت وعائلتي بخري ونعم الله تحتويني ف الحمد لله 

عىل ما أنا به.

* أهيل ثم أهيل يا الله أمانك عليهم من وجع الدنيا ورشها.

* عائلتي الله يكرث األيام التي تلم ضحكتنا سوا.

* ريب ال تحرمني من عائلتي ألن سعاديت تدوم بوجودهم معي.

* عائلتي حفظكم الله من كل عني تنظر إليكم بدون ما تسمي.

* أخي الشخص الوحيد الذي ال يتكرر.

* األخوات نعمه ال يشعر بها إال من متتع بها فيا رب أحفظهم لنا.

* أختي أسأل الله أن يحمييك من كل يشء يوجع قلبك وان يجعلك 

أسعد خلقه.

* عائلتي أنتم جامل العيد وسعاديت فال عيد يل من دونكم.

* عائلتي عيدي ال يكتمل إال معكم ألنكم أجمل ما يف الحياة.
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