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الرئيس أسياس أفورقي يف الجزء الثالث 

 من مقابلته مع وسائل االعالم املحلية ..

تزخر إرتريا بثروات معدنية هائلة ، وان 
مامت اإلستفادة منه حتى األن مقارنة 
بالثروات الكامنة يعد غيض من فيض

الرئيس اسياس افورقي يوم السبت  اجرى 
من  الثالث  الجزء  الجاري  مارس  من  الرابع 
املقابلة التي يجريها مع وسائل االعالم املحلية 
بالرتكيز  عىل القضايا الداخلية ، وذلك مواصلة 
للجزئني السابقني الذين تناول فيهام تطورات 

االوضاع يف دول الجوار واملنطقة والعامل.
الجزء  يف  افورقي  اسياس  الرئيس  وتطرق 
العامة  الطريق  لخارطة  املقابلة  من  الثالث 
يف  املتمثلة  واإلجتامعية،  اإلقتصادية  للتنمية 
إرساء البنى التحتية وتخزين املياه ، وثروات 
اإلقتصاد األزرق وإمكانية إستغاللها والفرص 
الواسعة يف قطاع التعدين والربامج املستقبلية 

الخاصة بها.
االولوية  منح  الطبيعي  من  إنه  وقال 
لتخزين املياه وإصالح مساقط املياه والطاقة 

والبنية التحتية يف الخطة املتوسطة والبعيدة 
األجل التي وضعت عام 2019 ضمن خارطة 

طريق التنمية االقتصادية واالجتامعية .
تخزين  أن  أفورقي  أسياس  الرئيس  وذكر 
بل   ، وحسب  السدود  بناء  ليس  املياه 
تنفيذ  والتشجري. ورغم  املياه  إصالح مساقط 
إنه  إال  املجال،  هذا  يف  املشاريع  من  الكثري 
 ، املوجود  الطموح  مع   ،20% الـ  يتجاوز  ال 
إلستغالل  القامئة  والربامج  اإلمكانات  ورشح 
املنزيل   واإلستخدام  الزراعة  يف  املخزنة  املياه 

مبساعدة التقانة والقدرات البرشية .
قطاع  يف  األولوية  منح  اىل  وأشار 
والشمس  الرياح  من  لتوليدها  الطاقة 
البحر  شواطئ  تنمية  يف  والبخارللمساعدة 
الطاقة  إحتياجات  لتلبية  خطط  ووضع 

الواسعة.
وقال إن اإلقتصاد األزرق يحتاج اىل إهتامم 
إلمتالك  كبرية  الكامنة  اإلمكانات  وأن   ، كبري 
هذه  ان  غري   ، وجزر  وشواطئ  بحرا  إرتريا 
الرثوة مل تستغل حتى اآلن ألسباب مفهومة، 
املتمثلة  التحتية  البنية  التحدي األكربهو  وأن 
والتربيد  واملياه  والطاقة  واملرايس  املوانئ  يف 

وغريها. 
اإلستفادة  علينا  يجب  بأنه  فخامته  ونوه 
األزرق  اإلقتصاد  وثروات  فرص  من  الجيدة 

الرثوات  استغالل  بان  موضحا   ، الواسعة 
البحرية  تتطلب بذل جهود حثيثة باالضافة 
التعدينية  الرثوات  وإستغالل  امللح  إنتاج  اىل 
خدمات  وكذلك  والشواطئ،  البحر  داخل 
قوة  اىل  يتطلب  وهذا   ، والسياحة  املوانئ 

التنظيم وإرساء مؤسسات إدارية فاعلة.  
قال  التعدينية  بالرثوة  يتعلق  فيام  و 
فخامته، أن إرتريا تزخر برثوات معدنية هائلة 
، وأن ما تم اإلستفادة منه حتى األن مقارنة 
وأن  فيض،  من  غيض  يعد  الكامنة  بالرثوات 

أكرب  املستفادة  املكتسبة  والدروس  التجارب 
من املصالح اإلقتصادية التي حصلنا عليها. 

الرثوة  أن  اىل  الرئيس  فخامة  وأشار 
املشاريع  متويل  يف  بفعالية  تسهم  التعدينية 
التنموية االخرى، ويجب القيام بأعامل جادة 
يف هذا الشأن، ومن أجل الحصول عىل املصالح 
مرحلة  اىل  االنتقال  علينا  يجب  املطلوبة، 
دول  اىل  الخام  املواد  إرسال  من  بدال  االنتاج 
اخرى، موضحاً بأن تطوير مصانع انتاجية تعد 

من اولويات الربامج التنموية املستقبلية.

الشروع يف اإلستعدادات 
لإلحتفال باليوم العاملي للمرأة

للمراة  الوطني  االتحاد  رئيسة  اعلنت 
يف  الرشوع  تسفامكئيل  /تخأ  السيدة 
االستعدادات الالزمة لالحتفال باليوم العاملي 
للمراة  الذي يوافق الثامن من مارس “تحت 

التصدي  يف  صامدة  االرترية  املرأة  شعار 
التنمية”.واوضحت يف مقابلة مع  ورائدة يف 
برامج  وضع  “ايرينا”  اإلرترية  االنباء  وكالة  
احتفالية تعكس املناسبة، فضال عن سمنارات 

وفد إرتريا يشارك يف إجتماع 
الدول األقل منوًا املنعقد بالدوحة

شارك وفد إرتريا برئاسة مندوبة إرتريا يف االمم املتحدة السفرية/ صوفيا تسفاماريام يف 

إجتامع الدول األقل منواً الذي عقد يف العاصمة القطرية الدوحة يوم الرابع من مارس الجاري.

بعد ذلك يشارك الوفد يف املؤمتر الخامس لالمم املتحدة املنعقد  يف الفرتة من الخامس 

التاسع من مارس يف الدوحة واملعني بالدول األقل منواً تحت شعار “من اإلمكانات  وحتى 

إىل االزدهار”.

لتعبئة  الدوحة  عمل  خطة  والحكومات  الدول  رؤساء  فيه  يشارك  الذي  املؤمتر  ويبحث 

الدعم والرشاكة.

إستشهاد املناضل طاهر حممد 
عثمان إثر مرض أمل به

والصناعة  التجارة  وزارة  عضو  إستشهد 

املناضل طاهر محمد عثامن يوم 4 مارس  

إثر مرض  عاما  ناهز 62  الجاري عن عمر 

أمل به.

عثامن  محمد  طاهر  املناضل  إنضم 

التحرير اإلريرتية يف أبريل  لصفوف قوات 

1975 ، وخالل النضال التحريري تم تعيينه 

 ، التنظيم  واجهزة  الجيش ويف  يف وحدات 

أسمرة،  النسيج  مصنع  االستقالل يف  وبعد 

املناضل  بتفان.  بالده  خدم  مناضل  وهو 

لسبعة  وأب  متزوج  عثامن  محمد  طاهر 

أوالد.

وقد أقيمت مراسم الدفن ظهر يوم 5 مارس يف مقربة الشهداء مبندفرا.

طاهر  املناضل  عضوها  لوفاة  حزنها  عميق  عن  والصناعة  التجارة  وزارة  وتعرب 

محمد عثامن ، وتنعى أرسته ورفاق دربه وزمالئه.

الطوعي  والتربع  املحتاجة  االرس  ومساعدة 
بالدم  ومناشط فنية توضح مساهمة املرأة 

يف النضال والدفاع عن السيادة.
وذكرت بان االتحاد ويف إطار متكني املرأة ، 
قام بتوزيع 800 مضخة مياه للمرأة املزارعة 
يف  مشيدة  تعاونية،  جمعيات  يف  املنضوية 
الضواحي  إدارات  بتعاون  نفسه  الوقت 
الزراعية  االرايض  لتخصيص  القرى  ولجان 

ووزارة الزراعة لتقديم البذور املحسنة. 
التدريبية  الدورات  تنظيم  اىل  واشارت 
املهنية للمرأة يف مختلف املجاالت، وتقديم 
آالف  لثالثة  نقفة  مليون   50 مببلغ  قروض 
إمراة يف كل اقليم.وقالت ان زواج القارصات 
ارضاراً  وإحداث  التعليم  عرقلة  يف  يتسبب 
نفسية وصحية كبرية ، ويجب عىل الجهات 
العادة  هذه  ملحاربة  دورها  تعزيز  املؤثرة 
الضارة التي تجري بزرائع الدين والعادات.

وذكرت بان مراكز التدريب التي تشيدها 
املراة االرترية يف املهجر يف املدن االرترية لها 

دور كبري يف رفع قدرات املراة. 
املراة  تسفامكئيل  تخأ  السيدة/  ودعت 
يف  واستعدادها  مساهمتها  لتعزيز  االرترية 
املرحلة الجديدة بنفس املشاركة يف تحقيق 

االستقالل والدفاع عن السيادة.
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وسائل إعالم: السويد تسجل أكرب عدد 
من حاالت اإلفالس منذ عشر سنوات

لقناة  تقرير  كشف 

أن  السويدية،   TV4

التي  الرشكات  عدد 

تقدمت بطلبات إفالس 

رقم  أعىل  إىل  وصل 

يف  سنوات   10 منذ  له 

عدد  وارتفع  البالد، 

يف  املفلسة  الرشكات 

 20% بنسبة  فرباير 

مقارنة بـ 2022.

البداية  يف  التلفزيونية،  للقناة  ووفقا 

حلت أزمة وباء كورونا، ثم التضخم املتفيش 

والوضع االقتصادي املتدهور، تواجه الرشكات 

يف السويد موقفا صعبا، ويعتقد مدير شؤون 

اإلفالس يوهان أتينيوس أن الوضع قد يتفاقم 

يف املستقبل.

حاالت  عدد  زاد  “لقد  أتينيوس:  وقال   

اإلفالس، لكن رمبا مل نشهد األسوأ حتى اآلن”.

اإلفالس،  شؤون  ملدير  سؤال  عىل  وردا   

أجاب:  ؟”  سيحدث  األسوأ  أن  تعتقد  “متى 

“ال أعرف، لكن ميكنني القول إن هناك ديونا 

رضيبية كبرية تم تأجيلها للمستقبل بأسباب 

مختلفة، وبالطبع سيتعني سدادها يف مرحلة 

رجال  من  العديد  يواجه  األرجح،  عىل  ما. 

األعامل وقتا عصيبا”.

 ويتم تقديم معظم إيداعات اإلفالس يف 

املناطق الحرضية، يف منطقة ستوكهومل يوجد 

مقارنة  اإلفالس  حاالت  من   28% من  أكرث 

ارتفعت  سكاين  ومقاطعة   ،2022 بعام 

بنسبة %49. أسوأ وضع يف فاسرتا غوتاالند، 

حيث زاد عدد حاالت اإلفالس بنسبة 57%.

من  العديد  “لدينا  أتينيوس:  وأضاف 

الرشكات العائلية الصغرية واملتوسطة الحجم 

أكرث  بالطبع  وهم  حولها،  وما  غوتنربغ  يف 

تأثرا بالوضع االقتصادي الصعب عىل املدى 

الطويل من الرشكات الكبرية”.

جنرال فرنسي يعرتف بأن الغرب خيفي 
نتائج التحقيق حول االنفجارات يف 

خطوط “السيل الشمالي”

رصح الجرنال الفرنيس دومينيك ترينكان، 
إىل  تستند  استنتاجات  أي  وجود  عدم  بأن 
االنفجارات  يف  غربية  تحقيقات  ثالث  نتائج 
قد  الشاميل”،  “السيل  الغاز  أنابيب  يف خط 

يشري إىل قمع متعمد لنتائجها.
البعثة  سابقا  ترأس  الذي  الجرنال  وقال 
املتحدة:  األمم  لدى  الفرنسية  العسكرية 
ما  أيدينا.  يف  املعلومات  كل  لدينا  “ليس 
أملانية  تحقيقات  هناك  أن  هو  يذهلني 
وسويدية ودمناركية، حيث تم بالفعل جمع 
توجد  ال  ذلك،  ومع  املعلومات.  من  الكثري 
نتائج. وإذا مل يكن هناك يشء، فرمبا تكون 
اإلعالن  ببساطة  يريدون  ال  نتائج  هناك 

عنها”.
يجب  الذي  “السؤال  ترينكان:  وأضاف 
الجرمية؟،  هذه  من  استفاد  من  هو  طرحه 
حقيقة أن خط األنابيب ملك لرشكة روسية 
مفيدا  يكن  مل  االنفجار  أن  إىل  مسبقا  تشري 

لروسيا”.
التحقيق  إىل  أشار  نفسه،  الوقت  ويف 
“النوعي واملفصل” للصحفي األمرييك سيمور 
بتنظيم  املتحدة  الواليات  اتهم  الذي  هريش، 

هذه التفجريات، ووصف روايته باملوثوقية.
وقال الجرنال الفرنيس: “أعتقد أن النسخة 
املقدمة موثوقة متاما.. وكل هذا ليس مقبوال 
اليوم   - أيضا  منه  التحقق  تم  بل  فحسب، 
ميكن للجميع القيام بذلك”، مشريا إىل القدرة 

عىل تتبع تحركات الطائرات والسفن.
روسيا  كانت  إذا  أنه  يف  ثقته  عن  وأعرب 

أملانيا  فإن  ذلك،  يف  متورطة 
ستكشف  والسويد  والدمنارك 
سياق  يف  بالتأكيد  ذلك  عن 
“كانوا  وقال:  تحقيقاتها، 
أنهم  عىل  دليال  سيجدون 
الروس.. ومبا أنهم ال يستطيعون 
إثبات ذلك، يجب عليهم النظر 

يف اتجاه آخر”.
Exx- صحيفة  كتبت  اخرى  جهة  “من 
press” أن نائب الربملان األورويب ميك ووالس 
رصح بأن التطورات األخرية حول االنفجارات 
يف خطي أنابيب الغاز “السيل الشاميل” تؤكد 

أن أوروبا خاضعة بالكامل لواشنطن.
“كانت  األورويب:  الربملان  يف  ووالس  وقال 
الغاز  أنابيب  خط  يف  التخريبية  العملية 
إرهابيا مخططا ضد  الشاميل” عمال  “السيل 
يريد  وال  الحيوية،  األوروبية  التحتية  البنية 
من  يعرف  أن  اآلن  حتى  األورويب  االتحاد 

فعل ذلك”.
وأضاف أن التحقيق فيام حدث يف خطي 
الشاميل”  “السيل  الروسيني  الغاز  األنابيب 
يف  موضوع  أهم  يعد  الشاميل2-”  والسيل 
جدول األعامل األورويب لكن نتائج التحقيق 

ليست موجودة حتى اآلن.
الحائز عىل جائزة  من جانب آخر  رصح 
بوليتزر الصحفي األمرييك سيمور هريش بأن 
الواليات املتحدة كانت املشتبه بها الوحيدة 
الغاز  أنابيب  خطي  تفجريات  حادث  يف 

“السيل الشاميل” والسيل الشاميل2-”.
 :”CGTN“ لقناة وقال هريش يف حديث 
يف  دوالر  مليار   113 بالفعل  استثمرنا  “قد 
تقديرات  وهذه  اآلن.  حتى  األوكراين  النزاع 
التي  حكومية فقط، وهي ال تشمل األموال 
غربية  ودول  الناتو  وحلف  أملانيا  من  أتت 
تفجريات  يف  الوحيدة  بها  واملشتبه  أخرى. 
األشياء  تحدثنا عىل  إذا   – الشاميل”  “السيل 

الواضحة - هي الواليات املتحدة”.

نتائج مرضية من برنامج عريوت التعليمي يف عقمبوسا
افاد مدير مدرسة عقمبوسا ان برنامج عريوت التعليمي لالطفال 

املتخلفني عن الدراسة يف العمر املحدد ، يحقق نتائج مرضية.
التي  االبتدائية  املدرسة   ان  محمود  سليامن  االستاذ/  واوضح 
بدأت بثامنني طالب وطالبة عام 2019 ، تستقبل حاليا 171 طالب 

بينهم 42 طالبة.
ودعا لتعزيز دور االدارات لخلق املناخ املالئم لالطفال املتخلفني 

عن التعليم يف القرى املتناثرة يف األنحاء.
الفرص  من  االستفادة  عزمهم  عىل  الطالب  أكد  جهتهم  من 

التعليمية املتاحة ومواصلة التعليم العىل مستوى.

مسنار تنويري للمرأة يف اإلقليم األوسط

االقليم  فرع  للمراة  الوطني  االتحاد  عقد 
االوسط سمنار تنويري يوم الثاين من مارس 
العاملي  اليوم  مارس  من  الثامن  مبناسبة 

للمرأة.
واوضحت رئيسة الفرع السيدة/ أمل بالي  
ان الهدف االرتقاء بوعي املراة وتعزيز دورها 

النضال  الشابات  الشابة، داعية  املراة  خاصة 
التي  والعراقيل  املصاعب  تجاوز  اجل  من 
باالرتكاز  املضاعف  والعمل  تطورهن  تعيق 

عىل التجارب السابقة.
وذكرت مؤول الشؤون السياسية السيدة/ 
بانشطة  يقوم  االتحاد  ان  قربساليس  سلومي 

لتحقيق  جاهدا  ويعمل  متواصلة،  توعية 
الكفاءة النفسية والجسدية للمراة ومكافحة 

العادات الضارة.
يف  االنتظام  برضورة  السمنار  وطالب 
انشطة التوعية والتنظيم، ومتابعة مسؤوالت 

االتحاد لالنشطة يف املستويات الدنيا.

شرطة مرور إقليم القاش بركة تنظم ورشة عمل لتخفيض  إنتهاكات املرور 

نظمت رشطة املرور يف اقليم القاش بركة  

النقل  سلطة  فرع  مع  بالتعاون  عمل  ورشة 

انتهاكات  خفض  بهدف  االقليم  يف  الربي 

الناتجة  املرورية  والحوادث  املرور  قوانني 

السيارات  سائقي  فيها  شارك   ، االهامل  عن 

صيانة  ورش  واصحاب  والكبرية  الصغرية 

السيارات.

واوضح مسؤول رشطة املرور الرائد/ نرأيو 

الرابع من  التي نظمت يف  الورشة  ظقاي يف 

فجائية  من  وبالرغم  أنه  بارنتو،  يف  مارس 

حوادث املرور ، فان توخي الحيطة واحرتام 

يف  دور  له  السيارات  وجودة  املرور  قوانني 

الحد من الحوادث املرورية.

مصاعب  وجود  مع  القيادة  ان  ووقال   

النظر  يف  مشاكل  مثل  للسائقني  صحية 

والسمع اوالقيادة تحت تأثري الكحول، وتدين 

من  الزائد  والشحن  السيارات  قيادة  قدرة 

االسباب املستفحلة لحوادث املرور.

مكافحة  مسؤول  اوضح  جانبه  من 

الحوادث املرورية السيد/ ياسني محمد  ان 

للحد  الرشطة  بها  تقوم  التي  املراقبة  اعامل 

وحده،  كافيا  ليس  املرورية  الحوادث  من 

ويجب عىل جميع الرشكاء وخاصة السائقني 

املساهمة فيه.

وأشار اىل وقوع 82 حادث مروري اسفر 

عن مرصع ستة اشخاص عىل مستوى االقليم 

الشهرين  يف  بجروح  شخصا   126 واصابة   ،

 1.3 من  باكرث  ممتلكات  وتدمري  املاضيني 

هياكل  صيانة  ورش  وحذر   ، نقفة  مليون 

دون  الصيانة  باعامل  القيام  من  السيارات 

ترصيح من الرشطة. 

النظام  مراقبة  مسؤول  اوضح  جانبه  من 

هبتوم  السيد/  الربي  النقل  سلطة  فرع  يف 

تسفاساليس عن تنظيم املحارضات التنويرية 

وانشطة املراقبة للحد من حوادث املرور.

الخطوات  التخاذ  الورشة  وطالبت 

التصحيحية ضد منتهيك قوانني املرور عامة.

الوطني  االتحاد  نظم  أخرى  جهة  ومن   

للمراة يف اقليم القاش بركة ورشة عمل من 

الثامن والعرشين من فرباير وحتى الثاين من 

مارس يف بارنتو حول العادات الضارة بصحة 

االمومة والطفولة.

فيها  شارك  التي  العمل  ورشة  وهدفت 

الوطني  االتحاد  وممثالت  ناشطون صحيون 

ترسيخ  باالقليم  مديريات  تسعة  يف  للمراة 

االرسة  صحة  وضامن  العادات  يف  التغيري 

واملراة.

وناقشت الورشة مكافحة االمراض املعدية 

واالدارة  واالرسة  والقانون  الضارة  والعادات 

والتنظيم.

وقالت مسؤولة االتحاد الوطني للمراة يف 

اقليم القاش بركة السيدة/ يحدقا يوهنس  يف 

املنفذة  االنشطة  ان   ، وجهتها  التي  الرسالة 

كان لها دور يف تحسني حياة املجتمع وضامن 

للدفع  الورشة  اهمية  مؤكدة  االرسة،  صحة 

بها قدما.

ورشة  مساهمة  يف  ثقتها  عن  واعربت 

منذ  املتجزرة  الضارة  العادات  الزالة  العمل 

فرتة طويلة يف االقليم وتسببها بارضار نفسية 

وجسدية يف املراة.

الورشة  يف  املشاركات  ذكرت  جهتهن  من 

بالعمل  للدفع  تساعد  مخرجاتها  بان 

التقليدي الذي كان وتحسينه بوسيلة علمية.
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بوركينا فاسو تفرض حظر جتول يف عدد من 
مناطق البالد احلدودية ملكافحة اإلرهاب

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن السلطات 

يف  تجول  حظر  فرضت  فاسو  بوركينا  يف 

املناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع مايل 

محاربة  يف  املساعدة  أجل  من  وتوغو  وغانا 

“املتطرفني”.

العام إلدارة  السكرتري  الوكالة عن  ونقلت 

إطار  “يف  قوله:  البالد  يف  الشاملية  املنطقة 

مكافحة اإلرهاب يتم فرض حظر تجول من 

 05:00 الساعة  حتى  مساء   22:00 الساعة 

صباحا يف أرايض املنطقة كلها يف الفرتة ما بني 

وحتى  الجاري  مارس   3

مارس   31 الجمعة  يوم 

الجاري”.

تم  أنه  وأضافت 

فرض حظر التجول أيضا 

املنطقة  من  أجزاء  يف 

من  الوسطى  الرشقية 

البالد.

بوركينا  وتحاول 

فاسو الواقعة يف منطقة الساحل صد هجوم 

عام  منذ  املستمر  الراديكاليني  “املتطرفني” 

.2015

اختطاف موظفني اثنني من اللجنة 
الدولية للصليب األمحر يف مالي

اللجنة  أعلنت 

للصليب  الدولية 

السبت،  يوم  األحمر، 

اثنني  اختطاف  عن 

مايل،  يف  موظفيها  من 

حيادية  إىل  مشرية 

املنظمة  واستقالل 

وعملها يف البالد.

مكتب  ونرش 

يف  حسابه  عىل  مايل  يف  األحمر  الصليب 

زمالئنا  من  اثنني  اختطاف  نؤكد   “ “تويرت”: 

أن  مضيفاً  وكيدال”،  غاو  بني  الصباح  هذا 

وهي  عاماً   32 منذ  مايل  يف  تعمل  اللجنة 

“منظمة محايدة ومستقلة وغري منحازة”.

املتحدة  األمم  حذرت  سابق،  وقت  ويف 

عىل  الهجامت  زيادة  من  إغاثية  ومنظامت 

موظفي اإلغاثة يف كثري من الدول من ضمنها 

مايل.

الدولية  اللجنة  أدانت   ،2022 يونيو  ويف 

العاملني  من  اثنني  مقتل  األحمر  للصليب 

لديها يف مايل.

من  موظف  هام  املخطوفني  إن  وقالت، 

الصليب األحمر الهولندي وآخر من الصليب 

األحمر املايل، كانا عائدين من بلدة كايس يف 

إلطالق  سيارتهام  تعرضت  عندما  مايل  غريب 

نار من أشخاص مجهولني.

“سانا”: األمريكيون ينقلون النفط 
السوري إىل قواعدهم يف العراق

أفادت وكالة “سانا” السورية بأن القوات 

من  جديدة  دفعة  بإخراج  قامت  األمريكية 

النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، 

ونقلتها إىل قواعدها يف األرايض العراقية.

رتال  أن  للوكالة،  محلية  مصادر  وذكرت 

يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج 

اتجهت من األرايض  بالنفط املرسوق  معبأة 

املحمودية  معرب  عرب  العراق،  إىل  السورية 

بريف اليعربية.

يف  املصادر  وأفادت 

بخروج  ذاته  السياق 

دفعات  عىل  آلية   34

بينها شاحنات وصهاريج 

النفط  مبادة  محملة 

أيضا،  املرسوق  السوري 

بريف  الوليد  معرب  عرب 

اليعربية.

السابع  يف  األمريكية  القوات  وقامت 

والعرشين من فرباير املايض بإخراج كمية من 

النفط من حقول الجزيرة واملنطقة الرشقية 

إىل  بواسطة 34 صهريجا  ونقلتها  البالد،  من 

قواعدها يف العراق، عرب معرب املحمودية )غري 

الرشعي( أقىص الريف الرشقي للحسكة عىل 

الحدود العراقية.

ماكرون جيري حمادثات مع رئيس مجهورية إفريقيا الوسطى

أجرى الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 

ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوسنت 

أرشانج تواديرا، محادثات عىل هامش قمة 

حامية الغابات املدارية يف الغابون.

أن:  الفرنسية  األنباء  وكالة  وذكرت 

أجرى  “ماكرون 

محادثات مع نظريه يف 

عىل  الوسطى  إفريقيا 

هامش القمة املنعقدة 

يف الغابون”.

يف  باريس  وقررت 

تعليق   2021 عام 

العسكري  التعاون 

عاصمة  بانغي  مع 

اعتربت  ألنها  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية 

أنها تشارك يف حملة مناهضة للفرنسيني.

ويقوم ماكرون بزيارة إفريقيا تستغرق 

وأنغوال  الغابون  زار  وقد  أيام،  خمسة 

الكونغو  جمهورية  إىل  سيتوجه  ثم 

الدميقراطية.

مئات  تجمهر  إعالم،  وسائل  وبحسب 

جمهورية  عاصمة  يف  الجمعة،  األشخاص، 

احتجاجا  بانغي،  مدينة  الوسطى،  إفريقيا 

الشؤون  التدخل يف  الغرب  عىل محاوالت 

التعاون  بوقف  واملطالبة  للبالد  الداخلية 

معها.

وخرجت تظاهرة يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، يف وقت سابق، احتجاجا عىل 

البالد واحتشد  زيارة ماكرون املتوقعة اىل 

أمام  كينشاسا  العاصمة  يف  املتظاهرون 

السفارة الفرنسية.

الكويت وإيران تبحثان تطوير العالقات بني البلدين
بني  العالقات  استقرار  عىل  مؤرش  يف 

الخارجية  وزير  نائب  التقى  البلدين، 

الكويتي منصور العتيبي، سفري إيران لدى 

الكويت محمد إيراين، وبحثا سبل تطوير 

العالقات بني البلدين عىل جميع الصعد.

ووفق ما أوردت وكالة األنباء الكويتية، 

األحد  امس  اول  اللقاء  خالل  جرى  فقد 

التعاون  عالقات  أوجه  من  عدد  “بحث 

تطويرها  وسبل  الصديقني  البلدين  بني 

عىل كافة املجاالت”. 

وقالت وسائل إعالم خليجية إن اللقاء 

وقت  يف  يأيت 

العالقات  تشهد 

الجانبني  بني 

إيجابيا  تطورا 

دام  توتر  بعد 

سنوات.

نت  كا و

أعادت  الكويت 

إيران  إىل  سفريها 

أغسطس  يف 

سحبه  من  تقريبا  سنوات   7 بعد  املايض 

طهران  بني  دبلوماسية  أزمة  خلفية  عىل 

ودول الخليج يف مطلع 2016.

السيسي يستقبل  رئيس الوزراء العراقي يف القاهرة

الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  استقبل 

الوزراء  رئيس  األحد،  امس  اول  السييس، 

العراقي محمد شياع السوداين.

الرسمي  املتحدث  فهمي،  أحمد  ورصح 

اللقاء  أكد خالل  السييس  بأن  الرئاسة  باسم 

عىل دعم مرص الثابت ألمن واستقرار العراق، 

واالعتزاز بالعالقات االسرتاتيجية بني البلدين، 

مشريا إىل الثوابت الراسخة للسياسة املرصية 

مبساندة  يتعلق  فيام 

الدعم  وتقديم  العراق 

العراقي  للشعب  الكامل 

األصعدة،  مختلف  عىل 

مبكافحة  يتعلق  ما  السيام 

األمن  وترسيخ  اإلرهاب 

واالستقرار.

الرئيس  أعرب  كام 

حرص  عن  املرصي 

التعاون  أطر  وتنويع  تفعيل  عىل  بالده 

السياسية  املجاالت  شتى  يف  املشرتك  الثنايئ 

واإلرساع  والثقافية،  والتجارية  واالقتصادية 

البلدين،  بني  املشرتكة  املرشوعات  تنفيذ  يف 

العراقي ومبا يعزز  الشعب  وفقا الحتياجات 

األهداف  ويحقق  الجانبني  بني  التكامل 

مواصلة  إىل  باإلضافة  املشرتكة،  التنموية 

مع  الثاليث  التعاون  آلية  إطار  يف  العمل 

اململكة األردنية.

العراقي  الوزراء  رئيس  أشاد  جانبه،  من 

التي  والتاريخية  الوثيقة  األخوية  بالروابط 

تجمع بني البلدين، معربا عن تقديره للجهود 

املرصية الداعمة للعراق عىل كافة األصعدة.

أطر  تعزيز  عىل  العراق  حرص  وأكد 

واستطالع  مع مرص  الراسخة  الثنايئ  التعاون 

واالستفادة  أرحب  آفاق  إىل  دفعها  آليات 

الكفاءات املرصية يف مختلف املجاالت،  من 

خاصة يف ضوء الدور املرصي البارز يف تعزيز 

مواجهة  يف  املشرتك  العريب  العمل  آليات 

باملنطقة،  الراهنة  والتحديات  األزمات 

الحفاظ  يف  به  يحتذى  منوذجا  يعد  والذي 

التنموية  باألوضاع  والنهوض  االستقرار  عىل 

واالقتصادية واالجتامعية.
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فخامة الرئيس إسياس أفورقي لوسائل اإلعالم املحلية
أولويات براجمنا التنموية ترتكز على تنمية املياه والطاقة وخدمة 

الكهرباء والبنى التحتية واملواصالت واخلدمات اإلجتماعية!!!

 , مساءكم  طاب  األفاضل  مشاهدونا 

من   الثالث  الجزء  اليوم   لكم   سنقدم 

الرئيس  فخامة  مع  نجريه  الذي  اللقاء 

إسياس أفورقي  والذي  نخصصه  لألسئلة 

مجدداً  نشكرك   الرئيس  املحلية,فخامة 

األول  الجزئني  .يف  دعوتنا  تلبية   عىل   

األسئلة   حول  كانت  اللقاء  من  والثاين 

القضايا العاملية واإلقليمية  وقد أعطيتنا 

عميق  وتحليل  موسع  توضيح  فيها 

املحلية  األسئلة  بتجهيز  قمنا  ,واليوم 

,نشكرك مجدداً ونبدأ بالسؤال األول:

يف  أفورقي   إسياس  الرئيس  فخامة 

عام  اإلستقالل  بذكرى  البالد  إحتفال 

ال11  النقاط  ذكرت  قد  كنت  2019م 

التنمية   بخصوص  الطريق  لخارطة 

يخص  وهذا  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

والشواطئ  واملوانئ  الطرق  خطوط 

الصناعة  املواصالت, قطاعات  وخدمات 

التنفيذ  وفعالية  ونتائجها  والنظافة 

العديد  تنفيذ  من  وغريها.وبالرغم 

التحديات  مع  بالتزامن  األعامل  من 

املوجودة حينها   , النستطيع   أن نقول 

والتوسع   الجودة  بنفس   سارت  بأنها 

العامة   الخطة  من  كجزء   , املطلوب 

ماهو  التنفيذ    قيد  املوجودة  للتنمية 

له  تعطينا  الذي  التوجيهي   التوضيح 

بخصوص الربامج املوضوعة  يف األولوية 

للتنفيذ  خالل العام 2023م؟

وتشعبه  املوضوع  لكرب  نعم,نظراً 

أجزاء,وبشكل  شكل  يف  رؤيته  يتطلب 

عام إذا تحدثت عن نقطة واحدة  فهذا 

العناوين  كل  اىل  بالتطرق  لك  اليسمح 

الثالثة  برامج  عن  نتحدث  ان  ,نستطيع 

من  العديد  بإدخال  العامني   ,أو  أعوام 

التنمية  برامج  الن  ,ونظراً  العوامل 

بينها  املوجود  التداخل  فإن  متامسكة 

تتاح  ان  ميكن  ال  أحدها  فقد  فإذا  كبري 

الفرصة لآلخر أن يتقدم   لكرثة العوامل 

اإلعتبار  ذلك  يف  فيها,وبوضع  املوجودة 

هي   كأولويات  عنها  ماتتحدث  فأن 

أشياء  املفهومة,فهنالك  األولويات  

أساسية يجب أن يتم توفريها أوالً يف كل 

برنامج من برامج التنمية او يف كل قطاع 

أويف كل صناعة,و لفرض وجودها بنفسها 

االولوية,وبشكل  يف  تضعها  أن  الميكن 

املثال   سبيل  عىل  الحديث  ميكننا  عام 

بالقول,املاء أسايس  يف تنمية املياه,إدارة 

بتكنولوجيا حديثة  املياه  املياه,إستخدام 

البهائم   ولسقي  وللنظافة  للرشب 

وللزراعة وللصناعة وغريها لكونه يدخل 

يف كل شيئ وبالتايل اليوجد مربر لوضع 

برامج تنمية املياه  يف املؤخرة أو الرتتيب 

الثاين او الثالث   ,فمعظم الربامج كانت 

مبفرده  األمر  هذا  أخذنا  ,وإذا  به  تنفذ 

سار  هل   متسائلني  الحديث  ميكن 

برنامج تنمية املياه يف بالدنا كام نطمح 

إليه او كام خططنا له؟ ماهي التحديات 

موضوع   تواجههنا,فهذا  ظلت  التي 

موضوع  يأيت  بذاته,بعده  وقائم  لوحده 

متصل به  مبارشة وهو موضوع الطاقة 

وميكنك الحديث بشكل عام  عن خدمة 

العوامل  هذه  تتوفر  مل  الكهرباء,وإذا 

القطاعات  تتطور  أن  الميكن  األساسية 

ان  نقول  وبالتايل  األخرى،   أوالصناعات 

جانب  اىل  األولويات..ومايايت  هي  هذه 

ذلك هو البنية التحتية كالطرق ووسائل 

والجوية  والبحرية  الربية  املواصالت  

واملستلزمات املختلفة للخدمات األخرى 

التنموية  والربامج  البناء  كمستلزمات 

واسع  موضوع   التحتية  األخرى,فالبنية 

الطرق  اىل  باإلضافة  يشمل  حيث  جداً 

وغريها  والخطوط    الحديدية  السكك 

والصناعات  القطاعات  كل  تعني   التي 

االولويات,أذن   من  أيضاً  هي  وتصبح 

قد ظهرت  يف  بأنه  نقول  ان  النستطيع 

ترتيب أولوياتنا ,وتنسيق برامج قطاعاتنا 

املهم  والشيئ  جديدة  مهارات  املختلفة 

هو ماذا فعلنا وماذا أنجزنا وهل  سارت 

,ولكن  ؟  نريدها  املخططة  كام  الربامج 

هذا  حجم  نعرف  أن   يجب  البداية  يف 

أن  أردنا  إذا  املثال  سبيل  ,عىل  املجال 

نتحدث عن تنمية املياه فهو مجال  كبري 

,فمن   عايل  بصوت  عنه  النتحدث  ورمبا 

لدينا  املقدمة  املوضوعة يف  الربامج  أكرب 

هي  معالجة األودية.ماذا تعني معالجة 

األودية  عىل  التعرف  تعني  األودية؟ 

حسب  والصغرية   واملتوسطة  الكبرية 

معالجتها  ثم  ومن  الجغرافية  أوضاعها 

مياه  اإلعتبار  الوضع يف  كام يجب، مع  

البحر,  ومياه  الجوفية  واملياه  االمطار 

ومبا ان مياه االمطار هي األساس يف مياه 

االودية ينبغي تجميعها واإلستفاده منها 

عىل  وكذا  واسعة  وطنية  خطة  بإعداد 

مستوى االقاليم أي أقاليم االودية بحيث 

مع  خارطة  يف  ووضعها  تفصيلها  يتم 

االودية  هذه  طبيعة  اإلعتبار  يف  الوضع 

وتضاريس األرض.

التي  األودية  معالجة  برامج  ماهي 

الحواجز,  تشييد  هي   ؟  إدخالها  يتم 

الحفاير  االمر اليقترص فقط عىل تشييد 

تبدو  التي  بإستمرار,فالربامج  الكبرية 

لها  التشجري   وكذا  كالحواجز  صغرية 

تحمل  فعندما   , املعالجة  يف  كبري  دور 

شعار املحافظة عىل كل قطرة ماء تهطل  

يجب ان تقوم بتجميع املياه   وتوظفها 

والشيئ  املطلوبة  األغراض  تحقيق  يف 

األخر الذي يسري بجانب ذلك هو الرتبة 

إحداث  اجل    ,ومن  خصوبتها  ومدى 

تتواجد  التي  املناطق  يف  هيكيل  تغيري 

بها االودية هنالك برامج كبرية يجب ان 

تنجز كتشييد الحفاير الصغرية املتوسطة 

والكبرية,ولكن مايجب ان ندركه هو ان 

ذلك,يجب  عىل  التقترص  التنمية  برامج 

ان تكون املعالجة لألودية كاملة .

أخر  إثر  عاماً  تنفذ  التي  فالربامج 

وتشييدالحواجز  التشجري  يف  واملتمثلة 

وغريها تتجمع  لتؤدي اىل زيادة نوعية  

وكمية املياه املجمعة,هذه املياه  يجب 

ان تفكر يف كيفية إستخدامها  عىل أرض 

وسقي  وللنظافة  للرشب  أي  الواقع  

والصناعة,فموضوع  والزراعة  البهائم 

وواسع  كبري  موضوع  ذاته  حد  يف  املياه 

جداً,وبعد ذلك تستطيع ان تقيم الربامج 

مجال  ,فهو  آخر  إثر  عاماً  نفذت   التي 

جدا,وحسب  وواسع  بالسهل  ليس 

املطلوب  من    20% ينجز  مل  مالحظايت 

مل  الكثريين  رمبا   املثال  سبيل  ،عىل 

يف  حاجز  تشييد  تم  ,فقد  يالحظوها 

حفري  املنطقة    تلك  يف   وشيد  كركبت 

ولكن  مكعب  مرت  مليون   300 بسعة 

هذا يف حد ذاته هل هو  الهدف النهايئ 

ان   مياه,بيد  تخزين  تم  انه  لنا؟صحيح 

القاش   نهر   هام  كبريين  نهرين  هنالك 

كام  منهام  نستفد  مل  عنسبا  نهر  و 

ينبغي,وكذا نهر سيتيت ,لكنه بعيد نوعاً 

ما ويشمل مجاالت اخرى.,هل نستطيع 

يف  الكبرية  االودية  هذه  يف  نتحكم  أن 

حد ذاتها,وهل تحكمنا فيها بالفعل,هل 

باألمكنة   املياه   نتحكم يف   أن  إستطعنا 

والحواجز  والتضاريس املناسبة,يجب ان 

ننظر لالمور من هذا املنظور,فمن خالل 

وضع هذه االودية الثالث يف اإلعتبار فإننا 

إستطعنا ان نحجز مياه وادي واحد فقط 

لتخزين املياه,وفوق  منها وإنشأنا حفرياً 

فيم  قائلني  تساءلنا  فإذا  وذاك  هذا 

تخزينه  من  متكنا  الذي  املاء  وظفنا  

والبالغ حجمه أكرث من 300 مليون مرت 

مكعب  وهل إستفدنا منه,ففي الحقيقة 

وبإمكان  إنجازه  تم  مام  الكثري  اليوجد 

برامج  فإن  عام  وبشكل  عنه,  التحدث 

او  العامني  أساسية,ففي  املياه  تنمية 

الثالثة اعوام املاضية عىل وجه الخصوص   

أسمرا  يف  املياه  خدمة  اىل  ننظر  دعونا 

كركبت  يف  الحال  هو  كام  ليست  ,فهي 

هل  الزراعية,ولكن  التنمية  وبرامج  

املواطنني,  الخدمة  طلبات  تغطي هذه 

هل  باملياه  تزود  التي  الحفائر  هي  أين 

هي حفري  توكر أم ماي نفحي  وماهي 

خدمة  تتوفر  ان  ,يجب  مساهامتهام 

متدنت,وان  التي  املناطق  لهذه  املياه 

املياه  تتوفر  ان  مضمونة,يجب  تكون 

املدن  من  وغريها  ومصوع  كرن  يف 

يتجهيزها  يتم  التي  املرافق  الكبرية,وان 

يف هذه املدن يجب ان توفر لها املياه بال 

حرج وبصورة مضمونة للنظافة وللرشب 

وغريها من الخدمات الصناعية واملدنية 

املختلفة,وبهذه الرؤية  سوف لن يكون 

كيفية  حول  النهاية  يف  جدال  هنالك  

ستتجه  وإين  املياه  تنمية  برامج  سري 

وكفوءة؟  كافية  مياه  توجد  هل  ولكن 

,أي مياه الرشب,ليس فقط للمدن وإمنا 

مياه  القرى  يف  يقطنون  ملن  يوجد  هل 

هذا  سيأيت  أين  أيضاً؟من  نقية  رشب 

اإلتجاه  يف  نوجد  سيوزع؟  وكيف  املاء  

والتوجد  أولوياتنا  نجهل  ومل  الصحيح 

التي  باملوارد  النهوض  يف  مشكلة  لدينا 

التنموية,وألن   برامجنا  وتنفيذ  منتلكها 

ان  نستطيع  جداً  واسعة  الربامج  هذه 

منيز من عام آلخر مانفذ منها,فإذا اخذنا 

مايدعونا  اليوجد  لوحده  املجال  هذا 

عقولنا  من  ,فلنخرج  والرتاخي  النوم  اىل 

من  الكثري  وانجزنا  عملنا  أننا   مقولة 

ماكنا  أنجزنا  اننا  قيل  لو  الربامج,وحتى 

النفس  يف  الرىض  اليبعث  نريده,فهذا 

نعد  أن  يجب  يرضينا  ما  ننجز  وحتى 

برامج تنموية أكرث رسعة وكفاءة ومتيزاً.

اجلزء اخلامس

أسياس  الرئيس  فخامة  اجرى 

افورقي الجزء الثالث من اللقاء مع 

السبت  املحلية يوم  وسائل اإلعالم 

الجاري  مارس  من  للرابع  املوافق 

التنموية  الربامج  عن  فيها  تحدث 

الخطط  ووضع  املياه  حفظ  من  

تحقيق  يف  تساعد  التى  والربامج 

ادخال  جانب  ،اىل  الغاية  هذه 

الزراعة املروية الحديثة التى تعترب 

للمياه،وعن  واستخداماً  كلفة  أقل 

وغريها  والتعدين  االزرق  االقتصاد 

من املواضيع. 

فإىل ماجاء يف املقابلة.
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املياه  تنمية  برامج  واألن 

واسعة جداً كمجال وحتى 

وكذا  مواطن  كل  يجد 

الضواحي  حسب  الربامج 

والقرى خدمات املياه كام 

نخطو   ان  يجب  ينبغي 

خطوات اكرث، وهنا ميكن 

بإستصحاب  نتحدث  ان 

الربامج الزراعية,فقد قمنا 

هل  ولكن  املياه  بتخزين 

بفعالية  منها  نستفيد 

أنتجنا؟فاملحك  ؟ماذا  

 300 تجميع  يف  ليس 

من  مكعب  مرت  مليون 

فيام  هو  وإمنا  املياه 

خالل  إنتاجه  نستطيع 

املحاصيل  عام,مانوعية 

زراعتها  نستطيع  التي 

وذاك  هذا  ؟وفوق 

فقط   النفكر  ان  يجب 

الخام  املنتجات  يف 

تسري  ان  يجب  وامنا 

مع  جنب  اىل  جنباً  التصنيعية  برامجنا 

ذلك,والتعرف عىل  الصورة التي يعطيها 

هذا النهج؟ ألنه إذا اردت ان تستخدم 

اعىل  اىل  تستخدمه  ان  فيجب  املاء 

املستويات.واآلن ملاذا أوردت ذلك؟ألنه 

لتنفيذ  فيه  نسعى  الذي  الوقت  يف 

والقيام  اولوياتنا  برتتيب  التنمية  برامج 

بالنهوض املطلوب مبواردنا نستطيع ان 

مل  اننا  بالقول  األقل   عىل  أداءنا  نقيم 

لذا يجب ان ننفذ برامجنا   نخطو كثرياً 

بوترية  قوية  وبرسعة فائقة.

وحتى  2023م  العام  منذ   وبداية 

العامني او الثالثة  أعوام املقبلة  كيف 

مل  نخطو؟فالسؤال  أن  علينا  يجب 

الربامج  تحقيق  هذه   مدى  عن  يكن 

والنها  الربامج  ,فهذه  ال  أم   أهدافها 

بها  ننتقل  ان  فيجب  مقنعة  تكن  مل 

وحتى  مقنعة,  تكون  بحيث  االمام  اىل 

يعرف الناس عن مجاالت هذا املوضوع 

بالتفصيل يجب رشحها من وقت آلخر 

مسؤوليته. شخص  كل  يتحمل   بحيث 

التنموية  برامجنا  اولويات  عام  بشكل 

ترتكز عىل تنمية املياه والطاقة وخدمة 

واملواصالت  التحتية  والبنية  الكهرباء 

ميكن  كام  اإلجتامعية  والخدمات 

يف  اولويات  من   تجميعه  ماتم  رؤية 

أن  ويجب  كأولويات,  القطاعات  كل 

االولويات  هذه  بني  التداخل  يرشح 

والتأثريالذي يحدثه كل واحد منهم عىل 

التنفيذ والفاعلية  بعمق من  اآلخر يف 

خالل تخصيص زمن  وايف لذلك لكونه 

موضوعاً طوياًل.

املياه  موضوع  توضيح  اجل  من 

املناخي  التغري  اطار  ويف  اكرب،  بشكل 

مبحاولة  الحكومة  قامت  وتحدياته، 

املياه  من  ممكن  قدر  اكرب  لتجميع 

ووضعت ألجل ذلك العديد من الربامج 

هذا  يف  تساعد  التى  التحتية  والبنى 

كركبت،  سدود  هناك  وكمثال  الشأن، 

قحتيالي، مسالم ، لوقو، قرست،وسدى 

لها  مجتمعة  وكلها   . بادميت   ، فانكو 

مليون   532 اىل  تصل  إستيعاب  قدرة 

مرت مكعب من املياه ، فام هي الربامج 

املروية  الزراعة  لتطوير  وضعت  التى 

هذا  يف  ملموسة  برامج  هناك  وهل  ؟ 

الصدد؟

ذكرتها  التى  السابقة  النقطة   -

يف  العربة  فليس   ، اإلطار  هذا  يف  تأيت 

االستفادة منه  بل يف  املياه فقط  جمع 

الـ 532  ، فليس املهم  االستفادة املثىل 

تكون  قد  والتى  مكعب،  مرت  مليون 

اكرث من ذلك ، لكن االهم هو ماحجم 

االستفادة من كل مرت مكعب من املياه 

؟ وهذا يأخذنا اىل استخدام املياه. اوالً 

يف  التقليدي  االسلوب  اخراج  يجب 

الزراعة من أذهان الناس ، فالخرضوات 

وغريها التى تزرع يف عدة اماكن بالطرق 

التقليدية سواء من اآلبار والسدود علينا 

اوال ان نزيل هذا االسلوب التقليدي يف 

الزراعة، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون 

الزراعة  نظام  وهو  له،  البديل  لديك 

يجب  االخري  وهذا   ، الحديثة  املروية 

ان نقوم بتحقيقه بطريقة فعالة وبأقل 

تكلفة . وقد حاولنا ادخال نظام توزيع 

للمياه وهو نظام الغبار عليه، ويف هذا 

فكيف  السدود،  يف  مياه  لدينا  النظام 

ستوصله اىل املناطق الزراعية من اجل 

الحديثة ؟  فهل  املروية  الزراعة  تنفيذ 

ان  والجرنيرتات؟  املوتورات  سنستخدم 

ذلك سيزيد من التكلفة والجدوى منه 

التضاريس  باستخدام   نقوم  ولذلك   .

املرتفعة  الجبال  و  لالرايض  املختلفة 

اماكن  يتم وضع  املناطق  تلك  ففي    ،

لجمع املياه ويتم إيصال املياه املتجمعة 

اىل السد، ومنها يتم إستخدام الجاذبية 

االرضية يف الري، مع وضع فواصل، ففي 

  ،)Bar رشيط)   هناك   أمتار   10 كل 

يف  ارشطة  عرشة  لدينا  ان  يعنى  وهذا 

املنطقة  مساحة  وضع  مع   ، مرت   100

يف  واملناخ  البذور  وكمية  الزراعية  

االعتبار ، وبهذه الطريقة تكون التكلفة 

اقل والفائدة اكرب ومضمونة. وبحسب 

بني  الفرق  معدل  فان  املختصني  لغة 

الزراعة  وطريقة  التقليدية  الطريقة 

(، وهذا   10  -  1 الحديثة هو)  املروية 

يعنى ان كمية املاء الذي تستخدمه يف 

الزراعة الحديثة اقل بعرشة مرات عن 

التقليدية،  الزراعة  يف  تستخدمه  الذي 

االستخدام  حجم  تضاعف  وبالتايل 

للمياه بعرشة مرات.

من  العديد  هناك  ذلك  اطار  ويف 

مثال   ، خضمه  يف  تدخل  التى  العوامل 

الحديثة؟  املروية  الزراعة  مامعنى 

التى  التكنولوجيا  من  الكثري  هناك 

ان  عليك   ، الصناعة  هذه  يف  تدخل 

الحارة  للمناطق  منها  مايناسبك  تختار 

وغريها  املياه،  تبخرت  اذ  او  الباردة  او 

تكون  ان  يجب  املناخية   العوامل  من 

متوافقة  تستخدمها  التى  التكنولوجيا 

مع هذه العوامل املناخية ، ليس فقط 

الرتبة  يف  ايضا  بل  املياه،   استخدام  يف 

ويف استخدام الفرص التى لديك.  فعند 

نجنى  فاننا  املطرية  الزراعة  إستخدام 

املحصول مرة واحدة فقط يف العام، اما 

الحديثة  املروية  الزراعة  استخدمنا  اذا 

املحاصيل  لجنى  فرصة  يعطينا  فهذا 

مرتني اىل ثالث مرات، ويف بعض املناطق 

الفوائد  ان  مبعنى  مرات،  اربع  اىل 

تتضاعف ، وبالتايل  ومن اجل الوصول 

تكون  ان  يجب  املستوى  هذا  اىل 

تساعد  تختارها  التى  التكنولوجيا 

وهناك   . الربامج  هذه  تحقيق  يف 

الكثري من املواضيع يف هذا  تداخل 

االمر، فليس املهم فقط جمع املياه 

بل االستفادة منه والوصول اىل انتاج 

باعىل مستوى.  وهنا يكون اختيار 

هذه  لتحقيق  املناسبة  التكنولوجيا 

الغاية عاماًل حاساًم.

السدود  يف  للمياه  وبالنسبة 

نصبو،  كام  عليها  نسيطر  مل  مازلنا 

التى  الجوفية  واملياه  االنهار  منها 

بالشكل  استخدامها  نستطع  مل 

تهيئة  علينا  ذلك  ولتحقيق  االمثل، 

االرضية املناسبة، مثل بناء الحواجز 

ايضا  االمر  استدعى  وإن  والسدود، 

عىل  الحصول  اجل  من  اآلبار  حفر 

مانستطيع  ولذلك  الجوفية،  املياه 

جمعه من املياه سنوياً عىل مستوى 

او  الكبرية  السدود  يف  سواء  الوطن 

املياه  ومساقط  والحواجز  الصغرية 

الربامج  فامهي  يزيد،   ان  يجب 

املوضوعة لزيادة هذه املياه؟ ميكن 

او بالكمية.  التحدث عن ذلك جغرافياً 

تعطى  هل   ، االستخدام  جانب  اىل 

الربامج و التكنولوجيا التى يتم إدخالها 

املياه  من  القصوى  لالستفادة  الفرصة 

البذورإذ  نوع  جانب  اىل  املجمعة؟ 

علينا ان نختار البذور مع املناخ املالئم 

انتاج  اعىل  عىل  للحصول  وزراعتها  لها 

ممكن.

وعلينا ايضا ان نضع يف االعتبار الرثوة 

الحيوانية يف البالد، مثل االبقار ،االغنام 

مرتبطة  النها  وغريها  والجامل  ،املاعز 

عن  فضال  ذكرها،  السابق  بالعوامل 

منتجات االلبان واللحوم ، كلها مجتمعة 

ترتكز عىل توفر املياه اىل جانب توفري 

لها،  الرشب  ومياه  الحيوانات   علف 

السدود  يف  االسامك  زراعة  وكذلك 

السابق ذكرها، والجل الوصول اىل هذه 

الغايات يجب ان يتم وضع ادارة كفوءة 

للمياه للحصول عىل االستفادة القصوى 

منه، وللتعرف بشكل دقيق عىل كمية 

املياه املجمعة وطرق ترصيفها، وزيادة 

نسبتها سنوياً.

هي  يل  بالنسبة  الحالية  املرحلة   

من  استفدنا كثرياً  لقد  انتقالية،  مرحلة 

عميل  بشكل  وقّيمنا  السابقة،  تجاربنا 

بعض انواع التكنولوجيا  التى ادخلناها 

للسنوات  افضل  فرصاً  منحنا  وهذا   ،

القادمة ليس فقط يف جلب التكنولوجيا 

لدينا  يكون  ان  يف  بل  الخارج  من 

بنا يف  الخاص  والتطوير  لالبتكار  فرصة 

البالد، مبايتاميش مع وضعنا . كل هذه 

لعنوان  اكرب  توسعاً  اعطت  العوامل 

املياه . ولعمل ذلك يأيت موضوع الطاقة 

مبعزل  تعمل  ان  الميكنها  فالزراعة   ،

انتاجه  الطاقة وهذا االخري الميكن  عن 

بتوفري الوقود واملولدات، بل بإستخدام 

يف  املتجددة  والطاقة  واملياه   البحار 

انتاجه، وبالتايل تقليل النفقات وزيادة 

االنتاجية. وهذا باملجمل يجب ان يتم 

بشكل  وتطوره  منوه  ومتابعة  قياسه 

منظم.

 فيام يخص موضوع السدود واآلبار 

اننا  القول  الميكننا  املياه  واستخدام 

يف  لنا  املناسبة  التكنولوجيا  اخرتنا 

مختلفة   انواع  فهناك   ، الحايل  الوقت 

الزراعة  يف  تستخدم  التكنولوجيا   من 

  )drip  ( املروية الحديثة مثل التقطري

والتنقيط اي )نظام القطرات (، علينا ان 

نتمكن من معرفتهم بشكل دقيق حتى 

منهم  واالستفادة  استخدامهم  نستطيع 

لدينا   التى  املياه  اما كمية  اكرب.  بشكل 

يف السدود فهي ليست بالكمية الكبرية 

التى ميكن أن نتحدث عنها، ويستحسن 

ان النذكرها الن الكمية ليست كبرية ، 

لكن املهم  طريقة استخدامها وضامن 

يجب  ذلك  جانب  واىل  سنوياً.  زيادتها 

التأكيد عىل توفر القوى البرشية الالزمة 

العنارص  فكل   ، الربامج  هذه  لتنفيذ 

وحواجز  سدود  من  ذكرها  السابق 

وغريها  والربامج  والتكنولوجيا  وأنهار، 

الميكن ان تفيد دون وجود قوى برشية 

االخري  املستخدم  النه   ، تستخدمها 

االمر.  يف  الحاسم  العنرص  وهو   ، لها 

يف  كبريا  دورا  تلعب  االدارات  ان  كام 

تنفيذ برامج معالجة مياه السدود ، اذ 

الرضورية  املعدات  جميع  توفري  يجب 

واآلليات  واملعاول  الحفارات  مثل 

التى تساعد يف  البرشية  القدرات  وكذا 

ادارة  اىل وجود  يحتاج  ،وهذا  تنفيذها 

تستطيع  العنارصحتى  لهذه  متكاملة 

التى وضعت الجله.  الهدف  تحقق  ان 

اذن ليس فقط توفري الرثوات الطبيعية 

التى  البرشية  القوى  توفري  ايضا  بل 

الدورات  وتوفري  وتأطريه  ستستخدمه 

املناسبة  املالمئة والتكنولوجيا  التأهيلية 

الحيوانية   االمراض  عىل  للتعرف 

هذه  كل  وغريها.  الزراعية  واآلفات 

ولذلك  بينها  فيام  تتضافر  العوامل 

والرثوة  املياه   عن  الحديث  الميكن 

القوى  عن  مبعزل  والتنمية  الحيوانية 

البرشية . ولذلك القوى البرشية عنرص 

حاسم يف انجاح الربامج السابق ذكرها. 

عن  التحدث  الميكننا  اننا  يعنى  وهذا 

نتحدث  ان  ميكننا  رمبا   ، فقط  املياه 

الطاقة  والكهرباء بشكل منفصل،  عن 

لكن املياه التى جمعناها ليست كثرية 

املثال هناك سدى قاشم  ، فعيل سبيل 

وعنسبا اللذان مل نلمسهام حتى االن ، 

اين نضع الحواجز فيها وكيف نستفيد 

العنارص قيد  العديد من  منهام؟ هناك 

نركن  ان  علينا  اليجب  ولذلك  العمل 

للسدود التى بنيت فقط حتى االن.

علينا وضع برامج تساعد يف اإلستفادة القصوى 
من كل قطرة ماء إلجناح الربامج التنموية !!!



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 6 الثالثاء  07 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )108( 	

االبتكار والتكنولوجيا من أجل املساواة بني اجلنسني

األربعاء  غداً  الدويل  املجتمع  سيحتفل 

العاملي  باليوم    , الثامن من مارس 2023 

“اإلبتكار  الدويل  الشعار  تحت  للمرأة 

بني   املساواة  أجل  من  والتكنولوجيا 

هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الجنسني”. 

إىل  املرأة  قوة  لتحويل  فرصة  هو  اليوم 

املجاالت,  كافة  يف  املرأة  ولتمكني  فعل, 

وتفجري  أوالحرض  الريف  يف  أكان  سواء 

طاقاتها الكامنة. باإلضافة للتأمل يف التقدم 

الجهود  وترسيع  للتغيري  والدعوة  املحرز 

وما  النساء  عوام  تبذلها  التي  الشجاعة 

استثنائية يف صنع  أدوار  يضطلعن به من 

يتم  كام   . ومجتمعاتهن  بلدانهن  تاريخ 

عىل  الضوء  تسليط  اإلحتفال  هذا  عرب 

األهداف العاملية املضمنة يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 , وبناء زخم لتنفيذ 

بني  باملساواة  والخاص  الخامس  الهدف 

الخاص  الرابع  الهدف  وكذلك  الجنسني 

والشامل  واملنصف  الجيد  التعليم  بضامن 

املوضوع  وسريكز   . فعاالً  تنفيذاً  للجميع  

تحت  الجديدة  االلتزامات  عىل  كذلك 

املتحدة  األمم  هيئة  مبادرة  القامئة ضمن 

للمرأة يف ما يتصل باملساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان للمرأة .  

وحتاًم ال طعم للحياة دون تواجد املرأة 

مع الرجل فيها , خاصة وأنها تشكل نصف 

حيث   , فيه  تعيش  الذي  املجتمع  أفراد 

األم والبنت واألخت والخالة والعمة  هي 

القرابة.  صلة  أشكال  من  وغريها  والجدة 

لذا كان والبد من إعطاءها مكانها ودورها 

ويشري   . البرشي  املجتمع  يف  الحقيقي 

العديد من الخرباء إىل “ أن املرأة العظيمة 

ان  تستطيع  حجمها  صغر  من  وبالرغم 

الرغم  وعىل   , وحنانها  بعطفها  تحتضنك 

من صغر قلبها إال أنها قادرة ان تحتوي كل 

ما بك من هموم , حيث ميكنها أن توايس 

اذا  وتقويتك  وأملها,  حزنها  عز  يف  أحزانك 

وضعفها  هشاشتها  عز  يف  ضعيف  كنت 

عز  يف  لها  حاجتك  عند  بجانبك  وتكون   ,

عند  تحتويك  وأن  بجانبها,  ألحد  حاجتها 

ملا  رغبتها  عز  يف  يحتضنك  ملن  حاجتك 

يحتويها , فهي مبثابة نكهة طيبة تخرج لنا 

من أعامق هذا الكون الواسع , ال مثيل لها 

األم  وال بديل لنا عنها “ , وكام قيل أيضاً 

مدرسة اذا اعددتها , اعددت شعباً طيب 

األعراق .

صفحة  يف  القارئ  عزيزي  وبالتحليق 

اإلرترية  املرأة  فضاءات  يف  عالياً   , اليوم 

البالد  يف  املستدامة  التنمية  يف  ودورها 

التي  السياسات  نحو  قلياًل  واإلنعطاف   ,

املرأة  قضايا  تجاه  ارتريا  دولة  تنتهجها 

ومرتكزاتها فيام يتعلق بقضايا “ الجيندر” 

, ال بأس من التوضيح بأن املجتمع الدويل 

عرب خطط  املرأة  ُيَرِكُز عىل رضورة متكني 

وإعطاء   ,  2030 لعام  املستدامة  التنمية 

 , الجنسني  بني  املساواة  ملسألة  األولوية 

فيام اذا أريد لتلك الخطط أن تسفر عن 

والوضع   , املجتمعات  يف  حقيقٍي  تحوٍل 

أطلق  ما  متى  أنه,  حقيقة  اإلعتبار  بعني 

تأمني  بإمكاننا  فإنه  املرأة,  لقوة  العنان 

إن   , آنفاً  ذكرنا  وكام   . للجميع  املستقبل 

قضية املرأة هي يف الحقيقة قضية نصف 

املجتمع من الناحية الكمية حيث تتساوى 

نسبة الذكور إىل اإلناث يف كل املجتمعات 

تقريباً باإلضافة إىل أنها قضية املجتمع كله 

من الناحية الكيفية حيث تضيف مساهمة 

املرأة الفّعالة يف املجتمع مورداً برشياً هاماً 

ملواجهة تحديات التقدم والتطور والنمو . 

املرأة  لذا البد من  اإلميان برضورة متكني 

من اإلسهام يف حياة مجتمعها عطاًء وأخذاً 

وإنسانياً  اجتامعياً  دوراً  لها  بأن  واإلقتناع 

تؤديه وعلينا  أن  عليها  واقتصادياً  وتربوياً 

أن نخطط له جميعاً .

الجيندر”   “ قضية  نحو  عرجنا  ما  واذا 

يف بالدنا , فيمكننا القول بشكل عام , أن 

متعددة   استعامرية  بحقب  مرت  ارتريا 

متثل آخرها يف اإلستعامر اإلثيويب البغيض 

والذي نالت البالد استقاللها عنه يف العام 

1991 م بعد حرب رضوس إستمرت لثالثني 

عاماً . وأثناء سنوات التحرير بذلت حركات 

ومقدرة  قوية  جهوداً  الوطنية  التحرير 

ومشاركتها  دورها  وتعزيز  املرأة  لتمكني 

يف املجتمع وثورته ضد البغاة . كام ُسنَّْت 

ونفذت  القانونية  الفقرات  من  العديد 

العديد من الربامج املجتمعية الهادفة إىل 

تضييق الفجوة بني الريف والحرض وذلك 

العامة  الحياة  يف  املرأة  مشاركة  لدعم 

ومتكينها. ومن ذلك عىل سبيل املثال ميكننا 

مالحظة وصول رشيحة واسعة  من النساء 

حيازة  إىل  والفقراء  واألرامل  املطلقات 

األرض عرب منحهن حقوق امللكية وهو ما 

ن العديد من النساء من اإلعتامد عىل  مكَّ

التمويل  فرص  أن  يالحظ  أيضاً   . أنفسهن 

النساء  من  للعديد  متاحة  أصبحت 

وخاصة مسائل اإلئتامن وبرنامج القروض 

الصغرية واملتوسطة والتي تعترب أكرب داعم 

الريف  يف  وخاصة  املرأة  متكني  لجهود 

من  النصف  النساء  يشكل  حيث  اإلرتري 

. وكذلك نالحظ يف املدن وخاصة  عمالئه 

أصحاب  معظم  أن  األوسط  اإلقليم  يف 

الرخص التجارية هم من النساء . وكذلك 

تتمتع النساء يف ارتريا بكامل الحقوق يف 

وإدارة  التجارية  والصفقات  العقود  إبرام 

وعىل   . املؤسسات  وتشغيل  املمتلكات 

إال  املقدرة  اإلنجازات  تلك  كل  من  الرغم 

أن التحديات التي تجابه املرأة يف مجتمعنا 

محاور  يف  خاصة  كبرية  زالت  ما  املحيل 

تطبيقه  وكيفية  الجيندرية”   “ مفهوم 

خصوصيتها  للمرأة  يحفظ  الذي  بالشكل 

وماهي   , املجتمع  يف  ودورها  وكرامتها 

الرجل  بني  واملطلوبة  املقصودة  املساواة 

واملرأة وغري ذلك من املحاور املتعلقة بهذا 

والحتمي  الرضوري  من  والتي  املوضوع 

داخل  سواء  حولها  الوعي  مستوى  رفع 

الرسمية  املكونات  أو  املحلية  املجتمعات 

املناط بها تحقيق تلك املساوة.

وال بأس من أن نتجول معاً يف السطور 

الخامس من  الهدف  , بني ردهات  التالية 

 2030 لعام  املستدامة  التنمية  أهداف 

الجنسني  بني  املساواة  بتحقيق  واملتعلق 

واملتضمن  والفتيات,  النساء  كل  ومتكني 

لألجندة التالية :

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء   1-

ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان

العنف  أشكال  جميع  عىل  القضاء   2-

املجالني  يف  والفتيات  النساء  جميع  ضد 

العام والخاص, مبا يف ذلك االتجار بالبرش 

أنواع  من  ذلك  وغري  الجنيس  واالستغالل 

االستغالل

-3 القضاء عىل جميع املامرسات الضارة 

املبكر  والزواج  األطفال  زواج  قبيل  من 

والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث

-4 االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة 

األجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل 

التحتية  والبنى  العامة  الخدمات  توفري 

االجتامعية  الحامية  سياسات  ووضع 

األرسة  داخل  املسؤولية  تقاسم  وتعزيز 

ذلك  يكون  حسبام  والعائلة  املعيشية 

مناسباً عىل الصعيد الوطني

املرأة مشاركة كاملة  -5 كفالة مشاركة 

وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة 

الرجل عىل جميع  مع  املساواة  قدم  عىل 

مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية 

واالقتصادية والعامة

-6 ضامن حصول الجميع عىل خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية وعىل الحقوق 

وفقا  عليه  املتفق  النحو  عىل  اإلنجابية 

للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  لربنامج 

والوثائق  بيجني  عمل  ومنهاج  والتنمية 

الختامية ملؤمترات استعراضهام ويتم إنزال 

عرب  بها  املتعلقة  واألجندة  األهداف  تلك 

الوسائل التالية عىل سبيل املثال ال الحرص :

املرأة  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ- 

االقتصادية  املوارد  يف  متساوية  حقوقاً 

وكذلك إمكانية حصولها عىل حق امللكية 

والترّصف يف األرايض وغريها من املمتلكات 

واملوارد  واملرياث  املالية  الخدمات  وعىل 

الطبيعية وفًقا للقوانني الوطنية.

التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب- 

املعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة  التمكينية 

واالتصاالت من أجل تعزيز متكني املرأة.

ج- اعتامد سياسات سليمة وترشيعات 

السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ  قابلة 

القبيل  هذا  من  القامئة  والترشيعات 

للنهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني كل 

النساء والفتيات عىل جميع املستويات .

ان التطور والبناء الحضاري ألي مجتمع 

ثقافة  تطور  مبدى  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط   ,

ووعي املرأة ومساهمتها الفّعالة يف تكوينه 

مجتمعاً مدنياً قامئاً عىل املواطنة وحقوق 

واملبادئ  االجتامعية  والعدالة  االنسان 

بني  املساواة  مبدأ  يشكل  كام   . االنسانية 

الرجل و املرأة أحد املعايري الكربى وتأشرية 

لذا  والتمدن.  التحرض  عامل  إىل  الولوج 

دور  لتعزيز  مقدرة  جهوداً  البالد  بذلت 

وقد   . املجتمع  يف  ومتكينها  املرأة  ومكانة 

املثال  سبيل  عىل  الجهود  تلك  إنعكست 

للحركة  واإلسرتاتيجية  السياسية  الرؤية  يف 

القوانني  يف  تضمينها  تم  والتي   , الوطنية 

املدنية و الجزائية . ولكننا نالحظ أنه وعىل 

الرغم من أن للمرأة اإلرترية _وعىل قدم 

املساواة مع الرجل كافة الجقوق , إال أن 

أمكانية  للرجال  أن  إىل  يشري  الحال  واقع 

أفضل يف اإلستفادة من الفرص املتاحة يف 

كافة الحقول عىل الرغم من دخول املرأة 

علمية صحيحة  أسس  العمل وفق  معرتك 

كافة  عىل  تأثرياته  له  حتاًم  األمر  وهذا   .

واملستقبلية  منها  الحالية  التنموية  الصعد 

املرأة  حققتها  التي  اإلنجازات  هي  .فام 

التي  التحديات  طبيعة  وما  ؟  اإلرترية 

السبل ملواجهة  تواجهها ؟ وما هي أفضل 

تلك التحديات والتغلب عليها ؟ وغري ذلك 

محور  سيكون  الصلة  ذات  املسائل  من 

صفحتنا اليوم انشاءالله .

إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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ليفربول يكتسح مانشسرت يونايتد بسباعية وصالح يصبح اهلداف التارخيي للريدز
يف الجولة 26 من الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم

مذهال  هجوميا  عرضا  ليفربول  قدم 
يونايتد -7صفر يف  مانشسرت  وسحق غرميه 
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  من   26 الجولة 
املرصي محمد  النجم  ، وسجل  القدم  لكرة 
التاريخي  الهداف  ليصبح  هدفني  صالح 

لليفربول يف الربميريليغ.
الرابع  الهدفني  صالح  محمد  وأحرز 
والسادس، لريفع رصيده إىل 129 هدفا مع 
ليفربول يف الدوري املمتاز ويصبح الهداف 
التاريخي لناديه يف املسابقة، وبفارق هدف 

واحد عن رويب فاولر.
يف  مرتني  الشباك  جاكبو  كودي  وهز 
نونيز  داروين  وأضاف  و50،   43 الدقيقتني 
حني  يف  و75،   47 الدقيقتني  يف  هدفني 
و83،   66 الدقيقتني  يف  ثنائيته  أحرز صالح 
واختتم البديل روبرتو فريمينو األهداف قبل 

دقيقتني من نهاية الوقت األصيل.
وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 
وبفارق  الخامس،  املركز  إىل  وتقدم  مباراة 
3 نقاط عن توتنهام هوتسبري رابع الرتتيب 

 26 خاض  الذي 
مباراة، يف حني تجمد 
عند  يونايتد  رصيد 
املركز  يف  نقطة   49

الثالث.
أرسنال  ويتصدر 
 63 برصيد  الدوري 
مباراة،  نقطة من 26 
عن  نقاط   5 وبفارق 
مانشسرت سيتي حامل 
وصاحب  اللقب 

املركز الثاين.
)يب  لشبكة  ترصيحات  يف  صالح  وقال 
أن  أستطيع  “ال  التلفزيونية  سبورتس(  إن 
أصف ذلك فهذا يوم من أحسن أيام حيايت، 
إليه  أسعى  كنت  القيايس  الرقم  وحطمت 

من ساعة )وقت( حضوري للنادي”.
وخالل االستوديو التحلييل للمباراة بقناة 
املرصي  النجم  أعرب  سبورتس”،  إن  “يب 
السابق محمد أبو تريكة عن سعادته بتألق 

املباريات  يف  املميز  بحضوره  وأشاد  صالح 
الكربى سواء بصناعة األهداف أو تسجيلها، 
يف  املشككني  عىل  رد  أبلغ  تألقه  أن  مؤكدا 

مستوى صالح الذي يقدم الجديد دامئا.
سقوط يونايتد

وبعد أسبوع واحد من فوز يونايتد بلقبه 
حول  التكهنات  بدأت   ،2017 منذ  األول 
إمكانية املنافسة عىل اللقب، لكن ليفربول 
شباك  أمطر  بعدما  قياسيا  انتصارا  حقق 

منافسه بستة أهداف عقب االسرتاحة.
وبدا أن يونايتد كان الطرف االفضل قبل 
ألصحاب  األول  الهدف  جاكبو  يسدد  أن 
املرمى  عىل  لناديه  محاولة  أول  من  األرض 

يف الدقيقة 43.
ويف غضون خمس دقائق عقب االسرتاحة، 
رأس،  برضبة  -2صفر  النتيجة  نونيز  جعل 
قبل أن يشن صالح هجمة مرتدة ويتالعب 
مبنافسه ليساندرو مارتينيز وميرر إىل جاكبو 

ليضيف الهدف الثالث بتسديدة رائعة.
وصلت  يونايتد،  يف  دفاعي  ارتباك  وبعد 
وأطلق  املنطقة  إىل صالح عىل حافة  الكرة 
تسديدة هائلة بقدمه اليمنى داخل املرمى، 
ثم سجل نونيز هدفا برضبة رأس يف شباك 

ديفيد دي خيا بالدقيقة 75.
لهداف  القيايس  بالرقم  صالح  وانفرد 
مدى  من  بتسديدة  الدوري  يف  ليفربول 
باالنتصار،  احتفاال  قميصه  وخلع  قريب 
قبل أن يسجل فريمينو من مدى قريب يف 
أول مباراة بعد اإلعالن عن رحيله يف نهاية 

املوسم الجاري.
وكان ليفربول قد سحق يونايتد -4صفر 
إىل  بالنظر  لكن  املايض  أبريل  يف  أنفيلد  يف 
الحني،  ذلك  منذ  الفريقني  ومستوى  نتائج 

فإن هذا الفوز ميثل مفاجأة مدوية.
يونايتد  مدافع  نيفيل  جاري  ووصف 
سبورتس  سكاي  شبكة  ومحلل  السابق 

هزمية يونايتد “بالفضيحة”.
ليفربول  لفريق  سابق  فوز  أكرب  وكان 
أمام يونايتد عندما انترص 1-7 يف عام 1895 
عندما كان يلعب الناديان يف الدرجة الثانية.
يف  ليونايتد  فقط  الثانية  الخسارة  وهذه 

آخر 12 مباراة بالدوري اإلنجليزي.
يونايتد  مدرب  هاغ  تن  إريك  وقال 
ليس  هذا  نحن.  نكن  مل  الثاين  الشوط  “يف 

مستوانا. مل نلعب كفريق”.
نلتزم  “مل  الهولندي  املدرب  وأضاف 
بالخطة، ومل ننفذ عملنا. أنا محبط وغاضب 

مام حدث”.

تراجع آمال الريال يف الفوز بالليغا.. وبرشلونة يعزز صدارته
يف رصاع الفوز بلقب دوري الدرجة األوىل اإلسباين لكرة القدم

بتعادل  صعبا  أسبوعا  مدريد  ريال  أنهى 
محبط بدون أهداف مع مضيفه ريال بيتيس 
يف  فرصه  لتعزيز  الكثري  يفعل  ومل  األحد 
اللحاق بربشلونة يف رصاع الفوز بلقب دوري 

الدرجة األوىل اإلسباين لكرة القدم.
أمام  أرضه  عىل  -1صفر  الهزمية  وبعد 
امللك  كأس  نهايئ  قبل  ذهاب  يف  برشلونة 

مدريد  ريال  سيطر  املايض،  الخميس  يوم 
أهدر  لكنه  بيتيس  أمام مضيفه  املباراة  عىل 

العديد من الفرص.
برصيد  املسابقة  ترتيب  برشلونة  ويتصدر 
62 نقطة ويتقدم بفارق تسع نقاط عن ريال 
صاحب املركز الثاين الذي تعادل للمرة الثانية 

عىل التوايل يف الدوري.

 41 برصيد  الخامس  املركز  بيتيس  ويحتل 
نقطة ويتأخر بفارق ثالث نقاط عن املراكز 

املؤهلة لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
برشلونة يعود لسكة االنتصارات

سكة  إىل  العبني  بعرشة  برشلونة  عاد 
القدم  لكرة  اإلسباين  الدوري  يف  االنتصارات 
األحد  -1صفر  فالنسيا  ضيفه  عىل  بفوزه 

الرابعة  املرحلة  يف 
والعرشين.

الربازييل  وسجل 
رافينيا هدف النادي الكتالوين يف الدقيقة 15 
ورفع رصيده اىل 62 نقطة بفارق 10 مؤقتا 
عن ريال مدريد الذي يحل الحقا عىل ريال 

بيتيس الخامس.

األخري  الساعة  نصف  برشلونة  ولعب 
األوروغوياين  املدافع  طرد  إثر  العبني  بعرشة 
رونالد أراوخو لخطأ عىل املهاجم هوغو دورو 
هرنانديس  تشايف  املدرب  أن  علام  املنفرد، 

تابع املباراة من املدرجات بسبب اإليقاف.

مبابي األكثر تسجيال وأرجنتيين ميلك املعدل األعلى.. أفضل 10 هدافني يف تاريخ باريس سان جريمان

يف عمر 24 عاما فقط، انتزع كيليان مبايب، 
الهدافني  عرش  جريمان،  سان  باريس  نجم 
أزاح  بعدما  الفرنيس  للنادي  التاريخيني 

األوروغوياين إدينسون كافاين.
وسجل مبايب الهدف الرابع لسان جريمان 
عىل  جرت  التي  املباراة  يف  نانت  شباك  يف 
مارس  من  الرابع  يف  األمراء  حديقة  ملعب 
الدوري  من  الـ26  الجولة  ضمن   ،2023

الفرنيس، لريفع رصيده إىل 201 هدف.
ويف ظرف 5 سنوات فقط، أزاح مبايب من 
التاريخيني،  النادي  الكثري من هدايف  طريقه 
نتعرف عىل أصحاب املراكز العرشة األوىل يف 

السطور التالية:
10 – كارلوس بيانيك )70 هدفا(

األرجنتيني  املهاجم  أن  من  الرغم  عىل 
يوجد يف املركز العارش يف قامئة هدايف باريس 
سان جريمان التاريخيني، فإنه صاحب املعدل 

التهديفي األعىل.
باريس  مع  فقط  موسمني  بيانيك  لعب 
ظهر  و1979،   1977 عامي  بني  ما  الفرتة  يف 
خاللها يف 79 مباراة، مسجال 70 هدفا، بواقع 

1.12 هدف يف املباراة الواحدة.
9- راميوند سوزا “راي” )72 هدفا(

هي  جريمان  سان  باريس  محطة  كانت 
النجم  الوحيدة يف مسرية  التجربة األوروبية 
الربازييل الشهري باسم “راي”، ولعب معه 5 

سنوات )1993-1998(.
مع  ُتوج  الذي  الربازييل  الالعب  نجح 
منتخب بالده بكأس العامل 1994 يف الواليات 
يف  هدفا   72 تسجيل  يف  األمريكية،  املتحدة 

215 مباراة.
8- صافيت سوسيك )85 هدفا(

الالعب ذو األصول البوسنية ارتدى قميص 
باريس سان جريمان يف الفرتة من عام 1982 
من  إليه  االنضامم  بعد   ،1991 عام  حتى 

سبورتنيغ خيخون اإلسباين.
األخرض  املستطيل  عىل  سوسيك  ظهر 
بجميع  مباراة   345 يف  األزرق  بالقميص 
يف  وضعته  هدفا،   85 فيها  البطوالت، سجل 

املركز الثامن يف قامئة هدايف سان جريمان.
7- أنخيل دي ماريا )93 هدفا(

بعد تجربة ميكن القول عنها إنها فاشلة، 
عن  بحثا  يونايتد  مانشسرت  ماريا  دي  غادر 
فريق آخر يستعيد من خالله بريقه وتألقه.

اختار النجم األرجنتيني السفر إىل عاصمة 
يف  جريمان  سان  لباريس  والتوقيع  األنوار 
السادس من أغسطس 2015، واستمر هناك 
حتى قّدم كل ما لديه ملدة 7 مواسم، وخالل 
هذه الفرتة سجل دي ماريا 93 هدفا يف 295 

مباراة، رغم أنه مل يكن مهاجام رصيحا.
6- دومينيك روشيتسو )100 هدف(

إىل  انضم  الذي  الفرنيس  املهاجم  ُيعترب 

باريس سان جريمان قادما من سانت إيتيان 
يف صيف عام 1980، أول العب يبلغ حاجز 

الثالثة أرقام مع نادي العاصمة الفرنسية.
روشيستو، الفرنيس الثاين يف هذه القامئة، 
هز شباك املنافسني 100 مرة يف 255 مباراة، 
عام  حتى   1980 عام  من  الفرتة  يف  خاضها 

.1987
5- بيدرو ميغيل كاريرو “باوليتا” )109 

أهداف(
يف ظرف 5 سنوات، حجز املهاجم الربتغايل 
باوليتا مكانا له يف قامئة هدايف باريس سان 
جريمان التاريخيني، بتوقيعه 109 أهداف يف 

211 مباراة.
 2003 يوليو  يف  باريس  إىل  باوليتا  انضم 
قادما مع مواطنه بوردو، واستمر مع الفريق 

حتى صيف عام 2008.

4- نيامر دا سيلفا )118 هدفا(
الفريق  الربازييل إىل صفوف  النجم  وصل 
من  قادما  أغسطس2017،  يف  البارييس 
وهي  يورو،  مليون   222 مقابل  برشلونة 
قدم يف  كرة  أغىل العب  منه  صفقة جعلت 

التاريخ حتى هذه اللحظة.
هدفا   118 مجموعه  ما  نيامر  وسجل 
يكون  أن  املمكن  من  وكان  مباراة،   173 يف 
الكثرية  اإلصابات  لوال  ذلك  من  أكرث  الرصيد 
لفرتة  كان  ما  منها  الالعب،  أصابت  التي 

طويلة.
أمام نيامر من  الوقت  لكن ما زال هناك 
أجل تسجيل املزيد، خاصة وأنه ما زال العبا 
يف صفوف باريس، ويرتبط بعقد مع الفريق 

حتى يوم 30 يونيو 2025.
3- زالتان إبراهيموفيتش )156 هدفا(

ُيعترب املهاجم السويدي املخرضم صاحب 
سان  باريس  مع  تهديفي  معدل  أعىل  ثاين 
املباراة  يف  هدف   0.87 بواقع  جريمان 

الواحدة، بعد كارلوس بيانيك.
صفوف  يف  لعب  الذي  إبراهيموفيتش 
حتى   2012 من  الفرتة  يف  البارييس  الفريق 
 180 156 هدفا يف  تسجيل  نجح يف   ،2016

مباراة.
2- إدينسون كافاين )200 هدف(

وصل كافاين إىل العاصمة الفرنسية باريس 

يوم 16 يوليو 2013، قادما من نابويل اإليطايل، 
رحل  سان جريمان حتى  قميص  ليدافع عن 
إىل مانشسرت يونايتد يف خريف 2020.يف تلك 
الفرتة شارك الالعب امللقب بـ”املاتدور” مع 
باريس يف 301 مباراة بجميع البطوالت، هز 

فيها شباك املنافسني 200 مرة.
سان  هدايف  عرش  عىل  كافاين  وجلس 
جريمان وحيدا حتى تساوى معه مبايب يوم 
26 فرباير 2023 بهدفيه ضد مرمى مارسيليا 
عنه  يزيحه  أن  قبل  فرنسا،  “كالسيكو”  يف 

بشكل نهايئ بعد ذلك بأسبوع.
1- كيليان مبايب )201(

باريس  هدايف  عرش  الشاب  النجم  اعتىل 
الرابع  يف  البطوالت  بجميع  جريمان  سان 
نانت،  مرمى  يف  2023.وبهدفه  مارس  من 
وصل مبايب إىل هدفه رقم 201 بعدما ظهر 
ليزيح  مباراة،  بقميص سان جريمان يف 247 
كافاين عن العرش ويجلس عليه وحيدا دون 
تعزيز  مبايب  بإمكان  الحال،  منازع.وبطبيعة 
هذا الرصيد أكرث من ذلك، خاصة وأنه مرتبط 
بعقد مع باريس ميتد حتى 30 يونيو 2025.

تعاقد مع مبايب  باريس كان قد  أن  ُيذكر 
عىل  موناكو  من  قادما   ،2017 أغسطس  يف 
سبيل اإلعارة، قبل أن يضمه بشكل نهايئ يف 

الصيف التايل.
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حكمة اليوم
لراحة بالك عامل الناس وكأنك تتصفح كتابًا ، 
جتاهل السخيف وتهط السيئ وتوقف عند األمجل

-الرجل الذي ال يصلح خطأه , يرتكب خطأ جديداً.)كونفوشيوس(

- الحياة جميلة يف بساطتها.)توماس ماتيسني(

- من مهلكات النفس : تعلقك مبن ال يستحقك.)سيغموند فرويد(

- ال تصنع من آالم املايض متثاال تقدم له الطقوس كل لحظة ليظل قلبك 

مجروحا.)سلامن العودة(

خالد  السعادة.)أحمد  مبعنى  يشعرونك  ألنهم   ، البسطاء  من  اقرتب   -

توفيق(

-الطريق إىل الحقيقة تتعدد بتعدد السالكني.)محي الدين بن عريب(

- الشجاعة ال تعرف املستحيل. )فرانكلني روزفلت(

التي تراها عندما ترفع نظرك عن  - العقبات هي تلك األشياء املخيفة 

هدفك.)هرني فورد(

- من يأىب قبول النصيحة التي ال تكلف شيئا .... سوف يضطر يف الغد إىل 

رشاء األسف بأغىل األسعار.)أفالطون(

- من عاش مبا يكره وليس مبا يحب عاش مريضاً.)أرشيبالد ماكليش(

- الناجح ال يشتيك من الظروف ، بل يفكر يف تغيريها أو التأقلم معها.

)ألفونس دو المارتني(

للكفاح من  يستعد  أن  عليه  الصديق وجب  إكتساب  إىل  - من يطمح 

أجله.)فريدريش نيتشه(

- أنا مؤمنة متاماً أن الضحك هو أفضل وسيلة لحرق السعرات الحرارية.

)أودري هيبورن(

، أنت من يجب أن  ليمنحك يوماً جمياًل  بابك  يأيت أحد ويطرق  - لن 

تصنع السعادة لنفسك وتعمل لتفوز باألجمل.)أحمد مازن الشقريي(

من أقوال العظماء

العبو فريق زاميب يدخلون امللعب بطريقة غريبة خوفًا من السحر
شهدت مباراة كرة قدم يف الدوري الزامبي، 

يوم السبت، واقعة غريبة، وذلك عندما قرر 

أرضية  دخول  راديانت  لوموانا  فريق  العبو 

من  بدال  امللعب،  بوابة  قفز  عرب  امللعب 

استخدام املمر الخاص بدخول الالعبني، وذلك 

التقارير  ذكرت  ما  السحر، حسب  من  خوفا 

اإلعالمية.

راديانت  لوموانا  فريق  خرس  ذلك،  ورغم 

بوفالوس  غرين  املستضيف  أمام  مباراته 

بهدفني لهدف.

املتابعيني  الصحافيني  من  عدد  وذكر 

مواقع  عىل  حساباتهم  عرب  الزامبي  للدوري 

دخول  رفض  سبب  أن  االجتامعي،  التواصل 

طريق  عن  للملعب  راديانت  لوموانا  فريق 

املمر، يعود إىل اعتقادهم بأن غرين بوفالوس 

يستخدم السحر للفوز باملباريات.

يف  الثانية  املرتبة  بوفالوس  غرين  ويحتل 

ترتيب الدوري الزامبي، بينام يتواجد لوموانا 

راديانت يف املركز الـ 17 “قبل األخري”.

غرين  بنادي  الخاص  الحساب  سخر  كام 

إىل  الضيوف  دخول  طريقة  من  بوفالوس 

ملعبهم، وقام بنرش الصور عرب “فيس بوك”، 

مع التعليق: إذا فاتتك مباراة غرين بوفالوس 

أمام لوموانا راديانت، نوضح أن العبي لوموانا 

راديانت رفضوا الدخول إىل امللعب عرب نفق 

الالعبني، وقرروا القفز عرب البوابة.

اليابان تطلق “كأس العامل جلمع القمامة”

العامل  كأس  أن  نعرف  جميعاً  أننا  شك  ال 

كرة  سواء  بالرياضات،  متعلقة  بطولة  هي 

القدم أو كرة السلة، ولكن هل سمعتم من 

قبل ببطولة كأس العامل لجمع النفايات؟.

ستستضيف  أنها  مؤخراً  اليابان  أعلنت 

النفايات،  لجمع  العامل  لكأس  بطولة  أول 

 ،”SpoGomi“ اسم  عليها  أطلقت  والتي 

و  “الرياضة”  لكلمتي  مخترصة  كلمة  وهي 

تجوب  حيث  اليابانية،  باللغة  “النفايات” 

العامل شوارع طوكيو،  أنحاء  فرق من جميع 

بحثاً عن القاممة لجمعها.

 ،Oddity Central ملا ذكره موقع ووفقاً 

 ،2023 نوفمرب  شهر  يف  ستقام  البطولة  فإن 

مختلفة،  من دول  فريقاً   20 فيها  وسيشارك 

املتحدة  والواليات  املستضيفة،  اليابان  مثل 

والهند،  إفريقيا،  وجنوب  وكندا،  األمريكية، 

إىل  إضافة  وماليزيا،  وتايالند،  والفلبني، 

مشاركة دولة عربية وحيدة وهي مرص.

رغم أنها ستقام للمرة األوىل، فإن مسابقة 

يظن  كام  العهد  حديثة  ليست   SpoGomi

قدمية  شعبية  رياضة  هي  وإمنا  البعض، 

وانترشت   ،2008 عام  منذ  اليابان  متارسها 

الرياضة الجديدة برسعة كبرية يف البالد، قبل 

أن تتحول إىل املستوى العاملي.

وتتألف الفرق املشاركة من 3 إىل 5 العبني 

أكرب قدر ممكن من  التقاط  فقط، يحاولون 

محاولة  أثناء  معينة،  منطقة  من  القاممة 

لكل  ملونة  أكياس  يف  صحيح  بشكل  فرزها 

قابل  بالستيك  للحرق،  قابلة  )نفايات  نوع 

إلعادة التدوير، علب معدنية، إلخ(، يف فرتة 

زمنية محددة وهي ساعة واحدة فقط.

سلة  فرز  سيتم  الوقت  ينتهي  عندما 

املهمالت والتحقق من الفرز املناسب، ويفوز 

الفريق الذي لديه أكرب عدد من القاممة.

يف حالة التعادل يتم تحديد الفائز حسب 

جودة سلة املهمالت، مع منح النقاط حسب 

أعقاب  جمع  الذي  الفريق  )يفوز  النوع 

السجائر بأكرب عدد من النقاط(.

تم  واضحة  قواعد  توجد  أنه  حني  يف 

منع  مثل  السالمة،  قواعد  من  إعدادها- 

من  بالقرب  القاممة  التقاط  من  الالعبني 

إىل  الحديدية،  السكك  مسارات  أو  الطرق، 

قواعد  احرتام  مثل  الرياضية  الروح  قواعد 

الفرق األخرى.

 South China صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقاً 

سرياقبون  الحكام  فإن   Morning Post

أيضاً  للمتسابقني  يسمح  ال  حيث  األلعاب، 

املمتلكات  من  العنارص  وأخذ  بالركض 

الخاصة.

املشاركني  جميع  يرتدي  أن  يجب  كام 

قفازات تنظيف شديدة التحمل، تسمح لهم 

بالتقاط أي نوع من القاممة تقريباً، باإلضافة 

من  القاممة  اللتقاط  ملقط  استخدام  إىل 

وضعية الوقوف.

قبل  الالعبني  جميع  يرصخ  أن  يجب  كام 

بداية املسابقة “جمع القاممة رياضة”.

طيار أردني حيقق أمنية مسنة فلسطينية لرؤية القدس من “القمرة”

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

ملساهمتكم فيها سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم املفضلة املنوعات يرجى 

وكذلك  بالصحيفة  عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة 

إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل الربيد اإللكرتوين:- 

)nur217rihab@gmail.com(

مسنة  مع  أردين  طيار  ترصف  نال 

فلسطينية طلبت أن تجلس مكانه يف قمرة 

الفلسطينية  األرايض  ومشاهدة  القيادة 

عىل  واسعاً  رواجاً  األعىل،  من  املحتلة 

مواقع التواصل االجتامعي.

استجابة  الفيديو  مقطع  يف  ويظهر 

الفلسطينية  املسنة  لرغبة  األردين  الطيار 

حيث طلب من أرستها تصويرها، وأجلسها 

قبعة  ترتدي  وجعلها  القمرة  يف  بجانبه 

قائد الطائرة، مام أسعد املسّنة جدا.

يف مثل هذا اليوم
براءة  بيل يحصل عىل  ألكسندر غراهام  عام 1876م:-  مارس  السابع من  - يف 

اخرتاع عىل اخرتاعه الهاتف.

األمازون  والية  يف  البريا  مدينة  إنشاء  1886م:-  عام  مارس  من  السابع  يف   -

بالربازيل لتصبح اليوم مقاطعة البريا.

- يف السابع من مارس عام 1902م:-  حرب البوير الثانية: يف معركة تويبوتش 

قام قائد بوير كوس دي ال ري بالحاق الربيطانيني أكرب هزمية منذ بداية الحرب.

- يف السابع من مارس عام 1945م:- قوات التحالف تعرب نهر الراين، والقوات 

األمريكية تدخل أملانيا وذلك يف الحرب العاملية الثانية.

جرس  عىل  تستويل  األمريكية  القوات  1945م:-  عام  مارس  من  السابع  يف   -

لوديندورف عىل نهر راين وذلك يف الحرب العاملية الثانية.

- يف السابع من مارس عام 1962م:- افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات 

إيفيان التي أدت إىل استقالل الجزائر.

- يف السابع من مارس عام 1996م:- انتخاب أول برملان فلسطيني عىل أرايض 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

- يف السابع من مارس عام 2009م:- تصميم التلسكوب الفضايئ كبلر من أجل 

استكشاف كوكب أريض آخر يستطيع البرش العيش فيه.
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