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مصوع تشهد االحتفاالت الرمسية والشعبية  بالذكرى  الـ33 لعملية فنقل

فرباير  من  عرش  الحادي  عرص  نظم 
االفتتاح الرسمي الحتفاالت الذكرى الثالثة 
شعار”  تحت  فنقل   لعملية  والثالثني 
فنقل عهد راسخ”من العارش وحتى الثاين 
/اسياس  الرئيس  بحضور  فرباير،  عرش من 
ومسئويل  الجيش  وقادة  والوزراء  افورقي 

الجبهة واالتحادات  والضيوف املدعوين.
البحر  شامل  اقليم  حاكم  واوضحت 
االحمر السيدة / أسمرت ابرها يف الكلمة 
التي القتها “ان عملية فنقل كانت عملية 
الشعبي  الجيش  قدرات  أظهرت  اعجازية 
الحربية  واالسرتاتيجية  عامة  العسكرية 
خاصة،  الشعبية  للجبهة  والبحرية  الربية 

لذلك يحتفى بها سنويا.”
واملساهامت  البطوالت  ان  وقالت 
للتصدى  الشعب  ابداه  الذي  والتشجيع 

مفخرة  يعترب  مشغليهم  بدعم  لالعداء 
واعتزاز وطني مرتسخ يف كل ارتري ،ويجب 

مواصلته عرب االجيال.
الحكومية  الجهات  كافة  وشكرت 
والجبهة واملواطنني وجيش التنمية لتنظيم 

االحتفال التاريخي  بحفاوة .
لجنة  رئيسة  هنأت  جانبها  من 
عمر  زينب  السيدة/  االحتفاالت 
باملناسبة  واملهجر  الداخل  يف  الشعب 
السنة  هذه  احتفال  “ان  وقالت  العزيزة، 
”. مبرشة  وبناء  سالم  مرحلة  يف   يجري 

وضع  قد  افورقي  اسياس  الرئيس  وكان  
النصب  عىل  الزهور  اكليل  السبت  صباح 
مبناسبة   ، طوالوت  يف  للشهداء  التذكاري 

الذكرى الثالثة والثالثني لعملية فنقل .
وحكام  الوزراء  املناسبة  حرض   

وقادة  االقاليم 
الدفاع  قوات  
سيني  ما بلو لد ا و
ف  لضيو ا و

املدعوين.
سياق  يف 
نظم  متصل 

منذ  شعبية  مصوع حفالت  مدينة  سكان 
منتصف يوم االحد الثاين عرش من فرباير 
لعملية  والثالثني  الثالثة  الذكرى  مبناسبة 

فنقل.
واوضح السكان ان عملية فنقل برشت 
من  جزء  وهي   ، االستعامر  عمر  بانتهاء 
االرتري،  الشعب  ومعجزات  بطوالت 
مؤدية بان حالة االستقرار التي يعيشونها 
نتاج تضحيات االبطال، ولها مكانة عزيزة 

الرئيس اسياس أفورقي وسائل االعالم املحلية: إتفاق السالم والصداقة بني إرتريا وأثيوبيا عام 

2018 خلق  إحباط يف واشنطن وشركائها، فكانت العربدات الثالثة  لعرقلته
لقاء   املحلية   االعالم  وسائل  اجرت 
افورقي مساء  الرئيس اسياس  مع فخامة 
مبارشة  بثت   ، مصوع   مدينة  يف  االحد 
الجامهري  صوت  واذاعة  الفضائية    عرب 
الثالثة  العربدة  فيه    تناول   ، االرترية 
لزمرة وياين والتطورات التي ادت التفاق 
بريتوريا واملؤرشات املستقبلية وسياسات 
وتدخالتها  االمريكية  القومي  االمن 

املعرقلة.
حديثه   افورقي   اسياس  الرئيس  بدا   
متسائال  هل كانت  حاجة لهذه الحرب 
انتهت  وياين  زمرة  بان  قائال”  اساساً، 
لعبتها بعد أن ارتكبت الكثري من الدمار 
يف اثيوبيا أثناء توليها السلطة، لكن توقيع 
اتفاق السالم والصداقة بني ارتريا واثيوبيا 
واشنطن  يف  احباط  خلق    2018 عام 
الثالثة  العربدات  كانت  لذلك  ورشكائها، 

املاضية  لعرقلة وتعكري هذا السالم.
جراء  حدث  الذي  الدمار  ان  واوضح 
بريتوريا   اتفاق  وان  جدا،  كبري  العربدة 
بعد  واشنطن  من  بضغوط  بعجالة  جاء 
ارتريا  ان  العربدة.وقال  فشل  التأكد من 
 ، االتفاق  لتنفيذ  اشكالية  لديها  ليس 
مشريا اىل وجود العاب اآلن ايضا الفشال 
السالم النسبي الذي تحقق عرب التسويف 
املتابعة  يتطلب  لهذا  الوقت،  واطالة 

الجادة لتنفيذ االتفاق. 
وحول سياسة االمن القومي االمريكية، 
تؤثر  ظلت  التي  املعرقلة  والتدخالت 
واالقليمية  الدولية  االوضاع  عىل  كثريا 
هذا  كل  بعد  الجديدة  واسرتاتيجيتها 
نظام  وجود  وامكانية   ، والفشل  الدمار 
ويخلق  للقانون  ميتثل  صحي  عاملي 

االرضية للمنافسة الصحية.
املشكالت  اهم  بان  فخامته     اوضح 
والتفكري  السلوك  يف  تكمن  السائدة 
من  للحد  التفكري  ميكن  وال  الطبيعي، 
يتعلق  فيام  السائدة  الجشع  اعامل 
وعدم  اآلخرين   ثروات  عىل  باالستحواذ 
اإلستعداد لتقبل املنافسة الرشيفة الرامية 
للعيش بسالم ووئام وكذلك املساومات .

أيضا  الجديدة  السياسة  ان  اىل  مشريا 
وان  كامهي،  القدمية  االفكار  تضم 
مستوى  عىل  املتخذة  العملية  الخطوات 
العامل، ترمي اىل صيانة طموحات القطب 
احداث  اىل  تهدف  وال  الفاشلة،  االوحد 
يشهد  ذلك  عكس  وعىل  رئييس،  تغيري 
الوعي  رفع  يف  تسهم  ظواهر  العامل  
املجتمعي، وهذا ال يايت من طرف القطب 
نضالية  أعامل  نتاج  هو  بل  االوحد،  
منسقة، ذاكراً يف الوقت ذاته بان الشعب 
خالل   استقراره  عىل  يحصل  مل  االرتري 

ال80 سنة، نتيجة لهذه السياسة الفاشلة 
معتمدا  املرحلة  هذه  اىل  وصل  ولكنه   ،
عىل ذاته ودون البحث عن قوة داعمة، 
حثيثة  مساع   بذل  يتطلب  بانه  موضحا 

والقرن  النيل  مناطق  بني شعوب  وجادة 
لتأمني   ، االحمر  البحر  وحوض  االفريقي 
السالم واملصالحة بالتفاهم والتعاون فيام 

بينها. 

فحامة  لقاء  يتواصل  وسوف  هذا 
الرئيس يف االسبوع القادم.

راجع مقابلة الرئيس يف الصفحات 
الخامسة والسادسة

يف وجدان جميع املواطنني.
وذكروا بان املؤامرات والعدائيات التي 
حيكت ضد سيادتنا ووجودنا تم تجاوزها 
القوية  والوحدة  والصمود  بالتصدي 
يف  السنة  هذه  احتفال  ويايت  للشعب، 

مرحلة مبرشة.
واملناضلني  االرتري  الشعب  بان  واكدوا 
فنقل  بعملية  االستعامر  اقتلعوا  الذين 
الوطن،  لبناء  كلكل  دون  ،سيعملون 
برامج  النجاح  العمل  عزمهم  موضحني 

مدينة مصوع.   الجارية يف  والبناء  التنمية 
وبث االحتفال الرسمي لعملية فنقل عىل 
مساء  الرابعة  الساعة  من  مبارشة  الهواء 

السبت  عرب تلفزيون ارتريا.
والثالثني  الثالثة  بالذكرى  وأحتفل 
املناشط  مختلف  بتنظيم  فنقل    لعملية 
والرياضية  والفنية  الثقافية  والفعاليات 
وتنظيم معارض وحفالت شعبية عكست 
أستمرت  املستقبلية،   واملهام  البطوالت 

حتى الثاين عرش من فرباير.
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الفروف: هلذه األسباب يسعى الغرب 
بقوة ملنع التقارب بني أملانيا وروسيا

سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  قال 

ملنع  بكل جهده  الغرب يسعى  إن  الفروف، 

تحالفهام  ألن  نظرا  وروسيا،  أملانيا  تقارب 

ونفوذهام  قوتهام  بسبب  كربى  أهمية  له 

العاملي الكبري يف املايض والحارض.

السياسيني  سلوك  “سوء  الفروف:  وقال 

اآلن  ومكيدتهم  جيدا،  معروف  الغربيني 

تركز عىل تحريض أوكرانيا ضد روسيا، وشن 

الغرب بأرسه حربه عىل روسيا عرب أوكرانيا، 

فيام يعّولون كثريا عىل منع أي تقارب جديد 

بني أملانيا وروسيا”.

قبل  األملاين  الرويس  “التقارب  وأضاف: 

الحرب العاملية األوىل وبني الحربني العامليتني 

األوىل والثانية مل يعجب الكثريين”.

أملانيا  الغربية  الدول  “أعدت  وتابع: 

بتوقيع  السوفيتي  االتحاد  ضد  للحرب  علنا 

1938- عامي  معها  االعتداء  عدم  اتفاقيات 

برلني  مع  للتوقيع  اضطررنا  وعندما   .1939

عىل اتفاق عدم االعتداء عام 1939، قالوا إن 

هذا هو سبب الحرب العاملية الثانية”.

وأشار إىل أنه من أجل منع تعزيز االتحاد 

بني روسيا وأملانيا، مبا يف ذلك يف مجال الطاقة، 

“السيل  أنابيب  تفجري  الرنويج  مياه  يف  تم 

الشاميل” الروسية لضخ الغاز إىل أملانيا.

بني  الوثيق  التعاون  أن  الفروف،  وأضاف 

أملانيا وروسيا عىل مدى العقود الـ 3 املاضية، 

استياء  أثار  والتقنيات،  الطاقة،  مجال  يف 

لتفجري  دفعها  الذي  األمر  املتحدة،  الواليات 

 ،”2 و   1 الشاميل  “السيل  أنابيب  خطوط 

لعرقة التعاون بني البلدين، وتعزيز االحتكار 

األمرييك لقطاع الطاقة العاملي.

يف سياق اخر قال وزير الخارجية الرويس، 

املسؤولني  ترصيحات  إن  الفروف،  سريغي 

“السيل  أنابيب  خطوط  حول  األمريكيني، 

يف  بضلوعهم  رصيح  اعرتاف  الشاميل”، 

تفجريها.

برنامج  مع  مقابلة  يف  الفروف  وأوضح   

وزارة  موقع  نرشها  املهم”،  عن  “الحديث 

الغربيني  املسؤولني  أن  الروسية،  الخارجية 

عىل  تدل  بترصيحات  باإلدالء  يكتفون  ال 

السيل  أنابيب  خطوط  تفجري  يف  تورطهم 

الشاميل، بل ويتفاخرون بذلك.

سيمور  الشهري،  األمرييك  الصحفي  ونرش 

تحقيقا  الجاري،  فرباير  من   8 الـ  يف  هريش، 

أنابيب  خطوط  تفجري  حادثة  يف  صحفيا 

 26 الـ  يف  وقعت  التي  الشاميل”،  “السيل 

معلومات  إىل  يستند    ،2022 سبتمر  من 

أحد  من  عليها  حصل  إنه  قال  استخبارية، 

لعملية  اإلعداد  يف  مبارش  بشكل  املتورطني 

التفجري.

بصورة  األبيض  البيت  نفى  جانبه  ومن 

قطعية، صحة املعلومات الواردة يف التحقيق، 

األمن  مجلس  باسم  املتحدث  قال  فيام 

القومي األمرييك، أدريان واتسون: “إن هذه 

املعلومات “كذبة مفربكة وخرافية”.

مساعدة  رصحت  يناير،  من   27 الـ  ويف 

السياسية،  للشؤون  األمرييك  الخارجية  وزير 

فيكتوريا نوالند، بأن اإلدارة األمريكية سعيدة 

بخرب تعطل خط أنابيب “السيل الشاميل”.

حزب املستشار األملاني ينهزم أمام حزب 
مريكل يف انتخابات حملية بربلني

الدميقراطي  االشرتايك  الحزب  تعرّض 

شولتز،  أوالف  األملاين  املستشار  بزعامة 

الذي يتوىل رئاسة بلدية برلني منذ أكرث من 

20 عاما، لهزمية كبرية األحد يف االنتخابات 

م عليه املحافظون  املحلية بالعاصمة، إذ تقدَّ

بحسب تقديرات قنوات التلفزة.

الدميقراطي،  املسيحي  االتحاد  وتصّدر 

أنجيال  السابقة  األملانية  املستشارة  حزب 

املحيل  الربملان  انتخابات  نتائج  مريكل، 

للعاصمة األملانية، بنيله %28 من األصوات، 

مقابل نحو %18 لالشرتاكيني الدميقراطيني، 

العاملية  يف أسوأ نتيجة لهؤالء منذ الحرب 

آر  “إيه  لقنايت  األوىل  األرقام  وفق  الثانية، 

دي” و”زد دي إف”.

وتعد خسارة برلني نكسة لحرب شولتز 

كبرية  برمزية  تكتيس  محلية  انتخابات  يف 

يف العاصمة، بعدما تفوقت عليه املعارضة 

 22 منذ  األوىل  املرة  إنها  حيث  املحافظة، 

عاما التي يتصّدر فيها االتحاد الدميقراطي 

املسيحي نتائج االنتخابات يف برلني متقدما 

عىل االشرتاكيني الدميقراطيني.

التي لحقت  الهزمية االنتخابية  وتتزامن 

عىل  توّجه  انتقادات  مع  محليا  بالحزب 

تلكئه  خلفية  عىل  لشولتز  البالد  مستوى 

يف دعم أوكرانيا عسكريا، كام تأيت الهزمية 

فيه  تواجه  توقيت  يف 

تضّخم  معّدل  أملانيا 

تخّوف  مع  مرتفعا، 

العام  الرأي  من  قسم 

األعداد  من  األملاين 

يف  للمهاجرين  الكبرية 

أولئك  خصوصا  البالد، 

الذين أتوا من أوكرانيا.

ما  هذا  أن  إىل  يشار 

كانت التوقعات األولية 

والثانية  األوىل  للقناتني 

بالتلفزيون األملاين أظهرته قبل وقت قصري 

من مساء اول امس األحد، حيث أوضحت 

هذه التوقعات أن الحزب املسيحي حقق 

تقدما ملحوظا عىل حزب املستشار أوالف 

شولتز االشرتايك الدميقراطي وحزب الخرض 

بعد  الثاين  املركز  بالتساوي  احتال  اللذين 

الحزب املسيحي.

وحصل حزب اليسار عىل ما يرتاوح بني 

البديل من  %12.6 و%13، وحصل حزب 

أجل أملانيا عىل 9%.

احتامل  إىل  التوقعات  هذه  وأشارت 

-الرشيك  الحر  الدميقراطي  الحزب  خروج 

يف االئتالف الحاكم عىل املستوى االتحادي- 

من الربملان، إذ من املتوقع أن يحصل عىل 

ما يرتاوح بني %4.5 و5%.

األوضاع  ستتغري  النتائج،  وبهذه 

السياسية يف والية برلني التي يحكمها منذ 

عام 2016 ائتالف يتكون من حزب شولتز 

اليسار،  وحزب  الخرض  وحزب  االشرتايك 

االئتالف يف  الثالثة هذا  األحزاب  وجددت 

غيفي  فرانتسيسكا  برئاسة   2021 ديسمرب 

التي كانت تشغل منصب وزيرة األرسة يف 

غيفي  عىل  وسيتعني  االتحادية،  الحكومة 

اآلن أن تتخىل عن منصب رئيسة حكومة 

والية برلني يف ضوء هذه النتائج.

البلدية املنتهية واليتها  ووصفت رئيسة 

بأنها  االنتخابات  نتائج  غيفي  فرانتسيسكا 

“وضعية  إىل  مشرية  مريرة”،  “أمسية 

صعبة” لحزبها.

مسنارات للشرطة يف افعبت وأمساط
افعبت سمنارا  مديرية  عقدت رشطة 
الجرمية  ومكافحة  القانون  تنويريا حول 

لسكان  ضواحي املديرية.
الرقيب/  املديرية  قائد رشطة  واوضح 
 ، باالرقام  املخالفات   محمود  ادريس 
العادات  تحدثها  التي  االرضار  ورشح 
القيم  عىل  الحفاظ  واهمية  الضارة 
السمحة التي تحارب الجرمية واملخالفات 
والحوادث املرورية املرتكبة  العام املايض
وقال ان تعاون املواطن له اهمية كبرية 
السلم  احالل  يف  الرشطة  مهام  النجاح 
 ، والوطن  للشعب  بالنسبة   واالستقرار 
بالقانون  التعرف  رضورة  عىل  مشددا 
واملخالفات  الجرائم  ارتكاب  لتجنب 

القانونية.

القيم واالخالقيات  ودعا للحفاظ عىل 
وحث   ، االجيال  عرب  ونقلها  الحميدة 
للتعاون مع الرشطة  ملكافحة  املواطنني 

الجرمية واحرتام القانون.
بان  السمنار  يف  املشاركون  واكد 
املحارضات التنويرية املقدمة من الرشطة 
لها دور يف احالل السلم واالمن االهيل، 
بالنسبة  رادعة  اجراءات  باتخاذ  منادين 
ليال  اضاءة  دون  تتحرك  التي  للدراجات 

والرسعة الفائقة للسيارات.
رشطة  عقدت   السياق  ذات  ويف 
الجرمية  ملكافحة  تنويريا  اسامط سمناراً 
لسكان اربعة ضواحي يف مديرية اسامط.
/ الرقيب  حلحل  رشطة  قائد  واوضح 

الذي  السمنار  يف  محمد  الله  حسب 

من  شخص   1200 من  اكرث  فيه  شارك 
ضواحي امبلداي وهوش واسامط وشقايل 
، بان الهدف االسايس للرشطة يتمثل يف 
وتقديم  ارتكابها،  قبل  الجرمية  مكافحة 
اىل  املواطنني  داعيا  القانون،  اىل  الجناة 
التعاون يف الكشف عن مرتكبي الجرائم .

التحقيقات  اوضح مسؤول  جانبه  من 
الجنائية يف رشطة حلحل/ عبدالله محمد 
النجاح  الشعب  لتعاون  الكبري  الدور 

مهام الرشطة.
ملواصلة  املشاركون  دعا  جانبهم  من 
وفتح   ، التنويرية  املحارضات  هذه  مثل 
السفر  لتجنب  اسامط  يف  رشطة  مركز 

جناح التشجري يف االقليم اجلنوبيومنرصفاته اىل مركز رشطة حلحل.
افاد فرع سلطة الغابات والحياة الربية يف 

يف  عقده  الذي  االجتامع  يف  الجنويب  االقليم 

االقليم  يف  انشطته  بشان  فرباير  من  السابع 

، نجاح التشجري الذي جرى الخريف املايض 

بنسبة 78%.

وذكر التقرير املقدم يف االجتامع غرس اكرث 

مبختلف  شجرة  الف  وخمسمئة  مليون  من 

مستوطنا  نوعا  ثالثني  من  املجتمع  قطاعات 

وغري مستوطن من االشجار.

حفظ   بانشطة  القيام  اىل  التقرير  واشار 

موضحا   ، املحميات  وحراسة  والرتبة   املياه 

بحوايل  االشجار  بقطع   قاموا  من   معاقبة 

ثالثة مليون واربعمئة الف نقفة تم ضبطهم 

بتعاون الجهات االدارية والجيش.

الغابات  لسلطة  العام  املدير  وشدد 

عىل  هبتوم  كنفي  العقيد/  الربية  والحياة 

لضامن  الحكومية  املؤسسات  تعاون  رضورة 

داعيا   ، الربية  والحياة  النبايت  الغطاء  حامية 

للتوسع يف اقامة املحميات لدوره لدورها يف 

منو الغابات.

السيد/  الجنويب  االقليم  حاكم  وناشد 

قطاعات  كافة  مشاركة  تسفاظيون  هبتآب 

املبتغى  لتحقيق  التشجري  برامج  املجتمع يف 

بتقديم   االقليم  ادارة  استعداد  عىل  مؤكدا 

الدعم الالزم القامة مواقع حراسة لالشجار.

جهود لضمان مياه الزراعة 
املروية يف االقليم االوسط

اوضح مسؤول البنية التحتية الزراعية يف قسم التنمية املعامرية يف االقليم االوسط املهندس 

ابرهام دانئيل ، ان الجهود مستمرة لضامن توفري املياه للزراعة املروية يف االقليم.

وذكر وجود 133 سدا وحفري شيد منذ عهد االستعامر االيطايل وحتى اآلن، يسهم يف توفري 

مياه الرشب والزراعة املروية.

يف  سد طاممعو  بان  موضحا  املايض،  الخريف  باملياه  والحفاير  السدود  امتالء  اىل  واشار 

مديرية قاال نفحي قد قارب بنائه االكتامل.

وافاد اىل ان سدود االقليم االوسط تساهم بدور كبري يف توفري الخرض  لالسواق مستفيدين 

من التنمية املروية املستدامة.

مساهمة فاعلة للسكان  حلفظ املياه و الرتبة  يف هيكوتة وأعالي القاش
يف  عقدت  التي  االجتامعات  افادت 
اقليم  يف  القاش  واعايل  هيكوتة  مديريتي 
كبري  بدور  الشعب  مساهمة  -بركة   القاش 

لحفظ املياه وحامية الرتبة  .
السيد/  هيكوتة  مديرية  مدير  واوضح 
شيخ الدين صالح يف االجتامع الذي عقده ،  

تنفيذ ناجح الغلب الربامج املوضوعة، مشيدا 
املياه  لحفظ  القوية  الشعبية  باملشاركة 

وحامية الرتبة  .
املديرية  ادارة  يف  التنفيذي  املدير  وذكر 
املياه يف  بناء  حواجز  ارقاي مربهتو  السيد/ 
الشعبي  والنفري  باآلليات  الزراعية  االرايض 

وحصاد مزارع املرابطني للدفاع عن الوطن.
السيد/  القاش  اعايل  مديرية  مدير  وذكر 
قدي استيفانوس تنفيذ برامج اصحاح البيئة 
 ، واملوايش  لالرايض  الرضيببي  والتحصيل 

وانشطة  حفظ املياه وحامية الرتبة  .

سلطة الغابات باغردات  تدعو  للحد من قطع االشجار 
يف  الربية  والحياة  الغابات  سلطة  دعت 
للسيطرة  الجهود  لتضافر  اغردات  مديرية 

عىل القطع الجائر لالشجار.
املديرية  يف  السلطة  مسؤول  واوضح 
السيد/ برهي هبتوم ان انشطة قطع االشجار 
تجري يف مختلف املناطق خاصة عىل ضفاف 

اىل  مشريا  املروية  الزراعة  بسبب  بركة  نهر 
ان شجرة الدوم تواجه مخاطر االنقراض لذا 

يجب االهتامم بهذا الشأن.
املستوطنة  االشجار  عدد  انخفاض  وذكر 
خاصة الدوم نتيجة القطع الجائر والحرائق.

نهر  ضفاف  عىل  البساتني  اصحاب  ودعا 

بركة الكف عن قطع شجرة الدوم لفوائدها 
املزارعني  وعىل  واالقتصادية،  االجتامعية 
يستخدمونها  التي  النار  ترك   والرعاة  عدم 
ويجب اطفائها ، وحث عىل تشديد عقوبات 

بالنسبة ملن يقومون   بقطع  االشجار.
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اإلحتفال الرمسي بالذكرى الثالثة والثالثون لعملية فنقل التارخيية
تقرير/ مجال حممد علي

أحيت  الراسخ”  “فنقل عهدنا  تحت شعار 
ذكرى عملية فنقل التاريخية الـ٣٣”   مبدينة 
مصوع عىل ضفاف شاطى البحر األحمر جوار  
سكان  وتوافد  بقبي.  املعروف  الرئاسة  قرص 
الثالثة  الساعة  يف  وضواحيها  مصوع  مدينة 
عرصا  ايل موقع االحتفال بازيائهم التقليدية 
مبختلف  ويرقصون   يغنون  وهم  وطبولهم  
العلم  رافعني  والوطنية   الرتاثية  األلحان 
االرتري، و عىل محياهم البهجة والرسور بهذه 
الذكرى ملا لها من مكانة عظيمة يف وجدانهم 
اعظم  من  واحدة  فنقل  عملية  متثل  حيث 

املعارك التي شهدتها الثورة اإلرترية . 
وصل  مقاعدهم   الجميع  تبوأ  أن  وبعد 
فخامة الرئيس أسياس افورقي  وسط ترحيب  
.لينطلق  والذغاريد  بالتصفيق  الحضور  من 
فنقل  عملية  بذكرى   االحتفال  برنامج  بعده 
الـ33  بالوقوف دقيقة صمتا حدادا عىل أرواح 

الشهداء.
باللغتني  الربنامج  مقدمي  بعده  قدم 
العربية والتقرينية فقرات الحفل الذي احيته 
فرقة اوكان الفنية التابعة للقوات البحرية مع 
الفنانني،  بباقة من األغاين الوطنية  عدد من 

مبختلف  الرائعة 
اللغات االرترية.

اغنية  اولها  وكان 
ريدا  بعنوان  عفرية 
وكلامت  أداء   من 
الفنان  وألحان 
وأداء  عسريي،  حمد 
أوكان  فرقة  رقصات 
اغنية  تلتها   ، الفنية 
تبقيس  بعنوان” 

كلامت  من  مأكيل،  هينوك  للفنان  ألخو”   
قدم   مأكيل،   هينوك  وألحان   تخالي  مسقنا 
اغنية  عبدالله   عمر  محمد  الفنان  بعده 
كلامت  من  وهلينا’  بعنوان”هليت  بالتقري 
وألحان احمد إدريس عافا، قدم بعده الفنان 
املبدع الشاب رزين آمل اغنية بعنوان” أب إدكا 
يو  من ألحان رزين آمل، وكلامت سامئيل قربي 

أدوين.
ألقت من بعده مسؤولة لجنة االحتفاالت 
السيدة  االحمر  البحر  شامل  باقليم  الوطنية 
فيها”  قالت  باملناسبة  كلمة  عمر  زينب 
فخامة الرئيس أسياس افورقي السادة الوزراء 
ومسؤويل الحكومة والجبهة وقيادات الجيش، 
شعبنا االرتري األيب يف الداخل والخارج وقوات 
بذكري  نحتفل  اليوم  نحن  البواسل   دفاعنا 
االبطال  أغىل  فيها  دفعنا  التي  فنقل  عملية 
عملية  أكرب  يف  الدرق  نظام  دحروا  الذين 
تاريخية ونحتفل بها اليوم تحت شعار” فنقل 

عهدنا الراسخ”.
الحضور  الكرام وشعبنا الكريم يف الداخل 

والخارج ومن  تتابعون عرب الفضائية االرترية،  
اسمحوا يل أن ازف لكم احر التهاين  مبناسبة 
ذكرى فنقل الـ٣٣، أن ذكرى عملية فنقل هذا 
باحداث  تزخر  مرحلة  يف  بها  نحتفل  العام 
هي  ولهذا  والتعمري  بالسالم  تبرش  تاريخية 

تتفرد عن سابقاتها.

املحرتمون واملحرتمات الحياء هذه الذكرى 
بني  بالتنسيق  النشاطات  من  بالعديد  قمنا 
مؤسسات الحكومة يف مدينة مصوع وشكلنا 
سلس  بشكل   الربامج  تسري  وهي  لجان   18
جائزة  لجان  مثل  جديدة  لجان  واضيفت 
قرية  البحرية،  املوارد  وتذوق  التعرف  فنقل، 
هذه  كل  االبتكارات،  ومعارض   ، االطفال 
الربامج معدة بطريقة جذابة ومختلفة، حيث 
تتامىش مع كل الفئات العمرية، لترتك ذكرى 

طيبة ومميزة يف نفوس كل الزائرين.
ال  الختام  ويف  واملحرتمات  املحرتمون 
والتقدير   الشكر  بوافر  أتقدم  ان  اال  يسعني 
باسم لجنة االحتفاالت الوطنية باقليم شامل 
البحر االحمر، لكل الذين 
هذا  النجاح  ساهموا 
بابهى  ليخرج  االحتفال 
ما  عىل  به،  تليق  صورة 
وأخص  جهد   من  بذلوه 
تنسيق  لجنة  بالشكر 
الوطنية  االحتفاالت 
الحكومة  ومؤسسات 
والفنانني  والجبهة 
واملبدعني  واالفراد ،  املجد 

والخلود لشهدائنا األبرار والنرص للجامهري.
زينب   السيدة  دعت  كلمتها  ختام  بعد 
 ، األحمر  البحر  شامل  إقليم  حاكمة   ، عمر 
قالت  كلمة،  لتلقي  ابرها،  اسمرت  السيدة/ 
فيها” فخامة الرئيس أسياس افورقي، الشعب 
الحكومة  مسؤويل  السادة  املحرتم،   االرتري 
االرتري  والشعب  الجيش،    وقادة  والجبهة 
عملية  ذكرى  أن  والخارج،  الداخل  يف  األيب 
 ، التحرير  معارك  يف  جلية  معاين  لها  فنقل، 
من  الشعبية  الجبهة  قيادات   فيها  اثبتت 
حيث التخطيط السليم  والتناغم بني وحداته، 
الجبهة  بها  قامت  برمائية    حربا  وتعترب 
الشعبية، مام أكدت العملية بأن ال مستحيل 
أمام ارصار أبطالنا االشاوس والقيادة الحكيمة 
الشجاعة و الشعب االرتري البطل يف الداخل 
والخارج يف مواجهة األعداء.  وان العملية ايضا 
واكدت  العدو  رقبة  عىل  الخناق  ضيقت  قد 
الكامل  التحرير   تباشري  جعلت  واقع   عىل 
بأنها  يقال عنها  او أدىن. وأقل ما  بني قوسني 

كانت عملية مدهشة ورائعة، لذلك استحقت 
ان يكون لها ذكرى سنوية يحتفل بها الجميع 

حكومة وشعبا من كل حدب وصوب.
العام  لهذا  الـ33  فنقل  عملية  ذكرى  ان 
تحت  ومتميز   خاص  وضعا  يف  بها  نحتفل 
العهد  فيها  نرسخ  راسخ”  عهدا  شعار”فنقل 

بصورة جلية وأخص بالذكر حكومتنا الرشيدة 
والشعب  البواسل  دفاعنا  وقوات  والشجاعه 
الدعم  بتقديم  الواسعة  مبشاركته  االرتري 
يعترب  وهذا  واللوجيستي  واملعنوي  املادي 

تجسيد لقيم الوفاء بالعهد.
الحالية  املرحلة  ان  املحرتمون واملحرتمات، 
خلفهم  من  يقفون  وملن  العدائنا  أكدت  قد 
الرشيدة  حكومتنا  وقوة  مصداقية  عىل 
خرج  الذي  وشعبنا  البواسل  دفاعنا  وقوات 
األعداء،  حيث متكن جيشنا  لردع  مستنفرا  
الوياين  عصابة  وردع  قمع  من  الشعبي  
مخططاتم  بأت  وقد  وأسيادها،  العميلة 
الوضع  بتقبل  اجربهم  مام  بالفشل  الهدامة  
الذي  البطل   .  وان جيشنا  بالسالم  والقبول 
ينشد السالم دوما  قد عاد منترصا ومظفرا إىل 
أرضا مستقرة ومطمئنة بعد ان متكن من دحر 
االعداء، ويوجد االن بني شعبه األيب الصامد. 
إىل  يدعوين  وامجاد  بطوالت  من  تحقق  وما 
الفخر باعتزاز ، لذا اسمحوا يل أن أزف أجمل 
وشعبنا   البطل   لجيشنا  والتربيكات  التهاين 

األيب الصامت يف الداخل واملهجر.
االعداء  شن  عندما  واملحرتمات  املحرتمون 
علينا الحرب استنفر شعبنا للذود عن الوطن 
دعم  من  منه  مطلوبا  هو  ما  كل  وقدم 
ودفع  ومايل  معنوي  دعم  من  الدفاع  لقوات 
ذلك  ان  حقا  ونفيس،  غايل  من  ماعنده  كل 
العمل الجسور موضع تقديرنا واعتزازنا ، عليه 
تتوارثه  تخليدا  يصبح  ويوثق حتى  يرسخ  ان 
كل  نفس  يف  تذكارياً  نصبا  ويبقى  االجيال   
بالوطنية  يشهد   اليوم  واقعنا  ارتريا.  مواطن 
ان  ومبا  يوم.  بعد  يوما  يعزز   الوطن  وحب 
املطلوبة،  بالصورة  لألجيال  توريثه  تم  ذلك 
قوة   اكرث  بأنه سيستمر  كاملة  ثقة  انني عىل 

وباعىل وترية.
املناسبة  هذه  يف  واملحرتمات”  املحرتمون 
كان  أينام  االرتري  الشعب  اناشد  التاريخية 
التنميه  برامج  إنجاح  يف  مشاركته  لتعزيز 
الوطنية املذمع تنفيذها وان يقفوا إىل جانب 

حكومتهم النجاح كل املهام الوطنية.
باسم  أتقدم  ان  اال  يسعني  ال  الختام  ويف 
بالشكر  األحمر  البحر  شامل  إقليم  إدارة 
هذه  انجاح  يف  ساهم  من  لكل  والتقدير  
والجبهة  الحكومة  مؤسسات  من  املناسبة 
وقوات دفاعنا البواسل إلخراج هذه املناسبة 
والخلود  املجد   . بها  يليق  الذي  باملستوى 

لشهدائنا األبرار.  النرص للجامهري.
بعده قدمت الفنانة قنديل سامئيل، اغنية 
وألحان  كلامت  من  بعنوان”قمنت”  بالبلني 
زايد عوتنا،  ورقصات فرقة أوكان الفنية. قدم 
الشهرية  اغنيته  فوتو،   أخليلو  الفنان  بعده 
ألحانه  من  يي”   إخا  من  النضال”  زمن  من 

وكلامت سلمون درار.
لسان  بعنوان”  موسيقية  دراما  تلتها 
عىل  التعرف  إىل  تنادي  دراما  وهي  بحري”  
وتوثيقه  االرترية  الثورة  وتاريخ  بالدنا  تاريخ 

وتحث  االجيال.  عليها  ليتعرف  ينبغي  كام 
وتوريثه،  املسلح   الكفاح  تاريخ  رسد  عىل  
من  والرسقة.  التزوير  إىل  تتعرض  ال  حتى 
تأليف وإخراج كربآب دستا،  وكلامت األغنية  
سلطان،  تيدروس  وأداء  تأليف  من  واللحن 
مال  بعنوان”  بالتقري  اغنية  بعده  قدمت  
حالليي”  من أداء خالد عثامن ومن كلامت 
تلتها  عثامن،   االستاذ/ محمد سعيد  وألحان 
قدمت  نافقي”  بعنوان”  بالتقرينية  اغنية 

من  وهم  باداء  الفنانني  من  مجموعة 

الفنانة املناضلة ابرهت انكري و فرذقي أرآيا 
ليا قربميكائيل، من كلامت وألحان فرزقي  و 
بعنوان”  بالساهو  اغنية  بعده  قدمت  ارايا، 
كلامت  ديني،   ياسني  اداء  من  قديل”   زابنو 

وألحان االستاذ/محمد عمر دين.
ناؤود  أداء  يو”  بعنوان”لكع  اغنية  تلتها 
كفلوم، كلامت مسقن تخالي، ألحان هينوك 
من  تعدليك”  بعنوان”  اغنية  تلتها  مأكيل، 
تيدروس سلطان  ألحان  أداء منا احمد،  من 
الفنان  بعدها  دستا،قدم  تيدروس  وكلامت   ،

وألحانه  كلامته  من  اغنية  ابرهام  مأليك 
بالكناما  اغنية  تلتها  بحري”،   تده  بعنوان” 
بعنوان” شعبية” من ألحانه وكلامته، قدمت 
بعده  اغنية بعنوان” زنقي فنقل” من أداء و 

ألحان وكلامت رسوم رداء.
فقري  بيتآب  الطفل  بعده  قدم 

قصيدة  بعنوان” اين يي يسوس، 
تلتها     ، بالنار واناخي”  اغنية 
سيمود”   “ ء من بعنوان  ا د أ
عبدالله  سليامن 

بعدها  ادى  عيىس،   أبوبكر  وألحان  وكلامت 
ملقيتا بني اغنية بالتقرنية بعنوان” ذظعرت” 
،  قدم بعده فنان البداويت محمد حمد تيتا 

اغنية بعنوان” مرحبا” من كلامته وألحانه.
أدوناي   قربي  سامئيل  الشاعر  بعده  قدم 
قصيدة بعنوان” ميس كالكوليشن”  ، ثم قدم 
الفنان املناضل هبتي قريسوس) ودي شاول( 
اغنية بعنوان “ ميس كالكوليشن”  ، واختتم 
حفل ذكرى عملية فنقل الـ 33 بعزف النشيد 

الوطني.
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يف إطار اإلحتفال بذكرى عملية فنقل املجيدة

مدينة مصوع تشهد فعاليات  ثقافية ورياضية متنوعة
تقرير/ مجال حممد علي

بالذكرى  مصوع  مدينة  احتفلت 

التي  التاريخية  فنقل  لعملية  الـ33 

بتنظيم مختلف  البالد  بتحرير  برشت 

الربامج الثقافية والرياضية والتاريخية.

األربعاء  يوم  الربامج   وانطلقت 

بانشطة  صباحا   7 الساعة  فرباير    8

رياضية مختلفة بني ُفرق قوات الدفاع 

يف شاطئ قرقسوم متثلت يف السباحة 

املنافسات يف  الطائرة و شهدت  وكرة 

اليوم األول أندية  كبرية  بني الفرق.

ونظم  يف الساعة 4:45 مساء نفس 

شامل  إقليم  إدارة  قاعة  يف  اليوم 

فنقل  جائزة  مسابقة   االحمر  البحر 

يف املعلومات العامة بني طلبة املرحلة 

يف”  متثلت   مصوع  مبدينة  الثانوية 

التاريخ،  الثقافة،  العامة،  املعلومات 

أيضا  وشملت   والرياضة”   الصحة 

القصرية  القصص  يف  ادبية  مسابقة 

وعامل   موظفي  فيها  شارك  والشعر  

مختلف املؤسسات الحكومية. 

ونظم يف يوم الخميس 9 فرباير  يف 

إقليم  إدارة  بقاعة  صباحا   9 الساعة 

قدمه  سمنار  االحمر  البحر  شامل 

للزوار ،حول  الدكتور/ تخستي فقادو 

الصحية  للمرافق  الصعبة  الظروف 

ومعاناة  املسلح  الكفاح  مرحلة  خالل 

املناضلني الجرحى والطرق املستخدمة 

يف معالجتهم وخاصة من العام 1977 

كامل  تحرير  حتى  سلينا  معركة  يف 

تراب الوطن. 

وتواصلت فعاليات برامج االحتفال 

بالذكرى الـ33 ملعركة فنقل التاريخية 

الجمعة   يوم  صباح  الثالث  يومها  يف 

طوالوت-انكر   يف    صباحا   7 الساعة 

رشق  مراتون  نصف  عدو  بسباق 

للذكور   ، أفريقيا 

حرض  واالناث 

الجمهور،   من  غفري  جمع  املسابقة 

والرياضني،  شار ك يف مسابقة العدو  

عدائني من  دول رشق أفريقيا وشارك 

االرتري  العدو  منتخب  جانب  ايل 

فرق   ارتريا. حرض املسابقة مسؤويل 

الجيش  وقادة  والوزراء  الحكومة 

العدائني  وفاز  واالدارات   والجبهة 

حيث  والثاين  األول  باملركز  االرتريني 

كان املركز الثالث لعداء من كينيا.

واالرشاد  التعبئة  ضابط  نظم  كام 

شارك  سبورت(  )ماس  الدفاع  بوزارة 

بقوات  الرياضني  من  كبري  عدد  فيه 

مفتوحة   رياضة  وهي  الدفاع،  

ليشارك فيها كل من يود املنافسة يف 

سباق ماراثون. 

بالقوارب   بحرية  رحالت  ونظمت 

ايل جزيرة  فندق دهالك  من  للزوار  

املوارد  وتذوق  لتعريف  شيخ سعيد  

من  البحرية 

الساعة الثامنة والنصف- صباحا حتى 

الساعة الخامسة مساء .

وافتتح قائد القوات البحرية اللواء 

للمؤسسات  معرض  كاركاري   حمد 

حرض  االطفال،   وقرية  الحكومية 

الحكومة  مسؤويل  من  عدد  االفتتاح 

والجبهة وقادة الجيش وحاكمة إقليم 

شامل البحر األحمر السيدة/ اسمرت 

 ، ها بر ا

شمل املعرض لوحات فنية ومنحوتات 

وتاريخ  املسلح  الكفاح  تاريخ  تجسد 

معرض  وشمل  االرتري.  الشعب 

الرثوات   ، البحرية  الرثوة  وزارة 

البحرية وشباك الصيد املستخدمة يف 

ارتريا  يف  والحديث  التقليدي  الصيد 

وابتكارات وتاريخ املالحة البحرية.

ونظم سمنارين للزوار واملهتمني يف 

الساعة الـ9 من صباح نفس اليوم يف 

ويف  األحمر  البحر  شامل  إدارة  قاعة 

مدرسة امبا قدام.

من  الختمية  حي  يف  ايضا  وجرت 

الساعة 9صباحا ايل  12 ظهرا  سباق 

مدارس  طلبة  بني  هوائية  دراجات 

مدينة مصوع.كام نظم كرنفال للطلبة 

من   مساء   6 ايل  ٤مساء  الساعة  من 

باماتري  ورشة فنقل )حطملو( مرورا 

نصب  حتى  والختمية  أمل  واديس 

الكرنفال  شمل  طوالوت  يف  الشهداء 

يتقدمهم  ثورية  ثقافية  عروض 

املناضلني  بأزياء  ارتريا   وعلم  الجمل 

للقوميات  تقليدية  وازياء  ورقصاتهم 

التسعة وازياء وارساي .

مساء   6 حتى   3:30 الساعة  ويف 

مبلعب  القدم  لكرة  مباريات  جرت 

مصوع بني طالب املدارس.

من  حفال  ساوا  فرقة  واحيت 

أمام  ليال   12 حتى  ٧مساء  الساعة 

غفري  جميع  حرضه  سقالت  سينام 

السبت   يوم  صباح  الجمهور.ويف  من 

11فرباير وضع فخامة الرئيس اسياس 

افورقي  اكليل زهور يف نصب الشهداء 

الحكومة  مسؤويل  بحضور  بطوالوت 

والجبهة وقادة الجيش واالعيان. 

الهوائية  للدراجات  سباق  وجرى 

11صباحا   7- الساعة  من  الختمية  يف 

الذكور  من  متسابقني  فيه  شارك   ،

يف  منافسات  نظمت   واالناث.كام 

السلة وايضا سباق  الطاولة وكرة  كرة 

االرترية  الدفاع  قوات  بني  سباحة 

وسباق القوارب.

البحرية  الرحالت  أيضا  وتواصلت  

الرتفيهية  بالقوارب لليوم الثاين  للزوار 

للتعرف وتذوق املوارد البحرية .

أحياء  الرسمي  الربنامج  نظم  كام 

يف  التاريخية  فنقل  عملية  لذكرى 

الساعة 4مساء يف قبي.  تحت شعار 

فخامة  بحضور  الراسخ،  عهدنا  فنقل 

الرئيس أسياس افورقي والوزراء وقادة 

الجيش والجبهة واالدارات وعدد كبري 

من الشعب وإرتريني من املهجر، احيا 

للقوات  التابعة  اوكان  فرقة  الحفل 

البحرية .

لعملية  احياًء  الربامج  واختتمت 

االحد   يوم  الخامس  يومها  يف  فنقل 

والثقافية  الرياضية  االنشطة  مبختلف 

الجوائز لتكون مدينة مصوع  وتوزيع 

زوارها  بإستقبال  قامت  قد  بذلك 

وبعظمة  بتاريخها  يليق  بشكل 

تاريخ  يف  الفريدة  ومكانتها  املناسبة 

اإلرتري  للشعب  البطولية  املعارك 

وجيشه الشعبي.
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 الرئيس إسياس أفورقي لوسائل االعالم
زمرة الوياني تعتمد على مشغليها ومآزريها من اخلارج وتعمل وفق 
أوامرهم مل تستحي يف أن ختدم أجندتهم بإجبار وخداع شعب تقراي

معلوم  هو   كام  الرئيس  فخامة 

اإلقليم  عىل  تؤثر  إثيوبيا  يف  االوضاع  

مبارش،ويف  بشكل  نحن  ،وعلينا  عامة 

العام  يف  معك  أجريناها  التي  املقابلة 

عربدة  بأن  أوضحت   قد  كنت  املايض 

زمرة الوياين مل تنتهي بعد،  و كنت قد 

بها  قام   التي  املؤامرات   تحدثت  عن 

مشغيل الزمرة لبعث الروح فيها،وبشكل 

زمرة  قامت  السابق  لتوضيحك  مطابق 

الوياين بعربدة ثالثة يف الخريف املايض 

بعد فشل عربداتها األوىل والثانية، ويف 

األخري أرغمت  هذه الزمرة عىل أن توقع 

أسلحتها،  لتجريد   برتوريا  إتفاقية  عىل 

السياسية  التطورات   بالضبط  هي  ما 

التي أدت اىل ذلك وماهي  والعسكرية 

أيضا إنعكاستها املستقبلية؟ 

يخطر  املوضوع  هذا  عن  للتحدث 

الداع   ما  سؤال  طرح  البداية  يف  ببالك 

ادى  ما  لفهم   ؟؟..   الحرب  هذه  لشن 

والعربدة  للمقامرة  الثالثة  املحاولة  اىل 

الوراء  إىل  الرجوع  ،يتطلب  األخرية 

تم  أنه  عىل  بعمق.وللتحدث  لفهمها 

وملاذا  والثانية  األوىل  باملحاولة  القيام 

الداعي  وما  الثالثة  باملحاولة  القيام  تم 

لذلك،يكمن القول بأن السالم الذي جاء 

بني أرتريا وإثيوبيا يف البداية،  جاء بعد 

أن إنتهت اللعبة.ولكن  مجيئ السالم مل 

يبعث السكينة لزمرة الوياين ، وباألخص 

بني  السالم  مجيئ  واشنطن،ألن  زمرة 

بالنسبة  القلق  يسبب   وإثيوبيا  إرتريا 

لهم.فعندما جاءت تطورات السالم تلك 

عن  النظر  بغض  واضحاً  موقفهم  كان 

ورشحهم  أىت  أين  ومن  تحقق،   كيف 

عليهم  كان  لذلك  بخصوصه.  الزائف 

إعاقة  السالم عرب خادمهم زمرة الوياين 

أالعوام  خالل  أجندتهم  خدمت  التي 

إثيوبيا  بذلك  وأغرقت  املاضية  الثالثني 

يف مستنقع ال يخفى عىل أحد وما آلت  

الوقع.  ارض  عىل  يشاهد  كام  ،و  اليه 

بكل  كعميلة  الوياين  زمرة  عملت  لذلك 

وقدراتها   مقدورها   نفد  لكن   ، مامتلك 

ومل تنجح ،وبالتايل كان يتوجب أن تخرج 

من املرسح.ولكن من يشغلون الوياين مل 

الوقت  ذلك،ففي  عىل  مطمئنني  يناموا 

يف  فكروا  اللعبة  إنتهاء  فيه  تأكد  الذي 

كيفية إثارتها من جديد، فحدثت العربدة 

هل  الزمرة  أن  عن  النظر  األوىل.فبغض 

ام  بالعربدة  للقيام  اإلمكانية  لديها  كان 

كانت  التي  املؤامرات  علينا  تخفى  ال،مل 

حجر  أم  لقاء  ففي  البداية.  منذ  تدبر 

وإن كنت غري راغب يف مقابلة مسؤول 

الساعة  األخري قررت يف  الزمرة،ولكن يف 

لدقيقتني  ولو  حتى  أساله  أن  األخرية  

تتجهزون  ملاذا  دقيقة.فسألته  لنصف  أو 

له  لذلك،وقلت  الداعي  وما  لشن حرب 

هذا يجب أال يحدث،ولكن مل يجد ذلك 

السؤال جواب شافياً حينها يف ذلك اللقاء 

الذي مل يستغرق دقيقة أو دقيقتني.

املدعومة  العربدة  ذلك  بعد  جاءت 

لرضب   خرائط  وضع  وتم   ، بالصواريخ 

غريبة  عربدة  ،أنها  أرتريا  يف  هدفاً   72

يجب  لكن   ، كاملة  رشحها  بعد  يتم  مل 

لها. املناسب  الوقت  يتاح  رشحها عندما 

فعندما ننظر إىل التجهيزات التي كانت 

األوىل  العربدة  لتنفيذ  حينها  تجري 

كمحاولة  كانت  بأنها  أخذها  ميكن 

أنهم  حال  اية  عىل  املفلس.   التاجر 

العربدة  لتلك  كاملة  إستعدادات  أجروا 

 ، السالم  عملية  إلعاقة  صممت  التي 

وخلق وضعية معاكسة وفق الذي كانوا 

من  وهدفهم  إعتقادهم  .كان  يتخيلونه 

تلك املحاولة اليختلف عن الحروب التي 

أنها كانت محاولة  إذ   ‘ شنوها من قبل 

خاطئة  وحسابات  تقديرات  من  نابعة 

باألمس. لحظنا  كام  مرسحيات  وأنها   ،

لزمرة  الخاطئة  السياسة  بناء عىل  ولكن 

لزمرة  الخاطئ  املفهوم  جاء  واشنطن 

الوياين  ليدعمها وبدؤوا الحرب متخيلني 

أنهم سيحققون الكثري.إعتقدوا أن قصف 

أسمرا بالصوريخ  سيحقق  لهم معجزة   

عظيمة،فالسفري الذي كان يف أسمرا كان 

مغتبطاً  يطلق الصفارة ويصفق يف نفس 

الوقت الذي جرى فيه القصف وكأنه  يف 

أن  بذلك ميكن  قيامه  إن  بهيج.  إحتفال 

يستعيص فهمه عىل الذي يراقب الوضع 

من  عىل  غريباً  ليس  لكن   ، الخارج  من 

يفهم عمق املسألة. 

بالفشل  األوىل  العربدة  تلك  إنتهت 

الزمرة ستقامر  أن  من  نستغرب  ال  وكنا 

املقامر  مثل   أخرى، وسوف تخرس  مرة 

الخارس الذي اليبايل بالخسارة ، ويستلف 

ليقامر من جديد. أن زمرة الوياين تعتمد 

الخارج  من  ومآزريها  مشغليها  عىل 

وتعمل وفق أوامرهم. فإن فشل العربدة 

األوىل بالنسبة لهم ال يعني اإلنتهاء ، بل 

إىل  نظرنا  .فإذا  املواصلة  عىل  اإلرصار 

األوىل  العربدة  بها  إنتهت  التي  الكيفية 

، ميكن التحدث عنها  بإسهاب ، لكونها 

شهدت عوامل كثرية،  لكن يف نظرنا أن 

بسهولة  حلها  يجب  كان  التي  املشكلة 

وهناك  هنا  من  سارعوا  تحل،حيث   مل 

وأعاقوا السري الذي كان  من املفرتض أن 

يؤدبهم  ويلقنهم الدرس .

فكروا  األوىل  عربدتهم  فشل  بعد 

منطقة  دخول   يف  متثل  اخر  خيار  يف 

كمبولشا ومن ثم الذهاب إىل أديس أبابا 

، وأكملوا خططهم وإستعداداتهم للقيام 

بذلك ، ظناً منهم بانها فرصة ثانية يجب 

مآربهم  يحققون  أنهم  ظنوا  إغتنامها. 

شاسعة  مواقع  يف  العربدة  بخوض 

املحاولة  يف  تحقيقها  يف  فشلوا  أن  بعد 

تلك  أن  للسخرية  يدعو   األوىل،والذي 

الذي  األبله  فعلة  مبثابة  كانت  العربدة 

حينها  اللعبة.ظنوا  إنتهاء  بعد  يلعب 

بنا  هلموا  وقالوا  الفرصة  وجدوا  إنهم 

فإذا  الثانية.  العربدة  لشن  الجنوب  إىل 

التي  اإلمكانيات  إىل  ونظرنا  للوراء  عدنا 

والقوة  الشعب  من  حينها  جمعت 

للزج  إستنفارها قرساً  تم  التي  البرشية  

الحسابات  زادت  العربدة،   تلك  يف  بها 

الخاطئة سوءاً .كانوا يطلقون ترصيحات 

بانهم  دخلوه  الذي  الضيق  املكان  من 

ميتلكون القدرة لجعل من قصدوه بتلك 

ودخلوا   ، الحياة  نطاق  خارج  العربدة 

من  أكرث  قدراتهم  بتضخيم  العربدة  يف 

تلك  نتيجة   كانت  األخري  الالزم.ويف 

ترصفهم  كان  مفهومة،حيث  العربدة 

فعل  هوإاّل  ما  ،بل  عقالين  غري  ذلك 

جنوين لكونهم فكروا يف إعاقة التطورات 

اليعرفونها  واسعة  مواقع  إىل  بالدخول 

وحتى   ، عليها  السيطرة  واليستطيعون  

اىل  بالنظر  أبابا  أديس  إىل  بالوصول 

بعدهم عن الخلفية  املساندة، انه حقاً  

جنون كبري..!!.

إىل  العربدة  تلك  قاربت  وعندما 

الهجوم  عرب  الوياين  وفشلت  اإلنتهاء 

املعاكس متت أيضاً إعاقة التقدم  بلعبة 

قيل حينها  ،حيث  واشنطن  زمرة  دبرتها 

أن الهجوم املضاد يجب أال يدخل إقليم 

،حيث  فهمه  يصعب  أمر  تقراي.أنه 

أن  قلنا   . الثانية  الفرصة  ايضاً  فشلت 

وبالتايل  إدمانه  عن  يتخىل  ال  املدمن 

علينا أن ننتظر رمبا ستأيت  عربدة ثالثة 

.وكام أعتقدنا إنخرطت الزمرة ومشغليها  

 ، ثالثة  عربدة  لخوض  التجهيزات  يف 

برشية   قوة  واإلجبار  بالخدع   وجمعت 

الخارج  من  ضخم  وبدعم   ، لها  الحرص 

دعائية  بحملة  أيضاً  ذلك.قاموا  لتنفيذ 

وختامية  حاسمة  بأنها  العربدة  لشن 

كانت   . الدرق  نظام  يدعي  كان  كام 

أجريت  التي  واإلستعدادات  التجهيزات 

وغريبة  ضخمة  الثالثة  العربدة  لشن 

بداخلك  تضحك  يجعلك  ألمر  جداً.إنه 

أصيب  ولو  املرء  هل  تتساءل  ويجعلك 

القدر  بهذا  يخطئ  أن  ميكنه  بالجنون 

واملستوى ؟.عىل اية حال أجروا تجهيزات 

منهم  تضيع  ال   أن  أمل  عىل  ضخمة 

فرص  فقدوا  ما  مثل   ، الثالثة  الفرصة 

زمرة  والثانية،وكانت  األوىل  العربدتني 

واشنطن الداعم األكرب لتلك التجهيزات.

راضية  غري  كانت  واشنطن  زمرة  ألن 

 ، البداية  يف  حدث   الذي  التحول  عن 

إعاقة  وبالتايل كان عليها أن تعمل عىل 

تجد  ومل  اإلمكان،   بقدر  التحول  هذا 

الوياين  إاّل عميلتها زمرة  أداة  يكون  من 

زمرة تستحي   مل  ذلك.وبالفعل  لتنفيذ 

اجلزء األول  

املحلية   االعالم   وسائل   أجرت  

مساء االحد  املايض  لقاء  مع  فخامة  

الرئيس  اسياس  افورقي ، تناول  فيه  

آلت   وما    ، اثيوبيا  يف    التطورات  

 ، واشنطن  من فشل  اليه  سياسات  

وادى  اىل  هزمية  زمرة وياين  واجبارها  

بتجريد   بريتوريا    التوقيع  يف   عىل  

والعمل   للقانون   لالنصياع   اسلحتها  

يف  اطار  جمهورية  اثيوبيا  الفيدرالية،  

فإىل ما جاء يف  اللقاء.
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الوياين يف أن تخدم أجندتهم بإجبار وخداع 

شعب تقراي ،وبفربكة  وتصويرآمال بعيدة 

الثالثة  للعربدة  التجهيزات  املنال.شملت 

،فتح  والحاسمة   باألخرية  سميت  التي 

،باإلضافة  والرشق  الغرب  بإتجاه  جبهات 

الشامل  عىل  الحرب  الرتكيز عىل شن  إىل 

التي  التجهيزات  إىل  نظرنا  والجنوب.فإذا 

أجريت يف األرايض السودانية كانت كبرية 

للزمرة  اإلسرتاتيجية  الخطة  ألن  جداً، 

الحدود  فتح  إىل  تهدف  كانت  ومشغليها 

التجهيز  عملية  كانت  السودان.لذلك  مع 

إقامة  تتطلب  السودانية  االرايض  يف 

بجمع  جديد  جيش  بناء  أو  ضخمة  قوة 

الالجئني من املعسكرات ، وبسحب اعضاء 

الجيش الذين كانوا يعملون ضمن قوات 

أخرى،  ومواقع  دارفور  يف  السالم  حفظ 

كان كل ذلك لفتح الحدود الغربية بتلك 

القوة التي تم تجهيزها يف السودان.

يف  جبهة  لفتح  أيضاً  املحاولة  متت 

 ، جيبويت  تحريك  خالل  من  الرشق 

املوجودة  القبلية  التناحرت  وإستغالل 

عىل الحدود.لذلك كانت العربدة الثالثة 

مل تركز فقط عىل الشامل والجنوب بل 

أشهر  ستة  ملدة  التجهيزات  أجريت 

حرب  تشن  الخارج  من  قوة  لجلب 

والرشقية.ليس  الغربية  الحدود  لفتح 

أسلحة  ايضاً  ُأدخلت  بل  فقط،   هذا 

الطريان  عرب  عسكرية  أخرى  ومعدات 

وغري  معلنة  أخرى  وبطرق  الليل  يف 

ترسانة  حربية  توفري   ،بغرض   معلنة 

التجهيزات   الزمرة.كانت  لجيش  كبرية 

والحمالت الدعائية  تجري لخوض هذه 

اإلنتظار  الوحيد  خيارنا  ،وكان  العربدة 

 . الهجوم  بدأ  األخري  تأيت،ويف  حتى 

أن   ميكن  ورمبا  الهجوم  هذا  قبل  لكن 

يتخذ كمكسب،ومل يكن تجهيز  الزمرة 

بنفس  والثانية  األوىل  العربدتني  يف 

له  واستعدت  جهزت  الذي  املستوى 

الخاطئ  اإلعتقاد  العربدة.ألن  يف هذه 

يكمن يف  كان  الوياين ومشغليها  لزمرة 

إثيوبيا  يف  فيدرايل  جيش  يوجد  ال  أنه 

،حيث عملت الوياين عىل تفتيته طيلة 

الثالثني عاماً   .فالجيش الفيدرايل الذي 

كان معسكرا يف الشامل كان يصل قوامه 

مابني 30 الف اىل  32 ألف.وكان عساكر 

الوياين يشكلون من هذا العدد أكرث من 

عرشة الف جندي. لذلك كان سهاًل يف 

الفيدرايل  الجيش  تفتيت  الوقت  ذلك 

أسلحته. واإلستيالء  عىل  الشامل    يف 

هذا  يف  للوقوع  الوياين  دفع  فالذي 

فيدرايل. جيش  وجود  عدم  هو  الخطأ 

الفيدرايل  للجيش  نظرنا  إذا  وبالفعل 

اإلسرتاتيجية  الوراء،كانت  إىل  بالرجوع 

إلضعاف  قبلية  نعرات  خلق  يف  تكمن 

الوياين  سألت  إثيوبيا.فإذا  وتفتيت 

كانت  بدايتها هل ستعيش هكذا  منذ 

إثيوبيا  نقود  أن  ميكننا  ،ال  إجابتهم 

هذه  فتتناها.كل  أو  قسمناها  إذا  إاّل 

الترصفات أوصلت بهم  إىل هذا الدمار.

مؤسسات  خلق  تتم  مل  السبب  ولهذا 

القول  الميكن  إثيوبيا،لذلك  يف  حرة 

يف  والدفاع  لألمن  اإلثيويب  الجيش  بأن 

الشامل الذي قلت أنه يصل قوامه 32 

غري  وكان  أسلحة  ميتلك  كان  أنه  ألف 

قادر للعمل بكافأة يف أرضه. كان ذلك 

لشن  دفعهم  الذي  الخاطئ  اإلعتقاد 

الزمرة  خيار  كان  األوىل.لذلك  العربدة 

أوالً القضاء  عىل الذين إعتقدت أنهم 

غري موجودين ومن ثم يتم الرتكيز عىل 

الشامل.بغض النظر عن عددهم رفض 

تسليم  الفيدرايل  الجيش  من  أعضاء  

أسلحتهم خالل تلك العملية.قيل حينها 

أن جيش الشامل أصبح بني قتيل وأسري 

وهناك  أسلحته  تسليم  رفض  من  وإىل 

من عاد فيام بعد إىل صفوف الجيش. 

وبفضل  الثانية  العربدة  يف  اما 

الجيش  اكتسبها  التي   التجارب 

عن  إستعداداً  أكرث  كان  الفيدرايل،  

عند  الوضع  يتوقف  السابقه.مل  الفرتة 

ذلك الحد، ألنك ال تسري مبحض إرادتك،

بل  خيارنا  ليس  الحرب  خيار  ألن 

علينا  فرضوه  الذين  وهم   ، خيارهم 

الثامنني  وخالل  تاريخنا  عرب   .فنحن 

أيدينا. يف  الحرب  خيار  يكن  مل  عاما 

ويفرضوه  يقرروه  كانوا  عندما  ولكن 

أنفسنا.  عن  للدفاع  نخوضه  كنا  علينا 

لذلك هؤالء كان خيار الحرب يف ايديهم 

وبالتايل كانوا قد أجروا تجهيزات الزمة 

هذا  وعىل  الثانية.    العربدة  لشن 

األساس ميكن القول بأن العربدة الثانية 

ساعدت يف إغتنام فرص كثرية للتوعية.

خاصة يف إثيوبيا،  وبالنظر إىل وضعها 

الداخيل ميكن القول بأنه ساهم يف رفع 

العمل.    أساليب  تحسني  ويف  الوعي  

.تم  إعالن الحرب  ضد النظام الفيدرايل 

الفيدرالية  الحكومة  مؤسسات  أو ضد 

كان  .لذا  أرتريا  ضد  خاص  وجه  وعىل 

ملواجهة  سنعمل  كيف  نقرر  أن  علينا 

تلك املشكلة ،وما الذي ميكن أن نفعله 

لكوننا  عملنا،   إسلوب  نحسن  بأن   ،

األوىل  االعربدات  من  الكثري  تعلمنا 

والثانية.وقد خلق ذلك بالفعل تنسيق 

بقضايا  يتعلق  ال  ،فاألمر  العمل  يف 

بان   وإمنا  بل   ، األرض  وقضايا  السيادة 

نعمل معاً ملواجهة الحرب التي فرضت 

ال  أن  يجب  خيارنا.  تكن  ومل   ، علينا 

نعطى الفرصة لهؤالء الناس بأن يشنوا 

العربدة  من  باإلنتقال  الحروب  علينا  

 ، الثالثة  إىل  ثم  الثانية ومن  إىل  االوىل 

يف  ئام  والو  السالم  يستتب  أن  ويجب 

هذه األرض.ويجب أن يتم    التصدي 

يف  الوئام  ليتحقق  العربدات   لهذه 

بأن  القول  ميكن  املنطقة.لذا  هذه 

بها  التعامل   تم  التي  العمل  طريقة 

كان لها دور وإسهام أسايس . إذا نظرنا 

إىل الوراءميكن القول اننا كنا عىل علم  

والربامج  للخطة  الدقيقة  بالتفاصيل 

لدينا  تكن  مل  وبالتايل  أعدوها،   التي 

الالزم  اإلستعداد  نجري  أن  يف  مشكلة 

الذي ميكننا من مواجهتهم.ألن أصحاب 

بأن  القول  وميكننا   ، هم  كانوا  الخيار 

وهم  أشهر  لست  أمتدت  املسألة 

يفكرون بأي إتجاه سيهجمون وإىل أين 

سيهجمون وماذا سيفعلون .

كانت العربدة الثالثة يف نظرنا  بأنها 

إضاعتها   يجب  ال  لذا  الثالثة  الفرصة 

السالم  نجد  وليك  إيقافها،  وحتى  

يجب  الوئام  املنطقة  وتجد  والوئام 

تأديبهم  يتم  مل  هؤالء.فإذا  تأديب 

مواصلة  الهجامت   شن   سيواصلون  

الفوىض  ستستمر  وبالتايل   العربدات 

تأديبهم.إنهم  يجب  نهاية،لذا  ماال  إىل 

اليعرفون قدراتهم عىل اإلطالق، أن ما  

خيال  مجرد  وهو  حلم،   به   يفكرون 

يشاوروهم  الذين  ان  اوهام.كام  أو 

ويأمروهم  ليسوا أفضل منهم.ألن زمرة 

أخر  وبإتجاه  بإتجاه  تعمل  وشنطن 

يف  يوجد  الذي  .ولكن  أعوانهم  معهم 

هذه املنطقة ال يعلمه أحد،  وال تعرف 

هذه  إن  قالوا  عندما  تقديراته.لذلك 

كانوا  واألخرية  الحاسمة  هي  العربدة 

قناعتهم.لذلك  حسب   بذلك  متيقنني 

العربدة  هذه  نردع   بأن  علينا  كان 

التي أسموها الحاسمة واألخرية،ويجب 

وذلك   ، الرشيرة  خططهم   تنتهي  أن 

الحقيقي.فاّذا  السالم  تحقيق  اجل  من 

ارض  عىل  كانت  التي  للتطورت  نظرنا 

تسري  كانت  الوراء  إىل  بالرجوع  الوقع 

بشكل دراماتييك .ليس فقط من ناحية 

قبلهم  من  أجريت  التي  اإلستعدادات 

اإلستعدادات  كانت  العربدة،بل  لشن  

املعاكس   اإلتجاه  من  أجريت  التي 

والتنظيم  والتفكري  الحملة  ملواجهة 

الذي برز يف التجربة كله ،تم يف وقت 

تعرض  التي  الخسائر  كانت  قصري.وقد 

لها.  حرص  وال  كبرية  الوياين  جيش  لها 

بدأت  أسابيع  ثالثة  من  اقل  يف  لذا 

وتولول  تبيك  الوياين  زمرة  قيادات 

وكانت تستعد  للهروب، ألن التطورات 

كانت رسيعة جداً.ولكن من خيم عليه 

زمرة  ليس  هو  األوىل  بالدرجة  القلق 

،هي   واشنطن  زمرة  كانت  بل  الوياين 

ارسعوا  قلقاً.لذلك  األكرث  كانت  التي 

الوياين  زمرة  إلنقاذ  فعله  ميكن  مبا  

بأن  ،وتقرر  أنقذوين  تقول  كانت  التي 

 24 يوم  يف  إجتامع  برتوريا  يف  يجري 

شهر 10 وأرسل الجيش اإلمرييك طائرة 

إىل مقيل حملت املتفاوضني من الزمرة 

إىل  نقلهم  تم  ثم  ومن  جيبويت  إىل 

بريتوريا بطائرة أخرى ،قيل لهم حينها 

أعدتها  التي  الوثيقة  هذه  عىل  وقعوا 

أن  ميكن  للتغطية  واشنطن،رمبا  زمرة 

االتحاد   وكان  أباسانجو  كان  بأنه  يقال 

لهم  ليس  ذلك.كان  إىل  وما  اإلفريقي  

خيار غري التوقيع  حيث قيل لهم وقعوا 

ذلك  كان  أقول  نهائية.   وثيقة  هذه 

التاكتيك  هذا  ،أتخذ  لإلعاقة  تكتيكاً 

إىل  رشي  من  يسري  كان  الذي  للتقدم 

أكسوم وإىل عدوا وعدي قرات ومن ثم 

إىل مقيل.لذا كان عليهم إيقاف العربدة 

التي بدؤوها وليس بإمكان زمرة الوياين 

الهجوم والرصاخ  أن توقف غري خوض 

ولسان حالهم يقول أنقذوين.ومل يـتاخر  

تم  ملاذا  التساؤل  ،وميكن  ايضاً  هؤالء 

بهذه الرسعة  يف برتورتيا وملاذا مل يجري 

أخرى   مرة  جرى  وملاذا  أخر،  مكان  يف 

يف نريويب ..؟؟ . إنهم ذهبوا وقيل لهم 

بعضهم. وصافحوا  الوثيق  هذه  وقعوا 

فقط  التعطيل  مبسألة  يتعلق  ال  األمر 

،فإذا كانوا قد ذهبوا إىل برتوريا لتسليم 

أسلحتهم بالدخول إىل معسكرات وقيل 

الالزم أن  أليس من  سننظر يف تطبيقه 

ينتهي ،إذن ماهي الخدعة  التالية لزمرة 

واشنطن .فإذا أمكن إنتشال زمرة  وياين 

بذلك  ويخلقون  الهاوية  من  مجدداً 

جو مالئم لهم ، وميكن إذا أمكنهم ان 

يقوموا يف الوقت الذي يتهيأ لهم بفعل 

أخر.من جانبنا مل تكن لدينا بخصوص 

التوقيع عىل اإلتفاق ومل يكن رأي نقوله 

حتى يتم تطبيقه.إننا سرناقب تطبيقه 

بحذر ، ألننا األمرمل يبلغ مبتغاه  ولذلك 

ال ميكننا أن نقول انه خلص بحسن نية 

فقط. 

وميكن التحدث يف أنه تم التوقيع يف 

نايرويب  إىل  ذلك  بعد  جاء  ثم  برتوريا 

الذي  السؤال  وذاك،ولكن  هذا  وقالوا 

يطرح نفسه ما التاكتيك الجديد. فكام 

نسمعه يتم التفوه بأنهم جلبوا السالم  

ويتفوهون  نضالنا  بفضل  بقولهم 

بالزيف والكذب ، لكن يف األخري ذلك 

أمد  إلطالة  وأسباب  عرقيل  يخلق 

التطبيق. 
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االرتري هينوك ملؤبرهان ..بطل أفريقيا 
يف سباق الطريق للعام الثاني على التوالي

قمة سان جريمان وبايرن ميونخ ختطف األضواء بدوري األبطال

منتخبنا الوطني يعيد كتابة التاريخ من جديد يف أدغال أفريقيا

بعد توقف دام 3 أشهر و12 يوما

للدراجات  افريقيا  بطولة  بلقب  بتتويجه 
الدراج  عزز   ، تاريخه  يف  الثانية  للمرة  الهوائية 
الوطني  منتخبنا  رصيد  ملؤبرهان  هينوك  االرتري 
يف  له  التاسع  اللقب  البالد  ليهدي   ، األلقاب  مع 
سباق الطريق للنخبة ويفض الرشاكة مع منتخب 
منذ  تتويجات  مثانية  ميتلك  الذي  أفريقيا  جنوب 

بداية البطولة يف العام 2001.
جدد عهده مع التتويجات

أعاد الدراج االرتري الشاب/ هينوك ملؤبرهان 
كتابة سطور جديدة من اإلبداع والتألق يف مضامر 
أفريقيا يتتويجه باللقب األكرب بامليدالية الذهبية 
البطولة  من  عرش  التاسعة  النسخة  هامش  عىل 
يف  تقام  ظلت  التي  الهوائية  للدراجات  االفريقية 
فرباير  من  عرش  الثالث  ولغاية  الثامن  من  الفرتة 

الجاري بالعاصمة الغانية أكرا.
وأثبتت الدراجة االرترية أنها الرقم الصعب يف 
الطريق  سباق  لقب  بعدما حصدت  أفريقيا  قارة 
العام  لقب  حامل  طريق  عن   ، )النخبة(  للرجال 
بها  توج  قد  كان  الذي  ملؤبرهان  هينوك  السابق 
رشم  مبنتج  املقامة  2022م  عام  نسخة  يف  أيضاً 
الشيخ املرصي ، بعد منافسة حامية الوطيس مع 

املنتخبات القارية األخرى.

بتاريخ  بدأت  التي  الحكاية  أصل 
سباق  طريق  عن  فرباير  من  الثامن 
شهدت   ، للفرق  الساعة  ضد  الرسعة 

ومتميزة  مثرية  نهاية  فصولها  أخر 
عرب سباق الطريق للرجال.
منتخبنا  وأبان 

خانته  الذي  الوطني 
يف  الذهبية  امليدالية 
سابقة  إستحقاقات 
بهذه البطولة ، بداية من سباق 
أو  للفرق  الساعة  ضد  الرسعة 
يف  الوصافة  بإحتالله   ، الفردي 

وحيازته   ، للرجال  الفرق  سباق 
سباق  يف  الربونزية  امليدالية  عىل 
باملركز  أردفه   ، للرجال  الفردي 
سباق  يف  الفضية  وامليدالية  الثاين 
رغبة  عن  أبان   ، عاما   23 ملادون 
الوضعية  هذه  لتغيري  جامحة 
ووضع نصب عينيه للظفر باملعدن 
 8 يف  بلغه  قد  كان  الذي  النفيس 
أخرها  السابقة  باألعوام  مناسبات 

نسخة 2022 .
حشد   ، الغاية  هذه  ولتحقيق 
منتخبنا الوطني تشكيلة قوية تضم 
 ، املحليني  اللعبة  نجوم  من  عدد 
إىل  ملؤبرهان  هينوك  يتقدمهم 
مريون   ، برهاين  ناتنائيل  جانب 
 ، قربهيويت  أخليلو   ، تشمي 
أرفايني  أخليلو   ، هبتأب  يوائيل 
وناهوم زرايئ ، بقيادة املدير الفني 

سامسوم سلمون.
وكان منتخبنا الوطني من بني املنتخبات والفرق 
مجريات  عىل  سيطرتها  بسطت  التي 
ملسافة  إمتد  الذي  السباق 
مبشاركة  كيلومرت(   120(
 22 من  متسابقا   77
نجح  حيث   ، فريق 
املنتخب  أفراد 
عدد  تكوين  يف 
املجموعات  من 
أبرزها  اإلنفرادية 
كان  التي  تلك 

إال   ، برهاين  ناتنائيل  يقودها 
أنها مل تكلل بالنجاح.

 ، السباق  أمتار  أخر  ويف 
إنفرادية  كمجموعة  إنفصلت 
الرئيسية  الكوكبة  عن  صغرية 
نجوم  من  ومبادرة  بقيادة 
الذين كانت  الوطني  منتخبنا 
لهم اليد العليا يف رفع نسقها 

وزيادة الفارق الزمني بني املجموعتني.
الذي جرى  النهايئ  القصوى  الرسعة  ويف سباق 
ملؤبرهان  هينوك  حسم   ، املجموعة  هذه  بني 
أريحية  بكل  األول  واملركز  العام  الرتتيب  صدارة 
معيداً   ، وجدارة 
نفسه  وصع 
عرش  يف  مجددا 
االفريقية  الدراجة 

لعام أخر.
هينوك  وتوج 
ن  ها بر ملؤ
فريق  يف  املحرتف 
االيطايل  بارديني 
السباق  بلقب 
امليدالية  لينال 
هي  الذهبية 
ملنتخبنا  التاسعة 
الوطني يف مجمل 
بهذه  مشاركاته 
البطولة ، إذ سبقه 
)مخسب  ذلك  يف 
 ،  2019 دبساي 

عقبارماريام  تسفوم   ،  2018 قربإذقابهري  أمانئيل 
 ،  2012  2011 برهاين  ناتنائيل   ،  2013  2016

دانئيل تخيل هيامنوت 2010(.
كان  بعد  ملؤبرهان  لهينوك  التاريخية  الثنائية 
كل  مع  يتساوى  يجعله   ،  2022 بلقب  توج  أن 
من تسفوم عقبارماريام وناتنائيل برهاين املتوجني 
سابقاً بلقبني لكاًل منهام ، ويكون منتخبنا الوطني 
يف  بلقبني  متوجني  ثالثة  يضم  الذي  الوحيد  هو 

هذه البطولة.
أخليلو  الشاب  االرتري  الدراج  وظفر  هذا 
 23 ملادون  تصنيف  يف  الفضية  بامليدالية  أرفايني 

عاماً.
الثانية  هي  الفضية  امليدالية  هذه  وتعترب 
ألخليلو أرفايني يف بطولة هذا النسخة ، حيث كان 
قد توج باملركز الثاين يف سباق الرسعة ضد الساعة 

للفردي ملادون 23 عاما أيضا.
وكان أخليلو أرفايني قد نال امليدالية الذهبية 
ولقب سباق الناشئني يف بطولة عام 2022م برشم 

الشيخ املرصية.
مضامر  يف  الحارض  االرتري  الجمهور  وشد 
البطولة ، انظار املتابعني واملنظمني عىل حداً سواء 
من  الهائل  للكم  واإلستحسان  اإلشادة  نال  حيث 

التشجيع واملوأزرة إلفراد منتخبنا الوطني.

يوما، ومشاعر  أشهر و12   3 دام  توقف  بعد 
خالل  ظهرت  التي  والشغف  واإلثارة  الحامسة 
نهائيات كأس العامل يف وجود مستوى رفيع من 
كرة القدم، تعود للقارة العجوز منافسات دوري 
أبطال أوروبا، التي تدخل يف دور خروج املغلوب 
هامش  أي  دون  وإياب،  ذهاب  مواجهات  عرب 
بني  تجمع  بالنهايئ،  أشبه  مباراة  وبينها  للخطأ، 

باريس سان جريمان وبايرن ميونخ.
وتهيمن حسابات عالقة عىل املواجهة املرتقبة 
بني باريس سان جريمان وبايرن ميونخ، أوال عىل 
لقاء  يف  الثالثاء  اليوم  األمراء  حديقة  ملعب 
يف  ميونخ  يف  أرينا  أليانز  يف  إيابا  ثم  الذهاب، 

الثامن من مارس القادم.
ويخوض بطل فرنسا هذا اللقاء وهو يف خضم 
للهزمية  وتعرض  الكأس  من  أقيص  بعدما  أزمة، 
أمام موناكو يف “ليج 1”، ويف ظل شكوك حول 
وليونيل  مبايب  مبايب  كيليان  النجمني  مشاركة 
جديدة  محاولة  مبثابة  املباراة  وستكون  مييس، 

منه لتحقيق مجد غائب.
فعىل الرغم من رهان كبري ميارسه “البي إس 
يبقى  فريقه،  صفوف  لتعزيز  موسم  كل  جي” 
نادي العاصمة الفرنسة دامئا يف منتصف الطريق 
األوروبية  البطولة  بلقب  للظفر  محاولة  كل  يف 

العريقة.
األملاين  نظريه  وال  الفرنيس  البطل  يخوض  وال 

أفضل  يف  وهام  اللقاء 
يف  مازال  كالهام  الظروف. 
لحظات  استعادة  انتظار 
التألق عقب صعوبات شابت 
بعد  املنافسة  إىل  عودتهام 

مونديال قطر 2022.
جريمان  سان  وأقيص 
أنه  رغم  فرنسا  كأس  من 
األوىل  الدرجة  دوري  يتصدر 
ذلك  يف  والسبب  الفرنيس، 
يعود بشكل أسايس إىل تعرث 

يف  يقدمه  الذي  لألداء  وليس  مالحقية  أقرب 
املستطيل األخرض.

ومني بالهزمية عىل يد رين وتعادل أمام استاد 
رميس يف 2 من الجوالت األخرية يف “ليج 1”.

جالتييه  كريستوف  املدرب  فريق  ويرتقب 
أبرز نجومه.  البدنية الثنني من  الحالة  تطورات 
مارسيليا  أمام  الكأس  مباراة  مييس  غادر  فقد 
وهو يشعر مبتاعب، وستكون مشاركته يف اللقاء 

األورويب محل شك.
كام أن النجم الفرنيس كيليان مبايب يعاين من 
األسبوع  مطلع  مونبلييه  أمام  لها  تعرض  إصابة 

املايض، واضطر ملغادرة امللعب بسببها.
مييس  بني  الجديد  اللقاء  هذا  وسيكون 
هزميته  كابوس  منذ  األول  وهو  ميونخ،  وبايرن 

البافاري، هو  الفريق  يد  8-2 عىل  برشلونة  مع 
الفرنيس  للبطل  بالنسبة  املواجهة  مالمح  أبرز 
الذي ذاق مرارة الهزمية أكرث من مرة يف مبارياته 
انتهت 3 من آخر 4  البايرن حيث  أمام  األخرية 
مباريات بني الفريقني بانتصار أملاين ال سيام نهايئ 

عام 2020 يف لشبونة، مبوسم جائحة كورونا.
ووقتها حصد البايرن اللقب بهدف كينجسيل 
كومان يف النهايئ، وكانت هذه هي املرة األخرية 
التي كانت فيها باريس سان جريمان قريبا جدا 

من النجاح يف دوري أبطال أوروبا.
بعد مرور عام، ثأر الفريق الفرنيس بالتغلب 
عىل خصمه يف الدور ربع النهايئ بالبطولة. قاد 
مبايب “البي إس جي” يف ميونخ للفوز 3-2. عىل 
الرغم من أنه خرس يف العودة )1-0(، فقد متكن 

من التقدم يف البطولة وإقصاء البطل.

ومنذ بداية النسخة الحالية من التشامبيونز 
ليج، مل يكن فريق العاصمة الفرنسية عىل قدر 
واكتفى  مجموعته  تصدر  يتمكن  مل  التوقعات. 
باملركز الثاين، خلف بنفيكا. ووضعته القرعة يف 
مواجهة صعبة أمام بايرن، الذي عزز صفوفه يف 
قادما  كانسيلو،  جواو  بالظهري  الشتوي  املريكاتو 

من مانشسرت سيتي.
األبطال  دوري  نهايئ  مثن  مواجهات  وتنطلق 
شهر.  بعد  إال  تكتمل  لن  لكنها  األسبوع  هذا 
تقام 4 مباريات أسبوعيا. بواقع 2 كل يوم ثالثاء 

ومثلهام كل يوم أربعاء.
جريمان  سان  باريس  مباراة  إىل  باإلضافة 
مباراة ميالن  الثالثاء  اليوم  تقام  ميونخ،  وبايرن 

وتوتنهام.
أنطونيو  اللندين  فريق  مدرب  ويستأنف 
كونتي نشاطه بعد عملية املرارة التي خضع لها 

يف بداية الشهر.
وأن  سبق  الذي  اإليطايل،  املدرب  ويعود 
تويل تدريب اإلنرت، مرة أخرى إىل ميالن، حيث 
مرحلة  عقب  توتنهام  وضع  ضبط  عىل  سريكز 
غري منتظمة، مع بعض التحسن عقب االنتصار 

األخري ضد مانشسرت سيتي.
البلجييك،  بروج  كلوب  يواجه  األربعاء  وغداً 
الذي قدم أداء الفتا يف أهم بطولة أوروبية هذا 
املوسم، بنفيكا الربتغايل الذي يبيل حسنا للغاية 

أيضا يف البطولة.
أقىص  الذي  البلجييك،  الفريق  ويخوض 
أتلتيكو مدريد يف مرحلة املجموعات، املواجهة 
هويفكينز  كارل  الفني  مديره  رحيل  عقب 
أنه  الدوري املحيل رغم  نتائجه يف  بسبب سوء 
نجح يف قيادة بروج لثمن نهايئ التشامبيونز ليج 

املنصب  وقد خلفه يف  تاريخه.  األوىل يف  للمرة 
سكوت باركر.

أما بنفيكا، الذي تألق بشكل الفت يف مرحلة 
الضعف  بعض  وضعه  فيشوب  املجموعات، 
بسبب رحيل العبني بارزين يف الفريق مثل إنزو 
فرنانديز وجواو فيكتور وإنرييك أراوخو من بني 
كثريين، ومن ثم يعتمد عىل آخرين من الفريق 

الرديف لتخفيف حدة هذا الوضع.
مثن  من  األول  األسبوع  مباريات  وتختتم 
الثقيل، يجمع بني  العيار  بلقاء آخر من  النهايئ 

بوروسيا دورمتوند وتشيليس.
لفريقني  طرق  مفرتق  مبثابة  املباراة  وهذه 
األملانية،  الكتيبة  متباينيني.  مبوقفني  ميران 
الصاعدة والطامحة لصدارة البوندسليجا، بقيادة 
هدافها  الستعادة  واملتحمسة  بيلينجهام،  جود 
من  تعافيه  عقب  هالر،  سيباستيان  اإليفواري 

ورم رسطاين.
أما الفريق اإلنجليزي فيمر بأزمة بعدما أنفق 

الكثري يف سوق االنتقاالت الشتوية.
املنطقة  خارج  الحايل  الوقت  يف  تشيليس 
األوروبية وقد أقيص من باقي املنافسات، ومن 
املتنفس  باعتباره  األبطال  بدوري  يتمسك  ثم 

الوحيد أمامه يف املوسم الحايل.
ويأمل جواو فليكس وإنزو فرنانديز ومودريك 
وإعادة  القارية  البطولة  يف  موهبتهم  إظهار  يف 

النجاح الذي حققه الفريق قبل موسمني.
نهايئ  مثن  ذهاب  مباريات  وتكتمل 
مبواجهتي  القادم،  األسبوع  يف  ليج  التشامبيونز 
فرانكفورت  آينرتاخت  مدريد،  وريال  ليفربول 
مع نابويل الثالثاء، واليبزيج مع مانشسرت سيتي 

وإنرت ميالن مع بورتو األربعاء.
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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 هذا اليوم
- يف الرابع عرش من فرباير عام 1859م:- 1859 - أوريغون تصبح الوالية 

رقم 33 من الواليات املتحدة األمريكية.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1876م:- ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة 

اخرتاع الهاتف.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1878م:- السلطان العثامين عبد الحميد 

الثاين يحل الربملان بعد أقل من عام عىل إنشاءه، ومل تعود الحياة الربملانية 

إال بعد ثالثون عاًما بعد انقالب عام 1908.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1899م:- الكونغرس األمرييك يوافق عىل 

استعامل آالت التصويت يف االنتخابات االتحادية.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1912م:- والية أريزونا تصبح الوالية 48 من 

الواليات املتحدة األمريكية.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1944م:- ثورة يف جاوة عىل اليابان أثناء 

الحرب العاملية الثانية.

- يف الرابع عرش من فرباير عام 1946م:- إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول 

حاسب إلكرتوين متعدد األغراض يف جامعة بنسلفانيا.

حكمة اليوم
احلب احلقيقّي هو أن جتد الشخص الذي يستطيع أن 
يدفعك دائمًا حنو األمام، وأن يكون حريصًا عليك 

وعلى مسعتك ومصلحتك، فاحلب تفاٍن وإخالص 

* إنه إنسان ال يعرف الحقد وال يعرف الضغينة وال ينتقم ويسامح بسهولة.
* ال ميكن أن نحذف أي صفحة من قاموس حياتنا مهام فعلنا. 

* ملن عرفوا أن يف قلب الحرف رسال يدركه سوى أصحاب النفوس الطيبة الناصعة 
قلوبهم إّن الحسابات الطيبة تخلق األصدقاء الطيبني. 

* النوايا الطيبة ال تكفي دامئاً. 
* الكلمة الطيبة شجرٌة مورقٌة إذا وقعت يف القلب أحيته.

يف  ولكنها  األحيان  بعض  يف  الطريق  عىل  تدل  النقية  واملشاعر  الطيبة  *النوايا 
أحياٍن أخرى تعمي البرص لقد محا الحنني كالعادة الذكريات السيئة وضخم الطيبة.

* املرأة السامية تستلزم وجود الطيبة يف روح الرجل حتى ولو كان جاهاًل. 
* وكام يطفئ املاء النار علينا بالكلمة الطيبة والبسمة الحلوة وقانا الله واياكم 

رش الغضب.
* يكون املرء طيباً إذا جعل اآلخرين أفضل. 

الناس ممن يعطيهم  * لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إىل 
العطاء. 

* رأس جيدة وطيبة القلب هي دامئا مزيج رائع.
* جارة طيبة أفضل من أخت بعيدة. 

* السمعة الطيبة أفضل من الرداء الجميل. 
الطيبة، واالبتسامة  بالكلمة  تعطيه لآلخرين، فتصدق  لديك شيئاً  إذا مل يكن   *

الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن. 
* الطيبة هي إنتصار اإلنسان عىل النفس االمارة بالسوء. 

* الكلمة الطيبة هي أجمل الهدايا وأقلها سعراً. 
* الكلمة الطيبة ليست سهاًم، لكنها تخرق القلب.

* إن من الكالم ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخز اإلبر وأمر من الصرب وأحر 
تنبت كلها  فإن مل  الطيبة  الكلمة  فيها  فازرع  القلوب مزارع  الجمر، وإن من  من 

ينبت بعضها. 
* الكلمة الطيبة صدقة. 

* القلب الطيب بطبيعته يتواجد داخل اإلنسان الحساس.

كالم عن طيبة القلب

ولد دون يد مينى.. ففاجأه أصدقاءه بـ”أغلى هدية”
يف  ثانوية  مدرسة  طالب  متكن 
هندرسونفيل بوالية تينييس األمريكية، من 

اصطناعية  يد  تصميم 
لزميلهم سريجيو بريالتا 
غري  بيد  ولد  الذي 

مكتملة النمو.
وطّور أصدقاء بريالتا 
اصطناعية  يدا  له 
القيام  من  متكنه 
األمور  من  بالعديد 
عنها  يعجز  كان  التي 
رمي  مثل  السابق،  يف 
وحمل  البيسبول  كرة 
بيده  واألشياء  الطعام 

اليمنى.
ويف حديثه لصحيفة “واشنطن بوست” 
مدرس  “الحظ  بريالتا:  قال  األمريكية، 
مادة علوم الكمبيوتر يف مدرستي جيف 
بيدي  الكمبيوتر  لفأرة  ويلكينز، تحرييك 

اليرسى، ألين مل أكن أمتلك اليمنى”.
مع  مدريس  “تحدث  بريالتا:  وأضاف 

يل.  اصطناعية  يد  تصميم  بشأن  والديت 
وهكذا  الفكرة.  تجاه  بالرسور  شعرنا 
بتجهيز  رسا  طالب  ثالثة  ويلكينز  كّلف 
اليد اليمنى يل باستخدام الطباعة ثالثية 
ملثل  مخصص  تصميم  وبرنامج  األبعاد 

هذه األغراض”.
من جانبه، قال ويلكينز إنهم استخدموا 
“بوليالكتيك”  حمض 
وهي خيوط بالستيكية 
الطباعة  يف  شائعة 
لتكون  األبعاد،  ثالثية 

النسيج الرئييس لليد.
العمل  واستغرق 
االصطناعية  اليد  عىل 
متكن  حيث  أسبوعا، 
من  بريالتا  أصدقاء 
األويل  النموذج  إنتاج 
مناسبا  بدا  والذي 
املرونة  حيث  من  له 

وسهولة ثني األصابع.
وعرّب بريالتا عن سعادته بيده الجديدة 
عىل  قادرا  بفضلها  بات  إنه  قال  التي 
والقيام  النشاطات  من  الكثري  مامرسة 

بأمور كان عاجزا عنها يف السابق.

رجل يقاضي إمرأة رفضته ويطالبها بتعويض ضخم
رفع رجل يف سنغافورة دعوى قضائية 

ضد امرأة رفضته مقابل 3 ماليني دوالر، 

بدعوى أنها تسببت يف “صدمة عاطفية” 

لحياته.

 The صحيفة  نقلته  ما  وبحسب 

سنغافورة  تتخذ  التي   Straits Times

املسمى  الرجل،  فإن  لها،  مقرا 

ضد  القضائية  دعواه  رفع  ك.كاوشيغان، 

نورا تان شو مي بعد أن أخربته أنها غري 

مهتمة باالستمرار يف عالقة عاطفية معه.

وهو  كاوشيغان  أن  املنشور  وأفاد 

طيار  دون  الطائرات  رشكة  مدير 

دعوتني  رفع  قد   ،D1 Racing

يف  مبا  نورا،  ضد  لك قضائيني  ذ

الدعوى القضائية السابقة الذكر 

أن  فيها  زعم  دوالر  ماليني   3 بـ 

نورا تسببت يف “رضر لسمعته املمتازة 

عىل  وآثار  واكتئاب  صدمة  وأصابته 

حياته”.

التي  املالحظات  بسبب  أنه  وادعى 

أدلت بها، فقد خرس أرباحا من رشاكاته 

ية  ر لتجا ضطر ا ا و

دفع  إىل 

ليف  تكا

عىل  التغلب  أجل  من  للعالج  باهظة 

صدمته.

دعوى  فكانت  الثانية  الدعوى  أما 

وقت  يف  الصلح  قايض  رفضها  قضائية 

فيها  زعم  الشهر،  هذا  من  سابق 

اتفاقهام”  “انتهكت  نورا  أن  كاوشيغان 

استمرت  التي  عالقتهام  تحسني  بشأن 

قيمته  بتعويض  وطالبها  سنوات،  أربع 

22 ألف دوالر. 

وادعى أن استخفافها به أثر سلبا عىل 

فقد  أنه  لدرجة  العقلية  وصحته  عمله 

تجارية  رشاكات  خمس  عن  يقل  ال  ما 

وأنه يكافح اآلن لكسب عمالء جدد. كام 

زعم أن االنتهاك تطلب منه البحث عن 

“مساعدة نفسية”.

وُيظهر حكم املحكمة الذي ُنرش يف 28 

يناير، بشأن الدعوى املطالبة بـ 22 ألف 

دوالر، أن السيد/ كاوشيغان رفع قضيتني 

عندما  عالقتهام  انهيار  بعد  نورا  ضد 

أخربته أنها تعتربه فقط كصديق.

طفل صغري يقدم مساعدة “مثينة” لضحايا الزلزال مع رسالة مؤثرة

عمره  يتجاوز  ال  صغري  طفل  خطف 
“الثمينة”  مبساهمته  األنظار  أعوام،   7
قدمت  التي  اإلنسانية،  املساعدات  يف 

لضحايا زلزال تركيا املدمر.
كريكالرييل  مدينة  بلدية  رئيس  وقال 
الرتكية إنه من بني املساعدات اإلنسانية 

جمعها  التي 
لضحايا  السكان 
العثور  تم  الزلزال، 
لطفل  رسالة  عىل 

صغري.
الرسالة:  وجاء يف 
صديقي.  “مرحبا 
أحب  كريم.  اسمي 
كثريا،  السرتة  هذه 
تكون  دعها  لكن 

لك، ستحافظ عىل دفئك”.
أعوام ونصف.   6 “أنا عمري  وأضاف: 

وأعيش يف مدينة كريكالرييل”.
إعجابهم  عن  املعلقني  من  عدد  وعرّب 
بهذه البادرة اإلنسانية، التي صدرت من 

ضحايا  ملساعدة  العمر،  مقتل  يف  طفل 
األطفال  “حتى  أحدهم  وقال  الزلزال. 
وذكر  ويتضامنون”،  يشعرون  الصغار 

آخر “براءة األطفال ال تقدر بثمن”.
جنويب   ،7.8 قوته  بلغت  زلزال،  وهز 
اإلثنني،  صباح  من  مبكر  وقت  يف  تركيا، 

مخلفا خسائر برشية ومادية هائلة.
الخميس،  مساء  حصيلة  أحدث  ويف 
الرتكية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  أفادت 
 17134 إىل  الزلزال  قتىل  عدد  بارتفاع 
قتيال، إىل جانب أكرث من 63 ألف قتيل.

وما تزال فرق اإلنقاذ تعمل عىل مدار 
الساعة إلنقاذ من يوجد تحت األنقاض، 
التي  الصعبة  والعراقيل  الظروف  رغم 

تواجههم.
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