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الرئيس إسياس:احلكومة منذ 
االستقالل ، واميانا منها بان 

مشاركةاملواطنني الواسعة  اساس 
االقتصاد ، شجعت  إنتقال املصانع 
املؤممة واملؤسسات واملنازل اىل القطاع 
اخلاص ، وهذه السياسة مل تتغري 

مواصلة للمقابلة التي بدأت يف الثاين عرش من فرباير يف 

مصوع مع وسائل االعالم، اجرى الرئيس اسياس افورقي 

الجزء   الجاري  مارس  من  عرش  الحادي  مساء  املقابلة 

االخري من املقابلة التي متحورت حول القضايا املحلية.

من  الثالثة  األجزاء  يف  أفورقي  أسياس  الرئيس  تناول 

املقابلة القضايا اإلقليمية والعاملية، وبرامج التنمية التي  

منحت االولوية عام 2023.

جهود  حول  توضيحا  السبت  مساء  مقابلة   يف  وقدم 

والخدمات  والصناعية  الزراعية  للتنمية  الطاقة  توفري 

املواطنني  إستثامر  تشجيع  وبرامج   ، ونتائجها  املنزلية 

واالستثامر الخارجي ، وبرامج التنمية املوضوعة لتنفيذها 

مبشاركة الشعب عامة وقوات الدفاع.

من  الطاقة  تأمني  أن  فخامته،  أفاد  الطاقة  وحول 

اىل  املعييش  اإلقتصاد  من  لإلنتقال  الهامة   األولويات 

بان  ، موضحاً  التصنيع  الصناعي  ورفع قدرات  اإلقتصاد 

خارطة الطريق التي تتبعها الحكومة حاليا تستهدف رفع 

ليشمل  ميغاواط   360 اىل  ميغاواط   120 من  القدرات 

الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والبخارية.

وطنية  لشبكة  خطة  بوضع  الجاري  العمل  اىل  واشار 

 ، الطاقة  توليد  التنمية وإمكانية  لربامج  تضم 12 شبكة 

بان تنمية  ويرتبط مع ثالثة مناطق إقتصادية ، موضحاً 

وفيام  املرتابطة.  املستقبلية  املهام  من  البرشية  القدرات 

يتعلق بجذب إستثامر املواطنني ، أوضح الرئيس اسياس 

منها  واميانا   ، االستقالل  بداية  يف  الحكومة  ان   ، افورقي 

بان استثامر املواطنني واملشاركة الواسعة للشعب اساس 

االقتصاد ، وضعت يف بداية التحرير سياسة تشجع عىل 

القطاع  اىل  واملنازل  واملؤسسات  املؤممة  املصانع  إنتقال 

الخاص ، ورغم كل التحديات فان هذه السياسة مل تتغري 

اآلن ايضا، مشريا اىل ان التجربة السابقة مل تكن حسب 

فاعلة  ملساهمة  طريق  خارطة  وضع  تم  وقد  الرغبات، 

إلستثامر املواطنني ، وستتخذ بشأنه مبادرة جديدة.

والرثوة  الزراعية  اإلستثامرية   الفرص  فخامته  واوضح 

واالتصاالت  واملواصالت  والسياحة  والبحرية  الحيوانية 

الواسعة، مشرياً اىل القيام بأعامل متسارعة قوية تتامىش 

آنية  طريق  خارطة  ورسم    ، واملتطلبات  اإلرادة  مع 

مدروسة جيداً تسهم يف رفع الوعي باجراء توعيةمكثفة 

واضعة يف االعتبار االرس واملزارعني والرعاة.

وافاد  الرئيس اسياس افورقي بان االستثامر الخارجي 

اختيار  يجب  وقال  املواطنني،  استثامر  من  جزء  يعد 

االستثامر من كافة مناطق العامل كأمرييكا واوروبا وآسيا 

يقوم  ان  وافريقيا، مشددا عىل رضورة  االوسط  والرشق 

له مساهمة  يكون  العامة وأن  املصالح  بتأمني  االستثامر 

ملموسة يف منو االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل واسعة 

ويساهم يف مواكبة التكنولوجيا ، ويتميز بثمن مضاعف، 

ويؤمن املصالح العامة، وال يستغل الطاقة العضلية واملواد 

الخام. يف الختام أوضح فخامته بانه آن االوان للتأهب من 

اجل التنمية بالقدرات الجامعية ، من اجل حصول قوات 

الدفاع االرترية الباسلة  املنضوين يف حضن شعبها االيب 

الداخل  يف  الشعب  جانب  اىل   ، جهودهم  إستثامر  عىل 

واملهجر ومساهمته الوطنية املقدرة ووفائه الوطني.

)للمزيد من  التفاصيل  راجع  املقابلة يف  ص4-5(

الرئيس اسياس افورقي  يستقبل  الرئيس  الصومالي

وصل اسمرا بعد ظهر امس االثنني رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية فخامة الرئيس حسن شيخ محمود يف زيارة 

تستغرق يومني تلبية لدعوة من اخيه الرئيس إسياس افورقي.

حيث كان فخامته  يف استقباله لدى وصوله مطار اسمرا الدويل   مبراسم الرشف الرسمية.

وسيبحث الرئيسان اسياس افورقي وحسن شيخ محمود العالقات الثنائية والتعاون املشرتك  والقضايا ذات االهتامم 

املشرتك.

الرئيس  إسياس يستقبل نائب رئيس جملس السيادة السوداني

الفريق محمد حمدان  السوداين  السيادة  رئيس مجلس  نائب  امس  قاعة هقر  افورقي يف  اسياس  الرئيس  استقبل 
دقلو ) حمديت(. اكد الرئيس اسياس يف اللقاء موقف ارتريا الثابت لحل قضايا السودان بالسودانيني فقط، مشريا اىل أن 

التدخالت الخارجية لالوضاع يف السودان تشكل تعقيد للوضع .
وذكر ثقة ارتريا يف حفاظ جيش السودان عىل سيادته واالبتعاد عن القضايا السياسية والقيام بدور ايجايب.

من جانبه هنأ الفريق محمد حمدان دقلو عودة ارتريا اىل منظمة االيغاد التي لعبت دور بناء يف تاسيسها، موضحا 
بعقد االجتامع الوزاري للدول االعضاء قريبا . حيث ان السودان الرئيس  الحايل ملنظمة االيغاد يف الدورة الحالية.

 شارك يف اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد /عثامن صالح وسفري ارتريا يف السودان السيد /عيىس احمد عيىس.
وكان يف استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداين الفريق محمد حمدان حميديت لدى وصوله مطار اسمرا يف 
زيارة عمل ملدة يوم  واحد بدعوة من الحكومة االرترية  ، حيث كان يف استقباله وزير الشؤون الخارجية السيد /عثامن 

صالح .
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قلوج: مشاركة الطالب 
حتقق نتائج مشجعة 

يف  ملموسا  تطورا  قلوج  مديرية  شهدت 
الداريس  العام  خالل  الطالب  مستوى  تطور 
جادة  بخطوات  القيام  يجب  انه  اال  املايض 
واحداث  الطالبات  مشاركة  رفع  يف  تسهم 

تغيري نوعي يف كافة املراحل التعليم .
املديرية  يف  التعليم  مسؤول  واوضح 
الداريس  العام  ان  الله محمود  االستاذ /عبد 
الطالب  مشاركة  ارتفاع  و2023 شهد   2022
يف  و5%   16% بنسبة  االطفال  رياض  يف 
املتوسطة  يف   % و12  االبتدائية  املرحلة 

و%17 يف الثانوية.
الزراعة  بانشطة  االنشغال  ان  وذكر 
املؤدية  املشكالت  اهم  من  تعد  والتجارة 
اىل رسوب الطالب، لذا يجب اتخاذ خطوات 

جادة لتحسني ذلك.
دايس  السيد/  املديرية  مدير  ودعا 
زرمئيكائيل لرضورة العمل املنسق من اجل 
اىل  الدراسة   قاطعوا  الذين  الطالب  اعادة 
الدراسة، والسيام يف تعزيز مساهمة  مقاعد 

املرأة والحد من العادات الضارة باملراة.

نفري تنموي يف مشروع افهمبول الزراعي

يقوم اعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية 
يف ساوا بنفري يف الفرتة من السابع من مارس 
يستمر السبوع يف مرشوع افهمبول الزراعي 
 80 مساحة  يف  املزروع  الطامطم  لقطاف 

هكتار.
واوضح املرشفون عىل النفري ، مشاركة اكرث 
من 740 فرد ، وان الطامطم تذهب ملصنع 
باناتوم يف البو لتصنيعها. مشريا اىل ان الفرد 

الواحد يقوم يوميا بقطاف مثاين كنتاالت من 
الطامطم يف املتوسط يوميا.

وذكر قائد اللواء النقيب / زرئسناي بيني 
قدرات  فوق  اصبحت  املرشوع  منتجات  ان 

العاملني فيه ، لذلك قدموا ملساعدتهم .
قربساليس  مويس  املالزم  اللواء  قائد  وذكر 
ثقافة  يعكس  به  يقومون  الذي  العمل  ان 

العمل لقوات الدفاع .

الصحة باجلنوبي يدعو  لتعزيز مكافحة 
االمراض املعدية النامجة عن قلة النظافة

الجنويب  االقليم  يف  الصحة  فرع  دعا 

الخدمية  املرافق  واصحاب  عامة  املجتمع 

االمراض  لتعزيز دورهم يف مكافحة  خاصة  

املعدية الناجمة عن نقص النظافة .

البيئة  اصحاح  وحدة  مسؤول  واوضح 

الجارية  الجهود  ان   ، مسفن  كيداين  السيد/ 

الصحة  فرع  بني  بالتنسيق   2010 عام  منذ 

قرى  من   96% تنفيذ  عن  أمثرت   ، واالدارة 

البيئي  االصحاح  برنامج  الجنويب   االقليم 

الواعي  القرى  االهيل، مشريا اىل اهمية دور 

لتأمني بيئة نظيفة وآمنة.

املرافق  بنظافة  يتعلق  فيام   “ وقال 

اجراء  عن  كيداين  السيد/  افاد  الخدمية 

يف  البلدية  مع  بالتنسيق  مراقبة  دوريات 

الفنادق واملطاعم والحانات ومحالت االفطار 

واملتاجر، وتم ابالغ %12 من اصل 14 الف 

لتجري تحسينات  مؤسسة خالل عام 2022 

عىل اعاملها.

يف الختام دعا السيد/ كيداين للتخلص من 

املواد االستهالكية املنتهية الصالحية يف اوانها.

اإلرتريون يف قطر والسعودية ومصر حيتفلون بالثامن من مارس
يف  املقيمة  اإلرترية  الجاليات  احتفلت 
جدة  ومدينة  الدوحة  القطرية  العاصمة 
القاهرة  املرصية  والعاصمة  السعودية 

بالثامن من مارس اليوم العاملي للمرأة.
ابراهيم   عيل  السفري/  سعادة  وقال 
البالد  بقطر يف الحفل الذي نظمه  سفري 
الثقايف  االرتري  املركز  يف  املرأة  فرع 
اليها  ولجنا  التي  املرحلة  “ان  بالدوحة  
مشرياً  مارس،  من  بالثامن  اإلحتفال  تعزز 
اىل أن املرأة االرترية أكدت املساواة إبان 
بالعمل  الفعالة  املسلح مبشاركتها  الكفاح 
بينام   ، ثباتها  الكبرية عىل  بالثقة  وعززتها 
تبلور ذلك اكرث خالل الثالثني عاما املاضية 

بصورة كبرية.”
السيدة/ قدي  الفرع  رئيسة  واوضحت 
محرتآب ان املرأة االرترية اكدت حقوقها 
واسعة  فرص  خلق  ويجب  بإستشهادها 

لتوريث القيم اىل االجيال املتعاقبة.
والربامج  بالفقرات  املناسبة  حفلت   

الثقافية.
التاسع  يف  اقيم  الذي  الحفل  متيز  فيام 
العربية  باململكة  جدة  مدينة  يف  مارس  من 
املرأة   نضال  عكست  بربامج  السعودية 

ذلك  نظم  حيث   ، بها  االشادة  وتم  االرترية 
عضوات  و  العاملية  االرترية  املدرسة  طالب 

فرع املرأة.
نورا  السيدة/  املرأة  فرع  رئيسة  وقالت 
حاج عيل “ ان االحتفال  بالثامن من مارس 
يجري يف مرحلة تاريخية هامة، ويجب القيام 
باعامل مضاعفة لبلوغ الهدف املنشود الذي 

دفع من اجله الغايل والنفيس.”
يف غضون ذلك، القى سفري ارتريا يف مرص 
السيد/ فاصيل قربساليس كلمة مبناسبة الثامن 
يف  االرترية  املرأة  دور  فيها  مجد  مارس  من 

كافة املراحل واملجاالت.
فيام قدمت رئيسة فرع املرأة يف القاهرة 

السيدة/ كلثوم آدم كلمة باسم الفرع.

بدء امتحان الشهادة الثانوية 
داخل البالد وخارجها

بدأ يوم أمس 13 من مارس يف عرشة مراكزامتحان الشهادة الثانوية الوطنية يف كافة ارجاء 

البالد ومدينتي جدة والرياض باململكة العربية السعودية.

 يشارك يف االمتحان الذي يضم 12 مادة ويجري حتى الـ 18 من مارس  14395 طالب ، 

بينهم %49.1 طالبات.

وان %89 من املشاركني يف امتحان هذا العام هم الطالب النظاميني الذين جلسوا عىل مقاعد 

التعليم يف مدرسة وارساي يكألو بساوا واملدارس الفنية املنترشة عىل كافة اقاليم البالد.

كام تشارك فيه 139 طالبة اكملن تعليمهن االكادميي ضمن برنامج تعليم الكبار و213 طالب 

يعيدون االمتحان حسب املعلومات الواردة من مكتب التقدير والتقييم.

الجدير بالذكر أن مديرة مركز التقييم والتقدير يف املعهد الوطني للتعليم العايل واالبحاث 

الثانوية  الشهادة  امتحان  ان  اىل  ايرينا  مع  السابق  لقائها  يف  اشارات  قربو  برسات  الدكتورة/ 

الوطنية، عملية تسهم يف ارتقاء الطالب من مستواهم الحايل اىل مستوى اعىل، موصية الطالب 

للقيام باستعدادات ذهنية وجسدية ، اضافة اىل رضورة العمل بهدوء متبعني اللوائح الصادرة 

جيدا.

وزارة العدل تبدأ اسبوع القانون حبملة نظافة باالقليم االوسط

نظمت وزارة العدل اسبوع القانون الذي 

بالخدمات  والدعم  نظافة  بحملة  بدأته 

شعار  تحت  االوسط  االقليم  يف  القانونية 

“القانون للكرامة االنسانية  والتنمية.”

 جرت حملة النظافة بتعاون ادارة االقليم 

والثاين عرشمن  عرش  الحادي  يومي  االوسط 

مارس يف مديريات ابا شاول وعداقا حموس 

باقي  يف  وسيستمر  واخريا،  اسمرا   واربعتي 

املديريات.

واوضحت ةحدى النظافة تسخري سيارات 

النفايات الكافية النجاح حملة النظافة التي 

يشارك فيها املواطنني عامة والطالب خاصة.

وعداقا  شاول  أبا  مديريتي  مديرات  واكد 

محمد  وصالحة  تخلمكئيل  سارا  حموس/ 

عىل اهمية االسبوع لرتسيخ املعرفة بالقانون 

وارساء ثقافة  نظافة واصحاح  البيئة. 

عن  النظافة  حملة  يف  املشاركون  واعرب 

ارتياحهم للمشاركة يف النفري  .

يشتمل اسبوع القانون املنظم للمرة الثانية 

خدمات الدعم القانوين يف 38 نقطة يف البالد 

ومواضيع  عامة  معلومات  ومسابقات  عامة 

حامية  وبرامج  االعالم  بوسائل  تبث  قانونية 

البيئة والنظافة وبرامج موجهة للمواطنني يف 

الخارج عرب الوسائل االفرتاضية.



أخبار عاملية
3

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى

نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
         هاتف 117099

                                   طباعة �سوئية وت�سميم �سفحات:                
فاطمة حمد  اإدري�س نورة عثمان حممد              

اخبار خارجية
عربي حممد قيتا
   �ص.ب: 247

فاك�ص: 127749

هاتف التوزيع:  200454
هاتف االعالنات:  125013

�ص.ب: 1284

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت  الثالثاء  14 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )112( 	

تنويه
سيعقد أسبوع القانون يف الفرتة من 

الجاري،  13 مارس وحتى 18 مارس 

إستشارة  تلقى  يف  يرغب  وملن 

الذهاب اىل املحاكم  قانونية ميكنهم 

املذكورة أدناه كاًل حسب املدينة أو 

اإلقليم الذى يقطن به خالل التاريخ 

املذكورة لطلب اي استشارة.

التوقيت الذي تقدم فيه 
االستشارات القانونية

التاريخ الذي تقدم فيه 
االستشارة القانونية

المكان الذي تقدم فيه اإلستشارة 
القانونية

اإلقليم
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا اإلرترية

األوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس مكتب المدعي العام

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الحزئية باإلقليم االوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسوق الغالل

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقجرت

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ترافولو

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بماي تمناي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بأخريا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقودايف

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسمبل

8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية عدي قوعداد
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ظعدا كرستيان
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية شمانقوس لعالي
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بمندفرا
مكتب المدعى العام بمندفرا

الجنوبي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا بدقمحري
محكمة  الجزئية بدقمحري

مكتب المدعي العام بدقمحري
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية دباروا
مكتب المدعى العام دباروا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي خواال
مكتب المدعى العام بعدى خواال

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية بعرزا
مكتب المدعى العام بعرزا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي قيح
مكتب المدعى العام عدي قيح

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بصنعفي
مكتب المدعى العام بصنعفي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 15 مارس المحكمة االهلية بسقنيتي

شمال البحر األحمر
المحكمة الجزئية بمصوع

مكتب المدعى العام بمصوع
8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية أفعبت
مكتب المدعى العام أفعبت

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقندع
مكتب المدعى العام بقندع

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارسالمحكمة األهلية بنقفة

جنوب البحر 
األحمر

المحكمة الجزئية بعصب
مكتب المدعى العام بعصب

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

القاش بركة

المحكمة الجزئية بارنتو
مكتب المدعى العام ببارنتو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بأغردات
مكتب المدعى العام بأغردات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بتسنى
مكتب المدعى العام بتسنى

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقلوج
مكتب المدعى العام بقلوج

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بشامبقو
مكتب المدعى العام بشامبقو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية تكومبيا
مكتب المدعى العام تكومبيا

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

 

عنسبا

المحكمة العليا بإقليم عنسبا
المحكمة الجزئية بكرن

مكتب المدعى العام بكرن

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بحقات
مكتب المدعى العام بحقات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بعدتكليزان
مكتب المدعى العام 

بعدتكليزان

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة األهلية بإيدن
)عيالبرعد(

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 15 مارس

منظمة حقوقية تتهم قوات بوركينا فاسو 
بإعدام 21 مدنيا وتعذيب عدد من النساء

غري  حقوقية  منظمة  اتهمت 
حكومية قوات بوركينا فاسو وفرق 
املتطوعني املوالية للجيش “بقتل ما 
ال يقل عن 21 مدنيا وتعذيب عدد 

من النساء شامل البالد” مؤخرا.
“مناهضة  مجموعة  وقالت 
ووصم  العقاب،  من  اإلفالت 
بيانها إنها  املجتمعات” املحلية، يف 

خارج  وإعدام  تعذيب  “بحاالت  تبّلغت 
أن  يف  ويشتبه  ملدنيني...  القضاء  نطاق 
قوات  من  عنارص  املذبحة  هذه  مرتكبي 
املتطوعني  من  وعنارص  واألمن  الدفاع 

للدفاع عن الوطن”.
تبلغ  “الحصيلة  أن  املنظمة  وأضافت 
أطفال.  وثالثة  امرأة  بينهم  قتيال  عرشين 
ثالثة  وفقد  نساء  سبع  أصيبت  كام 
العثور  تم  أنه  السبت  مؤكدة  أشخاص”، 

عىل جثة جديدة لرجل.
األحداث  وقعت  املنظمة،  وبحسب 
صباحا  التاسعة  الساعة  “حواىل  األربعاء 
فولبي” يف وسط شامل  تويسني  قرية  يف 
من  “أكرث  أن  إىل  املنظمة  البالد.وأشارت 
واألمن  الدفاع  قوات  من  عنرص   100
يرتدون  الوطن،  عن  للدفاع  واملتطوعني 
زيا عسكريا، وكلهم مقّنعون ومسلحون... 
شاحنات  عدة  منت  عىل  القرية  هاجموا 
“إطالق  قبل  نارية”  ودراجات  صغرية 

النار”. 
ونقلت الوكالة عن شاهد عىل الهجوم: 

للدفاع  واملتطوعون  جنودنا  هم  “هؤالء 
عن الوطن )...( كانوا يرتدون زيا عسكريا 
ويحملون علم بوركينا فاسو”، الفتا إىل أنه 

أحىص “21 جثة”.
إن  الحكومية  غري  املنظمة  وقالت 
“جميع الضحايا، باستثناء رجلني، ينتمون 

إىل إتنية الفوالين”.
والفوالين أقلية يف بوركينا فاسو ينتمي 
بعض أعضائها إىل جامعات جهادية تشن 

هجامت يف البالد.
“نساء  أن  بيانها  يف  املنظمة  وأضافت 
أين  “يخربن  حتى  للتعذيب”  تعرضن 

يختبئ اإلرهابيون”.
وبحسب أحد سكان املنطقة، فإن جزءا 
يف  “يشتبه  املستهدفة  القرية  سكان  من 
تعاونهم مع مجموعات إرهابية مسلحة”.

وطالبت املنظمة “بفتح تحقيق قضايئ 
مستقل ونزيه يف هذه الجرائم”.

مطلع  الجيش  املنظمة  نفس  اتهمت 
فرباير املايض بقتل ما ال يقل عن 25 مدنيا 
يف رشق البالد، كام دعت إىل فتح تحقيق 

واستجابت السلطات لدعوتها.

تبون: حركة عدم االحنياز ستعقد اجتماعا يف اجلزائر
اجتامعا  االنحياز ستعقد  دول حركة عدم  أن  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  أعلن 

مصغرا يف بالده خالل هذا الصيف.
جاء إعالن تبون خالل ندوة صحفية عقدها مع نظريه األوغندي يوري كاغوتا موسيفيني، 

عقب التوقيع عىل اتفاقيتني و5 مذكرات تفاهم بني البلدين.
وأكد تبون تنقل 150 رجل أعامل إىل كمباال لبحث فرص الرشاكة والتعاون مع نظرائهم 

األوغنديني قريبا.
سمحت  األوغندي  نظريه  مع  أجراها  التي  املحادثات  أن  إىل  الجزائري  الرئيس  وأشار 
باستعراض العديد من القضايا وامللفات ذات االهتامم املشرتك، “ال سيام تنسيق املواقف لنرصة 

القضايا العادلة يف املحافل الدولية وعىل رأسها دعم القضيتني الصحراوية والفلسطينية”.
وحسب قناة “النهار” الجزائرية، فقد شدد الرئيس األوغندي “عىل أهمية االستفادة من 

التجربة الجزائرية وخربتها يف مجال البنى التحتية واملنشآت القاعدية”.
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 الرئيس إسياس أفورقي
جيب إجراء الدراسات الالزمة ملصادر الطاقة األخرى ودراسة 

تكلفة وكفاءة اإلنتاج ، واألهم بناء القدرات البشرية

السيد الرئيس  أهال بك ، تعترب الطاقة إحدى 
أواًل  توفريها  يجب  التي  األساسية  اإلمدادات 
من أجل التنفيذ الفعال لربامج التنمية. الطاقة 
التعدين  وأنشطة  الزراعية  للتنمية  رضورية 
هناك  كانت   ، ذلك  ومع  املنزيل.  واالستخدام 
مشكالت كبرية واجهت تنفيذ الطاقة. فام هي 

الربامج املوضوعة ملعالجتها؟
مناسبات  يف  األمر  هذا  تناولت  رمبا   ، نعم 
سابقة بإيجاز.  يف اعتقادي يجب أن يكون هناك 
يقترص  ، ألنه ال  األمر  لهذا  إدراك وفهم شامل 
عىل املعنيني فقط. إن اقتصادنا ، مثل اقتصادات 
العامل الثالث أو ما يسمى بالبلدان النامية ، هو 
اقتصاد الكفاف. اقتصادات تنتج وتصدر املواد 
الخام ، وال تتجه إىل اإلنتاج والتصنيع. اآلن إذا 
أردنا االنتقال من مرحلة إىل أخرى ، خاصة إىل 
املرحلة الثانية من التصنيع ، فإن أساس ذلك هو 

الطاقة.
بدون طاقة ، ال ميكنك فعل أي يشء. ميكننا 
الحديث عن الطاقة من إنارة الشوارع وإضاءة 
املنازل إىل الصناعات الكربى. اآلن الهدف األكرب 
هو  القطاعات  جميع  يف  التنموية  لربامجنا 
الحصول عىل خدمات طاقة كاملة بحيث ميكن 
الصناعات.  جميع  يف  التنموية  برامجنا  تطوير 
الكهرباء  بدون  بأنه  عامة  بصورة  القول  ميكن 
والخدمات الكهربائية ، ال ميكن إجراء أي انتقال. 
قدما؟ كيف ميكننا تحسني  امليض  كيف ميكننا 
كانت  إذا  بخطوة؟  لدينا خطوة  الطاقة  برامج 
بأكمله  البلد  يف  ميغاواط   120 الطاقة  قدرة 
كان  و  طاقة.  هناك  بأن  الحديث  ميكن  فال   ،
بداية قد واجه العديد من العقبات والعراقيل 
، رمبا تم ذكرها يف مناسبة سابقة. لكن الحديث 
أن  يجب  مغزى.  ذي  ليس  ميغاواط  عن 120 
اآلالف  بإمكانية  التحدث  عىل  قادرين  نكون 
من  املغاواط. وإذا كنا سرنتقي إىل اآلالف ، إىل 
ألف ، ألفني ، ثالثة آالف مغاواط، ونتمكن من 
إنتاج أعىل مستوى من الطاقة نحتاجه يف جميع 
القطاعات  نقول بأننا يف طور التحول إىل أعىل 
مستوى من االقتصاد فال ميكن الحديث عن 100 

أو 120 ميغاوات فقط.
فقط  ميغا   120 عىل  الحديث  اقترص  إذا 
ذلك  يعطيك  أن  ميكن  ال  نتجه؟  أين  فإىل   ،
التجارب  من  الكثري  هناك  متكاملة.  صورة 
من  واجهناه  وما  املايض  من  تعلمناها  التي 
عراقيل. فام هي خارطة الطريق لدينا؟ ما هي 
اسرتاتيجيتنا؟ كيف نقيسها يف الوقت املناسب؟ 
من أي مستوى إىل أي مستوى نرتقي؟ اآلن بعد 
أن رأينا هذه التجربة السابقة ، ما هو مصدر 
إليه  الطاقة؟ ماذا ميكننا أن نفعل من مايتجه 
العامل حاليا من الطاقة املتجددة ذات التكلفة 
املخفضة ، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
نواصل  أن  ميكن  فال  األخرى؟  الطاقة  ومصادر 
عىل النهج الحايل من خالل االعتامد عىل طاقة 
غري مستقرة وغري آمنة ، وبوضع مولد منفصل 
يف كل منطقة ، ال ميكن أن نسري عىل هذا النحو. 

اآلن ، بعد كل هذه التجربة ، ما الذي تعلمناه ، 
وما هي خطتنا الحالية؟ يجب أن نكون قادرين 
عىل وضع خطط مرحلية. ما يأخذنا من مرحلة 
التي  الطاقة  إىل أخرى هو ما يسمى مبنتجات 
 ، بالتساوي  القطاعات  جميع  تدعم  أن  ميكن 
وتؤدي يف النهاية إىل نتائج مشرتكة ، اآلن هناك 

العديد من املصادر.
إذا أردنا أن نتحدث عن حل مستدام ، فهناك 
الحرارية  املولدات  هو  أحدها  كثرية.  خيارات 
التي  حرقيقو  محطة  لدينا  مختلفة.  بأحجام 
نستخدمها حالياً والطاقة املستمدة من املولدات 
فهناك   ، األماكن  مختلف  يف  تركيبها  تم  التي 
التشغيل  بتكاليف  يتعلق  فيام  كثرية  تفاصيل 
التي  الخدمات  إىل  قياساً  املنتجة  والطاقة 
يقدمها.لكن وبرصف النظر عن ذلك ، يجب أن 
نكون قادرين عىل التخطيط لتشغيل مختلف 
الطاقة  عن  التحدث  ميكننا  الطاقة.  مصادر 
الحرارية بتقنيات مختلفة وأحجام مختلفة. كام 
ميكننا استخدام الطاقة املتجددة بعدة طرق ، 

إذا أخذنا منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جيو  إمكانات  هناك   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
حرارية تم تناولها بالحديث لفرتة طويلة. كام 
الكثري   ، الكهرومائية  الطاقة  إىل  التطرق  ميكن 
من األمور. اآلن من كل هذه املصادر املختلفة 
للطاقة ، نحتاج إىل أن نكون قادرين عىل الجمع 
بني مصادر طاقة منخفضة التكاليف وباملحصلة 
لقيمتها  الربامج  منتجات  إىل  النهاية  يف  تؤدي 
بشكل  أغراضها  وخدمة  وتكاليفها  الحقيقية 
ال  االمر   ، بذلك  القيام  أردنا  إذا  لذا  صحيح. 
يقترص فقط عىل توليد الطاقة ، لكن يف نقلها 
أيضاً. فيجب نصب األعمدة ، و نرش وتوصيل 
الكابالت. وينبغي أن يكون ذلك مرتبطاً بشبكة 
وطنية تغطي كل املناطق ، فهل ميكن أن يكون 
لدينا هذا يف الوقت واملستوى الحايل؟ إىل جانب 
ذلك ، هل ميكن أن يكون لدينا شبكة خدمات 
الطاقة  ،عدا  الوطن  أرجاء  كافة  تغطي  وطنية 
مناطق  وتغطي  حرقيقو  من  حالياً  املوجودة 
معينة؟ إنه غري عميل. ومبا أنه غري عميل ، ما هو 
نهجنا يف هذا األمر؟ نحن بحاجة إىل أن نكون 
قادرين عىل تقسيم الشبكة الوطنية إىل شبكات 

أصغر تعتمد عىل نفسها ومكتفية ذاتًيا.
ما هو مصدر كل شبكة صغرية؟ طاقة رياح 
أم طاقة شمسية؟ هل هي حرارية؟ حتى الطاقة 
إىل  نظرنا  إذا  اآلن  مستقبالً.  األرضية  الحرارية 
ذلك يف جدول زمني ، عىل سبيل املثال ، وحتى 
يكون وضعنا الحايل كنقطة بداية ،  ميكننا تحليل 
األرقام مبرور الوقت. لكن ماذا لو استطعنا إنتاج 
360 ميغاواط؟ فإذا قسمنا البلد بأكمله إىل 12 
وحدة اقتصادية )شبكات صغرية( ، فيمكن أن 
ترتفع األرقام وتنخفض تقريبًيا لكل شبكة صغرية 
، ولكن إذا فكرنا يف أنها 30 ميغاواط لكل منها ، 
فيمكننا إنتاج 360 ميغاواط من 12 وحدة. لكل 

التوليد  مصدر  لديها  وحدة 
خطوط   ً وأيضا  بها  الخاص 
النقل والتوزيع الخاصة بها ، 
وذلك حسب أهمية الربامج 
التنموية يف الوحدة ... أي إذا 
أخذنا كركبت ، فهناك برامج 
تنمية زراعية ، تتضمن برامج 
وهناك   ، غذائية  صناعات 
األخرى  الربامج  من  العديد 
أيًضا ، لذلك يجب أن يكون 
عىل  الحصول  املمكن  من 
كل  لخدمة  الطاقة  منتجات 

ذلك.
ما التكلفة هنا لكل كيلو 

ألن  الثمن  غايل  إنه  ساعة؟  ميغاواط  أو  واط 
األغىل هو الطاقة الحرارية ، ألنه يتطلب أنواًعا 
مختلفة من الوقود. بعبارات  عىل سبيل املثال 
 ، الساعة؟” إذا كان  الكيلوواط يف  ، “ما تكلفة 
بالدوالر  سنًتا   24 إىل   20  ، التقليدي  باملعنى 
األمرييك ، يف املقابل ، سعر كل كيلوواط / ساعة 
 ، الكهرومائية يبلغ 8 سنتات. اآلن  الطاقة  من 
يجب أن تكون قادرًا عىل مالحظة الفرق بني 8 
سنتات و 24 سنًتا. هذه التكلفة الكبرية إلنتاج 
ما  عليها؟ يف  تنفق  ، كم  الساعة  كيلو واط يف 
يسمى بالشبكات املصغرة ، ما هي مصادر توليد 
الطاقة يف كل منها؟ فالشمسية هي شمسية ، 
ليس هناك وقود تدفع مثنه. ولكن ، نظرًا ألنه 
واملؤسسة  التكنولوجيا  لديك  يكون  أن  يجب 
يف  ذلك  تكاليف  تبلغ  فكم   ، لذلك  الالزمة 
 ، تنتجها  التي  الطاقة  من  فقط  ليس  النهاية؟ 
ولكن يف استخدامها؟ اآلن هذه الوحدات الـ 12 
ضمن الشبكة الوطنية التي نتحدث عنها هي 

أيًضا يتم تعديلها صعوًدا وهبوًطا.
وفكرنا   ، بداية  كنقطة  األرقام  أخذنا  إذا 
النظر إىل  ، فيجب  الوحدة  يف 30 ميغاواط يف 
 ، وتوفريها   ، توزيعها  االعتبار   يف  وضعاً  ذلك 
اآلن  تقدمها مجتمعة. ميكنك  التي  والخدمات 
تلو  مرحلة   ، البعض  ببعضها  الوحدات  ربط 
األخرى. ميكن ربط اثنتني منها فقط ، كام ميكنك 
 ، األسايس  النظام  تطور  مع  ثالثة.  ربط  أيًضا 
ميكن أن تدمج كل الوحدات وتتوسع الشبكة. 

ولكن كنقطة انطالق ، إذا أخذنا ما نطلق عليه 
الشبكة الوطنية عىل أنها 12 منطقة تنموية أو 
مناطق أو وحدات اقتصادية ، فمن خالل تهجني 
مصادر توليد الطاقة يف كل منها حسب املتوفر 
تكون  أن  ميكن  إذ  املتاحة  والتكنولوجيا  فيها 
طاقة حرارية ، تتطلب توفري الوقود ومختلف 
النفقات األخرى ، ويف عملية التهجني غالباً مثاًل 
الطاقة الشمسية ، فإذا أخذنا الطاقة الشمسية 
اإلشعاع يف املرتفعات يعترب أقوى ، ويختلف عن 
ماهو موجود عىل الساحل الرشقي نوعاً ما ، أما 
السهول الغربية فلها خصائصها الخاصة مرتبطة 

بالجغرافيا.
إذا كنت ستعمل عىل تهجني طاقة   ، لذلك 
أنه  يعني  فهذا   ، الشمسية  الطاقة  أو  الرياح 
سيتم تنفيذه مع الخطة املوضوعة لكل وحدة 
ميغاواط   30 الـ  حتى  االقتصادية.  وجدواه 
التي يجب إنتاجها من كل وحدة ، كيف ميكن 
تنفيذها مرحلياً يف الوقت املناسب؟ هل ستنتقل 
مبارشة إىل 30 ميغا؟ فهل سيتم البدء بـ 8 ميغا 
ثم االرتقاء إىل 16 ميغا أو 32 ميغاواط؟ يجب 
أن ُينظر إليه بناءاً عىل أوضاع كل وحدة. وهكذا 
تدريجًيا ، وعندما يؤدي كل ذلك باملحصلة إىل 
التنموية ذروتها فستكون هناك  برامجنا  بلوغ 
التي  الوطنية  الشبكة  متكاملة.  وطنية  شبكة 
عىل  تنحرص  لن  ميغاواط   360 بقدرة  ستبدأ 
زيادة  تكون عىل  أن  يجب  بل   ، هذا فحسب 
لن  أنه  مبا  ولكن  آالف.  إىل  الطاقة  من  قدرتها 

يف  الحرارية  الطاقة  عىل  االعتامد  من  نتمكن 
الحايل ، يجب أن يكون  الوقت  كل منطقة يف 
، قد  الطاقة  انتقال ، عرب تهجني مصادر  هناك 
تغلب عليه الطاقة الحرارية يف البداية ، ومبرور 
الوقت نستبدله مبصادر طاقة الرياح أو الطاقة 
الشمسية ، وبالتايل ميكننا التخلص من الطاقة 
الحرارية ونفقات الوقود والنفقات األخرى. ومبا 
أن ذلك يجب إدخاله عىل مراحل ، لذلك نقوم 
كل  الهجينة يف  الطاقة  وزيادة مصادر  بتطوير 

وحدة.
أخريًا ، إذا متكنا من تطوير برنامجنا للطاقة 
رأينا  لقد  املثال  ، عىل سبيل  األرضية  الحرارية 
الكثري يف كينيا عىل مدار السنوات العرش املاضية. 
يتميز الوادي املتصدع مبزاياه. وقد تم استكشاف 
الطاقة الحرارية الجوفية التي نتحدث عنها اآلن 
لتوليد  بحث عميل  إجراء  يجب   ، ذلك  ومع   .
املناسبة  التكنولوجيا  توفري  خالل  من  الطاقة 
عاًما  منذ حوايل 17   ، املثال  لذلك. عىل سبيل 
الطاقة  ينتجون 20 ميجاواط فقط من  ، كانوا 
حوايل  إىل  اآلن  ارتفع  وقد   ، األرضية  الحرارية 
األرضية.  الحرارية  الطاقة  من  ميجاواط   1100
وفًقا لتقديراتهم ، هناك إمكانية إلنتاج ما بني 
10000 إىل 15000 ميغاواط من الطاقة الحرارية 
املامرسة  يف  لكن  وحدها.  كينيا  يف  األرضية 
العملية ، ما طوروه حتى اآلن ال يتجاوز األلف ، 
ولكن هذا ليس بالقليل. وإذا أردنا نحن إدخال 
الدراسات  إجراء  يجب   ، الربنامج  هذا  مثل 
أو مكماًل  الالزمة أوالً. إذا أردنا أن نراها بديالً 
تكلفة  لدراسة  وأيًضا  األخرى  الطاقة  ملصادر 
بـ  نبدأ  ، فعلينا أن  اإلنتاج الستخدامها  وكفاءة 

360 ميجاواط التي نتحدث عنها اآلن.
وضعناه  الذي  للربنامج  ميزة  أكرب  هي  ما 
وجلب   ، التمويل  عىل  الحصول  ميكننا  حالياً؟ 
كل  وقبل  األهم  ولكن   ، املناسبة  التكنولوجيا 
يشء هو بناء القدرات البرشية. نظرًا ألنه يجب 
أن تكون مواردك البرشية متوازية معه ، والنهج 
أيضاً يساعد عىل ذلك. تدريجًيا ، يجب أن تكون 
لدينا القدرات الالزمة عىل معالجة وتشغيل الـ 
12 وحدة لدمجها يف النهاية يف وحدة واحدة. 
بالنظر إىل بعض الدروس املستفادة من بعض 
التجارب الصغرية املاضية ، ميكننا العمل حسبام 
حسب  والتكنولوجيا  الوقت  بشأن  يناسبنا 
هو  يشء  كل  يضمن  ما  لكن  املتاح.  التمويل 
قدراتنا وإمكاناتنا املهنية ، والخربة التي نطورها 
نطور  عندما  وفقط  ذاته.  بحد  كنز  هي  معه 
هذا ميكننا ضامن إنتاجية وكفاءة برامج الطاقة 
مًعا كربنامج  األشياء  أخذنا كل هذه  إذا  لدينا. 
موحد ، فيجب أن نكون قادرين عىل النظر إىل 
ما يسمى بقطاعات خدمات الطاقة والكهرباء 

مجتمعة مًعا.
توليد  يف  فقط  ليس  التكنولوجيا  تتطور 
الطاقة، ولكن أيًضا يف النقل والتوزيع ، وحتى 
اإلنارة  فهناك  أيضاً.  االستهالك  مستوى  عىل 
ذاتها  بحد  فاإلنارة  االستهالك.  عالية  القدمية 
أنواع. ما هي التقنيات التي يستخدمها املستهلك 
أفضل  يكون  أن  ميكن  االستخدامات؟  ملختلف 
، وميكنك رؤيته  املنزلية  االستخدامات  يف  حاالً 
، فإذا متكنا من  يف الصناعات بأشكال مختلفة 
بطريقة  واستخدامها  التكنولوجيا  مع  التاميش 
فعالة ، وإذا كنا سننتقل من ما يسمى اقتصاد 
الكفاف إىل اقتصاد التصنيع فام هو نوع الخدمة 
التي نحتاجها؟ ميكنك أن تأخذ مثال عىل ذلك. 
ميكن أن ننتج القطن فهو محصول زراعي. لكن 
أنت بحاجة إىل وسائل صناعية.  لذلك يجب أن 
نكون قادرين عىل رؤية قدرات التصنيع جنًبا إىل 

جنب مع خدمات ومنتجات الطاقة.

اجلزء السادس

أسياس  الرئيس  فخامة  اجرى 

لقائه  من   األخري  الجزء  افورقي 

مع وسائل اإلعالم املحلية  السبت  

عرشمن  للحادي  املوافق  املايض 

عن  فيها  تحدث  الجاري  مارس 

االستثامرات  والتعدين   الطاقة 

وغريها من املواضيع. 

فإىل ماجاء يف املقابلة.
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يوجد  كبرية.  برامج  نحو  التوجه  أيًضا  ميكننا 
لدينا خام الحديد ، فإذا كنا سننتج ألواح الفوالذ 
الخام ، فهذا ليس باألمر الجديد علينا. كان هناك 
قودايف.  يف  الحديد  وألواح  للمسامري  مصنع 
الواحد يستهلك 4 ميغاواط حسب  كان املصنع 
مؤسسة  الوقت.  ذلك  يف  املتوفرة  التكنولوجيا 
تستهلك هذا الكم من الطاقة يجب النظر إليها يف 
سياق متوازي. إنها صناعة ال ينبغي التخيل عنها. 
ومبا أننا نحتاج أيًضا إىل الدخول يف صناعة الفوالذ 
نكون  أن  إىل  نحتاج  لذلك   ، املختلفة  واملعادن 
قادرين عىل إنتاج الطاقة الالزمة لذلك. وملاذا ال 
ننتج؟ كيف وكم نحتاج؟ ما الذي ميكننا فعله حًقا 
العوامل مجتمعة  تأثري كل هذه  ... اآلن ما هو 
عىل أهمية الطاقة نفسها يف برامج التنمية لدينا 
قطاًعا تلو اآلخر؟ ما هو تأثريها يف كل صناعة؟ ما 
مدى أهميتها؟ كيف يجب رؤية االنتقال كل عىل 
حدا وباملجمل؟ وهذا مع كل الخربة التي لدينا 
وتراكم مامرساتنا ومعرفتنا. من أجل تطوير نهجنا 
وكذلك تطوير جدوى مختلف الربامج الصناعية 
والقطاعية التي نعمل عىل تطويرها ، نبدأ بـ 360 
ميغاواط ونقسمها إىل 12 وحدة ومع التطورات 
املرحلية يف كل وحدة ، ومن خالل تقييم محصلة 
الطاقة  مصادر  إىل  االنتقال  ثم  ومن   ، النتائج 
يف  االستمرار  يعني  هذا  النهاية  ويف   ، الهجينة 
الطاقة املنتجة بفعالية ورفع االقتصاد  استخدام 
إىل مستوى أقوى أو أعىل. لذلك ميكن أن يعطي 

هذا صورة شاملة.
، فإن الطاقة  بالتفاصيل  وعندما يتعلق األمر 
املنتجة واستخدامها يف كل وحدة ويف كل منطقة 
الالزمة. نشري  املتابعة  إجراء  يجب تطويرها مع 
ميكن  وال   ، مرحيل  كربنامج  فقط  هذا  إىل  اآلن 
نهائًيا  برنامًجا  ميغاواط    360  -  300 اعتبار 
للطاقة ، وميكن أن يكون كمنطلق لنا. فاستناداً 
إذا   ، اآلن  عليه  نحن  وما   ، السابقة  تجاربنا  إىل 
أردنا امليض قدًما ، فلنبدأ بذلك ومبجرد أن ننفذه 
وإىل جانب الخربة التي سنطورها جنًبا إىل جنب 
ذلك ميكننا تقوية الخطط أكرث فأكرث ألن هناك 
الكثري من األشياء التي ميكن أن تواجهنا يف التنفيذ 
املوقف  عىل  واعتامًدا   ، الخطط  لقامئة  العميل 

والظروف ميكن أن ندمج بينها.
إذا أخذنا هذا يف ثالثة برامج تنمية جغرافية 
 ، الثاين  كالقسم  واملرتفعات   ، ككل  الساحل   ،
والثالث السهول الغربية. هذا أيًضا له متطلباته 
عوامل  فيها  تدخل  التي  الطاقة  من  الخاصة 
مختلفة ، لذلك يجب أن يتكيف معها. وعليه ، 
ميكن القول أن برامج الطاقة لدينا يف حالة جيدة. 
ميكننا القول بأننا مل ننجز ماكنا نطمح إليه وبأنه 
واجهتنا عراقيل ، ولكن ليس لدينا خيار آخر. نحن 
أوالً. ألننا  فيه  أنتجناه ونجحنا  ما  نقيم فقط  ال 
دامئاً يجب أن نستمر يف تقييم ما الذي مل ننجح 
فيه أو نفكر فيه أو نعتزم فعله؟ ماذا تعلمنا منه؟ 
، كيف  ماذا لو كنا بصدد إطالق برامج جديدة 
سنستفيد من التجربة؟ لكن ميكن تناول املوضوع 
ذكرتها.  التي  الشاملة  املقدمة  هذه  عىل  بناءاً 
ينبغي متابعته باستمرار. يجب إمداد املعلومات 
للمعنيني باستمرار . وفيام يتعلق بالتنفيذ ، هناك 
العديد من القضايا الفنية والتكنولوجية األخرى 
املتعلقة بالربامج التي ذكرتها وليس فقط االقتصار 
عىل إنتاج الطاقة الالزمة لهذه الربامج. وقبل كل 
يشء ، هناك مسألة تعزيز املوارد البرشية الذي 

يجب أن يتامىش معها.
، نحن يف حالة جيدة.  لكن حيث نحن اآلن 
وإذا نظرنا إليه يف إطار الوضع العاملي الراهن ، 
واالشكاالت   ، بالنفط  املتعلقة  األسعار  ومشاكل 
وعىل   ، الطاقة  مصادر  مختلف  تواجه  التي 
إفريقيا  تخلف  إىل  بالنظر  اإلقليمي  املستوى 
ووضعاً يف االعتبار لقضايا منطقتنا ، فلدينا فهم 
جيد. وإذا متكنا من تنفيذ هذه املسودات بشكل 
صحيح ، فمن غري املرجح أن تكون لدينا مشكالت 
طاقة. لذلك بناءاً عىل ذلك وبصورة عامة ، هذا 
ماسينفذ يف السنوات القادمة 2024 و 2025 وما 

بعدها.
تعزيز  يف  شعبنا  مساهمة   ، الرئيس  سيادة 
والخارج  الداخل  يف  كورونا  لجائحة  التصدي  
بالثناء.  جديرة  املاضية  الثالث  السنوات  خالل 
اآلن  إليها  نلج  التي  الجديدة  املرحلة  فمع 
لجذب  الحكومة  وخطط  سياسات  هي  ما 
االستثامر املحيل الستكشاف األنشطة االقتصادية 

والتجارية؟ ماذا عن االستثامر 
األجنبي والتعاون؟

إنها   ، سابًقا  ذكرت  كام 
ليست مسألة ضمري ، وليست 
صياغة سياسة أو رسمها فقط. 
رمبا ينبغي أن نتساءل ، عندما 
تم  هل   ، السياسات  صدرت 
تنفيذها؟ بالعودة إىل املايض ، 
، متت مصادرة  االستقالل  بعد 
املؤسسات  من  يحىص  ال  عدد 
تم  بالكبرية.  ليست  أنها  رغم 
هذه  تطوير  كيفية  يف  التفكري 
املؤسسات ، وتم وضع سياسة 
وهو   ، الهدف  لذلك  عامة 
طرح  وتم  املواطنني.  استثامر 
وتم   ، “الخصخصة”  برنامج 
تنتقل  أن  وجوب  عىل  العمل 
الجهات  إىل  املؤسسات  جميع 
التي لديها القدرة عىل تسيريها. 

وتم إعادة البيوت املصادرة ألصحابها. كام أتيحت 
يف  للمشاركة  املواطنني  من  للعديد  الفرصة 
مختلف األنشطة االقتصادية. خالل هذا الوقت مل 
يكن الفهم كام كان مأموالً ، وهذا تقييم للعيوب 
أتيحت  الذين  أولئك  أن  كام  فيه.  مبالًغا  وليس 
لهم الفرصة ذهبوا إىل مامرسات “فاسدة” للغاية 
، لذلك ميكننا القول أن الربامج مل ترس كام كان 

متوقعاً. لكن هذا ال يثبط الفكرة أو يغريها.
يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة ، حتى 
أن  يجب  الرعي  حياة  يعيش  الذي  الشخص 
يكون قادرًا عىل االنتقال إىل مستوى أكرث تقدًما. 
عىل سبيل املثال ، ما مدى ضخامة موارد الرثوة 
الحيوانية يف البالد؟ نحن ال نتحدث باملقارنة مع 
، انها ليست منافسة. لكن قدرتنا عىل  اآلخرين 
إنتاج املاشية ليست باألمر السهل. إن ثروة البالد 
الهائلة توجد يف أيدي الرعاة. وبغض النظر عن 
فإن   ، حياتهم  وأسلوب  االقتصادي  مستواهم 
قليلة. يجب أن  االقتصاد ليست  مساهمتهم يف 
يكونوا قادرين عىل املشاركة فيه مبا لديهم من 

إمكانات. كيف؟.
العلف  املياه،توفري  خدمات  بضامن  وذلك 
،وتوفري  البيطرية  الخدمات  وتقديم  الحيواين 
خدمات املواصالت املتكاملة باالضافة إىل ضامن 
ان  يجب  التي  العوامل  من  الطاقة،تعد  مصادر 
تسهم االسهام املقدر يف االرتقاء بتحسني االوضاع 

املعيشية نحو االفضل.
العديد  لهم  تتاح  ان  يجب  املواطنني  هؤالء 
انتاجهم  الفرص حتى يتمكنوا من مضاعفة  من 
ونجاحات  قفزات  تسجيل  يستطيعون  و  الحاىل 
يف الجوانب االنتاجية عامة ، ومضاعفة االنتاجية 
يف الرثوة الحيوانية بصورة خاصة، حتى يسجلوا 
والجامعى عىل  الفردى  دخلهم  ملحوظا يف  منوا 

حد سواء.
الرثوة  تصدير  مناقشة  إىل  التطرق  ميكن  ال 
تضمن  ان  قبل  )االبقار،االغنام،واالبل(  الحيوانية 
تلبية طلبات السوق املحلية من هذه املنتجات 
الحيوانية.لذلك البد اوال  ضامن منو هذه الرثوة 
باعداد مضاعفة،هل هنالك قدرة ملضاعفتها إىل 
ماليني يف غضون سنوات قليلة؟وماهى التسهيالت 
يف  اعامل  ورجال  هيئات  هنالك  هل  املتوفرة؟ 
االقتصادى  القطاع  هذا  تطور  ضامن  مقدورهم 

الهام.
انتاج  صناعة  إىل  االنتقال  ميكنك 
فجميع  ومشتقاته  االلبان  اللحوم،الجلود،صناعة 
هذه الصناعات مرتبطة بالنمو االقتصادى.يجب 
مختلف  إىل  التحرك  عن  التوقف  هؤالء  عىل 
االستثامرية  الفرص  واستغالل  االماكن  املواقع 

املوجودة يف محيطهم.
هؤالء االشخاص لديهم القناعة واالمتنان اال ان 
ذلك ال مينع من طرح تساؤل حول نوعية الخدمات 
املياه،الطاقة  خدمات  والتعليم،توفري  )الصحة 
االثر  لجهودهم  يكون  ،النقل،البيطرية(حتى 
“بداىئ”  تسمية  اطالق  الكبري.ميكنك  االيجايب 
وغريها التسميات واملصطلحات عىل هذا القطاع 
من االقتصاد اال ان الشئ االكرب بانه يحتل مكانة 
كبرية يف اقتصادنا.ما نوع االستثامر الذى ينفذ يف 
تكنولوجية  تقانة  استخدام  القطاع؟ ميكنك  هذا 

متطورة ملضاعفة االنتاجية.
الضخمة  الحيوانية  الرثوة  من  موارد  هنالك 

ادخال  الرعاة،يجب  عليهم  يطلق  ما  ميتلكها 
اساليب تكنولوجية حديثة ملضاعفة منو املواىش 
من  املثىل  واملاعز(،واالستفادة  )االبقار،االغنام 
االلبان  صناعة  ومضاعفة  والجلود  اللحوم 
يف  باالولوية   يحظى  االستثامر  ومشتقاتها.قطاع 
االدىن  الحد  من  البدء  من  الراهن،البد  الوقت 

فمسرية املليون تبدأ بخطوة .
االستثامر ال يعنى باي حال من االحوال فتح 
فندق، مطعم او بار،هذا ال يعنى بان هذه املرافق 
اولويات  وجود  من  البد  لكن  رضورية،  ليست 
التطرق  يجب  املياه،الطاقة  وخيارات.مشاريع  
اليها جنباً إىل جانب برامج التنمية الزراعية التى 

لدينا.
املزراع الذى يقوم بالتنمية الزراعية يف قطعة 
ارض محدودة واؤلئك الذين ينشطون يف مرشوع 
القدرة  لديهم  يكون  ان  يجب  ضخم  زراعى 
ملضاعفة انتاج محاصيل القمح ، الذرة ، الدخن 

وغريه.
لهذه  داعمة  تنموية  برامج  اعتامد  من  البد 
خدمات  توفر  مقدمتها،  ويف  واالنشطة  املهام 
النقل،وغريها  خدمات  الطاقة،  امدادات  املياه، 
من املهام التى تهدف إىل مضاعفة القوة البرشية.

ماميكن القيام به ملضاعفة االنتاجية؟.
بالشئ  ليس  ذاته.انه  حد  يف  استثامر  هذا 
الذين  البالد؟  يف  املزارعني  عدد  كم  السهل. 
يعتمدون عىل الزراعة يف حياتهم ؟ ماهى االوضاع 
ما  تنتج  الزراعية  االراىض  هل  حاليا؟  الزراعية 
يكفى من املحاصيل؟ هل يتوفر السامد العضوى 
هل  ؟  الكافية  املياه  مصادر  يوجد  ؟هل  الكاىف 
هنالك تقنيات متطورة تستخدم يف الحراثة من 

التكنولوجية املتطورة.
التى مل  الزراعية  املشاريع  العديد من  هنالك 
يتم استغاللها االستغالل االمثل كمرشوع كركبت، 
مساحات  يف  الزراعية  االراىض  تقسيم  ظل  يف 
وتقانة  ضخمة  اليات  وجود  من  محدودة.البد 
من  معني  نوع  واختيار   ، متطورة  تكنولوجية 
اقىص  إىل  املياه  اهدار  الزراعية وعدم  املحاصيل 
او ثالثة محاصيل  حد.البد من زراعة محصولني 
اختالف  مع  واحد  محصول  عن  عوضا  زراعية 

املناخ والطقس من موسم إىل اخر.
والربامج  املشاريع  العديد من  بالطبع هنالك 
بدا  يف  بتنفيذها  الحكومة  تقوم  التى  االمنائية 
االمر، لكن يف نهاية املطاف هذه املشاريع هى 
ملكية عامة للشعب.البد من االنتقال التدريجى 
مرشوع  يف  ينشط  شخص  فاي   ، لالستثامرات 
زراعى مصغر البد له من االرتقاء بها إىل مرشوع 
التكنولوجية  التقانة  باستخدام  كبري  زراعى 
املتطورة،كانت هنالك بعض التجارب غري الناجحة 

يف الفرتة املاضية ال ترتبط مبارشة مبا ذكر سابقاً.
حتى يكون يف استطاعتنا تنفيذ مشاريع فعالة 
ىف كل قطاع عىل حدا،يجب ان يكون لدينا خطط 
يف  تاطري  خالل  من  املعامل  واضحة  واسرتاتيجية 
الرشاكة املجتمعية واالهلية يف مجموعات تتبع 
للعديد من الضواحى والجهات او عرب املبادرات 
برامج  يف  مشاركاتهم  نسبة  الفردية؟ماهى 

االستثامر؟.
هنالك برنامج بدأ للتو بهدف جمع البيانات 
االرتريني  اعداد  ملعرفة  الرضورية  واالحصاءات 
يف  يكون  والذين  بالخارج  يتواجدون  الذين 
استطاعتهم االسهام املقدر يف الدفع باالقتصاد إىل 

االمام من خالل عملهم يف مجموعات 
القطاعات.  العديد من  افراد  يف  او 
لديها  يكون  ان  يجب  الفئة  هذه 
بشكل  للمشاركة  واالمكانية  القدرة 
التنمية  بعجلة  الدفع  يف  صحيح 

واالعامر إىل االمام.
لديهم  بالخارج  يتواجدون  الذين 
افضل الفرص لالنخراط يف املشاريع 
عند  املختلفة  واالمنائية  االقتصادية 
يتواجدون  الذين  باولئك  مقارنتهم 
بداخل البالد من الذين ينشطون يف 
الزراعية املتعددة وغريهم  املشاريع 
مختلف  يف  ينشطون  الذين  من 
املختلفة. االقتصادية  القطاعات 

ليست  املضاعفة  املالية  عائداتهم 
ملا  ذاته وذلك  السهل يف حد  باالمر 
يبذلونه من جهدا مقدر كل حسب 
التى تختلف من  قدراته وامكانياته 

شخص الخر.
هنالك قدرات اقتصادية ال يتسهان بها للدفع 
بعجلة التنمية والنامء إىل االمام بوترية اقوى يف 
بالواليات  تتواجدون   مجموعات  وجود  ظل 
حال   االوسط.ويف  والرشق  املتحدة،اوروبا،افريقيا 
من  وغريهم  املزراعني،الرعاة  قطاعات  انضمت 
الذين ينشطون يف االعامل التجارية املختلفة لهذه 

الجهود واالدوار سيكون لها اسهام كبري ىف النمو.
افضل  افكار  لدى  يقول  من  ،هنالك  بالطبع 
ان  ميكنهم  او  املجال،  وذاك  هذا  يف  لالستثامر 
يكون تاطري معني بتوحيد االفكار والرؤى،وانهم 
لديهم خطط لالستثامر باالعتامد عىل مدخراتهم 

الجامعية يف مشاريع بعينه.
له ولكن قضية  استثامرال حرص  هنالك فرص 
االسكان هى اكرب من املشاكل التى تواجهنا.هنالك 
برامج ومشاريع ال تواكب اخر املتطلبات يف هذا 
واملشاريع  الربامج  من  العديد  الشان.هنالك 
املختلفة التى ظلت تنفذ لكنها مل تلبى الطلب 

املتزايد عىل االسكان.
من  والبد  قصوى  اهمية  ذات  موضوع  هو 
البدء يف تنفيذه عىل نطاق واسع.مصانع التعبئة 
مختلف  ،باعتامد  اليها  ارشت  التى  وغريها 
البالستيك،اعامل  الزراعة،صناعة  يف  التقنيات 
ووضع  التخطيط  ،ميكننا  التعدين،األكرتونيات 
اسرتاتيجية لتنفيذ برامج ومشاريع ضخمة اخرى.

يف ظل الفرص السانحة بالخارج ما هى القطاعات 
التى ميكن االستثامر فيها؟.رمبا تم اصدار توجيه 
عام يف السابق، ولكن مبا ان االوضاع افضل حاال 
راهناً ميكن تقديم املشورة يف هذا الشان.القرار يف 
نهاية املطاف يعود إىل اولئك الذين عىل استعداد 

لالستثامر .
بقطاع  قطاع  عام  طريق  خارطة  رسم  يجب 
ولكن يف نهاية املطاف هو قرار أولئك الذين هم 
استثامرية  فرص  لالستثامر.هنالك  استعداد  عىل 
،ويجب رسم  قد فتحت ىف كل قطاع عىل حدا 
خارطة طريق عامة لالنخراط يف هذه القطاعات 

االستثامرية.
خارطة طريق يف  توجد  ال  أنه  ذلك  يعني  ال 
مخرجات  االعتبار  يف  ووضعاً  ولكن  السابق، 
مبختلف  ربطها  خالل  ومن  السابقة،  التجارب 
ما هى  االخرى،  واملشاريع  واملياه  الطاقة  برامج 
القطاعات الذى ميكن االستثامر فيها ؟ومبا ارشت 
واملياه  الطاقة  برامج  مختلف  مع  سابق،  اليه 
فيه؟  االستثامر  ميكنك  الذي  األخرى،ما  والربامج 
وفق  االستثامر  يود  مواطن  هنالك  يكون  رمبا 

تقييمه ورؤيته وتجاربه الشخىص.
هل هذا االستثامر مجد بالنسبة له يف الوقت 
فهو   . الطريق  خارطة  دور  ياىت  .وهنا  الراهن 
التى ميكن االستثامر.هل  القطاعات  سيحدد لك 
كيف  ؟  جامعى  او  فردى  االستثامربشكل  تود 
ستتعمل مع املستثمرين الذين يودون االنضامم 
إىل املرشوع ؟ يجب ان تكون لديك خارطة طريق 
متاحة وفق منهج واسس مساعدة للدفع بالعمل.

عن  الحديث  دامئًا  يتم   ، املثال  سبيل  عىل 
اإلمكانات السياحية لهذا البلد، لكن هذا “احتامل” 
بعيد جًدا. إن التطوير املصاحب لخدمات اليض

الربية  افة،واإلسكان،والفنادق،واملطارات،والطرق 
والبحرية،واملزايا املحلية للمستثمرين ،وقبل كل 
يشء،للمواطنني أنفسهم محدود.مبرور الوقت ويف 
التحتية  البنية  مرافق  وتطوير  تنمية  حالة متت 

،وضامن مصادر الطاقة، توفري خدمات االجتامعية 
املتعددة يف تلك الحالة ميكن ان تنمو القطاعات 

الصناعية.
يف  ستنفذ  استثامرات  هنالك  بان  القول  ان 
بعيدا  يعدا  املجال  هذا  السياحية يف  القطاعات 
عن الواقع وينبع من العاطفة ، وذلك الن التطور 
االجابة  من  الوقت،والبد  من  املزيد  إىل  يحتاج 
عىل نوعية االستثامر الذى يعطى االولوية يف هذا 

القطاع؟.
هنالك اولويات يجب تحديدها يف الوقت الذى 
الخدمات  الشان،رمبا تكون  فيه إىل هذا  نتطرق 
املذكورة مطلوبة عىل املدى الطويل، لكن هذه 
التوجيهات واالرشادات تعد شيئاً رضورياً يف ظل 
محاولة العديد من  تطوير الرشاكة والتى تفتح 
كيف  االستثامر؟  يف  املواطنني  النخراط  الباب 

ميكنهم املشاركة فيها؟.
تعد  لدينا  التى  املتعددة  االتصاالت  مشاريع 
مشاريع استثامرية ملن يريد االستثامر فيها،وميكن 
االستثامر يف خدمات النقل املختلفة بشكل فردى 
او جامعى او عن طريق الرشاكة،ستعطى الفرصة 
يف  للمشاركة  الخارج  يف  يعيشون  الذين  ألولئك 

االستثامر يف هذا القطاع الحيوى الهام.
رشحها؟.ميكنك  عىل  قادرًا  يكون  أن  يجب 
االستثامر يف هذا القطاع وهذه الصناعة وىف هذا 
ميكنك  تختار؟  .ماذا  وكذا  كذا  لألسباب  املجال 
هناك  مًعا.  االستثامر  مبفردك،ميكنك  االستثامر 
العديد من املوضوعات - والحمالت املستمرة التي 
يتعني القيام بها. بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف 
أنه ال يوجد يشء غري  القول  االستثامر،ال ميكنك 
متوفر اليوم ، ان الذين يعيشون يف الخارج البد 

لهم من العودة إىل ديارهم ىف نهاية املطاف.
عند  دخلك  رفع  عليك  شئ  كل  وقبل  اوال 
دوامني،  بالعمل  الوطن  إىل  للعودة  التخطيط 
حاول الخروج من فئة املستهلكني، والبد ان تكون 
من فئة الذين يعملون باالدخار حتى تتمكن من 
زيادة دخللك املاىل،ميكنك أيًضا العمل يف رشاكة 
أن  يجب  عام،  مبفردك.بشكل  التفكري  من  بدالً 
تكون قادرًا عىل استثامر خطط االدخار هذه يف 

الصناعة التي تختارها ، يف القطاع الذي تختاره. 
عىل  كفكرة  هكذا  كل  عن  الحديث  يسهل 
الورق ، يجب ان تكون قادرا عىل متهيد االرضية 

لها لجعلها عملية.
إىل  التنظيم  إىل  ماسة   حاجة  هناك 
الجارية قادرة  اإلدارة،ويجب أن تكون الحمالت 
عىل ضامن وجود بيانات جيدة حول اختيار أولئك 
القطاع  هذا  يعد  االستثامر.  يف  يرغبون  الذين 
جانب  إىل  مختلفة  ايرادات  لضامن  هام  جانب 

االيرادات الحكومية املتعددة.
املختلفة  الزراعة  ومشاريع  التعدين،  هنالك 
وغريها املشاريع التى تنفذ يف القطاعات الصناعية 
والتجارية عند التطرق إىل االيرادات الوطنية التى 
ترتقى باقتصاد البالد.االستثامر  هو الذى يكون 
لالنخراط  املواطنني  امام  الفرص  فتح  مقدره  يف 
النمو  لضامن  واالساىس  الهام  القطاع  هذا  يف 

االقتصادى بالدرجة االوىل.
ىف   املقدر  االسهام  يساهم  بان  الفرص  فتح 
مشاريع الصناعات والقطاعات التى تحدث تغيري 
يف الحياة ،إىل جانب  استمرار فعاليات التوعية 
والتوجيهات باهمية االستثامر يف االطار القانوىن.

السابقة  الصغرية  التجارب  من  املكتسبة  خرباتنا 
تنفيذ  متنع  ال  يجب  املامول  دون  كانت  والتى 
هذه املشاريع الطموحة،وعليه يجب علينا جمع 
وان  املفصلة،  واالحصاءات،املعلومات  البيانات 
نضع قامئة باملجاالت التى سيتم استثامرها قطاع 

تلو االخر.
يجب علينا دراسة االوضاع ليس  محلياًفحسب 
نقوم  والعاملى.وان  االقليمى  السياق  ويف  بل 
بجمع املعلومات عن االستثامرات املحلية فقط 
، بل تلك املناطق املختلفة عن منطقتنا.يجب ان 
يكون هنالك تعاون مع مواطنني اخرين لصقل 
خطة االستثامر الخاصة بنا كخطوة اولية.إذا تم 
فتح الفرص وتم تنفيذ الربامج التي تشكل أساس 
خارطة الطريق،وإذا مل نلبي كل ما يجب الوفاء 
به اآلن،ولكن العملية يف تطوير مستمر ، يجب 
اوال  اقرار السياسة العامة التى تقودنا إىل تحقيق 

النجاحات يف الربامج املوضوعة.
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التغلب على العوائق وإطالق العنان لفرص العدالة اإلجتماعية
العاملي  باليوم  الدويل  املجتمع  احتفل 

 “ شعار  تحت   ,2023 االجتامعية  للعدالة 

التغلب عىل العوائق وإطالق الَعنان لفرص 

موضوع  ويركز   .  “ االجتامعية  العدالة 

يف  ُقدمت  التي  التوصيات  عىل  العام  هذا 

إىل  الرامية  املشرتكة  األممية  الخطة  إطار 

الثقة  بناء  وإعادة  العاملي  التضامن  تعزيز 

العوائق  عىل  بـالتغلب  الحكومات  يف 

االجتامعية  العدالة  لفرص  الَعنان  وإطالق 

العام  لهذا  املناسبة  هذه  تتيح  لذلك,    .

األعضاء  الدول  مع  الحوار  لتعزيز  فرصة 

ومنظامت  املجتمعيني  والرشكاء  والشباب 

املتحدة,  األمم  وكيانات  املدين  املجتمع 

اآلخرين  املصلحة  أصحاب  من  وغريها 

لتقوية  الالزمة  باإلجراءات  يتصل  ما  يف 

تزايد  بسبب  الذي متزق  االجتامعي  العقد 

املؤسسات  وضعف  والرصاعات  التفاوتات 

العامل. حقوق  حامية  مجال  يف  العاملة 

ومتعددة,  كثرية  األزمات  هذه  أّن  ومع 

من  تحالف  لبناء  عّدة  فرص  هنالك  فإن 

املزيد  وإطالق  االجتامعية  العدالة  أجل 

, مع  الالئقة  الوظائف  االستثامرات يف  من 

االقتصاد األخرض  الرتكيز بشكل خاص عىل 

عىل  القائم  واالقتصاد  الرقمي  واالقتصاد 

ِخْدَمات الرعاية, وعىل الشباب.

“هشة  مناطق  يف  مليوين شخص  يعيش 

املتحدة  األمم  حسب   , بالرصاع”  ومتأثرة 

تتأثر  حيث  الدولية.  العمل  ملنظمة  ووفًقا 

كبري  بشكل  االجتامعية  العدالة  مبادرات 

أقل  يتمتع  حيث  وآثاره  العنيف  بالنزاع 

الوصول  بإمكانية  األشخاص  من   40٪ من 

والذي  دخلهم  تعزز  أن  ميكن  مهنة  إىل 

ثّم  ومن  االجتامعية،  العدالة  فرص  يقوض 

فقد تم تحديد العدالة االجتامعية والسعي 

لتحقيقها مسرتشدين بأربعة مبادئ تتمثل 

يف اآليت : 

أنها متثل ثاين مبدأ  , حيث  -1 املشاركة 

أنه يجب  للعدالة االجتامعية. وهذا يعني 

السامح للجميع باملشاركة يف القرارات التي 

الطبقية  القيود  بسبب  حياتهم.  عىل  تؤثر 

والتعليمية, ميكن فقط ملجموعات مختارة 

من  العديد  يف  كامل  بشكل  املشاركة 

الحضارات.

والجنس  العرق  أساس  عىل  التمييز 

ويكتم  األفراد  يستبعد  الجنيس  والتوجه 

فرصة  الجميع  منح  يجب  أصواتهم. 

يجب  الغاية,  لهذه  وتحقيقا  للمشاركة. 

توفري املوارد حتى يتمكن الناس من معرفة 

كام  املشاركة،  وكيفية  املشاكل  عن  املزيد 

يستلزم دعوة املتحدثني بوعي الذين ميثلون 

لضامن  ناقصاً  متثياًل  املمثلة  املجموعات 

سامع أصواتهم.

من  الرغم  فعىل   , االنسان  حقوق   2-

وحقوق  االجتامعية  العدالة  بني  التمييز 

أنهام  إال  املفاهيمية،  الناحية  من  اإلنسان 

لديهم  البعض.  بعضهام  عىل  يعتمدان 

الرغبة يف  الكثري من األشياء املشرتكة, مثل 

تعزيز املساواة بني الجنسني, والقضاء عىل 

وعىل  الحكومة,  مساءلة  التحيز,وتحسني 

يجب  االجتامعية  العدالة  أن  من  الرغم 

أنها  إال  اإلنسان,  حقوق  جميع  تشمل  أن 

األول  املقام  األحيان يف  من  كثري  ترتبط يف 

فالنهج  واالجتامعية.  االقتصادية  بالحقوق 

له  اإلنسان,  لحقوق  األولوية  يعطي  الذي 

العدالة  السعي لتحقيق  أثناء  مزايا عديدة 

االجتامعية. 

يجعل  العادل  املجتمع  :إن  الوصول   3-

 , الجميع  متناول  يف  والخدمات  املوارد 

وليس بيد قلة مختارة فقط , حيث الوصول 

ميتلك  املجتمعات.  معظم  يف  متكافئ  غري 

الخيارات  من  محدوًدا  عدًدا  األشخاص 

عايل  التعليم  مثل  خدمات  إىل  للوصول 

عوامل  عىل  بناًء  الصحية  والرعاية  الجودة 

املايل،  والوضع  والجنس  الجغرافيا  تشمل 

دخل  عىل  تحصل  التي  للعائالت  وميكن 

مدارس  يف  أطفالها  تسجيل  فقط  محدد 

الثمن،  باهظة  تكون  قد  ألنها  جيدة 

الطبية،  الرعاية  عىل  ينطبق  نفسه  اليشء 

إىل  الوصول  يكون  األحيان،  من  كثري  ففي 

وزيارات  العقلية  الصحة  عالج  تغطية 

املستشفيات والرعاية اإلنجابية والخدمات 

األخرى متاًحا فقط لألشخاص الذين ميكنهم 

تحمل تكاليف التأمني الصحي املناسب أو 

الذين لديهم وظائف محددة وهذا يناقض 

العدالة االجتامعية

عقيدة  رابع  هو  اإلنصاف   , العدالة   4-

للعدالة االجتامعية. ما الذي مييز هذا عن 

املساواة؟

 يف حني أن اإلنصاف هو كيفية تحقيق 

املساواة  فإن  الهدف,  لهذا  املتحرضة  األمم 

النهايئ, واملجتمعات املحرومة  الهدف  هي 

عادلة.  أنظمة غري  دامئًا يف  تكون موجودة 

وتتطلب هذه املجموعات مساعدة وموارد 

يتمتعون  الذين  األفراد  من  أكرث  ممتازة 

العدالة  أن  من  الرغم  .وعىل  بالرفاهية 

مختلفة,  مواقع  من  يبدأ  كليهام  واملساواة 

إال أن خط النهاية هو نفسه لكليهام. يجب 

عند  إال  تتحقق  ال  العدالة  بأن  نعرتف  أن 

وميكنك   , الفريدة  املطالب  هذه  تلبية 

التعرف عىل الفرق بني العدل واملساواة.

يف السطور التالية ال بأس عزيزي القارئ 

الرسائل  عىل  عجالة  يف  املرور  من  الريم 

اإلجتامعي  التقرير  يف  الشاملة  األساسية 

العاملي للعام 2023 : 

نجاح  السكان هي قصة  أوالً- شيخوخة 

أيًضا  تطرح  لكنها   ، عرصنا  يف  رئيسية 

تحديات. 

-1 شيخوخة السكان هي نتيجة حتمية 

نحو  الدميوغرايف  للتحول  فيها  رجعة  وال 

حياة أطول وأرس أصغر.ال يقترص األمر عىل 

البلدان التي يف مراحل متقدمة من التحول 

أوساط  بالفعل يف  الظهور  يبدأ يف  ، ولكنه 

الشباب نسبًيا.

من  مختلفة  مراحل  يف  البلدان   2-

جميع  يف  املهم  من  السكان.  شيخوخة 

املراحل ضامن أن القدرة اإلنتاجية لالقتصاد 

االستهالكية  االحتياجات  تدعم  أن  ميكن 

لعدد متزايد من كبار السن.

-3 تحتاج البلدان التي يف مراحل مبكرة 

التخطيط  إىل  الدميوغرايف  التحول  من 

للمستقبل حتى تتمكن من إدارة التحديات 

والفرص املتعلقة بشيخوخة السكان بشكل 

فعال. 

ثانياً- إعطاء كل شخص فرصة متساوية 

وبأمن  جيدة  بصحة  السن  يف  للتقدم 

تكافؤ  تعزيز  خالل  من  يبدأ  اقتصادي 

الفرص منذ الوالدة

-1 التأكد من إمكانية وصول أي شخص 

الصحية  والرعاية  الجيد  التعليم  لفرص 

والعمل خالل مسرية حياته, ميكن أن يدفع 

وتقليل  األكرب  األعامر  يف  اإلقتصادي  األمن 

التفاوتات بني كبار السن.

عىل  الضغط  يخفف  أن  ميكن  كام   2-

العامة  التقاعدية  املعاشات  ميزانيات 

والنفقات األخرى املرتبطة بالشيخوخة.

ثالثاً- يجب أن يكون كبار السن قادرين 

عىل االستمرار يف العمل طاملا رغبوا وقادرين 

، ولكن ال ينبغي إجبارهم عىل ذلك:

التقاعدية  اإلصالحات  تطبيق  عند   1-

الحكومات  عىل   , التقاعد  سن  كرفع   ,

مختلف  تواجه  التي  الظروف  تراعي  أن 

املجموعات العاملية . فبدالً من اتباع نهج 

سياسات  وضع  يف  يفكرون  قد   ، موحد 

تقاعد مرنة أو مرحلية أو جزئية مع الحد 

األدىن من املزايا الشاملة املضمونة.

-2 يجب عىل الحكومات أن تعمل عىل 

إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة كبار 

تعلمهم  دعم  مع  العاملة  القوى  يف  السن 

وتنمية مهاراتهم طوال حياتهم.

توازن  أن  الحكومات  - يجب عىل  رابعاً 

ألنظمة  املالية  االستدامة  إىل  الحاجة  بني 

ضامن  بهدف  العامة  التقاعدية  املعاشات 

تأمني الدخل لجميع كبار السن:

-1 يجب تغطية جميع كبار السن مبعاش 

ميكن  التغطية  توسيع  اسرتاتيجيات  لكن   ،

العام  االتجاه  يكون  أن  يجب  تتباين.  أن 

املعاشات  خطط  توسيع  أو  إدخال  نحو 

التقاعدية املمولة من الرضائب والتي توفر 

ضامن الدخل األسايس لجميع كبار السن ، 

مبا يف ذلك العامل يف العاملة غري الرسمية 

أو  التغطية  يف  الفجوات  تقليل  وبشأن   ،

القضاء عليها.

من  ن  متكِّ أن  الحكومات  عىل  يجب   2-

توسيع فرص العمل الالئق للنساء والفئات 

األخرى املستبعدة تقليدًيا من سوق العمل 

لتأمني رفاههن يف األعامر  ، وذلك  الرسمي 

األكرب وتوسيع القدرة اإلنتاجية لالقتصاد.

إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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اإلحتاد العام لكرة القدم ينظم دورة تأهيلية ملدربي املستوى الرابع يف إقليم القاش-بركة
مبشاركة ثالثني مدربا

إنطالق منافسات بطولة “إيري ليج “ للجالية االرترية بالسودان
املقامة عىل رشف إحتفاالت البالد بذكرى اإلستقالل

من  عدد  فيه  شارك  بهيج  حفل  يف 
املواطنني ...أفتتحت منافسات بطولة دوري 
“إيري ليج “ لكرة القدم التي تنظمه الجالية 
وبحضور  السودان.  بجمهورية  االرترية 

سفري إرتريا يف السودان عيىس أحمد عيىس 
وأعضاء  املسؤولني  ومختلف  والدبلوماسيني 
إتحاد “إيرليج” للجالية االرترية بالسودان ، 
إنطلقت منافسات البطولة التي تقام سنوياً 

عىل رشف إحتفاالت البالد بذكرى االستقالل.
 ، األن  حتى  أقيمت  التي  املباريات  ويف 
قص فريق فنقل رشيط البطولة بالفوز عىل 
خصمه فريق اإلتحاد بهدفني نظيفني ، ونال 

العب  أفضل  بجائزة  محاري  سيي  الالعب 
البطولة عرشة فرق  البطولة. وتشارك يف  يف 
تتواجد  حيث   ، مجموعتني  عىل  منقسمة 
 ، االتحاد   ، فنقل  فرق  األوىل  املجموعة  يف 

حدنت ، النرص والبحراألحمر.
خمسة  الثانية  املجموعة  تضم  بينام 
فرق هي نقفة ، دندن ، دهلك ، عدوليس 

وناظنت.

دوري أبطال أوروبا: غوارديوال جيّدد ثقته بهاالند “اإلجيابي”
قبيل مباراة اليوم الثالثاء الحاسمة ضد اليبزيغ األملاين

سيتي  مانشسرت  العبو  احتشد  وقت  يف 
منحت  هاالند،  إرلينغ  زميلهم  حول  اإلنكليزي 
مدّربه  الرنوجي  للنجم  العريضة  االبتسامة 
اإلسباين بيب غوارديوال إمياناً متجدداً بأن مهاجمه 
الالمع ال يزال سعيداً يف النادي قبل مباراة الثالثاء 
اليبزيغ  ضد  أوروبا  أبطال  دوري  يف  الحاسمة 

األملاين.
عندما سّجل هاالند ركلة جزاء يف وقت متأخر 
باالس  كريستال  عىل  لـ”سيتيزنس”  فوزاً  لينتزع 
رّد  السبت،  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  يف   1-0
بانزالقة ابتهاجية عىل عشب ملعب “سيلهورست 

بارك” املبّلل باألمطار.
جرمان  سان  باريس  بأن  تفيد  تقارير  ووسط 
الفرنيس وريال مدريد اإلسباين يخططان لتقديم 
عرضني جريئني لهاالند يف املوسم املقبل، كان رد 
الفوز  هدف  عىل  عاماً   22 البالغ  الالعب  فعل 

الذي أحرزه، إشارة إيجابية لغوارديوال.

اإلنكليزي،  الدوري  يف  سّجل هاالند 28 هدفاً 
و34 هدفاً يف مختلف املسابقات، منذ وصوله إىل 
النادي اإلنكليزي من بوروسيا دورمتوند األملاين يف 

مايو املايض.
وال يزال ابن الـ22 عاماً يواصل مساعيه لكرس 
القيايس لعدد األهداف املسّجلة يف موسم  الرقم 
واحد بالـ”برميريليغ” واملسّجل باسمي آالن شرير 
لبالكبرين  هدفاً   34 سجال  اللذان  كول  وأندي 

ونيوكاسل توالياً.
ورغم أن األرقام تشري إىل أن كل يشء عىل ما 
يرام مع املهاجم الغزير وفريقه، فإن األداء يظهر 

أحياناً صورة مختلفة.
كانت هناك أسئلة محددة أثريت حيال قدرة 
غوارديوال عىل إقناع سيتي بالتكّيف مع مواهب 
يف  الخاصة  املهاجم  ومشاكل  الفريدة،  هاالند 

التعامل مع أسلوب لعب حامل اللقب.
يف بعض األحيان، كان هاالند وحيداً يف هجوم 

خالل  باملدافعني  ومحاًطا  معزوالً  وُترك  سيتي، 
فرتات طويلة من استحواذ فريقه.

ونتيجة لذلك، بدا سيتي يف بعض األحيان أقل 
فعالية مام يوحي به سجل هاالند الهائل، إذ أن 
تحلياًل معّمقاً لفرص أهدرها، يظهر أنه يدور يف 

حلقة مفرغة.
أهدر هاالند فرصة أمام املرمى قبل التسجيل 
نجاعته  انعدام  أن  باالس، يف حني  كريستال  ضد 
التهديفية يف التعادل 1-1 أمام نوتنغهام فورست 

يف فرباير املايض، أنزل سيتي عن عرش الصدارة.
ومع تخّلف سيتي عن أرسنال املتصّدر بفارق 
يكون  قد  اللقب،  إىل  السباق  يف  نقاط  خمس 
دوري أبطال أوروبا أفضل فرصة له إلنهاء املوسم 

بشكل ال ُينىس.
“يفكر بإيجابية”

املسابقة  بلقب  قط  سيتي  مانشسرت  يفز  مل 
القارية األم، وعليه أن يتفوق عىل اليبزيغ الذي 

أملانيا،  يف  الـ16  دور  ذهاب  يف   1-1 معه  تعادل 
ليتأهل إىل ربع النهايئ.

سيحتاج غوارديوال إىل هاالند يف أفضل حاالته، 
وشدد عىل أن ال سبب للتشكيك يف التزام املهاجم 

مبرشوع النادي.
وقال غوارديوال إن “الطريقة التي يحتفل بها 
بأهدافه وأهداف زمالئه تظهر مدى سعادته هنا 

وكيف أننا ندعمه وندعم شخصيته”.
وأضاف “هذا الرجل ال يسجل هدفاً أو هدفني 
والناس يبدأون )باالنتقادات(، ليس الالعب الذي 
كان عليه! هو متواجد دامئاً واألرقام تتحدث عن 

نفسها”.
أكرب  من  “واحدة  أن  اإلسباين  املدرب  وتابع 
به  معرفتي  خالل  من  اكتشفتها  التي  السامت 
يضّيع  أن  ميكن  أنه  حقيقة  هي  معاً،  والعمل 
وال  باإلحباط  يصاب  ال  لكنه  وثانية،  أوىل  فرصة 
يحزن”. وأردف “إنه يفكر بإيجابية، إنه يعلم أنه 

أجل  من  الجارية  للجهود  إستكامالً 
القاش  إقليم  يف  الريايض  النشاط  تنشيط 
القدرات  لرفع  الجاري  ...والعمل  بركة 
الكروية يف جميع االقاليم عىل حداً سواء 
دورة  القدم  لكرة  العام  االتحاد  ...نظم 

املستوى  يف  القدم  كرة  ملدريب  تأهيلية 
الرابع ، بحارضة االقليم مدينة بارنتو.

الدورة التي قدمت عىل الشقني النظري 
ولغاية  السادس  من  الفرتة  يف  والتطبيقي 
شارك   ، الجاري  مارس  من  عرش  الثاين 

 ، فيها 30 دارساً من بينهم مدربة واحدة 
القاش  إقليم  مديريات  كافة  من  وقدموا 

بركة.
برهاين  اللعبة  خرباء  الدورة  يف  وحارض 
محاري  وستفاي  إفريم  سقد  أمل   ، رزين 

كموفدين من اإلتحاد العام لكرة القدم.
بالحفل  قدمها  مخترصة  كلمة  ويف 
الختامي للدورة ، أشار رئيس إتحاد إقليم 
فليبو  األستاذ/  القدم  لكرة  بركة  القاش 
هذه  تنظيم  وراء  من  الغاية  أن   ، جراري 
الرياضيني  تسليح  حول  يتمحور  الدورة 
يف  املطلوبة  واملعرفة  بالعلم  السابقني 
العمل  من  ملزيد  دفعهم  بهدف   ، املجال 
يف سبيل جعلهم متنافسني وكذلك بهدف 

تفريخ مواهب كروية جديدة.
من جهته أشار مسؤول الشؤون الفنية 
يف إتحاد إقليم القاش بركة السيد/ مكئيل 
لسبعة  إستمرت  التي  الدورة  بإن  دياجو 
أيام متواصلة يف املستوى الرابع للتدريب 

ستساهم   ،
الدفع  يف 
نشطة  ال با
إىل  الكروية 
ورفع   ، األمام 
قدرات املدربني 
بالطرق العلمية 
تهيئتهم  و
عىل  ليكونوا 
التنافس  قدر 
عىل  الكروي 

مستوى البالد.
عن  نيابة  املتحدث  أوضح   ، بدوره 
سبيل  يف  مهمة  الدورة  بإن  املتخرجني 
يف  مواهبهم  وصقل  إمكاناياتهم  تطوير 
به  العمل  متعهدين   ، التدريبي  الجانب 

عىل أرض الواقع.
به لدى حضوره ختام  الكلمة أدىل  ويف 
الثقافة  لقسم  العام  املدير  أشار   ، الدورة 

السيد/  بركة  القاش  بإقليم  والرياضة 
إدريس صالح ، أن التدريب مهنة تتطلب 
بالعدل  والتعهد  كبرية  أخالقية  مسؤولية 
يف  تدريبية  دورات  وتظيم   ، واإلخالص 
سبيل تحقيق ذلك من الربامج الكبرية التي 

يتم تنفيذها.
يف الختام ، تسلم املتخرجون الشهادات 

التقديرية من مختلف الشخصيات.

متواجداً  سيكون  أنه  يعلم  الفرصة،  له  ستتاح 
هناك. وهذه سمة رائعة كالعب كرة قدم”.

استعداد  عىل  غوارديوال  كان  ذلك،  ورغم 
لإلقرار بالصعوبات املتزايدة التي مر بها النادي 
أنهي  أوّده عندما  قائاًل “ما  انتقال هاالند،  منذ 
فرتتنا معاً هو حقيقة أنه ميكنه تطوير األداء، من 

خالل الرتابط مع الفريق”.
يف  يشارك  أن  ميكن  كيف  “أدركت  وأضاف 
أسلوبنا، وليس مجرد وضع الكرة يف الشبكة. ألن 

التسجيل سيحدث طوال الوقت يف حياته”.
إىل  االرتقاء  ضغوط  جيداً  هاالند  ُيدرك 
أنه  عىل  ُيصّنف  جعلته  التي  الضجة  مستوى 
أفضل هداف يف أوروبا بعد وصوله إىل مانشسرت 

سيتي.
عىل  عالمات  أي  ُيظهر  مل  الذي  هاالند  قال 
رغبته يف الفرار إىل باريس أو مدريد، يف الوقت 
إضاعة  أحب  ال  “بالطبع  األقل،  عىل  الحايل 

الفرص”.
مباراة،  كل  يف  أفعله  ما  “أفعل  وأضاف 
علينا  السوء،  بهذا  ليس  األمر  أدايئ.  عىل  أرّكز 
االستمرار. كام قلت، األمر ليس سهاًل، أنا فخور 

حقاً”.
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حكمة اليوم
كن سيد مزاجك ، ال تدع أحدًا ينتزع منك 

شغفك لشيء ، افعل ما حتب ، ورافق من حتب ، 
حتى لو كانت أكواب قهوة أو كتاب ، كن 

لنفسك ومن بعد نفسك مسافة ثم اآلخرين

* الدنيا كلها حلم كاذب: الحب، واملال، والصحة والسعادة 

واملجد .. ال يخلد يشء من ذلك وال يبقى.

* أنا أعرّف الذكاء بأنه رسعة املحاكمة , والعقل بأنه صحة 

املحاكمة

* وحني تصري املتعة واجباً تفقد جاملها،هذه هي طبيعة النفس 

البرشية.

* مهام كان القادم مجهواًل افتح عينيك لألحالم والطموح َفغداً 

يوم جديد وغداً أنت شخص جديد

* القضاء هو مقياس الخري يف األمم، وهو معيار العظمة فيها، 

وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة

* ملاذا يبيك الشيخ عىل شبابه وال يضحك الشاب لصباه؟

* متى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كالم الرشف، ونعد وعد 

الصدق، وتقوم حياتنا عىل التوايص بالحق

* الحروب سجال، والدهر دوالب، والدنيا ليل ونهار، واألرض 

صعود جبل وهبوط واد، ولكن العربة بالنهاية، واألمور 

بخواتيمها، والنهاية لنا إن شاء الله.

* العلم غايته الحقيقة ووسيلته الفكر وأداته املنطق والفن 

غايته الجامل ووسيلته الشعور وأداته الذوق

* إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا، وأحىل أفراح القلوب، 

فجودوا بالحب كام تجودون باملال.

كلمات هلا معاني وعرب

تزوج طالبة ومعلمة ومديرة ومشرفة من مدرسة واحدة
جسد رجل سعودي يف العقد الخامس 

سيناريو  جازان  منطقة  يف  عمره  من 

الحاج متويل، إذ أنه يجمع يف عصمته بني 

أربع زوجات، واملفارقة أن جميع زوجاته 

من منسوبات التعليم، فضال عن أن ثالثا 

منزل  تبعد عن  منهن يف مدرسة واحدة 

الزوجية مبسافة قصرية.

وقالت معلمة تزامل ثالثا من زوجات 

العامالت يف املدرسة  إنها وجميع  الرجل 

توجد  ال  رمبا  التي  الحالة  بهذه  فوجنئ 

من  ثالثا  أن  موضحة  آخر،  مكان  أي  يف 

الزوجات تجمعهن مدرسة واحدة، وهن 

تدرس  التي  والطالبة  واملعلمة  املديرة 

املرشفة  تعمل  فيام  الثانوية،  املرحلة  يف 

مدرسة  يف  الرتبوية 

أخرى يف نفس املنطقة 

املدرسة  عىل  وترشف 

التي تعمل بها رضاتها 

الثالث.

وأضافت املعلمة أن 

املديرة  الزوجة  تعامل 

املعلمة  رضتيها  مع 

يختلف  ال  والطالبة 

عن تعاملها مع جميع 

والطالبات،  املعلامت 

واألمر ذاته ينطبق عىل 

املرشفة الرتبوية التي تحرض إىل املدرسة 

بني فرتة وأخرى، إال أن األمر ال يخلو من 

املعلامت  قبل  من  والطرافة  التعجب 

والطالبات والاليت يجدن فيه مادة خصبة 

للتحدث خالل الفسحة الدراسية.

عاش حياته حايف القدمني  حزنًا على وفاة زوجته !

تعرض رجل يف بريطانيا إىل الطرد من 

بسبب  “ماكدونالدز”  مطعم  فروع  أحد 

حذاء،  يرتدي  وال  القدمني  حايف  كان  أنه 

بهذه  حياته  يعيش  الرجل  بأن  ليتبني 

الطريقة وال يستخدم األحذية مطلقاً.

MET� جريدة  نرشته  تقرير  “وقال 

RO” واسعة االنتشار يف لندن، إن إدارة 

من  طلبت  الرسيعة  الوجبات  مطعم 

مغادرة  غراهام  جيمس 

وجيزة  فرتة  بعد  املكان 

طاولة  عىل  جلوسه  من 

يتناول  أن  انتظار  يف 

منطقة  وذلك يف  طعامه، 

رشقي  “بيكسهيل” 

يف  ساسكس  مقاطعة 

بريطانيا.

أحد  سأل  وعندما 

مطالبته  سبب  عن  املوظفني  غراهام 

“ال  املوظفات:  إحدى  أجابت  باملغادرة، 

أحذية أو ال قميص يعني أنه ال خدمة”.

وقال: “لقد تحدثت إىل املكتب الرئييس 

وأرسلت لهم بريداً إلكرتونيا”.

إدارة  فان  غراهام  وبحسب 

األمر يرجع  بأن  “ماكدونالدز” ردوا عليه 

إىل مدير الفرع، وأضاف: “أعتقد أنه من 

الغريب اتخاذ هذه القرارات يف جزء من 

الثانية عندما ال أؤذي أي شخص”.

 وتابع: “يف عام 2013 كانت يل تجربة 

ذلك  ومنذ  توفيت  زوجتي  حيايت.  غريت 

الحني وأنا أعيش الحياة.. الحياة أقرص من 

أن تفعل أشياء تعتقد أنك قد ترغب يف 

القيام بها”.

الذي  املأساوي  الحدث  ذلك  ومنذ 

عىل  جيمس  ركز  زوجته،  بفقدان  انتهى 

يف  شارك  حيث  املاراثونات،  يف  املشاركة 

20 ماراثوناً حايف القدمني، وأكمل مؤخراً 

سباق “إيستبورن هاف ماراثون”.

أسلوب  بأن  جراهام  جيمس  واعرتف 

حياته حايف القدمني يولد مزيجاً من ردود 

الفعل من أشخاص آخرين.

أسود تسلقت الشجر لالبتعاد عن الفيضان

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(

من  عدد  إقدام  فيديو  مقطع  أظهر 

مألوف حيث يف  األسود عىل سلوك غري 

أغرقتها  أرض  عن  االبتعاد  إىل  مسعى 

الفيضانات.

االسود  ان  اىل  نيوز”  “سكاي  واشارت 

مع  تتأقلم  حتى  الشجرة  إىل  لجأت  

رضبت  التي  األخرية  الفيضانات  تبعات 

جنوب  يف  الوطني  “كروغر”  متنزه 

إفريقيا.

ومن املعروف أن األسد الذي يوصف 

كربى،  بقوة  ويتمتع  الغابة”  بـ”ملك 

تفعل  ما  غرار  عىل  الشجر  يتسلق  ال 

حيوانات أخرى مثل القردة. 

الربية  الحياة  اعتاد عشاق  املقابل،  يف 

مثل  أخرى  مفرتسة  حيوانات  رؤية  عىل 

بشكل  الشجر  تتسلق  وهي  النمور، 

متكرر.

واحدا  يعد  إفريقي  الجنويب  واملتنزه 

السمراء،  القارة  يف  املحميات  أكرب  من 

نظرا لتنوع الحيوانات التي يؤويها.

املحمية  تضم   

يف  تعيش  أسودا 

منذ  نفسها  املنطقة 

تسمى  طويلة  فرتة 

وهي  “فورامي”، 

عن  مختلفة  أسود 

حيث  من  غريها 

الترصف.

وبحسب  ذلك  اىل 

“يونايتد  أنباء  وكالة 

رحالت  منظمي  فإن  إنرتناشونال”،  برس 

التقاط  من  مؤخرا  متكنوا  “سفاري” 

مقطع فيديو لعدد من األسود وهم فوق 

الشجرة.

ويستطيع السياح الذهاب إىل املحمية 

من أجل رؤية األسود من مسافة قريبة، 

والتعرف إىل أمناط الحياة الربية.

من  فريدة  األسود  هذه  يجعل  وما 

تسلق  إىل  الغريب  ميلها  هو  نوعها 

األشجار، وقضاء وقت عليها عندما يكون 

الطقس حارا.

العادة  يف  مألوف  غري  السلوك  وهذا 

لدى األسود املعروفة بدأبها عىل التحرك 

فوق األرض.

املاء  تكره  األسود  إن  يقول خرباء  كام 

منه،  مقربة  عىل  تكون  أن  تحبذ  وال 

وهذامادفعها إىل تسلق الشجر.

وتوضح تفسريات أخرى أن أسود هذه 

الشجر،  تسلق  مهارة  طورت  املنطقة 

حتى تتأقلم مع املناخ الحار، ال سيام يف 

فرتة النهار.

يف مثل هذا اليوم
- يف الرابع عرش من مارس عام1932 :- إصدار فيلم أوالد الذوات وهو أول فيلم 

عريب ناطق.

- يف الرابع عرش من مارس عام 1939م:- الجيوش األملانية تدخل براغ وتسيطر عىل 

ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

معلومات  يتحدث عن  األبيض  البيت  عام 2014م:-  مارس  الرابع عرش من  - يف 

جديدة مفادها أن الطائرة املاليزية املفقودة استمرت بالتحليق لساعات بعد اختفائها 

من عىل شاشات الرادار.

ُيعلن  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  2016م:-  عام   مارس  من  الرابع عرش  يف   -

ات الروسيَّة امُلشاركة يف الحرب السوريَّة. االنسحاب الُجزيئ للُقوَّ
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