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جهود لتحسني حياة الصم
قال رئيس جمعية الصم السيد/ ولدمكئيل 

رفع  اجل  من  تعمل  الجمعية  ان   ، سئيل 

قدرات االعضاء.

هدف  ان  ايرينا  مع  مقابلة  يف  واوضح 

الصم   باوضاع  املجتمع  تعريف  الجمعية 

والدفاع عن حقوق الصم وتحسني  ظروفهم 

وبذل الجهد لخلق الفرص االفضل لهم.

وذكر انه تم  تدريب  اكرث من الف من 

وتربية  والتطريز  الخياطة  مجاالت  الصم يف 

قروض  عىل  حصولهم  مع  والدجاج،  النحل 

دون فوائد بعد التخرج ملزاولة اعاملهم.

واشار اىل فتح مدرستني يف قندع واغردات 

للصم لتوسيع  خدمات التعليم  التي كانت 

يف  السابق  يف اسمرا وكرن .

مركز  لفتح  االستعدادات  اكامل  واوضح 

 ، املركزي  الجمعية  مقر  يف  للصم  ترفيهي 

وتجهيز االدوات الالزمة لتقديم التدريب يف 

تصفيف الشعر واملكياج. 

يجدر  بالذكر ان  جمعية الصم تاسست 

باملنظمة  عضواً  واصبحت   ،  1998 عام 

العاملية للصم عام 2001.

شرطة تسين تدعو لتعزيز دو ر املرافق اخلدمية يف مكافحة اجلرمية
اصحاب  لقائها  لدى  تسني  رشطة  دعت  

تسني  مديرية  يف  الخدمية  املرافق  وعامل 

لتعزيز دور املرافق الخدمية ملكافحة الجرمية.

املديرية  يف  الرشطة  مركز  قائد  واوضح 

النقيب/ استيفانوس كداين ماريام املخالفات 

القانونية املرتكبة يف املرافق الخدمية ، داعيا 

واالمتثال  االهتامم  اىل   وعاملها  اصحابها 

للقانون.

وقانون  املرورية  املخالفات  ان   “ وقال 

املمتلكات  ورشاء  والرسقة  والجنسية  الهجرة 

املرسوقة وخيانة االمانة واستخدام املخدرات  

التي  الظواهر  من  القانونية  غري  والتجارة 

شهدها عام 2022.

من جانبه اوضح مسؤول مكافحة الجرمية 

املخالفات  ان  قربماريام  فتاوزقي  الرقيب/ 

املرورية اصبحت مقلقة، وقد اودت الحوادث 

اشخاص  ستة  بحياة  املايض  العام  املرورية 

بقيمة  ممتلكات  وتدمري  بجروح   46 واصابة 

اكرث من مليون ومثامنئة الف نقفة.

 وطالب مدير مديرية تسني السيد/ سيوم 

الخدمية  واملرافق  املؤسسات  قربإييسوس 

املجرمني،  مأوى  تكون  ال  يك  الحذر  لتوخي 

الرشطة  بتعاون  الرقايب  العمل  عىل  مؤكدا 

يف  الخدمات  تقدم  التي  للمرافق  والشعب 

اماكن غري آمنة.

واكد الحضور عىل العمل لتصحيح االهامل 

الذي يظهر يف موقع العمل.

حاكم  القاش -بركة يلتقي املواطنني
عقد حاكم اقليم القاش بركة السفري/ محمود عيل حروي اجتامعا يف السابع من فرباير حول 

تقوية حزمة برامج التصدي.

واوضح السفري/ محمود يف اللقاء الذي شارك فيه ممثلو السكان ومدراء مديريات اغردات 

ومقلو ودقي ومنصورة وسلعا وقادة الجيش يف املنطقة ، انه تم إنجاز برامج تنموية وامنية 

كبرية يف السنوات املاضية بتضافر جهود املواطنني وقوات  الدفاع  داعيا  الجهات الحكومية 

والجبهة للدفع بها.

وحث اىل رفع وعي املجتمع خاصة الشباب اىل جانب انشطة توسيع الخدمات االجتامعية، 

مؤكدا بان املدراء وقادة الجيش لهم دور رائد.

واشاد سعادته باملشاركة الشعبية الكبرية يف جميع املناطق عام 2022.

من جهتهم أكد املشاركون عىل العمل بقوة النجاح برامج التصدي ورفع مشاركة الشباب 

يف كل املجاالت، منادين باجراء دراسات معمقة قبل وضع الربامج.

مفوض الثقافة والرياضة يتفقد التنقيب يف عدوليس

السفري/  والرياضة  الثقافة  مفوض  تفقد 

اعامل  فرباير  من  العارش  يف  تخيل  زمدي 

خرباء  بتنسيق  الجارية  اآلثار  عن  التنقيب 

ارتريني وايطاليني يف عدوليس.

وذكر السفري/ زمدي   ان االعامل الجارية 

يف املوقع تسهم اىل جانب اهميتها التاريخية 

، يف تقوية قدرات الشباب االرتريني، مشيدا 

باملهام املنفذة واآلثار املكتشفة.

اعامل  عن  توضيحا  اآلثار  خرباء  وقدم 

اثنني  املوقعني  يف  خاصة  الجارية  التنقيب 

وستة واآلثار املكتشفة.

يف  املشاركون  االرتريون  الخرباء  واوضح 

العملية ، ان التدريب الذي حصلوا عليه من 

الخرباء االيطاليني مسبقا يف اسمرا ، مكنهم 

من ترميم االثار املدمرة ملختلف االسباب.

اآلثار  عىل  التنقيب  ان   بالذكر  يجدر  

ارتريني  بخرباء   2011 عام  بدأ  عدوليس  يف 

وايطاليني.

 افعبت:دعوة لتعزيز دور املواطنني يف 
تفعيل برامج التنمية 

من  االول  االسبوع  يف  عقدوه  اجتامع   يف   افعبت  مديرية  يف  الضواحي  مدراء  دعا 
التنموية.  املهام  إلنجاح  املواطنني  دور  ولتعزيز  التنمية،  برامج  لبحث  الجاري    فرباير 
التنفيذي  واملدير  رجب  محمدنور  احمد  السيد/  املديرية  مدير  من  كل  واوضح 
. الرتبة   وحامية  املياه  لحفظ  دؤوبة  باعامل  للقيام  برامج  وضع  مزقبي  قرقس   السيد/ 

واشارا اىل بدء العمل الكتامل الخطة االسكانية ملدينة افعبت، وبذل مساعي حثيثة لحل اشكالية 
املياه، وسوف تعلن املديرية تنفيذ اعامل االصحاح البيئي بالكامل مع تنفيذ  6 مناطق الربنامج 
 بالكامل ، داعيني املواطنني يف الضواحي لتقديم كل ما يطلب منهم النجاز املهام الوطنية.

كعادتهم  الزراعية  االنشطة  لتفعيل  وموقاع  لبكا  وادي  مزارعي  خاصة  املزارعون  را  وذكَّ
الجيدة  االدارة  عن  فضال  الثقيلة،  لآلليات  االنتظار  دون  ثريانهم  واستخدام  بطاقاتهم 
املناطق،  تلك  يف  املياه  مشاريع  تطوير  يف  كبري  دور  من  تلعبه  ملا  املياه  لخدمات 
والتغيب. املقاطعة  عملية  من  للحد  جيداً  الطالب  ابنائهم  مبتابعة  للقيام  االباء   مناشَدين 

وقدم املشاركون آراء وتوصيات بناءة  منها منح اهتامم اكرب الشكالية املياه السائدة يف بعض 
املناطق، خاصة منطقتي قالمت ونارو أنس، وتجهيز جرارات زراعية وزيادة عددها يف الوقت 

املناسب، واعادة النظر للتحصيل الرضيبي يف النشاط الزراعي واملوايش.

االرتريون يف بريطانيا حيتفلون بالذكرى الـ 33 لعملية فنقل البطولية

الثاين  يف  بريطانيا  يف  املواطنون  احتفل 

عرش من فرباير بالذكرى الـ 33 لعملية فنقل 

البطولية تحت شعار” فنقل عهد راسخ”

الحفل  بان  الواردة  املعلومات  وافادت 

شارك فيه مئات املواطنني املقيمني يف لندن.

الجامهريية  الشؤون  مسؤول  وذكر 

وايرلندا  بربيطانيا  ارتريا  سفارة  يف  واالهلية 

التاريخية  الخلفية  يوهنس   تولدي  السيد/ 

 ، بها  االحتفال  ومعنى  الجليلة  للمناسبة 

بهذه  الحفل  نظمت  التي  بالجهات  مشيدا 

الروعة.

حفلت  التي  املناسبة  يف  املشاركون  واكد 

جانب  اىل  وقوفهم  وفنية  ثقافية  بعروض 

حكومتهم وشعبهم، متعهدين لتقديم كل ما 

يطلب منهم .

حل مشكلة مياه بّدا
اعلن مدير ضاحية بدا السيد/ ادريس غونسل صيانة مرشوع مياه بدا الذي يعمل بالطاقة 

الشمسية والذي دمرته السيول القوية العام املايض وتسبب يف معاناة كبرية للسكان.

واشار اىل بناء حاجز حجري ملنع حوادث مامثلة مستقبال، مشيدا مبشاركة السكان يف اعامل 

الصيانة. ويتكون املرشوع من برئين وثالثة خزانات مياه وعرشة مراكز توزيع للمياه.

جدير بالذكر ان ضاحية بدا تضم خمسة قرى.
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شي جني بينغ يلتقي رئيسي ويشيد 
“بالتضامن” بني الصني وإيران

الرئيس  أشاد 

بينغ  جني  يش  الصيني 

الصني  بني  بـ”التضامن” 

لقائه  خالل  وإيران، 

إبراهيم  اإليراين  الرئيس 

زيارة  مستهل  يف  رئييس 

تستمر 3 أيام إىل بكني.

اول  يش  واستقبل 

رئييس،  الثالثاء  امس 

كبري،  وتجاري  اقتصادي  وفد  يرافقه  الذي 

يف قرص الشعب الضخم الذي تم بناؤه عىل 

العاصمة  قلب  يف  امنني  تيان  ساحة  حافة 

بكني.

الحكومية  يف”  يت  يس  “يس  قناة  ونقلت 

الحالية  املتغريات  وجه  “يف  قوله  يش  عن 

ساندت  والتاريخ،  والزمان  العامل  يف  املعقدة 

الصني وإيران بعضهام بعضا وأبدتا تضامنهام 

وتعاونهام”.

إيران يف  تدعم  “الصني  أن  وأكد يش عىل 

وسالمة  واستقاللها  الوطنية  سيادتها  حامية 

أن  وأضاف  الوطنية”.  وكرامتها  أراضيها 

لألحادية  مقاومتها  يف  إيران  تدعم  “الصني 

التي  الخارجية  القوى  وتعارض  والرتهيب، 

الداخلية إليران وتقّوض  الشؤون  تتدخل يف 

أمن إيران واستقرارها”.

الوضع  تغري  “مهام  أنه  عىل  شدد  كام 

الدويل واإلقليمي، ستعمل الصني بثبات عىل 

تطوير التعاون الوّدي مع إيران”.

ويف هذه األثناء، أفادت قناة “يس يس يت 

يف”، بأن البلدين وقعا عدة اتفاقيات تعاون 

ثنائية يف مجاالت الزراعة والتجارة والسياحة 

حال  يف  واإلغاثة  والصحة  البيئة  وحامية 

وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

 2021 العام  يف  وقعت  قد  الصني  وكانت 

 25 ملدة  النطاق  واسعة  اسرتاتيجية  اتفاقية 

الواليات  عليها  تفرض  التي  إيران،  مع  عاما 

املتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

والتقى رئييس بيش للمرة األوىل يف سبتمرب، 

التي  للتعاون  شنغهاي  منظمة  قمة  خالل 

نظمت يف سمرقند يف أوزباكستان.

برجال  اإليراين  الرئيس  يلتقي  بكني،  ويف 

أعامل صينيني ومواطنني إيرانيني يعيشون يف 

الرسمية  اإليرانية  األنباء  لوكالة  وفقا  الصني، 

“إرنا”.

أكرب  تعد  الصني  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 

رشيك تجاري إليران، مستندة عىل إحصاءات 

متتد عىل فرتة 10 أشهر صادرة عن سلطات 

طهران  صادرات  وبلغت  اإليرانية.  الجامرك 

استوردت  بينام  دوالر  مليار   12.6 بكني  إىل 

إيران من الصني ما قيمته 12.7 مليار دوالر.

وزراء  زيارته  يف  اإليراين  الرئيس  ويرافق 

إضافة  والنفط،  والنقل  واالقتصاد  الخارجية 

وفقا  والزراعة،  والتجارة  الصناعة  وزراء  إىل 

للتلفزيون الحكومي اإليراين.

ويضم الوفد أيضا عيل باقري، نائب وزير 

وكبري  السياسية  للشؤون  اإليراين  الخارجية 

املفاوضني النوويني اإليرانيني.

الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

الصينية وانغ وينبني إن رئييس سيلتقي رئيس 

الوزراء الصيني يل كه تشيانغ وكبري املرشعني 

يل تشانشو.

وتسعى بكني منذ وقت طويل إىل تعزيز 

يش  الرئيس  وكان  طهران.  مع  عالقاتها 

“الرشيك  بأنها  إيران  وصف  قد  جينبينغ 

خالل  األوسط”  الرشق  يف  للصني  الرئييس 

زيارة نادرة إىل البالد يف العام 2016.

السودان:  أسراب من اجلراد تغزو الساحل الشمالي بوالية بورتسودان
أشار مدير إدارة مكافحة الجراد بوقاية 

موىس،  محجوب  السودان  يف  النباتات 

توفر  وعدم  العمل  معينات  ضعف  إىل 

من  محذرا  الالزمة،  التسيري  ميزانيات 

أرساب الجراد يف الساحل الشاميل.

العمل  “حاليا  موىس:  محجوب  وقال 

إىل  نصل  ومل  فقط  األرضية  باملكافحة 

مرحلة استخدام الطائرات”.

حاليا  املتاحة  اإلمكانيات  أن  وأضاف 

املختصة  الجهات  محذرا  جدا،  شحيحة 

باملالية حال مل يتم إرسال امليزانية سوف 

يتوقف العمل يف أي وقت.

وإرسال  األمر  تدارك  رضورة  إىل  ودعا 

ميزانيات تسيري، يف وقت كشف فيه عن 

الجراد  أرساب  من  كبرية  كميات  وجود 

بوالية  الشاميل  الساحل  يف  الصحراوي 

تلك  وصول  من  وتخوف  بورتسودان 

نهر  لواليتي  النييل  الساحل  إىل  األرساب 

النيل والشاملية.

وطالب برضورة توفري ميزانيات تسيري 

ملواجهة  للعمل  الالزمة  املعينات  لتوفري 

اآلفات الزراعية.

املايض  االثنني  حديثه  خالل  وأفصح 

الوضع  أن 

تحت  الحايل 

ة  لسيطر ا

أرساب  وأن 

د  ا لجر ا

يف  تتواجد 

حل  لسا ا

يل  لشام ا

البحر  لوالية 

 ، حمر أل ا

بعمليات  تقوم  فرقا  هناك  أن  إىل  مشريا 

املكافحة األرضية.

وأوضح أنه تم مكافحة اكرث من 1236 

يف  الصحراوي  الجراد  ملجموعات  هكتار 

 ، أربعات  هيدوب،  هشمريي،  منطقة 

وأركو، شامل غرب بورتسودان.

وأضاف أنه تم نرش 6 فرق حول ساحل 

البحر األحمر لعمل املسح واملكافحة.

أرساب  هجرة  من  محجوب  وتخوف 

وأن  خاصة  النييل  الساحل  إىل  الجراد 

وأن  النهاية  يف  بالساحل  األمطار  موسم 

الغطاء النبايت سيصبح جافا وبالتايل توقع 

النيل،  نهر  عىل  الجراد  أرساب  تهجم  أن 

إرسال فرق عمليات  مشددا عىل رضورة 

عىل  ومراقبة  مسح  عمليات  إلجراء 

الرشيط النييل.

املحيل  الجراد  من  تخوفه  أبدى  كام 

من  عدد  يف  انترش  الذي  الليل”  “ساري 

الواليات ووصف ذلك بأنه انتشار كثيف 

يف  الفارش،  دارفور  رشق  والية  يف  جدا 

الفرق  أن  مؤكدا  مليط،  كتم،  منطقة 

بعمليات  تقوم  الوالية  داخل  املحلية 

املكافحة.

مخاطبة  متت  بأنه  املسؤول  ورصح 

الوضع  عىل  واطالعهم  الفاو  منظمة 

معهم  اجتامع  عقد  إىل  مشريا  الحايل، 

لتوضيح األمر.

وفاة تسعة أشخاص يف غينيا 
االستوائية بفريوس ماربورغ

ماربورغ  بفريوس  أشخاص  تسعة  تويف 

يف رشق  قاتلة  نزفية  حمى  يسبب  الذي 

الوسطى،  إفريقيا  يف  االستوائية  غينيا 

يف  صحيا  حجرا  السلطات  فرضت  حيث 

إحدى املقاطعات الحتواء الوباء.

وقال وزير الصحة ميتوها أوندو أيكابا 

فقط  أشخاص   3 إن  صحفي  مؤمتر  يف 

للمرض  طفيفة”  “عوارض  عليهم  ظهرت 

يف  مستشفى  يف  حاليا  الحجر  يف  وضعوا 

مع  الحدود  عىل  الريفية  املنطقة  تلك 

الغابون والكامريون.

وأضاف أن األشخاص 

عليهم  “ظهرت  الثالثة 

خفيفة  عوارض 

بشكل  تتحسن   )...(

إيجايب”.

أن  الوزير  وأكد 

غينيا االستوائية “تعلن 

اليوم حالة التأهب الصحي لتفيش حمى 

ماربورغ النزفية يف مقاطعة يك نتيم ويف 

منطقة مونغومو )املجاورة(”.

وكانت الحكومة أعلنت األسبوع املايض 

بالحمى  مشبوهة  حاالت  يف  تحقق  أنها 

النزفية.

اإلنسان  إىل  ماربورغ  فريوس  وينتقل 

ويتفىش  الفاكهة  خفافيش  طريق  من 

بالسوائل  املبارش  االتصال  عرب  البرش  بني 

الجسدية للمصابني أو باألسطح واملواد.

اخلارجية الروسية تنفي نية موسكو 
بناء قاعدة عسكرية يف موريتانيا

الروسية  الخارجية  نفت 

صحيفة  نرشته  تقرير  صحة 

حول  الفرنسية  “لوبوانت” 

الخارجية  وزير  زيارة  غرض 

الفروف  سريغي  الرويس 

بناء  روسيا  ونية  ملوريتانيا، 

قاعدة عسكرية هناك.

بيان  يف  الخارجية  وقالت 

عىل  “بناء  إنه  الثالثاء،  لها، 

االتفاقية الثنائية حول التعاون 

يونيو  يف  موسكو  يف  املوقعة  العسكري 

يف  ترغب  كانت  موسكو  أن  يزعم   ،2021

بناء  عىل  نواكشوط  موافقة  عىل  الحصول 

لزيادة  البالد  يف  عسكرية  بحرية  قاعدة 

النفوذ يف منطقة الصحراء والساحل”.

لدى  تكن  “مل  أنه  الخارجية  وأكدت 

وهي  أبدا،  الخطط  هذه  مثل  روسيا 

املوريتانية  السلطات  إىل  تتوجه  مل 

تأكيد  وبوسعها  الطلبات،  هذه  مبثل 

التعاون  أن  إىل  مشرية  بنفسها”،  ذلك 

العسكري التقني مل يناقش خالل زيارة 

الفروف لنواكشوط.

أنه  الروسية  الخارجية  وأضافت 

الجديدة  االستعامرية  باريس  “برؤية 

اإلفريقية  الدول  مع  التعاون  أن  يبدو 

القواعد  عىل  الحفاظ  بدون  صعب 

فهي  موسكو  أما  الفرنسية.  العسكرية 

عىل  اإلفريقيني  الرشكاء  مع  الحوار  تقيم 

أساس املنفعة املتبادلة ومع احرتام مصالح 

الطرف اآلخر”.

األمم املتحدة تعلن مقتل 32 مدنيا 
على أيدي متمردي شرقي الكنغو

أعلن املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان 

دوجاريك، أن ما ال يقل عن 32 مدنيا قتلوا 

عىل أيدي جامعات متمردة مبقاطعة إيتوري 

رشقي الكنغو. وذكر ستيفان دوجاريك أن 20 

“كوديكو”  ميليشيات  يد  عىل  قتلوا  شخصا 

املسلحة كام قتل عرشات عىل أيدي “القوات 

املوالية  املتحالفة”  الدميقراطية 

لتنظيم “داعش”.

الذي  دوجاريك  قال  كام 

إنه  بـ”املربك”،  الوضع  وصف 

حفظ  بعثة  عىل  الصعب  من 

املتحدة يف  لألمم  التابعة  السالم 

الكونغو الحصول عىل مزيد من 

الحركة  تقييد  بسبب  املعلومات 

يف املنطقة.

وال يزال القتال بني “كوديكو” وهي رابطة 

مختلفة،  عرقية  ميليشيات  من  فضفاضة 

“زائري”،  عليها  يطلق  أخرى  وميليشيات 

مستمرا منذ العام 2017 ولكنه تفاقم مؤخرا.

يد  عىل  مدنيا   32 عن  يقل  ال  ما  وقتل 

“كوديكو” الشهر املايض، كام يقول مسؤولون 

محليون.

املتحدة  األمم  قالت   ،2022 ديسمرب  ويف 

إن الجامعة املتمردة توسع مناطق سيطرتها، 

الكنغو، كام تفرض  املدنيني وجيش  وتهاجم 

التي  املناطق  يف  املجتمعات  عىل  رضائب 

تسيطر عليها.

وتأيت عمليات القتل وسط تصاعد العنف 

يف أنحاء رشق الكنغو، حيث يتصاعد الرصاع 

منذ عقود يف حني تقاتل أكرث من 120 جامعة 

من  يصارع  معظمها  املنطقة،  يف  مسلحة 

أجل السيطرة عىل األرايض ومناجم املعادن 

الثمينة، بينام تحاول بعض امليليشيات حامية 

مجتمعاتها.
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اإعداد/ اأ�سماء 
عبداهلل �سالح

سرير يتحول إىل صندوق 
حلظة وقوع الزالزل.. !

التواصل  مواقع  رواد  تداول 

لتصميم  فيديو  مقطع  االجتامعي، 

رسير أو جهاز للنوم مقاوم للزلزال.

وكام ظهر يف املقطع، الجهاز الجديد 

مصمم  للزالزل،  املقاوم  الرسير  أو 

بطريقة تجعله يتحول إىل صندوق من 

الفوالذ شديد الصالبة، ويتحمل أطنان 

من الركام.

إىل  الرسير  تحول  املقطع،  ووثق 

كل  وبداخله  اإلغالق  محكم  صندوق 

ومرشوبات  أطعمة  من  الحياة  وسائل 

تكفي ألسابيع، وأدوات طبية وأدوية.

املقطع،  األفعال عىل  ردود  وتباينت 

رفضهم  املغردين  من  عدد  عرب  حيث 

بينام  هذا،  مثل  صندوق  يف  املكوث 

أبدى آخرون إعجابهم باالخرتاع لحامية 

األرواح.

قرب  “هذا  بقولها  مغردة  وعلقت 

إشارة  يف  وليس رسير”،  بطيء  وموت 

إىل ضيق املكان والظالم بداخله.

لو  “ماذا  بقوله:  آخر  علق  بينام 

وقع الزلزال وأنا يف الصالة أو يف مكان 

آخر يف املسكن، ولست نامئاً عىل هذا 

الرسير.. ما هي الفائدة؟!!”.

 مديرة مدرسة ساعدت طالب  يف الغش فطاردها “اإلنرتبول” ! ...   
اصبحت مديرة مدرسة مطلوبة عىل 

مستوى العامل، مع إصدار مذكرة حمراء 

الرشطة  جانب  من  اسمها،   تضمن 

الدولية “اإلنرتبول” التي تسهل التعاون 

بني أجهزة الرشطة  حول العامل.

ُيعتقد  فانه  نيوز”  وبحسب “سكاي 

من  فرت  عاما(   57( ين  يوان  بو  أن 

غش  عملية  أدارت  أن  بعد  سنغافورة 

يدور  اذ   ، وطني  سنوي  امتحان  أثناء 

العام  نهاية  امتحان  حول  الحديث 

)GCE O( يف املدارس الثانوية.

املدرسة  مديرة  فان  السياق  ويف 

بعدما  الرشطة  إىل  تسلم  مل  نفسها 

قضت محكمة بسجنها ملدة 4 سنوات، 

إثر إدانتها بقيادة عملية الغش.

املعلمني  من  و3  بو  أن  ورد  كام 

إجابات  لطلبة  قدموا  مدرستها  يف 

تثبت  كامريات  باستخدام  االمتحانات 

وأجهزة  األذن  وسامعات  املالبس  يف 

البلوتوث كانت مع الطلبة.

من  الخاصة  التعليم  مراكز  وتعد 

األعامل التجارية الكبرية  يف سنغافورة 

إلحراز  لضغوط  الطالب  يخضع  حيث 

نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكا.

الرسوم  تصل  أن  الطبيعي  ومن 

 1500 إىل  املدارس  هذه  يف  الشهرية 

دوالر أمرييك.

مديرة  فإن  املحكمة،  لوثائق  ووفقا 

مالية  مبالغ  تلقوا  معها  ومن  املدرسة 

دوالر،  آالف   6 من  أكرث  إىل  وصلت 

الجتياز  الصني  من  طالب   6 ملساعدة 

دخول  من  يتمكنوا  حتى  االختبارات، 

الكليات املحلية.

األموال،  دفع  الذي  الرجل،  واشرتط 

عىل املديرة إعادة املبلغ كامال يف حال 

مل يجتز الطالب االختبارات.

مديرة  لتعليامت  وطبقا 

أدوات  الستة  الطلبة  املدرسة،ارتدى 

حتى  األذن،  سامعات  مثل  الغش 

تلقي اإلجابات من سيدة  يتسنى لهم 

لها وضع خاص،  طالبة  بأنها  تظاهرت 

وكانت يف نفس قاعة االختبارات.

تصوير  عىل  السيدة  هذه  وعملت 

يف  مثبتة  خفية  كامريا  عرب  األسئلة 

جسمها، ونقلتها إىل املعلمني املتورطني 

مع املدرسة الذين قاموا بدورهم بحل 

األسئلة وتقديم اإلجابات إىل الطلبة.

لكن األمر اكتشف يف نهاية املطاف، 

وفتحت السلطات السنغافورية تحقيقا 

ووصل األمر  إىل القضاء، حيث أدينت 

عليها  تهمة غش، وحكم  بـ27  املديرة 

بالسجن 4 سنوات.

مديرة  تبدأ  أن  املفرتض  من  وكان 

سبتمرب  يف  عقوبتها  بقضاء  املدرسة 

نفسها  تسلم  مل  أنها  غري  املايض، 

معها  املتورطني  أن  للسلطات، يف حني 

يقضون محكوميتهم خلف القضبان.

من  كان  البالد،  خارج  فرت  وبعدما 

الرضوري أن يتدخل “اإلنرتبول”.

بات  فإنه  لـ”اإلنرتبول”،  وطبقا 

مطلوبا من أجهزة إنفاذ القانون حول 

وجه  من  الهاربة  املديرة  إيجاد  العامل 

العدالة والقبض عليها تطبيقا للمذكرة 

الحمراء يف انتظار اإلجراءات القانونية 

األخرى.

النظام  عىل  الضوء  القضية  وتسلط 

من  يعد  الذي  سنغافورة،  يف  املدريس 

بني األفضل عىل مستوى العامل.

ويف السنوات األخرية أجرت الحكومة 

بغية  االختبارات  نظام  عىل  تعديالت 

الطلبة  عىل  الهائلة  الضغوط  تخفيف 

املطالبني بتحقيق نتائج إيجابية.

 حبثه عن دجاجاته.
قاده  إلكتشاف مدينًة 

قدميًة حتت  منزله!

اكتشف رجل تريك مدينًة قدميًة تحت األرض يف قبو منزله أثناء البحث عن سبب 
استمرار اختفاء دجاجاته.

يف واقعة غريبة، اكتشف رجل تريك مدينًة قدميًة تحت األرض يف قبو منزله يف بلدة 
ديرينكويو برتكيا، وذلك أثناء البحث عن سبب استمرار اختفاء دجاجاته.

 وبحسب املعلومات، فكان الرجل يرمم منزله يف عام 1963 عندما الحظ اختفاء 
الكثري من دجاجاته.

 وخالل عملية إعادة البناء، الحظ الرجل أن صدًعا صغريًا قد تشكل يف قبو منزله 
وأن دجاجاته كانت تختفي من خالله. وعندما قرر معرفة وجهتها، قام ببعض الحفر 

واكتشف مدخاًل ملدينة Derinkuyu الضخمة تحت األرض.
من  بشبكة  تتمثل  تصدق،  ال  هندسية”  “أعجوبة  عن  التنقيب  أعامل  وكشفت   
األنفاق واملالجئ بعمق 18 مستوى و85 مرتًا والتي من املقدر أن يكون عاش فيها ما 

يصل إىل 20 ألف شخص مع ماشيتهم.
 وُيعتقد أن هذه املدينة الهائلة الواقعة تحت األرض يف األناضول قد بدأت كنظام 
من الكهوف التي بناها الحيثيون منذ عام 1200 قبل امليالد للحامية من الفريجيني، 

الذين قاموا بدورهم بأعامل الحفر  وتوسيع مساحة املعيشة عندما غزوا املنطقة.
 وذكر الخرباء أنه بدا كام لو أن السكان املسيحيني لإلمرباطورية الرومانية وسعوا 
الكنائس  ذلك  يف  مبا  الطبقات  من  املزيد  بإضافة  قرون،  عدة  بعد  الكهوف  أنظمة 

واإلسطبالت وأماكن صنع النبيذ وزيت الزيتون.
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الرئيس إسياس أفورقي لوسائل االعالم
اكتسبنا خربة كبرية يف التنسيق و العمل مع اجليش الفيدرالي  .  ببناء السالم يف املنطقة 
وهذا يشكل صداًعا كبرًيا بالنسبة لواشنطن،إذ الخيطر بباهلم السالم بني إريرتيا وإثيوبيا 

  اجلزء الثاني

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.

كانت  تنفيذها  لحظة  منذ  األعذار  كل  
تأيت من قبل مستشاري زمرة واشنطن. قيل 
، مل يوقعوا فقط عىل  لهم أن يوقعوا عليه 
للخطوة  األرضية  تهيئ  كيف  ولكن  االسم 
التالية . مل ترتك إريرتيا، بل صاروا يتحججون  
وانها     ، وتنهبهم   الناس  تقتل  إريرتيا  بأن 
.  كل  ذلك  يستخدم  حجة   مل  تنسحب 
تسنح   حتى  والتأخري  والتسويف  للتامطل  
كل    ، اخرى  لفكرة  لالنتقال   الفرصة   لهم 
ذلك نابع من  عقلية واشنطن  التى تعمل  
حتى   ، للوقت  كسباً   فوىض  إحداث  عىل 
تتمكن من تحسني خطتها،  كقولهم  توجد  
والقايت هنا  ، وكانو هناك باالمس   وغريه  
من  االعذار .   . رمبا ال يعرفون ، يف  حالهم 
املعتاد عىل  الشخص  إن  القول  هذا ميكنك 
شيئ لن يتخىل عن عادته ، لكن ال يوجد ما 
يؤدي إىل ذلك يف حد ذاته.  نحن اآلن  نتابع   
كيف سيتم تنفيذ االتفاق  ، سرنى ذلك عىل 
األرض   ،  اآلن ميكنك أن تقول انهم يجب 
ويغريوا  التجربة   هذه  من  يستفيدوا   ان 
اوقعهم  يف   الذي  من عاداتهم  وسلوكهم  
مهالك ، فقدوا مئات اآلالف من االرواح  ، 
وكذلك  أعداد كبرية من  الجرحى ، أين هم ، 
وما هو مصريهم .. ال ميكنك تخيل مثل هذه 
حربا  أعلنوا  فقد    . حرب  أي  يف  الخسائر 
وغزًوا وهجوًما بال هدف ، وضعوا البسطاء  
كل  حصدوا  النهاية  يف  مأساوي،   وضع  يف 
هذه الخسائر ، و مل يحاسب أحد  عىل كل  
تلك الجرائم  والفظائع ،سيأيت يوم يطرح  فيه 
السؤال. نعم ، يجب أن تكون هناك مسآءلة 
،  لكنهم يتهربون  عن  ذلك. بادعائهم  انهم  
تعرضوا للنهب  والسلب ...!!  هذه الفوىض  
مارسوها طوال 30 عاًما بحق شعب إريرتيا  
. ال نهاية للمشاكل التي أحدثوها هنا ، بأي 
؟.   هذه  حربك  تربير  ميكنك  سياسية  حجة 
حتى لوكنت يف مكانهم ، تقول ملاذا يشنون 
هذه الحرب ، ما هو الهدف الذي جنوه يف 
تنفيذ  هو  مشغليهم  هدف  املطاف.  نهاية 
يتمكنوا  حتى  والعاملية  اإلقليمية  أجندتهم 
من الرتويج لها  .  ملاذا مل يتغري جدول أعامل 
زمرة واشنطن ، انهم ليسوا سعيًدين بالوضع 
خلق  يف  يستمروا  أن  عليهم  لذلك   ، هنا 
إذا  كعمالء    الوياين  يستخدمون  املشاكل. 
مل ينجزوا املهمة  ، يجب جلب عميل آخر. 

ألنهم ليسوا راٍضني عن هذا الوضع.
تزداد  العاملية  والظروف   الوضع    اآلن 
تعقيداً  ما ادى اىل تفاقم القلق بالنسبة لهم 
لعبة  يف  تفكري   واي   األمر،  انتهى  لقد    .
ثانية وثالثة غري  مفيد  ، بل  ُيعد  نوع من  
املقامرة .      ال أستطيع حتى أن أتخيل ما 

اقدمت علية الزمرة   باالمس  يف  العربدة  
 . التي  متت  بدعم من  مشغليهم  الثالثة 
صيغ   ، خاطئة  افرتاضات  هناك  تكون  قد 
األشياء.  من  الكثري  إحضار  ميكنك  خاطئة. 
التقدير من خالل املبالغة  ميكن أن يخطئ 
قدراته  يبالغ يف  بأنه   ، ما  تقدير شخص  يف 
وفرصه الخاصة ويقلل من  مقدرة من يريد 
مهاجمتهم . قد يكون لديه أفكار  . لكن من 
الناحية العملية ، يجب أن تكون قادرًا عىل 
التقييم عند حدوث مثل هذه الخسائر. إذ 
ميكنك أن تقول ما هو موقع هذه العربدات 
تقراي  وياين  بها  قامت  التي   الثالثة  
أو  املاضية  سنة  الثالثني  ومشغليها  خالل  

هل  بعدها.  ما 
رأيهم  سيغريون 
اآلن؟ هل سيكونون 
لتنفيذ  مرتاحني 
يف  االتفاقية  هذه 
ونريويب   بريتوريا  
كام   األرض  عىل 
ينبغي ؟ ...ال يوجد 
هذا  من  يشء 
سوف  رمبا  القبيل. 
يتهربون. ومياطلون   
أرضية  توجد  ال   .
متكنهم  تقراي   يف 
من لعب مثل هذه 
أخرى   مرة   اللعبة 
هناك  يكن  ومل   ،
ألسباب  قبل،  من 
لكن   ، مختلفة 

ماحدث باألمس ، يعد تجربة ودرس عظيم  
بالشعب  ألحقها  التي  بالخسائر  مقارنة 
املظلوم  الذي اقحموه يف حرب ال تخصه وال 
يجب مقارنتها بأي  مجتمع أو  بيئة. هذا 
ليس باألمر السهل . لكن الخسارة خسارة. 
ال  حتى  مساءلة  هنالك   تكون  أن  يجب 
أخرى.   مرة  الفضيحة  هذه  مثل  تحدث 
ويجب  ان  يفهم   االمر  يف هذا  االطار   . 
أنت ال تأخذ هذه األحداث واحًدا تلو اآلخر. 
مطلوباً؟.   هذا  كل  كان  هل  ملاذا؟  هو،  ما 
إذا جئت إىل جانبنا ، انهم  ناصبونا العداء  
الحرب علينا بشكل  يعلنون  عاًما.  ملدة 80 
أن  لنا  يحق  أال  نريده.  ال  ما  متكرر،  وهو 

يوجد  ال  !؟و  كأمة  نعيش يف سالم كشعب 
من  أليس   لكن  منهم.  اإلذن  لطلب  سبب 
حقنا ان نعيش بسالم مثل أي شعب آخر، 
وهل  يتم  ذلك  معنا  ألن وجودنا  اليخدم  
الحجة  هي  ما   . اإلسرتاتيجية  مصالحهم 
يرصحون  التي  الحروب  لسلسلة  النهائية 
يتعلمون  أال    ، ؟  هذا    يومنا  حتى  بها 
يتعلمون  يشء   ال   . ؟  املتكرر  فشلهم  من 
منه.  فاالمر ال يتغري. انتهت الحرب الباردة. 
جاءت  حرب الدفاع  عن  القطب  االوحد 
لكن  تتغري   ال  املواقف  هذه  مثل  أن  مبا   .
الثالثة  املحاوالت  اىل  بالنظر  خاص  بشكل 
انتهت.  ، الحرب  األخرية ، من وجهة نظرنا 

هادئة.  محادثة  ليست  انها  اللعبة،  انتهت 
لقد انتهى . ولكن نظرًا ألن السمسار املفلس 
واالقرتاض  التهرب  عرب  التالعب  أيًضا  ميكنه 
يف  سيحصل  أنه  معتقًدا   ، وهناك  هنا  من 
النهاية عىل طعم ، فقد جربوا  املحاوالت و 
االختبارات الثالثة ، ومتكنا بصرب من  الدفاع  
ال  هذا  أن  نقول  أن  ميكننا  ال  يستحقه.  مبا 
ميكننا  ال  الوقت.  هذا  يف  يحدث  أن  ميكن 
أن ندخل يف أذهانهم ونعمل عىل معالجة  
تأيت   التي تدفعهم  العوامل  هذا وذاك. ألن 
الذين  ومن   ، لرغبات مخدميهم    تنفيذاً  
أن  القول  ميكننا  ال  ويدفعون.  يعملون 
لدينا هذا الضامن. لكنها كانت   باملحصلة  

الحمالت   اخذنا  إذا  رائعة،  تجربة  النهائية 
اكتسبنا   ، يشء  كل  وقبل  مجتمعة.  الثالثة 
خربة كبرية يف التنسيق و العمل مع الجيش 
كام  منه.  الكثري  تعلمنا  لقد   . الفيدرايل  
ببناء  يتعلق   فيام  الجيدة  الخربات  تبادلنا 
السالم يف املنطقة.. لكن هذا يشكل صداًعا 
أن  ميكن  ال   .! سم  إنه  لهم.  بالنسبة  كبريًا 
يخطر ببالهم التنسيق و السالم بني إريرتيا 
يفكرون  بل  ؟  يستوعبونه؟  كيف  وإثيوبيا. 
كيف يعطلون  ويعرقلون ذلك التوجه . ال 
همهم  بل   ، راضني  يظلوا  أن  منهم  تتوقع 
وبذلك   ، واثيوبيا؟    اريرتيا  تتحارب  كيف 
بذريعة   املنطقة  عىل  التأثري  لهم  يكون  
، جنوب  السودان   ، الصومال  أخرى.  قضايا 
السودان   هذا هو التحدي الكبري بالنسبة 

لهم.   
ذكرت  يف  اجابتك  التطورات  يف  اثيوبيا 
و السياسات  االمريكية   ورشكائها  وتأثريها  
عىل  االوضاع االقليمية والدولية وتدخالتها، 
و  ما مارسته  خالل النصف قرن  ، خاصة 
 ، اليوم   ، املاضية   الثالثة  العقود   خالل  
واشنطن  إدارة  طورت   ، انتقالية   فرتة  يف 
إنها  تقول  دولية جديدة  أمنية  اسرتاتيجية 
للعرش  نتوقع  املقبل  ماذا   العقد  ستخدم 
عىل  تأثرياتها   وماهي   القادمة  سنوات  

املستوى االقليمي والدويل .؟
يف   سواء    ، السابقة  للتجربة   بالعودة  
فرتة الحرب  الباردة  او بعدها ،  يأيت سؤال  
املشكالت   اثارة   يف   يتسبب  الذي    من  

يف  العامل .  
 اقول  الجديد  يف  سياساتهم مهام غريوا  
يف  عناوينها  ،  إذ  مل يأتوا بافكار  جديدة  ، 
عندما  قرروا  اقامة  نظام  القطب  االوحد 
، واثناء   رصاعهم  مع  االتحاد  السوفيتي  

، وما  مارسوه  من  اساليب  ووسائل ، كل  
ذلك  يدعونا  للعودة  لالساس  ،  انهم ابادوا   
يف   كان   سواء   ، االصلية  امريكا   شعوب  
كندا  وغريها  ،  فسياستهم    تعتمد  عىل  
عىل   االستيالء  و  االصلية  الشعوب   ابادة 
، فسياستهم   الشعوب  واستعباد    ، اراضيها 
ما   عىل  واالستيالء   الجشع   عىل   تعتمد  
يثريون   الذين   هؤالء     . بالقوة  لالخرين 
  ، قليلة  حفنة   هم  العامل   يف   املشكالت  
  ، متيزهم  التي   ثقافتهم   صارت   وهذه  
الباردة   الحرب   انتهاء   بعد   انهم   خاصة 
ان   قرروا     ، السوفيتي  االتحاد   وتفكيك  
يهيمنوا  عىل  العامل   كقطب  اوحد   عىل 

امتداد ثالثة  اجيال  ،  ينفردون  بالسيطرة  
عىل  العامل  اقتصادياً  وسياسياً  وعسكرياً ،  
ولتحقيق ذلك  وضامن  استمراره  يقمعون  
،  ومن  هنا   منافستهم  يحاول   كل  من  
حيث    ، لديهم  االحتواء   مصطلح   جاء  
واملشكالت   القالقل   كل  وراء   كانو  انهم  
يف  العامل  ، وهي  كام  قلت  ثقافة متأصلة   
لديهم . فهم  اليوجد  يف  قاموسهم مانطلق  
عليه  تنافس  ،  لذلك  مل يأتو  بجديد ، بل  
السابق،  وإْن  النهج   يستمرون يف  نفس  
عملوا عىل تغيري يف  العناوين  والظروف  .  
ومبا  ان  روسيا   وريث  االتحاد  السوفيتي  
االقتصادية  االمكانات   ،  ومتتلك   السابق  
،  قرروا   املتقدمة    والتكنولوجيا    الكبرية 
احتوائها  ، بحجة  دعم  اوكرانيا  يف  الحرب   
الصني   وهناك    ، الدول   بعض   ومعهم 
امكانيات  كبرية  التي  برزت  كقوة ذات  
،  ارادوا  االستثامرفيها  بحكم توفرالعاملة 
الكبرية ، وتكلفة االنتاج  القليلة  فحولوا  كل  
وغريها   اوروبا  يف   والصناعات  االبتكارات  
اىل  الصني ،  ليحصلوا  عىل االرباح  الكبرية  
الدوالرات   من   بالرتليونات   تقدر  التي  
من  خالل  التصنيع بتكلفة اقل  يف  الصني 
تفاجئوا   لكنهم     ، للعامل     وتصديرها  
اقتصادية وتكنولوجية   بربوز الصني  كقوة  
املاضية،  الثالثة   العقود   خالل   كبرية  
وفق  سياسة   الصني   مع   تعاملوا   لذلك  
االحتواء حتى  التتمكن من منافستهم  ،  و 
عملوا  عىل  اعاقة  الصني مبختلف  السبل  
والروس   الصينيني   ان   ومبا     ، والوسائل 
التنسيق   استهدافهم  عملوا  عىل   ادركوا  

يف  مواجهة  هذه   السياسة  الجائرة .
حيث يقومون بشغل  الصينيني  مبحيطهم  
اثارة  عرب     ، الباسفيك  منطقة   يف   به  
مشكالت  مع  الهند  وبقية دول   الجوار   
اليابان  الهند   والصني مع  وباكستان  مع  
والفلبني  وغريها  ،  والكوريتني  مع  بعضهام  
وغريه ، كلها  تعرب  عن  االفالس . نقول ثم  
ماذا  بعد ،  واىل   اين  تتجه  امريكا  ،  وهل  
تستطيع   امريكا تعويض  ما  تعرضت  له  
تقدر   ديون   عليها   حيث     ، خسائر  من 
ب32ترليون  دوال ر ،  إذ   يقومون بطبع  
العمالت  بكميات كبرية  لتعويض  الخسارة 
، و اثارتهم  ملوضوع   اوكرانيا  ، وما يقومون 
 ، لالسلحة    وإستعراض   عرض  من  به 

بالنتيجة اىل  اين  سيصل بهم  االمر  ..!!.
مغامرات   عن   تعرب   سياساتهم  كل     -
الغاب،   قانون   وفق   القوة   واستخدام  
ولن   تستمر   سوف  هذه   وسياساتهم  
لن   سوف     ، لنا   فبالنسبة    ، تتوقف  
فشل   بعد   حتى    ، ويتعظون   يتوقفون  
فإنهم   االجندة،  تنفيذ   يف   وياين   زمرة  
من   ومخطئ   ، ومرات  مرات   سيحاولون  
 . اخطائهم  من   يستفيدون   انهم   يظن  
لذلك  اقول  هذه  هي  العقلية  التي  تعمل  
باستمرار  عىل  اثارة  القالقل  واملشكالت  يف  
العامل ، نحن  يف  منطقة  القرن  االفريقي  
النريد  حروباً  ، بل  نحن  بحاجة  للتعاون 
والتنسيق  فيام  بيننا   لذلك  علينا التدقيق  
فيام وضعوه من  سياسات وما يقومون به ، 
وقراءة مابني  السطور .  ليس  ذلك  فحسب  
بل  ،  علينا االستعداد  ملواجهته  والتصدي  
تنفيذ   عىل  يعملون   من   ومعرفة   ، له 
تعزيز  وتقوية   والعمل  عىل   ، سياساتهم  

الجوانب  االيجابية   مهام  كلفنا ذلك .
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له  شعوب   الذي  تتعرض   وهو  االمر  
العامل  .  بالنسبة  لالخرين كيف  يواجهون  
ذلك ، االمر  مرتوك  لهم  ،  لكن  بالنسبة  
الذين  ترضرنا  من   ارتريا   لنا  نحن   يف  
سياساتهم  هذه  الكرث من  80عاماً ،  بحجة  
مصالحهم   اليخدم   ارتريا   استقالل   ان  
ارتريا  ضغط  قرروا   وبالتايل   االسرتاتيجية، 
الشعب   قاومه   الذي   االمر     ، وظلمها  
من   والكثري   الشهداء   وقدم    االرتري   
التضحيات   من  اجل  نيله استقالله .  االن  
ايضاً لن  يرتكوننا  يف  حالنا،  لقد  سببوا  لنا  
الكثري  من  املشكالت،  بإثارة املشكالت  بني  
كل  فينة واخرى ،  ومبا  اننا  اكرث  املترضرين  
من سياساتهم  هذه، نحن   نطالب  بالسالم  
ذلك   نضمن   وحتى   الحرب،  والنريد  
النستطيع  ان  نعيش مبعزل  عن  االخرين،  
بل البد  من  التنسيق والعمل  مع  االخرين 
العامل  االن  وعت   ،  خاصة وان  شعوب  
كل  مكايدهم  وسياساتهم  ،  لذلك  وحتى  
نتمكن من ذلك  البد  من  معرفة  نواياهم  
 ، مواجهتها  عىل    والعمل   وسياساتهم   

بتوظيف  كل  ما  لدينا  من امكانيات .
ان   ،  بل  نطمح  الحرب   نحن  النريد  
نعيش  بسالم ووئام  مع  اثيوبيا  وبقية  دول  
علينا   ذلك   من   نتمكن   وحتى   املنطقة. 
استيعاب  وفهم عقلية واسرتاتيجية القطب  

الواحد  وكيف  يفكر.     
علينا  استيعاب هذه  العقلية،  املتمثلة  
عرب       ، واالضطهاد  والظلم    النهب   يف  
وافريقيا   اوروبا   يف   ووكالئهم   رشكائهم  

وبقية  انحاء  العامل . 
لذلك  الميكن  ان  نفصل  ما  تعرضنا  له  
من  عربدة ومغامرات  وياين  خالل  الثالث  
والعقلية   السياسة   تلك   عن     ، جوالت  

واالسرتاتيجية  التي  تتبعها  واشنطن . 
عداء  عن  تحدثت   ، الرئيس  سيادة 
الواليات املتحدة إلريرتيا خالل الثامنني سنة 
باالسرتاتيجية  يسمى  ما  ضوء  يف  املاضية. 
األمنية الدولية الجديدة ، هل من املتوقع 
أن يتغري املوقف السلبي للواليات املتحدة 

وعدائها املستمر إلريرتيا؟
بالعودة    ، اردنا ان نتكلم عن  ذلك  أذا 
به  النتباهى  كنا  وإن  فاملوضوع   الوراء  اىل 
ان  ميكن  سياسة  هنالك  بأن  التقل  لكن   ،
انه يقال عنهم  ، مايثري العجب، رغم  تتغري 
القوة  هذه  كل  ولهم  عظمى   قوى  أنهم  
تجدهم   ينخرطون يف مثل هذه  األعامل 
الطفولية التي   ال فائدة منها وال معنى لها 
اآلخرين،   والحتى  هم  التفيدهم  أعامل   ،
وملاذا  ؟  ذلك  يعنيهم  ماذا  تقول  انك  حتى 
بايدن ويف  قبل مجيئ  فيه؟. هنا  يستمرون 
بأن  تتوقع  ان  الصعب  من  ترامب،  وجود 
ملاذا  قلنا  لكن   ، أخطاءهم  يصحح  هؤالء  
النخاطبهم  بالقول أمل تعتربوا من   الثامنني 
عامُا املاضيةيف  تعاملكم معنا ، مل يحدث أن 
. نرشح  اليهم  مذكرة  أرسلنا     ، لهم  كتبنا 
فيها انه قد مرت مثانون عاماً عىل العدائيات 
مربرمنطقي   ال  عدائيات     ، املستمرةبحقنا 
وإمنا  توقعات  وال  تحلياًل  ليس  وذلك  لها، 
وحتى  1941م  عام  فمنذ  وواقع   حقيقة 
اآلن شهدنا منهم سياسات خاطئة بإستمرار 
لكنهم   الدوام  عىل   فشلها  من  وبالرغم    ،
مذكرتنا  تكون  رمبا  قلنا  منها،  يدرسون  ال 
ترامب  الرئيس  أجاب   . لهم  بالنسبة  تذكري 
  . حينها  قائاًل “سنعمل سوياً يف املستقبل” 
ان ماقمنا به ليس من باب إمياننا بإمكانية 
يعلم  من  رمبا،  باب  من  لكن  تغيريهم، 
إنكم  لهم..  نقول  ان  يف  ماالعيب  للتنبيه.  
تخطئون,,فاألمر ليس لتسجيل موقف,، لكن 
من يدري,, ، فهو إعرتاض  عىل ما تقوم به 
،  رمبا يكون مساعداَ. لكن تلك الترصيحات 
هل إستمرت بعد ذلك؟ مل تستمر . هنالك 
مختلفة  جهات  فهنالك  املؤرشات،  بعض 
يرتكبها هؤالء  خاصة  التي  تراقب األخطاء 
جهات  ،وهنالك  محيطنا    ويف  أفريقيا  يف 
فليس  بها،  خاصة  وفنتازيا  أحالم  لديها 
ان  . ال نستطيع  تتوقعه منهم  هنالك شيئ 
مبارشة،   الينا  العمل موجه  بان  هذا  نقول 

 ، فقط  موضوعنا  هو  يهمنا  ما  وبالتايل 
وهم يعادوننا لوحدنا..!!  رمبا نحن يف ذيل 
األعداء   مقدمة  يف    يضعونهم  من  القامئة، 
نفوذهم  والحد من  ويسعون  ملحارصتهم  
القامئة.  ذيل  يف  نأيت  رمبا  ونحن  كبار،   هم 
حدوث  نتوقع  هل  قلت   أذا  عام  بشكل 
توقعه  أمر الميكن  انه  توجهاتهم؟  يف  تغيري 
أنه  البتة. كيف ميكنهم ان يفكروا يف ذلك، 
أمر اليخطر عىل بالهم،هذا اليعني ان قدوم 
بغتة  هكذا  يأيت  واإلستقراروالرخاء  السالم 
هذه.  توجهاتهم  ضد  بالكفاح  يأيت  وإمنا   ،
هذه التطلعات ال ميكن ان تحققها بالتمني،  
بالتعاون  أخطاءهم  تصحيح  ميكن  وال 
هذا  من  شيئ  اليوجد  الثنائية،  واملحادثات 
فقط  علينا  ينطبق  ال  االمر  هذا   ، القبيل 
،أذهب وانظر اىل األوضاع  يف غرب أفريقيا 
والجنوب األفريقي وشامل افريقيا واملنطقة 
. رمبا  بالتفصيل  من حولنا والرشق االوسط 
اذا وجدت مناسبة  و نظرت اىل فسيفساء 
فأن  البعض  بعضه  عن  مبعزل  األقليم  هذا 
البحر  يف  محيطنا  املوجودة يف  املشاكل  كل 
النيل  وحوض  اإلفريقي  والقرن  االحمر 
والخليج هي نتاج تدخالتهم وعربدتهم. لذا 
فإذا رأينا األمور بشكل عام  فإن  الجوار الذي 
النيل  وفوق  اوضاعنا هو حوض  يؤثر عىل 
االحمر   والبحر  األفريقي  القرن  وذاك  هذا 
والخليج. هذه  أقاليم  مكملة لبعضها البعض 
. فالعالقات  بينها عىل مستوى اإلستقرار و 
التنمية متوارثة والميكن ان تنظر  اىل أحداها 
مبعزل عن األخرى ,ميكن ان تنظر ألحد هذه 
األقاليم بالتفصيل من الداخل ، لكن الميكنك 
ان تفصلها  عن األقاليم األخرى.  نعود اىل 
هؤالء  اليعكره  شيئ  اليوجد  النقطة،  نفس 
صغار،  او  كبار  وكالء  لديهم  يكون  رمبا   ،
إقليمية  قوى  انهم  يقولون  الذين  اولئك 
حيث  مختلفة،  بطرق  يخدمونهم  عظمى 
يريدونه   ما  وتلبية  تنفيذ  أجل  يعملون من 
التداخالت اإلقليمية  ، ففي مثل هذه  هم  
أن  يجب  الخارجية  والتغيريات  والعاملية 
ننتبه اىل كيفية رؤية هذه االوضاع  وقراءتها 
، هل ننتظرها أم ال ، أم  نتكهن بالتطورات 
هو  لنا  أفضل  هو  ما  لكن  ستحدث.  التي 
وإنهائها  والعدائيات  العوائق  لكل  التصدي 
ومن ثم التقدم اىل األمام. ماذا فعل شعب 
املاضية، مل يأيت  الثامنني عاماً  البالد يف  هذه 
هذا االمر صدفة،  وإمنا أكد تصديه ليصل اىل 
هذه الدرجة التي وصل اليها اآلن. ولكن بأي  
من؟وبأي  ؟ومبساعدة  وقدرات  إمكانات 
وإستشهاده  بصموده  ذلك  أكد  منطق؟لقد 
الثامنني  ألحداث  بالتفاصيل  تطرقت  إذا   ،
عاماً املاضية وبال تفاخر، فقد مررنا  مبرحلة 
ان  يجب  لذا  فريدة،  طبيعة  ذات   صمود 
ندرك  ان  يجب  نقويه  وليك  ذلك.  نقوي 
وإسرتاتيجيتهم  أفكارهم  بإستمرار  ونراقب  
وخططهم بالتفصيل، ومبعرفة ذلك ميكنك أن 
تقّيم  كم من الزمن  سيستمرون بإستخدام 
أسلوب العربدة الذي كان يتبعونه  ؟ ، وهذا 
الذي نراه يف أوكرانيا  اىل أين سيتجه؟وأيضاً 

الجبهات  تلك  يف  العمل  سيواصلون   كيف 
وماهي   أخرى؟  مناطق  يف  يخلقونها  التي 
الفائدة التي سيجنونها من تحجيمهم بعض 
القوى الكربى والصغري عىل مستوى العامل 
؟.  هل تظن انهم سيستمرون دون أن يغريوا 
بعض  تفكريهم..!!اآلن  ونغمة  أساليبهم 
التأطريات تسري بصورة عشوائية، حيث انك 
الميكن ان تجزم   بصورة فردية بان برنامج 
له  مخططاً  كان  جديد  من  الناتو  تفعيل 
إسلوب  وامنا هو  تنفيذه،  يتم  واآلن  مسبقاً 
عليهم  كربت  عندما  ألنه  الغري،  عشوايئ 
التحديات  و أدركوا بانهم غري قادرين عىل 
السيطرة عىل املناطق التي كانوا يسيطرون 
واألن    ، الرتميم  يف  رشعوا   ، قبل  من  عليها 
عن  البحث  بهدف  هو  اوكرانيا  موضوع 
أسباب ليك يفيدهم  ذلك يف إعادة التنظيم 
وفنلندا  السويد  ستدخل  هل   . والحشد  
للناتو ام ال؟ هل الناتو موجود يف حد ذاته؟ 
الروح ملن مات من  هذه محاولة   إلعادة 
اعضاء  وإضافة  التوسع  خالل  من  قبل،  
كاماليوجد  كبرية،  صورة  إللتقاط   جدد 
لك   قالوا  اذا  األورويب،  باإلتحاد  مايسمى 
اإلتحاد األورويب عاد يعمل ،قل لهم اليوجد  
.ميكنك تقليب  الصفحات التي يعرضوها يف 
الشاشات عرش مرات ، اليوجد لديهم شيئ 
عىل  وجوده  عن  الحديث  ميكن   ، جديد 
اإلطالق.  اآلن الشيئ الجيد   ونظراً لتفكك 
التي  و  بأكملها  واالحتواء  التحجيم  سياسة 
وفق   املاضية  عاماً  الثامنني   خالل  بها  أتوا 
ان  الميكن  قد  حد.     الوا  القطب  فلسفة 
تتحدث عن  تغيري دراماتييك خالل عام او 
عامني ،كام انه غري موضوعي ، لكن الوجهة  
تتجه اىل ذلك. ويف إحدى االوقات سيدركون 
بهدف  يضايقونها  ظلوا  التي  القوى  بان 
، سوف  زاوية ضيقة  يف  تحجيمها وحرشها 
يفكرون  رمبا   ، مضايقتها   من  يتمكنوا  لن 
اآلوان،  فوات  بعد  لكن   ، جديد  إخرتاع  يف 
سيقودهم   اآلن  يسلكونه  الذي  والطريق 
بانهم  تقول  ان  الميكن  ولكن   . الهاوية  اىل 
سوف لن يجربوا طرق أخرى . ان تفكريهم 
ان  بعد  ولت  الباردة  الحرب  مرحلة  إبان 
فرصة  وجدوا  انهم  وظنوا   ، أيامها  قضت 
جديدة ليجعلونا  يف عجلة من أمرنا خالل 
تقول  ان  والميكن  املاضية،  عاماً  الثالثني 
اخرى.  مرة  املحاولة  هذه  يكرروا  لن  أنهم 
حينها يجب ان تقول ماذا سنفعل ؟ ، وماذا 
سيفعل من يشبهوننا  او يف  نفس ظروفنا؟ 
 . ؟  ذلك  إزاء  وماذا سنفعل بشكل جامعي 
يجب ان النتوقع بانهم  سيغريون أساليبهم 
هي  الحالة  هذه  الن  جديد  بيش  ويأتون   ،
حالة مرضية إستقرت يف عقولهم ونفوسهم 
، والميكن ان تعتقد بان هذا املرض له  دواء 

شايف.
حسناً سيادة الرئيس كام ظللت تتحدث 
عاملي  نظام  يوجد  يكن  مل  بإستمرار  عنه 
وبيئة  بالقانون  يتقيد  وعادل  منصف 
تنافس صحية، ومايحدث  يف هذه املرحلة 
بجنوب  عام  بشكل  يعرف  فيام  ،خاصة 

العامل تتعاىل االصوات املنادية بنظام عاملي 
الشعوب   تطلعات  يرتجم  وعادل   حديث 
لهذه  املستقبلية  التوجهات  تبدو  ،كيف 
إرتريا  وتوجهات  رؤية  التطورات؟ماهي 

تجاه االوضاع الراهنة؟ 
فقط،  الجنوب  مسألة  ليست  املسألة 
فحسب املصطلحات القدمية . أن مايطلقون 
بانه  تقول  ان  الميكن  الثالث   العامل  عليه 
يضم فقط امريكا الالتينية- آسيا - أفريقيا ، 
حيث ان صورة العامل تغريت . اآلن  اذا نظرنا 
الرشاكة   او  الحلف  فإن   ، عام  بشكل  لالمر 
ليست  والصني  روسيا  بني  خلقت  التي 
خيارهم هم فقط ، وإمنا  هي صداقة نتجت 
يحاولون   الذين  اولئك  مامرسات   بسبب 
اإلرضار بهام . فهو نتيجة ومل يتم وفق بحث 
أن  الصعب  من  حيث   ، مسبقة  خطة  أو 
تقول بأن  هذه الرشاكة   جاءت برغبتهام 
القول  ميكن  ولكن  الذاتية،  مببادرتهام  او 
بأنها جاءت بسبب التهديدات  والقيود التي 
يقرتبون من بعضهم  تنفذ ضدهم، وهاهم 

البعض.
  ، الدول  هذه  ماستفعله  يبدو  كيف 
الدول    من  وغريها  والهند  والصني  روسيا 
الصغرية عىل مستوى العامل. هنالك شيئ مل 
يتضح لنا جيداً، وهو هل اليابانيون راضون 
بسياسة زمرة واشنطن ، وهل  هي مربحة 
يف  محيطهم  مع  سيعيشون  كيف  ،و  لهم 
هل   ، سيواصلونه؟  وهل   ، مستمر؟  رصاع 
تستطيع ان تواصل كوريا الجنوبية كام هي 
الشاملية  النزاع بني كوريا  ؟. هل سيتواصل 
والجنوبية كام هو؟، اما إسرتاليا وليك تدخل  
النزاعات،كام  تلك  تحرك  أن  ميكنها  ذلك  يف 
وكوريا  واليابان  اسرتاليا  دول  تجميع  ان  
يف  جديدة  رابطة  لتشكيل  والهند  الجنوبية 

تلك املناطق  ليس له قبول يف الجنوب.
الشعوب  مستوى  عىل  لالمر  نظرت  واذا 
والحكومات. السياسية  القوى  عن  بعيداً 
والرخاء  اإلستقرار  يريد  اإلنسان  ان  نجد 
تجلب  مل  املستمرة  اإلضطرابات  هذه  الن 
قدموا  ماذا  ياترى  القالقل.  سوى   شيئاً  له 
عقل  لهم  ليس  البرش  تقول  ان  ،الميكن  له 
اإلسرتاتيجية  التغريات  واليقرأون  واليعرفون 
ذلك،  الناس  سئم  السبب   ولهذا   ، بعمق 
فبالرغم من عدم وجود مايرسخ الوعي  يف 
اال  الباردة   الحرب  زمن  يف  كان  كام  الناس 
ان التطورات التي تظهر  من حوله يف هذه 
ان  اآلونة جعلته يضجر والميكن  للشعوب 
 . والترصفات  االسلوب  هذا  مثل  تتحمل 
واذا نظرت اىل االمور حسب املناطق ,فبعد 
ان  أجل   الباردة  ومن  الحرب  إنتهاء  قرب 
وبالخجل رشعوا يف  خلق  بإنهائها   يقوموا 
من  لك  قيل  فإذا  مصالحهم،  تخدم  كيانات 
صنع القاعدة يف  أفغانستان زمن نجيب الله 
وغريهم من أجل محاربة اإلتحاد السوفيتي 
هم   ، والالدينية  بالشيوعية  حينها  املنعوت 
صنع  من  القالقل.  تثري  التي  الجهات  ذات 
اإلرهابية  التنظيامت  من  وغريها  داعش 
أي  ويف   بها  األتيان  تم  وكيف  ؟  املختلفة 

يف  ٌخلقت  التنظيامت  هذه  خلقت.  أجواء 
الثالثني عاما املاضية مع ظهور نظام القطب 
األحادي سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة 
خلفه   الذي  اإلستقرار  الدماروعدم  وأن    ،
بغض  بالقليل خاصة يف محيطنا  ليس  ذلك 
النظر عن التظاهر الذي يقومون به ملحاربة 
اإلرهاب ، حيث انهم هم من صنعوا هذه 
التنظيامت ، ولهذا السبب إذا سألت من هو 
الضحية؟ نجد ان الضحية بإستثناء ماحدث 
يف الحادي عرش من سبتمر هو جنوب العامل 
الذي  الجوع  ذلك  ، مبا يف  الثالث  العامل  أي 
املشاكل  ان  حيث  سياساتهم،  بسبب  يأيت 
لها.  حدود  ال  املجتمعات  يف  خلقوها  التي 
التخلف هو احد التحديات الكبرية لشعوب 
ان  الجنوب.  شعوب  أي  املنطقة،  هذه 
املترضر األول من اإلسرتاتيجية العاملية لزمرة 
واشنطن هي هذه الشعوب، فعندما نأيت ايل 
بلغ   سكانها  تعداد  ان  نجد   ، اليوم  أفريقيا 
1.2 مليار ، وعندما يتضاعف هذا العدد يف 
سيحدث  ماذا  النمو  معدل  الغد عىل ضوء 
 ، الشعوب  هذه  ستأكل  وماذا    ، ؟  ياترى 
التي   اإلضطرابات  لتلك  ستتصدى  وكيف 
يحدثونها هم، فالوعي  اخذ يزداد عىل ضوء 
ذلك ، هل هو منظم ام ال، هذا موضوع آخر 
.األوضاع املوجودة يف أمريكا الالتينية ميكن 
املشكالت  يخلقون  بالتفصيل، حيث  رؤيتها 
بني الدول بني الحني واآلخر بإنشاء معسكر 
هنا وحامية هناك، مالذي تجنيه هذه الدول 
البرشية.   القوى  من ذلك  سوى  إستغالل  
عىل  تسري  نجدها   الهند  أضفنا  إذا  وحتى 

ذات املنوال.
 نظراً لحالة الترشذم التي تعاين منها دول 
التنمية  فرص  عىل  حصولها  وعدم  الجنوب 
االستمتاع   عىل  القدرة  شعوبها  فقدان  و 
املشكالت  من  وغريها  وحياتها   مبعيشتها 
طبيعي.  بشكل  بحالها   الوعي  من  متكنت 
حيث   ذلك،  تحدد  التي  هي  فاملعيشة 
يتساءل املرء قائاًل  ملاذا تناولت العشاء هنا 
؟ملاذا اجوع؟ ملاذا أعاين من األمراض؟ملاذا....

ولرؤيته لألمور باملقارنة مع أخرى تتضح 
لديه الرؤية،  لذلك يجب ان يأيت تغيري عاملي 
حديث  يفيض اىل نظام عاملي جديد. فإذا مل 
نقل ان هنالك   كفاح واعامل تتم   بتأطري 
يف  الوعي  لتنامي  ونظراً  نه  أ  إاّل   ، وتنظيم 
لتلك  الرافضة  القوى  معظم  فإن  الجنوب 
 ، الجنوب  يف  موجودة  الظاملة  السياسيات 
وهذا اليعني انه صقل أو أدرك االمور أكرث 
غريه ، لكن االوضاع السائدة لديه التتيح له 
تعكر  التي  العوامل   فإزالة  أخرى،  خيارات 
نتيجة طبيعية.  وامنا  ليس عيباً  صفو حياته 
الوعي يف الجنوب يزداد بإستمرار، رمبا  إذا 
أي  االخري  الدبلومايس  النشاط  اىل  نظرنا 
كعقد  امريكا  يف  والزمرة  أوروبا  مبادرات 
بهدف  واشنطن  يف  امريكا   - افريقيا  مؤمتر 
الغش  تحاول  كيف  االفارقة،  محبة  جذب  
الناس.  حياة  عىل   تقىض  وانت  والخداع 
والخليج  االوسط  الرشق  تكسب  وليك 
وكيف  الرياض،   يف  إجتامعاً  تعقد  العريب 
الدول  وحتى  النهاية،   يف  تسمع  ان  تتوقع 
يف  رسية  او  مجموعة  لديها   كانت  التي 
تتجه  باتت  الباردة  الحرب  إنقسامات  زمن 
القول كفاية رصاعات وترشذم.   وإذا  نحو 
نظرت اىل هذه االمور مجتمعة ينبغي ليس 
يخرج  ان  أيضاَ  الجنوب  وإمنا  فقط    نحن 
من منط الحياة التي يعيشها اآلن  ، الميكنك 
التقليل من شانه بالقول اليفكر، او مل يجد 
من يقوده ، مل يجد فرصة لذلك. فمع الزمن 
والسيطرة    الهيمنة  إلسلوب   ال  يقول  من 
األوضاع  بسبب  الجنوب  وهو   ، العامل   يف 
ومسبباتها. وهنا ميكن ان نقول كيف تبدو 
درجة التاطري، فحتي  القوى العاملية الكربى 
خيار  لديها  اعتقد   ال  اإلقليمية  والقوى 
  . ذلك  سوى  العمل  لها  يتيح  آخر  سيايس  
وعندما يقال لك بأن  وفود اوروبية قدمت 
اىل أفريقيا  لكسب الجنوب  يشري اىل انهم 
شعوب  مشاعر    ويلمسون  يرون   باتوا 
الجنوب ويعرفونها،  وهو خداع هزيل ، قل 

لهم أبحثوا عن مغفل آخر حتى يصدقكم.
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السور األخضر العظيم .. أمل القارة السمراء يف بسط الغطاء األخضر

يف  املايض  العام  من  ديسمرب  يف  تم 

الخامسة عرش ملؤمتر  الدورة  مونرتيال, ويف 

املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  األطراف 

أهم  عن  الكشف  البيولوجي,  بالتنوع 

ملنع  واملصممة  الرائدة  العرشة  املبادرات 

الطبيعية  املساحات  تدهور  مسار  وعكس 

تعترب  وبالتايل   , الكوكب  عىل  املوجودة 

أوالتمويل  أواملشورة  الرتويج  لتلقي  مؤهلة 

من  كان  وقد   . املتحدة  األمم  من  املدعوم 

“مبادرة   , العرشة  املبادرات  هذه  ضمن 

املتعلقة  وهي  العظيم”,  األخرض  السور 

مبادرة  تعترب  وهي   . األخرض  بالبساط 

العشبية  السافانا واألرايض  طموحة إلصالح 

ملساعدة  أفريقيا  أنحاء  جميع  يف  واملزارع 

التكيف  عىل  البيولوجي  والتنوع  األرس 

تهديد  من  التصحر  ومنع  املناخ  تغري  مع 

املجتمعات الضعيفة بالفعل. كام هي عبارة 

عن حركة تنموية تقودها القارة السمراء , 

وتتمتع بطموح وأمل لتنمية وبساط أخرض 

بطول 8000 كيلومرت. 

لالتحاد  الرئيسية  املبادرة  هذه  وتضم 

الستعادة  املتحدة  األمم  وعقد  األفريقي 

دولة  عرش  احد   , اإليكولوجي  النظام 

افريقية بدءاً من جيبويت وارتريا عىل البحر 

السنغال يف غربها  القارة واىل  األحمر رشق 

اىل  وتهدف  األطليس.  املحيط  ساحل  عىل 

يف  يتمثل  للغاية  جريء  طموح  تحقيق 

األرايض  من  هكتار  مليون   100 استعادة 

امتداد  وهو  الساحل,  منطقة  طول  عىل 

الجنوبية  الحافة  طول  عىل  املمتدة  األرض 

بالذكر,  الجدير  ومن  أفريقيا.  يف  للصحراء 

املبادرة  هذه  أطلق  األفريقي  االتحاد  أن 

تغيري  بهدف  وذلك  عام2007م,  يف  الرائدة 

الساحل من خالل  منطقة  املاليني يف  حياة 

الخرضاء  املناظرالطبيعية  من  حزام  إنشاء 

واملنتجة. أي تتمثل أهداف السور األخرض 

مليون   100 إصالح  يف   2030 لعام  العظيم 

هكتار, وعزل 250 مليون طن من الكربون, 

باإلضافة إىل خلق 10 ماليني فرصة عمل .

ويشري احد الخرباء يف هذا املجال اىل ان 

مبادرة السور األخرض العظيم , توفر الفرص 

واألمل. كام ميكن للرثوة الطبيعية الفطرية 

مستقبل  توفري  يف  تساعد  أن  للمنطقة, 

أفضل للناس والكوكب عىل حد سواء. وأن 

خالق  بشكل  معاً  يعملون  الرشكاء  جميع 

استثامراتهم  لجعل  ووسائل  طرق  إليجاد 

واملساءلة  الثقة  وبناء  املخاطر  من  خالية 

إىل  يؤدي  الذي  األمر  املعنيني,  جميع  بني 

حدوث التغيري بشكل أرسع وأفضل , وذلك 

والنساء. ويضيف  الشباب  من خالل متكني 

الساحل  منطقة  يف  األشخاص  إن  الخبري 

عاماً,ميثلون   25 عن  أعامرهم  تقل  الذين 

أن  فإما   , السكان,ولذا  من   ٪  65 من  أكرث 

املنطقة  تزدهر  لن  وإال  بتمكينهم  نقوم 

اللوايت  للنساء  ميكن  ذلك,  عىل  وعالوة   .

ليس  يكفي إلطعام  ما  إنتاج  يتم متكينهن, 

أرسهم, وإمنا مجتمعاتهم أيضاً .

لالعتقاد  أنه وخالفاً  بالذكر  الجدير  ومن 

السائد, فإن املبادرة ليست خطاً من األشجار, 

أنه لن ينقذ الساحل,  العلامء  وهو ما قرر 

فمنطقة الساحل ليست صحراء, إنها منطقة 

منتجة ولكنها جافة تفقد إنتاجيتها برسعة 

عند تطبيق األساليب الخاطئة يف استخدام 

بإحياء  الرشكاء  يقوم  وإلنقاذها  األرايض. 

خالل  من  قدرتها,  فقدت  التي  األرايض 

التدخالت التي ستعيد إنشاء فسيفساء من 

الطبيعية  املناطق  بني  تجمع  التي  املناظر 

املياه  ومستجمعات  الجافة  الغابات  مثل   ,

املأهولة  األرايض  مع  العشبية  واألرايض 

واملناطق  واملراعي  الزراعية  كاألرايض   ,

حلوالً  الساحل  استعادة  وتقدم   . الحرضية 

بيئية محلية وعاملية.

األمر  هذا  فإن  املحيل,  الصعيد  فعىل 

يف  والحيوانية  النباتية  األنواع  من  يزيد 

األرض  قدرة  تحسني  عىل  ويعمل  املنطقة, 

أنه  كام  وتخزينها.  باملياه  االحتفاظ  عىل 

الخصبة عىل شكل  الرتبة  فقدان  يقلل من 

املستوى  عىل  أما  وترابية..  رملية  عواصف 

العاملي , فإنه يساعد يف عزل الكربون عن 

الغالف الجوي وإعادته إىل الرتبة , مام يقلل 

إنغر  السيدة  وتؤكد   . املناخ  تغري  آثار  من 

األمم  لربنامج  التنفيذية  املديرة  أندرسن 

عالقتنا  تحويل  إن   “ عىل  للبيئة,  املتحدة 

أزمة  لعكس  أسايس  أمر  لهو  الطبيعة  مع 

املناخ,  تغري  يف  املتمثلة  الثالثية  الكوكب 

 , البيولوجي  والتنوع  الطبيعة  وفقدان 

املبادرات  وُتظهر هذه  والنفايات.  والتلوث 

العرش الرائدة العاملية يف مجال اإلصالح أنه 

من خالل اإلرادة السياسية والعلم والتعاون 

عقد  أهداف  تحقيق  ميكننا  الحدود,  عرب 

األمم املتحدة إلصالح النظام البيئي وصياغة 

مستقبل أكرث استدامة ليس لكوكنب افحسب 

ولكن أيضاً ملن يسمونه موطننا “ .

كام ذكر السيد تشودو نغيو , املدير العام 

ملنظمة األغذية والزراعة , أنه “ يرس منظمة 

املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية 

لعقد  مشاركان  رئيسان  بصفتهام   , للبيئة 

األمم املتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي

طموًحا  األكرث  العرش  املبادرات  منح   ,

اإليكولوجية,  النظم  إلصالح  واعدة  ورؤية 

مجال  يف  عاملية  مبادرات  باعتبارها  جائزة 

و   .  ,2022 عام  يف  اإليكولوجي  اإلصالح 

بإلهام من هذه املبادرات الرائدة , ميكننا أن 

نتعلم كيفية إصالح أنظمتنا البيئية من أجل 

إنتاج أفضل , وتغذية أفضل , و بيئة أفضل 

و حياة أفضل للجميع , دون ترك أي شخص 

يتخلف عن الركب .

وال يفوتنا حتاًم ان نذكر أنه يتم تنسيق 

مجال  يف  العاملية  الرائدة  املبادرة  هذه 

الوكالة اإلفريقية  البيئي , من قبل  اإلصالح 

السور  ومبادرة   , العظيم  األخرض  للسور 

يف  والساحل  للصحراء  العظيم  األخرض 

للسور  الوطنية  والوكالة  بوركينافاسو, 

ومنظمة   , نيجرييا  يف  العظيم  األخرض 

ومبادرة   , املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

متويل برنامج األمم املتحدة للبيئة, ومرسع 

األمم  واتفاقية   , العظيم  األخرض  السور 

البحوث  ومركز  التصحر,  ملكافحة  املتحدة 

الحرجية الدولية , املنتدى العاملي للمناظر 

الطبيعية , و برنامج األغذية العاملي .

تعترب  إثيوبيا,  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

من أكرث الدول األفريقية املعنية انخراطاً يف 

استصالح  لوحدها  استطاعت  إذ   , املرشوع 

أكرث  وخلق   , األرايض  من  هكتار  مليوين 

النيجر  , كام متكنت  من 218 ألف وظيفة 

الحياة ألكرث من 800 ألف  أيضاً من إعادة 

هكتار من األرايض يف إطار مبادرة  “ السور 

 500 بحوايل  أريرتيا  ثم  العظيم “,  األخرض 

 119 السنغال  واستعادت   , هكتار  ألف 

ذات  الدولية  الجهات  . وتشري  ألف هكتار 

الصلة اىل أنه , قد تعهدت الجهات املانحة, 

ومن بينها بنك التنمية األفريقي والحكومة 

الفرنسية والبنك الدويل, يف يناير من العام 

للمبادرة.  جديد  متويل  بتقديم    ,2021

باإلضافة إىل أن برنامج ترسيع مبادرة السور 

األخرض العظيم, أعلن يف قمة كوكب واحد 

للتنوع البيولوجي, أنه سيغطي حوايل 30% 

املبادرة  تحتاجه  الذي  املبلغ  إجاميل  من 

لتحقيق أهدافها حتى عام  2030 , والذي 

املبادرة  تلقت  كام  دوالر.  مليار   33 يبلغ  

من  املانحة,  الجهات  بعض  من  مالًياً  دعاًم 

يف  للمساعدة  الدويل,  والبنك  فرنسا  بينها 

وأشار   ,2030 عام  بحلول  أهدافها  تحقيق 

األخرض  أن  إىل  العاملي,  االقتصادي  املنتدى 

عادًة  الذهن  يف  يخطر  لوٍن  أول  هو  ليس 

عندما يتطرق الحديث إىل منطقة الساحل 

القاحلة يف أفريقيا وأنه ميكن أن يتغري هذا 

 ,  2030 عام  بحلول  كبري  حدٍّ  إىل  التصور 

مدعومة بتمويٍل موعود تتجاوز قيمته 14 

مليار دوالر.

إىل  املجال  الخرباء يف هذا  تقارير  وتشري 

عىل  أفريقيا  سكان  من   %  80 حوايل  أن 

 65 أن  حني  يف  العمل,  يف  البعلية  الزراعة 

% من األرايض يف أفريقيا فقدت إنتاجيتها.  

لذا توفر األسوار الخرضاء العظيمة إجراءات 

عاجلة للمساعدة يف إدارة واستعادة األرايض 

التي كانت خصبة يف السابق. 

السور  نجاح  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

األخرض العظيم , ألهم بقية أفريقيا والناس 

يف أماكن أخرى, الستعادة الكثري من األرايض 

واسع.  نطاق  عىل  إنتاجيتها  فقدت  التي 

 , السمراء  القارة  سكان  يقومون  وعندما 

املجتمعات يف جميع  فإن  أراضيهم,  بإحياء 

الغذاء لسكان  املزيد من  , ستنتج  أنحاءها 

باستمرار,  عددهم  يتزايد  الذين   , املنطقة 

وسوف يتم توفري ما ال يقل عن 10 ماليني 

األخرض  السور  مناطق  يف  عمل  فرصة 

جميع  يف  الجدار  تكرار  أن  كام  العظيم. 

الوطنية  املبادرات  أفريقيا من خالل  أنحاء 

وعكس  وتقليله  األرايض  تدهور  لتجنب   ,

من  العديد  يوفر  أن  شأنه  من  اتجاهه, 

أن  بدوره  ميكن  األمر  وهذا  العمل.  فرص 

التي  املناطق  من  األشخاص  تدفق  يوقف 

تدهورت فيها الرتبة والقضاء عىل النزاعات.  

واألمن  السالم  فإن  النهائية  املحصلة  ويف 

واإلستقرار سيسود القارة السمراء حينها .

إعداد / 

ابوالدرس

تعترب القارة السمراء  من أكرث املناطق 
املناخ,  تغري  بتداعيات  تأثراً  العامل  يف 
حيث شهدت منذعرشات السنني كوارث 
كام  قاسية,  جفاف  وموجات  طبيعية 
القارة  عانت وما زالت مناطق يف وسط 
شح  من   , الكربى  الصحراء  متتد  حيث 
تسبب  مام  مستمر,  وتصحر  األمطار 
حقيقية,  إنسانية  ومآيس  مجاعات  يف 
الدوالرات  بـمليارات  تقدر  وخسائر 
سنوياً . لذا كان لزاماً عىل القارة السمراء 
مبادرات  وتطلق  بإجراءات  تقوم  أن 
والتصحر  الجفاف  حدة  من  للتخفيف 
ازداد  الذي  الحراري  باالحتباس  املرتبط 
 . األخرية  العرش  السنوات  يف  تفاقاًم 
فكانت مبادرة “ السور األخرض العظيم 
سور  من  تسميته  اقتبست  والذي   “
يعترب من عجائب  والذي  العطيم  الصني 
تلك  كل  من  األجرأ  هي  السبع,   الدنيا 
عرض  كامل  عرب  ميتد  والذي  املبادرات. 
أفريقيا من جيبويت يف الرشق عىل البحر 
عىل  الغرب  يف  السنغال  واىل  األحمر  
املحيط األطليس. ويهدف إىل تجديد أحد 
األرايض  تدهور  من  ترضراً  املناطق  أكرث 
والتصحر يف العامل. ومن املأمول أن يكون 
الجدار بعد اكتامله أعجوبة جديدة من 
السور  هذا  حقيقة  فام  العامل.  أعاجيب 
املستفيدة  الدول  هي  وما  ؟  العمالق 
منه؟ وماذا أنجز منه حتى اآلن؟ وغريها 
املرور  سنحاول  الصلة  ذات  املحاور  من 

عليها يف صفحتنا هذه انشاءالله.



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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بايرن ميونخ يهزم باريس سان جريمان وميالن يفوز على توتنهام

برشلونة يستضيف مانشسرت يونايتد حبثا عن مقعد بدور الـ 16 يف الدوري األوروبي

يف ذهاب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

عّمق بايرن ميونخ األملاين من جراح باريس 
سان جريمان وألحق به الخسارة الثالثة توالًيا 
يف مختلف املسابقات، بفوزه عليه -1صفر يف 
عقر داره ملعب حديقة األمراء يف ذهاب مثن 

نهايئ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
السابق  جريمان  سان  العب  وسّجل 
يف  الوحيد  املباراة  هدف  كومان  كينغليس 

الدقيقة 53.
الثامن  يف  ميونخ  يف  اإلياب  مباراة  وتقام 

من مارس القادم.
وخاض سان جريمان مواجهته ضد منافسه 
البافاري عىل وقع خسارتني متتاليتني، األوىل 
نهايئ  مثن  يف  مرسيليا  التقليدي  غرميه  أمام 
مسابقة الكأس منتصف األسبوع املايض 1-2، 
املحيل قبل  الدوري  أمام موناكو 3-1 يف  ثم 

أيام.
وبدأ كيليان مبايب نجم باريس سان جريمان 
املباراة عىل مقاعد الالعبني االحتياطيني، بعد 
تعافيه من إصابة يف الفخذ اليرسى تعرّض لها 
ضد مونبلييه يف الدوري يف األول من فرباير 
عن  غيابه  حينها  أعلن  فريقه  وكان  الحايل، 

هذه املباراة وتحديدا لفرتة 3 أسابيع.
سان  مدرب  غالتييه  كريستوف  ومنح 
جريمان الفرصة للشاب وارن زائري إمري )16 
عاما و343 يوما( للعب أساسيا، بعد أن أبىل 

إميري  وأصبح  األخرية.  اآلونة  يف  حسنا  بالء 
يخوض  اإلطالق  عىل  العب  أصغر  بالتايل 
مباراة يف األدوار اإلقصائية من دوري أبطال 

أوروبا.
بداية حذرة

كال  من  حذرة  بداية  املباراة  وشهدت 
نسبيا  األفضلية  كانت  حيث  الطرفني، 
دون  من  لكن  االستحواذ،  ناحية  من  لبايرن 
خطورة حقيقية عىل مرمى الحارس اإليطايل 
من  تسديدة  باستثناء  دوناروما،  جانلويجي 
الكامريوين إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرت 

إىل جانب القائم األيرس يف الدقائق األوىل.
عىل  العاصمة  فريق  اعتمد  املقابل،  يف 
األرجنتيني  الثنايئ  وعىل  املرتدة  الهجامت 
ليونيل مييس والربازييل نيامر، لكن من دون 
السويرسي  يجرَّب  مل  وبالتايل  كبرية،  فعالية 

يان سومر حارس بايرن ميونخ إطالقا.
عندما  لبايرن  فرصة  أخطر  وسنحت 
وصلت الكرة عىل مشارف املنطقة أمام يوزوا 
كيميش، فسيطر عليها قبل أن يطلقها قوية 

ارمتى عليها دوناروما )43(.
يوليان  ميونخ  بايرن  مدرب  وأجرى 
ناغلسامن تغيريًا بني الشوطني، فأرشك الظهري 
من  بدال  ديفيس  ألفونسو  الكندي  األيرس 
الربتغايل جواو كانسيلو، فكان خياره يف مكانه 

التي  الحاسمة  التمريرة  صاحب  كان  ألنه 
بتسديدة  السبق  هدف  كومان  منها  سجل 
خدعت  خاطفة  منخفضة  الطاير  عىل 

دوناروما )53(.
وكان كومان -وهو العب سابق يف باريس 
ميونخ  بايرن  هدف  سجل  جريمان-  سان 
نهايئ  يف  العاصمة  فريق  مرمى  يف  الوحيد 

البطولة عام 2020.
من  الكثيف  التصفيق  مبايب وسط  ودخل 
وأنقذ   ،57 الدقيقة  يف  فريقه  أنصار  قبل 
دوناروما مرماه من هدف أكيد لالعب سابق 
يف سان جريمان، وهو تشوبو موتينغ، عندما 
أبعد بأطراف أصابعه كرته األكروباتية الركنية 

.)62(
سان  يف  كثريا  الهجومية  الجبهة  ونشطت 
يف  األفضل  األرض  أصحاب  وكان  جريمان، 
هجامتهم  شكلت  حيث  الثاين،  الشوط 
وسجل  سومر،  مرمى  عىل  حقيقية  خطورة 

مبايب هدفا لكنه كان متسلال.
بعد  عرضية  كرة  استثامر  يف  مبايب  ونجح 
الربتغايل  األيرس  للظهري  رائع  فردي  مجهود 
لكن  الشباك،  داخل  ووضعها  منديش،  نونو 
الحكم ألغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة 

الحاسمة )82(.
دوري  تاريخ  يدخل  باريس”  “مراهق 

أبطال أوروبا
خسارة  رغم 
بهدف  فريقه 
أمام  نظيف 
ميونيخ  بايرن 
دخل  األملاين، 
وارن  الشاب 
إميري  زائري 
وسط  العب 
سان  باريس 
الفرنيس  جرمان 

تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه.
أبطال  دوري  من  الـ16  دور  ذهاب  ففي 
صعبا  فوزا  البافاري  الفريق  حقق   ، أوروبا، 
البارييس، إال  الديار عىل نظريه  ومهام خارج 
قياسيا  رقام  ليمنحه  إميري  أرشك  األخري  أن 

جديدا يف املسابقة.
جرمان  سان  لباريس  الفني  املدير  ودفع 
و343  عاما   16( بإميري  غالتييه  كريستوف 
يوما( للعب أساسيا، بعد أن أبىل بالء حسنا 

يف اآلونة األخرية.
عىل  العب  أصغر  بالتايل  إميري  وأصبح 
اإلقصائية  األدوار  يف  مباراة  يخوض  اإلطالق 

من دوري أبطال أوروبا.
ميالن يفوز عىل توتنهام

مثن  الدور  ذهاب  يف  أخرى  مباراة  ويف 
ظهور  أول  نحو  خطوة  ميالن  قطع  النهايئ، 
له يف ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا منذ 11 
عاما، بعدما منح هدف إبراهيم دياز الفريق 
اإليطايل الفوز -1صفر عىل ضيفه توتنهام يف 

ملعب سان سريو الثالثاء.
مبكرا  الوحيد  املباراة  هدف  دياز  وسجل 
يف الدقيقة السابعة، ونجح ميالن يف الحفاظ 

عىل تقدمه حتى نهاية املباراة.
اإلياب يوم 8  الفريقان يف مباراة  ويلتقي 

مارس املقبل.
احتل  بعدما  الدور  لهذا  ميالن  وتأهل 
املركز الثاين يف املجموعة الخامسة برصيد 10 
نقاط، فيام تأهل توتنهام بعدما احتل صدارة 

ترتيب املجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ومانشسرت  اإلسباين  برشلونة  فريقا  يبحث 
الـ16  دور  يف  مقعد  عن  اإلنكليزي  يونايتد 
ببطولة الدوري األورويب، عندما يلتقيان وجها 
لوجه اليوم الخميس عىل ملعب كامب نو، يف 

ذهاب دور خروج املغلوب بالبطولة.
الثاين  ويشارك برشلونة يف هذا الدور للعام 
عىل التوايل بعدما اكتفى بالحصول عىل املركز 
أبطال  بدوري  الثالثة  املجموعة  يف  الثالث 

أوروبا.
بلزن  فيكتوريا  عىل  برشلونة  فوز  ورغم 
ذهابا وإيابا يف دوري األبطال، إال أنه مل يتمكن 
سوى من حصد نقطة واحدة يف أربع مباريات 
وإنرت  األملاين  ميونخ  بايرن  بفريقي  جمعته 
ميالن اإليطايل، وهو االمر الذي جعل برشلونة 

يفشل يف التأهل لدور الـ16.
 3  / ميونخ صفر  بايرن  أمام  الخسارة  ومنذ 
من  األخرية  قبل  الجولة  يف  نو  كامب  مبلعب 
دور املجموعات بدوري األبطال يف 26 أكتوبر 
املايض، وهي الخسارة الوحيدة لربشلونة يف 14 
أقيمت عىل ملعبه هذا املوسم، متكن الفريق 
بدون  البطوالت  كل  يف  مباراة   16 خوض  من 

خسارة.
بتسع  الفوز  املباريات  هذه  وتضمنت 

آخر  من  مباريات 
مباريات  عرش 
كان  بالدوري، 
عىل  الفوز  آخرها 
بهدف  فياريال 

نظيف.
يفضل  وبينام 
املنافسة  برشلونة 
دوري  بطولة  يف 
أن  إال  األبطال، 
تتويج  احتاملية 
بلقب  برشلونة 

تشايف  يحفز،  أن  شأنه  من  األورويب  الدوري 
املدير الفني، وبقية الالعبني.

وخرس برشلونة خمس مباريات من آخر 11 
نو،  كامب  ملعب  أقيمت عىل  أوروبية  مباراة 
ولكن الفريق يدخل مباراة الغد ولديه أفضلية 
عىل مانشسرت يونايتد حيث تغلب عليه يف آخر 

أربع مباريات جمعتهام.
أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  برشلونة  وتوج 
يونايتد يف 2009  مرتني عىل حساب مانشسرت 
و2011 ، كام فاز برشلونة عىل مانشسرت يونايتد 
الذهاب واإلياب  4 / صفر يف مجموع مبارايت 

بدور الثامنية بدوري أبطال يف نسخة 2019.
ويتعني عىل برشلونة أن يخىش من خطورة 
هدفا   13 سجل  الذي  راشفود،  ماركوس 
مسابقات  استئناف  منذ  يونايتد  ملانشسرت 
الدوري عقب فرتة التوقف بسبب كأس العامل 

بقطر.
وحذر أندرياس كريستنسن، العب برشلونة، 
وقال:  اإلنكليزي،  الالعب  خطورة  من  زمالءه 
الحالية.  الفرتة  يف  رائعا  أداء  يقدم  “راشفورد 
بها.  التي يلعب  الطريقة  يعجبني كثريا، أحب 

إنه مبارش وخطري والعب قوي”.
هاغ،  تن  بإريك  برشلونة،  العب  أشاد  كام 

أن  “أعتقد  وقال:  يونايتد،  مانشسرت  مدرب 
ستكون  مختلف.  ملستوى  سينقلهم  هاغ  تن 
مباراة صعبة، ولكنني أعتقد أننا يف وقت رائع. 

ستكون مباراة رائعة”.
املباراة  يونايتد  مانشسرت  يدخل  املقابل،  يف 
باملباريات  يتعلق  فيام  إيجايب  سجل  ولديه 
الفريق يف  أرضه حيث خرس  تقام خارج  التي 
أربع مباريات فقط من أصل 16 مباراة خاضها 
كافة  يف  املوسم  هذا  ملعبه  خارج  الفريق 

البطوالت.
وسيسعى الفريق لتحسني سجله أمام الفرق 
ثالث  يونايتد يف  مانشسرت  فاز  اإلسبانية حيث 

مباريات فقط من أصل 14 مباراة.
واعتاد مانشسرت يونايتد املشاركة يف بطولة 
الدوري األورويب مؤخرا، حيث شارك يف البطولة 

ست مرات يف آخر 12 موسام.
البطولة  يف  مشواره  يونايتد  مانشسرت  وبدأ 
أمام  نظيف  بهدف  بالخسارة  املوسم  هذا 
مدربه  بقيادة  الفريق،  ولكن  سوسيداد،  ريال 
خمس  وحقق  توازنه  استعاد  هاغ،  تن  إريك 
الثاين  املركز  يحتل  جعلته  متتالية  انتصارات 

بفارق األهداف خلف سوسيداد.
كل  يف  ينافس  يونايتد  مانشسرت  زال  وما 

سيواجه  حيث  بها،  يشارك  التي  البطوالت 
نيوكاسل يف نهايئ كأس الرابطة يف وقت الحق 
ويستهام  سيواجه  أنه  كام  الشهر،  هذا  من 
اإلنكليزي  االتحاد  بكأس  الخامس  الدور  يف 
يف  الثالث  املركز  يحتل  بينام  املقبل،  الشهر 
جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز بفارق 
خمس نقاط أمام أرسنال، الذي لديه مباراتان 

مؤجلتان.
تركيزه  يونايتد  مانشسرت  نقل  ذلك،  ومع 
له  انتصار  أول  تحقيق  عن  بحثا  الغد  ملباراة 
عىل برشلونة يف ملعب كامب نو، يف محاولته 
الحصول  يف  الفريق  يرغب  حيث  الخامسة، 
عىل أفضلية قبل خوض مباراة اإلياب األسبوع 

املقبل مبلعب أولد ترافورد.
ويف بقية املباريات، يلتقي شاختار دونيتسك 
الهولندي  وأياكس  الفرنيس،  رين  مع  األوكراين 
األملاين، وريد بول سالزبورغ  برلني  يونيون  مع 

النمساوي مع روما اإليطايل.
نانت  مع  اإليطايل  يوفنتوس  يلتقي  كام 
ميتييالند  مع  لشبونة  وسبورتينغ  الفرنيس، 
موناكو  مع  األملاين  ليفركوزن  وباير  الدمناريك، 
أيندهوفن  مع  اإلسباين  وإشبيلية  الفرنيس، 

الهولندي.

فيفا حيقق أرباحا قياسية يف الدورة املالية املاضية
بفضل مونديال قطر 2022..

)فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعلن 
تحقيق عائدات قياسية خالل الدورة املالية 
العامل  كأس  بطولة  شهدت  التي  املاضية، 

2022 يف قطر.
إيراداته  إجاميل  أن  اليوم  فيفا،  وذكر 

بلغ 7.568 مليارات دوالر خالل الفرتة من 
2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دوالر عن 

الفرتة السابقة لها.
كأس  بطولة  شهد  الذي   2022 عام  ويف 
 5.769 العائدات  بلغت  قطر،  يف  العامل 

من  األكرب  الحصة  وجاءت  دوالر،  مليارات 
البث  حقوق  بيع  حصيلة  من  العائدات 

التلفزيوين.
ويتوقع فيفا يف دورة كأس العامل املقبلة 
عائدات  يجمع  أن   2026 إىل   2023 من 

بقيمة 11 مليار دوالر، 
عدد  لزيادة  نظرا 
الذي  املونديال  فرق 
وكندا  أمريكا  يف  سيقام 

واملكسيك.
جياين  وسيحصل 
إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل عىل 3.6 ماليني 
 3.9( سويرسي  فرانك 
العام  دوالر(  ماليني 

املقبل.
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الناس ِكتاب عىل األرض، فال تهمل قراءته وال تصدق كل ما  * لسان 
تقرأه فيه

أبداً  يقرأ  ال  الذي  الرجل  ميوت،  أن  قبل  حياة  ألف  القارئ  يعيش   *
يعيش فقط. 

* القراءة رضورية ألولئك الذين يسعون إىل االرتفاع فوق العادي. 
*  فكر قبل أن تتكلم، اقرأ قبل أن تفكر.

* القراءة يومياً ولو عرشين دقيقة تجعل منك شخصاً هادئاً إذ ثبت أن 
للقراءة مفعول سحري يف تهدئة األعصاب.

*الشخص القارئ غالباً ما يشغل مناصب عليا يف املستقبل، وقد سئل 
فولتري يوماً عمن سيقود العامل فأجاب “القراء” من خالل القراءة تكتسب 
نفسك  عن  تعرب  أن  تستطيع  وبالتايل  كبري  لغوي  ورصيد  عالية،  ثقافة 
فهذا  إن كنت طالباً  أيضاً خصوصاً  أسلوبك ككاتب  يتحسن  أكرب.  بدقة 
يعني تفوقاً دراسياً. تتقدم الشعوب بالقراءة، وما الشعب إال أفراد، لو 
متسكوا بهذه العادة كأفراد لحدثت نقلة نوعية يف شعوبنا، عليك نفسك. 
حتى  الجوع  أنهكها  عقول  من  فكم  للبطون  كالغذاء  للعقول  القراءة 
ماتت. عجيبة هي القراءة كيف متنحك حب أشخاص مل تعارشها. القراءة 
أن تسافر بعيدا دون الحاجة إىل حجز تذكرة ما. القراءة هي أن تذهب 
تعني  كتاب  الزمان. مجالسة  و  املكان  بعقلك و مشاعرك خارج حدود 
مجالسة أفكار كاتب ضاق بها عقله فنفثها عىل الورق. القراءة عبارة عن 
حلم تراه وأنت مستيقظ. قراءتك لكل كتاب جديد تعني الحصول عىل 

صديق جديد أيضا.

أمجل ما قيل عن القراءة

حكمة اليوم
ال تتسرع يف احلكم على الناس 

فقد تظلم عزيزا وقد ترفع رخيصًا

 عملية سرقة “جنونية” يف جممع جتاري
نرشت رشطة أونتاريو يف كندا مقطع 
الجزء  عرب  تتسابق  سيارة  يظهر  فيديو 

الداخيل من مركز تجاري يف البالد.
وقالت الرشطة يف مقطع الفيديو إنها 
تبحث عن اثنني من املشتبه بهم  برسقة 
أشياء من متجر إلكرتونيات، حيث وقع 
من صباح    1:10 الساعة  الحادث حوايل 
فوغان  املايض يف مركز تسوق”  األربعاء 

ميلز” يف منطقة فوغان، خارج تورنتو.
يورك  رشطة  قالت  السياق  ويف 
اإلقليمية يف بيان ” السيارة عربت املركز 
إلكرتونيات  متجر  إىل  ودخلت  التجاري 
من  كمية  بهم  املشتبه  رسق  حيث 
املركز  من  السيارة  وانطلقت  األشياء، 

التجاري عرب مدخل ثاٍن”.
مل  الحظ،  “لحسن  الرشطة  وأضافت 

يصب أي أحد”.
وظهرت سيارة )أودي( سيدان سوداء 
املركز  سيارات  موقف  عرب  ترسع  اللون 

من  تصطدم مبجموعة  أن  قبل  التجاري 
مداخل  أحد  عند  الزجاجية  األبواب 

املبنى.
من  املراقبة  كامريات  أظهرت  كام 
داخل املركز التجاري السيارة وهي تسري 
واجهات  وتتجاوز  املجمع،  ممرات  يف 
املحالت املغلقة واألكشاك وآالت البيع. 

خمس  بعد  الكامريات  والتقطت 

آخر  مدخاًل  تدمر  وهي  السيارة  دقائق 
للمركز التجاري عرب األبواب الزجاجية.

وقالت تايلور آنا كوبينجر، املقيمة يف 
الفال ) كيبيك( عىل بعد حوايل 350 مياًل 
إن سيارتها ) CP24( هي التي ظهرت يف 
مقطع الفيديو، مشرية إىل أنه تم رسقتها 

قبل أيام.

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 السادس عرش من فرباير عام 1923م:- تنصيب لويس الخامس عرش 

ملًكا عىل فرنسا.

يف  ينجح  الفوازييه  أنطوان  1785م:-  عام  فرباير  من  السادس عرش  يف   -

تحليل املاء إىل أكسجني وهيدروجني.

إىل  يغادر  بونابرت  نابليون  1815م:-  عام  فرباير  من  السادس عرش  يف   -

منفاه يف جزيرة إلبا.

- يف السادس عرش من فرباير عام 1863م:- تأسيس اللجنة الدولية للصليب 

األحمر عىل يد رجل األعامل السويرسي جان هرني دونانت.

- يف السادس عرش من فرباير عام 1918م:- منح االستقالل للتوانيا.

- يف السادس عرش من فرباير عام 1948م:- اإلعالن عن قيام الجمهورية 

الشعبية الكورية الشاملية بدعم من االتحاد السوفيتي.

يتوىل  كاسرتو  فيدل  العقيد  عام 1959م:-  فرباير  السادس عرش من  - يف 

فولغينسيو  الديكتاتور  لنفي  قادها  حملة  بعد  الكوبية  الحكومة  زعامة 

باتيستا.

- يف السادس عرش من فرباير عام 1971م:- اليابان تطلق قمرها الصناعي 

األول نانيس.

- يف السادس عرش من فرباير عام 1989م:- تأسيس مجلس التعاون العريب 

الذي يضم مرص واألردن والعراق واليمن الشاميل.

ديك  يقتل  رجل بقسوة..!!  
متأثرا  مؤخرا،  إيرلندي،  رجل  تويف 
تعرض  بعد هجوم  بها،  أصيب  بجروح 

له من ديك يف مزرعته.
غاسرب  وعاىن 
هجوم  من  كراوس 
من  لديك  رشس 
“براهام”،  فصيلة 
األمر الذي تسبب يف 
جروح عميقة بساقه 

اليرسى.
الهجوم،  وأعقب 
كراوس  إصابة 
بنزيف حاد، حسبام 
ذكرت ابنته فريجينيا 

.
جريان  أحد  من  اتصاال  تلقت  التي 
والدها، أخربها بأنه استدعى اإلسعاف، 

يف أعقاب سامعه رصاخ كراوس.
والدها،  ملنزل  فريجينيا  وهرعت 

حيث رأت دماءه عىل األرض، بينام كان 
املسعفون يجرون له إنعاشا قلبيا رئويا.
للدماء  آثارا  فريجينيا  والحظت 

الذي  املكان  وحتى  املنزل  من  امتدت 
إىل  باإلضافة  الدجاج،  تربية  فيه  تتم 

ثقوب عميقة يف جسد والدها.
كذلك فقد أكدت فريجينيا يف شهادتها 

ملطخا  كان  الديكة  أحد  أن  للرشطة، 
بالدماء، وخصوصا مخالبه.

كوري الذي يعيش يف املنزل املجاور 
لكراوس، قال إنه شاهد األخري 
مشريا  الدجاج،  إلطعام  يتجه 
رصاخ  فرتة  بعد  سامعه  إىل 

الرجل.
وبحسب كوري فإنه فوجئ 
بالدماء عىل جسد كراوس، ملا 
وصل إىل منزله، وبأنه كان يف 

حالة خوف وصدمة.
وبعد طلبه اإلسعاف، أجرى 
كوري لكراوس اإلنعاش القلبي 
الرئوي، لكنه تويف بعد أن قال 

كلمة واحدة وهي “الديك”.
إىل  الرشعي  الطبيب  تقرير  وخلص 
أن سبب وفاة كراوس، يعود إىل نزيف 
تسبب بتوقف عضلة القلب عن العمل.

 سرق 200 ألف شكوالتة “بيضة كادبوري”

رجل  عىل  القبض  الرشطة  ألقت 
نحو  رسق  بعدما  بول،  جويب  يدعى 
نوع  من  شكوالتة  قطعة  ألف   200
مقاطعة  يف  كادبوري”،  “بيضة 

اململكة  غريب  اإلنجليزية  رشوبشه 
املتحدة.

وأعلنت الرشطة أن بول )32 عاما( 
واقتحم  مرسوقة  شاحنة  استخدم 

أن  قبل  السبت،  للشكوالتة،  مصنعا 
يستويل عىل بضاعة تبلغ قيمتها نحو 

40 ألف جنيه إسرتليني.
ضبط  من  السلطات  ومتكنت 
دورية  تبعته  حيث  رسيعا،  الرجل 
أن  بعد  املصنع  من  خروجه  فور 
واسرتدت  الرسقة،  بشأن  بالغا  تلقت 

املرسوقات سليمة.
واعرتف بول بجرميته، ومن املتوقع 
بعد  تقريبا  عامني  ملدة  يسجن  أن 
إقراره بالذنب يف الجرمية غري املعتادة.
إن  بيل  أوين  العام  املدعي  وقال 
الجاين “لديه سابقة يف ارتكاب جرمية 
مامثلة” عام 2019، حيث متت إدانته 
بتهمة الرسقة وتداول بضائع مرسوقة.
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