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الرئيس اسياس أفورقي لوسائل االعالم املحلية: ان النهج  الذي اتبعته قيادة وياني اتسق مع فلسفتها السياسية 

غري املتوازنة  وانتهجت سياسة تهميش اآلخرين ملقية عرض احلائط باملساواة القومية 
مساء  افورقي  اسياس  الرئيس  اجرى 
السبت الجزء الثاين من املقابلة التي بدأها 

االسبوع املايض .
عىل  افورقي  اسياس  الرئيس  واجاب 
جاء  الذي  اثيوبيا   باوضاع  االول  السؤال 
املتعلق  املايض  االسبوع  لتوضيح  مواصلة 
بشعب تجراي املترضر من عنجهية وعربدة 
عصابة وياين، قائال:  ان هذا الوضع الحايل 

هو نتاج تاريخ طويل .
يف  هو  تجراي  شعب  نضال  ان  واوضح 
واملساواة  العدالة  لتحقيق  كان  االساس 
التي  تجراي  انفصال  وقضية   ، القومية 
رفعتها الوياين يف بداية النضال تم تصحيحها 
، لكن ومع  الذي جرى  بالحوار  الوقت  مع 
سقوط نظام الدرق ، فان النهج  الذي اتبعته 
السياسية  فلسفتها  مع  اتسق  وياين  قيادة 
غري املتوازنة التي كانت يف سبعينات القرن 
اآلخرين  تهميش  سياسة  وانتهجت  املاض 
 ، القومية  باملساواة  الحائط  عرض  ملقية 
ادى  مام   ، قبل  من  التهميش  ادعائها  رغم 
يف  والتسبب  الشعبية  املقاومة  إندالع  إىل 

سقوطها .
من  سقوطها  وبعد  الوياين  ان  وذكر 
السلطة ، وبدال من تصحيح اسباب السقوط 
ومواصلة  االمام  اىل  الهروب  اختارت 
العربدات  بان  العنجهية والعربدة.  وشدد 

للوياين  املاضية  املتتالية   الثالثة  الحربية 
يجب ان تكون عربة لشعوب املنطقة عامة 

وشعب تجراي بشكل خاص.
الصومالية  االرترية  العالقات  وحول 
الخلفية  افورقي  اسياس  الرئيس  اوضح 
الوقت  يف  وقال   ، العالقة  لهذه  التاريخية 
وانتهاء  استقاللها  ارتريا  فيه  حققت  الذي 

حدث  الذي  السلطة  وفراغ  الباردة  الحرب 
 ، بري  سياد  نظام  بعد سقوط  الصومال  يف 
واالقليمي  الدويل  للتدخل  الفرصة  فتح  قد 
الواسع يف الصومال وانتقل التأزم املجتمعي 
الصومال  والعشائرية مام جعل  القبلية  اىل 
الصومال  اعادة  ان  اىل  منهارة، مشريا  دولة 
اىل الدولة التي كانت عليه يحتاج يف البداية 

وزارة الرزاعة  تعقد ورشة عمل 
وطنية حول تنقيح سياسة البذور

عرش  السادس  يف  الزراعة  وزارة  عقدت 
عمل  ورشة  اسمرا  العاصمة  يف  فرباير  من 

وطنية حول تنقيح البذور.
وكان الهدف الرئييس من الورشة التي تم  
عقدها عن طريق قسم الخدمات القانونية 
تنقيح  العمل  ورشكاء  الوزارة  يف  والرقابية 
سياسة بذور جيدة وكافية ومضمونة وميكن 
املدير  وقال  سهلة.  بطرق  عليها  الحصول 
ان  مسقانا  تخآلب  السيد/  للقسم  العام 
بذور  سياسة  لتنقيح  الدافعة  العنارص  اهم 
جديدة هو ِقدم سياسة بذور متت الئحتها 
 ، عاما  عرشين  لفرتة  واستمرت   2002 عام 
جديدة  واساليب  تغريات  ظهور  اىل  اضافة 

عىل ارض الواقع.
وبعد أن تم تقديم السياسة املنقحة عن 
للزراعة،  الوطني  واملعهد  القسم  ممثيل 

اثراء  تم  الزراعي  امللحق  قسم  وكذلك 
يف  املشاركون  وتوصيات  أراء  عرب  محتواها 
يف  واملنسقون  املشاركون  وذكر  الورشة.  
اسرتاتيجية  بذور  سياسة  وجود  ان  الورشة 
القيام  رضورة  اىل  داعني  كبرية،   اهمية  له 
يذهب  غنيا  محتواها  لجعل  جادة  مبتابعة 

اىل املدى البعيد.
ارفايني  السيد/  الزراعة  وزير  واوضح 
لتأمني  اساس  وجيدة  آمنة  بذور  ان  برهي 
راً ان الالئحة القدمية  التغذية السليمة، مذكِّ
أن  عىل  مشددا  انتقالية،  كمرحلة  خدمت 

تنقيحها جاء يف الوقت املناسب.
جيدة  بذور  تطوير  ان  معاليه  وذكر 
املناخ  وتالئم  التكنولوجية  تواكب  وكافية 
لها اهمية اسرتاتيجية وآمنة، مناشدا الخرباء 

والجهات املعنية للدفع بها قدما.

وزير اخلارجية عثمان صاحل يلقي كلمة 
يف االجتماع  السنوي الـ 36 للقمة االفريقية

السيد  الخارجية  الشؤون  وزير  القى 
الدورة  قمة  يف  كلمة  صالح  /عثامن 
السادسة والثالثني لالتحاد االفريقي يوم 

التاسع عرش من فرباير يف اديس ابابا.
يصادف   “ كلمته  يف  معاليه  وقال 
من  عقود  ستة   ،  2023  ، العام  هذا 
 ، األفريقية  الوحدة  منظمة  تأسيس 
أفريقيا  أعامل  وعقد من إطالق جدول 
2063. وهي فرصة مناسبة إلجراء تقييم 
شامل للطريق الذي سلكناه ، من أجل 
النظر الرصيح والجاد للقصور  وتأثرياته 

والفشل املرتتب علىه.
من  خالية  اليوم  أفريقيا  بان  واوضح 
امللحمية  النضاالت  بفضل  االستعامر 
والتضحيات الجسام.  ومع ذلك ، استمر 
الحلم بإفريقيا موحدة وقوية ومزدهرة 
الداخلية  التحديات  من  الرغم  عىل   ،
الخارجي  واالستغالل  والتدخل  الهائلة 

والثقة  املتزايد  الوعي  ان  وقال   ، املستمر 
الشعوب  بني  املتزايد  والتصميم  والطاقة 
األفريقية ، وال سيام بني الشباب يبعث عىل 

االمل”.
الوزير يف كلمته” رغم هذه  وذكر سعادة 
الحقيقة فإن أفريقيا مل تصل بعد اىل الهدف 
املنشود، كام ان شعوبها وشبابها ال يتواجدون 

بالرصاعات  ُتدمر  تزال  ال  حيث  املبتغى.  يف 
وان  خارجية.  ايادي  تغذيها  التي  والحروب 
قد  البنادق  املستهدفة إلسكات  االوىل  السنة 

مرت دون تحقيق تقدم ملموس.
وضع  ان  صالح   عثامن  السيد/  واوضح   
بائس  وضع  يف  يزال  ال  افريقيا  يف  التنمية 
ورغم  انه  وقال   . إليجابية  النقاط  بعض  مع 
غذائنا.  تأمني  نستطيع  ال  فإننا  املوارد  وفرة 

والبنية  قارتنا.  يف  جدا  قليل  والتصنيع 
وفشلت   ، مكتملة  غري  االساسية  التحتية 
إنتاج  يف  عام  بشكل  التعليمية  أنظمُتنا 
واملعرفة،  بالعلم  متسلح  واعي  شباب 
الكثري  يطارد شعبنا وميوت  الفقر  ان  كام 
منها  الوقاية  ميكن  بأمراض  اطفالنا  من 
بسهولة. وال تزال مواردنا تتعرض للنهب ، 

وتذهب أموالنا بطريقة غري مرشوعة.
وشدد معاليه بأن هذا الوضع يستدعي 
ومقاربات  وسياسات  مسارات  اتخاذ 
جديدة يف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية واألمنية والعالقات 
الخارجية  الشؤون  وزير  وقال  الخارجية.  
علينا  يجب  إنه  صالح  عثامن  السيد/ 
االعرتاف بأن وضعنا الحايل غري مقبول بكل 
رسيعة  خطوات  اتخاذ  ويتطلب  املعايري، 
رغبات  تحقيق  بهدف  لتصحيحه  وجادة 
شعوبنا . موضحاً بانه يجب معالجة أوجه 
من  لتمكينها  اإلقليمية  منظامتنا  يف  القصور 
االقتصادي  التكامل  يف  بفعالية  املساهمة 
اىل  باالضافة  السالم واألمن،  اإلقليمي وكذلك 
جعل عملية تفعيل وتقوية االتحاد االفريقي 
والتأثريات  الضغوطات  نتيجة  تنجح  مل  التي 
االولويات يف وضع عاملي  اوىل  الخارجية من 

رسيع التغري.

اىل مؤسسات سيادية وخاصة اىل بناء 
الصومال  لشعب  يعمل  وطني  جيش 
ارتريا  فان  ولهذا   ، الصومال  ووحدة 
حسب  املساهمة  مبادرة  اخذت 

املستطاع يف ذلك. 
إليه  املوجه  السؤال  عىل  ورداَ 
بخصوص العالقة االرترية الكينية قال 
كانت  التي  العالقات  ان  فخامته:- 
أرب  دانيال  الرئيس  عهد  يف  متطورة 
للتعاون  دافعة  بعده  تكن  مل   ، موي 
مجيئ  ومع  لكن   ، واالقليمي   الثنايئ 
السلطة،   اىل  روتو  وليام  الرئيس 
صلبة  بيئة  خلق  الساحة  شهدت 
املهدورة  الفرص  اعادة   يف  تسهم 
نتيجة للتدخالت والعراقيل الخارجية، 
موضحاً بانه ال توجد أي مشكلة لدى 
ارتريا للعودة اىل منظمة االيغاد يف حال 
الرشاكة  اساس  عىل  املنظمة  عملت 
االقليمية والفهم العام، وأيضاً من اجل 
الوحدة والتعاون االقليمي ، وقال انهم 
الكينية  الحكومة  توصلو اىل تفاهم لتحمل 
املسؤولية من اجل اعادة املنظمة االقليمية 

اىل املسار الصحيح.
وقال فخامته ان ارتريا ترى بانه يجب عىل 
ومنطقة  االحمر  والبحر  النيل  حوض  دول 
القرن االفريقي  ودول الخليج العريب العمل 
محيط  تعيش يف  كدول  والتكامل  بالتعاون 
واحد، موضحا بان املنافسة التي كانت ابان 
الحرب الباردة، وسياسات الهيمنة والخطط 
الذي  االوحد  القطب  لخلق  املرسومة 
اعقبت بعد انتهاء الحرب الباردة ، بتهميش 
بعض الدول ، ومرابطة القوات االجنبية يف 
دول الرشق االوسط ادت اىل عرقلة العمل 

املشرتك والتفاهم العام بني دول الجوار. 
وذكر  يف الوقت الحايل وبالنظر اىل التغري 
العاملي، وفشل اسرتاتيجية التهميش ، يدفع 
االقتصادية  عالقاتها  لتعزيز  الخليج  دول 
والنظر   ، الالتينية   وامريكا  آسيا  دول  مع 

للخيارات االخرى وتوسيع عالقاتها.
الجديدة  االفكار  ومع  انه  فخامته  وقال 
تتجه عالقات هذه  الدول نحو االفضل سواًء 

فيام بينها او مع دول الجوار االخرى،.
راجع مقابلة الرئيس يف الصفحات 

الرابعة والخامسة
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حفالت ترفيهية لقوات الدفاع يف صنعفي
حفالت  صنعفي  مديرية  سكان  نظم 
بالتعاون  الدفاع  قوات  العضاء  ترفيهيي 

مع القيادة الوسطى.
ونظمت الحفالت التي تضمنت إعداد 
وحتى  التاسع  من  الفرتة  يف  غداء  مآدب 
ومنخسيتو  مدري  قرى  يف  عرش  الرابع 

وظعادا كورسو ورسحا وقلبا.
املنظمة  الضواحي  مدراء  واوضح 
للحفالت الرتفيهية ان الربنامج الذي شارك 
سكان  وممثيل  الجيش  وقادة  مدراء  فيه 
مديريات صنعفي وعدي قيح ودقمحري 
منذ  البنائه  الشعبي  التشجيع  ، جزء من 

مرحلة الكفاح املسلح.

واكد قادة الجيش عىل االستعداد الدائم 
لحامية االستقالل الذي تحقق بتضحيات 

جسام وتحقيق رغبات الشعب.
وقدمت يف املناسبة هدية  من الشعب 
تخيل  العميد/  الوسطى  القيادة  لقائد 
كفالي تعبريا عن االشادة بانشطة التنمية 
مديرية  يف  الدفاع  قوات  بها  تقوم  التي 

صنعفي.
االقليم  سكان  ان  اىل  االشارة  تجدر 
 23 اكرث من  املايض  العام  قدموا  الجنويب 
مليون نقفة و414 راسا من االبقار و1778 
راسا من املاعز واالغنام ومواد استهالكية 

لربنامج التصدي.

قائد املركز االول يف شرطة اإلقليم 
االوسط يدعو الطالب لالهتمام بالتعليم

 دعا قائد املركز االول يف رشطة االقليم 

االوسط املالزم/ قرماي فسهاظيني  الطالب 

للرتكيز عىل تعليمهم االكادميي والحد من 

مخاطر االدمان. 

التوعوي  القانوين  السمنار  يف  وذلك 

امبهارا  مدرسة  لطالب  عقده  الذي 

االبتدائية  االمل  ومدرسة  الثانوية 

الجاري. فرباير  من   17 الـ  يف   واملتوسطة 

ووعي  املجتمع  دور  اهمية  اىل  واشار   

الجارية  الرشطة  جهود  إلنجاز  الطالب 

الجرائم  مبكافحة  واالمن  السلم  الرساء 

واملخالفات.

السيد/  الجرمية  مكافحة  مسؤول  وقال 

الفرتة  يف  سجل  املركز   ان  كحساي  فظوم 

ما بني شهري سبتمرب وديسمرب لعام 2022  

موضحا  مخالفة،  و296  جرمية   43 املايض 

شيكات  استعملو  تاجراً   15 ملفات  نقل 

اىل  البنكية  حساباتهم  من  التأكد  دون 

املحكمة الصدار الحكم القانوين عليهم.

السمنار  ختام  يف  املسؤوالن  وناشد 

فضال   ، جيداً  الطريق  الستخدام  الطالب 

عن الحد من عملية الردف عىل الدراجات 

من  انفسهم  سالمة  اجل  من  الهوائية 

حوادث املرور.

دورة تدريبية لطالب مدرسة امسرا للصم
االبتدائية  اسمرا  مدرسة   خرجت 
اخريا  مديرية  يف  الكائنة  للصم  واملوتسطة 
فرباير  الثامن عرش من  االوسط يف  باالقليم 
دورة  عىل  الحاصلني  طالبها  من  دارسا   30

تدريبية حول النسيج والحياكة.
تسفالدت  االستاذ  املدرسة  مدير  وقال 
اىل  املقدمة  املهنية  الدورات  ان  برهاين 
متكني  يف  تساعد  االكادميي  التعليم  جانب 

الصم وجعلهم مواطنني منتجني.
واوضح رئيس لجنة االباء السيد/ تعقس 
تسفاي ان الدورة تخلق االرتياح لدى اآلباء 

ايضاً، مناشدا استمراريتها.
وشهدت املناسبة عروض ملنتجات النسيج 

والحياكة اعدها الدارسني.
الصم  جمعية  نظمت  أخرى  جهة  ومن 
تدريبية  دورة   ، الجنويب  االقليم  فرع 

من  لخمسة عرش 
املؤسسات  عامل 
مية  لحكو ا
عني  ملتطو ا
لستة  استمرت 

اشهر.
واوضح   
الفرع  مسؤول 
مويس  السيد/ 
مراسم  يف  بالي 
الدورة  اختتام 
التى  التدريبية 

جرت يف السادس عرش من فرباير الجاري، ان 
الهدف من التدريب  هو تخفيف مصاعب 

الصم يف التفاهم يف املؤسسات الحكومية 
للصم  الوطنية  الجمعية  رئيس  وذكر 

السيد/ ولدميكائيل سئيل ان الجمعية ظلت 
عام  منذ  االشارة  لغة  تعليم  لتوسيع  تعمل 

1998 ، وستواصله الهميته .
االقليم  يف  عضو   3500 الجمعية  ولدى 

الجنويب.

إثيوبيا تدعو ملنح إفريقيا مقعدا يف جملس األمن الدولي
أحمد،  آيب  اإلثيويب  الوزراء  رئيس  دعا 

متحدثا يف افتتاح قمة االتحاد اإلفريقي، إىل 

منح إفريقيا مقعدا يف مجلس األمن الدويل، 

وأشار إىل الدور الرائد للقارة يف حل القضايا 

العاملية.وقال رئيس الوزراء اإلثيويب يف كلمته 

العاملية  القضايا  حل  طليعة  يف  إفريقيا  إن 

النزاعات  حل  ذلك  يف  مبا  إلحاحا،  األكرث 

وحامية البيئة والطاقة الخرضاء.

مستوى  عىل  رائدة  “إفريقيا  أن  وأضاف 

العامل يف مجاالت مهمة للبرشية، لذلك حان 

أغتنم  أن  وأود  بدورها.  لالعرتاف  الوقت 

هذه الفرصة إلسامع صويت مرة أخرى، حتى 

يكون إلفريقيا عضوية دامئة يف مجلس األمن 

كلمته  يف  أكد  املتحدة”.كذلك  لألمم  التابع 

أن  أيضا إىل  اإلفريقية تحتاج  الدول  عىل أن 

ومجموعة  السبع  مجموعة  يف  ممثلة  تكون 

العرشين والهيئات الدولية األخرى.

ويف وقت سابق، أعرب األمني العام لألمم 

املتحدة أنطونيو غوترييش عن دعمه لوجود 

األعضاء  بني  اإلفريقية  الدول  عن  ممثل 

من  كجزء  الدويل  األمن  مجلس  يف  الدامئني 

إصالحه.

األمم  تأسيس  ومنذ 

 ،1945 عام  يف  املتحدة 

أعضاء   5 فقط  يوجد 

األمن  مجلس  يف  دامئني 

والصني  روسيا  وهم، 

املتحدة  والواليات 

واململكة  وفرنسا 

املتحدة.

القادمة  السادسة والثالثني  القمة  وتنعقد 

لالتحاد اإلفريقي، يف أديس أبابا، تحت شعار 

“ترسيع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية”.

الدول  قادة  أعلنها  التي  للخطط  ووفقا 

يجب   ،2034 عام  بحلول  سابقا،  اإلفريقية 

عىل دولهم إلغاء التعريفات الجمركية داخل 

الداخلية  التجارة  وزيادة  متاما  القارة  حدود 

تصبح  ألن  املخطط  يطمح  بنسبة %60.كام 

املليار  عن  سكانها  عدد  يزيد  التي  إفريقيا 

نسمة من أكرب التكتالت االقتصادية.

والسالم  السياسية  الشؤون  مفوض  ودعا 

أديوي،  بانكول  اإلفريقي  االتحاد  يف  واألمن 

مجلس األمن الدويل، إىل العمل عىل تصحيح 

الظلم التاريخي الواقع عىل قارة إفريقيا، يف 

النظام الحايل.

األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  أديوي،  وقال 

أن  اليوم،  عامل  يف  الواضح  “من  اإلثيوبية: 

يف  بالكامل،  تلبيتها  يتم  ال  إفريقيا  مصلحة 

يف  لعبه  يتم  الذي  الحايل،  الرفيع  املستوى 

مجلس األمن الدويل”.

وأشار املسؤول يف االتحاد اإلفريقي، إىل أن 

املشاركة الكافية والتمثيل الفعال، سيفيدان 

دور القارة اإلفريقية.

إنتاج النظارات الطبية يف مستشفى كرن
بدأ قسم العيون يف مستشفى كرن بانتاج 

النظارات الطبية وتقدميها مجانا للمرىض.

كحساي  السيد/  القسم  مسؤول  واوضح 

اجراء  بعد  مجانا  تقدم  النظارات  ان  سيوم 

الفحوصات الطبية ومعرفة اشكالية النظر.

وذكر القيام باكرث من 750 عملية جراحية 

السنة  هذه  وتجري   ، املايض  العام  ناجحة 

حوايل 45 عملية جراحية للعيون اسبوعيا.

مسقانا  هريميال  العيون  طبيبة  وذكرت 

ان امراض العيون سببها االلتهابات املشاكل 

املزمنة  العمر واالمراض  الخلقية والتقدم يف 

، وميكن السيطرة عىل  االمراض الناتجة عن 

بالرعاية  املزمنة  واالمراض  النظافة  نقص 

الطبية واملتابعة.

إجناز أعمال مشجعة يف متابعة 
التلوث البيئي واألمراض العابرة للحدود

مشجعة  اعامل  انجاز  الصحة  وزارة  أعلنت 

العابرة  واالمراض  البيئي  التلوث  متابعة  يف 

للحدود.

السيد/  البيئية  الصحة  فرع  مدير  واوضح 

يف  فعالة  انشطة  نفذ  الفرع  ان  تولدي  تخيل 

النظافة االساسية املنزلية منها والبيئية، ومتابعة 

والهواء  الطعام  وتلوث   ، الخريفية  االمراض 

الصلبة  النفايات  وادارة  منها،  التخلص  وسبل 

والسائلة، وكذلك حول متابعة االمراض الوبائية 

وغريها من االنشطة.

ومبوجب ذلك ُنظمت حمالت توعية مكثفة 

عىل مستوى البالد لتنفيذ برامج االصحاح البيئي االهيل، وعىل اساس ذلك نفذت 2571 قرية  

اي %91 من أصل 2832 قرية الربنامج كامال.

واوضح بان عام 2022 شهد فحوصات عينية عىل 720 خزان مياه للرشب حول االمراض 

الخريفية، 554 منها وُجدت يف وضع جيد بفضل الرعاية واالدارة الجيدة .

واشار اىل اعداد خطة اسرتاتيجية خمسية حول السالمة الصحية وتوزيعها اىل كافة اقاليم 

البالد،  وقيام الجهات الحكومية باجراء مسوحات صحية سنوياً اال ان عملية املسح التي جرت 

عام 2022 اكرب من االعوام املاضية بنسبة %18 ، باالضافة اىل التطعيم ضد الحمى الصفراء 

الكرث من 5 االف من املواطنني املسافرين.  

الخطوات  لتعزيز  داعيا  املجتمع،  صحة  لتامني  البيئية  الصحة  تامني  رضورة  عىل  ر  وذكَّ

املتخذة يف هذا الشأن.
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لوحة فنان بلجيكي إشرتاها أمريكي 
بـ600 دوالر وباعها بـ3 ماليني دوالر

هواة  أحد  متكن 

الفنية  التحف  جمع 

رسم  بيع  من  النادرة 

زيتي للفنان البلجييك 

دايك  فان  أنتوين 

 Anthony van(

Dyck( يف مزاد علني 

مقابل 3 ماليني دوالر، 

بعد نحو 21 عاما من 

دوالر  بـ600  رشائها 

ذكرته  ملا  وفقا  فقط، 

صحيفة تايم نيوز.

الصحيفة،  وحسب 

الزيتي  الرسم  فإن 

مزاد  يف  بيع  الذي 

أقامته دار “سوذبيز” 

للمزادات يوم 27 ينايراملايض وهو عبارة 

عن عمل تحضريي للوحة األساسية التي 

موجودة  وهي  الحقا  دايك  فان  رسمها 

Boijmans van Be� “حاليا يف متحف 

uningen” مبدينة روتردام يف هولندا.

ألربت  األمرييك  عرث   2002 عام  ويف 

القطع  جمع  يهوى  الذي  روبرتس  ب. 

الرسم  عىل  املفقودة  الفنية  والتحف 

مبنطقة  مزرعة  سقيفة  يف  الزيتي 

يف  كولومبيا  مبقاطعة  كيندرهوك 

أن  بعد  املتحدة،  بالواليات  نيويورك 

غطي بالفضالت والروث طوال 4 قرون، 

واشرتاه مقابل 600 دوالر فقط.

ويرجح خرباء أن يكون فان دايك قد 

مطلع  يف  التحضريية  اللوحة  تلك  رسم 

عندما  و1618   1615 عامي  بني  شبابه 

الفلمكني  الفنان  مرسم  يف  يعمل  كان 

بيرت بول روبنس مبدينة أنتويرب، ويصور 

عىل  جالًسا  عارًيا  عجوزا  رجال  خاللها 

كريس وعنونها باسم “القديس جريوم”.

347 يف  عام  مولود  والقديس جريوم 

ليوبليانا  من  بالقرب  سرتيدون،  مدينة 

وتويف  األرجح،  عىل  بسلوفينيا  الحديثة 

التي  بفلسطني  لحم  بيت  يف   420 عام 

قصدها يف أغسطس عام 385.

وعاش القديس جريوم مدة من الزمن 

سكرتريًا  وعمل  كاهًنا،  وأصبح  ناسًكا، 

للبابا داماسوس األول، وأسس نحو 389 

الكتاب  ديرًا يف بيت لحم، وهو مرتجم 

الرهبنة،  وزعيم  الالتينية  إىل  املقدس 

وُينظر إليه عىل أنه األكرث علًم بني اآلباء 

الالتني.

فان  أنتوين  الرسام  حياة  من  سطور 

دايك

مارس   22 يف  دايك  فان  أنتوين  ولد 

بلجيكا،  يف  أنتويرب  مبدينة   1599 عام 

األبرز  الفلمنيك  البارويك  الرسام  ويعد 

رسم  يف  برع  حيث  الـ17،  القرن  يف 

كم  األوروبية،  األرستقراطية  صور 

التوراتية  األعمل  من  العديد  أنجز 

واألسطورية.

“بوبي” الكلب االكرب سنًا يف العامل يدخل 
موسوعة “غينيس”... كم بلغ عمره؟

لألرقام  غينيس  موسوعة  سجلت 

يف  ولد  الذي  “بويب”  الكلب  القياسية 

أكرب  الربتغال،  وسط  يف  صغرية  قرية 

بلغ عمره  العامل حيث  سنا يف  الكالب 

30 عاماً و269 يوماً.

ليونيل  احتفل  فقد  السياق  ويف 

من  وهو  بويب،  الكلب  صاحب  كوستا 

األصيلة،  الينتيجو  دو  رافيريو  ساللة 

املايض،  العام  الثالثني  ميالده  بعيد 

عىل  القيايس  الرقم  حطم  أنه  مدركا 

يحمله  كان  والذي  تقريبا  قرن  مدى 

أسرتاليا  يف  املاشية  يرافق  كان  كلب 

نفق عندما بلغ عمره 29 عاما وخمسة 

أشهر يف عام 1939.

موسوعة  مع  كوستا  تواصل  وقد 

جميع  وقدم  القياسية  لألرقام  غينيس 

بويب  اختيار  تم  عام  وبعد  األوراق 

رسميا أكرب كلب مسّجل.

اىل ذلك قال كوستا البالغ من العمر 

38 عاما  لوكالة “رويرتز” وهو يداعب 

قرية  يف  كنيسة  من  بالقرب  بويب 

كونكريوس بوسط الربتغال “إنه شعور 

بالفخر ال ميكننا تفسريه”.

وأضاف “بعض الناس قالوا لنا إننا لن 

نجتاز، لكننا حددنا عمر بويب وتأكدنا 

ما  فقط  ستثبت  االختبارات  أن  من 

نعرفه بالفعل”.

غينيس  موسوعة  وصفت  بدورها 

أصدرت  التي  القياسية،  لألرقام 

بأنها  الخميس، قصة بويب  يوم  اإلعالن 

“معجزة”.

العمر  متوسط  يكون  ما  وعادة 

املتوقع للساللة التي ينتمي إليها بويب 

كوستا  وأرجع  عاما.   14 إىل   12 من 

طول عمره إىل عدد من العوامل، منها 

أو  تقييد  ريف هادئ دون  العيش يف 

وضع طوق حول عنقه، فضال عن أنه 

اإلنسان  يتناوله  “مم  دوما  يأكل  كان 

العادي من طعام”.

وأردف ضاحكا “بالطبع، كان حبنا له 

عىل مدى سنوات حياته داعم أيضا يف 

ذلك”.

اإعداد/ اأ�سماء 
عبداهلل �سالح

والدة طفلة بذيل طوله 6 سم!
يبلغ  بذيل  الربازيل  يف  طفلة  ولدت 

طوله 6 سم كان مغطى بالجلد وبارزاً 

من  الجراحون  متكن  وقد  ظهرها  من 

إزالته.

Jour�  ويف السياق فقد نرشت مجلة

 nal of Pediatric Surgery Case

Reports صوراً ال تصدق قبل الجراحة 

سنوات   3 بعد  الفتاة  ُتظهر  وبعدها، 

من العملية التي غريت حياتها، وفق ما 

اشارت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية.

تقارير  تذكر  مل  التي  الفتاة  وكانت  

مصابة  ولدت  هويتها  الجراحني 

عيب  وهي  املشقوقة”،  بـ”السنسنة 

الفقري يحدث  العمود  نادر يف  خلقي 

العمود  يف  فجوة  ويسبب  الرحم،  يف 

الفقري.

عيوب  من  نوع  الحالة   هذه  وتعد 

بالجنني  بنية  وهو  العصبي،  األنبوب 

الطفل  دماغ  النهاية  يف  تصبح  النامي 

والحبل النخاعي واألنسجة التي تحيط 

بهم.

الجراحون  متكن  وفيم  ذلك  اىل 

من  األطباء  كشف  الذيل.  إزالة  من 

مستشفى GRENDAAC لألطفال يف 

ساو باولو، أن الذيل انترش من املنطقة 

التي  املنطقة  وهي  العجزية،  القطنية 

تربط العمود الفقري بالحوض.

األنسجة  هذه  الفريق  شخص  كم 

الزائدة عىل أنها “ذيل برشي زائف”.

يشار إىل أنه تم تسجيل أقل من 200 

حالة من هذه الظاهرة، وهي حالة غري 

طبيعية أثناء الحمل.
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الرئيس أسياس افورقي لوسائل االعالم ...
رأينا خالل الـ 25 سنة املاضية عصابة الوياني أصبحت تنفذ أجندات خارجية ، متبعة 
نهجًا سياسياً داخليًا خاطئًا يعتمد على التفرقة ، بدالً من اإلعتماد على الوحدة

كام   ، الرئيس  فخامة  األول:  السؤال 
ذكرت يف لقائك االول دفع شعب تقراي مثنا 
الوياين، فامهي  نتيجة عربدة عصابة  باهظا 
التطورات املتوقع تحدوثها يف اوساط شعب 
وماهي  املريرة؟  التجارب  هذه  بعد  تقراي 
الجهود  اىل  بالنظر  تقراي  لشعب  رسالتك 
تقراي  شعب  بني  الفنت  لخلق  الجارية 

والشعوب االخرى؟
النظر اىل ذلك من منظور  نعم ، ال ميكن 
منظور  من  بل   ، قصرية  تجارب  اكتساب 
املشاكل املرتاكمة منذ زمن طويل ، فضالً عن 
معرفة خلفية هذه العصابة. هناك سؤال يتكرر 
العصابة  تنتهج  ملاذا  وهو   ، األذهان  يف  دامئا 
يف  الوياين  نضال  كان  لقد  فاشلة؟  سياسات 
بداياته يف سبعينيات القرن املايض شبه عادل 
وسياستها معلنة وواضحة للجميع ، متثلت يف 
استقالل تقراي املضطهد من نظام الهيمنة يف 
اثيوبيا ، وقد خضنا حوارا مطوال يف منتصف 
السبعينيات فيام يخص سياستها امتدَّ ما بني 
ثالث اىل اربع سنوات للوصول اىل فهم مشرتك 
اعالن  ميكن  ال  بانه  جيداً  ندرك  كنا  حيث   ،
حق تقرير مصري اإلنفصال بتهميش الخرائط 
التي وضعتها الدول املستعمرة القامة الدول 
االفريقية ، وميكن ان نرى كيف تكونت دول 
منطقة القرن االفريقي كدول جيبويت وإرتريا 
أسئلة  نطرح  ان  ميكن  والسودان.  والصومال 
عديدة فيام يتعلق بالنضاالت التي تم خوضها 
انطالقاً من إقامة الدول االفريقية ، يستوجب 
جذري  تغيري  إلحداث  املشرتك  العمل  ذلك 
النضال بعني  النظر اىل  ، وال ميكن  اثيوبيا  يف 
التهميش والهيمنة ، بل بعني العدل واملساواة 
بني شعوب إثيوبيا. وبعد ان توصلنا اىل فهم 
مشرتك مع الوياين قررنا العمل بالتنسيق فيام 
بيننا لتحقيق االهداف املشرتكة، ولذلك ميكن 
تقراي تسري  كانت يف  التي  الربامج  ان  القول 

عىل النهج الصحيح. 
كالتدخالت  العظمى  القوى  تدخالت  ان 
هيىل  نظام  واتباع  واالرسائيلية  االمريكية 
هذا  تغيري  اىل  أدى  الخاطئ  الخيار  سالىس 
املسار الصحيح اىل نهج خاطئ ، ويف منتصف 
االمرباطور هيىل  نظام  تغيري  تم  السبعينيات 
سالىس ، وحل مكانه نظام الدرق ، مام اتاح 
ذلك فرصة لدخول االتحاد السوفيتي يف الشأن 
اإلثيويب ، وكسلفه سقط نظام الدرق بعد 17 
يف  السياسة  وتتغري   ، العدالة  لتتحقق  عاما 
الحرب  وانتهاء  الدرق  سقوط  ومع   ، إثيوبيا 
الباردة وتحرير البالد يف عام 1991 دخلنا يف 
آفاق جديدة. السؤال الذي يطرح نفسه هو 
كيف ميكن التعامل مع التغريات التي ولجت 
اليها املنطقة ، وإرساء العدالة يف اثيوبيا؟ ومن 
اجل ذلك تم عقد مؤمتر عام 1992 يف أديس 

الدميقراطية  اىل  االنتقال  مرحلة  حول  أبابا 
،  ناقش املؤمتر قضية األحزاب القومية التي 
كانت تناضل من أجل إحالل السالم واالستقرار 
الوياين ، حيث طرحت  إثيوبيا مثلها مثل  يف 
الوياين حينها أفكاراً خاطئة ومدمرة ، متثلت يف 
خلق فرص مشاركة ممثلني صوريني للقوميات 
 ، جيداً  ادارتهم  ثم  ومن   ، واحدة  مائدة  يف 
األورومو  حزب  خرج  اذ   ، مجدي  غري  وهذا 
منها مبارشة ، وخلق ذلك جدال مثريا يف إثيوبيا.

وكنا   ، بهدوء  الوضع  مع  تعاملنا  بدورنا 
خاطئة  خطوات  كانت  النها  جداً  متحفظني 
حاولنا   ، اإلثيويب  الشعب  مصالح  التخدم 
عن  للتخيل  وبعقالنية  بهدوء  محاورتهم 
يف  القبول  يجد  مل  الذي  الخاطئ  النهج  هذا 
يف  يلبي  ال  لكونه   ، اإلثيويب  الشعب  أوساط 
واليحقق  اإلثيويب  الشعب  مطالب  األساس 
عام  ويف  الشعوب.  بني  واملساواة  العدالة 
للدستور  مقرتح  وضع  قضية  ُطرحت   1994
 1995 عام  اثيويب  فدرايل  نظام  تأسيس  قبل 
 ، بيننا  الذي كان  التفاهم والتفاكر  ، وبحكم 
مفاجئ  وبشكل  زيناوي  ملس  مني  طلب 
قراءة مسودة الدستور وإبداء رأيي فيها ، قلت 
له أمهلني يومان للتعمق فيها ومن ثم نتبادل 
األفكار يف محتواها ، وعندما قرأت محتواها 
الـ  املادة  ليس   ، للجدل  مثرية  جيدا وجدتها 
39 وحسب التي كانت تنص عىل حق تقرير 
االنفصال ، بل يف كل محتواها ، قلت له هذا 
الدستور ال يصلح إلدارة أي شعب ناهيك عن 
إدارة شعب إثيوبيا ، إال إنه قال :  كنت أعرف 
ردك جيداً ، وأضاف يقول” ال ميكننا ان ندير 
إثيوبيا اال بهذه الطريقة ، بخلق ذرائع ومشاكل 
ومن ثم ادارتهاً ، وال خيار  لنا سوى هذا الخيار 
“ ، ونعلم جميعاً أنه من الصعب بناء وطن 
إثيويب بهذا الخيار الخاطئ والسياسة الفاشلة ، 
إن النهج الصحيح هو النهج الذي ُيظهر تحسناً 

ملموسا يوما إثر آخر ، كام ان مواجهة شعب 
تقراي الظلم واالضطهاد من اقامة نظام عادل 
يعد حق من حقوقه ، ويف آخر الحديث الذي 
دار بيننا قال يل: فقط أردت ان اسمع رأيك ، 

وبدوري قدمت له شكري وامتناين.
تظهر  التغريات  بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ 
باألمس  شاهدناها  التي  واملشاكل   ، جلياَّ 
القريب كانت نتاج سياسات املايض الخاطئة 
، ولتفعيل سياساتها الفاشلة اتبعت العصابة 
سياسة اإلتكال عىل الدول العظمى ، وبالفعل 
واشنطن  قبل  من  تاما  دعام  وجدت  فقد 
واوروبا ، ولكن ال ميكن حل قضايانا الداخلية 

باالتكال عىل الدول العظمى ان مل نضع خططا 
وبرامجا داخلية تسهم يف إرساء السلم واألمن 
عن طريق اتباع خيار مستقل. وكام رأينا خالل 
الـ 25 سنة املاضية فإن العصابة اصبحت تنفذ 
اجندات خارجية ، متبعة نهجاً سياسيا ًداخلياً 
خاطئاً يعتمد عىل التفرقة ، بدال ًمن االعتامد 
عام 1998   تبدأ حرب  مل  مثالً   ، الوحدة  عىل 
بل   ، تقراي  شعب  أجندات  من  باالنطالق 
أثارت العصابة ازمات حدودية تؤجج األوضاع 
الشعبني  بني  سائدة  كانت  التي  السلمية 
واستثامرية  واقتصادية  تجارية  كأزمات   ،
كل  عارضنا  لكننا   ، تنفيذا ألجندات خارجية 
تحركاتهم وطرحنا آراء بناءة تسهم يف تقدم 
وتطور املجاالت املذكورة ، إال انهم مل يتقبلو 

هذا املقرتح ، ومع ذلك تم تكوين لجنة من 
الطرفني تعمل عىل تقارب اآلراء ، لكن مل تصل 

اىل أي نتيجة مفيدة.
كام ان قضية بادمى كانت من ضمن خطط 
أجندات خارجية ، بهدف اشعال الحرب بني 
الشعبني وحرمانه من التقدم والتطور والعيش 
هذه  عن  الكف  الوياىن  من  وطلبنا   ، بسالم 
التعقيدات بإفتعال أسباب غري مجدية ، وقلنا 
ان تخلق مشاكل  الحدود ال ميكن  ان قضية 
وتوتر يف األوضاع ، ألن قضية الحدود منتهية 
لكنهم   ، االستعامر  عهد  منذ  فيها  وال جدال 
، ومن  ملفقة  وافتعال مشاكل  اختاروا خلق 
ثم تأجيجها تنفيذا ألجندات خارجية ، وهذه 

مريرة  حرب  اشتعال  يف  تسببت  العنجهية 
دفعنا فيها مثناً باهظاً وسفكت فيه أيضاً دماء 
اىل  باللجوء  الحرب  توقفت  وأخريا   ، بريئة 
التحكيم ، ومن ثم أتت مسألة ترسيم الحدود 
، ولكن كالعادة رفضوا ترسيم الحدود بحجة 
الخرائط االفرتاضية وترسيم الحدود مرتا مرتاً، 
وهذا ايضا ليس خيارهم بل كان بدافع من 
واشنطن ، ألنه ال ميكن رفض ذلك ألي سبب 

من األسباب ، اال بهدف استمرار املشاكل.
وخالل الـ 30 سنة املاضية تطور األمر اىل 
اضطهاد وحرمان الشعب اإلثيويب من حقوقه 
بحجة اضطهاد وظلم شعب تقراي يف السابق ، 
وفرضه عىل باقي الشعوب كقوة مهيمنة عىل 
الشعب اإلثيويب يف كافة القطاعات. كان عىل 

اجل  من  الصحيح  املسار  تختار  ان  العصابة 
تحقيق العدالة واملساواة لكافة الشعوب بدالً 
من ان تتخذ هذا النهج الفاشل ، ولكن أخرياً 
انتهت وفشلت أالعيب العصابة التي استمرت 
الفاشلة  سياستهم  نتاج  وكان   ، عاما  ثالثني 
أيضا  ونحن   ، الفنت  وزرع  الحرب  اشتعال 
ترضرنا من هذه السياسة الفاشلة التي اتبعتها 
والتعاون  السالم  آفاق  ، حيث عكرت  الزمرة 
وكذلك  تقراي  وشعب  اإلرتري  الشعب  بني 
دمرت عالقات شعب تقراي بشعوب إثيوبيا 
ان  كام   ، جميعاً  تقدمنا  وعرقلت   ، األخرى 
التدخل يف شأن الصومال الداخيل عام 2006 
كان جزءاً ال يتجزء من تنفيذ أجندات واشنطن 

املكتسبة  املصالح  ماهية  عن  تسآءلنا  فإذا   ،
الشنيعة  املشينة واالخطاء  من هذه االعامل 
، فبالتأكيد الجواب ال يشء ، وهذه العنجهية 
لتلك  نتاج  هي  اليوم  نراها  التي  والعربدة 
اخراج  يف  ساهمت  التي  الفاشلة  السياسات 
شعب تقراي عن نهجه ومساره الصحيحني ، 
وال سيام البحث عن طرق للهروب اىل االمام 
لتغطية  غزوات  ثالث  عرب  حروب  كإشعال   ،
الزمرة  ارتكبتها  التي  السياسية  االخطاء  تلك 
الذي  السالم  وتعكري صفو   ، املارقة  وقيادتها 
ولج  إليه الشعبني اإلثيويب واإلرتري ، ومرحلة 
إصالح الوضع بني الدولتني ، وهذا كان خطراً 
الزمرة ، وبالفعل ال ميكن تخريب  كبرياً عىل 
هذا الوضع أليٍّ  سبٍب من االسباب ، فالنطرح 
سؤاال مثال ، ملاذا دخل شعب تقراي اىل هذا 
املأزق بدالً من ان يعيش بسالم واستقرار مع 
كافة الشعوب املجاورة وخاصة شعب إرتريا 
النضال  ذهب  وملاذا  ؟،  إليه  االقرب  الشعب 
املرير الذي خيض منذ سبعينيات القرن املايض 
وما قبله إلخراج شعب تقراي من االضطهاد 
والعزل والتعرض للجرائم األخرى هباًء منثوراً 
 ، تقراي؟  مصالح شعب  هذا  يخدم  وهل  ؟، 
بالتأكيد ال ، بل حصل كل هذا نتيجة لسياسة 
شك  وال   ، الفاشلة  الزمرة  قيادة  وأجندات 
األمل  فقد  النهج هو من  يتبع هذا  بان من 
ومتلكه اليأس متاماً. وقد تابعنا يف اآلونة األخرية 
اشتعال حرب عرب ثالث غزوات ، حيث حاولوا 
املرة  بأنها  قالوا  الثالثة  املرة  ويف  ومرتني  مرة 
االخرية والحاسمة ، إال انها باءت بالفشل ، وإذا 
رأينا هذه املشاكل من كافة الزوايا فجميعها 
ال تصب يف مصلحة شعب تقراي ، سواًء من 
الناحية السياسية واالمنية واالقتصادية،  لكن 
ومع انتهاء الحمالت الثالث تغري فهم شعب 
الحثيثة  املساعي  بان  يعلم  جميعنا  تقراي. 
والهامة  الثالثة  الحملة  لخوض  جرت  التي 
من حمالت توعية واستخدام شباب وثروات 
التقدر  خسارة  كانت  وقود  كحطب  تقراي 
الخاطئ  النهج  خدمة  هدفها  وكان   ، بثمن 
الذي اتبعته الزمرة ، من الطبيعي أن يناضل 
واحقاق  العدالة  إرساء  أجل  من  الشعب 
الحق ، وال يشعل حرباً من اجل تعقيد االمور 
واإلستمرار يف االخطاء واملراهنة باملواطنني يف 
إتباع سياسات  ، كام ان  امور ليست مجدية 
، وعىل كل  للوقوع يف أخطاء  خاطئة يعرض 
نرش  وتفصيالً  يرفض جملًة  ان  عاقل  شخص 
إشعال  بهدف  املضللة  واألالعيب  االكاذيب 
الحرب. وحتى اآلن الزالت الزمرة متسمرة يف 
عنجهيتها وتضليلها للشعب الذي فهم جيدا 
بان النهج السيايس الخاطئ يرض به قبل اآلخر 
، يظهرون وكأنهم دعاة سالم ، وانهم هم من 
أحلوا السالم واالستقرار ، مل ولن يكونوا كذلك 
أبداً ، بل هم دعاة للحرب التي كلفت خسائر 
مادية وبرشية فادحة ، بل كان عليهم االختباء 
من  يخرج  ان  تقراي  شعب  وعىل   ، والتسرت 
 ، فادحة  التي عرضته لخسائر  الضائقة  هذه 
تلك  اكرث من أي جهة اخرى  باعتباره يعرف 
النهج  التباع  نتيجة  تكبدها  التي  الخسائر 
منطقية  اسباب  اي  التوجد  ، حيث  الخاطئ 
تؤدي يف اختالفه مع الشعب اإلرتري وحتى 
تكمن  لذلك  األخرى.  االثيوبية  الشعوب  مع 
جديدة  بيئة  بخلق  سويا  نفكر  بان  الرسالة 
باالستفادة  واالستقرار  السالم  ارساء  مفادها 
خرسنا  لقد   ، املكتسبة  والعرب  الدروس  من 
فرصا كبرية اليستهان بها ، كان باالمكان بناء 
، املايض  القرن  تسعينيات  قوية يف  سياسات 

اجلزء الثالث  

أجرت  وسائل  االعالم  املحلية  مساء 

االحد  املايض  لقاء  مع  فخامة  الرئيس  

اسياس  افورقي ، تناول  فيه  التطورات  يف   

اثيوبيا خالل نظام هييل ساليس والخيارات 

نظام  وخليفته  اتخذها  التى  الخاطئة 

اثيوبيا  يف  االوضاع  اليه  آلت  وما  الدرق 

يف حكم الوياين ، اىل جانب االسباب التى 

بسبب  كدولة   الصومال  فشل  اىل  ادت 

التدخالت االجنبية ، وغريها من املواضيع  

فإىل ما جاء يف  اللقاء.



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 5 الثالثاء  21 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )100( 	

الالزمة  الخطوة  نتخذ  مل  الشديد  لألسف  لكن   
التي اتخذناها مؤخراً يف تلك الفرتة ، لقد كلفنا 
خيار العصابة الخاطئ خسائر فادحة ، ومع ذلك 
خلق  يف  تسهم  مبرشة  آفاق  ُتخلق  ان  يجب   ،
فرص السالم بني الشعبني اإلرتري واالثيويب ، كام 
ان شعب تقراي اليحتاج اىل توعيات وتوصيات 
الوضع عملياً عىل  تابع  الغفلة ألنه  توقظه من 
األرض ، فيام تكمن القضية االساسية الرساء السالم 
يف اتخاذ قرار صائب واتباع مسار سيايس صحيح. 
اآلن ايضا يستطيع شعب تقراي القيام بدور فعال 
بتمتني عالقاته مع الشعب اإلرتري وخلق آفاق 
واسعة لالستفادة من املصالح الواسعة بالتنسيق 
مع الشعب االثيويب ، وكام ذكرت آنفاً ان شعب 
تقراي ال يحتاج اىل اي توصيات ونصائح تساعده 
عىل اتباع املسار الصحيح ، الخيار بني يديه واضح 

جدا. 
السؤال الثاين: حسًنا ، سيدي الرئيس ، لننتقل 
إىل سؤالنا التايل ، قام الرئيس الصومايل الجديد 
الجنود  عاد  ذلك  بعد   ، مرتني  إرتريا  بزيارة 
إرتريا إىل  الذين كانوا يتدربون يف  الصوماليون 
الصومال  يف  األوضاع  تبدو  فكيف   ، ديارهم 
بشكل عام؟ وكيف تصف لنا عالقاتها مع ارتريا 

والدول املجاورة؟
جزء  عىل  كمثال  الصومال  حالة  أخذ  ميكن 
كبري من الصورة يف منطقتنا. كانت نهاية الحرب 
 ، إثيوبيا  يف  حدثت  التي  التغريات  مع  الباردة 
ولشعب   ، عام  بشكل  ألفريقيا  عظيمة  فرصة 
الصومال عىل وجه الخصوص. انتقل الصومال من 
اإلنقسام إىل الوحدة يف الستينيات ، وخالل هذه 
الفرتة كان الشعب الصومايل تقريًبا العًبا حاساًم 
يف الوضع يف القرن األفريقي حتى التسعينيات. 
الصومال  من  كل  بني  الوحدة  متت  فعندما 
الربيطاين واإليطايل وتشكل ما يسمى بالصومال 
، كانت اآلمال والتطلعات كبرية. ورمبا يجب أيًضا 
العاملية  اعتبارات األوضاع  الحسبان  أن نضع يف 
التي كانت سائدة حينها ، العالقات مع االتحاد 
يف  حدثت  التي  والتغيريات  السابق  السوفيتي 
داخل  السياسية  والديناميكيات  الوقت  ذلك 
الصومال كلها كانت تتحرك بوترية رسيعة حًقا. 
ولكن عندما جاء التغيري يف إثيوبيا ، صاحب ذلك 
تحول للقوى العظمى مام أثر سلًبا عىل الوضع 

يف الصومال. 
منتصف  من  عاًما   17 ملدة  هذا  كان 
السبعينيات إىل التسعينيات. خالل هذا الوقت ، 
أدت األوضاع السائدة حينذاك إىل خلق تعقيدات 
داخل حكومة سياد بري الصومالية. وبصورة عامة 
إذا عدنا للوراء الميكن الحديث عن حدود معينة 
للشعب الصومايل يف القرن األفريقي باستثناء تلك 

التي رسمها االستعامر.
كان  الذي  الصومايل  الشعب  إىل  نظرنا  وإذا 
يعيش يف مثل هذه الجغرافيا ، وكيفية التعبري عن 
والسبعينيات  الستينيات  يف  الصومالية  القومية 
والثامنينيات ، بشكل عام ، فقد شملت خمسة 
 ، الربيطاين  الصومال  وهي  الصومال:  من  أجزاء 
والصومال اإليطايل ، واملنطقة الشاملية الغربية 
إقليم  ، وجزء من جيبويت باإلضافة إىل  يف كينيا 
السائدة  السياسات  أوغادين اإلثيويب. وقد أدت 
حينذاك، بكل تقلباتها ، إىل الكثري من االلتباسات 
يف تناول القضية. وضمن هذا اإلطار كانت دول 
الجوار وهي جيبويت وإثيوبيا وكينيا تعترب قضية 
إىل  أدى  مام  القومي  ألمنها  تهديًدا  الصومال 
أنه  القول  وميكن  الصومال.  مع  عالقاتها  توتر 
كانت هناك أيًضا التباسات حول وجهات النظر 
الصوماليني  مختلف  بني  السياسية  واملواقف 

والقوى الصومالية.
الوضع  أن  القول  ميكننا   ، ذلك  عىل  عالوة 
أكرث  الوضع  جعل  وقتئٍذ  التغيري  دائم  العاملي 
1991م  عام  يف  التغيري  حدث  فعندما  تعقيًدا. 
سيتجه؟  أين  وإىل  الصومال  مصري  سيكون  ماذا 
لقد وصف الصومال بالدولة الفاشلة خالل جيل 
كامل أو 30 عاما املاضية. وإذا تساءلنا ملاذا فإن 
السياسات الداخلية والتعقيدات الخارجية أعادت 
رصاع القومية الصومالية يف إطاره األوسع والذي 
وأوغادين   ، كينيا  من  الصومايل  الجزء  يشمل 
والجزء الجيبويت ، األمر الذي أفىض إىل املزيد من 
االنقسام. وتفاقم االنقسام حتى انتهى به األمر 
وكان  والقبيلة.  العشرية  درجة  إىل  أن وصل  إىل 
الصوماليون بعد عام 1960 قد اجتمعوا وقرروا 

نبذ السياسة العشائرية والقبلية فحملوا نعشاً 
وكتبوا عليه قبيلة وقربوه يف داللة عىل التخلص 

من سياسة العشرية والقبيلة.
، ويعلمون  الصوماليون يدركون مشاكلهم 
وبناء  منها  التخلص  يريدون  كانوا  إذا  بأنهم 
بلدهم ، فإن الخيار هو ترك هذه السياسات 
القبلية والعشائرية الضيقة والرشوع يف أمور 
االعتبار  وضع  مع  أوسع  خطة  ووضع  أكرب 
، عادت  االحتامالت. وعندما فشل ذلك  لكل 
حدوث  األمر سوءاً  وزاد   ، الضيقة  املامرسات 
وضوًحا  أكرث  بات  حيث  الحكومة،  يف  فساد 
مام فاقم الخالفات القبلية والعرقية. تفاقمت 
االستثامر  امتيازات  وصارت  املحسوبية 
والتمييز  لالستقطاب  ووسيلة  أداة  املختلفة 
إىل  النهاية  يف  أدى  مام   ، والعشائري  القبيل 
تصدع الوئام والتضامن القائم. هناك أيضاً ما 
نراه اآلن داخل الصومال من حركات مسلحة 
كالشباب وغريها ، فقبل سقوط سياد بري جاء 
املحاكم  املحاكم هي   ، باملحاكم  من يسمون 
 ، اإلسالمية  الرشيعة  عىل  القامئة  الرشعية 
هناك  تكن  ومل  سائداً  كان  الظلم  ألن  ونسبة 
عدالة ، تآكل النظام من الداخل وتصدع وسلك 

ويوحده  يجمعه  الصومايل  الشعب  آخر.  منحاً 
من  األنواع  هذه  مثل  كانت  لكن   ، واحد  دين 
املشاكل تستفحل وتنخر فيه من الداخل ، وقد 
الداخلية  واملشاكل  القضية  تناول  أسلوب  أدى 
والتعقيدات الخارجية يف نهاية املطاف إىل جعل 

الصومال دولة فاشلة.
الوضع يف الصومال سواًء يف املحيط  لذا فإن 
املندب  باب  يف  أو  عدن  خليج  يف  أو  الهندي 
التفكري  ميكن  قد  سهالً.  ليس  األحمر  بالبحر 
بصورة مثالية يف أن وجود الشعب الصومايل سواًء 
كان يف أوغادين أو يف املنطقة الشاملية الغربية 
من كينيا أو يف جيبويت كدول ذات حدود دولية 
رسمها االستعامر من املمكن أن يسهم يف التناغم 
اإلقليمي. لكن االنقسامات الداخلية بددت هذه 
املشاكل  تعقيد  ، كام عمقت من  أيًضا  الفرصة 
الداخلية وجاءت التدخالت الخارجية لتزيد األمر 
سوءاً. إذا نظرنا إىل التدخالت الخارجية خالل فرتة 
عيديد ، فام هي اآلثار التي خلفتها لعبة الـ “بالك 
تدخل  أيضاً  هناك؟  األمرييك  والتدخل  هوك” 
القوى األجنبية األخرى؟ وملاذا مل يتم حل القضية 
وراء  السبب  كان  وقد  اإلقليمي؟  املستوى  عىل 
عدم حله عىل املستوى اإلقليمي هو أن حكومتي 
كينيا وإثيوبيا آنذاك كانتا تعتربان الصومال يف ذلك 
الوقت ميثل تهديًدا ألمنها القومي ، كام مل تكن 
هناك أوضاعاً مواتية لالنسجام مع دول الجوار. 
قد ميكن تناول هذه األمور بتعمق أكرث يف مناسبة 
أخرى ، لكنها يف املحصلة اجتمعت إلحداث انهيار 
أفىض إىل ما يسمى بالدولة الفاشلة يف الصومال. 
ال ميكن القول إن القضية الصومالية ال تؤثر عىل 
دولة  فالصومال  املنطقة.  يف  أخرى  قضية  أي 
كيلومرت. كام  تبلغ 3300  لديها سواحل مرتامية 
أن إمكانات الصومال الزراعية واملعدنية وغريها 
إلنتشار  فإن  االقتصادية  العوامل  وعدا  كبرية. 
دور  كبرية  جغرافية  رقعة  يف  الصومايل  الشعب 
اإلقليمي.  والتكامل  االنسجام  يف  به  يستهان  ال 
عن كل هذه  وبعيداً  للصومال  نظرنا  إذا  ولكن 
العوامل والتطورات ، فإن عالقة الشعب اإلرتري 
مع الصومال كانت وثيقة ومتداخلة وذات تأثري 
كان  وقد  املنطقة.  يف  كثرية  نواح  من  متبادل 
التعاطف والتضامن موجوًدا بطرق مختلفة خالل 
فرتة سياد بري أو قبل ذلك ، وتحويل هذا الواقع 
إىل تناغم إقليمي ملموس أو تكامل إقليمي ليس 
خيارًا ، كام إنه ليس خيار حزب سيايس أو شخص 
أو حكومة بعينها. فالعيش يف وئام والتكامل بني 
النمو  لتحقيق  مواردها  وتسخري  املنطقة  دول 
املشرتك ليست خيارًا بل رضورة. لذا ميكن القول 
إن أكرب خسارة للقرن األفريقي يف القرن املايض ، 
أو ما يناهز ذلك ، كانت خسارة الصومال. هذه 
الخسارة بكل تعقيداتها ، محلية كانت أم إقليمية 
، ليست سهلة. كام أن البلدان املجاورة للصومال 

أيًضا مل تلعب دورها الصحيح.
ومن املثري لالهتامم ، أنه بعد عام 1991، من 
بني أكرب االهتاممات التي كانت لدينا ، وواحدة 
من أكرب املوضوعات التي تحدثنا عنها مبارشة مع 
ملس زيناوي ، هي القضية الصومالية. قد تكون 
لكل منا قضايانا واهتامماتنا الداخلية الخاصة بنا 

، ولكن نظرًا ألن القضايا اإلقليمية تهمنا أيضاً ، 
وال سيام ألن إثيوبيا ميكن أن يكون لها مساهمة 
الـ  قيادة  تكون  أن  يجب   ، الصومال  يف  كبرية 
“مالليت” أو الوياىن قادرة عىل التعامل مع هذه 
القضية بجدية. قد تكون لدينا عالقات أوسع ، 
لكن النظام اإلثيويب كان من املمكن أن يكونا أكرث 
انخراًطا يف هذا الوضع الصومايل ، ومن املحزن أن 
الوياىن وبدالً من االنخراط فيها إيجابا ، وتنفيذ 
خطط وبرامج إقليمية مشرتكة كان تدخلها بدافع 
نرصة طرف دون آخر وتنفيذ أجندة أخرى. إذا 
تساءلنا ملاذا أرسلت قيادة املالليت قوات لغزو 
أجندة  يكن  مل  فذلك   ،  2006 عام  يف  مقديشو 
هذه املنطقة ، وال هو أجندة اإليغاد ، بل كانت 
أجندة أمريكية. لقد فعلنا كل ماهو جيد وقمنا 
إىل  الصومال  يف  الوضع  لتغيري  مًعا  بالتنسيق 
األفضل ، فهل كان ينبغي تنفيذ الرغبة األمريكية؟ 
لذلك قررنا تعليق عضويتنا يف اإليغاد عىل مدار 
الـ 16 عاًما املاضية. ألن املنظامت اإلقليمية إذا مل 
تحل مثل هذه املشاكل وتتجه نحو االنسجام فام 
هو الفائدة منها؟ ومع ذلك ، فنحن ال نستهني 
بالقضية الصومالية. ومل يكن لدينا أي آراء جديدة 
، وال أي أفكار جديدة يف العقد ونيف املاضيني. 
نتشاور  بل  ألنفسنا  بها  نحتفظ  أفكار  تكن  ومل 
أن  يجب  فالصومال   ، الجوار  دول  مع  حولها 
يخرج من املستنقع الذي يوجد فيه. وبادئ ذي 
بدء ، التكامل الداخيل. فالسياسة الداخلية التي 
تركز عىل العشرية والقبيلة ليست يف مصلحة أي 
صومايل. وإذا الحظنا ، سنجد تشابًها مع مناطق 
أخرى يف املنطقة. فهناك أيًضا ، سياسات القبيلة 
النظام  عباءة  تلتحف  التي  والعرق  والعشرية 
تعزيز  إىل  فقط  أدت  الدميقراطي  الفدرايل 
 ، لذلك  ونتيجة  الضيقة.  االنقسامات  وتعميق 
تطور األمر من يسء إىل أسوأ. لذلك يجب الخروج 
من هذا الوضع. نحن بحاجة إىل أن نكون قادرين 
عىل العمل من أجل أن يعود الصومال إىل وضعه 
املنطقة.  هذه  من  كجزء  واملساهمة  الطبيعي 
وحتى إذا مل يتم العمل عىل ذلك بشكل جامعي 
، يجب علينا نحن القيام بدورنا. إن تغيري الوضع 
ال يتطلب ابتكارًا جديًدا. إذن ما هي املشكلة؟ 
إذا تساءلنا ما هو املطلوب للخروج من وضعية 
االنسجام.  هو  املطلوب  فإن   ، الفاشلة  الدولة 
يجب أن يكون تناغم السياسات األساسية قادرًا 
العشرية  القامئة عىل  السياسة  االبتعاد عن  عىل 
طريق  عن  البلد  بناء  يتم  فلن  وإال   ، والقبيلة 
إضعاف قوة الشعب الصومايل أكرث فأكرث بحجة 
أن هذا أمر واقع ال مفر منه. لذلك يجب أوالً حل 
يفتح  ألنه  والجنوب  بالشامل  يسمى  ما  مسألة 
أيًضا فرًصا للتدخل الخارجي ويساعد عىل زرع 
النزاع بني مايطلق عليها صومالني اثنني. وإال فإن 
إعالن االستقالل من جانب واحد سيؤدي إىل عدم 
االستقرار سواء للذي يعلن عنه أو للمنطقة، لذلك 
يجب تصحيح ذلك أيضا. كذلك يجب عىل دول 
الصومال  تجاه  مواقفها  تغيري  اإلقليمية  الجوار 
بطريقة بناءة. وفوق كل يشء ، يجب أن يكون 
السيادية  مؤسساته  إقامة  عىل  قادرا  الصومال 
أن  أوالً  يجب  أنه  ذلك  ويعني  كدولة مستقلة. 
يكون قادراً عىل تعبئة قواته الدفاعية ، فال ميكنه 

االعتامد عىل امليليشيات. وال ميكن أن يعمل بأي 
مجموعات دينية تنترش سواء باسم املحاكم أو 
من قبل مختلف املنظامت اإلرهابية األجنبية مثل 
الشباب عىل سبيل املثال. وألنه يجب القضاء عىل 
مثل هذه الظواهر من العملية ، البد أن أن تكون 
بدء حكومة صومالية مستقرة  بادئ ذي  هناك 
تنفيذها  عىل  قادرة  وتكون  اسرتاتيجيتها  تضع 
، فيجب أن تبني املؤسسات السيادية لبنة تلو 
األخرى ، وتبني الدفاع. إذا أخذنا الـ 5000 الذين 
تم تدريبهم هنا فإنهم ليسوا بكافني. فبالنظر إىل 
الصومال باتساعها وسواحلها وقضاياها املختلفة 
األخرى ، إذا كانت ستبني جيشها الخاص ، ميكن 
ألي عدد أن يتبادر إىل الذهن 140 ألف ، 150 

ألف ، 160 ألف  أو قل ما تريد.
وهذا يعني أنه يجب أوالً بناء هذه املؤسسة 
لضامن  سيادية  بطريقة  القدرات  هذه  أو 
وبخالف  الصومال.  وجود  أو رضورة  احتياجات 
تخضع  قوات  هناك  تكون  أن  ينبغي  ال   ، ذلك 
من  مكونة  مليشيات  وتشكلها   ، أجنبي  لنفوذ 
أو  أيديولوجيات  أو  مختلفة  عرقية  مجموعات 
أن تكون هناك مؤسسة  توجهات أخرى. يجب 
الشعب  وتخدم   ، الصومايل  للشعب  تابعة 
الصومايل ، وتعمل من أجل وحدة وتنمية ومنو 
الصومال. ليس هذا فقط ، ولكن يجب أن تكون 
خالل  من  ذلك  تحقيق  عىل  قادرة  الحكومة 
هيئات مختلفة. نحن نعلم إمكاناتنا ، وال نبالغ 
يف تقديرها. ولكن من أجل املساعدة يف تطبيق 
هذه الفكرة بحد ذاتها ، يجب العمل تدريجياً 
عىل بناء جيش وطني صومايل ، كمؤسسة وطنية 
ذات سيادة يف الصومال. خالف ذلك ، ال ميكن 
بناءه بامليليشيات. إذن األساس ، والخطوة األوىل 
هي أن نساهم يف بناء الجيش الوطني الصومايل 
كنقطة انطالق. لكن يف النهاية ، قلنا بأنه ميكننا 
من  الصومالية  الحكومة  تتمكن  حتى  املبادرة 
بناء مؤسسة خاضعة للشعب الصومايل والدولة 
منذ  هنا  كانوا  أنهم  املفارقات  ومن  الصومالية. 
بكل  ويعملون  يكافحون  سنوات  ثالث  حوايل 
جد. إن إرادة الحكومة وإرادة الشعب الصومايل 
ال تختلف عام نختاره ونتحدث عنه. لكن اليشء 
أن  ينبغي  ال  الخارجية.  التدخالت  هو  الرئييس 
الصومال  تبقى  فليك  اليشء.  هذا  مثل  يحدث 
الذرائع  مختلف  مزاعم  وتحت   ، فاشلة  دولة 
إرهاب  هناك   ، الشباب  حركة  هناك  قبيل  من 
الوضع  من  الخارجية  التدخالت  زادت   ، إلخ   ،
نعمل  ظللنا   ، املبادرة  هذه  بدأنا  عندما  سوءاً. 
عليها ألنها وجدت القبول ليس من قبل حكومة 
فارماجو فحسب ، ولكن أيًضا من قبل الشعب 
الصومايل والحكومة الصومالية. لكن ما نراه اآلن 
ابتكارًا جديًدا. فام من  بعد ثالث سنوات ليس 
يشء مل تتم تجربته إلفشال هذا الربنامج. القوى 
التي  تحاول عرقلة ذلك ، بدءا بواشنطن وتوابعها 
، وتجلب كل أنواع العوائق التي ال نهاية لها ملنع 
هذه الجهود من الوصول إىل هدفها أو مبتغاها 
زجوا  وبأنهم   ، وقتلوا  ماتوا  بأنهم  حيناً  بالزعم 
بهم يف حرب تقراي حيناً آخر ، وفعلوا بهم كذا 
وكذا. مبجرد وصولهم إىل وطنهم ، ليس هناك من 
وسيلة إال وجربت ملحاولة تفريقهم وتشتيتهم. 

لكن   ، القريب  باألمس  ماحدث  هذا  كان  رمبا 
تأجيله.  ميكن  أمرًا  ليس  الصومال  إعامر  إعادة 
سهلة  ليست  الصومال  تواجه  التي  التحديات 
، إنها صعبة للغاية ، وليس من السهل التغلب 
عىل مشاكل سياسة االنقسام واملواجهة وتحقيق 
الوحدة الحقيقية. الصومال وحدها لديها موارد 
بحرية تقدر بحوايل 150 ألف طن سنوًيا ، وفًقا 
من  ممتازة  أصناف  ولديها  سابقة.  لتقديرات 
وإمكاناتها   ، هائلة  الحيوانية  مواردها  األسامك. 
كل  من  باالستفادة  هائلة.  الزراعية  فرصها  أو 
الخروج  الصومال  الوسائل يجب عىل  هذا بكل 
من نفق الجوع والفقر والجفاف ، فلديه املوارد 
الالزمة للخروج منها. اآلن أيضاً تم اكتشاف نفط 
وغاز وهو أيًضا إضافة كمورد. وقبل كل يشء ، 
الصومال لديه شعب. لذلك ، يجب بناء الهياكل 
األمنية والدفاعية لضامن النمو االقتصادي للبالد 
الجوار أن تدرك  واستقرارها ، ويجب عىل دول 
ذلك وأن تكون قادرة عىل مساعدته. هذا ليست 
منة للشعب الصومايل بل رضورة. يجب عىل كل 
دول الجوار القيام بهذا العمل. لكن قبل كل يشء 
الصوماليون قادرين عىل حل  ، يجب أن يكون 
مشكالتهم الخاصة. يجب أال يكون هناك بديل. 
فإذا كانت هناك محاربة لإلرهاب ، فمن يدعي 
أنه قادر عىل استبدال الصوماليني يف فعل ذلك 
بأي منطق ومن البديل؟ إذا كانت هناك تنمية 
ستأيت فمن غري الشعب الصومايل الذي سيحقق 
أحد سوى  ال  محله؟  الذي سيحل  من   ،  ! ذلك 
تدخل  صار  ولكن  نفسه.  الصومايل  الشعب 
القوى الخارجية وإحاللها كبديل بذريعة محاربة 
الذي شاهدناه عىل  النحو  اإلرهاب موضة عىل 
ميكنه  ال  الصومايل  الشعب  لكن  ثالثني.  مدى 
معالجة هذه القضايا إال من خالل بناء مؤسساته 
السيادية. يجب أن يكون الشعب الصومايل قادرًا 
عىل قول ذلك بنفسه سواء كان ذلك من أجل 
األمن أو التنمية. إذا كان هناك أي مساعدة يتعني 
تقدميها ، فينبغي أن تكون لتهيئة الظروف املواتية 
ويجب أال يكون هناك تصور خاطئ عن كونها 
بديالً عن الشعب الصومايل. كيف هو انخراطنا 
االسرتاتيجي مع الصومال؟ ومتى بدأ؟ فإذا عدنا 
وبعد  االستعامرية  الحقبة  خالل  التاريخ  إىل 
االستعامر ، ماهو الوضع الذي كان ماثالً يف القرن 
املايض؟ وإىل أين نحن ذاهبون؟ نقوم بدورنا ألنه 
من واجبنا القيام بذلك ، إنه ليس باألمر الكبري 
تستمر  أن  يجب  املشرتك  الفهم  ضمن  ولكن   ،
بل رضورة  ألحد  خيارًا  ليس  ألنه  القضية  هذه 
يجب العمل عليها من أجل أن يعود الصومال إىل 
طبيعته ويكون جزًءا من هذه املنطقة ويساهم 
بدوره. واآلن يجب أن نكون قادرين عىل اإلرتقاء 
بهذه القضية ليس مبفردنا ولكن أيًضا بالتشاور مع 
جرياننا اجمع ، وخاصة مع املؤسسات والحكومة 
العقبات  إزالة  هو  الحايل  الكفاح  الصومال.  يف 
يف  نرى  سوف  بذلك.  القيام  دون  تحول  التى 
األشهر املقبلة ما ستفعله مختلف القوى لتعطيل 
يجب  به.  القيام  الصوماليني  وينوي  ننويه  ما 
الكشف عن تفاصيل كل ذلك ، حيث ينبغي أن 
تعرفه  أن  ويجب  كام  الصومايل  الشعب  يعرفه 
شخص  أي  تضليل  ينبغي  ال   . املنطقة  شعوب 
وتقديم   ، العامة  العالقات  متثيليات  خالل  من 
الصوماليني  وجعل   ، ميليشيات  إلنشاء  األموال 
يصارعون بعضهم البعض ، ومحاولة دق اسفني 
الشقاق بني الصومال يف الشامل والجنوب ، وزرع 
مواتية  بيئة  وخلق  العشائر  داخل  االنقسامات 
للشباب وغري ذلك. هل سيكون الصومال أم ال؟ 
أم  الطبيعي  وضعه  إىل  الصومال  سيعود  وهل 
توجد  وال  للنقاش  قاباًل  موضوًعا  ليس  هذا  ال؟ 
خيارات. هناك خيار واحد فقط ، يجب أن نكون 
ألنه  الهدف  هذا  لتحقيق  العمل  عىل  قادرين 
يجب علينا العمل مًعا بالتوازي مع العمل عىل 
شؤوننا الداخلية ، ألن التعاون اإلقليمي األوسع 
نهمله. ومع  أن ال  أمر حتمي يجب  واالنسجام 
قبل  الصوماليني  والتزام  مسؤولية  فهذه   ، ذلك 
قادرين  نكون  أن  علينا  ويجب  آخر  يشء  أي 
عىل توفري الدعم الالزم لهم. لكن يف الصومال ، 
يجب أال يخطئ من يعتقد باستبدالهم سيتمكن 
من تحقيق أي يشء ، فأي من يحاول إخراجهم 
التي  باملساعدة  تزويدهم  من  بدالً  واستبدالهم 
ولن   ، أكرث  املشكلة  يعقد  سوف  يستحقونها 

يصلحها.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
جسر اهلوة بني الشعوب كي ال يتخلف أحد عن الركب

وأداتها  التنمية  غاية  هو  اإلنسان  أن 

الجبارة  الجهود  تبذل  ولهذا   , الفّعالة 

يف  فاعاًل  مشاركاً  ليكون  وتهيئته  لبناءه 

مسرية البناء والتقدم يف الدولة واملجتمع 

والتكافل  العدالة  قيم  متثل  والتي   ,

من  بارزة  سمة  فيها  االجتامعي  والتآزر 

كام  والواعية.  الراقية  املجتمعات  سامت 

أسايس  مبدأ  هي  اإلجتامعية  العدالة  أن 

داخل  السلمي  التعايش  مبادئ  من 

ظله  يف  يتحقق  والذي  بينها  وفيام  األمم 

اإلذدهار . ومن الجدير بالذكر أن العدالة 

املحاور  من  بغريها  ترتبط  اإلجتامعية 

التي  الحواجز  كإزالة  الرئيسية  التنموية 

تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو 

السن أو العرق أو اإلنتامء اإلثني أو الدين 

أو الثقافة أو العجز .

إىل  املجال,  هذا  يف  الخرباء  ويشري 

ستحفز   , التالية  والغايات  األهداف  أن 

 ,2030 العام  حتى  سيجري  الذي  العمل 

يف مجاالت ذات أهمية جوهرية للبرشية 

ولكوكب األرض , وذلك عىل سبيل املثال 

ال الحرص :

بجميع  والجوع  الفقر  إنهاء  محور   1-

ميكن  أن  وكفالة  وأبعادهام  صورهام 

الكامنة يف  لجميع البرش تفعيل طاقاتهم 

إطار من الكرامة واملساواة ويف ظل مناخ 

صحي

-2 محور كفالة أن يتمتع جميع الناس 

بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم وأن 

واالجتامعي  االقتصادي  التقدم  يتحقق 

والتكنولوجي يف انسجام مع الطبيعة

-3 محور التشجيع عىل قيام مجتمعات 

فيها  ويجد  والعدل  السالم  يسودها 

الجميع متسعا لهم . مجتمعات تخلو من 

الخوف ومن العنف. فال سبيل إىل تحقيق 

التنمية املستدامة دون سالم وال إىل إرساء 

السالم دون تنمية مستدامة .

والجهات  الخرباء  هؤالء  ويشري  كام 

الدولية ذات الصلة, إىل أن املجتمع الدويل 

يصبو إىل عامل يتميز بالصفات التالية عىل 

سبيل املثال ال الحرص :

حقوق  احرتام  أرجائه  كافة  يسود   1-

القانون  وسيادة  اإلنسان  وكرامة  اإلنسان 

والعدالة واملساواة وعدم التمييز 

اإلثني  واالنتامء  األعراق  يحرتم   2-

والتنوع الثقايف

تحقيق  ويتيح  الفرص  تكافؤ  يتيح   3-

يف  ويساهم  البرشية  اإلمكانات  كامل 

تحقيق االزدهار العميم 

كل  فيه  وينمو  أطفاله  يف  يستثمر   4-

طفل بعيداً عن إسار العنف واالستغالل

والفتيات  النساء  لكل  فيه  يتاح   5-

الجنسني,  بني  الكاملة  باملساواة  التمتع 

القانونية  العوائق  جميع  عنه  وتزاح 

واالجتامعية واالقتصادية التي تحول دون 

متكينهن 

والتسامح  واإلنصاف  العدل  قوامه   6-

للجميع  االجتامعي  واإلرشاك  واالنفتاح 

وتلبى فيه احتياجات أشد الفئات ضعفاً .

التنمية  تتحقق  أن  ميكن  ال   “ وحتاًم 

 , السالم واألمن”  املستدامة يف منأى عن 

يعرض  املستدامة  التنمية  انعدام  أن  كام 

للخطر استتباب السالم واألمن . لذا يشري 

هؤالء الخرباء إىل أنه من الرضورة مبكان 

حاضنة  عادلة  سلمية  مجتمعات  بناء 

يف  الناس  بني  املساواة  تكفل  للجميع 

وتقوم   , العدالة  إىل  اللجوء  عىل  القدرة 

ذلك  يف  مبا  اإلنسان  حقوق  احرتام  عىل 

سيادة  فعالية  وعىل  التنمية  يف  الحق 

القانون وعىل مؤسسات تتسم بالشفافية 

وإلنجاز   . للمساءلة  وتخضع  والفعالية 

األخذ  من  البد  واألهداف  الغايات  هذه 

نشوب  إىل  تقود  التي  العوامل  بتالبيب 

الظلم,  واسترشاء  األمن  وانعدام  العنف 

اإلدارة  وسوء  والفساد  املساواة  كانعدام 

غري  بطرق  واألسلحة  األموال  وتدفق 

الجهود  إىل مضاعفة  باإلضافة   . مرشوعة 

من أجل تسوية النزاعات أو منع نشوبها 

البلدان التي متر مبراحل ما بعد  ومؤازرة 

النزاع . 

ذات  الدولية  والجهات  الخرباء  ويشري 

إىل  يصبو  الدويل  املجتمع  أن  إىل  العالقة 

سبيل  عىل  التالية  بالصفات  يتميز  عامل 

املثال ال الحرص :

حقوق  احرتام  أرجائه  كافة  يسود   1-

القانون  وسيادة  اإلنسان  وكرامة  اإلنسان 

والعدالة واملساواة وعدم التمييز

اإلثني  واالنتامء  األعراق  يحرتم   2-

والتنوع الثقايف

تحقيق  ويتيح  الفرص  تكافؤ  يتيح   3-

يف  ويساهم  البرشية  اإلمكانات  كامل 

تحقيق االزدهار العميم 

كل  فيه  وينمو  أطفاله  يف  يستثمر   4-

طفل بعيداً عن إسار العنف واالستغالل

والفتيات  النساء  لكل  فيه  يتاح   5-

الجنسني,  بني  الكاملة  باملساواة  التمتع 

القانونية  العوائق  جميع  عنه  وتزاح 

واالجتامعية واالقتصادية التي تحول دون 

متكينهن

والتسامح  واإلنصاف  العدل  قوامه   6-

للجميع  االجتامعي  واإلرشاك  واالنفتاح 

وتلبى فيه احتياجات أشد الفئات ضعفاً .

القارئ  عزيزي  حتاًم  يفوتنا  ووال 

بالتذكري  اليوم  صفحة  نختم  ان  الكريم 

أهداف  من  عرش  السادس  الهدف  بأن   ,

التنمية املستدامة لعام 2030 , يقوم عىل 

مساملة  مجتمعات  إقامة  عىل  التشجيع 

تحقيق  أجل  من  أحد  فيها  ش  ُيهمَّ ال 

التنمية املستدامة, وإتاحة إمكانية وصول 

الجميع إىل العدالة,وبناء مؤسسات فعالة 

للجميع عىل  للمساءلة وشاملة  وخاضعة 

الغايات  يشمل  وهو  املستويات  جميع 

التالية عىل سبيل املثال ال الحرص :

-1 الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال 

العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات 

يف كل مكان

واالستغالل  املعاملة  إساءة  إنهاء   2-

العنف  أشكال  وجميع  بالبرش  واالتجار 

ضد األطفال وتعذيبهم

-3 تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين 

فرص  تكافؤ  وضامن  والدويل  الوطني 

وصول الجميع إىل العدالة

التدفقات  من  كبري  بقدر  الحد   4-

وتعزيز  واألسلحة  لألموال  املرشوعة  غري 

وإعادتها  املرسوقة  األصول  اسرتداد 

املنظمة  الجرمية  أشكال  ومكافحة جميع 

بحلول عام 2030

الفساد  من  كبرية  بدرجة  الحد   5-

والرشوة بجميع أشكالهام

وشفافة  فعالة  مؤسسات  إنشاء   6-

وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات

نحو  عىل  القرارات  اتخاذ  ضامن   7-

للجميع  وشامل  لالحتياجات  مستجيب 

وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات 

البلدان  مشاركة  وتعزيز  توسيع   8-

النامية يف مؤسسات الحوكمة العاملية

-9 توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف 

ذلك تسجيل املواليد، بحلول عام 2030

إىل  الجمهور  وصول  كفالة   10-

األساسية  الحريات  وحامية  املعلومات 

واإلتفاقات  الوطنية  للترشيعات  وفقاً   ,

الدولية

ويتم إنزال تلك األهداف والغايات عرب 

عىل  بعضها  نذكر  الوسائل  من  العديد 

سبيل املثال ال الحرص :

ذات  الوطنية  املؤسسات  تعزيز  أ- 

الصلة بوسائل منها التعاون الدويل , سعياً 

 , املستويات  جميع  عىل  القدرات  لبناء 

العنف  ملنع  النامية,  البلدان  وال سيام يف 

ومكافحة اإلرهاب والجرمية

والسياسات  القوانني  إنفاذ  تعزيز  ب- 

غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة

سياسات  إيجاد  مسألة  تحتل 

الكفيلة  الشاملة  التنمية  تعزز  وطنية 

والقامئة  االجتامعية  العدالة  بتحقيق 

تعنى  متعددة  وعنارص  أبعاد  عىل 

العام  النمو  لناتج  العادل  بالتوزيع 

التمييز  سياسات  عىل  والقضاء 

أو  العرق  أو  بالدين  تتذرع  بدعاوى 

الوضع االقتصادي واإلقصاء والتهميش 

الجنسني  بني  واملساواة  االجتامعي 

واألقليات  املهاجرين  حقوق  وتعزيز 

يف  متقدماً  موقعاً   , الفرص  وتكافؤ 

أجندة التنمية املستدامة للمجتمعات 

. حيث تعترب العدالة االجتامعية مبدأ 

السلمي  التعايش  مبادئ  من  ًأساسياً 

البعض  بينها  وفيام  الشعوب  داخل 

ظله  يف  تتحقق  الذي  البساط  فهي   .

ويصب  أعاله.  املذكورة  العوامل 

األمة  أفراد  بني  بني  الهوة  حتاًم جرس 

األخرى  األمم  وبني  وبينها  الواحدة 

الناجزة  العدالة  بتحقيق  اإلرساع  يف 

وغايات  ألهداف  وفقاً  املنشودة, 

. فهل ميكن  املستدامة 2023  التنمية 

املنشودة  السامية   األهداف  ترى  أن 

والهجرة  اإلجتامعية  العدالة  يف مجايل 

النور بصورة شفافة وشاملة ؟ ما هي 

التي تحول دون  والعقبات  التحديات 

الواقع  أرض  عىل  لها  الناجز  التحقيق 

؟ وكيف ميكن تاليف تلك التحديات أو 

حتى  تدريجياً  حدتها  من  التخفيف 

املحاور  هذه  ؟  متاماً  عليها  القضاء 

حولها  سندور  العالقة  ذات  وغريها 

تحت هذا العنوان انشاءالله .



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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هينوك ملؤبرهان يسري يف خط التصاعدي وينال وصافة املرحلة والرتتيب العام
مشاركة زاخرة لنجوم منتخبنا الوطني يف طواف رواندا الدويل

يقدم 
ن  جو ا ر لد ا

يف  كبرية  مستويات  اإلرتريون 
النسخة الخامسة عرش من طواف رواندا الدويل 
للدراجات الهوائية الذي إنطلقت فعاليات أول 

أمس االحد.
تألق   ، الطواف  من  االوىل  املرحلة  وشهدت 
دراجني  ثالثة  بتواجد  االرتريني  للدراجني  واضح 
مع العرشة االوائل يف منافسة بينية رشسة أمام 

الدراجني األوروبني املحرتفني.
سباق  ذهبية  وحامل  االرتري  الدراج  وحاز 
الهوائية  للدراجات  االفريقية  للبطولة  الطريق 
ملؤبرهان عىل  هينوك   )2023  ،  2022( لعامي 

املركز الثالث يف املرحلة اإلفتتاحية.
الشاب  االرتري  للدراج  الخامس  املركز  وعاد 
يوائيل هبتأب ، فيام إحتل اخليلو املركز الثامن 

يف هذه املرحلة.
ومل يخالف الدراجون االرتريون التوقعات يف 
 20( اإلثنني  أمس  اقيمت  التي  الثانية  املرحلة 
فرباير( ، حيث إحتلوا مراكز أمامية مرشفة للبالد 

إحتاد إقليم عنسبا لكرة القدم ينظم دورة تأهيلية للمدربني يف املستوى األول
بالتعاون مع اإلتحاد العام لكرة القدم

إقليم  إتحاد  نظم 
القدم  لكرة  عنسبا 
اإلتحاد  مع  بالتعاون 
 ، القدم  لكرة  العام 
دورة تأهيلية للمدربني 
األول  املستوى  يف 
لثالثني دارساً من بينهم 
قدموا  سيدات  أربعة 
مديريات  جميع  من 

االقليم.
الدورة التي قدمت يف الفرتة مابني )12 ولغاية 19 من 
 ، والتطبيقي  النظري  بالشقني   ، أيام  سبعة  ملدة  فرباير( 

حارض فيها خرباء كرة القدم بالبالد.
ويف الكلمة التي قدمها يف حفل التخريج ، أشار ممثل 
الخريجني الشاب/ موىس عثامن أن الدورة التي شارك فيها 
دارسني من مختلف مديريات اإلقليم ، ستساهم بالشكل 
األمثل يف التقدم والتطوري الكروي املتوازي يف إقليم عنسبا 

، مقدماً شكره للمحارضين واملنظمني للدورة .
القدم  لكرة  عنسبا  إقليم  إتحاد  رئيس  أشار  بدوره 

قربمكائيل  سقد  لؤول 
يرتقب  كان  إتحاده  أن 
الدورة  هذه  تنظيم 
، موصياً  بعيد  منذ زمن 
اإلستفادة  إىل  الدارسني 
الدورة  هذه  من 
يف  وترجمتها  التدريبية 
أجل  من  الواقع  أرض 
منشط  ونهضة  تطور 
إقلسم  يف  القدم  كرة 

عنسبا.
فيام أوضح املحارض يف الدورة التدريبية والخبري الكروي 
النظري  بالشقني  التدريبية قدمت  الدورة  أن  برهاين رزين 
والتطبيقي ، مشيداً باألخالق الحميدة للدارسني وشغفهم 
ماتعلموه  لتطبيق  إياهم  منوهاً   ، التدريب  لتلقي  العايل 

إىل ارض الواقع.
ويف كلمة قدمها باليوم الختامي للدورة التدريبية ، عرب 
مفوض الرياضة يف إقليم عنسبا عبدالوهاب محمدعيل عن 
إميانه بتفعيل الدارسني للخربات املكتسبة والطرق العلمية 
التي تلقوها أثناء الدورة ، يف سبيل تطوير املنشط الكروي 

، ونقلها إىل رشيحة أوسع.
التقديرية من  الشهادات  الدارسون  ، تسلم  الختام  ويف 

مختلف املسؤولني.
إىل ذلك ، قيمت جمعية حكام كرة القدم بإقليم عنسبا 
أعاملها السابقة ، وأختارت لجنة لتسيري أعاملها يف املوسم 
عمل  وبرامج  جديد  تنظيم  خالل  من  املقبل  الريايض 

جديدة.

فريق ترافولو يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم باالقليم األوسط
بفوزه عىل غرميه مرب ستيت بركالت الجزاء الرتجيحية

ترافولو  فريق  توج 
الدرجة  دوري  بلقب 
القدم  لكرة  الثانية 
االوسط  باالقليم 
الريايض  للموسم 
بعيد   ،  )2021-2022(
تفوقه عىل غرميه فريق 
بركالت  ستيت  مرب 
الرتجيحية  الجزاء 
النهائية  املباراة  يف 

بإستاد   ، فرباير(   20( األحد  أمس  أول  الطرفني  جمعت  التي 
املسؤولني واملدعويني وحشد  كبار  ، وسط حضور  الدويل  اسمرا 

جامهريي غفري .
أسمرا  بإستاد  ظهراً  الثانية  عند  إنطلق  الذي  الكروي  اليوم 
بني  والرابع  الثالث  املركزين  تحديد  مباراة  إقامة  ، شهد  الدويل 

فريقا دندن وماي متناي.
ووتقدم فريق دندن بالهدف األول الذي أحرزه الالعب مريون 
تهيل قابر بعد مرور 13 دقيقة من بداية املباراة ، وهو الهدف 

الذي إنتهى عىل وقعه الشوط األول.

أضاف   ، الثاين  الشوط  يف 
متتاليني  هدفني  دندن  فريق 
فسهاي  وقيانوس  طريق  عن 
عىل   )70  ،  60( بالدقيقتني 
التوايل ، لتنتهي املواجهة بفوز 
بثالثية  دندن  لفريق  عريض 
إحتالل  من  مكنته  بيضاء 

املركز الثالث بالبطولة.
الرابعة  ويف   ، ذلك  عقب 
مرب  فريقا  تقابل  عرصاً 
ستيت وترافولو بحثاً عن اإلنتصار ووضع اليد عىل الكأس الغالية.

وبلغ الفريقان إىل هذه املرحلة بعد تفوقهام عىل دندن وماي 
متناي يف دور نصف النهايئ.

وشهد الشوط األول منافسة محتدمة بني الفريقان للسيطرة 
عىل مفاتيح اللعب وتهديد مرمى املنافس ، بيد التعادل السلبي 

طغى عىل النتيجة النهائية للشوط األول.
الطرفان  وحاول  الكثري  يتغري  مل   ، الثاين  الشوط  مجريات  يف 
عدة  من  الشباك  ومعانقة  املنشود  الهدف  بلوغ  السبل  بشتى 
، أخطرها فرصة محققة  املرميني  امام كال  أتيحت  فرص سانحة 

من كرة إصطدمت بعارضة فريق ترافولو.
ورغم التحسن الذي طرأ عىل األداء ، إأل أن النتيجة بقيت كام 
بدأت مع صافرة الحكم االوىل ، ليلجأ الفريقان إىل رضبات الحظ 
ركالت  بإربعة  ترافولو  فريق  ملصلحة  إبتسمت  التي  الرتجيحية 

مقابل ثالث ، وليخرج فائزا بلقب البطولة اإلقليمية.
دانئيل  ستيت  مرب  فريق  العب  نال   ، الفردية  الجوائز  ويف 

محاري عىل جائزة هداف البطولة بإحرازه عرشة أهداف.
وذهبت جائزة اللعب النظيف ملصلحة فريق مرب ستيت.

الجوائز  االوىل  الثالثة  باملراكز  املتوجة  الفرق  وتسلمت 
وامليداليات من مختلف املسؤولني .

حداً  عىل  السمراء  وللقارة 
سواء.

الربيطاين  الدراج  واقتنص 
فريق  من  فرينون  إيثان 
سودال كويك إستيب صدارة 
املرحلة لثاين مرة عىل التوايل 
، بعدما انهى السباق املمتد 
ملسافة )132.9 كيلومرت( ، يف 
ظرف زمني قدره )3 ساعات 
 ، ثانية(  و30  دقيقة  و21 
إستقر  وسطي  رسعة  مبعدل 
الساعة  يف  كلم   39.5( عند 

الواحدة(.
االرتري  الدراج  وانتزع 

هينوك ملؤبرهان الوصافة واملركز الثاين للمرحلة 
بنفس التوقيت الزمني مع الفائز باملرحلة ، فيام 
باملركز  مرييس  جريوين  الهولندي  الدراج  حل 

الثالث.
الدراج  نصيب  السادس عرش من  املركز  وكان 
بحوزة  العرشين  واملركز   ، مياين  داويت  االرتري 
دراج منتخبنا الوطني أخليلو أرفايني ، وأىت متكل 

إيوب باملركز السادس والعرشين.
املركز  عندماريام  هقر  واحتل 
الـ)59( ، ودانئيل تخيل هيمناوت 
زرايئ  وناهوم   ، الـ)61(  باملركز 
هبتأب  ويوائيل   ، الـ)67(  باملركز 
باملركز )68( ، وعوت أمان باملركز 

الـ)69(.
عىل ضوء هذه النتائج ، يحتل 
ملؤبرهان  االرتري هينوك  الدراج 
بارديني  فريق  رفقة  املحرتف 
اإليطايل ، املركز الثاين عىل صعيد 
العام  والرتتيب  األصفر  القميص 
الزمني  الرصيد  نفس  مع  لألزمنة 

إىل جانب املتصدر.
ويتصدر الدراج الربيطاين إيثان فرينون الرتتيب 
رصيده  ويف   ، مرحلتني  مرور  بعد  للطواف  العام 
توقيت زمني قدره )6 ساعات و07 دقائق و22 ثانية( 

.

أخليلو  ويأيت 
عرش  الثاين  باملركز  أرفايني 
إيد  بايك  فريق  يف  املحرتف  وداويت   ،
املحرتف  يتواجد  كام   ، عرش  السادس  باملركز 
باملركز  إيوب  متكل  ترينجانو  فريق  يف  االرتري 

الثامن عرش.
يأيت   ، االفارقة  الدراجني  ترتيب  صعيد  عىل 
وأخليلو  ملؤبرهان  هينوك  االرتريان  النجامن 

أرفايني باملركزين األول والثاين عىل الرتتيب.
منتخبنا  فيتواجد  الفرق  صعيد  عىل  أما 
دقيقة  بعد  عىل  عرش  الخامس  باملركز  الوطني 

واحدة و34 ثانية عن املتصدر للرتتيب العام.
اليوم  الطواف  منافسات  وتستكمل  هذا 
متتد  سوف  التي  الثالثة  املرحلة  بإقامة  الثالثاء 
ملسافة )199.5 كيلومرت( ، وهي أطول مرحلة يف 
الطواف ، بينام سوف تتواصل منافسات الطواف 
األربعاء ملسافة  التي تقام غداً  الرابعة  باملرحلة 

138 كيلومرت.
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حكمة اليوم
بالرغم من أنه ال ميكن أن نعود إىل الوراء 

لنصنع بداية جديدة إال أنه ميكن أن 
نبدأ من األن يف صناعة نهاية جديدة

قطة تشكر عاماًل أخرجها من حتت األنقاض يف تركيا على طريقتها !

رغم مرور 13 يوماً عىل الزلزال املدمر 

تركيا  يف  والبرش  الحجر  رضب  الذي 

وسوريا، فإن املآيس اإلنسانية مل تتوقف.

حكايا  تنكشف  واآلخر  الحني  وبني 

جديدة من تحت الردم، إال أن الغريب 

أن الكارثة مل توّفر حتى الحيوانات.

مواقع  عىل  صفحات  تناقلت  فقد 

قطة  تظهر  صوراً  االجتامعي  التواصل 

أنقذها  تريك  إغاثة  بعامل  وقد متسكت 

أيام طويلة من  من تحت األنقاض بعد 

الكارثة، دون أن يتضح مكان الواقعة.

وظهرت الهرّة وهي تجلس عىل كتف 

العامل رافضة تركه، وكأنها تعّب له عن 

عظيم امتنانها ملا فعل معها.

مواقع  عىل  فيديو  مقطع  انترش  كام 

التواصل االجتامعي للقطة وهي تجلس 

وجهه  وتشم  اإلنقاذ  عامل  كتف  عىل 

رافضة تركه، حتى قرر األخري أمام متسكها 

وتعلقها به تبنيها وأخذها للعيش معه.

بلغت  الذي  الزلزال  أن  إىل  يشار 

قوته 7,8 درجة ورضب تركيا وسوريا يف 

الرابعة  الساعة  السادس من فباير عند 

و17 دقيقة فجراً، اعتب واحداً من أسوأ 

أكرث  خّلف  بعدما  املنطقة،  يف  الكوارث 

من 47000 ضحية حتى اآلن.

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( -:البيد اإللكرتوين

يف مثل هذا اليوم
تنهي  املتحدة  اململكة  1922م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الحادي  يف   -

حاميتها التي فرضتها عىل مرص عام 1914.

للعامل  العامة  اللجنة  19446م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الحادي  يف   -

والطلبة املرصيني تدعو إىل إرضاب عام ضد سلطات االحتالل الربيطاين رًدا عىل 

حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فرباير.

يف  ميوتون  بنغال  طالب  1952م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الحادي  يف   -

أهل  ويسمي  البنغالية،  وليس  رسمية  كلغة  األردية  إعتامد  ضد  مظاهرات 

بنغالديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

- يف الحادي والعرشين من فرباير عام 1965م:- فيدل كاسرتو يؤمم جميع 

األعامل يف كوبا.

- يف الحادي والعرشين من فرباير عام 2012م:- اليمنيون يتوجهون لصناديق 

االقرتاع النتخاب عبد ربه منصور هادي رئيًسا خلًفا لعيل عبد الله صالح وذلك 

وفًقا للمبادرة الخليجية لحل األزمة يف اليمن.

يوافق  األوكراين  الربملان  2014م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الحادي  يف   -

بالتصويت عىل إطالق رساح رئيسة الوزراء السابقة واملعارضة يوليا تيموشينكو 

وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة يف 25 مايو من 

السنة املذكورة.

- يف الحادي والعرشين من فرباير عام 2016م:- إعصار وينستون أقوى إعصار 

استوايئ تم تسجيله يرضب جزيرة فيجي ويقتل عىل االقل 20 شخًصا عىل األقل.

حيلة تهريب “ماكرة” بطلها مراهق حاول التسلل لربيطانيا
لقت  أ

ت  لسلطا ا

نية  يطا لب ا

عىل  القبض 

مهاجر ألباين 

 ، هق ا مر

ل  و حا

لتسلل  ا

البالد  إىل 

فرنسا،  من 

ما  مستخد

حيلة 

“ماكرة”.

وذكرت صحيفة “دييل ميل” البيطانية 

أن السلطات اعتقلت الفتى )17 عاما( يف 

تابوت كان موضوعا بسيارة أثناء تفتيشها 

عند نقطة عبور.

عن  يكشف  مل  الذي  املراهق،  وادعى 

 9000 دفع  أنه  قانونية،  ألسباب  هويته 

جنيه إسرتليني مقابل سفره إىل بريطانيا يف 

سيارة من نوع “مرسيدس”.

“دخلت  الفتى:  قال  املحكمة  وأمام 

التابوت يف محطة خدمة للطرق الرسيعة 

كان  فرنسا.  شامل  يف 

عيّل أن أظّل بالداخل 

عىل  ساعة  ملدة 

نقطة  ليتجاوز  األقل، 

الخاصة  التفتيش 

بالرشطة”.

ادعى  جانبه،  من 

السيارة،  سائق 

لوسيان  الروماين 

ال  أنه  ريزي،  رادو 

عن  يشء  أي  يعرف 

عىل  مسافر  وجود 

كان  التي  املركبة  منت 

يقودها.

جنيه   4000 بتلقيه  رزي  واعرتف 

بريطانيا،  إىل  التابوت  لنقل  إسرتليني 

بحقه  بالسجن  حكام  املحكمة  وأصدرت 

ملدة 6 شهور.

العبات كرة قدم يضربن احلكم خالل املباراة !
طاردت العبات من نادي كرة القدم النسايئ 

الكونغويل دي يس موتيام بيمبي حكام واعتدوا 

عدم  قراره  عىل  احتجاجا  وذلك  بالرضب  عليه 

منحهم ركلة جزاء أثناء مباراة محلية.

مشاركته عىل  فيديو متت  مقطع  أظهر  وقد 

نطاق واسع عامليا الحكم وهو يركض يائسا عب 

امللعب، يف محاولة للهروب من العبات موتيام 

بيمبي حيث الحقه 7 منهن بهدف رضبه، وفق 

ما اشارت “سكاي نيوز”.

وبدأوا  بالحكم  أخريا  الالعبات  لحقت  وقد 

يف  العمل  طاقم  حاول  بينام  بوحشية،  برضبه 

امللعب التدخل.

الخصم  الفريق  وقف  ذلك،  غضون  يف 

إليقاف  يتدخلوا  ومل  امللعب،  أرض  يف  مندهشا 

الفوىض.

يف  السابق  اإلعالمي  الخبري  نرش  ذلك  اىل 

أوكينيو،  كولينز  القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 

مباراة  خالل  وقع  الحادث  إن  قائال  الفيديو، 

موتيام بيمبي يف الدوري ضد يت يب مازميبي من 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.

 5-1 بنتيجة  خرس  قد  بيمبي  موتيام  كان 

عندما وقع الحادث العنيف.

تأديبية  إجراءات  اتخاذ  إىل  البعض  دعا  كام 

وتغريم  النسايئ  بيمبي  موتيام  فريق  ضد 

اللعب.  عن  وإيقافهم  املشاركات  الالعبات 

كان  إنه  مؤكدين  الحكم،  مع  آخرون  وتعاطف 

يؤدي وظيفته فقط.

وقال أحد مستخدمي تويرت: “يا له من عمل 

مشني، يجب حل الفريق بأكمله مدى الحياة”.

التواصل  وسائل  آخر عىل  ووصف مستخدم 

ودعا  “مخز”  بأنه  الالعبات  سلوك  االجتامعي 

الفيفا إىل معاقبتهن “بشدة”.

ويب”،  “غانا  اإلخباري  للموقع  ووفقا 

الالعبات  القدم  لكرة  الكونغويل  االتحاد  أوقف 

املتورطات يف الحادث وفتح تحقيقا يف األمر.

من أقوال املهامتا غاندي
- ستحصل عىل أفضل ما يف الناس ، عندما تعطيهم أفضل ما فيك.

- كل ما تحتاجه الحياة لتكون جميلة بنظرك هو األمل. 

- النفوس العظيمة ، ال تسمح لك أن تعمل يف الرس شيئاً ال تجرؤ عىل عمله 

يف الجهر. 

بالفعل  أنك أخطأت  فالناس تعرف   ، تواضع  وبكل  - اعرتف بخطئك رسيعاً 

ولكنهم سيقدرون حسن خلقك.

- األمل موجود دامئاً ، حتى يف أشد اللحظات ضيقاً.

- عندما نكون سعداء ، نترصف كاألطفال يف مشاعرنا. 

- نحن نبحث عن السعادة بعمق ، ثم نجدها يف أبسط األشياء.

- االحرتام ال ُيطلب ، بل ُيكتسب. 

- ال أحد يدوم ألحد ، تعلم كيف تكون قوياً بنفسك. 

- قاعدة الحياة السعيدة هي الصب والرضا والقناعة. 

- للوفاء معاين كثرية ، أجملها صديق قلبه يفيض باهتامم ال يجف. 

- النسيان ال يأيت إليك ، أنت من يجب أن تذهب إليه.

- االعتذارات املتأخرة ، تفقد نصف قيمتها. 

- األمل يشء جيد ، واألشياء الجيدة ال متوت أبداً.
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