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تنظيم دورة يف التغذية العالجية لـ 140 معلما ومعلمة باالقليم االوسط

فرباير  من   18 والت   17 الـ  يف  ُنظمت 

العالجية   التغذية  دورة  االوسط  االقليم  يف 

يف  والتعليم  الصحة  فرعي  بني  بالتنسيق 

االقليم ، تركزت حول برامج التغذية العالجية 

معتمدة عىل اسس اكادميية.

لـ 140  املقدمة  الدورة  الهدف من  وكان 

معلام ومعلمة من ممثيل الصحة اىل تحسني 

نتائج الطالب املتدنية بالحفاظ عىل صحتهم، 

وتخفيض نسب التغيب واملقاطعة واحداث 

تغيري يف سلوك الطالب.

والرياضة  الثقافة  وحدة  مسؤول  وقال 

االستاذ/  التعليم  فرع   يف  الطالبية  والصحة 

الختام،  مراسم  يف  قربهيوت  استيفانوس 

ان  ذاكراً   ،  2004 عام  منذ  بدأ  الربنامج  ان 

وواضحة،  بينة  العالجية  التغذية  فوائد 

مناشدا الدارسني عىل رضورة العمل من اجل 

الطالب ومساهمة  املحافظة وتحسني صحة 

املدارس بدور فعال يف متابعة صحة الطالب.

ويتم التعرف عىل مشاكل الطالب الصحية 

واالسنان  والعيون  اآلذان  امراض  املتمثلة يف 

عرب  االمراض  من  وغريها  الجلدية  واالمراض 

ممثيل الصحة من املعلمني، ومن ثم ارسالهم 

اىل املؤسسات الصحية للحصول عىل خدمات 

صحية الزمة بابالغ آبائهم.

وتوضح مستندات فرع التعليم يف االوسط 

بان الفرع اجرى عام 2022 فحوصات صحية 

مستوى  عىل  وطالبة  طالب  الف   139 لـ 

االقليم.

تدريب 54 شاب وشابة يف لغة اإلشارة يف إقليم عنسبا
تدريبية  دورة  وشابة  شاب   54 تلقى 

لستة اشهر يف لغة االشارة نظمتها الجمعية  

الوطنية  للصم فرع اقليم عنسبا.

دجن  االستاذ/  الفرع  مسؤول  واوضح 

جرت  التى  التخريج  مراسم  يف  ورئقابر 

مدينة  يف  فرباير  من  عرش  السادس  يوم 

كرن ، إن وزارة التعليم تقوم بربامج تضع 

إرتقاء  وأن  للصم،  االشارة  لغة  اإلعتبار  يف 

برنامج تعليم الصم اىل املرحلة املتوسطة 

يعكس ذلك.

الصم  جمعية  رئيس  أشاد  جانبه  من 

باالهتامم  سئيل  مكائيل  ولدى  السيد/ 

لعامل  االشارة  لغة  لتعليم  املمنوح  الكبري 

املؤسسات الحكومية والطالب، مثمناً دور 

املتطوعني املعلمني والطالب.

يف  التعليم  مسؤول  ناشد  جهته  من 

عندمكئيل  كفالي  األستاذ/  عنسبا  إقليم 

برضورة خلق املناخ املالئم للمعلمني الذي 

يدرسون لغة االشارة.

جديرا بالذكر أن مناسبة التخرج شهدت 

عرضا فنيا بلغة االشارة.

	حاكم إقليم مشال البحر االمحر تتفقد عمليات التنقيب عن اآلثار يف منطقة عدوليس
االحمر  البحر  شامل  إقليم  حاكم  زارت 

عدوليس  منطقة  أبرها  /أسمرت  السيدة 

متفقدة عمليات التنقيب عن اآلثار يف ميناء 

عدوليس االثري.

التنقيب عن  عمليات  املرشف عىل  وقدم 

عن  توضيحاً   ، مدين  ظقاي  الدكتور/  اآلثار 

األبحاث الجارية يف املنطقة عامة والنقطتان 

السادسة والثالثة ، واآلثار الجديدة التي ُعرث 

عليها والربامج املستقبلية.

إدارة  مدين  ظقاي  الدكتور/  وطالب 

االقليم لتقديم الدعم والتعاون لحامية اآلثار 

الواقعة بني واديني من السيول. 

أبرها  السيدة/ أسمرت  من جهتها أشارت 

واإلستكشافات  الجارية  االعامل  أهمية  إىل 

إدارة  إستعداد  مؤكدة   ، لآلثار  الجديدة 

اإلقليم  لإليفاء باملتطلبات.

وتتواصل أعامل التنقيب عن اآلثار بشكل 

أوسع هذه السنة والتي بدأت عام 2011 م .

إجتماعات لتقييم التنمية يف عدي خواال وسقنييت
عقد مديرا مديريتي عدي خواال وسقنيتي 

املنفذة  التنموية  الربامج  لتقييم  اجتامعات 

يف  عقد  الذي  االجتامع  ويف   .2022 عام 

السيد/  املديرية  مدير  اوضح   ، خواال  عدي 

حل  باعامل  القيام  ادحنوم  عندمسقل 

مشكلة مياه مدينة عدي خواال وبناء مدرسة 

بيئة ستة قرى وصيانة  كساد عيقا واصحاح 

الرتبة  حامية  وانشطة  خواال  عدي  طريق 

واملياه.  وذكر قيام السكان مببادرات طوعية 

لحصاد مزارع 3617 ارسة شهيد.

مصاعب  لحل  لالهتامم  االجتامع  ودعا 

كونعت  دعرو  طريق  وصيانة  القرى  مياه 

بالدعم اآليل واالرساع يف توزيع ارضاي الطيسا 

يف القرى. ويف سقنيتي اوضح مدير املديرية 

السيد/ عبدالقادر حاج عيل لدى لقائه سكان 

18 ضاحية ، انشطة التنمية املنفذة .

مليون  من  اكرث  الشعب  تقديم  وذكر 

يقدر  عينيا  ودعام  نقدا  نقفة  الف  ومئتي 

برامج  لدعم  نقفة  الف   889 من  بـاكرث 

التصدي .

جملس جنوب البحر االمحر يعقد إجتماعه الدوري
األحمر  البحر  إقليم جنوب  عقد مجلس 

السابع  يوم  عرش  التاسع  الدوري  اجتامعه 

عرش من فرباير يف مدينة عصب.

نور  عيل  السيد/  املجلس  رئيس  أوضح 

فعالة  انشطة  تنفيذ  القاها  التي  الكلمة  يف 

رغم  الجهات  جميع  جهود  تضافر  بفضل 

أعضاء  داعيا  والنواقص،  املاثلة  التحديات 

املجلس لتعزيز الجهود املنسقة هذه السنة.

وقدمت يف اإلجتامع تقارير عن األنشطة 

التعليم والصحة واملياه  املنفذة يف مجاالت 

والتنمية الزراعية والرعاية اإلجتامعية.

معدات  إدخال  التقارير  وذكرت 

السينية  واألشعة  الطبيعي  للعالج  حديثة 

مستشفى عصب.  املخربية يف  والفحوصات 

الرتبة  وحامية  النظافة  برامج  وإزدياد 

واملياه. مشرية اىل دعم أرس الشهداء وأالرس 

املحتاجة مالياً وعينياً .

وأشارت اىل صيانة مشاريع املياه املعطلة 

يف  املياه  أدارة  لجان  وأقامة  قرية    22 يف 

جميع القرى .

بالتحصيل  للدفع  اإلجتامع  وأوىص 

الرضيبي للموايش والعناية الجيدة مبشاريع 

املنتدى  لقرارات  كامل  وتنفيذ  املياه 

التعليمي الذي عقد لرفع مشاركة املراة يف 

التعليم.

االحمر  البحر  أقليم جنوب  وأشاد حاكم 

ختام  يف  منتاي  سعيد  محمد  السفري/ 

يف  للشعب  القوية  باملساهمة  األجتامع 

الربامج  ورشح  والتنمية،  التصدي  برامج 

املوضوعة لهذه السنة.

جمتمع عيتارو  يف أمسرا يقدم جوائز تشجيعية للطالب

بتقديم  أسمرا  يف  عيتارو  مجتمع  قام 

وطالبة  طالب    124 لـ  تشجيعية  جوائز 

يف   90% من  أكرث  نقاط  عىل  حصلوا 

الدرايس  للعام  سنوية  النصف  إمتحانات 

 2022-2023

ويدرس الطالب الحاصلني عىل التشجيع 

الحادي  وحتى  االبتدايئ  االول  الصف  من 

عرش ثانوي.

 وقال رئيس لجنة مجتمع عيتارو الرائد/ 

عام  بدأ  الطالب  تشجيع  أن  برهاين  أبرهام 

اآلن  حتى  وقامو   ، طالب  باربعة   2012

طالب   600 من  ألكرث  الجوائز  بتقديم 

وطالبة.

لطالب  إضافية  دروس  تقديم  اىل  وأشار 

يف  ملساعدتهم  عرش  الحادي  الصف 

إمتحانات الشهادة الوطنية، ومتابعتهم بعد 

دخول الجامعة.

يف  جرت  التي  املناسبة  يف  وقدمت 

التاسع عرش من فرباير الجوائز أيضا للفرق 

الرياضية الفائزة يف املناشط الرياضية التي 

جرت عام 2022.

إستشهاد املناضل داويت قربهيوت
ترانسهورن  مؤسسة  وعضو  املناضل  استشهد 
التاسع عرش من  للمواصالت داويت قرب هيوت يف 
 74 ناهز  عمر  عن  به  أمل  مرض  إثر  الجاري  فرباير 

عاما.
التحق املناضل داويت قرب هيوت بقوات التحرير 
 1977 عام  من  أغسطس  ويف   ،  1975 يف  االرترية 
انضم اىل الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا ومنذ ذلك 
الحني وحتى التحرير عمل يف العديد من االقسام يف 
القوات العسكرية، وبعد التحرير عمل يف مفوضية 
املواصالت ثم يف وزارة الدفاع ومؤسسة ترانسهورن 
خدم  مناضل  وهو  املناصب،  مختلف  شغل  حيث 

شعبه ووطنه باخالص وتفاين.
املناضل الشهيد  داويت متزوج وأب لخمسة أطفال.

وقد ووري جثامنه الرثي امس الثاين والعرشين من فرباير الجاري مبقابر الشهداء وتعرب 
مؤسسة ترانسهورن  التابعة للجبهة الشعبية للدميقراطية والعدالة عن بالغ حزنها إلستشهاد 

املناضل داويت قربهيوت، وتتقدم بتعازيها الحارة الرسته ورفاقه وزمالئه يف العمل.
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هريش: لن أمثل أمام الكونغرس األمريكي أبدا لإلدالء 
بشهادتي عن “السيل الشمالي”

هريش،  سيمور  األمرييك  الصحفي  أكد 

تفجريات  يف  صحفيا  تحقيقا  أجرى  الذي 

خطوط “السيل الشاميل”، أنه لن يشهد أبدا 

يف  مشاركته  لعدم  مشريا  الكونغرس،  أمام 

اجتامع مجلس األمن الدويل.

الكونغرس  إىل  أذهب  لن  “أنا  وقال: 

لإلدالء بشهاديت، لقد كنت يف املجال ملدة 50 

إىل  أذهب  مل  كصحايف،  عميل  وأمارس  عاما 

الكونغرس للحديث عن املواد التي أعددتها، 

لن  فقط،  أكتب  أنا  وظيفتي..  ليست  إنها 

تروين أبدا أديل بشهاديت أمام الكونغرس، لن 

أفعل ذلك أبدا”.

يعقد  أن  املقرر  من  أخرى،  ناحية  ومن 

اجتامع مجلس األمن اول امس الثالثاء، بناء 

تخريب  موضوع  حول  روسيا،  طلب  عىل 

خطوط أنابيب السيل الشاميل.

وعندما سئل عن سبب عدم حضوره 

االجتامع كمتحدث، قال هريش: “ألنني 

بسيط  األمر  مواد..  أكتب  زلت  ما 

الكثري  من  دعوة  تلقيت  لقد  للغاية، 

من السياسيني من جميع أنحاء العامل، 

ال أقوم بأي يشء سيايس، أنا مجرد صحايف، أنا 

لست عضوا يف األمم املتحدة، وال يف مجلس 

الشيوخ”.

وقال هريش: “لقد تحدثت للتو مع األملان 

هذا  حول  كبري  مؤمتر  عقد  يحاولون  الذين 

املوضوع يف معهد ماكس بالنك أو يشء من 

الحضور  رفض  أنه  إىل  ملمحا  القبيل”،  هذا 

هناك أيضا.

يعتقد  كان  إذا  عام  سؤال  عىل  وردا 

لعدم  لضغوط  تتعرض  املتحدة  األمم  أن 

قال:  الشاميل”،  “السيل  تفجري  يف  التحقيق 

الناس  من  الكثري  لدينا  أعتقده..  ما  يهم  “ال 

الذين يقولون ما يفكرون به كل يوم، أحاول 

ببساطة أن أوضح ما أعرفه”.

مرشوع  روسيا  أعدت  سابق،  وقت  ويف 

قرار ملجلس األمن الدويل يدعو األمني العام 

للمنظمة إىل تشكيل لجنة للتحقيق يف عملية 

تخريب خطوط “السيل الشاميل”.

البعثة  ممثل  رصح  متصل  سياق  يف 

الدويل  األمن  مجلس  يف  الدامئة  الربيطانية 

التخريب  تدين  بريطانيا  بأن  فيبس،  توماس 

يف خطوط أنابيب “السيل الشاميل”، وتدعم 

التحقيقات يف أملانيا والسويد والدمنارك.

سكرتري جملس األمن الروسي: روسيا 
والصني تؤيدان بناء نظام عاملي أكثر عدال

األمن  مجلس  سكرتري  أكد 

يف  باتروشيف،  نيقوالي  الرويس، 

الشؤون  لجنة  رئيس  مع  اجتامع 

أن  يي،  وانغ  الصيني،  الخارجية 

نظام  بناء  تؤيدان  والصني  روسيا 

عاملي أكرث عدال.

وقال: “بلدانا يؤيدان بناء نظام 

عاملي أكرث عدال، ونرحب بالنمو يف 

عدد الدول التي تختار طريق التنمية الحرة 

السيادية عىل أساس هويتها وتقاليدها”.

ألن  أسفه  عن  أعرب  نفسه،  الوقت  ويف 

الدولية  العالقات  لنظام  اإلضايف  التحول 

نحو منوذج متعدد األقطاب للنظام العاملي، 

يواجه معارضة متزايدة من الغرب الجامعي، 

الذي يسعى إىل الحفاظ عىل هيمنته العاملية 

بأي مثن.

ووصل وانغ يي إىل موسكو، يوم الثالثاء، 

وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سريغي 

الفروف سيلتقي مع وانغ يي امس األربعاء.

عضو  يحمل  “بلومربغ”،  لصحيفة  ووفقا 

مجلس الدولة الصيني وانغ يي اقرتاح سالم 

جديدا إلنهاء الرصاع.

املتحدث  يستبعد  مل  سابق،  وقت  ويف 

بيسكوف،  دميرتي  الروسية  الرئاسة  باسم 

لقاء الرئيس الرويس فالدميري بوتني مع وانغ 

يي خالل زيارته ملوسكو.

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني 

وانغ يي، يف اجتامع مع سكرتري مجلس األمن 

العالقات  أن  باتروشيف،  نيقوالي  الرويس، 

وستصمد  كصخرة  متينة  الروسية  الصينية 

أمام تقلبات الوضع الدويل.

الرويس  األمن  مجلس  سكرتري  وأكد 

تعميق  أن  الثالثاء،  باتروشيف،  نيقوالي 

الساحة  عىل  الصيني  الرويس  التنسيق 

وجه  وعىل  خاصة،  بأهمية  يتسم  الدولية 

الخصوص يف مواجهة التقلبات العاملية. 

الرويس فالدميري  الرئيس  بالذكر ان  جديراً 

يوم  الفدرالية  الجمعية  امام  أعلن  بوتني 

الثالثاء ان بالده علقت مشاركتها يف معاهدة 

االسلحة الهجومية اإلسرتاتيجية “ ستارت”.

الصومال: مقتل عشرة مدنيني يف هجوم 
حلركة الشباب املتطرفة مشال العاصمة

مقديشو  حكومة  أعلنت 

اول  امس الثالثاء مقتل عرشة 

يف  آخرين  وجرح  مدنيني 

حركة  أعلنت  مباغت  هجوم 

“الشباب” الصومالية املتطرفة 

مسؤوليتها عنه.

وقالت الحكومة يف بيان إن 

“الشباب”  حركة  من  عنارص 

يف  العزيز”  عبد  منطقة  يف  “منزال  هاجموا 

شامل مقديشو، مشرية إىل أن عرشة مدنيني 

قتلوا وجرح ثالثة آخرون.

األمن  قوات  أن  السلطات  وأوضحت 

هذا  خالل  وأخرجت  “أنقذت  الصومالية 

ومن  املنزل  هذا  من  عدة  مدنيني  الهجوم 

املباين املجاورة”، معلنة مقتل أربعة عنارص 

يف حركة الشباب.

إجنامينا تشيد بالعالقات الروسية التشادية وتعرب عن أملها يف تعزيزها
محمد  التشادي،  الخارجية  وزير  أشاد 

تشاد  بني  العالقات  النظيف، مبستوى  صالح 

وروسيا، وأعرب عن أمله يف أن تسفر القمة 

هذه  تعزيز  عن  الثانية،  اإلفريقية  الروسية 

العالقات.

وأكد النظيف، أن الرئيس التشادي، محمد 

الروسية  القمة  يف  سيشارك  ديبي،  إدريس 

سان  يف  ستعقد  التي  الثانية،  اإلفريقية 

بطرسبورغ.

بني  العالقات  متانة  إىل  النظيف،  وأشار 

مختلف  يف  البلدين  وتعاون  وتشاد،  روسيا 

و”مكافحة  والطالبية،  الثقافية،  املجاالت، 

الرتباطها  الليبية  القضية  وكذلك  اإلرهاب”، 

الوثيق بالقضية التشادية، وتأثريها عىل دول 

الساحل اإلفريقي”.

العقوبات  ملف  إىل  النظيف  وتطرق 

عىل  تأثريها  إىل  مشريا  روسيا،  ضد  الغربية 

املواطنني التشاديني.

التي  العالقات  متانة  عىل  النظيف،  وأكد 

اإلفريقية،  الدول  من  بالعديد  روسيا  تربط 

املجاالت  وأبرزها  املجاالت،  مختلف  يف 

العسكرية، واألمنية.

اإلفريقية  الروسية  القمة  أن  إىل  يشار 

الثانية ستعقد يف مدينة سان بطرسبورغ، يف 

شهر يوليو، وعقدت القمة األوىل يف سوتيش 

عام 2019.

مطالبة لتنمية العلف الزراعي يف سقنييت
االلبان  ابقار  مريب  جمعية  طالبت 

زراعية  ارضا  منحها  سقنيتي  مديرية  يف 

نقص  من  سلبا  املتأثرة  انشطتها  لتطوير 

العلف الزراعي.

أبيل  السيد/  الجمعية  سكرتري  واوضح 

عقدته  الذي  االجتامع  يف  قربإقزىبهري 

التحديات  من  الزراعي  العلف  نقص  ان 

بسببه  انخفض  وقد   ، للجمعية  االساسية 

االعضاء  عدد  انخفض  كام  االلبان،  إنتاج 

اىل  عضوا  سبعني  اىل  يصل  كان  الذي 

النصف.

يف  الحيوانية  الرثوة  مسؤول  وذكر 

كفيل  عقبازقي  الدكتور/  الجنويب  االقليم 

ان عىل مريب ابقار االلبان تقوية الجمعية 

للمصاعب  حلول  اليجاد  املشرتك  والعمل 

والنواقص.

السيد/  سقنيتي  مديرية  مدير  واوضح 

عبدالقادر حاج عيل ان تربية ابقار االلبان 

الدفع  يتوجب  التي  الزراعية  الربامج  من 

الدارة  الالزم  التعاون  عىل  مؤكدا  بها، 

املديرية لتنشيط هذا القطاع.

تشييد مشروع مياه يعمل بالطاقة 
الشمسية يف مأدو مبديرية امنى حيلي

مديرية  يف  مأدو  يف  مياه  مرشوع  اريس 

امني حييل باكرث من 2.2 مليون نقفة

ويشمل مرشوع املياه الذي يعمل بالطاقة 

توزيع  نقاط  وثالثة  مياه  خزان  الشمسية 

وخط انبوب مياه اىل املدرسة.

املياه  تأمني  القرية  مياه  لجنة  وافادت 

االدارة  مسؤول  ودعا   . باملرشوع  للسكان 

واملالية يف املديرية السيد/ كداين تخلامريام 

استمرار  لضامن  باملرشوع  للعناية  السكان 

خدماته لفرتة اطول.

جهود لتطوير الزراعة املروية يف أغوردات
مديرية  يف  الزراعة  وزارة  مكتب  اعلن 

لتطوير  منسقة  بجهود  القيام  اغوردات 

الزراعة املروية الجارية يف مساحة حوايل 

1400 هكتار.

السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 

ناجحة  اعامل  تنفيذ  زقرقيش  تيدروس 

واستخدام  املياه  وحفظ  الرتبة  لحامية 

السامد الطبيعي وترسيخ املعرفة العلمية 

والفاكهة  الخرض  جمعيات  وتشجيع 

دور  لها  التي  بركة  وادي  بساتني  لتقوية 

االقليم  مستوى  عىل  اإلنتاج  يف  كبري 

من  السوق  إحتياجات  وتلبية  والوطن 

الخرضوات والفواكه.

وقال ان الدراسات التي أجراها الخرباء 

للسيطرة عىل ملوحة الرتبة واملياه حققت 

نتائج مرضية.

النتقال  املريض  العمل  اىل  واشار 

املزارعني من السامد الكيميايئ اىل السامد 

ورفع  الرتبة  خصوبة  لضامن  الطبيعي 

إنتاجيتها.

ودعا املزارعني لتعزيز جمعية املزارعني 

لتبادل التجارب وتوسيع االسواق ، مؤكدا 

عىل تعاون وزارة الزراعة.

استخدام  لربط  وسيلة  اليجاد  وطالب 

الطاقة يف ضخ املياه مع خدمات كهرباء 

الوقود  استخدام  تاثري  بسبب  اغوردات 

ملحركات الضخ يف االسعار.

دعوة للتوسع يف إستخدام موقد ادحنت
دعا مكتب الزراعة واالرايض يف االقليم 

موقد  استخدام  يف  للتوسع  االوسط 

ادحنت لدوره يف الحد من قطع االشجار 

واملنرصفات املالية.

يف  املنزيل  التدبري  مسؤولة  واوضحت 

تنفيذ  يعبيو  ظقويني  السيدة/  املكتب 

لصناعة  املوضوع  الربنامج  من   98%

عام  من  ادحنت  موقد  الف   55 حوايل 

االقليم  2000 وحتى 2022 يف مديريات 

االوسط.

جانب  اىل  عمل  املكتب  بان  وذكرت 

اكرث  توزيع  عىل   ، ادحنت  موقد  ادخال 

ارسة   1824 لـ  الفراخ  من  الف   46 من 

من عام 1995 وحتى 2002 بالرتكيز عىل 

تعرقل  وقد  االرس،  تغذية  نظام  تحسني 

الربنامج بسبب ظهور امراض الطيور، وأنه 

يتواصل حالياً بقسم الرثوة الحيوانية.

املياه  مضخة   30 تقديم  اىل  وأشارت 

اسفل  املراة  بها  تقوم  التي  للمزراع 

من  راس   600 حوايل  وتقديم   ، السدود 

االغنام لـ 141 امراة.

قدمو  الذين  العمل  رشكاء  وشكرت   

صناعة  لربامج  واآليل  التدريبي  الدعم 

مواقد ادحنت.

صيانة طريق حلحل قيب ألبو املمهد
لصيانة  جامعي  نفري  بحملة  السكان  قام 

طريق حلحل قبي ألبو املمهد وتوسيعه.

السيد/  ألبو  قبي  ضاحية  مدير  واوضح 

دراسات  إجراء  وبعد  انه  عثامن  عبدالله 

مستفيضة للطريق الذي تكرث فيه املنحدرات 

والبالغ طوله 18 كيلومرت ، فقد تم اقتصاره 

بخمسة كيلومرتات .

ضاحية  ان  النفري  يف  املشاركون  واوضح 

الخدمات  من  محرومة  كانت  ألبو  قبي 

لعدم وجود طريق سالك ، منادين برضورة 

مشكلة  انتفاء  بعد  اسعاف  سيارة  تخصيص 

الطريق.
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بعمر الـ80.. مصرية تقهر السرطان 
وحتصل على املاجستري

العمر  من  تبلغ  مرصية  ُمسنة  متّكنت 

درجة  عىل  الحصول  من  عاماً،  مثانني 

املنصورة،  جامعة  من  اآلداب  يف  املاجستري 

بتقدير  الكربى،  املرصية  الجامعات  إحدى 

ممتاز.

رحلة الحاجة آمال إسامعيل متويل، مليئة 

بالصعاب منذ أن كانت طفلة تريد استكامل 

تعليمها غري أّن والدها كان له رأي آخر قبل 

وانتظار  املنزل  يف  بجلوسها  طويلة  عقود 

املتالحقة  الصحية  األزمات  بجانب  الزواج، 

التي رضبتها كإصابتها مبرض الرسطان، وكرس 

الحوض واالنسداد يف األمعاء.

وقالت الحجة آمال: “ أي أزمة مررت بها 

كنت أقول لها سأهزمك، ولن تنترصي عيّل، 

نحو  وعاملي  املؤجلة،  رحلتي  سأستكمل 

الدرجات  القراءة، وسأتقدم وسأحصل عىل 

العلمية التي غابت عّني لعقود طويلة”.

عىل  الحاصلة  املرصية  السيدة  وتحيك 

درجة املاجستري وهي يف الثامنني من عمرها 

كواليس رسالتها: “كنت متوترة بعض اليشء 

املناقشة  أن  البداية  يف  أتصّور  كنت  ألنني 

بأنني  ستكون شفهية، ولكن عندما علمت 

سأنظر يف الكتاب قّلت رهبتي”.

“سكاي  موقع  مع  حديثها  يف  وتابعت 

أمامي  الذين كانوا  نيوز عربية”: “األساتذة 

من كبار قامات العلم يف مرص، كنت قلقة 

يف البداية، ولكن مع البدء والحديث معهم 

أناقشهم  وكنت  تدريجياً،  الخوف  غاب 

يف  املوجود  وباملجهود  بذلك،  سعداء  وهم 

رسالتي”.

وأضافت السيدة املرصية:

    ناقشت رسالة املاجستري يف نحو ساعة 

إشادات  سمعت  وبعدها  تقريباً،  ونصف 

اللجنة العلمية، وحصويل عىل درجة االمتياز، 

مع  وتبادلها  الرسالة  بطبع  اللجنة  وأوصت 

الجامعات.

عىل  واملرشفة  حفيديت  مع  اخرتت      

تحت  للرسالة  موضوع  يب  الخاصة  الرسالة 

عنوان )أسلوب الحياة االجتامعية والثقافية 

للفئات العمرية املتقدمة(.

    تحدثت مع عدد كبري من السيدات 

املجاورة يل يف محافظتي، ملعرفة  القرى  يف 

إجاباتهم ليك أمتكن يف النهاية من الوصول 

إىل نتيجة علمية موثقة بآراء يستفيد منها 

الجميع.

كل  وّثقت  أنساها،  لن  لحظات      

رغبتي  ووّثقت  واجهتها،  التي  الصعاب 

ال  بأنه  للجميع  وقالت  للتفوق،  املستمرة 

وجود للمستحيل.

من  متّكنت  والثالثني  الثامنة  بعمر      

أن  قبل  اإلعدادية،  الشهادة  عىل  الحصول 

أتوقف لنحو ثالثني عاماً مجدداً كانت تلك 

أكرث  الرسطان  قاسية فقد هاجمني  األعوام 

من مرة، ألمتكن من التغلب عليه، يف عمر 

الثامنة والستني.

نفيس  عىل  حزينة  “كنت  وأردفت:      

ومل  عمري  من  السبعني  مشارف  عىل  وأنا 

املختلفة  العلمية  الدرجات  نيل  من  أمتكن 

التي أسعى إليها، كنت أتساءل متى سيحني 

الدرجات  أعىل  وأناقش  أقف  ليك  الوقت 

العلمية، وعىل الرغم من مريض إال أّن اليأس 

مل يصيبني”.

كل  “كانت  تقول:  الفرتة  تلك  وعن      

اهتاممايت حينها بجانب مريض ُمنصّبة نحو 

أفضل  يف  أجعلهم  أن  أريد  كنت  أبنايئ، 

الدرجات  أعىل  عىل  ويحصلون  األماكن 

أربعة  فلدي  لهم،  أكون عوناً  العلمية، وأن 

أبناء اثنني يف املجال الطبي واثنني يف املجال 

الهنديس”.

بالقول: “طاملا كتب      واختتمت آمال 

لن  العلم،  سبيل  يف  سيكون  عمراً  يل  الله 

أتوقف حتى أحصل عىل درجة الدكتوراه”.

أسوأ 10 عادات لركاب 
الطائرة تزعج املضيفني

تسري  بينام  منتظم،  بشكل  الركاب،  من  كبرية  أعداد  مع  الطريان  مضيفو  يتعامل 

الرحالت الجوية صوب وجهتها، يف حني قد يترصف بعض املسافرين عىل نحو مزعج 

و”غري لبق”.

عادات سيئة  أسرتالية،  الربيطانية، عن مضيفة طريان  ميل”  “دييل  ونقلت صحيفة 

يقوم بها بعض الركاب، فتؤدي إىل اإلزعاج.

ويقول املضيفون إنهم يحاولون احتواء “املواقف املحرجة” قدر اإلمكان، من أجل 

ضامن راحة باقي الركاب.

وتشري مضيفة الطريان، سارشا باتريسون، التي تبلغ 20 عاما، إىل 10 عادات سيئة يقدم 

عليها بعض الركاب؛ وهي:

فبعض  الطعام،  لتقديم  املخصصة  الصينية”  “طاولة  عىل  الرضع  حفاضات  تغيري   -

الركاب ال يتورعون عن القيام بهذا السلوك حتى وإن بدا مقرفا.

- رفض بعض اآلباء ربط األحزمة ألطفالهم، بذريعة عدم إزعاجهم ألنهم يغطون يف 

نوم، يف حني أن السالمة تقتيض أن يقوموا بهذا األمر دون تردد.

الطائرة رسعتها، حتى  تزيد  بأن  املضيفني  إىل حد مطالبة  يذهبون  الركاب  بعض   -

يصلوا مبكرا، وهو أمٌر غري معقول.

- بعض الركاب يقومون بترصيف غضبهم الداخيل والشخيص، من خالل االنفعال يف 

وجه املضيفني.

- تقديم طلبات غري واقعية بشأن الطعام واملرشوبات.

- طلب تسخني الطعام يف بعض األحيان.

- التذمر إزاء عدم وجود خضار طرية يف السندويتشات رغم أن األمر يتعلق بوجبات 

محرضة مسبقة حتى يجري تقدميها عىل منت رحلة.

- التطلع إىل االستفادة من أشياء مجانية مثل قسائم الرشاء.

- إبداء االنزعاج لدى املطالبة بعرض بطاقة اإلركاب.

- رفض فتح أغطية النوافذ عند قيام الطائرة بالهبوط.

حوافز لإلجناب.. إجازة 30 يوما لألزواج 
اجلدد باآلقاليم صينية

الصينية   اليومية  الشعب  صحيفة  قالت 

املتزوجني  الصينية ستمنح  األقاليم  إن بعض 

يوما   30 ملدة  األجر  مدفوعة  إجازة  الجدد 

معدل  وتعزيز  الزواج  تشجيع  أمل  عىل 

املواليد املتدهور.

والحد األدىن إلجازة الزواج مدفوعة األجر 

يف الصني هو ثالثة أيام، لكن األقاليم متكنت 

الخاصة  سخاء  األكرث  االمتيازات  تحديد  من 

بها بداية من فرباير الجاري.

مل هذه الخطوة؟

    تراجع عدد سكان الصني العام املايض 

للبيانات  وفقا  عقود،  ستة  منذ  مرة  ألول 

الرسمية، يف منعطف من املتوقع أن يشري إىل 

بداية فرتة طويلة من الرتاجع.

    وسجلت الصني العام املايض أدىن معدل 

مواليد عىل اإلطالق بواقع 6.77 مولود لكل 

ألف شخص.

إىل  كبري  إىل حد  الرتاجع  هذا  ويعود      

عام  من  ُفرضت  التي  واحد”  “طفل  سياسة 

يف  الكبرية  والزيادة   2015 وحتى    1980

تكاليف التعليم التي أثنت العديد الصينيني 

عن إنجاب أكرث من طفل واحد أو دفعتهم 

لعدم إنجاب أي طفل عىل اإلطالق.

البالد  غرب  شامل  قانسو  إقليم  ومينح 

اآلن  يوما   30 للفحم  املنتج  شانيش  وإقليم 

استمرار  مع  أيام  شنغهاي عرشة  مينح  بينام 

وفقا  سيتشوان،  يف  فقط  أيام  ثالثة  منح 

للصحيفة.

ونقلت عن ، عميد معهد أبحاث التنمية 

للعلوم  ويسرتن  ساوث  بجامعة  االجتامعية 

قوله  يانغ  هاي  يانغ  واالقتصادية  املالية 

“متديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة 

لزيادة معدل الخصوبة”.

وأضاف يانغ أن “متديد إجازة الزواج يتم 

األقاليم واملدن ذات  بشكل رئييس يف بعض 

موضحاً  نسبيا”،  البطيئة  االقتصادية  التنمية 

أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة 

وتحفيز االستهالك.

وأشار يانغ إىل أن هناك حاجة إىل مجموعة 

ذلك  مبا يف  األخرى،  الداعمة  السياسات  من 

إعانات اإلسكان وإجازة األبوة املدفوعة.

اإعداد/ اأ�سماء 
عبداهلل �سالح
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الرئيس أسياس افورقي لوسائل االعالم املحلية ...
االسابيع القليلة املاضية كانت شاهدا على العديد من االمور التى أبانت بان هنالك 

العديد ممن يعملون يف اخلفاء إلفشال خمططات الرئيس الكيين وليام روتو

الكينيى  الرئيس  قام   ، الرئيس  فخامة 
الجديد يف شهر ديسمرب املاىض بزيارة عمل إىل 
ارتريا كام قام بذلك ايضا عدد من املسؤولني 
السلم  اجواء  تعم  ان  اجل  السودانيني،ومن 
واالستقرار يف هذه املنطقة وان يكون هنالك 
كينيا،   بني  واقتصادية  ثنائية  رشاكة  عالقات 
وارتريا  السودان  الصومال،جيبوىت،ودولتى 
بالتعاون  وللدفع  الثنائية  العالقات  ولتقوية 
هذا  يف  اتفاق  يوجد  هل  وغريه،  االقتصادى 
العوامل  نظرك؟وماهى  وجة  من  الجانب 

الداعمة واوجه الصعاب؟.
يف استطاعتنا التطرق إىل الشأن الكيني مع 
الوضع يف االعتبار لالوضاع العامة واالسرتاتيجية 
التي  االوضاع  تحليل  خالل  ،ومن  باملنطقة 
إىل  الراهن،بالنظر  الوقت  يف  فيها  نتواجد 
العالقات الثنائية االرترية – الكينية التى تشهد 
تطورا وتقدما من وقت الخر،البد من مراجعتها 

وتقييمها التقييم املتكامل.
وعند مقارنة االوضاع التى كانت سائدة يف 
فرتة حكم الرئيس موى،نري أن جميع اللقاءات 
جنوب  قضية  تناقش  كانت  التى  واملنتديات 
كينيا،النها  يف  تجرى   معظمها  كانت  السودان 
الجوانب  جميع  من  باستقرار  تتمتع  كانت 
مناقشة  مبوضوع  ذلك  ربط  وعند  آنذاك. 
متشعبة  قضية  ذلك  يعد  السودان،  جنوب 
تحليلها  سبيل  يف  الوقت  من  مزيد  إىل  تحتاج 
التحليل العميق ،وذلك عند مقارنتها باالوضاع 
التى كانت سائدة يف املنطقة يف تلك الفرتة وما 
العديد  هنالك  كانت  حاليا.  الصومال  يشهده 
كثريا من عدم عملنا  التى حدت  العوامل  من 
بشكل مكثف يف العقدين املاضيني فيام يخص 
التى  الفرتة  يف  بيننا  الثنائية  العالقات  تحسني 
كان فيها بسدة الحكم كاًل من كيبايك وأهورو 

عىل حد سواء.
يف تلك الحقبة املظلمة تم اعتقال صحفيني 
مخططات  تنفيذ  بهدف  كينيا  شوارع  من 
بالدرجة  الغربية  األمنية  األجهزة  وإسرتاتيجية 
رئيساً  مركزا  نريوىب  العاصمة  االوىل،وكانت 
الفوىض  نرش  إىل  الهادفة  املخططات  لتنفيذ 
وعدم اإلستقرار يف دول هذه املنطقة. وهنالك 
االجهزة  هذه  احدثتها  الذى  والدمار  الخراب  

التخريبية .
كانت هنالك فرص بالجملة مل يتم استغاللها 
كيباىك واهورو  االمثل يف فرتة حكم  االستغالل 
قضية  االوضاع،يف  هذه  من  الخروج  اجل  من 
قضية   ، السودان  ،قضية  السودان  جنوب 
،مل يكون هنالك اى دور لدول هذه  الصومال 
الوياين يف  لزمرة  السافر  التدخل  املنطقة،وبعد 
االرايض الصومالية بالعام 2006م مل يكن هنالك 

اي تعاون بني دول املنطقة.
الغربية  واالمن  االستخبارات  اجهزة  وكانت 
تقوم بتسيري جميع املخططات واالجندة لزمرة 

ما  وهو  واهورو،  كيباىك  كينيا  ولرئيىس  الوياىن 
حّد كثريا من عدم قيام كينيا بالدور املنوط بها 

يف هذه املنطقة يف تلك الفرتة.
هام  بدور  كينيا  تقوم  ان  باالمكان  كان 
مع  تربطها  التى  الوطيدة  للعالقات  نظرا  جدا 
من  الجنوىب  الجانب  يف  كان  سواء  الصومال 
والثقافية  االجتامعية  االوضاع  الصومال،ويف 
بها  تتمتع  وما  عام  بشكل  الصوماىل  للشعب 
من قرب لحدودها مع الصومال، اال انها مل تقم 
،بذلك ونفس القول ينطبيق عليها يف الجنوب 

السوداىن والجنوىب االثيويب.
يف  السابقتني  واهوروا  كيباكيى  حكومتى 
كينيا مل تقم بالدور املنوط بها يف هذه املنطقة 
بل وقفوا ضدنا مدفوعني دفعا قوياً من القوى 
العظمى  حتى وصل االمر إىل تجميد العالقات 

الثنائية.
سدة  روتو  وليام  تسلم  ان  وعموما،بعد 
وزيارته  ارحب،  افاق  فتح  كينيا  يف  الحكم 
منه  ذاتية  مببادرة  كانت  الرتريا  الرسمية 
سائدة  كانت  التى  والصعاب  ،واالشكاليات 
املايض،وتم  من  اضحت  الثنائية  العالقات  يف 
االحرتام  يسودها  اجواء  يف  والتفاكر  التباحث 
الدولتني، ووضع يف  املتبادل مبا يخدم مصلحة 

االعتبار االوضاع الراهنة.
العديد  مبناقشة  قمنا  باسمرا  تواجده  اثناء 
من القضايا واملواضيع التى تهم هذه املنطقة 
وكيفية  الثنائية  العالقات  من  انطالقات 
تطويرها إىل آفاق ارحب، ووضع هذه العالقة 
دول  بعالقات  االرتقاء  سبيل  يف  وصل  كحلقة 
قضايا  مناقشة  تم  حيث  عامة  املنطقة  هذه 
االقتصادى  التكامل  إىل  وصوال  التأشريات 
وتقوية اوارص العالقات بني دول هذه املنطقة .
اطار  هو  حديث،بل  اكتشاف  ليس  هذا 
وخطط اسرتاتيجية تم املصادقة عليها يف فرتة 
القرن  ستينيات  يف  االفريقي  االتحاد  تأسيس 
املايض من قبل نخبة من الحكام االفارقة،ونحن 
مل نقم بالبحث عن اكتشافات جديدة،التجارب 
بكامله،  لجيل  هائلة  خسائر  احدثت  السابقة 
حالة  يف  توجد  الراهن  الوقت  يف  االوضاع 
إىل  والعراقيل  التحديات  زادت  لها،فقد  يرىث  

مستويات قياسية.
ولىك يكون لنا دورا يف عملية تحسني االوضاع 
علينا العمل للتعاون والتكامل بني دول املنطقة 
باعتباره الخيار االوحد الذى ال نستطيع الحياد 

عنه باى حال من االحوال.
باملبادرة  وقيامه  لالوضاع  االيجابية  نظرته 
يف  االيجايب  التغيري  إحداث  إىل  ادى  الذاتية 
العديد من الجوانب ،بدأنا يف مناقشة العديد 
من القضايا، والزيارة التى قمت بها إىل نريوىب 

هدفت إىل مضاعفة الجهد يف هذا املسار.
تعقد  ظلت  التى  الثنائية  اللقاءات  خالل 
بيننا من وقت الخر توصلنا إىل تفاهم مشرتك 
التى  والربامج  واملحاور  القطاعات  بتحديد 
التنفيذ  لتنفيذها  االولوية  اعطائها  إىل  تحتاج 
تحقيق  الزمن يف سبيل  نسابق  فنحن  العمىل، 
القريب  يف  الواقع  ارض  واالهداف عىل  الرؤى 

العاجل.
الرئيس الكيني قدمت له الدعوة للمشاركة 
هناك  إىل  ذهابه  واشنطن،وبعد  اجتامع  يف 
ومشاركاته يف املناقشات وبعد ان عقد العديد 
من اللقاءات االضافية خرج بالعديد من االراء 
واالفكار وتكونت لديه افكار ورؤى واضحة ىف 

العديد من الجوانب.
يف  منطقتنا  تشهد  اوضاع  هكذا  ظل  يف 
الوقت الراهن زيادة يف نسبة التدخل الخارجى 
مختلف  وجود  عن  مىض،فضال  وقت  اى  عن 
العراقيل والصعاب التى تضعها القوى العظمى 

تتكامل  ال  فحتى   ، املنطقة  هذه  دول  امام 
قضاياها  لحلحلة  معا  وتعمل  املنطقة  دول 
توضع امامها عراقيل وصعاب يصعب حرصها 
من  يتطلب  ما  وهو  فردى  بشكل  ومواجهاتها 
ملواجهة  واحدة  كقوة  تعمل  ان  املنطقة  دول 

هذه التحديات والتغلب عليها.
يف  عضويتها  جمدت  قد  كانت  التى  ارتريا 
الدفع  بهدف  عضويتها  لتفعيل  االيغاد،عادت 
الهادفة  والفعاليات  الربامج  من  بالعديد 

للنهوض بقدرات دول املنطقة.
خدمة  تستطع  مل  االقليمية  املنظمة  هذه 
التى  والغايات  االسرتاتيجيات،واالهداف 
اهداف  تخدم  منظمة  ظلت  بل  وضعتها 
وغايات الدول العظمى، وهو احد من االسباب 
بالدرجة  عضويتنا  تجميد  إىل  بنا  ادت  التى 

االوىل.
ومخططتنا  مساعينا  نجحت  حالة  ويف 
الطبيعى،من  وضعها  إىل  ايغاد  منظمة  العادة 
خالل االستفادة من التجارب السابقة،واالرتقاء 
بهيكلته  املتعلقة  الجوانب  من  بالعديد 
ودستوره وطريقة تنفيذ املهام واالعامل يجب 
من  البد  مصريية  قرارات  هنالك  يكون  ان 
اتخاذها باعتبارها شئ اسايس وليس شئ ثانوى 

ميكن االخذ به او تركه .
موانع  من  هنالك  ليس  احوال  هكذا  ويف 
املنظمة  هذه  إىل  نعود  لىك  طريقنا  يف  تقف 
والنهاىئ  الحاسم  قرارنا  اتخذنا  االقليمية،وقد 
ذلك  لكن  املنظمة،  هذه  إىل  العودة  برضورة 
من  العديد  عىل  االجابة  تم  بانه  يعنى  ال 
لها  نبحث  التى ظللنا  التساؤالت واالطروحات 
عن اجابات شافية يف السابق. البد لنا من تهيئة 
ثابتة وقوية  ، من حيث وجود اسس  االوضاع 

باعتبارها الضامن االساىس لنا.
واالقليمية،ضامن  الداخلية  الشؤون  توسعة 
اراضيها  عىل  والدول  الحكومات  لسيادة 
وحدودها، وهذه تعد من املسؤوليات واملهام 
هذه  ودول  حكومات  كاهل  عىل  تقع  التى 

املنطقة.
انواع  من  نوع  اي  حدوث  عدم  حالة  وىف 
التدخالت ويف حالة عدم عملنا بشكل جامعى، 
ويف ظل االوضاع العاملية الصعبة ، فام تشهدها 
منطقتنا من الصعاب والعراقيل، يجب القضاء 
الحلول  اليجاد  الصلبة  االرضية  بخلق  عليها 

لتلك الصعاب التى تعرتض مسارنا.
ايضا،يحتم  الصومال  يف  السائدة  االوضاع 
االخوة  مع  مضاعف  بشكل  العمل  علينا 

الصدد،وكذا  هذا  يف  يتطلب  مبا  الصوماليني 
السودان،حتى  جنوب  يف  املوجودة  االوضاع 
االوضاع يف السودان،واالوضاع يف اثيوبيا،عموما 
إىل  تدعو  ال  منطقتنا  يف  السائدة  االوضاع 

التفاؤل.
ولكن والن التجارب السابقة اكسبتنا العديد 
يف  العمل  علينا  يجب  العملية  الخربات  من 
بني  والتعاون  التكامل  من  مزيدا  يخلق  مسار 
الغايات  تحقيق  إىل  للوصول  املنطقة  دول 

واالهداف املرجوة.
العالقات  توطيد  مسار  يف  اشكال  يوجد  ال 
من  كانت  والصعاب  العراقيل  هذه  الثنائية، 

صنع  النظامني السابقيني.
نحن مل نقم باى مبادرة يف هذا االطار،بعد 
الفرص  إهدار  العظمى عىل  القوى  عملت  ان 
ال  ىشء  املنطقة،وهو  هذه  لشعوب  السانحة 
باى  االطالل  عىل  والبكاء  الحرسة  عىل  يدعو 

حال من االحوال.
الفرص  هذه  استعادة  من  متكنا  حالة  وىف 
والطاقة  الجهد  مضاعفة  من خالل  اخرى  مرة 
والخطط  املهام  تنفيذ  جوانب  وتحسني 
روتو  الرئيس  وغايات  رؤى  فأن  االسرتاتيجية، 
إىل  ارتقت  قد  واملهام  القضايا  من  للعديد 

مستويات متقدمة جدا.
عىل  شاهدا  كانت  املاضية  القليلة  االسابيع 
من  وجود  أظهرت  التى  االمور  من  العديد 
الرئيس  مخططات  إلفشال  الخفاء  يف  يعملون 
التى  االسباب  هى  فام  روتو.  وليام  الكيني 
؟وملاذا  والتوجس  الخوف  هذا  إىل  تدعوهم 

هذه التحركات والهرولة املبالغ فيها ؟.
انهم  هى  التساؤالت  هذه  عىل  االجابة 
يقومون بذلك بهدف وضع العراقيل والصعاب 
يف طريق هذه الربامج واملهام لىك ال ترى النور.
حالة  ويف  الدول،  بني  والتعاون  التكامل 
تقييمهم  يف  يعد  العمىل  التطبيق  تطبيقه 
وأهدافهم  مخططاتهم  يخدم  ال  ىش  بأنه 
تعرقل  آساليب  وجود  من  البد  الهادمة،وعليه 

هذا املسار بأى مثن كان .
هذه  مثل  بحدوث  يقني  عىل  كان 
السيناريوهات باعتبارها ليست بالشئ الجديد.
الشئ األسايس هنا هو وحتى ال نبتعد كثريا 
عن املوضوع ، يجب علينا الرتكيز عىل أهدافنا 
التى نرجو تطبيقها عىل ارض الواقع، ولتعويض 
الفرص املهدورة خالل العقدين املاضيني يجب 
كل  وقبل  أوالً  وأساليبنا  رسعتنا  تعديل  علينا 

شئ.

إىل  التطرق  عند  أرحب  آفاق  هنالك 
جانب  يتناول  الثنائية،إذ  العالقات  مصطلح 
القضايا  من  الطاقة،املاء،الزراعة،وغريها 
مناقشات  بعقد  نقوم  ظللنا  اإلجتامعية... 

عملية.
واإلستثامر”وهو  التجارة  بتطوير  “سنقوم 
كالم عام يحتاج إىل مزيد من اإليضاح لضامن 

تطور التجارة واإلستثامر.
يف  بالتجارة  تتعلق  جوانب  هنالك  هل 
ميكن  التى  السلع  ماهى  ؟.  الثنائية  العالقات 
التى ميكن  السلع  كينيا وماهى  إستريادها من 
أنسب  وماهى  كينيا؟  إىل  إرتريا  من  تصديرها 
البنى التحتية ووسائل النقل  الوسائل لنقلها ؟ 
تتوفر  هل  الجوية،والربية  البحرية،  كان  سواء 
لدينا؟وهل توجد قوانني ومراسيم بيننا يف هذا 
الشان؟ هنالك العديد من االمور واملسائل التى 
الجهات  العديد من  توفرها.  اىل ضامن  تحتاج 
املوضوع  بهذا  املبارشة  الصلة  ذات  الحكومية 

البد لها من تنسيق االدوار واملهام فيام بينها.
توجهات  لديه  تكون  ان  البد  اآللية  هذه 
هنالك  تكون  التكوين،وأن  واضحة،ومعرفة 
جدولة محدودة لفرتة تنفيذها،ال يوجد معيار 
املنشودة  واألهداف  الغايات  لكافة  بعينه 
معينة  نقطة  يف  حرصها  ميكن  ال  بإعتبارها 

عموما.
الشأن،ولكن  هذا  يف  جادة   رغبة  هنالك 
الفعىل  بالتنفيذ  إقرتانها  من  بد  ال  الرغبة 
للمهام،الميكننا ان نسري لوحدنا يف هذا املسار 
يف  مهام  تنفيذ  إستطاعتنا  يف  ليس  الصعب، 
االطار الثناىئ مبفردنا،باعتباره ال يفىض إىل نتائج 

ملموسة.
وعليه،يجب علينا العمل لتنفيذ الربامج التى 
التعاون  إىل  ينظر  باكملها،وأن  املنطقة  تشمل 
الثناىئ فيام بيننا يف إطار هذا التعاون والتكامل 

االقليمي الهام.
االيغاد  منظمة  رؤانا،فإن  العموم،ووفق  ويف 
رؤى  وفق  مهامها  تسيري  إستطاعت  حالة  ويف 
حديثة ومن خالل معالجة العديد من الجوانب 
السلبية من التجربة السابقة،ومبا يضمن تنفيذ 
هيكليته  بتحسني  املستقبيلية  مرشوعاته 
الكينية  الحكومة  ،ستقوم  عمله  وأساليب 
سبيل ضامن  يف  الجسيمة  املسؤوليات  بتحمل 
تفاهم  الواسعة،لخلق  اإلجتامعات  إنعقاد 
شامل ومتكامل لكافة أعضاء هذه املنظمة أوالً، 
والربامج  املهام  تنفيذ  عند  االولويات  وتحديد 

االسرتاتيجية.
عمل  مناخ  هنالك  بان  القول  باستطاعتنا 
من  ملسناه  مبا  األمام  إىل  للتقدم  ودافع  مالئم 
النتائج تعد  تغري لألوضاع نحو االفضل. وهذه 

مبثابة تعويض للطاقات املهدرة .
تطوير  ميكننا  كيف  هو  هنا  األسايس  الىش 
هذه العالقات؟،من خالل تجاوز كافة العراقيل 
والصعاب التى توضع امامه. وماهى الخطوات 
تقوية  من  لنا  الجانب؟،البد  هذا  يف  املطلوبة 
بنا  املنوط  بالدور  القيام  خالل  من  الجاهزية 
تلو  الواحدة  لدولنا  الداخلية  املهام  تنفيذ  يف 

االخرى.
األوضاع السائدة يف الوقت الراهن تدعو إىل 
برامج  لتنفيذ  امل  بارقة  يعطى  ،وهو  التفاؤل 

ملموسة عىل أرض الواقع.
باعتبارها  املخرجات  هذه  وضع  حالة  ويف 
اسس ثابتة وراسخة، واالستفادة من العرب التى 
والعديد   ، السابقة  التجارب  من  بها  خرجنا 
التى مل نقم بتنفيذها فقد  من املهام والربامج 
تنفيذها  بكيفية  متكامل  تصور  لدينا  أضحى 
وذلك من خالل مضاعفة الجهد والطاقات عن 

السابق.
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 اجرت وسائل  االعالم  املحلية 

مساء السبت  لقاء  مع  فخامة  

الرئيس  اسياس  افورقي ، تناول  

الكينية  اإلرترية  العالقة  فيه  
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الرابع  السؤال  إىل  الرئيس،ننتقل  فخامة 
الرشق  دول  أن  بدا  لقد  اليوم،  لهذا  واالخري 
خاص  بشكل  الخليج  ودول  عامة  االوسط 
تتخذ توجها يختلف عام كان سائدا يف السابق 
مع  الدول  هذه  ،فعالقات  الدولية  القضايا  يف 
الدول االسيوية بدات يف التوسع. فإىل اين ميكن 
ان تفىض هذه العالقات؟ وماهى نظرة الدول 
الغربية لهذه العالقات؟ واين وصلت العالقات 
الوقت  يف  وارتريا  الدول  هذه  بني  بدات  التى 

الحاىل؟.
االمور  من  يعد  املوضوع  هذا  يف  الخوض 
التفاصيل  من  العديد  لديه  الن  الصعبة،وذلك 
النظر إليه بتقسيمه إىل  املتشعبة ،البد لك من 
يطلق  مبا  مبارشة  مرتبط  متعددة،فهو  اقسام 
عليه مصطلح نحن ودول الجوار.وما نطلق عليه 
نحن دول الجوار يعد مساحة كبرية من العامل، 

من افريقيا،اسيا،امريكا الالتنية وغريها.
وبالنسبة لنا ما نطلق عليه نحن دول الجوار 
من  واحد  يعد  النيل،فهذا  حوض  دول  يشمل 
القرن  عليه  يطلق  وما  الهامة.  التكوينات 
وهنالك  بذاته،  قائم  آخر   ً جزءا  يعد  االفريقى 

إقليم البحر االحمر كقسم ثالث.
الجزء  يعد  الخليج  دول  عليه  يطلق  وما 
والتقسيامت  االسرتاتيجية  االجزاء  فهذه  الرابع، 
أوجه  من   العديد  لديها  االربعة  الجغرافية 
التشابه فيام بينها. إذ تكمل بعضها البعض، بل 
العالقات فيام بينهم واالقسام االخرى من العامل 
،آسيا،وأوروبا،وتلك  إفريقيا  مع  كعالقتهم    ،
كان  مبا  تجمعهم  وماتزال  كانت  التى  العالقة 
خلقت  وغريها  العظمى  القوى  عليهم  يطلق 
من  العديد  وكذلك  ومتشعبة  معقدة  معادلة 

العراقيل بالدرجة األوىل.
 يف فرتة الحرب الباردة كان هنالك معسكران 

احدهام كان يقوده االتحاد السوفياىت انذاك.
التى  التغيريات  من  العديد  هنالك  وكانت 
حدثت يف الـ 30 عام املاضية، من أجل محاولة 
أفرز  بدوره  وهذا  الواحد،  القطب  نظام  فرض 
العديد من املتغريات واالشكاليات.ولإلجابة عىل 
التى  املتغريات  إىل  النظر  لنا من  ، البد  السؤال 
الـ 30 املاضية ونرتك جانبا  حدثت يف السنوات 
الحرب  فرتة  إبان  سائدة  كانت  التى  االوضاع 
التطورات. التى عقبت هذه  واالحداث  الباردة 
هنالك محاوالت غري ناجعة تقوم بها العديد من 

القوى لخلق نظام أحادى القطب.
وهذا التأثري احادى القطب من جانبى اسميه  
الشعوب  مقدرات  عىل  واالستحواذ  الهيمنة 
الال  والسيطرة  الفوىض   نرش  خالل  من  واالمم 
الفلسفة  تكون  املطاف   نهاية  ويف  متناهية. 

السائدة هي الجشع والهيمنة .
منطقتنا  إىل  تنظر  الغربية  الدول  وكانت 
باعتبارها  بالبرتول  الغنية  الدول  إىل  وخاصة 
منطقة محميات خاصة بها.ولذلك متت السيطرة 
واالستحواذ  الهيمنة  لتقوية  البرتول  منابع  عىل 
وذلك من خالل فرض سياسات اقتصادية مجحفة 
بحق هذه الدول.القوى االقتصادية لهذه الدول 
املحلية  ثرواتها ومقدراتها  يتاىت من  ال  املهيمنة 

وال توجد يف امريكا او اوروبا.
و20   19 الـقرن  بداية  يف  منطقتنا  شهدت 
ويف الفرتة ما بني 1930 إىل 1940 عمليات نهب 
عىل  الغربية  الدول  ِقبل  من  للرثوات  وسلب 
مدى مائة عام كامل.ومع ان الدول االستعامرية 
الشعوب  بحامية  قدومها  بداية  يف  تعهدت 
واالمم ، وبانها الضامن االوحد لالمن واستقرار.
بانها  بينهم  االجامع  يشبه  ما  واستطاعت خلق 
الشعوب  وأهداف  غايات  تحقيق  عىل  القادرة 

واالمم.
 و حاولت تضليل الشعوب بانها اتت إىل هذه 
العديد  هنالك  وكانت   . عنها  للدفاع  املنطقة 
االستعامرية  الدول  التى حاولت  الشعارات  من 
رفعها، وعملت عىل افتعال النزاعات والحروب 
وسلب  نهب  عملية  يف  ماساعدها  الدول  بني 
مسمى  عليه  يطلق  ما   . املنطقة  هذه  ثروات 
عمليات   . تغتفر  ال  جرائم  هى  الغربية  الدول 
من  النقيض  وعىل  مكشوفة،  واحتيال  نصب 
ذلك نحن كانت لدينا العزمية واالرادة القويتني 

ملواجهتها وافشالها.
من  هناك  يكون  أن  قاطع  بشكل  رفضوا 
او  العسكرية  القوة  حيث  من  سواء  يضاهيهم 

اليه،وضامن  وصلوا  الذى  التكنولوجى  التطور 
يقرتب  ال  حتى  العسكري  الجانب  يف  تفوقهم 
االخرين من التطور الذى وصلوا اليه مبا يضمن 

لهم الهيمنة والسيطرة املطلقة.
ال  ظاهرتني  هنالك  كانت  املنطقة  هذه  يف 
خالل  من  العسكرى،  الوجود  تقوية  غري.االول 
العديد من القواعد العسكرية يف الصومال،البحر 
االحمر،بل هنالك العديد من الدول التى قامت 
للقوات  خدماتها  تقدم  عسكرية  قواعد  بانشاء 

االمريكية.
كيف امكن الوصول إىل هذا الوضع؟. هنالك 
العالقات الثنائية وابرام االتفاقات ، التى تتناول 
قضايا الدفاع وضامن االمن  من خالل املصادقة 
الثنائية  عىل العديد من التفاهامت واالتفاقات 
بني الدول .الجيوش سواء كانت قوات بحرية ، 
او جوية وغريها تكون موجودة يف هذه املواقع 

والقواعد العسكرية.
مبنظور  االوضاع  اىل  النظر  حالة  ويف 
ظلت  واالستحواذ  الهيمنة  قوى  جغراىف،فان 
االزمنة  مختلف  وقواعد يف  مواقع  تسيطر عىل 
وصل  بل   ، تخيلها  يصعب  بصورة  والعصور 
بهم االمر باعتبارها امر واقعي ال مفر منه عند 

البعض.
الدول  بهذه  السابقة  الحكم  انظمة  وكانت 
لديها قناعات راسخة بتقبل فرضية االمر الواقع.

والدول  امريكا  عدا  يقولون  كانوا  اذ 
والحفاظ  بحاميتنا  يقوم  من  يوجد  االوروبية،ال 
االسرتاتيجية،وغريها  ورشاكاتنا  مصالحنا   عىل  
من املزاعم ، فاصبحت بعد 30 عام من التجارب 

غري املجدية عربة  ودروساً .
هنالك انواع من الهيمنة واإلستحواذ يصعب 
الوقت  يف  اخر  مسار  إىل  يتجه  فالعامل  رشحها، 
ونتائج  االقليمى  التوازن  إىل  نظرنا  الراهن.واذا 
بالدرجة  املتسارعة  العاملية  لالحداث  املتغريات 

االوىل.
نجد ان هنالك العديد من العوامل التى تؤثر 
فيه ويف الوقت نفسه تتأثر بها . وإذا خضنا يف 
خالل  أنه  نجد  االخرى،  تلو  الواحدة  التفاصيل 
عن  حديث  هنالك  كان  املاضية  عام    30 الـ 
املقدرات.ووضعت  عىل  واالستحواذ  الشمولية 
مسميات  واطلقت  واملقايس  املعايري  من  عدد 
واهية عليها ، وكلها ماهى إال محاولة لىك يعيش 
الال  والرعب  الهواجس  اجواء  ظل  يف  االخرين 

متناهية.
 ويف االساس، إىل ماذا يشري التحدث باستمرار 
عن روسيا ، وماهو دور حلف النيتو يف هذا األمر، 
االوروىب،امريكا؟،وماهو  االتحاد  دور  وماهو 
االتحاد  تفكك  بعد  اوروبا  عىل  املبارش  التاثري 
السوفياىت؟ بالنظر إىل الخارطة الجغرافية للوضع 

الجديد.
مصدر  روسيا  كانت  االوىل  البدايات  يف   
الخطورة االساسية بالنسبة لهم،ولكن مع تطور 
االحداث اخذت روسيا املرتبة الثانية من حيث 
مستوى التهديد والخطورة ،بعد ان خرج الخرباء 
االسرتاتيجيني يف واشنطن بافكار جديدة فحواها 
بان الصني هى صاحبة الريادة من حيث نسبة 

التهديد والخطورة المريكا!.
الجوانب  الصينية يف  للقدرات  التطرق  ميكن 
 ، االخرى  تلو  الواحدة  ومناقشاتها  االقتصادية 
الـ 5 او 10 سنوات  وما ميكن ان يحدث خالل 

املقبلة من القفزات التى ميكن تسجيلها يف النمو 
االقتصادى السنوى،ويف حالة سارت الصني بهذا 
املستوى املتقدم من التطور يف مقدروها القضاء 

عىل الهيمنة واالستحواذ شئيا فشيئاً .
االفكار  بني  وانسجام  تناقم  عدم  فهنالك 
الهيمنة  قوى  تحاول  التى  واالطروحات 
العامل  واالستحواذ تطبيقها وما تشهدها مناطق 
دول  الصعد.  كافة  عىل  متغريات  من  املختلفة 
التى  املسارات  تغيري  يف  بدات  املختلفة  العامل 
كانت تسري عليها يف السابق وضعت يف االعتبار 
هذه املتغريات الجديدة، فالعديد منها بدات يف 

التفكري املسبق لالعوام الـ 30 املقبلة منذ االن.
عملية بيع البرتول اضحت واحدة من املسائل 
التى تحتاج إىل اجراء دراسات عميقة قبل اتخاذ 
هنالك  اوروبا  يف  ،حتى  عدمه  من  البيع  قرار 
دول يف استطاعتها رشاء البرتول واخرى ليس يف 
املتغريات  نتيجة  املنافسة  يف  الدخول  مقدورها 

واالحداث املتالحقة التى يشهدها عاملنا حاليا.
تركيز  هنالك  يكن  مل  املاضية   30 الـ  فخالل 
عىل الصني وقارة اسيا  من حيث محاولة الهيمنة 
بالغاز  املنطقة غنية  أن  بالرغم من  واالستحواذ 
الطبيعى ومخزونات البرتول الهائلة وغريها من 
يف  كليا  تغري  الوضع  ان  الطبيعية،اال  الرثوات 

الوقت الراهن عن السابق.
باعتبارها  الصني  إىل  تنظر  العظمى  القوى 
االسرتاتيجية،  ملصالحها  خطري  تهديداً  تشكل 
عالقاتها  بتعزيز  الصني  قامت  ان  بعد  وذلك   ،
العامل يف  الثنائية واالقتصادية مع مختلف دول 

السنوات القليلة املاضية .
املسار  ايقاف  الغربية  القوى  وتحاول 
القيام  خالل  من  والصني  لروسيا  التصاعدى 
تعطيل  إىل  الهادفة  االسرتاتيجيات  من  بالعديد 
مع  الصني  ابرمتها  التى  والتفاهامت  االتفاقيات 

العديد من الدول االفريقية عىل سبيل املثال.
هنالك محاولة يائسة الستخدام منظمة اوبك 
الصني وغريها  باعتبارها ورقة ضغط عىل  بالس 
مسار  نفس  يف  السري  ترفض  التى  الدول  من 

القوى الغربية.
رشاكة  اتفاقية  وقعت  الدول  من  العديد 
مع  بل  فقط  والصني  روسيا  مع  ليس  وتفاهم 
الدول  من  وغريها  واندونسيا  باكستان   ، الهند 
تطورا  العالقات  ان شهدت هذه  بعد  االسيوية 
يف  والتجارية   االقتصادية  الجوانب  يف  ملحوظاً 

الفرتة املاضية.
يتم  التي  التحتية  البنى  برامج  نوعية  ماهى 
التطور  تحقيق  يف  دورها  وماهو  ؟  تشييدها 
ظل  يف  املنتظر  وماهو  ؟  للدول  االقتصادى 

االوضاع العاملية التى تتغري من حني آلخر ؟.
لكن بفضل الوعى املتنامى للشعوب واالمم 
واالنسب  االفضل  اختيار  الدول  مبقدر  اضحى 
القوى  من  عليها  الواقع  االمر  فرض  دون  لها 

العظمى.
وهنا استذكر موقف طريف حدث بني امللك 
السابقة  االمريكية  الخارجية  ووزيرة  عبدالله 
االمريكية  االدارة  حاولت  اولربات،فقد  مادلني 
باعتبارها  اململكة  يف  لها  قدم  موطئ  ايجاد 
اى  من  السعودية  حامية  عىل  القادرة  الدولة 

تدخل خارجى.
لكن امللك عبدالله رفض الفكرة من اساسها 
كان  بانه  مفادها  لقصة  وذلك من خالل رسده 

ليحرس  بكلب  له  يؤىت  ان  اراد  راعي  هنالك 
االغنام من الذئب، لكن كان يجب ان يتم اعداد 
طعام له . فتبني أن الكلب يقيض عىل رأس واحد 
من األغنام يوميا، يف حني اليتجاوز عدد االغنام 
التى يفرتسها الذئب يف أسبوع عن واحدة ،فإذا 
كان من احرضته لحراستك  من الذئب سيقيض 

عىل مالديك من أغنام فأيهام ستختار.
فاملغزى من هذه القصة هو انه اذا كان من 
عن  اضعاف  بعرشة  ينهبك  لحاميتك  احرضته 
الذين يشكلون مصدر تهديد لك ، فعليك حينها 

ان تعرف خياراتك املتاحة امامك.
مضطرون  منطقتنا  وحكومات  فدول  ولذلك 
تشهده  الذي  التسارع  ومع  خياراتهم.  لتعديل 
املنطقة، من البديهي ان يتغري تفكري الحكومات، 
حدوثه  لكن  التغيري  طور  يف  يوجد  االمر  وهذا 

أمر مؤكد .
ابواق  تطلق  الهيمنة  قوى  ان  حني  ففي   
شعورها  بعد  الفارغة  والوعيد  التهديدات 
الساحة  يف  املتالحقة  املتغريات  من  بالرعب 

العاملية.
يتخذوا  ان  االقليم  هذا  حكومات  عىل  فإن 
اليه   تسري  الذي  التوجه  من  انطالقا  القرار 
معرفة  يف  صعوبة  التوجد  ولذلك   ، مصالحهم 
العالقات  يف  فقط  ،ليس  االمور  تسري  اين  اىل 
مايسمي  إستنتاج  يف  ايضا  ولكن  االقتصادية 
كل   ، معه  التعامل  وكيفية  املشرتك  بالتهديد 
هذه االمور من السهل استنتاج توجهات وتفكري 

الحكومات بشأنها .
والدول  امريكا  بها  تقوم  محاوالت  هنالك 
املتسارعة  املتغريات   عىل  للسيطرة  االوروبية 
يعمل عىل  الناتو  وحلف  العامل،   يشهده  الذي 
محاوالت  عن  فضال  الداخيل،  وضعه  اصالح 
االوروبية  الدول  بني  والتناغم  االنسجام  العادة 
  ، الجديدة  التحالفات  من  العديد  سن  وفق 
بالرياض السعودية وامريكا وغريها من اللقاءات 
التى تعقد بشكل متواصل وذلك يك يكون لهذه 
الدول والشعوب قراراتها وتوجهاتها الخاصة يف 

مختلف القضايا والشؤون العاملية.
هذه  بني  تجمع  التى  العالقة  نوع  ماهو 

الدول وارتريا؟
السائدة  االوضاع  هذه  ظل  يف  عالقاتنا 
الفكر  اوال   ، االساسية  العوامل  من  باثنني  تتاثر 
بالقصرية،حيث  ليست  لفرتة  سائداً  ظل  الذى 
له  كان  وهذا  الواقع  االمر  تقبل  هناك  كان 
من  العديد  من  عليه  جدا  مؤثرا  خارجى  تأثري 

الجوانب.
ىف  املوجود  املتنامى  بالوعى  مقارنته  وعند 
الهياكل  عليه  كانت  الذى  والوضع  املنطقة 
الحكومية ومؤساساتها املختلفة من حيث الفكر 
هذه  نوعية  تحديد  استطاعتها  يف  ليس  السائد 

العالقة وفق معايري معينة.
العديد ممن ينفذون قرارات  بالطبع هنالك 
بهذه  مبارش  بشكل  ويتأثرون  الغربية  القوى 
تكن  مل  مجتمعة  االسباب  ولهذه   ، املؤثرات 
هنالك عالقات ثنائية بني ارتريا وبني العديد من 
الدول، لغياب االرضية املناسبة التى تبنى عليها 
هذه العالقة،ويعود السبب الرئيس يف ذلك ان 
هذه الدول مل تكن متتلك قراراتها عند مناقشة 
االهتامم  ذات  واملواضيع  القضايا  من  العديد 

املشرتك.

العديد من الدول احدثت تغرياً يف توجهاتها 
واملخاوف  الهواجس  وحتى   ، اإلغاثة  قضايا  ىف 
أمنها  ضامن  مسألة  يف  تعرتيها  كانت  التى 
بدأت  ،وبالتاىل  وإستقرارها بدأت تخف حدتها 

يف الخروج من تبعية أمريكا واعوانها الغربيني.
إرتريا  بني  العالقات  اوارص  تتطور  ال  وحتى 
و دول الجوار ظلت قوى الهيمنة تبذل جهودا 
مضنية ووضعت العديد من العراقيل  لتحقيق 
باءت  املحاوالت  تلك  جميع  ان  الغاية،اال  هذه 

بالفشل الذريع.
ويف الوقت الراهن تبذل  تلك الدول مساعى 
الثنائية  العالقات  أوارص  تقوية  سبيل  يف  جادة 
بيننا وبني العديد من دول الجوار باعتباره حجر 
وتشمل  تتطور  أن  نأمل  التى  للعالقات  الزواية 

العديد من دول القارة االسيوية وغريها .
يجب يف باديء االمر تقوية العالقات الثنائية 
يف  للتفكري  اإلنتقال  ثم  ومن  الجوار،  دول  بني 
كافة  نبذ  خالل  من  الجوار  دول  بني  التكامل 
من  باالنابة  القرارات  واتخاذ  التدخالت  انواع 
تهم  التى  والشؤون  القضايا  يف  العظمة  الدول 

هذه املنطقة.
بدات  الذكر  سابقة  االربعة  املناطق  هذه 
أمريكا  التطور شيئا فشيئا مع دول  عالقاتها يف 
وقارة  االوروبية،أمريكا  ،الدول  الالتنينة 
بان  التفاؤل  إىل  يدعو  الذى  الشئ  آسيا،ولكن 
بدات يف  التى كانت سائدة يف منطقتنا  النظرة 

التغري نحو االفضل.
من  كل  يف  تتطور  التى  االوضاع  وكذلك 
ومنطقة  عام  بشكل  السودان  اثيوبيا،الصومال، 
من  الرغم  خاص،فعىل  بشكل  االفريقي   القرن 
ان هنالك من يسعى للصيد يف املاء العكر اال ان 
التغريات  نتاج  هى  والتى  املتسارعة  التطورات 
مقبلة  منطقتنا  بان  يشري  عاملنا  يشهدها  التى 
عىل فرتة مرشقة من تقوية عالقات الدول فيام 

بينها.
عملية تقويم املسار ليس شأن يخصننا نحن 
يف ارتريا وحدنا بل هو شأن يخص جميع دول 
بأن  عريضة  آمال  إستثناء،فهنالك  دون  املنطقة 
والتكامل  التعاون  من  املزيد  منطقتنا  تشهد 
الجيو  وأهدافها  مصالحها  يخدم  مبا  الدول  بني 

سياسية بالدرجة االوىل.
بعض الجهات التى تتواجد بالدول االوروبية 
والتى تتلقى امورها من املؤسسات االستخباراتية 
هذه  استيعاب  تستطع  مل  والتى  بواشنطن 
اليقاف  كلل  دون  تحاول  املتالحقة  التطورات 
هذا التوجه باختالق مختلف الذرائع والعراقيل 

الواهية.
هنالك توجهات ايجابية تشهدها املنطقة من 
قبيل التغري نحو االفضل ليس يف اروقة منظمة 
الدول ذات  العديد من  االيغاد وحدها بل ويف 

النفوذ الكبري بهذه املنطقة.
وتناغم  إنسجام  هنالك  كان  حالة  ففى 
التى  واالسرتاتيجيات  التوجهات  يف  وتقارب 
فان  البعض  بعضها  مع  املنطقة  دول  تضعها 
عالقات الصداقة والرشاكة ستدفع إىل املزيد من 
الجوانب االقتصادية والتجارية لهذه  التطور يف 

املنطقة.
أيضا  منها  تعاين  والذرائع  العراقيل  هذه  إن 
العراق ، سوريا ، لبنان، ليبيا، اليمن. واذا اضيفت 
مبثابة  السودان،فهو  يف  الحالية  االوضاع  اليه 
الدليل القاطع عىل املحن والصعاب التى تعاىن 

منها هذه املنطقة وغريها من املناطق.
السبل  والتباحث اليجاد  التفاكر  علينا  يجب 
واملحن،  االزمات  هذه  كافة  ملعالجة  الكفيلة 
العامة  التوجهات  يف  الدول  بني  تقارب  وايجاد 

للسياسات االقتصادية وغريها.
التوجهات  من  املستقيم  خطنا  عىل  الحفظ 
كافة  اليقاف  االوحد  السبيل  هو  العامة 
ايجاد  خالل  من  وافشالها  الخارجية  التدخالت 
عالقات رشاكة وتعاون بيننا وبني عدد من دول 

الجوار هو مسار لن نبتعد عنه .
عىل  الرئيس  فخامة  نشكرك  متابعينا  باسم 
لدينا  وسيكون  والشامل  العميق  التحليل  هذا 
مقابلة يف الجزئني الثالث والرابع والذى سيتطرق 
مرة  نشكرك  الحني  ذلك  وإىل  املحلية.  للشؤون 

اخرى.
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والحفاظ  تنظيم وصيانة  مسألة  تشكل 
بصورة  وإدارتها  الطبيعية   املوارد  عىل 
الهامة  القضايا  إحدى  مستدامة,  
اإلسرتاتيجية  السياسة  يف  املستهدفة 
للتنمية املستدامة والشاملة يف البالد . ولذا 
تبذل الدولة اإلرترية واملجتمعات املحلية 
السياسات  تلك  إلنزال  جبارة  جهوداً   ,
عىل أرض الواقع وخاصة يف مجال املوارد 
باإلنقراض.  املهددة  أو  النادرة  الطبيعية 
وصيانة  تنمية  مسألة  تحتل  هنا  ومن 
ضمن  متقدماً  موقعاً  الربية  الحيوانات 
العالقة  وذات  املختلفة  الجهات  أولويات 
بتحقيق التوازن البيئي والتنموي املنشود 

يف البالد . 
عموماً البد من اإلشارة اىل أن الحيوانات 
وسليمة  مستقرة  بحياة  تتمتع  الربية 
ونامية متى ما كان األنسان يعيش الحالة 
ذاتها . واإلعتبارات املذكورة أعاله ,  تلقي 
عىل الجيل الحايل مسؤولية أخالقية كبرية 
الربية  الحيوانات  من  اإلستفادة  برضورة 
وحاميتها  وصيانتها  عليها  واملحافظة 
بصورة مستدامة . وهذا يعني حتاًم تلبية 
من  ننال  أن  دون  منها  اآلنية  إحتياجاتنا 
اإلستفادة  يف  املستقبلية  اإلجيال  قدرة 
أي   . إحتياجاتها  تلبية  املوارد يف  تلك  من 
املوارد  تجديد  عىل  تعمل  التي  التنمية 
نظيفة  بيئة  ضمن  الطبيعية  والرثوات 

وصالحة لحياة مستقرة ومذدهرة . 
ومن الجدير بالذكر أنه وَعىَل الرُّْغم ِمْن 
َمْحُدوِديَّة الَحيَواَنات الرَبِيَّة يف إرتريا إالَّ أنَّ 
النَّاِدرَة و  األَْنَواع  ِمْن  ِبًكْوِنَه  َيَتَميَُّز  بعضها 
الَعالَِمي  امُلْسَتَوى  َعىَل  باإلِْنِقرَاض  َدة  امُلَهدَّ
حيث  من  نوعياً  غنية  إرتريا  وتعترب   .

ونظراً  ولكن   . الربية  الحياة  من  مواردها 
واإلقتتال  الحروب  من  الطويلة  للعقود  
التي عاشتها بتعاقب األنظمة اإلستعامرية 
إىل  باإلضافة    , عليها  املختلفة  والغازية 
شهدتها  التي  القاسية  الجفاف  موجات 
البالد , فإن الرثوة الربية من الحيوانات  مل 
تتاح لها الفرصة املؤاتية ألن تلعب دورها 
املناط بها يف دعم قضية التنمية املستدامة 
يف البالد . ولذا تحتل مسألة تنمية وصيانة 
متقدماً  موقعاً  الربية  الحيوانات  وحامية 
ذات  و  املختلفة  الجهات  أولويات  ضمن 
املنشود  البيئي  التوازن  بتحقيق  العالقة 
مساهامتها  مثار  قطف  ثم  ومن  البالد  يف 
اإلقتصادية  املجاالت  يف  اإليجابية 
وحتى  واإلجتامعية  والثقافية  والسياحية 

البيئية يف البالد
من  هائل  لعدد  موطناً  ارتريا  وتعترب 
الحيوانات الربية سواء املستوطنة منها او 
املوسمية كالطيور وكذلك الفهود  الغزالن 
والنمور والقردة والحامر الوحيش والنعامة 
والخنازير وغريها و كلها تلعب دوراً هاماً 
يف التنمية الوطنية الشاملة خاصة يف مجال 
السياحة و الحفاظ عىل التنوع البيولوجي 

و التوازن البيئي املطلوب يف البالد .
حامية  مسألة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تحسناً  شهدت   , البالد  يف  الربية  الحياة 
التحرير  بعد  ما  سنوات  خالل  ملحوظاً 
املعاهدات  عىل  كالتوقيع   , واإلستقالل 
املهددة  األنواع  بحامية  الخاصة  الدولية 
واللوائح  القوانني  إصدار  أو  باإلنقراض 
الخاصة باملحميات كمرسوم تنمية وصيانة 
يهدف  والذي  الربية,  والحياة  الغابات 
ضمن غايات أخرى إىل منع إصطياد أنواع 
تعترب  التي  وهي  الحيوانات  من  معينة 
باتاً. ولكن  نادرة ومهددة باإلنقراض منعاً 
يروي  ال  والذي   _ البطئ  التحسن  هذا 

ظأمنا لتوفري حياة برية متنوعة ومستدامة 
عن  نغفل  يجعلنا  لن  حتاًم   _ البالد  يف 
بثقافة  املجتمعي  الوعي  رفع  مسائل 
تلك  وخاصة  وقضاياها  األنواع  حامية 
وإنزال  واإلنقراض  بالتدهور  منها  املهددة 
أنفسهم  لهم  ُل  ُتَسوِّ مبن  العقوبات  أقىص 
التعدي  يف  الفاحش  وجشعهم  الضعيفة 
إىل  باإلضافة  البالد  يف  الربية  الحياة  عىل 
إتباع كافة السبل املتكاملة والالزمة لخلق 
بيئة مالمئة تنمو وتتكاثر فيها تلك األنواع 

بصورة مستدامة .
ولذا البد من التنويه إىل أنه وعىل الرغم 
من محدودية املتوفر من الحيوانات الربية 
يف البالد, إال أن ما هو موجود منها يعترب من 
األنواع الهامة والنادرة واملهددة باإلنقراض 
عىل مستوى العامل , كام ال ميكننا التقليل 
يف  املتنوعة  الربية  الحياة  مساهمة  من 
والبيئية  والسياحية  اإلقتصادية  املجاالت 
واإلجتامعية والثقافية والرتاثية لألمة, مام 
الوطنية والعاملية  يضاعف من مسؤوليتنا 
عاتق  عىل  أخالقية  مسؤولية  يضع  كام   ,
بصورة  للعمل  الحايل  الجيل  من  الجميع 
مشرتكة لحامية هذا املورد الطبيعي الهام 
وصيانته وضامن إستدامته خدمة لألجيال 

الحالية واملقبلة. 
يفوتنا  ال  أيضاً  العاملي  املستوى  وعىل 
تؤديه  الذي  الهام  الدور  اىل  ننوه  أن 
الحيوانات الربية التي تعيش عىل كوكبنا, 
وال  مجتمعاتنا.  واستدامة  ثقافاتنا  يف 
يف  الكبرية  القطط  إىل  نشري  أن  من  بأس 
الحرص,  ال  املثال  سبيل  عىل  وذلك  العامل 
التي  البديعة,  املفرتسة  الحيوانات  تلك 
إىل  أفريقيا  من  متتد  مناطق  يف  تعيش 
مثل  أنواعا  وتشمل  واألمريكتني,  آسيا 
ومنور  واألسود  الرقطاء,  والنمور  الفهود, 
الثلوج وغري ذلك من أنواع النمور. حيث 

تحظى هذه املخلوقات الساحرة باإلجالل 
يف مختلف أصقاع العامل, ملا تنعم به من 
رشاقة وقوة. غري أنها قد أصبحت معرضة 
حيث  االنقراض,  لخطر  متزايد  بشكل 
فقدت تلك الحيوانات 96 % من تعدادها 
عىل مر العصور, والوضع متشابه بالنسبة 
جميعاً  فهي   , الكبرية  القطط  لجميع 
ألخطار  ومعرضة  موائلها  بفقدان  مهددة 
واالتجار  املرشوع  غري  والصيد  املناخ  تغري 
غري املرشوع, والرصاع بني اإلنسان والحياة 
الربية. ومن الجدير بالذكر ان قيمة االتجار 
غري املرشوع باألحياء الربية يقدر انها تفوق 
ال 20 بليون دوالر سنوياً , وبالتايل تعترب “ 
أحد أكرب األنشطة التجارية غري املرشوعة 
يف العامل”. ويؤدي االتجار غري املرشوع إىل 
تآكل التنوع البيولوجي كام أنه يهدد بقاء 
األفيال ووحيد القرن والنمور والعديد من 
األنواع األخرى , فضاًل عن إضعاف االقتصاد 
واملجتمعات املحلية واألمن.  وملا كنا نحن 
الحيوانات,  أعداد هذه  تراجع  السبب يف 
فإن بوسعنا أيضا أن نكون مصدر خالصها 

واستعادتها وتنميتها 
عىل  التأكيد  و  الرتكيز  من  البد  وهنا 
حامية  جهود  يف  املحلية  املجتمعات  دور 
ومن   . أهميتها  ومدى  الربية  الحيوانات 
أنه البد من مشاركة تلك املجتمعات مع 
أصحاب  و  الصلة  ذات  الرسمية  الجهات 
املصلحة يف إنشاء وإدارة املناطق املحمية 
بفعالية يف  املثال وأن يشاركوا  عىل سبيل 
املرجو   الربامج  و  الخطط  وضع  مراحل 
أفضل  تحقيق  نضمن  وحتى   . تنفيذها 
أن  البد  املجتمعية  املشاركة  من  النتائج 
مكثفة  بجهود  املعنية  الجهات  تقوم 
وضع  تحسني  تجاه  الوعي  مستوى  لرفع 
أنشطة  عن  والتوقف  الربية  الحيوانات 
موائلها  تدمري  وعدم  لها  الجائر  الصيد 

التي تؤدي  الوسائل  الطبيعية وغريها من 
للحيوانات  املستدامة  التنمية  تفعيل  إىل 

الربية .
أن  موضوعنا  بداية  يف  ذكراً  وكام 
ما  عانت   , ارتريا  يف  الربية  الحيوانات 
عاناه اإلنسان وكل مناحي الحياة األخرى 
والغزوات  اإلستعامرية  الحقبات  خالل   ,
املتعاقبة من قتل وترشيد وتهجري وتجويع 
وعدم رعاية , مام أودى بالعديد منها إىل 
باإلنقراض  مهددة  أصبحت  أو  اإلنقراض 
لقلة  أو  أخرى  لدول  لهجرتها  والفناء 
املالمئة  البيئة  توفر  عدم  أو  منها  املتبقي 
لتنميتها وتكاثرها . وال بأس عزيزي القارئ 
بذكر  اليوم  صفحة  نختم  أن  من  الكريم 
يركز  التي  الحيوانات  أهم  من  البعض 
الحياة  مبجال  واملهتمني  الخرباء  عليها 
الربية كالفيل اإلفريقي والذي عىل الرغم 
الدول  من  العديد  يف  نوعيته  تواجد  من 
اإلفريقية األخرى , إال أن عددها يف ارتريا 
محدود جداً وتعترب ضمن األنواع املهددة 
دورة  أن  خاصة  ارتريا,  يف  باإلنقراض 
تكاثرها طويلة نسبيا ) كل أربع سنوات( 
بني  و  بينها  املتوترة  العالقة  إىل  باإلضافة 
سواء  محاصيلهم  تدمر  كونها   , املزارعني 
بأكلها أو دوسها , وهي تتواجد يف مناطق 
وأنتوري.  وأوقارو  كهيكوته  بركة  قاش 
إيكوس   ( اإلفريقي  الربي  الحامر  وكذلك 
أفريكانوس ( , ونوعاً ما يعترب وضع هذه 
الحيوان الربي أفضل يف ارتريا , حيث تم 
املحاذية  املناطق  يف  وجوده  من  التأكد 
للبحر األحمر خاصة يف قلعلو وطيعو . أما 
الوعل النويب وهو أيضاً من األنواع املهددة 
باإلنقراض , وقد تم التأكد من وجوده يف 
مناطق الساحل الشاميل الغريب وخاصة يف 
كركبت عىل سبيل املثال ال الحرص . وكذلك 

النعام الربي يف مناطق فرو وغريها.

مواردها  حيث  من  غنية  إرتريا  تعترب 

من الحياة الربية كام َتَتَميَُّز بعضها ِبًكْوِنَها 

باإلِْنِقرَاض  َدة  امُلَهدَّ و  النَّاِدرَة  األَْنَواع  ِمْن 

نظراً  و  لكن  و   . الَعالَِمي   امُلْسَتَوى  َعىَل 

واإلقتتال  الحروب  من  الطويلة  للعقود  

اإلستعامرية  النظم  بتعاقب  عاشتها  التي 

إىل  باإلضافة    , عليها  املختلفة  والغاشية 

شهدتها  التي  القاسية  الجفاف  موجات 

البالد , فإن الرثوة الربية من الحيوانات  مل 

تتاح لها الفرصة املؤاتية ألن تلعب دورها 

املناط بها يف دعم قضية التنمية املستدامة 

الجهود  العديد من  تبذل  . ولذا  البالد  يف 

الحفاظ  و  صيانتها  و  لحاميتها  املقدرة 

لقطف  وذلك   مستدامة  بصورة  عليها 

املجاالت  يف  اإليجابية  مساهامتها  مثار 

و  الثقافية  و  السياحية  و  اإلقتصادية 

.فام  البالد  يف  البيئية  حتى  و  اإلجتامعية 

هي طبيعة الخطط والربامج التي وضعتها 

البالد يف هذا املجال ؟ وما هي التحديات 

ما  وكذلك  ؟  القطاع  هذا  تواجه  التي 

هذه  مبعالجة  الكفيلة  السبل  أفضل  هي 

التحديات ونفض الغبار عن الفرص املتاحة 

التنمية  دوره يف  القطاع   يلعب هذا  ألن 

املستدامة للبالد ؟ وغري ذلك من املسائل 

ذات العالقة سندور حولها يف صفحة اليوم 

إنشاءالله . 

احليوانات الربية يف ارتريا ثروة ال مناص من قطفها



بالنجاحات  زاخرة  جولة  عقب 

والتتويجات العامرة لنجوم منتخبنا الوطني 

ملؤبرهان  هينوك  االرتري  الدراج  تنازل   ..

العام  الرتتيب  األصفر وصدارة  القميص  عن 

الهوائية  للدراجات  الدويل  رواندا  لطواف 

لعام 2023م.

النسخة  من  الرابعة  املرحلة 

رواندا  لطواف  عرش  الخامسة 

 ، الهوائية  للدراجات  الدويل 

أحداث  عىل  شاهدة  كانت 

وتقلبات غري متوقعة ، أبرزها 

الفرنيس  الدراج  تتويج 

فريق  عضو  بونيت  توماس 

املرحلة  بلقب  إنرجي  توتال 

 138.5 ملسافة  إمتدت  التي 

كيلومرت.

الذي  الفرنيس  الدراج  وقطع 

متكن من اإلنسالل عن املجموعة 

الكبرية يف الكيلومرت األخري من السباق 

 3 السباق يف ظرف زمني قدره  ،مسافة 

ساعات و19 دقيقة و23 ثانية ، مبعدل رسعة 

وسطي إستقر عند 41.6 كيلومرت يف الساعة 

الواحدة.

للدراج  السباق  يف  الثاين  املركز  وذهب 

الربيطاين مارك ستيوارت بفارق 5 ثواين عن 

فريترش  ماتيو  الفرنيس  حل  ،بينام  املتصدر 

باملركز الثالث.

وكان املركز الخامس يف هذه املرحلة من 

ملؤبرهان  هينوك  االرتري  الدراج  نصيب 

تأخر  الذي 

عن الفائز باملرحلة بفارق 30 ثانية.

 30 بفارق  باملرحلة  الفائز  عن  وبتأخره 

املركز  اىل  ملؤبرهان  هينوك  تراجع   ، ثانية 

الثاين يف صدارة الرتتيب العام.

وكان هينوك ملؤبرهان قد خطف األنظار 

لقب  بإحرازه   ، الدويل  رواندا  طواف  يف 

التي  الثالثة  املرحلة 

 199.5 ملسافة  إمتدت 

كيلومرت يف ظرف زمني 

ساعات   5 قدره 

و13 دقيقة 

 3 7 و

مبعدل   ، ثانية 

رسعة وسطي إستقر 

كيلومرت يف   38.1 عند 

الساعة الواحدة.

وإعتىل هينوك ملؤبرهان 

بارديني  فريق  مع  املحرتف 

وتسلم   ، العام  الرتتيب  صدارة  االيطايل 

القميص الرشيف األصفر ، مشرياً يف ترصيحات 

صجفية ادىل بها بعد السباق لوكاالت األنباء 

العاملية عن أمنياته بالتتويج بلقب الطواف 

إىل  األنظار  تحويل  ثم  ومن   ، الرواندي 

السباقات العاملية.

امس  أقيمت  التي  الرابعة  املرحلة  ويف 

األربعاء ، حجز الدراج االرتري داويت مياين 

املركز الحادي عرش ، تبعه متكل إيوب باملركز 

الحادي والعرشين وودانئيل تخيل هيامنوت 

باملركز الخامس والثالثني ،  وأخليلو أرفايني 

باملركز السابع والثالثني ، وعوت أمان باملركز 

الثاين واألربعني ، وناهوم زرايئ باملركز الثامن 

املركز  عندماريام  هقر  ونال    ، واألربعني 

الحادي والستني ، وحل يوائيل هبتأب باملركز 

الثاين والسبعني.

بطل  نزل   ، الرابعة  املرحلة  نتيجة  بعيد 

افريقيا يف سباق الطريق لعامني متتالني إىل 

املركز الثاين وعىل بعد 20 ثانية عن املتصدر 

للرتتيب العام.

مياين  داويت  ويحتل 

ومتكل  الثامن  املركز 

إيوب املركز التاسع.

منتخبنا  نجم  وارتقى 

الوطني عوت أمان مركزاً 

باملركز  وبات  واحداً 

الحادي والثالثني وأخليلو 

الرابع  باملركز  أرفايني 

ودانئيل   ، واألربعني 

باملركز  هيامنوت  تتخيل 

السابع والخمسني .

املرحلة  هذه  عقب 

منتخبنا  دراج  أضاف   ،

أرفايني  أخليلو  الوطني 

الذي كان عضو املجموعة اإلنفرادية عدد من 

النقاط يف رصيده لهذه املرحلة ، وبات يحتل 

املركز الثاين برصيد )30 نقطة( يف ترتيب أسد 

العقبة ، بفارق 6 نقاط عن املتصدر للرتتيب 

بريتزن  أوليفر  مارك  أفريقي  الجنوب  العام 

الذي ميتلك 36 نقطة.

ويف ترتيب الفرق ، يحتل منتخبنا الوطني 

املركز الرابع عرش.

الطواف  منافسات  تستكمل  وسوف  هذا 

املرحلة  بإقامة  الخميس  اليوم  الرواندي 

الخامسة التي ستقام ملسافة 195.5 كيلومرت 

وتربط بني روسيزي وروبافو .

اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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الدراج االرتري هينوك ملؤبرهان يتوج بلقب املرحلة ويرتدي القميص األصفر
مع إنقضاء النصف األول لطواف رواندا الدويل للدراجات الهوائية

“رميونتادا” قاسية لريال مدريد يف معقل ليفربول ونابولي يتجه حنو إجناز تارخيي
اقرتبا من ربع نهايئ دوري األبطال..

أمام مضيفه ووصيفه ليفربول اإلنكليزي، قاد 
كريم  والفرنيس  جونيور  فينيسيوس  الربازييل 
بنزمية “رميونتادا” فريقهام ريال مدريد اإلسباين 
 ،5-2 فوز  إىل  بهدفني  تأخره  وقلبا  اللقب  حامل 
فيام خطا نابويل اإليطايل خطوة كبرية نحو إنجاز 
تاريخي بفوزه عىل مضيفه أينرتاخت فرانكفورت 
األملاين -2صفر يف ذهاب مثن نهايئ دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
بهديف  ليفربول  تقدم  “أنفليد”،  عىل 
األوروغوياين داروين نونييس )4( واملرصي محمد 
عليها  تناوب  بخامسية  ريال  لريد   ،)14( صالح 
ميليتاو  إيدر  ومواطنه  و36(   21( فينيسيوس 
إىل  الفوز  أهدى  الذي  و67(   55( وبنزمية   )47(
أسطورة النادي الراحل أمانسيو أمارو الذي تويف 

عن 83 عاما.
وقال لقناة “موفيستار” اإلسبانية “إنها أمسية 
هذا  أهدي  أن  أريد  لنا،  بالنسبة  جداً  مهمة 
الفوز إىل رئيسنا الفخري أمانسيو”، مضيفا “هذا 
االنتصار له، مع الشخصية واألهداف. نريد الفوز 

بدوري األبطال”.
   وتابع “لقد كانت مباراة جميلة للجميع ألننا 
بدأنا بشكل يسء بعض اليشء. نعرف أن ليفربول 
مع جامهريه تعرض لضغط كبري، لكن بعد 15، 

20 دقيقة شاهدنا ريال مدريد”.
   ويذكر أن مباراة اإلياب تقام يف “سانتياغو 

برنابيو” يف 15 مارس املقبل.

أمام  الثأر من خسارته  ليفربول يف     وفشل 
النادي املليك بهدف فينيسيوس جونيور يف نهايئ 

املسابقة القارية األم يف باريس يف مايو املايض.
هدف  ليفربول  سجل  صاعقة،  بداية  يف     
السبق بعد متريرة عرضية من صالح عىل الجهة 
اليمنى تابعها نونييس الذي كرس مصيدة التسلل، 
البلجييك  اليمنى يف شباك الحارس  بكعب قدمه 

تيبو كورتوا )4(.
   صالح يتفوق عىل جريارد ويعادل دروغبا

   ومل ينتظر ليفربول أكرث من 10 دقائق لهز 
فادح من  بعد خطأ  الثانية  للمرة  شباك مضيفه 
داين  من  وصلته  كرة  إبعاد  حاول  الذي  كورتوا 
يجد  مل  الذي  أمام صالح  تعرث  أنه  إال  كارفاخال، 
صعوبة يف إيداعها املرمى )14(، يف ثامن أهدافه 

هذا املوسم يف املسابقة.
مسجل  أفضل  الـ42،  بهدفه  صالح  وبات     
الوسط  العب  متجاوزا  ليفربول  بقميص  قاريا 
العاجي  مع  تساوى  كام   ،)41( جريارد  ستيفن 
ديدييه دروغبا كأفضل مسجل أفريقي يف دوري 

األبطال مع 44 هدفا لكل منهام.
   وقلص فينيسيوس النتيجة بعد تبادل للكرة 
مع بنزمية عىل الجهة اليرسى ليسدد من داخل 
منطقة الجزاء أرضية زاحفة مبواجهة 3 مدافعني 

.)21(
   ورد الحارس الربازييل أليسون بيكر التحية 
فادحاً  خطأ  بدوره  ارتكب  بعدما  كورتوا  لنظريه 

عندما حاول تشتيت كرة أعادها إليه جو غوميز، 
لتهز  املتابع  بفينيسيوس  اصطدمت  أنها  إال 

الشباك )36(.
   ويف بداية الشوط الثاين، تقدم ريال للمرة 
األوىل برأسية ميليتاو بعد ركلة حرة من الكروايت 
بنزمية  يضيف  أن  قبل   ،)47( مودريتش  لوكا 
الرابع بعد تسديدة اصطدمت بغوميز وخدعت 
الحارس )55( ثم الخامس بعدما تالعب بالدفاع 

وسدد يف الشباك )67(.
أهداف   5 يسجل  فريق  ثاين  ريال  وبات     
تاريخ  يف  واحدة  مباراة  يف  ليفربول  مرمى  يف 
أمسرتدام  أياكس  بعد  األوروبية،  املسابقات 
األندية  الكأس  يف   1966 ديسمرب  يف  الهولندي 
“أوبتا”  حسب   ،)5-1( البطلة  االوروبية 

لإلحصاءات. 
   نابويل عىل مشارف اإلنجاز 

إنجاز  نابويل عىل مشارف  أملانيا، بات     ويف 

النهايئ  ربع  إىل  التأهل 
معقل  يف  بفوزه  مرة  ألول 
فرانكفورت  أينرتاخت 

-2صفر.
كان  وكالعادة،     
النيجريي فيكتور أوسيمهن 
خفيتشا  والجورجي 
“كفارا”  كفاراتسخيليا 
بعدما  نابويل،  فوز  مفتاح 
الثاين  ومرر   )40( التقدم  هدف  األول  سجل 
دي  لجوفاين  رائعة  بطريقة  التعزيز  هدف  كرة 
األرض  صاحب  أكمله  لقاء  يف   ،)65( لورنتسو 
بعرشة العبني منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه 

الفرنيس راندال كولو موانيه )58(.
   وبهذا الفوز املريح عىل أرض الفريق األملاين 
األوىل  للمرة  األم  القارية  املسابقة  يخوض  الذي 
نتيجة تتويجه بطال لـ”يوروبا ليغ”، قطع متصدر 
ركلة جزاء يف  أيضا  أضاع  الذي  اإليطايل  الدوري 
الشوط األول عرب “كفارا”، أكرث من نصف الطريق 

نحو تخطي مثن النهايئ ألول مرة يف تاريخه.
   ويعود فريق املدرب لوتشانو سباليتي إىل 
ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” يف 15 مارس من 
أجل حسم بطاقته إىل ربع النهايئ يف موسم قاري 
صدارة  يف  خرج  الذي  الجنويب  للنادي  استثنايئ 
ليفربول  عىل  كاسحة  بانتصارات  مجموعته 
اإلنكليزي )1-4( وأياكس الهولندي )1-4 و6-1( 

ورينجرز اإلسكتلندي )-3صفر و-3صفر(.
دخل  األرض،  أصحاب  لصالح  بداية  وبعد     
نابويل يف األجواء وهدد مرمى كيفن تراب يف أكرث 
من مناسبة حتى حصل عىل فرصة ذهبية للتقدم 
يف الدقيقة 36 من ركلة جزاء انتزعها أوسيمهن 
من الربتغايل أريليو بوتا، لكن تراب تألق يف وجه 
“كفارا” وحرم الجورجي من هدفه الثاين عرش يف 

جميع املسابقات هذا املوسم.
   لكن نابويل عوض هذه الفرصة رسيعا عرب 
إثر  لوسانو  من  الكرة  وصلته  الذي  أوسيمهن 
هجمة مرتدة رسيعة )40(، رافعا رصيده إىل 20 
هدفا يف 24 مباراة خاضها هذا املوسم الذي غاب 

فيه لفرتة بسبب اإلصابة.
األملاين  املضيف  بدا  الثاين،  الشوط  ويف     
مرمى  وتهديد  اللقاء  إىل  العودة  عن  عاجزا 
أليكس مرييت، تاركا املجال أمام نابويل لتهديده 
بالتسجيل يف مناسبات عدة لكن تراب حرم فريق 

سباليتي من تعزيز تقدمه.
   وتعقدت مهمة أينرتاخت فرانكفورت أكرث 
موانيه  كولو  راندال  الفرنيس  بطرد هدافه  فأكرث 
بسبب تدخل قاس عىل الكامريوين أندري زامبو 
أنغيسا )58(، ما مهد الطريق أمام نابويل إلضافة 
لـ”كفارا”  رائع  فردي  مجهود  بعد  الثاين  الهدف 
أطلق  الذي  لورنستو  دي  إىل  بالكعب  ومتريرة 
الزاوية  إىل  املنطقة  مشارف  من  أرضية  الكرة 

اليمنى )65(.
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حكمة اليوم
البعض تعيش معه عمر ال تذكر منه حلظه 

والبعض تعيش معه حلظة تذكرها طول العمر 
الن الذي حيتل القلب هي املواقف وليس الزمان

متساح يهاجم “درون”.. وتدخل املصور لينقذ الطائرة

تداول رواد مواقع التواصل االجتامعي 

فيديو لهجوم متساح عىل طائرة “درون” 

متكنت من اإلفالت من فكيه.

يحاول  الفيديو  مصور  كان  وبينام 

باستخدام  قرب،  عن  التمساح  تصوير 

عىل  الحيوان  انقض  “درون”،  طائرة 

الكامريا محاوال تحطيمها بفكيه.

بها  قام  التي  الرشيقة  القفزة  ورغم 

من  متكنت  “الدرون”،  أن  إال  التمساح، 

الهروب يف اللحظة األخرية.

“إنديا  صحيفة  ذكرت  وحسبام 

موقع  يف  صّور  املقطع  فإن  إكسربيس”، 

باألمازون.

الكائنات  أقدم  من  التامسيح  وتعد 

من  وهي  األرض،  سطح  عىل  املوجودة 

ويقّدر  البارد”،  الدم  “ذوات  الزواحف 

علامء وجود 23 نوعا منها حول العامل.

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 الثالث والعرشين من فرباير عام 1883م:- والية أالباما األمريكية تسن 

أول قانون ملنع االحتكار.

- يف الثالث والعرشين من فرباير عام 1893م:- رودولف ديزل يحصل عىل 

براءة اخرتاع محركات الديزل.

تستأجر  املتحدة  الواليات  عام 1903م:-  فرباير  والعرشين من  الثالث  - يف 

خليج جوانتانامو من كوبا إىل األبد.

- يف الثالث والعرشين من فرباير عام 1904م:- الواليات املتحدة تحصل عىل 

حقوق التحكم مبضيق بنام مقابل 10 ماليني دوالر.

يؤسس  موسوليني  بينيتو  1919م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الثالث  يف   -

الحزب الفايش يف إيطاليا.

- يف الثالث والعرشين من فرباير عام 1934م:- امللك ليوبولد الثالث يتوىل 

عرش بلجيكا.

- يف الثالث والعرشين من فرباير عام 1941م:- ألول مرة يتم عزل وإنتاج 

البلوتونيوم.

- يف الثالث والعرشين من فرباير عام 2014م:- رئيس وزراء إستونيا أندروس 

تكون  أن  عىل  منصبه  توليه  من  سنوات  تسع  بعد  استقالته  يقدم  أنسيب 

االستقالة يف 4 مارس من نفس العام. يذكر أن أنسيب هو أقدم رئيس وزراء 

يف أوروبا.

إشارا بيضاء قد تضاف اىل إشاراة املرور
الجهود  ضمن 

كل  يف  الحثيثة 

لضامن  الدول 

القيادة  عمليات 

ممكن  قدر  بأكرب 

من معايري السالمة، 

إلشارات  يضاف  قد 

مستقبال  املرور 

بجانب  جديد  لون 

واألحمر  األخرض 

والربتقايل.

األبيض  اللون 

ذاتية  للمركبات  سيخصص  الجديد 

تجاوز  عىل  يساعدها  مبا  القيادة 

لتقنية  وفقا  املزدحمة  التقاطعات 

جديدة.

يف  الباحثني  بحسب  االقرتاح  ويهدف 

جامعة والية كارولينا الشاملية، إىل تقليل 

واالستهالك  املروري  االزدحام  مستويات 

الكيل للوقود يف املستقبل.

ولن تحتاج السيارات والشاحنات التي 

إشارة  عىل  نظرة  إلقاء  إىل  نفسها  تقود 

معها  ستتواصل  ألنها  البيضاء،  املرور 

السلكيا.

املركبات  تلك  استجابة  وستكون 

إشارة  مبثابة  األبيض  للون  السلكيا 

لسائقي املركبات من البرش يك يتبعوها.

آلريت”،  “ساينس  مجلة  وبحسب 

حاجبايئ:  عيل  املدين  املهندس  يقول 

“ستظل األضواء الحمراء تعني التوقف، 

وستظل األضواء الخرضاء تعني االنطالق، 

السائقني  البيضاء ستطلب من  واألضواء 

أن يتبعوا السيارة التي أمامهم ببساطة”.

وسيجري إبالغ أي سائق برشي باتباع 

أمامه  التي  القيادة  السيارة ذاتية  قيادة 

عرب الضوء األبيض، ويتوقف إذا توقفت، 

تابع إذا استمرت.

أن  ومبجرد 

عدد  ينخفض 

ذاتية  املركبات 

تقاطع  عند  القيادة 

حد  دون  ما  إىل  ما 

إشارات  فإن  معني، 

إىل  ستعود  املرور 

الطبيعي  الخيار 

والربتقايل  األحمر 

واألخرض.

حاجبايئ  ويقول 

دمج  املهم  من  إنه 

التقاطعات  عند  األبيض  الضوء  مفهوم 

ألنه يخرب السائقني البرشيني مبا يحدث، 

حتى يعرفوا ما يفرتض أن يفعلوه عندما 

يقرتبون من التقاطع”.

الباحثون  الحظ  التجارب،  وخالل 

ذاتية  املركبات  يزيد عدد  أن  أنه مبجرد 

باملئة،   30 عىل  ما  تقاطع  يف  القيادة 

وتصبح التحسينات املرورية أكرث أهمية.

طرق  تقاطع  كل  تطوير  ويستغرق 

وقًتا ومااًل بالطبع، لكن يعتقد الباحثون 

البيضاء  املرحلة  فكرة  بعض جوانب  أن 

ميكن تنفيذها بسهولة نسبيا.

احلظ يبتسم لنادلة.. والنتيجة آالف الدوالرات
مبدينة  تعمل يف مطعم  نادلة  حصلت 

بقيمة  إكرامية  عىل  األسرتالية،  ملبورن 

10000 دوالر من قبل مجموعة من رواد 

املطعم، بعدما تناولوا وجبة طعام.

لورين،  الجامعية  الطالبة  وقالت 

طاولة  بزبائن  االعتناء  عىل  أرشفت  التي 

تفاجأت  إنها  فيه،  تعمل  الذي  باملطعم 

باإلكرامية الكبرية التي قدمت لها.

“هريالد صن”  نقلت صحيفة  وحسبام 

اإلكرامية  لها  قدم  زبونا  فإن  لورين،  عن 

برشط أن تأخذ نسبة 70 باملئة منها، أي 

7000 دوالر، وتتقاسم الباقي مع زمالئها 

يف املطعم.

وأضافت لورين: “جعلت الزبون يقول 

البداية  يف  فكرت  ألين  عال  بصوت  الرقم 

قرأت  أو  خاطئ،  نحو  عىل  سمعته  بأين 

صفرا إضافيا”.

املطعم،  يف  العاملون  ذكر  وحسبام 

تأثرها  لشدة  تبيك  لورين  شاهدوا  فإنهم 

من قيمة اإلكرامية، التي قالوا إن مقدمها 

العمالت  يعمل مبجال  أعامل شاب  رجل 

املشفرة.

عىل  حصلت  التي  لورين  وقلصت 

املطعم،  يف  عملها  ساعات  من  اإلكرامية 

يك تتمكن من قضاء املزيد من الوقت يف 

دراستها الجامعية.

أقوال عن الزمان
أنها تتقدم يف وسائل قدرتها،  أزمة اإلنسانية اآلن، و يف كل زمان هي  * إن 

أرسع مام تتقدم يف وسائل حكمتها

* كلنا نحرتق ، أنت يف ثباتك وأنا يف طوايف ، لكن إن مالت الروح عام رماه بها 

الزمان فقل علينا السالم 

* أضعنا العمر شوقا.. و انتظارا وتحملني األماين حيث كنا فأسأل عن زمان 

ضاع منا

الكالم وال يصح  الزمان و املكان و ساقط ىف حساب  العدم معدوم ىف  * ان 

القول بأنه كان

* نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغري ذنب 

ولو نطق الزمان لنا هجانا

* ال تحسبوا أىن اخاف الزمان أو ارهب املوت اذا املوت حان املوت حق. لست 

اخىش الردى وامنا اخىش فوات اآلوان

* إذا ما تأملت الزمان ورصفه تيقنت أن املوت رضب من القتِل

* و حاالت الزمان عليك شتى وحالك واحد يف كل حال

* قد يعيش اإلنسان يف بلد منذ الخروج من الرحم وحتى الولوج يف اللحد ، 

ولكنه يبقى عابرًا يف زمان عابر

* من ميتلك خريطة لوقائع الزمان اآليت يعرف كيف يتفادي فخاخ العمر
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