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بناء فصول دراسية إضافية يف كازين

االبتدائية  للمدرسة  اضافية  مثانية فصول  بناء  اعامل  مديرية رسجقا  كازين يف  تجري يف 

بتكلفة اكرث من مثانية مليون نقفة بتعاون ثالثة قرى يف الضاحية.

الخالف  كازين  قرى  حل  ان  قربمسقل  كفلامريام  السيد/  رسجقا  مديرية  مدير  واوضح 

الذي استمر بينها الكرث من 100 عام يف االرايض السنة املاضية ، وتعاونها حاليا لبناء الفصول 

االضافية ، يعكس القيم السمحة للمجتمع االرتري. 

وذكر مدراء القرى الثالثة ان طالبهم يسريون مسافة مثاين كيلومرتات للحصول عىل التعليم 

املتوسط ، وستبعث عملية بناء الفصول الدراسية االرتياح لحلها هذه املشكلة.

 واشاد مدير مدرسة كازين االستاذ/ تسفازقي عقباتنسايئ مببادرة السكان، معرباً عن ثقته 

لحل اشكالية توجه الطالب اىل رسجقا وامبادرهو .

مّول يقرض 24 مليون نقفة يف اقليم مشال البحر األمحر

الصغرة  والقروض  االدخال  برنامج  اعلن 

، يف  االحمر  البحر  اقليم شامل  (  يف  مّول   (

التقييم الذي اجراه يف السادس عرش من فرباير 

نقفة.  مليون   24 من  باكرث  قروض  تقديم   ،

السيد/  االقليم  يف  الربنامج  مسؤول  واوضح 

تقديم  يف  يكمن  الهدف  ان  ابراهيم  عبده 

البعيدة  االماكن  للمواطنني يف  القروض  فرص 

لتحسني حياتهم املعيشية. وذكر اعادة تنشيط 

وفيش  اميهميمي  منطقتي  يف  الريفية  البنوك 

مرارا وفتح بنك ريفي يف دهلك العام املايض. 

وقال مدير برنامج االدخار والقروض املصغرة 

الربنامج  ان  اسمروم  تافال  السيد/  باالنابة 

املواطنني.  حياة  لتحسني  كبري  بدور  يسهم 

واشاد االجتامع بالفرص التي فتحها مَول .

واملالية  االدارة  لقسم  العام  املدير  واوضح 

يف االقليم السيد/ اميني كتام يف ختام االجتامع 

ان اهمية مّول تزداد مع الوقت، مؤكدا عىل 

تعاون ادارة االقليم مع الربنامج.

تقديم جائزة عندماسو للطالب املتفوقني يف اإلقليم اجلنوبي

قدم االتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع 

من  الكرث  عندماسو  جائزة  الجنويب  االقليم 

يف  العالية  النقاط  حققو  وطالبة  طالب   500

امتحانات الشهادة املتوسطة.

 واوضح مسؤول االتحاد يف االقليم السيد/ 

قرماي قربو يف املناسب التي جرت يف مندفرا يف 

الثاين والعرشين من فرباير الجاري،ان الجائزة 

عدد  ،وارتفع  الثامنة  للمرة  السنة  تقدم هذه 

عليها من  115 عام 2014  الحاصلني  الطالب 

اىل 552 هذه السنة.

مدينة  يف  املتوسطة  إروتا  مدرسة  وحازت 

من   62 لحصول  التفوق  كأس  عىل  مدرسة 

املدارس  عل  متفوقة  الجائزة  عىل  طالبها 

االخرى.

الجنويب  االقليم  يف  التعليم  مسؤول  وقال 

تعكس  الجائزة   ان  كيداين  هبتزقي  االستاذ/ 

االمور  واولياء  الطالب  من  املبذولة  الجهود 

التفوق  ملواصلة  الطالب  داعيا  واملعلمني، 

التعليمي يف املرحلة الثانوية وما بعدها.

الوطني  االتحاد  رئيس  اوضح  جانبه  من 

يف  احمددين  صالح  السيد/  والطلبة  للشباب 

املناسبة بان جائزة عندمامسو تدعم جهود بناء 

الشباب الكفوء املتفاين داعيا اىل الدفع بعملية 

اكتساب املعرفة التي حققو فيها اساس متني.

 67 تخريج  مراسم  املناسبة  يف  جرت  وقد 

شاب وشابة من مديرية مندفرا تلقو الدروات 

التدريبية يف مختلف املهن .

دعوة لتعزيز التنسيق بني الشعب واجليش يف التنمية
تخيل  العميد  الوسطى  القيادة  قائد  دعا 

كفالي تعزيز التنسيق بني الجيش والشعب 

للدفع بحزمة برامج التصدي.

التي  الرتفيهية  الحفالت  يف  ذلك  جاء 

واالدارات  القيادة  وحدات  بتعاون  نظمت 

التى جرت يف الفرتة من السادس عرش وحتى 

بلدة  يف  الجاري  فرباير  من  عرش   التاسع 

والتا  ومدفأ  حوظا  وبريخ  المزا  وقزا  ظرونا 

وبلدة ماي مني.

لتحسني  اطلقت  التي  املشاريع  ان  وقال 

حياة املواطنني جزء من برامج التصدي التي 

متنح االهتامم الكبري، مؤكدا بان افراد قوات 

الدفاع جزء اسايس يف هذه الربامج.

يف  يف  املشاركون  الضواحي  مدراء  واشاد 

الدفاع  قوات  افراد  بدور  الرتفيهية  الحفالت 

يف برامج التنمية عامة ، وبناء وصيانة الطرق 

بشكل  واملحتاجني  الشهداء  ارس  ومساعدة 

الرتفيه  حفالت  تنظيم  بان  موضحني  خاص، 

جتمع سكان عقومبوسا يف دماس
دماس  سهول  اىل  طواعية   اإلنتقال  قندع  مبديرية  عقومبسا  ضاحية  إدارة   سكان   قرر 

للحصول عىل  الخدمات اإلجتامعية  .

ويف  اللقاء الذي أجروه مع مدير مديرية قندع السيد/ عمر يحى اوضح املواطنون بأن 

الحكومة كانت قد أصدرت من قبل ندءاً للمواطنني للتجمع يف مركز محدد حتى توفر لهم 

الخدمات اإلجتامعية األ أن عدد من إستجاب لهذا النداء يف عام 2019  كان قلياًل , مشريين 

اىل انهم  قد قرروا يف هذه اآلونة اإلنتقال بصورة جامعية .

إميانه  السيد/ عمر يحي بالخطوة املتخذة موضحاً  ومن جهته أشاد مدير مديرية قندع 

العميق يك تصبح هذه الخطة مثاالً يحتذى بها من قبل اآلخرين.

جاءت للتعبري عن الشكر.

وكانت قرى مديرية صنعفي قد نظمت 

حفالت مامثلة مؤخرا.

أستشهد املناضل الكبري إبراهيم عبدالقادر أثر مرض 
أمل به عن عمر ناهز 87 عاماً.

وكان املناضل الكبري إبراهيم بعدالقادر من معاقي 
الحرب و تحت رعاية وزارة العمل والرعاية اإلجتامعية 
. وقد التحق بالنضال جبهة التحرير اإلرترية  يف شهر 
عام  يوليو من  بها حتى شهر  عام  1972 وظل  يناير 
الشعبية  الجبهة  بصفوف  التحق  ثم   ومن   ،  1977
يوم  حتى  بوفاء  ووطنه  شعبه  أرتريا،وخدم  لتحرير 

إستشهاده.
لثالث  وأب  متزوج  عبدالقادر   إبراهيم  الشهيد/ 

أبناء.
وقد ووري جثامنه الرثى مبقربة الشهداء بأسمرا يف الـ22 فرباير الجاري يف متام الساعة 

4 بعد الظهر.
الكبري  املناضل  بإستشهاد   حزنها  بالغ  عن  اإلجتامعية  والرعاية  العمل  وزارة  وتعرب 

إبراهيم عبدالقادر،وتتقدم بتعازيها الحارة لرفاق دربه وارسته.

إستشهاد املناضل إبراهيم عبد القادر
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األمم املتحدة تقرتح ختفيف الدين 
اخلارجي بنسبة %30 لـ52 دولة

األمم  برنامج  اقرتح 

اول  اإلمنايئ  املتحدة 

تخفيض  األربعاء  امس 

بنسبة  الخارجي  الدين 

هي  دولة  لـ52   30%

يومني  قبل  فقرا،  األكرث 

من انعقاد اجتامع مايل 

يف  العرشين  ملجموعة 

بنغالور يف الهند.

املتحدة  األمم  برنامج  مدير  وأفاد 

الدول “ال  بأن هذه  اإلمنايئ أخيم شتايرن 

متثل سوى نسبة قليلة من الناتج املحيل 

الدول  من   40% إمنا  العاملي،  اإلجاميل 

الفقرية يف العامل”، محذرا من أنه “يف حال 

مل يتم فعل أي يشء يف أزمة الدين هذه، 

فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق”.

وأوضح املسؤول األممي أنه إذا مل يتم 

دول  فستواجه  فورا،  خطوة  أي  اتخاذ 

كثرية خطر تخلفها عن السداد، عىل غرار 

زامبيا منذ 2020 ومؤخرا غانا التي علقت 

ديونها  من  جزء  سداد  ديسمرب  منتصف 

الخارجية.

ضخ  ينبغي  أنه  املتحدة  األمم  وتعترب 

وإعادة  العاملي  املايل  النظام  يف  السيولة 

الهشة  للدول  السيادية  الديون  هيكلة 

املدى  عىل  القروض  كلفة  وتخفيض 

كلفة  تخفيض  ميكن  حيث  الطويل، 

خدمة الدين مببلغ يرتاوح بني 44 و148 

مليار دوالر، بناء عىل ما إذا كانت فئات 

هذه  يف  تشارك  الدائنني  من  مختلفة 

مذكرة  يف  جاء  ما  وفق  ال،  أم  املبادرة 

أعدها خبريان اقتصاديان يف برنامج األمم 

مولينا  غراي  اإلمنايئ هام جورج  املتحدة 

والرس ينسن.

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  ودعا 

النامية، إىل إعادة  بالنسبة ملجمل الدول 

سيسمح  ما   ،40% بنسبة  ديونها  متويل 

بادخار 121 مليار دوالر من الفوائد التي 

تدفعها بني 2022 و2029.

مل تتمكن هذه الدول، 23 منها واقعة 

عىل  قادرة  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  يف 

دعم اقتصاداتها، عىل غرار الدول الغنية 

اليوم  وتجد  كورونا  فريوس  أزمة  خالل 

فائدة  ومعدالت  دين  يف  غارقة  نفسها 

عالية متنعها من التعايف.

االقتصاديان أن بسبب  الخبريان  وذكر 

النمو الضعيف ومعدالت الفائدة املرتفعة 

التي يجب أن تدفعها لتتمكن من متويل 

الدول  أن تسجل هذه  ينبغي  ال  نفسها، 

لتوسيع هامشها  ما  إىل حّد  ا رسيًعا  “منوًّ

أهداف  ومتويل  امليزانية  يف  للمناورة 

يف  واالستثامرات  املستدامة  التنمية 

االنتقال يف مجال الطاقة املقررة مبوجب 

اتفاقية باريس” حول املناخ.

الدول  يف  الدين  مشكلة  وتفاقمت 

األخرية،  السنوات  يف  كبري  بشكل  النامية 

والعام املايض، خصصت 25 حكومة أكرث 

ديونها  لخدمة  ميزانياتها  من   20% من 

الثنائية أو املتعددة األطراف، مقابل سّت 

حكومات فقط قبل عرش سنوات.

بوتني خالل استقباله وانغ يي: عالقاتنا تسري 
وفق املخطط وننتظر زيارة الرئيس الصيين

خالل  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  قال 

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  استقبالة 

البلدين  بني  العالقات  إن  يي  وانغ  الصينية 

تم  وقد  له  التخطيط  تم  ملا  وفقا  تتطور 

االرتقاء بها إىل مستويات جديدة.

زيارة  تنتظر  روسيا  أن  بوتني  وأضاف 

دفع  من  للمزيد  روسيا،  يف  الصيني  الرئيس 

العالقات والتعاون بني البلدين.

جدول  هناك  أن  نتفهم  “نحن  وقال: 

أنه  من  وننطلق  الداخلية،  للسياسة  أعامل 

له  نخطط  ما  تنفيذ  ميكننا  منه  االنتهاء  بعد 

دفعة  سيعطي  مام  شخصية،  اجتامعات  من 

إضافية لتطوير عالقاتنا”.

كل  هناك  أن  إىل  الرويس  الرئيس  وأشار 

األسباب لالعتقاد بأن حجم التجارة بني روسيا 

والصني سيصل إىل 200 مليار دوالر قبل عام 

.2024

الخارجية  الشؤون  لجنة  قال رئيس  بدوره 

والصني  روسيا  بني  العالقات  إن  الصينية، 

الدويل، مؤكدا  أمام ضغوط املجتمع  صمدت 

أنها تتطور بشكل مطرد.

الدبلومايس  وأوضح 

بني  العالقات  أن  الصيني 

ليست  والصني  روسيا 

ثالثة،  دول  ضد  موجهة 

لضغوط  تخضع  ال  لكنها 

من دول ثالثة.

استعداد  أكد  كام 

التعاون  لتعزيز  بكني 

االسرتاتيجي مع موسكو لصالح البلدين والعامل 

أجمع.

الشؤون  لجنة  مكتب  رئيس  ورصح   

الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  الخارجية 

مبوقف  ملتزمة  بكني  بأن  يي،  وانغ  الصيني 

موضوعي وغري متحيز بشأن األزمة يف أوكرانيا.

وقال يف اجتامعه بالرئيس الرويس فالدميري 

التسوية  بناء يف  دورا  الصني  “ستلعب  بوتني: 

ممتنة  وبكني  أوكرانيا،  يف  لألزمة  السياسية 

لروسيا الستعدادها لحل األزمة يف أوكرانيا من 

خالل املفاوضات”.

وأكد وانغ يي، أن “الجانب الصيني سيلتزم 

موضوعي  مبوقف  دامئا،  كان  كام  بحزم، 

التسوية  يف  بناء  دورا  ويلعب  وحيادي 

السياسية لألزمة”.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية، تبادل 

حول  عميق  بشكل  النظر  وجهات  الطرفان 

القضية األوكرانية.

الشؤون  لجنة  مكتب  رئيس  وشدد 

تقدر  الصني  أن  عىل  يي،  وانغ  الخارجية، 

عاليا أن روسيا أعادت تأكيد استعدادها لحل 

املشكلة سلميا من خالل الحوار واملفاوضات”.

األمم املتحدة: مبادرة البحر األسود لتصدير 
احلبوب أّثرت على األسعار العاملية

أكد ستيفان دوجاريك متحدث أمني عام 

األمم املتحدة، أن أنطونيو غوترييش وفريقه 

تصدير  أمام  العقبات  إزالة  جهود  يواصلون 

األمونيا،  فيها  مبا  الروسية  واألسمدة  األغذية 

رغم الصعوبات املستمرة.

قّدمه  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  وجاء 

دوجاريك، اول امس األربعاء، أشار فيه إىل أن 

متواصلة  املبذولة  الجهود  هذه 

ملبادرة  الكامل  التنفيذ  أجل  من 

مسألة  تشمل  والتي  األسود،  البحر  حبوب 

أسمدة األمونيا.

لضامن  كبري  بنشاط  نعمل  “نحن  وقال: 

القيام بكل يشء لضامن عمل مركز التنسيق 

)املتعلقة  العقبات  عىل  للتغلب  املشرتك، 

“هذا  وأضاف:  األسمدة(”،  بصادرات 

طاولة  إىل  الرصاع  طرفا  فيه  يجلس  مرشوع 

املفاوضات.”

البحر  مبادرة  تأثري  فإن  قوله  وبحسب 

األسود عىل أسعار الحبوب العاملية “واضح”.

يف  زمالؤنا  “يقوم  دوجاريك:  وقال 

اسطنبول يف مركز التنسيق املشرتك بتحديث 

الصادرة  السفن،  تحركات  بكافة  املوقع 

والواردة، والحبوب وأحجام الشحن األخرى”.

املواطنون يف الداخل واملهجر يقدمون 
دعمًا ماليا بأكثر من نصف مليون يورو

تربع املواطنون يف الداخل واملهجر باكرث من نصف مليون يورو واكرث 95 الف دوالر 

وحوايل 60 الف نقفة ملختلف املجاالت.

فقد تربع االرتريون يف املانيا مببلغ 547 الف و45 يورو النجاح برامج التنمية الوطنية.

وتربعت الجالية االرترية يف اسرتاليا ونيوزيلندا بـ 95,216 دوالر إلعالة 132 ارسة 

شهيد لعامني، وتربع طالب ومعلموا مدرسة حالي بـ 24 الف نقفة مواصلة لتربعاتهم 

السابقة.

حقوس  مربات  والسيدة  نقفة  الف   20 بـ  قيالزقي  ظقهانا  السيدة/  تربعت  فيام 

10,024 نقفة ، وارسة برخت أرآيا املقيمة يف نيوزيلندا بـ 5500 نقفة.

اإلرتريون يف أملانيا حيتفلون بذكرى فنقل

املانيا  يف  املقيمون  االرتريون  احتفل 

يف  فنقل  لعملية  والثالثني  الثالثة  بالذكرى 

العارش وحتى  الفرتة من  احتفاالت جرت يف 

املدن  مختلف  يف  فرباير  من  عرش  التاسع 

االملانية.

واوضح قنصل ارتريا يف فرانكفرت السيد/ 

القاها  التي  الكلمة  يف  تخستي  كربآب 

باملناسبة ، بان عملية فنقل اظهرت القدرات 

الحرب  ويف  عامة  الشعبي  للجيش  الفائقة 

الربمائية بشكل خاص، وتعترب عملية مجيدة 

ترسخت كنصب يف وجدان الشعب  االرتري.

الشؤون  مسؤول  اوضح  جانبه  من 

كحساي  السيد/  واملجتعية  الجامهريية 

ارتريا  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ان  تولدي 

التحرير  يف  االرتري  الشعب  رغبة  حققت 

واإلنعتاق ، وقال ان عملية فنقل واحدة من 

القدرة  اظهرت  التي  العسكرية  العمليات 

تنفيذ  وعلينا   ، الطليعي  للتنظيم  العسكرية 

أمانة الشهداء بذكرى هذه املناسبة.

   شهدت االحتفاالت مناشط ثقافية وفنية.

مسنار تنويري للطالب يف نقفة
السيد/  نقفة  مديرية  مدير  عقد 

مدرسة  لطالب  سمنار  ادريس  يعقوب 

اهتامم  حول  الداخلية  الثانوية  ظربا 

بالتعليم  خاصة  والطالب  عامة  الشباب 

والنجاح لضامن املستقبل. 

باالخالقيات  الشباب  تنشئة  ان  وقال 

التطور  جوانب  جميع  اساس  الحميدة 

يف  االستثامر  لتقوية  املجتمع  داعيا   ،

الشباب والطالب.

املديرية  رشطة  مركز  قائد  واوضح 

التحقيقات  املالزم تخيل هييل ومسؤول 

بان  عثامن  محمد  السيد/  الجنائية 

واالخالق  املتبادل  واالحرتام  التعايش 

الحميدة والتعاون وعدم الرغبة يف اخذ 

املرتسخة  القيم  من  اآلخرين  ممتلكات 

للمجتمع .

مدرسة  طالب  يقوم  اخرى  جهة  من 

الطرق  اصالح  بانشطة  الثانوية  ظربا 

وحفظ  الرتبة  وحامية  البيئية  والنظافة 

املياه.
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عسكري أمريكي متقاعد ينتقد زيارة بايدن 
إىل كييف ويعتربها استعراضية ودون جدوى

انتقد املقدم املتقاعد يف الجيش األمرييك 

بايدن  جو  الرئيس  زيارة  ديفيس  دانيال 

البعد  تتجاوز  ال  بأنها  ووصفها  كييف،  إىل 

أي  لها  يكون  لن  أنه  وأكد  االستعرايض، 

جدوى ولن تضيف شيئا ألوكرانيا.

فوكس   “ لقناة  حديث  يف  ديفيس  وأكد 

هناك  “ليس  أنه  الزيارة  عىل  تعليقا  نيوز” 

لخطر  معرضة  كانت  الزيارة  أن  يف  شك 

حقيقي”، مضيفا: “لكني أريد أن أسأل - ملاذا 

املخاطرة إذا مل يكن هناك جنود أمريكيون؟ 

ألنه إذا حدث خطأ ما، فهذه حرب محتملة 

بني روسيا والواليات املتحدة”.

األرض” ال يوجد  أن هناك “عىل  وأضاف 

وهذا  املخاطرة.  هذه  مثل  يستحق  يشء 

أوكرانيا.  يساعد  ال 

املخاطرة  كانت  لذا 

صغرية  والفائدة  كبرية 

للغاية”.

وتعليقا عىل صفارات 

أثناء  الجوي  اإلنذار 

كييف،  يف  بايدن  وجود 

أنها  إىل  ديفيس  أشار 

عمل  وكأنها  “بدت 

مرسحي منظم”.

وأوضح أن البيت البيت قد أعلم الروس 

مسبقا، لذا فهم )األوكرانيون( يعرفون أنه لن 

تكون هناك غارة، لذلك بدا األمر للحارضين 

أحد  أنه ال  لبايدين طبيعيا حتى  واملرافقني 

التفت وكأنهم يعلمون أن ذلك سيحدث”.

تغري  لن  هذه  بايدن(  “)رحلة  إن  وقال 

أي  عىل  يريدون  ما  سنمنحهم  يشء.  أي 

أشبه  فهي  لذا  ال.  أم  الرحلة  بهذه  حال، 

ملموسة  فوائد  يجلب  مل  استعرايض  بحدث 

ألوكرانيا”.

وكالة اهلجرة األوروبية: عدد طلبات 
اللجوء يف أعلى مستوى منذ عام 2016

الهجرة  وكالة  أعلنت 

الدول  أن  األوروبية، 

األوروبية تلقت يف العام 

املنرصم 2022، أكرب عدد 

منذ  اللجوء  طلبات  من 

عام 2016.

يف  الوكالة  وأفادت 

تقرير بأنه يف عام 2022، 

االتحاد  دول  تلقت 

األورويب أكرب من 966 ألف طلب للحامية الدولية، بزيادة أكرث من ٪50 عن عام 2021، واألكرب 

منذ عام 2016. كانت أكرب مجموعات املتقدمني من السوريني واألفغان واألتراك، لكن الطلبات 

كانت مرتفعة أيضا ملجموعة واسعة من الجنسيات األخرى.

وقالت إن الطلبات التي قدمت خالل العام املايض متثل زيادة بنحو النصف عن العام 2021، 

ويعزى ذلك جزئيا إىل إزالة القيود املتعلقة بوباء كورونا، واالتجاهات األساسية طويلة األجل مثل 

النزاعات وانعدام األمن الغذايئ يف العديد من املناطق.

بطلبات  املتقدمني  مجموعات  أكرب   )129000( واألفغان   )132000( السوريني  أن  وكشفت 

لجوء، يليهم األتراك )55000(، ومن ثم الفنزويليون )51000( والكولومبيون )43000(.

كام تم تقديم طلبات قياسية أيضا من قبل مواطنني من الهند )26000( واملغرب )22000( 

وتونس )21000( ومرص )15000( ومولدوفا )8300(، باإلضافة إىل دول أخرى.

اليمن يستعيد 77 قطعة أثرية 
وخمطوطة قرآنية مهربة من أمريكا

بها  املعرتف  اليمنية  الحكومة  أعلنت 

دوليا –اول امس األربعاء- اسرتداد 77 قطعة 

مهربة  قرآنية  مخطوطة  من  وأجزاء  أثرية 

ملتحف  وإعارتها  املتحدة،  الواليات  من 

للفن  الوطني  )املتحف  “سميثسونيان” 

األمرييك سابقا( يف العاصمة واشنطن.

حجريا  وجها   64 إعارة  االتفاقية  وشملت 

يعود عمرها لأللفية األوىل قبل امليالد، وصحن 

الثالث  القرن  من  برونزي  منقوش(  )وعاء 

معني  ثقافة  من  جنائزي  وشاهد  امليالدي، 

صفحة  و11  اليمن(،  غريب  )شامل  القدمية 

من  أكرث  عمرها  قدمية  قرآنية  مخطوطة  من 

12 قرنا تم اكتشافها يف العام 1972 بالجامع 

الكبري يف صنعاء.

يؤكد  بيانا  األمرييك  العام  املدعي  وأصدر 

 ،2023 فرباير   21 الثالثاء  اآلثار  تلك  إعادة 

باالشرتاك مع وزاريت األمن الداخيل والخارجية 

التي تضم نحو 20  ومؤسسة “سميثسونيان” 

متحفا يف الواليات املتحدة.

الحجرية  الرؤوس  فإن  البيان،  وحسب 

يف  صودرت  رأسا   64 عددها  البالغ  املنحوتة 

الواليات املتحدة يف إطار اتفاقية إقرار بالذنب 

أبرمها مهرّب آثار يدعى موىس خويل -ويعرف 

القضاء  مع  خويل-  “موريس”  باسم  أيضا 

األمرييك يف العام 2012.

وقالت وكالة رويرتز إن املهرب جلب اآلثار 

إىل الواليات املتحدة من ديب باستخدام وثائق 

مزيفة.

وكالة  وأفادت 

اليمنية  األنباء 

سفري  بأن  الرسمية 

واشنطن  يف  اليمن 

الحرضمي  محمد 

مّثن يف حفل لتسليم 

جهود  القطع  تلك 

األمنية  األجهزة 

التي  األمريكية 

ضبطت هذه اآلثار يف ديسمرب 2022.

واآلثار  اليمني  “الرتاث  إن  الحرضمي  وقال 

والتهريب  والنهب  للرسقة  تعرضت  اليمنية 

تنظيم  مثل  اإلرهابية  املنظامت  قبل  من 

حسب  االنقالبية”،  الحويث  ومليشيا  القاعدة 

تعبريه.

وأضاف أنه نظرا لألوضاع الحالية التي مير 

وترويج  الوعي  رفع  أجل  “ومن  اليمن  بها 

قررت  األمريكية  األوساط  يف  اليمني  الرتاث 

ملتحف  اآلثار  هذه  إعارة  اليمنية  الحكومة 

العاصمة  قلب  يف  الشهري  )سميثسونيان( 

األمريكية واشنطن”.

بني  املوقعة  اإلعارة  اتفاقية  أن  وأوضح 

هذه  حاميته  عىل  تنص  واملتحف  السفارة 

إىل  وإعادتها  وترويجها  ودراستها  اآلثار 

الحكومة اليمنية عندما تقرر ذلك.

وتعد مخطوطات صنعاء أقدم املخطوطات 

خالل  واكتشفت  باليمن،  املعروفة  القرآنية 

اليمنية،  العاصمة  يف  الكبري  الجامع  ترميم 

وهي مكتوبة عىل رق، وقد ظهر أنها تعود إىل 

تقارب 99%  بدقة  قبل عام 671 ميالدي،  ما 

بعد فحصها باستخدام الكربون املشع.

ال  ما  إرجاع  تم  و2021  عامي 2020  وبني 

يف  األصلية  مواقعها  إىل  قطعة   700 عن  يقل 

14 دولة، مبا يف ذلك كمبوديا ومرص واليونان 

والهند والعراق وإيطاليا وباكستان.

تونس:  الشرطة تعتقل معارضْي سياسيْي 
وسعّيد يقول إنه خيوض “حرب حترير وطين”

الحزب  زعيم  التونسية  الرشطة  اعتقلت 

جبهة  يف  والقيادية  الشايب  عصام  الجمهوري 

كام حارصت  عيىس،  شيامء  املعارضة  الخالص 

منزل املعارض البارز جوهر بن مبارك، يف حني 

“حرب  يخوض  إنه  سعّيد  قيس  الرئيس  قال 

تطبيق  إىل  القضاء  داعيا  وطني”،  تحرير 

القانون عىل الجميع.

للموجة  استمرارا  االعتقاالت  هذه  وتعد 

الشهر واستهدفت عددا من  بدأت هذا  التي 

السياسيني واإلعالميني واملحامني املعارضني.

اول  مساء  بلحاج،  برشى  املحامية  وأكدت 

القيادية  اعتقلت  الرشطة  أن  األربعاء،  امس 

بجبهة الخالص الوطني شيامء عيىس.

وقال املحامي سمري ديلو يف ترصيح لوكالة 

رويرتز إن الرشطة كانت تحارص شيامء عيىس 

يف سيارتها.

بن  دليلة  املحامية  قالت  نفسه،  الوقت  يف 

مبارك إن الرشطة تحارص منزل شقيقها جوهر 

قيس  الرئيس  منتقدي  أبرز  -أحد  مبارك  بن 

أنه  أوضحت  لكنها  اعتقاله،  ملحاولة  سعيد- 

ليس باملنزل.

الجمهوري  الحزب  أكد  سابق،  وقت  ويف 

إيقاف أمينه العام عصام الشايب من قبل رشطة 

مكافحة اإلرهاب.

وقالت عائلة الشايب املعارض البارز للرئيس 

اعتقلته  الرشطة  إن  سعّيد،  قيس  التونيس 

اعتقلته  الرشطة  أن  محامون  أكد  كام  اليوم. 

من أمام مركز تجاري بينام كان مع زوجته.

جبهة  رئيس  الشايب  نجيب  أحمد  وقال 

الخالص وشقيق عصام الشايب إن مجموعة من 

اعرتضوا شقيقه عصام عندما  أمنيا  20 عنرصا 

بعد  واعتقلوه  الشارع  يف  زوجته  رفقة  كان 

تفتيش منزله.

اعتقال  النهضة  حركة  أدانت  جهتها،  من 

رموز  أحد  عىل  جديدا  اعتداء  وعّدته  الشايب 

املعارضة ملا وصفته باالنقالب الغاشم.

قيس  التونيس  الرئيس  ذكر  جانبه،  من 

سعّيد أن هناك حمالت وصفها بـ”املسعورة” 

من أشخاص قال إنهم “مأجورون من الخارج 

لرضب الدولة التونسية”، عىل حد تعبريه.

تحرير  حرب  يخوض  أنه  سعّيد  وأضاف 

وطني، داعيا القضاء إىل القيام بدوره وتطبيق 

القانون عىل الجميع.

وقال الرئيس التونيس إنه ال بد من القضاء 

عىل ما وصفها بالخاليا الرسطانية داخل الدولة، 

إما باألشعة أو بالكيميايئ، عىل حد قوله.

الخاليا موجودة يف جسم  وأضاف أن هذه 

الشعب  أمام  محاسبتها  من  بد  وال  الدولة 

الجميع،  عىل  القانون  وتطبيق  التونيس 

بحسب تعبريه.

وقال الرئيس التونيس قيس سعيد إن 

املجاالت،  كل  يف  الدولة  شمل  الخراب 

املسؤولية  تحميل  رضورة  عىل  مؤكدا 

الخراب  هذا  يف  املتسببني  لجميع 

ومحاسبتهم مهام كانت مواقعهم.

لبناء  مخصص  ملوقع  زيارته  وخالل 

جبل  منطقة  يف  املهني  للتكوين  مركز 

الجلود بالعاصمة، أوضح قيس سعيد أن هذا 

املركز كان من املفرتض أن تنتهي أشغاله منذ 

سبتمرب 2021، وهو يعد مثاال من بني األمثلة 

عن الخراب يف كل املواقع.

وتوجه إىل عدد من املواطنني حوله بالقول: 

يتحمل  مسؤول  وكل  اإلخالالت  كل  “سأتابع 

إىل  تراجع  موقعه..ال  كان  مهام  مسؤوليته 

الوراء وستتواصل الثورة حتى تحقق أهدافها”

أعلنت  التونسية  الرئاسة  أن  بالذكر  جدير 

والتشغيل،  املهني  التكوين  وزير  مهام  إنهاء 

نرص الدين النصيبي، والذي يشغل أيضا خطة 

الناطق الرسمي باسم الحكومة. 

وخالل هذه الزيارة اشتىك عدد من ساكني 

أوضاعهم  وتدهور  ظروفهم  من  الجلود  جبل 

املعشية وما يعانونه من تهميش وإهامل.

وفاة رئيس الوزراء الفلسطيين األسبق أمحد قريع

األسبق  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  تويف 

أحمد قريع )أبو العالء( عن عمر ناهز 85 عاما 

يف مستشفى مبدينة رام الله يف الضفة الغربية 

الفلسطيني  الرئيس  أعلن  املحتلة، بحسب ما 

محمود عباس ليل األربعاء.

الفلسطيني  الرئيس  ونعى 

“الجامهري  إىل  عباس  محمود 

العربية  واألمتني  الفلسطينية 

واإلسالمية واألصدقاء يف العامل، 

رئيس  الكبري  الوطني  املناضل 

الوزراء األسبق أحمد قريع”.

أبو  بلدة  يف  قريع  وولد 

عام  القدس  رشقي  ديس 

1937، وانتسب لحركة التحرير 

الوطني الفلسطيني )فتح( عام 1968.

رئيس  أول  العالء  أبو  أصبح   ،1996 ويف 

للمجلس الترشيعي الفلسطيني، قبل أن يعنّي 

تقّلد  بعدما   )2003-2006( للوزراء  رئيسا 

مناصب عديدة أخرى من بينها وزير االقتصاد.

أبو  شارك  املايض،  القرن  تسعينيات  ويف 

بني  آنذاك  جرت  التي  املفاوضات  يف  العالء 

والحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

أوسلو  اتفاقية   1993 يف  وأمثرت  اإلرسائيلية، 

للسالم.

اللجنة  من  كل  يف  عضوا  قريع  وكان 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة 

املركزية لحركة فتح.

وبحسب مصادر قريبة من عائلة قريع، فإّن 

أبو العالء عاىن من التهابات استدعت إدخاله 

املستشفى حيث تّم تزويده وريديا مبضاّدات 

حيوية، غري أّن حالته انتكست وفارق الحياة.
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حوارات على هامش العام اجلديد

الجديد يحمل  العام  استاذ محمود   

عالمئها  كبرية  وأحالم  بشائر  طياته  يف 

جبار  لشعب  خاصًة   , األفق  يف  تبدوا 

أعاصري  كل  امام  العايت  كالصخر  صمد 

و  االستعامر  وطوفانات  االستكبار 

شالالت التحديات ماذا يقول ادريساي 

الصدد؟ هذا  يف  واملتابع   ..القارئ 

أعتقد انه عام سعيد وميالد جديد الرتريا 

صمد  واإلنتصار  النرص  وارتريا  الثورة 

الشعب ضد كل املؤامرات التى حامت 

القيادة   . لعقود  ضده  وحيكت  حوله 

لكل  باملرصاد  كانت  الرائدة  الواعية 

االستعامريني  وسيناريوهات  مسلسالت 

تطل  التى  البشائر  هذه  .وان  واذيالهم 

هي مثن وأجر ما دفعناه من تضحيات 

وبطوالت.  يف هذه املضامر. أذكر شعب 

يف  الشهداء  االف  من  وماقدمه  مرص 

القناة  فكانت  السويس،  قناة  حفر 

جرساً ومعرباً لشعب مرص نحو مشارف 

الرقي واإلزدهار، وأعتقد أن ما صمدنا 

وتكبدناه من جراح واستشهاد وتضحيات 

الحقيقي ومعرب الحق نحو  هي جرسنا 

واالستقرار  واالزدهار  السالم  مشارف 

الرفاه. و  الرغد  يلفها  حياه  بناء   و 

بالونات  يف  كرن  تقوم  محمود  السيد 

واجهات  يف  النيون  واضواء  االفراح 

يف  والكبار  األاطفال  وجمهرة  املحالت 

هذه  عن  تعرب  كيف  املضاءة  الشوارع 

الفرحة العارمة ؟

طبيعي الفرحة بعظمة هذا اليوم ان 

تودع عاماً مًر ووىل وتستقبل مالمح عام 

تتعمق  الفرحة  لكن   ، ومتجدد  جديد 

االريرتي خالل هذا  الشعب  ألن  وتكرب 

العام وبتوفيق من الله سيجد كل مثرات 

الذي  الحدود  وترسيم  وصموده  نضاله 

ظل عالقاً ومتعلقاً بإيحاء من االستعامر 

تأكدت  والتي  القانونية  أحقيتنا  برغم 

هذه  جاملية  وعن  عاماً  عرشون  قبل 

الفرحة املدهشة تنطلق من هذه البؤرة 

وسالماً. ورياحيناً  وعشقاً  حلاًم   املشعه 

عام  مواليد  من  انت  محمود  السيد 

وترعرعت  نشأت  كرن  مبدينة   )1959(

)حلة  العريقة  الثلة  هذه  سفوح  يف 

القلعة  حِي  من  جزء  وهى  تكارير( 

الحي العريق العتيق مبدينة كرن )حلة 

لذاذات  وكل  املنبت  و  املنشأ  سودان( 

أحشاءها  يف  ينطوي  الطفولة   و  الصبا 

السعيدة . خططها االستعامر االنجليزي 

البيوتات  تضم  وكانت  املدينة  قلب  يف 

وشوارعها  املثقفة  والعوائل  الكبرية 

االشجار  أغصان  تحتضن  فسيحة 

الصبايا  الباسقة وسحر األماىس وأنفاس 

وميكن ان تقول أنه حًى عرصي باملفهوم 

الكالسييك. وأغلب ابناء  الحًي يف املهجر 

االدارات  ورواد  ومدريس  مثقفي  من 

املعامل  من  حديد  السكة   ... االهلية 

الشاميل  الحي  تقسم  والتى  البارزة 

الخالدة  االثرية  معامله  ومن  والجنويب 

)أرضحة( السادة الختمية وقرب “ السيد 

املعامل  هذه  جعفر  السيد  ابن  بكري” 

 واألثار تزيد من ألق الحي وعطر املكان.

محمود انت الكرين يف رحاب هذا الحًي 

الواغلة  الطفولة  إذا عدت اىل فسحات 

يف املايض كرن يف أمشاج الذاكرة وغشاء 

الذكريات، ماذا تقول عنها؟

كرن البعيدة املاضية يف ذاكريت أولها 

عبقرية االنسان والوجدان كانت العوائل 

واألرس منفتحة عىل بعضها دون حواجز 

يقتحمها  منفتحة  البيوتات  ،أبواب 

أًي   بيوتهم يف  يقتحمون  مثلام  األطفال 

ساعة،إذا تورطنا يف الخلوة ومل نجد ماء 

ندفع اي باب من ابواب الحارة نغسل 

اىل  أدراجنا  ونعود  ونجففه  و  لوحنا 

الخلوة هذا هو املجتمع الكرين بتحرضه 

الكرين  االب  وفادته.  وحسن  وأناقته 

هو أب “ مثايل” لكل ابناء الحاره حتى 

الثورة انطلقت كالشعاع من مدينة كرن 

، كل مناسبات األعراس واالفراح تحولت 

اىل منابر للثورة ومرسحاً للنضال الوطني 

واالهازيج  الغنائيات  الحر،فتدفقت 

العميل  ،اغتيال  املثال  سبيل  ،فعىل 

الفدائية  خالل  من  بخيت”  عيل   “

عام. قبل  رحلت  والتى  تسفو   سعدية 

الفدائية  والعمليات  البطوالت  كانت 

كرن  شعب  ذاكرة  يف  وتًدون  تؤرخ 

املتوقدة وخاطره امللتهب وطناً وعشقاً 

كن  وجميالتها  كرن  .بنات  ونصاالً 

والوطنية  للوطن  وعاشقات  ثوريات 

أخت  محموداى”  فاطمة   “ فمثاًل 

املناضل الشهيد عبده محموداي عزفت 

عن الزواج حتى يعود “ الوطن” ويعود 

الثورة  متاريس  يف  املرابط   الشباب 

وترفرف يف سامء ارتريا راية الحريةماتت 

العاشقة والشهيدة ومل تتزوج.

،هل  والوطنية  الوطن  مهد  كرن 

هناك أحداث ومواقف بطولية وثورية 

شهدتها صغرياً والتفارق ذاكرتك البتة؟

الحزن  عام  كان   1968 عام  ان  اذكر 

واالوجاع يف مدينة كرن وكان ذلك عقب 

تعرب  األهازيج  ،وكانت  )حلحل(  معركة 

عن مرارة هذه االحزان .

ىف  الشهداء  اجساد  تعلقت  فيها  إذ 

قلب السوق وأبرصت بعيني الصغريتني 

املذعورتني دماء الضحايا وأحذية ملقاة 

تحت الجثث املعلقة.

املجتمع  بها  يحفل  التي  العادات 

الكرين كثرية مباذا تحتفظ ذاكرة محمود 

من هذا الزخم العادايت الهائل؟

بليلة عاشوراء،ونطلق عليها “معشورا 

كانت  الزيجات  حتى   ، محرم  فشهر 

اليه  أملح  ما  ،هذا  املوسم  بهذا  مرتبطة 

عبى   “ الراحل  وعندليبها  كرن  فنان 

عبدالله” .

املنازل  يف  )البليلة(  أطباق  تتجول   

بامليدان  مناضل  لها  كان  التى  ،واألرس 

الحسبة”   “ يدخل يف هذه  نصيبه  كان 

ملكانة النضال الوطني واملناضل.

الحارة  قلب  يف  الخرضاء  القبة 

 “ وزمان  البسطاء  الطيبيني  ،والناس 

االهايل  ،وتجمع  الحوليات،والزيارات 

)سوق  مبثابة  ”الخامتية،كانت  هذه  يف 

الناس  وكانت  الكرين  للمجتمع  عكاظ( 

مصوع  من  كرن  نحو  وتتقاطر  تتوافد 

وأغردات “كريو” ،“ودلك” وسائر القرى 

املصوعيون  وكان   . االرترية  واملدن 

وكانت  الحجازية”  الحلوى   “ يجهزون 

ايام  أربعة  أو  لثالثة  مراسيمها  تستمر 

واألصوات تعتيل ذكراً ومديحا،

َصُلو عىل 

َصُلو عىل 

املصطفى بحر الصفا 

وشيخ  أحمد  خليفة  األعامم  واشتهر 

أداء  يف  نور(  ادريس  )واالستاذ  طاهر 

هذا املدائح النبوية . كانت كرن روضة 

وهدوء  والفرح  البساطة  رياض  من 

اليوم  ،ويف  اإلنسان  وأريحية  البال 

الختامي تذبح الذبائح وكل أهل املدينة 

يحرضون هذه املائدة الخامتية.

حديد  والسكة  القطار  ذكر  وعىل 

السودانية  الفنانة  قالت  ومثلام 

من  الفالتية”...  عائشة   “ الراحلة 

ماشيلتو  زي  يالقطار،  نفسك  بف 

محمود  يقول  ماذا  يالقطار،  جيبو 

ادريساي عن القطار الذي اختطف 

وغيبها  الصغريتني  قدميه  إحدى 

سامحته؟  هل  القاسية  عجالته  بني 

مع  الزلت  أم   ... عنه  وصفحت 

خصومه وشحناء مع حرضة القطار 

؟؟

قدمًي  إحدى  القطار  إنتزع 

وحرمني من طرف عزيزكان الوقت 

يف  أغنامي  أرعى  وكنت  مساءاً 

“فروبيا”  نحو  وانحدرت  القريبة  التالل 

،وكانت القاطرة  تحمل املاء  والحطب 

بخيت”  عيل  سلامن   “ العم  منزل  اىل 

وكان  حديد،  السكة  موظفي  أحد 

صبيان حشال يدحرجونها ويدفعونها يف 

العقبات، وعندما تتدحرج يتسلقون يف 

مؤخرتها وهم يعبثون ويضحكون حتى 

ركبت  العم،  منزل  اىل  القاطرة  تصل 

منزلنا  من  قريباً  معهم وعندما وصلت 

،فانحرشت  وقفزت  النزول  حاولت 

الفضفاض بني ثغرات “  أطراف رسوايل 

العجالت “ وكان الحادث . وتًم اسعايف 

قمنني”،  يت  إي   “ مبستشفى  اسمرا  اىل 

مبصادفة  الجراحية  عمليتي  وتأخرت 

حادث أخر وحني اجريت العملية تقرر 

يل  وتطمينه  الوالد  صالبة  لكن   ، برتها 

بعد  وعدت  املأساة  ِحَدة  عني  خفف 

ايام اىل كرن يف ذات الساعة التي حدث 

بها الحادث بساق واحدة وقلب كسري.

لزيارة  سبباً  كانت  “بقوين”  والقاطرة 

وقب  يف  أسمرا  الوجيع  املتأوه  الصغري 

الذاكرة والذكريات ..!!!

كانت  قمنني”  يت  “إي  مستشفى 

باالزهار  يعج  واسع  منتجع  عن  عبارة 

تساقط  ان  وصادف   ، الورود  واكاليل 

التى  الثلوج  حبات  معه  وسقط  املطر 

الرائعة  الشبابيك”   “ تكومت يف شيش 

قمة  يف  املمرضات  ،وكانت  والنظيفة 

 “ املمرضة  واذكر  والحيوية،  االناقة 

باملريض  الفائق  واهتاممها  جرجيسو” 

النموذجية،واهل  املستشفى  ،كانت 

تكتظ  ،والعنابر  باملرىض  يهتمون  اسمرا 

حافة  يف  زماليئ  ،اصطف  بالزائرين 

من  خروجهم  بعد  الستقبايل  الجرس 

العاملية الثانية ،وأضاف لهم “ الباقوين” 

معوقاً ثالثاً فقبلتها وتقبلتها عىل مضض.

االليمة كيف كانت  الحادثة  بعد   ...

حياة الطفل  محمود محمد ادريساي؟

كرن  اىل  املستشفى  من  عوديت  بعد 

عىل  ،وتداول  للقدر  استسلمت   –

السنة الجميع إن طوق نجاته من آثار 

العلم  درب  سلوك  هو  الكارثة  هذه 

من  وانطالقاً   ، محاريبه  يف  واالعتكاف 

بدأت  للمعاق  السلبية  النظرة  هذه 

املعارف  نيل  عىل  وامترد  العلم  أكره 

باحاته  ويف  الجامع  معهد  ،ودخلت 

واملشاكسة  بالشيطنة  إشتهرت  الهادئة 

تساؤالت  واألخرى  الفينة  بني  ،اسمع 

“كيف سيكون مستقبل هذا الصبي يف 

وهذا  حاجته؟  يقيض  كيف  ؟او  الزواج 

 . شيئاً  املعاق  يغني  ال  فاضح  تطفل 

وشارداً  نافراً  جعلتني  التساؤالت  هذه 

من مجتمع يفتقر ساعتها اىل اخصائني 

بأساليب  الحالة  مع  يتعاملون  نفسيني 

بالرغم  ،لكن  واخالقية  وانسانية  علمية 

من كل ذلك واصلت حيايت وانطلقت يف 

عتمة الزمن الذي ال يرحم.

والهجرة  التعليمية  املسرية  مشوار 

التى تحتمت عىل ابناء ارتريا . 

اصبحت اتحرك بطرف صناعي، زمييل 

يل  يحيك  كان  احمد”  فيك  ”عبدالفتاح 

،واخي  والسودان  القضارف  مدينة  عن 

هي  هذه  وكانت   ، هناك  كان  االكرب 

هجريت  قرار  إلتخاذ  االوىل  الدوافع 

وبدأت الرحلة من كرن اىل تسني عىل 

منت باص “ حجي حسن” ، ومن تسني 

اىل اربعة عرش، صعدت الندروفر “فرج 

اىل  والولوج  اللفة  اىل  ومنها  أشقر” 

مدينة كسال الحدودية.

كسال أم تكاك بلد الشباب يف مخيلة 

يف  ذلك  ،كان  املهاجر  الكرين  الفتى 

العام)74( ومع ساعات االصيل وتوقف 

بنا “ البورمل” يف سوق “ النسوان” يف 

 ، امللونة  الساطعة  انوارها  كسال،  قلب 

املدينة تغرق يف بحر من االشعاع، حلواين 

“البان جديد” ،ومن “ فندق النيل” يف 

االشكاك  البعيدة،آخرتقنا  الصباحات 

وزحمة الناس ، واستقبلني جارنا محمد 

اىل  ،وذهبت  فرافيشو”   “ يف  عثامن 

كسال  اىل  ادراجي  وعدت   ، الخرطوم 

 “ مدرسة  يف  االبتدايئ  التعليم  ملواصلة 

بها  ودرست   ، الداخلية”  رشيفي  ود 

حتى الصف الخامس  ،ومنها اىل األمريية 

بسبب  طوياًل  بها  أمكث  كسال،ومل 

االستفزازات التى واجهتني وابناء وطني 

من املدير الحلنقي ) استاذ ِمنًي( ،وتكرر 

صباح مساء كلمة “ االرتري يرفع إيدو” 

وغلبني  الثقيل  الكالم  هذا  إستهجنت 

مزاجي الكرين الحاد ، ودونت منه ذات 

وجهه  يف  ولطمته  يحدثه  كمن  نهار 

،وشفيت  الفصل  أركان  لها  دًوي  لطمًة 

غلييل ،وتدخل يف القضية مديري الجليل 

محمود   “ الفاضل  االستاذ  رشيفي  بود 

جناح  عىل  نقلني  وتم  عبدالحليم”، 

وهناك  النحل،  قلع  مدرسة  اىل  الرسعة 

منها  ،النتقل  املتوسطة  املرحلة  اكملت 

اىل املدرسة التجارية بالخرطوم .

يتبع

اإلعاقة ليست قيداً وأغالالً من هواجس بل هي أجنحة تطري بالطامحني إىل األرحب إىل 

األعىل..! 

محمد  محمود  الكادح  والفالح  واملثقف  األكادميي  مع  طويل  حوار  يف  الحديثة  إرتريا 

إدريساي..

وعبق  املايض  سحر  عن  الليل  جن  إذا  متجاورة   متعانقة  أهلها  مثل  الكرنية  البيوت 

التاريخ.. يف بيت هادئ ومتواضع من بيوتات العلم والتعليم والثقافة وعىل مرتفع هادئ 

وآمن ويف خلوة والده القايض محمد إدريساي أحد أعمدة القضاء وأركان التعليم األهيل 

واألكادميي مبدينة كرن نلتقي العصامي واملثقف واألكادميي .

اإلعاقة ال تعني له شيئاً.. برغمها ورغم معاناة الترشد واملنفي التي تعرض له أبناء إرتريا 

طيلة العقود املأساوية من االستعامر... خاض الفتى الكرين بحيويته وشغفه.. دروب الحياة 

علاًم وعماًل ،ودرس يف داخليات السودان وتدرج يف مدارسها وتخرج من قسم الكيمياء يف 

جامعة إبن سعود بالرياض. كثرية هي املفاجأت واألحداث التي تعرض لها منذ أن دهس 

أحد القاطرات التي كانت تحمل املاء والحطب من الفروبيا،، إىل منزل العم سلامن أحد 

عامل سكة الحديد... يف التاسعة من عمره واجه الحياية بقلب من حديد وعزم من فوالذ،، 

كام واجه أقدارها وتحدياتها بطيف من حلم وغابات من فأل إرتريته وهويته التى كانت 

عشقه ونوره التي توشحها من قطر إىل قطر.. يف سبيلها صفع مدير املدرسة األمريية ِمّنى 

نهار  ذات  إيدو((.  يرفع  ))اإلرتري  بدوامة  الطالب  أذان  أصم  الذي  الحلنقي  املدير  ذلك 

اقرتب منه الكرين املشاغب كمن يريد ان يتحدث إليه يف أدب ... وصفعه يف وجهه صفعًة 

دًوى لها اركان الصف ... واراح واسرتاح .. وبعد تدخل “وحق الله و بق الله” نقل الفتى 

السيد محمود محمد  الحوار مع  القضارف فاىل مضابط  النحل” ريف  قلع   “ اىل مدارس 

إدريساي

مجال حبالياي
اجلزء األول
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معرض وزارة الثروة البحرية يف ذكرى عملية فنقل 2023

مجال حممد علي
اجلزء الثاني واألخري 

وهو  أمل:  محاري  دليت  بالشاب/  إلتقينا 
االحياء  بعلوم  البحرية،  الكلية  من  خريج 
يف  قسمهم  يعرضه  عام  ليحدثنا  البحرية،  
املعرض وقال موضحاً “ نعرض عمل مرشوع 
لتصنيع نوعني من االسمدة العضوية، وهو 
سامد عضوي سميك طبيعي يف شكل سوائل  
عىل  البحر  أعشاب  من  طبيعي  وسامد 
إىل سامد عضوي  باإلضافة    ، سوائل  شكل 
يتم  سامد  وهو   )Compost( “كمبوست” 
تصنيعه يف ظروف خاصة عن طريق تخمري 
البقايا السمكية والنباتية. ويتم العمل عىل 
الرثوة  وزارة  بني  بالرشاكة  املرشوع  هذا 
هذا  من  والهدف  الزراعة،  ووزارة  البحرية 
والتوعية  به  الشعب   تعريف  هو  املعرض 

إلستخدام السامد الطبيعي “
التصنيع  تعتربعملية   موضحا”  واضاف 
تدوير  إلعادة  محاولة  بها  نقوم  التي 
صيدها  يتم  التي  املستهدفة  غري  لألسامك 
أنواع مختلفة من االسامك، ويف معظم  مع 
يف  برميها  منها   التخلص  يتم  كان  االحيان 
البحر، كذلك نقوم بإستخدام االسامك التي 
تعرضت للفساد بسبب عوامل مختلفة مثل 
عدم توفر الكهرباء والثلج، او لعوامل أخرى 
مشكلة  منها  التخلص  يشكل  كان  حيث 
لكننا  التي تخلفها،  الكريهة  الروائح  بسبب 
اآلن نقوم باإلستفادة منها ، أي من االسامك 
واألعشاب البحرية يف عملية تصنيع السامد 
نقوم  الصدد  هذا  ويف  الطبيعي.  العضوي  
االسمدة  أنواع  من  نوعني  يف  بتصنيعها 
الطبيعية، أي يف شكل سائل ومحلول، يتم 
من   )Compost( الجاف  السامد  تصنيع 
السائل   للسامد  التصنيع  عملية  مخلفات 
هذه  مخلفات  من  باإلستفادة  نقوم  حيث 
العملية وإعادة تدويرها يف صناعة السامد 
الطبيعي ، وبذلك نكون قد إستفدنا بشكل 
التخلص  يتم  كان  التي  االسامك  من  كامل 
القاممة،  مكب  يف  رميها  او  البحر  يف  منها 
يف  بيئية  حلول  العملية  بهذه  وشكلنا 

التخلص من املخلفات بالكامل”.
وأضاف قائاًل” بدأ العمل يف هذا املرشوع 
تم  و  يتطور  واآلن   سنوات،   3 حوايل  منذ 
للعمل،  الالزمة  واملعدات  االجهزة  جلب 
االعامل  كانت معظم  السابق  انه يف  حيث 
من  الكثري  منا  يتطلب  وكان  يدوياً،  تتم 
املجهود العضيل، وفيام يخص عملية اإلنتاج 
االسامك  من  قوالب  ثالثة  بخلط  نقوم 
منتهي  السكر)سكر  من  واحد  قالب  مع 
للموالس  بدياًل  السكر  نستخدم  الصالحية(، 
)Molasses( أو الدبس لعدم وجود مصانع 
السكر التي كان ميكن ان يتوفر منها املوالس 
األسود  السائل  عن  عبارة  )وهو  الدبس  أو 
الناتج من عملية البلورة التي تأيت يف نهاية 
تصنيع السكر املركز( ، ونقوم بوضعها معاً 
يف خزان ونضيف إليها بكترييا نشطة توفرها 
معاً  بخلطهام  نقوم  ثم  الزراعة،  وزارة  لنا 
ملدة أسبوعني. وعند إنتهاء العملية  نجمع 

الطبيعي  العضوي  السامد  من  منتجنا  
األعشاب  مع  العملية  نفس  تتم  وكذلك 
فيتم  العمليتني،  مخلفات  عن  اما  البحرية، 
مامثلة  بطريقة  جديد  من  تدويرها  إعادة 
من  اإلنتاج  جمع  يتم  وبعده  شهر  ملدة 

.)Compost( السامد العضوي الطبيعي
دليت  الشاب/  قال  اإلنتاج،  كمية  وعن   
محاري )نقوم  بإنتاج 10 أالف لرت شهرياً من 
االسمدة العضوية الطبيعية، 5أالف لرت من 
عملية تصنيع االعشاب البحرية ، و5 آالف 
لرت من عملية تصنيع السمك ، ويتم توزيعه  
من قبل رشيكنا وهي وزارة الزراعة ، حيث 

يوزع للمزارعني مجاناً يف خمسة أقاليم”. 
إنتقلنا بعده إىل جزء أخر من جناح معرض 
الخاص  املعرض  البحرية، وهو  الرثوة  وزارة 
بالقبطان/  فيه  وإلتقينا  البحرية،  باملالحة 
كتب  نعرض  موضحاً”  وقال  ذودي،  أليك 

ومنشورات وخرائط عن املالحة البحرية، و 
خريطة للبحر االحمر، توضح الحدود املائية 
املجاورة  والدول  الدويل  املالحة  وطريق 
عن  تعريفية  ومواد  األحمر،  البحر  يف  لنا 
العامل، وأيضا عن   البحرية يف  املالحة  تاريخ 
سالمة املراكب وما يجب ان تلبيه املراكب 
والسفن من مخططات وأساس يف هيكلها. 
كذلك  ونعرض  للعمل،  كفوءة  تعترب  حتى 

قوانني  عن  منشورات 
البحرية،  املالحة  حركة 
منها ثالثة مواد من بني 
الـ35  القانونية  املواد 
وهي  البحرية  للمالحة 
، املادة  )13 ،15 ،17(، 
التي تنظم حركة املالحة 
مواجهة  حاالت  يف 
السفن بعضها يف عرض 
البحر وغريه من قوانني 

املعروضة  الخرائط  ضمن  ومن  للمالحة، 
وعمق  املالحة  لخطوط  إرشادية  خريطة 
واملرايس  واملوانئ  الجزر  ومناطق  املياه 
طفو  كيفية  عن  ورشح  العاملية.  املياه  يف 
القوارب والسفن يف املياه، كذلك رشح للبنى 
وطاقتهم  ومصوع  عصب  ملينايئ  التحتية 
يف  البحر  مياه  وعمق  للسفن  اإلستيعابية 
مختلفة  أنواع  كذلك  ونعرض  املينائني،  
للوحات  باإلضافة  والشباك،  الصيد  الدوات 
اإلرترية  البحرية  والقوات  البحر  عن  فنية 
يف مرحلة النضال،  إىل جانب أدوات وكتب 
قبل  كتبته  وكتاب  البحرية،  املالحة  لتعلم 
املوانئ  وإرشادات  بعنوان)قوانني  التحرير 
عن  املتنوعة  الكتب  من  وغريها  اإلرترية(، 
يف  النضال  ومسرية  اإلرتري  النضال  تاريخ 

البحر.”
إنتقلنا بعده إىل جناح االعامل الهندسية 

وإلتقينا  البحرية  الرثوة  بوزارة  والتقنية 
أحد  وهو  سلمون،  فلمون  بالشاب/  فيه 
أعضاء فريق مكون من خمسة أفراد قاموا 
بتصنيع جهاز لتحلية مياه البحر، حيث قدم 
قائاًل”  أنجزوه  الذي  املرشوع  عن  لنا رشحاً 
أو منوذج من عمل  املاكينة هي نوع  هذه 
وهي  قسمنا،  يف  فيه  بالعمل  قمنا  مبتكر 
آلة لتحلية املياه املالحة . معظم أجزائها تم 

توريده من الخارج وهو عمل ليس بجديد 
مهمة  بلمسات  قمنا  حيث  التكنلوجيا،  يف 
البيئة  مع  وعملياً  ميكانيكيا  مالمئاً  ليكون 
التي يستهدفها املرشوع ليقدم خدماته فيه، 
امليكانيكية  واألمور  التكنلوجيا  تعترب  حيث 
التي تستخدم يف مثلها من ماكينات معقدة 
بالنسبة ملعظم املستخدمني عكس  أصحاب 
باإلضافة   ، بتكنلوجيتها  املعرفة  او  املهنة 
املستخدمة  التقنية  معظم  انه  لكون 
بالطاقة  تعمل  املياه  تحلية  مشاريع  يف 
الكهربائية  ، لكننا يف هذا املرشوع نستخدم 
ركبنا  حيث  بتبسيطها،  قمنا  أي  املوتور 
يف  الصيادون  يستخدمه  عادي  موتور  فيها 
القوارب واملراكب، والهدف من ذلك يكمن 
وتشغيلها   إستخدامها  يف  سهولة  توفري  يف 
فيه  لتعمل  املستهدفة  املناطق  ان  حيث 
هذه املاكينة هي يف الجزر والقرى الساحلية 
النقية  النائية والتي تفتقر إىل مياه الرشب 

يف  قلة  تواجه  التي  املناطق  او 
فيه  يوجد  كام  الرشب.  مياه 
إيجاد  او  إستخدام  يف  صعوبة 
التقنيات  لتدوير  عاملة  أيدي 
صيانة   يف  املستخدمة  الحديثة 
حيث   ، االنابيب  ومد  وتركيب 
بالقرب  املاكينة  يتم وضع هذه 
من البحر والقيام بحفر مايشبه 
بعده  لتقوم  اإلرتوازي  البرئ 
بسحب املاء عرب أنبوب من البرئ 

لها  املالحة. كام  املياه  املحفور وتحلية تلك 
القدرة عىل تحلية 1200 لرت من املاء خالل  

الساعة الواحدة”
موضحاً  دبساي،  موائل  الشاب/  واضاف 
عىل  العمل  فكرة  قائاًل”  املرشوع،  فكرة 
إنطلق  املياه،  تحلية  آلة  تصنيع  مرشوع 
من مرشوع بحث قمنا به يف الجزر والقرى 
السكان  أخربنا  حيث  املياه،  بندرة  املتأثرة 
عن حاجتهم املأسة لتوفر املياه يف مناطقهم، 
ومن هذا املنطلق قمنا بتصنيع او بتحسني 
بحيث  االلة  هذه  عمل 
من  الشعب  وحاجة  تتناسب 
إستخدامها  سهولة  حيث 
الذاتية  بقدراتهم  وصيانتها 
أعطال  اية  حدوث  حال  يف 
ذلك  ولتسهيل  ميكانيكية، 
قمنا برتكيب موتور يستخدمه 
لكن  قواربهم.  يف  الصيادون 
اآللة  زالت  هذه  ما  مع ذلك 
يف حاجة اىل املزيد من العمل 

لتعمل بكفاءة أكرب لرفع طاقتها اإلنتاجية”
هذه  قامت  املياه  تحلية  آللة  باإلضافة 
املجموعة من الشباب باإلضافة لستة شباب 
آلة  تصنيع  عىل  بالعمل  القسم  اعضاء  من 
الشاب/  لنا  ووضح  الثلج،  ألواح  إلنتاج 
والهدف  تصنيعها،  فكرة  سلمون،  فلمون 
الصغرية  الصيادين  قائاًل”مجتمعات  منه 
مصوع  مينايئ  بني  السواحل   يف  الواقعة 
التى  الثلج  وعصب لديهم نقص يف كميات 
األسامك  من  انتاجهم  لحفظ  يحتاجونها 
وعدم  املوانئ،  عن  مناطقهم  لبعد  وذلك 
توفر ماكينات إلنتاج الثلوج،  لذا فكرنا مبا 
تركيب  ميكنهم  وال  للثلج،  يحتاجون  أنهم 
ثالجات كبرية يف مناطقهم نسبة لقلة كمية 
يف  التفكري  يصطادونها،فعلينا  التي  االسامك 
صنع آلة ميكنها حل هذه اإلشكالية، فقمنا 
بتصنيع هذه الثالجة من مواد كانت آلالت 
تصميمها  من  بدايًة  اخرى.  معدات  او 

وإستخدمنا  به،  قمنا  إبتكار  هي  وهيكلها 
بداية  تصنيعها،  يف  للصدأ  قابلة  غري  مواد 
وتعمل  األلواح،  إىل  الخارجي  الهيكل  من 
مكيف  آلة  برتكيب  قمنا  حيث  بالكهرباء 
كيلو  تبلغ  150  إنتاجية  ، ولها قدرة  هواء 
جرام من الثلج يف الساعة، وحوايل طن من 
الثلوج  أي 1000 كيلو جرام يف الـ24 ساعة، 
ويبلغ إستهالكه للطاقة الكهربائية 4.5 كيلوا 
كهربايئ  استهالك  مايعنى  اليوم،  يف  واط، 
الكيلو  سعر  رأينا  فإذا  نقفة.  بـ350  يقدر 
جرام الواحد من الثلج فهو يبلغ 1.20 نقفة، 
أي ان سعر 1000 كيلو جرام من الثلج الذي 
فإن  لذا  نقفة،    1200 يبلغ  يومياً،  تنتجه 

دخلها اليومي  سيبلغ حوايل 800 نقفة”.
الشاب/ فلمون سلمون،  قال  الختام  ويف 
“ مبقارنتها مع آالت أخرى  إلنتاج  موضحاً 
من  الشمسية  بالطاقة  تعمل  التى  الثلوج 
نفس الحجم،  فكمية إنتاجها مامثل، فهناك 
تم  صينية  صناعة  من  الثلوج   إلنتاج  آلة 
الشمسية،  بالطاقة  تعمل  البالد  إىل  جلبها 
لها حجم وكمية إنتاج مامثل مع اآللة التي 
إبتكرناها، وإنطالقاً من  التجارب املستفادة 
لتعمل  آلتنا   لتطوير  برنامج  وضعنا  منها 
أوضاع  مع  لتتناسب  الشمسية  بالطاقة 
الصغرية،  املجتمعات  يف  الصيادين  مجتمع 
متى  بسهولة  تحقيقه  ميكن  برنامج  وهو 
ونكون  إلنجازه،  الالزمة  األدوات  توفرت  ما 
وهو  اإلبتكار  من  الهدف  حققنا  قد  بذلك 
املعدات  وتوفري  الصيادين  حياة  تسهيل 

املناسبة لهم”.

القبطان / ألكي زودي

قدمنا يف الجزء االول من املقال الذي نرش يوم الجمعة املايض جانب من معرض وزارة الرثوة البحرية التى نظمته مبناسبة الذكرى الـ 33 لعملية فنقل ذكرنا فيها عن بعض النشاطات التى تقوم 

بها االقسام لرفع كفاءة املرافق وطرق توزيع األسامك وقوارب الصيد ومحالت البيع،  وبعض املواد التعريفية التى تتعلق باإلنتاج البحري والتأكد من  واالسلوب املستخدم لوصول املنتجات  بصورة 

سليمة إىل املستهلك، ويف قسم التنمية ، فرع وحدة التنمية والتكنلوجيا بوزراة الرثوة البحرية ، قدموا لنا رشحا مفصاًل عن   شباك الصيد املعروضة يف املعرض، ويف  قسم التقنية والهندسة بوزارة الرثوة 

البحرية قسم معمل الخشب والحديد، حيث شاهدنا العديد من األثاثات املنزلية مثل الطاوالت واملقاعد وغريها مصنوعة من شجر السيسبان )متر موىس ( ومحاولة اإلستفادة منها يف صناعة األثاثات 

املنزلية، و تطوير هذا املرشوع، يف املستقبل يف صناعة أثاث يف القوارب وغريه. ويف  قسم ًالتنمية،  تحدثنا عن تحويل  املنتجات السمكية إىل انواع مختلفة من املأكوالت و كيف ميكن إستخدام هذه 

االسامك من نوع) بلم ووزيف وباقة( يف الطعام، و تعبئته يف أكياس بكميات محددة، وكبهارات يف االكل. ويف الجزء الثاين واألخري، نعرض لكم محتوى ما تعرضه االقسام االخرى يف الجناح، ومنها عمل 

مرشوع لتصنيع نوعني من االسمدة العضوية، وهو سامد عضوي سميك سائل  وسامد طبيعي من أعشاب البحر ، و معرض عن املالحة البحرية، و كتب ومنشورات وخرائط عن املالحة البحرية وقوانينها.

الشاب / 
 دليت حماري أمل



شـــــــبابيات
تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 6 اجلمعة  24 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )102( 	

شباب املهجر ...مشاعل مضيئة يف مساوات الوطن!!!

حممود عبداهلل/ ابوكفاح

الشباب  وخاصة  املهجر  إرتريو  ظل 
اىل  جامعية  زيارات  يسجلون  منهم 
وطنهم األم -إرتريا  - يف مواسم مختلفة 
من العام  السيام يف مواسم األعياد مبا يف 
حيث  وامليالد    السنة  رأس  أعياد  ذلك 
العام  من   ديسمرب  شهر  منتصف  شهد 
املنرصم قدوم أعداد مقدرة من الشباب 
اىل  وأسرتاليا  نيوزيلندا  من   اإلرتريني  

أرض الوطن  .
الوطن  أرض  اىل  وصولهم  فبمجرد 
تواصل أولئك الشباب مع اإلتحاد الوطني 
لشباب وطلبة إرتريا عرب مكتب العالقات 
التابع لإلتحاد  لإلستفسار عن  الخارجية 
بني  اإلتحاد   ينظمها  ظل  التي  الربامج 
ألرض  الزائرين  للمواطنني  واآلخر  الحني 
الرتحاب  بالفعل  وجدوا  ,وقد  الوطن 
سارع مبعرفة عددهم  الذي  اإلتحاد  من 
بزيارتها   يرغبون  التي  واألماكن  الفعيل  
لتزويدهم   التام  إستعداده  عن  ,كام عرب 
بخارطة األماكن السياحية يف أرض الوطن 

وأهميتها الثقافية والوطنية .
للغاية   مهاًم  اللقاء   ذلك   كان  حيث 
بالزيارات  املتعلقة  للربامج  للتخطيط 
تم  وجيز  زمن  ويف  ,وبالفعل  املرتقبة 
خالل  ويف  املستهدفة  املواقع  تحديد 
إسبوعني متكن اإلتحاد من تنظيم خمسة 
نيوزلندا  من  القادمني  للشباب  زيارات 

وأسرتاليا   .
املتحف  اىل   كانت    االوىل  الزيارة 
األرتري والذي يضم   مجموعة  الوطني 
متنوعة من القطع األثرية القدمية وآثار 
مرحلة النضال التحرري    ، والحفريات 
، واللوحات    و املنحوتات التي تعكس  
والحديث(  )القديم  اإلرتري  التاريخ 

بطريقة جميلة .
تم  املتحف   اىل  دخولهم  ومبجرد 
قبل    من  تعريفية    نبذة  إعطاؤهم 
 , باملتحف   العامة  العالقات  مدير 
السيد هيىل برهي ، حول تاريخ املتحف 
يف   ذلك  بعد  الزوار   ونشأته,ليرشع 

التجوال  بني أركان  املتحف.  
الفرصة  لهم  أتيحت  البداية   ويف 
مختلف  تعكس  أثرية  قطع  ملشاهدة   
الحضارات القدمية التي سادت إرتريا يف  
العصور القدمية   كام شاهدوا  قطع أثرية 
توضح األدوات واملستلزمات املستخدمة 

يف الحياة اليومية للحضارات القدمية.
إىل  انتقلو  ثم    

ت  حا للو ا
لتي  ا

تعكس 
ة  حيا

مرحلة  وأحداث 
الكفاح املسلح   ،  والتي تم إعداد 

املناضلني  الفنانني  قبل   من  منها  الكثري 
عكس    بهدف  آنذاك  الحرية   أجل  من 
والتضحيات  اإلرتري  الشعب  نضاالت 
الحساسة من  الفرتة  تلك  التي بذلت يف 
هذا  أن  ,حيث  اإلرتري   الشعب  تاريخ 
الخصوص  وجه  عىل  الجولة  من  الجزء 
إبداع  أظهر  ألنه  للغاية    رائًعا  كان  
مقاتيل الثورة  يف الوقت ايل كانت تدور 

فيه تلك الحرب الرشسة  .
عكست   لوحات   أيًضا  هناك  كانت   
إرترية  واجتامعية  تاريخية  أحداًثا 
النظام  تعكس   ومنحوتات  مختلفة 
البيئي والحياة الربية يف إرتريا فضاًل عن  
لحيوانات  الحائط  عىل  مثبتة  جامجم  

أخرى داخل النظام البيئي اإلرتري.
الزوار   عىل  ُعرضت   الختام  وقبيل 
اىل  تعود  دينية  أثرية  قطع  الشباب  
اإلسالم   البالد  يف  الرسميتني  الديانتني 
واملسيحية عىل حد سواء والتي عكست  
الخلفية   الدينية إلرتريا   , و يف نهاية 
الجولة   شاهد الزوار  عروض ومجسامت  

متثل 

ت  ميا لقو ا
اإلرترية  التسع  
القطع  وبعض 
يف  املستخدمة  األثرية 

حياتهم اليومية  .
وعقب   االنتهاء من  تلك الجولة  قام 
الزوار الشباب  بشكر  موظفي املتحف 
املعلومات  وكذا  الكبري  تعاونهم  عىل 

القيمة التي تكرموا بها .
أما الجولة الثانية التي قام بها الشباب 
نيوزيلندا  من  القادمون  اإلرتريون 
قرقيش  بيت  حول  فكانت  وأسرتاليا 
قام  حيث  أسمرا  العاصمة  بأطراف 
وتنظيم  الجبال  بتسلق  الشباب  هؤالء 
أنشطة تشجري وغرس  لألشجار يف املواقع 
تجهيز  اىل    ,باإلضافة  سلفاً  املحددة 
بشكل  املغروسة  الشتول  حول  الحفر  
جيد حتى  تنال نصيبها من مياه األمطار  
,والقيام بحمالت نظافة يف تلك املناطق 
إلصحاح  بيئة املواطنني الذين يقطنون يف 
تلك املنطقة  باستخدام الفؤوس واملعاول 
لنبش األوساخ وتجميعها ، حيث شوهد 
الشباب يعملون بنشاط   منقطع النظري 
أي  سناً  األصغر  الشباب  يظهر  ومل     ,
بكيفية  يتعلق    فيام  تراخي  أو  متاطل 
العمل   يف  واملشاركة  األدوات  استخدام 

مع أشقائهم األكرب سًنا  .
ونشوة  بحامس   املهمة  أكملوا  لقد    
التوصف    حيث  مل يكن هذا الحدث  
أيًضا  كان  ولكنه  ترفيهي  حدث  مجرد 
الحدث  أظهر هذا  تعليمًيا حيث   حدًثا 
املياه  حفظ  برامج  أهمية  للشباب 
املاضية   السنوات  خالل  الرتبة   وصيانة 
وأكرث صداقة  أكرث خرضة  البالد    لجعل 
للمناخ والبيئة  كام تعرف أولئك الشباب   
عىل األدوات الرئيسية املستخدمة بشكل 
اإلريرتيني  السكان  غالبية  لدى   يومي 
عند مامرسة  حياتهم الزراعية    ,ليعربو 
بها  إمتنانهم  عن  الجولة  نهاية  يف 
هذه  من  باملزيد  للقيام  وإستعدادهم 
الجوالت املهمة يف توسيع مدارك الشباب 

ومهاراتهم العملية .
اإلرتريون  للشباب  الثالثة  الجولة  اما   
فكانت  وإسرتاليا  نيوزيلندا  يف  املقيمون 
مستشفى  جوار  الوطني   الدم  بنك  اىل 
الجميل  رد  بهدف  وذلك  املرجعي  أروتا 
اىل هذا الشعب املغوار من خالل التربع 
بالدم واملساهمة يف رفد رصيد  الطوعي 

بنك الدم الوطني بدماء جديدة  .
للشباب  ُسمح   الجولة   تلك  ففي    
الراغبني  يف التربع بالدم  لتنفيذ رغبتهم 
,دعي  املهمة   من  إنتهاءهم  ,وعقب 
التابعة  االجتامعات  قاعة  إىل  الجميع   
قصرية  ندوة  إعطاؤهم  وتم  الدم   لبنك 
حول بنك الدم يف إرتريا وتاريخه ، بدًءا 
بنك  إنشاء  وحتى    الثورة   مرحلة  من 
اليوم  التحرير  وحتى  الوطني بعد  الدم 
التربع  بعمليات  تنويرهم    عن   فضاًل 
بالدم يف إرتريا منذ أخذها من املتربع إىل 

وقت تقدميها للمريض.
  كام تم تقديم  محارضات لهم حول 
أهمية التربع بالدم يف إرتريا ومدى الدور 
إنقاذ  بالدم يف  التربع  يلعبه  الذي  الكبري 
وتقديره  فخرالبنك   ومدى   ، األرواح 
نهاية    يف  و   ، املبادرة    بهذه  إلقدامهم 
اإلرتريني  الشباب  إستفرس   الندوة  

إذا  عام  وإسرتاليا  نيوزيلندا  يف  املقيمني 
بنك  يف  كأعضاء  تسجيلهم   ميكن  كان 
الدم,حيث  تم قبول هذا الطلب من قبل 
إدراة البنك مبارشة  وتم  تسجيلهم  عىل 

الفور  كأعضاء .
الشباب  زار  الرابعة  الجولة  ويف 
وإسرتاليا  نيوزيلندا  املقيمني يف  اإلرتريني 
وذلك  أسمرا  بالعاصمة  الشهداء  مقربة 
الولئك  وتقديرهم  إلحرتامهم  تعبرياً 
الطاهرة  بدماءهم  رووا  الذين  الشهداء 
شجرة الحرية التي نستظل بظالها اليوم  
وكذا الذين دافعوا عن السيادة الوطنية 
سنوات  يف  األعداء  غزوات  من  وحموها 

اإلستقالل املاضية .
قام  الشهداء  مبراقد  تجوالهم  وأثناء 
حول   بتنويرهم  املقربة  عىل  املرشفون 
تجمع  الختام  ونشأتها,ويف  املقربة  تاريخ 
الزوار أمام النصب التذكاري للشهداء يف 
أرواح  عىل  صمت  دقيقة  ليقفوا  املقربة 
مجموعات  وتتناوب  األبرار  الشهداء 
الزوار عقب ذلك مبارشة بإلتقاط الصور.

ويف الختام تقدم اولئك الشباب بالشكر 
املخلصة  جهودهم  عىل  املقربة  لحراس 
الشهداء   جثامني  حراسة  يف  وتفانيهم  

األبطال .
اىل  فكانت  الخامسة  الجولة  اما 
الدبابات  لحطام  املفتوح   املتحف 
يف  وتحديداً  أسمرا  بالعاصمة  واآلليات 
وحي  إسبيس  حي  بني  الواقعة  املنطقة 
من  كبري  عدد  يضم  ظظرات,والذي 
اآلليات العسكرية املتنوعة التي شاركت 

يف حرب التحرير.
بني  تجوالهم  خالل  الزوار  عرب  حيث 
إعجابهم  عن  املتحف  ذلك  جنبات 
وإندهاشهم   مبا رأوه من حطام,ليدركوا 
التي  التحررية  عىل الفور رشاسة الحرب 
خاضها الثوار ضد العدو لثالثني عاماً ,كام 
مستقباًل  للضغط  استعدادهم  عن  عربوا 
تلك  من  للمزيد  التخطيط  أجل  من 

الزيارات املهمة.

صفحة شبابيات يعدها مكتب اإلعالم و الثقافة باإلحتاد الوطين لشباب وطلبة 
إرتريا وهي صفحة تهتم بعرض أنشطة اإلحتاد  ومناقشة قضايا الشباب



طواف  من  الخامسة  املرحلة  حفلت 

التي  الهوائية  للدراجات  الدويل  رواندا 

بالكثري  الخميس )23 فرباير(  أقيمت أمس 

مستوى  عىل  واملفاجأت  املتغريات  من 

صدارة الرتتيب العام.

يحظى  الذي  الطواف  مراحل  خامس 

ملسافة  إمتدت   ،  )  2.1( تصنيف  بدرجة 

أطول  ثاين  إعتبارها  عىل  كيلومرت(   195.5(

الطواف ، شهدت منافسة كبرية  مرحلة يف 

للتتويج  هائلة  وأطامع 

بالريادة.

املرحلة  وعرفت 

خصوصاً  رشس  تنافس 

تسلق  يف  املتخصصني  بني 

أبرز  وكان   ، املرتفعات 

التي  اإلنفرادية  املحاوالت 

لقب  حامل  بواسطة  متت 

طواف فرنسا الدويل يف أربع 

كريس  الربيطاين  مناسبات 

فروم الذي متكن من اإلنفراد 

عن املجموعة الكبرية وتوضع 

أربعة  إىل  يصل  زمني  فارق 

دقائق.

من  األخرية  الكيلومرتات  يف  وتبلورت 

قبل   ، إنفرادية  مجموعات  عدة   ، السباق 

كالوم  افريقي  الجنوب  الدراج  يتمكن  أن 

املقدمة  يف  اإلنسالل  من  أروميستون 

من  ويتمكن  العايل  نسقه  عىل  ليحافظ 

الفوز بلقب املرحلة.

املسافة  افريقي  الجنوب  الدراج  وقطع 

ساعات   4( قدره  زمني  ظرف  يف  املقررة 

رسعة  مبعدل   ، ثانية(  و51  دقيقة  و59 

وسطي إستقر عند 39.1 كيلومرت يف الساعة 

الواحدة.

الثاين  املركز  ذهب   ، ثواين   6 وبفارق 

فريق  من  كالزوين  والرت  اإليطايل  للدراج 

اما   ،  )Q36.5 PROCYCLING(

نصيب  من  فكان  الثالث  املركز 

إيوب  متكل  االرتري  الدراج 

ترينجانو  فريق  عضو 

املاليزي.

املركز  وذهب 

ملتصدر  عرش  السادس 

الرتتيب العام سابقاً هينوك ملؤبرهان الذي 

تأخر عن الصدارة بفارق 19 ثانية.

وأحرز الدراج االرتري األخر عضو فريق 

داويت  األملاين  إيد  بايك 

املركز   ، مياين 

الحادي والعرشين بفارق 37 ثانية.

الدراج  إنتزع   ، النتائج  هذه  ضوء  عىل 

البلجييك ويليام ليكريف من فريق سودال 

األصفر  والقميص  العام  الرتتيب  صدارة 

بتوقيت زمني ناهز )19 ساعة و40 دقيقة 

و50 ثانية.

وصعد الدراج االرتري متكل إيوب 

يف  وبات   ، واحدة  دفعة  مراكز  ثالثة 

عن  ثانية   11 بفارق  السادس  املركز 

رة  ا لصد ا

بينام ، 

جع  ا تر

ك  هينو

مركز  مثانية  ملؤبرهان 

 ، املرحلة  هذه  خالل  واحدة  دفعة 

وبات يحتل املركز العارش يف الرتتيب العام 

بفارق 13 ثانية.

الطواف  منافسات  تتواصل  وسوف  هذا 

اليوم الجمعة بإقامة املرحلة السادسة التي 

روبافو  بني  كيلومرت(   157( ملسافة  متتد 

وجيكومبي.

اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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االرتري متكل إيوب حيل ثالثًا يف خامس مراحل طواف رواندا الدولي
دراج منتخب جنوب افريقيا كالوم أروميستون يحرز لقب املرحلة

مان سييت يعود بالتعادل من أرض اليبزيغ .. و”الدبابة البشرية” تقود إنرت للفوز على بورتو
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

اإلنجليزي  سيتي  مانشسرت  عاد 

األملاين  اليبزيغ  أرض  1-1 من  بالتعادل 

النهايئ من دوري  الدور مثن  يف ذهاب 

أبطال اوروبا لكرة القدم.

بواسطة  التسجيل  سيتي  افتتح 

 )27( محرز  رياض  الجزائري  جناحه 

وعادل لاليبزيغ مدافعه الكروايت يوسكو 

غفارديول بكرة رأسية )70(.

وراء  الالهث  سيتي  مانشسرت  خاض 

يف  املباراة  األول،  الكبري  األورويب  لقبه 

البلجييك  املؤثر  ألعابه  صانع  غياب 

اإلسباين  ومدافعه  بروين  دي  كيفن 

إميريك البورت بداعي املرض.

الفرنيس  املهاجم  بدأ  املقابل،  يف 

كريستوفر  اليبزيغ  وهداف  الدويل 

نكونكو عىل مقاعد الالعبني االحتياطيني 

بعد تعافيه مؤخرا من إصابة يف ركبته 

يف  بالده  منتخب  صفوف  عن  أبعدته 

بأنه  علام  قطر،  يف  األخرية  العامل  كأس 

خالل  األوىل  للمرة  احتياطيا  شارك 

ضد  األملاين  الدوري  يف  فريقه  مباراة 

وساهم  املايض  السبت  فولفسبورغ 

بتمريرة حاسمة.

داين  اإلسباين  الجناح  أيضا  ويغيب 

أوملو، فقاد خط هجوم يف غيابهام تيمو 

فرينر والربتغايل أندري سيلفا.

استحوذ سيتي بنسبة كبرية عىل الكرة 

من دون أن يشكل خطورة حقيقية عىل 

مرمى اليبزيغ وانتظر حتى الدقيقة 13 

ليك يسدد مدافعه الربتغايل روبن دياش 

أول كرة بني الخشبات الثالث من رأسية 

إثر ركلة ركنية رفعها محرز لكنها جاءت 

ضعيفة بني يدي الحارس )13(.

عىل  خاطئة  متريرة  سيتي  واستغل 

محرز  إىل  فوصلت  املنطقة  مشارف 

داخل  بيرساه  قوية  كرة  أطلق  الذي 

الشباك مفتتحا التسجيل )27(.

مختلف  يف  عرش  الثاين  الهدف  وهو 

الذي  ملحرز  املوسم  هذا  املسابقات 

احتفل الثالثاء ببلوغه الثانية والثالثني.

عن  اليبزيغ  تخىل  الثاين  الشوط  ويف 

للبديل  فرصتان  له  وسنحت  حذره 

بنجامان هرنيخس واحدة رأسية وأخرى 

من تسديدة زاحفة من دون أن ينجح 

يف التسجيل )51 و53(.

وقام سيلفا مبجهود فردي رائع وراوغ 

بالحارس  لينفرد  سيتي  مدافعي  أحد 

تصدى  الذي  إيدرسون  الربازييل 

ملحاولته )63(.

سدد  املباراة  يف  له  فرصة  أول  ويف 

الرنويجي  سيتي  مانشسرت  هداف 

إىل  مرت  زاحفة  كرة  هاالند  إيرلينغ 

جانب القائم األمين )68(.

سددها  قوية  لكرة  إيدرسون  وطار 

وحولها  تشوبوشالي  دومينيك  املجري 

ركنية جاء منها هدف التعادل من كرة 

رأسية لغفارديول )70(.

ورد سيتي من خالل تسديدة لالعب 

إيلكاي غوندونغان لكن  األملاين  وسطه 

حارس اليبزيغ أبعده كرته برباعة )73(.

قرب  الشباك  لوكاكو  روميلو  وهز 

عىل  -1صفر  الفوز  إنرت  ليمنح  النهاية 

دور  بورتو يف ذهاب  عرشة العبني من 

لكرة  أوروبا  أبطال  بدوري  الستة عرش 

القدم.

بورتو  وسط  العب  أوتافيو  وُطرد 

الدقيقة  يف  الثاين  اإلنذار  عىل  لحصوله 

البديل  ليدرك  األمر  إنرت  واستغل   ،78

من  دقائق  أربع  قبل  التعادل  لوكاكو 

النهاية ومينح فريقه أفضلية بلوغ دور 

الثامنية ألول مرة يف 12 عاما.

إنرت  مدرب  إنزاجي  سيموين  وأبلغ 

“لعبنا  إيطاليا  برايم  أمازون  خدمة 

بشكل جيد أمام فريق قوي من الناحية 

استغالل  يف  فشلنا  لألسف  البدنية. 

بعض الفرص يف الشوط األول وخاطرنا 

ساعدوا  البدالء  لكن  الثاين  الشوط  يف 

الفريق”.

إنرت  مينح  أن  مارتينيز  الوتاور  وكاد 

التقدم بعد 13 دقيقة لكنه كرته برضبة 

رأس مرت خارج امللعب.

كرة  إنرت  حارس  أونانا  أندريه  وأنقذ 

من ماركو جرويتش بعد متريرة بكعب 

القدم من مهدي طارمي.

بورتو  حارس  كوستا  ديوجو  وتدخل 

أليساندرو  من  رأس  رضبة  إلبعاد 

باستوين يف نهاية الشوط األول.

عىل  لتدخله  أوتافيو  طرد  وبعد 

هاكان شالهان أوغلو، ضغط إنرت وقفز 

باريال  نيكولو  متريرة  ليحول  لوكاكو 

اصطدمت  لكنها  رأس  برضبة  العرضية 

البلجييك  الالعب  إىل  وارتدت  بالقائم 

ليهز الشباك.

ووضع إنرت حدا ألربع هزائم متتالية 

يف ذهاب أدوار خروج املغلوب بدوري 

األبطال، وتغنت الجامهري باسم لوكاكو 

الذي ابتيل باإلصابات هذا املوسم.

 14 يف  بورتو  عىل  ضيفا  إنرت  ويحل 

مارس املقبل.
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حكمة اليوم
مهما كانت نيتك صافية يف أي 

شيٍء تفعله تذكر أنك لن تنجو من 
ظنون الناس السيئة أبدًا

توقيف رجل حاول خطف طفل ناج من الزلزال برتكيا

الزلزال  عن  الناجمة  الفوىض  مستغال 

أوقف  البالد،  جنوب  رضب  الذي  العنيف 

الخميس،  الرتكية،  هاتاي  محافظة  يف  رجل 

بينام كان يحاول رسقة طفل من مستشفى.

وقّدم الرجل البالغ 55 عاما والقادم من 

رشطة  يف  مسؤول  أنه  عىل  نفسه  أنقرة، 

ذاكرا  بطفل  وطالب  داغ،  سمعان  مدينة 

اسمه، وفق ما أفادت وكالة أنباء “األناضول” 

الرسمية.

الوكالة  ثانية نرشته  ويف فيديو مدته 20 

الرتكية وأعادت بّثه قنوات التلفزة املحلية، 

يتقدم رجل يرتدي سرتة داكنة اللون ويبدو 

مستشفى  يف  االستقبال  مكتب  إىل  متوترا، 

لطلب  الرصاخ  يعلو  ثم  طفال،  ويطلب 

النجدة، ويتم توقيف الرجل بعدها وتكبيل 

يديه.

موظف  أن  “األناضول”  وأضافت 

قدمها  رشطة  بطاقة  أن  الحظ  املستشفى 

بالرشطة. اتصل  لذلك  مزّورة  له،  الرجل 

بطاقات  به  املشتبه  مع  الرشطة  ووجدت 

رشطة وجيش مزّورة باإلضافة إىل كمية من 

الذهب ومبالغ مالية باللرية الرتكية والدوالر 

 6200 إىل  اإلجاملية  قيمتها  تصل  واليورو 

أي  تعط  مل  التي  الوكالة  بحسب  دوالر، 

معلومات عن الطفل.

وأوردت قناة “إن يت يف” الخاصة أنه ُعرث 

يف سيارة الرجل عىل سالح مع “مشطني و42 

طلقة”.

الذي  فرباير  من  السادس  زلزال  ودّمر 

من  أجزاء  درجات،   7.8 شّدته  بلغت 

محافظة هاتاي الحدودية مع سوريا، وأسفر 

عن قرابة أربعني ألف قتيل يف تركيا وسوريا.

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
رودوس«  »اتفاقية  توقيع   -  1949 عام   فرباير  من  والعرشين  الرابع  يف   -

للهدنة بني العرب وإرسائيل يف جزيرة رودوس.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام  1966 - الجيش الغيني يخلع الرئيس 

كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكراه يتوىل رئاسة الدولة.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام  1969 - نقل جثامن ملك السعودية 

دفنه يف  ليتم  السعودية  إىل  أثينا  بالطائرة من  العزيز  بن عبد  األسبق سعود 

مقربة العود مبدينة الرياض بعد الصالة عليه يف مكة املكرمة.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام 1981 - قرص بكنغهام يعلن رسمًيا عن 

خطوبة األمري تشارلز من ديانا سبينرس.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام  2008 - الربملان الكويب ينتخب راؤول 

كاسرتو رئيًسا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسرتو.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام  2004 - زلزال الحسيمة، أحد أعنف 

الزلزال  هذا  خلف  وقد  املغرب.  شامل  الحسيمة  إقليم  رضبت  التي  الزالزل 

خسائر برشية ومادية وعمرانية كبرية.

- يف الرابع والعرشين من فرباير عام  2019 - اإلعالن عن جوائز األكادميية 

الحادية والتسعني وفوز الكتاب األخرض بجائزة أفضل فيلم، ورامي مالك بجائزة 

أفضل ممثل، وأوليفيا كوملان بجائزة أفضل ممثلة.

السناجب املدربة بدل الكالب للكشف عن املخدرات
مدينة  يف  الرشطة  بدأت 

الصينية  تشونغتشينغ 

املدربة  السناجب  باستخدام 

للكشف عن عمليات تهريب 

املخدرات.

إعالم  لوسائل  وتبعاً 

تدريب  “لواء  فإن  صينية 

الرشطة  التابع ملفرزة  الكالب 

الجنائية مبنطقة هيتشوان يف 

بتدريب  نجح  تشونغتشينغ 

السناجب  من  األوىل  الدفعة 

التي ميكن االعتامد عليها لعمليات كشف 

تهريب املخدرات”.

رشطة  أن  إىل  اإلعالم  وسائل  وأشارت 

 6 بتدريب  نجحت  املذكورة  املنطقة 

حتى  املخدرات  عن  للكشف  سناجب 

االعتامد  يف  ستبارش  وقريباً  اآلن، 

عىل هذه الحيوانات يف عمليات 

مكافحة التهريب.

ومن جهته قال، يني جني، كبري 

يف  البوليسية  الحيوانات  مدريب 

هيتشوان  منطقة  رشطة  قسم 

أساليب  فريقه  مع  اتبع  إنه   ،

السناجب  لتدريب  مبتكرة 

“الحجم  أن  إىل  مشريا  املذكورة، 

يف  يساعدها  للسناجب  الصغري 

الوصول إىل أماكن تعجز الكالب 

عمليات  أثناء  أحيانا  إليها  الوصول  عن 

البحث عن املخدرات”.

بعد بيعها لأللعاب وجنيها أكثر من 100 الف دوالر شهريا
ً.. طفلة الـ11 عاما تتقاعد لرتكز على دراستها!

روكيس  العامة  العالقات  معلمة  قالت 

جاسينكوإن ابنتها الطفلة األسرتالية الشهرية 

بيكيس كريتس، قررت الرتكيز عىل دراستها .

فقد  “العربية.نت”  موقع  وبحسب 

أعاملها  من  الكثري  كسبت  الطفلة  أن  ورد 

سن  يف  جانباً  تنحت  أنها  لدرجة  التجارية 

11 عاما حتى تتمكن من الرتكيز عىل العمل 

املدريس بدالً من ذلك.

أرباح  وصلت  أن  بعد  القرار  وجاء 

 110 الـ  يقارب  ملا  عاماً،  الـ11  ذات  الفتاة 

آالف جنيه إسرتليني شهريا، وذلك من بيع 

news.com. موقع  نقله  ملا  وفقا  األلعاب، 

au عن والدتها التي اضافت ان ابنتها باتت 

من  لفرتة  نفسها  عىل  الرتكيز  إىل  تتطلع 

الوقت.

بعد  أىت  القرار  أن  بيكيس  والدة  وذكرت 

دراسة طويلة استمرت أشهراً، ناقشت فيها 

العائلة الرتكيز عىل املدرسة بعد رحلة نحاج 

استمرت بها الطفلة لـ3 سنوات.

سيبقى   Pixie’s Pix متجر  أن  وأضافت 

إىل  سيعود  لكنه  اإلنرتنت،  عىل  موجوداً 

وجهة  كأفضل   2011 عام  يف  بدأ  حيث 

الشعر  وأقواس  األطفال  إلكسسوارات شعر 

.Pixie’s Bows املعروفة باسم

الطفلة  أن  اىل  “العربية.نت”  واشارت 

تجاريا جلبت  نشاطا  أطلقت مؤخرا  كانت 

إسرتليني يف  يعادل 110.000 جنيه  ما  منه 

شهر واحد.

رغم ذلك، تحول انتباه الطفلة األسرتالية 

عىل  للرتكيز  الفرتة  هذه  العمل  عن  بعيدا 

إىل  الوشيك  دخولها  مع  خصوصا  التعليم، 

املدرسة الثانوية.

رشكات  من  عددا  متتلك  روكيس  وباتت 

االتصاالت الناجحة، باإلضافة إىل قرص بقيمة 

3.6 مليون جنيه إسرتليني يف سيدين.

أقوال عن الزمان 2
* لقد آن لهم ان يعلموا أن زمان الرصاخ قد وىل، و حل محله زمن الرتوي و 

البحث الدقيق

* أعد الليايل ربيعا ربيعا ومييض الزمان وال ترجعني وتبقني وحدك نبضا بقلبي 

ويرحل عمري وال ترحلني

* محاضن الطفوله هي مزارع االرسار ف تربتها ُتدفن بذور النور وخريطه 

الفتح اآليت ومواعيد الزمان الجديد

* إن حياة كل أمة تقوم باستعدادها لكل زمان مبا يناسبه، ومن غالب الزمان 

غلبه الزمان

* ان مل يستطع االنسان السري مع الزمن ، فالزمان قادر عىل أن يسري دونه

* إن كل املآيس تنشأ عن انتهاك الحقوق الطبيعية ، كونها الحقوق التي ال 

تتبدل بتبدل الزمان .

وسواك..  الوحيْد  الزمان  هذا  فارُس  أنت  تريْد  أن  سوى  فليس  تصالْح  ال   *

املسوْخ!

* إنَّه ملن ُحسن الطالع أنَّ الزمان ُيخمد التوق إىل اإلنتقام، وُيسكت حوافز 

الغيظ والنفور.

* ال حاجة للحواس.. ال حاجة للذاكرة.. أنا أعلم أنه ال مكان وال زمان لألفئدة 

املتمردة


	16323_HADI_24-02-2023_p01
	16324_HADI_24-02-2023_p02
	16325_HADI_24-02-2023_p03
	16327_HADI_24-02-2023_p04
	16326_HADI_24-02-2023_p05
	16328_HADI_24-02-2023_p06
	16329_HADI_24-02-2023_p07
	16330_HADI_24-02-2023_p08

