
	 السنة الثانية والثالثون                   العدد )86(           الثمن )2( نقفة                              تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت  اجلمعة  27 / 01/ 2023          	

كلمة السيد/  عثمان  صاحل وزير  الشئون  اخلارجية

وزير  الفروف  سريجي  السيد/  معايل 

خارجية االتحاد الرويس 

سيدايت   ، الكرام  الوفد  أعضاء  حرضات 

ساديت

مبعاليكم  أرحب  أن  أوال  يل  اسمحوا   

ووفدكم املوقر يف إريرتيا. لقد ترشفنا بالفعل 

بهذه الزيارة التي جاءت يف الوقت املناسب 

وجهات  لتبادل  الفرصة  لنا  أتاحت  والتي 

النظر حول القضايا الدولية واإلقليمية ذات 

الثنائية  عالقاتنا  ولتعزيز   ، الكربى  األهمية 

بشكل أكرب. 

معاليك..

يف  فيها  يلوح  مضطربة.  أوقات  هذه   

تجنبها،   ميكن  والتي   ، كارثة  شبح   األفق 

واملتصاعدة بشكل أكرب مام كان عليه يف أي 

وقت يف املايض القريب. 

زيارة  أهمية  اىل  النظر   يجب    ، لذا 

االتجاهات  هذه  خلفية  عىل  معاليكم 

والوقائع التي تتكشف وتشغل بالنا بشدة.  

حيث تتابع الشعوب يف جميع أنحاء العامل 

بقلق - ساعة بساعة و عىل مدارالساعة - 

األسباب الكامنة وراء االضطرابات الوشيكة 

التي تشكل تهديًدا خطريًا للسالم واالستقرار 

العامليني.

لفهم املناخ السائد واملرحلة الخطرة التي 

، من الرضوري فحص  بها بشكل كامل  منر 

بالغ  أمر  الواقع  يف  وهو  املايض.  التاريخ 

استخالص  أجل  من  عنه  غنى  وال  األهمية 

يف  يحدث  قد  ملا  وفهمها  املناسبة  الدروس 

الفرتة املقبلة. 

يف وقت يتسم بالتقدم التكنولوجي الذي 

ال مثيل له ، يجب توجيه تطلعاتنا الجامعية 

نظام  وتعزيز  تنمية  نحو  املتضافر  وعملنا 

حيث  من  جمعاء.  البرشية  يخدم  عاملي 

ال   ، املقنعة  األخالقية  واملعايري  االعتبارات 

للعودة  الحقبة  هو  هذا  يكون  أن  ينبغي 

إىل السياسات الرجعية للحرب واالضطراب. 

الذين   - القلة”  “قلة  فإن   ، الحظ  لسوء 

يغرقون البرشية حالًيا يف كارثة ميكن تجنبها 

والهيمنة  للجشع  الصغار  املؤيدون  هم   -

الذين غرسوا االضطرابات واملعاناة اإلنسانية 

الهائلة والنهب لعدة قرون. بدالً من التكفري 

اختاروا   ، املايض  أخطاء  عن  والتعويض 

واالضطراب.  الفوىض  سياسات  يف  اإلسهاب 

يف الواليات املتحدة ، قد تبدو جرائم اإلبادة 

املروعة التي ارُتكبت ضد األمريكيني األصليني 

من أجل مصادرة أراضيهم ومواردهم وكأنها 

كانت  الوقت.  مرور  بسبب  اآلن  منسية 

محن العبيد األفارقة الذين ُنقلوا إىل “األرض 

التي  اليدوي  الزراعي  للعمل  الجديدة” 

اغتصبها “القليل من القلة” امتداًدا لجرائم 

التطهري العرقي التي ارتكبوها. كان العامل 

جلبهم  تم  الذين  املتعاقدون  اآلسيويون 

لبناء خطوط سكك حديدية واسعة يف وقت 

السياسة  لهذه  أخرى  قبيحة  سمة  التصنيع 

البغيض لالستعامر  التاريخ  غري املربرة. يقع 

املنظور  هذا  )من  الفئة.  نفس  يف  األورويب 

معاملة  وإساءة  فلويد  جورج  قضية  فإن   ،

كندا  يف  وقتلهم  األصليني  السكان  أطفال 

ليست استثناءات ولكنها جزء ال يتجزأ من 

الهيمنة  لدى  يكن  مل  التاريخية(.  الجرائم 

استخدام  من  حتى  مخاوف  أي  الضئيلة 

القنابل الذرية خالل الحرب العاملية الثانية. 

العدوانية  الحروب  فإن   ، ذلك  عىل  عالوة 

وإفريقيا  آسيا  يف  أطلقوها  التي  املتعددة 

وأمريكا الالتينية بعد الحرب العاملية الثانية 

يف سعيهم لتحقيق “مصالحهم االسرتاتيجية” 

معارصة  حقائق  هي  وتحقيقها،   املتصورة 

إنشاء  إن  الجامعية.  أذهاننا  يف  جديدة 

الباردة كحصان  “القاعدة” يف نهاية الحرب 

طروادة هو أيًضا رس مكشوف وإثبات حي 

ملدى حقدهم

االتحاد  انهار   ، جميًعا  نعلم  كام   .

ال  الذي  عداءه  بسبب  السابق  السوفيتي 

هوادة فيه، وكذلك بسبب األعامل املضللة 

فرصة  هذه  واعتربت  السوفييت.  للزعامء 

دولًيا  “نظاًما  يسمونه  ما  لتأسيس  ذهبية 

املوضوع  كان  بتهور.  واحتكارًيا”  جديًدا 

الرئييس الذي يقوم عليه هذا النظام العاملي 

، قامئًا  القطبية ، من وجهة نظرهم  أحادي 

لكن  منافسة”.  قوة  أي  ظهور  “منع  عىل 

الرئيس إسياس أفورقي  يستقبل وفد رفيع املستوى من روسيا االحتادية
رفيع  وفدا  أفورقي  الرئيس  استقبل   

سريجي  الخارجية  وزير  برئاسة  املستوى 

الفروف يف قرص الرئاسة بعد ظهر امس.

حلم  إن  أفورقي  إسياسس  الرئيس  قال   

مضيًفا   ، فشل  قد  أحادي  عاملي  نظام  بناء 

الهيمنة واالستعامر  تاريخ  النظام -  أن هذا 

مشاكل  يف  بالفعل  تسبب  الذي  والعبودية 

للعامل - ميكن أن يخلق خطرًا أكرب عىل جميع 

الشعوب. حاربها معا. قال الرئيس إسياس” 

ونهاية  مثال  هي  أوكرانيا  حرب  إن  أيًضا 

للسياسات الخاطئة التي كانوا يعملون عليها 

إلرساء الهيمنة  . وقال الفروف إن الحرب يف 

أوكرانيا كانت باألساس بني مجموعة الدول 

وروسيا.  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية 

أنفسهم  الغربيني  القادة  إن  الفروف  وقال 

بأن  أقروا   ، وفرنسا  أملانيا  قادة  فيهم  ، مبن 

كانوا  لكنهم   ، املايض  العام  تبدأ  مل  الحرب 

يستعدون لها منذ أن أوضح أنهم يخوضون 

إن  يقول  الفروف  الوزير  ومىض  حرًبا. 

املتحدة”  األمم  ميثاق  أصدقاء  “مجموعة 

التي شكلتها روسيا وإريرتيا مع 20 دولة   ،

أوضحت   ، عضويتها  تتزايد  والتي  أخرى 

العالقات  وحول  املتحدة.  لألمم  موقفها 

الثنائية ، أعرب عن استعداد بالده للتعاون 

املعلومات  التعدين وتكنولوجيا  يف مجاالت 

والتعليم  والدفاع  التحتية  والبنية  والزراعة 

التعاون  لتعزيز  الصناعة  يف  واالستثامر 

هذه  أن  إسياس  الرئيس  وأكد  االقتصادي. 

املناطق هي أيضا أولويات إريرتيا وسيعمل 

عىل تحقيقها. أخريًا ، اتفقوا عىل بدء اتصاالت 

املصلحة  أصحاب  مع  منتظمة  ومشاورات 

لتطوير  القريب  املستقبل  يف  املعنيني 

بالفائدة  تعود  مبا   عليها  املتفق  املجاالت 

أمله  عن  الفروف  أعرب  كام  الطرفني.  عىل 

يف أن يحرض الرئيس إسياس القمة األفريقية 

بطرسربج  سان  يف  ستعقد  التي  الروسية   -

بروسيا يف يوليو وزار الفروف ، يرافقه وزير  

، ومستشار  الخارجية عثامن صالح  الشئون 

مياين  اإلعالم  ووزير   ، قربآب  مياين  الرئيس  

عليه  ووضعوا  بوشكني  نصب   ، مسقل  قرب 

إكليال من الزهور. وقال الوزير عثامن صالح 

صحفي  مؤمتر  يف  الفروف  سريغي  والوزير 

الرويس  االتحاد  وفد  اختتام  قبل   ، مشرتك 

رفيع املستوى زيارته ومغادرته ، إن الزيارة 

العامل مير مبرحلة  أن  مهمة يف ضوء حقيقة 

املستوى  رفيع  الوفد  وكان  للغاية.  حرجة 

من روسيا االتحادية برئاسة وزير الخارجية 

الخارجية  وزير  ونائب  الفروف  سريجي 

امس  ظهر  وصل   ،قد  بوغدانوف  ميخائيل 

حيث  إلريرتيا،  رسمية  زيارة  يف  مصوع  إىل 

الخارجية  الشئون  وزير   استقباله   يف  كان 

الرئيس  مستشار  و   ، صالح  السيد/عثامن 

السيد/ مياين قربآب ، ووزير اإلعالم مياين قرب 

مسقل ، ووزير الرثوة البحرية السيد/تولدي 

قاليت ، وقائد البحرية اللواء /حمد كاريكاري 

، وقائد القوات الجوية اللواء/ تخالي هبتي 

ساليس ، وحاكم  إقليم   شامل البحر األحمر   

البحرية.  ورئيس   ، أبرها  السيدة/أسمرت 

الدويل  مصوع  مطار  يف  استقباله  يف  وكان 

والسفري  ماريام  تخيل  ماليك  الركن  العقيد 

الرويس لدى إريرتيا إيغور موزغو.

، فقد تعرث  الرغم من كل جهودهم  عىل 

تكن  مل  الوقت.  مرور  مع  الهدف  هذا 

إطار  يف  رسموها  التي  االحتواء”  “سياسة 

 ، منفصلة  القطبية  أحادي  عاملي  نظام 

الحرب.  إعالن  عن   ، حقيقي  معنى  بأي 

العظمى  القوى  أحد  الرويس  االتحاد  كان 

االحتواء  سياسة  يف  املستهدفة  األساسية 

املتهورة هذه. فشل هذه السياسة املضللة 

يف الثالثني عاًما املاضية ، وتبلور التطورات 

التي مل يتوقعوها ، دفعهم اآلن إىل وضع 

االحتواء  سياسة  درجات  أعىل  يف  الصني 

األزمة  فإن   ، الخلفية  املراوغة. عىل هذه 

التي تكشفت يف أوكرانيا هي ، يف جوهرها 

، نتيجة ثانوية لسياسة الهيمنة واالحتواء 

املتهورة التي انتهجوها يف العقود املاضية. 

هي  أوكرانيا  أن  هي  املحزنة  الحقيقة 

نفس  يف  السياسة  لهذه  وضحية  ذريعة 

التاريخية  الحقائق  الوقت. يف ضوء هذه 

، ما هو املسار الذي يتجه  التي ال متحى 

تربير  ميكن  كيف  العاملي؟  مجتمعنا  إليه 

وتصعيدها  للحرب  الفردي  السعي 

والعدالة  السالم  أبواب  كل  إغالق  مع 

عىل  الوخيمة  العواقب  عن  النظر  بغض 

البرشية؟.

 هذه قضايا حاسمة ويف  وقتها وذات 

أهمية قصوى. يف هذه الحالة ، ليس أمام 

شعوب العامل خيار سوى أن تكافح بقوة ، 

املحاوالت غري املثمرة إلنعاش البائد.
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إيران تفرض عقوبات على االحتاد األوروبي وبريطانيا 
وفيهم ضباط ومسؤولون

اإليرانية  الخارجية  وزارة  أعلنت 

عقوباتها  قامئة  عن  األربعاء،  امس  اول 

حقيقيني  أشخاصا  تضمنت  التي  األخرية 

واعتباريني من االتحاد األورويب وبريطانيا.

قالت  لها،  بيان  ويف 

“إن  اإليرانية:  الخارجية 

الجمهورية  خارجية  وزارة 

تعلن  اإليرانية  اإلسالمية 

كريس هيبكنز يؤدي اليمني الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا
كريس  العامل  حزب  زعيم  أدى 

لوزراء  رئيسا  الدستورية  اليمني  هيبكنز 

عقب  األربعاء،  امس  اول  نيوزيلندا، 

الوزراء جاسيندا أرديرن،  استقالة رئيسة 

األسبوع املاىض.

الحاكم  أمام  اليمني  هيبكنز  وأدى 

يف  أقيم  حفل  خالل  لنيوزيلندا  العام 

العاصمة ويلينجتون حسبام أفادت قناة 

فرانس 24 اإلخبارية.

منصبه  توليه  بعد  هيبكنز  وقال 

يف  مسؤولية  وأكرب  امتياز  أكرب  هذا  إن 

ملواجهة  والحامسة  باالندفاع  أشعر  حيايت، 

التحديات املاثلة.

املسؤول  هيبكنز  عاتق  عىل  اآلن  وتقع 

مهمة  كوفيد19-،  مكافحة  عن  السابق 

االنتخابات  قبل  الحكومة  شعبية  إحياء 

املقررة يف أكتوبر.

وانتخب حزب العامل، هيبكنز 

“44 عاما”، الذى كان وزيرا معنيا 

وزيرا  وكذلك  كورونا،  مبكافحة 

الحزب  قيادة  أجل  من  للرشطة، 

والبالد.

ويأيت ذلك بعد استقالة أرديرن 

مفاجئ،  نحو  عىل  عاما(   42(

املزيد  لديها  يعد  “مل  إنها  قائلة 

بقيادة  يتعلق  ما  يف  لتقدمه” 

البالد.

يف  صدمة  أردرن  استقالة  وأحدثت 

عىل  سنوات  ثالث  من  أقل  بعد  نيوزيلندا 

فوزها بوالية ثانية إثر فوز انتخايب ساحق.

سياسي منساوي: االحتاد األوروبي “أمحق مفيد” وواشنطن “أكرب مستفيد”
السابق،  النمساوي  الرئايس  املرشح  قال 

أن  اتضح  إنه  غروش،  جريالد  اإلعالمي، 

االتحاد األورويب بدا “أحمقا مفيدا” للواليات 

املتحدة يف األزمة األوكرانية.

وكالة  مع  مقابلة  يف  غروش  وأوضح 

هي  واشنطن  اآلن  حتى  أنه  “نوفوستي” 

أوكرانيا،  الرصاع يف  الوحيدة من  املستفيدة 

العسكري  الصناعي  املجمع  أن  إىل  مشريا 

األمرييك أظهر “أعىل أرباح منذ عام 1945”.

وقال: “ال بد أن نعرف، أن هذا رصاع بني 

باألحرى حلف شامل  أو  املتحدة،  الواليات 

األطليس من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. 

االتحاد األورويب مجرد أحمق مفيد يف هذه 

الحالة”.

وأوضح أن ما يجري هو انعكاس للعجز 

عىل  األورويب  االتحاد  االتحاد  قدرة  وعدم 

دمج روسيا يف سياسة أمنية مشرتكة، مشريا 

إىل أن الواليات املتحدة مستفيدة من هذا 

فإن  النمساوي،  السيايس  وبحسب  الرصاع. 

فادحا  “خطأ  كانت  روسيا  ضد  العقوبات 

وخطريا نتج عن رد فعل عاطفي مفرط من 

جانب القيادة األوروبية”.

إىل  فيينا  دفعوا  األوروبيني  أن  إىل  وأشار 

الخاطئ  “املفهوم  وذلك  مسدود”،  “طريق 

للتضامن األورويب الشامل”.

النمساويون  أقدم  بذلك  أنه  وأضاف 

خارجي  وسيايس  اقتصادي  “انتحار  عىل 

أن “األسواق تصاب  إىل  واجتامعي”، مشريا 

أعىل مستوياته عىل  والتضخم يف  بالجنون، 

اإلطالق، واملجتمع ككل يعاين”.

قدم املؤلف اإلثيويب الشهري بعلو قرما ، يف كتابه “أورماي” ، السبب الجذري لسقوط 

األنظمة اإلثيوبية  عىل شكل رواية تحىك قصة حب ونصح سيايس بالده بالحكمة.

خطيبته  هي  إحداهن   لفتاتني  الرواية  يف  الرئيسية  الشخصية  حب  القصة  ترسد 

الجميلة يف أديس أبابا ،والتي يسميها “وردة وسط البالد”  ، وإنجذابه وراء فتاة اسمرا 

التي يسميها نجمة الشامل ، وكيف أنه ويف النهاية يفقدهن كالهن. فإن متثيل املؤلف 

إسم إرتريا بإسم فياميتا مل يأيت من فراغ. حيث تعني فياميتا “الشعلة الزرقاء الصغرية 

لناظريها “ وهو إسم مفضل مينح يف إيطاليا للمرأة. ويختتم املؤلف قصته  الجذابة 

بعبارة “ من يرغب يف إمتالك كل يشء يفقد يف النهاية كل شيئ”. وبهذه الكلامت  

ينصح املؤلف اإلثيويب أن يدرك القادة اإلثيوبيون إكتواءهم بالنار كلام حاولوا اللعب 

بها. 

،كان  العدالة  أنه من  منظور   ، يف عام 1952 ، رصح جون فوسرت داالس بوضوح 

يجب أخذ رغبات الشعب اإلرتري بعني االعتبار ، ولكن من أجل املصالح االسرتاتيجية 

للواليات املتحدة والسالم واألمن العامليني ، تم اإلقرار بربط إرتريا مع إثيوبيا بالحكم 

الفيدرايل. ولكن هذا الظلم  السافر مل يفد شعبي إرتريا وإثيوبيا ، ومل يضمن أيضاً السالم 

واألمن.حيث مل يقبل الشعب اإلرتري ذلك الظلم املتعمد ، وأصبح الحكام اإلثيوبيون 

عمالء لتلك االسرتاتيجية العاملية وانخرطوا يف حرب طويلة ودموية، وتضليلهم لشعبهم 

بإختالقهم لتاريخ مفربك. ومن املعروف أن سبب سقوط اإلمرباطور هييل سياليس كان 

باألساس مترد جنوده الذين سئموا وعانوا  من مطاردة الثوار يف براري الساحل وبركة.

كام رفضت مجموعة الدرق العسكرية تصحيح خطأها األول وإيجاد حل سيايس 

للقضية اإلرترية، وشّبهت إستقالل إرتريا بقطع عنق إثيوبيا ،وغامرت برثوات وحياة 

الشعب اإلثيويب مؤججة مشاعره  مبخاوف خرافية. لكن ما ليس لك فهو ليس لك، 

فكام تقول أمثال عقالء األمهرة “يعود املرياث إىل صاحبه  ولو بعد الف عام “،حصل 

الشعب األرتري عىل إستقالله بعد بذله للتضحيات الجسيمة واستشهاد ابنائه.وُهزم  

نظام الدرق يف إرتريا بعد تكبده الخسائر الفادحة،اىل جانب تكبد شعب إثيوبيا ايضاً  

الخسائر . وخرس النظام سلطته يف أديس أبابا.  

لسوء الحظ ، مل يتم تصحيح هذا املسار أيضا حتى  بعد هاتني التجربتني املريرتني. 

حيث جاءت زمرة الوياين مبخطط مفاجئ آخر خاص بها. فبعد أن أعتلت هذه الزمرة 

تحقيق  تعمل عىل  بدأت   ، إرتريا  وبدعم من  تقراي  بفضل تضحيات شعب  العرش 

حلمها يف إقامة جمهورية تقراي املستقلة الذي كانت تخفيه .ولتحقيق ذلك  انتزعت 

بهدف  إرتريا  عىل  الحرب  وأعلنت  املجاورة  اإلثيوبية  الشعوب  من  الخصبة  األرايض 

إحتالل األرايض وليكون لها منفذ بحري، فإن السبب الرئييس لفشل هذه الزمرة  هو 

الحرب التي أعلنتها عىل إرتريا برعاية القوى الخارجية لتحقيق ذلك الحلم.

لقد كان لتوقيع إتفاق السالم والصداقة الشامل الذي أبرم بني إرتريا وإثيوبيا يف عام 

2018 برهان عىل فشل إسرتاتيجيات القوى العظمي التي عملت عىل تأجيج الرصاع 

بني إرتريا وإثيوبيا عىل مدى 80 عاًما،  والتى كانت نهايتها طرد نظام الوياين من سدة 

الحكم. وال ننىس الفرح والسعادة اللذين خلقتهام تلك اإلتفاقية لدى  شعبي البلدين. 

ولكن مل يرض هذا التحول اإليجايب مهندسو تلك اإلسرتاتيجية الهدامة،فقاموا بإرتكاب 

أكرب جرمية إضافية إلعادة عجلة التأريخ إىل الوراء عىل حساب معاناة شعب تقراي. 

وقد كان العائد من تلك املحاولة املوت والدمار، وإنتهت لعبتهم يف اآلخري بفشل مذل 

سمي بالـ  Game Over! أو لقد إنتهت اللعبة. 

لذلك يجب التعلم  من هذه األخطاء اإلسرتاتيجية التي أدت إىل هذا الفشل الذريع 

.فإن إتباع اإلسرتاتيجية العاملية الخاطئة واإلميان بالقوى الخارجية ،وصناعة األساطري 

التاريخية الكاذبة  واإلعتامد عىل عقلية القوة مل تأت بفائدة. فكام قال أحد اآلباء من 

التقراي  “قد جعلونا نصبح ساحة معركة ملدة 100 عام! فام الذنب الذي أقرتفه شعب 

تقراي لتفرض عليه هذه املعاناة ؟ نحن كشعب نستفيد أكرث من خالل إرساء السالم 

مع إرتريا. “ فإن االجواء التى تبعث عىل الراحة واألمان للشعب واضحة وال لبس فيه .

هيئة قسم الصحافة

من يلعب بالنار يكتوي بها

املعنية  الجهات  قرارات  عىل  بناء  أنها، 

ويف إطار القوانني واآلليات العقابية ذات 

الصلة وانطالقا من مبدأ الرد باملثل، قررت 

واالعتباريني  الحقيقيني  االشخاص  حظر 

الربيطاين،  والكيان  األورويب  االتحاد  لدى 

دعم  يف  تورطهم  خلفية  عىل  وذلك 

اإلرهاب والجامعات اإلرهابية والتحريض 

والتشجيع عىل تحركات إرهابية والعنف 

بحق الشعب اإليراين، والتدخل يف شؤون 

والرتويج  الداخلية  اإلسالمية  الجمهورية 

ونرش  إيران،  يف  واالضطرابات  للعنف 

خاطئة  ملعلومات  والرتويج  األكاذيب 

تشديد  يف  املشاركة  وكذلك  البالد،  حول 

يشكل  والذي  املفروض  الظامل  الحظر 

حربا اقتصادية ضد الشعب اإليراين”. 

الجديدة  العقوبات  أن  البيان  وأوضح 

الصادرة عن وزارة الخارجية اإليرانية عىل 

األورويب  االتحاد  يف  ومؤسسات  أشخاص 

تأشريات  حظر  إىل  تفيض  وبريطانيا، 

الدخول والسفر إىل الجمهورية اإلسالمية 

البنكية  الحسابات  وإغالق  اإليرانية، 

التابعة للنظام املرصيف اإليراين مضافا إىل 

التي  املعاقبني  وممتلكات  أموال  تجميد 

تخضع لقوانني إيران أيضا”.

شامبقو: مسنار تنويري حول السياحة للمرافق اخلدمية  
عقد فرع السياحة يف اقليم القاش- بركة 

املرافق  وعامل  الصحاب  تنويريا  سمنارا 

الخدمية يف مديرية شامبقو.

الخدمات  تحسني  السمنار  تناول 

بالسياحة  املرتبطة  واملواضيع  والضيافة 

وادارة العامل.

ومتابعة  الدراسات  مسؤول  واوضح 

قائاًل،  قربمدهن  سمرت  السيد/  املوارد 

رضا  مبدى  املرافق  خدمات  قياس  يجب 

املحيطة  للموارد  جيد  واستغالل   ، الزبائن 

وفق قيم املجتمع.

الخدمية  املرافق  جمعية  رئيس  وذكر 

أرآيا  قرماي  السيد/  املديرية  يف  السياحية 

لتقديم  داعيا   ، التنويري  السمنار  اهمية 

املرافق الخدمية وعاملها خدمات جيدة  .

منصورة: ازدياد مشاركة الطالب يف مائدة التعليم   
لتحسني   املتخذة   الخطوات  ساهمت 

يف  التعليم  مائدة  يف  الطالب   مشاركة 

بركة  القاش-  باقليم  منصورة  مديرية 

العام  خالل  املشاركة  نسبة  ارتفاع  يف 

الدرايس 2021/ 2022 بـ 9%.

واوضح مسؤول  خدمات التعليم  يف 

املديرية االستاذ/ محمد ادريس محمود 

الطالب  مشاركة  انخفاض  ورغم  أنه   ،

متدرج  تطور  اظهرت  انها  اال  عامة،  

، ومع    2019/ الدرايس 2018  العام  من 

والخطوات  املبذولة  املجتمع   جهود 

املواطنني  مع  بالتنسيق  املتخذة  البناءة 

بلغ عدد الطالب اكرث من 6300 طالب 

وطالبة.

“ان  ادريس  محمد  االستاذ/  وقال 

املديرية تنترش فيها 39 مؤسسة تعليمية 

من رياض االطفال وحتى املرحلة الثانوية 

وتقدم التعليم لـ 39 الف مواطن.

عنسبا: بناء سد منطقة أيبابا  تبلغ مرحلة اإلكتمال
مع اقرتاب إكتامل عملية بناء سد منطقة 

بدأ  عنسبا  بإقليم  قلب  مديرية  يف  ايبابا 

واوضح   . الري  نشاطات  مبامرسة  املواطنون 

بتكلفة  املشيد  السد  ان  املهندسون  الخرباء 

الرشب  مياه  اشكالية  لحل  نقفة  مليون   2.6

واشار  البساتني.  تنمية  يف  ايضا  يساهم 

إكتامل  اىل  الله محمد صالح  املهندس/ عبد 

املياه  كمية  وتسع   ، السد  اعامل  من   96%

مرت  الف   165 من  اكرث  اآلن  حتى  املخزونة 

الفعالة.  املواطنني  مشيدا مبشاركة   ، مكعب 

وأشار اىل إستمرارية االعامل الجارية لحفظ 

املياه  مساقط  وإصالح  الرتبة  وحامية  املياه 

تحوطا من إمتالء السد بالطمي. وقال مدير 

ان    “ بإمنت  عثامن  السيد/  ايبابا  ضاحية 

ليبدأ  الجوفية  املياه  اثراء  يف  ساهم  السد 

منطقة  تقع  الزارعية.   نشاطاتهم  املزارعني  

ايبابا عىل طريق كرن – قلب عىل بعد مسافة 

30 كيلومرتاً من مدينة كرن حارضة االقليم.
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رئيس االحتاد اإلفريقي : جيب أن نتعلم كيف 
نطعم أنفسنا ونكون سلة إطعام العامل

مايك  اإلفريقي  االتحاد  رئيس  قال 

سال، إنه يجب عىل إفريقيا، التي متتلك 

الصالحة  باملئة من األرايض  أكرث من 60 

للزراعة يف العامل، أن تتعلم كيف تطعم 

نفسها وأن تساعد بذلك يف إطعام العامل.

دولة  يرتأس  الذي  سال،  وأعلن 

كلمته  يف  األربعاء،  امس  اول  السنغال، 

باملركز الدويل للمؤمترات يف ديامينياديو 

إطعام   -  2 داكار  “قمة  افتتاح  خالل 

إفريقيا: السيادة الغذائية واملرونة”.

مفرتق  عىل  إفريقيا  “تقف  وقال: 

طرق يف مواجهة أزمة غري مسبوقة. لقد 

حاجة  الغذائية  السيادة  قضية  أصبحت 

ملّحة.”

وشّدد سال عىل أن دول القارة تتحمل 

التأثري الرتاكمي لتغري املناخ ووباء  وطأة 

النزاع   – الكربى  والحرب  كورونا  فريوس 

الرويس - األوكراين.”

تتعلم  أن  يجب  “لذلك،  وأضاف: 

واملساهمة  نفسها  إطعام  كيفية  إفريقيا 

لديها  القارة  ألن  العامل،  إطعام  يف 

اإلمكانات.”

سكان  عدد  “يبلغ  القول:  إىل  وخلص 

يعيشون  نسمة،  مليار   1.4 إفريقيا 

مليون   30 من  أكرث  مساحة  عىل 

من  أكرث  القارة  ومتتلك  كيلومرتمربع. 

للزراعة  الصالحة  األرايض  من  باملئة   60

وغري املستصلحة يف العامل، وموارد املياه 

إفريقيا  أن  هي  املفارقة  ولكن  الغنّية. 

التي  املنتجات  معظم  استرياد  تواصل 

تحتاجها للتغذية.”

سانا: االحتالل األمريكي يدخل أسلحة 
وذخائر إىل قواعده بريف احلسكة السورية

ذكرت وكالة األنباء السورية “سانا”، 

أن القوات  األمريكية أدخلت رتال من 

والذخائر  باألسلحة  املحملة  اآلليات 

إىل قواعدها بريف الحسكة”.

وأشارت “سانا” إىل أن هذا يأيت يف 

احتاللها  ملواصلة  مخططاتها  سياق 

ونهب  السورية  األرايض  من  ألجزاء 

ثرواتها، بالتعاون مع “قسد” املرتبطة 

بها.

محلية  مصادر  ذّكرت  ذلك،  إىل 

ملراسل “سانا” أن رتاًل مؤلفاً من 40 

آلية أمريكية، أغلبها شاحنات محملة 

باألسلحة والذخائر، ترافقها مدرعات 

عسكرية، دخلت إىل قاعدة  يف مدينة 

الشّدادي بريف الحسكة الجنويب.

الرتل  أن  إىل  املصادر  أشارت  كام 

طريق  عرب  الحسكة  من  قدم 

تحليق  مع  ذلك  وتزامن  “الخرايف”، 

يف  لقواته  تابعة  عسكرية  لحوامات 

أجواء املنطقة.

رواند تتهم الكنغولية 
الدميقراطية انتهاك  اجواءها

القوات  أطلقت 

الثالثاء  الرواندية، 

املايض، النار عىل مقاتلة 

الكنغو  جمهورية  من 

إنها  قالت  الدميقراطية 

انتهكت مجالها الجوي، 

الحكومة  دفع  مام 

اتهامها  إىل  الكنغولية 

بارتكاب عمل حريب.

وأظهر مقطع فيديو انترش عىل نطاق 

واسع يف وسائل التواصل االجتامعي يف 

طائرة  باتجاه  أطلقت  قذيفة  الكنغو، 

الهواء  يف  تنفجر  أن  قبل  عسكرية، 

يف  استمرت  التي  الطائرة  من  بالقرب 

التحليق.

األمم املتحدة: حنتاج 4.3 مليار دوالر 
لتمويل أنشطتنا اإلنسانية يف اليمن

األمم  أعلنت 

األربعاء  املتحدة 

 4.3 إىل  تحتاج  أنها 

لتمويل  دوالر  مليار 

اإلنسانية  أنشطتها 

مزقته  الذي  اليمن  يف 

أعوام  طيلة  الحرب 

عديدة

األمم  مكتب  وأفاد 

لتنسيق  املتحدة 

اإلنسانية  الشؤون 

مطلوبة  األموال  بأن 

من  شخص  مليون   17.3 ملساعدة 

الفئات األشد ضعفا يف اليمن، مشريا إىل 

عاجلة  مساعدات  لتقديم  يخطط  أنه 

إلنقاذ أرواح 14 مليون شخص يف العام 

.2023

تقديرات  وبحسب 

املتحدة  األمم  مكتب 

الشؤون  لتنسيق 

اإلنسانية، سيحتاج 21.6 

مليون، ثلثا سكان البالد، 

اإلنسانية  املساعدة  إىل 

هذا  الحامية  وخدمات 

من  انخفاضا  العام، 

يف  شخص  مليون   23.4

.2022

املايض،  العام  ويف 

األمم  خطة  تكلفت 

دوالر  مليار   4.27 اإلنسانية  املتحدة 

ملساعدة 17.9 مليون شخص.

 ضابط إسرائيليون يقتحمون 
باحات املسجد األقصى

بأن  الواردة   االنباء  أفادت  

من  إرسائيليا،  ضابطا   130

واملخابرات،  الرشطة  جهازي 

اقتحموا باحات وأروقة املسجد 

اول  صباح  الداخلية،  األقىص 

امس االربعاء.

وأظهر مقطع فيديو، مظاهر 

الضباط  بها  قام  التي  االقتحام 

اإلرسائيليون، لباحات املسجد األقىص وأروقته، مبا فيها قبة الصخرة املرشفة ومغارتها، 

مربرين ذلك باإلجراءات االستخبارية واألمنية، دون ذكرخلفياتها .

وذكر شهود عيان أن اإلجراءات التي سميت بـ”األمنية”، كانت التقاط هؤالء الضباط 

صورا تذكارية استفزازية قبالة قبة الصخرة املرشفة.

غفري،   بن  إيتامر  اإلرسائييل،  القومي  األمن  وزير  ترصيح  عقب  االقتحام  هذا  جاء 

األربعاء، بأنه سيواصل اقتحاماته لباحات املسجد األقىص، وأن “إرسائيل دولة مستقلة، 

وال تتبع ألية وصايات خارجية”. 

الوزراء  رئيس  زيارة  من  واحد  يوم  بعد  جاءت  غفري  بن  ترصيحات  أن  إىل  يشار 

اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، األوىل لألردن منذ عام 2018، والتي تعهد خاللها للعاهل 

األردين، امللك عبد الله الثاين، بالحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين القائم يف األماكن 

املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس، والوصاية الهاشمية عليها.

ومن جهتها، اعتربت قناة “كان” اإلرسائيلية، ترصيحات بن غفري، “تحديا” لنتنياهو، 

الذي تعهد للعاهل األردين بالحفاظ عىل الوضع القائم يف املسجد األقىص.
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حممد إدريس محداى احلركة الطالبية االرترية ودورها يف النضال

مشهود للحركة  الطالبية يف العامل أنها  
بإحساس  تحس  النابض  املجتمع  قلب  
مع  ،تتفاعل  باملسؤولية  وتشعر  الوطن 
سبيل  يف  التضحيات  وتقدم  االحداث 
الحرية وكرامة االنسان،   ليس يف اطار 
حتى  بل  فقط،   الجغرافية  حدودها 
املادى  الدعم  وتقدم  حدودها   خارج 
بني  التعاون  مببدأ  منها  إميانا  واملعنوي 

الشعوب.  
االرترية  الطالبية  الحركة  تكن   مل   
بل  والسياق  االطار  هذا  عن  خارجة 
أثبتت جدارتها وناضلت يف كل املجاالت 
سياسياً واجتامعياً وعسكرياً منذ نشأتها 
داخل  يف  وأحلكها  الظروف  أصعب  يف 
فرتة  وبني  الغربة.   ويف  املحتل  الوطن 
وأخرى تعاطت مبسؤولية وفقاً ملعطيات 
وعيها  ومستوى  السياسية  االوضاع 
واستيعابها للتطورات املحلية واالقليمية 
، وما يدور من تغريات االوضاع يف العامل. 
ومن البديهيات فإن الحديث عن الطالب 
االشارة   اىل  يدفعنا  الطالبية  والحركة 
 ، والتعليم  املدرسة  اىل  ألن  املدرسة، 
كيف  منها  تساؤالت  عدة  ترد  وبالتايل 
االستعامر  ظل  يف  التعليم  نظام  كان 
باالحتالل  بدءاً  ؟  ارتريا  يف  املتعاقب 
الرتيك عام 1557 م ثم االحتالل املرصي 
االيطايل  االحتالل  ثم   ، م   1865 عام 
)االنتداب(  واالحتالل  1890م  عام 
حدوث  وأخرياً  م،   1941 عام  الربيطاين 
املؤامرت واالحتالل االثيويب تحت غطاء 
وبعد  م.   1952 عام  الفيدرايل  النظام 
االثيوبية  السلطات  ألغته  سنوات  عرش 
الرابع عرش  االقليم  ارتريا  واطلقت عىل 
.من املعلوم إن الحديث حول التعليم يف 
فرتات االحتالل املتعاقب يطول ويحتاج 
اىل البحث املطول لذلك يقترص الحديث 
حول ماكان يف فرتة االحتالل االثيويب فقط 
. حقيقة أن االحتالل الربيطاين أتاح فرص 
بدالً  التعليمية  املراحل  وزيادة  التعليم 
عن اقتصارها يف الفصل الرابع أوالخامس 
وكان  االيطالية،  السلطات  حددته  الذي 
والعربية.  التجرينية  باللغة  التعليم 
وكانت الدراسة يف معظم املدن والقرى 
. ومنذ  والخالوى  الكنائس واملساجد  يف 
بداية االحتالل االثيويب تراجعت خطوات 
وفرضت  اإلمام،  إىل  تنهض  ومل  التعليم 
اللغة االمهرية يف املدارس بدالً عن اللغة 
مدارس  بناء  وعدم  والتجرينية.  العربية 
الريف  مناطق  كل  وُحرمت  جديدة، 
االرتري  من فرص التعليم ، مام أدى اىل 
العلم واملعرفة  بحثُا عن  الشباب  هجرة 
اىل دول الجوار ومنطقة الرشق األوسط 
التى  الصعوبات  من  بالرغم  واوروبا. 
كانت تواجه الطلبة  توصلوا اىل تكوين 
واملصاعب  املشاكل  لحل  الجمعيات 
. ومنذ عام 1952  تواجههم  التى كانت 
يف  طالبية  جمعيات  عدة  ظهرت  م 
أبرز  ومن  املهجر  دول  ارتريا ويف  داخل 
يف  ارتريا  طالب  نادى  كان  الجمعيات 
القاهرة ،  الذي كان له الدور الريادي يف 
تأسيس وتفجري ثورة شعبنا بقيادة جبهة 
األول  الرعيل  كان   . االرترية  التحرير 
صحن  يف  إجتامعاته  يعقد  الطلبة  من 

عام 1950م  منذ  الرشيف  االزهر  جامع 
املؤامرات  و  ظروفهم  حول  ويتحاورون 
التى كانت تحاك ضد استقالل ارتريا يف 
إيجاد  اىل  توصلوا  ، حتى  املتحدة  األمم 
لبناء  واالتفاق  للتشاور  يجمعهم  مقر 
املستقبل، فتم افتتاح املقر يف شهر يناير 
عام 1952 م يف شارع جامع البنات سابقاً 
)شارع بورسعيد حالياً(، ويف عام 1958 م 
تم نقله اىل 3 شارع رشيف، والزال ميثل 

مقر السفار االرترية . 
النادى كام وردت يف  اهداف  كانت   

الالئحة:-
1- نرش الثقافة وبث الروح الرياضية 

واالجتامعية بني اعضائه .
الجديد يف  للطالب  السبل  2- تسهيل 

االلتحاق باملدارس   .
الثقافية  3- العمل عىل توطيد الصلة 

بني مرص وارتريا .
املحارضات  من  سلسلة  تنظيم   -4

االدبية والعلمية واإلجتامعية .
تحقيق  يف  الطلبة  نشاط  يقترص  ومل 
اىل  تجاوزها  ما  بقدر  االهداف  هذه 
تأسيس جبهة التحرير االرترية يوم 17/ 
عىل  االسامك  حديقة  يف  م   1960  /6

وكان  املعز،  قاهرة  وسط   النيل  نهر 
املؤسسون  هم :- 

1- السيد إدريس محمد ادم – رئيس 
النظام  عهد  يف  السابق  االرتري  الربملان 

الفيدرايل والجئ سيايس يف مرص.
2- الطالب – إدريس عثامن قاليدروس 
– طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة .

 – الطالب – سعيد حسني محمد   -3
طالب بجامعة األزهر.

4- سَيد احمد محمد هاشم – خريج 
كلية التجارة جامعة القاهرة .

 – ُحمد  صالح  محمد   – الطالب   -5
طالب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة .

)بليناي(  إدريس  إبراهيم  الطالب   -6
طالب مبعهد القاهرة الثانوية .

7- الطالب عثامن إبراهيم بشري طالب 
بكلية العلوم .

أكتي  عيل  محمد  أدم  الطالب   -8
طالب باملرحلة الثانوية العامة .

اكمل  نور  محمد  طه  الطالب   -9
املرحلة الثانوية .

10- الطالب محمد سعيد عمر إنطاطا 
طالب يف املرحلة االبتدائية .

أحمد  محمد  سليامن  الطالب   -11
طالب يف املرحلة اإلبتدائية .

التحرير  جبهة  أسسوا  النخبة  هؤالء 

الثورة  تعزيز  يف  وساهموا  اإلرترية 
حامد   / الشهيد  الثورة  قائد  إعالن  بعد 
ادال، كل واحد  إدريس عواىت من كتاى 
من  فمنهم   ، امكانياته  حسب  منهم 
ومنهم   ، بالثورة  والتحق  دراسته  قاطع 
من واصل الدراسة ونظم خاليا التنظيم 
وإقليمياً  محلياً  الثورة  اهداف  ،ونرش 
ودولياً عرب املنشورات ، وصحيفة الثورة 
تصدر  وكانت  الطلبة،  اسسها  التى 
وكان   . والتجرينية  العربية  باللغتني 
العربية  الصحيفة  إعداد  يف  يساعدهم 
والسيد/  برجيني،  عبدالخالق   / السيد 
أمني رضوان وهام صحفيان كانا يعمالن 
وكان   . املرصية  الجمهورية  بجريدة 
الرئيس جامل عبدالنارص يشجع الطلبة، 
أيها   “ لهم  قال  اللقاءات  احد  ويف 
االرتريون انطلقوا إىل األمام واتخذوا من 
ثورة مرص عربة وعظة ... وما أُخذ بالقوة 
طريق  يف  سريوا   .. بالقوة  إال  يسرتد  ال 

القوة “
محمد  السيد/  النادي  إىل  حرض  كام 
السكرتري  كان  عندما  السادات  انور 
عن  ومسؤول  االسالمى  للمؤمتر  العام 
موكداً  خاطبهم  حيث  الشباب،  شؤون 
امكانياته  بكل  املرصى  الشعب  وقوف 
تحرير  اجل  من  االرتري  الشعب  مع 
الذي  البارز  الدور  أذكر  كام   . وطنه 
عام  امني  فائق  محمد  االستاذ/  به  قام 
االنسان ووزير  العربية لحقوق  املنظمة 
 ، الخارجية  للشؤون  والدولة  اإلعالم 
عن  مسؤول  شعراوى  حلمى  واالستاذ/ 
شؤون افريقيا ،  كانا يقدمان التوجيهات 
مع  التعاون  سبيل  يف  الدولة  ملؤسسات 
رابطة الطلبة مام فتحت ابواب االنشطة 
املناسبات  كل  يف  واملشاركة  الطالبية 
املتاحة لهم لرشح عدالة قضيتهم ، وفتح 
قنوات االتصال بالدول يف منطقة الرشق 
الدراسية  املنح  عىل  للحصول  االوسط 
التحرير  جبهة  مكاتب  مع  بالتنسيق 
االرترية . وكانت السفارة االثيوبية تحاول 
اقناع الطلبة الغالق النادي واقامة نادي 
وعرضت  اثيوبيا  طالب  باسم  عنه  بدال 

االغراءت التالية :-
طالب  لكل  دراسية  منحة  إعتامد   -1

حتى تخرجه .
2- دفع تكاليف العالج .

3- اعطاء جوازات السفر وتجديدها.
4- تأمني تذاكر السفر والعودة .

للذين  اثيوبيا  يف  التوظيف  5- ضامن 
اكملوا الدراسات الجامعية .

وحاولت السفارة االثيوبية الطلب من 

النادي  الغالق  املرصية  الخارجية  وزارة 
ومل يستجب طلبها.

وزعت  الطالىب  النشاط  وملواجهة 
السفارة استامرات عىل الطلبة تذكر فيها 
ان ارتريا ليست دولة وإمنا اقليم رقم 14 
من االقاليم، فتورط بعض من الطلبة يف 
هذا الفخ، فعقدنا اجتامع بقيادة الطالب 
/ رمضان محمد نور، والطالب / محمد 
عىل عمرو ،وقررنا ان نطلب من السفارة 
االستامرات التى قدمها الطلبة، ويف حالة 
الرفض نقوم باحراق السفارة. قام الطلبة 
باملظاهرة وتجمعوا يف السفارة بوم 18/ 
فرفض  االستامرات  وطلبوا  1962م   /11
فيها  مبا  السفارة  إحراق  فتم  القنصل 
البوليس من  الوثائق والسيارات، ومتكن 
تم  لكن   ، فقط  طالب  خمسة  اعتقال 
اطالق رساحهم بعد شهر واحد . ويف عام 
مرص،  االمرباطورهيالساليس  زار  1966م 
املرصية  السلطات  قررت  وإلستقباله 
الدبلومايس  والسلك  الجامهري  حشد  
وطالب الدول العربية واإلفريقية الذين 
أبناء  ضمنهم  ،ومن  مرص  يف  يدرسون 
جزءاً  أن  الطالب   نادي  فقرر  إرتريا، 
من الطلبة يستقبلون اإلمرباطور رافعني 
يافطات اإلحتجاج مكتوب عليها “يسقط 
والتجرينية،  بالعريب  ساليس”  هيىل 
يقوم   آخر  وجزء  اإلرتري  العلم  ورافعني 
بإحراق السفارة للمرة الثانية ، وكان هذا 
يوم 15/ 10/ 1966م، وكان هذا املوقف 
محرج للمرصيني ما أدى إىل أعتقال 65 
أياً  املرصية  السلطات  تسلم   ومل  طالباً 
تم إطالق  أيام  . وبعد  إثيوبيا  إىل  منهم 
الجانب  عرض  اإلجتامع  ويف  رساحهم 
األمور  مرص  مع  املفاوضات  يف  اإلثيويب 

التالية:-
1. تتنازل  اثيوبيا عن موقفها من قناة 
السويس حيث كانت ضمن الدول التي 

كانت تطالب بتدويل القناة.
مياه  مشكلة  تسوية  عىل  وتعمل   .2
مشاريع  إقامة  وعدم  األزرق  النيل  نهر 

إرسائيل يف منابع النهر.
وباملقابل طلبت من مرص:-

1. إغالق نادي الطلبة وعدم قبول أي 
طلب يف املؤسسات التعليمية إال مبوافقة 

السلطات اإلثيوبية.
كان  الذي  اإلذاعي  الركن  إغالق   .2
يرشف  وكان  التجرينية،  باللغة  يبث  
عليه السيد/ ولدآب ولدماريام والسيد/ 

صايف إمام موىس .
3. تسليم الالجئني السياسيني .

التي  املساومة  عىل  مرص  توافق   مل 

عرضتها  إثيوبيا إال إغالق الركن اإلذاعي،  
يسمح  ال  املرصي  الدستور  أن  بحجة 
بتسليم الالجئني، والنادي من حق الطالب 
وال تتدخل الحكومة املرصية يف شؤونهم. 
وكانت  العزيزة  مرص  موقف  كان  هذا 
تدعم حركات التحرر العربية واإلفريقية 
بفتح  للجميع  وأتاحت   ، تحفظ  دون 
املنظامت،  كل  يجمع  ومكتب  املكاتب 
اإلرتري  النادي  أن  الزمالك. ومبا  يف حي 
التحرير  حركة  من  الطالب  يجمع  كان 
يجمعهم  كان  التحرير  وجبهة  اإلرترية 
شؤون  ويديرون  والتأزر  التعاون  روح 
ينتخبون  دميقراطي  بإسلوب  النادي 
القيادة ويعزلونها، وتقدم خدماتها بدون 
أعضاء  إلتحق  الزمن  مرور  ومع  متييز. 
الحركة بالجبهة. ويف عام 1966م وافقت 
لجبهة  مكتب  بفتح  مرص  جمهورية 
التحرير اإلرترية وإعتمدت قيادة الجبهة 
للجنة  سمحت  كام  إلداراته.  مندوب 

الفرع أن متارس نشاطها باملكتب.
هذا ومل يقترص دور الحركة الطالبية يف 
القاهرة فقط ، بل أخذ يراسل التجمعات 
الطالبية التي تكونت يف كل من الرشق 
كام  الشاملية،  وأمريكا  وأوروبا  األوسط 
الداخل  يف  إرتريا  طالب  تراسل  كانت 
اقامة  سبيل  ويف  رسية.  بصورة  واثيوبيا 
بني  األراء  تبادل  حدث  العام  اإلتحاد 
كافة التجمعات ،خاصة بني فرع القاهرة 
عقد  إىل  الجميع  توصل  مام  وبغداد 
مؤمتر عام يف دمشق عام 1969م فوضع 
وقرر  والتنظيمي،  السيايس  الربنامج 

تشكيل القيادات عىل النحو التايل:- 
1. القيادة العليا ينتخبها فرع اإلتحاد 

العام بالقاهرة.
2. قيادة الرشق األوسط ينتخبها فرع 

اإلتحاد العام ببغداد.              
الشاملية  وأمريكا  أوروبا  قيادة   .3
أملانيا  بولندا،  املجر،  من  فروع  ينتخبها 
إيطاليا،  بريطانيا،  السويد،  الغربية، 

يوغسالفيا...الخ.
قيادات  اإلنشقاقات يف  بوادر  أن  ومبا 
التحرير اإلرترية نشأت وإنترشت  جبهة 
يف كل املواقع فإن اإلتحاد العام مل يحافظ 
بالفصائل  إلتحق  ما  بقدر  وحدته  عىل 
وحدته،  عىل  الحفاظ  من  بدالً  املنشقة 
وبعد التحرير عام 1991م ُفتحت صفحة 
لشباب  الوطني  االتحاد  بقيادة  جديدة 
أجل  من  الجميع  ليناضل  وطلبةارتريا، 

بناء إرتريا و تقدمها.
قدمت  اإلرترية  الطالبية  الحركة  إن 
قاطع  من  فمنهم  الشهداء،  من  العديد 
من  ومنهم  بالثورة  وإلتحق  دراسته 
يف  وشارك  العايل،  املستوى  عىل  حصل 
مرت  الطالبية  فالحركة  الثورة.  قيادة 
الوطن  داخل  يف  كان  سواء  بالصعوبات 
تستسلم  مل  ذلك  ومع  املهجر،  بالد  أو 
النرص  تحقق  حتى  نضالها  واصلت  بل 
وأصبحت إرتريا حرة مستقلة. وهذا درس 
لألجيال، فعىل الطالب أن يستفيدوا من 
تجارب أجدادهم وآباءهم يف سبيل البناء 
شعبهم  وحدة  عىل  ،ويحافظوا  والتقدم 
واإلقليمية،  الطائفية  النزاعات  ويقاوموا 

فإىل األمام والنرص للجامهري.

السيد ادريس محداي يف بغداد 1965
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  املسؤول املؤقت لرشكة حارات للنقل السيد/نقويس قربي إقزابهري..

“ نقدم خدمات نقل عادلة للمواطنني بقدر املستطاع  وبتعريفة رمزية”

حاوره/ سليمان حممد سعد
اجلزء الثاني واألخري

النقل  خدمات  املواطن   يصف  كيف 
التي توفرها له رشكة حارات ؟

السؤال كان من األفضل أن يطرح  هذا 
هو  بإعتباره  بنفسه  ليجيب  للمواطن 
التي  النقل  خدمات  من  األول  املستفيد 
تقدمها رشكة حارات للنقل. أما من جانبي 
نقل  نقدم خدمات  إننا   القول  ،فيمكنني 
هدفت  .فقد  املستطاع   بقدر  للمواطنني 
بتكلفة  الحافالت  لهذه  بجلبها  الحكومة 
عالية وبالعملة الصعبة  إىل توفري خدمات 
 ، عام  بشكل  للشعب  وفعالة  عادلة  نقل 
مقابل  خاص  وجه  عىل  الريف  ولسكان 
نجد   األساس  هذا  وعىل  رمزية.  أجرة 
تقدم   حارات   لرشكة  النقل  حافالت 
أجزاء  يف  مناسب  وبسعر  خدمات رسيعة 
سبيل  عىل  للمواطنني.  البالد  من  كثرية 
املثال  ميكن ذكر خط أسمرا - كرن الذي 
يبلغ  91 كيلومرتًا والذي تصل قيمة تذكرة 
السفر لركاب حافلة حارات 25 نقفة فقط. 
فإذا قارنا ُبعد املسافة من أسمرا إىل كرن 
حارات  حافالت  عرب  إليها  السفر  وأجرة 

ذلك  يوضح  مام  جداً،  عادلة  نجدها 
مدى اإلرتياح الذي خلقته رشكة 

النقل  قطاع  يف  حارات 
الشعبي الربي. 

تفاوت   هناك  هل 
السفر  أجرة  يف 
التي تعمل  للحافالت 
املسفلتة  الطرق  عىل 

والرتابية؟ 
فرق  هناك  ليس 

السفر  تذكرة  سعر  يف  كبري 
للركاب ،حيث ال يزيد عن بضعة 

الطرق  عىل  الواحد  للكيلومرت  سنتات 
املثال  سبيل  فعىل  والرتابية.  املسفلتة 
الواحد عىل  للكيلومرت  السفر  ،تبلغ تكلفة 
بينام  سنتاً،   0.35 قرابة  املسفلتة  الطريق 
سنتات  الرتابية،ببضعة  الطرق  عىل  يزيد 

ترتاوح مابني 15 إىل 20 سنًتا. 
يف  النقل  عىل  املتزايد  للطلب  نظراً 
البالد، كيف تعمل رشكة حارات للنقل يف 

تلبية طلب املسافرين؟
باإلضافة إىل خدمات النقل العام ، تقدم 
لألغراض  خدمات  للنقل  حارات  رشكة 
مثل  تجاوزها  ميكن  ال  التي  اإلجتامعية 
الوطنية  واألعياد  الدفن  ومراسم  الزيارات 

حسب  محددة  بأجرة  وغريها  والدينية 
املسافة والوقت الذي سيميض عىل الرحلة. 
وعىل الرغم  من توقف هذه  الخدمات يف 
املفروضة  التدابري  بسبب  الحارض  الوقت 
حارات  رشكة  كورونا،فإن  جائحة  ملكافحة 
للنقل ظلت والتزال تلبي مطالب الشعب 

بتقدميها خدمات النقل بشكل مستمر. 
عند  النقل  خدمات  الرشكة  أيضاً  تقدم 
ومن  للبالد،  الرضورية  املهام  يف  الحاجة 
يف  مناطقهم  من  الطالب  نقل  ضمنها 
أألقاليم الستة  إىل مدرسة وارساي  يكألو 
تقوم  الثانوي.حيث  تعليمهم  إلكامل 
وإىل  من  الطالب  بنقل   حارات   حافالت 
شهر  ملدة  بساوا  يكألو  وارساي   مدرسة 

كامل.
هل هناك قرى مل تصلها بعد خدمات 
النقل لرشكة حارات ؟ وما الذي ميكنها أن 

تفي به لتحصل عىل ذلك؟

تنتظر  قرى  هناك   ، سابًقا  ذكرت  كام 
النقل  تقديم  خدمات  الحارض  الوقت  يف 
من قبل رشكة حارات. وكمثال ميكن ذكر، 
إقليم  جنوب  أفمبو  وعدي يف  ضاحيتي 
إمهميمي   ، ،وضاحيتي  األحمر  البحر 

األحمر  البحر  شامل  إقليم  يف  وقرورا 
،وكذلك  عنسبا  إقليم  يف  شبق   ،وضاحية 
والتا  ومدفأ  أيامو  وشاكا  قنافنا   ضواحي 
وقزا دنقور يف اإلقليم الجنويب .وقد انهينا 
الدراسة لبدء  تقديم  خدمات النقل لهذه 
الطرق  اإلنتهاء من  صيانة  املناطق  حال 
أن  يجب  الذي  بخصوص  إليها.اما  املؤدية 
تفي به هذه القرى للحصول عىل خدمات 
نقل عرب حافالت حارات ،فيجب أن تدرك 
إليها  املؤدية  الطرق  وصيانة  بناء  بأن  
احتياجاتها  لتلبية  عاتقها  عىل  تقع  مهمة 

عرب املواصالت. فإذا إهتمت بذلك وقامت 
املؤدية  للطرق  املستمرة  الصيانات  بإجراء 
منها وإليها  سوف تستفيد بشكل دائم من 

رحالت حافالت حارات املخصصة لها. 
خطوط  تخصيص  عملية   تتم  كيف 

رحالت حارات إىل املناطق  أو القرى؟ 
الرحالت  خطوط  تخصيص  عملية  تتم 
بالدولة  الستة  األقاليم   إىل  لرشكة حارات 
لرشكة   املركزي  النقل  مكتب  قبل  من 
حارات بأسمرا. ثم  متتد بعد ذلك إىل القرى 
والبلدات يف كل إقليم  حينام يتكامل بناء 
حارات.  حافالت  لرحالت  املالمئة  الطرق 
حارات   رشكة  حالياً  متتلك   لذلك  وفًقا 

اإلقليم  يف  للسفريات  خطاً   66
األوسط تعمل عىل الطرق 

و  والرتابية،  املسفلتة 
56 خطاً يف اإلقليم 

 19 و   ، الجنويب 
إقليم   يف  خطاً 
 22 و   ، عنسبا 
إقليم   يف  خطاً 
بركة  القاش- 

خطاً   14 و   ،
شامل  إقليم  يف 

 4 و   ، األحمر  البحر 
يف إقليم جنوب 

األحمر.  البحر 
هناك 371 حافلة نقل 

لرشكة حارات تعمل يف 
من  املسافرين  نقل 
عرب  مناطقهم  وإىل 
ذكرتها  التي  الخطوط 
مجملها  يبلغ  والتي 

181 خطاً. 
التي  املقاييس  ماهي 
تستخدمها رشكة حارات للتأكد 
التي  الحافالت  وجودة  كفاءة  من 
أطول  خدمة  متنح  ،بحيث  رشاءها  يتم 
الطرق  بعض  وعورة  اإلعتبار  يف  وضعاً 
معظمها  تغطي  التي  بالدنا  وتضاريس 

الجبال ؟.

إن الحافالت  التي أدخلت يف البداية ، 
تم استريادها بعد التأكد من جودتها  من 
قبل الحكومة وتوجد إىل اآلن   يف الخدمة. 
عىل  الحافالت  هذه  من   130 اختيار  تم 
عىل  رحالتها  لتؤدي  الكفاءة  متتلك  أنها 
من  التي  الحافالت  فحتى  الوعرة.  الطرق 
املقرر إدخالها فيام بعد سيتم رشاءها بعد 

جودتها. من  للتأكد  دقيق  بشكل  بحثها 
تاتا  حافالت  فإن   ، تجربتنا   إىل  وإستناداً 
وميكنها  متينة  قبل   من  أستوردت  التي 
ترابية  طرق  عرب  والبضائع  األشخاص  نقل 
الوديان والجبال والتالل. غري معبدة تعرب 

متابعة جيدة من قبل الرشكة  هناك أيضاً 
للحفاظ عىل كفاءة هذه الحافالت ،حيث 
من  والفنيني  امليكانيكيني  من  عدد  لديها 
ذوي الخربة واملهارة الذين يقومون بفحص 
من  عودتها  أثناء  الحافالت  من  أي  حالة 
وتجديد  بإصالح  يعمل هؤالء  رحلتها.فقد 
بغض  تعطلها  حالة  يف  الحافالت  هذه 
أدت  تكون  قد  التي  األسباب  عن  النظر 

التفاين   أو تعطلها. وبفضل ذلك  تلفها  إىل 
والفنيني  امليكانيكيني  ألعضاءنا  الفعال 
لدينا  توجد  عالية ال  الذين ميتلكون خربة 
حافلة نقل تتوقف عن العمل خاصة عند 

وجود قطع الغيار بشكل كايف.
أو  مبكراً  التذاكر  حارات  رشكة  متنح  
قبل يوم واحد للمواطنني الذين يسافرون 
إىل  يصلوا  ليك  البعيدة  املناطق  إىل 
مناطقهم دون تأخري، إىل أي مدى تسهم 
تلك  إىل  السفر  تسهيل  يف  الطريقة  هذه 

املناطق؟ 
لتوزيع  أسلوبني  حارات  رشكة  تتبع  
أحدهام  الركاب،يتمثل  عىل  السفر  تذاكر 
الذين  للركاب  يوم  قبل  التذاكر  منح  يف 
البعيدة  املناطق  إىل  أسمرا  من  يسافرون 
يف البالد كتسني ،بارنتو ،صنعفي ، عصب. 
التذاكر  لتوزيع  األسلوب  هذا  يتبع  كام 
مبكراً للمسافرين الذين يسافرون من تلك 
املناطق التي ذكرتها إىل أسمرا. وقد وجدت 
تسهيل  يف  الطريقة  هذه  نجاح  الرشكة 
يسافرون  الذين  املواطنني  السفرعىل 

تزال  أعاله،وال  املذكورة  املناطق  وإىل  من 
عناء  لتسهيل  طريقة  كأفضل  تعتمدها 
أخطاء  هناك  املواطنني.ولكن  عىل  السفر 
يف  األحيان  بعض  يف  املسافرون  يرتكبها 
الحصول عىل تذكرة حارات للنقل.فبدالً من 
أن يشرتوا التذكرة من مكتب حارات للنقل 
لشخص  منحت  تذكرة  يشرتون  ،نجدهم 
آخر وتخلف عن السفر املقرر بسبب عذر 
منتهية  التذكرة  تكون  به.فعندما  خاص 
تفاهم بني مشرتيها  الصالحية يسود عدم 
الثاين وبني إدارة قسم املواصالت.ويف هذه 
الحالة من يخرس وقته وماله هو املسافر 
الذي أشرتى هذه التذكرة من شخص آخر 
أحث  مدتها.لذا  صالحية  من  التأكد  دون 
إىل  مسافر  أي  يحرض  أن  عىل  الجميع 
مكتب حارات ويتأكد من صالحية 
من  يشرتيها  التي  التذكرة 
لذلك. إضطر  إذا  آخر  شخص 

ويجب ان يتم اإلعتامد عىل 
مكتب  من  التذكرة  رشاء 
سوء  لتفادي   املواصالت 
تنتج  التي  والخسارة  الفهم  
إطار  التذكرة خارج  عن رشاء 

املكتب الرسمي للمواصالت. 
من  املتبع  الثاين  اإلسلوب  اما 
قبل الرشكة يف منح التذاكر للمسافرين 
الحافالت   بداخل  التذاكر  قطع  يف  يتمثل 
ملن يسافرون إىل  املناطق األقل بعداً من 

تلك التي ذكرتها أعاله. 
توجهها  رسالة  من  هل   ، الختام  يف 
التي  النقل  خدمات  بخصوص  للشعب 

تقدمها رشكة حارات؟
أود أن أحث الشعب عىل إدراك أن هذه 
الحافالت التي تخدمه بكفاءة يف سفرياته 
اليومية بأجرة رمزية ، هي ملكاً له وعليه 
أن يعتني بها مثل قرة عينه. بالطبع  ليس 
مجتمع   هو  مجتمعنا  أن  ينكر  من  هناك 
العامة  املمتلكات  عىل  بالحفاظ  مهتم 
الحفاظ  يف  باملسؤولية  ويشعر  والخاصة 
عليها. ولكن هناك أفعال  تخريبية تحدث 
األفراد  من  قلة  قبل  من  الحافالت  لهذه 
مبصلحة  وال  مبصلحتهم  اليعون  الذين 
الجميع. فقد نشاهد أحيانا كتابات مشينة 
بحرب  الحافالت  هذه  جدران  عىل  كتبت 
متزيق  بالغسل،وكذلك  إزالته  يصعب 
عىل  ينبغي  لذا  حادة.  بأدوات  مقاعدها 
هذه  مثل  ارتكاب  عن  االمتناع  الجميع 
تجاهلها  الميكن  التي  الشائنة  األفعال 

وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

قدمنا يف الجزء األول من هذا الحوار توضيح املدير املؤقت لرشكة حارات للنقل السيد/ نقويس قربقزابهري حول أهداف ومهام  خدمات النقل التي ظلت والتزال تقدمها 

الرشكة عىل مستوى الوطن ويف املناطق الريفية بشكل خاص، ونوعية وعدد الحافالت العاملة يف املناطق الريفية حالياً .كذلك قدمنا يف ذلك الجزء من املقابلة توضيح  حول مايتوجب 

القيام به  من قبل السكان يف كل منطقة من مناطق البالد للحصول عىل خدمات النقل عرب رشكة حارات. ويف عدد اليوم نقدم الجزء الثاين واألخري من الحوار  الذي يتحدث فيه عن كيفية 

تخصيص خدمة رشكة حارات لألقاليم، وسعر التذكرة وغريها من املواضيع حتى تعم الفائدة.
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ثم ماذا بعد فشل  املؤامرة الكربى!!!

حممود عبداهلل/ ابوكفاح
املصدر/ جملة الشباب الناطقة 

بالتقرنية -يناير 2023

السالم  إعالن  إتفاقية   توقيع  أنهى   

والصداقة   بني قياديت إرتريا وأثيوبيا يف شهر 

أسمرا    بالعاصمة  2018م  العام   من  يوليو 

حالة العداء التي إستمرت بني دولتي اثيوبيا 

وإرتريا   لعرشين عاما ,كام شكل هذا اإلعالن 

نقطة تحول  كبرية يف إقليمنا   ,وبالرغم من 

أنه مل يكن متوقعُا حدوث ذلك بتلك الرسعة 

روح  إشاعة  يف  ساهم  اإلتفاق   هذا  ان  اال 

يف  والفرحة   البهجة  وكذا  واألمن  اإلستقرار 

نفوس شعوب املنطقة  بأرسها  إال أن هذه 

الشعوب  تلك  وضعتها  التي  العراض  اآلمال 

عىل اإلتفاقية  مل تتحقق عىل أرض الواقع كام 

ينبغي .

بعد  يعاين  ظل  إقليمنا  ان  املعلوم  ومن 

يف  ألراضيه  االورويب  اإلستعامر  مغادرة 

منتصف القرن املايض  لقرابة مثانون عاماً من 

الرصاعات والحروب  التي التهدأ لتغرق دوله 

واإلقتصادية  السياسية  التوترات  مستنقع  يف 

يف  املستنقع  هذا  تسبب  ,وقد  واإلجتامعية 

عدم متكن شعوب هذه املنطقة من إستغالل  

تحقيق  يف  املدفونة   ثرواتها  و  مواردها 

التنمية.

هو  ذلك  كل  وراء  الرئييس   السبب  ان 

اإلسرتاتيجية   التي ظلت والتزال  تتبعها قوى 

ملي   لعا ا ر إلستكبا ا

العامل  دول  حيال 

ان  ,كام  الثالث 

دول  بنية  ضعف 

وفر  املنطقة 

مالمئا  عنرصاً 

التدخالت  لتلك 

,وبالنظر  السافرة 

اىل  التغيري اإليجايب  

يف  حدث  الذي 

مؤخراً  أثيوبيا 

لسياسة  واملناهض 

ت  لتقسيام ا

الطائفية واإلقليمية 

زمرة  صنعتها  التي 

انه  نجد  الوياىن 

وعي  لزيادة  نتاج 

والقوى  الشعوب 

السياسية يف املنطقة   ,وان رشوع قادة اثيوبيا 

إعالن  عىل   التوقيع  يف  والصومال  وإرتريا 

لذلك  كبرية  قوة دفع  والصداقة  هو  السالم 

أقدامهم  ان  الناشئ,حيث  اإليجايب   الوعي 

كان   م   2018 العام  يف  الخطوة  هذه  عىل 

لشعوب  الجامعية  املصالح  تحقيق  بهدف 

بأن   ,علاًم  ألبناءها  الفرص  وتوفري  املنطقة  

هدف  التعاون الجامعي ليس  باألمر الجديد 

هذا  ان  ,حيث  إرتريا  وحكومة  شعب  عىل 

الشعب وحكومته ظال ينشدان ذلك منذ فرتة 

طويلة وقد بذال من أجل تحقيق هذه الغاية 

العديد من الجهود  املضنية  .

تلك  التي تعكر  الرياح  أتت  أين  إذن من 

االجواء املفعمة باألمل ؟ماهي الدوافع التي 

أدت اىل نشوب الرصاع الغري متوقع يف الرابع 

الرصاع   هذا  جاء  ؟هل  2020م  نوفمرب  من 

بسبب االوضاع الداخلية يف اثيوبيا أم بسبب 

إقليمنا  سيتجه  أين  الخارجية؟ايل  التدخالت 

وكذا   الخسائر   تلك  بعد  م  العام 2023  يف  

الدمار املحزن الذي حل باملنطقة  ؟.

وأثيوبيا  إرتريا  حكومات  توقيع  بعد   

السالم  إلعالن  جامعية   بصورة  والصومال 

والتكاتف  التعاون  اىل  الهادف  والصداقة  

املنطقة رصح  وشعوب   دول  بني  والتعاضد 

القرن  يف  االورويب  لإلتحاد  السابق   املبعوث 

إلحدى  روندوس  ألكسندر  السيد  األفريقي 

الذي   القلق  عن  معرباً  الخاصة  الصحف 

أصاب الغرب بسبب تلك التطورات الجديدة 

يف أثيوبيا قائاًل)   لقد عادت القوة العسكرية 

تؤسس  عهدها,وحتى    سابق  اىل  للوياىن 

حكومة إنتقالية يف اثيوبيا , فإن الحلف الذي 

والصومال   وأثيوبيا   إرتريا  من  كل  صنعته 

لسيطرة  كبرية  إمكانية  وهنالك  سيتقوى 

للقرن  الرشقية   السواحل  عىل  الحلف  هذا 

اإلفريقي(.

أضف اىل ذلك يشري تقرير رسي أعد من 

سبتمرب  من  الثالثني  يف  الوياىن   زمرة  قبل 

نوفمرب  من  الرابع  معركة  قبل  أي  م    2020

القرن  يف  الصيني  التغلغل  ان  اىل  2020م   

للغرب  كبرياً   قلقاً  يشكل  بات  اإلفريقي 

األثيوبية  الفيدرالية  الحكومة  الذي اليثق يف 

عن  البحث  اىل  الغربية  الدول  سيجرب  مام 

بديل  يف املنطقة يحقق لها مصالحها ,ويشري 

لتلك  الوياىن  زمرة  إستغالل  اىل  التقريرأيضاً  

االوضاع  وخلقها عالقة قوية مع  الغرب .

بأن  لنا  يتبني  الدامغة  االدلة  هذه  ومن 

زمرة الوياىن تلقت األوامر من الدول الغربية 

التي  والصداقة  التعاون  عالقات  لتخريب 

نشأت  عىل مستوى اإلقليم ,وعندما غرقت 

شعب  معرضة  الحرب   مستنقع  يف  الوياىن 

مييناً  الهرولة  الغرب يف  للخطر  رشع  تقراي 

الحتمي   الهالك  من  الزمرة  إلنقاذ  ويساراً  

حيث ان هذه الهرولة مل تكن من باب الرأفة 

القلق  نتاج  هي  وإمنا  تقراي   شعب  عىل 

التي  للمؤامرة   الكبري  الفشل  عن    الناشئ 

حيكت لياًل عن طرف نهار. 

اىل جانب عربدة الوياىن فإن املؤامرة كانت 

أثيوبيا  بني  حدودي  نزاع  خلق  أيضاً  تشمل 

الجوار  تخريب عالقات  ثم  والسودان  ومن 

عىل  للضغط  كبرية  جهود  بذلت  كام  بينهام 

حكومة  محمد عبدالله فورماجو الصومالية 

من  اإلقليمي  التعاون  خيار  إنتهجت  التي 

اال  خالل نسج املؤامرات والدسائس ضدها  

ان كل تلك املحاوالت مل يكتب لها  النجاح.

واملنسقة   املكثفة  الدعائية  الحمالت  ان 

الغربية  االعالم  وسائل  تطلقها  كانت  التي 

الحرب  جرائم  حول  املاضيني   العاميني  يف 

حملة  إطار  يف  تقراي   بإقليم  املزعومة  

تقودها  ظلت  التي  والتشويه  الشيطنة  

الوكاالت التي تدعي  بانها تدافع عن حقوق 

اإلنسان  بصياغة إتهامات  بعيدة كل البعد 

حملة  اال  ماهي  والواقع    الحقيقة  عن 

لتغطية املؤامرة  التي حيكت يف جنح الظالم 

لتحقيق أهداف خبيثة.

الفشل  للشك   مجاالً  اليدع  مبا  تأكد  لقد 

نسجت   التي  اإلنتحارية  للمؤامرة  الكامل  

الوراء  اىل  التاريخ  عجلة  إعادة  أجل  من 

بإستخدام الوياىن كأداة,وإنهاء  التغيري الذي 

جاء  بجهود الشعب األثيويب حيث مل تنجح 

خطط الغرب إليصال ربيبتهم الوياىن اىل سدة 

الوياىن   زمرة  وصلت  العكس  ,وعىل  الحكم  

الضعف  صنوف  من  عميقة   مرحلة  اىل 

يعتمد  آداة  لتصبح  التؤهلها  والتي  والهزمية 

عليها  مرة أخرى ,حيث  تحقق ذلك بفضل  

وقوات  اإلرتري  الشعب  وتصدي  صمود 

دفاعه الباسلة .

الوياين  اإلرترية  الحكومة  هزمت  بالتأكيد 

الوياىن  تهزم  وداعميها  رش هزمية ولكنها مل 

مؤخراً   خيضت  التي  بالحرب  وأسيادها  

و   املضني   النضال  خالل  من  هزمتها  وإمنا 

برامج التصدي التي خاضتها ل 20 عاماً من 

أمن  وضامن  الوطنية  السيادة  حامية  أجل 

املشرتك  الكفاح  جانب   اىل  البالد   وسالمة 

مع التنظيامت السياسية يف أثيوبيا  واإلقليم 

إلحداث التغيري املطلوب .

دفع  الساطع  التاريخي  اإلنتصار   ان هذا 

من  باهظاً   مثنا  تحقيقه   اجل  من  شعبنا  

إرتريا  شباب  السيام  والفرص   الوقت  حيث 

جانباً   األرسية  مشغولياتهم  تركوا  الذين 

الوطنية  القضايا  أعينهم  نصب  ووضعوا 

,وبالرغم من اإلقرار بهزمية  املؤامرة الكربى 

اال ان اآلثار السالبة التي خلفتها  تلك الحرب 

معالجتها  الميكن  الوياىن   لزمرة  الجنونية 

بسهولة ,حيث دفع ذلك  أثيوبيا   للدخول يف  

مشكالت سياسية  وأمنية وإقتصادية ال حرص 

لها كام رشعت القوى الغربية  التي فشلت يف 

تحقيق أطامعها يف القيام بضغوط  كبرية عىل 

القيام  انهم سيتوقفون عن  أعتقد  إرتريا وال 

بذلك أيضاً  يف املستقبل.

ومن املعلوم ان أرضار هذه املؤامرة الفاشلة  

اآلمال  تبخر  يف  تسببت  بأنها  نقل   مل  وإن 

التي ظهرت بالقرن اإلفريقي اال انها أدت اىل  

تباطؤ املسرية  وفق عامل الزمن,وبالنظر اىل 

العوائق والعقبات  والضغوط املختلفة  التي 

واجهت تلك املسرية املفعمة باألمل وبأشكال 

سؤاالً  نطرح  أن  الطبيعي  فمن  مختلفة  

مفاده أين يتجه القرن اإلفريقي اآلن؟.

يف  أيضاً  اآلن  يدخل  اإلفريقي  القرن  إن 

املؤامرة  تلك  فشل  ولكن  مستعصية  مرحلة 

الكربى  يبعث األمل يف تجاوز تلك العقبات  

والولوج اىل مرحلة أكرث إرشاقاً   السيام وان 

وإمنا  داخلية  مشكالت  لديها  التوجد  إرتريا 

ظلت تتأثر فقط  باالوضاع الخارجية  وهي 

والنامء  للتعاون  أيضاً   اآلن  إستعداد   عىل 

اإلقليمي  ,وان مهمة القضاء عىل التحديات 

املتبقية هنا وهناك وتحقيق السالم والتعاون  

اإلقليمي  يجب ان تكون من ضمن أولويات 

أثيوبيا وينبغي ان تعمل فيها بقوة وثبات.

املليئة  املرحلة  هذه  نتجاوز  وليك   

بالوعي  التحيل  منا  يتطلب  بالتحديات  

باألهداف,   والتمسك  والقناعة  والحكمة 

تلك  من  وتخرج  اثيوبيا  السالم  يعم  وحتى 

الدوامة التي تعيش فيها يتطلب من حكومات  

وشعوب الدول اإلفريقية مساندتها والوقوف 

معها,ويك تتخلص هذه املنطقة من الرصاعات 

التعاون   يعمها  مرحلة  اىل  ننتقل  و  والدمار 

والسالم والتطور يتوجب ان تتضافر جهودنا 

ونتكاتف بكل ما أوتينا من قوة وقدرات .

الدمار   فإن  املقال  بداية  يف  ارشنا  وكام 

السياسات  فيها   تسببت  التي  والخسائر 

العاملية الظاملة  باإلضافة اىل النظرة الضيقة 

والرصاعات  إقليمنا  يف  السياسية  لألنظمة  

بالقليلة  ليست  اإلفريقي  القرن  دول  بني 

غري  االوضاع  تلك  ومعالجة   تصحيح  وإن 

بشكل  الدول  هذه  مسؤولية  هي  الطبيعية 

فردي وجامعي  كام يتوجب عىل هذه الدول  

السالبة  الخارجية  التدخالت  تلك  مقاومة 

وترسيخ  ثقافة املقاومة يف اوساط الشعوب 

مهام  التدخالت  لهذه  التستجيب  بحيث 

تكوين  ثم   ومن  واألسباب  املربرات  كانت 

هذه  تجاه  الدول  هذه  بني  جامعي  فهم 

القضايا.

وإذا إتخذت هذه الدول  قرارات شجاعة  

الفرص  فإن  إليها  نلج  التي  املرحلة  هذه  يف 

التي ستفتح لشعوب هذه املنطقة  ستكون 

تواصل  ان   يجب  ,وعليه  للغاية   كبرية 

بصرب  الظافرة  مسريتها  املنطقة  هذه  دول 

أية  التشوبها  مشرتك,وثقة  وجلد,وعمل 

تتحق  وحتى  واألهداف,   النوايا  يف  شكوك 

فقط  ليس  ينبغي  شعوبنا  وتطلعات  رؤى 

ضامن وتدعيم السالم يف منطقتنا وامنا أيضاً 

الدول  بني  اإلقليمي   التعاون  عىل  الرتكيز 

والشعوب  واإلخالص يف العمل   .
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للدراجات  الوطني  منتخبنا  نجوم  قدم 

الهوائية أداءاً مذهاًل يف رابع مراحل طواف 

الغابون الدويل التي جرت أمس الخميس 

الدراج  بتتويج  وأختتمت   ، يناير(   26(

االرتري مريون تشمي بوصافة الرتتيب.

النسخة  يف  واألطول  الرابعة  املرحلة 

)تروبيكال  طواف  من  عرش  السادسة 

أميسا بونغو( ، كانت شاهدة عىل توهج 

إرتري بّي من بدايتها وحتى خواتيمها.

املخرضم  الجزائري  الدراج  وظفر 

الرابعة  املرحلة  بلقب  لعقاب  عزالدين 

بي  كيلومرت(   190( ملسافة  إمتدت  التي 

قدره  زمني  يف ظرف   ، والمبرييني  موييال 

4 ساعات و34 دقيقة و28 ثانية ، مبعدل 

رسعة وسطي إستقر عند 41.5 كيلومرت يف 

الساعة الواحدة.

نجم  عىل  الجزائري  الدراج  وتفوق 

ليحتل  بسيط  بفارق  الوطني  منتخبنا 

صدارة الرتتيب ، بينام سجل مريون تشمي 

يف  الوطني  املنتخب  لنجوم  نتيجة  أفضل 

هذه النسخة حتى االن بحلوله ثانياً.

معظم  إنفرادية  مجموعة  وتشكلت 

منتخبنا  من  إثنان  ضمت  السباق  أطوار 

الوطني هام داويت مياين ومريون تشمي 

، وأثنان من منتخب رواندا هام جوسيب 

أروريا وبييزا ورنز وأخر كامريوين ، ووسعت 

الذي  الزمني  الفارق  املجموعة  هذه 

يفصلها مع املجموعة الكبرية لدقائق.

 ، نهايته  من  السباق  إقرتاب  ومع  لكن 

تقلص الفارق الذي يفصل هذه املجموعة 

مع الكوكبة الكبرية التي كانت تدار دفتها 

فريق  من  وأبرزهم  أوروبيي  دراجي  عرب 

توتال إنرجي.

هذه  يف  املتألق  االرتري  الدراج  وخلق 

بسيطاً  زمنياً  فارقا  تشمي  مريون  املرحلة 

الرسعة  سباق  يف  الكبرية  الكوكبة  مع 

عزالدين  الجزائري  رفقة  النهايئ  القصوى 

الصدارة  حسم  من  متكن  الذي  لعقاب 

ملصلحته بفارق ضيق جداً ، لريىض مريون 

باملركز الثاين.

املركز  الكبرية كان  ويف رصاع املجموعة 

توتال  فريق  دراج  نصيب  من  الثالث 

تيسون  جيسون  الرتتيب  ومتصدر  إنرجي 

األخر  الفرنيس  تبعه   ، ثانية(   19( بفارق 

إميييل جانيري باملركز الرابع.

وكان أفضل مركز 

االرتريي  للدراجي 

من مصلحة الدراج 

ناتنائيل  االرتري 

فريق  عضو  برهاين 

الذي  الرتيك  بيكوز 

املركز  عىل  حاز 

الثالث عرش.

مكئيل  واحتل 

املركز  هبتوم 

 ، عرش  الخامس 

افريم  نال  بينام 

املركز  قربهيويت 

 ، عرش  التاسع 

ملؤبرهان  وهينوك 

الحادي  املركز 

والعرشين.

هو  مركزه  فكان  مياين  داويت  أما 

السادس والعرشين يف هذه املرحلة ، وحل 

أخليلو أرفايني باملركز الرابع والعرشين 

بفارق 24 ثانية.

إحتفظ   ، املرحلة  هذه  ضوء  عىل 

من  تيسون  جيسون  الفرنيس  الدراج 

الصدارة  مبركز  إنرجي  توتال  فريق 

والقميص األصفر بعد ختام أربع مراحل 

و30  ساعة   12( قدره  زمني  بتوقيت 

أقرب  عىل  متفوقا   ، ثاينة(  و49  دقيقة 

منافسيه بفارق 07 ثواين وهو زميله يف 

الفريق جيوفري سويب.

هينوك  االرتري  الدراج  وتراجع 

باملركز  ليتواجد  مركزين  ملؤبرهان 

األصفر  القميص  ترتيب  يف  السادس 

بفارق 20 ثانية.

واحداً  مركزا  برهاين  ناتنائيل  وارتقى 

نفس  فعل  كام   ، الـ)10(  باملركز  ليقبع 

قربهيويت  افريم  الشاب  الدراج  األمر 

الذي ارتقى اىل املركز التاسع عرش وارتقى 

داويت مياين اىل املركز العرشين ، وأخليلو 

 ، والعرشين  الحادي  املركز  يف  ارفايني 

بالمنازع  املرحلة  يف  دراج  أفضل  وسجل 

ستة  بتجاوزه  كبرية  قفزة  تشمي  مريون 

مراكز ليجد نفسه باملركز الثالثي ومكئيل 

هبتوم باملركز الـ)42(.

التي  الراقية  النتائج  بهذه  مدفوعاً 

الوطني  منتخبنا  صعد   ، نجومنا  حققها 

يف  نفسه  ليجد  الرتتيب  سلم  يف  مركزين 

ساعة   37 برصيد  الفرق  ترتيب  صدارة 

الطاولة  ليقلب   ، ثانية  و26  دقيقة  و33 

إنرجي  توتال  فريق  السابق  املتصدر  عىل 

بفارق 19 ثانية ، فيام حل فريق بينجوال 

باملركز الثالث.

الدراج  يحتل  العقبة  أسد  ترتيب  يف 

االرتري أخليلو أرفايني املركز الثالث بست 

املتصدر  خلف  نقطتي  بفارق   ، نقاط 

الدراج البلجييك لينيت توجليس من فريق 

بينجوال.

عىل  والرصاع  الشباب  فئة  ترتيب  يف 

منتخبنا  نجم  تنازل   ، األبيض  القميص 

ملؤبرهان  هينوك  افريقيا  وبطل  الوطني 

املرحلة  يف  إحتلها  التي  الصدارة  عن 

لويس  البلجييك  الدراج  لصالح  السابقة 

املركز  ليحتل   ، بينجوال  فريق  من  بلويي 

الثاين.

هذا وسوف تتواصل منافسات الطواف 

يف   )  2.1( بدرجة  يحظى  الذي  الغابوين 

تصنيف الطوافات العاملية ، اليوم الجمعة 

متتد  التي سوف  الخامسة  املرحلة  بإقامة 

ملسافة )130 كيلومرت( وتربط بي مدينتي 

كانجو وأندودجي.

وضع مانشسرت يونايتد قدًما يف نهايئ 

القدم،  لكرة  اإلنجليزية  الرابطة  كأس 

نوتنغهام  مضيفه  عىل   3-0 بفوزه 

فوريست يف ذهاب الدور نصف النهايئ.

فورته  راشفورد  ماركوس  وواصل 

فردي  بهدف  التسجيل  وافتتح  الرائعة 

الجديد  الوافد  وقع  فيام   ،)6( جميل 

أول  عىل  فيخهورست  فاوت  الهولندي 

يونايتد بعد وصوله مطلع  أهدافه مع 

الربتغايل  يضيف  أن  قبل   )45( العام 

برونو فرنانديش الثالث )89(.

كأس  نهايئ  لبلوغ  يونايتد  ويطمح 

الرابطة للمرة العارشة يف تاريخه واألوىل 

بقيادة  باللقب  توج  عندما   2017 منذ 

املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، وكان 

العام األخري الذي يتوج فيه بأي لقب.

يف حال تأهله، سيلتقي يف النهايئ مع 

األول  أن  علاًم  أو ساومثبتون،  نيوكاسل 

وضع قدًما يف املباراة القمة بفوزه 1-0 

خارج معقله.

خسارته  بعد  املباراة  يونايتد  ودخل 

القاتلة يف الدقيقة األخرية أمام مضيفه 

ضمن  الدوري  متصدر   3-2 أرسنال 

منافسات الربمريليغ األحد.

تن  إريك  الهولندي  املدرب  ودفع 

هاغ بتشكيلة أساسية كاملة، من بينهم 

الربازييل كازميريو الذي غاب عن مباراة 

أرسنال لإليقاف.

وافتتح راشفورد التسجيل بهدف رائع 

عندما انطلق عىل الرواق األيرس منفرًدا 

وتوغل إىل منطقة الجزاء وسدد بيرساه 

مسجال  القريبة،  الضيقة  الزاوية  يف 

هدفه العارش يف 10 مباريات يف جميع 

املسابقات منذ استئناف املنافسات بعد 

الوحيد يف  مونديال قطر، وهو الالعب 

الدوريات الخمسة الكربى يحقق ذلك.

يسجل  العب  أول  راشفورد  وبات 

خمسة أهداف يف موسم واحد يف كأس 

الرابطة لصالح يونايتد منذ األرجنتيني 

2008- موسم  يف   6( تيفيس  كارلوس 

.)2009

فوريست  لنوتنغهام  هدف  وألغي 

لسام سوريدج بداعي تسلل عىل األخري 

الفيديو املساعد  العودة إىل حكم  بعد 

“يف إيه آر” )24(.

إىل  وصل  الذي  فيخهورست  وسجل 

نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  عىل  يونايتد 

الذي كان  الرتيك  املوسم من بشيكتاش 

معارًا إليه من برينيل اإلنجليزي، الهدف 

الثاين بعد أن تصدى الحارس لتسديدة 

مشارف  من  أنتوين  للربازييل  قوية 

الهولندي  أمام  الكرة  لتتهيأ  املنطقة، 

تابعها يف الشباك )45(.

أجرى تن هاغ العديد من التغيريات 

يف الشوط الثاين مريًحا راشفورد وأنتوين 

الهدف  فرنانديش  وأحرز  وغريهام، 

الطائر  منخفضة عىل  بتسديدة  الثالث 

الشباك  املنطقة زاحفة يف  من مشارف 

.)89(

ملعب  عىل  اإلياب  مواجهة  وتقام 

أولد ترافورد األربعاء املقبل.

منتخبنا الوطين يرتبع على صدارة ترتيب الفرق يف طواف الغابون الدولي
مع إقتناص الدراج االرتري مريون تشمي وصافة ترتيب املرحلة الرابعة

تقام مواجهة اإلياب عىل ملعب أولد ترافورد

مان يونايتد على مشارف نهائي كأس الرابطة
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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

ضفدع ضخم  أثار رعب رواد اإلنرتنت
 قال حراس متنزه كونواي الوطني  يف أسرتاليا  إنهم شهقوا 

عندما رصدوا ضفدعا ضخاًم، حيث تبني الحًقا أنه يزن قرابة 

3 كيلوغرامات قرب مسار يف الحديقة.الذي قد يكرس الرقم 

القيايس العاملي.

واحدة من الحراس قالت إنها مل تصدق مدى ثقل الضفدع.

االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  املقاطع   تداول  تم   

والتي  أثارت موجة مختلفة من ردود الفعل، ورسخت لقب 

“ضفدعزيال”.

من  أنه  إىل  مشريين  العمالق  الضفدع  الحراس  وأبعد 

الرقم  قالوا إن “ضفدعزيال” قد يكرس  الغازية، كام  الفصائل 

القيايس العاملي ألضخم ضفدع، رقم مل يكرس منذ عام 1991.

كتاب هاري يتسبب يف حالة غضب  عام ..!
عىل الرغم من املبيعات 

الهائلة فإن الكتاب تسبب 

الغضب  من  كبرية  بحالة 

وسط  الربيطاين  بالشارع 

صمت من قرص بكنغهام 

زالت  وما  مرت  أيام 

التي  الغاضبة  األصداء 

وتوزيع  نرش  صاحبت 

كتاب األمري هاري “سبري” 

وتنترش،  تتوسع   Spare

املذكرات  أثارت  فقد 

حول  ضجة  الفضائحية 

العامل.

 حظي الكتاب بانتشار كبري وازدحمت 

وعىل  الكتاب.  لرشاء  كثرية  مكتبات 

الكتاب  فإن  الهائلة  املبيعات  من  الرغم 

تسبب بحالة كبرية من الغضب بالشارع 

قرص  من  صمت  وسط  الربيطاين، 

بكنغهام.

واملمثل  املذيع  الغاضبني  بني  ومن 

الكوميدي الربيطاين الشهري أندريه واكر، 

الذي ظهر يف مقطع فيديو انترش بكثافة 

عىل مواقع التواصل، وهو ميزق صفحات 

الكتاب ويأكله من شدة الغضب.

وقد بدا واكر غاضبا، وقال وهو يحمل 

الكتاب: “لقد سئمت من هذا الكتاب.. 

سئمت منه.. هاري يريدنا أن نستوعب 

آراءه.. لذلك سأستوعبه اآلن..”، ثم أخذ 

يف متزيق الكتاب بأسنانه وبيده، ويأكل 

بعضاً من صفحاته.

وقد حظي مقطع أكل املذيع الربيطاين 

واسع  بتفاعل  الكتاب  لصفحات  الشهري 

داخل بريطانيا.

مظاهر  وتعددت  انترشت  وقد 

الغضب من إصدار مذكرات األمري هاري 

ملتهبة  عناوين  خلقت  التي  الفضائحية 

بالصحف الرئيسية.

ردود  وضمن  أيام  ومنذ 

املذيع  شن  الغاضبة،  األفعال 

مورغان  بريس  الشهري  الربيطاين 

يف  هاري  عىل  الذعاً  هجوماً 

وألقى  التلفزيوين،  برنامجه 

سلة  يف  هاري  كتاب  مورغان 

الهواء،  عىل  مبارشة  املهمالت 

قائاًل: “هذا مكانه املناسب”.

عمق  الكتاب  ويكشف 

هاري  األمري  بني  الشقاق 

األمري  العرش  وريث  وأخيه 

مثل  أخرى،  واعرتافات  ويليام، 

وويليام  هاري  ورفض  مخدرات  تعاطي 

من  وغريها  كاميال،  من  والدهام  زواج 

التفاصيل.

يأيت صدور الكتاب بعدما تخىل هاري 

الواجبات  عن  ميغان  األمريكية  وزوجته 

كاليفورنيا  إىل  لالنتقال  امللكية يف 2020 

الحني،  ذلك  ومنذ  جديدة.  حياة  وبدء 

لقلعة  الذعة  انتقادات  الثنايئ  وجه 

وندسور والصحافة الربيطانية.

املالكة،  العائلة  عادة  جرت  ومثلام 

تشارلز  امللك  باسم  متحدثون  رفض 

واألمري ويليام التعليق.

 مقربة جديدة  بالفيوم هلياكل محري..!!
من  الثالثة  هي  واقعة  يف 

مواقع  بها  ضجت  نوعها 

عرث  االجتامعي،  التواصل 

 100 من  أكرث  عىل  أهال 

حامر مذبوح وملقاة هياكلها 

مبحيط  الحامول  منطقة  يف 

محمية وادي الريان  مبحافظة 

الفيوم عىل مقربة تضم بعض 

قام  لحمري،  العظمية  الهياكل 

بعض املجهولني بذبحها وسلخ 

جلودها.  

محلية  إعالم  لوسائل  مصادر  ورجحت 

قبل  الحمري  من  التخلص  تم  يكون  أن 

عدة أشهر أو رمبا يف الصيف املايض، فيام 

شكل رئيس مركز املدينة، لجنة من الطب 

وكشف  الواقعة  يف  للتحقيق  البيطري 

مالبساتها.

وأخطرت  الالزم  املحرض  تحرير  وتم 

النيابة للتحقيق بالواقعة.

ميديا  السوشيال  رواد  وتداول 

من  تخوفهم  عن  وعربوا  الواقعة، 

طرحت  قد  اللحوم  هذه  تكون  أن 

األسواق،  يف  للبيع  سابقة  فرتة  يف 

متسائلني عن مصري هذه اللحوم.

مامثلتني  واقعتني  أن  يذكر 

وقت  يف  املحافظة  نفس  شهدتهام 

 2017 عام  كانت  أوالهام  سابق، 

 35 عىل  األمن  قوات  عرثت  عندما 

رأساً وهياكل لحمري بقرية الحامول، 

والثانية بالعثور عىل هياكل عظمية لحمري 

ملركز  التابعة  دمشقني  قرية  صحراء  يف 

محافظة الفيوم يف شهر أغسطس من العام 

املايض.

يف مثل هذا اليوم
- يف السابع والعرشين من يناير عام 661 - وفاة اإلمام عيل بن أيب طالب 

رابع الخلفاء الراشدين وذلك بعد أيام من الطعنة التي تلقاها من الخارجي 

عبد الرحمن بن ملجم.

اإلنجليزي جون بريد يخرتع   - يناير عام 1926  السابع والعرشين من  - يف 

التلفاز.

- يف السابع والعرشين من يناير عام 1927 - اإلعالن عن قيام مملكة الحجاز 

ونجد يف الجزيرة العربية.

املركبة  قيادة  - احرتاق حجرة  يناير عام 1967  السابع والعرشين من  - يف 

أبولو مام أدى ملقتل رواد الفضاء الثالث  عىل متنها، خالل إجراءات التدريبات 

عىل املهمة أبولو 11.

- يف السابع والعرشين من يناير عام 2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسٍة 

لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة يف أوقيانوسيا.

إكره اخلطأ ولكن ال تكره املخطئ، 
أبغض املعصية ولكن إرحم العاصي، 
إنتقد القول ولكن إحرتم القائل، فإن 
مهمتك أن تقضي على املرض ال املريض

حكمة اليوم

األمــــل
ما دام يف قلوبنا أمل سنحقق الحلم، َسنميض إىل األمام ولن تقف يف 
فاليأس  بعزمنا  الفوز  ونحقق  الحياة  سباق  يف  لندخل  الِصعاب  دروبنا 
واالستسالم ليس  من شيمنا. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك .. وحارصتك 
تالل الجليد من كل مكان .. فإنتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسامت 
الهواء النقي ، وأنظر بعيداً فسوف ترى أرساب الطيور وقد عادت تغني 
.. وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبيه فوق أغصان الشجر 
.. لتصنع لك عمراً جديداً وحلاًم جديداً .. وقلباً جديداً. مُيكن لإلنسان أن 
يعيش بال َبرص ولكنه ال ميكن أن يعيش بال أمل. اآلمال العظيمة تصنع 
األشخاص العظامء. إذا كان األمس ضاع .. فبني يديك اليوم،  ال تحزن عىل 
األمس فهو لن يعود ! وال تأسف عىل اليوم .. فهو راحل .. واحلم بشمس 
مضيئه يف غد جميل. نحن نعيش ليك نرسم ابتسامة .. ومنسح دمعة.. 
ونخّفف أملا ً... األمل أن تلك النافذة الصغرية، التي مهام صغر حجمها، 
إاّل أنها تفتح آفاقاً واسعة يف الحياة.. اإلنسان دون أمل كالّنبات دون ماء، 
املظلوم  ملا عاش  الغد  األمل يف  لوال  رائحة:  ابتسامة كوردة دون  ودون 
حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة يف العامل أن تبني جرساً من األمل عىل 

نهر من اليأس. 
املتشائم، أحمق يرى الضوء أمام عينيه، لكنه ال يصدق. ال تفقد صربك 
إن  إاّلّ صرٌب جميل.  تحقيقه  و  بني حلمك  فام  الفَرج،  عليك  تأخر  مهاَم 
الغروب ال يحول دون رشوق جديد. األمل أن تبتسم دون مناسبة وكل 
ما يف داخلك يهمس )الحمد(. ال تيأس إذا تعرثت أقدامك .. وسقّطَت يف 

حفرة واسعه .. فسوف تخرج منها وأنت أكرث متاسكاً وقوة !!

أمساء عبداهلل
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