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جهود لرفع مشاركة املرأة يف التعليم يف عدي قيح
عقد مكتب التعليم يف مديرية عدي قيح 

فرباير  من  والعرشين  الحادي  يف  اجتامعا 

التعليم  يف  املراة  مشاركة  رفع  سبل  لبحث 

خاصة يف املنحدرات الرشقية.

وافاد التقرير املقدم يف االجتامع االنخفاض 

الكبري للطالبات يف املدارس يف العام الدرايس 

. 2021-02022

دور  لتعزيز  االجتامع  يف  املشاركون  ودعا 

للحد  االمور  واولياء  واالعيان  الدين  رجال 

القرى  بتجميع  التعليم والدفع  من مقاطعة 

وتوطيد  قرب  عن  الخدمات  عىل  للحصول 

اولياء االمور العالقة مع املدرسة للتعرف عىل 

اوضاع ابنائهم.

واوضح مسؤول التعليم يف املديرية االستاذ 

/بيني تسفاي ان من املهم املشاركة الواعية 

الكبري  لجميع املواطنني للحد من االنخفاض 

للطالب .

قيح  عدي  مديرية  مدير  دعا  جانبه  من 

الضواحي  ادارات  تسفازقي  هبتاي  السيد/ 

املشاركة  لرفع  رائد  بدور  للقيام  واالعيان  

يف التعليم يف املنحدرات الرشقية والحد من 

مقاطعة التعليم يف املرحلة الثانوية.

وانتخب االجتامع لجنة تقوم مبهام التوعية 

لتقوية املشاركة يف التعليم.

أجرى أطباء إرتريون وأملان يف مستشفى حليبت عمليات جراحية للمرىض املصابني بحروق 
جلدية مختلفة، ومن يعانون من تشوهات خلقية يف األصابع .

وأشار خبري جراحة العظام والعضالت  املمرض/ فاسيل قربو إىل إجراء العمليات الجراحية 
لـ 36 مواطن يف غضون خمسة ايام.

مبساعدة  ناجحة  بعمليات  القيام  برهاين   كستي  املمرض/  الحروق  قسم  مسؤول  وذكر 
هذه  الجراء  الخربات  تبادل  عملية  ومتهد  سنوياً،  مرتني  يأتون  الذين  االملان  االخصائيني 
العمليات مستقبال بالخرباء االرتريني. وشكر االطباء االملان الذين يتعاونون منذ عام 1999 يف 

إطار برنامج التعاون املوجود مع وزارة الصحة، مؤكدين عىل مواصلة العمل مستقباًل.

تنظيم مسنار قانوني يف مديرية كرن

عنسبا  اقليم  يف  االرترية  الرشطة  نظمت 
 21 الـ  من  الفرتة  يف  للطالب  قانونيا  سمنارا 

وحتى الـ 24 من فرباير.
الرائد/  الجرمية  مكافحة  مسؤول  وناشد  
ولدو زولدي  بعد ان ذكر الجرائم واملخالفات، 
والتحيل  القانوين  الوعي  لرفع  الشباب  ناشد 
باالخالق الحميدة واالبتعاد عن كافة االفكار 

السلبية.

واملخالفات  الجرائم  باالرقام  ورشح 
االقليم  شهدها  التي  الطبيعية  والحوادث 

خالل العام املايض.
تحقيقات  مسؤول  اوضح  جانبه  من 
تسفاي  قرماي  املالزم/  املرورية  الحوادث 
املجتمع  داعيا   ، املرورية  الحوادث  اسباب 
عامة واولياء االمور بشكل خاص للمساهمة 

يف مكافحة الحوادث املرورية .

االجتامعات  يف  املقدمة  التقارير  وذكرت 
العام  وقعت  التي  املرورية  الحوادث  بأن 
اشخاص  خمسة  مرصع  اىل  ادت  املايض 
املمتلكات  يف  وخسائر  بجروح   207 وإصابة 

قدرت بحوايل اربعة مليون نقفة.
املالزم  االول  الرشطة  مركز  قائد  ودعا   
بالقانون  املعرفة  لرفع  املجتمع  امناي زودي 

واملساهمة ملكافحة الجرمية.

مركز الكفاءة املؤسسية 
يقيم أنشطته

انشطته  املؤسسية  الكفاءة  مركز  قيم 

الخامس  يف  عقده  اجتامع  يف   2022 لعام 

الكونفدرالية  قاعة  يف  فرباير  من  والعرشين 

عام  عمل  خطة  وبحث   ، للعامل  الوطنية 

الدكتور/  باالنابة  املركز   2023. وقدم مدير 

أعمدة  حول  توضيحاً  مكئيل  هبتى  أبيل 

الكفاءة املؤسسية وإدارة العمليات ومقياس 

تنفيذ العمل وتحليله وإدارة املعرفة والرتكيز 

الحايل  للمستوى  بالنظر  العمل  نتائج  عىل 

والنتائج املخطط الوصول اليها.

بشأن  املقدمة  التقارير  االجتامع  وتناول 

يف   2022 عام  املقدمة  التدريب  برامج 

والخدمات  والدراسات   ، املواضيع  مختلف 

كفاءة  وتقوية  البيئة  الدارة  االستشارية  

االوسط  االقليم  ادارة  يف  واالدارة  القيادة 

خطة  مع  متاشياً  واملالية  االدارة  عن   فضال 

عمل عام 2023.

 ، املقدمة  التقارير  االجتامع  وبحث 
باملميزات  الدفع  برضورة  توصيات  وقدمت 

بالخطة  املوجه  املؤسيس  العمل  وتشجيع 

الكفاءة  بالذكر أن مركز  االسرتاتيجية. جدير 

اغسطس  شهر  يف  اقيم  الحكومي  املؤسسية 
والفعالية  االنتاجية   وترسيخ  لتطوير   2006

واملساءلة يف املؤسسات.

حاكم إقليم عنسبا يلتقى إدارات الضواحي مبديرية حقات
دعا حاكم اقليم عنسبا السفري/ عبدالله موىس سكان مديرية حقات عىل مواصلة انشطة  بناء املدرجات والحواجز املائية لحامية الرتبة 
وحفظ املياه والدفع باالنتاجية. وأوضح لدى لقائه ادارات الضواحي واملهنيني الزراعيني والجهات االخرى يف الثاين والعرشين من فرباير ، بان 
رفع االنتاج الزراعي وتأمني الغذاء يرتكز عىل تخصيب الرتبة  وموارد املياه، داعيا املزارعني يف مديرية حقات الستغالل مواردهم بشكل جيد.

وبحث االجتامع مميزات وقصور انشطة النفري الجارية يف االرايض الزراعية واملشاركة الشعبية  ودور ومساهمة االدارات وخرباء الزراعة.
من جانبه دعا املدير العام لقسم الزراعة واالرايض السيد/ قربمسقل تولدي  اىل القيام بحملة نفري شعبي بارشاف الخرباء ، وتعزيز دور خرباء 

الزراعة  لرفع  املعرفة الزراعية يف اوساط املزارعني والشعب.
وّذكر مدير مديرية حقات السيد/ نارص عمر  ادارات الضواحي للقيام باملتابعة القوية لتمهيد االرايض الزراعية مسبقاً قبل حلول موسم 

االمطار.

إستشهاد املناضل املقدم/ تكئي برهي عندوم
استشهد يف السادس والعرشين من فرباير 

املناضل املقدم تكئي برهي عندوم ) غهراي( 

عن عمر 78 عاما جراء مرض أمل به.

قوات  بصفوف  تكئي  املناضل  التحق 

فرتة  يف  وخدم   1973 عام  الشعبية  الحرير 

وصوال  املقاتلة  القوات  يف  املسلح  الكفاح 

يف  خدم  االستقالل  وبعد   ، رسية  لقائد 

الدفاع  وزارة  وادارة  العسكرية  االنشاءات 

مبختلف مستويات املسؤولية.

وأب  متزوج  برهي  تكئي  املقدم  املناضل 

ألربعة ابناء.

يف  الشهداء  مقربة  يف  فرباير  من  والعرشين  السابع  يوم  الرثى عرص  جثامنه  ووري  وقد 

اسمرا. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها الستشهاد املناضل تكئي برهي وتقدم تعازيها 

الرسته ورفاقه .

عمليات جراحية للمصابني 
باحلروق يف مستشفى حليبت
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موسكو: الغرب أحبط يف إطار G20 تبّن 
قرارات مجاعية تعزز االقتصاد العاملي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب 
اجتامع  خالل  جامعية  قرارات  تبني  أحبط 
رئيسة  بصفتها  الهند  أن  إىل  مشرية   ،G20
املجموعة اتخذت موقفا بناء وحاولت مراعاة 

مصالح الجميع.
وذّكرت الخارجية يف بيان أنه يف الفرتة من 
24 إىل 25 فرباير الجاري، انعقد يف ظل رئاسة 
األول  االجتامع  بنغالور،  يف   ،G20لـ الهند 
املالية  وزراء  من  املكونة  القطاعات  لوزراء 

ورؤساء البنوك املركزية.
وأضافت أنه يف ختام الحوار حول القضايا 
التدابري  تنسيق  املمكن  من  “كان  املالية، 
الهادفة إلعطاء قوة إضافية لالقتصاد العاملي 

واألسواق املالية.”
“نحتفل  الروسية:  الخارجية  وتابعت 
سعت  التي  الهندية،  للرئاسة  البّناء  بالدور 
ومواقف  ملصالح  العادلة  املحاسبة  إىل 
التي  املتوازنة  األساليب  إن  البلدان.  جميع 
احتياطيا  تخلق  السياق  هذا  يف  وضعها  تم 
جيدا لالستجابة للتحديات الحديثة يف مجال 
الصلة، مبا  والصناعات ذات  العاملي  التمويل 
يف ذلك دعم النمو االقتصادي وتنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة “.

يف السياق ذاته، عرّبت موسكو عن حرستها 
من أن أنشطة “G20” ال تزال تعاين زعزعة 
يف استقرارها بسبب الغرب الجامعي، يك يتم 
واملعادية  الرصفة  املواجهة  يف  استخدامها 

لروسيا.
وقبل  أوال  “خصومنا،  الخارجية:  وتابعت 
كل يشء، ممثلني بالواليات املتحدة األمريكية، 
غري  يزالون  ال   ،”G7”و األورويب  االتحاد 
متهادين يف مسألة جنون العظمة لعزل روسيا، 
وتحميلها الذنوب واللوم يف تسّببها للمشاكل 
العاملي.  واالقتصاد  الدويل  األمن  مجال  يف 
الديكتاتورية،  ومامرسة  االبتزاز  خالل  ومن 
والكالم الفارغ يف التفسريات السخيفة للوضع 
الغربيون مرة أخرى بتعطل  أوكرانيا، قام  يف 

اعتامد القرارات الجامعية”،
املعتمد،  البيان  نص  أن  الخارجية  وبّينت 

أصبح رهينة لهذا الخط العدواين.
األخرى  الوفود  من  “العديد  أن  وأكدت 
شهدت خيبة أمل كبرية جراء هذه اإلجراءات 
املتطرفة للواليات املتحدة وحلفائها، الذين ال 

يتوقفون عن زرع العداوة والكراهية”.
وأكدت الخارجية الروسية عىل رضورة أن 

تظل G20 منتدى اقتصاديا.

موسكو: واشنطن متارس 
ضغوطا غري مسبوقة إلفشال 
القمة الروسية اإلفريقية املقبلة

نائب  قال 

وزير الخارجية 

 ، يس و لر ا

ئيل  ميخا

 ، ف نو ا غد بو

واشنطن  إن 

متارس ضغوطا 

مسبوقة  غري 

إفريقيا  عىل 

إلفشال القمة الروسية اإلفريقية املقبلة.

املتحدة  الواليات  “تشن  وأضاف: 

وحلفاؤها حملة غري مسبوقة لعزل روسيا 

القمة  انعقاد  ومنع  واقتصاديا،  سياسيا 

الروسية اإلفريقية الثانية يف بطرسبورغ يف 

يوليو املقبل”.

بداية  “منذ  زاد  الغرب  أن  وأوضح 

الغرب  الروسية  العسكرية  العملية 

بشكل  اإلفريقية  البلدان  عىل  الضغط 

ووقف  بالعقوبات،  التهديد  عرب  كبري 

املساعدات املالية واإلنسانية”.

يوميا  يختلقون  األمريكيون  وتابع: 

إفريقيا،  يف  مجاعة  بإحداث  لنا  اتهامات 

والتسبب بارتفاع أسعار الوقود والحبوب 

واألسمدة عامليا الذي أدى لتفاقم املشاكل 

االجتامعية واالقتصادية يف القارة.

كام شّدد بوغدانوف عىل أّنه يف تقاليد 

التاريخ  ذات  الروسية،  الدبلوماسية 

العوامل  جميع  “مراعاة  يجب  الطويل، 

أجندتها  وتعزيز  امُلحتملة،  الخارجية 

الروسية  الدولة  مصالح  ووضع  الخاصة، 

وأصدقائها يف املقدمة”.

عن  الخروج  نعتزم  “ال  بالقول:  وختم 

مببدأ  بالدنا  تتمسك  حيث  املسار  هذا 

وهذا  للدول،  التنمية  ملسار  الحر  الخيار 

اإلفريقية  الروسية  القمة  إليه  تستند  ما 

الثانية املقبلة”.

برودي: تقسيم واشنطن لالحتاد 
األوروبي يضع احلكومة 

اإليطالية أمام “خيارات درامية”

األسبق  اإليطايل  الوزراء  رئيس  قال 

إن  املتحدة  الواليات  إن  برودي،  رومانو 

دول  بني  املواقف  تقسيم  عىل  أقدمت 

بالده  حكومة  ستواجه  األورويب،  االتحاد 

“خيارات درامية”.

األزمة  تطورات  عىل  له  تعليق  ويف 

مع  مقابلة  يف  برودي  قال  األوكرانية، 

“عىل  إن  سريا”  ديال  “كوريريي  صحيفة 

الواليات املتحدة أن تكون لديها مصلحة 

أريدها  ال  لكنني  موحدة،  أوروبا  يف 

ودولها  الرشقية  أوروبا  عىل  تضغط  أن 

الثامنية  األعضاء  يفهم  حتى  التسعة، 

عرشة الباقون كيف ينبغي رفض التحالف 

األطليس”.

للمفوضية  السابق  الرئيس  ولفت 

األطليس  أن “حلف شامل  إىل  األوروبية، 

يف  يتطابقا  مل  األورويب  واالتحاد  )ناتو( 

اليوم. إذا كان  اآلراء أبدا كام هي الحال 

كيف  أنفسنا  فلنسأل  يشء،  أي  هناك 

ملاذا  أنفسنا  نسأل  دعونا  هذا.  يحدث 

مع  التحالفات  املتحدة  الواليات  تفضل 

جو  ذهب  ملاذا  الرشقية؛  أوروبا  دول 

بايدن إىل وارسو وليس إىل بروكسل”.

عىل  التأكيد  املخرضم  السيايس  وأعاد 

أنه “إذا كان فصل الدول الرشقية التسعة، 

نوع  أوروبا  عن  مؤسسة،  بلدان  وهي 

خيارات  قريبا  فستلوح  االسرتاتيجية،  من 

دراماتيكية يف األفق لحكومتنا أيضا”.

أكثر من 290 شاب وشابة يتلقون دورات تدريبية خمتلفة

تلقى 279 شاب وشابة من االقليم االوسط 
مابني شهرين  مدتها  ترتاوح  تدريبية  دورات 

اىل ستة أشهر يف مجاالت مختلفة.
يف  جرت  التى  التخريج  مراسم  يف  وُذكر 
الدورات  ان  فرباير  من  والعرشين  الخامس 
والصوت  املوسيقى  مجاالت  عىل  اشتمل 
والتجميل  الجسدية  والعناية  والغرافيكس 

والرسم واالسعافات االولية.

االتحاد  يف  املشاريع  مسؤول  واوضح 
الوطني للشباب والطلبة فرع االقليم االوسط  
هم  املتدربني  ان  كفليت  مريون   / السيد 
مؤسسات  ومثاين  اإلقليم  يف  مديرية   16 من 

حكومية.
التي  للفرصة  املتدربني  ممثلة  وشكرت 
 ، والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  اتاحها 
التدريب  من  الجيدة  االستفادة  متعهدة 

لضامن املستقبل.
لقسم  العام  املدير  دعا  جانبه  من 
االوسط  االقليم  يف  االجتامعية  الخدمات 
املتدربني   ، ولدقرقيس   قربهنس  العقيد/ 
وإحداث  بالعمل  املكتسبة  املعرفة  لتطوير 

تغيرياً إيجابياً يف محيطهم.
وقدم املتدربون يف مراسم التخريج عرضا 

يعكس املعرفة املكتسبة من الدورات.

إختتام إسبوع تنظيم الشباب العامل يف عصب
فرباير  من   23 الـ  يف  عصب  يف  أُختتمت 

الجاري فعاليات اسبوع الشباب العامل التي 

بناء  ان  شعار،  تحت  شهر  من  الكرث  جرت 

شاب كفوء مسؤولية الجميع.

السمنارات  عقد  عىل  االسبوع  واشتمل 

والتنموية  التاريخية  االماكن  اىل  والزيارات 

العامة  املعلومات  مسابقات  وتنظيم 

به  افاد  ما  حسب  الرياضية،  واملنافسات 

عيل  الشاب/  املديرية  يف  الشباب  مسؤول 

احمد حايو.

واسعة  مشاركات  شهد  انه  وذكر 

ومنافسات حادة ، مشيدا مبساهامت االدارة 

وفرع املفوضية الرياضية يف املديرية.

زريئ  تسفاي  السيد/  املديرية  مدير  وقال 

كافة  بناء شاب كفوء ومنافس مسؤولية  ان 

الجهات الحكومية واملواطنني، مؤكدا وقوف 

ادارته اىل جانبهم.

يف  الفائزين  عىل  الجوائز  ووزعت 

املنافسات .

املديرية  يف  العامل  الشباب  تنظيم  يضم 

حوايل 800 عضواً.

جهود لرفع اإلنتاج الزراعي يف تسن
يف  االقتصادية  التنمية  مسؤول  اعلن 

مديرية تسني السيد/ احمد ادريس تواصل 

الجهود لرفع االنتاج الزراعي املروي واملطري.

وذكر وجود 170 مزارع يقومون بالزراعة 

املروية يف مساحة تصل اىل الفي هكتار عىل 

ضفاف نهر القاش.

من  كنتال  الف   85 من  اكرث  انتاج  وذكر 

من  كنتال  الف   20 وحوايل   ، الخرضوات 

الفواكه من البساتني وحوايل 74 الف كنتال 

من الزراعة املطرية العام املايض.

التي  للموايش  الجيد  التكاثر  اىل  واشار 

داعياً  البيطرية،  الخدمات  عىل  تحصل 

باالرايض  لتمهيد  االهتامم  اىل   املزارعني 

الزراعية والعلف الزراعي.

الغابات  لحرائق  املقلق  الوضع  وذكر 

املتكررة والقطع الجائر لالشجار يف املديرية 

املشاركة  اىل  املواطنني  جميع  مناشدا   ،

مبسؤولية للحد منها.

ومن جهة أخرى إندلع حريق يف منطقة 

دوباتيب يف ضاحية عد عمر مبديرية تسني 

استمر لخمسة ايام واحدث ارضاراً جسيمة 

يف الغابات.

والحياة  الغابات  مراقبة  واوضح مسؤول 

تسفاماريام  السيد/  املديرية  يف  الربية 

من  االول  يف  بدأ  الذي  الحريق  ان  برهي 

الحشائش  ايام دمر  فرباير واستمر لخمسة 

ان  اىل  مشريا  كبرية.  مساحة  يف  والغابات 

اطفاء الحريق كان صعبا لكثافة االشجار.

بعد،  يعرف  مل  الحريق  اسباب  ان  وقال 

قد  فحم  كامئن  ستة  عىل  العثور  تم  لكنه 

يكون الحريق قد اندلع منها.

االشهر  يف  حرائق  حدوث  عن  وذكر 

وبني  فانكو  مناطق  يف  املاضية  الستة 

وحمراي  تسعة  وكامبو  انجحاي  منطقتي 

يف  تسببت  غريدا  وعيل  وأبوراس  وحريك 

والكثري من  ثالثة آالف شجرة  تدمري حوايل 

الحشائش.

واوضح ان اغلب حوادث الحرائق سببها 

الرعاة  يرتكها  التي  والنار  السجائر  اعقاب 

احراق  املستفحل حاليا  لكن  اطفائها،  دون 

الزراعية  االرايض  يف  والشجريات  الحشائش 

وكامئن الفحم.

القاش  نهر  ضفاف  عىل  دوباتيب  وتقع 

وتقع اىل الجنوب الرشقي من طريق تسني 

بارنتو يف ناحية عد عمر.
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قتلى يف اشتباكات مشال الصومال 
وسقوط مروحية أممية يف جنوبه

اشتباكات  يف  األقل،  عىل  شخصا   38 قتل 

شاميل  الصومال”،  “أرض  منطقة  يف  وقعت 

نزاع  خلفية  عىل  املايض،  السبت  الصومال، 

بشأن تبعية مدينة “الس عنود” التي تطالب 

الصومال،  أرض  بجمهورية  تعرف  ما  بها 

يتمتع  الذي  املجاور  “بونتالند”  وإقليم 

عقب   3 قتل  حني  يف  الذايت،  شبه  بالحكم 

املتحدة  لألمم  تابعة  مروحية  طائرة  سقوط 

جنويب البالد.

إن  عنود”  “الس  مليشيات  زعيم  وقال 

الصومال” هاجمت الس  “أرض  من  القوات 

الجانبني  من  ووقع  الثقيلة،  باملدفعية  عنود 

قتىل وجرحى بينهم مدنيون.

هذه  مثل  أصبحت   ،2022 نهاية  ومنذ 

وألقى  املنطقة،  يف  تكرارا  أكرث  االشتباكات 

كل من أرض الصومال وبونتالند باللوم عىل 

بعضهام البعض يف أعامل العنف.

 3 أعلنت  الجاري،  فرباير  أوائل  ويف 

أرض  بجمهورية  يعرف  ما  يف  مقاطعات 

التي  سول  مقاطعة  ذلك  يف  -مبا  الصومال 

إىل  االنضامم  تريد  أنها  عنود-  بها الس  تقع 

الصومال مرة أخرى.

لحفظ  األفريقي  االتحاد  بعثة  وقالت 

السالم يف الصومال اول امس األحد إن 3 لقوا 

سقطت  عندما  آخرون   8 وُأصيب  حتفهم، 

املايض  السبت  للبعثة  تابعة  مروحية  طائرة 

يف منطقة شبيال السفىل جنويب الصومال.

أن  بيان-  -يف  األممية  البعثة  وذكرت 

جنود  بينهم  راكبا   11 تقل  كانت  املروحية 

يف  تشارك  وكانت  الصومايل،  الجيش  من 

ومصابني  قتىل  إلجالء  عسكرية  تدريبات 

عندما سقطت.

القتىل  عن  تفاصيل  أي  بالبيان  يرد  ومل 

أفاد  لكنه  واملصابني، مبا يف ذلك جنسياتهم، 

بأن التحقيقات بدأت لتحديد سبب سقوط 

الطائرة.

الصومال  األممية حكومة  البعثة  وتساعد 

الشباب  حركة  ضد  حربها  يف  املركزية 

املجاهدين.

زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا غينيا اجلديدة
أفادت هيئة املسح الجيولوجي األمريكية 

بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة عىل مقياس 

ريخرت رضب دولة بابوا غينيا الجديدة.

يف  الزلزال  رصد  تم  إنه  الهيئة  وقالت 

الساعة 21.24 يوم السبت بالتوقيت العاملي 

 58 بعد  عىل  الزلزال  مركز  ويوجد  املنسق. 

كيلومرتا جنوب رشق مدينة كاندريان. ويقع 

مصدره عىل عمق 65 كيلومرتا.

بخدمة  الخاص  اإلنذار  نظام  يعلن  ومل 

األنباء الجوية يف الواليات املتحدة عن خطر 

رضب  الذي  الزلزال  بعد  تسونامي  حدوث 

بابوا غينيا الجديدة.

نيجرييا تنتخب رئيسها وسط غياب األمن

مراكز  إىل  نيجرييا  يف  الناخبون  توجه 

رئاسية  انتخابات  يف  املايض  السبت  االقرتاع 

نتائجها غري محسومة يف البلد الذي يضم أكرب 

عدد من السكان يف إفريقيا والغارق يف أزمة 

اقتصادية وأمنية.

بخاري  محمد  الحايل  الرئيس  يرتشح  ومل 

)80 عاما( بعد واليتني شهدتا تفاقام النعدام 

األمن والفقر، وللمرة األوىل منذ عودة النظام 

نيجرييا  تشهد  قد   ،1999 يف  الدميقراطي 

دورتني انتخابيتني بعدما أثرت شعبية حاكم 

الحزبني  هيمنة  عىل  الواليات  إلحدى  سابق 

الرئيسيني.

إىل  ناخب  مليون   87 من  أكرث  ودعي 

اإلدالء بأصواتهم يف 176 ألف مركز تصويت 

النتخاب رئيس خلفا لبخاري من 

نواب  إىل  باإلضافة  مرشحا،   18

ومل  الشيوخ.  مجلس  يف  وأعضاء 

يسحب حواىل ستة ماليني ناخب 

مسجلني  مليونا   93 أصل  من 

بطاقاتهم االنتخابية، وبالتايل لن 

يتوجهوا إىل مراكز االقرتاع.

قطعه  بالتغيري  والوعد 

املرشحون الثالثة األوفر حظا للفوز يف االقرتاع 

مبن فيهم بوال تينوبو )70 عاما( مرشح الحزب 

1999-( لالغوس  السابق  والحاكم  الحاكم. 

نفوذه  بسبب  بـ”العراب”  امللقب   ،)2007

املرتمكزة  اليوروبا  قبائل  إىل  ينتمي  السيايس 

يف جنوب غرب البالد ومسلم.

غرار  ذلك، عىل  ونفى  بالفساد  اتهم  وقد 

عتيق أبو بكر )76 عاما( مرشح حزب املعارضة 

الذي  الدميقراطي”  الشعب  “حزب  الرئييس 

هي  وهذه   .2015 إىل   1999 من  حكم 

يرتشح  التي  السادسة  الرئاسية  االنتخابات 

1999-( للرئيس  السابق  النائب  هذا  فيها 

2007( واملسلم واملتحدر من الشامل.

والتصويت اإلتني والديني مهم يف نيجرييا 

عرقية  مجموعة   250 من  أكرث  تضم  التي 

بأغلبيته  الشامل  بني  استقطابا  وتشهد 

املسلمة والجنوب ذي األكرثية املسيحية.

املرشحني  هذين  مواجهة  يف  لكن 

املخرضمني، ظهر مرشح ثالث يتمتع بشعبية 

فالحاكم  الشباب.  كبرية خصوصا يف صفوف 

بيرت  رشق(  )جنوب  أنامربا  لوالية  السابق 

من  مدعوم  مسيحي  وهو  عاما(   61( أويب 

الحزب العاميل. وهو يستقطب جيل الشباب 

والناخبني يف منطقته.

مرشحني  عىل  هجامت  الحملة  وشهدت 

ومكاتب  للرشطة  ومراكز  وناشطني  محليني 

ملفوضية االنتخابات.

وقالت مجموعة األزمات الدولية إن غياب 

يف  اضطرابا  يسبب  “قد  عام  بشكل  األمن 

االقرتاع”. وقد تم نرش نحو 400 ألف عنرص 

من قوات األمن. 

ويفرتض أن تعلن نتائج االنتخابات خالل 

14 يوما من االقرتاع.

صحيفة: 500 مليون دوالر أودعها حاكم مصرف لبنان مبصارف سويسرا
أن  سويرسية  أسبوعية  صحيفة  كشفت 

جزءا كبريا من املبلغ الذي ُيتهم حاكم مرصف 

لبنان رياض سالمة باختالسه، أودع بحسابات 

يف 12 مرصفا سويرسيا.

إىل   300 بني  فيام  املقدرة  املبالغ  وحول 

باختالسها،  سالمة  املتهم  دوالر،  مليون   500

“زونتاغستسايتونغ”  صحيفة  أوضحت 

 250 إيداع  تّم  أنه  السويرسية،  األسبوعية 

لرجا  الشخيص  الحساب  يف  دوالر  مليون 

سالمة، شقيق رياض، لدى فرع “اتش اس يب 

يس” يف جنيف.

اس”  “يو يب  أخرى يف  مبالغ  أودعت  كام 

و”أي  باير”  و”جوليوس  سويس”  و”كريدي 

اف جي” و”بيكتيت”، وفقاً للصحيفة.

مّتت  التحويالت  أّن  الصحيفة  وأوضحت 

عرب رشكة خارجية مسجّلة يف الجزر العذراء 

باسم “فوري اسوشياتس” تّم إنشاؤها 

نقل  تّم  ذلك،  وبعد   ،2001 العام  يف 

عّدة  عقارات يف  لرشاء  كبرية”  “مبالغ 

دول أوروبية.

عن  برس”  “فرانس  وكالة  ونقلت 

مصدر قضايئ لبناين أّن سالمة وشقيقه 

الحويك،  ماريان  ومساعدته  رجا 

األموال  “اختالس  بجرائم  ُيالَحقون 

العامة” و”تبييض االموال”.

الذي  لبنان  يف  األول  االدعاء  ذلك  وُيعد 

يطال سالمة يف التحقيق املحيل الذي يجري 

أنه  إال  األوروبية،  التحقيقات  خلفية  عىل 

ليس أول ادعاء محيل ضده يف قضايا أخرى 

أموال  وتهريب  املرشوع  غري  باإلثراء  تتعلق 

إىل الخارج، كام أصدرت قاضية يف حقه قراراً 

مبنع السفر.

املوجهة  االتهامات  سالمة  نفى  ولطاملا 

إليه، معترباً أن مالحقته تأيت يف سياق عملية 

“لتشويه” صورته.

ورغم الشكاوى واالستدعاءات والتحقيقات 

ومنع السفر الصادر يف حقه يف لبنان، ال يزال 

سالمة يف منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، 

ما جعله أحد أطول حكام املصارف املركزية 

عهداً يف العامل. ومن املفرتض أن تنتهي واليته 

يف مايو 2023.

السودان،  يف  السيادة  مجلس  عضو  أكد 

دمج  رضورة  العطا،  يارس  ركن  أول  الفريق 

املسلحة،  القوات  يف  الرسيع  الدعم  قوات 

معتربا أنه “ال توجد دولة حديثة لها جيشان”.

وقال يارس العطا يف كلمة متلفزة من والية 

الدعم  قوات  دمج  من  “البد  إنه  النيل،  نهر 

خرجت  التي  املسلحة  القوات  يف  الرسيع 

كل  دمج  من  أيضا  البد  أنه  مضيفا  منها”، 

اتفاق  يف  جاء  كام  املسلحة  الحركات  قوات 

جوبا.

“تؤمن  املسلحة  القوات  أن  العطا  وأكد 

عىل  “قادرة  وأنها  ديسمرب  ثورة  بأهداف 

بسط هيبة الدولة، والسيطرة عىل األوضاع”.

وشدد عىل أن القوات املسلحة “عىل قدر 

تطلعات الشعب السوداين ولن تخذله”.

“لن  املسلحة  القوات  أن  إىل  ولفت 

واستقرار  أمن  مقابل  مهدد  أي  تخىش 

البالد”.

واعترب يارس العطا أن “قوى الثورة لها 

االنتقالية”،  الفرتة  دفة  تسيري  يف  الحق 

مؤكدا رضورة “توافق قوى الثورة املدنية 

واملسلحة عىل وثيقة إلدارة الفرتة االنتقالية”.

االنتقالية  “الحكومة  أن  إىل  العطا  وأشار 

اقتصادي  برنامج  وضع  عليها  يجب  القادمة 

وصفه  ما  إبعاد  إىل  داعيا  مستعجل”، 

بـ”اإلدارة األهلية” عن العمل السيايس.

الدعم الرسيع  وبرزت مسألة دمج قوات 

يف القوات املسلحة يف املشهد السوداين بعد 

االتفاق اإلطاري األخري، الذي تم التوصل إليه 

بني قوى مدنية وعسكرية، والذي نص عىل 

مبدأ “الجيش الواحد”، و”دمج قوات الدعم 

الرسيع يف القوات املسلحة”.

شبه  قوات  الرسيع  الدعم  قوات  وتعد 

الحكومة  قيادة  تحت  تعمل  عسكرية، 

السودانية.

جناة وزيرين ومسؤولني بارزين بعد 
عطل طارئ مبروحيتهم يف ساحل العاج

طارئ  لعطل  عسكرية  مروحية  تعرضت 

وعىل متنها وزيران ورئيس الجمعية الوطنية 

يف ساحل العاج )كوت ديفوار( أدى لهبوطها 

اضطراريا، قرب بلدة مانكونو وسط البالد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن مروحية 

رئيس  تقل  كانت   TU-VHL نوع  من 

املكلفة  الدولة  ووزيرة  الوطنية،  الجمعية 

رئيس  ونائبة  الخزانة،  ووزير  بالخارجية 

مجلس الشيوخ، اضطرت إىل الهبوط بشكل 

طارئ يف بلدة غوهلتافال.

وقالت الوزارة يف بيانها إن املسؤولني مل 

من  تقنيا  فريقا  أن  مؤكدة  بأذى،  يصابوا 

الجيش توىل مهمة تحديد سبب الحادث، 

الذي قالت إنه مل يعرف بعد.

الطاقم  وكفاءة  مبهنية  البيان  وأشاد 

البيان  وصفها  التي  الظروف  تحدى  الذي 

“بالقاسية”.

التواصل  مواقع  عىل  صور  وأظهرت 

ألرضار  تعرضت  التي  املروحية،  االجتامعي 

كبرية.

عضو جملس السيادة يف السودان: ال توجد دولة حديثة هلا جيشان
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
معًا من أجل عوملة إجتماعية عادلة ومنصفة

القارئ  عزيزي  بأس  ال  وكمدخل  ولكن 

الخرباء يف  إشارة  إىل  نلتفت  أن  من   , الكريم 

هذا املجال , إىل ان مفهوم العدالة االجتامعية 

بإختالف  تختلف  وقضايا  دالالت  عدة  يثري 

ومعتقداتهم  وانتامءاتهم  والكتاب  امُلفكرين 

ويف  اليوم  يف صفحتنا  سنقوم  ولذا  السياسية, 

السطور التالية بالتحليق مع أهم ثالثة قضايا 

حولها  تتشكل  والتي  املفهوم  هذا  من  تنبع 

تلك املدارس الفكرية وهي : 

الفرص  وتكافؤ  التمييز  وعدم  املساواة   1-

املساواة  تحقيق  مبسألة  تتعلق  وهي 

وتقليل   , املجتمع  واالجتامعية ىف  اإلقتصادية 

واإلستغالل  الظلم  ممكن  حد  أقىص  اىل 

نفسه  الوقت  ىف  تتيح  ويجعلها  االجتامعيني. 

إمكانية االلتحاق بالوظائف واملواقع املختلفة 

املساواة  من  إطار  ىف  األفراد  جميع  أمام 

إقامة  أجل  من  وذلك  الفرص,  ىف  املنصفة 

العدالة االجتامعية.

-2 الضامن االجتامعى , وهو ُيعد من أبرز 

الحكم  نظم  معظم  بها  تتميز  التى  السامت 

املوجودة ىف عامل اليوم, وُيعترب هو أحد األركان 

األساسية للعدالة اإلجتامعية, ويشمل الضامن 

اإلجتامعى الحق ىف الحصول عىل استحقاقات 

أو ضامنات مادية وغري ذلك .

وذلك  واألعباء  للموارد  العادل  التوزيع   3-

والتحويالت  والدعم  األجور  نظم  خالل  من 

الخدمات  وبالذات   , العامة  الخدمات  ودعم 

األجور  هيكل  وإصالح   . والتعليمية  الصحية 

املستوى  تحديد  خالله  من  يتم  والدخول 

أو  بصورة  ويعكس  بأجر,  للعاملني  املعييش 

يف  املتحققة  املضافة  القيمة  توزيع  بأخرى 

العملية اإلنتاجية بني أرباب العمل والعاملني 

لديهم .

الكريم  القارئ  عزيزي  فدعنا  اآلن  أما 

نتعمق قلياًل يف دهاليز إحدى الوثائق الهامة 

وهي   , اإلجتامعية  العدالة  بقضايا  واملتعلقة 

العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اعالن 

 ,  )2008( عادلة  عوملة  أجل  من  اإلجتامعية 

بصيغته املعدلة عام 2022 م . 

تشري الوثيقة أعاله , إىل أن السياق الحايل 

للعوملة, املتسم بنرش التكنولوجيات الجديدة 

والخدمات  السلع  وتبادل  األفكار  وتدفق 

املالية  والتدفقات  األموال  رؤوس  وزيادة 

التجارية  والعمليات  األعامل  عامل  وتدويل 

العامالت  سيام  ال  األشخاص,  وتنقل  والحوار 

والعامل, يغري معامل عامل  العمل تغيرياً جذرياً 

السطور  يف  نذكر   , املسارات  من  عدد  عىل 

التالية بعضها عىل سبيل املثال ال الحرص :

االقتصاديني  والتكامل  التعاون  مسار   1-

والذي ساعد عدداً من البلدان , عىل االستفادة 

من املعدالت العالية للنمو االقتصادي وخلق 

الفقراء  من  العديد  استيعاب  وعىل  العاملة, 

الحديث,  الحرضي  االقتصاد  يف  الريفيني 

والدفع قدماً بأهدافها اإلمنائية ودعم االبتكار 

يف تطوير  املنتجات وتداول األفكار

العاملي  االقتصادي  التكامل  مسار   2-

والقطاعات  البلدان  من  العديد  وضع  الذي 

تساوي  عدم  يف  تتمثل  كبرية  تحديات  أمام 

الدخل واستمرار مستويات عالية من البطالة 

والفقر وهشاشة  االقتصادات أمام الصدمات 

واالقتصاد  املحمي  غري  العمل  ومنو  الخارجية 

االستخدام  عالقة  يؤثر عىل  مام   املنظم,  غري 

وأشكال الحامية التي ميكن أن تقدمها.

محسنة  نتيجة  تحقيق  أن  منه  وإدراكاً 

هذه  ظل  يف   , الجميع  لصالح  ومنصفة 

أكرث فأكرث  من  الظروف , أصبح أمراً رضورياً 

العدالة  إىل  العاملي  للتطلع  االستجابة  أجل 

العاملة  تحقيق  أجل  ومن  االجتامعية 

املجتمعات  استدامة  ولضامن  الكاملة 

التالحم  ولتحقيق  العاملي  واالقتصاد  املتفتحة 

عدم  وحاالت  الفقر  ومحاربة  االجتامعي 

املساواة املتزايدة.

األربعة  االسرتاتيجية  األهداف  وولتحقيق 

العوملة  سياق  يف  الدولية  العمل   ملنظمة 

واملذكورة الحقاً , البد للمنظمة من:    

نهجها  يف  والتعاون  االتساق  ضامن   1-

نهج  استحداث  يف  قدماً   امليض  إىل  الرامي 

العمل  برنامج  مع  يتامىش  ومتكامل,  عاملي 

هذه  بني  التآزر  أوجه  إىل  باالستناد  الالئق, 

األهداف.     

وإدارتها  املؤسسية  مامرساتها  تكييف   2-

من أجل تحسني فعاليتها ونجاعتها يف الوقت 

الذي, تحرتم فيه احرتماً كلياً اإلطار واإلجراءات 

الدستورية القامئة.

تلبية  عىل  املكونة  الهيئات  مساعدة   3-

املستوى  عىل  عنها  أعربت  التي  االحتياجات 

كاملة,  ثالثية  مناقشة  إىل  باالستناد  القطري, 

الجودة  رفيعة  املعلومات  تقديم  خالل  من 

التي  التقنية  الربامج  وإتاحة  املشورة  وإسداء 

تساعدها عىل  تلبية تلك االحتياجات يف سياق 

األهداف الدستورية  ملنظمة العمل الدولية

ملنظمة  املعايري  وضع  سياسة  تشجيع   4-

أساسياً  ركناً  ذلك  باعتبار  الدولية,  العمل 

مالءمتها  تعزيز  خالل  من  املنظمة  ألنشطة 

لعامل العمل وضامن دور املعايري كأداة مفيدة 

يف تحقيق  األهداف الدستورية للمنظمة.

ومن الجدير بالذكر إن اعالن منظمة العمل 

يف  والصادر  االجتامعية  العدالة  الدولية حول 

الهامة  املحاور  بعض  يتضمن   ,  2008 العام 

التالية مقتطفات منها بغية  نذكر يف السطور 

رفع مسنوى الوعي املجتمعي مبفاهيم العدالة 

اإلجتامعية وعوملتها:

ينبغي  املتسارع,  التغري  سياق  يف   - أوال 

اللتزامات الدول األعضاء وللمنظمة وجهودها 

ملنظمة  الدستورية  الوالية  لتنفيذ  املبذولة  

األهداف  عىل  تقوم  أن  الدولية,  العمل 

أهداف  وهي  للمنظمة,  األربعة  االسرتاتيجية 

تحظى  بقدر متساِو من األهمية ويتجىل من 

تلخيصها  الالئق وميكن  العمل  برنامج  خاللها 

كالتايل: 

بيئة  خلق  خالل  من  العاملة  تعزيز   1-

ميكن  بحيث  مستدامة  واقتصادية  مؤسسية 

القدرات  ويحدثوا  يطوروا  أن  لألفراد  فيها 

 , يحتاجونها  التي  الرضورية  واملهارات 

لتمكينهم من أن يكونوا مستخدمني عىل نحو 

منتج من أجل تحقيق تكاملهم الذايت وتوفري 

الرفاه العام. وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص .

-2 وضع وتعزيز تدابري للحامية االجتامعية 

العاملة,  اليد  وحامية  االجتامعي  الضامن   ,

تكون مستدامة ومكيفة مع الظروف الوطنية, 

ليشمل  االجتامعي  الضامن  توسيع  فيها  مبا 

متكن  عمل  ظروف  من  ذلك  وغري  الجميع, 

الجميع من الحصول عىل قسط عادل من مثار 

التقدم.

-3 تعزيز الحوار االجتامعي والهيكل الثاليث 

باعتبارهام  وعامل(  عمل  أرباب  حكومات,   (

تنفيذ  تكييف  أجل  من  وسيلتني  أنسب 

األهداف االسرتاتيجية مع احتياجات وظروف 

إىل  االقتصادية  التنمية  وترجمة   , بلد  كل 

تقدم اجتامعي والتقدم االجتامعي إىل تنمية 

اقتصاديةخاصة عىل سبيل املثال ال الحرص .

-4 احرتام  وتعزيز وإعامل املبادئ والحقوق 

األساسية يف العمل, التي تكتيس أهمية خاصة 

ورشوطاً  أساسية  حقوقا  معاً  آن  يف  باعتبارها 

األهداف  جميع  لتحقيق  رضورية  متكينية 

االسرتاتيجية تحقيقا كاماًل .

األربعة  االسرتاتيجية  األهداف   - ثانياً 

ومتكافلة.  مرتابطة  وهي  للتجزئة  قابلة  غري 

هذه  من  هدف  بأي  النهوض  يف   والتقصري 

األهداف سوف يرض بالتقدم يف اتجاه تحقيق 

األهداف األخرى. وتوخياً لتحقيق الحد األمثل 

من أثرها ينبغي للجهود املبذولة لتعزيزها أن 

ومتكاملة  عاملية  اسرتاتيجية  من  جزءا  تكون 

تحقيق   أجل   من  الدولية  العمل  ملنظمة 

بني  املساواة  اعتبار  ويجب   الالئق,  العمل  

شاملتني  قضيتني  التمييز  وعدم  الجنسني 

املذكورة  االسرتاتيجية  األهداف  تتضمنهام 

أعاله. 

األعضاء  الدول  تحقيق  كيفية  إن  ثالثاً- 

أن  يجب  مسألة  هي  االسرتاتيجية  لألهداف 

تحددها كل دولة  عضو وفقاً اللتزاماتها الدولية 

القامئة وللمبادئ والحقوق األساسية يف العمل 

لجملة  الواجب  النحو  عىل  االعتبار  إيالء  مع 

الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  أخرى  أمور 

واالحتياجات  الوطنية  والظروف  الرشوط   ,

التي  املنظامت  عنها  عربت  التي  واألولويات 

متثل  التي  واملنظامت  العمل  أصحاب  متثل 

العمل  العامل, وكذلك مبادئ وأحكام معايري 

الدولية .

ونختم صفحتنا بتأكيد اإلعالن , أن منظمة 

الحكومات   طلب  عند  توفر   , الدولية  العمل 

العمل,  وألصحاب  للعامل  املمثلة  واملنظامت 

دعم  يف  واليتها  ضمن  املالمئة  املساعدة  كل 

أجل  من  األعضاء  الدول  تبذلها  التي  الجهود 

تحقيق التقدم يف اتجاه األهداف االسرتاتيجية, 

وذلك من خالل السبل التالية :

متكاملة  إقليمية  أو  وطنية  اسرتاتيجية   1-

تعزيز  بينها  من  أمور  طريق  عن  ومتسقة, 

بها  الخاصة  التقني  التعاون  أنشطة  وتبسيط 

الالئق  للعمل  القطرية  الربامج  إطار  ضمن 

وإطار منظومة األمم املتحدة.

-2 توفري الخربات واملساعدة العامة التي قد 

تطلبها أي دولة عضو لغرض اعتامد اسرتاتيجية 

وطنية واستكشاف رشاكات ابتكارية لتطبيقها.

التقدم  لتقييم  مناسبة  أدوات  استنباط   3-

املحرز تقييام فعاالً , وتخمني األثر الذي ميكن 

عىل  األخرى  والسياسات  العوامل  ترتكه  أن 

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء.

-4 التصدي لالحتياجات والقدرات الخاصة 

للعامل  املمثلة  وللمنظامت  النامية  للبلدان 

وألصحاب العمل، مبا يف ذلك السعي إىل حشد 

املوارد.

املجتمعي  الوعي  رفع  أجل  من 

 , املنشودة  اإلجتامعية  العدالة  مبسائل 

البعض  صفحات  نقلب  أن  من  بأس  ال 

من الوثائق الدولية املتعلقة بهذا املجال 

العمل  منظمة  قبل  من  املتبناة  وخاصة 

الدولية وذلك بإعتبار أنها تحظى بقبول 

دويل من حيث الدول التي تعترب أعضاء 

فيها . 
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الفنانة املخرضمة/ أبرهت برهاين:- 

من خالل الفن نستطيع أن  نعّرف عن  قيمنا ونؤثر على العامل

مجال حممد علي
اجلزء الثاني واألخري

كيف تصفني مساهمة الفن يف النضال؟
أنه  كام  ومؤثر.  واسع  مجال  الفن 
الناس  يلعب دورًا رئيسًيا يف تشكيل تفكري 
إنطلقت   عندما  نعلم،  وكام  وتوجهاتهم. 
به  التباهي  ميكن  ما  لديها  يكن  مل  ثورتنا، 
من معدات سوى املبدأ. ولسد هذه الفجوة 
، كان ال بد من حشد الشعب وتوعيتهم ، 
الذي  والتحرض  الواضح  الوعي  جانب  فإىل 
يتميز به شعبنا، إال أنه ميكن االستهانة بدور 
الشعب  لثورتنا  يف حشد  الفنية  اإلنتاجات 

وتوعيتهم.
خاصة يف مجال الغناء الذي شاركت فيه 
، ُقدمت أعامل فنية ممتازة إستطاعت  أن 
تثري حامسة الشعب، وأن يكون لديهم رؤية 
يف قضية الكفاح، وإستطاعت متثيل املناضل 
عن  وتتحدث  تعكس  بأغاين   - وكفاحه 
بعد  باألغاين  عنه  الرتفيه  وكذلك  انتصاراته، 
تتحدث  أغاين  أيًضا  هناك  وكانت  املعارك. 
التعبري  انه عند  الثورة. حيث  عن مستقبل 
من  الطويلة  ومسريتها  ثورتنا  أهداف  عن 
القلوب  إىل  يصل  أن  يستطيع  الفن  خالل 
يف   ، ثورتنا  أنشأت  السبب  لهذا  مبارشًة، 

وقت مبكر، منصة للفن.
كان لكل مرحلة من مراحل الثورة تنظياًم 
جذاًبا. كيف كان مساهمة أبرهت يف هذا؟

قول  شعبنا   ثقافة  من  ليس  بالطبع، 
فنية  خربة  أي  لدي  يكن  مل  إذ  فعلت.  أنا 
أتحدث عنها ، ألنني إلتحقت يف سن مبكرة 
بالنضال. وأنا واحدة من جيل األمس ، تأثرنا 
بالنضال وتأثرنا باألغاين امللهمة ، مثل  أغاين 
وظهايتو  منقستأب  وبرخت  أباي  أملست 
براخي  وآخرين وكنا نرددها ونغنيها بدافع 
أصبح  ألن  تفكري  أي  لدي  يكن  مل  التكرار، 
مغنًية. لكن النضال إستطاع ان يشكلنا. لقد 
األباء.  النضال ودور  تحمل مسؤولينا عبء 

لقد تعرفوا علينا جميًعا وكانوا مييزوننا مثل 
بإرشاكنا يف  لهم  ، مام سمح  أيديهم  أصابع 

املجاالت التي ميكن أن نكون فعالني فيها.
توجيهي  تم   ، مقاتل  كل  مثل  وأنا 
للمساهمة يف املجال الثقايف. ومبا أن  ثقافة 
أيضاً  ثقافة شعبنا كانت  التشجيع هي من 
حارضة عند كل مناضل ، لذلك عندما تعتيل 
خشبة املرسح وتغني ، فإن تشجيع رفاقك 
املناضلني يحفزك.لذا فإن أغنية “ ناي ليتي 

 “ ليلية  رحلة  قعزو-  
تزال  ال  أخرى  وأغاين 

محفورة يف ذاكريت.
يف   استمريت  كيف 

الفن بعد االستقالل؟
زماليئ  كل  مثل 
الذين  املوسيقيني 
واصلت   ، بالثورة  مروا 
رحلتي. لقد استخدمت 
املجال  هذا  يف  خربيت 
أغنيايت  لكتابة 
لقد أصدرت  وتلحينها. 
شكل  يف  إنتاجايت  أيًضا 
أرشطة. إىل جانب ذلك 

، والنني منذ الطفولة كنت مفتونًة بثقافة 
وتقاليد مجتمعنا ، لذلك انخرطت يف الفن 
املشجعة  غري  التصورات  من  بالرغم  الرتايث 
عن املرأة العازفة ) التي تعزف الربابة( يف 
العديدة  التحديات  من  وبالرغم  مجتمعنا. 
بالعزمية.  متسلحًة  املبادرة  زمام  أخذت 
الرتاثية يف  املوسيقية  الواطا  آلة  إستخدمت 
االيام  التي أصدرتها. لكن يف  االغاين  معظم 
القريبة املاضية، ابتعدت عن الغناء ، لكنني 
مل أغادر دائرة الفن. واآلن بدأت يف تحديث 

أغنيايت و سيتم إصدارها  للجمهور قريبا.
كيف تعلمت عزف آلة “الواطا”؟

هذه  عىل  العزف  لتعلم  رغبة  لدي  كان 
 ،2004 عام  يف  الواطا  آلة  إشرتيت  اآللة. 
عىل  وتدربت  املنزل  يف  نفيس  وحبست 
البداية  يف  الكرار)الربابة(.  نغمة  عزفهاعىل 
، واجهت مشكلة يف القيام بذلك. لكن بعد 
الخامس  يومي  يف  إستطعت  شديد  إرصار 
دربني   ، ذلك  بعد  االمل.  بعض  اجد  أن  
عازف خبري يدعى مياين. وخالل شهرين من 
التدريب  املتواصل أستطعت أن أعزف بها  

بعض األغنيات.
اقوم بتسجيل االغنية بالكرار   كنت أوالً 
ويف   . الواطا  بآلة  عزفها  بتكرار  أقوم  ثم 
عيد الفصح 2005، سجلت أغنية مصحوبة 
املوسيقية  الواطا  فآلة  الواطا.   آلة  بعزف 
حتى  عزفتها  التي  اآلالت  أصعب  من  هي 
وتكمن صعوبتها يف  كثرياً  اآلن. هي صعبة 
كونها تتكون من وتر واحد فقط عىل عكس 
اآلالت املوسيقية الوترية األخرى. وبعد أن 
مهارة  مدى  أدركت   ، اآلن  بها  أغني  بدأت 

وذكاء خرباء آلة الواطا األوائل. 
يغنني  ممن  اإلناث  من  الكثري  توجد  ال 
القدرة  حيال  تشعرين   كيف  الواطا.  بآلة 

عىل إتقان عزف هذه اآللة؟
من طبيعتي  أحب أن أفعل أشياء مميزة  

وإجتهد كثرياً لتحقيق ذلك، لذا يسعدين أن 
أكون قادرًة عىل عزف آلة الواطا املوسيقية  

والغناء أمام الجمهور .
العروض  مع  تجربتك  تبدو  كيف 

املوسيقية خارج الوطن ؟
عروض  بتقديم  قمت   ، بولونيا  منذ 
ومتثل   . والجامعي   الفردي  املستوى  عىل 
العروض املوسيقية تجربة مهمة وفيها أشياء 

جميلة التنىس  .

عندما تصعد عىل خشبة املرسح كامرأة 
مسلحة بآلة موسيقية له جامله الخاص. ال 
ينبغي أن ننىس هنا دور شعبنا، إنه جمهور 
مشجع،  يجعلنا نشعر  بأن قدراتنا الصغرية  
، ويعرب عن احرتامه وإعجابه  كأنها كبرية 
بنا. هذا مينحك القوة ويساعدك عىل إنتاج 
أفضل أالعامل، عىل سبيل املثال ، قمت يف 
موسيقية  عروض  بتقديم  مختلفة  أوقات 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  أنحاء  معظم  يف 
التي  العروض  ويف  والكويت.  وأسرتاليا 
، يتعجب  جميع األجانب بشدة  نقوم بها 
عندما يشاهدون ربابة وترية بخمسة أوتار. 
ويستمتعون  يستمعون  تراهم  وعندما 
وتفتخر    وتعتز  بالفخر  تشعر   ، ويصورون 
بآالتنا املوسيقية الرتاثية. يف مرة من املرات 
يف عام 1998، وفًقا لعالقة تكامل متت بني 
ومدينة  هميدال  تسمى  نرويجية  مدينة 
يف  املساعدة  هؤالء  أرادوا   ، اإلرترية  كرن 
جمع أموال لرشاء شاحنات القاممة ملدينة 
بانهم يريدون إمرأة تعزف  ، أخربوين  كرن. 
آالت موسيقية تراثية وتغني، لذلك دعيت 
يف  األجانب  فوجئ  العرض،  يف  للمشاركة 
بالكرار  قدمته  الذي  املوسيقي  العرض 
وكانوا  التقرينية.  لقومية  القايال  ورقصات 
أن  الربابة  لهذه  ميكن  “كيف  يسألونني 

تعزف بهذه األوتار الخمسة”. 
لقد أديت أيًضا الـ “مايس” “  فن املدح” 

أليس فن املايس فناً خاص بالرجال ؟
قبل  من  هناك  تكن  مل  رمبا   ، بالضبط 
الرىض  أجد  لكنني  “مايس”.  الـ  تلقي  امرأة 
فريد  شيئ  والنه  مميز.  بيشء  القيام  يف 
من  قدمته  الذي  واملايس   ، املحاولة  أردت 
تأليف أنقسوم إساق، وكان عنوانها “مبظعا 
- الوعد “،  يعكس مزيج من الفرح والحزن،  
وكان يصف مثابرة أم إرترية يعود إليها إبناً 
واحد عىل قيد الحياة من بني أبنائها  الذين 

تحرير  أجل  من  املسلح  بالكفاح  إلتحقوا 
تضحيات  بفخر  تقبلت  والتي   ، الوطن 
تبارك إلبنها  أبنائها، ومن جديد مرة أخرى 
الوحيد الذي بقى عىل قيد الحياة ليذهب 
للدفاع عن بالده يف الحرب التي شنتها ضدنا 
عرض  يف  أيضاً  أرغب  كنت   , الوياين.  زمرة 
لباسنا التقليدي ، مل أرغب يف تقديم وعكس 
لذلك   ، حداد  يف  كأنها  املرأة  هذه  قصة 
كنت أرتدي الزي التقليدي املطرز” “طلفن 

كابان”،.
الجمع  ميكن  هل 
املوسيقية  اآلالت  بني 
واآلالت  الرتاثية 

املوسيقية الحديثة؟
استخدمناها  إذا 
نفقدها  أن  دون 
األصلية  خصائصها 
سبب  يوجد  فال   ،
عىل  توافقها.  لعدم 
نرى   ، املثال  سبيل 
اإلبداع يف  هناك بعض 
الكرار”الربابة”،  عزف 
آلة  توجد  ال  لكن  
الطبيعي  الصوت  مطابقة  ميكنها  طبول 
املغاربة  الفنانني  تجربة  لطبولنا”الكربو”. 
هي مثال رائع لنا. يستخدم املغاربة آالتهم 
الرتاثية يف عزف مختلف ألوان وأشكال الفن  
بشكل  الرتاثية   املوسيقية  آالتهم  ويربزون 

مبدع وجميل.
من أين يأيت اهتاممك بالحرف اليدوية؟

مجتمعنا  يف  اليدوية  الحرف  و  املهارات 
من  الكثري  وهناك  ورائجة،  وعديدة  أصيلة 
املهرة، فالرجال يف مجتمعنا ينحتون مختلف 
األدوات الزراعية وغريه  مثل املحراث ، فهي 

حرفة توارثوها من أسالفنا. ومنتجات الحرف 
بالسعف،  النساء  تنتجها  التي  اليدوية 
والجبنة  املواقد  مثل   ، الفخار  ومنتجات 
مبختلف  الشعر  وترسيح  الفخار،  وآواين 
أشاهد  وأنا  نشأت  واملهارات. وقد  االشكال 
أتعلمه   بدأت  الذي  الشعر  وترسيح  ذلك. 
فيه  صديقايت،أستمريت  عىل  صغرية  وأنا 
الحقاً. لذا اتخذت زمام املبادرة للرتويج له، 
ويف تجربتي ، كان لرعاتنا يف الفرقة الفنية 

للواء 23 مساهمة كبرية ال يستهان بها.
“املستحيل”  لكلمة  مكان  هناك  يكن  مل 
يف قاموسنا عىل اإلطالق. وكل ماتحتاجه من 
مكياج وغريه  لتقديم أغنية كان يتم إعداده 
مام هو متوفر، وإذا اردت يف اغنية معينة 
مظهر معني باسلوب ترسيحة شعر معني مل 
يكن إستخدام الشعر املستعار خياراً، حيث 
كان علينا البحث عن خيوط سوداء إلعداد 
إحتجنا  وإذا   . بانفسنا  املستعار  الشعر 
بطحن  نقوم  كنا   ، االسود  اللون  إستخدام 
التي توجد يف  السوداء   ) الكربون   ( مادة  
يلعبه  الذي  الدور  جيدأ  ندرك  البطاريات، 
كذلك   انه  مبا  الخارجي.  مظهرنا  يف  الشعر 
يف  بجد  عملت  لذلك  بشدة.  مرغوب  فهو 
جيدة.  أرباح  عىل  وحصلت  املهنة  هذه 

وأوصلني  هذا إىل أحالمي.
إىل ماذا أوصلك ؟

التجارية  أعاميل  لدي  ليكون  أوصلنى   
فلدي متجر، وهذا ساعدين ألن مكتفية ذاتًيا 
به. لكني مل أتخل عن حبي للفن وللحرف 
االخري هي  الشعر، وهذه  اليدوية وترسيح 
التجارة،  عامل  يف  الدخول  إىل  دفعتني  التي 
لكن مفهوم الفن هل هو مهنة أم ميول فهو 
فإن  مفهومي،  وحسب  للجدل.  مثري  سؤال 
الفن هو ميول. والعمل الذي يصاحب هذا 
جدية  عىل  الحفاظ  يف  دورًا  يلعب  االتجاه 
متسكنا بالفن . مل أرى أي تجربة مسبقة من 
شأنها أن تجرؤ عىل اقرتاح أنه ميكن العيش 

من مدخول الفن وحده.
يف  قليل  الكرار)الربابة(   عازفات   عدد 
بالدنا. هل تعتقدين  أنه ميكن أن يحدث 

تطور يف هذا الجانب؟
من  هي  مجاملة  وبدون  القضية  هذه   
التي مل ننجح يف تطويرها. فعازفات  األمور 
القول  ميكن  بل  فقط  قليالت  لسن  الكرار 
يف  هذا  وضع  مع  موجودات.  غري  أنهن 
أي  اتخاذ  يتم  مل  فردي،  كرأي  االعتبار، 
إىل  الندرة  تحويل  عىل  لتشجيعهن  مبادرة 
للتذكري  الفرصة  أغتنم هذه  أن  وأود  وفرة. 
بأن هذه املسألة تحتاج إىل النظر فيها من 

قبل الجهات املختصة.
يف الختام كلمة أخرية

كشعب،  ونحن  واسع.  مجال  الفن 
قيمنا ونؤثر عىل  ُنعرِّف عن   أن   نستطيع 
متهيد  يجب  لذا    . الفن  خالل  من  العامل 
لصالحنا.   الفن  الستخدام  مناسبة   أرضية 
وعىل الفنان أن يسعى ملعرفة ثقافته بعمق، 
مدرًكا أنه ممثل ملجتمعه من خالل مهنته. 
حتى ولو بلغ أقىص درجات التطور ، يجب 
يقدم  أن  ويجب  أساسه.  الثقافة  تكون  أن 
هوية  تعكس  ودامئة  أصيلة  فنية  أعامالً 
غني.  ثقايف  تنوع  لدينا  حيث   . مجتمعه 
لذلك ، يجب أن نويل االهتامم الالزم للبحث 
يف هويتنا الثقافية وإبرازها. ويف األخري ميكن 
القول ان ثقافتك هي عنوانك والجزًء الذي 

اليتجزأ منك .

الفنانة  مع  لقائنا   من  األول  الجزء  يف 

عن  حدثتنا   – برهاين  أبرهت  املخرضمة 

خلفيتها ومشوارها الفني. ويف الجزء الثاين 

الكفاح  يف  الفن  دور  عن  تحدثنا  واألخري 

املسلح، ومساهمتها الفنية يف تلك الفرتة، 

وكيف واصلت عملها الفني بعد اإلستقالل، 

الواطا  آلة  عىل  العزف  تعلمت  وكيف 

املوسيقية  والعروض  الرتاثية،  املوسيقية 

وخارجه،   البالد  داخل  قدمتها  التي 

لكم  نتمنى  اليدوية.  للحرف  وإمتهانها 

قراءة ممتعة.
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ثقافة إحرتام كبار السن هو من موروثاتنا اإلجتماعية
دبساي حديش 

مكتب العمل والرعاية االجتماعية 
وحدة كبار السن وشؤون املعاناة 

االجتماعية 
ترمجة/ عادل صاحل ادريس

تستمر  عملية  العمر هي  يف  التقدم 

من  مافيها  بكل  االنسان  حياة  مدى 

مرحلة  كل  تصاحب  حتمية  تغيريات 

وظائف  من  العديد  وتبدأ  عمرية، 

منتصف  بدايات  يف  بالرتاجع  الجسم 

الشيخوخة يشء يحدث لجميع  العمر، 

وينتهي  الوقت  مبرور  الحية  الكائنات 

العمر  عن  البيولوجي  التعبري  باملوت. 

املكان  تصف  عاملية  ظاهرة  هي 

االجتامعي يف سياق اجتامعي ثقايف.

  عىل الرغم من أن مراحل الشيخوخة 

تختلف اختالفا كبريا يف أنواع الكائنات 

تختلف  الشيخوخة  آثار  أن  إال  الحية، 

األشخاص  بعض  آلخر.  شخص  من 

اليصلون إىل هذا العمر ألسباب صحية 

بصحة  البعض  يتمتع  فيام  ومختلفة. 

مام  أطول  حياة  ويعيشون  جيدة 

يعتقده ويتوقعه املجتمع. هذا الفارق 

العديد  قيام  من  الرغم  العمر، عىل  يف 

الالزمة  البحوث  بإجراء  الخرباء  من 

أنهم مل يتمكنوا من  إالَّ  ملعرفة أسبابه، 

العثورعىل السبب اليقني. ومع ذلك، مع 

يحدث  فإنه  العمر،  يف  الشخص  تقدم 

العديد من التغيريات الجسدية. ووفقا 

محاولة  تتم  املجال،  هذا  يف  للخرباء 

من  الشيخوخة  آثار  عىل  التعرف 

)األخالقي(،  االجتامعي  السلوك  حيث 

تدين  الجسدية،  املرونة  )فقدان  مثل 

الوظيفة،.......إلخ( ولها تأثري مبارش عىل 

ونتيجة  االجتامعية.  والظروف  البيئة 

وتقل  والبرص،  السمع  يضعف  لذلك، 

قوة العضالت ومرونة األوعية الدموية 

تسبب  العوامل،  هذه  وكل  والجلد. 

للمتقدم يف السن اإلرهاق النفيس.

  اليخلوا املجتمع من فئة كبار السن.  

السن  كبار  قضية  تحظى  أن  يجب 

باالهتامم، ويجب زيادة دور ومساهمة 

كموضوع  ماسبق  ظهور  إن  املجتمع. 

فكري يفتح فصال جديدا يف تغيريمواقف 

مختلفة  تعريفات  هناك  املجتمع. 

ملتوسط العمر املتوقع لإلنسان، إعتامدا 

يف  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  عىل 

الحصول  البلدان. من الصعب  مختلف 

دقيقة حًقا ملعرفة متوسط  عىل صورة 

التقدم  بسبب  لإلنسان.  املتوقع  العمر 

الطبية،  واملوارد  والتكنولوجي  العلمي 

لإلنسان  املتوقع  العمر  متوسط  ارتفع 

من عمر46  عاما اىل عمر 68  وعليه، 

فإن عدد املسنني يتزايد بإطراد.

من  عرش  الرابع  يف  مرة،  ألول    

السن  كبار  تلقى  ديسمرب عام 1990م، 

االهتامم. وتم تحديد األول من أكتوبر 

ومن  للمسنني.  العاملي  اليوم  ليكون 

أنه يف عام  املحدودة عىل ذلك  األمثلة 

الحادية  بالذكرى  االحتفال  تم   ،2022

والثالثني تحت شعار”مثابرة ومساهمة 

أنحاء  جميع  يف  سناً”  األكرب  النساء 

العامل. وباملثل، احتفلت بالدنا بالذكرى 

تحت  والعرشين  السابعة  السنوية 

من  هي  كبارالسن  ودعم  شعار”رعاية 

نتذكر يف  أن  املهم  من  املميزة”.  قيمنا 

كبار  موارد  أن  الخاصة  املناسبة  هذه 

السن وحياتهم املاضية وإسهاماتهم هي 

نتعلم ونكتسب  قيم عظيمة يجب أن 

الخربة منها ونحافظ عليها.

  ملعرفة كيف تبدو رعاية ودعم كبار 

السن يف بلدنا، من الرضوري فهم البنية 

التقليدية لألرسة يف مجتمعنا. ألن هذه 

مل  مبجتمعنا  الخاصة  االجتامعية  البنية 

يتم تشويهها من قبل الحكام األجانب، 

عىل  ودعمهم  بهم  االعتناء  ويتم 

هو  مجتمعنا  املمتدة.  األرسة  أساس 

كبار  مع  املحادثات  فيه  تتم  مجتمع 

االحرتام  وميلؤه  مهذب  باسلوب  السن 

السن  كبار  مينح  وباملقابل  والتقدير، 

بالخري  لهم  ويدعون  لهؤالء  بركتهم 

يتنافس  الذي  االمر  والصحة  والرزق 

لتقديم  ويتسابقون  الجميع  عليه 

الرعاية واالهتامم لهم يف مسريتهم . إن 

أساس  هم  القرية  يف  مجتمعنا  عقالء 

واألخالق  والثقافة  والعادات  التقاليد 

الذكريات  والصرب واالحرتام وأساس كل 

اشخاص  وهم  املايض  للجيل  العميقة 

اساسيني لجيل املستقبل. إن كبار السن 

االجتامعي،  السلم  يف  باحرتام  يحظون 

ألنهم يوجهون الشباب ويكسبونهم من 

ويقدمون  الطويلة  الحياتية  تجاربهم 

عندما  الالزمة  واملعلومات  النصائح 

هذه  وبسبب  أالخطاء.  يرتكبون 

الذي لعبوه تم  املساهمة والدورالكبري 

كام  األعظم”  “الرسول  لقب  منحهم 

يقال عند قومية التجرينة.

يف  منسية  قضية  الشيخوخة   ان    

مرة  يصفونها  وهنا  الغربية،  الدول 

التي  التنمية  عملية  أنها  عىل  أخرى 

أدت بهم إىل التدهور بل وحتى تدمري 

األطفال، وعدم  إنجاب  كـ)عدم  جيلهم 

ذلك(  إىل  السن....وما  لكبار  اإلحرتام 

الصدد،  هذا  ويف  بهم.  خاصة  ألسباب 

املسنني  وأمهاتنا  آبائنا  معاملة  هي  ما 

وأهميتهم  كرامتهم  هل  بالدنا؟  يف 

متامثالن؟ ماذا عن املقارنة بني املناطق 

االمر  الريفية والحرضية؟ ومع أن هذا 

 ، لها  دقيقة  دراسات  إجراء  اىل  يحتاج 

لكن التحدث عن هذا االمر يف الوقت 

حتى  حتمية،  رضورة  يعرب  الحارض 

كبار  وخربات  تجارب  توثيق  ميكن 

لالجيال  وموجها  مرجعا  لتكون  السن 

ملا  اىل جانب مبعث فخر  املستقبل  يف 

انجزوه يف حياتهم .

املقربني  واألخوات  األخوان  يعترب    

أفرادا يف عائلة التضم فقط من أنجبتهم، 

إن  أجيال.   )4-5( إىل  أيًضا  ولكنها متتد 

عىل  تقع  للشيوخ  االساسية  الرعاية 

ابناءه وبناته ويتم تشجيع ذلك  كاهل 

الشيخوخة  مرحلة  ُتعرف  اكرب.  بشكل 

يف جميع املجتمعات اإلرترية بإعتبارها 

أحد املراحل العمرية ،ويتم التعامل مع 

االحرتام  من  يستحقونه  مبا  السن  كبار 

ويجدون الرعاية الالزمة داخل أرسهم.

حتى  مستمراً  ومازال  كان  االمر  وهذا 

يومنا هذا.

التى  الفئة  هم  السن  كبار  إن    

بنقل تجاربهم وخرباتهم لألجيال  تقوم 

القادمة ويلعبون دوراً يف حل النزاعات 

التى  تجاربهم  من  إنطالقاً  وذلك 

اكتسبوها خالل سنوات عمرهم ولذلك 

فكلمتهم مسموعة يف مجتمعاتهم.

والضامن  العمل  مكتب  ويؤيد    

استمرار  املبدأ  حيث  من  االجتامعي 

تم  الذي  هذا  السن  كبار  رعاية  نهج 

عليه  وتعمل  اآلن  حتى  عليه  الحفاظ 

اسرتاتيجية  خطة  صياغة  خالل  من 

لذلك،  املجتمعية.  والتنمية  لإلصالح 

سواء كان مجتمعا أو جالية، فإن هؤالء 

املجتمع  داخل  موجودون  املسنني 

املجتمعات  عىل  ويجب  الجالية،  أو 

لتحديد  الداخلية  قدرتها  استخدام 

كبار  رعاية  يف  واملشاركة  األولويات 

السن. ألن هذه الظاهرة الُترْتك للعائلة 

الشيخوخة  الن  وحدهام.  والحكومة 

سيصل اليها الجميع سواء أكان اليوم أو 

يجب  الرعاية   تقديم  فإن  لذلك  غدا، 

املجتمع الن  تكون سمة راسخة يف  أن 

عندما  الحقاً  سينتظرك  اليوم  ماتقدمه 

كاملقولة  العمرية،  الفئة  تلك  اىل  تصل 

املأثورة: “اليوم له وغدا يل”، وكام يقول 

جارك  حلق  القديم،”اذا  االرتري  املثل 

لحيته  فعليك َبْل لحيتك”.

  هناك اسباب ادت اىل نقص تقديم 

الوقت  يف  السن  لكبار  الالزمة  الرعاية 

القيم  إنخفاض  بسبب  وذلك  الحايل،  

اعداد  وزيادة  واالجتامعية،  الثقافية 

املناطق  من  والهجرة   ، الجديدة  األرس 

املناطق الحرضية، وتضآءل  الريفية إىل 

أعداد األرس املمتدة....وما إىل ذلك.

  العمل معا ومساعدة بعضنا البعض 

العمل  خالل  من  واالتراح  االفراح  يف 

الجامعي يف الحياة االجتامعية ملجتمعنا 

هذه  التعاون.  من  طويل  تاريخ  له 

الثقافة اإليجابية هي إحدى القيم التي 

يفخر بها مجتمعنا. خاصة فيام يتعلق 

لهم  كانت  الذين  السن،  يف  باملتقدمني 

من  عىل  حصولهم  عدم  من  هواجس 

 ، وفاتهم  دفنهم يف حالة  يقوم مبراسم 

ومثل هذه الهواجس وجدت اإلجابة من 

يتمتع  التى  السمحة  القيم  خالل هذه 

هذه  مثل  اصبحت  اذ  مجتمعنا  بها 

املخاوف المكان لها يف بالدنا . باإلضافة 

والعينية  املادية  املساعدة  تقديم  إىل 

أيضا  الحكومة  تقوم   ، الشهداء  ألرس 

اخرى  مجاالت  يف  املساعدات  بتقديم 

بالتعاون مع املجتمع وبعض القطاعات 

من  جامعية  بحمالت  يقومون  حيث 

بالحرث  للقيام  الجامعي   النفري  خالل 

والحصاد لحقولهم وإصالح وبناء املنازل 

وغريها من النشاطات.

  إنهم يرون التقارب كعنرص مهم من 

األجيال  روابط  استمرارية  تعزيز  أجل 

الدافئة مع أطفالهم وأحفادهم يف كل 

يتمثل  الحرضية والريفية.  املناطق  من 

يف  الرئيسية  املجتمعية  أهدافنا  أحد 

الحفاظ عىل االهتامم املتزايد مبتقدمي 

إجراء  خالل  من  االشخاص  من  العمر 

مستمرة  ومحارضات  توعوية  حمالت 

االجتامعي  الوعي  لتنمية  ومنتظمة 

حتى اليصبح سببا لالهامل يف ذلك.

   ويف الختام، يجب أن يكون املنظور 

الذي من خالله ننظر إىل نعمة العرصمن 

أي  تحدث  عندما  خاصة.  نظر  زاوية 

بيئة اجتامعية، يكون للعزلة االجتامعية 

ومواقفهم.  شخصيتهم  تأثريكبريعىل 

االجتامعي، وهم  تراثنا  والدينا هم  إن 

تلقوا  إذا  أقل  وليس  أكرث  يستحقون 

الباهظ  بالثمن  مقارنة  مركزة  رعاية 

الذي دفعوه للحصول عىل حياة أفضل 

وحياة ذات معنى. دعونا نويل اهتامما 

أنهم  يعتقدون  حيث  ملعاملتهم  وثيقا 

قد أتوا من األمل إىل املعاناة، من النور 

املعاملة  أن  حيث  الحياة،  ظالم  إىل 

والخجولني،  للمختارين،  التقليدية 

واالدباء، والحكامء، يعيشون برشف.

  ألنهم، عندما يفشلون يف املشاركة 

أن  يعتقدون  مهمة،  قرارات  اتخاذ  يف 

مصريهم أن يأكل ما مُينح لهم لسامع ما 

نتخىل عن  أن  املمكن  لذلك من  يقال. 

والحياة.  األبدية  يف  الشيخوخة  نعمة 

ورعاية  باحرتام  املسنني  معاملة  يجب 

مثال  فهي  وبيوتهم،  أرسهم  داخل 

املشاكل  لتحديد  متحرض  مجتمع  عىل 

ظهورها.  عند  الحلول  عن  والبحث 

التكرب  التي  مأثور،”الروح  قول  هناك 

ونحب  نحرتم  أن  وعلينا  األكرب”  تكره 

كبار السن ليعيشوا حياة طويلة.
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الدراج االرتري هينوك ملؤبرهان يكتب تارخيًا شاخمًا ويتوج بلقب طواف رواندا الدولي
جمع بني لقبني كبريين يف غضون أسبوعني

كأس الرابطة: مانشسرت يونايتد بطاًل على حساب نيوكاسل واضعاً حداً لستة أعوام دون ألقاب
لستة  حداً  يونايتد  مانشسرت  وضع 
بكأس  ظفر  عندما  ألقاب  دون  أعوام 
يف  املحرتفة  اإلنكليزية  األندية  رابطة 
يونايتد  نيوكاسل  بفوزه عىل  القدم  كرة 
-2صفر األحد يف لندن يف املباراة النهائية.
عىل  الفوز  بهذا  يونايتد  ويدين 
وسطه  العب  هديف  إىل  وميبيل  ملعب 
الربازييل كازميريو )33( ومدافع نيوكاسل 
يف  خطأ   39( بومتان  سفني  الهولندي 

مرمى فريقه(.
وعانق مانشسرت يونايتد أول كأس منذ 
ست سنوات، حارماً نيوكاسل اململوك من 
السعودية من الظفر بأول لقب كبري منذ 

.1969
وجمع نهايئ ملعب وميبيل بني فريقني 
املحيل،  الدوري  يف  موساًم جيداً  يقدمان 
الثالث  املركز  يونايتد  مانشسرت  يحتل  إذ 
وراء أرسنال ومانشسرت سيتي، ونيوكاسل 

املركز الخامس.
لقب  عن  يبحث  “ماغبايز”  وكان 
السنوات  يف  تراجعه  بعد  انتظاره،  طال 
الربمريليغ، لكن بعد  األخرية أمام عاملقة 
بني  نفسه  فرض  السعودي  االستحواذ 
هذا  خسارة  األقل  وهو  الطليعة،  أندية 
املوسم يف الدوري بواقع مباراتني آخرهام 
ليفربول  ضيفه  ضد  املاضية  املرحلة  يف 

.)0-2(

إىل  األخري  لقبه  فيعود  يونايتد،  أما 
الدوري األورويب )يوروبا ليغ( 2017، بعد 
أسابيع من تتويجه األخري بكأس الرابطة 

عىل حساب ساومثبتون.
ألقاب  ستة  اآلن  ميلك  يونايتد  وبات 
يف املسابقة الثالثة من حيث األهمية يف 
إنكلرتا بعد الدوري وكأس االتحاد، مقابل 
للمرة الثانية بعد  حلول نيوكاسل وصيفاً 

العام 1976.

االرترية  الدراجة  تكتب  اخر  إثر  عام 

التتويجات  سجالت  يف  نور  من  سطور 

وبطولة   .. والعاملية  القارية  واإلنجازات 

اإلبداع  من  حروف  تضيف  أخرى  إثر 

واإلنتصارات  األلقاب  قامئة  يف  والتميز 

أنها  ... ومنافسة إثر أخرى تثبت رايتها 

األعىل كعباً واألكرث جدارة أمام منافسني 

يحسب لهم ألف حساب...

هينوك ملؤبرهان يقود قاطرة التتويج

يف واحدة من أكرب اإلنجازات االرترية 

...ظفر  الهوائية  الدراجات  منشط  يف 

الدراج االرتري هينوك ملؤبرهان بلقب 

طواف رواندا الدويل للدراجات الهوائية 

لعام 2023م ، مسدالً الستار عن نسخة 

والتنافس  املعطيات  من  الكثري  شهدت 

بني نجوم اللعبة.

ختام النسخة الخامسة عرش للطواف 

بتصنيف   )2.1( بدرجة  يحظى  الذي 

الطوافات العاملية ، أقيم أول أمس االحد 

)27 فرباير( عرب بوابة املرحلة الثامنة .

هينوك  االرتري  الدراج  ودخل 

وهو   ، الختامية  املرحلة  اىل  ملؤبرهان 

إستعاده  بعدما  األصفر  القميص  يرتدي 

التي أقيمت  السابعة  من بوابة املرحلة 

الزمني مع  التوقيت  السبت بنفس  يوم 

االيطايل  الدراج  الثاين  املركز  صاحب 

كالزوين.

 75.3( ملسافة  إمتدت  التي  املرحلة 

الرواندية  العاصمة  داخل  كيلومرت( 

كيغايل ، كانت أخر فرصة أمام الطامعني 

 ، الطواف  بلقب  للتتويج  والحاملني 

دخل  حيث 

هينوك  إليها 

يف  يشارك  الذي  ملؤبرهان 

املحرتف  فريقه  رفقة  الطواف 

بارديني  بروجيكت  )جرين 

قدم  نفس  عىل  وهو  االيطايل( 

املساواة مع صاحب املركز الثاين 

يف الرتتيب العام الدراج االيطايل 

يبتعد  كان  فيام   ، كالزوين  والرت 

املتصدر السابق البلجييك ويليام 

ليكريف بفارق ضئيل.

 ، املعطيات  هذه  ضوء  عىل 

توخي  املتسابقني  عىل جميع  لزاماً  كان 

بطل  فيهم  مبن  الحذر  درجات  أشد 

نسختني  يف  الطريق  لسباق  أفريقيا 

عن  للدفاع  ملؤبرهان  هينوك  ماضيتني 

أماله وحظوظه الهائلة.

تكتيكه  ملؤبرهان  هينوك  وانتهج 

إرتفاع وترية  ، يف ظل  باملنافسة  الخاص 

املحاوالت  توايل  ومع  السباق  ونسق 

اإلنفرادية التي كنات تتم عرب الدراجني 

النجم  كان  حيث   ، باألخص  االوروبني 

االرتري الشاب سيد املوقف يف أكرث من 

مناسبة وكان رقاًم صعباً الميكن تجاوزه 

يف املنافسسة ، ليتمكن أخرياً من ترويض 

كانت  التي  األخرية  اإلنرفادية  املحاولة 

تضم إضافة إليه خمسة دراجني فقط.

معاً  الضغرية  املجموعة  هذه  وسارت 

الذي  النهايئ  القصوى  إىل سباق الرسعة 

بهيمنة  ملؤبرهان  هينوك  فيه  أبدع 

شديدة ومتكن من اإلنقضاض عىل املركز 

منهياً   ، واستحقاق  جدارة  بكل  االول 

املرحلة بتوقيت زمني قدره ساعتني و04 

دقائق و52 ثانية ، مبعدل رسعة وسطي 

قدره )36 كيلومرت يف الساعة الواحدة(.

للدراج  املرحلة  يف  الثاين  املركز  وعاد 

فريق  من  كور  بالم  جوسيب  الربيطاين 

بريطانيا ، فيام أل املركز الثالث للدراج 

فريق  من  البوريت  دي  فيكتور  اإلسباين 

توتال إنرجي.

وحاز دراج منتخبنا الوطني واملحرتف 

األملاين  إيد  بايك  فريق  صفوف  ضمن 

داويت مياين عىل املركز السادس ، بفارق 

05 ثواين عن الصدارة ، فيام إحتل الدراج 

االرتري األخر متكل إيوب واملحرتف مع 

السابع  املركز  املاليزي  ترينجانو  فريق 

عرش بفارق 5 دقائق و34 ثانية.

وذهب املركز الثالث والثالثني والرابع 

أرفايني ودانئيل تخيل  والثالثني ألخليلو 

هيامنوت من منتخبنا الوطني.

يف  املسجلة  النتائج  هذه  ضوء  عىل 

الدراج  تربع   ، واألخرية  الثامنة  املرحلة 

صدارة  عىل  ملؤبرهان  هينوك  االرتري 

الرتتيب العام للدراجني لينال لقب 

الطواف لعام 2023.

ملؤبرهان  هينوك  وحسم 

بتوقيت  لصالحه  األصفر  القميص 

و58  ساعة   28( قدره  زمني 

متفوقاً   ، واحدة(  وثانية  دقيقة 

االيطايل والرت كالزوين  الدراج  عىل 

يف  املسجلة  املراكز  بأفضلية 

املراحل الثامنية للطواف.

الثاين  هو  التتويج  هذا  ويعترب 

للنجم االرتري حيث كان قد توج 

أيضاً بلقب بطولة أفريقيا للطريق 

محققاً   ، غانا  ضيافة  يف  أسبوعني  قبل 

من  وتتويجاً  اليستهان  إنجازاً  بذلك 

بجمعه   ، املستقبل  يف  تكراره  الصعب 

بني لقبني كبريين يف مدة زمنية وجيزة.

بهذا التتويج ، إنضم هينوك ملؤبرهان 

إىل ثالثة أبطال إرتريني سابقني كانوا قد 

توجوا بلقب طواف رواندا وهم )ناتنائيل 

تسفاظني يف مناسبتني ، ومرهاوي قدوس 

ودانئيل تخيل هيامنوت(.

يف  املحرتف  االرتري  الدراج  وأثبت 

فريق بارديني االيطايل ، علو كعبه عىل 

اللعبة  القارة السمراء عىل حساب كبار 

العاملية واألفريقية ، ونتائجه التي حققها 

يف العامني االخريين خري برهان عىل ذلك 

، حيث أن تتويجه بلقب طواف رواندا 

الدويل سبقه التتويج بامليدالية الذهبية 

يف  الطريق  لسباق  افريقيا  بطولة  يف 

نسختي 2023 بغانا ، وقبله 2022 برشم 

الشيخ املرصية.

بلقب  تتويجه  عقب  ترصيحات  ويف 

الطواف ، أشار هينوك أنه إستعد لهذه 

عند  وكان  مايكون  بإفضل  النسخة 

األرايض  سيغاد  انه  منوهاً   ، املستوى 

للمشاركة  إيطاليا  إىل  متوجهاً  الرواندية 

يف سباق كالسييك ليوم واحد رفقة فريق 

االيطايل.

وكان ثاين أفضل مركز لنجوم منتخبنا 

داويت  نصيب  من  الطواف  يف  الوطني 

العرشة  مع  الطواف  أنهى  الذي  مياين 

بفارق  السابع  املركز  بتحقيقه   ، االوائل 

إيوب  متكل  تراجع  فيام   ، ثانية   59

الثاين  باملركز  نفسه  ليجد  مراكز  خمس 

عرش.

يف  الثالثني  املركز  دباروا  فتى  وحقق 

بعد  للدراجني  النهايئ  العام  الرتتيب 

 ، العاملية  السباقات  إىل  مؤخراً  عودته 

أرفايني  أخليلو  باملنتخب  زميله  تبعه 

باملركز الحادي والثالثني.

 ، العقبة  أسد  لقب  عىل  الرصاع  يف 

أخليلو  الوطني  منتخبنا  دراج  حجز 

 79 جمع  بعدما  الثاين  املركز  أرفايني 

افريقي  الجنوب  الدراج  خلف   ، نقطة 

إف  إي  فريق  من  بريتزن  أوليفر  مارك 

إديكشني األمرييك.

رواندا  يف  االرترية  الجالية  ورسمت 

التشجيع  بتقدميه  اللوحات  أفضل 

واملوأزرة لنجوم منتخبنا الوطني ، حيث 

االعناق  عىل  ملؤبرهان  هينوك  حملت 

وجابت األرجاء.
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حكمة اليوم
نصف الثقة بالنفس: عدم املقارنة مع 

األخرين ونصف الراحة: عدم التدخل 
يف شؤونهم ونصف احلكمة: الصمت

فنان عراقي يدخل موسوعة جينس ثالث مرات خالل عامني

كربالء  من  العراقي  الفنان  استطاع 
ارقام  ثالث  تسجيل  هويدي  سعيد 
)2021و2022(  عامي  خالل  قياسية 
اذ  بالخيط واملسامر.  اكرب لوحة  برسم 
مايقارب  األخرية  لوحته  يف  استخدم 
و)10,000( مسامر  الف   )22,000(

الف مرت من الخيوط امللونة.
وكانت كاآليت:

امللهمة  األول/ صورة  القيايس  الرقم 
لجينة صالح املصابة مبرض البهاق طول 

اللوحة )6.33 م2( .
الرقم القيايس الثاين /

اليزابيث  للملكة  صورة 
طول  بريطانيا  ملكة 

اللوحة )6,70 م2(.
القيايس  الرقم 
ملونديال  الثالث/ صورة 
كأس العامل يف قطر طول 

اللوحة ) 7,30 م2(.
وبهذا االنجاز تتمنى وكالة “الداعي 

والنجاح  التوفيق  دوام  له  نيوز” 
والتقدم.

الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

يف مثل هذا اليوم
- يف الثامن والعرشين من فرباير عام 1897م:- القوات الفرنسية تزيح امللكة 

رنافالونا الثالثة آخر ملوك مدغشقر من الحكم.

- يف الثامن والعرشين من فرباير عام 1922م:- اململكة املتحدة تصدر ترصيح 

عرف باسم ترصيح 28 فرباير قبلت فيه باستقالل مرص، وقد قبلت الحكومة 

املرصية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا الترصيح.

يكتشف  كاروثرز  واالس  1935م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الثامن  يف   -

النايلون.

يف  تنزل  اليابانية  القوات  1942م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الثامن  يف   -

جزيرة إندونيسيا خالل الحرب العاملية الثانية.

ومرص  املتحدة  الواليات  1974م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الثامن  يف   -

يستأنفان العالقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.

- يف الثامن والعرشين من فرباير عام 1991م:- العراق يعلن قبوله بجميع 

قرارات األمم املتحدة املتعلقة بغزوه للكويت.

الالتفيون  و  األستونيون  1991م:-  عام  فرباير  من  والعرشين  الثامن  يف   -

يصوتون عىل قرار استقالل إستونيا والتفيا من اإلتحاد السوفييتي.

- يف الثامن والعرشين من فرباير عام 1998م:- الرشطة الرصبية تبدأ هجوًما 

مضاًدا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.

اللبناين عمر  الثامن والعرشين من فرباير عام 2005م:- رئيس الوزراء  - يف 

كرامي يقدم استقالته تحت ضغط مظاهرات الشارع بعد اغتيال رئيس الوزراء 

األسبق رفيق الحريري، وقد أعلن عن االستقاله يف كلمة له يف مجلس النواب.

شركة تكافئ موظفيها جببل من النقود
مواقع  رواد  تناقل 

االجتامعي  التواصل 

من  صورا  مؤخرا، 

حدث فريد لرشكة يف 

الصني  قدمت مكافأة 

بطريقة  ملوظفيها 

حيث  “مبتكرة”. 

من  جباًل  وضعت 

النقود وصلت قيمتها 

دوالر  ماليني   9 إىل 

ملكافئة املوظفني بعد 

تحقيق مبيعات قياسية عام 2022.

مكافأة  تقديم  الرشكة  قررت  ولذلك، 

يف  فنظمت  موظفيها،  لطاقم  مميزة 

منتصف يناير املايض حفال، ووضعت عىل 

املنصة جباًل من األوراق املالية التي قدرت 

قيمتها بـ 8 ماليني دوالر، 

ثم وزعتها عليهم، وذلك 

الفعال  بدورهم  اعرتافا 

غري  النجاح  بتحقيق 

تاريخ  يف  املسبوق 

الرشكة.

التوزيع،  وخالل 

من  الرشكة  طلبت 

جمع  املوظفني 

بأنفسهم،  مكافآتهم 

وهو األمر الذي جعلهم 

القاعة والحصول عىل  يدخلون إىل منصة 

أموالهم بنفسهم.

سيدة وابنها ظلت حبيسة املنزل 3سنوات خوفًا من كوفيد19
األسبوع  الهندية  الرشطة  أنهت 
املايض، الحبس االختياري، لسيدة والتى 
لثالث  أن تظل وابنها يف منزلهام  قررت 
سنوات دون مغادرته خوفا من اإلصابة 

بكوفيد19-.
وظلت مومنون ماجي وابنها البالغ من 
منزلهام  يف  محبوسني  أعوام،   10 العمر 
مبدينة جوروغرام بوالية هاريانا الهندية، 

ملدة ثالث سنوات.
زوج  سوجان،  أجراها  مكاملة  وبعد 
هذه  وأنهت  الرشطة،  تدخلت  ماجي، 

القصة الغريبة.
وأخرب سوجان الرشطة بأنه يخىش أن 
ملكروه  تعرضا  قد  وابنه  زوجته  تكون 
الهاتفية،  اتصاالته  عىل  يردا  مل  بعدما 
إليهم  الوصول  يستطيع  ال  بأنه  مفيدا 

كونه يعمل حاليا يف والية أخرى.
وتفاجأت الرشطة عندما ذكر سوجان 
 3 منذ  املنزل  دخوله  منعت  زوجته  أن 

خوفا  سنوات، 
إصابتها  من 
وابنها بكورونا.

ذلك  ومنذ 
يقيم  الوقت، 
منزل  يف  الزوج 
ومل  منفصل، 
بابنه  يلتق 
لوجه،  وجها 

مكاملات  التواصل معه عرب  اقترص  وإمنا 
“دييل  صحيفة  نقلت  وفقام  الفيديو، 

ميل” الربيطانية.
الزوجة  مع  الرشطة  وتواصلت 
وحاولت  سوجان،  قصة  من  وتأكدت 
ولكنها  الطويل،  عزلها  بإنهاء  إقناعها 
ظلت تردد: “لن أفعل. أخاف أن ميوت 

بكورونا”.
أقنعت  عديدة،  محاوالت  وبعد 
التي  الرشطة  باستقبال  الزوجة  الرشطة 

يف  املوجودة  القاممة  بكمية  تفاجأت 
واملرشوبات،  الطعام  وعبوات  املنزل، 
زوجها  عرب  إليهم  تصل  كانت  التي 
الغذاء  توفري  عىل  يحرص  كان  الذي 
لزوجته وابنه دون دخول البيت، وبعض 

األصدقاء.
تقديم  جرى  إنه  الرشطة  وقالت 
كام  وابنها،  لألم  الالزمة  الطبية  الرعاية 
استشارة  عىل  للحصول  إحالتهم  متت 

نفسية.

من أقوال الشافعي
*السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا واآلخرة.

*ومن مل يذق مر التعلم ساعة… يجرع ذل الجهل طوال حياته

أنا عادم  ما   .. اللئيم جواب  *قل مبا شئت يف مسبة عريض فسكويت عـن 

الجواب ولكن ما رض األسد أن تجيب الكالب.

*العبد حر إن قنع … والحر عبد ان طمع … فاقنْع وال تطمْع .. فاَل يشٌء 

يشنُي سوى الطمع.

* و ال خري يف ود امرء متلون إذا الريح مالت مال حيث متيل  

*يخاطبني السفيه بكل قبح * فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد 

حلام * كعود زاده اإلحراق طيبا

*جوهر املرء يف ثالث: كتامن الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني 

وكتامن الغضب حتى يظن الناس أنك راٍض وكتامن الشدة حتى يظن الناس 

أنك متنعم

*دع االيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء وال تجزع لحادثة 

الليايل فام لحوادث الدنيا بقاء

* من ظن أن الرزق يأيت بقوٍة ما أكل العصفور شيئاً مع النرِس .. تزول عن 

الدنيا فإنك ال تدري إذا جّن عليك الليل هل تعيش إىل الفجِر.
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