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جانب من الزيارة الى جامعة شرق أفريقيا

)أحمد باكير(فاروق الزومان متحدثا عن جتربته

..ويتوسط بعض املشاركني في برنامج »قصة جناح« فاروق الزومان مع بعض األبناء الذين حضروا لالستماع إلى جتربته

الوفد خالل زيارته ملسجد الفوزان د.عصام الفليج ورئيس بونت الند عبد الرحمن شيخ محمد ود.محمد العوضي

.. أمام مركز ندى السعيدي

الصومال اآلمن.. زيارة كويتية تاريخية إلى »بونت الند«

ف�ي  وطالب�ة  طال�ب   1800
جامع�ة ش�رق أفريقي�ا يدرس�ون
 في كليات الطب والتربية والشريعة 
والقانون والحاسوب وإدارة األعمال

تقرير � د.عصام الفليج
قام وفد كويتي ش����عبي تطوعي بزيارة تاريخية إلى إحدى واليات 
الصوم����ال اآلمن، وهي والية »بونت الند« والت����ي تعني أرض الطيب 

والعطور، يقال ان أصل الكلمة فرعوني.
تكون الوفد من كل من: ناصر املرزوق � رجل أعمال، د.مبارك العجمي 
� استشاري طب العيون، الشيخ د.محمد العوضي � الداعية واإلعالمي، 
د.عصام الفليج � الكاتب الصحافي، حسني السعيدي � رئيس جلنة زكاة 
العمرية، د.عبداحلميد البعلي � أستاذ الشريعة واالقتصاد والقانون، د.هبة 
البعلي � طبيبة، عبدالوهاب األصبحي � مصور فوتوغرافي، محمد حسن 
� مصور تلفزيوني، أحمد العوضي � رجل أعمال، م.عبدالرحمن حسني 

أحمد � منسق الزيارة )مدرس في كلية الهندسة بجامعة الكويت(.

رحلة طويلة.. ومنوعة

غ����ادر الوفد الكويت جنوبا إلى دبي، ثم جنوب غربي إلى جيبوتي، 
ثم شرقا عبر طائرة مراوح إلى مدينة »بوصاصو« العاصمة االقتصادية 
لوالية بونتالند في شمال الصومال، وهي تقابل عبر البحر مدينة عدن 
ف����ي اليمن، ويقال ان أصل الكلمة »بندر قاس����م« حتولت مع الزمن إلى 

»بوصاصو«.
كان في اس����تقبال الوفد وزير الصحة د.بش����ير علي بيحي، ووزير 
املواص����الت، ووزير التعليم، ووزير الث����روة احليوانية، ونائب وزير 
الداخلية يوسف أحمد خيرو، ومستشار رئيس والية بونتالند، ومسؤولون 
صوماليون كثر، ورئيس جمعية املنهل اخليرية الصومالية منس����قة 

الزيارة عبدالواحد حاشي حسن.
توجه الوفد إلى الفندق قبيل املغرب، عبر طرق برية صخرية وعرة، 
حيث ال يوجد في املدينة سوى شارع واحد رصف نهاية حكم الرئيس 

األسبق محمد سياد بري بعام واحد، وال يوجد غيره.
وفي املس����اء حضر الوفد وليمة العشاء املقامة على شرفه من قبل 

وزير الصحة.

كليات وحواسيب ومكتبة

ثم توجه الوفد لزيارة جامعة شرق أفريقيا التي يتبعها مستشفى 
الكويت، وكان في االستقبال وزير التعليم ومدير اجلامعة. وبنيت هذه 
اجلامعة بتبرع كرمي من الكويت من الوجيه يوس����ف إبراهيم الهاجري 
ع����ام 2000م، وهي حتوي خمس كليات: الطب، والتربية، والش����ريعة 
والقانون، واحلاس����وب، وإدارة األعمال واقتصاد، باإلضافة إلى س����كن 
الطلبة، واملطعم، وبئر ارتوازية، ويبلغ عدد طلبتها حاليا 1800 طالب 
وطالب����ة، وتخرج فيها حتى اآلن 470 طالبا وطالبة، ولها أثر كبير في 

تنمية املجتمع. 
وشارك في بناء كليتي الطب واحلاسوب رواد مسجد الغامن ورواد مسجد 
العثمان مبنطقة قرطبة، وقام بتجهيز مختبرات احلاسوب باحلواسيب 
عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف، وتضم مكتبة اجلامعة 50 ألف 
كتاب، س����اهم بتجهيزها بشكل أساسي إدارة املكتبات بجامعة الكويت 
بإش����راف بدرية العلي، ووزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية وجهات 

أخرى. كما بنى مسجد اجلامعة م.د.طارق العيسى.

المحجر الصحي

وبرفقة وزير الث����روة احليوانية زار الوفد بعدها »احملجر الصحي 
للثروة احليوانية«، فبس����بب انتشار األمراض واألوبئة احليوانية في 
السنوات السابقة، كانت تتعطل عمليات تصدير الثروة احليوانية لعدم 
تواف����ر مختبرات الفحص املعتمدة، فقام أحد التجار اليمنيني بإنش����اء 
احملجر الصحي الذي متر عليه كل يوم مئات األغنام واألبقار واجلمال 

للفحص وفق أحدث الطرق العلمية واملعتمدة دوليا.
يقدم احملجر خدمات العلف والعالج والتطعيمات واستصدار شهادات 
رس����مية لها، ويس����توعب 400 ألف رأس من جميع األنواع. وهو أول 
محجر رس����مي في الصومال، ويضم 300 موظف، بينهم 24 طبيبا عدا 

الفنيني.
وطريقة التعامل أن يقوم التاجر الكبير بشراء احليوانات من التجار 

الصغار، ثم يقوم هو بفحصها، ثم تصديرها عبر ميناء بوصاصو.
جتول الوفد برفقة وزير النقل واملواصالت في ميناء بوصاصو، والذي 
يقع على بحر عدن، وهو بالفعل يقابل مدينة »عدن« اليمنية. ويعتبر 
هذا امليناء الرئة التي يتنفس منها أهل بوصاصو سواء لتصدير الثروة 
احليوانية، أو لالس����تيراد من اخلارج. وهو يغذي معظم مدن اجلنوب 
الت����ي تعطلت فيها حركة املالحة البحرية بس����بب احلروب املتواصلة 

ألكثر من عشرين عاما.
كان عمق هذا امليناء الصغير الفقير باإلمكانات واخلدمات 8م، وبسبب 
اإلهمال طيلة فترة احلروب وصل عمقه إلى 6.5م، وهذا ينذر بخطورة 
تعطل احلركة في امليناء الذي يستقبل السفن الصغيرة، والتي معظمها 

تأتي من دبي والهند.
ويأمل املس���ؤولون هناك أن تتبنى جهة ما إعادة تأهيل هذا امليناء 
إعادة عمقه إلى 8م، إلحياء احلركة التجارية البحرية بش���كل أفضل، 
واألمنية الكب���رى هي بناء ميناء دولي كبي���ر بعمق 20م، وبخدمات 

لوجستية متكاملة.
كما يأمل املس���ؤولون ببناء معهد مهن���ي يتعلم منه املواطنون ما 
يفيدهم كمهنة في اخلدمات البحرية وبشكل عام، ليساعد في تغطية 
النقص من جانب، ويقلل من نس���بة البطالة، باإلضافة لبناء س���وق 

السمك الذي تفتقر له املدينة رغم طول الساحل البحري.

مراكز أيتام

وفي وسط الصحراء ضمن حدود مدينة »قرطو« كان في استقبالنا 
عدد من املس���ؤولني هناك وعلى رأسهم احملافظ، وقد أطلعونا هناك 
على موقع مشروع بناء »مركز أيتام« ليخدم العديد من القرى احمليطة 

باملدينة. وقد أهدوا الوفد أغناما صغيرة.
وصلنا بعدها مدينة »جروة« عاصمة والية بونت الند السياسية، 
وتوجهنا مباشرة إلى مركز لأليتام الذي يضم عشرات األيتام، وهذا 
املركز يتعامل بنظامني، نظام اإليواء الكامل لأليتام فاقدي الوالدين، 
ونظام اإليواء اجلزئي لأليتام فاقدي األب، ويتم تعليمهم وكسوتهم 
وعالجهم وتغذيتهم لوجبتي اإلفطار والغداء من خالل مطبخ مركزي، 
واملطب���خ عبارة عن ق���در رز وقدر مرق بلحم قلي���ل فقط، والطبخ 

باخلشب.
ويحتاج هذا املركز للدعم املالي، حيث انه بال س���ور حماية حتى 
م���ن احليوانات والكالب الضالة، وحفر بئ���ر للماء، باإلضافة لكفالة 

أكثر من 80 يتيما جديدا.
وفي املس���اء كان اللقاء مع وزير الدولة للشؤون اإلدارية أ.محمد 
فارح عيس���ى مع عدد من القيادات الصومالية، بدأها الوزير بشكره 
للوفد الكويتي لتكبده عناء السفر ملؤازرة إخوانهم الصوماليني، مؤكدا 

أن���ه من النادر أن تزورهم وفود عربية منذ اندالع احلرب األهلية في 
الصومال منذ عش���رين عاما، خصوصا في اجلانب اآلمن في الشمال 

الشرقي من الصومال في والية بونت الند.
ودعا الوزير الدول العربية واإلسالمية ورجال اخلير واجلمعيات 
اإلنسانية واإلغاثية واخليرية ملساندة املدن اآلمنة، والتي يلجأ إليها 
اآلالف م���ن النازحني، والذين يعانون الفقر الش���ديد، وفيهم األرامل 
واأليتام واملعاقون. ففي التنمية لهذه املدن اآلمنة تشجيع للمدن غير 
اآلمنة لالجتاه نحو االستقرار، فهذه املدن اآلمنة هي حلقة وصل مع 
املناطق غير اآلمنة، والذين إذا شاهدوا أثر االستقرار ودوره في تصاعد 

عملية التنمية، ستؤثر عليهم بال شك على املدى القريب.

مشاريع خيرية

في صباح اليوم التالي، بدأنا بجوالت بني املشاريع اخليرية، وكانت 
البداية في »مركز ندى علي البريجس الس���عيدي« من الكويت، وهو 
مركز إسالمي يحوي مسجدا ومعهدا لتعليم القضاء وبئر ماء ارتوازية 

وبني هذا املركز بإشراف جلنة زكاة الفروانية.
 ثم توجهنا إلى »معهد البصر للمكفوفني«، وهو املعهد الوحيد لفاقدي 
نعمة البصر في الشمال اآلمن، والثاني يقع في مقديشو. واملكفوفون 
في الصومال كثيرون جدا بسبب احلروب واألمراض واألوبئة وضعف 
الوعي الصحي واحلالة املزرية التي يعيشها النازحون بشكل خاص 
والصوماليون بشكل عام، فضال عن األمراض الوراثية، مع قلة املراكز 

الصحية املتخصصة للعيون.
ويوجد في املعهد حاليا 30 طالبا يتعلمون القراءة والكتابة بنظام 
»برايل«، ويحفظ���ون القرآن الكرمي، ويتعلمون العربية واإلجنليزية 

فضال عن الصومالية.
كما مت افتتاح »مس���جد خالد الفوزان« من الكويت، وبني بإشراف 

جلنة زكاة الفروانية.
ث���م مررنا على أحد مخيمات النازحني في العاصمة »جروة«، وهم 
يعملون في جمع القمامة من البيوت مبقابل مادي زهيد، ولعدم توافر أي 
خدمات بيئية فإنهم يحضرونها الى القرب من مخيماتهم ثم يحرقونها، 
لذا كانت املنطقة ذات رائحة كريهة جتمع بني روائح مخلفات القمامة 

ورائحة احلرق، وبال شك فإن ذلك مضر للبيئة بشكل كبير جدا.

لقاء الرئيس

وفي العاش���رة صباحا جاء موعد لقائنا م���ع رئيس والية بونت 
الند عبدالرحمن ش���يخ محمد، الذي رحب بالوفد ترحيبا حارا، مبينا 
سعادته بوصول أول وفد كويتي إلى بونت الند. وقدم تهنئته لصاحب 
السمو االمير الش���يخ صباح االحمد بالعيد الوطني وذكرى التحرير 

للكويت.
بني الرئيس أن بونت الند من أكثر مناطق الصومال هدوءا واستقرارا 
وأمنا، وهو يدعو الدول العربية والتجار لالس���تثمار فيها، فاملنطقة 
غنية باملوارد والثروات الطبيعي���ة، فهي من أغنى خمس مناطق في 
العالم في الثروة السمكية، ومتلك رصيدا كبيرا من الثروة احليوانية 
البري���ة من اإلبل والبقر واألغنام، وه���ي الثروة األولى في الصومال، 
وبها ثروة مائية من اآلبار االرتوازية وسدود األمطار، فضال عن النفط 

والغاز وبعض املعادن احلجرية.
وق���د اعتذرت العدي���د من دول العالم عن عدم مس���اعدتنا إال بعد 
استقرار كل الصومال، وأنا أقول للجميع إن دعم بونت الند اآلمنة هو 
دعم الس���تقرار كل الصومال، فحينما يرى اآلخرون تدفق املساعدات 
لألماكن اآلمنة، سيضطرون لالجتاه نحو االستقرار واألمان. فأي مشروع 
يتم تنفيذه فإنه سيوفر فرص عمل لآلالف من العاطلني، وسيتحسن 

الوضع االقتصادي للمجتمع، ويبعد الناس عن احلرب.
وق���ال: عالقتنا بالصومال عالقة قدمية جدا، وأنا أعرف أن صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد من محبي الصومال وعاشقيها، وال 
أنسى فضل من علمونا من األساتذة الصوماليني ومن املشايخ والعلماء 

جزاهم اهلل عنا خير اجلزاء.

والعثمان  الغانم  مسجدي  رواد 
الطب  كليت�ي  بن�اء  ف�ي  ش�اركوا 
المض�ف  وم.أش�واق  والحاس�وب 
بالحواس�يب المختبرات  جه�زت 

التوصيات
1� دعم األقاليم اآلمنة مبشاريع تنموية )املياه، التعليم، 
الصحة، كفالة األيتام، رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة(.

2� إنش����اء مركز إنتاج فني إلنتاج البرامج التلفزيونية 
واإلذاعية الهادفة لنشر السالم واملصاحلة، ونبذ التطرف 
ومحاربة األفكار التكفيرية )يوجد في الصومال 50 إذاعة 

محلية، و5 قنوات تلفزيونية(.
3� زيادة عدد كفالة األيتام، ودعم مراكز األيتام.

4� إرسال وفد من جمعية الهالل األحمر الكويتي لتقدمي 
إغاثة عاجلة للنازحني، ولالط����الع على األوضاع، وتقدمي 

املساعدات الالزمة.
5� دعم اس����تيراد املواش����ي من الصومال لدول اخلليج 

العربي.

الزومان: تسلقت إيڤرست في 60 يومًا والعزيمة واإلصرار يجعالن المستحيل ممكنًا 

رندى مرعي
فاروق الزومان شاب سعودي قرر في العام 2008 أن يتحدى الثلج 
واملشقات ليتسلق قمة إيڤرست وقد ربح هذا التحدي حينها بوصوله 

إلى أعلى القمة.
وعليه فقد استضاف مركز Amazing Training الزومان ليتحدث عن 
جتربته وذلك ضمن برنامج »قصة جناح« الذي يستضيف فيه املركز 

أصحاب جتارب وخبرات متميزة.
وأقام املركز محاضرتني للزومان في جمعية احملامني، األولى حضرها 
عدد من األكادمييني واألطباء واملهندسني ونخبة كبيرة من مختلف شرائح 
املجتمع، والثانية توجه بها الزومان لألطفال ليقول لهم من خاللها انه 
ال شيء يستحيل حتقيقه وان لكل منا قمة إيڤرست يرغب في الوصول 
إليها من خالل حتقيقها. وروى مراحل رحلته منذ اتخاذه القرار في تسلق 

القمة وحتى وصوله إلى أعالها متحدثا عن املعوقات والصعوبات التي 
واجهته خالل رحلته التي استمرت 60 يوما لوصوله إلى هدفه. وعرض 
الزومان بالصور مراحل هذه الرحلة ليعيش معه احلضور هذه املراحل 
وليروا االنهيارات الثلجية ودرجات احلرارة املنخفضة التي يتعرض 
لها املتسلقون ومخاطر األمراض التي يحتمل أن يصابوا بها. وحرص 
الزومان على أن يذكر كل املواقف التي واجهته في رحلته ليؤكد انه ال 
شيء يستحيل حتقيقه إال أنه ال يخلو األمر من الصعوبات غير أن هذه 
األخيرة كلها تذلل بوجود العزمية واإلصرار وقبل كل ش����يء بوجود 

اإلميان بأن اخلالق يحمينا وينور طريقنا ودروبنا.
وأكد الزومان ان لكل منا قمة ايڤرست يسعى للوصول إليها شرط 
حتديد الهدف وتوافر املبادرة واتخاذ اخلطوة األولى ويبقى أنه من املهم 
الصبر على املعوقات والصعوبات. من جانبها قالت املدير العام للمركز 

مي التركيت ان مركز Amazing Training يؤمن بأن اإلنسان مهيأ للنجاح، 
فقط يحتاج للتوجيه والتحفيز وهو األمر الذي يحققه احملاضرون في 
برنامج قصة جناح مؤكدة أن املركز سيستمر في برنامج قصة جناح 
استضافة ناجحني لديهم قصة مميزة وهادفة ليقدموها للمجتمع واالستفادة 
منهم. وتابعت ان هذا البرنامج يحقق أهداف املركز في مجالي التنمية 
البشرية وعالم األعمال واملشاريع الصغيرة متحدثة عن الدورات التي 
سبق ان نظمها املركز مع بدايته قدم من خاللها علما وثقافة للمجتمع، 
لكي يسهم في رفع عدد األفراد املهتمني بتطوير وتدريب أنفسهم، مما 

يعني في النهاية رفعة ونهضة الكويت احلبيبة.
أما برامج املركز في شهر مارس فهي برنامج »قصة جناح«، للكبار 
والصغ����ار، ودورة تدريبية لألمهات بعنوان مهارات تعديل س����لوك 

الطفل املزعج.

Amazing Training استضافه في »قصة نجاح« 


