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فرع الصحة بشمال البحر األمحر يقّيم عمله 

افاد مكتب  الصحة يف اقليم شامل البحر 
االحمر يف التقييم الذي اجراه يومي الحادي 
والثالثني من يناير واالول من فرباير بان غرف 
الشعب  بتعاون  املشيدة  الحوامل  انتظار 
االمهات  وفيات  خفض  يف  تسهم  والحكومة 

واالطفال.
واشار التقييم اىل ارتفاع نسبة الوالدات يف 
املؤسسات الصحية من %56 اىل %65 نتيجة 
ضمن  للحوامل  انتظار  غرف  خمسة  بناء 
املكتب  مسؤول  واوضح  غرفة.  عرش  االثني 
طبية  معدات  تركيب  هينوك  الدكتور/ 

الف  واربعمئة  ماليني  مثانية  بحوايل  حديثة 
من  الكرث  مخربية  بفحوصات  والقيام  نقفة 
واجراء  العمى  ملكافحة  مواطن  آالف  ثالثة 
مواطن،   700 لحوايل  الجراحية  العمليات 
وتنفيذ مهام مرضية ملكافحة السل وفريوس 
نقص املناعة املكتسبة وااليدز. وقدم مسؤولو 
عن  االجتامع  يف  تقارير  الصحية  املؤسسات 

االنشطة املنفذة والقصور والتحديات.
حسني  نور  امينة  الصحة  وزيرة  واشادت 
الصحية  بالخدمات  القتها  التي  الكلمة  يف 
املؤسسات،  جميع  جهود  بتضافر  املقدمة 

تحقيق  مرحلة  هي  املرحلة  بان  مشرية 
الدفع  ويجب  املستدامة،  التنمية  اهداف 

بالربامج الصحية للوصول اىل املبتغى.
شامل  اقليم  حاكم  اوضحت  جانبها  من 
ابرها، وضعا  البحر االحمر السيدة/ اسمرت 
االقليم  ومناخ  تضاريس  تحدي  االعتبار  يف 
ونتائجه  الصحي  املجال  يف  االستثامر  فان   ،
القامة  الدفع  برضورة  ودعت  مميزا.  يعترب 
وتقوية لجان رعاية االمومة والطفولة وبناء 
غرف انتظار الحوامل. توجد يف اقليم شامل 

البحر االحمر 58 مؤسسة صحية.

صنعفي :تنفيذ برامج تنموية
مبشاركة  وذلك  ناجحة  تنموية  برامج  تنفيذ  الجنويب  االقليم  يف  صنعفي  مديرية  شهدت 

املواطنني الفعالة والتنسيق الجيد للجهات الحكومية. 
واوضح مدير املديرية السيد/ ادريس عيل شكر يف االجتامع الذي عقده ملمثيل املواطنني 
ومسؤويل فروع الوزارات يف الـ 28 من يناير املنرصم اهم الربامج التنموية املنفذة بفعالية 
والزالت تسري عىل نفس النهج، وقد متثلت عىل اعامل ناجحة لحل مشكلة مياه الرشب يف 
مزبا  مستشفى  وبناء  املدارس  يف  واملراحيض  االسوار  بناء  واكامل  والقرى،  صنعفي  مدينة 
العمومي وسد ناْعيل، وبناء ملعب مدينة صنعفي وبرامج االصحاح البيئي  ، وكذلك انشطة 

حفظ املياه وحامية الرتبة  . 
املراعي  وتنمية  املاشية  كتطيعم  بنجاح  املنجزة  االعامل  حول  مفصال  توضيحا  قدم  كام 

وتوزيع بذور البطاطس املحسنة والتحصيل الرضيبي للزراعة الريفية والحيوانات األليفة . 
وقدم املشاركون بعد ان قاموا مبناقشة معمقة حول التقرير املقدم ، قدموا اراء بناءة من 
بينها منح اهتامم اكرب للمناطق التي تعاين من  شح املياه، وصيانة طريق  عدي قيح – ورسحا، 

والترسيع يف تنفيذ عملية توزيع االرايض امللكية يف مدينة صنعفي.

جنوب البحر األمحر: جهود للدفع بأنشطة الصيد 
قال مسؤول مكتب  الرثوة البحرية يف اقليم جنوب البحر االحمر السيد/ حسني معاوية “ 

ان العمل جار لتطوير انشطة صيادي االسامك.
واشار اىل تقديم دورات تدريبية مستمرة لتدعيم خربة الصيادين باملعرفة العلمية.

وذكر وجود  حوايل 450 قارب صيد صغري وكبري يف املنطقة املمتدة من رحيتا وحتى طيعو 
، وتم جمع 372 طن من السمك الطازج و153 طن من السمك الجاف عام 2022 ، وانتاج 
1300 طن من الثلج لحفظ االسامك. واشار اىل تدريب املراة املقيمة عىل الشواطئ لصناعة 

وصيانة شباك الصيد ، وتدريب الصيادين حول اساليب الصيد املتطورة.
الواعية   املساهمة  داعيا  االسامك،  توفري  لضامن  للصيادين  الدعم  انواع  كل  تقديم  واكد 

لتنمية شواطئ البحر وحايته من التلوث.

قائد شرطة  االوسط يدعو  الشباب لتعزيزمعارفهم بالقانون 

االوسط  االقليم  يف  الرشطة  قائد  دعا 
املقدم/ قرماي قربميكائيل الشباب لتعزيز 
مفاهيمهم ومعارفهم القانونية ولعب دور 

رائد يف مكافحة الجرائم واملخالفات.
الذي  اللقاء  يف  قرماي  املقدم/  واوضح 

طالب  من  طالب   200 لحوايل  عقده 
املدراس الثانوية يف االقليم  انه تم ارتكاب 
ومقارنة   ، مخالفة  و5886  جرمية   2228
بنسبة  الجرائم  انخفضت    2021 بالعام 

%2 واملخالفات بسنبة 5%.

قلب :نسبة الوالدة يف املؤسسات الصحية تشهد ارتفاعًا  ملحوظًا  
املؤسسات  يف  الوالدة  نسبة  بلغت 
الصحية يف مديرية قلب اقليم عنسبا 84% 
املكثفة  الصحية  التوعية  بفضل  وذلك 

وغرف انتظار الحوامل.
واوضح مسؤول املستوصف يف املديرية 
املمرض/ ملس برهاين ان العام 2022 شهد 
الصحية،  املؤسسات  يف  حامل   614 والدة 

ذلك  ومع   ،2021 العام  من   20% بزيادة 
اشكالية  لحل  حثيثة  جهود  بذل  يتطلب 

التأخر يف عملية متابعة الحمل.   
واشار اىل ان مرض املالريا شهد يف العا 
واالنخفاض  االرتفاع  بني  تقلبات   2018 م 
لريتفع يف العام  2022 لكن دون التعرض 
باي وفيات تذكر، ويجري العمل لتخفيضه 

والسيطرة عليه جيدا.
ملراقبة  توعوية  سمنارات  تنظيم  وذكر 
االمراض املعدية وارجاء فحوصات  ملافوق 

ال 40 عاما.
الفاعلة  املواطنني  مبشاركة  واشاد 
وخاصة يف مراقبة املالرريا، مناشدا مواصلة 
عملية بناء املستشفى العمومي لذيد من 

الفعالية.
الخدمات  قلب  مستوصف  ويقدم 
الصحية لسكان املديرية وبعض املواطنني 
تقدم   ، االحمر  البحر  شامل  اقليم  من 
املراجعني  واملرىض  الوالدة  خدمات 
واالسعافات  والصيدلة  واملخترب  والتطعيم 

االولية.

كام بلغ اعداد املركبات املخالفة لقوانني 
بحوايل  تغرميها  وتم  و121  الف   84 املور 
15 مليون نقفة، وشهد العام 2022، 2393 
وجرح  شخصا   35 ووفاة  ي  مرور  حادث 
مليون   16 من  اكرث  وتدمري  آخرين،   560

نقفة.
واوضح مسؤول االتحاد الوطني لشباب 
السيد/  االوسط  االقليم  يف  ارتريا  وطلبة 
التي  السمنارات  بان  كفيل  سامسون 
تقدمه الرشطة ، جزء من الجهود الشبابية 
الجارية لتنشئة شاب كفؤ  يتميز باالخالق 

الحميدة والصفاة النبيلة.
وحث املشاركون الستمرارية مثل هذه 
دور  من  تلعبه  ملا  القانونية  السمنارات 

بارز يف الحد من الجرائم.

استشهاد املناضل/مكنن ختسيت
استشهد  املناضل / مكنن تخستي تكئ 
حادث  يف   والجنسية   الجوازات   عضو  
مروري  يف  الثاين  من  فرباير  الجاري  ، 

عن  عمر  ناهز ال64 عاما .
التحق املناضل/مكنن تخستي  بصفوف 
 ،1975 عام  الشعبية  التحرير   قوات  
عمل  يف  فرتة  الكفاح  املسلح  بالقوات  
املقاتلة ومختلف اجهزة  التنظيم   ، وبعد 
املمتلكات   مسئول   و  التحريربرسونل 
بإدارة  االقليم  االوسط ،  ثم  فني  اشعة  
بوزارة  الصحة ، ثم  مسئول  فرع  بقسم 
الهجرة والجوازات  والجنسية  ، التي  عمل  
بها  حتى  تاريخ  استشهاده . حيث  خدم  

شعبه  ووطنه  بكل  تفان واخالص .
الشهيد مكنن تخستي  رب  ارسة واب  

لثالثة  من  االبناء . 
الثانية عرشة  ظهراً  مبقابر   الثالث  من  فرباير  يف   الرثى امس   ووري  جثامنه  يف  

الشهداء  باسمرا . 
 قسم الهجرة والجوازات  والجنسية  إذ  يعرب  عن  بالغ حزنه الستشهاد  املناضل /مكنن 

تخستي تكئ  يتقدم ب تعازيه  الحارة الرسته  وزالئه ورفاقه .
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إعالن
اىل املدعو / جامل سعيد محمد مبا ان زوجتك املدعوة / نورية عبد الواسع رفعت 

دعوى تدعى فيها بأنك غبت عنها مدة تجاوزت اربعة اعوام ال تعرف جهتك او 

عنوانك وعليه تأمرك هذه املحكمة الحضور يف الجلسة املقررة يوم 2/ 3/ 2023 

نفسك او من ينوب عنك للرد عىل الدعوى املرفوعة ضدك ويف حالة عدم حضورك 

ستنظر  املحكمة  فأن  الرسمية  الجريدة  يف  اإلعالن  هذا  بعد  املذكورة  الجلسة  يف 

الدعوى بغيابك .

محكمة مندفرا الرشعية 

*****************************

تقدمت اىل املحكمة املدعية / عيشة حسن عبدالله وقدمت عرضاً قالت فيه أن 

املدعى عليه زوجي السيد / ابراهيم محمد عامل تركها دون نفقة وعرشة زوجية منذ 

9 سنوات وعليه تشكو من الرضر الذي لحق بها لذا نعلمك بالحضور اىل املحكمة 

الرشعية بعصب بنفسك او من ينوب عنك بالجلسة املقررة بتاريخ 19/ 2/ 2023م 

من صدور هذا اإلعالن ويف حالة عدم حضورك ستفصل املحكمة يف القضية بغيابك .

محمكة عصب الرشعية 

*****************************

تقدم السيد / صالح الدين محمد بحر الدين ادم بعرض اىل املحكمة الرشعية قال 

فيه تويف والدي املرحوم محمد بحر الدين أدم بتاريخ 10/ 10/ 2012م وترك من 

الورثة الرشعيني له املذكورن ادناه 

1/ صالح الدين محمد بحر الدين ادم     ابنه 

اىل  يتقدم  أن  أو يعرتض عليه  باألرث  له وارث سواي،  وعىل من يدعي  وليس 

املحكمة الرشعية بعصب خالل شهر من صدور هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو 

يف جلسة 25/ 2/ 2023م

محكمة عصب الرشعية

*****************************

طلبت  بأنها  الرشعية  تسني  محكمة  أمام  همد  عبدالله  حواء   / املدعية  تعلن 

من املحكمة الرشعية بتسني التطليق من زوجها الغائب منذ سنة وخمسة شهور 

وإسمه يوسف منتاي حامد وذلك بسبب الرضر الذي لحق بها من حيث العرشة 

الزوجية والكسوه والنفقة لها، وتعلنه بأن يحرض أمام املحكمة املختصة أعاله او 

وكياًل عنه يف املوعد أقصاه شهر من تاريخ صدور اإلعالن.

محكمة تسني الرشعية 

أنقرة: السويد مل تف بااللتزامات املطلوبة منها وال 
نوافق على عضويتها يف “الناتو”

أكار،  خلويص  الرتيك  الدفاع  وزير  رصح 
بتسليم  بالتزامها  بعد  تف  مل  السويد  بأن 
ال  الصدد،  هذا  ويف  تركيا،  إىل  اإلرهابيني 
تستطيع أنقرة املوافقة عىل طلب عضوية 

“الناتو”.
ونقلت الخدمة الصحفية عن آكار قوله: 
من  كجزء  تركيا  إىل  اإلرهابيني  “تسليم 
طبيعية  نتيجة  هو  اإلرهاب  ضد  الحرب 
السويد  )لعضوية  هذه  التفاهم  ملذكرة 
مدريد(..  يف  املوقعة  “الناتو”،  يف  وفنلندا 
الجميع بحاجة لرؤية ذلك، نحن يف انتظار 
وعدم  اإلرهابيني،  دعم  يتم  طاملا  التنفيذ، 
الوفاء بااللتزامات، واستمرار قيود التصدير 
ال  تركيا  أن  عاقل  كل  يرى  األسلحة،  يف 
ميكنها أن تقول نعم بأي شكل من األشكال، 

ويجب عليهم أيضا رؤيتها.. لألسف، مل يتم 
هذه  حول  كافية  ملموسة  خطوات  اتخاذ 
جانب  من  سيام  وال  اآلن،  حتى  القضايا 

السويد”.
خلفية  عىل  والسويد،  فنلندا  وقدمت 
األحداث يف أوكرانيا يف مايو املايض، طلبات 
لالنضامم  “الناتو”  لحلف  العام  األمني  إىل 

إىل الحلف.
ويف البداية، منعت تركيا عملية النظر يف 
هذه الطلبات، ولكن يف 29 يونيو، وقعت 
تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ يف 
االعتبار جميع مخاوف أنقرة، حتى اآلن، مل 
يتم التصديق عىل طلبات السويد وفنلندا 
لالنضامم إىل “الناتو” من قبل دولتني فقط 

من أصل 30، وهام هنغاريا وتركيا.
الخارجية  وزير  قال  سابق،  وقت  ويف 
السويدي توبياس بيلسرتوم، إنه عىل خلفية 
اإلجراءات املتعلقة بحرق القرآن، تم تعليق 

لكنه  “الناتو”،  إىل  اململكة  انضامم  عملية 
إىل  التوصل  إمكانية  يف  أمله  عن  أعرب 
اتفاقات مع أنقرة يف قمة وزارات خارجية 

دول الحلف يف فيلنوس يف يوليو.
لوكالة  أنقرة  يف  مصدر  رصح  كام 
“نوفوستي”، بأنه تم تعليق اآللية الثالثية 
لعملية عضوية السويد وفنلندا يف “الناتو” 
إىل أجل غري مسمى بناء عىل طلب الجانب 

الرتيك.
بيكا  الفنلندي،  الخارجية  وزير  وسمح 
هافيستو، مبواصلة إجراءات التصديق عىل 
بشكل  “الناتو”  حلف  لدى  الدولة  طلب 
منفصل عن السويد، لكنه تراجع بعد ذلك 

عن كلامته.
وبدوره، قال وزير الخارجية الرتيك مولود 
تشاووش أوغلو، إن تركيا مل تتلق مقرتحات 
من فنلندا بشأن طلب منفصل من السويد 

لالنضامم إىل “الناتو”.

صحيفة “التاميز” الربيطانية: أملانيا تعرتف مبشاركة 
الغرب يف اهلجوم اإلرهابي على “السيل الشمالي”

اعرتف املحققون األملان الذين يحققون يف 
أنابيب  خطوط  عىل  وقعت  التي  الهجامت 
باحتامل  سبتمرب  يف  الشاميل”  “السيل  الغاز 
بتلك  قامت  من  غربية هي  دولة  تكون  أن 

الهجامت إللقاء اللوم عىل روسيا.
“التاميز”  صحيفة  نقلته  فيام  ذلك  جاء 
مل  األملان  أن  يبدو  فيام  أنه  تابعت  حيث 
عن  بعد  يكشفوا  ومل  يذكر،  تقدما  يحرزوا 
عىل  منفتحني  زالوا  ال  أنهم  إال  دامغة،  أدلة 
نظرية أن دولة غربية رمبا تكون هي من قام 
بتنفيذ التفجريات إللقاء اللوم عىل روسيا يف 

ذلك.
السابق  الطاقة  مستشار  رصح  وقد 

بأنه مل  للصحيفة  األمريكية  الخارجية  بوزارة 
يستغرب أن عملية العثور عىل أدلة يف قضية 
األنابيب مل  اإلرهابية عىل خطوط  الهجامت 
التحقيقات تحت  تكتمل بعد، مشريا إىل أن 
املاء عادة ما تستغرق دامئا الكثري من الوقت، 
ويف هذه الحالة قد ال ميكن للمرء أبدا العثور 

عىل أدلة.
اإلرهابية  الهجامت  من  سلسلة  وكانت 
قد وقعت يف 26 سبتمرب املايض عىل خطي 
أوروبا  إىل  الرويس  الغاز  تصدير  أنابيب 
ومل  الشاميل2-”،  و”السيل  الشاميل”  “السيل 
وأملانيا  والسويد  الدمنارك  من  كل  تستبعد 
رشكة  ذكرت  فيام  املستهدف،  التخريب 

املشغلة   Nord Stream AG سرتيم  نورد 
خطوط  عىل  الطوارئ  حالة  أن  للخطوط 
األنابيب غري مسبوقة، ومن املستحيل تقدير 

وقت اإلصالح.
وقد رفع املدعي العام لروسيا قضية بتهمة 
“عمل إرهايب دويل” بعد األرضار التي لحقت 
الرئيس  أفاد  أكتوبر،   31 ويف  الغاز،  بأنابيب 
لرشكة  سمح  بأنه  بوتني  فالدميري  الرويس 
“السيل  انفجار  موقع  بفحص  “غازبروم” 
الشاميل”، وأبلغه رئيس الرشكة أليكيس ميلر 
بنتائج املسح. حيث رصح الرئيس فيام بعد 
بأن االنفجار الذي وقع عىل خط األنابيب هو 

هجوم إرهايب رصيح.

رئيس برملان تركيا: الوضع 
يف أوكرانيا كشف عدم 

فعالية األمم املتحدة

مصطفى  الرتيك  الربملان  رئيس  قال 

كشف  أوكرانيا  يف  الوضع  إن  شنطوب، 

وأكد رضورة  املتحدة،  األمم  فعالية  عدم 

إصالح هذه املنظمة الدولية.

وأضاف شنطوب يف حديث للصحفيني: 

طيب  رجب  الرئيس  يقول  “عندما 

أردوغان إن العامل أكرث من 5 دول) دامئة 

فهو  الدويل(،  األمن  مجلس  يف  العضوية 

أكرث.  ال  والواقع  الحقيقة  يكشف  إمنا 

انظروا إىل الوضع يف أوكرانيا. هذا الوضع 

املتحدة،  األمم  فعالية  عدم  مدى  أظهر 

ومدى ضعف املنظمة عندما يتعلق األمر 

مبصالح الدول الخمس”.

أردوغان،  الرتيك  الرئيس  أن  إىل  ويشار 

وقال  املتحدة مرات عديدة،  األمم  انتقد 

)أعضاء  خمسة  من  أكرث  “العامل  إن 

يتمتعون بعضوية دامئة يف مجلس األمن 

املسلمني  متثيل  يتم  أن  وينبغي  الدويل(، 

الرئيسية  الهيئة  هذه  يف  أفضل  بشكل 

لألمم املتحدة.

 اجلنوبي: ختريج شباب يف دورة علوم  إجتماعية
لشباب وطلبة  الوطني  االتحاد  نظم فرع 
ارتريا دورة تاهيلية حول العلوم االجتامعية 
لـ 347 شابا قدمو من 22 مدرسة ثانوية يف 

12 مديريات االقليم الجنويب.
/قرماي  السيد  الفرع  مسؤول  واوضح 
االول  التي جرت يف  التخرج  مراسم  قربو يف 
من فرباير مبدينة مندفرا ان تسليح الشباب 
باملعرفة العلمية واملهنية والوعي الثقايف من 
املقدمة  الدورة  وان  االتحاد،   اهداف  اهم 

جزء من تلك الربامج التثقيفية.
واهداف  تاريخ  عىل  الدورة  اشتملت   
الوطني  وامليثاق  والوطنية  والوطن  االتحاد 
والشباب   ، والسيايس  الفكري  واملفهوم 
واالقتصاد  والشباب  الوطنية  والخدمة 
البيئية  والتقانة واملعلومات،  وكذلك حامية 

والنرص املعنوي. 

من  يتوقع  بانه  املناسبة  يف  واوضح 
االخرين  اىل  املكتسبة  املعرفة  نقل  الدارسني 

مدركني اهميتها الكبرية.
للجبهة  السياسية  الشؤون  والقى مسؤول 

ناشد  كلمة  عيل  /ادريس  السيد  االقليم  يف 
فيها الدارسني لرضورة العمل من اجل تقوية 
التعليم  جانب  اىل  املكتسبة  املعلومات 

االكادميي.

تنمية بذور البطاطا يف اإلقليم األوسط
االقليم  يف  واالرايض  الزراعة  قسم  افاد 
االوسط تحقيق نتائج مرضية لتنمية الخرض 
البطاطس  بذور  وتنمية  عامة  والفاكهة 
تنمية  خبري  واوضح   .2022 عام  خاصة 
النباتات يف القسم السيد / تولدبرهان آرون 
خالل حصاد البطاطس يف القني ، حصاد 206 
الف كنتال من البطاطس يف االقليم ، ويعترب 
ذلك كمية اقل من املتوقع نتيجة شح امطار 

الربيع ومياه اآلبار.
برشاء  تقوم  الزراعة  وزارة  ان  وقال 
الذين  املزارعني  من  البطاطس  منتجات 
عن   %  25 بزيادة  البذور  بتنمية  يقومون 

سعر السوق بهدف تشجيعهم.
مديرية  يف  النباتات  تنمية  خبري  وذكرت 
نجاح  بخرظني  /فقادو  السيدة  نفحي  قاال 
فقط  مزارعا   16 يف  البطاطس  بذور  تنمية 

من مجموع 27 مزارعا وزعت عليهم البذور.
املحسنة  البذور  ان  املزارعون  واوضح 
يساعد  املمنوح  والتشجيع  لهم  املقدمة 
الستقرار السوق وتحسني حياتهم املعيشية.
وقال مدير مديرية قاال نفحي السيد م/

واالرشاد  املزارعني  جهد  ان  يوهنس  حاري 
املهني الذي يتلقونه ساهم لحصاد محصول 

جيد.
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مدريد تؤكد احرتامها السيادة املغربية 
والعالقات املبنية على احلوار والشفافية

إسبانيا  حكومة  رئيس  أكد 

يف  بالده  التزام  سانشيز،  بيدرو 

بالشفافية  املغرب،  مع  عالقاتها 

والحوار،  املستمر  والتواصل 

االتفاقيات  كافة  رسيان  مؤكدا 

املربمة بني الجانبني.

ويف كلمته أمام القمة اإلسبانية 

يف  تعقد  التي  املغربية،   –

سانشيز  شّدد  الرباط،  العاصمة 

رفيع  االجتامع  هذا  انعقاد  استثنائية  عىل 

املستوى، “بسبب التفويض الذي اتفقنا عليه 

يف اإلعالن املشرتك الصادر يف 7 أبريل، وهو 

ما عّزز أسس عملنا بتأكيد هام للمبادئ التي 

يقوم عليها عملنا املشرتك.”

بالشفافية  ملتزمة  مدريد  أن  إىل  وأشار 

“سنلجأ  فكرته  شارحا  الدائم،  والتواصل 

دامئا إىل الحوار وليس إىل فرض سياسة األمر 

وسالمة  صحة  عىل  مجددا  أكدنا  الواقع… 

التي  تلك  الطرفني،  بني  االتفاقات  جميع 

التي  وتلك  املايض،  يف  عالقاتنا  أسس  أرست 

آليات  أرست  التي  وتلك  حدودنا،  حّددت 

تعاون متطورة.”

يف  ستتجنب  “مدريد  أن  سانشيز  ورّصح 

السياسية  مامرستها  ويف  ومواقفها  خطابها 

كل ما من شأنه أنه ييسء إىل الطرف اآلخر، 

والشؤون  السيادة  يخص  ما  يف  سّيام  ال 

الداخلية”.

ضامن  عىل  معا  “سنعمل  قائال:  وتابع 

يف  التجارية  الجامرك  مكاتب  فتح  استمرار 

وتدريجية،  منظمة  بطريقة  ومليلية  سبتة 

والبضائع  األشخاص  مرور  تطبيع  يتم  حتى 

بصورة تامة”.

املغربية  الرشاكة  بأن  سانشيز  وأقر 

مخططات  تتطلب  الجديدة  اإلسبانية 

جديدة، سواء يف مجال النقل أو التعليم أو 

التكوين.

النهضة التونسية: مقاطعة الغالبية لالنتخابات 
التشريعية رسالة شعبية واضحة للنظام

ملا  املواطنني  مقاطعة  أن  الحركة  أكدت 

الترشيعية”،   االنتخابات  “مهزلة  ب  وصفته 

للمطالبة  وجلية  واضحة  شعبية  رسالة  هي 

االنقالبية، وفق  قيس سعيد  منظومة  بإنهاء 

تعبريها.

املكتب  اجتامع  يف  الحركة  وأدانت 

الغنويش  راشد  برئاسة  األربعاء،  التنفيذي 

والتهديد  والتخوين  التحريض  خطاب 

محاوالت  ومواصلة  السياسيني  للمعارضني 

بقيادة  السلطة  جانب  من  القضاء  تطويع 

قيس سعيد.

مبحاوالت  وصفته  ما  الحركة  واستنكرت 

يف  واألمنية  العسكرية  القوات  إقحام 

داعية  السياسية،  والرصاعات  االختالفات 

للتقيد بقيم األمن الجمهوري وأسس الدولة 

املدنية والدميقراطية.

كام أدانت تجريم الحق النقايب والحق يف 

التظاهر السلمي مطالبة بالكف عن انتهاج 

مواجهة  بدل  األمام  إىل  الهروب  سياسة 

ومطالب  الحقيقية  واألزمات  اإلشكاليات 

الشعب الذي تحولت حياته بعد “االنقالب” 

مقدرته  تدين  بسبب  يومية  معاناة  إىل 

والبالد  موشك  اقتصادي  وانهيار  الرشائية 

بتعهداتها  اإليفاء  وعدم  باإلفالس  املهددة 

صندوق  مع  االتفاق  فرص  ويقلص  املالية 

النقد الدويل.

وزير اخلارجية اإلسرائيلي يلتقي رئيس جملس  السيادة السوداني  
بيان:  يف  السودانية  الخارجية  قالت   

“مواصلة لالتصاالت السابقة بني السودان 

وإرسائيل، قام وزير الخارجية اإلرسائييل 

وزارة  من  وفد  يرافقه  كوهني  اييل 

فرباير   2 الخميس  اإلرسائيلية  الخارجية 

لبضع  استمرت  للسودان  بزيارة   2023

الخارجية  وزير  خاللها  التقى  ساعات، 

الصادق وعددا من  السفري عيل  املكلف 

املسؤولني يف الدولة، كام التقى يف ختام 

االنتقايل  السيادة  مجلس  برئيس  الزيارة 

الفريق أول ركن عبدالفتاح الربهان”.

ويف مؤمتر صحفي، قال كوهني: “عدت 

للتو من السودان، ويف نهاية الزيارة ميكن 

أن أقول لكم إننا سنوقع اتفاق سالم هو 

السالم  اتفاقات  بعد  الرابع مع إرسائيل، 

مع األردن ومرص”.

وأضاف كوهني: “اتفاق السالم سيقوي 

أمن دولة إرسائيل واالستقرار اإلقليمي”.

وأردف: “السودان له أهمية اسرتاتيجية 

السكان..دولة  وعدد  الحجم  ناحية  من 

أرسلت  السودان 

ملقاتلة  قواتها 

حرب  يف  ارسائيل 

وكانت  الستة،  األيام 

إىل  للسالح  ممرا 

إىل  ونعود  “حامس”، 

نعم.. بثالثة  السودان 

بني  للمفاوضات  نعم 

والسودان.. إرسائيل 

نعم لالعرتاف بإرسائيل..ونعم للسالم بني 

الدول وبني الشعوب”.

واستطرد كوهني: “أبارك لرئيس الوزراء 

السالم هذا،  اتفاق  نتنياهو عىل  بنيامني 

ونشكر الرئيس األمرييك جو بايدن..سيتم 

انجاز االتفاق بعد امتام انتقال السلطة يف 

السودان”.

سيفتح  هذا  السالم  “اتفاق  وتابع: 

املجال أمام عالقات سالم إضافية مع دول 

أخرى يف املنطقة”.

يف  معقد  السيايس  “الوضع  وأكمل: 

يستطيعون  الذي  الوقت  السودان..يف 

فيه أن يقيموا حكومة، وهذا األمر ميثل 

املتحدة  وللواليات  للسودان  مصلحة 

ورمبا  إرسائيل،  وكذلك  غربية  ودول 

الالجئني  عودة  سيتيح  األوضاع  تحسن 

السودانني إىل أرضهم ) من إرسائيل(”.

إبراهيم  “اتفاقيات  أن  كوهني  واعترب 

مهمة للعمل ضد إيران، وكذلك االتفاق 

الهام  “األمر  مضيفا:  السودان”،  مع 

مع  السالم  واتفاق  إبراهيم  باتفاقيات 

السودان هو أننا ال نتشارك معهم حدودا 

جغرافية”.

وزيرا خارجية العراق والسعودية يؤكدان أهمية االستقرار باملنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسني، 

عقب  فرحان،  بن  فيصل  السعودي  ونظريه 

اجتامعهام عىل عمق العالقات بني البلدين، 

وأهمية إرساء االستقرار يف املنطقة.

وقال حسني يف مؤمتر صحفي مشرتك مع 

النقاشات  إجراء  املهم  “من  إنه  فرحان  بن 

حول التحديات التي تواجه املنطقة.. وهناك 

السعودية”،  مع  وطيدة  وعالقات  تعاون 

مضيفا: “العراق يتطلع للتزود بالكهرباء من 

أو  السعودية  الشبكة  عرب  سواء  السعودية 

شبكة خليجية”.

أن  السعودي  الوزير  أكد  جانبه،  من 

لتعزيز  العراق  جهود  كل  تدعم  “الرياض 

البالد،  يف  واالستقرار  الرخاء 

ونؤكد أهمية إرساء االستقرار يف 

املنطقة لتحقيق الرخاء”.

وزارة  باسم  املتحدث  وكان 

أحمد  العراقية  الخارجية 

وقت  يف  أعلن  الصحاف، 

فيصل،  األمري  وصول  سابق 

رئيس  سيلتقي  أنه  إىل  مشريا 

جامل  عبداللطيف  الجمهورية 

شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ورئيس  رشيد، 

محمد  النواب  مجلس  ورئيس  السوداين، 

الحلبويس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية فؤاد حسني”.

نظريه  مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر  ويف 

فيصل  األمري  أعرب  حسني،  فؤاد  العراقي 

بغداد،  يف  بوجوده  سعادته  عن  فرحان  بن 

يعملون  البلدين  مسؤويل  أن  عىل  مشددا 

يف  الكبري  الزخم  الستمرار  وثيقة  بخطى 

يف  منه  لالستفادة  البلدين،  بني  العالقة 

يف  خصوصا  والتعاون  التنسيق  تعميق 

الجانب االقتصادي والتنموي.

قائال:  فرحان  بن  فيصل  األمري  وأوضح 

الحكومة  جهود  كل  ندعم  اإلطار،  هذا  “يف 

واالستقرار  الرخاء  تعزيز  سبيل  يف  العراقية 

االستدامة  تحقيق  إىل  والسعي  العراق،  يف 

سويا  وسنعمل  للعراق،  واالزدهار  النمو  يف 

خالل  من  املجال،  هذا  يف  والتعاون  للدعم 

تفعيل مجلس التنسيق املشرتك الذي يعمل 

كثرية،  وفرص  عديدة  مشاريع  تفعيل  عىل 

والتعاون  للتنسيق  واسع  مجال  وهناك 

لتعظيم  بلدينا  يف  الخاصني  القطاعني  بني 

بأن  منوها  املتاحة”،  الفرص  من  االستفادة 

جدا،  إيجابيا  اقتصاديا  تطوراً  يشهد  العراق 

التطور  ظل  يف  كبرية،  فرصاً  يخلق  وهذا 

والنمو  السعودية  يف  الكبري  االقتصادي 

تريليون  إىل  وصل  الذي  لالقتصاد  اإليجايب 

دوالر.

بني  فرص  “هناك  فرحان:  بن  وأضاف 

البلدين، ونحن جريان وال بد أن نستفيد من 

بلدينا،  عىل  بالفائدة  يعود  مبا  الفرص  هذه 

للشعبني، وينعكس  املستدام  الرخاء  ويرسخ 

إيجابا عىل املنطقة أجمع”.

دمشق تفند مزاعم منظمة حظر األسلحة الكيميائية
رد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر 

ميالد  السفري  الهاي  يف  الكيميائية  األسلحة 

األسلحة  حظر  منظمة  مزاعم  عىل  عطية، 

الكيميائية، مؤكدا أن سوريا ال تعرتف بفريق 

التحقيق وال تقاريره.

وقال عطية خالل مؤمتر صحفي يف مبنى 

وزارة الخارجية إن سوريا ال تعرتف بـ”فريق 

ملنظمة  التابع  الهوية  وتحديد  التحقيق 

ألنه  والالحقة  السابقة  بتقاريره  وال  الحظر 

الواليات  مارستها  ضغوط  عىل  بناء  أنشئ 

املتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها 

يف مخالفة رصيحة التفاقية الحظر”.

مل  التحقيق  فريق  “تقرير  أن  واعترب 

يعتمد إال عىل املصادر الغربية واملجموعات 

اإلرهابية كجبهة النرصة والخوذ البيضاء وهو 

يفتقر للموضوعية واملهنية”، مضيفا: “انربت 

وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من  كل 

األخرى  الدول  وبعض  وقطر  وتركيا  وأملانيا 

مضللة  بيانات  إلصدار 

لزيادة  الحقائق  وتحريف 

الضغط عىل سوريا”.

حظر  منظمة  وقالت 

يف  الكيميائية  األسلحة 

تقرير قبل أيام إن “تحقيقا 

خلص  عامني  قرابة  استمر 

عسكرية  مروحية  أن  إىل 

حكومية واحدة عىل األقل 

مبان  عىل  الكلور  غاز  أسطوانات  أسقطت 

كانت  التي  السورية  دوما  مدينة  يف  سكنية 

خاضعة لسيطرة مقاتيل املعارضة عام 2018 

مام أسفر عن مقتل 43 شخصا”.

جملة  السورية  الخارجية  وزارة  ورفضت 

إىل  “يفتقر  أنه  مؤكدة  التقرير،  وتفصيال 

معديه  وإن  وموضوعية”،  علمية  دالئل  أي 

أثارتها  التي  املوضوعية  املالحظات  “أهملوا 

ومفتشون  وأكادمييون  وخرباء  أطراف  دول 

بالخربة  لهم  مشهود  املنظمة  من  سابقون 

واملعرفة”.

أن  الروسية  الخارجية  أعلنت  جهتها،  من 

األسلحة  حظر  منظمة  تقرير  من  الهدف 

عىل  الغريب  العدوان  “تربير  الكيميائية 

سوريا”.

وبريطانيا  “أمريكا  أن  إىل  عطية  وأشار 

بشن  بأيام  دوما  حادثة  بعد  قامت  وفرنسا 

عدوان ثاليث عىل سوريا بذرائع كاذبة وبدون 

انتظار أي تحقيقات”.
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اإلكتشافات الطبية يف 2022 بعضها 
غريب وبعضها حل البرز االمراض يف العامل

االنرتنت  وعرب  الصحف  يف  مانقرأ  كثرياً 
واإلبتكارات  العلمية  االكتشافات  من  العديد 
التى تعترب نقلة نوعية يف العديد من املجاالت، 
واليخلو املجال الطبي من هذا التطور املطرد 
، فخالل العام املايض ظهرت اكتشافات تعترب 
عديدة يف مجال الطب بعضها غريب وبعضها 
قد يساعد يف عالج العديد من االمراض  مثل  
جانب  ،اىل  سنة  لثالثني  جمدت  اجنة  زراعة 
زراعة قلب خنزير يف انسان، نوردها يف هذا 
من  عدد  من  معلوماته  استقينا  الذي  املقال 
مواقع االنرتنت املعتمدة والصحف االلكرتونية 

.
دماغ مزورع يف مخترب يلعب لعبة فيديو:

استطاعت خاليا الدماغ املزروعة يف املخترب 
أن تتعلم لعب ألعاب الفيديو، وثبت أن خاليا 
قادرة  املخترب  يف  أمنيت  التي  البرشي  الدماغ 
الشاشة  عرب  عموديا  مجداف  تحريك  عىل 

لرضب الكرة.
 ،Cortical Labs وأثبت باحثون من رشكة
ومقرها ملبورن، ألول مرة أن 800 ألف خلية 
دماغية ميكنها أداء مهام موجهة نحو الهدف 

.Pong ،وهو- يف هذه الحالة
الدماغ  خاليا  حتى  أنه  إىل  النتائج  وتشري 
متأصال،  ذكاء  تظهر  أن  ميكن  برتي  طبق  يف 
لعبة  وكانت  الوقت.  مبرور  سلوكها  وتعديل 
الفيديو الكالسيكية التي تحمل موضوع تنس 
الطاولة Pong رائدة وشعبية للغاية عندما تم 

إصدارها يف عام 1972.
إكتامل الجينوم البرشي أخريا

اشار موقع روسيا اليوم انه اصبح باالمكان 
أن  بعد  بالكامل  البرشي  الجينوم  تعيني 

عقدين  األمر  استغرق 
عام  الزمن، ولكن يف  من 
تحقيق  أخريا  تم   2022

هذا الهدف.
نرش  أبريل،  ويف 
خاليا  تسلسال  الباحثون 
يقرب  ملا  الفجوات  من 
قاعدة  مليارات   3 من 
)أو “حرف”( من الحمض 
واحد،  لشخص  النووي 
إنتاج  من  عاما   20 بعد 

املسودة األوىل.
من  والخايل  الكامل  التسلسل  إن  وقالوا 
الفجوات للقواعد يف حمضنا النووي كان أمرا 
البرشي  الجيني  التباين  لفهم  األهمية  بالغ 

واملساهامت الجينية يف أمراض معينة.
وباإلضافة إىل اآلثار الطبية، يساعد الجينوم 
الذي  ما  سؤال  عن  اإلجابة  يف  أيضا  الكامل 

يجعلنا برشا متميزا.
 Telomere وتم إنجاز العمل من قبل اتحاد

.)to Telomere )T2T
وميكن الوصول إىل الجينوم املكتمل حديثا، 
خالل  من  اآلن   ،T2T-CHM13 املسمى 

متصفح الجينوم UCSC عرب اإلنرتنت.
قلب خنزير لدى إنسان :

جراحون  نجح  نوعها،  من  عملية  أول  يف 
وراثيا  قلب خنزير معدل  زراعة  أمريكيون يف 
جامعة  أعلنت  ما  حسب  برشي،  مريض  يف 

مرييالند.
وأوضحت كلية الطب يف الجامعة األمريكية 
أجريت  التي  الجراحية  العملية  أن  بيان  يف 
أن  مرة  ألول  أثبتت   ،2022 يناير  شهر  خالل 
قلب حيوان ميكن أن يعيش يف جسم إنسان 

دون رفض فوري.
ساعات،   9 استغرقت  التي  العملية  ويف 
ديفيد  يدعى،  رجل  قلب  األطباء  استبدل 

خنزير  بقلب  بينيت، 
تم  رطال   240 وزنه 
الغرض.  لهذا  خصيصا  وتهيئته  جينيا  تعديله 
وعىل الرغم من وفاة بينيت بعد شهرين من 
التدخل  ذلك  اعتربوا  األطباء  أن  إال  العملية 

الجراحي ناجحا.
عمليات  عىل  تجارب  سابقا  العامل  وشهد 
زرع ألعضاء حيوانية يف جسم برشي، غري أن 

املرىض كانوا ميوتون عىل الفور.
وكان بينيت مرشحا لهذه التجربة الجديدة 
وغري   - محققا  موتا  يواجه  كان  ألنه  فقط 
مؤهل لعملية زراعة قلب برشي، وكان طريح 

الفراش وعىل أجهزة اإلبقاء عىل قيد الحياة.
لحقن  الصقة  عدسات 

األدوية
 24 اإلمارات  موقع  يشري 
االلكرتوين انه يف مارس  2022 
والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت 
العدسات  عىل  األمريكية 
الالصقة األوىل التي ال تساعد 
فقط يف تحسني الرؤية، ولكن 
للعيون  الدواء  توفر  أيضاً 
تطوير  وتم  فعال.  بشكل 
 Johnson العدسات بواسطة
بيعها  وجرى   & Johnson
التجارية  عالمتها  من  كجزء 

تستخدم  التي  الالصقة  للعدسات   Acuvue
ملرة واحدة. وتطلق هذه العدسات مضادات 
هيستامني شائعة االستخدام تسمى كيتوتيفني، 
والتي من املتوقع أن تساعد يف منع أو عالج 

حكة العني ملدة تصل إىل 12 ساعة.
البنكرياس االصطناعي

البالغني  من  املئات  تزويد  تم  أبريل،  يف 
النوع  من  السكري  بداء  املصابني  واألطفال 

يف  اصطناعي،  ببنكرياس  إنكلرتا  يف  األول 
هيئة  أجرتها  العامل  مستوى  عىل  تجربة  أول 

الخدمات الصحية الوطنية الربيطانية.
ويستخدم الجهاز الرائد خوارزمية لتحديد 
وقراءة  إعطاؤها  يجب  التي  األنسولني  كمية 
مستويات السكر يف الدم للحفاظ عىل ثباتها، 

بحسب صحيفة “الغارديان”.
املطلوبة،  األنسولني  كمية  مراقبة  وبعد 
يتم  الذي  االصطناعي  البنكرياس  يعمل 
ارتداؤه بجوار الجسم، عىل ضخ هذه الكمية 
االصبع  لوخز  الحاجة  دون  الجسم  بداخل 

الختبار نسبة السكر بالدم.
أكرث  التكنولوجيا  أن  التجربة  ووجدت 
األجهزة  من  السكري  مرض  إدارة  يف  فعالية 
الذين  الصغار  األطفال  بني  سيام  ال  الحالية، 
البدين  النشاط  أو  يأكلون  مبا  التنبؤ  يصعب 

الذي ميارسونه.
إكتشاف 120 جينا يسبب مرض الفصام:

ويف ابريل ايضا نرش موقع DW  االلكرتوين 
اكتشفوا  الباحثني  أن  إىل  أشارت  دراسة   ،
مبرض  اإلصابة  خطر  إىل  تشري  جينية  طفرات 
الفصام، إذ جرى اكتشاف 120 جيًنا ميكن أن 
مرض  اضطرابات  يف  التسبب  يف  دورا  يلعب 
عن  دراسة  كثفت  ذاته،  الشهر  الفصام.يف 

دور مادة كياموية ُتعرف باسم “سيلوسيبني” 
“الفطر  عليه  ُيطلق  فطر  من  وُتستخلص 
السحري”، يف عالج املصابني باالكتئاب الشديد 
. وشدد األطباء عىل رضورة عدم تناول مادة 

سيلوسيبني دون وصفة من الطبيب.
عالج للسكري والبدانة وكذلك تأخري ظهور 

مرض السكري من النوع األول لسنوات :
يف مايو ، أعلنت رشكة Eli Lilly عن نتائج 
 Tirzepatide لعقار  الثالثة  املرحلة  تجربة 
وفقد  والبدانة.   2 النوع  من  السكري  ملرض 
األشخاص الذين حصلوا عىل أعىل جرعات من 
الدواء %22 من وزن الجسم األسايس، أي أعىل 
بكثري من متوسط فقدان الوزن الذي شوهد 

لدى املرىض الذين يتبعون الحميات القياسية 
عىل  املوافقة  ومتت  الرياضة.  وميارسون 
Tirzepatide من قبل إدارة األغذية والعقاقري 
السكري من  األمريكية كعالج ملرض   )FDA(

النوع 2.
تأخري مرض السكري من النوع األول

 ،2022 نوفمرب  يف  اي  اشهر  بعدة  وبعدها 
عىل  األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت 
أحادي  مضاد  جسم 
ُيدعى  النسيلة، 
ميكن  “تيبليزوماب”، 
مرض  ظهور  يؤخر  أن 
النوع  من  السكري 

األول لسنوات. 
عالمة  وتحت 
اسم  تحمل  تجارية 
يكون   ،”TZIELD“
سائل  عن  عبارة  العالج 
املصابني  مينح  وريدي 
 8  – السكري  بداء 
- من  فوق  سنوات فام 

النوع الثاين ملدة 14 يوما.
أطلقوا  الصحة  خرباء  أن  من  الرغم  عىل 
عىل العالج اسم “تغيري قواعد اللعبة”، إال أنه 

باهظ الثمن.
دوالرًا   13850 الدواء  هذا  تكلفة  وتبلغ 
أمريكيا للقارورة بإجاميل 193 ألف دوالر عىل 
مدار 14 يوما من العالج، بحسب موقع “يو 

إس أيه توداي”.
 30 قبل  مجمدة  أجنة  من  توأم  والدة 

عاما:-
يف 31 أكتوبر 2022، شهدت والية أوريغون 
األمريكية والدة توأمني من أجنة مجمدة منذ 
30 عاما، وفقا للمركز الوطني للتربع باألجنة، 
وهي مؤسسة ال تهدف للربح تعني بتخزين 

األجنة املجمدة التي استغنى عنها أصحابها.
وُولَِد التوأم من أجنة قد تكون أطول أجنة 
املركز  بحسب  والدة حية،  إىل  تؤدي  مجمدة 

الوطني للتربع باألجنة.
وقال والد التوأمني، فيليب ريدجواي، بينام 
حديثي  طفليهام  يحتضنان  وزوجته  هو  كان 
الوالدة، ليديا وتيمويث، يف أحضانهم يف منزلهم 
يشء  “هناك  أوريغون،  بوالية  بورتالند  خارج 

محري للعقل حول هذا املوضوع”. 
عمري  من  الخامسة  يف  “كنت  وأضاف: 

ليديا  الحياة  الله  وهب  عندما 
عىل  يحافظان  حيث  وتيمويث، 
الحني”،  ذلك  منذ  الحياة  تلك 
إن”  إن  “يس  شبكة  بحسب 

اإلخبارية.
عالج مرض الذئبة :-

يف  باحثون  نرش   ، سبتمرب  يف 
ميكن  لالهتامم  مثرياً  بحثاً  أملانيا 
لعالج  جديد  بعرص  يبرش  أن 
صغرية،  تجربة  يف  الذئبة.  مرض 
الذئبة  أن مرىض  الباحثون  وجد 
يستخدم  عالجاً  تلقوا  الذين 
شفاء  بحالة  مروا  قد  للرسطان 

ملرضهم  مستمرة 
ملدة تصل إىل 17 

شهراً.
عىل  ُيطلق 
اسم  العالج 
بالخاليا  العالج 
 CAR T التائية 
يعمل  وهو   ،cell
عن طريق تعديل 
التائية  الخاليا 
يف  للمريض 
املخترب الستهداف 
ثم  أفضل  بشكل  الرسطان  من  معينة  أنواع 

إعادة حقنها يف الجسم.
فريوسات مكافحة الرسطان :-

نتائج  عن  العلامء  كشف  ايضا  سبتمرب  يف 
التي  الرسيرية  التجارب  من  األوىل  املرحلة 
ميكن أن تكون مبثابة معاينة لطريقة جديدة 
لعالج الرسطان، تعتمد عىل تجنيد الفريوسات 
 ،RP2 للقتال نيابة عنا. ُيطلق عىل العالج اسم
وهو ساللة معدلة وراثياً من الهربس البسيط 
1، وهو الفريوس املسؤول عن معظم حاالت 
الهربس الفموي لدى البرش. ويهدف RP2 إىل 
وتعزيز  انتقايئ  بشكل  الرسطانية  الخاليا  قتل 
املناعي عىل استهداف الرسطان  الجهاز  قدرة 

وتحييده.
أول زراعة أمعاء ناجحة يف العامل :-

الصحية  السلطات  أفادت  أكتوبر،  يف 
تبلغ  طفلة  بخضوع  مدريد  مبنطقة  اإلسبانية 
أمعاء  زرع  عملية  ألول  شهرا   13 العمر  من 
ُتجرى يف العامل أُخذت من شخص توقف قلبه 

عن االنقباض. 
أّن  بيان  يف  الصحية  السلطات  وأعلنت 
مستشفى الباز نجح يف إجراء “أول عملية زرع 
أمعاء يف العامل بعدما تربّع بهذا العضو شخص 

توقف قلبه عن االنقباض”. 
إمّيا  الطفلة  أّن  السلطات  وأوضحت 
يف  حالياً  وموجودة  املستشفى  من  “خرجت 

منزلها مع والديها 
تتيح  التقنية  هذه  أّن  السلطات  وأوردت   
الشخص،  وفاة  شهادة  عىل  الحصول  “بعد 
الدم  ضخ  طريق  من  باألعضاء  االحتفاظ 

املمزوج باألكسجني فيها”.
ُتستخدم قبل  التقنية “مل  أّن هذه  وأكدت 
مناسبة  غري  أنها  باعتبار  لألمعاء  مطلقاً  اليوم 
امُلدرجة  املرىض  من   %  30 وفاة  رغم  لها، 

أسامؤهم عىل قامئة االنتظار”.
عالج جديد للهيموفيليا:-

والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت  نوفمرب  يف 
األمريكية عىل أول عالج من نوعه للهيموفيليا 
قدرة  تقوض  نادرة  وراثية  حالة  وهي   ،B
املريض عىل تخرث الدم بشكل صحيح. العالج، 
جيني  عالج  هو   ،Hemgenix اآلن  املسمى 
يعاين  الذي  الجني  من  وظيفية  نسخة  يقدم 
.B من خلل وظيفي لدى املصابني بالهيموفيليا

عالج ثاليث للنوبات القلبية :-
معروفة  حبوب  اجتازت  أغسطس  يف 

حتى  لها  اختبار  أكرب  املتعددة،  الحبة  باسم 
تحتوي  التي  املتعددة  الحبة  أن  وثبت  اآلن. 
الشائع  الستاتني  وعقار  األسربين،  عىل 
اإلنزيم  ومثبط  أتورفاستاتني،  باسم  املعروف 
املزيد  متنع  راميربيل،  لألنجيوتنسني  املحول 
الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  من 
من  أكرث  األخرى  الوعائية  القلبية  واألحداث 

الرعاية القياسية.
عالج مرض قاتل يف الرحم :-

متكن األطباء يف الواليات املتحدة وكندا من 
البدء يف عالج مرض ورايث قاتل يف الرحم ألول 
مرة. وتم تشخيص املريضة وهي فتاة صغرية 
نادرة  حالة  وهي  بومبي،  مبرض  أيال  تدعى 
متنع املرىض من تكسري الجليكوجني املخزن يف 
كاليفورنيا  جامعة  يف  الباحثون  وبدأ  الجسم. 
سان فرانسيسكو تجربة صغرية الختبار ما إذا 
كان تقديم هذا العالج حتى يف وقت مبكر، يف 

الرحم قد يوفر نتائج أفضل.
منها  عاىن  التي  املشاكل  أيال  وتجنبت 
إخوتها، مثل تضخم القلب عند الوالدة، وبعد 
يف  تطورها  مراحل  حققت  تقريباً،  عامني 

الوقت املحدد.
دم مصنوع يف املخترب:-

بدأ باحثون يف بريطانيا خالل شهر  نوفمرب 
املايض يف تجربة رسيرية هي األوىل من نوعها 
عىل مستوى العامل وتتمثل يف منح البرش دم 

صناعي.
وتلقى مريضان يف اململكة املتحدة جرعات 
الدم  من   - ملعقتني  تعادل   – جدا  صغرية 
من  األوىل  املرحلة  خالل  املخترب  يف  املزروع 
تجربة أوسع تهدف إىل معرفة كيفية أداء هذا 
اإلنسان،  جسم  داخل  مختربيا  املصنوع  الدم 

بحسب شبكة “يس إن يب يس”.
استبدال  ليس  الهدف  إن  الباحثون  ويقول 
التربع بالدم البرشي املنتظم، والذي سيستمر 
التي  االعتيادية  الدم  نقل  عمليات  خالل 

تعتمد عىل املتربعني.
تسمح  أن  ميكن  الجديدة  التجربة  لكن 
الدم  من  جدا  نادرة  أنواع  بتصنيع  للعلامء 
رضورية  ولكنها  عليها،  الحصول  يصعب 
عمليات  عىل  يعتمدون  الذين  لألشخاص 
الدم  فقر  مثل  املنتظمة يف حاالت  الدم  نقل 

املنجيل.
مليون عملية زراعة أعضاء ناجحة :-

الواليات  احتفلت   ،2022 لعام  سبتمرب  يف 
املتحدة بوصول عمليات زرع األعضاء البرشية 
ناجحة  البالد إىل مليون عملية  الصلبة داخل 

عرب التاريخ الحديث.
الذكاء االصطناعي :

التقنيات  أكرث  أحد  االصطناعي  الذكاء  يعد 
الرعاية  مشهد  غريت  والتي  إثارة  الجديدة 
رشكة  بحسب   ،2022 عام  يف  الصحية 
البحوث  يف  املتخصصة  “بروكلينيكال” 

والصناعات الطبية.
ويثبت الذكاء االصطناعي أنه مفيد للغاية 
عندما يتعلق األمر باالكتشاف املبكر لألمراض 

ولتأكيد التشخيص الدقيق بشكل أرسع. 

تصنيع دم يف املخترب

اكتشافات طبية 2022
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إرتريا تطلق مبادرة ضخمة لتشجيع وترويج إنتاج البطاطا احللوة

حممود عبداهلل أبوكفاح
املصدر وزارة الزراعة 

إدخال  تم  متى   ، فقادو   مويس  السيد 
البطاطا الحلوة ألول مرة يف إرتريا؟ 

تم إدخال البطاطا الحلوة إىل إرتريا عام 
نوًعا من  استرياد 19  1998   م حيث  تم 
املركز الدويل للبطاطس )CIP( وهو معهد 
يف  مقره  البطاطس  مجال  يف  رائد  أبحاث 

كينيا.
الوطني  املعهد  نفذ    البداية  ويف 
التجارب  من  العديد  الزراعية   للبحوث 
البطاطا  أصناف  تكيف  بإمكانية   املتعلقة 
تجارب  وبعد  بإرتريا  املناخية  الظروف  مع 
واعدة  أنواع  خمسة  اختيار  تم  طويلة   
واعتبارًا من عام 2010  تم تجريب األصناف 
؛ خاصة  املزارعني  املختارة  بواسطة  بعض 

حول منطقتي دباروا ودقمحرى .
لرتويج   بذلت   التي  الجهود  هي  ما 

محصول البطاطا  يف ذلك الوقت؟ 
، بذلنا قصارى جهدنا إلنتاج درنات  أوالً 
بطاطا حلوة كافية و يف الوقت نفسه ، قمنا 
بتنفيذ العديد من برامج التوعية من خالل 
وتنظيم  اإلعالم  ووسائل   ، اإلرشاد  خدمات 
والفنادق وغريها من  القرى  الفعاليات  يف 

األماكن  .
هو  كام  تعميمه  يتم  مل  املحصول  لكن 

مخطط. ما   السبب يف ذلك ؟  
كان جديًدا عىل معظم  املحصول  أن  مبا 
املجتمعات اإلرترية , كان من الصعب تبنيه 
بسهولة. باإلضافة إىل ذلك ، كان العديد من 
بسبب  بقوة  زراعته  يف  يشككون  املزارعني 
الخوف من الطلب املستدام عىل املحصول. 
النمو  فرتة  قبول  يتم  مل   ، ذلك  عىل  عالوة 
بعض  قبل  من  أشهر(   4-6( نسبًيا  الطويلة 

املزارعني.
إذن ما الذي تفعله وزارة الزراعة لتجنب 

هذه العقبات؟ 
الزراعة  وزارة  تقوم   ، الحايل  الوقت  يف 
تشمل  بحيث  الحلوة  للبطاطا  بالرتويج 
الصلة.  ذات  الحكومية  الجهات  جميع 
الوقت.  نفس  يف  املستفيدين  وكذلك 
قاعدتها ستكون  أن  ، مبا  إىل ذلك  باإلضافة 

يزداد  أن  املتوقع  فمن   ، والقرى  املدارس 
الوعي. واألهم من ذلك ، أن املبادرة الحالية 
ألنه  الخامسة  سن  دون  لألطفال  موجهة 
من الرضوري للغاية يف هذه املرحلة تجنب 
تبنيها  السهل  ، من  وبالتايل   ، التغذية  سوء 
من قبل األرس املستهدفة. ومتاشياً مع ذلك 
عىل  للحصول  جاهدة  الوزارة  ستسعى   ،

أصناف ذات دورة زراعية أقرص.
ماهي  مزايا البطاطا الحلوة؟ 

للبطاطا الحلوة فوائد غذائية هائلة. عىل 
الحلوة ذات  البطاطا  ، تحتوي  املثال  سبيل 
البيتا  من  عالية  نسبة  عىل  الربتقايل  اللون 
أعىل  مرات   7-8 و  أ(   )فيتامني  كاروتني 
باملقارنة مع الجزر. هذا النوع من املغذيات 
مهم جدا خاصة لألطفال دون سن الخامسة 
الفوليك  حمض  عىل  أيًضا  يحتوي  حيث  

وهو مهم جًدا لإلناث واألمهات الحوامل. 
عىل  البطاطا   تحتوي    ، عام  وبشكل 
نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات 
والربوتينات  والصوديوم.  ج  وفيتامني 

واأللياف والسكر والدهون.
الحلوة    البطاطا  ملحتوى  ميكن  وايضاً 
ميكن  كام  الدم  فقر  يعالج  أن  الحديد  من 
للبوتاسيوم املرتفع  الذي تحتويه أن ينظم 
عام    وبشكل  الدم.  وضغط  القلب  دقات 

جًدا  مهاًم  محصواًل  الحلوة  البطاطا  تعد 
وبالتايل   لألطفال   والبدين  العقيل  للنمو 
أطفالهن   إطعام  يف  بالبدء  األمهات  ُتنصح 

البطاطا من ستة أشهر فصاعًدا. 
كيف ميكن تحضري البطاطا لألكل ؟

عىل  بناءُا  طرق  بعدة  تحضريه  ميكن 
املثال  سبيل  عىل   . أكله  من  املارد  الهدف 
جاف  مسحوق  شكل  عىل  تحضريه  ميكن   ،
لألطفال. كام ميكن  إلضافته كمكمل غذايئ 
أو  حساء  شكل  يف  بسهولة  تناوله  أيًضا 
مهروس و حتى األشخاص الذين يعانون من 
مرض السكري ميكنهم تناوله ألن نوع السكر 

فيه ليس ضارًا مثل السكريات البسيطة.
الفالحية  العمليات  إىل  ننتقل  دعنا 
لزراعة البطاطا, كيف تم تقييم قدرة هذا 

املحصول عىل التكيف مع مناخ بلدنا؟  
البطاطا الحلوة قابلة للتكيف بشكل كبري 
مع مناخ إرتريا حيث  ميكنها  أن تنمو يف كل 
مكان تقريًبا بالبالد ونظرًا لسهولة التكاثر ، 

ال يحتاج املزارع إىل رشاء بذور البطاطس. ما 
يحتاجه هو مجرد درنة  لُتزرع. 

محصول  أنه  أيًضا  بالذكر  الجدير  ومن 
 400-500 حصاد  ميكنك  حيث   مفيد 
كنتال لكل هكتار. باإلضافة إىل ذلك ، فإن 
املحصول مقاوم لألمراض والجفاف. وميكن 
ميزة  املياه.  قليلة من  ينمو مع كميات  أن 
أخرى للبطاطا الحلوة هي أن أوراقها ميكن 
والحيوانات  البرش  من  كل  يستهلكها  أن 
البطاطا  أوراق  بأن  األبحاث  أظهرت  حيث 
الحلوة تزيد من إنتاج الحليب يف حيوانات 
األلبان و لذلك   ميكن استهالك كل جزء من 

أجزاء املحصول  بدونوجود فاقد مهدر.
محصول  زراعة    دورة  نناقش  دعنا 

البطاطا؟
مدار  عىل  الحلوة  البطاطا  زراعة  ميكن 
العام تقريًبا يف املرتفعات واألرايض املنخفضة 
زرع  أيًضا  ميكن  الوسطىكام   واألرايض 
املرتفعات  تزرع يف   التي   البطاطا  أصناف 
مواسم  أفضل  لتحديد  املنخفضة.  باألرايض 
والشتاء  الصيف  التجارب يف  أجريت  للنمو 
لإلنتاج  موسم  أفضل  أن  وجد  و  والخريف 
يوليو.   / يونيو  حتى  فرباير  من  هو  األمثل 
وخالل هذه املواسم   يصل اإلنتاج إىل 500 
كنتال  للهكتار.  ويف املواسم األخرى ، يكون 

فإنه   ، ذلك  عىل  عالوة  نسبًيا.  أقل  اإلنتاج 
يعطي إنتاًجا أفضل عند زراعته يف األرايض 
املنخفضة حيث تم تأكيد ذلك يف التجارب 

التي أجريت بكل من  قلوج وشمبقو.    
نهاية  يف  تقولها  ان  تود  اخرية  كلمة 

الحوار؟
أود أن أحث املزارعني واملدارس وجميع 
من  املزيد  بذل  عىل  املعنيني  الرشكاء 
أراد  إذا  ,و  الحلوة  البطاطا  إلنتاج  الجهد 
الحلوة  البطاطا  عن  معلومات  شخص  أي 
املناطق  يف  الزراعة  بخرباء  االتصال  ميكنه   ،
الذي  الكتيب  طلب  ميكنه   أو  ؛  املجاورة 
بالفعل والذي يحتوي  إعداده وتوزيعه  تم 
الحلوة  البطاطا  إدارة  حول  معلومات  عىل 
وأيًضا  الصحية  والفوائد  الغذائية  والقيمة 

أهميتها كعلف للحيوانات.
دامر  أسمرت  السيدة  اىل  اآلن  ننتقل 

الناشطة يف الرتويج للبطاطا الحلوة ...
يف البدء أرجو ان تعريف القراء بنفسك؟

وأم  متزوجة  دامر,  أسمرت  اسمي 
الطعام  بإعداد  مهتمة   , أطفال  لخمسة 
والطهي    وقد نرشت بالفعل كتاًبا بالتقرنية  
بعنوان “مسطري ظحلينا “  أي   “رس طبقنا 
إعداد  الكتاب عىل  يركز  التقليدي” حيث  
التي  املحاصيل  من  أسايس  بشكل  الطعام 
ميكن الوصول إليها بسهولة وبأسعار معقولة 
مثل املحاصيل الحقلية  واملحاصيل الزيتية 
اإلرترية   املرأة  حالًيا عضوة يف جمعية  وأنا 
لألعامل الزراعية )EWAA( ؛ وانشط حاليا 

يف  الرتويج  للبطاطا الحلوة.
ما الذي دفعك لتحضري منتجات غذائية 

من البطاطا الحلوة؟ 
لدي اتصال جيد بالعديد من خرباء وزارة 
عندما  الوزارة  عىل  تعرفت  لقد  و  الزراعة 
كنت أقوم بإعداد كتايب. كثريا ما أذهب إىل 
هذا   ويف  معلومات.  عىل  للحصول  هناك 
من  الحلوة  البطاطا  عن  سمعت  السياق  
وبعد  الوزارة.  يف  العامة  العالقات  مكتب 
البطاطا  عن  أكرث  البحث  يف  بدأت   ، ذلك 

الحلوة وأعجبت بأهميتها كطعام لألطفال
مقاطع  من  املزيد  وحّملت  تابعت  وقد 
كتيًبا  تلقيت  كام  تجهيزاتها   حول  الفيديو 
بإعداد  قمت   ، ذلك  وبعد  الوزارة    من 
بعض األطعمة وشاركتها مع عائلتي وجرياين 
يتعلق  فيام  منهم  تعليقات  عىل  للحصول 

مبذاقها ومظهرها..
ما نوع الوصفات التي قمتي بتحضريها 

حتى اآلن بالبطاطا الحلوة؟ 
بسكويت  شكل  عىل  أعددتها  لقد 
ووجبات خفيفة مع بذور السمسم ورقائق 
وعصري ومرىب وخبز “همباشا” وقدمتها يف 
البازار الشهري إلتحاد الكوميسا  واالحتفال 
الزراعة و عندما  الجديد لدى وزارة  بالعام 
الوزارة  ، أرسلت  البازار  عرضت منتجايت يف 
خبريًا إلعطايئ املزيد من املعلومات ؛ وبناًء 
عىل ذلك ، تم تشجيعي  لتطوير   ما بدأته  
الحلوة   البطاطا  تحضري  من  متكنت  واآلن  

 ، وخرضوات     ، حساء  شكل  يف  بالبيت 
عصيدة  الخ,  عندما وزعت العصري واملرىب 
ورقائق  والكعك  والبسكويت  والدقيق 
مالحظات  كانت   ، السوق  يف  البطاطس 

املستهلكني محفزة للغاية. 
يف   بدات   ، الواردة  للتعليقات  ووفًقا 
وبذور  للرقائق  األحمر  الورق  أستخدام 
والثوم  والبقدونس  للكعك  السمسم 
ونكهات  ؛  الخضار  لحساء  األخرض  والفلفل 
للعصري  الليمون  مثل  الحمضية  الفواكه 
واملربيات لتخفيف حالوتهو. عندما جربت 
هذه النكهات ، مل يالحظ الناس اليها   أثناء  

تناولهم  للبطاطا الحلوة.
املتعلقة  الرئيسية  ما هي    مالحظاتك 

بالقيمةالغذائية للبطاطا ؟ 
 كانت التعليقات مشجعة للغاية. األطفال 
واألمهات واملرضعات أحبوا البطاطا الحلوة 
املسحوقة وكذلك العصري ولقد وجدت أيًضا 
الكعكة  أن  كام  بها  مغرمون    األطفال  أن 
كانا  )حمباشا(  التقليدي  والخبز  الحلوة 
محبوبني لدى الكثري من الناس حيث  كان 
الناس يرتددون لرشاء املزيد عندما عرضت 

منتجات البطاطا الحلوة يف   البازار.
ماهي  خططك املستقبلية  ؟

الزراعة  وزارة  مع  كثب  عن  سأعمل 
غذاءاً  تصبح  الحلوة حتى  للبطاطا  للرتويج 
أساسياً يف العائالت التي لديها أطفال دون 
سن الخامسة و لقد بدأت بالفعل يف تحضري 
مكمل غذايئ لألطفال عن طريق خلطه مع 
السمك املجفف. خطتي التالية هي اختبار 
صالحيته  ومدة  للمكمل   الغذائية  القيمة 
والنبات   الحيوان  لصحة  الوطني  املخترب  يف 
أيًضا  أجريت  لقد  الزراعة.  لوزارة  التابع 
اتصاالت مع وزارة املوارد البحرية للحصول 
األسامك  من  مستدامة  إمدادات  عىل 
قريًبا  يحدث  هذا  أرى  أن  آمل  و  املجففة 
جًدا. عالوة عىل ذلك ، سأحاول إعداد قامئة 

شاملة لألشخاص من جميع األعامر. 
كلمة أخرية تودين  قولها ؟ 

التي  الزراعة  وزارة  مببادرة  أشيد   ، أوالً 
للبطاطا  للرتويج  املناسب  الوقت  جاءت يف 
الحلوة  وثانياً  أحث كل فرد  للقيام بدوره  
ورشكائها  الزراعة  وزارة  خطط  تحقيق  يف 
لتزويد أطفالنا بالطعام اآلمن واملغذي وفوق 
هذا وذاك  أود أن أشكر وزارة الزراعة عىل 
دعمها املستمر منا أذكر  الوزارة واملزارعني 
عىل  الحلوة  البطاطا  توريد  تأمني  برضورة 
يتم  ما  تفعيل  إىل   باإلضافة  العام  مدار 

القيام به من  أعامل  ترويجية.

السيدة/ أمسرت  دامر

السيد/ موسيي فقادو

بطاطا حلوة أطلقت وزارة الزراعة   مبادرة كبرية لتشجيع زراعة البطاطا الحلوة والرتويج لها  يف جميع أنحاء البالد بالتعاون مع وزاريت الصحة 
والتعليم وكذلك اإلدارات املحلية.  ووفًقا لهذه املبادرة ، فقد بدأت وزارة الزراعة بتنظيم  برامج توعية متكاملة حول هذا املحصول بحيث 
تبدأ جميع القرى واملدارس   بزراعة البطاطا الحلوة يف مقراتها خالل عام 2023 م ولهذا السبب   تم إدراج هذا الربنامج كواحد من املجاالت 

ذات األولوية القصوى لوزارة الزراعة. 
للتعرف عىل هذه الجهود عن قرب كان قد  أجرى قسم العالقات العامة بوزارة الزراعة حوراً  مع السيد مويس فقادو ، رئيس وحدة 
التكنولوجيا الحيوية يف املعهد الوطني  للبحوث الزراعية )NARI( ، والسيدة أسمريت دامر  العاملة يف ترويج زراعة  البطاطا الحلوة,فإىل 

مضابط الحوار :
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القوات البحرية – عهد التحديث والعمل امليداني
كبرية  خسائر  الرسيعة   القوارب  ألحقت  لقد 
كانت     .  ) أيس  أيم  أيتش   ( الحربية  بالسفينة 
املعارك يف ذلك الوقت تدور لياًل عن طرف النهار 
للراحة  الوقت  من  متسع  فيه  يكن  مل  الذي  للحد 
وإلتقاط األنفاس ، أما يف اللحظة التي حدث خاللها 
إستشهاد املناضل  /ودي باليال  توقفت   القوارب  
ثم  النار  ومن   الوقت عن عملية  إطالق  لبعض 
عادت إىل مركز العمليات الكائن مبرىس إبراهيم  ، 

لقد كانت عملية صيانة  
والوقود  بالذخرية   والتزود  واألسلحة  املراكب 
واملؤن ال تتم إال يف مرىس إبراهيم ، تجدر اإلشارة 
إىل أن اليوم التاىل لبدء عملية فنقل قد شهد معركة  
أكرث إلتحاما  ورضاوة عن تلك التي دارت يف اليوم 

اليوم األول .
 ويذكر أنه يف الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 
ذلك اليوم كان القارب الرسيع الذي يقوده   برهاين 
قريب  موقع  يف  فني  لعطل  تعرض  قد  تيستا(   (
القارب  العدو، وقد كان عىل ظهر ذلك  من سفن 
مدفع عيار 120 مليمرت . يف تلك األثناء كانت إحدى 
فرقاطات العدو تحاول دهس القارب املشارإليه  ، 
بأنه  تنبي  إشارة  برهاين  القبطان  أعطى  عندها 
يواجه  خطر وشيك  الحدوث ،  وعىل إثر إلتقاط 
العنرص  إليها  ينتمي  التي  الوحدة  اإلشارة من قبل 
الهواء   يف  نارية  أعرية  إطالق  منه  طلبت  املذكور  
ثم   ، ومن  بدقة   تحديد موقعه  تتمكن من  حتى 
إنقاذ   مهمة   يتوىل  فريق خاص  إرسال  يف   ترشع 
كل من برهاين تيستا وبقية طاقم املركب  يف أرسع  
وقت ممكن ، وعندما أقدمت   مجموعة   برهاىن 
اإلنقاذ  فريق  توجه  الهواء   يف  النار  إطالق   عىل 
وقد    ، الناري  العيار  إطالق   مصدر  إىل  مبارشة  
املناضل/  أعاله  املذكور  الفريق  رأس   عىل  كان 
تيدروس . وبينام كانت خلية الطوارئ  تقوم مبهمة  
التابعة  الفرقاطة  سحب  املركب املعطوب  كانت 
لسالح بحرية العدو املتواجدة يف تلك املياه  تهم 
مبهاجمتها من الخلف ، ويف اللحظة التي أصبحت  
مهاجمة   من  أدىن    أو  قوسني  قاب  السفينة  فيها 
طاقم الطوارئ   قامت مجموعة تيدروس بإطالق 
تلك   باتجاه  رشاش  مدفع  بواسطة   مثكف   نار 
العنيف   القصف  ذلك  ضغط  وتحت   ، الفرقاطة 
عن  واإلبتعاد  وجهتها   لتغيري   السفينة  إضطرت 
سانحة  الفرصة  أصبحت  عندها   . الخطر  موقع 
به   واإلنطالق  املركب   لسحب  اإلنقاذ   لفريق 
برسعة قياسية إىل أن وصلت املجموعة إىل  موقع 
آمن  ،  ومن بعد توىل  أفرادها مهمة إجراء أعامل 
مل  الذي  املاء  وتفريغ  بشطف  بدأت  التي  الصيانة 
يرتك حيزاً من تجويف محرك القارب  إال وشغله ، 
تىل ذلك بعض املسوح الشكلية  الطفيفة عىل بقية 
تشغيل  عملية  ذلك متت  بعد    . القارب  مكونات 
محرك املركب  دون تكبد أية متاعب أومشاق تذكر 
وجهته  الذي  والكاسح  الشامل  للهجوم   ونتيجة   .
قوارب القوات البحرية  عىل مواقع العدو يف مضيق 
إمبريمي إضطرت  سفن العدو إىل  اإلنسحاب من 
هذا  الخليج  وإخالئه  بشكل نهايئ يف التاسع من 
إنسحبت  التي   السفن  تلك  ضمن  ومن   . فرباير 
عىل نحو شبيه بالهروب العشوايئ  السفينة ) أيتش 
العمليات  كافة  غرفة  مقر  كانت  التي   ) أيس  أيم 
العسكرية لسالح  بحرية العدو والتي كان   ُيعول 
عليها كثرياً. ويف تلك األيام تواترت األخبار   بأن تلك 
السفينة قد إتجهت  إىل أرخبيل جزر دهلك  حيث  
العمليات  يف  املشاركة  عن  ذلك  بعد  أحجمت  
العسكرية  ، إن مسألة تحييد الفرقاطة  أيتش أيم 
البحرية    القوات  لقوارب  مؤزراً  نرصاً  تعترب  أيس 
وداللة  ذات مغذى كبري تعكس مدى قدرة وفعالة 
الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا يف التصدي لإلسطول 

البحري اإلثيويب   . 
من ناحية أخرى لعبت  وحدات الكوماندو التي 
تسجيل  يف  صالح  /عبي  املناضل  رأسها  عىل  كان 
إنتصارات تلو األخرى  يف جنوب رشق مصوع . ويف 
الوقت الذي تجمعت فيه القوات الربية  التي كانت 
تتجه إىل مصوع من ناحية الجناح الرشقي للجبهة 
وحدات  كانت   ، عيل  دوقا  منطقة  يف  الشاملية   
يف  املرابطة  البحرية   للقوات  التابعة  الكوماندو  
الجبهة الجنوبية تتقدم باتجاه الشامل عرب املضايق 
 . إنجال  وجزيرة  دههلك  أرخبيل جزر  بني  الواقعة 
ونتيجة  لتلك التطورات  . يف األثناء كانت عملية 

البحرية  القوات  بني  املعلومات  وتبادل  التنسيق 
تجربة  وهي   ، إستثنايئ  نحو  عىل  تتم  والجوية 
فريدة وجديدة من نوعها يخوضها جيش  تحرير  
الكفاح  فرتة  طيلة  النضالية   مسريته   يف  إرتري 
املسلح . ومن ناحية أخرى كانت قوات املشاة التي 
كانت قد بسطت نفوذها  يف سهول منطقة شامل 
البحر األحمر تزحف هي االخرى ناحية مصوع عرب 
أودية  زينب ، أزهرا  ، كنتيباي ، حيث قطعت هذه 
القوات مسافة 30 كيلو مرت خالل مسرية  24 ساعة.
ويف الوقت الذي كانت  فيه القوات البحرية يف 
منطقة دوقاعيل أتم اإلستعداد والجاهزية  إلقتحام 
القوات  كوماندو  وحدات  كانت  مصوع  مدينة 
قامت  قد  الجنوبية  الجبهة  يف  املرابطة   البحرية  
وجزيرة  دهلك  جزر  بني  الواقعة  املضايق  بإغالق 
إنجال . ونتيجة لذلك كانت حركة السفن واملراكب 
من وإىل كل من مصوع وعصب قد توقفت متاماً 
وتبادل  التنسيق  عملية  كانت  ذلك   ، ويف غضون 
املعلومات بني القوات البحرية والربية تتم عىل نحو 
نوعها  من  وجديدة   فريدة  تجربة  وهي  إستثنايئ 
تضاف إىل سجل العمليات العسكرية  التي خاضها 
جيش التحرير اإلرتري  يف املجالني الربي والبحري 
طيلة مسرية الكاح املسلح . تحركت  القوات الربية 
إتجاه  الشاملية  الجبهة  يف  تتمركز  كانت  التي 
الجنوب عرب الرشيط الساحيل الغريب للبحر األحمر 
حديثة  البحرية  القوات  وحدات  مع  بالتنسيق 
عمليات  خاضت  أن  سبق  التي  والتكوين  العهد 
النطاق  واسعة  مفتوحة  ومواجهات  نوعية  فدائية 
وترية  كانت  وقد  العدو.  بحرية   مع  لوجه  وجهاً 
إقرتبت  كلام  باضطراد  تزداد  القوات  هذه  تقدم 
من مدينة مصوع إىل أن دانت لها يف نهاية املطاف 
كافة   عىل  األمور  مقاليد  عىل    التامة  السيطرة 

من  العارش  صبيحة  يف  وضواحيها   املدينة  أرجاء 
شهر فرباير . 

أعداد  تدفق  اليوم  ذلك  نهار  شهد  وقد  هذا 
مدينة  إىل  الهاربة  العدو  جيش  فلول  من  غفرية 
طول  عىل  املمتدة  الشاملية   الجبهة  من  مصوع 
 ، نفسها  للجبهة  الرشقي  والجناح  سمهر  سهول 
وقد كانت مداخل  ومراكز تجمع  وخط سري تلك 

القوات عىل النحو التايل: 
املدينة  إىل  العدو  جيش  فلول  بعض  إندفعت 
عرب محور فورتو ومنطقة عداقا بينام سلكت فلول 
أخرى خط أجب – حرقيو ، حيث إحتشدت بعض 
اآلخر  والبعض  العريق  طوالوت  حي  يف  الجموع 
تقدم باتجاه مركز املدينة . أما بقية الجحافل  التي 
ولت  األدبار هرباً تحت رضبات  الجبهتني البحرية 
والربية   فقد سلكت  محور قرقسم وبعض أجزاء 
قرار  منطقتي  بكل من  منطقة عداقا حيث الذت 

ومقر القاعدة البحرية . 
كانت  التي  الكوماندو  بوحدات  يتصل  أما فيام 
جنوب  مضايق  إغالق  يف  تتمثل  األساسية  مهامها 
رشق مصوع الواقعة بني أرخبيل جزر دهلك وجزيرة 
إنجال  فقد قامت يف الحادي عرش من شهر فرباير  
بإحتجاز سفينتني حربيتني قادمتني من عصب كانتا 
تتوليان حراسة  سفينة شحنة ضخة ، حيث كانت 
كان  وقد   . مصوع  إىل  طريقها  يف  السفينة   تلك 
ذلك  هو الهجوم األول الذي شنته تلك الوحدات 
الفدائية  ضد القطع الحربية التابعة لسالح بحرية 
. ويف لحظة  املمر  إغالقها  ذلك  تاريخ  العدو منذ 
إطالق  وحدات كوماندو القوات البحرية النار عىل 
السفينتني الحربيتني غريتا وجهتهام وإنطالقتا نحو 
الجنوب تفاديا لوقوعهام يف قبضة  وحدات القوات 
الرسيعة  املراكب  بعض  تعقبت  حينها   . البحرية 
املراكب   بقية  قامت  بينام  الحربيتني  السفنيتني 
بقصف سفينة الشحن مام أدى إىل إشتعال النريان 
تلتهم  النريان  فيه  بدأت  الذي  الوقت  ويف    . فيها 

عىل  من  يقفزون   البحارة  بدأ  الشحنة   مكونات 
ظهر السفينة يف املاء  إبتغاًءا للنجاة بأرواحهم .  يف 
األثناء تولت قوارب القوات البحرية مهمة إنتشال 
هؤالء  البحارة الغرقى  يف أكرب عملية إنقاذ تقوم 
السفينة  طاقم  ضمن  كان  عملها.  فرتة  طيلة  بها 
الذي تم إنقاذه من قبل الوحدات الفدائية التابعة 
ضابط  فرد   21 عددهم  والبالغ  البحرية  للقوات 
برتبة  كابنت ورئيس الطاقم الفني الذي كان يحمل 
أدركت  لقد  بحري.  مهندس  بدرجة  علمي  مؤهل 
تجربة  خالل  من  إرتريا  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
التي يعتمد  املواقع اإلسرتاتيجية  بأن  عام 1977 م 
عليها العدو يف التصدي للثورة اإلرترية هي كل من  
الوحدات  ولذلك عمدت   . البحرية  والقاعدة  قرار 
الربية أن ال ترتك للعدو سانحة  حتى يقوم بإلتقاط 
أنفاسه ومن ثم  يستعد لخوض غامر معركة أخرى  
ضد الجيش الشعبي يف الجبهتني الربية والبحرية . 
وقد تبدى ذلك يف تقفي الجيش الشعبي  أثر قوات 
العدو املندحرة بعد أن قامت بإكتساح تحصيناتها 
األرواح  يف  فادحة  خسائرة  وتكبيدها  ودفاعاتها   
منهكة  وهي  مصوع  إىل  وصلت  أن  إىل  والعتاد  
الشعبي خالل  الجيش  وقد متكن   ، ومعنويا  ماديا 
هذا الهجوم  من اإلستيالء عىل أكرث من 40 دبابة 
يف منطقة قرار وحدها ، األمر الذي أصبحت معه 
بوضوح  تشري  األرض  عىل  واملعطيات  الدالئل  كل 
ملصلحة  ستؤول  املعركة  نتائج  أن   فيه  لبس  ال 
إقتحام  لصعوبة  نتيجة  أنه  إال   . الشعبي  الجيش 
جيش  وحدات  بعض  وإخضاع  مواقع  من  ماتبقى 
الوضع  لتعقد  نتيجة   وذلك   ، فيها  القابعة  العدو 
الجغرايف  والضارييس واإلنشايئ للمدينة   من حيث 
يركن  مل  ولذلك   ، العسكرية  اإلسرتتيجية  منظور 
الجيش الشعبي  للرتاخي ومل يغرتبتلك اإلنتصارات 
التي  املسبوقة  غري  التاريخية  
والحال  قرار.  حققها يف ضاحية   
الجيش  أمام  وحدات  كانت  تلك 
يف  تتمثل  جسام  مهام  الشعبي 
حرب الشوارع واألزقة داخل املدن 
التي مل يعتادوا عليها من قبل ، إال 
العمليات  بعض  إستثنينا  ما  إذا 
تتسم  التي   الخاطفة  الفدائية 
الزمني  اإلطار  محدودية  بطابع 

واملكاين  ومنظومة األهداف. 
إبتداءاً من يوم السبت العارش من شهر  فرباير 
للمراكب  عادية   غري  حركة  امليناء  أطراف  سادت 
والسفن  التي كانت بصدد نقل كبار قادة  الجيش 
واإلدارية  والسياسية  الكوادر  وكذا  وأرسهم 
التي كانت متثل اركان نظام  والتنظيمية املتنفذة  
الدرق يف مدينة مصوع إىل خارج البالد فيام يشبه 
حملة  خضم  .ويف  النطاق  واسعة  هروب  عملية 
الهروب العشوايئ الهادفة إىل إنغاذ ما ميكن إنقاذه 
أن  أحكمت  التي سبق  الكوماندو  كانت وحدات 
السيطرة عىل  مضيق جنوب رشق مصوع  تطلق 
لحظة  األخرى  تلوا  واحدة  السفن  تلك  عىل  النار 
فرتة  وخالل   ، املضيق  ذلك  عرب  مرورها  محاولة 
التابعة  الفدائية  الوحدات   إستطاعت  وجيزة 
تجارية  سفن  ثالث  تدمري  من  البحرية  للقوات 
وواحد حربية كان قد ُكتب عىل واجهتها الرقم 33 
بالقامئني   والرعب  الخوف  إستبد  األثناء  تلك  يف   .
عىل أمر هذه السفن من قباطنة وقادة عسكريني 
تلك  تصادم  نتج عنه  فنية مام  وسياسيني وطواقم 

السفن ببعضها البعض   يف ذلك املضيق .
نجمة مصوع   ضمن  املسامة  السفينة  كانت   
التي حاولت الهروب  باتجاه عصب . ويف  السفن 
هذا الشأن تعتربإحدى الفتيات التي كانت  ضمن 
شاهد  الفرتة   تلك  يف  السفن  هذه  احدى  ركاب  
والضغوط  اإلثيوبية   السفن  معاناة  يجسد  عيان 
 . البحرية  القوات  قبل  من  عليها  مورست  التي 
توجد اإلفادات التي أدلت بها تلك الفتاة يف الكتاب 
 ،  3 فنقل صفحة  عملية  عنوان  تحت  الذي صدر 
تناول  الكتاب قد   وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هذا 
املسلح. الكفاح  مسرية  تجربة  والتحليل  بالرسد 
هذا وقد كتب شمندي عقباميكائيل مقال يتحدث 
عن ذكريات  تلك الفتاة وزمالئها  بعنوان “ فنقل 
من  جزءاً  نتناول  السياق  هذا  ويف   “ بزن  بعيون 
هذا املقال.  : “ وجدت يف البوابة الرئيسية للميناء  
إحدى الفتيات التي كان بحوزتها كميات كبرية من 

أوجه  أن  أهم   كنت  وبينام   ، واألمتعة  الحقائب 
إليها سؤاالً توقفت بجانبنا عىل نحو مفاجئ  مركبة  
عسكرية صغرية الحجم ، ماهي إال  لحظات حتى 
ركبت  تلك الفتاة املركبة  بعد أن شحنت أمتعتها 
وحقائبها يف كابينة تلك املركبة ، وهنا إتضح يل أنها 
كانت يف إتنظار تلك السيارة . ومن محاسن الصدف 
طلب مني  صاحب هذه السيارة أن أسافر معهم 
إىل  وإندفعت مرسعاً  دعوته   لبيت  الحال  يف  و   ،
التي إتجهت بنا مبارشة  إىل داخل  داخل السيارة 
امليناء  غادرُت  معدودات  دقائق  بحر  ويف   ، امليناء 
عىل  منت ذلك املركب الذي يرافق  السفن الكبرية  
إىل مربط امليناء ، أما فيام يتعلق بتلك الفتاة  فقد 
تخلفت   ألنها  تأخرت يف  إنزال حقائبها من عىل 
تلك السيارة ،أشار كابنت القارب الصغري الذي كان 
الرصيف  من  واألمتعة  الركاب  نقل  مبهمة  يقوم 
إىل  البحر  عرض  يف  ترسو  كانت  التي  السفينة  إىل 
بعد  إستعدوا  قد  يكونوا  مل  الذين   الركاب  بعض 
حتى    ينتظروا  أن  األسباب  من  سبب  ألي  للسفر 
يقوم بإيصال الفوج  األول ومن ثم يعود  إليهم . 
وهكذا ترك  الكابنت بقية املسافرين عىل الرصيف 
التي  السفينة  تلك  نحو   عجل   عىل  بنا  وإنطلق 
كانت يف إنتظارنا .  وقد تزامن تحركنا  من امليناء 
املكثف   املدفعي  القصف  مع  البحر  عرض  باتجاه 
الحيوية  املراكز  إىل  الشعبي  الجيش  وجهه  الذي 
 . مصوع  مدينة  داخل  للعدو  واإلسرتاتيجية  
وبالفعل متكن القارب املشار إليه من إيصال ركاب 
الفوج األول  إىل تلك السفينة  املسامة  )حاليب( 
ومن بعد عاد أدراجه إىل امليناء لنقل الفوج الثاين 
الذي تقرر ان يستغل سفينة أخرى .   كان جميع 
من  األوىل   الرحلة  عن  تخلفوا  الذين  املسافرين 
كوادر الحزب الحاكم املعروف إختصاراً ب ) )إسابا 
ركاب  املعلومات من  ، وقد  حصلت عىل هذه   )
السفينة حاليب الذين كنُت واحدا منهم . إال أنه 
ولسوء  طالع هؤالء فقد أصابت إحدى الغقذائف 
القارب الذي كانوا عىل متنه لحظة رشوعه  مبغادرة 
التي رافقتني إىل داخل  الفتاة  . وقد كانت  امليناء 
امليناء ضمن هؤالء . يف تلك األثناء كان عرض البحر 
مليئ بأعداد كبرية من مختلف أنواع السفن . نذكر 
منها عىل سبيل املثال : نجمة مصوع ،  مسكرم ، 
أباي ونز، عنسبا وبيزوبينا .  كانت السفينة نجمة 
مصوع مليئة بالركاب  العاديني من عامة الشعب 
نقفة  نجمة  إىل  حاليب  السفينة   ركاب  إنتقل    ،
الكثري   الرحلة  تلك  أن فقدنا  خالل   ، وقد حدث 
من الحقائب واألمتعة بسبب تحولنا من سفينة إىل 

أخرى .
السفينة   قائد  قرافيلد   أنتونيو  القبطان  كان 
فيزوبينا  وهو من مواليد منطقة  قرار قادماً  لتوه 
من عصب يف رحلة شحن عادية إىل مصوع   ، و 
كان عىل منت  السفينة فيزوبينا حمولة من الحبوب 
واملواد التموينية األخرى . وعندما أصبحت   تلك 
السفينة  عىل مشارف ميناء مصوع الحظ قبطان 
وضواحيها  امليناء  داخل  االوضاع  أن  السفينة 
أن   إال   . قبل   الذي عهده من  النحو  تكن عىل  مل 
الكابنت أنتونيو كان مرصاً عىل  التقدم نحو امليناء 
أسداها  التي  النصائح  رغم  أفراد أرسته  إنقاذ  بنية 
له  قباطنة  السفن األخرى  . وهكذا ألقى الكابنت 
عيننا  بأم  شاهدنا  و   . التهلكة  إىل  بنفسه  أنتونيو 
مرشوعا   هدفاً  أصبحت  وقد  فيزوبينا  السفينة 
 ، البحرية  للقوات  التابعة  الرسيعة  القوارب  م  أما 
يف  إستقرت  بقذيفة  مبارش  بشكل  أصيبت  حيث 
سوداء   سحابة  علتها  ثوان  غضون  ويف    ، جوفها 
ألسنة  تصاعد  ذلك  تيل   ، والدخان  األبخرة  من 
كل  وجيزة  زمنية  فرتة  يف  إلتهمت   التي  النريان 

السفن   قباطنة  شاهد  عندما   . السفينة  محتويات 
بأن  انتونيوا  الكابنت  عىل  ألحوا  أن  سبق  الذين  
اليقدم عىل   خوض غامر مثل هذه املجازفة الغري 
محسوبة العواقب  قالوا بلهجة تنم عن السخرية 
دون  االخطار  يركب  من  عاقبة  إنها   “  : والتهكم  
حكمة وتدبر ، لقد كنا له من الناصحني. “ مل يكن 
عن  أمنلة   قيد  بنا  تبتعد  أن  السفن  تلك  مبقدور 
مصادر الخطر التي كانت  عىل مقربة من املوقع 
الذي كنا فيه ،  ذلك أن هذه السفن كانت تعمل 
الذي  األمر   ، الحربية  السفن  إدارة وإرشاف  تحت 
أدى إىل ضياع الوقت وإهدار فرص الهروب بسبب 
تحركات هذه املراكب هنا وهناك دون جدوى  يف 
الواقعة  املياه  تتجاوز  ال  محدودة  مساحة  إطار  
عىل مشارف امليناء. كانت املخاوف تساور من حني 
آلخر  ركاب تلك السفن بأن ال يكون مصريهم مصري 
سفينة  الكابنت أنتونيو يف عرض ذلك البحر الهائج 
املائج . وعىل الرغم من أن الركاب كانوا يرصخون 
يف وجه  الكابنت /ظقاي  ربان السفينة نجمة مصوع 
ويتوسلون إليه  بأن يتحرك بهم باتجاه جزردهلك  
الذي كان يحارصهم   الخطر املحدق  يتفادوا  حتى 
من كل جانب ، إال أنه كانت هناك معضلة أخرى  
ويف   . نفسه  ظقاي  الكابنت  سوى   كنهها  يعرف  ال 
أن  املسافرين  من  ظقاي  الكابنت  طلب  لحظة 
يترضعوا  إىل السامء  تنبهوا إىل أن هناك مثة حقائق 
برج  الكابنت ظقاي  إعتىل  األثناء  . يف  يدركونها   ال 
اً  السفينة رافعا راية بيضاء  ومن ثم  وجه  نداء 
إستغاثة  مبكرب الصوت  يطلب فيه السامح آلالف 
املواطنني املساملني العالقني يف عرض البحر مبواصلة  
أن  إىل   ، مشرياً  إختاروها  التي  الوجهة  إىل  السفر 
الربيئة   األنفس  الكبري  من  العدد  إنقاذ حياة هذا 
أمر يف غاية األهمية . وتقول الرواية : وعندما رأينا 
من عىل البعد قوارب املقاتلني  الرسيعة والصغرية 
الحجم تتحرك يف عرض البحر هنا وهناك إتضح لنا 

مبا ال يدع مجاالً للشك بأننا محتجزين من قبلها .
يف  صالح  /عبي  املناضل  أشار  الصدد  هذا  ويف 
اللقاء الذي أجرته معه مجلة ) تعتق ( الصادرة يف 
العام 2004 م  بأن الكابنت أنتونيو الذي ورد إسمه   
يف موقع آخر من منت هذا املقال مل ميتثل لالئحة  
التابعة  الكوماندو  وحدات  عن   الصادرة  األوامر 
للقوات البحربة التي كانت تتمركز يف جزيرة إنجال 
، وذلك بتسلله إىل الشامل  يف محاولة منه للدخول 
إىل ميناء مصوع . ومن ناحية أخرى يؤكد املناضل/ 
عبي صالح بأن السفيينة فيزيوبينا قد تم تدمريها 
التي  الفدائية  الوحدات  مدفعية  قذائف  بواسطة 
املشار  الكابنت  يصل  أن  قبل  إمرته   تحت  كانت 
القتىل   قامئة  شملت  وقد  هذا   ، وجهته  إىل  إليه 
محدود  وعدد  بحار     25 القصف  هذا  جراء  
الشعبي  الجيش  ذلك فرض  بعد   . العسكريني  من 
حصارا مطبقا عرب الجبهتني البحرية والربية   عىل 
القوات البحرية التابعة لنظام الدرق التي كانت قد 
،حيت  لها  كآخر مالذ  البحرية  بالقاعدة  إعتصمت 
كيانها  أخذ  و  فشيئا  شيئا  تنطوي  صفحاتها  بدأت 
يتداعى بل ويتصدع تدريجياً  حتى أصبح وجودها 
يف املياه اإلرترية  بعد حني شيئاً من التاريخ . ويف 
قادة  كبار  من  مقدر  عدد  أرس  تم  السياق  هذا 
الجيش الذي كانو يسيطرون عىل مساحات واسعة 
من إقليم سمهر أمثال  اللواء طالهون كفيل قائد 
حسني  اللواء/  املدرعات  سالح  وآمر    606 الفيلق 
حجي عبدو وآخرين ، عالوة عىل أرس عدد كبري من 
البالغ قوامها  الربية والبحرية  العسكرية  الوحدات 
1000 جندي كام  وقعت القاعدة البحرية بشكل 
 10 بتاريخ  الشعبي  الجيش  سيطرة  تحت   كامل 

فرباير  1990 م.

إعداد  مشندي  قبا ميكائيل 
ترمجة/ حممد عمر ناير

اجلزء اخلامس عشر

صفحات من التاريخ
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أعلن نادي باريس سان جرمان، متصدر 

أن  الخميس  القدم،  لكرة  الفرنيس  الدوري 

عن  سيغيب  مبايب  كيليان  الدويل  مهاجمه 

مباراة  يلعب  ولن  أسابيع  ثالثة  املالعب 

أبطال  دوري  مسابقة  نهايئ  مثن  ذهاب 

 14 يف  األملاين  ميونيخ  بايرن  ضد  أوروبا 

فرباير املقبل. وتالحق لعنة اإلصابات العبي 

أول  عن  يبحث  الذي  البارييس،  النادي 

لقب له يف مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ 

أصيب بريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكيال 

األربعاء  نيامر  الربازييل  إراحة  متت  بينام 

كإجراء احرتازي من أجل التعايف من “تعب 

يف العضالت”.

باريس  الفرنسية  العاصمة  فريق  قال 

سان جرمان الخميس إنه سيحرم من جهود 

ثالثة  ملدة  مبايب  كيليان  الدويل  مهاجمه 

األيرس”  الفخذ  “يف  إصابته  بعد  أسابيع 

الدوري  يف   )3-1( مونبلييه  ضد  مباراة  يف 

الدوري  متصدر  النادي،  وذكر  األربعاء. 

سيغيب  مبايب  أن  القدم،  لكرة  الفرنيس 

عن مباراة ذهاب مثن نهايئ مسابقة دوري 

األملاين يف  ميونيخ  بايرن  أوروبا ضد  أبطال 

14 فرباير املقبل.

وأوضح النادي أن مبايب يعاين “من إصابة 

يف الفخذ األيرس” تعرض لها يف الدقيقة 20 

من مباراة مونبلييه.

وسيغيب مبايب أيضا عن مواجهة مرسيليا 

األربعاء املقبل يف مثن نهايئ مسابقة الكأس 

إياب  ملباراة  جاهزا  سيكون  لكنه  املحلية، 

ضد  العريقة  القارية  املسابقة  نهايئ  مثن 

بايرن ميونيخ يف بافاريا يف الثامن من مارس 

املقبل.

األبطال  دوري  عن  مبايب  غياب  ويعد 

حيث  جرمان،  سان  لباريس  كبرية  خسارة 

عاًما   24 العمر  من  البالغ  املهاجم  يهيمن 

املوسم:  هذا  اإلحصائية  الجداول  عىل 

املسابقة  يف  الهدافني  ترتيب  حالًيا  يتصدر 

األوروبية برصيد سبعة أهداف مشاركة مع 

املهاجم املرصي لليفربول اإلنكليزي محمد 

صالح.

جرمان  سان  باريس  مدرب  وبدا 

“إنها  وقال:   ، مطمئًنا  غالتييه  كريستوف 

اآلن.  نعرف حتى  ال  دموي،  ورم  أو  كدمة 

ليس هناك الكثري من القلق”، يف إشارة إىل 

“رضبة خلف الركبة وعىل العضلة” تعرض 

لها يف الدقيقة 20 وأرغمته عىل ترك مكانه 

لهوغو إيكيتييك.

وعلق مبايب عىل إصابته عقب املباراة يف 

“كنال  قناة  التقطتها  املالبس  غرف  ردهة 

بلوس” قائاًل: “لقد تعرضت لإلصابة عندما 

بأمل  شعرت  قدمي،  عىل  االرتكاز  حاولت 

شديد”.

جرمان  سان  باريس  قال  املقابل،  يف 

الذي  راموس  سريخيو  اإلسباين  املدافع  إن 

يف  مكانه  وترك  املباراة  يف  بدوره  أصيب 

الدقيقة 32 لالعب الوسط الدويل الربتغايل 

“فحوصات  سيجري  سانشيس،  ريناتو 

إضافية” الخميس.

يزال  ال  الذي  البارييس  النادي  ويعاين 

يبحث عن أول لقب له يف مسابقة دوري 

ملالكه  الرئييس  الهدف  وهو  أوروبا،  أبطال 

كيمبيمبي  بريسنيل  غياب  من  القطريني، 

بينام  اإلصابة،  بسبب  موكيال  ونوردي 

الربازييل نيامر األربعاء كإجراء  متت إراحة 

يف  “تعب  من  التعايف  أجل  من  احرتازي 

العضالت”.

إنستاغرام،  يف منشور عىل حسابه عىل 

قلب  فاران  رافايل  األسباب،  وبدون رشح 

اعتزاله  “الديوك”  الفرنيس  املنتخب  دفاع 

ناهز  عمر  عن  بالده  بقميص  اللعب 

فاران  وكان  عاما.  والعرشين  التاسعة 

مع  القيادة  شارة  لحمل  األبرز  املرشح 

املقبل،  الشهر  املنتخب 

بعد اعتزال الحارس هوغو 

لوريس.

الدفاع  قلب  أعلن 

فاران،  رافايل  الفرنيس 

 2018 العامل  بكأس  املتوج 

حسابه  عرب  القدم،  لكرة 

اعتزاله  إنستاغرام،  عىل 

منتخب  لصالح  اللعب 

 29 عن  )دولًيا(  بالده 

عاًما. وكتب وصيف مونديال قطر 2022 

“أفكر منذ بضعة أشهر يف األمر وقررت أنه 

الوقت املناسب يل لالعتزال دولًيا”. وشكر 

وزمالءه  ديشان  ديدييه  مدربه  الخميس 

واملشجعني.

كان  بعدما  مفاجًئا،  القرار  هذا  ويعترب 

مع  القيادة  شارة  لحمل  األبرز  املرشح 

انطالق تصفيات كأس أوروبا 2024 الشهر 

املقبل، بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس 

الشهر املايض.

يونايتد  مانشسرت  مدافع  وخاض 

اإلنكليزي الحايل 93 مباراة دولية يف مسرية 

بدأت قبل عقد من الزمن يف 2013. وتابع 

متثيل  “كان  السابق  مدريد  ريال  العب 

بلدنا العظيم عىل مدى عقد من الزمن من 

أكرث األمور فخرًا يف حيايت. يف كل مرة كنت 

املميز،  األزرق  القميص  هذا  فيها  أرتدي 

شعرت بفخر كبري”.

ويف املنشور الذي مل يرشح فيه أسباب 

روسيا  مبونديال  التتويج  يستذكر  اعتزاله، 

4-( النهايئ  كرواتيا يف  2018 عىل حساب 

2(. قال يف هذا الصدد “لن أنساها أبًدا. ما 

زلت أشعر بكل األحاسيس التي شعرت بها 

يف ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت 

واحدة من أعظم اللحظات التي ال تنىس 

يف حيايت”.

بعد خسارة فرنسا بركالت الرتجيح أمام 

األرجنتني يف نهايئ مونديال قطر يف ديسمرب 

املايض، مل يلمح فاران إىل أي نية لالعتزال، 

املباريات  جميع  يف  أساسًيا  بدأ  أنه  علاًم 

باستثناء األوىل يف دور املجموعات عندما 

كان يف املراحل األخرية لتعافيه من إصابة 

تعرض لها قبل قرابة شهر من املونديال.

اللحظات  تلك  “سأفتقد  فاران:  وقال 

الوقت  حان  اآلن  ولكن  بالتأكيد،  معكم 

لدينا  األمور.  زمام  الجديد  الجيل  لتويل 

املوهوبني  الشباب  الالعبني  من  مجموعة 

والذين  املسؤولية،  لتويل  املستعدين 

يستحقون فرصتهم ويحتاجون إليكم”.

ريال مدريد يعود اىل سكة االنتصارات على حساب فالنسيا

اإلصابة حترم مبابي من املالعب ثالثة أسابيع وجتربه على الغياب عن مباراة بايرن ميونيخ األملاني

يف املرحلة السابعة عرشة للدوري االسباين:

رافايل فاران قلب دفاع املنتخب الفرنسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا

اىل  اللقب  حامل  مدريد  ريال  عاد 

سكة االنتصارات بعد تغلبه عىل فالنسيا 

املرحلة  من  مؤجلة  مباراة  يف  -2صفر 

كرة  يف  االسباين  للدوري  عرشة  السابعة 

القدم عىل ملعب “سانتياغو برنابيو”.

مع  سلبا  تعادل  املليك  النادي  وكان 

املايض  األسبوع  نهاية  سوسييداد  ريال 

مع  رصاعه  يف  مثينتني  نقطتني  ليهدر 

فاز  الذي  املتصدر  برشلونة  غرميه 

األربعاء عىل مضيفه ريال بيتيس 1-2 يف 

ليبقى  ذاتها،  املرحلة  من  مؤجلة  مباراة 

الفارق بني الفريقني 5 نقاط.

ومن جهته، بقي فالنسيا املتعرث والذي 

جينارو  اإليطايل  مدربه  عن  انفصل 

غاتوزو بالرتايض يف وقت سابق من هذا 

غونزاليس  فورو  مكانه  وتوىل  األسبوع 

االرشاف عىل الفريق حتى نهاية املوسم، 

يف املركز الرابع عرش برصيد 20 نقطة.

الثاين  الشوط  يف  ريال  هديف  وسّجل 

كل من ماركو أسينسيو )52( والربازييل 

فينيسيوس جونيور )54( يف لقاء عكرته 

أوالً إصابة املدافع الربازييل إيدر ميليتاو 

إصابة  ثم   ،36 الدقيقة  يف  وخروجه 

فخذه  يف  بنزمية  كريم  الفرنيس  الهداف 

الربازييل  لصالح  امللعب  ليرتك  األمين 

رودريغو يف الدقيقة 60.

وعّزز ريال سلسلة من 15 مباراة عىل 

“ال  يف  فالنسيا  امام  خسارة  دون  ارضه 

امامه  األطول  السلسلة  معادال  ليغا”، 

والتي حققها بني عامي 1969 و1983.

وهو  املباراة  اىل  مدريد  ريال  ودخل 

يدرك متاما اّن ال مجال للمزيد من اهدار 

النقاط، إذ خرس نقاطا مثينة يف أربع من 

اّن  عن  فضال  األخرية،  السبع  مبارياته 

مثاين  اىل  الفارق  رفع  قد  كان  برشلونة 

نقاط بفوزه عىل مضيفه ريال بيتيس.

عن  التسجيل  افتتح  أنه  ريال  وظّن 

كرة  من  روديغر  أنتونيو  األملاين  طريق 

الفيديو  تقنية  تلغي  ان  قبل  رأسية، 

الهدف  آر”  أيه  “يف  املساعد  الحكم 

بداعي وجود خطأ من بنزمية عىل العب 

وسط  موىس،  يونس  األمرييك  فالنسيا 

الفريق  قبل  من  شديد  واعرتاض  جدل 

املدريدي )45 4(.

تعكس  األول مل  الشوط  اّن سلبية  اال 

كارلو  االيطايل  املدرب  فريق  اّن  حقيقة 

عدة  محطات  يف  قريًبا  كان  أنشيلويت 

التقدم، قبل ان يتمكن أخريًا  انتزاع  من 

شباك  هّز  من  الثاين  الشوط  مطلع  يف 

فالنسيا بهدفني يف غضون دقيقتني، أوال 

الذي سّدد كرة من خارج  عرب اسينسيو 

املنطقة يف الزاوية البعيدة اثر متريرة من 

فينيسيوس  يتبعه  ان  قبل   ،)52( بنزمية 

الفرنيس  من  أيضا  بتمريرة  ثان  بهدف 

.)54(

اثر  فالنسيا  عىل  سوءا  األمور  وزادت 

باوليستا  غابريال  الربازييل  العبه  طرد 

مواطنه  عىل  العنيف  تدخله  بعد   )72(

فينيسيوس جونيور، مام أدى اىل مشاجرة 

بني الالعبني.

الذي  ريال  مهمة  الطرد  هذا  وسهل 

بر  اىل  الثالث  والنقاط  باملباراة  سار 

األمان.

يف قرار مفاجئ...
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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

يف مثل هذا اليوم
- يف الرابع من فرباير عام 1952م:- تأسيس نقابة عامل إرتريا. 

ال  جزيرة  من  يبحر  كلومبوس  كريستوفر  1493م:-  عام  فرباير  من  الرابع  يف   -

سپانيش التي تتضمن هايتي وجمهورية الدومنيكان حالياً إىل إسپانيا عائداً من أول 

رحالته األمريكية عىل منت السفينة ال نينا. 

انتهاء األعامل العدائية  - يف الرابع من فرباير عام 1783م:- إنكلرتة تعلن رسمياً 

يف أمريكا.

عن  يعلن  كودريتش  األعامل  ورجل  املخرتع  1824م:-  فربايرعام  من  الرابع  يف   -

الجرموق املطاطي )حذاء يلبس فوق األحذية العادية للتدفئة أو الوقاية من البلل. 

- يف الرابع من فربايرعام 1915م:- أملانيا تفرض حصارا بالغواصات حول بريطانيا 

وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب من بريطانيا. 

- يف الرابع من فرباير عام 1924م:- اليابان تهزم أسطول التحالف يف معركة مضيق 

مكرس أثناء حرب املحيط الهادئ.

النواة  أربانت  وتعترب  أرپانت،  شبكة  إفتتاح  1969م:-  فربايرعام  من  الرابع  يف   -

الحقيقة التي أدت إىل ظهور اإلنرتنت.

التحرير  منظمة  رئاسة  يتوىل  عرفات  يارس  1969م:-  فربايرعام  من  الرابع  يف   -

الفلسطينية.

- يف الرابع من فربايرعام 1998م:- تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء )س.ص( 

القذايف.  والتي بدأت بخمس دول هي مايل،  يف طرابلس، ليبيا، مببادرة من معمر 

الدول  عدد  بلغ  2008م،  عام  ويف  وليبيا.  فاسو  وبوركينا  السودان  النيجر،  تشاد، 

األعضاءاىل  28 دولة أفريقية.

حكمة اليوم
ال تستخدم فمك إال يف شيئني اإلبتسامة و الصمت 

اإلبتسامة: إلنهاء مشكلة و الصمت: لعبور مشكلة

حديقة تقدم للحيوانات مثلجات بنكهة الدم
وصلت درجات الحرارة يف ريو دي جانريو 
األيام  بعض  يف  مئوية  درجة  خمسني  إىل 
باآلونة األخرية، ما دفع السكان إىل االسرتخاء 
قدمت  بينام  األطليس،  املحيط  مياه  يف 
الحيوانات يف املدينة خيارا “غريبا”  حديقة 

ملواجهة الحر.
الحيوانات  حديقة  عىل  القامئون  ولجأ 
بنكهات  كريم”  “آيس  لتقديم  باملدينة 

الدجاج واللحوم املفرومة ودم األبقار.
مارينا  قالت  املبادرة،  هذه  عىل  وتعليقا 
مورايس، عاملة األحياء يف حديقة الحيوانات 
برنامجنا  من  جزء  “هذا  جانريو،  دي  بريو 
للرفاهية. لدينا الكثري من األنشطة لتضمني 

يشء مختلف يف روتينهم”.
املثلجات  “نقدم  مورايس:  وأضافت 
املبهجة.  وألوانها  الحلو  مبذاقها  بالفواكه 
وميكن للحيوانات التي تتغذى عىل األعشاب 

أن تتذوق اللفت واليقطني والجزر”.
للحيوانات،  الراحة  املثلجات  وتجلب 
أن طقوس  أكلها، كام  تأخذ وقتها يف  والتي 
التغذية هذه متثل مشهدا جديدا للزائرين، 
حيث قالت املحامية لورينا لوبيز، التي كانت 
مع زوجها وأطفالها يف زيارة للحديقة: “هذه 
واألجواء  شديدة،  الحرارة  ألن  رائعة  فكرة 

بالرغم من عدم  نتعرق  نحن  للغاية.  رطبة 
أن  الرائع  من  أنه  أعتقد  الشمس.  وجود 

تحصل الحيوانات هنا عىل املثلجات”.
بهذه  مفتونني  كثريون  أطفال  وبدا 
دهشتهم  عن  وعربوا  األكل،  يف  الطريقة 
والتي  النكهات،  مكونات  اكتشفوا  عندما 

تختلف باختالف األنواع.

 تركوا طفلهم يف املطار بسبب “التذكرة”

والدين  اإلرسائيلية  الرشطة  احتجزت 

بعد  بلجيكية  سفر  جوازات  يحمالن 

ترك طفلهام عند نقطة تسجيل الوصول 

قبل  أبيب،  بتل  غوريون  بن  مطار  يف 

لرشكة  تابعة  طائرة  ركوب  محاولتهام 

“Ryanair” وعدم رشاء تذكرة للطفل.

تذكرة  مثن  دفع  الزوجان  ورفض 

األطفال  عربة  داخل  فرتكوه  طفلهام، 

واتجها نحو مركز الجوازات.

حدث  ما  املطار  موظفو  والحظ 

عىل  عرثت  التي  بالرشطة  واتصلوا 

الوالدين وأخذتهام لالستجواب.

 ”Ryanair  “ مكتب  مدير  وقال 

شيئا  نر  مل  صدمة  حالة  يف  الجميع  إن 

كهذا من قبل، مل نتمكن من تصديق ما 

يحدث”.

الفرحة تطرق بأب أسرة ريان يف ذكرى سقوطه األوىل
 تزامنا مع الذكرى األوىل ملأساة سقوط 
برئ ضيقة، طرقت  ريان يف  املغريب  الطفل 
رزقت  أن  بعد  أورام  أرسة  باب  الفرحة 

مبولود صباح اليوم الخميس.
/وسيمة  السيدة  ووضعت 
مولودا  ريان  والدة  خرشيش 
الرمل  سانية  مبستشفى  ذكرا 
املغرب  شاميل  تطوان  مبدينة 

بعد عام كامل عىل الفاجعة.
وقال خالد أورام والد ريان  
مولودا  وضعت  زوجته  إن 
وإن  أمس،  أول  صباح  ذكرا 

املولود وأمه يف صحة جيدة.
وأضاف أورام  “الحمد لله الطفل بخري 
هو  وهذا  مكمولة”  كاملة  الله  وصورة 
ابن  بعد  أورام  خالد  ألرسة  الرابع  الطفل 

ذكر وابنة والراحل ريان.
أن األرسة تحاول تجاوز فاجعة  وأوضح 
ريان بالصرب والتصرب، وبالدعم الذي تحظى 

به من املغاربة.
األليمة  الحادثة  ومل تستطع األرسة بعد 
إيغران  بقرية  السابق  منزلها  يف  العيش 
فيه  الذي سقط  املايئ  الثقب  حيث يوجد 
ريان وفارق فيه الحياة، وانتقلت لالستقرار 
العاهل  لها  وفر  أن  بعد  تطوان  مدينة  يف 

املغريب سكنا خاصا.
لنا  وفره  منزل  يف  “نسكن  األب  وقال 
امللك، مل مينحنا أحد أي بيت آخر كام نرش 

يف وسائل اإلعالم، وحاليا ما زلت أبحث عن 
عمل يف هذه املدينة”.

تستقر  مل  األرسة  أن  إىل  أورام  ولفت 
بعد عىل اسم للمولود الجديد” هناك من 
يقرتح إطالق اسم ساجد عىل املولود لكننا 

لن نتفق بعد نهائيا عىل االسم”.
سنوات(   5( ريان  فاجعة سقوط  كانت 
حوايل  إىل  يصل  عمق  عىل  ضيقة  برئ  يف 
32 مرتا وقطرها حوايل 45 سنتيمرتا بجوار 
مدينة  بضواحي  إيغران  قرية  يف  منزله 
قد  املايض،  العام  فرباير   1 يف  شفشاون 
من  واسعة  ومتابعة  عامليا  تعاطفا  أثارت 

وتفاعل  الدولية،  اإلعالم  وسائل  مختلف 
مع قصته رؤساء دول وأمراء ومشاهري يف 

مجال الفن والرياضة.
اإلنقاذ،  جهود  وحبست 
البث  تابعها املاليني عرب  التي 
والقنوات  املواقع  يف  املبارش 
من  الخامس  إىل  واستمرت 
الشهر ذاته، األنفاس غري أنها 
انتهت بإخراج الطفل ميتا ما 
بالذهول  املاليني  تلك  أصاب 

والصدمة.
املغربية  السلطات  وكانت 
قد قامت بعملية إنقاذ صعبة 
املنطقة،  الرتبة يف  ومعقدة بسبب طبيعة 
إذ لجأت يف البداية إىل الحفر باآلالت إىل 
مع  مواز  خط  يف  اإلنقاذ  رجال  أصبح  أن 
اليدوي  الحفر  عملية  لتبدأ  ريان،  الطفل 
بحذر خشية انجراف الرتبة غري أن كل تلك 

الجهود مل تسفر عن إنقاذ الطفل حيا.
التواصل  مواقع  يف  الناشطون  وتفاعل 
ألرسة  جديد  مولود  إعالن  مع  االجتامعي 
ريان أورام، إذ عربوا عن سعادتهم وتهانيهم 
املولود  هذا  يدخل  أن  يف  وأملهم  لألرسة، 

السعادة عىل قلوب والديه وإخوته.

صدى 
احلروف

طلقاتنا .. تهاليل النصر 
وتباشري احلق والسالم

جمال بحالياي الرصاصة والخزنه والزناده  الباروده  إن 

والحرىب  العسكري  الرتاث  يف  البندقية 

متفرد  وموقع  خاصة  ماكنة  له  االريرتي 

الطلقة حيث تطلق يف   ... وعبثاً  البندقية جزافاً  تنطلق من فوهات  الطلقة ال 

قواعدنا العسكرية ويف قلب املعركة واملوجهه الفاصله مع العدو .. 

الـ 26 من يناير استقظت برتقاله املدائن ) كرن ( عىل  يف صبيحة الخميس 

هذه   .. البهى  الشتايئ  املدينة  صباح  يف  واغله  وطلقات   – رصاصت  اصوات 

 .. التباشري ستمأل ارضنا عزاً وسالماً  الهادرة زخات من فرح وان هذه  الطلقات 

الثبات والحق والعدل والسالم ستزحف اىل عموم  األمانة واريرتيا  اريرتيا  ومن 

املنطقة .. وأخر “ دعوانا ( ومبادئنا .. ومواقفنا .. وكلمتنا .. إن الثبات عىل لهيب 

الحق ومضاض الحقيقة ومرارت الصمود أخره نرص وسالم ومتكني وعزة .. هنيئاً 

لالرض الحالل .. والدم الطاهر  .. والثورة الشعبية .. أمام الثورات والنضال وهنيئاً 

ترتجف  وال  الئم  لومة  الوطني  واملبدأ  الحق  تخاف  ال  والتى  االريرتية  للقياده 

وترتعش وان تحركت كل أعاصري اإلستعامر – واالذناب واالذيال ... التحية لجيشنا 

الشعبي الذين بذروا من وراء الحدود قيس الثورة وانفاس العدل وروح الحريه 

واعتقادنا  العسكرية  عقيدتنا  هى  فهذه  واالزدهار  والتكامل  الحق  واالستقالل 

الثورى وايديولوجتينا يف الحرية والخاء والسالم .. يجو عايدين أن شاءالله عايدن 

اوالدنا االحرار امليامني .. وبيجو عايدين ) والد ( شعبيه الرشفاء امليامني ودمت  

ياوطن __ للحب واالفراح والسالم والحقب الجديدة .


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

