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أنشطة نفري تنموي يف مديرية عدي قيح
تشهد منطقة توخونداع يف مديرية عدي قيح انشطة نفري تنموي لحامية الرتبة وحفظ 
املياه. واوضح مدير الضاحية السيد/ سلطني طعامي بان النفري الذي بدأ  منذ االول من شهر 

يناير لعام 2023  انجز حتى االن اكرث من 50 كيلومرتا من املدرجات .
ويتم انجاز املهام عرب مشاركة 500 مواطن بالعمل 3 ايام اسبوعيا.

ويشري اىل غرس اكرث من 50 الف شتلة يف احدى مناطق الضاحية عام 2022 وبناء مدرجات 
يف 40 هيكتار واعداد حفر للشتول. وافاد مراسل وكالة األنباء اإلرترية “ ايرينا “ بأن مؤسسة 

الغالل واملوايش تقوم بزراعة االرايض الزراعية باسعار زهيدة.

برنامج تعليم الكبار حيقق نتائج 
جيدة يف مديرية اغوردات

يحقق برنامج تعليم الكبار الجاري يف 16 ضاحية مبديرية اغردات  نتائج جيدة.
وقال املرشف عىل تعليم الكبار باملديرية االستاذ/ احمد ادريس بان الربنامج فتح الفرص 

للكبار والصغار الذين فاتتهم فرص التعليم    السباب مختلفة.
وأشار االستاذ/ احمد اىل  إنخراط 990 من الكبار يف الربنامج خالل العام الداريس 2022 
و2023 ، ما بني العام االول والثالث ، داعيا املجتمع لالستفادة من الفرصة املتاحة مع إدارك 

اهميتها.

تدريب طالب كلية اهلندسة والتقانة

تلقى 274 طالب وطالبة  يف كلية الهندسة 

لثالثة  تدريبية  دورة  نفحي  مباي  والتقانة 

اشهر يف مختلف املهن.

للشباب  الوطني  االتحاد  مسؤول  واوضح 

مأليك  فيلمون  الشاب/  الكلية  يف  والطلبة 

االول  يف  جرت  التى  التخريج  مراسم  يف 

تركيب  عىل  اشتمل  التدريب  ان  مارس  من 

الهوائيات الالقطة وااللكرتونيات واملونتاج .

كحساي  الدكتور/  الكلية  عميد  وقال 

ويجب  االساس  يعترب  التدريب  ان  نجويس 

تطويرها بالعمل التطبيقي.

للشباب  الوطني  االتحاد  مسؤولة  ودعت 

الطلبة لدائرة ساوا ومؤسسات التعليم العايل 

يف  املشاركني  اسامعيل  /منصورة  السيدة 

الدورة التدريبية برضورة العمل بشكل نشط 

واالنضواء يف االندية املوجودة يف الكلية. 

التدريب  يعكس  عرضا  املتخرجون  وقدم 

املكتسبة .

مكتب وزارة الزراعة بأغردات يعقد 
إجتماعًا حول ضمان صحة اللحوم وااللبان

اغوردات  يف  الزراعة  وزارة  مكتب  عقد 
االمراض  مكافحة  سبل  لبحث  اجتامعاً 
املنتقلة من الحيوان اىل االنسان بشكل عام 
وجه  عىل  وااللبان  اللحوم  صحة  وضامن 

الخصوص.
تيدروس  السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 
زقرقيش لدى لقاءه ممثيل السكان واملزارعني 
عىل  ان   ، القرى  ولجان  الضواحي  ومدراء 
املهنيني الزراعيني تطبيق التعليامت الصادرة 

من املكتب والعمل عىل رفع معرفة املزارعني.
النباتات  وتنمية  رقابة  خرباء  واشار 
 ، الحلوة  للبطاطس  الغذايئ  املحتوى  اىل 
ضمن  إددخالها  عىل  املواطنني  مشجعني 

برنامج التغذية لالرس.
اغوردات  مديري  مدير  أكد  جهته  من 
املديرية  إدارة  بان  طعوم  إسحاق  السيد/ 
االنتاج  لرفع  الجادة  االجراءات  ستتخذ 

واالنتاجية وضامن صحة املجتمع.

حاكم إقليم القاش - بركة يعقد إجتماعًا 
الدارة الزراعة النقدية املطرية يف قلوج

السفري/  بركة  القاش  اقليم  حاكم  عقد 
مديرية  يف  إجتامعا  حروي  عيل  محمود 
عامة  املزارعني  إستخدام  سبل  لبحث  قلوج 
والناشطن يف الزراعة املطرية النقدية بشكل 

خاص لالرايض وعملية دفع الرضائب.
الذي شارك فيه نحو  واوضح يف االجتامع 
250 مزارع ، أنه و بالرغم من القيام بانشطة 
إال   ، قلوج  مديرية  واسعة يف  نقدية  زراعية 
الرضائب  االرايض ودفع  استخدام  ان وسائل 

ال تزال تقليدية ، والصالح ذلك سيتم إدخال 
وسائل عمل اليفاء املزارعني لواجبهم يف آونه 

والحد من هدر االرايض والديون املضاعفة.
االرايض  عىل  اإلستيالء  إستفحال  وذكر 
الرضيبة  دفع  وعدم  الكبرية  االشجار  وقطع 
نتيجة غض الطرف عنها، وأن اجراءات جادة 

ستتخذ لتصحيحها.
وقال املدر العام لقسم اإليرادات الزراعية 
السيد/ يوهنس إسحاق أن عىل الناشطني يف 

التجارة ادراك واجب دفع الرضائب والجامرك 
قانونية،  بطريقة  الزراعية  اآلليات  ورشاء   ،
املرتاكمة  الرضيبة  يف  النظر  اعادة  اىل  مشريا 
املزارعني،  اغلب  عىل  الرضارها  للجرارات 
وسيتم التحصيل الرضيبي للجرارات يف آوانه 

مستقبال.
اإلعفاء  عىل  املزارعون  شكر  جهته  من 
املقدم ، منادين لعقد مثل هذه االجتامعات 

التنويرية ملعرفة واجباتهم.

الشرطة تعقد مسنارًا للطالب مبندفرا
سمنار  مندفرا  مديرية  رشطة  نظمت 

للطالب يف القانون بهدف مكافحة الجرمية.
واوضح قائد رشطة املديرية املالزم/ مكئيل 
الجنائية  التحقيقات  ومسؤول  فسهايي 
مكافحة  ومسؤول  فسهاظني  ابرهيل  السيد/ 
السمنار  ، يف  ادم   العريف/ عثامن  الجرمية 
وطالبة  طالب   5500 حوايل  حرضه  الذي 
املجتمع  ودور  الرشطة  ومهام  اهداف   ،

والطالب خاصة ملكافحة الجرمية.

املكيفات   عن  لالبتعاد  الطالب  ونصحوا 
قوانني  واحرتام  بالتعليم  واالهتامم  املختلفة 

املرور وان يكونو مثال يحتذى به. 
كام عقد قائد املركز الثاين يف رشطة عصب 
لسكان  ادريس سمنار مامثل  املالزم/ حامد 
ضاحية عصبوي ، داعيا للتعاون مع الرشطة 

ملكافحة الجرمية واملخالفات .
وزواج  االناث  ختان  محاربة  بان  وشدد 

القارصات مسؤولية الجميع.
الحرب  ملعاقي  الوطنية  الجمعية  فرع  عقد 
من  والعرشين  السادس  يف  وايرالند  بربيطانيا 

فرباير  املايض مؤمتره االول.
ويف التقرير الذي قدمته رئيسة الفرع املؤقتة 
جمعيتهم  ان  ذكرت  عمر  جمعية  السيدة/ 
رشعت يف العمل بهدف مساعدة معاقي الحرب 
مهتمني،  مواطنني  تأطري  عرب   2020 العام  يف 
مشرية اىل ان فرعهم لديه انتشارا واسعا ويضم 

يف الوقت الحايل اكرث من 700 من األعضاء. 
الف   90 ادخال  جمعة  السيدة/  واوضحت 
الجمعية  رئيسة  حساب  يف  اسرتليني  جنيه 

جمعت من التربعات واشرتاكات االعضاء. 
وايرالند  بريطانيا  يف  االرتري  السفري  واشاد 
الفرع  بهيئة  هبتامريام  إستيفانوس  السيد/ 
واالعضاء  مهمة،  اعامال  انجزت  التي  املؤقتة 

املساهمة  والجهات  جانبهم  اىل  نشطوا  الذين 
من املؤسسات واالفراد، وقدم افكار بناءة تسهم 
الرثية  التجارب  من  باالنطالق  الفرع  تقوية  يف 

املكتسبة. 
 ، املقدمة  التقارير  الحضور مجريات  وناقش 
واختارت لجنة ادارية تتكون من اربع اشخاص.

فرع مجعية معاقي احلرب الوطنية يف 
بريطانيا وايرالند يعقد مؤمتره االول

مسنار حول سبل تقوية املرأة 
اكادمييًا ومهنيًا يف بارنتو

نظم سمنار لطالبات مدارس بارنتو يومي 

من  والعرشين  والخامس  والعرشين  الرابع 

تعليمياً  املراءة  تأهيل  لضامن  املايض  فرباير 

ومهنياً ورفع منافستها. 

الوطني  االتحاد  فرع  مسؤولة  واوضحت 

املراة  دور  يوهنس  يحدقا  السيدة/  للمراة 

االرترية يف جميع املجاالت، داعية الطالبات 

لالستفادة الجيدة من الفرص املتاحة.

الجهات  لجميع  الكبري  االهتامم  وذكرت 

لتقوية  التعليم  وزارة  وخاصة  الحكومية 

مشاركة املرأة يف كافة مستويات التعليم 

التعليم  فرص  لتوسيع  الطالبات  وطالبت 

املوجة يف املراة، وتنظيم الدورات التدريبية 

املهنية اىل جانب التعليم االكادميي.
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إعالن
لقد حرضت أمام املحكمة الرشعية مبدينة بارنتو السيدة / زوحل محمد إدريس قدمت 

عرضاً قالت فيه بأن زوجي السيد / عبده ادم إدريس غائب منها منذ عامني ونصف وانها 

مترضرة يف الكسوة والعرشة الزوجية لذا نعلنك عرب هذه الجريدة الرسمية ان تحرض بنفسك 

القرار الالزم يف خالل شهر من  او من ينوب عنك يف حالة عدم حضورك ستتخذ املحكمة 

صدور هذا االعالن .

محكمة بارنتو الرشعية

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

تقدمت السيدة / فاطمة محمد إدريس عيل بعرض تقول فيه لقد تويف زوجي املرحوم 

إسامعيل إدريس عثامن : وذلك بتاريخ 30/ 9/ 2021م وترك من الورثة الرشعيني له وهم :- 

1/ فاطمة محمد ادريس عيل   زوجته               2/سعيدة عيل محمد       زوجته

3/ ادريس اسامعيل إدريس      إبنه                 4/ محمد ادم اسامعيل ادريس  إبنه  

5/ محمود اسامعيل ادريس      إبنه                 6/ جامل اسامعيل ادريس       إبنه

7/ عبده اسامعيل ادريس         إبنه                8/ صالح اسامعيل ادريس       إبنه

9/ آمنة اسامعيل ادريس          إبنته               10/ حواء اسامعيل ادريس     إبنته

11/ جمع اسامعيل ادريس        إبنته              12/ إنتصار اسامعيل اريس      إبنته 

13/ زينب اسامعيل ادريس       إبنته              14/ نجاة اسامعيل ادريس      إبنته

15/ عائشة اسامعيل ادريس       إبنته    

املحكمة  اىل  فليتقدم  سهواً  اسمه  وإما سقطت  وارث رشعي  بأنه  يدعي  من  كل  فعىل 

الرشعية خالل شهر من صدور هذا االعالن 

محكمة أفعبت الرشعية

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

تعلن املدعية / أمونه صالح الحاج من ساكن مدينة تسنى أمام محكمة تسنى الرشعية 

بأنها أرملة املرحوم / إسامعيل إدريس محمود املتويف بتاريخ 6/ 6/ 2015م وله مها أوالد 

وهم 

1/ أمونه صالح الحاج                أرملته           2/ هاجر إسامعيل إدريس        إبنته

3/ مصعب إسامعيل إدريس        إبنه              4/ الزبري إسامعيل إدريس        إبنه

5/ يوسف إسامعيل إدريس         إبنه              6/ يونس إسامعيل إدريس       إبنه

7/ دعاء إسامعيل إدريس           إبنته

وتقول أنها وهؤالء املذكورين اعاله هم الورثة الرشعيني لزوجها املتويف وال يوجد غريهم 

وإذا كان هناك معرتض فعليه التقدم أمام املحكمة الرشعية بتسنى يف مدة أقصاها شهر من 

تاريخ اإلعالن يف الجريدة

محكمة تسنى الرشعية 

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

السيدة / سعادة حسن حسني قدمت عرضاً قالت فيه لقد تويف زوجي املرحوم / سليامن 

أحمد محمود بتاريخ 04/ 2011م يف خارج الوطن أروبا أملانيا ونحن ورثته األىت أسامئنا :-

1/ / سعادة حسن حسني           زوجته      2/ عبدالرحمن سليامن أحمد     إبنه

3/ نارص سليامن أحمد                إبنه 

وعىل من يدعى باألرث أو يعرتض أن يقدم اعرتاضه اىل املحكمة الرشعية يف قندع بتاريخ 

30/ 3/ 2023م .

محكمة قندع الرشعية 

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

السيد/ سعيد  املرحوم  لقد تويف  فيه  قالت  / حليمة محمد بشري عرضأ  السيدة  قدمت 

أحمد محمدعىل بتاريخ 10/ 6/ 2022م وترك من الورثة عدد 7

1/ حلمية محمد بشري       زوجته                2/ صالحة سعيد أحمد      إبنته 

3/ محفوظة سعيد أحمد      إبنته                4/ أحمد سعيد أحمد      إبنه

5/ مبارك سعيد أحمد          إبنه                 6/ منرية سعيد أحمد      إبنته

7/ عمر سعيد أحمد           إبنه

وعىل من يدعى باالرث او يعرتض ان يتقدم اىل املحكمة الرشعية يف عدي قيح  بتاريخ 

16/ 4/ 2023م.

املحكمة الرشعية يف عدي قيح 

اكثر من 800 ألف نقفة دعم عيين لوحدة التأهيل االجتماعي يف االقليم االوسط
يف  االجتامعي  التاهيل  وحدة  تلقت 
من  باكرث  عينيا  دعام  االوسط  االقليم 
ترشف  الذي  للمواطنني  نقفة  الف   820
اإلجتامعية  االحتياجات  ذوي  من  عليهم 

واالقتصادية  والصحية.
كفلوم  السيد/  الوحدة  مسؤول  واوضح 
تكئي ان الدعم  شمل مد وصيانة خطوط 

مياه   وخزان  مبنى  لصيانة  وادوات  املياه  
الشمسية وافرش ولحاف  الطاقة  ومعدات 
كام  منزلية.  ادوات  لرشاء  وكذا  وبرادات، 
مختلفة  باعامل  واملحسنني  العامل  قام 
الوحدة  قيام  وذكر  الرعاية.  مركز  داخل 
بوضع ميزانية من 250 الف اىل 300 الف 
املركز،  يف  املواطنني  إلعالة  سنويا  نقفة 

ويقوم املتواجدين يف املركز بانشطة زراعية 
حسب قدراتهم.

املركز  يف  العامالت  اعربت  جهتهن  من 
التي  االنسانية  للخدمات  االرتياح  عن 
يقدمنها يف املركز .  ويسع املركز الكائن يف 
ماي متناي لـ 500 شخص للسكن والعالج ، 

ويستقبل حاليا اكرث من 140 مواطن.

رقابة أسعار املواد اإلستهالكية يف مصوع
اقليم  يف  والصناعة  التجارة  قسم  عقد 
من  االول  يف  اجتامعاً  االحمر  البحر  شامل 
املواد  وسالمة  االسعار  رقابة  بحث   ، مارس 

االستهالكية.
القسم  يف  التجارة  مسؤولة  وقدمت 
الذي  االجتامع  يف  احمد  مسعودة  السيدة/ 
شارك فيه اصحاب املتاجر، تعليامت وقوانني 

التجاري واملواضيع  العمل  التجارة وتصاريح 
املرتبطة به وعدم احرتام القانون وتأثريه.

مدينة  ادارة  يف  التنفيذي  املدير  وذكر 
القيام  تسفازقي  تولدي  السيد/  عصب 
غري  التجارية  لالنشطة  الالزمة  باملراقبة 
ان  اىل  مشريا   ، االسعار  وارتفاع  القانونية 
انتهاك القانون يؤدي اىل التعرض للعقوبات 

تجميد  اىل  املالية  الغرامة  بني   ترتاوح  التى 
الترصيح التجاري.

وطالب االجتامع اىل إعادة النظر يف اغالق 
املتاجر من وحدة النظام والقانون دون علم 
فرع التجارة واالبالغ املسبق للوقت املحدد 

لتجديد الرخص التجارية.

حريق يتسبب يف خسائر بالغة يف 
املمتلكات واملنازل مبنطقة البو

تسبب الحريق الذي  شب يوم الثامن والعرشين من فرباير املنرصم   مبنطقة البو يف خسائر 

بالغة ارضت باملنازل واملمتلكات.

وافاد مراسل وكالة األنباء اإلرترية “ ايرينا” بان الحريق الذي  شب السباب غري معروفة 

حتى االن يف كوخ واحد ,تسبب يف  احراق 46 كوخا وغرفة واحدة  لـ 15 ارسة مع كامل 

ممتلكاتها.

كام تسبب الحريق يف تدمري منازل وممتلكات عدد من االرس. وشارك يف اخامد الحريق 

املياه. ورغم نشوب  اطفاء   من تسني وهيكوتا وكذلك صهاريج  املنطقة وسيارات  سكان 

الحرائق باستمرار يف منطقة البو وخاصة يف محيطها  اال ان هذا الحريق يختلف كثرياً من 

حيث االنتشار واالرضار.

هذا وتقع منطقة البو التي تعترب واحدة من الضواحي اإلثنتى عرش مبديرية هيكوتا عىل 

بعد 25 كيلومرتا من ناحية الغرب, ومير بها  طريق تسني وهيكوتا  الرئييس.

زيادة أعداد املتربعني الطوعيني بالدم يف إقليمي عنسبا ومشال البحر األمحر

الطوعيني   املتربعني  جمعية  رئيس  ذكر 
النور احمد،  السيد/  للدم يف إقليم عنسبا 
بذلت  التى  الحثيثة  الجهود  اطار  ويف  انه 
والقيام  بالدم،  التربع  باهمية  الوعي  لرفع 
من  أمكن  ،فقد  الجاري  الجيد  بالتنظيم 
أعداد  زيادة   و  املواطنني  وعي  رفع 
عنسبا. اقليم  يف  الطوعيني   املتربعني 
وجود  اهمية  اىل  ألنور  السيد/  وأشار 
تجهيز دم آمن  يتمثل يف   الذي  الجمعية 

لرفع  الجاري  العمل  ان  اىل  مشريا  وكايف، 
يدفع  بالدم  التربع  حول  املجتمع  وعي 
اىل  والتأطري.واشار  التنظيم  توسيع  اىل 
يف  منحرصة  كانت  التنظيمة  االنشطة  ان 
يف  ارتقى  انه  اال  فقط،  والطالب  املدارس 
الوقت الحايل اىل التوسع والقيام بعمليات 
الجيش  اوساط   يف  والتنظيم  التاطري 
مام  االخرى،  والجهات  العامل  والشباب 
ساهم ذلك يف زيادة العدد. وقال ان االقليم 

شهد خالل عام  2019 التربع بـ 
350 كيس دم فقط، لكنه ارتفع 
العام املايض اىل اكرث من  خالل 
ان  اىل  مشريا  دم،  كيس   1250
املديريات  يف  التنظيم  توسيع 
وتجميع املدارس يف االندية من 

اهم الربامج املستقبلية. 
فرع  وجود  عدم  ان  يذكر 
بنك دم يف اقليم عنسبا وقصور 
اهم  من  يعتربان  التسهيالت 
 التحديات التي تواجه االقليم .

التربع  جرى  متصل  سياق  يف 
بالف كيس دم يف اسبوع التربع 
الطوعي بالدم  املنظم يف اقليم 
مبشاركة  االحمر  البحر  شامل 
املؤسسات  وعامل  السكان 

الحكومية.
وقال رئيس جمعية التربع الطوعي بالدم 
ان علمية  احمد جعفر  السيد/  االقليم  يف 
التربع كانت ناجحة وضعا يف االعتبار مناخ 
التربع  ان  اىل  مشريا  االقليم.   وتضاريس 
بالدم اىل كونه يف اشهر معدودة يتأثر سلبا 

ببعد املناطق ومصاعب املواصالت.

سد نواقص العملية التعليمية يف حقات
حقات  مديرية  يف  التعليم  مكتب  افاد 
تواصل العمل لسد نواقص االثاثات املدرسة 
مدارس  يف  اولوياتها  حسب  التحتية  والبنى 

املديرية.
واوضح املكتب بان األعامل جارية لصيانة 
وبناء  املياه   ودورات  املدرسية  االثاثات 

خزانات مياه واسوار  يف اربعة مدارس.

وذكر ممثل املكتب االستاذ/ ادريس عبده 
اتخاذ مبادرات شعبية مامثلة ايضا يف كرمد 

وحشيشاي.
يف  املشاركني  التعليم  وزارة  وفد  واوضح 
االثاثات  بصيانة  قيامهم   ، الصيانة  اعامل 
يف  اآلن  حتى  مدارس  مثاين  يف  املدرسية 
اقليم عنسبا، وان  مديريتي حقات وكرن يف 

العملية مستمرة. 
     واشار مدير مدرسة حقات االبتدائية 
االستاذ/ يوناس نجويس اىل ان صيانة االثاثات 
يف  ساعد  الدراسية  والفصول  املدرسية 

تخفيف مصاعب العملية التعليمية.
من  مدرسة   37 حقات  مديرية  يف  توجد 

رياض االطفال وحتى املرحلة الثانوية

25 مزارع أمنوزجي ينظمون زيارة اىل 
مشال البحر االمحر لتبادل األفكار

زراعيون  وخرباء  أمنوزجيا  مزارعا   25 قام 
من مديرية سقنيتي بزيارة تفقدية اىل إقليم 
االفكار  تبادل  بهدف  االحمر  البحر  شامل 

حول  البستنة.
النامية  الفواكه  اشجار  الزوار  وتفقد 
للمزارع  قندع  مبديرية  بعرزا  منطقة  يف 
السيد/  واوضح  رمضان.  محمود  األمنوزجي 

بانه استطاع تنمية اكرث من  محمود رمضان 
الربتقال واملانجو  50 الف من أشجار فاكهة 
والليمون والتمر،  مشريا اىل ان  توفر املياه 

الجارية   من أهم  مميزات املنطقة.
وذكر مسؤول الزراعة يف مديرية سقنيتي 
تلك  من  الهدف  بان  اسفاو  اياسو  السيد/ 
الخربات  اكتساب  هو  التفقدية  الزيارة 

التي  الزراعية  االنشطة  وان  العملية، 
لهم  قدمت  التي  وااليضاحات  شاهدوها 

كانت مفيدة للغاية.
عملية  بان  النموذجيون  املزارعون  واشار 
املزارع  مع  اجروها  التي  التجارب  تبادل 
النموزجي محمود رمضان ستساعد يف تطور  

أنشطتهم الزراعية.
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السيدة / جمعة موىس محمود قد رفعت  إبراهيم مبا ان زوجتك  السيد / أحمد جامع 

الدعوى ضدك تحت امللف رقم 80/ 2023 بسبب أختفائك عنها ملدة 11 سنة تاركا اياها 

املدة املذكورة دون حقوق الزوجية من النفقة والعرشة زوجية وغريها وعليه يطلب حضورك 

من  أشهر،  ثالثة  عن  تتجاوز  ال  مدة  2023م يف   /4  /13 التاريخ  يف  الرشعية  املحكمة  أمام 

تاريخ صدور هذا اإلعالن يف الصحيفة ويف حالة عدم حضورك شخصياً او من ينوب عنك يف 

املدة املذكورة فان املحكمة الرشعية يف عدي قيح ستنظر يف القضية بغيابك حسب الدعوة 

املرفوعة ضدك .

املحكمة الرشعية يف عدي قيح 

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

تعلن املدعية / فاطمة محمد عيل شيخ من سكان تسني امام محكمة تسني الرشعية بأنها 

أرمله املرحوم عمر عثامن سامل وله منها أوالد وهم

1/ فاطمة محمد عيل عثامن     ارملته          2/ الريان عمر عثامن             إبنه

3/ إميان عمر عثامن                إبنته           4/ عبدالسالم عمر عثامن        إبنه

5/ إيناس عمر عثامن              إبنته            6/ عثامن سامل إدريس            والده

7/ خديجة محمد عيل عثامن     والدته

وتقول انها وهؤالء املذكورين اعاله هم الورثة الرشعيني لزوجها املتوىف وال يوجد غريهم 

وإذا كان هناك معرتض فعليه التقدم امام املحكمة الرشعية بتسني يف مدة أقصاها شهر من 

تاريخ االعالن يف الجريدة .

محكمة تسني الرشعية

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

اىل املدعو السيد / منصور سعيد محمود مبا إن زوجتك املدعية السيدة / نجاة محمد فرج 

قد رفعت دعوى قضائية  ضدك بطلب الطالق بالرضر جراء غيابك عنها ملدة أربعة سنة. 

وعليه تحيطك املحكمة علام بأن تحرض شخصياً او من ينوب عنك يف الجلسة املقررة عقدها 

يوم 23/ 03/ 2023 م . ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك فإن املحكمة ستنظر يف 

القضية غيابياً. 

محكمة مصوع الرشعية

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

قدمت السيد/ة سعادة صالح عبدالله عرضاً قالت فيه لقد تويف املرحوم السيد أحمد عمر 

عبدالله بتاريخ 16/ 5/ 2022 م  وترك  من الورثة :-

6/ ابنته حليمة أحمد عمر 1/ زوجته سعادة صالح عبدالله   

7/ ابنته جمعة احمد عمر  2/ ابنته مؤمنة احمد عمر   

8/ ابنته جميلة احمد عمر  3/ ابنته زهرة احمد عمر   

9/ ابنه محمد احمد عمر 4/ ابنته حواء احمد عمر   

5/ ابنه جامع احمد عمر                      

وعىل من يدعي بإلرث او يعرتض ان يتقدم اىل املحكمة الرشعية يف عدي قيح بتاريخ 17/ 

4/ 2023 م. 

محكمة عدي قيح الرشعية

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

تقدم السيد/ محمد ادم عبي قربو اىل املحكمة بعرض قال فيه لقد تويف والدي املرحوم / 

أدم عبي قربو بتاريخ 20/ 8/ 2005 م وترك من الورثة الرشعيني املذكورين فقط الورثة  1/ 

محمد ادم عبي         ابنه

وعىل كل من يدعي انه وارث فليتقدم اىل املحكمة ومعه مستندات ما يثبت انه وارث 

خالل شهر من نرش االعالن يف الجريدة ارتريا الحديثة. 

محكمة كرن الرشعية

اجلزائر حتث على دور أكرب حلركة “عدم اإلحنياز”
بن عبد  أمين  الجزائري،  األول  الوزير  دعا 

مستوى  عىل  االجتامع  أشغال  يف  الرحامن، 

االنحياز،  عدم  اتصال حركة  القمة ملجموعة 

دول الحركة “لبذل مزيد من الجهود لتكريس 

املبادئ التي أسست ألجلها”.

وأكد ابن عبد الرحامن، يف ترصيح صحفي 

هامش  عىل  باكو،  األذربيجانية  العاصمة  يف 

انعقاد االجتامع عىل مستوى القمة ملجموعة 

موضوع  حول  االنحياز  عدم  حركة  اتصال 

“اإلنعاش العاملي ملا بعد جائحة كوفيد19-”، 

“دعوة الجزائر لدول الحركة لبذل مزيد من 

الجهود لتكريس املبادئ التي أسست ألجلها” 

الحركة، التي يتعني عىل دولها أن تصبح منارة 

العامل  مستوى  عىل  النامية  للدول 

املنضوية  الدول  أحقية  و”تثبت 

منظمة  لهم  تكون  أن  يف  تحتها 

تحمل شعارات ومبادئ تدافع عن 

العاملي  النظام  ظل  يف  حقوقهم 

التي  للدول  منارة  وكذا  الجديد، 

اقتصادي  نظام  بعث  عىل  تعمل 

ومايل وسيايس جديد”.

أشغال  خالل  الجزائر،  استعراض  وأبرز 

مكافحة  يف  الناجحة  تجربتها  االجتامع 

الجائحة، وعدم توانيها عن تقديم يد العون 

واملساعدة الالزمة للدول الصديقة والشقيقة 

للتعايف من الجائحة، التي مست العامل بأرسه. 

وأضاف ابن عبد الرحامن أن : “مخلفات 

الجائحة ال زالت مستمرة، خاصة يف ظل ما 

والتي  الجيوسياسية،  التغريات  من  نالحظه 

تؤثر عىل سالسل القيم واإلمدادات مام يؤثر 

يف  املوجودة  خاصة  الدول،  اقتصاديات  عىل 

طريق النمو حاليا”.

11 شخصا أحيلوا للسجن بتهمة سرقة ثروة الشعب املوريتاني
املوريتانيون  يتابع  تاريخهم،  يف  مرة  ألول 

يف  ورموز  سابق  رئيس  محاكمة  فصول  حاليا 

النفوذ  واستغالل  بالفساد  تتعلق  بتهم  نظامه 

وتبديد  األموال  وغسل  املرشوع  غري  واإلثراء 

ممتلكات الدولة.

محكمة  أمام  مثل  املايض،  يناير   25 ففي 

السابق  الرئيس  بنواكشوط  االقتصادية  الجرائم 

محمد ولد عبد العزيز وزوج ابنته ورموز نظامه 

وبعض املقربني منه.

وقررت املحكمة إحالة املتهمني للسجن؛ مام 

أعطى انطباعا بأن ما يعرف بـ”ملف العرشية” 

بفرض  القضاء  اكتفاء  بعد  دخل مرحلة جدية، 

ورفعها  املتهمني  معظم  عىل  القضائية  الرقابة 

عنهم الحقا.

بأن  وأنصاره  السابق  الرئيس  ويتمسك 

من  منعهم  إىل  وتهدف  مسّيسة  املحاكامت 

بدء  من  أسابيع  قبيل  السيايس  حقهم  مامرسة 

االستحقاقات الترشيعية واملحلية.

لكن كثريين يعولون عىل هذه املحاكامت يف 

تحجيم رقعة الفساد يف موريتانيا، ويأملون أن 

تؤدي إىل استعادة الشعب أمواال طائلة حولها 

الداخل،  يف  ورشكات  عقارات  إىل  الفاسدون 

ووضعوها يف حسابات مرصفية يف الخارج.

فإن  العامة،  للنيابة  سابق  بيان  ووفق 

 4 تجميد  من  الحني  حتى  متكنت  السلطات 

مليارات أوقية يف الداخل )أكرث من 100 مليون 

السابق  للرئيس  بينها 3 مليارات أوقية  دوالر(، 

وزوج ابنته.

وتكتسب هذه املحاكامت زخام استثنائيا، إذ 

تتزامن مع استياء رشائح كبرية من املواطنني مام 

املوريتانية،  اإلدارة  يف  الفساد  استرشاء  تسميه 

مام فاقم الوضع املعييش للسكان، وأجرب آالف 

الشباب عىل الهجرة سنويا.

األمريكية  الخارجية  أصدرته  تقرير  ويقول 

العام املايض إن “الفساد مشكلة خطرية يف اإلدارة 

الحكومة  تحاسب  ما  ونادرًا  املوريتانية،  العامة 

املسؤولني أو تحاكمهم عىل االنتهاكات”.

ويلفت التقرير األمرييك إىل أن “الفساد أكرث 

كان  ولكنه  الحكومية،  املشرتيات  يف  انتشارًا 

شائًعا أيًضا يف توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص 

يف  وكذلك  األرايض،  وتوزيع  والتعدين،  الصيد 

القروض املرصفية ومدفوعات الرضائب”.

إيران واألردن وتايلند حتظر حلوم األبقار الربازيلية بعد اكتشاف إصابة جبنون البقر
إيران  إن  الربازيلية  الزراعة  وزارة  قالت 

واألردن وتايلند أوقفت مؤقتا استرياد لحوم 

يف  السلطات  تحقق  بينام  البالد،  من  األبقار 

حالة إصابة بجنون البقر من والية بارا، وفقا 

لبيان أرسل إىل رويرتز.

أوقفت  روسيا  أن  الوزارة  أكدت  كام 

حالة  اكتشاف  بعد  بارا  والية  من  الواردات 

اإلصابة مبرض جنون البقر هناك.

وتايلند  واألردن  إيران  إن  الوزارة  وقالت 

“أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع 

عىل  حظرا  روسيا  وفرضت  الربازيل،  أنحاء 

لحوم البقر املصدرة من بارا”.

الربازيل  أوقفت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

صادرات لحوم البقر إىل الصني للوفاء برشوط 

اتفاقية تجارة.

والدواجن  األبقار  لحوم  الربازيل  وتصدر 

ألكرث من 150 دولة، وتعد من أكرب مصدري 

اللحوم الحمراء عىل مستوى العامل.

باسم  أيضا  البقر  جنون  مرض  ويعرف 

التهاب الدماغ اإلسفنجي البقري، وهو تنكس 

عصبي يؤدي إىل تلف خاليا الدماغ والنخاع 

الشويك لدى املاشية، مام يتسبب يف موتها.

يف  مرة  ألول  البقر  جنون  مرض  وظهر 

يف  وانترش  املايض  القرن  من  الثامنينيات 

أزمة  يف  متسببا  العامل،  دول  من  العديد 

منتجات  بصناعة  متعلقة  وأخرى  استهالكية 

اللحم البقري.

أحزاب نيجريية ترفض نتائج االنتخابات الرئاسية ومرشح 
خاسر يتحدث عن “تزوير”

االنتخابات  نتائج  نيجريية  أحزاب  رفضت 

الرئاسية التي جرت يف 25 فرباير املايض التي 

التقدميني”  بها مرشح حزب “مؤمتر كل  فاز 

اتهامات  وأثارت  تينوبو،  أحمد  بوال  الحاكم 

من  املخاوف  االنتخابات  بتزوير  املعارضة 

تواجه  التي  البالد  يف  عنف  أعامل  نشوب 

اضطرابات أمنية منذ أكرث من عقد.

وندد املنافس الرئييس عتيق أبو بكر الذي 

بـ”اغتصاب  وصفه  مبا  الثاين  املركز  يف  جاء 

للدميوقراطية” نتيجة تزوير “غري مسبوق” يف 

الحاكم  الحزب  فاز فيه مرشح  الذي  االقرتاع 

تينوبو.

الدميقراطي،  الشعب  حزب  مرشح  وقال 

أوساط  يف  بشعبية  يحظى  الذي 

الشباب بشكل خاص، للصحفيني يف 

أبوجا إن “عمليات التالعب والتزوير 

مل  االنتخابات  هذه  صاحبت  التي 

أمتنا”،  تاريخ  يف  مثيل  لها  يسبق 

وفق تعبريه.

وحصل أبو بكر عىل نحو 7 ماليني صوت، 

يقولون إن إعالن لجنة  لكنه وأحزابا أخرى، 

االنتخابات فوز تينوبو، شهادة حقيقية عىل 

انتخابات مزيفة.

طالبت  قد  السياسية  املعارضة  وكانت 

بإلغاء االنتخابات حتى قبل إجرائها.

أعلنتها  التي  النتائج  أن  بكر  أبو  واعترب 

منحازة  “كانت  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 

بشكل صارخ” لصالح تينوبو )70 عاما( الذي 

من  بأكرث  الرئاسية  االنتخابات  رسميا يف  فاز 

8.8 ماليني صوت، مبا يعادل %36 من إجاميل 

األصوات.

املؤمتر  حزب  سيطرة  تينوبو  فوز  وميدد 

أفريقيا  بلدان  أكرب  يف  الحكم  عىل  التقدمي 

من حيث عدد السكان وأكرثها إنتاجا للنفط، 

من  سلسلة  يرث  ذاته-  الوقت  -يف  أنه  غري 

املشكالت من الرئيس السابق محمد بخاري 

االقتصاد  أبرزها  نفسه،  للحزب  ينتمي  الذي 

املتداعي وأنشطة املجموعات املسلحة، فضال 

عن انتشار الفقر بني السكان.

املراسم  مسؤولة  بكر  أبو  عائشة  وقالت 

بانتخابات  الفائز  املرشح  بحملة  واإلعالم 

نزيهة  “انتخابات 2023  للجزيرة إن  نيجرييا 

وحرة واملنافسة فيها حادة، والنتائج مل تزور”.

يف  شاركوا  مرشحا   18 أن  إىل  يشار 

انحرص  التنافس  لكن  الرئاسية،  االنتخابات 

الشعب  الحاكم وحزب  الحزب  بني مرشحي 

الدميقراطي وحزب العمل.

إعــــالنات
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االطباء االملان واالطباء االرتريني  يتعاونون إلجراء العمليات اجلراحية
يزور االطباء االملانيني مستشفى حليبت كل عام مرتني، وذلك الجراء العمليات 

الجراحية لالطفال املصابني بالحروق او من لديهم تشوهات خلقية باالصابع، ويساهم 

ذلك بشكل كبري يف رفع كفاءتهم وقدراتهم املهنية بشكل كبري، وقد اجرينا حوارات مع 

عدد من املمرضني واالطباء االملان للتعرف عىل خرباتهم ومهاراتهم العملية، ننقلكم اىل 

الجراحية  العمليات  االرتريني الجراء  االطباء  االملانني مع  االطباء  :-تعاون  الحورات  تلك 

يصقل كفاءتهم وقدراتهم .

عربي حممد قيتا

قسم   مسؤول  برهاين  كستى   / املمرض 

  : قائاًل  العملية  تجربته  الحروق، تحدث عن 

ظللت اعمل يف هذا املجال لجراحة الحروق 

من  االملانني  االطباء  ويقدم  سنوات،   9 ملدة 

وتوجد  الجراحية،  العمليات  الجراء  بالدهم 

بدعمنا  املانيا  يف  املقيمة  املواطنات  احدى 

لتسهيل العمل،حيث يأيت هؤالء االطباء مرتني 

العمليات  يجرون  حيث   ، الواحد  العام  يف 

الخربة،  الجراحة وهم عىل مستوى عايل من 

الحروق،   جراحة  مبجال  عليا  دراسات  ونالوا 

اإليدي،  يف  الخلقية  االعاقات  يعالجون  كام 

يجرونها  التي  الصعبة  العمليات  من  وغريها 

، باالضافة اىل ذلك تقوم تلك  بالتعاون معنا 

كافة  بإرسال  املانيا  يف  املتواجده  املواطنة 

والتي  الالزمة  الطبية  واملعدات  االدوات 

ومنذ  الجراحية،  العمليات  اجراء  تعيننا عىل 

2008م  عام  بنى  الذي  املبنى  هذا  تشييد 

اىل  بالقدوم  االملانيني  االطباء  هؤالء  يقوم 

الفرتة. وحتى  تلك  والتعاون معنا منذ  بالدنا 

بشكل  معنا  يتعاونون  كانوا  فقد  ذلك  قبل 

مستمر وبتعاون بناء وثيق، وهم يقفون معنا 

كأصدقائنا واخوة وزمالء العمل والنشعر بأي 

حرج اثناء العمل معهم، وظلوا يعملون معنا 

العوام طويلة ، وقد جاءوا هذه املرة  لقضاء 

اآلن  حتى  العمليات  اجروا  وقد  أسبوعني، 

لحوايل  36 من املرىض واغلب تلك العمليات 

او  بااليدي  املرتكز  العاهات  يف  تتمثل  كانت 

انجزو  وقد  الحروق،  عن  الناتجة  االصابات  

العديد من العمليات الناجحة والتي استفاد 

مشكلة  بتخطى  وساهمت  املواطنني  منها 

صحية كبرية يف حياة املريض، من جانب آخر 

هؤالء  من  نحظى  االرتريني  االطباء  فنحن 

االطباء الكثري من الخربات العملية والعلمية 

الصحي  العمل  ميدان  يف  والرضورية  الهامة 

من  طويل  باع  ذو  يعتربون  فهم  والجراحي، 

متكنا  واذا  الهائلة،  الطبية  والعلوم  الخربات 

التجريبية  الخربات  من  العديد  جلب  من 

لالجيال   نقلها  يف  سيساهم  ،فذلك  منهم 

وسهل،  سلس  بشكل   ، اوالقادمة  الحالية 

من  الكثري  توفري  من  املواطنني  وسيتمكن 

املصاريف الضخمة للعالج بالخارج، والتي ال 

يستطيع املواطن  تكبدها، ويحصل املواطنني 

عىل هذا العالج بسعر رمزي وبسيط مقابل 

تلك العمليات الجراحية التي تقدم بالتعاون 

مع  االطباء االملانني، وميكن القول بأن االطباء 

املستفيدين  املصابني   واملريض  االرتريني 

قبل  من  املقدم  التعاون  ذلك  من  االكرب 

االطباء االملانني، وعند الحديث عن االصابات 

بالحروق ومدى ثقافة املجتمع من ذلك االمر، 

منخفضة،  ذلك  يف  مجتمعنا  ثقافة  ان  فنجد 

وقت  بأرسع  املشفى  اىل  الوصول  من  وبدال 

ممكن، يتأخر اولياء امور املصابني، فيقومون 

مثل  للعالج  القدمية  بالعادات  باالستعانة 

عىل   ودهنها  التمر  حبات  او  النب  طحن 

الحضور  وعدم  بالجسم،  املصابة  املنطقة 

وهذا  املناسب،  الوقت  يف  املستشفى  اىل 

يؤدي اىل مضاعفات كبرية للمرض، بدال من 

رعاية  تحت  زمنية قصرية  يشفى مبدة  ان 

املستشفى، ويؤدى  ذلك اىل مشاكل جمة، 

العادات  هذه  كل  بتصحيح  نناشد  ونحن 

السيئة، وهناك 52 طفل ماتو باملستشفى  

ويف  باملنزل  العشوايئ  الطب  مزاولة  بسبب 

تسيئ  بعدما  املستشفى  اىل  يقدمون  النهاية 

باالعتناء  االرس  اناشد  وانا  الصحية،  حالتهم 

ال  الحوادث  بأن  والنقول  االطفال،  بهؤالء 

التوجه اىل  تصادفنا، قد تصادفنا ولكن علينا 

من  املناسب  الطبي  العالج  الخذ  املستشفى 

واملثايل  املناسب  العالج  عىل  الحصول  اجل 

ومعافني  سليمني  االطفال  هؤالء  ليصبحوا 

يقودون البالد نحو مستقبل زاهر وامل واعد. 

االطفال  احد   مع  لقاءنا  اجرينا  وقد 

اجروا  املصابني والذي اصطحبته والدته وقد 

الطفل/  بينهم  الجراحية،ومن  العمليات 

قائال:   تحدث  الذي   ، تسفالدت  سمؤون 

وسقطت  حادث  يل  حدث  االيام  احد  يف 

العالج  اىل  ذهبت  حيث  يدى،  وانكرست 

وانشدت   يدى  التفت  حيث  التقليدي، 

بعد  حولها،  املياة  وتجمعت  لالعىل،  اعصايب 

ذلك انتقلنا للعالج اىل مستشفى تسنى، ومن 

جانبهم قاموا بنقلنا مبارشة الستكامل العالج 

وبعد  حليبيت،  مبستشفى  اسمرا  مدينة  يف 

الكشف  بعد  حليبت  مستشفى  اىل  حضورنا 

عىل حالتي املرضية، قالوا لنا البد من الصرب يف 

شهر فربايرا والذي سيحرض فيه اطباء املانيني 

حرضت  وبالفعل  الصحية،  حالتي  لعالج 

وحصلت عىل العالج وتعافيت واشكر هؤالء 

االطباء االملانني الذين قدموا لعالجنا، واشكر 

تعاونوا  الذي  املستشفى  واعضاء  الحكومة 

معهم. 

والدة الطفل سمؤون السيدة / نقستى من 

بعد    : قائلة  سكان منطقة قرست، تحدثت 

مستشفى  اىل  انتقلنا  البنى  االصابة  حصول 

الجراء  املوعد  اعطونا  جانبهم  ومن  حليبت 

العملية يف شهر فرباير، وقد اجروا له العملية 

الجراحية والتي اختتمت بالنجاح، وكانت يده 

بالعالج  عالجه  حاولنا  البداية  ويف  مكسورة 

التقليدي ولكن عندما سئمنا من ذلك توجهنا 

للعالج عرب املستشفى حيث تشافت فيه يد 

ولدى وهو االن احسن من السابق، حيث مل 

يكن يحركها  سوى القليل وكانت تؤمله ونحن 

قبل  من  العالج  لذلك  لحصولنا  محضوضون 

ونشكر  ونشكرهم  االملانني  االطباء  هؤالء 

حكومتنا الرشيدة التي ساهمت بإرساء هذه 

كل  نناشد  والعظيمة،  املناسبة  الخدمات  

العالج  وتلقى  للمستشفى  للقدوم  املريض 

ولن  تاخري  بدون  املرضية  لحاالتهم  املناسب 

يندموا عىل قدموهم للمشفى عىل االطالق، 

اىل  للوصول  ابنى  بحالة  كثريا   تعبت  وقد 

لكشف  كثريا  وتراجعت  املستشفى  هذه 

حالته الصحية، والحمد لله اين بلغت غايتى 

املنشودة بعالجه وشفاءه. 

فاسيل  املمرض/  مع  التايل  لقاءنا  اجرينا   

كمسؤول  اعمل  قائال:   تحدث  والذي  قربوا، 

لهذا القسم ومختص بالجراحة لهذه الوحدة، 

ونقوم يف هذا اليوم بالتعاون مع زمالئنا من 

االطباء االملانني الذين قدموا لتقديم املساعدة 

ونقل الخربات وتبادلها، ويبلغ عددهم اىل 6 

اطباء حيث نقوم بإجراء العمليات الجراحية 

لثامين مريض باليوم الواحد، وحتى هذا اليوم 

بلغ العدد االجاميل اىل 40، وقد ضللنا نعمل 

ملدة اسبوع، وسنواصل عملنا لالسبوع القادم، 

حيث ترتكز اعاملنا يف اجراء العمليات للمريض 

الذين لديهم مشكالت يف االصابع، واملشكالت 

الحروق،  عن  الناجمة  واالصابات  الخلقية، 

بالجانب  هنا  املستلقني  املريض  فضمن 

فنقوم  باالصابع،  خلقية  مشكلة  لديه  االيرس 

وتحسني  لرتميمها  جراحية  عمليات  باجراء 

بالجانب  املستلقى  املريض  وكذلك  االصبع، 

االمين لدية مشكلة يف االصابع لدية 6 اصابع 

يكون  مل  واذا  االبهام،  اصبع  لديه  يوجد  وال 

والرضوري  الهام  االصبع  هذا  االنسان  لدى 

عدمية  وتكون  جدا،  هام  عضو  اليد  تفقد 

تصميمها  بإعادة  جانبنا  من  فنقوم  الفائدة، 

 ، النشاءها  املطلوبة  االعصاب  كافة  وسحب 

الذين نستقبلهم هم من هذا  فكافة املرىض 

النوع، حيث نعطى االولوية لالطفال، والثاين 

االطفال  تصادف  التي  الحروق  الصبات  هو 

التهاباتها  من  يضاعف  وما  كثرية جدا،  وهي 

هو عدم املجئ اىل املستشفى بشكل رسيع، 

حيث تذهب االرس اىل العالج التقليدي، وهذا 

ليس جيداً لهم، واغلب العمل الذي نقوم به 

عىل  يحصلون  حيث  الطار،  هذا  يف  ينصب 

املراكز  كافة  نطالب  ونحن  ايجابية،  نتائج 

الوقت  الصحية يف االقاليم بإرسال املريض يف 

هذه  يف  عملت  وقد  تاخري،  بدون  املناسب 

االطباء  اشاهد  وانا  عاماً،   11 ملدة  الوحدة 

مستمر،  بشكل  الوحدة  هذه  يف  االملانني 

عاماً،   30 ملدة  معنا  بالتعاون  يعملون  وهم 

العمل بشكل متواصل  يتبادلون ادوار  حيث 

ففي  وهكذا،  لشبابهم  خرباته  الكبري  فينقل 

العام  هذا  ويف  مرتني،  قدموا  املايض  العام 

يف  ايضا  وسيأتون  فرباير،  بشهر  االن  قدموا 

شهر نوفمرب القادم، فمشاكل الحروق تحتاج 

لعالجها القدوم الرسيع، ويف حال ظهر التأخري 

سيتطلب ذلك اىل الجراحة بشكل كبري، ونحن 

الالملانني  االطباء  هؤالء  تعاون  من  سعداء 

معنا، ونقوم بأخذ الخربات منهم لنعمل بها 

املزيد  اىل  ونحتاج  القادمة،  لالجيال  وننقلها 

الجراحة  مجال  يف  الحكومة  من  الدعم  من 

بشكل اكربللوصول اىل اعىل املراتب، ونشكر 

تعاونهم  عىل  االرتري  والشعب  الحكومة 

املستشفيات  كافة  واطالب  والوثيق،  البناء 

بالوقت  الطارئة  الحاالت  بإرسال  باالقاليم 

املناسب لعالجها بشكل افضل، واناشد كافة 

املريض ايضاً بإستغالل الفرصة القادمة بشهر 

نوفمرب النها ستكون شاملة  للمريض املصابني 

من اثار الحروق ونتمنى الشفاء العاجل لهم.

ابراهزين  املمرضه  مع  لقاءاً  ايضا  واجرينا 

عملت   : قائلة  تحدثت  والتي  تال،   كربوم 

هؤالء  الينا  ويقدم  عاماً،   14 الجراحة  مبجال 

يستفيد  حيث   ، بالعام  مرتني  االملان  االطباء 

من هذه العمليات الكثري من املرىض خاصة 

القرى، وهم يقومون بعمليات  القادمني من 

بكرثة  يؤكد  ما  عملية،   100 اىل  تصل  كربى 

فهم  لذا  بالبالد،  املوجودة  الحروق  حاالت 

وهم  كبري،  بشكل  منها  بالتقليل  يقومون 

ايضا ينقلون لنا الخربات الكبرية باالضافة اىل 

الجراءها،  والرضورية  الالزمة  املعدات  توفر 

ونتعرف من خالل هذه العمليات متى يجب 

علينا اخذ عينة من الجلد ومتى يجب علينا 

معهم،  نتعلمه  ذلك  كل  وتثبيتها،  بإلصاقها 

العمل  املعدات تساعدنا كثريا لترسيع  وتلك 

وانجاحه والتي وفرتها لنا الحكومة من اجل 

ويستفيد  للشعب،  متميزة  خدمات  تقديم 

من  التقليدي  العالج  من  القادمني  املرىض 

وكبري  متميز  بشكل  العمليات  هذه  اجراء 

بعالجهم  سواء  االطفال،  بعالج  يساهم 

للمرىض،  املستمرة  املراجعة  عرب  او  الفوري 

واذا شفى من املرض عرب العالج باملستشفى 

فيكون جيدا ، اما اذا واجهتهم مشاكل بذلك 

يتم ارسالهم اىل هذه الوحدة الطبية للعالج 

بداخلها ، وعند حصول الحادث من االفضل 

الناس  من  الكثري  ويضن  عليه،  املاء  رش 

يقوم  والبعض  الكريوسني  برش  يقومون  او 

غري  كلها  االسنان،  املعجون  او  العجني،  برش 

جيدة للمريض، واالفضل كام ذكرت رش املاء 

واحضاره للمشفى بأرسع وقت ممكن لتلقي 

الناس  يعرف  ان  من  والبد  املناسب،  العالج 

بذلك جيدا. 

االملاين  الدكتور  مع  كانت  حوارتنا  اخر 

تحدث  والذي  كاليد  فرانسيوس  دكتور 

التجميلية  الجراحة  يف  متخصص  انا    : قائال 

وجراحة الحروق، ورئيس جراحة الحروق يف 

ارتريا مع مؤسسة  اىل  باملجيء  بدأت  املانيا، 

هامرفورم يف البداية ثم مع مؤسسة اركميت، 

للقيام ببعض العمليات الجراحية هنا.

كل يشء بدأت يف 1999، عندما قدم رئييس 

بعالج  وقام  ارتريا  اىل  براند  الدكتور  السابق 

بعض  مريض الحروق، فكان يجب ان تكون 

هناك عيادة لعالج الحروق ولذلك يف 2001 

واصبح  حليبت  مستشفى  يف  باملريض  بدأ 

رضوريا ان يكون هناك قسام خاصا بالحروق 

وهذا تم العمل به بالتعاون بني وزارة الصحة 

ومؤسسة هامرفورم بفضل جهودهم وجهود 

2006- منذ  سويتل  ودكتور  براند  دكتور 

2008. ويف عام 2008 اجريت اوىل العمليات 

الجراحية .

انا شخصياً كنت شاهدا عىل بدء العمليات 

يف البناء  الجديد حيث امكن اجراء عمليات 

يف رسيرين يف آن واحد ، وساعد ذلك يف اجراء 

العديد من العمليات الجراحية. واليشء املميز 

بتعاون  اننا  نعمل  االرتريني هنا  االطباء   يف 

بشكل  الحروق  عالج  طرق  وتطوروا  كامل 

مطرد ، وخالل السنوات املاضية شهدنا تطورا 

ملحوظا يف هذا الصدد وهذا القسم كان يتم 

ادارته من قبل دكتور دسبيل واألن يتم ادارته 

من قبل فاسيل وكستى وهم يقومون بعمل 

العالجات  يعملوا  ان  االن  واستطاعوا  ممتاز. 

للحروق الجديدة بشكل ممتاز

كل عامني نأيت اىل ارتريا  بعض املتخصصني 

االصابع  وعمليات  التجميلية  العمليات  يف 

الحروق  يف  الجراحية  العمليات  الجراء 

لدينا  واليوم   ، لالصابع  الخلقية  والتشوهات 

عدد من املريض الذين سنجري لهم العمليات، 

وهدفنا هو يف املستقبل القريب ان يتمكنوا 

من اجراء هذه العمليات بأنفسهم .

الدكتور/  فرانسيوس كاليد

املمرض /  فاسيل قربوا
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يف حوار مع وزير وزارة الزراعة السيد أرافينى برهى
 املصدر/ جملة مثرة جهد

ترمجة حممود عبداهلل/ أبوكفاح
اجلزء الرابع

كيف تقيم أوضاع اللحوم يف البالد  ؟

قطعان  من  كافية  أعداد  لوجود   نظراً 

يف  اللحوم  توفر  التي  الحيوانية   الرثوة 

بالدنا  اليوجد مايثري القلق يف هذا املجال   

ولضامن صحة الحيوانات وتكاثرها  تقوم 

الحكومة بإستثامرات كبرية يف هذا املجال 

ولتنويع  جيد  بشكل  تنمو  فهي   ولذلك 

قمنا  فقد  اللحوم  عىل  الحصول  خيارات 

الحيوانات  من  املزيد  لرتبية   مببادرات 

بدءاً من الدجاج  ومروراً بإكثار  الخنازير 

واألرانب ولكن هنالك صعود وهبوط يف 

اإلقبال عىل رشاء  لحوم  الحيوانات حسب  

يف  ولكن  للشعب  اإلقتصادية  الظروف 

عرض اللحوم اليوجد مايثري القلق.

ظللنا  اللحوم   عرض  خيارات  ولتنويع 

عىل  بإستمرار  واألرانب  الخنازير  ندخل 

يف   تعيش  التي  الخنازير   املثال   سبيل 

بالدنا هي التي تعود اىل الجيل الذي كان 

,ولهذا  اإليطايل  النظام  عهد  يف  موجوداً  

فلم يحدث لها أي تجديد للدماء وملعالجة 

بإدخال  الزراعة  وزارة  قامت  األمر   هذا 

الخنازير  من  محسنة  جديدة   أصناف 

عىل  وزعتها  ثم  ومن  الحديثة   واألرانب 

تلك  وبفضل  منها,  املستفيدين  املزارعني 

تبديل   حاليا  يتم  بها  قمنا  التي  الجهود 

من  أكرث  تنجب  تكن   مل  التي  الخنازير 

املواليد    من  خمس 

خنازير  بأصناف 

مابني  تنجب 

من   20 اىل   15

ضف  أ , ليد ا ملو ا

ومبا  ذلك   إىل 

بالدنا  خيول  أن 

مختلفة  وألسباب 

قد ضعفت أصنافها  

وتقزمت فقد بذلنا 

لتحسينها  جهود 

سالالت  بإستجالب 

مختارة من الخارج 

والبدء يف تهجينها بطرق حديثة.

عرض  املنظوريف   التطور  يبدو  كيف 

الدواجن والبيض؟

 يف هذا املجال ونظراً إلدخالنا الدجاج 

لإلنتاج  االستقالل  فجر  يف  والكتاكيت  

التي  التجاري واملنزيل  فهو من املجاالت 

سجلت  منواً ملحوظاً.فالدجاج الذي كان 

يريب يف الريف بكميات قليلة ,يريب اآلن يف 

الريف من قبل  مئات املزارعني التجاريني 

حيث زاد إنتاج البيض بأضعاف مضاعفة.

مالوفاً  ماكان  وعكس  ذلك  جانب  اىل 

فقد زاد طلب األرس  ومحالت بيع الكعك   

ولتغطية  كبرية   درجة  اىل  البيض  عىل 

ببذل  الزراعة  وزارة  تقوم  الطلب  هذا 

جهود كبرية  لتوزيع  الدجاج املنزيل  عىل 

املزارعني بأسعار مناسبة باإلضافة اىل ذلك  

من  قليلة  أعداد  بإختيار  الوزارة   تقوم 

الدجاج  وتهجينها ,وما أود  أن أقوله بهذه 

املناسبة أنه يجب عىل املزارعني   تفريخ   

بأنفسهم  الدجاج  من  مختارة  أنواع 

عىل   فقط   اإلعتامد  من  بدالً  وإكثارها  

ففي   , الحكومة  التي تحرضها  الكتاكيت 

النهاية  هدفنا هو إنتاج أنواع مختارة من 

الدجاج من خالل أجراء  التهجني بأنفسنا  

بحيث نقول هي ملكنا  ومن إنتاجنا بدالً  

من  املستوردة  األنواع  عىل  اإلعتامد  من 

الخارج فقط.

دعنا ننتقل اىل مكافحة آفات وأمراض 

إسرتاتجيتنا يف هذا  تبدو  ،كيف  النباتات 

املجال؟

الزراعية   اآلفات  اىل  ننظر  عام   بشكل 

األول  القسم   قسمني,  اىل  بتفسيمها 

حركة  بطبيعتها  متتلك  التي  اآلفات  هي 

التي  محدودة والقسم اآلخر هي اآلفات 

تنتقل  والتي  املهاجرة  اآلفات  إسم  نطلق 

ومن  اخرى  اىل  دولة  من 

,وبحركتها  أخرى  اىل  قارة 

الرسيعة جداً والخطرة تأكل 

وقت  يف  الزراعية  املنتجات 

قصري.

القسم  بآفات  نبدأ  دعنا 

الحكومة  تؤمن  االول: 

اإلرترية منذ فجر اإلستقالل 

املتكاملة  املكافحة  بإسلوب 

لآلفات وهذه الطريقة تبدأ 

وإنتاجية  صحة  حامية  من 

بالدورة  ومرروا  الرتبة 

البذور  ورعاية  الزراعية 

والعزيق املنتظم وإستخدام 

لألمراض   املقاومة  البذور 

واآلفات وغريها,بحيث نستخدم  مبيدات 

عندما  فقط  الكيامئية  واألمراض   اآلفات 

يكون ذلك أمر المفر منه.

ومنذ عامني  بدأنا مسريتنا نحو  الزراعة 

العضوية  الكاملة بإنشاء  لجنة تنشط يف  

األسمدة واملبيدات العضوية ورأينا عملياً 

بأن هذه املبادرة مشجعة ومفعمة باألمل.

القسم الثاين  هي األفات التي نقول عنها 

الصحراوي  الجراد  مهاجرة وهذه تشمل  

دودة  اإلفريقية,العصافري,  الحشد  ,دودة 

األنواع   خاصة  املهاجرة  الصيفية  الحشد 

أرضار  تلحق  ظلت  والتي  األوىل   الثالثة 

بالزراعة يف  بالدنا منذ زمن بعيد  كبرية  

وبعد  اإلستقالل وضعت الحكومة اإلرترية 

إسرتاتيجية تقيض باملكافحة املسبقة لهذه 

تنص  الخارج   من  تأيت  وعندما  اآلفات 

السيطرة  تحت  إدخالها  اإلسرتاتيجية عىل 

مجدداً   الطريان  من   منعها  خالل  من 

تقليل  تم  طويلة   أعوام  منذ  ,وهاهو 

للمحاصيل  اآلفات   هذه  مهاجمة  فرص 

درجة  اىل  إرتريا  يف  للخطر   وتعريضها 

الصفر .

فريد خاصة  كنموذج  بالدنا  اىل   يشار 

هذا  رس  ,ماهو  الجراد  عىل  التحكم  يف 

النجاح؟

الجراد  أرساب  غزو  اىل  باإلضافة 

دول  من   لبالدنا  تأيت  التي  الصحراوي 

جزء  يعترب  البحر  أو  بالرب  سواء  الجوار  

من  وغريها  البحرية   سواحلنا  من  كبري 

توجد  لذا  الجراد,  لتكاثر  مصادر  املناطق 

بالدنا يف حالة إستنفار مستمرة  للتحكم 

أرساب  خاصة  الخطرية  اآلفة  هذه  عىل 

الجراد الصحراوي التي تتكاثر داخل أرض 

الوطن,حيث نقوم بأعامل رقابة  مستمرة 

وضعاً يف اإلعتبار وقت ظهورها.

الجراد  التحكم عىل  إن إسرتاتيجيتنا يف 

مبنية عىل املكافحة املسبقة,فباإلضافة اىل 

املبيدات الكيامئية لآلفات التي نستخدمها 

عىل نطاق واسع  للسيطرة الرسيعة عىل 

أرساب   لتجميع  مبادرات  الجراد,بدأنا 

للدواجن  كغذاء  وإستخدامها  الجراد  

وذلك من خالل اإلستعانة  بآالت مطاطية 

تم تصنيعها بخرباء وزارة الزراعة .

البيولوجية  املكافحة  تجريب  تم  كام 

ب  تعرف  مادة  بإستخدام  للجراد  

معمل  يف   محفوظة  ظلت  )متاريزيوم( 

البحوث  منذ العام 1996م حيث  أعطت 

لوجود  ونظراً  مثمرة,بإختصار   نتائج 

الجراد  إرتريا يف حالة إستنفار   ملكافحة 

بتوظيف كامل قدراتها البرشية ومواردها 

الذي  اإلقليم  مستوى  عىل  تعرف   فإنها 

نوجد فيه وكذا العامل كدولة منوذجية  يف 

هذا املجال عىل الدوام.

يف   واملراقبة  للتحكم  عليا  لجنة  لدينا 

قضية الجراد كونت من قبل وزارة الزراعة  

تحت إرشاف مكتب الوزير ومبشاركة قسم 

اإلرشاد الزراعي وقسم خدمة الترشيعات 

بقسم  العامة  العالقات  وفرع  واملراقبة 

اإلدارة واملالية.

وهذه اللجنة تجتمع إسبوعياً كل إثنني 

سواء كان هنالك وباء أوخطر  الجراد ام 

خالل  من  ريادي  دور  تلعب   ال,حيث 

مراقبة أوضاع الجراد عىل مستوى اإلقليم  

والعامل ومن ثم القيام باإلستعدات الالزمة 

,كام يوجد برنامج تبادل  معلومات منتظم   

بخصوص الجراد  بدءاً من طالئع املزارعني   

أود  املناسبة  الوزير,وبهذه  مكتب  وحتى 

مساهمة  يساهمون  الذين  كل  أشكر  ان 

فاعلة من خالل تفانيهم و بذلهم  جهود 

رأسهم  وعىل  الحمالت  إلنجاح   كبرية 

خرباءنا وأعضاء الجيش واإلدارات والطالئع 

ومنسقي  هذه الحمالت.

يف  الوزارة  هذه  سياسة  تبدو  كيف 

تأهيل الشابات؟

تقوم  من  وحدها  الوزارة  هذه  ليست 

الحكومة  سياسة  حتى  وإمنا   بذلك 

مشاركة  عىل  تركز  عام  بشكل  اإلرترية 

الشابات عىل وجه أخص ولذلك فإن وزارة 

لزيادة   جهدها   قصارى  تبذل  الزراعة 

ثقتهم يف  الشباب واإلناث ورفع   قدرات 

انفسهم  من خالل  توفري الفرص واألرضية 

املالمئة,ولكن هذا اليعني انه مل يتبقى لها 

شيئ ,خاصة يف مجال اإلناث,حيث نعمل  

حالياً لخلق فرص  من أجل زيادة مشاركة 

اإلناث مثل توفري رياض األطفال  وغريها.

الذي  الحوار  من  الثالث  الجزء  يف 

أرافينى  السيد  الزراعة  وزير  أجراه  

التطور  عن  بإسهاب  تحدث  برهى 

الذي سجلته  وزارة الزراعة   يف مجال 

هذا  ومنتجاتها,ويف  الحيوانية  الرثوة 

اللحوم   حول  حديثه  سيواصل  الجزء 

البيض  ومنتجات  الدواجن  وكذلك  

الوزارة   قبل  من  املتبعة  واإلسرتاتيجية 

النباتات.فإىل  وامراض  آفات  ملكافحة 

مضابط الحوار ؟
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صفحات من التاريخ

حادثة وادي حيما إعداد مشندي عقباميكائيل
تعريب حممد عمر ناير 

 اجلزء الثالث

خزينة   بأن  العدو  جندي   تأكد  وملا  

بندقيته  قد أصبحت فارغة من الذخرية  ،  

ومل تعد تجدي نفعاً بعد  ذلك  ، وأصبح  

 ، أو موت  له مسألة حياة  بالنسبة   األمر 

إندفع نحو مسقنا  برسعة  متناهية ، ثم  

أمسك  عىل رقبته  بكلتا يديه ، يف محاوال 

منه لخنقه والقضاء عليه ، ويف املقابل عمد  

مسقنا عىل قبض الرجل   برقبتة  بالطريقة 

نفسها ، يف سيناريو مامثل  يهدف إىل  كتم  

أنفاس جندي العدو  حتى يفارق الحياة . 

وبعد برهة من الوقت  أطلق كال الرجلني 

إال   ، ، ومن ثم بدآ يصطرعان  رقبة اآلخر 

إلقاء   مسقنا  املناضل  مبقدور  يكن  مل  أنه 

هذا الجندي أرضاً ، ألن املعركة كانت تبدو 

وكأنها شبه متكافئة . وعىل الرغم من أن 

مسقنا مل يكن أقل من خصمه من منظور 

البنية  الجسامنية ، إال أن ذلك الجندي كان 

يتفوق علية من جهة خربته يف  إستخدام  

بهذا  املتعلقة  الفنية   واألسااليب  اآلليات 

املجال . 

والحال تلك كان مسقنا  يحاول جاهداً 

، حتى ال  لغرميه  أي  فرصة  أن ال يعطي 

يستفيد  من مهاراته  الخاصة ويقيض عليه 

يف الحال ،  بواسطة القنبلة  أو الخنجر  الذي  

تدرع به  النطاق الذي كان مربوطاً حول 

خطورة  مدى  مسقنا  وألدراك   ، خارصتيه 

 ، عدوه  بها   ينغرد  كان  التي  املزايا  تلك  

سارع  بإلقائه عىل األرض مسددا له رضبات 

تلو األخرى  يف منطقتي  الرأس والصدر ، 

إىل أن تخور قواه ،  ويكون عاجزا متاما  عن 

ردة الفعل . لقد حاول مسقنا أن  يرصع 

الرجل  عدة مرات ، إىل ان  إستطاع  اخريا  

أن يلقي به ٍطريحا عىل األرض . ومن ثم 

إنهال عليه رضبا بعد تجريده  من الكفوف 

التي كان يحمل فيها القنابل . ويينام كان 

جندي العدو ملقى عىل األرض ،  يتقلب 

مُينى وُيرسى من وطأة األمل ، نتيجة الرضب 

املربح الذي تعرض له ،  تناول مسقنا  صخرة 

حادة  وقذف بها  عىل مقدمة راس الرجل 

وإصابة  اليرسى  عينه  فقدانه   إىل  أدت   ،

هامته بجرح  غائر ، مل يكتف مسقنا بذلك 

،  بل ضغط بكلتا يدية عىل صدر الرجل 

الذي بدى  الجندي  األثناء متكن هذا  ، يف 

وكأنه يلفظ أنفساسه  األخرية  بجمع قواه 

من جديد  ، حيث دفع مسقنا بكل ماتبقى 

لديه من قوة . ويف الوقت الذي  إحتدم فيه 

الرصاع  بني الخصمني ، وأصبحت  لحظة 

 ، أوأدىن  قوسني  قاب  املنازلة  تلك  حسم 

كلفها  الذين  املستجدين   العنرصين  كان 

مسقنا    باملناضل  باللحاق   الفصيلة  قائد 

من  املاء  جلب  يف  معاونته  مبهمة  ليقوما 

عىل  من  عادا   قد  كانا  واللذين   ، الوادي 

 ، الفصيلة  معسكر  إىل  الوادي  مشارف 

يوجه  وهو  العدو  جندي  شاهدا  عندما 

بندقيته صوب مسقنا ، قد متكنا من إبالغ 

أمر  ذلك  غضون  يف   ، بالحادث   الفصيلة 

قائد  الفصيلة بعض  املقاتلني للتوجة حاالً 

إىل الوادي ، يف مهمة خاصة إلنقاذ املناضل 

مسقنا ، يتكون أعضاء خلية الطوارئ التي 

إندفعت برسعة متناهية باتجاه وادي حيام 

، من املناضلني اآلتية  أسامءهم : رشايدا ، 

ودي قلوم  وعقباي قوحاين . مل يأبه  أعضاء 

التحوطات األمنية  باتخاذا   فريق اإلنقاذ  

املحتملة   املخاطر  من   ، أنفسهم  لحامية  

التي  قد يتعرضون لها ، وهم يف طريقهم 

الشاغل هو  كان شغلهم  بل  الوادي،   إىل 

كان  إذا    ، وإنقاذه  اللحاق مبسقنا  كيفية 

إتخاذ   ثم  ، ومن  الحياة  قيد  مايزال عىل  

كال  يف  الجندي  ذلك  بحق  اللالزم  اإلجراء 

الحالتني . وعندما كان هؤالء املقاتلني  يف 

حالة سباق مارتوين إىل الوادي ، عرب ذلك 

املنحدر الجبيل  املكشوف ، والخايل من أية 

العدو يطلق عليهم  ،  كان  موانع طبيعة 

النريان من فوهات مختلف أنواع  األسلحة   

بكثافة غري معهودة . ويف بحر رصاعه مع 

التعرف  من  مسقنا  متكن   ، الجندي  ذلك 

بها   متيز  التي  واملهارت  االساليب  عىل 

خصمه ، ومن بعد إستخدمها يف نزاله معه 

، مبا يتامهى مع سياق  إسرتاتيجية محاربة 

العدو بسالحه . وقد لجأ مسقنا مرة أخرى 

إىل خيار إستخدام وسيلة  الحجارة  ، التي 

أثبتت جدواها وفعاليتها  يف الجولة األوىل 

التي  املواجهة  تلك  ووطيس  أتون  من 

والرضاوة  العنف  درجات  باقىص  إتسمت 

، حيث إلتقط مسقنا حجر سنني ،  شبيه  

الجانب  عىل  به  ليهوى    ، الحادة  باملدية 

األمين من واجهة رأس خصمه ،  مام ادى 

الرجل  بدأ  وهنا   ، اليمنى  عينه  تلف  إىل 

يتحسس خارصتيه يف محاولة   إلستخدام 

القنابل والخنجر التي مل  تعد  يف عهدته 

ما  تلك   والحال   ،

مسقنا  من  كان 

إال أن هرولة تجاه 

البندقية  تلك 

الفارغة التي كانت 

ملقاة عىل األرض ، 

ومن ثم بدأ يشبع 

يف  رضبا  الرجل 

أن  إىل   ، اطرافة  

عظام   تهشمت 

 . اإلثنتني  يديه 

مسقنا  ختم  وقد 

تلك   مشاهد  

بإطالق  املنازلة 

الرحمة  رصاصة 

الجندي  هذا  عىل 

أصاًل   كان  الذي    ،

املوت  شفا  عىل 

فأرداه قتيالً .  ومن 

محاسن الصدف ، وجد مسقنا تلك الرصاصة  

كفوف  أحد  يف  كانت  خزنة  داخل 

مسقنا  وضع  وملا   . الجندي  ذلك 

حدا لهذه الحادثة  التي تعرضها لها 

فرائصه  هدأت    ، الصدفة  مبحض 

ومتلكه شعور بنشوة اإلنتصار الذي 

أن  ومبا   . األعزلني  بساعديه  حققه 

مسقنا كان قد أمىض يوما كامالً دون 

أن  يتناول شيئ من الطعام ، مضافا 

إليه تلك املتاعب التي واجهها نتيجة  

موت  او  حياة  معركة  خوضه غامر 

مع الجندي ، كانت قواه قد إنهارت 

، ومل تعد تقوى عىل الفعل والحركة 

، وقد  بدأ يحس بآالم الجروح التي 

التي   ، الوادي  ذلك  حجارة  سببتها 

كانت  تبدو وكأنها سكاكني  من فرط 

حدتها ، كام كان يعاين من أمل شديد 

الذي تعرض لعضة  احد منكبيه  يف 

من قبل جندي العدو،   غري أن همته 

وروحه املعنوية ظلتا متقدتني طوال 

الوقت . ويف خضم تلك األهات  واألوجاع ، 

تقدم مسقنا تجاه  عدوه الذي اصبح جثة 

هامدة ،  ومن بعد فتح الساعة التي كانت 

يف  معصمه  وربطها يف يده ، ومن ثم وقف 

لربهة من الزمن بجانب تلك الجثة ، وبينام 

الذي  اإلنقاذ  طاقم   وصل   ، كذلك   هو 

جاء لنجدته وقد بدت عىل وجوه  أفراده 

أمارات اإلرهاق واإلعياء  ، ويف الحال وجه 

قائد املجموعة سؤال إىل مسقنا قائال ً : “ 

هل أنت بخري ؟” إبتعد مسقنا قليلال من 

الجثامن ، ومن ثم اجاب بقوله “ أنا عىل 

املجموعة  أفراد  أطأمن  وعندما   “ مايرام. 

تقليب  عىل سالمة   مسقنا عمدوا عىل  

جثة  الرجل وتفتيشه   ، حيث وجدوا يف 

جيبه  مبلغ  300 بر وبطاقة هوية .

أفراد جيش العدو ،  وهم   ودي ديقول 

قائد  ولد هنس  الشهيد   , كتيبة    قائد  

فصيلة  وتيني قائد مجموعة . 

قضاها  التي  الفرتة   تلك  خالل   ويف 

مسقنا  يف املستشفى  حتي يطيب جراحه 

ويتامثل للشفاء ، إعتادت أذنه عىل سامع 

هذا  نزالء  من  والجرحى   املرىض  بعض 

املستشفى  وهم  يرددون احداث واقعة 

 . طرفيها  احد   كان   التي   حيام  وادي 

وقد تزامن خروج مسقنا من املستشفى  

وعودته إىل وحدته مع  هجوم عنيف شنه 

العدو عىل مواقع اللواء 20 . حيث شهد 

نهار  ذلك اليوم معارك طاحنة بني وحدات 

الساعات   ويف   . العدو  وقوات   20 اللواء 

متكن  الليلة  تلك   صباح  من   األوىل 

جيش العدو من إقتحام الخطوط  األوىل  

لدفاعات الجيش الشعبي   والعبور إىل ما 

ورائه . وأثناء  تلك املعركة إستقرت إحدى 

الشذايا يف قاعدة األذن  اليرسى للمناضل 

مسقنا . وعىل إثر تلك اإلصابة تحول إىل 

إحدى العيادات مرة ثانية مبساعد 2 من 

األولية  اإلسعافات  تلقي  حيث   رفاقه  

لزمليه  مسقنا  قال  األثناء  يف    . الالزمة 

أنه يستطيع الذهاب لوحده  إىل العيادة  

مل  انه  إال   ، ذلك   يفعل  أن  وقد حاول   ،

يكن قادرا عىل ذلك  نتيجة لغذارة الدم 

الذي كان ينزف بشدة  من مؤخرة الجزء 

الخارجي ألذنه  ، حيث  أُصيب يف ذلك 

الوقت  بنوبة من الغثيان  وفقدان التوازن 

، األمر الذي إضطر معه  لإلستلقاء  تحت 

األثناء   تلك  يف   . الظليلة  األشجار  إحدى 

مستلقيا  كان  حيث  إىل  زمالئه  ارسع  

وهو فاقد الوعي ،  ومن ثم حملوه  عىل 

عيادة   إىل  مبارشة   به  وإتجهوا  أكتافهم  

الكتيبة ، حيث خضع لبعض الفحوصات  

وأجريت له االسعافات االولية  ، ومن بعد 

تم تحويلة إىل املستشفى الرئييس الكائن 

مبنطقة  تخندع  لتلقي مزيد من العناية 

والعالج.

كان مسقنا يتوق إىل  إلتئام جرحه  يف 

ارسع وقت ممكن ليك يعود إىل وحدته  ، 

وملا شعر يف اليوم العارش من تاريخ دخوله 

تتعايف   أصبحت  بأن جروحه  املستشفى  

شيئاً فشيئا ،  قرر العودة إىل رفاقه مبعية 

مجموعة من الجرحى  دون علم األطباء  

وإدارة املستشفى  مستغلني فرصة  ذهاب 

بعض الشاحنات التابعة لتلك الجبهة إىل 

مواقع وحداتهم . إال أن محاولتهم  تلك 

مخططهم  إكتشاف  بسبب  النور  ترى  مل 

التي كانت    ، املناضالت  من قبل إحدى 

تتوىل حراسة املتشفى يف ذلك اليوم . ويف  

محاولته الثانية نجح مسقنا يف تنفيذ خطة 

يلتئم   ان  قبل  املستشفى    من  الهروب 

يف  رفاقه  وفقد   . الكفاية  مبافيه  جرحه 

رحلة العودة  إىل الخطوط األمامية  ثالث 

من نزالء ذلٍك املستشفى . 

..يتبع

 وقد إتضح من خالل إطالع املجموعة 

عىل مستندات  ذلك الرجل  بأنه مل يكن 

مجرد جندي عادي ، بل كان  عضو وحدات 

مهام  عادة  إليها  ُتسند  التي   الكوماندو 

نوعية  تتسم بطابع الخصوصية  واألهمية 

. وهنا تأكدت خلية اإلنقاذ من أن مسقنا 

كان امام تحدي عسري،  ولذلك رشعوا يف 

تحسس اعضاء  جسمه . وقد أسفر الفحص  

 ، ظهره  عىل  طفيفة   جرح  وجود  عن 

 ، سليمة  كانت  جسمه  أعضاء  بقية  أما 

بإستثناء  آثار بعض الكدمات  السطحية 

التي يبدو أنها كانت آيلة  للزوال يف وقت 

وجيز ، يف االثناء عرب  أعضاء الفريق  عن 

مدى تقديرهم إعجابهم بالقدرات العقلية 

والبدنية التي جعلت مسقنا يتجاوز هذا 

حقيقي  إختبار  مبثابة  كان  الذي   املحك 

إلثبات جدارته . واخريا عادت  املجموعة 

الجندي  بندقية  وبحوزتها  مواقعها  إىل 

املشار إليه والقنابل التي كان يحملها يف 

كفوفه .

 هذا  وقد تجاوز صدى املوقف  البطويل  

الذي سجله املناضل مسقنا نطاق  فصيلته 

، ليصبح حديث الساعة  يف أوساط اللواء 

20 . وبعد عودة مسقنا ظافراً  إىل  صفوف 

جراء  من  الوقت  لبعض  عانا  فصيلته 

جسمه  أعضاء   له  تعرض  الذي  الرضب 

، نتيجة للمغالبة التي حدثت بينه وبني 

التي  األعراض  ومن    ، الكوماندو  ذلك 

  ، األطراف   إنتابت جسده ضعف حركة 

ولذلك أُدخل إىل املستشفى إلجراء مزيد 

الراحة  من  قسطا  وأخذ  الفحوصات  من 

وا اإلستجامم . تجدر اإلشارة  إىل أن قادة  

الكتيبة  قد قاموا  بزيارة خاصة للمناضل 

املستشفى  يف  العالج  تلقيه  أثناء  مسقنا 

جهة  من  صحته  عىل  اإلطمئنان  بهدف 

فائق  عن  للتعبري  أخرى  جهة  ومن    ،

الجريئة  بالخطوة   وإعجابهم  تقديرهم 

أحد  تجاه  إتخذه  الذي  الصائب  والقرار 
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بطولة إنكلرتا: يونايتد املتوهج يواجه اختبار الغريم ليفربول الطامح للثبات
أرسنال يسعى إىل االبتعاد عن مانشسرت سيتي يف الصدارة

يتوق مانشسرت يونايتد املتوهج إىل إلحاق 
ليفربول،  األزيل  بغرميه  الرضر  من  املزيد 
قمة  أنفيلد يف  ملعب  يتواجهان عىل  عندما 
الدوري  من  والعرشين  السادسة  املرحلة 
االنكليزي املمتاز لكرة القدم االحد، يف حني 
يسعى أرسنال إىل االبتعاد أكرث عن مانشسرت 

سيتي يف الصدارة.
بقوة  مرشًحا  اللندين  النادي  سيكون 
فيام  السبت،  بورمنوث  ضيفه  عقبة  لتخطي 
ضد  ذاته  اليوم  ظهر  املرحلة  سيتي  يفتتح 
نهايئ  خسارة  خيبة  لوضع  املتطلع  نيوكاسل 

كأس الرابطة خلفه.
التعايف  عن  فيبحث  الرابع  توتنهام  أما 
كأس  نهايئ  مثن  من  الصادم  خروجه  من 
دوري  من  يونايتد  شيفيلد  أمام  االتحاد 
“تشامبيونشيب” والرتكيز مجدًدا عىل الرصاع 
عىل املراكز املؤهلة اىل دوري أبطال أوروبا يف 

ظل مزاحمة نيوكاسل وليفربول.
فول أول يف أنفيلد منذ 2016؟

يونايتد  الدوري ضد  مببارايت  ليفربول  فاز 
مسار  لكن  -9صفر.  مبجموع  املايض  املوسم 
كل من الناديني تغري بشكل دراماتييك خالل 

األشهر الـ12 املاضية.
أعوام  ستة  دام  جفاًفا  أنهى  أن  بعد 
املايض  االحد  الرابطة  كأس  بلقب  بتتويجه 
مباراة  وخسارته  نيوكاسل،  حساب  عىل 
واحدة فقط يف آخر 22 يف جميع املسابقات، 
ال يزال مانشسرت يونايتد عىل املسار الصحيح 

لتحقيق رباعية هذا املوسم.
يف  نقطة   11 أرسنال  ابتعاد  مع  ولكن 
من  أكرث  مباراة  لعب  انه  )علاًم  الصدارة 
أول  فوز  األحد غري  نتيجة  أي  فإن  يونايتد(، 
تنهي  قد   ،2016 منذ  أنفيلد  ملعب  عىل 
آمال “الشياطني الحمر” باملنافسة عىل لقب 

الدوري.
جبهة  عىل  أيًضا  ينافس  يونايتد  يزال  ال 
إقصائه  بعد  ليغ”  “يوروبا  االورويب  الدوري 
الخميس فريًقا إسبانًيا  برشلونة، ويستضيف 
آخر هو ريال بيتيس عىل ملعب أولد ترافورد 

يف ذهاب مثن النهايئ.
أما ليفربول الذي خرس ذهاًبا يف الدوري 
“أولد  ملعب  عىل  يونايتد  ضد  املوسم  هذا 

أجل  من  نقطة  لكل  بحاجة  فهو  ترافورد”، 
البقاء يف املنافسة عىل املركز الرابع.

كلوب  يورغن  االملاين  املدرب  فريق  وعاد 
انتصارات  ثالثة  تحقيقه  بعد  الرصاع  اىل 
وتعادل يف آخر أربع مباريات يف الدوري بعد 

أن استهل العام بطريقة كارثية.
بهزمية  ُمني  السلسة،  هذه  خالل  لكن 
االسباين  مدريد  ريال  ضد  أرضه  عىل  مذلة 
االبطال  دوري  نهايئ  مثن  ذهاب  يف   2-5

كشفت جميع عيوبه الدفاعية.
ولفرهامبتون  عىل  فوزه  بعد  كلوب  قال 
من  مؤجلة  مباراة  يف  االسبوع  منتصف 
املرحلة السابعة “أعتقد أن مانشسرت يونايتد 
اىل  رمبا  راهًنا،  الفورمة  يف  فريق  أفضل  هو 

جانب أرسنال وسيتي”.
االداء  هذا  عىل  نبني  أن  “يجب  وتابع 

والنتيجة وهذا ما نحاول القيام به”.
أرسنال للمواصلة

الدوري  بلقب  للفوز  أرسنال  مسعى  بدا 
الشهر  متزعزًعا  عاًما   19 منذ  األوىل  للمرة 
من  فقط  واحدة  نقطة  عندما حصد  املايض 
ثالث مباريات، مبا يف ذلك خسارة عىل أرضه 

أمام سيتي 1-3.
لكن فريق املدرب االسباين ميكيل أرتيتا رّد 
ليبتعد  متتالية  انتصارات  ثالثة  محقًقا  بقوة 

عن منافسه بخمس نقاط يف الصدارة.
برباعية نظيفة عىل  الفوز  أرتيتا بعد  قال 
مؤجلة  مباراة  يف  االسبوع  منتصف  إيفرتون 
إليهم  تنظر  “عندما  السابعة  املرحلة  من 
برغبتهم  فقط  تشعر  يوم،  كل  )الالعبني( 
الكبرية، وبسعيهم حًقا لتنفيذ ما نطلبه منهم 

ومدى رغبتهم يف إرضاء جامهرينا”.
وتابع “مل يراودين الشك أننا سنقلب االمور 

من ناحيتي االداء والنتائج”.
وهذا ما سيتوقعه من العبيه أمام بورمنوث 

وصيف القاع عىل ملعب االمارات.
عىل  أصعب  امتحاًنا  فيواجه  سيتي،  أما 
الورق عندما يستقبل نيوكاسل الخامس الذي 
مباريات  أربع  آخر  يف  الفوز  طعم  يذق  مل 
 ،2023 يف  واحًدا  انتصارًا  محقًقا  الدوري  يف 
يبتعد  أنه  علاًم  االوائل،  االربعة  من  ليخرج 
خاض  لكنه  الرابع  توتنهام  عن  نقاط  بأربع 

مباراتني أقل.
سبريز للعودة

طريقة  بأسوأ  لتوتنهام  كبري  أسبوع  بدأ 
من  شيفيلد  مضيفه  أمام  بسقوطه  ممكنة 
عن  بحثه  أن  ليبدو  صفر1-  الثاين  املستوى 

لقب أول منذ 2008 سيستمر.
اىل  حذرة  رحلة  يف  السبت  يسافر 
عن  أكرث  لالبتعاد  الساعي  ولفرهامبتون 

منطقة الهبوط.
بعد ذلك، يستقبل ميالن االيطايل االربعاء 
لتعويض خسارته صفر1- ذهاًبا يف مثن نهايئ 

دوري االبطال.
مساعد  ستيليني  كريستيان  االيطايل  قال 
ال  الذي  كونتي  أنتونيو  مواطنه  املدرب 
“اآلن،  املرارة  إزالة  جراحة  من  يتعاىف  يزال 
أخرى  لدينا فرص  وراءنا.  باتت  إنكلرتا  كأس 

ومسابقات أخرى ومباريات أخرى”.
أن  عليك  القدم.  كرة  هي  “هذه  وتابع 

تستمر وأن تجد مجدًدا الرغبة ذاتها”.
أما تشليس املأزوم الذي مل يفز بآخر خمس 
أمام  خسارة  آخرها  الدوري،  يف  مباريات 
اىل  أدى  ما  صفر2-،  توتنهام  اللندين  غرميه 
تراجعه اىل املركز العارش، فيبحث عن ايجاد 

نفسه عندما يستقبل ليدز يونايتدالسبت.
وبدوره، يواجه مهمة تعويض تأخره أمام 
دوري  يف  صفر1-  االملاين  دورمتوند  بوروسيا 
ملعب  عىل  الثالثاء  يستقبله  عندما  االبطال 

ستامفورد بريدج.

برشلونة يهزم غرميه ريال مدريد بهدف عكسي يف ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا
تقام مباراة اإلياب عىل ملعب “كامب نو”

كأس  نهايئ  بلوغ  من  برشلونة  اقرتب 
مباراة  يف  مثني  بفوز  القدم  لكرة  إسبانيا 
الكالسيكو عىل مضيفه ريال مدريد -1صفر 
الخميس، ضمن ذهاب نصف النهايئ. وفشل 
الريال يف الثأر من خسارته أمام برشلونة يف 
نهايئ كأس السوبر اإلسبانية 3-1 يف العاصمة 

السعودية الرياض يف يناير املايض.
برشلونة  غرميه  أمام  مدريد  ريال  انهزم 
ضمن ذهاب نصف نهايئ كأس إسبانيا لكرة 

القدم بهدف نظيف.
“سانتياغو  ملعبه  عىل  الريال  ووقع 
هدف  أهدى  عندما  املحظور  يف  برنابيو” 
يف  خطأ  من  بداية  لغرميه  الوحيد  املباراة 
كامافينغا  إدواردو  الفرنيس  من  التمرير 
استغله العبو برشلونة بتسديدة اصطدمت 
ميليتاو  إيدر  الربازييل  املريينغي  مبدافع 
وتحولت إىل الشباك عن طريق الخطأ )26(.

وتقام مباراة اإلياب عىل ملعب “كامب 
نو” يف 5 أبريل املقبل.

تشواميني  أوريليان  الفرنيس  وجلس 
والبلجييك إيدين هازار عىل مقاعد البدالء، 
أنشيلويت  كارلو  اإليطايل  املدرب  أرشك  فيام 
كامافينغا إىل جانب املخرضمني األملاين توين 
كروس والكروايت لوكا مودريتش يف الوسط. 
ودفع باملدافع ناتشو فرنانديس عىل الرواق 

األيرس.
واملدافع  مندي  فريالن  الفرنيس  وغاب 

النمساوي دافيد أالبا بسبب اإلصابة.
تشايف  املدرب  دفع  برشلونة،  فريق  يف 

“حان الوقت”.. فريمينو خيرب كلوب بقراره الصعب
تلو  واحدة  تتساقط  الخريف  أوراق 
األخرى يف ليفربول، الذي بدأ عاما بعد عام 
بالتخيل عن نجوم “الجيل الذهبي” والتعاقد 
مع العبني جدد، وها هي ورقة أخرى تسقط 

من شجرة “الريدز”.
يف خرب حرصي لشبكة “سكاي سبورتس”، 
سريحل الربازييل روبرتو فريمينو عن صفوف 
الفريق اإلنجليزي مع انتهاء املوسم الجاري.

ووفقا للشبكة، فإن فريمينو اجتمع باملدير 
بقرار  وأخربه  كلوب  يورغن  لليفربول  الفني 

الرحيل، وهو ما تفهمه املدرب.
لن  فريمينو  إن  سبورتس”  “سكاي  وقالت 
بشكل  وسريحل  ليفربول،  مع  عقده  يجدد 

مجاين الصيف املقبل.
مع  مواسم   8 فريمينو  وقىض 
األلقاب  جميع  فيها  حقق  ليفربول، 
من  ويعترب  وقاريا،  محليا  املمكنة 
بني  الكبرية  الشعبية  ذوي  الالعبني 

جامهري “الريدز”.
ليفربول  ودع  قد  آخر  نجم  وكان 

ماين،  ساديو  السنغايل  هو  املايض  الصيف 
محمد  واملرصي  فريمينو  مع  شكل  والذي 

صالح ثالثيا “مرعبا” يف خط الهجوم.

كونديه  جول  الفرنيس  باملدافع  هرنانديس 
إىل  املقدمة  يف  توريس  فريان  مع  أساسيا، 
أنسو فايت عىل  جانب غايف ورافينيا. وجلس 
عثامن  الفرنيس  غاب  فيام  البدالء،  مقاعد 
ليفاندوفسيك  روبرت  والبولندي  دميبيليه 

وبيدري بسبب اإلصابة.
الدوري  اللقاء يف صدارة  برشلونة  وخاض 
اللدود  غرميه  عن  نقاط   7 بفارق  متقدما 
خسارة  بعد  املريينغي  يواجه  لكنه  الريال، 

أمام أملرييا صفر1-.
ديريب  يف  متعادال  فخرج  الريال،  أما 

العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو 1-1.
نجاعة برشلونية

أمام  خسارته  من  الثأر  يف  الريال  وفشل 

برشلونة يف نهايئ الكأس السوبر اإلسبانية 1-3 
يف العاصمة السعودية الرياض يف 15 كانون 
وسطه  العب  ألقاب  أول  يف  يناير،  الثاين/ 

السابق مدربه الحايل تشايف هرنانديس.
األول  الشوط  يف  واحدة  تسديدة  ومن 
الكرة  عىل  يستحوذ  مل  الذي  برشلونة  سجل 
سوى بنسبة 40 يف املئة هدف السبق، ليظهر 
كامافينغا  من  خطأ  من  مستفيدا  واقعيته 
وهدف عرب النريان الصديقة من ميليتاو الذي 
فشل فريقه يف هز شباك منافسه، إذ سدد 5 

مرات من دون أن يصيب الخشبات الثالث.
بعد  التسجيل  افتتح  أنه  الريال  واعتقد 
الربازييل فينسيوس جونيور عىل  هجمة من 
الجهة اليرسى داخل املنطقة ليمرر إىل القائم 

بنزمية  كريم  إىل  الثاين 
الكرة  عىل  سيطر  الذي 
بقدمه  وسدد  بصدره 
إال  الشباك،  يف  اليرسى 

التسلل عىل  بداعي  الهدف  ألغى  الحكم  أن 
املهاجم الفرنيس )12(.

هدف عكيس من ميليتاو
وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 22 للوصول 
إىل منطقة الريال، بعد ركلة حرة عىل بعد 35 
املنطقة  داخل  ألونسو  ماركوس  نفذها  مرتا 

أبعدها األوروغوياين فيديريكو فالفريدي.
وافتتح برشلونة التسجيل بالنريان الصديقة 
من  وخطأ  كامافينغا  من  سيئة  متريرة  بعد 
شباك  إىل  الكرة  أعاد  الذي  ميليتاو  املدافع 

إىل  توريس  فريان  من  متريرة  بعد  فريقه 
املنطقة،  يسار  كيسييه عىل  فرانك  العاجي 
ليسدد األخري ويصد الحارس البلجييك تيبو 
كورتوا فتعود الكرة إىل ابرازييل وتصطدم به 

ويف املرمى )27(. 
وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل عىل 
إال  كيسييه،  إىل  توريس  مرر  عندما  رافينيا 
أن العودة إىل حكم الفيديو املساعد “يف آيه 

آر” أكد صحة الهدف.
بعد  التعادل  هدف  كارفاخال  وأهدر 
اليرسى عىل  الجهة  كروس عىل  من  متريرة 
بعد 30 مرتا، تابعها االسباين عىل الطاير فوق 

املرمى )41(.
“فارق ضئيل”

فينيسيوس  حاول  الثاين،  الشوط  يف 
بتسديدة قوية صدها الحارس األملاين مارك 
أندريه تري شتيغن )57(، يف حني وقف أنسو 
فايت الذي دخل بدال من رافينيا حائال دون 
من  تسديدة  بعد  النتيجة  فريقه  مضاعفة 
مبهاجم  لتصطدم  كورتوا  عن  مرت  كيسييه 

برشلونة )72(.
بوسكيتس  سريجيو  برشلونة  قائد  وقال 
لقناة “يت يف إي”: “عرفنا كيف ننافس، وقد 
أقوياء  كنا  بدنيا،  رائع  بعمل  الفريق  قام 
جدا، ومتكنا من صدهم من خالل الوسط”.
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حكمة اليوم
السمعة الطيبة أفضل من الرداء اجلميل، إذا مل يكن 

لديك شيئ تعطيه لآلخرين، فتصدق بالكلمة الطيبة، 
واالبتسامة الصادقة، وخالق الناس خبلق حسن، الطيبة 

هي انتصار اإلنسان على النفِس األمارة بالسوء

*ستجد أن الحياة ال تزال جديرة باالهتامم، إذا كنت تبتسم. 

*الحياة كاملرآة، تحصل عىل أفضل النتائج حني تبتسم لها. 

*األم شمعة مقدسة تيضء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة. 

*البخيل شخص يعيش طيلة حياته دون أن يتذوق طعم الحياة.

* التشاؤم هو تسوس الحياة.

* ال حياة مع اليأس، وال يأس مع الحياة. 

*املتشائم ال يرى من الحياة سوى ظلها. 

*إين ألعجب من الذي يظن الحياة شيئا والحرية شيئا آخر، وال يريد 

أن يقتنع بأن الحرية هي املقوم األول للحياة وأن ال حياة إال بالحرية.

* الحرية هي الحياة، ولكن ال حرية بال فضيلة. 

*الحياة قصرية، لكن املصائب تجعلها طويلة. عش رجبا تر عجبا.

* الحياة حلم يوقظنا منه املوت. 

*إن الحياة ال طعم لها بال أمل.

* إننا ال نستحم يف مياه النهر مرتني.

* الحياة قطار رسيع ما اجتازه حلم، وما هو مقبل عليه وهم. 

*ليس للحياة قيمة إال إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله.

*الحياة شعلة إما أن نحرتق بنارها أو نطفئها ونعيش يف ظالم.

* الحياة بال فائدة موت مسبق.

كالم عن تعب احلياة

هل أهدى رجل أعمال باكستاني عروسته وزنها ذهبًا؟!
عىل  متداول  فيديو  مقطع  وثق 

عريس  إهداء  التواصل،  مواقع 

يعادل  لعروسه  باكستاين يف ديب مهرا 

وزنها ذهبا، يف مشهد أثار ردود أفعال 

واسعة.

وهي  الفيديو  يف  العروس  وظهرت 

التقليدي  الباكستاين  الزي  ترتدي 

وتسري مع عريسها ثم تجلس عىل أحد 

كفتي ميزان ضخم.

مواقع  عىل  نشطاء  أكد  وفيام 

أقيم  العرس  أن  االجتامعي،  التواصل 

الذهب  أن  الحقا  اكتشف  ديب،  يف 
من  وجزءا  مزيفا  كان  املستخدم 

موضوع الزفاف العام، عىل غرار فيلم 

بوليوود الشهري “جودا أكرب”.

اليابان متنح مليون ين لكل طفل مقابل مغادرة عائلته طوكيو

 300 بالفعل  تقدم  الحكومة  كانت 

تنتقل إىل  التي  ألف ين لكل طفل لألرس 

أجزاء أخرى من البالد. تأيت هذه الخطوة 

السلطات  فيه  تحاول  الذي  الوقت  يف 

املناطق  يف  السكانية  الكثافة  تشتيت 

معدالت  وتحسني  اليابانية،  الحرضية 

املسنني  السكان  وتنويع  املتدنية،  املواليد 

يف مناطق ريفية أكرث.

عام  يف  الياباين،  اإلحصاء  ملكتب  وفقاً 

سكان  إجاميل  من   28.9% كان   ،2021

عىل  عاماً   65 العمر  من  يبلغون  اليابان 

هناك  كان  للبالد.  قيايس  رقم  األقل، وهو 

أعامرهم  ترتاوح  طفل  مليون   14.78

ما  وهو  العام،  نفس  يف  عاماً  و14   0 بني 

وهو  السكان،  إجاميل  من   11.8% ميثل 

أدىن مستوى تم تسجيله عىل اإلطالق يف 

اليابان.

وكالة  عن  صادر  صحفي  لبيان  وفقاً 

الذين  األشخاص  سيكون  لألنباء،  كيودو 

أنحاء  جميع  يف  منطقة   23 يف  يعيشون 

طوكيو ونقاط ركاب محلية ساخنة مؤهلني 

من  التوطني،  إعادة  أموال  عىل  للحصول 

املايل خالل  الدعم  تقديم  يتم  أن  املتوقع 

السنة املالية 2023.

متلقو  يعيش  أن  يجب  أنه  إىل  يشار 

األموال يف منطقتهم الجديدة ملدة خمس 

سنوات عىل األقل أثناء العمل، وسُيطلب 

من أي شخص يخالف هذه القواعد إعادة 

األموال.

يتم تقديم الدعم لألطفال دون سن 18 

 18 أعامرهم  تبلغ  الذين  أولئك  أو  عاماً 

عاماً، لكنهم ال يزالون يف السنة األخرية من 

املدرسة الثانوية.

غولدمان  بنك  من  بابا،  ناوهيكو  قال 

ساكس العام املايض، إن هناك املزيد الذي 

العمل  قوة  للحفاظ عىل  به  القيام  يتعني 

اليابانية املتقلصة وزيادتها

حالة جنونية ألمساك القرش أثارت رعب الصيادين

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

ملساهمتكم فيها سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم املفضلة املنوعات يرجى 

وكذلك  بالصحيفة  عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة 

إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل الربيد اإللكرتوين:- 

)nur217rihab@gmail.com(

صدم مجموعة من الصيادين بوالية 

العرشات  بتجمع  األمريكية،  لويزيانا 

بحالة  الهائجة  القرش  أسامك  من 

جنونية يف محاولة الوصول إىل الطعم 

الذي رماه الصيادون أصال للوصول إىل 

أسامك التونة.

أخرب ديلون ماي، الذي سجل مقطع 

منت  عىل  كان  أنه  للحادثة  فيديو 

وفجأة  أصدقاءه،  برفقة  صيد  قارب 

تشبه  املياه  يف  غريبة  حركة  الحظوا 

أنها  بداية  فاعتقدوا  الغليان،  حالة 

ليكتشفوا الحقا  التونة،  أسامك  حركة 

من  عرشات  سببه  ذاك  الضجيج  أن 

أسامك القرش، مضيفا أن الحالة أثارت 

رعب من كانوا عىل املركب.

ملدة  البقاء  القرش  ألسامك  وميكن 

تصل إىل 6 أسابيع دون طعام، ولكن 

بعد ذلك تدخل مرحلة األكل والبحث 

عن مصدر غذايئ.

أسامك القرش من املمكن أن تأكل 

عىل  بطونها  يف  عرث  فقد  يشء،  أي 

مكونات غريبة مثل اإلطارات، وإذا مل 

يكن هناك إمدادات وفرية من اللحوم 

يف املنطقة، يلجؤون إىل أكل النباتات 

البحرية

يف مثل هذا اليوم
يف الرابع من مارس عام : 1152 - انتخاب فريدريك األول ملًكا عىل األملان.

يف الرابع من مارس عام :1493 - املستكشف كريستوفر كولومبوس يصل 

إىل قارة أمريكا الشاملية.

يف الرابع من مارس عام :1519 - املستكشف اإلسباين هرنان كورتيس ينزل 

يف الساحل املكسييك.

يف الرابع من مارس عام : 1675 - تعيني جون فالمستيد أول فليك يف إنجلرتا 

امللكية.

يف الرابع من مارس عام : 1800 - إدخال تربية الغنم إىل أسرتاليا.

يف الرابع من مارس عام :1880 - بدء ظهور أول صورة يف الصحف.

يف الرابع من مارس عام :2015 - اإلعالن عن اكتشاف مجمع للمقابر يرجع 

للعرص الحديدي يف مدينة الفو يف إقليم األوب يف فرنسا.

الرابع من مارس عام :2018 - فيلم شكل املاء يفوز بجائزة األوسكار  يف 

ألفضل فيلم خالل حفل توزيع جوائز األوسكار التسعني.

وشييل  فاريل  إيفون  املعامريتني  فوز   -  2020: عام  مارس  من  الرابع  يف 

مكنامرا بجائزة بريتزكر للهندسة املعامرية لعام 2020.
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