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الرئيس إسياس يعود اىل البالد خمتتمًا زيارته  لكينيا

افورقي  اسياس  الرئيس  فخامة  عاد 

زيارة  مختتاًم  الجمعة  أمس  البالد  اىل 

رسمية اىل كينيا تلبية لدعوة من الرئيس 

الكيني ويليام روتو.

يف  الصادر  املشرتك  البيان  واوضح 

ختام لقاء الرئيسني ، ووقع عليه وزراء 

للتعاون  االتفاق   ، البلدين  خارجية 

واالقتصادية  السياسية  املجاالت  يف 

يف  خاصة   ، والثقافية  واالجتامعية  

والسياحة  واإلستثامر  التجارة  مجاالت 

واملالحة  والتعليم  والتعدين  والزراعة 

وإدارة  املتجددة   والطاقة  الجوية 

البيان  واشار  االقليمي.  والتنسيق  املياه 

بالتعاون  للترسيع  لتفاهم  التوصل  اىل 

الدخول  تأشريات  والغاء  التجاري 

متثيل  كينيا  وفتح  البلدين  ملواطني 

دبلومايس لها يف ارتريا.

املشرتك  العمل  إىل  الرئيسان  وتوصل 

لتعزيز الرشاكة االقليمية والسالم واالمن 

االقليمي وتطور منطقة القرن االفريقي 

بينهام  املستمر  التشاور  عىل  واتفقا 

واقامة مفوضية التعاون املشرتك.

العالقات  الرئيسان  بحث  كام 

وتحقيق  البلدين  بني  االسرتاتيجية 

التضامن االقليمي ، حيث شكر الرئيس 

الرئيس  خطوة  روتو  ويليام  الكيني  

اسياس افورقي العادة  عضوية ارتريا يف 

منظمة االيغاد ، واتفقا عىل التفاهم مع 

الدول االعضاء الصالح املنظمة مبا يلبي 

رغبات دول وشعوب املنطقة. 

وزير  من  كل  اللقاءات  يف  شارك 

الشؤون الخارجية السيد/ عثامن صالح 

قربآب  مياين  السيد/  الرئيس  ومستشار 

وقام  هذا  رؤسوم.  بيني  والسفري/ 

من  عدد  بلقاء  افورقي  اسياس  الرئيس 

الوزراء يف الحكومة الكينية.

افتتاح معرض مبناسبة فنقل

افتتح يف سينام سقالت صباح امس معرض مبناسبة الذكرى الثالثة والثالثني لعمية فنقل يحوي مختلف املواضيع. افتتح املعرض قائد القوات 

البحرية اللواء /حمد كاريكاري رفقة وزير الرثوة البحرية السيد/ تولدي قاليت وحاكم اقليم شامل البحر االحمر السيدة/ اسمرت ابرها وكبار 

املسؤولني يف الحكومة والجبهة وقادة الجيش.  ضم املعرض جناحا لضابط التعبئة والتوجيه  بوزارة الدفاع يحوي  صور تعكس بطوالت ووحدة 

وصمود الشعب االرتري يف مسرية النضال ، والجرائم التي ارتكبها املستعمر بحق املواطنني العزل ، وجرائم العدو يف اسمرا يف سبعينات القرن 

املايض. وضم جناح وزارة الرثوة البحرية ، املوارد البحرية وجهود توظيفها ملصلحة الشعب.

خدمات  الرقابة باالوسط
جهود لضمان جودة االنتاج الزراعي

وسالمة  جودة  لضامن  بجهود  االوسط  االقليم  يف  االقليمية  الرقابة  خدمات  قسم  يقوم 
االنتاج الزراعي.

حجر  مرسوم  مبوجب  يعمل  القسم  ان  قربولد  يوهنس  السيد/  القسم  مسؤول  واوضح 
النباتات واالعالن القانوين بشأن املعايري التي يتوجب عىل مؤسسات تصنيع االلبان ومشتقاته  
االيفاء بها ، واالعالن القانوين بشان حفظ واستخدام وتخزين والتخلص من املبيدات الحرشية 
االقليم  يف  والقانون  النظام  قسم  مع  بالتعاون  القسم ضبط  “ان  وقال   .2022 عام  الصادر 

االوسط يف الربع الثاين والثالث من عام 2022  مبيدات صلبة وسائلة يف اسمرا.
بابحاث  والقيام   ، جودتها  وضامن  املحسنة  البذور  تنمية  يف  الجارية  الرقابة  اىل  واشار 

التعرف عىل  امراض النبات  واآلفات.
وذكر ان تم  تحذير  اربع  مؤسسات من جملة 12 مؤسسة تصنيع االلبان ومشتقاته ، 
بسبب نقص يف النظافة  والجودة، باالضافة اىل التخلص من اللحوم الغري صحية مبراقبة اربعة 

مؤسسات ذبح املوايش يف االقليم االوسط.
املؤكد  غري  الحيوان   ادوية  و  املبيدات  استخدام  لعدم  املزارعني  يوهنس  السيد/  ودعا 

جودتها.

بيان مشرتك للزيارة الرمسية  الرئيس 
أسياس أفورقي  إىل مجهورية كينيا

1.قام  الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا خالل يومي الثامن والتاسع من فرباير 
الجاري 2023 بزيارة رسمية إىل كينيا تلبية  لدعوة  الرئيس الكيني وليام روتو.عىل راس وفد 

رفيع املستوى لحكومة أرتريا ، كل من وزيرالشئون الخارجية ومستشار الرئيس.
ووزير  الدفاع   ووزير  الخارجية  وزير  من  كل  روتو  وليام  الرئيس  بصحبة  كان  كام   .2
التعدين ،و وزير الرثوة البحرية  والنقل البحري  باإلضافة إىل مستشار أمن الدولة  والنائب 

العام ومسؤولني آ خرين .
3.أجرى  الرئيسان اسياس أفورقي والرئيس وليام روتو لقاء عىل مستوى القيادة العليا يف 
التاسع من فرباير 2023 يف نريويب، مستذكراً روابط الدولتني  التاريخية  العميقة التي بنيت  
عىل مر السنني ،والذي متيز  بروح أخوية ،قد ركز عىل تعزيز  املصالح  املشرتكة والعالقات 

الثنائية والقضايا  االقليمية والدولية  .
واإلقتصادي  السيايس  الجانب  يف  الشامل  للتعاون  خطة  إعداد  عىل  الرئيسان  4.أتفق 
واإلجتامعي والثقايف ن يف مجاالت  الزراعة ،التجارة واإلستثامر، الرحالت الجوية، التعدين  
الرثوة  أو  األزرق  اإلقتصاد  السياحة وكذلك يف   ، املياه  ،إدارة  املتجددة  الطاقة   ، ،التعليم  

البحرية  والقطاعات  املتعددة ضمن التنسيق  اإلقليمي.
عىل   التاشريات   إلغاء  عىل   الرئيسان  أتفق   ، الدولتني  بني  واللقاءت  التجارة  5.لتعزيز 
املواطنني يف التحرك بني  البلدينمنذ التاسع من فرباير ، وتوجيه وزاريت الداخلية يف البلدين  

عىل إعداد  الالزم  لرتجمة هذا اإلتفاق عىل ارض الواقع .
6.أكد الرئيس وليام روتو  عىل أن  كينيا سيكون لها متثيل دبلومايس يف أرتريا ،وأمر وزرة 

الخارجية واملهاجرين  بدء العملية الالزمة  لرتجمة ذلك عىل األرض.  
مختلف  يف  البلدين  إليها  توصل  التي  اإلتفاقات  عىل  الدولتني  خارجية   وزيرا  7.وقع 
للتعاون  املشرتكة   اللجنة  تلتقي   أن  عىل   إتفقا  الثنايئ.كام  التعاون  إطار  يف  القطاعات 

املشرتك قريباً ملناقشة  الخطوات  التي تم  االتفاق  حولها . 
الوئام  لتحقيق  البلدين  بني  اإلسرتاتجية  العالقة  بعمق  وكينيا  ارتريا  رئيسا  بحث   8
اإلقليمي،واشاد  الرئيس ويليام روتو بالقرار الذي إتخذه الر ئيس أسياس أفورقي لعودة 
أرتريا إىل منظمة اإليغاد.كام توصل الرئيسان إىل تفاهم  للتحدث مع كافة الدول األعضاء 

إلعادة تنظيم املنظمة بالطرق التي تلبي  رغبات دول اإلقليم. 
9.أكد الرئيسان عىل أهمية السالم  يف تحقيق األمن والتطور يف القرن اإلفريقي.كام أتفقا 
عىل العمل املشرتك من  اجل  ضامن   الوحدة والسيادة  الوطنية للدول  االفريقية، والعمل 

عىل  وقف التدخل األجنبي يف العملية السياسية الداخلية  للدول اإلفريقية.
10.أكد الرئيسان   مجدداً عىل استعدادهام لتعزيز كافة جوانب التعاون،وشكر الرئيس 
روتو  دعم الرئيس اسياس أفورقي  لحملة كينيا للحصول عىل مقعد مبجلس األمن الدويل.  
وشددا عىل رضورة تعزيز التعاون للدفع باألجندة األفريقية عىل املستوى العاملي ، يف وقت 
تستمر فيه  التغيريات الديناميكية خارج القارة يف التأثري سلًبا عىل حياة الشعوب األفريقية.

 نريويب  جمهورية كينيا 9 فرباير 2023 
د.الفرد موتوا                          عثامن صالح    

وزير الخارجية واملهاجرين لجمهورية كينيا           وزير الشئون الخارجية بدولة ارتريا
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إعــالنــات
لقد حرضت أمام املحكمة الرشعية مبدينة بارنتو السيدة / حليمة حسني إدريس 

قدمت عرضاً قالت فيه بأن اختي زهرة حسني إدريس قد توفيت عام 2000 وليس 

لديها وارث غريي انا فمن يدعي بأنه وارث او شطبت اسمه من الورثة فاليتقدم اىل 

محكمة بارنتو الرشعية يف مدة اقصاه شهر من صدور هذا االعالن.

محكمة بارنتو الرشعية 

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

يعلن املدعي / عبدالعزيز عبدالله إدريس من سكان مدينة تسني أمام املحكمة 

الرشعية بتسني بأن والده عبدالله إدريس درار تويف بتاريخ 16/ 5/ 2017م وورثته 

هم :-

2/ حامد عبدالله إدريس  1/ محمد عبدالله إدريس   

4/  إبراهيم عبدالله إدريس  3/ خديجة عبدالله إدريس  

6/ جليلة عبدالله إدريس 5/ عبدالعزيز عبدالله إدريس   

8/ نفيسة عبدالله إدريس 7/ ياسني عبدالله إدريس  

ويقول انه وهؤالء املذكورين اعاله هم الورثة الرشعيني لوالدهم املتوىف وال يوجد 

غريهم وإذا كان هناك معرتض فعليه التقدم أمام املحكمة الرشعية بتسني يف مدة 

أقصاها شهر من تاريخ اإلعالن يف الجريدة

محكمة تسنى الرشعية

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

الصحفي سيمور هريش: أمريكا مسؤولة عن تفجري خطي 
أنابيب الغاز الروسي نورد سرتيم وموسكو تدعو للتحقيق

 )The Times( “تاميز”  صحيفة  أفادت 

الصحفي  أجراه  تحقيقا  بأن  الربيطانية 

إىل  توصل  هريش  سيمور  األمرييك  االستقصايئ 

أن الواليات املتحدة مسؤولة عن تفجري خطي 

أنابيب الغاز الرويس “نورد سرتيم 1 و2” ببحر 

البلطيق يف سبتمرب العام املايض.

الصحيفة إىل أن الصحفي ذكر يف  وأشارت 

تقريره أن التفجري يأيت ضمن عملية رسية أمر 

بها البيت األبيض، ونفذتها وكالة االستخبارات 

.)CIA( ”املركزية األمريكية “يس آي إيه

ويزعم سيمور هريش الصحفي الحائز عىل 

استغلوا  أمريكيني  غواصني  أن  بوليتزر  جائزة 

األطليس  شامل  لحلف  عسكرية  تدريبات 

املنطقة كغطاء، وزرعوا  “ناتو” )NATO( يف 

الروسية  األنابيب  خطوط  طول  عىل  ألغاما 

وفجروها الحقا عن بعد.

بأن  تفيد  معلومات  التحقيق  تضمن   

متفجرات  برتكيب  قاموا  أمريكيني  غواصني 

Bal-  تحت “السيل الشاميل ” خالل مناورات

عام 2022، وبعد  التي جرت يف صيف   tops

ذلك بثالث أشهر قام الرنويجيون بتنشيطها.

العملية  أن  مطول  تقرير  يف  وكتب هريش 

نفذت برسية تامة تحت غطاء تدريبات حلف 

شامل األطليس التي أعلن عنها يف صيف العام 

املايض واملعروفة باسم “عمليات البلطيق 22، 

وأجريت يف يونيو قبالة السواحل األملانية.

بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  قرار  إن  وقال 

بعد  جاء  الروسية  األنابيب  خطوط  تفجري 

مع  الرسي  التخطيط  من  أشهر   9 من  أكرث 

أنه  إىل  األمريكية، مشريا  القومي  األمن  أجهزة 

مبا  متعلقا  األمر  يكن  مل  الوقت  ذلك  “طوال 

بل حول  املهمة،  بتلك  القيام  ينبغي  كان  إذا 

سبل إنجازها، دون ترك دليل يشري إىل الجهة 

املسؤولة عنها”.

أرضارا   2022 سبتمرب   26 تفجري يف  وألحق 

بحر  يف  و2”   1 سرتيم  “نورد  بخطي  بالغة 

إىل  الرويس  الغاز  ينقالن  اللذين  البلطيق 

الغربية  والدول  روسيا  وتبادلت  أوروبا، 

االتهامات بشأن املسؤولية عن التفجري.

التي لحقت  أن األرضار  وُكشف الحقا عن 

بخطوط األنابيب الروسية كانت نتيجة عمل 

متعمد، لكن الغموض ظل سيد املوقف بشأن 

الجهة التي تقف خلفه.

وعقد مجلس األمن الدويل جلسة طارئة يف 

نهاية سبتمرب 2022 دعت إليها روسيا، لبحث 

األخطار التي يشكلها الحدث عىل أمن الطاقة 

األوروبية.

مندوب  كشف  الجلسة  خالل  كلمته  ويف 

روسيا لدى األمم املتحدة فاسييل نيبينزيا أن 

مكتب املدعي العام الرويس فتح تحقيقا دوليا 

بهذا الشأن.

ويف اتهام مبطن للواليات املتحدة األمريكية، 

نورد  خط  تخريب  إن  الرويس  املندوب  قال 

قوة  يتجاوز  التعقيد  من  القدر  بهذا  سرتيم 

املمكن حدوثه  العاديني، ومن غري  اإلرهابيني 

دون تدخل دولة أو جهات تسيطر عليها.

الكثري  لديها  املتحدة  الواليات  أن  وأضاف 

نتيجة  الغاز  بتجارة  يتعلق  ما  يف  لتكسبه 

األرضار التي لحقت بشبكة خط أنابيب نورد 

سرتيم تحت بحر البلطيق، لكن كالمه مل يرَق 

إىل حد تحميل واشنطن مسؤولية التفجري.

االتهام، ووصفه  األبيض هذا  البيت  ورفض 

نائب  ميلز  ريتشارد  وقال  مسؤول،  غري  بأنه 

ممثل الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة يف 

االجتامع “الواليات املتحدة تنفي بشكل قاطع 

أي تورط يف هذا الحادث”.

وفتحت كل من الدامنارك والسويد وأملانيا 

الجهة  عىل  للوقوف  منفصلة  تحقيقات 

تلك  لكن  األنابيب،  تفجري  عن  املسؤولة 

غري  تذكر  نتيجة  إىل  تتوصل  مل  التحقيقات 

متعمدا،  عمال  كان  حدث  ما  أن  أكدت  أنها 

متفجرات  آثار  وجود  عن  السويد  وكشفت 

عىل األنابيب التي تعرضت للتخريب. 

من ناحية اخرى حذر نائب وزير الخارجية 

ستلحق  التي  العواقب  من  ريابكوف  سريغي 

هريش  سيمور  تحقيق  نتيجة  بعد  بواشنطن 

الشاميل”  “السيل  أنابيب  خط  تفجري  بشأن 

فيام دعا الكرملني إىل تحقيق دويل مفتوح

جاء ذلك ضمن ترصيحات ريابكوف لوكالة 

الصحفي  تحقيق  إن  قال  حيث  “نوفوستي”، 

سيمور هريش “أكد ما نعرفه وليس لدينا أي 

شك مطلقا به من أن الواليات املتحدة ورمبا 

العمل  )الناتو( األخرى، متورطة يف هذا  دول 

التخريبي البشع”.

باسم  الرسمي  املتحدث  علق  جانبه  من 

الكرملني دميرتي بيسكوف بأن “مقال هريش 

أخرى  مرة  يوضح  الشاميل(  )السيل  بشأن 

ومعاقبة  مفتوح  دويل  تحقيق  إىل  الحاجة 

الصحفي  تحقيق  أن  إىل  مشريا  املسؤولني” 

املعروف مل يلق تداوال واسعا يف الغرب، وهذا 

أمر “مفاجئ” عىل حد تعبريه.

سيمور  الشهري  األمرييك  الصحفي  وكان 

الجرائم  عن  مبنشوراته  املعروف  هريش، 

الرشق  حروب  ويف  فيتنام  يف  األمريكية 

األوسط، وال سيام فضيحة التعذيب يف سجن 

أبو غريب العراقي، قد متكن من الحصول عىل 

أنابيب  خط  “تفجري  عملية  حول  معلومات 

)السيل الشاميل(” من مصدر، مل يذكر اسمه، 

وكان متورطا بشكل مبارش يف اإلعداد لها عىل 

حد تعبريه.

قاطعة”  “بصورة  األبيض  البيت  رفض  وقد 

قال  فيام  التحقيق،  يف  الواردة  املعلومات 

أدريان  القومي  األمن  باسم مجلس  املتحدث 

املعلومات  هذه  إن  “تاس”  لوكالة  واتسون 

“كذبة مفربكة وخرافة كاملة”.

“غلوبال  صحيفة  ذكرت  أخرى   جهة  من 

الصينيني يعتربون أن تقرير  الخرباء  تاميز” أن 

الصحفي األمرييك سيمور هريش، عن االعتداء 

اإلرهايب عىل أنابيب “السيل الشاميل “، جدير 

بالثقة.

نفسه  أثبت  هريش  أن  الصحيفة  وذكرت 

تحقيقاته  خالل  من  به  موثوق  كصحفي 

الجيش  جرائم  كشفت  التي  االستقصائية 

األمرييك يف فيتنام والعراق، وأعربت عن قلقها 

عىل سالمته بعد نرشه هذا التحقيق

سلطان  النائب  دعا  متصل  سياغ  ويف   

إلفادة  الرويس  الربملان  الستامع  حمزايف 

الصحفي األمرييك سيمور هريش، بعد تقريره 

“السيل  أنابيب  بتفجري  واشنطن  ضلوع  عن 

مياه  يف  أملانيا  إىل  الرويس  للغاز  الشاميل” 

الرنويج.

نوفوستي  ريا  لوكالة  خامزاييف  وقال 

للغاية  خطرية  معلومات  “هذه  الخميس: 

نواب  أن  أعتقد  مفصلة.  مناقشة  تتطلب 

رسميا  هريش  دعوة  ميكنهم  الدوما  مجلس 

عن  تفصيال  أكرث  معلومات  عىل  للحصول 

تحقيقه الصحفي”.

أن  خامزاييف:  أضاف  نفسه،  الوقت  يف 

مناقشة املوضوع ميكن أن تتم يف موقع اللجنة 

التي تم تشكيلها للتحقيق يف مسألة املختربات 

“هذه  ألن  أوكرانيا،  يف  األمريكية  البيولوجية 

الجرائم متشابكة مع بعضها البعض”.

والناشط  الصحفي  اعترب  اخرى  جهة  من 

رمبا  بالده  سلطات  أن  نيامير  رالف  األملاين 

عىل علم بضلوع الواليات املتحدة والرنويج يف 

تفجري خطوط أنابيب الغاز “السيل الشاميل” 

العام املايض، لكنها تخفي ذلك.

وقال نيامير يف ترصيح لقناة RT DE تعليقا 

األمرييك  الصحفي  نرشه  الذي  التحقيق  عىل 

املشهور سيمور هريش بشأن مالبسات تخريب 

املتحدة  الواليات  ودور  الشاميل”  “السيل 

والرنويج فيه: “لقد حدثت مثل هذه العملية 

بهذا  داخلية  معلومات  لدي  بالفعل.  الرسية 

الشأن من السلطات األملانية”.

)النائبة  خالل  من  قائال:  نيامير  وأوضح 

واغنكنخت،  سارا  البوندستاغ(  يف  اليسارية 

عملية  )يف  التحقيق  نتائج  آخر  عن  سألناهم 

التخريب(. مل نتلق إجابة واضحة من مكتب 

روبريت هابك )نائب املستشار االتحادي( وال 

من وزارة العدل”.

ال  إنهم  لفاغنكنخت  قالوا  أنهم  وتابع 

“يف  ألنها  املعلومات  هذه  أحدا  يشاركون 

غاية الرسية لدرجة أنها قد ترض مبصالح دول 

رشيكة”، وهذا، حسب نيامير، “اقتباس حريف” 

من ترصيح الحكومة “يتحدث عن نفسه”.

برنامج االدخار والقروض 
يف عنسبا يقّيم انشطته

قّيم فرع برنامج االدخار والقروض املصغرة يف اقليم عنسبا انشطته للعام املايض
واوضح الربنامج يف التقييم،  تقديم القروض للمواطنني الذين ال يستطيعون الحصول عىل 

القروض من البنوك 
وقال مسؤول الربنامج يف اقليم عنسبا السيد/ قيتؤوم هبتظيون “ان الهدف من الربنامج 
املعيشية  والحياة  الظروف  تحسني   اجل  من  وتطويرها  تجارية صغرية  مؤسسات  إقامة   ،
الربنامج  السيد/ تافال اسمروم  اىل تطور عمل  الربنامج باإلنابة  للمواطنني.” واشار مسؤول 

بفضل تفاين العاملني، داعيا العادة الدين املستحق يف آوانه.

اإلرتريون يف إسكندنافيا 
يبحثون تقوية التأطري

التأطري  تقوية  ُسبل  بحثت  اجتامعات  االسكندنافية  الدول  يف  املقيمون  االرتريون  عقد 
والتنظيم. واوضح مسؤول االدارة والشؤون القنصلية يف سفارة ارتريا يف الدول االسكندنافية 
السيد/ اسياس قرباي يف االجتامعات التي عقدت من شهر يوليو وحتى شهر ديسمرب املايض يف 

مدن السويد والدمنارك، العمل الجامهريي يف الخارج  وحقوق وواجبات املواطنني.
التأطري  اهمية  موضحا  ومهامهام،  والقنصلية  االدراية  االنشطة  يف  السفارة  برامج  وعرف 
الرتاث  وحامية  الشباب  وتوعية  االساسية  االرترية  والقوانني  املقدمة  والخدمات  والتنظيم 

والهوية وتحديات الغربة.  
طالب املجتمعون  من جانبهم بتنظيم   مثل هذه اللقاءات سنويا الهميتها ودورها يف 

ترسيخ الوعي. هذا وستعقد لقاءات مامثلة هذه السنة يف الرنويج وفنلندا.
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حمالب وردة الربيع.. ومشس املعارف.. ومنبت الرتاث ومرصد البطولة والتاريخ..!!
قناديل املستقبل وموائد التنوير

 ، جوهريتان  معادلتان  والتعليم  الثورة 
متسكت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بزمام 
واملفكرة  القلم  فكان  الخالدة..  املبادرة  هذه 
يف كفوف املحارب بني خزنة البارود والقنبلة 
الصينية وليلة إستقرت الثورة االرترية يف عمق 
مدرسة  فتحت  الصامد..  الطويل  الساحل 
الثورة ابوابها وبواباتها بني “فح وزيرو” لتصبح 
هذه الباكورة الطيبة.. اللبنة االوىل للمدرسة 
كادرا  والقومية  الوطنية  اإلرترية  واملؤسسة 

ومنهجا ، وعقال وهوية ومساراً ومصرياً..
االمل  بشائر  فيه  تتقاطر  عام  انطالقة  مع 
العزة  بشائر  االزرق  االرتري  االفق  يف  وتلوح 
وأوسمة النرص .. وإقليم عنسبا الجياش وطنا 
وعزة ومجداً إريرتياً وضمن سلسلة إحتفالياته 
التي التنتهى يف مسرية هذا الوطن عمال وكدا 
ارتريا  الحديثة صوت  إرتريا   ، وانجازا ودفاعا 
النابض ومرآتها النقية تتجه هذه املرة ووسط 
الربيع  وردة  محالب  اىل  الكبرية  الحشود 
القليم  الرشقية  الشاملية  املرتفعات  وأيقونة 
مدينة  عن  48كلم  حواىل  تبعد  ،التي  عنسبا 
كرن.. هذه الزهرة العامئة بني الرذاذ وزخات 
املطر تسورها جبال شامخات راسيات شموخ 
إمبازاول..(  يبالحو-  )قندبىل  ثورة  وارتفاع 
اشجارها املورقة والخرضاء هي حلتها القشبية 
 – ظحت   – الرند  )أعوادها  وشتاءا  ربيعا 
قوم-   – وشلح  )زنزيل(  –شاقال  دعرو  وقرى- 

تسس- حاحوت – لشم..( 
مزارعها الخرضاء وحقولها وقيطانها تتوزع 
 – )نورت  منطقتي  بني  الزراعية  االرايض  يف 
تزيدها  الربية  حيواناتها  واصوات  وقوررا( 
ثعالب-   – )ذئاب  بهيا  ورونقا  وجامال  هيبة 
امربقا( الغزالن . عندما سألنا عن رس التسمية 
)محالب(  والفأل  الخري  نحو  تسوقك  التي 
اجاب االهايل وبعضا من افراد اللجنة املنظمة 
االحتفال )الخمسينى( اليوبيل الفيض لتأسيس 
)مدرسة فرى سالم( قالوا إن التسمية تنطلق 
من أن منطقة محالب كانت محفوفة بغابات 
منطقة  يف  يقطنون  كانوا  االهايل  وإن  كثيفة 
)كرّى(  وزمان  اآلفات  من  احرتازا  “حمحم” 
معروفة  كانت  التي  واالعتداءات  النهب  اى 
الغابات  ، وكانوا يخرجون من  الفرتة  تلك  يف 
تلك  يف  واغنام  أبقار  من  مواشيهم  ويجلبون 

البقعة..
وتداولت كلمة “إتا محلبيت أفقرا( وانطلق 

االسم من هذه البؤرة..
ورونقها  اآلخاذ  اىل جاملها  إضافة  املنطقة 
وجامل  الرتاث  بقرائد  تعج  الفريد  الساحر 
العادات والتقاليد االرترية ،وان اهلها العقالء 
والذي  واحد  قانون  اىل  يحتكمون  وقاطنيها 
تراث  )النقارة(   . محاري”  “فتح  عليه  يطلق 
إثر  جيال  األهايل  آذان  يف  نابت  أصيل  عريق 
)الفرح  تختلف  واألصوات  واإليقاعات  جيل 
واالهايل  األعراس(  يف  الحرب  يف   – املوت   –
ونقرة  ايقاع  كل  يعرفون  الرقيق  بحسهم 
باملنطقة  ومنصورة(  “نارصة  عليها  ويطلقون 
 .. وقديم  عريق  وحكاىئ  وفني  شعري  تراث 
االماجد..  رسها  وفوا  شعراءها  أكابر  ومن 
)محمود ودازاز( سمع بقدوم عصائب )كرّي( 
ان  فاستشاروه  محالب  قاصدين   .. )الشفتا 
عليه  ليسهل  “مظباب”  يف  العصابة  يلتقى 
ينازلهم  ان  وارص  رفض  لكنه  منها،   التخلص 
فأشارت   ، أرضه  من  يدنون  حني  ويواجههم 
.. فأشعل  العصابة قد أطلت  بان  اليه زوجة 
الفارس الشاعر “مدفأه” اى ناره وبدأ يف قرض 

الشعر وشحذ همته فقال:
مسكب ى أيباباتو
شبب إبو كلو أباي

ابوى ازاز ود حشال تو
وإمي ولت ود حواي
إت دبر قل إى اسىك

حريم أناوبقاى 
وإن قادم قل إى اسيك

حساى أنا وطراى
والزخم  الكبرية  الروح  هذه  من  إنطالقا 
يف  االهايل  تفاكر  املنطقة  يف  الهائل  الرتاىث 
مؤسسة  تأسيس  بصدد  1972م  العام  مطالع 
مجهود  من  املدرسة  هذه  فكانت  تعليمية 
شعبي وجامهريي محض حيث اتفقوا جميعا 
رجل  اي  تكيل”  “بيت  كل  عىل  وفرضوا 
هذه  تأسيس  وتم  بر   15 يدفع  ان  متزوج 
فصول  أربعة  بها  محالب..  وسط  املدرسة 
وكان  واالدارة..(  للمعلمني  ومكتب  دراسية 
االرساليات  ومدارس  اهليا  قبلها  التعليم 
الكاثوليكية وبدات التدريس باللغة االمهرية 
االستاذ/  مديرها  وكان  املستعمر،   لغة 
أبناء منطقة قلب  تولدى برهان.. من  إفريم 
ومعلامت اثيوبيات أحدهن ممهر “ظادقان( 
املدرسة التي انطلقت يف العام 1972م درست 

من الصف االول وحتى السادس ومن تالمذتها 
الذين نالوا العلم يف ساحاتها الخرضاء )فادقا 
ومن   – حدنبس  بخيت  تيدروس_  أدم   –
البنات )لوىل كنتباى – بفتا ايلوس – وجمعة 
وناظنت   – كنتباي  واسيا  شكنحاي-  عثامن 
ادريس  من  كل  بها  درس  كام  عندماريام( 

سليم وحوار شيخ سمرة..
املنطقة  دخلت  وعندما  1983م  العام  يف 
الثورة وتخلصت بجاملها وانسانها  يف حظرية 
وطبيعتها الخالبة من يد العدو ، سعت الثورة 
الحر  الوطني  التعليم  وملواصلة  حثيثا  سعيا 
فبذل املدرسون جهود قصوى ودمج مرحلتني 
يف مرحلة لتكثيف العملية التعليمية ، واالداء 
املرحلة  تلك  يف  مدرسيها  ومن  التعليمي 
تكليس  مريم   – محاري  إسحاق  “االعالمي 
كانوا  آخرون  ومعلمون  يوهنس..(  قنت   –
ويدرسون   ، محالب  من  ينطلقون  جميعهم 
تلك  ويف   ) وقرقر   – “قروح  مناطق  حتى 
املناطق كانوا يدرسون تحت خامئل االشجار 
بالطالب  تعج  الدراسية  الفصول  وكانت 
نرش  يف  كثرية  آليات  الثورة   استخدمت    .
امليادين  كل  يف  االستعامر  ومحاربة  التعليم 
التعليم  اىل  تلجأ  احياناً  وكانت   ، واألصعدة 
التوعوية  الثورية  االهداف  لتمديد  اإلجباري 
األشياء  ومن   .. الشعب  ابناء  بني  والتنويرية 
الثورة  ذاكرة  من  والتنمحي  التنىس  التي 
العريقة  التاريخية  املدرسة  هذه  وذاكرة 
يوم  ذات  املدرسة  حارصوا   العدو  جنود  ان 
العدو وافراد  وبعد نزال ومواجهة بني قوات 
ويوهنس-   – “مأمون  الثالثة  الجامهري 
االبطال  هؤالء  استشهد  حليب..  وتكآولت 
مع  طويل  بعد رسد  املدرسة  هذه  ساحة  يف 
الرائعة  لالحتفالية  املنظمة  اللجنة  افراد 
والتي  يناير  من   16 صبيحة  يف  متت  والتي 
شهدتها الجموع الغفرية من االهايل ومسؤلوا 
عنسبا  باقليم  والحكومية  االدارية  القطاعات 
اقليم  حاكم  الحشود  هذه  رأس  وكان عىل   ،
عنسبا السيد/ السفري عبدالله موىس ومسؤل 
فرع التعليم باقليم عنسبا السيد/ كفالي عند 

ميكائيل ... 
سألنا مدير املدرسة الحايل األستاذ/ حسني 
مدرسته  ومسرية  طبيعة  عن  سعيد  محمد 

هذه  بكل  املؤسسة  هذه  مرور  بعد  فقال: 
اطفالها  وأحالمها  واالمها  بآمالها  املراحل 
ان  إال  الطويل..  وصمودها  شعبها  ومأساة 
يف  الشعبي  جيشنا  قوات  قهرته  الذي  العدو 
املؤسسة  هذه  عىل  غضبه  جام  )نادو( صب 
نهبا  خاوية  وتركها  وسقوفها  أخشابها  فاقتلع 
مطالع  مع  ولكن  واملطر  والريح  للشمس 
فتحت  1992-1991م  يف  وبالتحديد  التحرير 
املدرسة ابوابها بعد ان أجرى االهايل  صيانة 
مدرائها  ومن  السعف  بعرائش  لفصولها 
ومحمد  نقاش(  “تخالي   االستاذ  االوائل 
حمد ود شيخ مسؤول التعليم الحايل،  ومن 
معلميها ممهر “هيوت” )مآزا( و”ودي قيش” 
وآخرون، متكنت هذه املدرسة بجهود معلميها 
واسرتاتيجيتنا  الوطني  منهجنا  إىل  واستنادا 
لدى  االمية  محو  من  الواضحة  التعليمية 
وأسهمت  الصفر،  درجة  اىل  محالب  أهايل 
خالل السنوات الثالثني يف تخريج دفعات تلو 

الدفعات من بينهم مدرسون كرث تحملوا أمانة 
يف  يعملون  خريجون  ومنهم  والتعليم  العلم 
آدم  عبده  االستاذ/  مثل  الوطنية  املؤسسات 
)املحارض يف كلية عدي قيح( ودكتور/ ياسني 
فرى  مستشفى  يف   الطبيب  بخيت  عىل 
الكرنية  االندية  املنطقة  غزت  كام  داري..( 
مثل  بنجوم  القومي  وفريقنا  اسمرا  واندية 
سليامن  عبدالقادرحامداى-  )حامد  الالعب 
سوخرى – وزرئيت - ومحمود وعثامن فيتو( 
مفتوح  وقلب  وبعقل  مفتوح  حوار  وبعد 
الفيض  لليوبيل  التنسيقية  اللجنة  أعضاء  مع 
لتأسيس مدرسة )فرى سالم( اتجهنا إىل مسؤل 
فرع التعليم _ بوزارة التعليم إقليم عنسبا 
 .. سألناه   ... ميكائيل  عندى  كفالى   / السيد 
بأن الثورة االرترية بذلت كل الجهود يف تعليم 
التحررى  نضالها  مراحل  أقىس  ويف  الشعب 
الحباري  التعليم  مسألة  لنا  تفرس  فكيف 
وضعت   . تعليمية  وايديولوجية  كفلسفة 
يف  اإلنسان  وتأهيل  التعليم  االريرتية  الثورة 
أوىل أولوياتها – امياناً منها برغبة هذا الشعب 
قضيته  وان  اإلتجاه  هذا  يف  الكبرية  وأشواقه 
جوهرى  ارتبط  ترتبط  والواجبات  الحقوق 
املنطلق وصلت  هذا  ومن   .. التعليم  بقضيه 
هو  التعليم  الن   .. اإلجباري  التعليم  حد  اىل 
اركانه  عىل  سنقوم  والذى  الراسخ  االساس 
النفري  وكان  القادمة  االريرتية  الدوله  دعائم 
التعليمى  الكادر  بكل   ).. زمتى   “ الواسع 
وطالب مدارس الثورة للسعي وراء الشعب يف 

كل الخطوط الخلفية للثورة االريرتية .. 
 ... الثورة  مدرسة   ... /كفالى  السيد   ...
الثورى  املد  ... دورها يف هذا  الكادر  مدرسة 

والتعليمى  وتغري برأيك ..
مل  والقلم  والقرطاس  والعلم  التعليم  إن 
ومنذ  الشعبية  والجبهة  الثورة  مسرية  يفارق 
تأهياًل  االرترية  الساحة  يف  املباركه  انطالقتها 
ملحاربها الوطني وتعلياًم ملقاتلها الثورى لكن 
 “ يف  الثورة  مدرسة  تأسست   1976 العام  يف 
الوطنية  الباكوره  هذه  لتصبح   ).. وزيرو  فح 
الثورية الوليده هى املنطلق االساىس للمرشوع 
وهي  والقومى  والثورى  الوطنى  التعليمى 
التعليمية  مؤسساتنا  لكل  التاريخى  االمتداد 
من االساس وحتى املراحل العليا بعد تحرير 

ارتريا وخالل العقود الثالث املاضية ..
... السيد / كفالي انت .. من طالب مدرسة 
عدة  يف  تقلبت  وأكادميي  ومثقف   .. الثورة 
ومرجعية  الوطن  مؤسسة  أكربها  وظائف 
العلم والبساله والبطوله “ وارساى يكألو ..( 
برأيك “ العلم والثورة - والثورة والعلم .. يف 

امليزان ..؟
إن ثورتنا كانت ثورة كبريه ومسريه ضخمة 
واملفاهيم  االبعاد  بكل  والثورة  للنضال  تنظر 
والتجليات االيدولوجية والفكريه الرائدة ... ان 
النضال التاريخى والذى خضناه وتوجناه نرصاً 

وسيادة مل يأىت جزافاً .. 
والنوعى  الجوهرى  التغيري  وضعت  الثورة 
االوىل  الدعامه  والوطن  واالنسان  املحارب  يف 

لالنتصار واملواجهة ...
والراكدة  املتخلفة  األحاسيس  اىل  فاتجهت 
من جهويات وطائفيات ومن ثم اتجهت بعد 
الفكر  تتويج   “  thinking  “ الفكر  اىل  ذلك 

الواعية  املناضل  ذات  يف  وتعميقه  الوطنى 
الواقعي  التغيري  جاء  ذلك  بعد  واملضحية 
كل  وان  والنضال  الثورة  سرية  يف  والعميل 
لألنتصارات واالنجازات جاء بعد انتصارنا عىل 

“ الذات ..(
 .. والنضال  والتعليم   .. الثورة  مسريه    ..
والذكريات  واالحداث  الوقائع  بشتى  ترتبط 
الشهداء مدرسة محالب –  .. ومع استذكارنا 
من – افراد جامهري ثورتنا ماذا تختزن ذاكرتك 
الثورى  النفري  يف  املحارب  املدرس  وانت 

الواسع “ زمتى ..(؟
املصري  املسرية واجهوا ذات  رفاقتا يف هذه 
وجراح  استشهاد  من  املناضل  واجهه  الذى 
ال  والذى   .. البحر  عمق  يف  غرق  من  ومنهم 
ملقى  محافظة  يف   1983 العام  يف  انساه 
قوات  داهمتنا  تخول   منطقة  ،وبالتحديد 
العدو ونحن نؤدي واجبنا الوطني .. فاستشهد 
ومن  طالبنا  من  تسعة  وأرس   – لنا  رفيقان 

ضمنهم )sister( ) مظالل ( والتى تعمل حالياً 
يف وزارة الصحة بأقليم عنسبا .

كفالى   / السيد  يخامر  فريد  احساس   ...
عندى ميكائيل وهو يف عمره هذه االحتفالية 

الرائعة ؟
الجبال  ومغاور  الكهوف  يف  درست  أنا   ..
–  كام درست تحت ظالل االشجار .. ـ أحياناً 
أنا  تجربىن  واالوضاع  القاهره  الظروف  كانت 
فصولنا  نحمل  ان  اريرتيا  أطفال  من  وزمالىئ 
عىل  وادواتنا  دراستنا  ولوحات  وأعوادها 
ظهورنا وننتقل من مكان اىل أخر طلباً لالمان 
كنا   .. والتحدي  والتعليم  النضال  ومواصلة 
محرابنا  الثورة  كانت   .. والعدم  الجوع  نعاين 
باألحرى  ومكتبتنا ومعلمنا واكادمييتنا وكانت 
جامعتنا .. سعداء  أبناء هذا الجيل وسعيدة 
واملستقبل  الواعد  للغد  طالئعاً  بهم  اريرتيا 

النضري ...
هذه  ووسط  أخريه  كلمة  كفالي  السيد/   

الزحم من االفراح واإلرشاف واالنجاز ..؟
أمل أن تكون الخطوة الجاده التى أخذها 
 1972 العام  يف  كمبادرة  املنطقة  هذه  أهاىل 
اىل  الوصول  حتى  الخاصة  بجهودهم  تأسيساً 
وشعارناً  سمتنا  هذا  لكني   .. االحتفالية  هذه 
 2023 العام  هذا  يف  ننطلق  ونحن  وسامتنا 
وراءها  ويقف  يدعمها  واسعة  تعليم  لنفرة 
الشعب  لضامن مستقبل رائد ومرشق .. وان 
يكون هذا نهجنا لتفعيل وتطوير 330 مدرسة 

عىل امتداد اقليم عنسبا ...
يف خواتيم اإلحتفالية الرائعه ووسط الحضور 
الشعبي والطالىب والحكومى قام كل من حاكم 
اقليم عنسبا سعادة السفري / عبدالله ومسؤل 
فرع التعليم بأقليم عنسبا السيد / كفالي عند 
املدرسة  وتدشني  وافتتاح  مراسم  يف  ميكائيل 
الفرح  ميأله  ،وبوجه  سعيدة  وبنربه  الثانوية 
كفالي   / السيد  التعليم  قال مسؤل  واإلرشاق 
وكليه  مؤسسة  باملنطقه  تشيد  أن  وأمل   ..
وتلبي طموحه  الشعب  تخدم  العايل  للتعليم 

يف التقدم واإلزدهار والتنوير.

مجال حبالياى
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القوات البحرية  - عهد التحديث والعمل امليداني
مدينة  فإن  فنقل  عملية  مهنديس   منظور  من 
مصوع قد سقطت عملياً يف أيدي الوحدات املشرتكة 
الربية  والبحرية التابعة للجيش الشعبي يف العارش 
التامة  عىل القاعدة  من شهر فرباير بعد السيطرة 
هناك  كانت   الوقت  ذلك  يف  أنه  إال   . البحرية  
بعض فلول جيش الدرق التي تجمعت يف طوالوت 
ومختلف   اآلليات  من  ضخمة  كميات  وبحوزتها  
األمر   بادئ  يف   . والخفيفة   الثقيلة  األسلحة  أنواع 
أظهرت تلك الوحدات نوع  من املقاومة التي التعدو 
كونها محاولة الغريق الذي يتشبث بالقشة ، إآل أنها 
مالبثت أن إستسلمت تحت الرضبات املوجعة التي 
سددها لها الجيش الشعبي . يذكر أنه كان عىل رأس 
هذه القوات  بعض كبار قادة جيش الدرق الذين 
الجيش  قبضة  من  لإلفالت  الفرص  يتحينون  كانوا 
الشعبي . وقد  متثلت  املحاوالت اليائسة التي قامت 
سقالة  نحو  اإلندفاع    ، املنهزمة  الجموع  تلك  بها 
بهدف   ، إىل جزيرة مصوع  الوحيد  املدخل   قطان 
إحكام السيطرة  عليها وبالتايل منع وحدات الجيش 
الشعبي من التقدم نحوها إىل داخل الجزيرة ، ولذلك 
كمدفعية   الثقيلة  األسلحة  أنواع  مختلف  حشدت 
للدبابات  املضادة  واملدفعية  واآلربيجي  الرشاش 
الجواالت  من  كبرية  كميات  إستخدمت  والدروع  
املليئة بالحبوب التي كانت  تكتز بها مخازن امليناء 
، وباإلضافة إىل  بناء جدار دفاعي تتوارى خلفه  يف 
تلك السفن التي تم تحييد البعض منها  والقضاء عىل 
البعض اآلخر ، أو عىل أقل تقديرإبعادها عن املياه 
ىاملحيطة بامليناء ، كانت هناك سفن أخرى تنطلق 
من  بعض القواعد البحرية يف جزر دهلك  ناحية 
باستمرار  السفن تقصف  تلك  كانت  . وقد  مصوع 
وعىل  عداقا.  وضاحية  البحرية  القاعدة   من  كل 
هذا األساس ظهرت جبهة أخرى يف الجنوب نتيجة 
املواجهات الرشسة التي كانت  تدور رحاها من حني 
إىل آخر بني القوارب الحربية التابعة للجبهة الشعبية 
لتحرير إرتريا وسفن العدو. ويف مثل هكذا أوضاع  
والزمان   املكان  تختار  البحرية   الوحدات  كانت 
عرضة  قواربها  تصبح  ال  حتى  الدفاع  او  للهجوم 
للغارات الجوية من قبل الطريان الحريب . كام كانت 
مفارز الكوماندو  التابعة للقوات البحرية  املرابطة 
يف جبهة دهلك ،  تدافع  تارة للحد من تقدم قوات 
العدو التي كانت تحاول ان تقتنص أية سانحة تتاح 
العدو عىل  تارة أخرى إلجبار بحرية  ،وتهاجم  لها  
اإلستسالم  أوردها عىل أعقابها ، ويف هذا اإلطار ظلت  
وصوالً   املياه   تلك  تجوب  البحرية  القوات  قوارب 
من  كان  أخرى  ناحية  ومن   . الخرضاء  الجزيرة  إىل 
أولويات وحدات  القوات البحرية القضاء عىل جيش 

العدو املحارص يف راس مدر. 
ويف متام الساعة الحادية عرش شنت القوات الربية  

التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا هجوم ضاري  
سقالة  عىل   يسيطر  كان  الذي  العدو  جيش  عىل 
قطان ، إال أن محاولة إنتزاع  الجيش الشعبي املوقع 
تتكلل  مل  الدرق   قوات  يد  قبضة  من  إليه  املشار 
الشعبي عىل سقالة  الجيش  كان هجوم   . بالنجاح 
، كل منها   قطان عبارة عن  ثالث موجات متتالية 
مسنودة بعدد ثالث دبابات . ويف املوجة األوىل فقط 
إحتسب الجيش الشعبي عدد21 شهيداً من الدبابني 
األشاوس ، الذين كانوا قد حازوا عىل أرفع  املستويات 
املهنيية والقتالية   يف سالح املدرعات . وقد إنسحب 
15 دبابا آخر عرب البحرمستغلني  مهاراتهم الخاصة 
يف مجال السباحة. ومن جملة الدبابات السبع التي 
أسهمت بشكل  فعال   يف ذلك  الهجوم تم تدمري 
ستة  جراء إصابتها عىل نحو مبارش بصواريخ جيش  
العدو. وعىل وجه العموم فقد إستشهد يف املعركة  

مقاتاًل   70 عدد  إليها  املشار 
العدد  جملة  من  كان  وقد   ،
املذكور12 قائد فصيلة   . هذا  
وكلفت  معركة سقالة قطان مثنا 
املشاة   قوات  من   لكل  باهظاً 
وسالح املدرعات  عىل حد سواء  
باقية لفرتة زمنية  آثاره  ، ظلت 
طويلة ، وقد إستخدمت قوات 
الدرق  التي كانت  محارصة يف 
النساء واالطفال  بعض الجيوب 
خلفها  تحتمي  برشية  كدروع 
أمرت  األوضاع  تلك   . ويف ظل 
يف   العسكرية  العمليات  قيادة 

الجبهة الشعبية بإيقاف إطالق النار عىل نحو مؤقت 
خالل األيام من 12 إىل 14 من شهر فرباير والبحث 
إىل خالص هؤالء  تهدف  بديلة  أخرى  خيارات  عن 
املواطنني الذين  إحتفظ بهم العدو كآخر ورقة بقت 
يف يده . كانت الوسيلة األوىل التي عول عليها الجيش 
الشعبي إليجاد مخرج من هذه األزمة ،  توجيه نداء 
املحارصة  العدو  قوات  إىل  الصوت  مبكربات  سالم  
أن  سبق  الذين  العدو  جيش  قادة   كبار  بواسطة 
وقعوا يف األرس . ويف هذا املضامر  تم إرسال رسالة إىل  
القوات املحارصة حملها إليهم 2 من األرسى تطلب 
منهم تسليم أيديهم يف يوم 14 ، وإنهم إن فعلوا ذلك 
فإن الجيش الشعبي سيؤمن سالمتهم وسالمة أرسهم 
، بيد أن  قوات الدرق املحارصة مل ترد بشكل إيجايب 
القوات املحارصة  عىل هذا املطلب . ذلك أن قائد 
األمل  يقطع  مل  مايزال  كان  تسام  تشومي  العميد/ 
بعد ، نتييجة الوعود والتعهدات التي كان يلتقطها 
العليا  القيادة  عرب أجهزة اإلتصاالت من رؤسائه يف 
ملدد  إنتظار  حالة  يف  كان  ولذلك   ، الدرق  لجيش 
يقتحم ذلك املمر الضيق ) سقالة قطان ( مام يجعل 
الطريق سالكاً أمام قواته للخروج من عنق الزجاجة . 
وقد كان الربقادير جرنال /تشومي تسام  معلقا آمال 
التي كان يقوم  اليائسة  عراض عىل تلك املحاوالت 
بها العدو  عرب  جبهتي الجنوب وقندع  ، وبصفة 
خاصة  كان هناك  إعتقاد سائد لدى قوات الدرق 
اآلجال  أقرب  يف  الحصار  فك  سيتم  بأنه  املحارصة 
بواسطة اإلنزال الجوي الذي إمتألت به  جزر دهلك 
. إال أن هذه القوات مل تستطع الدفاع عن نفسها 
ناهيك أن تنقذ تلك القوات التي وقعت يف مستنقع 
بني كامشتي القوات الربية والبحرية . ذلك أنه مبجرد 
رشوع تلك الوحدات التي تم إنزالها يف جزيرة دهلك  
الرسيعة  القوارب  بواسطة  الشامل  نحو  بالتوجه 
القوات  قبل  من  النطاق   واسع  لهجوم  تعرضت 
البحرية ،  مام جعل أفرادها أشالء  تلتهمها  اآلفات 
البحرية . ويف غضون ذلك إستولت القوات البحرية 

عىل املركب األول  من طاقم املراكب التي إنطلقت 
من جزيرة دهلك صوب الشامل بهدف إنقاذ القوات 
املحارصة داخل مدينة مصوع ، وقد تم أرس جميع 
ويف   ، املركب  ذلك  يستغلون  كانوا   الذين  األفراد 
ذات الوقت ُدمر املركب الثاين  كام ُقتل جميع أفراد 
طاقمه البالغ عددهم 25 عنرصاً. دفعت األمواج هذا 
املركب   الذي كان عىل متنه 25 جثة  ليصل إىل إنجال 
وبالتحديد إىل املواقع   التي كان يرابط فيها افراد 

كوماندو القوات البحرية .  
ويف  ذات الوقت القت السفينة ) أيم أيس 41(  
التي منحتها الحكومة الهولندية لإلمرباطور هياليس 
واملتخصصة يف إزالة األلغام  نفس مصري مثيالتها من 
أن هيكل هذه  إىل  اإلشارة  تجدر   . األخرى  السفن 
السفينة الجايث عىل مياه جزيرة ديس يقف  شاهداً 
عىل أحداث تلك الفرتة  . كام أن هناك سفينة  أخرى 

دفعت بها األمواج عىل نفس املنوال  إىل أن استقر 
بها املقام يف منطقة دملي الواقعة بالقرب من جزيرة 
شيئاً  تقرتب  السفينة  تلك  كانت  بينام  و   ، إنجال 
فشيئاً بفعل األعاصري واألمواج يف خضم عتمة الظالم 
الحالك  من مواقع  القوات البحرية يف جزيرة إنجال ، 
كانت وحدات الكوماندو تطلق النار باتجاهها طيلة 
تلك الليلة  عىل إعتبار أنها سليمة ، وعندما  إقرتبوا  
منها تبني لهم أنه مل يكن بداخلها جنود أحياءأ أو 
أموات . أما فيام يتعلق بالسفينة التي كانت تحمل 
كبار القادة العسكريني أمثال العميد بحري طاسوو 
قد تم تدمريها بواسطة وحدات  سالح املدرعات . 
وقد ذكرت مصادر مطلعة لدى الجيش الشعبي يف 
ذلك الوقت ،  أن هذه السفينة مل تتمكن من اإلفالت 
بسبب إنحسار املياه بفعل حركة املد والجزر ، مام 
جعلها هدف سهالً يف متناول الوحدات  الربية التابعة 
تنتظر  السفينة  تلك  كان  وقد   . الشعبي  للجيش 
حتى تعود حركة املد البحري إىل وضعها الطبيعي 
، األمر الذي جعل الفرصة سانحة ملدفعية دبابات 
الجيش الشعبي أن تطالها يف الزمان واملكان املناسبني 
وتدمرها مبن فيها ومافيها ، حيث توجد بقايا هيكلها 

حالياً يف خليج حرقيقو .  
العسكرية  العمليات  قادة  كان  اآلونة  تلك  ويف 
يقومون  بتحركات دؤوبة هنا وهناك تهدف إىل حسم 
وضواحيها  مصوع  مدينة  داخل  العسكري  الوضع 
لصالح الجيش الشعبي  مرة وإىل األبد . كانت هناك 
مهام مزدوجة يتم تنفيذها بالتوازي  ، فمن ناحية 
سلمية  حلول  إليجاد  تسعى  التي  املبادرات  كانت 
قيادة  كانت  أخرى  ناحية  ومن  املعضالت   لبعض 
النهار  طرف  عن  ليالً  تعمل  العسكرية   العمليات 
بالتنسيق مع مسئويل القوات البحرية   للبحث عن 
خيارات أخرى يف حال إستعصت املساعي السلمية. 
ويف هذا املسار كان ينتظر من القوات البحرية أن 
تتوىل مهمة السيطرة عىل طوالوت ورأس مدر. كان 
الخيار األول يتمثل يف تسلل افراد وحدة  الغطاسني 
القاعدة  يف  املتمركزة  البحرية  للقوات  التابعني  
البحرية إىل راس مدر بهدف إيجاد موطئ قدم فيها ، 
وإلنجاز هذه املهمة كان ينبغي أن يسلك السباحون 
ولتسهيل   ، املايئ  العمق  يف  ممكنة  مسافة  أقرص 
تلك العملية  إستدعت الرضورة إستجالب املعينات 
الرضورية من القاعدة الرئيسية للقوات البحرية يف 
عقيق . إال أنه وفق تقييامت القادة امليدانيني فإن 
هذه العملية يف حد ذاتها  كانت تنطوي عىل بعض 
الثغرات ، حيث أنه ليس من غري املستبعد أن يفقد 
كل السباحني حياتهم أثناء محاولة عبورهم إىل راس 
مدر يف حالة إنفجار قنابل يدوية أو مدفعية تؤدي 
، ذلك أن اإلنفجارات التي  إىل حدوث  دوياً هائالً 
تحدث  داخل املاء تنتج عنها موجة صوتية  مرعبة 
تنترش يف جميع اإلتجاهات عىل شكل دائري . بيد 
أنه نتيجة للغارات الجوية التي إستهدفت القاعدة 
البحرية  مل تنفذ تلك العملية بسبب إستشهاد بعض 

السباحني  وإصابة آخرين بجروح.
علية  أجمعت  الذي  والحاسم  األخري  الخيار  إن 
العدو  العمليات العسكرية  متثل يف مباغتة  قيادة 
عىل نحو غري متوقع عن طريق حمل القوات الربية  
بواسطة  بحراً  بيز(  )نابال  البحرية  القاعدة  من 
مدر.  راس  أطراف  عىل   وإنزالها  الرسيعة  املراكب 
ولجعل هذه الخطة  واقعا ملموسا شهدت أوساط 
الجبهتني الربية والبحرية نهار الخامس عرش من شهر 
فرباير حراكاً غري عادي إستعدادا لتلك املهمة التي 
رجحت مصادر ُتحظى بالثقة واملصداقية يف اساط 
القوتني الربية والبحرية   يف الجيش الشعبي ، بأن 
تكون هي  القاضية . تقرر يف املقام األول أن تتم 
املراكب  ُجردت  ولذلك   ، القوات فقط  نقل  عملية 

عليها  اإلختيار  وقع  التي  الثالث 
األسلحة  من  املهمة  هذه  ألداء 
عىل  مثبتة  كانت  التي  الثقيلة 
أسطحها . ويف مساء يوم الخميس 
منتسبي   من  مقاتالً    60 اصبح 
الجاهزية  أتم  عىل   70 الفرقة  
 ( البلغارية  املباين  يف  واإلستعداد 
برهاين  كان   ،) البحرية  القاعدة 
تلك   رأس  عىل  )سنقال(   تولدي 
القوة التي اعطت التامم للعبور إىل 
راس  مدر والبالغ قوامها 60 فردا . 
وقبيل مغادرة تلك القوات باتجاه 
املناسبة  بهذه  أُلقيت  مدر  راس 
السياق  كلمة مقتضبة نورد منها بعض املقاطع يف 
التايل  : “سندخل إىل امليناء ونهاجم العدو بقواتنا 
بعض  وهناك   ، الرسيعة  القوارب  عىل  املحمولة 
رفاقنا الذين دخلوا عرب محور طوالوت ، إال أن كلمة 
التي من شأنها أن تحدث إخرتاقاً يف املوقف  الرس 
من  ليس  تلك  والحال   ، نحن  لدينا  ستكون  برمته 
بيننا من يستسلم ملشاعر الحزن  عىل رفيقه الذي 
يسقط شهيداً أمامه فيعرب عن الفقد الجلل بالنحيب 
والعويل ، بل علينا أن نضع الهدف نصب أعيننا ، 
لقد وُزعت علينا كميات قليلة من املعينات التي مل 
تصل إال إىل عدد محدود من املقاتلني ، كالعوامات 
والزمزميات ، وقد كانت الوصية الوحيدة  التي حملنا 
إياها رفاقنا “ يجب أن تؤمنوا لنا موطئ قدم عىل 
أرض راس مدر.” وعىل الرغم من أنه مل تكن هناك 
سابق معرفة لهؤالء املقاتلني بطبيعة البيئة البحرية 
إال أن معنوياتهم كانت عالية إىل حد كبري بإعتبار،  
أنه سيكون لهم السبق يف وضع حد لهذه املعضلة 
التي  ظلت تؤرق قيادة العمليات العسكرية والقادة 
امليدانيني . إستغل هؤالء املقاتلون املراكب الرسيعة  
 ، له   حدد  الذي  واملكاين  الزمني  اإلطار  وفق  كل 
ومن ثم إتجهوا جميعاً إىل راس مدر . كان  عىل منت 
من  فرد  عدد 20   الثالث   القوارب  من  قارب  كل 
الوحدات املقاتلة باإلضافة إىل معاونني إثنني   من 
السباحني يف كل مركب.كان السباحون الستة ينتمون 
إىل للقوات البحرية . كام رافق املراكب الثالث التي 
كانت تحمل املقاتلني  إثنني من القوارب الرسيعة  
مثبت عىل ظهر كل منها مدفع رشاش ، كانت مهمة 
القاربني املسلحني الذين كانا يسريان مبحاذات تللك 
القوارب من جهتي  الرشق والغرب تأمني عبورها إىل  
راس مدر. يف بادئ األمر كانت تلك القوارب تتقدم 
مسافة  قطع  بعد  لكن   ، مدر  راس  ناحية   ببطئ 
معينة إنطلقت إىل الهدف بأقىص مالديها من رسعة .
امليناء منارتني   إحداهام عىل  كانت يف مدخل 
اليمني واألخري إىل جهة اليسار تنبعث من إحداهام 
إضاءة  حمراء  ومن األخرى  خرضاء . توجد هاتان 
الشارتان عىل جانبي امليناء والقاعدة البحرية . تم 
البحرية   القاعدة  باتجاه   التي توجد  املنارة  تثبيت 
 ( عليه مسمى   ُيطلق  الذي   أحداملباين  قمة  عىل 
جيت (  . ويف الوقت الذي كانت  فيه  القوارب يف 
طريقها للعبور  إىل راس مدر،  كان قادة  القوات 
البحرية ذوي الصلة يتابعون تطورات االوضاع  من 

املبني املشار إليه أعاله .
للجيش  التابع  املدفعية  سالح  كان  األثناء  يف 
قوات   مواقع  متواصل   بشكل   يقصف  الشعبي 
العدو حتى اللحظة التي  متكنت خاللها الوحدات 
املقاتلة من  التحول إىل راس مدر . ومن ناحية أخرى 
القوارب الثالث إىل أي نوع من إطالق  مل تتعرض  
النار من قبل جيش العدو  أثناء  عبورها  إىل راس 
مدر . عندما رست تلك القوارب يف  املياه الواقعة 
عىل حافة راس مدر بادر السباحون بالنزول ، حيث 
بدأوا يقفزون  من الناحية األمامية لتك القوارب ، 
ومبجرد ان وطأت أقدام هؤالء السباحني أرض راس 
مدر أعطوا شارة النزول لبقية املقاتلني  ، ويف السانحة 
التي  بدأ فيها الجنود ينزلون من عىل أسطح القوارب 
عمد السباحون عىل تثبيت القوارب حتى ال تنقلب 
. ويف لحظة إكتامل نزول جميع املقاتلني تلقوا أوامر 
بالتوجه فوراً  إىل املواقع التي تم تحديدها، ومن ثم  
صدرت األوامر ببدء الهجوم . وملا كان من الرضورة 
مبكان أن تقوم املراكب بنقل قوات اخرى إضافية إىل 
راس مدر عادت من فورها إىل املوقع الذي إنطلقت 
منه   حيث املباين البلغارية . ويف هذا السياق قامت 
القوارب الثالث مبهمة نقل 11 فوج من القوات إىل 

رأس مدر ،  وقد كان قوام تلك الوحدات التي تم 
نقلها إىل راس مدر   حوايل  لواء ونيف . ويف هذا 
قوات  رافقوا  الذين  الستة  السباحون  أدىل  الشأن 
املشاة املحمولة بحراً إىل راس مدرببعض املعلومات 
املستقاة من وحي خرباتهم العملية ،  ونظريات علوم  
البحرية متثلت يف: “ إن املشكة االوىل  األكادمييات 
التي ميكن أن تواجهك عندما تضطرلإلستعانة بقوات 
البحري  املجال   يف  األسلحة   كامل  وبحوزتها  برية 
من  نوع  أي  تتلقى  مل  التي   تلك  خاصة  وبصفة   ،
التدريب  حتى  عىل أبجديات التعامل مع متطلبات 
البيئة البحرية،  هي فقدان التوازن وعدم الرتكيز  ، 
ويصبح األمر  أكرث تعقيداًعندما تحمل تلك القوات 
عىل بعض القوارب   التقليدية  التي تشق طريقها 
واألعاصري  األمواج  من  تالل  وسط  بالغة  بصعوبة 
املتالطمة .” إذا مل يكن لدى الطاقم القيادي والفني  
القتالية   املهام  يتولون  الذين  العسكريني  واألفراد 
عالية،   وعسكرية  وفنية  مهنية  وخربات   مؤهالت 
يف  بالغة  صعوبات  البحرية  القطعة  تواجه   فقد 
أداء مهامها ، ويف  مثل هكذا   أوضاع  الشك  أن  
مصريها  ومصري من هم  عىل متنها سيكون يف حكم 
املجهول. وإنه إذا حدث وأصابت قنبلة من العيار 
الثقيل احدى القوارب الثالث التي كانت تحمل 20 
مقاتالً يف عرض البحر فهذا يعني خسارتنا لعدد 20 
مناضال والقارب الذي يحملهم .  ولذلك فإن هذه 
القوارب إذا كانت قد تعرضت ألي خطر مامثل أثناء  
الخسارة كان كبري  فإن  إحتامل  عملية راس مدر  

إىل حد بعيد .
كان الجيش الشعبي قد خاض  معركة ضد جيش 
العدو يف الحادي عرش من شهر فرباير بواسطة جناحه 
البحري حديث التكوين  يف كل من طوالوت وراس 
مدر ، ودفع فاتورتها من دم وعرق خرية أبنائه ، إال 
أن نتائج  هذه املواجهة  مل تكن ترقى  إىل مستوى 
الخطة والطموح ، بيد أن الجيش الشعبي إستطاع 
أن يستحدث بعض التعديالت يف خططه وتكتيكاته  
بشكل  دراماتييك عىل نحو مل يكن يف حسبان العدو 
متثل يف  الدفع  مبحوره الربي  الذي خرج  من  الجولة 
الثانية وهاماته تعانق عنان السامء . ونتيجة هذه 
املنازلة  وقعت قوات نظام الدرق املحارصة  والتي  
فاق عددها 17 ألف جندي بني قتيل وأسري يف فرتة 
زمنية وجيزة ، كام تم اإلفراج عن آالف الرهائن من 
املواطنني املساملني الذين إستخدمهم  العدو كدروع 
برشية ملدة إسبوع كامل. هذا وقد متكنت القوات 
البحرية خالل هذه املعركة من اإلستيالء عىل عدد 
 . أخرى  حربية  سفينة  وإغراق 12  حربية  5 سفن 
ويف املحصلة النهائية لهذه  لعملية فنقل أرس أوقتل 
معظم  افراد القوات البحرية لتابعة للعدواألمر الذي 

أصبح معه مصري هذه املؤسسة يف خرب كان.
كان الكابنت بحري ظقاي الذي تم أرسه يف عملية 
البحرية  الوحدات    صفوف  يف  خدم  قد  فنقل 
مدة  خالل  املناصب  من  العديد  وتقلد  اإلثيوبية،  
يتذكر مبرارة  عاماً   اربعة وعرشون  البالغة  خدمته 
البحرية  القوات  لها  تعرضت  التي  الخسائر  بالغة  
وجه  وعىل   ، التاريخية  فنقل  عملية  يف  اإلثيوبية 
الخصوص تلك الوحدات التي كانت تتمركز يف الجبهة 
الشاملية حول مصوع وضواحيها ، ويستطرد قائالً”  
تعترب هذه الخسائر كبرية بكل املقاييس ألن الخزانة 
اإلثيوبية قد رصفت أموال طائلة خالل فرتة زمنية 
طويلة  متتد بعمر هذه املؤسسة  يف سبيل بناء قوات 
هذا  يف  العرص  متطلبات  يواكب  نحو  عىل  بحرية 
املجال ، وأن فقدان هؤالء الضباط من ذوي الرتب  
هذه  وإنهيار  الرفيعة  العلمية  واملؤهالت  العالية 
املؤسسة بشكل كامل  خسارة التضاهيها خسارة ، 
يف العارش من شهر فرباير كانت اإلستعدادات تجري 
عىل قدم وساق لتخريج دفعة  جديدة من الضباط 
الذين وقعوا فيام بعد بني قتيل واسري ، وقد قتل يف 
هذه املعركة نائب قائد القوات البحرية الكوماندر 
بلق بلط  ، كام تم إحراق ورشة صيانة السفن  وعدد 
مقدر من مختلف أنواع األسلحة الثقيلة ، وقبل فرتة 
قصرية من إندالع عملية فنقل كان قد تم إستجالب 
أحدث املعدات لصيانة السفن من اإلتحاد السوفيتي  
بلغت تكلفته  80 مليون بر ، ويختتم الكابنت ظقاي 
القوات  : وبشكل عام فإن 75 % من  قائالً  إفادته 
البحرية اإلثيوبية  و90 % من ممتلكاتها قد أصبحت 

خارج مرسح العمليات امليدانية .

إعداد  مشندي عقباميكائيل
تعريب  حممد عمر ناير 

اجلزء السادس عشر واألخري 

صفحات من التاريخ
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يف حوار مع وزير الزراعة  السيد أرافينى برهى!!!

ضمان الطعام املغذي واآلمن ليس شعارًا فقط وإمنا هو غاية وهدف هذا القطاع !!!
ترمجة /حممود عبداهلل/أبوكفاح
املصدر:جملة مثرة جهد

اجلزء األول

هذه  منحنا  عىل  نشكرك  البداية  يف 

الفرصة  من أجل تقديم رشح مفصل عن 

عاماً  ال31  الزراعة  خالل  وزارة  مسرية 

,فلنبدأ  بهدف وهيكل وزارة الزراعة؟

أنا أيضاً  أشكر  قسم العالقات العامة  

الزراعة  ,وزارة  املبادرة  بهذه  القيام  عىل 

بإعالن  ُأنشأت   الوزارات  من  وكغريها 

قانوين رقم  11 يف العام 1993م ويف الثاين 

من  مارس 1994م  تم إقراراها  وبدأت 

عملها بشكل رسمي.

الهدف العام الذي إنطلقت من أجله 

وهذا  الغذايئ  األمن  ضامن  هو  الوزارة 

تستهلك  التي  املنتجات  توفري  اليعني  

لعب  أيضاً   إمنا   و  الوطن  داخل  فقط 

دور طليعي    يف إنتاج املنتجات الزراعية  

منتجات  نقول  التصدير,وعندما  بغرض 

الحبوب  فقط  بذلك  النعني  زراعية  

والرثوة  والفواكه  الخرضوات  أيضاً  وإمنا 

ذلك  اىل  باإلضافة  ومنتجاتها  الحيوانية 

الصناعات تنطلق  من  أنواع  ولكون كل 

هو  الوزارة   أهداف  من  فإن  الزراعة 

املساهمة يف هذا املجال .

دورها  الينحرص  أيضاً  الوزارة  هذه 

وامنا  الزراعية   بالتنمية  اإلرساع  يف  فقط 

تتحمل ايضاً مسؤولية التحكم يف  البذور 

التي  تلك  سواء  ومنتجاتها   والحيوانات 

من  تنتقل  أو  الوطن   داخل  يف   تنتج 

إدخالها  يتم  التي  تلك  أي  الوطن  وإىل 

إجراء  ان  ,كام  تصديرها  أو  الوطن   اىل 

األعمدة  البحثية هو واحد من  األنشطة 

التي إنشأت عليها  وزارة الزراعة  بغرض  

تحقيق التنمية الشاملة  لإلنتاج الزراعي.

املساس  ودون  ذلك  اىل  أضف 

الجهات  ومهام   مبسؤوليات  

إنشاء  فإن  األخرى  الحكومية  

الزراعية  املدارس  وفتح  الطرق 

لتطوير القدرات البرشية  هو  من  

أهداف الوزارة.

القطاع  أوضاع   كانت  كيف 

الزراعي يف فجر التحرير ؟

الزراعي  القطاع  القول بأن  ميكن 

مفرتق  يف  كان  1991م  العام  يف 

القطاع  كان  جهة  طرق,من 

جداًبسبب  ضعيفاً  الزراعي  

والحروب  اإلستعامرية  الحقب 

املهمة   فإن  لذلك  املتتالية,ونظراّ 

يف  الزراعة   وزارة  بها  قامت  التي 

أقدامها,فإذا  تثبيت  كانت  البداية 

أراد املزراعون الزراعة  للحصول عىل 

اإلنتاج  فإنهم يحتاجون للثريان والتقاوي  

يف  ينشطون  الذين   أولئك  يحتاج  كام 

زراعة البساتني يف إطار ضيق  للمولدات 

ولهذا فإن وزارة الزراعة يف بدايات أعوام 

اإلستقالل   كانت تنشط يف تقديم مثل 

جهة  من  العكس,  الخدمات,وعىل  هذه 

أخرى  منحت وزارة الزراعة عدد مقدر 

تشييد  يف  منخرطة  وظلت  اآلليات  من 

كافة  يف  واملتوسطة  الصغرية   السدود 

الخزانات  املثال  الوطن,عىل سبيل  أرجاء 

خزانات   املايض  يف  عنها  يقال  كان  التي 

الوقت  يف  عنها  يقال  أن  ميكن  كبرية  

املكتسبة  الكبرية  القدرات  مع  الحايل 

خزانات صغرية .

الخزانات  هذه  أحد  املثال  سبيل  عىل 

تلك اآلونة  كان  أنشأت يف  التي  الكبرية 

تسع  تخزينية   بقدرة  حرنت(    )سد 

لقرابة مليون مرت مكعب ,ولكن  معظم 

الفرتة   تلك  إنشاؤها يف  تم  التي  السدود 

كانت قدرتها التخزينية  أقل من  واحد 

مليون مرت مكعب كام ان  خزانات املياه 

التي تم تشييدها آنذاك مل تكن تتجاوز 

سعتها    100  مرت مكعب وتركيزها كان 

لإلنسان  الرشب   مياه   توفري  يف  منصباً 

والحيوان ولهذا فإن تأثريها  عىل التنمية 

الزراعية مل يكن كبرياً.

تركز  كانت  التي  األنشطة  تبدو  كيف 

عليها الوزارة  يف تلك الفرتة؟

يف  اإلهتامم   أعطيت  التي  األنشطة 

القدرات  هوتطوير  أولها  االمر  بادئ 

وحفظ  الرتبة  صيانة  البرشية,وثانيها 

املياه وثالثها هو تشييد السدود والزراعة 

إدخال  أي  اآلليات  هو  والرابع  املروية 

اآلليات الزراعية .

  كيف كان يبدو هيكل وزارة الزراعة  

يف مرحلة التأسيس؟

الهياكل  اىل  وباإلضافة   الوزارة  هذه 

تقديم  مؤسسات   كل  بها  تتمتع  التي 

أقسام  ثالثة  تضم  كانت  فإنها  الدعم  

وتنمية  األرايض  ثروة  قسم  وهي  فنية 

القدرات  وتطوير  البذور,والبحوث 

البرشية ,وقسم الرثوة الحيوانية.

التي  الهيكيلة  التعديالت   ماهي 

أجريت بعد ذلك؟

جئت  عندما  1997م   العام  يف  أتذكر 

تدار  اآلليات  كانت  الوزارة   هذه  اىل 

كمؤسسة شبه حكومية  وتقرر أن تدار  

بدخلها  ولكن ونظراً لعدم تطبيق القرار 

ألسباب مختلفة وعىل ضوء املقرتح الذي 

اآلليات  بإستمرار  واملطالب  قدمناه 

اآلليات  قسم  أصبح   بالوزارة   كقسم  

يف   الكبرية  األقسام  من   واحد  الزراعية  

وزارة الزراعة .

الزراعي   القطاع  خطا   حسناً.كيف 

عمر  من  األوىل  سنوات  العرش  يف 

التي  التحديات  أهم  اإلستقالل,وماهي 

كانت تواجهه؟

يف تلك الفرتة بإستثناء السدود القليلة  

التي تم إنشاؤها يف عهد النظام اإليطايل 

فإن إنتشار السدود كان قلياًل جداً, وهذا 

إستثامر  بحملة  القيام  يف  السبب  هو  

يف  األوىل  اإلستقالل  سنوات  خالل  كبرية 

بدء   بعد   وحتى  املياه  خزانات  إنشاء 

لتدين وعي شعبنا بتنمية  السدود ونظراً 

الزراعة املروية  آنذاك مل يستفد من تلك 

كنا  السبب   ولهذا  ينبغي   كام  السدود 

نختار   عدد من  املزارعني وممثيل القرى  

من مناطق عدة بأرجاء بالدنا  ونأيت بهم 

متتلك  كانت  التي   - المزا   عدي   - اىل  

السد  أسفل  وفاعل  تنموي طويل  تاريخ 

أصدرنا  ,كام  للخربات  إكسابهم  بهدف 

بإستخدام  تتعلق  وموجهات   قوانني 

دافعا  ذلك   خلق  مام  واألرايض   املياه 

كبرياً ألنشطة تنمية  الخرضوات والفواكه 

والتي إزدهرت الحقاً.

هو  به  قمنا  الذي  الثاين  اإلستثامر 

اإلستثامر يف تربية النحل,حيث أدخلنا يف 

العام 1998م فقط 10 آالف من املناحل 

الحديثة كام زدنا هذا العدد الحقاً,فالعدد 

ولكنه   بسيطاً  اآلونة  هذه  يف  يبدو  قد 

,ويف  كبرية  تحول  نقطة  شكل  آنذاك 

خطوات  خطونا  الحيوانية  الرثوة  مجال 

الحيوانات  تهجني  تشجيع  يف  جيدة   

كام  واملراعي  الحيواين   العلف  وتنمية 

أدخلنا الدواجن  سواء لإلستهالك املنزيل 

او التجارة وبإختصار أدخلنا اىل املزارعني  

مقدرة  زراعية  آليات  الفرتة  تلك  يف 

وتكنولوجيا ومهارات كثرية.

هو  لبالدنا   الكبرية    التحديات  أحد 

تم  كيف  الرتبة   وفقر  األمطار  قلة 

التعامل مع هذا األمر منذ البداية؟

ظلت الحكومة اإلرترية منذ السنوات 

كثرية  مبادرات  تتخذ  لإلستقالل  األوىل 

املياه  وحفظ  الرتبة  صيانة  أنشطة  يف 

تنفذ  كانت  التي  االنشطة  اىل  فباإلضافة 

من قبل املواطنني فإن الحكومة أطلقت 

يف العام 1994م  حملة الطالب الصيفية.

برامج        وتواصلت بعد ذلك أيضاً 

والجيش  الشعب  بني  منسقة   تنموية 

ظلت  اإلرترية  الحكومة  فإن  ,بإختصار 

والتزال تضع يف األولوية مهمة  معالجة    

كذا  و  خصوبتها   فقدت  التي  الرتبة 

الغطاء النبايت الذي تعرض للدمار بسبب 

اىل  اإلنسان  تدخل  او  الطبيعة  عوامل 

خالل  من  وذلك  وتنميته  عهده   سابق 

كام  الطبيعية  املحميات  وتطوير  إنشاء 

مواقد  وتوزيع  إدخال  برامج    شهدت  

ادحنت تقدماً ملحوظاً.

يف  إدخالها  تم  التي  الربامج  من 

اإلستقالل  من  األوىل  العرش  السنوات 

الهدف  ,ماهو  املتكاملة  الزراعة   نظام 

من ذلك  والنتائج املتحصل ليها؟

الزراعة  نظام  إدخال  يف  رشعنا  عندما 

املتكاملة , يف البداية كان الكثري من الناس  

الذي  الشيئ  أن  والسبب  منه  مستائني 

كان يتكامل  فيه هو فقط    اإلستثامرات 

الرتبة  يف  تنفذ  كانت   التي  والخدمات 

وليست    األرض التي كانت   تؤخذ من 

مستخدميها  أو إزالة الحدود ,عىل سبيل 

الرتكرتات  أحد  قدرة  لعدم  ونظراً  املثال 

صغرية  زراعية  أرض  قطعة  يف  للحراثة  

فهذا يعني  ان يعرف كل مزارع يف املنطقة 

املعينة حدوده بوضوح  ومن ثم متنح كل 

املقدمة  الخدمات  أنواع  نفس  املزارع  

,وهذه املزارع املتكاملة تحصل  أيضاً عىل 

الحشائش  املامثلة يف مكافحة  الخدمات 

املحاصيل  تصل  وعندما  والتسميد  

املزروعة اىل مرحلة الحصاد  يتم جمعها 

جامعية,بإختصار  بصورة  واحد  وقت  يف 

يجب ان تكون   الزراعة املتكاملة  من 

جهة   زراعة تنفذ بإستخدام كبري لآلليات  

أخرى  تصبح منوذجية ومن جهة  بحيث 

يجب أن  متكننا من اإلنتقال اىل  وسائل 

زراعة حديثة عرب توفري نقطة إنطالق  اىل 

األمام ,أتذكر أنه يف العام 1998م حصلنا 

لإلستعدادات  نتيجة   وفري   إنتاج  عىل 

الشاملة التي قمنا بها  و الخريف  املاطر 

الذي صادفنا.
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ية البحر

بلح البحر

العام  اإلسم  هو  البحرية  األعشاب 

والرخويات.  املحار  من  مختلفة  لعائالت 

يف  يعيش  بحري  كائن  هو  البحر  بلح 

املناطق الساحلية ويحمي جسمه قوقعة 

يعيش  املايتليد.  عوائل  من  وهو  سوداء 

املالحة والعذبة، ومبقارنة شكله  املياه  يف 

البيض  يشبه  األخرى فشكله  القواقع  مع 

القوقعة  الجوز.  أو  الفستق  حبة  أو 

مكونة من صاممني متطابقتان مجتمعتان 

يكون  وبهذا  مطاط  برباط  الظهر  من 

الصاممني  ذات  الكائنات  من  البحر  بلح 

ويشمل أيضا بلح البحر املياه العذبة.

من  يتكون  الخارجي  القوقعة  شكل 

وفتح  بغلق  يسمح  متطابقتان  صاممني 

املوصالت،  عليها  يطلق  بسهولة  عضالته 

دائم  بشكل  القوقعة  هذه  ويستخدم 

القوقعة  األعداء.  من  نفسه  عن  للدفاع 

اللؤلؤ،  لصناعة  تستخدمها  طبقات  لديها 

به  البحر  لبلح  الداخلية  الطبقة  ويف 

كربونات الكاثيوم لديه ألوان تشبه قوس 

ألوان  لديه  الوسطى  الطبقة  ويف  فزح، 

الطبقة  المعة.  ألوان  وذو  شفاف  متأللئ 

العليا تشبه لون الجلد الطبيعي ويحتوي 

هذا  ويفيد  )كونشن(،  بروتني  عىل 

من  الداخلية  الطبقات  لحامية  الربوتني 

بلح  يحمي  كام  والخدوش،  اإلحتكاكات 

من  العذبة  املياه  يف  يعيش  الذي  البحر 

أكاسيد األشجار املتعفنة. يتمتع بلح البحر 

بعضالت  العذبة  املياه  يف  يعيش  الذي 

بلح  أما  والصيد.  للحركة  يستخدمها  أكرب 

البحر الذي يعيش يف املياه املالحة يتمتع 

بعضالت منسجمة صغرية مرنة وقوية بها 

لإلتصاق  يستخدمه  تريد(  )باسال  بروتني 

باألجسام والدفاع عن نفسه من األعداء.

البحر سواء كان من املياه املالحة  بلح 

أو العذبة يتغذى من األحياء الدقيقة التي 

تعيش يف املياه. بلح البحر الذي  يتواجد 

يف املياه املالحة يعيش يف الصخور ملتسق 

األسلوب  وهذا  مجموعات،  شكل  عىل 

التي  القوية  األمواج  املعييش يحميها من 

والجزر  املد  حالة  يف  كذلك  تواجهها، 

من  يحميها  املاء  مستوى  إنخفاض  وعند 

الجفاف.

فيها  الجنسني  فصيلة  البحر  بلح 

اإلناث  عن  تختلف  الذكور  منفصلني. 

الذكر  )معطف  الجنيس  البلوغ  عند 

برتقايل – معطف األنثى أبيض(، عند بلح 

البحر الذي يعيش يف املياه املالحة يجري 

تزاوج  بدون  ويقع  خارجيا  التخصيب 

املاء  يف  البيض  من  آالف  بوضع  مسبق 

وتستمر يف حركة دامئة من مكان إىل آخر 

من فرتة قدرها ثالثة أسابيع إىل ستة أشهر 

حتى يتسنى لها املكان املناسب. أما بلح 

يجري  العذبة  املياه  يف  يعيش  الذ  البحر 

بتشتيت  يتم  وذلك  داخليا  التخصيب 

دخول  وبعد  املاء  يف  املنوية  الحيوانات 

ثم  لإلخصاب  تخضع  السيفون  يف  األنثى 

الريقات وبشكل  يرقات. هذه  إىل  يتحول 

مؤقت تعيش يف كنف األنثى وتستقر يف 

خياشيم األنثى حتى يتسنى لها الظروف 

املاء  يف  الكايف  األكسجني  بتوفر  املناسبة، 

بعض  يف  مستقل.  بشكل  العيش  يبدأ 

أنواع بلح البحر عند تعرض األنثى للخطر 

ويبدأ  باإلنفصال  مجربة  الريقات  تضطر 

العيش بشكل مستقل.

مياه  مستوى  يف  البحر  بلح  يعيش 

متوسطة، كام  درجة حرارة  ذو  منخفضة 

وبأعداد  البحر  بلح  أنواع  بعض  يعيش 

اإلستوائية.  املياه  يف  جدا  منخفضة 

يف  العيش  تفضل  البحر  بلح  أنواع  بعض 

والخلجان  املستنقعات 

املالحة والهادئة، والبعض 

يف  يعيش  منها  اآلخر 

الضخمة  األمواج  أماكن 

ملتسق  يف الصخور.

اللون  ذو  البحر  بلح 

يف  املتواجد  األبيض 

معيشته  أفريقيا  جنوب 

أعاله فهو  ما ذكر  خالف 

الرمال  يف  مدفونا  يعيش 

نحو  أنبوبتني  ويخرج 

أن  يستطيع  بهام  األعىل 

فضالته.  ويخرج  يتغذى 

الذي  البحر  بلح  أما 

العذبة  املياه  يف  يعيش 

يف  يعيش  أن  يستطيع 

األنواع  وهذه  واألنهار.  البحريات  جميع 

دروع  تنتج  أن  تستطيع  البحر  بلح  من 

تتمتع  وباردة  صافية  مياه  بتوافر  متينة 

مبعادن كافية من كربونات الكالسيوم.

يتمتع  البحر  بلح 

وإزدياد  عالية  بربوتينات 

الطلب عيه عامليا بشكل 

تزداد  بدأت  بذلك  دائم. 

وتنمو فكرة إستزراع بلح 

1970م  عام  يف  البحر. 

البحر  بلح  إستزراع  بدأ 

أمريكا،  يف  مرة  وألول 

من  يجني  أصبح  واليوم 

مباليني  تقدر  العائدات 

مستوى  عىل  الدوالرات. 

العامل نجد أن الصني تنتج 

البحر،  بلح  من   40%

البحر  بلح  تكاثر  أسلوب 

حسب  طرقها  يختلف 

ففي  واملكان.  النوع 

املزارعون بجمع  يقوم  العامل  أجزاء  بعض 

ويزرعونه  البحر  من  الساللة  أو  النسل 

املزارعني  بعض  بينام  مناسب،  مكان  يف 

فقصها  ويتم  البحر  بلح  بيض  يجمعون 

ثم  ملمرت  واحد  إىل  قياسه  يصل  حتى 

يحولونه إىل األماكن الجاهزة للتكاثر. من 

يصل  أن  يستطيع  شهور  ستة  إىل  ثالث 

يتم  ذلك  بعد  ملمرت.  ثالثة  إىل  قياسه 

ترحيله إىل األماكن املناسبة التي يستطيع 

أن ينمو فيها بالشكل املطلوب. بعد ثالث 

كالصخور  صلبة  أماكن  يف  يلتصق  شهور 

واألخشاب والحبال وغريها، وبالتحرك من 

مع  باملقارنة  غذائهم.  يتناولون  أماكنهم 

القرشيات األخرى، ينمو بلح البحر برسعة 

كبرية وميكن حصاده يف خالل عامني فقط. 

مبا  الصدفتني  ذي  البحر  بلح  خالف  عىل 

بسهولة  يلتصقون  تريد(  )بايسال  يسمى 

يف الصخور ومواد صلبة أخرى يساعدهم 

يف النمو بسهولة.

قابل  يكون  الذي  البحر  بلح  حجم   

ملمرت،   40 مقاس  حتى  يصل  للتسويق 

يختلف  البحر  بلح  محصول  وتجميع 

البحر  بلح  إستزراعه.  تقنية  حسب 

ميكن  البحرية  الصخور  أسفل  املوجود 

حصاده بكنسه بآلة حديثة، أما بلح البحر 

الذي ينمو يف األخشاب يتم حصاده يدويا 

بلح  منو  عند  البرشية.  القوة  بإستخدام 

البحر يف الحبال يتم جمع الحصاد بقطع 

األسواق  يف  يعرض  ليك  وإخراجه.  الحبل 

مبياه  غسله  يتم  عالية  وبجودة  نظيفا 

مياه  يف  الزمن  من  فرتة  وميكث  البحر 

تصبح  حتى  نقائها  عىل  للحفاظ  البحر 

جاهزة للتسويق.

العامل  مستوى  عىل  البحر  بلح  إنتشار 

آخر  إىل  مكان  من  اليتحرك  أنه  وبإعتبار 

بذلك ُعرف بأنه وكيل بيئته. لذا يؤخذ بلح 

الصحي  املستوى  به  ُيعرف  كعينة  البحر 

بذا  حوله.  تعيش  التي  الدقيقة  لألحياء 

نستطيع أن نعلم كرثتهم، مستوى منوهم 

األخرى  العنارص  مع  التلوث  ومقدار 

والتنوع الحيوي وبه ندرك درجة مستوى 

التلوث يف البيئة.

آالف  منذ  كطعام  البحر  بلح  ُأستخدم 

السنني، وهناك 17 عائلة من عوائل بلح 

البحر تعترب كمصدر للغذاء يف العامل. يوجد 

يف بلح البحر محتويات كبرية من الكلور، 

الربوتني، وكربوهيدرات. ُيجهز بلح البحر 

األساليب،  مبختلف  الدول  مختلف  يف 

ويكن طبخه وتحضريه بإستخدام الدخان، 

البخار، أو القيل بالزيت. بلح البحر يعيش 

ولديه  إصطياده،  بعد  طويلة  لساعات 

اللحوم  بتكسري  تسمح  أساسية  مكونات 

والقاء عىل حالها دون أن تتلف ومن ثم 

قيل  عند  طازجة.  وتناوله  طبخه  ميكن 

القوقعة  منه  يستخرج  كان  البحر  بلح 

قديم  منذ  إعتقاد  هناك  وكان  يطبخ،  ثم 

البحر قبل إستخراج  بلح  الزمان أن طبخ 

قوقعته يكون غري آمن لتناوله، إال أن عامل 

البحار ناييك ريلو يوضح أن هذا اإلعتقاد 

بعد  وذلك  الصحة،  من  بعيد  السائد 

إجراء دراسات عىل 11 % من بلح البحر 

فتح  القيل  وبعد  قوقعتها  مع  وطبخها 

نضجت   100% أن  فوجد  بقوة  القواقع 

بشكل جيد وصالحة لألكل بشكل آمن.

رغم أن بلح البحر مصدر للغذاء، لكن 

بسبب األعشاب البحرية الشديدة السمية 

نجد أن بلح البحر يف بعض الشواطئ ذو 

خطورة شديدة. فمثال يف األشهر الباردة يف 

غرب شواطئ الواليات املتحدة نجد أن يف 

هذه األشهر يزداد سموم الدينوفالجيالت 

البحر  بلح  يكون  الحمراء،  األمواج  أي 

املتواجد يف محيط هذه البيئة سام ومُينع 

تناوله. رغم أن تناول بلح البحر يتم بعد 

تنظيفه جيدا إال أن السموم املتواجدة يف 

فالجيالت تتخلل لحوم بلح البحر بشكل 

تدريجي وتتجمع يف جسمه ويصبح بلح 

هذه  البرش  تناول  حالة  ويف  ساما،  البحر 

األصداف السامة فإنه يكون عرضة ألمراض 

خطرية أقلها الشلل وأمراض أخرى.

كبرية  كميات  األحمر  البحر  يف  يوجد 

وجود  عدم  من  بالرغم  البحر.  بلح  من 

دراسات بهذا الشأن إال أننا نشاهد كميات 

كبرية من بلح البحر ملتسقة عىل جدران 

الصخور البحرية وغريها. تناول بلح البحر 

شواطئ  ومعظم  إرتريا،  يف  مألوفا  ليس 

مام  كبرية  بحرية  بصخور  محاط  بحرنا 

يجعله بيئة صالحة لتنامي بلح البحر فيه 

علام بأن يف إرتريا توجد عوائل عديدة من 

بلح البحر، واملشكلة األساسية لتواجد بلح 

نجد  الحايل  الوقت  يف  التلوث،  البحرهو 

التلوث  من  من  وخاي  نقي  بالدنا  بحر 

الحالية لبلح  البيئي وتقديرنا أن األوضاع 

البحر تعترب جيدة بوجود بيئة نقية. 

ترمجة: صاحل حسن عبدالقادر
بلح البحرإعداد: مسقنا تسفو

بلح البحر مستخرج من 
القواقع

 بلح البحر 
ملتسق يف الصخور



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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العداءة نازريت ولدو تظفر بلقب السيدات ..والعداء يوهنس قربقرقيش ينال ذهبية الرجال

بطولة إنكلرتا: أرسنال وسييت للعودة وليفربول لالستيقاظ من الكابوس

ضمن إحتفاالت البالد بالذكرى الرابعة والعرشين لعملية فنقل التاريخية

تشليس ينتقل يف رحلة صعبة إىل وست هام

عىل هامش إحتفاالت البالد بالذكرى الـ)33( 
الجمعة  أمس  نظم   ، التاريخية  فنقل  لعملية 
أفريقيا  ووسط  رشق  بطولة   ، فرباير(   10(

لنصف املاراثون للمرة الرابعة والعرشين.
اإلستحقاق الذي دأب اإلتحاد العام اللعاب 
القوى عىل تنظيمه كل مرة تزامناً مع إحتفاالت 
بذكرى عملية فنقل التاريخية ، شهد يف نسخته 
لهذا العام مشاركة أربعة منتخبات هي أوغندا 
منتخبنا  اىل  باالضافة  وتنزانيا  إثيوبيا   ، كينيا   ،

الوطني.
التظاهرة التي عرفت إقامة سباق السيدات 
أجواء  يف  إنطلقت   ، كيلومرت(   21( ملسافة 
مناخية معتدلة لكنها مل تعرف مشاركة نجمتا 
فريق دندن )دوليش تسفو وناظنت دانئيل( ، 

مامقلص من وترية التنافس بني العداءات.
العداءة  ان طموح  إال  الرغم من ذلك  عىل 
ولدو  نازريت  القيايس  الرقم  وحاملة  االوملبية 
 ، املسافة  لهذه  جديد  قيايس  رقم  تسجيل  يف 

أعاد االثارة والتشويق اىل املنافسة.
البطلة االوملبية التي مل تجد عناءاً يذكر 

من  نظرياتها  مع  الفارق  توسيع  يف 
املشاركات  األخريات  العدءات 

بالسباق ،  كانت يف تحد خاص 
مع رقم القيايس السابق.

الجادة  املحاولة  ورغم 
لنازريت ولدو ، إال أنها مل 
األخرية  األمتار  يف  توقف 
يف  األالم  ببعض  لشعورها 
ولتضطر   ، الخلفي  ساقها 
يف تقليص رسعتها النهائية ، 

وتنهي السباق يف ظرف زمني 
قدره ساعة واحدة و14 دقيقة  

األول  املركز  محرزة   ، ثانية  ز12 
وامليدالية الذهبية ومبلغ مايل قدره 45 

ألف نقفة.
الثاين لعداءة  املركز  وذهب 
االقليم الجنويب رقبي هبتي 
عىل  حازت  التي  ساليس 
امليداليات الفضية ومبلغ 
ألف   30 قدره  مايل 
حازت  فيام   ، نقفة 
دندن  منتخب  عداءة 
نظها نجويس عىل املركز 
وامليداليات  الثالث 
الربونزية ومبلغ مايل ناهز 

22,500 ألف نقفة.
موزيت  الرابع:-  املركز 

تسفاي دندن

املركز الخامس:- مرهاوي ولداي جنويب
ساليس  هبتي  يوردانوس  السادس:-  املركز 

دندن
يف  ولدو  نازريت  أشارت   ، السباق  عقب 
ترصيحات صحفية بإنها رغم حزنها لفشلها يف 
عدم تحقيق رقم قيايس جديد يف اإلستحقاق ، 
إال انها راضية بتدوينها رقم زمني جديد ملدينة 

مصوع.
سباق  صوب  األنظار  توجهت  ذلك  عقب 
الرجال الذي شهد مشاركة عدائني من منتخبات 
اىل  باالضافة  وأوغندا  وتنزانيا  إثيوبيا   ، كينيا 

منتخبنا الوطني.
الربع  يف  العدائني  بني  الرتقب  وأشتد 
ملسافة  إمتد  الذي  السباق  من  األول 

أول  وكان   ، كيلومرت(   21(
البطولة  بطل  السباق  زمام  لرفع  املبادرين 

 2021 مبندفرا  املاراثون  لنصف  الوطنية 
نقطة العداء برهاين ظقاي الذي  شكل 

يف  أوىل  تحول 
السباق ، ليبعرث 
أوراق الكوكبة 

الكبرية.
ذلك  عقب 

إنتصاف  ومع 
تكفل   ، السباق 

منتخبنا  عداء 
أفورقي  برهاين  الوطني 

قوية  إنفرادية  مبحاولة 

 ، كيلومرتات  لعدة  السباق  مقدمة  يف  جعلتها 
وهو االمر الذي تطلب من عدايئ منتخب كينيا 
تشمنجوسو  ليوناردو  وأوغندا  دانئيل  موتيتي 
بالعداء  واللحاق  طاقاتهم  مايف  كل  الستخراج 

برهاين أفورقي.
، شن نجم  إلتحام املجموعتني  مبارشة بعد 
أخر  هجوم  قربقيش  يوهنس  األخر  منتخبنا 
 ، الكبرية  املجموعة  من  يتابعه  من  يجد  مل 
لينفرد بكل ثقة ويحرز املركز االول عن جدارة 
وجائزة  الذهبية  امليدالية  وينال   ، وإستحقاق 

مالية قدرها 45 ألف نقفة.
وظفر العداء االرتري برهاين أفورقي باملركز 
املركز  ذهب  فيام   ، الفضية  وامليدالية  الثاين 
الكيني  للعداء  الربونزية  وامليدالية  الثالث 

موتيتي دانئيل.
من  القادم  أبرهام  فلمون  الرابع:-  املركز 

املهجر
املركز الخامس:- بيرتوم مامو دندن

املركز السادس:- عقباي ظقاي 
الجوائز  األمامية  باملراكز  الفائزون  وتسلم 
والشهادات التقديرية من مفوض الثقافة 
تخيل  زمدي  السفري/  والرياضة 
شامل  إقليم  وحاكم 
السيدة/  البحراالحمر 
أبرها  أسمرت 
متابعة  ومسؤول 
الرياضية  االتحادات 
االوملبية  واللجنة 
الثقافة  مبفوضية 
العقيد/ والرياضة 

وسكرتري  سيوم  سلمون 
لدول  القوى  العاب  إتحاد 
الدكتور/  افريقيا  ووسط  رشق 

صديق إبراهيم وأخرين.

سيتي  ومانشسرت  املتصدر  أرسنال  ُينشد 
حامل اللقب العودة اىل سكة االنتصارات، يف 
حني يكافح ليفربول للخروج من حفرته عندما 
“مريسيسايد”،  ديريب  يف  ايفرتون  يستقبل 
ضمن منافسات املرحلة الثالثة والعرشين من 

الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
إىل  صعبة  رحلة  يف  فينتقل  تشليس  أما 
مدربه  عىل  ضغوط  وسط  هام،  وست 
الالعبني  من  االفضل  الستخراج  بوتر  غراهام 
يواجه  بينام  الشتاء،  يف  الخيايل  اإلنفاق  بعد 
مانشسرت يونايتد ليدز للمرة الثانية يف غضون 

خمسة أيام.
أرسنال لتدارك املوقف

وصل النادي اللندين اىل ملعب غوديسون 
بارك االسبوع املايض وهو مرشح فوق الطبيعة 
للفوز وتعزيز صدارته، لكنه غادر حامال معه 
بعد  املوسم،  هذا  الدوري  يف  خسارة  ثاين 
االوىل  املباراة  يف  املفاجأة  ايفرتون  حقق  أن 

بقيادة مدربه الجديد شون دايش.
يف  أول  لقب  عن  الباحث  أرسنال،  يتصدر 
خمس  بفارق  الرتتيب   ،2004 منذ  الدوري 
ورغم  مؤجلة.  مباراة  وله  سيتي  عن  نقاط 
قوية  عروًضا  قدم  أنه  إال  االخرية،  االنتكاسة 
يونايتد  مانشسرت  من  كل  عىل  بفوزه  مؤخرًا 
وتوتنهام وتعادله مع نيوكاسل صاحب املركز 

الرابع وأفضل دفاع يف الدوري.
السابع  برنتفورد  السبت  اليوم  يستقبل 
آخر  يف  يخرس  مل   - جيدة  بفورمة  مير  الذي 
 - سبع  آخر  من  بخمس  وفاز  مباريات  تسع 
مانشسرت  ضد  أرضه  عىل  املنتظر  اللقاء  قبل 
سيتي االسبوع املقبل يف أول لقاء بينهام هذا 

املوسم.
يف  سيتي  ضد  مخزًيا  سجال  أرسنال  ميلك 
الدوري يف السنوات االخرية، إذ خرس املباريات 

العرش االخرية جميعها ومبجموع 26-3.
ايفرتون،  ضد  “املدفعجية”  سقوط  وبعد 
كانت الفرصة متاحة لسيتي لتضييق الخناق 
عليه، لكنه سقط بدوره أمام مضيفه توتنهام 
)0-1(، ليبقى عىل ُبعد خمس نقاط منه علاًم 

أنه خاض مباراة أكرث من املتصدر.
بوابة  من  االنتصارات  اىل  للعودة  يتطلع 

ضيفه أستون فيال االحد.
اختبار الديريب لليفربول

يف مكان بعيد عن الصدارة، يحتاج ليفربول 
اليجاد رشارته رسيًعا بعد ثالث هزائم قاسية 
يف  تركته  الدوري  يف  مباريات  أربع  آخر  يف 
منتصف الرتتيب يف املركز العارش، لكن عليه 
ومنتش  متجدد  ايفرتون  من  حذرًا  يكون  أن 

من فوز عىل أرسنال.
يحل االخري عىل الـ”ريدز” االثنني يف ختام 

املرحلة، مدرًكا أن التاريخ ال يقف اىل جانبه 
يف ملعب أنفيلد.

ضد  أرضه  عىل  ليفربول  خسارة  قبل 
أي  خرس  أن  يسبق  مل   ،2021 عام  ايفرتون 
مباراة يف ملعبه ضد جاره لعقدين من الزمن.
الطاقة  تكرار  من  “توفيز”  متكن  إذا  لكن 
والحدية اللتني أظهرهام أمام أرسنال، فسوف 
ليفربول  أمام  جديد  فوز  فرصة  عن  يبحث 

فاقد للثقة.
كلوب  يورغن  االملاين  املدرب  وصف 
نظيفة  بثالثية  ولفرهامبتون  ضد  الخسارة 
أنه  علاًم  مشاكلنا”،  بـ”ذروة  املايض  االسبوع 
خرج من منافسات الكأس املحلية من الدور 

الرابع.
عودة جواو فيليكس

اليوم  ظهرية  املرحلة  تشليس  ويفتتح  هذا 
السبت يف ضيافة وست هام عىل وقع عودة 
ثالث  ايقاف  بعد  فيليكس  جواو  الربتغايل 

مباريات.
عىل  الشتاء  يف  وصل  الذي  املهاجم  ُطرد 
االسباين  مدريد  أتلتيكو  من  االعارة  سبيل 
خالل  اللندين  النادي  مع  االوىل  مباراته  يف 
الخسارة ضد املضيف فولهام منتصف الشهر 

املايض.
سيعود اىل أرض امللعب يف أعقاب تغيريات 

شهدتها  عدة 
النادي  أروقة 
سوق  يف 
 ، ت ال نتقا ال ا
ضمه  بعد 
املجموع  يف 
العبني  مثانية 
مبن  جدد، 

مودريك  ميخايلو  األوكراين  الجناح  فيهم 
مونديال  بطل  فرنانديس  إنسو  واألرجنتيني 
قطر الذي بات أغىل صفقة يف تاريخ بريطانيا.
يف غيابه، فاز تشليس عىل كريستال باالس 
قبل أن يكتفي بتعادلني أمام ليفربول وفولهام 

مجدًدا.
 10 ُبعد  عىل  التاسع،  املركز  “بلوز”  يحتل 
نقاط من املركز الرابع املؤهل اىل دوري أبطال 
بوروسيا  عىل  االربعاء  يحل  أنه  علاًم  أوروبا، 
النهايئ  دورمتوند االملاين يف ذهاب الدور مثن 

من املسابقة القارية.
يف  فشل  الثالث،  يونايتد  مانشسرت  أما 
االستفادة من سقوط كل من أرسنال وسيتي، 
االربعاء يف  ليدز  بالتعادل مع ضيفه  واكتفى 

مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة.
كادت االمور أن تكون أسوأ بعد أن تأخر 
بهدفني قبل أن ينجح يف الخروج بتعادل )-2

2( قبل لقائهام مجدًدا عىل ملعب إيالن رود 
هذه املرة االحد.

تن  إريك  الهولندي  املدرب  فريق  يتخلف 
هاغ بنقطتني عن سيتي ويحل الخميس عىل 
برشلونة االسباين يف امللحق املؤهل اىل الدور 
مثن النهايئ من الدوري االورويب “يوروبا ليغ”.

مباراة  خسارته  فرغم  الرابع،  نيوكاسل  أما 
واحدة يف الدوري هذا املوسم، إال أنه اكتفى 
بفوز زاحد يف آخر خمس مباريات يف الدروي 

مقابل أربعة تعادالت.
يتخلف عن مانشسرت يونايتد بثالث نقاط 
ويبحث عن العودة اىل سكة االنتصارات من 

بوابة مضيفه بورمنوث السبت.
بعد  ومركز  بنقطة  خلفه  توتنهام  يقع 
ويسعى  سيتي،  عىل  أخرهام  توالًيا،  فوزين 
للثالث عندما يحل عىل ليسرت سيتي السبت 
يف  ميالن  ملواجهة  ايطاليا  اىل  ينتقل  أن  قبل 

ذهاب مثن نهايئ دوري االبطال الثالثاء.
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