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إحتضنت قاعة بلينكوما يف مدينة عصب 
فعاليات  االحمر  البحر  جنوب  بإقليم 
العاملي  اليوم  مارس  من  بالثامن   االحتفال 
 “ شعار  تحت  االقليم  مستوى  عىل  للمرأة 
املرأة االرترية صامدة يف التصدي ورائدة يف 

العمل”.
وشارك يف الحفل كبار املسؤولني يرأسهم 
منتاي  سعيد  محمد  السفري/  االقليم  حاكم 
/ابرهام  العميد  الرشقية  القيادة  وقائد 
عندوم ، اىل جانب لفيف من سكان مدينة 

عصب.
للمرأة  الوطني  االتحاد  مسؤولة  وقالت 
اإلرترية يف االقليم السيدة/ سعدية ابراهيم 
من  الثامن  مبناسبة  القتها  التي  كلمتها  يف 
العام  املناسبة  هذا  ، “ُيحتفل بهذه  مارس 
املرأة  ودعت  فريدة،  تاريخية  مرحلة  يف 
املجاالت  كافة  الفعالة يف  لتعزيز مشاركتها 
لتقوية املسرية اىل كامل التحرر، باالضافة اىل 
متتني قدراتها باالستفادة من الفرص املتاحة 
عىل  والرتكيز  االكادميي  التعليم  قطاع  يف 

الدورات التدريبية. 
الشعبية  الجبهة  سكرتري  واوضح 
السيد/  االقليم  يف  والعدالة  للدميقراطية 
االرترية  املرأة  نضال  ان  قربمدهن  سمري 
للنضال  والجسد  القوى  مساواة  اىل  هدف 
الحرية  لنيل  االرتري  الشعب  خاضه  الذي 
بيئة  إرساء  اىل  مشريا  االستقالل،  وتحقيق 
صلبة تتم باملصلحة العامة وتأكيد املشاركة 

املتوازنة فقط.
ونوه مدير مديرية عصب السيد/ تسفاي 
تتوارث  االرترية  الشابة  مشاهدة  ان  زريئ 
والبطوالت  والصمود  الشامخ  التاريخ 
االعجازية وتصنع تاريخا خاص بها وتوريثها 
اىل االجيال املتعاقبة  امٌر يبعث عىل الفخر 

واالعتزاز.
يف الختام وزعت الجوائز عىل املتفوقات 

من طالب الفصل الثامن وحتى الـ 11 .
افاد مراسل وكالة االنباء  يف غضون ذلك 
االرترية بان باقي مديريات االقليم احتفلت 

باملناسبة بذات السياق.

اجلالية اإلرترية يف السودان 
وإثيوبيا حيتفلون بيوم املرأة العاملي

احتفل االرتريون  املقيميون يف السودان واثيوبيا باليوم العاملي للمرأة الذي يوافق الثامن 
من مارس ، بتنظيم نشاطات تعكس نضاالت وبطوالت املرأة االرترية.

وقال سفري ارتريا يف السودان السيد/ عيىس أحمد عيىس يف الحفل الذي نظم يف الخرطوم 
أن تحقيق الفرص املتساوية لجميع املواطنني ، خاصة املرأة من األهداف الوطنية للحكومة 

اإلرترية، موضحاً تحقيق إنجازات ال يستهان بها.
وأوضحت مسؤولة قطاع املرأة يف جمعية الصداقة اإلرترية السودانية عن إعجابها مبشاهمة 

املرإة اإلرترية لتأمني حقوقهن وتحقيق اإلستقالل الوطني.
وأحيت الحفل فرقة وارسا الفنية.

ونظمت السفارة اإلرترية يف إثيوبيا وبعثة إرتريا يف اإلتحاد األفريقي واملفوضية اإلفريقية 
حفال مبناسبة الثامن من مارس.

كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تفتتح  فرع التخصص يف طب العيون

بدأت كلية اوروتا للطب والعلوم الصحية 
هولوس   – فريد  مؤسسة  مع  بالتعاون 
 post  ( العيون  بطب  للتخصص  التدريس 

graduate( والذي سيستمر أربعة أعوام .
يف  جرت  التي  الرسمية  املراسم  وحرض  
اسمرا  فندق  يف  الجاري  مارس  من  التاسع 
الوطني  للمعهد  التنفيذي  املدير  باالس 
هييل  الدكتور/  واألبحاث  العايل  للتعليم 
محظون وممثىل وزارة الصحة ، باإلضافة اىل 
لجنة  فريد هولوس وعضو  ممثيل مؤسسة 
مرشوع كاتاراكت هياماليا وُعَمداء الكليات 

والضيوف املدعوين.  
والعلوم  للطب  أوروتا  كلية  عميد  وقال 
الكلية  أن  الربوفيسور/ مياين سيوم  الصحية 
يف  التخصصات  تقديم  األن  حتى  شهدت 

الكبرية  أمنياته  عن  وعرب  مجاالت،  ست 
بدأت  والتى  املضافة  الدراسات  تسهم  بان 
املختصني  كفاءة  رفع  يف  الحايل  الوقت  يف 
العمى  مشاكل  ومكافحة  العيون،  طب  يف 

وأمراض العيون االخرى الظاهرة يف البالد.
فريد  مؤسسة  يف  الطبي  املدير  وذكر 
براون   – كاسلس  أندرو  الدكتور/  هولوس 
التعاون  ، ان املؤسسة تعمل لتمتني اوارص 
التي إستمرت لفرتة طويلة مع إرتريا، مشرياً 
مشاكل  معالجة  يف  الربنامج  أهمية  اىل 

العيون.
برهاين  سنايت  الدكتورة/  واوضحت 
يف  الدراسة  فرص  عىل  الحاصالت  احدى 
يف  تخرجها  العيون،بعدها  طب  تخصص 
بعد  الربنامج  اىل  انضمو  انهم  العام  الطب 

ان  اىل  مشرية   ، الالزمة  املتطلبات  إكامل 
الربنامج يلعب دوراً ال يستهان به يف تطور 

طب العيون بالبالد.
املراسم  من  وكجزء  ذلك  غضون  يف 
الرسمية ُنظمت زيارة تفقدية اىل مستشفى  

العيون “برهان عيني”.
للطب  اوروتا  كلية  أن  بالذكر  جدير 
النظامي  التعليم  تقدم  الصحية  والعلوم 
بشقيه النظري والتطبيقي مبستوى  الدبلوم 
 ، والدكتوراة  واملاجستري  والبكالوريوس، 
يف  الدراسات  تقدم  ظلت  الكلية  بان  علاًم 
مجاالت  يف   الذاتية  مبقدراتها  التخصصات 
الجراحة  االطفال،  ،طب  الباطني  الطب 
علم  وكذلك  والوالدة،  النساء  امراض  يف   ،

االمراض.

إقليم جنوب البحر االمحر حيتفل 
باليوم العاملي للمرأة 

الرئيس أسياس أفورقي يهنئ الرئيس الصيين
رئيس  افورقي  اسياس  الرئيس  هنأ 

بينغ  جني  يش  الشعبية  الصني  جمهورية 

النتخابه رئيسا لوالية ثالثة باجامع نواب 

الشعب.

وقال الرئيس أسياس أفروقي يف رسالة 

التي بعثها بإسم شعب وحكومة  التهنئة 

ثالثة   لوالية  رئيساً  إنتخابك  إن   “ إرتريا 

التى  باإلنجازات  واملعرفة  الثقة  يعكس 

بقيادتك  الصينية  الحكومة  حققتها 

والتطور الرسيع الذي سيحدث مستقباًل”. 

عن  أفورقي  أسياس  الرئيس  واعرب 

ملساهمة  املبرشة  املرحلة  هذه  يف  ثقته 

الرئيس  قيادة  تحت  الصينية  الحكومة 

يش جني بينغ يف جهود جعل العامل صحي 

ومتعدد األقطاب.

وأكد عىل العمل للدفع قدماً بالعالقات 

الثنائية االرترية الصينية.

وأنتخب الرئيس الصيني يش جني بينغ 

بداية  الشعبية  الصني  لجمهورية  رئيساً 

عام 2013 ولوالية ثانية عام 2018 .

 اإلقليم األوسط ينظم خمتلف الفعاليات إحتفاءًا بيوم املرأة العاملي
االقليم  يف  الفعاليات  مختلف  نظمت 
اليوم  مارس   من  الثامن  مبناسبة  االوسط 
العاملي للمراة. وافادت مديرة مديرية أخريا 
السيدة/ ليا برختآب تقديم مواطنني مالبس 
وأدوات حامية لـ 102 إمراة عاملة يف نظافة 
منهن   82 لـ  مايل  دعم  وتقديم   ، الشوارع 

ومالبس ألربعة رجال يعملون يف الحراسة.

واملالية  اإلدارة  لقسم  العام  املدير  وقال 
أن  قاليت  تكئي  السيد/  األوسط  اإلقليم  يف 
القيم  يعكس  أخريا  وإدارة  سكان  مبادرة 
ثالثة  يف  املرأة  وقامت  السمحة.  اإلرترية 
بانشطة  أربعتي أسمرا   ضواحي يف مديرية 
نظافة باملناسبة، كام دعم طالب كلية العلوم 
مريم  القديسة  مستشفى   ، نفحي  ماي  يف 

لألمراض العقلية بأدوات النظافة.
فيام قام طالب ومعلمو وأولياء أمورمدرسة 

قوحايتو بنفري نظافة يف املدرسة.
اإلتحاد  عضوات  تربعت  ذلك  غضون  يف 
الوطني للمرأة فرع االقليم األوسط بأكرث من 

250 كيس دم.
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إعالنات
تقدمت السيدة / رايت سعيد محمد اىل املحكمة بعرض قالت فيه لقد تويف زوجي الشهيد 

املرحوم / أدم قربيس محمد بتاريخ 13/ 11/ 2022م وترك من الورثة الرشعيني املذكورين

1/ رايت سعيد محمد          زوجته            4/ ادحنت ادم           ابنته

 2/ زينب ادم                      ابنته             5/ جمع ادم             ابنه

3/ قربيس ادم                      ابنه             6/ نجاة ادم              ابنته

8/ صابر ادم                         ابنه             7/ فرج ادم              ابنه

واىل كل من يعرتض لو يدعي انه وارث فليتقدم اىل املحكمة معه مستندات ما يثبت به 

انه وارث خالل شهر من نرش هذا االعالن يف الجريدة ارتريا الحديثة .

محكمة كرن الرشعية

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

يعلن املدعي / صالح محمد سليامن من سكان مدينة تسني امام محكمة تسني الرشعية 

بأن والدته فاطمة موىس ِحمد توفيت بتاريخ 15/ 8/ 2017 م وورثتها هم كاأليت1/ صالح 

محمد سليامن                        إبنها 

2/ أمنة محمد سليامن           إبنتها

ويقول انه واخته املذكورين أعاله هم الورثة الرشعيني لوالدته املتوفيه 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

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

تقدمت السيدة / سعدية عبدالوهاب بيان اىل املحكمة بعرض قالت فيه لقد تويف زوجي 

املرحوم / عبدالقادر نور حسني بتاريخ 27/ 9/ 2022 م وترك من الورثة الرشعيني املذكورين   

إبنته زوجته      2/ منه عبدالقادر   1/ سعدية عبدالوهاب بيان 

إبنته إبنه         4/ صابرين عبدالقادر   3/ نورحسني عبدالقدر 

إبنه أبنه         6/ أكرم عبدالقادر   5/ أمين عبدالقادر  

إبنته إبنه         8/ صباح عبدالقادر   7/ أمري عبدالقادر  

والدته 9/ ستي صالح موىس 

وعىل كل من يعرتض او يدعي انه وارث فليتقدم اىل املحكمة معه مستندات ما يثبت به 

انه  وارث خالل شهر من نرش هذا االعالن يف الجريدة ارتريا الحديثة .

محكمة كرن الرشعية

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

يعلن املدعى / منصور محمد ادريس اسامعيل من سكان مدينة تسنى امام محكمة تسنى 

الرشعية بأن والده / محمد ادريس اسامعيل محمد املتويف بتاريخ 29/ 9/ 2021م وورثته 

هم :-

1/ حليمة عبدالله محمد  ارملته               2/ جمعيه ابراهيم ادريس ارملته

3/ فاطمة عيل محمد عيل ارملته               4/ امونه محمد ادريس 

5/ منصور محمد ادريس                          6/ حامد محمد ادريس

7/ حفصة محمد ادريس                          8/ بابكر محمد ادريس

9/ معتصم محمد ادريس                         10/ كفاح محمد ادريس

11/ عىل محمد ادريس                            12/ ابراهيم محمد ادريس

13/ نرصة محمد ادريس                          14/ عادل محمد ادريس

15/ عبدالله محمد ادريس                       16/ عبدالكريم محمد ادريس

17/ عبدالعزيز محمد ادريس                   18/ أمري محمد ادريس

19/ مروة محمد ادريس                          20/ اسامه محمد ادريس

21/ صفاء محمد ادريس                          22/ أمين محمد ادريس

23/ انتصار محمد ادريس

ويقول انه وهوالء املذكورين اعاله هم الورثة الرشعيني لوالدهم املتويف وال يوجد غريهم 

وإذا كان هناك معرتض فعليه التقدم امام املحكمة الرشعية بتسنى يف مدة اقصاها شهر من 

تاريخ االعالن يف الجريدة .

محكمة تسنى الرشعية 

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

تقدمت اىل محكمة أغردات الرشعية السيدة / جمعه إدريس محمد بدعوى تقول فيها 

ان زوجها املرحوم / حسينو ابراهيم عمر قد تويف يف العام 1976م وأنها الوريثه الوحيدة له 

وال وارث له غريها .

عليه تأمر محكمة أغردات الرشعية كل من يعرتض عىل هذا اإلعالن أو يدعى أنه وارث او 

سقط اسمه أن يتقدم بإعرتاضه إىل املحكمة خالل فرتة أقصاها شهر واحد من تأريخ صدور 

اإلعالن يف الجريدة.

محكمة أغردات الرشعيه

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

تقدم إىل املحكمة الرشعية مبصوع السيد/ إبراهيم محمد حمد وقدم عرضاً قال فيه :- إن 

والدي املرحوم / محمد حمد عمر قد تويف وقد ترك من الورثة نحن أبنائه الورثة الرشعيني 

1/ إبراهيم محمد حمد

2/ مريم محمد حمد

املحكمة  إىل  الحضور  فعليه  باإلرث  اويدعى  يعرتض  من  كل  فعىل  احد  غرينا  يرتك  ومل 

الرشعية مبصوع يف مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا اإلعالن يف الجريدة . ويف 

حالة عدم وجود أي إعرتاض يف املدة املذكورة فإن املحكمة سوف تثبت اإلرث للورثة .

محكمة مصوع الرشعية

تدريب العمال يف مصوع

دورة  مصوع  مدينة  يف  عامل   103 تلقى 
الفندقة  مجال  يف   ، اشهر  لثالثة  تدريبية 
واملشاريع  املكتبية  واالدارة  الطهي  وفنون 
الكونفدرالية  بالتعاون بني  ، وذلك  والقيادة 

الوطنية للعامل ووزارة التعليم.
الوطنية  الكونفدرالية  مسؤول  واوضح 
للعامل يف اقليم شامل البحر االحمر السيد/ 
التخريج  ، يف مراسم  هبتامريام تسفامكئيل 
الدورة  ان  مارس  من  السابع  يف  التى جرت 
التدريبية املنظمة يف مركز تدريب العامل ، 

جزء من عملية رفع قدرات العامل بالتنسيق 
مع الرشكاء.

التدريب  ان  املتدربني  ممثلة  واوضحت 
عملهم،  إنجاح  يف  كثريا  ويسهم  آين  يعترب 

مؤكدة عزمهم عىل تقديم خدمات فاعلة .
واشادت حاكم اقليم شامل البحر االحمر 
بجهود  املناسبة  يف  أبرها  أسمرت  السيدة/ 
الكونفدرالية الوطني للعامل لتأهيل العامل.

عىل  الشهادات  الختام  يف  وقدمت 
املتدربني.

ورشة عمل ملناقشة برامج التشجري وإصالح مساقط املياه
يف  الربية  والحياة  الغابات  سلطة  نظمت 
من  السابع  يف  عمل  ورشة  الجنويب  اإلقليم 
حول  دقمحري  مدينة  يف  الجاري  مارس 

التشجري واصالح مساقط املياه.
والحياة  الغابات  سلطة  مدير  واوضح 
انشطة  ان  هبتوم  كنفي  العقيد/  الربية 
املايض  العام  جرت  التي  والحراسة  التشجري 
القيام  لعدم  املطلوب  باملستوى  تكن  مل 

باملتابعة الالزمة. 
الغابية  الرثوة  وتنمية  حامية  دور  وذكر 
الحياة  وتحسني  االقتصاد  يف  الربية  والحياة 
نتائج  ان  اىل  مشريا  للمواطنني،  املعيشية 
القيام  ، ويجب  الوقت  تتحقق مع  التشجري 

بالحراسة والعناية والتقييم. 
تناولت الورشة اسباب وتأثري قطع االشجار 
املياه  مساقط  وإصالح  التشجري  وفوائد 
التشجري  أنشطة  وبحثت  املحميات،  وإقامة 
السنوات  يف  الجنويب  االقليم  يف  جرت  التي 

الثالثة املاضية.
توعية  بانشطة  للقيام  الورشة  وطالبت 

قاطعي  ومعاقبة  باملسآءلة  والعمل  مكثفة  
االشجار والعاملني يف الحطب والفحم.

السيد/  الجنويب  االقليم  حاكم  وقال 
هبتآب تسفاظيون ان حامية ورعاية االشجار 
القيام  مناديا  املواطنني،  جميع  مسؤولية 
بالتشجري واقامة املحميات يف املديريات عرب  

الدراسات.

واكد قائد القيادة الوسطى العميد/ تخيل  
الحكومة  مؤسسات  تنسيق  اهمية  كفالي 
داعيا   ، التشجري  برامج  النجاح  والجبهة 
جميع الجهات للقيام باالستعدادات الكاملة 
ستجري  التي  الواسعة  التشجري  لعمليات 

الخريف القادم.

مسنار صحي حول االمراض التى تنتقل من احليوان اىل االنسان
نظم مكتب وزارة الصحة يف اقليم عنسبا 
يف  مارس  من  السابع  يوم  تنويري  سمنار 
مدينة كرن لعامل املؤسسات الحكومية حول 
االمراض املعدية التى تنتقل من الحيوان اىل 
bru-  االنسان بشكل عام، والحمى املالطية  )

cellosis( بشكل خاص.
ومتابعة  التخطيط  مسؤول  واوضح 
ظقاي  السيد/  املكتب  يف  الوبائية  االمراض 

تخستي ان الهدف من السمنار هو التعريف 
اغذية  من  الحذر  لتوخي  والعمل  باملرض 

املشتقات الحيوانية.
املالطية، داعيا  وذكر ازدياد مرض الحمى 
ملواشيهم  الصحية  االوضاع  ملتابعة  املزارعني 
البيطريني يف حال ظهور  االطباء  ، ومراجعة 

اعراض مرضية.
وقال ان اعراض مرض الحمى املالطية هي 

ضعف رضبات القلب والتهاب الكىل والرئة 
والجهاز البويل واالجهاض.

ودعا جميع املؤسسات الحكومية وخاصة 
وزاريت التعليم والصحة  واالتحادات الوطنية 
مكافحة  يف  للتعاون  واالعيان  الدين  ورجال 
يف  االلبان  لبيع  السمنار  وطالب  املرض. 
مكان محدد لضامن صحته، والدفع بانشطة 

التوعية الستخدام االلبان املعقمة.

االقليم اجلنوبي حيتفل باليوم العاملي للمرأة يف 
مدينة سقنييت
العاملي  باليوم  الجنويب  االقليم  احتفل 
يف  مارس  من  الثامن  يوافق  الذي  للمرأة 

مدينة سقنيتي عىل مستوى االقليم. 
للمرأة  الوطني  االتحاد  رئيسة  وخاطبت 
الحفل  افورقي  سنايت  السيدة/  االقليم  يف 
وممثيل  املسؤولني  كبار  حرضه  الذي 
الوسطى  القيادة  قائد  يتقدمهم  املواطنني 
العميد/ تخيل كفالي وحاكم االقليم السيد/ 
ساهم  ما  إن  قائلة”  تسفاظيون   هبتآب 
ليس صمودنا  وتأمني مسريتنا هو  نجاح  يف 
الحثيثة  مساعينا  أيضا  بل  وحسب  القوي 
ومعنوياتنا الدافعة”، داعية اىل تنفيذ برامج 
بهذه  متسلحني  الوطني  واالعامر  التنمية 

القيم السمحة. 
يف   املحققة  االنجازات  بان  واوضحت 
االكادميي  املجال  يف  املرأة  وكفاءة  مشاركة 
من  الحد  يف  اخرى  جهة  ومن  جهة  من 
املزيد  اىل  يدفع  واملتخلفة  الضارة  العادات 

من تحمل املسؤولية.
السيد/  االقليم  حاكم  دعا  جهته  من 
عىل  املعنية  الجهات  تسفاظيون  هبتآب 
منح اهتامم اكرب لتنمية دور املرأة يف املهام 
يف  مشاركتها  وكذلك  واالجتامعية  الوطنية 
املهنية  الدورات  وتعزيز  االكادميي  املجال 

وغريها من املجاالت.
كلامت  املناسبة  يف  املؤسسات  وقدمت 
املحققة   املساواة  بان  فيها  عربت  تضامنية 

تبعث عىل الفخر واالعتزاز.
وتم تكريم طالبات الصف الحادي عرش 
االول  النصف  نتائج جيدة يف  الاليت حققن 
قدمت  فيام  الجاري،  الدرايس  العام  من 
فرقة القيادة الوسطى فقرات فنية وثقافية 
االرترية  املرأة  انجازات  ومجدت  عكست 

االعجازية.
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إعادة انتخاب شي جني بينغ 
رئيسا للصني لوالية ثالثة

الوطني  املجلس  نواب  أعاد 

امس  الشعب  لنواب  الصيني 

بينغ  جني  يش  انتخاب  الجمعة 

باإلجامع رئيسا للصني لوالية ثالثة 

مدتها خمس سنوات.

رئيسا  يش  انتخاب  أعيد  كام 

للجنة العسكرية املركزية، يف ثاين 

البالد،  يف  السلطة  سلم  يف  منصب  أهم 

أكتوبر عىل متديد  وذلك بعد حصوله يف 

الحزب  رأس  عىل  سنوات  خمس  ملدة 

الشيوعي الصيني.

التي  النواب  تصويت  نتيجة  وجاءت 

يش،  لصالح  صوتا   2952 نهائية:  أعلنت 

وصفر أصوات معارضة وصفر امتناع.

بذلك أصبح يش )69 عاما( أول رئيس 

أن  بعد  ثالثة،  لوالية  انتخابه  يتم  صيني 

مارس  يف  للبالد  رئيسا  مرة  ألول  انتخب 

2013 وأعيد انتخابه لوالية ثانية يف مارس 

.2018

الشعب  صحيفة  وصفت  ومؤخرا 

اليومية يش يف سرية ذاتية نرشتها عنه، بأنه 

التضحية  بروح  مشيدة  يكل”،  ال  “زعيم 

لديه ومؤكدة أن “الناس العاديني ينظرون 

إليه عىل أنه قريب عزيز”.

الربهان يؤكد التزام القوات املسلحة السودانية 
بتشكيل حكومة مدنية تقود البالد

أكد رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
عبد  ركن  أول  الفريق  بالسودان، 
الفتاح الربهان، التزام القوات املسلحة 
السياسية،  العملية  من  باالنسحاب 
قاعدة  ذات  مدنية  حكومة  وتشكيل 
واسعة تقود البالد خالل ما تبقى من 

الفرتة االنتقالية.
 - السيادة  مجلس  رئيس  وأشار   

األفريقية  الدائرة  مدير  مبكتبه،  لقائه  لدى 
السفرية  األورويب  باالتحاد  الخارجي  للعمل 
ريتا الرانجينا بحضور سفري االتحاد األورويب 
أيدن اوهارا، ووزير الخارجية املكلف السفري 
عيل الصادق - إىل تطلعه ألن متيض العملية 
عن  معرًبا  نهاياتها،  إىل  بسالسة  السياسية 
يحقق  مبا  األطراف  جميع  توافق  يف  أمله 
السياسية  األزمة  من  للبالد  اآلمن  الخروج 

الراهنة وصوالً النتخابات حرة ونزيهة. 
 من جانبها، أكدت السفرية ريتا الرانجينا، 
السياسية  لألوضاع  األورويب  االتحاد  متابعة 
للعملية  ودعمه  وتشجيعه  السودان  يف 

الخالفات  إنهاء  رضورة  مؤكدة  السياسية، 
السياسية من أجل تحقيق تطلعات الشعب 

السوداين. 
 ولفتت ريتا إىل أن االتحاد األورويب يتطلع 
بشدة للعمل مع الحكومة املدنية لإلنخراط 
يف سياق جديد ميكنهم من توثيق العالقات 

مع السودان.
املهم جًدا إحرتام حق  أنه من   وأضافت 
ستقوم  أنها  إىل  منوهة  السلمي،  التجمع 
زيارتها  حول  األعضاء  للدول  تقرير  بتقديم 
االنتقالية  الحكومة  دعم  وأهمية  للسودان 

القادمة.

تنويه
سيعقد أسبوع القانون يف الفرتة من 13 مارس وحتى 18 مارس الجاري ، وملن يرغب يف تلقى إستشارة 

قانونية ميكنهم الذهاب اىل املحاكم املذكورة أدناه كاًل حسب املدينة أو اإلقليم الذى يقطن به خالل 

التاريخ املذكورة لطلب اي استشارة.

التوقيت الذي تقدم فيه 
االستشارات القانونية

التاريخ الذي تقدم فيه 
االستشارة القانونية

المكان الذي تقدم فيه اإلستشارة 
القانونية

اإلقليم
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا اإلرترية

األوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس مكتب المدعي العام

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الحزئية باإلقليم االوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسوق الغالل

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقجرت

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ترافولو

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بماي تمناي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بأخريا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقودايف

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسمبل

8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية عدي قوعداد
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ظعدا كرستيان
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية شمانقوس لعالي
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بمندفرا
مكتب المدعى العام بمندفرا

الجنوبي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا بدقمحري
محكمة  الجزئية بدقمحري

مكتب المدعي العام بدقمحري
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية دباروا
مكتب المدعى العام دباروا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي خواال
مكتب المدعى العام بعدى خواال

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية بعرزا
مكتب المدعى العام بعرزا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي قيح
مكتب المدعى العام عدي قيح

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بصنعفي
مكتب المدعى العام بصنعفي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 15 مارس المحكمة االهلية بسقنيتي

شمال البحر األحمر
المحكمة الجزئية بمصوع

مكتب المدعى العام بمصوع
8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية أفعبت
مكتب المدعى العام أفعبت

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقندع
مكتب المدعى العام بقندع

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارسالمحكمة األهلية بنقفة

جنوب البحر 
األحمر

المحكمة الجزئية بعصب
مكتب المدعى العام بعصب

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

القاش بركة

المحكمة الجزئية بارنتو
مكتب المدعى العام ببارنتو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بأغردات
مكتب المدعى العام بأغردات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بتسنى
مكتب المدعى العام بتسنى

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقلوج
مكتب المدعى العام بقلوج

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بشامبقو
مكتب المدعى العام بشامبقو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية تكومبيا
مكتب المدعى العام تكومبيا

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

 

عنسبا

المحكمة العليا بإقليم عنسبا
المحكمة الجزئية بكرن

مكتب المدعى العام بكرن

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بحقات
مكتب المدعى العام بحقات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بعدتكليزان
مكتب المدعى العام 

بعدتكليزان

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة األهلية بإيدن
)عيالبرعد(

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 15 مارس
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صفحات من التاريخ

دوافع حتقيق اإلجنازات الطموحة مشندي عقبا  ميكئيل
ترمجة / حممد عمر  ناير

اجلزء األول

من  إثنني  كان  الشامنينات  عقد  نهاية  يف 
املقالتلني يتنقلون بصفة دامئة  بني   كل من 
قريتي جربت وهداموا الوقعتني  بالقرب من 
بلدة بادمي ،  من أجل جمع الجلود  املدبوغة  
. يف املرحلة األوىل من نشاط  هذين املقاتلني 
كان البعض من املقاتلني وكذا أفراد  الشعب 
من  يهدفون  املقاتلني  هؤالء  أن  يعتقدون    ،
وراء ذلك إىل الرتبح  والكسب التجاري . ذلك 
إلعتقاد غالبية الشعب بأن املقاتلني الميكن أن 
تصنيعها  تم  التي  الجلود  من   إآل  يستفيدوا 
القلة  أولئك  وحتى   . الخام  املادة  وليس   ،
يدركون   كانوا  الذين  املواطنني  من  القلية  
مدى أهمية الجلود بالنسبة للمقاتلني ، كانوا 
املقاتلني الُيقبلون  إال عىل  يجمعون عىل أن 
الجلود املصنعة بالطرق واألساليب الحديثة .

األمر جلياً  كان  أخرى  ناحية  أنه من   غري 
بالفاً  للجميع ، بأن املقاتلني يهتمون إهتامماً 
وإستوىل  حدث  وإذا    . املصنعة  بالجلود 
الجيش الشعبي عىل كميات من الغنائم أثناء 
املعارك اليومية مع قوات العدو، فإن أول ما 
واملالبس  األحذية   املقاتل هو  إنتباه  ُيلفت  

الجلدية.
معلومات  هناك  تكن  مل  الوقت  ذلك  يف 
طريقها  يف   كانت  الثور  بأن  املواطنني  لدى 
لإلنتقال  من مرحلة إستجالب املواد املصنعة 
التصنيع  وهي   جديدة  أخرى  مرحلة   إىل   ،
عىل  باإلعتامد   ، املحررة  االرايض  داخل 
كوادرها  الفنية  واملواد الخام املنتجة محلياً 
. يف تلك الفرتة كانت الثورة قد أقامت مصنع 
تجريبي  لدباغة وتصنيع الجلود ، يف حاضنتها 
بجانب  الشاميل   الساحل  منطقة  الخلفية 
مصانع أخرى عديدة  كان قد تم إنشاءها يف 

فرتات سابقة .
وكام أسلفنا القول كان هناك عدد محدود 
يرمي من  التي  الغاية  يدركون  املواطنني  من 
ورائها كال املناضلني ولد ساليس عقبا قريقيس  
وسهيل كفيل ، حيث  كان هؤالء يقولون : “   
بتهيئة  تقوم  فهي   ، كثرية  أهداف  للثورة  إن 
واألمهات  باالطفال  والعناية  الرعاية  سبل 
و من   ، الشباب  وتأهيل   بتدريب  وتقوم    ،
تتحمل   كام    ، الثورة  بصفوف  إلحاقهم  ثم 
وإقامة  والجرحى   املرىض  عالج  مسئولية 
مراكز إيواء للعجزة واملسنني ، إىل آخره ، ومن 
مهامها أيضاً صيانة وترميم املعدات واآلليات 
واملركبات  واألسلحة  ،  واآلن تقدمت الجبهة 
دباغة  أجل   من  جديدة  مببادرة  الشعبية 
تلبي  أن  شأنها  من  التي   ، الجلود  وصناعة 
أن  ميكن  املستقبل  ويف    ، الثورة  إحتياجات 
يطور ذلك املرشوع الطموح ويغطي طلبات 

السوق املحيل  .” 
إن أحتياجات الجندي الواحد  كثرية  جدا 
آن  يف  توفريها  مبكان  الصعوبة  من  ولذلك   ،
يف  أبسطها  ويتمثل   ، واحدة   ودفعة  واحد 
الزي العسكري ،  األحذية  ، السالح ، الغذاء 
،  النظافة  ، اإليواء . إن هذه املسالة تشكل 
املستقلة  للدول  بالنسبة  حتى  كبريا  تحدياً  
ثورة  عن  ناهيك   ، القوية  اإلقتصاديات  ذات 
تعتمد فقط عىل إمكانياتها الذاتية املحدودة 
، والتي ال ُتحذى بأي دعم ٌإقليمي أودويل  . 

يحتاج املناضل  الواحد الذي يعمل ضمن 
بندقية  إىل  مقاتلة   نظامية  وحدة 
تحوي  خزينتها 360 قطعة ذخرية  
حاملة   ، ماء   وزمزمية  قنبلتني   ،
لحمل  كفوف   ، حزام   ، بندقية 
عىل  عالوة   . املاء  وزمزمية  القنابل 
العسكرية   الوحدات  تحتاج  ذلك 
إىل صناديق  لحفظ  السالح ،  وخيم 
العوامل  من  األسلحة   لحامية  
واملاء  كالشمس     ، الطبيعية 
األهم   والسؤال   . والغبار  والرطوبة 

الذي يطرح نفسه باإلحاح هو : كيف السبيل 
إىل ذلك ؟.

كانت الثورة  اإلرترية  ال تحصل عىل دعم 
حيث   ، الرصيح  باملعنى  خارجي  عسكري  
الخارجية  الجهات  اغلب مواقف بعض   كان 
قضية   عدالة  مع  التعاطف  حدود  يتجاوز  ال 
وحقة   ، نضاله  ومرشوعية  اإلرتري  الشعب 
يف تقريرمصريه .ويف ظل هكذا أوضاع  كانت 
إمكنيات  عىل  إال  التعول  اإلرترية   الثورة 
املصدر  هو  كان  الذي   ، اإلرتري  الشعب 
من   إليه  تحتاج  ما  بكل  لتزويدها  األسايس 
دعم برشي ومادي . ومبا أن سقف إمكانيات  
يكن  مل   ، محدوداً  كان  األرتري  الشعب 
بأستطاعته  تغطية  كل ما تحتاج إليه الثورة  
من تسليح ومتويل إىل آخره . خاصة مع تدفق 
أعداد كبرية من الشاباب وإلتحاقهم بامليدان 
الشعب  إنتظار  الحقيقة  كانت مسألة  ،  يف 
أمراً  املهولة   األعداد  هذه  إحتياجات  لتوفري 
غري منطقي   يتناىف مع حقائق الواقع  عىل 
األرض . حيث واجه الرعيل األول  صعوبات 
جمة يف هذا املضامر إىل الحد الذي كان فيه 
كل خمسة افراد ميتلكون بندقية واحدة  ، ويف 
الحصول   اليستطيعون   كانوا  األحيان  بعض 

عىل ذخرية لهذه البندقية .
أمام   يكن  مل  املعطيات  هذه  ويف خضم   
العدو  محاربة   ( شعار   رفع  سوى  الثورة 
صائبا  خيارا  ذلك  كان  حيث   ،  ) بسالحه 
جدواه   أثبت  ألنه   ، الوقت  ذات  يف  وحاسام 
الثوار  كان  إذ   األيام.  مقبل  يف  وفعاليته 
كبرية  أعداد   عىل  يستولوا  أن   إعتادوا   قد 
معركة  كل  يف   ، األسلحة  أنواع  مختلف  من 
يخوضونها ضد قوات العدو ، حتى متكنوا من 

تعزيز قدراتهم  التسليحية . 
كانت الثورة تحصل عىل السالح  واملؤمن  
عن طريق  العمليات العسكرية  النوعية  ، 
أجهزة   ومراكز  نقاط  عىل  تشنها  كانت  التي 
البالد  طول  عىل  املنترشة   ، واألمن  الرشطة 
وعرضها ، باإلضافة إىل مباغتت  أرتال املركبات 
تنقل  كانت  التي  والشاحنات  العسكرية 
واملعسكرات  املدن  بني   ، والتموين  االسلحة  

وكذا جبهات القتال . 
من   املأخوذة  الجلدية   املادة  كانت 
يستوىل  التي   ) البوت   ( العسكرية  األحذية 
التي  املواجهات  إثر  الشعبي  الجيش  عليها 
كانت تحتدم بينه وبني العدو  ، متثل  املصدر 
األسايس  للمواد الخام التي كانت ُتصنع منها 
حمالت السالح . لذلك  كانت الرضورة تقتيض 
املادة  تدوير  إلعادة  مؤسسة  صناعية  إقامة 
الجلدية التي تم فصلها من الحذاء العسكري 
بأشكال  وتفصيلها   تصميمها  بغرض    ،
وأحجام وأطوال معينة ، بحيث تكون مالمئة  
أنواع   مختلف  حمل  عملية  يف  اإلستخدام 
األسلحة ، حتى ولوكان ذلك بالطرق واألساليب 
اإلختصاص  جهات   تولت  وقد   ، التقليدية 
تقنياً  املؤهلة  البرشية  القوة  إيجاد  مهمة  
الدباغة  ومواد  واآلليات  واملعدات   ، ومهنياً 
لتدشني نواة  ذلك الرصح الصناعي الهام . إال 
أنه وملحدوية إمكنيات الثورة ، كان اإلعتامد 
املقاتلني  وإبتكارات  إجتهادات  عىل  األكرب 
األهلية  ذوي  من  بقليل  اإلستعانة  مع   ،

. وقد   املجال  الفنية يف هذا  والخربة  املهنية  
كانت معظم األدوات املستخدمة  يف صناعة  
 ، السكاكني   : يف   تتمثل  الجلدية   املنتجات 

الخيوط  ، اإلبر واملاكينات .
ويف هذا الصدد يذكر أن املناضل  ولدساليس 
عقبا قريقيس هو أول من ترأس وحدة خياطة 
وتصميم الجلود ،  وقد كان ذلك يف عهد قوات 
التحرير الشعبية يف شهر يوليو العام 1975 م 
قسم  أنشطتها ضمن   الوحدة  هذه  بدأت   .
الواقعة  ودقان  منطقة   اليدوية  يف  األعامل 
يف الساحل الشاميل .  كان املناضل ولدساليس 
قبل إلتحاقة بامليدان  يعمل يف مجال مهني 
تؤهلة   خربة  لدية   كانت  ولذلك   ، مشابه 
لتحمل أعباء  مسئولية  هذه املؤسسة الرائدة  
. حيث يعترب  أول من  طرق باب هذا الحقل 
عرب إستخام الوسائل التقليدية ، و دفع به إىل 
األمام أشواطاً كبرية ، ساهمت   بشكل فعال 
يف منظومة العمل النضايل العام . ومبا أن اليد 
الواحدة ال تصفق كام يقول املثل الشعبي  ،   
 ، واحد  ماينتجه  شخص  بأن  جلياً  األمر  بدا 
وبأدوات تقليدية ، الميكن بأي من األحوال أن 
يستجيب إلحتياجات تنظيم بأرسه ، لذا كان 
من األهمية مبكان إضافة شخص آخر كمعاون  
للمناضل ولدساليس . يف تلك األثناء كان  قد 
مىض عىل إنشاء هذه  الوحدة  شهرين فقط .                                                            
  ويف تلك اآلونة كانت  قد ُوضعت خطة 
إلقامة مبني خاص كمركز لصناعة الجلود ، إال 
الغارات الجوية التي شنها طريان العدو عىل 
منطقة  بليقات حال دون تنفيذ هذه الخطة 
. وعىل إثر هذا العدوان السافر  كان البد من 
نقل كل من األجهزة اآليت ذكرها إىل  منطقة  
إمبات حدا ، وهي  :  ورشتا الحدادة والنجارة 
، صيانة الساعات وأجهزة الراديو  .  أما وحديت 
إىل  نقلهام  تم  فقد  واملالبس  الجلود  خياطة 
. وهكذا واصلت  ) ماي طو(  كهوف منطقة 
املعهودة  أنشطتها   الجلود   خياطة  وحدة 
املتمثلة يف  خياطة املادة الجلدية بشكل عام 
تستخدم  التي  األساسية   األدوات  وتجهيز   ،
يف املجال العسكري ، مثل  حامالت األسلحة 
واالغطية التي يستفاد منها يف حفظ األسلحة 
.  ظلت وحدة  املاء والحرارة  والرطوبة  من 
صناعة ااملنتجات  الجلدية تعمل  بثالث أفراد 
حتى شهر مارس  العام 1976 م  ، حيث تم 
توجيه 10 أفراد إىل هذه الوحدة ، وقد كان 
هؤالء العرشة ضمن عدد من املناضلني  الذين  
انهوا فرتة  التدريب العسكري ، ومن ثم تم 
واألقسام  الوحدات  مختلف  يف  توزيعهم 
هؤالء   من   البعض  كان    . للتنظيم   التابعة 
عامل يف مصنعي بيني وبالديني  لألحذية  . 
ومبا أن 6 من القادمني الُجدد كانوا خرباء يف 
مجال الخياطة ُوجهوا مبارشة إىل  عيال عريوا 
تحت ترصف هذه  توجد  كانت  األثناء  .  يف 
مل  ولذلك   ، واحدة  خياطة  ماكينة  الوحدة 
يؤدي إضافة منتسبني جدد لهذه الوحدة  إىل 
أي تحسن يذكر يف زيادة  معدالت اإلنتاج . 
وكحل مؤقت لهذة املشكلة  تم اإلتفاق عىل 
فكرة  نظام عمل جديد ، وهو نظام الورديات 
الذي يعمل  خالل 24 ساعة  ، مام أدى إىل 
رفع مستوى اإلنتاج إىل200  حاملة يف اليوم 
الواحد , إن مسألة زيادة اإلنتاج كانت تعتمد 
يف املقام األول عىل  تفاين وإخالص الهنيني 
العاملني يف هذه املؤسسة . ورغم ذلك  مل 
ملموساً  إيجابياً  تغريا  الزيادة  هذه  تحدث 
، حيث ظلت  تلك الوحدة تعاين باستمرار  
من  نقص  املواد الخام  وماكينات الخياطة 

واأليدي العاملة  املدربة  . 
كانت الجلود التي ُتجمع يتم إرسالها إىل 
مؤسسة صناعة الجلود ، عن طريق وحدة 
حامية الرثوات املحلية يف مكتب اإلقتصاد ، 
والتي بدورها   تسلمها إىل وحدة  املمتلكات 

اليدوية ، إىل أن  ، ومنها إىل قسم الصناعات 
تصل أخريا  إىل وحدة الصناعات الجلدية . و يف 
نهاية املطاف ترسل  املستلزمات الجلدية التي 
إىل  وحدة  بالسالح   واملتعلقة  تم تصنيعها  
اإلمداد وتخزين األسلحة  . ويف هذا السياق  
إىل   تجارية   شاحنة  األيام   احد  يف  جاءت 
موقع  املنتوجات  الجلدية ،  ومن ثم توقفت 
أمام مقر وحد ة صناعة املواد الجلدية ،  وقد 
كانت حمولة  هذه  املركبة  عبارة عن بعض 
تم  التي   )كونرتياس(   الجلدية   املنتجات 
شاهد  عندما   . العسكرية  لألغراض  تصنيعها 
منتسبي هذه الوحدة  تلك املنتجات الجلدية  
الحديثة   كادوا ان يحلقوا  يف الجو من فرط  
فرحتهم ورسورهم  . ويف اللحظة التي أنهوا 
يف  حفظها  ليتم   ، الشحنة  تلك   تفريغ  فيها 
توقفوا    ، الجلدية   الصناعات  وحدة  مخازن 
بعد  ومن   ، آخر  عمل  أي  مزالة   عن  متاما 
املنتجات  تفاصيل  هذه   دراسة  عمدو عىل 
من اجل إعداد تصاميم جديدة  مامثلة . بعد 
شديد  بحرص  عملهم  الفنيون  إستأنف  ذلك 
من اجل أن تطابق املواد التي  يعدونها  نفس 
كافة  يف  املقاتلون  يفضلها  التي  املواصفات 
الواحدة  املكنة  وألن   . العسكرية  الوحدات 
تستجيب   تعد  مل   ميتلكونها  كانوا  التي 
وافية   كمية  إنتاج  يف  وطموحاتهم  لرغباتهم 
يلحون  ظلوا   ، الجلدية  املصنواعت  من 
بأستمرار يف طلب عدد كايف من املاكينات من 
الثورة  شأنه أن يؤدي إىل  مقابلة إحتياجات 
من جهة ،  ومن  جهة  أخرى   يخلق  حالة 
من الريض النفيس يف اوساط  هؤالء املقاتلني 
عن  ليل  الستار   وراء  من  يعملون  الذين    ،
. وبينام كان املناضل ولدساليس  النهار  طرف 
يفكر ملياً فيام ميكن عمله تجاه هذه املسألة 
، وردت إىل ذهنه خاطرة ما ، وهي مثة وجود 
ملكنة معطلة يف املكتب املركزي مبنطقة  فح 
املكنة  هذه  إصالح  البعض  حاول  أن  سبق   .
إآل أنه حسب إعتقاد ولدساليس مل يصل األمر 
بهم إىل نهاية املطاف . قام ولدساليس مسئول 
من  كل  بتكليف  الجلدية   الصناعات  وحدة 
كداين تخستي وآخر أن يبذلوا قصارا جهدهم 
يف   فحص  تلك املكنة ومحاولة تأهيلها  مرة 
.  وقد كانت لدى ولدساليس  ثقة يف   أخرى 
قدرات  وإمكانيات زميله  كداين ،  لعلمه بأنه 
، وخالل فرتة عمله يف  بامليدان  إلتحاقه  قبل 
مصنع بيني لصناعة املنتجات الجلدية ، كان 
آخر  مهني  مجال  يف  الوقت   ذات  يف  يعمل 
 . الخياطة  ماكينات  وتصليح  صيانة   وهو   ،
وبالفعل مل يخيب كداين ظن زميلة ولدساليس 
،   فقد فرغ من تصليح هذه املكنة يف  فيه 
متسقن  املناضل   أُعجب  وقد  وجيز.  وقت 
بره بهذا  اإلنجاز ، حيث قال : “ خذوا هذه 
الذي  الطبيعي  املكان  ،  ألن  املكنة  معكم  
ميكن أن تؤدي فيه الدور املنوط بها هو مركز 
املكنة   هذه  إن   : يقول  وأضاف    ، الخياطة 
إال   ، فقط  املالبس  خياطة  الغراض  تستخدم 
أنه ميكنكم اإلستفادة منها  من خالل إجراء 
وإذا دعت     ، التعديالت يف مكوناتها  بعض 
  ، الخياطة  مبجال  تتعلق  ما  لخدمة  الرضورة 
الخدمة   لتلقي هذه  مركزكم  إىل  سنأيت حتاًم 
الشهيد   املناضل  عطاء  إن  بالذكر  الجدير   ”.
متسقن بره قد إمتد إىل  فرتة مابعد اإلستقالل 
، حيث خدم يف صفوف قوات الدفاع اإلرترية 
، وتدرج  يف الرتاتبية العسكرية  إىل أن وصل 

إىل  درجة  لواء . 
كداين  من  كل  بني  التفاهم  تم  الحال  ويف 
والشهيد برهاين  الذي كان يعمل يف مؤسسة 
هذه  يف  التعديالت  بعض  إلدخال   ، الحدادة 
املكنة ، حتى تكون صالحة لخياطة  املنتجات 
الجلدية . ويف هذا الصدد قام  الشهيد برهاين 
بنرش إبرة  سميكة  قادرة عىل إخرتاق الجلد 

 ، املناسب  املكان  يف  برتكيبها  قام  ثم  ومن   ،
بحيث تكون جاهزة للعمل  .  وقد إستخدم  
الفنيون املكنة الجديدة  يف تجهيز عدد مقدر 
مام   . القنابل  فيها  ُتحمل  التي  الكفوف  من 
زاد كمية اإلنتاج  اليومي  إىل  250 قطعة من 

حامالت وكفوف إىل آخره .
كانت  الجلود  خياطة  مكنتي  بجانب   
يف   تصنيعا   تم   التي  الخناجر  بعض   هناك 
نجارة  وحدة  تولت  كام   ، الحدادة   وحدة 
طاولة  تجهيز  مهمة   األخرى  هي  األخشاب 
بحجم كبري،  لإلستفاد منها يف تفصيل وتصميم 
صناعة  وحدة     كانت   . الجلدية  املنتجات 
االدوات  الجلدية تتأثر بإستمرار سلباً وإيجاباً 
، بالتحوالت  التي كانت  تحدث   يف األوضاع 
بقية  مثل  مثلها   ، العسكرية  من حني آلخر 
األقسام والوحدات األخرى .  حيث  كان يتم 
نقل هذه الوحدة من منطقة إىل أخرى وفق 
مقتضيات الحالة  األمنية والعسكرية  . عىل 
سبيل املثال نذكر بعض  املواقع التي ُحولت 
العام  من  األخري  الربع  يف  الوحدة  تلك  إليها 
1979 م ، وامضت فيها فرتات زمنية  قد تقرص 
اوتطول تبعاً ملجريات األوضاع سالفة الذكر ، 
وهذه  املواقع هي :  فح ، كرن  ، قرب وأت  ، 

حوأولع  وأراق  إىل آخره .
الجيش  فيها  سيطر  التي   الفرتة  وخالل   
، تم توفري  املدن   العديد من   الشعبي عىل 
كميات كبرية  من املواد الخام التي تستخدم 
الصلة  ذات  الجلدية  املنتجات  صناعة   يف 
إمداد  إىل   باإلضافة   ، العسكري  بالشأن 
الجلود.  لخياطة  ماكينات   بعدد 10  الوحدة 
الشباب  من  مهولة  أعداد  إلنضامم  ونتيجة 
إىل الثورة  أطلت املعاناة برأسها   مرة اخرى 
املؤسسة  إنتاج هذه  يكن مبقدور  مل  ، حيث 
حاجة  يسد  أن  الجلدية   املنتجات  من 
يف  املنترشة  املقاتلة  العسكرية  الوحدات  
عني  يف  األخذ  ومع   . املحررة   االرايض  كافة 
اإلعتبار  املستجدات واملتغريات التي  حدثت 
يف عقد الثامنينات ، واملتعلقة بإزدياد الطلب 
يف  تستخدم   التي  الجلدية  املنتجات  عىل 
عىل  املؤسسة  اخذت  العسكرية،  األغراض 
عاتقها مسئولية توفرياملادة الخام من الجلود 
املدبوغة  لصناعة حامالت السالح  والكفوف 
للوحدة  سبق  السياق   هذا  ويف   . واألحزمة 
الجلود   دباغة  مسألة   بالدراسة   تناولت  أن 
كفكرة يف 1977 م ، إال أن نشاطها طيلة تلك 
الفرتة كان يعتمد عىل الجلود املدبوغة  التي 
يتم جمعها من مختلف املصادر. لقد عانت 
الثورة اإلرترية  خالل عرشية  السبعينات من 
القرن  املايض  معاناة حقيقية متثلت يف أزمات 
إستيالء  كان  ولذلك   ، والتموين  التسليح  
الجيش الشعبي عىل مدينتي كرن وعىل برعد 
مبثابة  فتح  جديد أدى  إىل تخفيف وطأت  
شح التسليح والتموين  إىل آخره .  ويف هذه 
الفرتة أنطلقت انشطة  وحدة صناعة ودباغة 
الجلود التابعة لقوات التحرير الشعبية  بقوة  
نحو األمام بالتجاه ولوج آفاق  مرحلة جديدة 
من اإلنتاج . ولتاليف القصور الذي حدث خالل 
الفرتة املاضية يف املنتجات الجلدية ، أقدمت  
الوحدة  عىل جمع كمية مقدرة  من الجلود 

ومن بعد  تولت مهمة  دباغتها بنفسها .
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يف حوار مع وزير الزراعة  السيد أرافينى برهى!!!
املصدر/ جملة مثرة جهد

ترمجة حممود عبداهلل/ أبوكفاح
اجلزء اخلامس

الذي  الحوار  من  الرابع   الجزء  يف 

أرافينى  السيد  الزراعة  وزير  أجراه  

أوضاع  عن  بإسهاب  تحدث  برهى 

اللحوم وتربية الدواجن ومكافحة الجراد 

يف  الزراعة    وزارة  وسياسة  الصحراوي 

الجزء  هذا  ,ويف  الشابات  تاهيل  مجال 

وزارة  هيكل  حول   حديثه  سيواصل 

األمن  لضامن  املبذولة  والجهود  الزراعة 

الغذايئ و النجاحات التي حققتها الوزارة 

الزراعة  اىل  لإلنتقال  املبذولة  واملساعي  

العضوية وغريها من املوضوعات   .فإىل 

مضابط الحوار ؟

إستخدام   يف  البدء   تم  متى  منذ 

الهيكل الحايل  لوزارة الزراعة ؟

هذا الهيكل املوجود حالياً ظللنا  نعمل 

الكبرية   واألقسام  2011م  العام  منذ  به 

اإلرشاد  قسم  هي  الزراعة  وزارة  يف 

وقسم  املجتمع  عىل  املعتمد  الزاعي  

وأيضاً   والرقابة  الترشيعات  خدمات 

الزراعية,كام  للبحوث  الوطني  املعهد 

األقسام  هذه  تدعم  مؤسسات   توجد  

الحيوان  لصحة  الوطني  املعمل  وهي 

التخطيط  واملالية,فرع  والنبات,اإلدارة 

فرع   العامة,  العالقات  ,فرع  واإلحصاء  

الخدمات  الداخلية,وفرع   املراجعة 

القانونية. 

إعتامده   تم  الذي  الجديد  والفرع 

يف  وأنشئ  إمباتكال  يف  2011م  العام  يف 

العام 2020م هو فرع  نظام  املعلومات 

اإلسرتاتيجية الزراعية, وبعد هذا التغيري 

الهيكيل  تم فصل  املعمل الوطني لصحة 

خدمات  قسم   من  والنبات  الحيوان 

الترشيعات  والرقابة بحيث يكون تحت  

مكتب  الوزير  ويدار بواسطة هيئة عليا.

أجرينا تعديالت هيكلية  مامثلة   كام 

يف البحوث ومبا أن هذه املؤسسة  تغذي  

أعدت  جوانبها  من  الكثري  فإن   األرشاد 

بحيث يكون  لديها  هيكل مامثل لهذا 

القسم.

املراحل  تبدو  كيف 

لضامن   نعربها   التي 

األمن الغذايئ  والتطور 

الذي نسجله  يف هذا 

املجال؟

 حتى العام 2012م  

ينصب  كان  الحديث 

توفري  ضامن  عىل 

هذا  ,وفوق  الغذاء 

الحديث  كان  وذاك 

يركز عىل ضامن توفري 

الحقلية,   املحاصيل 

مستوى   عىل  سواء  

العامل  أو  اإلقليم 

ومن  الوزارة  ,فهذه 

خالل إطالقها يف العام 2013  م  برنامج  

الحد األدىن من الحزمة الزراعية املنزلية 

املتكاملة الذي يضم  املحاصيل الحقلية 

والخرضوات والفواكه واأللبان   والعسل 

من  إنتقلنا  وغريها  والبيض   واللحوم 

ضامن األمن الغذايئ  

األطعمة  اىل ضامن  

واصلنا  املغذية,وقد 

حتى   الطريقة  بهذه 

   2020 العام  نهاية 

م  ,ولكوننا قررنا منذ 

من  األوىل  الشهور 

أن  م    2021 العام 

ال  تكون   منتجاتنا 

الزراعية       تحتوي 

فقط عىل غذاء كايف 

آمنة  وإمنا  وكفوء 

وسليمة  فقد أنشأنا 

لجنة وطنية  إلنتاج 

الطبيعية   األسمدة 

اآلفات  ومبيدات 

الطبيعية     واألمراض 

وذلك بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية  

وعضوية بعض الخرباء بالكليات والذين 

يهتمون  شخصياً بهذا املجال,ولهذا ومنذ 

فلسفتنا  مستوى  إرتقى   م    2021 عام 

املغذية  األطعمة  تأكيد  يف  مبدأنا  أو 

واآلمنة  ,ألن أراضينا  

الزراعية   ومنتجاتنا 

تتلوث  ظلت  

باألسمدة   واملبيدات  

لتحدث  الكيميائية  

بصحة  أرضار  

والحيوان   اإلنسان 

األرضار  أن   كام 

بالبيئة   تلحقها  التي 

خطرية للغاية لكونها 

ال تعالج بسهولة.

نتائج   تقيم  كيف 

أرض  عىل  ذكرتها  التي  القفزات  هذه 

الواقع ؟

يف هذا الوقت  وعىل ضوء الدعم الذي 

أو  الزراعة   وزارة  من  املزارعني  يتلقاه 

الشخصية هنالك عدد مقدر  مببادراتهم 

إنتاج  ينتقلون  من  الذين  املزراعني  من 

اىل  الزراعية   املنتجات  من  واحد  نوع 

تحتوى  التي  املتكاملة  الزراعة  طريقة 

عىل كل العنارص الغذائية.

إنتقال   أجل   ومن  جانبنا  من  ونحن 

املزارعون من إسلوب اإلستهالك أي من 

األدين  الحد  برنامج   اىل  الفم   اىل  اليد 

للزراعة املنزلية املتكاملة  نقوم بالتعرف 

التي ينشطون فيها  ومن  عىل املجاالت 

لهم  ونقدم  دقيق  بشكل  ندرسهم  ثم 

املساعدة حتى يسدوا نواقصهم  تدريجياً 

من مرحلة اىل أخرى ,  عىل سبيل املثال 

املالمئة  الظروف  تهيئة  نعمل حاليا عىل 

تنمية   يف  ينشط  الذي  املزارع  لتمليك  

 , فقط  والفواكه  والخرضوات  الحبوب 

منحلة واحدة حديثة    ومنحلة تلقيدية 

األقل    الكتاكيت عىل  فضاًل عن  25 من 

,وهذا يعني إننا نفكر يف إنتقالهم رويداً 

واملاعز  األلبان  أبقار  تربية  اىل   رويداً 

والضأن.

لإلنتقال  املتخذة   املبادرة  تبدو  كيف 

اىل   إسلوب الزراعة  العضوية  

املتحصل  النتائج  ,وماهي 

عليها من هذا اإلسلوب ؟

برنامج   بدء  من  بالرغم 

واملبيدات  األسمدة  إنتاج 

عامني  قرابة  قبل  العضوية  

فقط إال أنه من املجاالت التي 

سجلت  تطوراً مشجعاً للغاية 

يتم  الذي  السائل   ,فالسامد 

الرثو  وزارة  قبل  من  إنتاجه 

 10 اىل  حاليا  يصل  البحرية  

أن   كام  الشهر  يف  لرت   آالف 

التي  العضوي  كميات السامد 

الخرباء  بواسطة  إنتاجها  يتم 

املزارعني   وبعض  الزراعيون  

واملؤسسات تزداد من وقت آلخر.

فإننا  املجال   هذا  من  خروجنا  قبل 

ننظر اىل  املبادرة التي قمنا بها  لتحويل 

عضوي   سامد  اىل  املنزلية   النفايات 

كتغيري ثوري يف القطاعات الزراعية ,ألننا  

التأثري  بدأنا يف تحويل  أحد املواد ذات 

اىل   والبيئة  اإلنسان  السلبي  عىل صحة 

تبعث  مبادرة  ,أنها  لإلنسان  سامد مفيد 

الرضا يف النفس.

محدود   نطاق  وعىل  اآلن  وهانحن 

ضواحي  بعض  يف  العملية  هذه  نجري 

أسمرا  ,وبالتعاون مع وزارة الصحة أيضاً 

حيث  أوروتا   مبستشفى  تجريبها  تم 

حققت  بالفعل  نتائج  جيدة للغاية.

بفعالية  املوضوع   هذا  وإلنجاز 

االوسط   اإلقليم  إدارة  مع  وبالتعاون 

املجمعة  الفضالت  تحويل  مببادرة  بدأنا 

,وسيتم  عضوي  سامد  اىل  الفنادق  من 

بعد  الوطن  أرجاء  كافة  يف  ذلك  تعميم 

تقييم النتائج املتحصل عليها.

ماذا يجب أن نفعل إلستغالل القدرات 

الزراعية املدفونة يف بالدنا  بصورة أكرب.؟

ليك نستغل القدرات الزراعية املدفونة 

الجهات  من  جيدة,يتطلب   بصورة 

من  العديد  جهود  تنسيق  املعنية 

املؤسسات الحكومية والشعبية  ,فالعامل 

األرض  موضوع  هو  واألسايس   الرئييس 

إنتاجية  و  إنتاج  املزارع   يعظم  ,فحتى 

أن  ينبغي  الزراعية  املنتجات  أنواع  كل 

قدر  املطلوب  اإلستثامر  أرضه  يف  يجري 

بهذه  املزارع  يقوم  إستطاعته,وحتى 

وفق  الحكومة  عىل  يتوجب  املهمة 

الضامن  متنحه   أن  1994م   عام  إعالن 

فيام يتعلق بإستخدام األرض ,ألن برنامج  

من  كان  الزراعية  األرايض  توزيع  إعادة 

أكرب عوائق التنمية الزراعية  .

الكليات   خريجي  أن  نالحظ  ثانياً 

التنمية  يف   مقدراً  دوراً  حالياً  يلعبون 

كل  فإن  وبالتايل  البالد  بهذه  الزراعية 

يتم  أن  يتطلب  الزراعية  املجاالت 

لديهم  املزارعون ممن  بواسطة  تنفيذها 

التأهيل املهني الكايف وميتلكون املعارف 

والخربات.

الذين   الكثري  من الشباب  يجب عىل 

يف  ينخرطوا  أن  الكليات  من  يتخرجون 

باإلستفادة  املنتجة  الحديثة   الزراعة  

القروض,والشيئ  أي  الحكومة  دعم  من 

الوطنية  الربامج  اىل   باإلضافة  الثالث 

من  اإلرتريني  نشجع  ان  ينبغي   الكبرية 

يف  لإلستثامر  واملال  القدرات  أصحاب 

الزراعة.

الذين يستثمرون  املزارعني  ألن  ونظراً 

الزراعة  مجال  يف  باإلنخراط  حالياً  

التجارية عىل نطاق محدود قد بدأوا يف 

تغيري مستوى حياتهم وحياة  محيطهم  

أرضنا  يف  اإلستثامر  بأن  ندرك  أن  يجب 

الذي   املجال  ألن  للغاية   مربح  البكر  

البالد األخرى  سريتقي بوطننا كغريه من 

اىل مصاف  الصناعات األخرى  هو تطوير 

الصناعات الزراعية. .
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تأثري التلوث البالستيكي يف البحر
إعداد / حماري تسفاظيون
ترمجة  / حامد على شيخ

يف الوقت الحايل أصبح البالستيك  السبب 

ألغراض  إلستعامله  البحري  للتلوث  الرئييس 

متعددة عرب منتجات صناعية مختلفة مسخرا 

اإلنتشار  البرشية حيث أصبح واسع  للخدمة 

العواصف  عرب  املحيطات  و  والبحر  الرب  يف 

واألمواج العاتية ليسبب تلوث بحري ملحوظ 

مام يؤثر سلبا يف األحياء البحرية وميتد تأثريه 

يف  والعميقة  والبعيدة  الباردة  األعامق  يف 

مساحات واسعة يف البيئة البحرية.

  الظواهر الالستيكية وما تحدثه من أرضار 

البحرية  األحياء  يف 

الشاغل  الشغل  أصبح 

يف عاملنا اليوم وتحدي 

عامل  تعايشه  واقعي 

هذه  ومن  البحار 

واألرضار  املخاطر 

هذه  من  تنجم  التي 

البالستيكية  الظواهر 

البحرية  األحياء  يف 

أصبح  السبب  لهذا 

وتركيز  اإلهتامم 

وحكومات  العلامء 

للقضاء  ناجعة  لإلتيان بحلول  املجتمع بأرسه 

عىل هذه الظاهرة فمثال دول اإلتحاد األرويب 

حامية  ومنظمة  السبعة  الصناعية  والدول 

البيئة العاملية )UNEP( وآخرين من املهتمني 

ومحامني جعلوا من هذا العنوان من أولويات 

برنامجهم العميل.

ماهو مصدر التلوث البالستييك؟

ظهر البالستيك يف خمسينات القرن املايض 

متت  ذلك  بعد  كسلعة،  به  التداول  وبدأ 

للصناعات  اإلخرتاعات  وتكثيف  نوعية  طفرة 

البالستيكية وزيادة إنتاجه بأقل تكلفة ممكنة 

سوق  يف  والدخول   )Synthetic polymer(

التنافس  نتيجة   2014 عام  ويف  له  املنافسة 

 311 إىل  إنتاجه  كمية  لتصل  جلية  أصبحت 

مع  وباملقارنة  البالستيك  من  طن  مليون 

إىل  اإلنتاج  إرتفاع  نسبة  ظهرت   2013 سنة 

%4 ويعني ذلك إزدياد ملحوظ يف إستعامل 

تغليف  مثل  متعددة  ألغراض  البالستيك 

الزراعة،  البناء،  مواد  الغذائية،  املعلبات 

باإلضافة  واإللكرتونية  الكهربائية  والصناعات 

إىل إسهامه يف خدمات عقاقري األدوية فمثال 

البالستيك  إستخدام  نسبة  فيها  أوربا  يف 

ويف   14.3% إىل  إيطاليا  ويف   24.9% تصل 

بريطانيا  %7.7 باإلضافة يف إسبانيا %7.4 ويف 

إستعامل  يتداولون  أوروبية  دولة   28 مجمل 

البالستيك بشكل مبالغ فيه.

قد  البالستيك  إستعامل  جراء  من  التلوث 

يعرض البيئة البحرية بنسبة %80  وذلك من 

جراء إستعامل البالستيك يف اليابسة أما الباقي 

نسبة %20 من النشاطات البحرية التي تتم 

يف داخل البحر.

إىل  األرض  من  البالستيك  كثافة  مصدر    

معلومات  تتوفر  مل  اآلن  حتى  أنه  إال  البحر 

تؤكد ذلك ولكن أهم األساليب املتاحة لدخول 

البالستيك من اليابسة إىل البحر هي كالتايل

قانوين  والغري  الكايف  الوعي  عدم   -

والعشوايئ لجمع نفايات البالستيك، النشاطات 

الصناعية، تصفية املياه عدمية الجودة ، رمي 

تعبئة  والخريان،  األودية  الشواطئ،  يف  بقايا 

الطبيعية،  املخاطر   ،ٍ العادة  فوق  البالوعات 

البالستيك  رمي  األسامك،  صيد  نشاطات 

التعدين  ومؤسسات   ، الكبرية  السسفن  من 

ومخاطر السفن.

التقارير تشري أن 2 بليون نسمة  كثري من 

إدارة  يف  نقص  من  يعانون  العامل  سكان  من 

النقص  لهذا  ونتيجة  الجاف  القاذورات 

بالكم  البحر  يف  البالستيك  دخول  إمكانية 

التقارير  التصور، ووفق  يفوق  والنوع بشكل 

املعدة إتضح بأن هناك إزدياد طردي لدخول 

الظاهرة  هذه  وملعالجة  البحر  يف  البالستيك 

قبل  متواصلة من  ومراقبة  كبري  بذل مجهود 

وضامن  البحري  للتلوث  اإلختصاص  جهات 

سالمته من التلوث املكتسب.

أربعة  إىل  تنقسم  البالستيك هيكليياً  بقايا 

)ميقا  يسمى  نوع  أكرب  كالتايل  وهم  أقسام 

)ماكرو  يسمي  منه  واألصغر  بالستيك( 

بالستيك( واملتوسط يسمى )ميسو بالسنيك( 

إىل  باإلضافة  ملمرت   5 إىل  يصل  مقاس  وأقل 

ماكرو  عليها  يطلق  الدقيقة  املقاسات  أدق 

بالستيك ويصل تعداده البليون ويطلق عليهم 

)نانو بالستيك( الذي اليرى بالعني املجردة إال 

البالستيك  االبقايا  فقط،  املايكرسكوب  بجهاز 

إذا كانت ليس لديها أسامء مشابهة يتميزون 

يرتبط  بذلك  الناجمة  التأثريات  ولكن  بها 

ذلك  يجعل  مام  والنوع  الهيكل  مع  إرتباط 

ذات أهمية هيكلية متيزه.

من  أعاله  املذكورة  األنواع  هذه  ومن   

)نانو  املليونية  عليهم  يطلق  البالستيك  بقايا 

بالعني املجردة والذين  الذي اليرى  بالستيك( 

البحرية  واألحياء  لإلنسان  مخاطر  يشكلون 

ونتائج  دراسات  وفق  وذلك  سواء  حد  عىل 

بحثية.

البحر  مياه  تدخل  عندما  البالستيك  بقايا 

تبدأ تدريجياً بالتحول إىل فتات صغرية عندما 

عنارص  مع  يختلطون  الذوبان  مرحلة  يصل 

تغري  كميائية  نوعية  مركبات  ليشكل  أخرى 

خطرية  سامة  مواد  إىل  ليتحولوا  أنواعهم 

نسبة  إختالط  مع  كربونات  عىل  ويحتوي 

الكربون  هيدركسيد  لينتج  املاء  يف  املعادن 

بكثافة ومع طبيعة مياه البحر املالح لعملية 

الهضم نجده أقل من اإلعتيادي.

سطح  فوق  البالستيك  بقايا  تطفو  عندما 

املاء نجد مجموعة كبرية من األحياء البحرية 

تعطيه  وما  البالستيك  بقايا  حول  تتجمع 

مام  املاء  داخل  واإلنغامس  الوزن  يف  إزدياد 

متكن بقاياه املكوث لفرتة طويلة داخل البحر.

القسم املايئ من الكرة األرضية يشكل 71% 

ما  من مجمل مساحة األرض وتقريبا يغطي 

لديه  املياه وهذا  كيلو مرت يف عمق   4 يعدل 

ألن  األبحاث  إليه  تشري  ما  وفق  سلبي  تأثري 

صعبة  معضلة  أصبحت  البالستيكية  البقايا 

تواجه البرشية. معظم الباحثني يولو إهتامم 

تبيعاتها  من  ويحذرون  القضية  لهذه  أكرب 

دراسات  وجود  عدم  ولكن  اإلختصاص  لجهة 

الخمس  بنسبة  كانت  ولو  حتى  ممركزة 

كعالج لهذه الظاهرة الميكن اإلتيان بالحلول 

البالستيك  بقايا  فيه  تتواجد  األماكن  ملختلف 

التي  األماكن  يف غياب دراسات ممركزة. ويف 

سبق  اليوم  عاملنا  ويف  بقاياه،  بكثافة  تتميز 

والبحث  مواقعها  وتحديد  ومعرفتها  متييزها 

الظاهرة  هذه  ومعالجة  للحلول  جاري 

وتجنب مخاطرها وللحفاظ عىل أحياء البيئة 

ولو  حتى  سواء  حد  عىل  والبرشية  البحرية 

أنه  إال  الدراسات يف هذا املجال كبرية  كانت 

أصبح الرتكيز يف البقايا البالستيكية التي تطفو 

البقايا  مصدر  ذلك  ويؤكد  البحر  فوق سطح 

والخريان  األودية  عرب  تأيت  التي  البالستيكية 

يؤكدون  عام 2010  البحر. يف  التي تصب يف 

الباحثني أن كمية بقايا البالستيك التي دخلت 

البحر تصل حوايل 4.7 مليون طن حتى 12.7 

مليون طن.

البحرية  البيئة  أحياء  يف  البالستيك  تؤثر 

تعترب  التي  للتأثريات  باإلضافة  واملحيطات 

وإرتفاع  األسيد  إزدياد  مثل  البرش  صنع  من 

خالل  من  وذلك  املناخية  الحرارة  درجة 

إفرازات هريوكسيد الكربون وإحداث التلوث 

الغازات باإلضافة إىل إزدياد  البيئي من جراء 

البالستيكية  للبقايا  الطبيعية  التلوث  عنارص 

غري  وتلوث  عادية  غري  مخاطر  يشكل  أصبح 

اآلخذة  البالستيكية  البقايا  الكون.  طبيعي يف 

والبحار  املحيطات  يف  الواسع  اإلنتشار  يف 

عامل  وإجتامعية يف  إقتصادية  تأثريات  أفرزت 

الوحدان  التأثري يف  بالغة  اليوم وكذلك أرضار 

معلومات  توفر  عدم  ولوكان  حتي  البرشي. 

البالستيكية  البقايا  إنتشار  مستوى  يف  دقيقة 

البحار  أبحاث  من  املتوفرة  املعلومات  ولكن 

البرشي  للوجود  األرضار  بالغة  بأنها  تشري 

ونذكر منها اآليت:-

ما يتعلق إلبتالع البقايا البالستيكية   •

تؤكد  الدراسات  اآلن  حتى   )Ingestion(

البحرية  األحياء  من  عائلة   250 يقارب  ما 

اإلبتالع  الظاهرة وتأثري  أصبحت ضحية هذه 

الهضم  وسوء  األمعاء  يف  إلتهابات  عنه  ينجم 

األحياء  إفناء  يف  يسبب  مام  الشهية  وقلة 

البحرية

Entan- البحرية  األحياء  تشابك   •(

glement and ghost fishing( وذلك نتيجة 

واملهرتئة  القدمية  الصيد  يرمى من وسائل  ما 

السبب  هو  هذا  األسامك  قوة  من  يحد  مام 

الرئييس للتأثري ملختلف الحياة البحرية 

Trans- تنقل األحياء الغري أصيلة   •(

port of non-native and invasive spe-

عند  وخاصة  مبارش  بيئي  رضر  يشكل   )cies

يف  خلل  يسبب  أصيلة  الغري  األحياء  إنتقال 

النظام العام البيئي وخاصة يف البيئة املكتظة 

بكثافة الرثوة البحرية 

البقايا البالستيكية تؤثر يف املناظر   •

التي  واملحيطات  الشواطئ  يف  الطبيعية 

الزوار واإلستمتاع مبناظرها الجميلة  يقصدها 

البقايا  إنتشار  أن  إال  والسياحة  وللسباحة 

البالستيكية فيها يقلل من أهميتها السياحية 

ومناظرها الطبيعية 

يتسبب يف صعوبة التنقل البحري   •

بالستيكية  ككتل  لكثافته  نسبة  عرب  وذلك 

تلتلف يف مؤخرة املحرك للسفينة ويسبب لها 

معوقات تحد من حركة رسعتها وتعطيلها.

للذين  صحية  أرضار  يف  يتسبب    •

يسبحون ويغوصون يف البحر من جراء البقايا 

البالستيكية التي ترض بصحة اإلنسان 

للبقايا  السلبية  التأثريات  تخفيض  أساليب 

التناول  وسهل  متوفر  بإعتباره  البالستيكية 

يجب الحد من إستعامله ولكن من الصعب 

عرب  ولكن  قصري  وقت  يف  منه  التخلص  جدا 

قد  املكثف  اإلعالمي  والتوجيه  إرشادات 

األساليب  بعض  ومن  إيجابية  نتائج  نلتمس 

من  التعامل  لخفض  إتباعها  يجب  التي 

البالستيك نذكر ما ييل:-

Re- إدخال تحسينات يف املكون   -(

use & Recycling of plastic(، توسيع رقعة 

،يجب  إجتامعية  بإرشادات  والقيام  املعرفة 

واملؤسسات  األماكن  لكل  بقايا  أوعية  توفري 

،يجب مراقبة بقاياه يف األماكن املخصصة له 

والحرص يف عدم إنتشاره، يجب القيام بأبحاث 

تتعلق مبجهودات علمية تتعلق بإسدخدامات 

Bio- )البالستيك، إدخال التطور التكنولوجي 

من  إعدامه  عىل  العمل   ،)logical plastic

متنع  وقوانني  مراسيم  إصدار  ويجب  الوجود 

التعامل بالبالستيك  

األوساخ املرمية من خمتلف املصادر على شاطئ 
البحر املؤثرة سلبا يف منظرها السياحية

التأثريات السلبية لألمساك الناجتة من 
رمي الشبكان املهرتئة يف البحر

النفايات اليت تدخل إىل 
البحر من البالستيك وغريها
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مانشسرت يونايتد يتعافى من حمنة هزميته التارخيية يف ليفربول وفوز 
باهت ليوفنتوس ..و النريان الصديقة تنقذ أرسنال أمام سبورتنغ لشبونة

بالدوري 
األورويب..

يف محاولة لتوسيع فارق النقاط التسع عن ريال مدريد

“محنة” خسارته  من  يونايتد  مانشسرت  تعاىف 
يف  ليفربول  أمام  صفر7-  القاسية  التاريخية 
بعدما  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 
بيتيس  ريال  ضيفه  عىل   4-1 كبريا  فوزا  حقق 
لبطولة  النهايئ  مثن  الدور  ذهاب  يف  اإلسباين 

الدوري األورويب لكرة القدم.
وأسفرت باقي املباريات التي أقيمت الخميس 
مضيفه  مع   2-2 اإلنجليزي  أرسنال  تعادل  عن 
اإليطايل  روما  وفوز  الربتغايل،  لشبونة  سبورتنغ 
-2صفر عىل ضيفه ريال سوسيداد اإلسباين، وفوز 
فرينكفاروش  ضيفه  عىل  األملاين  ليفركوزن  باير 
يونيون  تعادل  حني  يف  ذاتها،  بالنتيجة  املجري 
جيلواز  سانت  ضيفه  مع   3-3 األملاين  برلني 

البلجييك.
مضيفه  عىل  -1صفر  يوفنتوس  فاز  كام 

ضيفه  عىل  اإلسباين  وإشبيلية  األملاين،  فرايبورغ 
يونيون  تعادل  يف حني  -2صفر،  الرتيك  فرنبخشه 
البلجييك  جيلواز  سانت  ضيفه  مع  األملاين  برلني 
ضيفه  مع  األوكراين  دونيتسك  وشاختار   ،3-3

فينورد روتردام الهولندي 1-1.
مانشسرت  كان  ترافورد،  أولد  ملعب  وعىل 
طريق  عن  التسجيل  افتتاح  إىل  سّباقا  يونايتد 
الكرة  وصلته  الذي  راشفورد،  ماركوس  مهاجمه 
كرة  وسدد  مدافعا  فراوغ  الجزاء  منطقة  داخل 

قوية يف سقف املرمى يف الدقيقة السادسة.
إيوزي  طريق  عن  التعادل  بيتيس  وأدرك 
الدقيقة  الحارس يف  فيها  بتسديدة خدع  برييس 

.32
النادي  لصالح  كان  الثاين  الشوط  لكن 
اإلنجليزي الذي سّجل فيه ثالثية، أوال بهدف رائع 

من الربازييل أنتوين يف الدقيقة 52، يف حني سجل 
برأسية  الثالث  فرينانديز  برونو  الربتغايل  القائد 
الهولندي  يختتم  أن  قبل   ،58 الدقيقة  متقنة يف 
الدقيقة  الغّلة بهدف رابع يف  فوت فيخهورست 

.83
“نسبيا”  ليخفف  الكبري  االنتصار  هذا  ويأيت 
محبي  عىل  سيطرت  التي  اإلحباط  حالة  من 
مانشسرت يونايتد من الخسارة املذلة التي تعرض 
لها الفريق عىل ملعب آنفيلد يف مباراته األخرية 

بالدوري اإلنجليزي.
وبات يكفي مانشسرت يونايتد الخسارة بفارق 
مبدينة  تجرى  التي  العودة،  مباراة  يف  هدفني 
إشبيلية اإلسبانية ، من أجل مواصلة حملته نحو 

التتويج باللقب القاري.
ضيفه  عىل  يوفنتوس  فاز  أيضا،  إيطاليا  ويف 

فرايبورغ -1صفر.
كان  جديدة  ومرة 
دي  أنخل  األرجنتيني 
“السيدة  منقذ  ماريا 

الفرنيس  نانت  مرمى  يف  ثالثيته  فبعد  العجوز”. 
أمام  الوحيد  الهدف  سجل  امللحق،  إياب  يف 

فرايبورغ.
دوسان  الرصيب  إىل  عرضية  كرة  مرر  وبعدما 
فالهوفيتش مل يحسن األخري ترجمتها، دخل بطل 
مونديال قطر إىل منطقة الجزاء من أجل متابعة 
عرضية من الرصيب فيليب كوستيتش من الجهة 
اليرسى برأسه يف الشباك متفوقا عىل قائد الفريق 

الضيف املدافع كريستيان غونرت يف الدقيقة 53.
ورفع دي ماريا عدد أهدافه يف “يوروبا ليغ” 
فريق  هداف  ليصبح  األوىل،  مشاركته  يف   4 إىل 

مدينة تورينو يف املسابقة.
عرب  التعادل  أدرك  أنه  فرايبورغ  واعتقد 
مهاجمه لوكاس هولر يف أول تسديدة أملانية عىل 
بعد  الهدف  ألغى  الحكم  أن  إال  منافسه،  مرمى 
العودة إىل تقنية حكم الفيديو املساعد “يف إيه 

آر” إثر ملسة يد عىل غونرت.
بلوغ  نحو  بها  بأس  إشبيلية خطوة ال  وتقدم 
ربع النهايئ أيضا عقب فوزه الثمني -2صفر عىل 

فرنبخشه.
وجاء هدفا املباراة يف الشوط الثاين عن طريق 
 56 الدقيقتني  يف  الميال  وإيريك  جوردان  خوان 

و85 عىل الرتتيب.

نصف فرق الربميريليغ مهددة من دوامة اهلبوط تسعة فرق عىل وشك الهبوط
السباق عىل  أن  املؤكد  يكاد يكون يف حكم 
لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم هذا 
املوسم سيحسم بني فريس رهان، حيث يتفوق 
اقرتاب حسم  مع  مانشسرت سيتي  أرسنال عىل 
الدوري  أندية  نصف  -تقريبا-  لكن  الرصاع، 

املمتاز ال تزال تكافح لتجنب الهبوط.
بني  الفارق  املايض  األسبوع  نتائج  وتركت 
باالس  وكريستال  الرتتيب  متذيل  بورمنوث 
)صاحب املركز الـ12( 6 نقاط فقط، ولن تلتقي 

هذه الفرق وجها لوجه يف الجولة املقبلة.
الذين مل يشاركوا يف رصاع  وبالنسبة ألولئك 
االبتعاد عن ثاليث القاع، فإن األمر سيقترص عىل 
الذي  املوسم  لنهاية  الوصول  وترقب  املتابعة 

سُيحسب باعتباره نجاحا كبريا بالنسبة لهم.
9 فرق مهددة بالهبوط

وعىل نحو غري اعتيادي، مل يتم حسم املوقف 
بالنسبة ألي فريق، مام يعني أن 3 من أصحاب 

املراكز التسعة األخرية سيهبطون.
كبرية  تداعيات  له  يكون  أن  فوز ميكن  وأي 
عىل أي ناد متعرث ومن حوله يف الرتتيب، وقد 
تغيري  املقبل  األسبوع  مطلع  يف  الوضع  يشهد 

أسامء ثاليث القاع مرة أخرى.
غري  نفسه  يعترب  أن  لبورمنوث  وميكن 

أمام   3-2 بخسارته  مخيف  بشكل  محظوظ 
أرسنال مطلع األسبوع الحايل بعد أن تقدم 2-0 
قبل أن تستقبل شباكه هدف الفوز ألرسنال يف 

الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
ولن يكون األمر سهال بالنسبة للفريق القادم 
منافسه  يستضيف  الجنويب حيث  الساحل  من 
ليفربول بعد غد السبت بعدما استطاع األخري 
العودة لسابق عهده أخريا وبدا قويا للغاية يف 
انتصار ساحق عىل مانشسرت يونايتد 0-7؛ مام 
األربعة  املراكز  املنافسة ضمن  إىل  بقوة  دفعه 

األوىل.
آنفيلد يف  بورمنوث 0-9 عىل ملعب  وخرس 
وقت سابق من املوسم الحايل، ومع فوز واحد 
فقط يف 11 مباراة سابقة يف الدوري ضد الفريق 
تحقيق  احتامالت  فإن  مرسيسايد،  من  القادم 

نتيجة مفاجئة تبدو أشبه بأمل بعيد املنال.
املحيل  غرميه  مثل  ساوثامبتون،  ميتلك  كام 
بورمنوث، 21 نقطة لكنه يتفوق بفارق أهداف 
أفضل. وسيكون ساوثامبتون مستعدا لرد فعل 
عنيف من يونايتد األحد املقبل عىل ملعب أولد 

ترافورد.
الـ18  املركز  يحتل  الذي  إيفرتون،  ولعب 
برصيد 22 نقطة، مباراة أكرث من جميع األندية 

ويستضيف  الرتتيب،  به يف جدول  تحيط  التي 
بعد غد السبت فريق برنتفورد الذي مل يخرس 
للتأهل  بالدوري ويسعى جاهدا  مباراة  يف 12 

ألوروبا.
بصيص أمل

منطقة  تعلو  التي  الثالثة  الفرق  وستنظر 
الهبوط مبارشة، وهي ليدز يونايتد )22 نقطة( 

وويستهام يونايتد )23( وليسرت سيتي )24(، 
فرصة  أنها  عىل  املقبلة  الجولة  إىل  جميعا 
اتساع  حال  النهار  ضوء  من  بصيص  لرؤية 

الفارق بينها وبني من هم يف ذيل الرتتيب.
يواجهون  هؤالء  فجميع  ذلك،  ومع 

اختبارات صعبة.
آند  برايتون  منافسه  ليدز  ويستضيف 
بينام  الثامن،  املركز  صاحب  ألبيون  هوف 
فيال  أستون  منافسه  ويستهام  يستضيف 
صاحب املركز الـ11، بينام يلعب ليسرت أمام 

ضيفه تشليس.
وقبل أسبوع كان ليسرت سيستمتع بزيارة 
يعاين  والذي  العارش  املركز  صاحب  تشليس 
منذ  لكن  يسجلها.  التي  األهداف  قلة  من 
غراهام  بقيادة  تشليس  تغلب  الحني،  ذلك 
بوتر عىل ليدز، كام بلغ دور الثامنية بدوري 
أبطال أوروبا بفوزه 0-2 عىل ضيفه بروسيا 

دورمتوند الثالثاء املايض.
هزائم   3 من  مؤلفة  بسلسلة  ليسرت  ومر 
أي  يف  التسجيل  يف  وأخفق  الدوري  يف  متتالية 

من تلك املباريات.
الدعم  ويستهام  مدرب  مويز  ديفيد  وتلقى 
صيحات  من  الرغم  عىل  النادي  مالك  من 

 4-0 الخسارة  خالل  ضده  املوجهة  االستهجان 
األسبوع املايض أمام برايتون.

تجنب  معارك  كبرية يف  الفريق خربة  وميلك 
صالحه،  يف  سيعترب  ذلك  أن  حني  ويف  الهبوط. 
فإن هزميته أمام فيال يف مطلع األسبوع املقبل 

ستضع ضغطا كبريا عىل املدرب األسكتلندي.
بالء  نقطة(   26( فورست  نوتنغهام  وأبىل 
أداء  بعد  الـ14  املركز  إىل  الصعود  يف  حسنا 
إنجلرتا  يف  األضواء  لدوري  العودة  عقب  مهتز 
وسيستمتع بفرصه أمام توتنهام هوتسبري الذي 
خرج من كأس االتحاد اإلنجليزي ودوري أبطال 
إضافة  أيضا،  املاضية  التسعة  األيام  يف  أوروبا 
للخسارة أمام ولفرهامبتون واندرارز يف الدوري.
الذي  نقطة(،   27( ولفرهامبتون  ويسافر 
يونايتد  نيوكاسل  للقاء  الـ13،  املركز  يحتل 
يستضيف  بينام  السادس،  املركز  صاحب 
 )27( الـ12  املركز  صاحب  باالس  كريستال 
منافسه مانشسرت سيتي الذي سيبحث عن فوز 
يسمح له باالقرتاب مؤقتا وبفارق نقطتني من 

أرسنال.
فولهام  أمام  صعبا  اختبارا  أرسنال  ويواجه 

األحد املقبل.

برشلونة  إىل  هرنانديس  تشايف  عودة  كانت 
فلسفته  الكاتالوين  الفريق  تطبيق  إىل  مؤرشاً 
الكروية االستحواذية يف املالعب اإلسبانية، لكن 
العب الوسط السابق عّول يف قيادة فريقه إىل 
صدارة الدوري املحيل عىل دفاع حديدي خّوله 
ريال  التاريخي  غرميه  عن  نقاط  تسع  االبتعاد 

مدريد.
يزور برشلونة األحد أتلتيك بلباو يف املرحلة 
فارق  لتوسيع  محاولة  يف  والعرشين  الخامسة 
يستقبل  الذي  مدريد  ريال  عن  التسع  النقاط 
منتظرة  مواجهة  قبل  وذلك  السبت،  إسبانيول 

للقطبني يف 19 مارس عىل ملعب كامب نو.
الليغا عام 2019  وفيام أحرز برشلونة لقب 
نتائج إيجابية  آخر مرّة، يحدوه األمل بتحقيق 
بعد استثامره املفرط الصيف  رسيعة، خصوصاً 

املايض.
مباراة،   24 يف  فقط  أهداف  مثانية  تلقى 

مواجهة!   18 يف  شباكه  نظافة  عىل  محافظاً 
األندية  لجميع  األفضل  هو  األخري  والسجل 
املشاركة يف البطوالت األوروبية الخمس الكربى 
القرن  يف هذه املرحلة من املوسم، منذ مطلع 

الحادي والعرشين.
مباراة   17 األملاين  ميونيخ  بايرن  خاض  وقد 
موسم  يف  مباراة   24 يف  شباكه  تهتز  أن  دون 

2013-2012، متلقياً أيضاً مثانية اهداف.
يف املقابل، سّجل برشلونة 46 هدفاً، يف أدىن 
رصيد ملتصدر للدوري اإلسباين يف هذه املرحلة 

من املوسم، منذ فالنسيا يف 2002.
الباسك  إقليم  إىل  يسافر  تشايف  فريق  لكن 
مفاتيحه  أبرز  أحد  أراوخو،  رونالدو  دون 
األوروغوياين  ُطرد  املوسم.  هذا  الدفاعية 
األسبوع املايض ضد فالنسيا، بعد عرقلته أوغو 
مبساعدة  السلبي،  أراوخو،  قرار  ساهم  دورو. 
برشلونة عىل تحقيق الفوز الثامن هذا املوسم 

بنتيجة 1-0.
صانع  برشلونة  فيها  افتقد  فرتة  إّبان  ويف 
الطائر  الفرنيس  الجناح  بيدري،  الشاب  لعبه 
روبرت  البولندي  والهداف  دميبيليه  عثامن 
ليفاندوفسيك، حمل الدفاع الفريق عىل كتفيه 

وابقاه ضمن الرصاع عىل اللقب.
إرنستو  بلباو  مدرب  عىل  يتعنّي  املقابل،  يف 
دفاع  الخرتاق  جدية  حلول  إيجاد  فالفريدي 

ضيوفه.
رغم فوزه بلقبني يف الدوري، أقيل فالفريدي 

يف يناير 2020 من تدريب برشلونة عندما كان 
حول  املخاوف  بسبب  جزئياً  متصدراً،  فريقه 

أسلوب لعب الفريق.
استهل فريق فالفريدي موسمه بشكل جّيد، 
لكن فقد زخمه يف األسابيع املاضية ليرتاجع إىل 
برشلونة  غرار  عىل  بلوغه  رغم  التاسع،  املركز 

الدور نصف النهايئ من مسابقة كأس امللك.
ريال لتضييق الخناق

وسيكون مبقدور ريال مدريد تقليص الفارق 
إىل ست نقاط السبت عندما يستقبل إسبانيول 

الثالث عرش.
كارلو  اإليطايل  املدرب  العبي  عىل  يتعنّي 
أنشيلويت ايقاف نزيف النقاط، بعد تعادلهم يف 
بيتيس  وريال  مدريد  أتلتيكو  مع  مبارتني  آخر 

املنافسني للتأهل إىل البطوالت األوروبية.
املهاجم  مشاركة  حول  الشكوك  وتحوم 
الحصة  عن  غيابه  بعد  بنزمية  كريم  الفرنيس 

التدريبية.
وأّكدت تقارير أن املهاجم ليس موضع شك 
مدريد  االنكليزي يف  ليفربول  ملواجهة  بالنسبة 
أبطال  دوري  من  النهايئ  مثن  الدور  إياب  يف 
أوروبا، بعد فوز املليك 2-5 عىل ملعب أنفيلد 
هذا  االصابات  من  العديد  بنزمية  عاىن  ذهاًبا. 
مونديال  يف  فرنسا  منتخب  عن  وغاب  املوسم 

قطر 2022.
األملاين  الدفاع  قلب  التامرين  عن  غاب  كام 
دافيد  النمسوي  يزال  ال  فيام  روديغر،  أنتونيو 

أالبا بعيداً عن التشكيلة.
وفيام مل يخرس يف آخر مثاين مباريات، يأمل 
عن  نقاط   8 بفارق  الثالث  مدريد،  أتلتيكو 
جاره ريال، متابعة سلسلته والضغط عىل مركز 
الوصافة، عندما يختتم املرحلة اإلثنني عىل أرض 
جريونا الحادي عرش، فيام يحل ريال سوسييداد 

الرابع عىل مايوركا العارش.

بطولة إسبانيا: قلعة برشلونة الدفاعية يف إقليم الباسك من دون أراوخو
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حكمة اليوم
أمجل شيء يف احلياة هو اليقني بأن كل ما دعوت به 
قد يطول وقته قد خيتلف شكله قد حيل موضوعًا 

اخر وقد يأتي أفضل منه لكن يف النهاية سيأتي

* َمن مل يكن له رأس مال فليتخذ األَماَنة رأس ماله

* ال تودعن رسك من ال أمانة له

* نحن ندور يف دوامة ال يطفو عىل سطحها إال املتخفف من أعباء الفكر 

والرأي واألمانة والضمري الحق.

* نحن لسنا بأوصياء عىل االمة ، بل وكالء عنها ، و لكن وكالء أمناء .. فيجب 

علينا أن نؤدي المتنا االمانة كام أخذناها منها

* ِعّز األمانة أغالها وأرخصها … ُذّل الخيانة فاهم حكمة الباري.

*  صالبة الداعية وتعظيمة المر األمانة يلقي بأثاره عىل من حوله وتنتقل اىل 

أصحابه بل يتأثر بها أعدائه أيضا

* مل يسبق يل أن شعرت برضا أكرب من تحقيق نجاح من خالل التعامل بأمانة 

وااللتزام الصارم مببدأ أنك ليك تربح يجب أن يربح كذلك من تتعامل معهم.

* األمانة هي هبة غالية جداً ، ال تتوقع أنها ستكون موجوده عند الناس 

الرخيصة.

* كن أمينا وأبذل لألمانة دمك ورشفك حتى ولو كان جهادك يف سبيل ما 

يضري وما يورد املهالك.

*     ال ينظر الرب كثريًا إىل العمل الذي يتم ، بقدر ما ينظر إىل إخالص 

قلوبنا يف القيام به.

*     إن قوة إميانك ال تقاس بغياب الشك ، بل بإخالص حياتك يف مواجهة 

الشك.

أقوال عن األمانة 2

أمريكي يطلب النجدة عرب طائرة مسرية بعد أن علق يف الثلوج
لجأ رجل من والية أوريغون األمريكية إىل 

أن علق يف  بعد  استغاثة  ذكية إلرسال  حيلة 

شخص  أي  مع  التواصل  عن  وعجز  الثلوج 

بسبب انقطاع خدمات شبكة االتصاالت.

أثناء عبوره  وكان الرجل قد علق بسيارته 

يف غابة ويالميت الوطنية الواقعة يف سلسلة 

السفر  طرقها  تالئم  ال  والتي  كاسكيد،  جبال 

خالل فصل الشتاء.

يبحث  ومل  املكان،  ذلك  يف  الرجل  وعلق 

عنه أحد خالل تلك الفرتة بسبب وجود أهله 

إىل  ذهب  أنه  أحد  يعرف  ومل  البالد،  خارج 

املحمول  شبكات  تغطية  كانت  كام  هناك، 

مفقودة يف ذلك املكان، ولذلك مل يتمكن من 

مراسلة أهله أو أصدقائه.

يف األثناء، فّكر الرجل -الذي مل يكشف عن 

معه  كانت  مسرية  طائرة  باستخدام  اسمه- 

لطلب املساعدة، وذلك عرب ربط الهاتف بها 

وإرسال رسالة نصية ذكر فيها حاجاته 

أمال  بالتحديد،  ومكانه  للمساعدة 

تغطية  أماكن  إىل  الطائرة  وصول  يف 

الشبكة وعندها تصل الرسالة.

األمتار  ملئات  الطائرة  وتحركت 

بالفعل،  اإلشارة  الهاتف  التقط  حتى 

الجهات  إىل  الرسالة  وصلت  وعندها 

املختصة التي هرعت إلنقاذه.

بالقرارات  اإلنقاذ  هيئة  وأشادت 

الذكية التي اتخذها الرجل، بداية من 

ذلك  يعد  حيث  السيارة،  مع  بقائه 

مبحاولة  مقارنة  خطورة  األقل  الخيار 

طريقته  وكذلك  عنها،  واالبتعاد  منها  النزول 

الذكية يف طلب النجدة.

الهيئة بأنه خالل عملية إنقاذ  كام أفادت 

سائق  مكان  تحديد  من  أيضا  الرجل متكنت 

عدة  أياما  أن قىض  بعد  وإنقاذه  آخر  سيارة 

عالقا يف الجليد.

وحذرت الهيئة يف بيان لها -اليوم الجمعة- 

من السفر إىل الغابات واألماكن غري املأهولة 

الطرق غري  إن  إذ  الحالية،  الشتاء  خالل فرتة 

مجهزة لهذا األمر، وتغطية الشبكة محدودة، 

وهو ما يجعل مهمة االستغاثة أصعب.

العثور على “محامة جاسوسة” يف اهلند

قبالة  بكامريا  مزودة  حاممة  عىل  ُعرث 

ساحل باراديب يف منطقة جاغاتسينغبور 

يف أوديشا بالهند يوم األربعاء. 

شتبهت  ا و

أنها  يف  الرشطة 

تستخدم  كانت 

إذ  للتجسس، 

بعض  وجدها 

جالسة  الصيادين 

مركبهم  عىل 

للرشطة  وسلموها 

البحرية.

جاغاتسينغبور:  رشطة  مدير  وقال 

بفحص  البيطريون  أطباؤنا  “سيقوم 

من  املساعدة  وسنطلب  الحاممة. 

الحكومي  الرشعي  الطب  علوم  مخترب 

بساقيها. ويبدو  املتصلة  األجهزة  لفحص 

ورشيحة  كامريا  عن  عبارة  األجهزة  أن 

إلكرتونية”.

وقال بيتامبار بيهريا، موظف يف سفينة 

الصيد “ساريث”، إنه رأى الحاممة تجلس 

القارب، مضيًفا: “الحظت فجأة أن  عىل 

بأرجلها. كام  بعض اآلالت كانت متصلة 

أنني وجدت شيًئا مكتوًبا عىل جناحيها، 

ومل أستطع فهمه ألنه مل يكن يف األودية”.

 رجل يلقي مصرعه بسبب أميبا آكلة للدماغ!

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(

تويف رجل يف والية فلوريدا األمريكية عقب 

مامرسته  جراء  الدماغ،  آكلة  باألميبا  إصابته 

عادة شائعة.

أن  بفلوريدا،  الطبية  الهيئات  وأوضحت 

الرجل أصيب باألميبا آكلة الدماغ، عن طريق 

باستخدام  األنفية،  لجيوبه  غسله  جراء  أنفه 

ملوثة  كانت  أنها  يرجح  والتي  الصنبور  مياه 

بها.

وأفادت وزارة الصحة يف فلوريدا يف الـ 23 

من فرباير املايض، بأنها تبحث يف كيفية إصابة 

الرجل بالعدوى، وتعمل بالرشاكة مع الجهات 

املختصة عىل تنسيق إجراء أية تغريات تجدها 

رضورية الحتواء البكترييا ومنع انتشارها.

األمراض  عىل  السيطرة  هيئة  وأكدت 

إصابة  رغم  أنه   ،CDC األمريكية  واألوبئة 

الرجل باألميبا آكلة الدماغ من مياه الصنبور، 

إال أن مياه الصنبور يف املنطقة ال تزال آمنة 

للرشب، كون األميبا كائن نادر وحيد الخلية، 

خالل  من  فقط  البرش  تصيب  أن  وميكن 

األنف.

وأشارت الهيئة الطبية، إىل أن هذه كانت 

الحالة األوىل، إلصابة شخص باألميبيا عرب مياه 

يتم  حالة  أول  أنها  كام  فلوريدا،  يف  الصنبور 

العام،  هذا  املتحدة  الواليات  يف  عنها  اإلبالغ 

واألوىل يف الشتاء.

الواليات  يف  الصحية  الهيئات  ودعت 

املقطر  املاء  باستخدام  السكان  املتحدة، 

شطف  محاليل  عمل  عند  فقط،  املعقم  أو 

الطبية  املساعدة  وطلب  األنفية،  الجيوب 

أعراض  اية  أنفسهم  إذا الحظة عىل  الفورية 

والحمى  الصداع  مثل:  للدماغ  آكلة  لألميبا 

وفقدان  الرقبة  وتيبس  والقيء  والغثيان 

التوازن أو الهلوسة.

اىل ذلك فانه وفقا لبيانات الهيئات الطبية 

اإلصابات  مجموع  فإن  املتحدة،  الواليات  يف 

الواليات املتحدة مل  باألميبا األكلة للدماغ يف 

الـ 31 إصابة، يف الفرتة ما بني عامي  تتجاوز 

.2021 – 2012

آكلة  باألميبا  العدوى  تحدث  أن  وميكن 

عرب  باألميبا  ملوث  ماء  دخول  عند  الدماغ، 

األنف، تنتقل بعدها  إىل الدماغ، عن طريق 

السباحة أو الغطس يف بحريات املياه العذبة، 

إىل  بها  امللوث  الصنبور  ماء  دخول  عند  أو 

الجيوب  تنظيف  عند  الحال  األنف، كام هو 

من  العدوى  طريق  عن  تنترش  وال  األنفية، 

شخص آلخر.

يف مثل هذا اليوم
 يف الحادي عرش من مارس عام 222 - اغتيال اإلمرباطور إيل جبل جنبا إىل جنب 

مع والدته جوليا، من قبل الحرس اإلمرباطوري خالل التمرد، وسحل جثتيهام املشوهة 

يف شوارع روما قبل أن يلقى بهم يف نهر التيرب.

يف الحادي عرش من مارس عام 1922 - وقوع مجزرة ذي قار و التي قتل فيها 700 

شخص بعد هجوم ألتباع ابن سعود عىل العشائر العراقية الساكنة يف جنوب ذي قار.

يف الحادي عرش من مارس عام 2009 -الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي يعلن عودة 

فرنسا إىل قيادة حلف شامل األطليس/ الناتو بعد أكرث من أربعة عقود من الغياب 

إثر قيام الرئيس شارل ديغول بسحب فرنسا من القيادة عام 1966 بحجة أن انتامءها 

للحلف يشكل خرًقا للسيادة الفرنسية.

يف الحادي عرش من مارس عام 2009 الحكم عىل صاحب عبارة السالم 98 ممدوح 

 1,000 من  املتعمد ألكرث  غري  القتل  يف  لتسببه  وذلك  7 سنوات  بالسجن  إسامعيل 

غريق يف البحر األحمر.

يف الحادي عرش من مارس عام 2011 - زلزال قوي قبالة السواحل اليابانية بقوة 

وصدور  طوكيو،  العاصمة  مباين  هز  إىل  أدى  العزم  درجة  مقياس  عىل  درجة   8.9

تحذيرات من موجات تسونامي، وقد أدى الزلزال إىل حدوث ترسب نووي من مفاعل 

فوكوشيام.

انتشار  العاملية  الصحة  منظمة  صنفت   -  2020 عام  مارس  من  الحادي عرش  يف 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-( بالوباء العاملي.
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