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العمل والرعاية االجتماعية بالقاش- بركة 
يدعم متضرري احلريق يف عد ابرهيم

يف  االجتامعية  والرعاية  العمل  فرع  قدم 
من  للمترضرين  عينيا  دعام  بركة  القاش- 
الحريق الذي نشب يف منطقة عد ابرهيم يف 

مديرية دقي عام 2022.
واوضح مسؤول الفرع السيد /عقباماريام 
املترضرين  يجري ملساعدة  الدعم  ان  تخيل 

من الحوادث الطبيعية ومن صنع االنسان.
وقال مدير مديرية دقي السيد/ همد ايال 
ان الدعم يعزز التكافل بني سكان املديرية  
التخاذ  املواطنني  داعيا  املترضرين،  خاصة 

الحيطة والحذر  تحسباً من الحوادث التي 
ترض مبنازلهم وممتلكاتهم.

من جهة ثانية، اتخذت خطوات ملساعدة 
باالقليم  االرس املحتاجة يف مديرية سقنيتي 
والتجارة  موايش  تقديم  تم  حيث  الجنويب، 
لتسع   ، نقفة  الف   90 قيمته   مبا  املصغرة 
من االرس  وتقديم دعم عيني ومايل الرستني 
به  افادت  ما  حسب  الشهداء،  ارس  من 
مسؤولة مكتب العمل والرعاية االجتامعية 

يف املديرية السيدة/ قدسان تولدي.

أفعبت : اشادة مبشاركة املواطنني النشطة يف انتخابات املدراء
بني االجتامع الذي عقد يف العارش من يناير 
مشاركة  فعالية  لتقييم  افعبت  مديرية  يف 
املواطنني يف انتخابات مدراء الضواحي واملدراء 

التنفيذيني.
مدراء  شارك  الذي  االجتامع  يف  واوضح 
الوزارات  فروع  مكاتب  ومسؤول  الضواحي 
التوعية  ان  واالعيان  املجلس  واعضاء 
يف  كبريا  دورا  لعبت  املسبقة   واالستعدادات 

انجاح الربنامج.
وذكر مدير املديرية السيد /احمد محمدنور 
رجب تسيري برامج تنموية خالل العام املايض 

ما قيمته 14  مليون نقفة مبشاركة املواطنني 
و  بناءاملدرجات  يف  متثلت  الدفاع  وقوات 

حواجز املياه وصيانة الطرق ومشاريع املياه.
الحكومة  موظفي  تقديم  اىل  اشار  كام 
الف   600 قدرها  مالية  مساعدات  واملواطنني 
املاعز  من   500 الضواحي  وادارات  نقفة 
وغريها من املساعدات العينية لقوات الدفاع.

لبذل جهود حثيثة حول  املشاركون  وناشد 
واديي  حقول  وري  الرشب  ملياه  حلول  ايجاد 
الجرارات  دعم  وتقديم   ، جيداً  وموقع  لبكا 
الشعبية  املواصالت  مشكلة  وحل   ، الزراعية 

والدفع  افعبت،  مستشفى  غرف  وصيانة   ،
بتجميع القرى لدورها الهام يف تحسني العملية 
التعليمية، ونقل املدراس التي تدرس يف فصول 
مدارس  بناء  اىل  تقليدية  محلية   مبواد  مبنية 

حديثة.  
وناقشوا اولويات برامج عام 2023 املتمثلة  
يف مضاعفة انشطة حفظ املياه وحامية الرتبة 
والتحصيل  واملديرية  املدينة  دخل  وتنمية 
الرضيبي لالرايض واملوايش جيدا، وبذل جهود 

حثيثة لحل مشاكل املياه.

صهاريج مشروع عدي هالو تسهم يف حل مشكلة املياه
االقليم  يف  ركبت  التي  الصهاريج  تسهم 
االوسط مبرشوع عدي هالو  عام 2018 يف 

تخفيف وحل مشكلة مياه مدينة اسمرا.
قسم  يف  املياه   توفري  مسؤول  وأوضح 
املياه املهندس أبيل كفالي ان املكتب يعمل 
االنابيب  الجديدة وتبديل  املياه  انابيب  ملد 

القدمية واملسدودة ومتابعة السدود ومراكز 
وطلمبات  محركات  وصيانة  املياه  تنقية 
طرق  واصالح  املياه  تنقية  مراكز  يف  الضخ 

املشاة املحفورة.
واشار اىل ادخال طلمبات الضخ يف مراكز 
وطوكر  نفحي  ماي  سدي  يف  املياه  تنقية 

وتركيب معدات جديدة   ، ومضخة سمبل  
يف مراكز تنقية مياه سدود ماي نفحي وتوكر 

وبالنييك بتكلفة تسعة مليون نقفة .
مياه  خط   356 بارساء  القيام  اىل  واشار 
وصيانة  خطا    128 انسداد  وفتح  جديد 
والصغرية  الكبرية  املياه  أنابيب  خطوط 

عصب :إجناز اعمال توسيع خدمات   جيدة
افادت ادارة مديرية عصب تنفيذ مهام 

مرضية لتوسيع الخدمات االجتامعية.
/تسفاي  السيد  املديرية  مدير  واوضح 
،ان  السكان  ممثيل  لقاء  لدى  زريئ 
معظم مناطق مدينة عصب تحصل عىل 
خدمات املياه نتيجة  الجهود التي بذلت 
التي  االعطال  لحل  الرشكاء  مع  بالتعاون 
حدثت وتوسيع الخدمات وتبديل اعمدة 
الكهرباء القدمية ، وتركيب اعمدة كهرباء 
جديدة يف املناطق التي مل كن فيها اعمدة 

االوسط: االنتاج الزراعي  حيقق زيادة عن العام  املاضي
االقليم  واالرايض يف  الزراعة  اعلن مكتب 
بنسبة  الزراعي  االنتاج  زيادة  عن  االوسط 

.12%
يف  النباتات  تنمية  مسؤول  واوضح 
ايرينا  لوكالة  أرآيا  ابرهام  السيد/  املكتب 
من  من 93%  اكرث  مساحة  زراعة  تم  انه   ،
 ، املايض  العام  زراعتها  املخطط  االرايض 

الذرة  من  كنتال   415785 املحصول  وبلغ 
اىل  مشريا  الزيتية.   والحبوب  والبقوليات 
لشح  الربيع  امطار  موسم  يف  الزراعة  عدم 

االمطار .
املحسنة  البذور  ادخال  تم  انه  وذكر 
املناسبة ملناخ وتربة البالد بالتعاون مع مركز 
حلحيل الوطني لالبحاث الزراعية ، وقد تم 

من  املزارعني  واستفادة  وتنميتها  تجربتها 
بذور البطاطس املحسنة، عىل املزارعني رشاء  
اوقات  وفق  رمزية  باسعار  املحسنة  البذور 

زراعتها ، ليضمنوا انتاجية عالية.
او  ابرهام  من رشاء بذور  السيد/  وحذر 

مبيد او ادوية  غري معروفة  املصدر .

دورة تدريبية للشباب يف اقليم عنسبا
يف  العامل  الشباب  من   76 لـ  تدريبية  دورة   للعامل  الوطنية  الكنفدرالية  فرع  نظم 
االدارة والقيادة استمرت ملدة إسبوعني. واوضح مسؤول فرع الكنفدرالية الوطنية للعامل 
السيد /اتوبرهان قربات يف مراسم التخريج يف الثاين عرش من يناير ، ان رفع قدرات العامل 
داعيا   ، االقسام  ملسؤويل  قدم  التدريب  وقال  الكنفدرالية.  اهداف  اهم  من  واملؤسسات 

املتدربني ليكونو منتجني .
ان   ، نرأيو  السيد/ كربوم  اقليم عنسبا  ادارة  العام لقسم االدارة واملالية يف  املدير  وذكر 
للتدريب دور كبري  يف صقل ودعم القدرات ، داعيا املتدربني للمساهمة االيجابية يف مواقع 
العمل. وقال حاكم اقليم عنسبا السفري /عبدالله موىس “ ان تدعيم قدرات الشباب بالتدريب 

والتاهيل له اهمية كبري، موضحا وجود برنامج اليصال التدريب اىل جميع املديريات.
واكد املتدربون بان التدريب يسهم يف تفعيل وفعالية العمل .

مفوضية الثقافة والرياضة تقيم انشطتها يف االقاليم

يف  والرياضة  الثقافة  مفوضية  عقدت 
اسمرا  العاصمة  يناير يف  من  الحادي عرش 

اجتامعا لتقييم الربامج املنفذة يف االقاليم.
كبار  فيه  شارك  الذي  االجتامع  تداول   
الرياضية  االنشطة   ، املفوضية  مسؤويل 
الرتاثية  املوروثات  وحفظ  ابحاث  واعامل 
واالماكن  االثرية   واملباين  االثار  وحامية 
االعياد  احتفاالت  وتنظيم   ، التاريخية 
وتطوير  الثقافية  الربامج  وتنشيط  الوطنية 

تاهيلية  دورات  وتنظيم  البرشية  القوى 
رياضية وثقافية.

ان  اىل  املقدمة  التقارير  واشارت 
التحتية  البنية  ونقص  امليزانية  محدودية 
واملعدات الرياضية  واملشاركة غري املتوازنة 
والرياضية  الثقافية  الربامج  يف  لالقاليم  

الوطنية كانت من ابرزاملصاعب   . 
باعتبار  امليزانية  بزيادة  االجتامع  ونادى 
االنشطة الثقافية والرياضية جزء من برامج 

املواقع  يف  محمية  واقامة  الوطنية  التنمية 
التحتية  للبنى  االعتبار  ووضع  االثرية 

الرياضية يف  إطارخطط تطوير املدن.
الثقافة والرياضة السفري / ودعا مفوض 

زمدي تخيل يف ختام االجتامع اىل االهتامم 
الكبري يف تنفيذ الخطط والعمل ، معربا عن 
ثقته لتواصل تعاون جميع اقسام املفوضية 
وادارات االقاليم النجاح الربامج املوضوعة.

 .
وذكر قيام الشعب والطالب بغرس اكرث 
منتزهات  وصيانة  شجرة   الف   20 من 

شخايتو وعصبوي.
عينيا  دعام  السكان  تقديم  اىل  واشار 
نقفة   مليون  نصف  من  اكرث  بقيمة 
 ، الرشقية  القيادة  الدفاع يف  الفراد قوات 
املترضرة  االرس  مبادرات مساعدة  واتخاذ 
البيئة  اصحاح  يف  واملشاركة  الحريق  من 
واوضح  الضواحي.  ادارات  وانتخابات 
تسفاي  السيد/  عصب  مديرية  مدير 
الخدمات  برامج توسيع وتطوير  ان  زريئ 
وتنمية  االيرادات   ورفع  االجتامعية 
عمل  اولويات  من  البرشية  القدرات 
هذه السنة  ، داعيا السكان واملؤسسات 

الحكومية العمل النجاحها.
مبتطلبات  اإليفاء  عىل  السكان  واكد 
وخاصة   ، عامة   2023 عام  برامج  انجاح 

توسيع خدمات املياه والكهرباء .

حفرت  التي  املشاه  طرق  واصالح  القدمية 
لصيانة خطوط املياه.

وذكر انه تم القيام  بحل طلبات عدادات 
عام 2022 يف  من  الثالث  الربع  منذ  املياه 

مناطق وجود خطوط املياه.
االوسط  االقليم  يف  املياه  قسم  ويوضح 
حصول %90 من مناطق اسمرا عىل املياه 
سيارات  عرب  املئة  يف  وعرشة  االنابيب  عرب 

صهاريج املياه.



إعالن لدافعي الضرائب

التجارية وكذلك  الذين يعملون في مختلف االتشطة  الداخلية لجميع دافعي الضرائب  تعلن مصلحة االيرادات 
مؤجري البيوت بان موعد تقديم اإلقرارات عن الدخول لدفع لعام 2022 سوف يبداء يناير 2023 م ولذا تهيب 

المصلحة لجميع دافعي الضرائب بالتوجه الة مكاتبها لدفع الضريبة وذلك حسب الجدول التالي :-
 

                وقت دفع الضريبة
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 -1 الذين يحصلون الدخل من إيجار البيوت

2- الذين يحصلون الدخل من االنشطة التجارية
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 ائب من الفئة )ج(        2-1 دافعي ال�ض
من بدارية شهر ينايروحتى نهاية شهر مارس 2023 ائب من الفئة )ب(        2-2 دافعي ال�ض
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ابريل 2023 ائب من الفئة )أ(        2-3 دافعي ال�ض

تنوه المصلحة بان عدم تقديم االقرارات عن الدخول لدفع الضريبة المستحقة في المواعد المحددة اعاله 
يعرض دافعي الضرائب للعقوبات القانونية والغرامات المالية . وعليه يجب االلتزام بالمواعيد المحددة . 

مصلحة االيرادات الداخلية                                            وكل عام وانتم بخير2023
وزارة المالية والتنمية الوطنية                                           

أخبار محلية وعاملية
تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 2 السبت  14 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )79( 	

إعـــالنــات
تقدم اىل املحكمة السيد / إدريس أحمد حجي فرج قائاًل بأن أخوه املفقود / حجي 

أحمد حجي فرج املفقود منذ أكرث من 32 عاماً وال يعلم له مكان وال حتى حياة 

أو موت فعىل املدعي عليه الحضور شخصياً أو من ينوب عنه او من له إعرتاض 

بجلسة 2/ 2/ 2023 م واال فاملحكمة سوف تتخذ االجراء الالزم بالحضور يف غيابه.

محكمة الرشعية لإلقليم االوسط

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

تقدمت اىل املحكمة الرشعية مبصوع السيدة / مريم محمد حمد وقدمت عرضاً 

قالت فيه :- إن زوجي املرحوم / محمد عيل عثامن أحمد إنرحى قد تويف وقد ترك 

من الورثة الرشعيني : ارملته / مريم محمد حمد وإبنه أمين محمد عيل عثامن 

ومل يرتك غرينا أحد . فعىل كل من يعرتض او يدعي باإلرث فعليه الحضور اىل 

املحكمة الرشعية مبصوع يف مدة اقصاها 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

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

 تقدم السيد/محمدراجي حسن اكيتو بعرض  قال فيه :تويف ابن عم والدي املرحوم 

/ محمد عمر اكتيو بتاريخ 17/ 10/ 2011 وترك من الورثة الرشعيني له والدي 

املرحوم 

1/ راجي حسن اكيتو              أبن عمه

وليس  له وارث سوى والدي املرحوم / راجي حسن اكيتو وعىل كل من يدعى 

باألرث او يعرتض عليه أن يتقدم اىل املحكمة الرشعية بتاريخ 30/ 1/ 2023م .

محكمة عصب الرشعية 

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

تعلن املدعية / نعامت عثامن خمساى أمام املحكمة الرشعية بتسنى بأنها طلبت 

من املحكمة الرشعية التطليق من زوجها الغائب منذ مثانية سنوات وإسمه / 

عيل اإلمني يعقوب وذالك بسبب الرضر الذي لحق بها من حيث العرشة الزوجية 

والكسوة والنفقة لها وإلبنها الوحيد منه وتعلنه بأن يحرض أمام املحكمة املختصة 

أعاله او وكياًل عنه يف املوعد أقصاه شهر من تاريخ صدور اإلعالن .

محكمة تسنى الرشعية 

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

اىل املدعو السيد / أحمد صالح جابر مبا إن زوجتك املدعية السيدة / حليمة 

إبراهيم إسامعيل قد رفعت دعوى قضائية ضدك بطلب الطالق بالرضر جراء 

غيابك عنها ملدة مثانية سنة . وتطالب بالطالق . وعليه تحيطك املحكمة علاًم بأن 

تحرض شخصياً او من ينوب عنك يف الجلسة املقررة عقدها يوم 1/ 2/ 2023 م ويف 

حالة عدم حضورك او من ينوب عنك فإن املحكمة ستنظر يف القضية غيابياً .

محكمة مصوع الرشعية

الصني: العقوبات أحادية اجلانب تعرقل تنمية الدول
أحادية  العقوبات  أن  الصني  أكدت 

الواليات  تفرضها  التي  وخاصة  الجانب، 

االقتصادية  التنمية  تعرقل  املتحدة، 

واالجتامعية للدول.

املتحدة  األمم  لدى  الصني  مندوب  وقال 

األمن  ملجلس  جلسة  خالل  جون،  تشانغ 

“لتعزيز  إنه  الخميس،  امس  اول  الدويل، 

علينا  الدولية  الساحة  يف  القانون  سيادة 

األحادية  العقوبات  حازم  بشكل  نرفض  أن 

الجانب”.

تقدم  أن  دولة  ألي  يجوز  “ال  وتابع: 

وال  الدويل.  القانون  فوق  الداخلية  قوانينها 

يوجد للعقوبات األحادية الجانب أي أساس 

بالقانون الدويل، بغض النظر عن العلم التي 

رشعية  عدم  إخفاء  ميكن  وال  تحته.  تطبق 

تلك العقوبات”.

وأضاف أن “بعض الدول تفرض عقوبات 

جانب  من 

أساس  بال  واحد 

إطار  وخارج 

الدويل،  القانون 

التنمية  يعرقل  ما 

ية  د قتصا ال ا

عية  جتام ال ا و

وتشكل  للدول 

إنسانية  مشاكل 

انتهاك  يف  هائلة، 

ملبادئ املنافسة النزيهة واقتصاد السوق”.

وأكد أن “بعض الدول، وخصوصا الواليات 

املؤسسات  عىل  الخناق  تضيق  املتحدة، 

األخرى وتقوض سالسل  للدول  التكنولوجية 

التوريدات بشكل مفتعل”.

عىل  املبني  “النظام  أن  إىل  كذلك  وأشار 

القواعد” الذي تروج له الدول الغربية “دفع 

بالعامل نحو الفوىض وأثار مشاكل عديدة” يف 

العامل.

وما  القواعد  هذه  يحدد  “من  وتساءل: 

هي عالقتها بالنظام الدويل؟”، مضيفا: “نحن 

بانتظار رد واضح بهذا الشأن”.

األمن  ملجلس  جلسة  خالل  ذلك  وجاء 

يف  القانون  سيادة  ملوضوع  مكرسة  الدويل، 

الساحة الدولية.

الرئاسة الرتكية: تقدم السويد على طريق عضويتها 
يف الناتو مستحيل ما مل تضع حدا لنشاط اإلرهابيني

عىل  تقدم  أي  أن  الرتكية  الرئاسة  أعلنت 

الناتو  السويد يف حلف  قبول عضوية  مسار 

استوكهومل  تتخذ  مل  ما  مستحيال،  سيكون 

ألنشطة  حد  لوضع  الكافية  الخطوات 

عىل  اإلرهابية  التنظيامت 

أراضيها.

باسم  املتحدث  وقال 

إبراهيم  الرتكية  الرئاسة 

تعليقا  الخميس،  كالني،  

الجامهريية  الفعاليات  عىل 

العاصمة  يف  لألكراد  املؤيدة 

استوكهومل  السويدية 

للرئيس  املسيئة  واألعامل 

“ندين  أثناءها:  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك 

األعامل الشنيعة والدنيئة يف ستوكهومل، التي 

تستهدف رئيسنا”.

السلطات  إىل  فعلنا  رد  “نقلنا  وتابع: 

أن  وعليها  الشأن.  بهذا  وتوقعاتنا  السويدية 

تتخذ خطوات معينة”.

وأضاف أنه “ما دامت السويد مل تضع حدا 

ألنشطة املنظامت اإلرهابية، إن التقدم بشأن 

انضاممها إىل الناتو مستحيل”.

استدعت  قد  الرتكية  الخارجية  وكانت 

السفري السويدي لدى أنقرة وسلمته مذكرة 

العامل  لحزب  “الرتويج  بشأن  احتجاج 

أردوغان”  الرئيس  ضد  والدعاية  الكردستاين 

تم خاللها شنق  استكهومل،  أثناء مظاهرة يف 

دمية متثل الرئيس الرتيك.
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توفر  عدم  احتامل  اإلعتبار  بعني  الوضع  مع 
بعض األعداد من الجريدة للقراء جراء التوزيع  
القارئ  عزيزي  إرتأيت   , املنرصم  العام  خالل 
األحداث  أهم  حصاد  صفحة  تكون  أن  الكريم 
تتخطى  أن   ,2022 العام  يف  البيئية  والقضايا 
التفاصيل  من  البعض  عىل  لتحتوي  العناوين 

لتعميم الفائدة.
25 اغسطس

التغري املناخي والحر وحرائق الغابات
بني  ما  املتبادلة  التأثريات  إىل  الخرباء  يشري 
الغابات  , فحرائق  املناخ  الغابات وتغري  حرائق 
تزداد سوءاً بسبب تغري املناخ عرب زيادة الجفاف 
وارتفاع سخونة الهواء وانخفاض الرطوبة النسبية 
, مام يؤدي إىل مواسم حرائق أطول وأكرث سخونة 
وجفافاً, من املؤكد أننا تابعنا عرب وسائل اإلعالم 
كاًل  الحرارة  موجات شديدة  اجتياح   , املختلفة 
من أوروبا والواليات املتحدة منذ يوليو املنرصم 
ومن املتوقع أن ميتد ذلك يف معظم أنحاء الصني 
تقرير  ويف   . الجاري  أغسطس  أواخر  يف  أيضاً 
حديث صدر عن األمم املتحدة يف فرباير 2022 , 
أشار إىل أن تغري املناخ الذي يسببه اإلنسان وما 
ينتج عنه من جفاف, قد يجعلنا نشهد عدداً من 
الحرائق أكرب بنسبة 30 باملئة يف غضون 28 عاماً 
. ومن الجدير بالذكر أنه ومع التوقعات الدولية 
األرايض,  استخدام  وتغري  املناخ  تغري  يؤدي  بأن 
مع  وشدتها,  الغابات  حرائق  تواتر  زيادة  إىل 
تصل  بنسبة  الشديدة  الحرائق  عاملية يف  زيادة 
إىل 14 يف املائة بحلول عام 2030, و30 يف املائة 
مع نهاية عام 2050, و50 يف املائة بحلول عام 
رفع  والالزم  الرضوري  من  أصبح  لذا   . 2100م 
اشتعال  تفادي  كيفية  حول  املجتمعي  الوعي 
جداً.  وملحة  أساسية  كحاجة  الغابات  حرائق 
الحر  موجات  وترية  ارتفاع  ضوء  ويف  وأنه  كام 
التايل برأسه حول ما  التساؤل  وشدتها, يرشئب 
أن  يجب  التي  والسالمة  األمن  إجراءات  هي 

يطبقها البرش لتجّنب افتعال حرائق الغابات؟
15 سبتمرب

بروتوكول مونرتيال والتعاون الدويل املشرتك 
لحامية اإلنسان والكوكب

عرش  السادس  يف  الجويل  املجتمع  احتفل 
من سبتمرب2022,  باليوم العاملي لحمية طبقة 
بروتوكول   “ شعار  تحت   ,2022 للعام  األوزون 
الحياة  لحامية  عاملي  تعاون   :35  @ مونرتيال 
عىل األرض “ . حيث تشري الجهات الدولية ذات 
الصلة إىل أن بروتوكول مونرتيال لحامية طبقة 
األوزون , يعترب أنجح معاهدة بيئية حتى اآلن . 
فمع مرور 35 عاماً عىل املعاهدة , سيتذكر كيف 
التهديدات  أكرب  أحد  مونرتيال  بروتوكول  أنهى 
التي تواجه البرشية جمعاء عىل اإلطالق. عندما 
لطبقة  املستنفدة  الغازات  أن  العامل  اكتشف 
وأجهزة  الجوي  الهواء  يف  املستخدمة  األوزون 
التربيد تخلق فجوة يف السامء . كام يشري الخرباء 
عىل  تزيد  وملدة  مونرتيال  بروتوكول  أن  إىل 
تقليص  مهمة  بكثري,  تجاوز  قد   , عقود  ثالثة 
بها  ميكن  التي  الكيفية  وأظهر   , األوزون  ثقب 

وكيف   , للعلم  البيئية  اإلدارة  تستجيب  أن 
التصدي  يف  الدولية  الجهود  تتضافر  أن  ميكن 
ملواطن الضعف املشرتك واستلهام روح القضايا 
املشرتكة أثناء سعيها لتنفيذ اتفاق باريس بشأن 
يف  الطموح  املناخي  العمل  وتعبئة  املناخ  تغري 
وبعد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن   . الحايل  الوقت 
عامني من االجتامعات االفرتاضية بسبب جائحة 
إىل  الحادي عرش  الفرتة من  تم يف   , كوفيد19- 
تم مل شمل   , املنرصم  يوليو  من  السادس عرش 
املواد  بشأن  مونرتيال  بروتوكول  يف  األطراف 
الرابع  اإلجتامع  يف  األوزون  لطبقة  املستنفدة 
يف  العضوية  املفتوح  العامل  للفريق  واألربعني 

بانكوك بتايالند, 
13 اكتوبر 

إطار “سنداي” للحد من الكوارث الطبيعية
مخاطر  من  للحد  سنداي  “إطار  يعد 
التنمية  لخطة  رئييس  اتفاق  أول    , الكوارث” 
غري  طوعي  اتفاق  وهو   ,  2015 عام  بعد  ملا 
الدور  للدولة  بأن  يعرتف  عاماً,   15 مدته  ملزم 
ولكن  الكوارث,  مخاطر  من  الحد  يف  الرئييس 
أصحاب  مع  املسؤولية  وتقاسم  الرشكة  ينبغي 
املصلحة اإلخرين , مبا يف ذلك اإلدارات املحلية 
من  كبري  بشكل  للحد  وذلك  الخاص.  والقطاع 
وسبل  األرواح  يف  والخسائر  الكوارث  مخاطر 
واملادية  اإلقتصادية  واألصول  والصحة  املعيشة 
لألشخاص  والبيئية  والثقافية  واإلجتامعية 
واألعامل التجارية واملجتمعات املحلية والبلدان 
. ويركز اليوم الدويل للحد من الكوارث الطبيعية 
سنداي  إطار  هدف  عىل   ,  2022 الحايل  للعام 
املتعلق “ بتحقيق زيادة كبرية يف توافر أنظمة 
واملعلومات  املتعددة  باألخطار  املبكر  اإلنذار 
كبري  بشكل  للناس  الكوارث  مخاطر  وتقييامت 
ويشري   .  “  2030 العام  بحلول  اليها  والوصول 
الخرباء إىل أن  حملة سنداي سبعة , تعترب مبثابة 
فرصة للجميع, مبا يف ذلك الحكومات  واإلدارات 
ومؤسسات  املجتمعية,  واملجموعات  املحلية 
واملؤسسات  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع 
أفضل  لدعم  املتحدة,  اأملم  ومنظامت  الدولية 
واإلقليمي  الدويل  املستوى  عىل  مامرسات 
واملحيل عرب جميع القطاعات, للحد من مخاطر 

الكوارث والخسائر الناجمة عنها. 
27 اكتوبر

للجميع,  املستدامة  والزراعة  الريفية  املرأة 
االحتفال,  مبناسبة  كتبت  العنوان  هذا  تحت 
شعار  تحت  الريفية   للمرأة  العاملي  باليوم 
الجيد  الطعام  يزرعن  اللوايت  الريفيات  “النساء 
للجميع” . حيث سلط موضوع هذا اليوم الدويل 
الضوء , عىل الدور األسايس الذي تلعبه النساء 
العامل  النظم الغذائية يف  الريفيات يف  والفتيات 
األطعمة  معالجة  إىل  املحاصيل  إنتاج  فمن   .
وإعدادها وتوزيعها . حيث تعمل عاملة النساء 
- املدفوعة وغري املدفوعة - , عىل إطعام أرسهن 
ومجتمعاتهن والعامل . ومع ذلك , فهن ال ميارسن 
قوة متساوية مع الرجال , ونتيجة لذلك , فإنهن 
األمن  انعدام  من  ويعانون  أقل,  دخاًل  يكسنب 
الغذايئ األعىل .ويشري الخرباء إىل أنه وعىل الرغم 
وجيد  كاٍف  طعام  توفري  عىل  كوكبنا  قدرة  من 
وانعدام  التغذية  وسوء  الجوع  فإن   , للجميع 
األمن الغذايئ يزداد يف أجزاء كثرية من العامل إىل 
جانب األزمات املناخية. وأسوأ من ذلك جعلت 
حول  شخص  مليار   2.37 حوايل  كرونا  جائحة 
العامل , بحيث يعدمون ما يكفي لتناول الطعام 
يف العام 2020م . وهذا يستدعي حتاًم رضورة 
إمتالك املجتمع الريفي ألداة فنية فّعالة , متكنه 
بني  واملفاضلة  واإلنتاج  اإلمكانيات  تحديد  من 

األولويات لتحقيق األهداف بالصورة املثىل .
 1ديسمرب

املستقبل املشرتك للبرشية وَتَغريُّ املناخ
مبناسبة إنعقاد مؤمتر رشم الشيخ لتغري املناخ 
مفاوضات  و  تحديات  قطار  أن   كتبت   ,2022
تغري املناخ العاملية بالعديد من املحطات املتباينة 
 1992 العام  يف  بالربازيل  األرض  مبؤمتر  بدءاً 
رشم  قمة  وحتى   ,2015 باريس  بقمة  ومروراً 
الشيخ لتغري املناخ  2022,  ليخرج من واحدة 
والجراحات  الطعنات  ذيل  مجررأً  أخرى  ليلج 
العميقة من تضارب املصالح بني الدول متقدمة 
ببعض  منتشياً  أو  تارة  النامية  الدول  و  النمو 
يف  وذلك   , أخرى  تارة  حققها  التي  النجاحات 
البيئية والسياسية و اإلقتصادية   ظل التداعيات 
لتغري  املعقدة  التكنولوجية   و  اإلجتامعية   و 
بالذكر  الجدير  ومن  املعمورة.  أنحاء  يف  املناخ 
أن اإلنسانية كانت منذ عهد غري بعيد عىل شفا 
كارثة من صنع اإلنسان وذلك جراء تغري املناخ 
اإلستخدام  وأهمها  األسباب  من  العديد  بسبب 
األوزون  لطبقة  املستنفدة  للمواد  املرشد  غري 
أدت  والتي  الكلوروفلوروكربون  مركبات  مثل 
إىل إحداث ثقب يف طبقة األوزون التي تحمينا 
من األشعة فوق البنفسجية الضارة التي تنبعث 
الدويل  املجتمع  إعتمد  وقد  .هذا  الشمس  من 
إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
يف قمة األرض يف العام 1992 يف الربازيل , والتي 
تشكل مسألة تثبيت الرتكيزات الجوية للغازات 
األهداف  أهم   , آمنة  مستويات  عند  الدفيئة 
تلك  ضوء  وعىل   . اإلتفاقية  تلك  أرستها  التي 
املستويات و الرتكيزات الغازية , عملت اإلتفاقية 
عىل تقسيم دول العامل إىل قسمني , متثل األول 
أسهمت  والتي  املتقدمة  الصناعية  الدول  يف 
الثاين  أما   , املناخي  التغري  حدوث  يف  تأريخياً 
فهو يضم الدول النامية . كام أنشأت اإلتفاقية 
اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ , مؤمتر 
عن  املسؤولة  العليا  هيئتها  بإعتباره  األطراف 
مبارشة و مراقبة التقدم نحو األهداف والغايات 
يف  إعتامده  ذلك  وتىل   . اإلتفاقية  من  املرجوة 
تطبيق  أجل  من  كيوتو  بروتوكول   1997 العام 
العام  يف  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  اإلتفاقية 
اإلتفاقية  مرت  الحني  ذلك  ومنذ   . م   2005
بالعديد من املحطات كان أهمها مؤمتر باريس 
الحالية  للقمة  ووصوالً   ,2015 العام  يف  للمناخ 
اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤمتر 
لتغري املناخ ) كوب 27( والتي احتضنتها مدينة 
رشم الشيخ املرصية , والتي عوَّل املجتمع الدويل 
بشأن  تقديم خطوات حاسمة وجادة  عليها يف 
التوصل  البناء عىل ما تم  املناخي وسبل  التغري 
السابقة ) غالسكو – كوب 26(  الدورة  اليه يف 
التنفيذ.  حيز  تدخل  جديدة  مبادرات  وطرح 
ومن الجدير بالذكر ان ارتريا تعترب عضواً اصياًل 
يف العديد من اإلتفاقيات والربوتوكوالت املعنية 
بتغري املناخ , كإتفاقية فيينا حول حامية طبقة 
املواد  بشأن  مونرتيال  بروتوكول  و  األوزون 

املستنفذة لطبقة األوزون.
15 ديسمرب

تحت  للرتبة  العاملي  باليوم  اإلحتفال  ضمن 
أن  , كتبت   “ الغذاء  يبدأ  الرتبة حيث   “ شعار 
مسبوقة  غري  ضغوطاً  تواجه  أضحت  البرشية 
يتسبب  تدهورها  أن  حيث  الرتبة,  موارد  عىل 
يف خسائر فادحة ويهّدد األمن الغذايئ والتوازن 
أسايس  رشط  السليمة  فالرتبة   . اإليكولوجي 
لتلبية االحتياجات املتنوعة إىل األغذية والكتلة 
وغريها  واألعالف  واأللياف  )الطاقة(  الحيوية 
النظم  خدمات  توفري  وضامن  املنتجات,  من 
العامل.  مناطق  جميع  يف  األساسية  اإليكولوجية 
الرضوري  من  املستدامة  التنمية  أهداف  ومع 
ضامن اإلدارة املستدامة للرتبة حتى تغدو تلك 
صحة  أن  يفوتنا  وال   . ملموساً  واقعاً  األهداف 
اإلنسان وصحة الكوكب تبدآن من صحة الرتبة 
بأهمية  اعرتاَفا  و  تأكيداً  اإلحتفال  . وميثل هذا 
الرتبة, والعمل عىل حل املشاكل املتعلقة بها . 
املتحدة  األمم  منظمة  تشري  املثال  سبيل  فعىل 
وتغذيتها  الرتبة  متلح  أن   , والزراعة  لألغذية 
يعترب من أهم املشاكل العاملية املتعلقة باإلنتاج 
املناطق  يف  واالستدامة  الغذايئ  واألمن  الزراعي 
القاحلة وشبه القاحلة, كام وأن خسائر تدهور 
األرايض نتيجة التملح تقدر مبليارات الدوالرات 
بوسع   “ أن  إىل  املجال  هذا  يف  الخرباء  .ويشري 
الرتبة السليمة أن تساهم بشكل كبري يف وضع 
ولكن رشيطة  سليم  كوكب  وتهيئة  للجوع  حد 
التصدي للتهديدات العاملية للرتبة مبا فيها عدم 

توازن املغذيات “ .
22ديسمرب

مخرجات مؤمتر رشم الشيخ للمناخ
 , ومضنية  وشاقة  طويلة  مفاوضات  بعد 
مؤمتر  اختتم   , املحدد  املوعد  بكثري  تجاوزت 

لألمم  اإلطارية  اإلتفاقية  يف  األطراف  الدول 
 , األحد  صباح  )كوب27(  املناخ  بشأن  املتحدة 
رشم  مدينة  يف   , 2022م  نوفمرب  من  العرشون 
الشيخ املرصية دون إعادة تأكيد أهداف جديدة 
لخفض انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالقمم 
“لخفض  خطة  وضع  يف  فشل  حيث   , السابقة 
االنبعاثات” بشكل جذري لكنه ويف خطوة تعترب 
الدول  لتعويض  صندوق  إنشاء  أقر  متقدمة  
إنشاء  أي  املناخي.  التغرّي  من  املترضرة  الفقرية 
الدول  جهود  لدعم  األخرض”  “املناخ  صندوق 
وطنياً  املحددة  باسهاماتها  الوفاء  يف  النامية 
وتعزيزها لخفض االنبعاثات وهو ما يعد انتصارا 
التغريات  جراء  املترضرة  النامية  الدول  لحقوق 
املؤمتر  من  النسخة  هذه  أن  أي   . املناخية 
“تاريخي” من  بأنه  قرار وصف  باعتامد  متيزت 
قبل العديد من الجهات, حول تعويض األرضار 
لها  تتعرض  التي  املناخي  التغري  عن  الناجمة 
“الخسائر  ملف  أن  حيث  العامل.   دول  أفقر 
أن  قبل  برمته  املؤمتر  يفشل  أن  كاد  واألرضار” 
تبقي  األخرية  اللحظة  يف  بشأنه  تسوية  تحصل 
الكثري من املسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء 
صندوق مايل محدد لهذا الغرض. أما اإلخفاقات 
التخفيض  عىل  االتفاق  عدم  أبرزها  فنذكر 
مبا  األحفوري  الوقود  أنواع  لجميع  التدريجي 
ملعالجة  إهامالً  يعد  ما  والغاز,  النفط  ذلك  يف 
املسببات األساسية وراء آثار التغريات املناخية , 
وكذلك عدم تحديد املسارات والخطط لتحقيق 
بحدود  األرض  حرارة  درجة  عىل  اإلبقاء  هدف 
1.5 درجة مئوية باإلضافة إىل فشل إقرار متويل 
للحفاظ عىل الغابات من آثار التغريات املناخية.

إعداد/

 )ابوالدرس(

حصاد أهم األحداث والقضايا 
البيئية للعام 2022 )األخرية(

مع الوضع بعني اإلعتبار احتامل عدم 

توفر بعض األعداد من الجريدة للقراء 

 , املنرصم  العام  خالل  التوزيع   جراء 

إرتأيت عزيزي القارئ الكريم أن تكون 

والقضايا  األحداث  أهم  حصاد  صفحة 

تتخطى  أن   ,2022 العام  يف  البيئية 

من  البعض  عىل  لتحتوي  العناوين 

التفاصيل لتعميم الفائدة.
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القوات البحرية – عهد التحديث والعمل امليداني
   لقد تضاءلت  مخاوف الجبهة الشعبية  لتحرير 
إىل  البحرية   قطعها  تعرض  من  كبري  حد  إىل  إرتريا 
الحربية  السفن   قبل  مباغتة ومتكررة من  هجامت  
التابعة لبحرية العدو ، بعد أن أصبح بحوزتها  القوارب 
الرسيعة من نوع) ياما ها( املزودة مبحركني مزدوجني 
من قوة 85 حصان . ولذلك كانت الوحدات العسكرية  
التابعة  للقوات البحرية ال تجد حرجاً يف أن ترابط يف 
مرىس إبراهيم القريب  من القاعدة البحرية  واملواقع 
الحيوية لبحرية العدو   يف  مدينة مصوع ، هذا بعد 
أن كانت ملدى عقود التبارح مواقعها  الخلفية  يف كل 
من بريطي وعقيق  اللتني تبعدان عن مدينة مصوع 
إال يف أضيق  إىل 195 ميل  ترتاوح بني   160  مبسافة 

الحدود عن طريق بعض مفارزها الفدائية   .
وبعد إنهيار جبهة  )نادو (  قد تم  إنشاء دفاعات 
أفعبت  املمتدة بني  السهلية  املناطق  ثابتة عىل طول 
القوات  مهمة  سهلت  التطورات  هذه   . ومصوع 
إبراهيم  مرىس  يف  ثابتة  قواعد  تقيم  أن  يف  البحرية  
 . العسكرية   عملياتها  منها  تنطلق  قلبوب    ومرىس 
البداية لعملية فنقل  وعىل هذا االساس كانت رضبة 
عملية  بدء  وقبيل   . إبراهيم  مرىس  من  إنطلقت  قد 
متوج  إبراهيم  مرىس  ومخارج  مداخل  كانت  فنقل  
كانت  التي  الحجم  كبرية  الخشبية  املراكب  بتحركات 
واألفراد  األسلحة  من  كبرية  أثقال   وطأة  تحت  تنوء 
قد  كانت  التي  فنقل  عملية  لبدء  إستعدادا  واملؤن 

أصبحت قاب قوسني أو أدىن  من البدء.
جلهم   كان  الذين  املقاتلون  هؤالء  ظل  األثناء  يف 
يف ريعان الشباب ينتظرون بفارغ الصرب لحظة إعالن 
عىل  يكن  مل   . فنقل  عملية  ببدء  إيذانا  الصفر  ساعة 
متاهلكة  فالين  سوى  حينها  الشباب  هؤالء  أجساد 

باهتة  وأردية قصرية .
الوحدات  تقسيم  تم  الهجوم  لخطة  ووفقاً 
والقطاعات  العسكرية املقاتلة إىل قسمني ، ومن ثم 
أعيد تنظيم تلك القطاعات عىل نحو يتواءم مع اجندة 
الئحة  الخطة العسكرية التي وضعت لتنفيذ عملية 

فنقل. تتمحور مهمة القسم األول الزاحف نحو منتجع 
وإمبريمي  وقريو  ببلديت  مروراً  الشاطئ  عرب  قرقسم  
مشياً عىل االقدام  . هذا وقد ُوضعت خطة محكمة 
من شأنها ضامن عدم تعرض هذه الوحدات إىل هجوم 
بحري من قبل سفن العدو الرابضة يف القاعدة البحرية 
. إن وحدات القوات  البحرية التي كانت تتقدم من 
الناحية الشاملية باتجاه مصوع  كانت تشكل  غالبية 
القوات البحرية التابعة للجبهة الشعبية  لتحرير إرتريا  
، وهي قوة ضاربة من حيث التسليح وحجم القوات 

إىل آخره .
أما مهمة  القطاع الثاين فقد كانت تتمثل يف التقدم 
وأخبيل  مصوع  بني  الواقعة  املياه  عرب  الجنوب  نحو 
حركة  عىل  والسيطرة  التحكم  بهدف   ، دهلك  جزر 
السفن الحربية من وإىل كل من مصوع وعصب . وقد 
من  باملهمة املذكورة تحسباً  القوات  تم تكليف هذه 
أن يدفع العدو بقوات وسفن إضافية عىل شكل مدد 
حالة   يف  قواته  عىل  الضط  لتخفيف  منه  محاولة   يف 
أن هناك   إىل  اإلشارة  . تجدر  لهزمية محتملة  تعرضها 
إىل  البحرية  الوحدات  بتوجيه  تتعلق  هامة  جزئية  
جبهة جنوب  مصوع ملحارصة قوات العدو املتمركزة 
يف مصوع  وضواحيها ، وفرض الخناق عليها يف حالة 
لهجوم  تعرضها   وطأة   تحت  الجنوب  نحو  تقهقرها 
الجبهتني  الجيش الشعبي املرابط  يف  ضاري من قبل 
هذا  ويف   . مصوع  من  الشامل  إىل  والربية   البحرية 
رأس  عىل  سعيد  صالح  عبي  املناضل/  كان   املضامر 
وحدات الكوماندو التي إتجهت صوب الجنوب  عرب 

 . مصوع   رشق  جنوب  الواقعة  والخلجان  املضايق 
وجهتها  إىل  الوحدات  هذه  نقل  عملية   متت  حيث 
الجديدة بواسطة   5 قوارب رسيعة مضاف إليها قارب 
واحد كان عىل متنه عنارص تابعة لجهاز اإلستخبارات 
العسكرية التابع للقوات البحرية ، وبهذا يصبح عدد 
القوارب الرسيعة التي كانت بحوزة تلك الوحدات يف 

ذلك الوقت 6 قوارب  حربية  .
الستة يف آن  القوارب  ويف لحظة تشغيل محركات 
واحد كانت تصدر اصوات شبيهة بطنني خاليا النحل ، 
ومن جهة أخرى  كان البعض من هؤالء املقاتلني يقارن 
موسيقي   لحن  ومعزوفة  القوارب  تلك  اصوات  بني 
بديغ  يثري يف النفس خواطرالذكريات . وهكذا إتجهت 
مصوع  رشق  جنوب  مضايق  صوب  مرسعة  القوارب 
اإلستخبارات  وحدات  افراد  وإرشاف  رقابة  تحت 

العسكرية الذين كانوا يبحرون يف مقدمة الركب .
كانت املجموعة ال تتحرك إال عندما يخيم الظالم ، 
وكان ذلك بدواع  أمنية ، ألن خط سري تلك الوحدات 

كانت محفوفة مبخاطر جمة . 
كام كان عىل تلك القوات أن تواصل 
مسريتها إىل أن تصبح عىل بعد 14 ميل 
ومن    ، ودهلك  مصوع   من  كل  من 
يصل  مخترص  بحري  خط  تسلك  ثم 
نتيجة  أنه  .إال  إينقل  جزيرة  إىل  بها 
والنتوء  والتعرجات  الخلجان  لكرثة 
اليابسة  من حني آلخر  يف  تتوغل  التي 
الحال  وبطبيعة   ، أطول  املسافة  كانت 

نسبة  إن   . املسافة  هذه  لقطع  املستغرق  الزمن  
إحتامل إنكشاف تلك املراكب أثناء النهار أمام صيادي 
األسامك والسفن الحربية التابعة  لبحرية العدو كان 
هذه  معه  إضطرت  الذي  األمر   . بعيد  حد  إىل  كبرياً 
وبالتايل  الظالم.  الليل ويف جنح  اثناء  للسري  الوحدات 
إذا تحركت هذه القوات اثناء النهار فإن مهاجمتها من 
أمر  يف حكم  تصبح  الحربية  والطائرات  السفن  قبل 
املؤكد ، ألنها بهذا تضع نفسها يف موقع الهدف امام 
العدو الذي يرتبص بها الدوائر . وهذا بطبيعة الحال  
سيقود إىل  تكبد هذه الوحدات خسائر مادية وبرشية 
ظل  ويف  مراميها.  إىل  وتصل  اهدافها  تحقق  أن  قبل 
الخطة  ارسار  عىل  الحفاظ  مسألة  فإن  أوضاع  هكذا 
تصبح رضبا من الخيال .ومبا أن تلك املياه التي كانت 
تتحرك فيها مفارز القوات البحرية قريبة من القاعدة 
الشاملية لقوات العدو والقاعدة السوفيتية يف أرخبيل 
جزر دهلك فإن إمكانية رصد  قوارب الثوار عن طريق 
الرادار عالية لدرجة كبرية . كام أنه كان من املتوقع أن 
تتعرض قوارب االفدائيني إىل بعض االعطاب الفنية هنا 
وهناك ، يف تلك املنطقة الحساسة مام يجعلهم عرضة 

ملواجة  حزمة من التحديات املاثلة .
ويف خضم هذه األوضاع البالغة التعقيد مل ُيالحظ 
الضجر   التربم  أمارات  من  نوع  أي  املقاتلني  وجوه  يف 

والتوجس من سوء املآل .
ملاكان  متاماً  مغايراً  اللحظات  تلك  يف  املوقف  كان 
عليه  الحال يف السابع من سبتمرب العام 1988 م ، ألن 
رسعة املراكب  هذه املرة كانت عالية  ، باإلضافة  إىل  
املقاتلني  . كام أن هؤالء  كونها كانت عىل منط واحد 
رهان  سيكسبوبون  أنهم  من  كاملة  ثقة   عىل  كانوا 
تلك املواجهة . حتى لو إعرتضت سبيلهم سفن العدو 
من  كايف   قدر  بحوزتهم  كان  ألنه   . الحربية  وقطعه 
األسلحة من حيث الكم والنوع . باإلضافة  إمتالكهم  
ذلك  إىل  يضاف   . الرسيعة  القوارب  من  مقدر  عدد 
يف  القتالية  الخربات  من  وافر  مخزون  عىل   حيازتهم 

املجال البحري .
الوصول   من  الكوماندو  وحدات  متكنت  وهكذا  
بسالم إىل جزيريت إندا ) طانطو(  وأشمهان  دون أية 
عوائق تذكر . وبعد دخول الوحدات الفدائية إىل أرض 
الجزيرتني املذكورتني أعاله  واللتني توجدان بالقرب من 
جزيرة إنجال عاد أفراد الوحدات اإلستخباراتية الذين 

رافقوا الفدائيني إىل مواقعهم يف مرىس إبرهيم .
وقد كانت مجموعة اإلستخبارات العسكرية التابعة 
الفدائيني إىل جزيرة  التي إصطحبت  البحرية  للقوات 
أنجال تتكون من :  قائد جهاز اإلستخبارت العسكرية  
املناضل /فسها قربي مسقل ، ومسئول جهاز اإلتصاالت  
عندميكائيل  مكئيل  الرسيع  املركب  ووقائد   ) هنزا   (
مرىس  يف  موقعها  إىل  املجموعة  هذه  عودة  وحال   .
ذلك  صبيحة  من  السابعة  الساعة  متام  يف  إبراهيم 
اليوم ، وجدت قوات الشامل  وقد أصبحت يف اقىص  
درجات  الجاهزية اإلستعداد للتحرك صوب مصوع . 
الثاين من مهمة قبل  الجزء  إىل توىل زمام  مام دعاها 

أن يجف عرق  أفرادها ، وقد متثلت هذه املهمة  يف 
متقدمة يف جبهة  مواقع  إىل  الشامل  قوات  مرافقة   

مصوع  . 
إىل  الرسيعة  القوارب  له  تتعرض  قد  ملا  وتحسبا   
أعطاب تم تجهيز ورشة متحركة ترافق قوات الشامل  
اثناء مسريتها نحو الجنوب  بهدف التمركز والتحصن 
يف مواقع قريبة من مدينة مصوع ، إستعداًدا للهجوم 
الذي كان متوقعاً أن تطلق  صافرته يف أية لحظة .  وقد 
تم تزويد تلك الورشة  التي سبقت اإلشارة إليها بقدر 
كاف من املعدات واألجهزة  تحت إدارة  وإرشاف أكفأ 
الفنية .ويف هذا اإلطار تقرر  ان يكون املقر  الكوادر 
التي   وقريو  بلدة   من   بالقرب  الورشة  لتلك  الثابت 
تبعد مسافة 22 ميل إىل الشامل من مصوع .  وقبيل 
بضع ساعات من اليوم الذي تقررفيه الهجوم البحري  
عىل مصوع ، كانت القوارب الرسيعة تتمركز يف موقع 
كانت  اللحظات  تلك  ويف   . وقريو  بلدة  من  بالقرب 
الساحيل  الرشيط  طول  عىل  املنترشة  الربية  القوات  

املتقدمة  املواقع  عىل  النطاق  واسع  هجوم   تشن 
 . الربي  الهجوم  ببدء  إيذانا  العدو  قوات  لدفاعات 
تكبد  إىل  أشارت  قد  للهجوم  األولية  النتائج  وكانت  
العدو خسائر برشية ومادية فادحة  ، مام أدى  إىل 
الحيوية   املواقع  بعض  عن  العدو  جيش  فلول  جالء  
. هذا وقد جرت  باتجاه مصوع  الخلف  والتقهقر إىل 

هذه االحداث بالقرب من بلدة إمبريمي .
تقدم  مصوع   نحو  الزاحف  الهجوم  هذا  اعقب 
أيم  يس  إيتش    ( نوع  الضخمة من  الحربية  السفن 
( عالوة عىل بعض الفرقاطات الحربية من نوع  ) يب  
يس( باتجاه خليج إمبريمي ،  ومن ثم قامت بتوجيه 
قصف مكثف إىل  مواقع القوات الربية . تعترب السفينة 
ذلك  يف  السفن  انواع  أحدث  من   ) إيم يس  إيتش   (
قوة  لحمل  مهيئة  كانت  السفينة  هذه  وأن   ، الوقت 
من  عدد  إحتوت عىل  كام   ، فرد   200 قوامها  مقاتلة 
املستودعات لتخزين كميات  كبرية من مختلف انواع 
تكفي  والوقود  واألدوية  واملؤمن  واملعدات   االسلحة 

ملدة شهر كامل .
ويف غضون ذلك صدرت  األوامر من قيادة القوات 
البحرية إىل تلك الوحدات ان تتمركز  عىل بعد 3 اميال  
من سفن العدو، التي كانت ترسو يف املياه القريبة من 
بلدة إمبريمي . كام أصبحت جميع تلك الوحدات عىل 
علم بأن الهجوم سيبدأ يف متام الساعة الرابعة  مساء 
. يف األثناء أخذت كافة  املراكب وضعاً أفقيا  ومن ثم 
أطلقت يف آن واحد وابل من القنابل من فوهات تلك 
املدافع التي كانت مثبتة عىل أسطحها  باتجاه السفينة 
املسامة ) إيتش  إيم يس( . تجدر اإلشارة إىل أن بقية 
سفن العدو املتمركزة  يف تلك املياه كانت تحت إمرة 
السفينة ) إيتش إيم يس ( . ومبعنى آخر  فإن غرفة 
البحرية برمتها  كانت   داخل هذه  عمليات الجبهة 
عن  السفينة  توقفت  اللحظات  تلك   يف   . السفينة 
للجيش  التابعة  الربية  الوحدات  باتجاه   النار  إطالق 
الشعبي لتحول مجهودها القتايل ناحية القوارب التي 

صبت عليها جام غضبها عىل حني غرة .
نحو  عىل  ظهرت  املستعرة  املعركة  تلك  أتون  ويف 
مفاجئ إحدى السفن التجارية  الهولندية التي كانت 
كانت   . الشاملية  الناحية  من  مصوع  نحو  متجهة 
السفينة من النوع متوسط الحجم ، يف تلك اللحظات  
البحرية  للقوات  التابعة  الرسيعة  املراكب  قامت  
باحتجاز تلك السفية   وتحويل مسارها مبارشة  صوب 
موقع  وجود  مبكان  الصعوبة  من  أصبح  وملا   . عقيق 
اليابسة  إقرتبت من   ، السفينة  تلك  ترسوفيه  مناسب 
حتى  مؤقت   نحو  عىل  بصعوبة  توقفت  ثم  ومن 

يتسنى لطاقمها  تحديد موقع  مالئم ترسو فيه . 
ويف الحال تم  تفريغ حمولة  السفينة  التي كانت 
متعددة  اجهزة  و  ومعدات  متوينية   مواد  عن  عبارة 
إىل  الحجم  متوسط  النوع  من  ومركبات   ، األغراض 
البحرية مبهمة   الوحدات  أفراد  قام   بعد  آخره. ومن 
شحن حمولة السفينة  مرة ثانية يف  عدد من املراكب 
الخشبية  التي تعود ملكيتها  للجبهة الشعبية . عند 

الشعبية يف   للجبهة  التابعة  البحرية   القوات  إنخراط 
تلك املعركة مع قوات العدو  ، إعتقد بعض املراقبني 
بشئون  مسبقة  معلومات  لديهم  تتوفر  مل  الذين 
املنطقة  ، إن هذه املواجهة تدور بني قوتني متكافئنت 
، مع  إىل آخره  القوات   التسليح وحجم   من حيث  
أن قوارب الصيد التي كان يستخدمها الجيش الشعبي 
قد تحولت إىل قطع حربية بعد ان قام كوادر الجهاز 
الفني التابع للقوات البحرية بإجراء بعض التحويرات 
والتعديالت  عىل مكوناتها حتى اصبح بإمكانها  حمل 
إىل   . واحد  واألفراد يف وقت  واملؤمن  الثقيلة  املدافع 
حد اصبح معه الفرق بينها وبني تلك القوارب الحربية 

الحديثة . 
كان  العدو  فإن  اآلخر  بالجانب  يتعلق  فيام  أما 
ميتلك أحدث السفن والفرقاطات الحربية املجهزة بكل 
التقنيات العسكرية الحديثة  من األسلحة والرادارات 

والسفن الحربية  التي أنتجتها مصانع الدوائر الغربية 
والرشقية عىل حد سواء .عىل سبيل  كان يبلغ إرتفاع 
كل سفينة يف املتوسط 90 مرتاً ،و حجم طاقمها الحريب 
أكرث من100 فرد ، بينام ال يتجاوز إرتفاع أكرب مركب 
 9 البحرية  القوات  متتلكها  كانت  التي  املراكب  من 
أمتار . كمل ال يزيد طاقم املركب الواحد عن 5 افراد .

ومن املفارقات العجيبة عندما يقرتب أحد قوارب 
القوات البحرية لسفينة من سفن العدو ليصبح عىل 
بعد بضعة امتار منها  يهيأ ملن يرى املشهد  أن هذا 
املاء  يف  قطعة صغرية سقطت  عبارة عن  القارب هو 
من عىل ظهر تلك السفينة . وهنا ميكن مالحظة البون 

الشاسع بني ميزان القوتني املتحاربتني .
وجه  مثة  فليس  التحمل  قوة  ناحية   من  أما   
للمقارنة بني تلك القوارب الصغرية  والسفن الحربية 
كبرية الحجم  . ذلك إن هذه القوارب مل يكن قد تم 
، بل  العسكري  املجال  لتستخدم  يف  أصاًل  تصميمها  
هيكل  اصابت  إذا  وأنه   . تقليدية  صيد  قوارب  هي 
تلك القواب رصاصة واحد  رسعان ما  يتصدع هيكلها 
التي  إرباً. أما فيام يتعلق بالسفن الضخمة  أو يصبح 
كانت لدي بحرية العدو فإنه قد تم صناعتها بشكل 
علمي بحيث يتم توظيفها  لخدمة األغراض العسكرية 
بشكل عام   والحريب منها عىل وجه الخصوص . وأن 
الجدار الخارجي لجسم السفينة مدعم مبادة  تشكل 
صدمات  إمتصاص  يف  فائقة   قدرة  له  واقياً   درعاً 
جدار  تخرتق  أن  يصعب  أنه  كام   ، الصلبة   األجسام 
األخرى.  واالجسام  والصواريخ  القنابل  السفن  تلك 
فعالية وجودة  تقنيات ذات  إىل ذلك هناك  باإلضافة 
عالية يستخدمها املدفعجي الذي يتخذ موقعاً محصنا 
داخل السفينة لحامية نفسه عندما يطلق النار صوب 
الجهة املعادية . كام أن الكابنت أوقائد السفينة يقود 

سفينته بكل هدوء وروية ألنه ميتلك  خارطة توضح 
اإلتجاهات والقوانني واللوائح الخاصة باملالحة البحرية 
العسكرية  بالنواحي  تتعلق   التي  وتلك  عام   بشكل 
بشكل خاص . ذلك ان الكابنت  غالبا  مايتحصل عىل 
مؤهالت علمية  من أحدث اكادمييات العلوم البحرية 
العاملية ليك يصبح مؤهاًل لقيادة سفن حربية مجهزة 

بالتقنيات العلمية  يف مجال  املالحة البحرية . 
أصبح  قد  مركبه  داخل  القابع  املقاتل  ذلك  أما 
قبطانا ومقاتاًل من خالل الخربة العملية املجردة  التي 
تخضع لعاميل   الخطأ والصواب  ، والتي  غالباً ماتكون 
غري مسنودة  بأسس ومببادئ القواعد العلمية البحتة 
لياًل عىل  إبحارهم  اثناء  البحرية  القوات  افراد  . يسري 
البوصلة  مبثابة  تعترب  التي  والنجوم   الكواكب  هدى 

التي يعتمدون عليها يف تحديد اإلتجاهات والزمن .
أخطار طبيعية   إىل  الثوار  قوارب  تعرض  حالة  ويف 
والشعب  الغزيرة  واألمطار  واألعاصري  كاألمواج 
املرجانية واألجسام األخرى واألفات البحرية ، فإن أفراد 
القوات البحرية قد مترسوا عىل كيفية التعامل مع كل 
تلك التحديات بفضل خالصة التجارب والخربات التي 

حصلوا عليها عرب عقود من الزمن.
نقنع من يجادل  بعدمية  أن  الصعوبة مبكان  من 
العتيق  الطراز  ذات  املتواضعة  القوارب  تلك  مواجهة 
ألحدث السفن الحربية يف عرض البحر وتكسب رهان 
منطلق  من  نتحدث  كنا  إذا  الحال  بطبيعة   ، املعركة 
الرأي  هذا  صاحب  فإن  والتكنولوجيا  العلم  منطق 
إىل حد بعيد ، ولكن ذلك ماحدث ،  قد يكون محقاً 
وتلك هي الحقيقة بأم عينها دون مداهنة أو مواربة 
التي  اإلثيوبية  البحرية  قوة   ميزان  تدحرج   إن   .
الكثري من مثيالتها يف  الصدارة بني  تتبوأ مكان  كانت 
الوحدات  قوة   مبيزان  مقارنتها  لتتم  األفريقية  القارة 
التي  إرتريا  لتحرير  الشعبية  للجبهة  التابعة  البحرية 
كانت ماتزال يف طور التكوين أمر قد اليستقيم معه 
منطق األشياء ، إال أن ذلك ما شهدته األحداث  وأقر به 
الواقع عىل األرض . لقد كان عمر العمليات العسكرية 
فنقل  عملية  بدء  عند  البحرية   للقوات  الفعلية  
اليتجاوز 5 أعوام . يف الوقت الذي كان قد مىض عىل 

تأسيس بحرية العدو 35 عاما. 
 ويف هذا الصدد كان اإلمرباطور هيالساليس قد أدىل 
بترصيح يف السابع من شهر فرباير العام 1951 م خص 
به صحيفة أديس زمن واسعة اإلنتشار قائاًل : “ إنه قد 
آن األوان أن ننشئ  قوة بحرية قادرة   عىل حامية 
املعادي  العريب  النفوذ  متدد  من  وشواطئنا   مياهنا 

لإلمرباطورية اإلثيوبية “
ومبا أن تأسيس قوات بحرية يف ذلك الوقت مل يكن 
باألمر السهل ، بقى هذا اإلعالن حبيس األدرج حتى 
الحقيقي  التاريخ  يعترب  الذي  م    1955 العام  مطلع 
القوات  لتأسيس  الزاوية رسميأ  الذي وضع فيه حجر 

البحرية اإلثيوبية .
حيث  أبرمت الحكومة اإلثيوبية يف العام 1955 م 
إتفاقية مع مملكة الرنويج  تم مبقتضاها توىل الرنويج 
هذا  ويف   . اإلثيوبية  البحرية  القوات  تدريب  مهام 
السياق تعترب السفينة املسامة  “ يوت بريوين “ هي 
القطعة البحرية األوىل التي إمتلكتها القوات البحرية 
هدية  عن  عبارة  وهي   ، م   1956 عام  يف  اإلثيوبية 
وعربون صداقة مقدم من الرئيس اليوغساليف  آنذاك 
املارشال جوزيف بروس تيتو لإلمرباطو هيال سال يس .

بوال  ميناء  غادرت  قد  السفينة  تلك  وكانت  هذا 
اليوغساليف بتاريخ 28  نوفمرب1956 م لتصل إىل ميناء 

مصوع  يف الرابع من شهر ديسمرب.
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حممود عبداهلل/ أبوكفاح

املصدر وزارة الزراعة 
اجلزء االول

عنها  غنى  ال  الغالب  يف  املعلومات 

الغذاء  كام   لإلنسان    رضورية  وهي 

توافر  ان   حيث  وامللبس  واملأوى 

للغاية   مهم  أمر  دقيقة   معلومات 

أن شح  واملؤسسات    يف حني  لألفراد 

له  منها  التام   الحرمان  أو  املعلومات  

عواقب وخيمة  ومن ثم فال عجب أن 

يتم استخدام هذه املعلومات  بطريقة 

منهجية واسرتاتيجية  كعامل حاسم يف 

العرص  هذا  يف  السيام  املجاالت  كل   

عرص  ثورة   املعلومات.

الزراعية   األسواق   معلومات  تعترب 

أحد    التسويق   لكون  للغاية   مهمة 

املجاالت  التي  لها تأثري كبري يف قياس 

مع  السيام   الزراعي   القطاع  أداء 

املعلومات  لتكنولوجيا  الرسيعة  الوترية 

حيث   العرص    هذا  يف  واالتصاالت 

الزراعية  املعلومات  لنظام  ميكن 

املدخالت  إىل   الوصول  تسهيل 

الزراعية  واألسواق املربحة   للمزارعني  

ذلك     يف  )مبا  وغريهم  واملستهلكني 

 ) القرار    وصناع    والباحثون  الخرباء 

كام تفيد املعلومات يف متابعة االنشطة 

اإلرشادية   الربامج  وإنجاح  الزراعية   

والتكنولوجية  الزراعية  املعارف   ونرش 

التسويق  معلومات  و  االئتامن  وبرامج 

وغريها.

إن توفر املعلومات الصحيحة  متكن 

املزارعني واملستهلكني من  اتخاذ قرارات 

اإلستفادة     ذلك  يف  مبا  ومثمرة  فاعلة 

بنجاح من اإلمكانات و فرص التسويق 

املتوفرة  بكفاءة     من خالل  االستخدام 

والحديثة  الدقيقة  للبيانات  السليم   

الالزمة    الخربات  تعبئة  جانب  إىل   ،

لتعزيز اإلنتاجية الزراعية.

لقد متكنت وزارة  الزراعة  يف إرتريا 

من تأسيس اإلسرتاتيجية الزراعية لقسم 

 )ASISD( الزراعية   املعلومات  نظم 

جهود   تعزيز  بهدف   2019 عام  يف 

للمعلومات  الخرباء  متليك    يف  الوزارة 

االسواق  ومعلومات  التكنولوجية 

و  الزراعية   املعلومات  ونظم  الزراعية 

االبتكار   و  االرصاد الجوية.

معلومات  وحدة  أصبحت  ولقد 

األسواق الزراعية   جزًءا مهام من قسم 

تهدف    وهي  الزراعية  املعلومات  نظم 

قرارات  صنع  من  املزارعني  لتمكني 

الزراعية  باإلنتاجية   يتعلق  فيام  مهمة 

ومواسم اإلنتاج  من خالل    االستخدام 

وأوقات  السوق   ملعلومات  الدقيق    

الزراعة .

مدير  مسفن  تسفاأمل  السيد  يقول 

بأن  الزراعية   املعلومات  نظم  قسم 

وحدة  بإنشاء   قامت  الزراعة  وزارة 

أجل  من  الزراعية  األسواق  معلومات 

للمعلومات  املنهجي   بالتجميع  القيام 

األسعار  وتحديد  تحليل  و  السوقية  

للمزراعني  املهمة  األمور   من  وغريها 

والتجار واملنتجني واملستهلكني وغريهم 

من الجهات املهتمة بالسلع الزراعية . 

عىل  الضوء  من  مزيد  ألقى  كام 

 “ قائاًل  للعملية  الفنية  التفاصيل 

والبائعني   واملشرتين   ، األسواق   تعترب 

وغريها   الحكومية  املراقبة  وخدمات 

الرسمية واملصادر غري  املصادر  من بني 

البيانات  بجمع  نقوم  التي   الرسمية 

بفحص  مكتبنا     يقوم  ,وبعدها  منها 

هذه  البيانات التي تم جمعها والتاكد 

إختالفات  تحديد   ثم  ومن  دقتها  من 

عرب  أو   ، آخر  إىل  مكان    من  األسعار 

فرتة زمنية ، فضال عن تحديد األسباب 

الكامنة وراء   تناقضات األسعار. 

وبعد  معالجة وتقييم بيانات أسعار 

املعلومات  بتقديم   نقوم   السوق 

للمزارعني و املستهلكني بطريقة بسيطة 

شكل  يف   ، املثال  سبيل  ,عىل  للغاية  

تقارير,  رسائل قصرية أو رسوم بيانية,

 والناس الذين ينخرطون  يف األنشطة 

الزراعية ميكنهم اتخاذ قرارات مستنرية 

إذا  متكنوا من الحصول عىل معلومات 

و  الزراعية  األسواق  عن  وآنية  دقيقة 

نوعية  بسهولة  املنتجون   يختار  قد 

املحصول الذي يقومون بزراعته   ومتى 

للتجار     . وباملثل   ميكن  يبيعون  وماذا 

يحسنوا  ان 

ر   ختيا إل ا

يتعلق  فيام 

ومكان  بنوعية 

الرشاء   وزمان 

ميكن  كام   

للمعالجني أيضا 

قرارات  اتخاذ 

بشأن  معقولة 

املنتج  نوعية 

و  رشاؤه  املراد 

يف أي وقت   و  

املضافة     القيمة 

ت  للمنتجا

مة  ملقد ا

للمجتمع و ميكن للحكومة ان  تستفيد 

يف  السلع  أسعار  ضبط  دقة  من   أيًضا 

تحسني    سياساتها الزراعية.

 ويضيف السيد تسفاأمل قائاًل)    تم 

األسواق  معلومات   وحدة  تكليف 

و  البيانات  جمع  مبهمة   الزراعية    

املعالجة والتواصل حول  أسعار السوق 

الوحدة  هذه  كانت  وبالتايل  املحلية 

إجاميل  من  األسعار   بيانات   تجمع 

23 سوًقا ، وهي أسواق مندفرا وعدي 

خواال و دباروا و  عدي قيح ,ماي منى 

 , الجنويب  وبارنتو   اإلقليم   وعرزا  يف 

أغردات,قلوج , تسني ,هيكوتا وتكومبيا 

يف إقليم القاش بركة  و مصوع  وقندع 

شامل  إقليم  يف  وأفعبت   وشعب 

تكليزان  عدي   ، كرن  و  األحمر,  البحر 

عنسبا   إقليم  يف  حقاز  و   ، عيالبرعد   ،

إىل جانب أسمرا ورسجقا وحمربيت  يف 

اإلقليم  األوسط . 

معلومات  وحدة  تركز  اآلن   وحتى 

األسواق الزراعية  عىل ما مجموعه 53  

من السلع التي تشمل كل  أنواع الحبوب 

والذرة  الدخن  و  الرفيعة  الذرة  )مثل 

و  والطاف(   والقمح  والشعري  الشامية 

 ، الطامطم   ، )البصل  مثل   الخرضوات 

الفواكه  و  والخرضوات(    ، البطاطس 

والبقوليات  واملوز(    )الربتقال  مثل  

مثل  )العدس ، الحمص ، والفاصوليا(  و 

املاشية مثل  )األبقار  ، املاعز واألغنام( 

والبيض(   )الفراخ   مثل   والدواجن  ؛ 

و  )الحليب  مثل  األلبان   منتجات  و 

الزبدة(؛ والعسل باإلضافة إىل عمليات 

نقل الحيوانات .

معلومات  وحدة  ان  املعلوم  ومن 

االسواق الزراعية تخطط  هذا العام يك 

بحيث  البالد  عموم  يف  انشطتها  توسع 

البحر  جنوب  إقليم  مناطق  تشمل 

االحمر . 

ذكرنا  كام  الوحدة  هذه  تقوم  حيث 

وتحليلها     األسواق  بيانات  بجمع  سلفاً  

دقيقة   معلومات  عىل  للحصول 

وبسيطة ميكن فهمها وإستعاملها  من 

.كام  ويرس  بسهولة  املستخدمني  قبل 

الوحدة تقرير ربع سنوي لوزارة  تقدم 

األسواق  معلومات  بخصوص  الزراعة 

مبثابة  لتكون  والخارجية     الداخلية 

معيار لتقييم  االنشطة الزراعية الحالية 

اىل  املحلية    األسواق  أوضاع   وكذلك 

لجمع  تقنيات حديثة  إعتامد   جانب  

البيانات يف محاولة للتقليل من األخطاء  

لتقوية   جاهدة  الوحدة   تسعى  كام 

إجراء  يف   واملؤسسات   األفراد  قدرات 

ذلك  عىل  عالوة  متعمقة.  تحليالت 

جهود  لتوسيع     الوحدة   تخطط 

الرتكيز  خالل   من  البيانات  جمع 

 ، البذور  مثل  الزراعية  املدخالت  عىل  

األسمدة واملبيدات وغريها.

كان  بأنه  تسفامل  السيد  ويوضح    

يرصد  إحياء وحدة معلومات األسواق 

وجهودها     2020 مارس  يف  الزراعية  

من    53 أسعار  عن  بيانات  لجمع 

املنتجات الزراعية  يف األسواق  ال 23. “

 20 من  ألكرث  أي  ذلك    قبل  ولكن 

عاًما  ظلت وزارة الزراعة تجمع بشكل 

الزراعية   املنتجات  أسعار  متقطع 

الرئيسية   من عدد قليل  من األسواق   

ولكن يف الوقت الحايل   تجمع الوحدة  

مختلف  من  املنتجات  أسعارمختلف 

ذات  بيانات  عىل  للحصول  األسواق  

مغزى حيث يتم تقييم تغريات األسعار 

صحيح  بشكل  املختلفة   املواسم  عرب 

للتعرف عىل  أداء   القطاع الزراعي “.

السيد / تسفاأمل مسفن مدير 
قسم نظم املعلومات الزراعية



6

وة  ال�ث
ية البحر

صفحة يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية 

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت  السبت  14 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )79( 	

حقائق مذهلة

ترمجة/حممود إدريس سليم
إعداد/املهندس. موائل دبساي

1- أمطار األسامك

املاضية  عام  املائة  مدار  عىل 

جعلت مدينة “يورو” الهندوراسية 

من رؤية طقس غري عادي. يحدث 

يف  عادة  املعتاد  غري  الطقس  هذا 

شهري يونيو ويوليو ويعرف باسم 

هطول  أثناء  األسامك”.  “أمطار 

بربق  مصحوبة  غزيرة  أمطار 

األسامك  مئات  تتساقط  ورعد  

من  الرغم  عىل  املدينة.  سامء  من 

حدوث مثل هذه الحاالت لسنوات 

قد  منها  القليل  أن  إال  عديدة  

معظم  تشري  علمًيا.  تفسريًا  قدم 

األسامك  أمطار  أن  إىل  الدراسات 

التي  القوية  العواصف  عن  ناتجة 

أماكن  إىل  الصغرية  األسامك  تنقل 

هذه  فإن  ذلك   ومع  مختلفة. 

العاصفة تأخذ املخلوقات الصغرية 

مسافة قصرية. لذلك فإن الكائنات 

أقرب  من  تأيت  الغارقة  البحرية 

األكرب  السكان  لكن  مايئ.  جسم 

التفسريات  عكس  يعتقدون  سنا 

من  املطر  يأخذون  العلمية. 

السمك نعمة من الخالق نشأت يف 

ستينيات القرن التاسع عرش عندما 

مانويل  “أبا  اإلسباين  املبرش  زار 

سابرينا” املدينة وصىل فيها عندما 

شاهد الجوع الشديد والفقر.

2- بيانو البحر

األلحان  البحري  البيانو  يشبه   

تأرس  التي  الرائعة  الرومانسية 

بالكامل حيث يهبط صوت  عقلك 

بيانو  الشاطئ مبهارة.  األمواج عىل 

بطول  أداة  عن  عبارة  هذا  البحر 

كرواتيا  ساحل  عىل  تقع  مرتًا   72

لتشغيل  البحر  حركة  وتستخدم 

لالستامع  للغاية  ممتعة  موسيقى 

عام  يف  البيانو  بحر  تأسس  إليها. 

جديد  رصيف  بناء  بعد   2005

لسفن الرحالت البحرية الكبرية من 

“نيكوالس  املعامري  املهندس  قبل 

البيانو  يتميز  األعىل   من  بايس”. 

بدرج جليدي كبري ميتد جزء منه إىل 

الجليدي  السلم  وأسفل  الشاطئ  

توجد شبكات ضيقة بها 35 أنبوب 

البيانو  أنابيب  ترتيب  يتم  بيانو. 

من  مختلفة  نغامت   5 بـ  هذه 

األمواج  حالة  ويف   ، املركب  اللحن 

الناتج  البحر  نسيم  يصل  القوية  

إىل البيانو عرب الشبكة وينتج صوًتا 

واحًدا. يقول زوار املوقع إن الصوت 

يتكرر يف ذهنك وله إيقاع مقزز. يف 

عام 2006 ، فاز هذا البيانو البحري 

ة  ئز بجا

بية  و ر و أ

خشبة  عىل 

ألن  املرسح. 

من ال يشتاق 

البحر  إىل 

نفسه ليلعبك 

سيقى  مبو

عىل  رائعة 

عند  الشاطئ 

غروب الشمس.

3- تعدين امللح كدواء 

لديهم  األوكرانيني  أن  تعلم  هل 

املعتقدات  قائم عىل  تنفيس  عالج 

األرثوذكسية؟ لديهم مركز معالجة 

ملح  منجم  حفر  طريق  عن  أقيم 

ملوث  غري 

عىل بعد 300 

تحت  مرت 

لعقود  األرض. 

الزمان  من 

إرسال  تم   ،

الذين  املرىض 

من  يعانون 

الجهاز  أمراض 

الربو  مثل   ، املختلفة  التنفيس 

من   ، األخرى  الرئة  وأمراض 

صالة  إىل  الحساسية  مستشفى 

أيًضا  ويعتقدون  والباردة.  الظالم 

ميكن  املعرض  يف  املالح  الهواء  أن 

التنفيس  الجهاز  مشاكل  يعالج  أن 

العالج  هذا  اكتشاف  تم  املختلفة. 

بامللح يف عام 1950 من قبل طبيب 

الحظ  الذي  “فيليكس”  يدعى 

امللح  مناجم  عامل  يف  التغريات 

الذين عانوا من السل وآالم الجهاز 

التنفيس الحادة األخرى. هذا النوع 

من العالج شائع يف أوروبا الوسطى 

يف  معروف  غري  ولكنه  والرشقية 

القارات األخرى.

 Anglerfish 4- زوجان

Angler- أسامك   ذكور   تتبع 

ينبعثها  كيميائية  )إشارة   fish

حيوان لجذب حيوان آخر ( عندما 

األنثى  الحب. تساعد  يبحثون عن 

الرفقاء  من  املزيد  عىل  العثور  يف 

من خالل عكس ذيلها “ذي اإلضاءة 

الذكر رفيًقا  الحيوية”. عندما يجد 

ويتصل  بطنها  يف  يعض  مناسًبا  

واألوعية  الجلد 

هذا  مًعا.  الدموية 

للذكور  يسمح 

جميع  بامتصاص 

الغذائية  العنارص 

من  يحتاجها  التي 

دم رفيقه. السمكتان 

واحدة.  تصبحان 

جسده  فإن   ، سابًقا  ذكرنا  كام 

، فال يزعج نفسه  مرتبط بجسمها 

لذكر  الحتمية  اليومية  باألنشطة 

والسباحة  الرؤية  مثل   ، األسامك 

وأكل السمك العادي. كل ما يريده 

أن  إىل  األنثى  من  يتدىل  جسمه 

الوحيدة  الطفييل  وظيفة  تكون 

عندما  املنوي  السائل  توفري  هي 

للتكاثر. ومع  األنثى جاهزة  تكون 

هذه  االقرتان  عملية  فإن   ، ذلك 

البعوض  وطفيليات  الجنسني  بني 

جميع  يف  موجودة  أنها  تعني  ال 

أخرى   أماكن  الصيادين. يف  أسامك 

هناك ذكور يسبحون بحرية طوال 

حياتهم ، وميكنهم الصيد مبفردهم 

اإلناث.  والتزاوج مؤقًتا فقط مع   ،

الزوجني  احتفاالت  فإن   ، لذلك 

لضامن  رضورية  األطوار  غريب 

أسامك  من  دامئًا  كبري  عدد  وجود 

هذه.  التزاوج  عملية  أثناء  الصياد 

هي  الطبيعة  بأن  لنا  تذكري  إنه 

خيال غامض أكرث مام نتخيله.

 -5 عالج الحروق بجلد السمك 

عن  الربازيليون  األطباء  يبحث 

استخدام جلد أسامك التالبيا لعالج 

الحروق. تقليديا يف بلدان مختلفة 

يعالجون  الحروق  ضحايا  كان 

“الكوالجني”  يسمى  تربيد  بربوتني 

أو  الخنزير  جلد  يف  املوجود 

الدرجة  حروق  البرشية.  األنسجة 

للغاية  مؤملة  والثالثة  الثانية 

الجسم مبرور  تنترش يف  أن  وميكن 

لذلك   ، الوفاة  وتسبب  الوقت 

بحث الفريق عن بدائل للعالجات 

مع  استخدموها  التي  املختلفة 

البرشية  األعضاء  أو  الخنزير  جلد 

جزء  كان   . الكيميائية  والكرميات 

من هذا جلد سمك التالبيا وعندما 

غري  شيًئا  وجدوا  جلده  عن  بحثوا 

إدمار  الدكتور  يوضح  متوقع. 

ماسيل ، أخصايئ الحروق يف املعهد 

أن  من  الرغم  “عىل  النتائج:   ،

استخدام األنسجة ميكن أن يرسع 

أنواع  عدد  أن  إال   ، الشفاء  عملية 

النوع  من  الكوالجني  بروتينات 

اللتئام  الرضورية  والثالث   األول 

الجروح  أعىل من تلك املوجودة يف 

اإلنسان والبرش. جلد الخنزير لقد 

عندما  متوقع  غري  كبريًا  شيًئا  كان 

رأينا أنه كان يف جلد سمك التالبيا 

بكميات كبرية. أسامك التالبيا هي 

املوجودة يف  الشائعة  األسامك  من 

األنهار ومزارع األسامك  مام يسهل 

إستخدامه يف عالج حروق الجلد. 



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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إنجازات أنس جابر

جابر  أنس  التونسية  النجمة  دخلت 

بعد  األبواب،  أوسع  من  التنس  تاريخ 

بطوالت  يف  نهائيتني  مباراتني  إىل  وصولها 

ورغم   ،2022 عام  خالل  سالم”  “غراند 

أمريكا  بطولتي  منافسات  يف  خسارتها 

إىل  ارتقت  أنها  إال  املفتوحتني  ووميبلدون 

كأول  للسيدات،  العاملي  التصنيف  وصافة 

هذا  ُتحقق  وأفريقية  عربية  تنس  العبة 

اإلنجاز الكبري.

مرض بيليه ووفاته

للكثري  بيليه  الربازيلية  األسطورة  تعرض 

من االنتكاسات الصحية يف عام 2022، إذ 

للعالج  املستشفى  إىل  مرة  أكرث من  دخل 

وآخرها خالل بطولة كأس العامل 2022، ويف 

وقت كان ُيقاتل املرض من أجل البقاء عىل 

الحياة  فارق  املستشفى  ، ويف  الحياة  قيد 

األساطري  من  واحداً  القدم  كرة  لتخرس   ،

الذين صنعوا التاريخ يف هذه اللعبة.

تتويج مييس التاريخي

عام  يف  القدم  كرة  يف  حدث  أبرز  لعل 

2022 هو تتويج النجم األرجنتيني ليونيل 

قطر،  يف   2022 العامل  كأس  بلقب  مييس 

بالده  منتخب  تفوق  إثر  حصده  والذي 

عىل  النهائية  املباراة  يف  “األلبيسيليستي” 

بركالت   )3  –  4( فرنسا  منتخب  حساب 

الرتجيح، بعد نهاية الوقت األصيل بالتعادل 

)3 – 3(. وأكمل مييس بهذا اللقب تحقيقه 

جميع األلقاب املمكنة يف مسريته الكروية.

أصغر متصدر لتصنيف التنس

ألكاراز،  كارلوس  اإلسباين  النجم  حقق 

يف  كبرياً  إنجازاً  سنة،   19 الـ  صاحب 

مسريته بعامل التنس، وذلك بعد أن تصدر 

 ،2022 عام  يف  للرجال  العاملي  التصنيف 

يف  األول  املركز  يحتل  العب  أصغر  وبات 

التاريخ، متقدماً عىل أساطري مثل اإلسباين 

رافاييل نادال الذي سبقه لهذا اإلنجاز.

املعجزة الدمناركية

بعد املعاناة التي عاشها يف بطولة “يورو 

2021”، بسبب األزمة القلبية التي تعرض 

مواجهة  أول  يف  بالده  منتخب  مع  لها 

كريستيان  الدمناريك  النجم  عاد  آنذاك، 

وهذه  جديد  من  املالعب  إىل  إريكسن 

املرة عرب بوابة فريق برينتفورد يف الدوري 

التي  الصحية  األزمة  لتنتهي  اإلنكليزي، 

كادت تودي بحياته. وبعودته إىل املالعب 

مختلف  من  الجامهري  إريكسن  أسعد 

أرجاء العامل.

اعتزال فيدرر املؤثر

فيدرر  روجر  السويرسي  النجم  أبىك 

دول  مختلف  يف  التنس  رياضة  عشاق 

سبتمرب   15 يف  إعالنه،  بعد  وذلك  العامل، 

مسريته  وإنهاء  نهائياً  االعتزال   ،2022

امُلميزة التي شهدت إنجازات كثرية ال ُتعد، 

الجامهري  ودعت  االعتزال  مباراة  وخالل 

األسطورة بالدموع.

إنجاز املغرب التاريخي

العربية  اإلنجازات  أعظم  من  واحد 

املنتخب  صنعه  القدم  كرة  يف  واألفريقية 

عامل  كأس  بطولة  قدم  الذي  املغريب 

استثنائية وتاريخية، عندما أنهى رحلته يف 

وكان  الرابع،  باملركز   2022 قطر  مونديال 

قريباً من الوصول إىل املباراة النهائية ألول 

يف التاريخ. ولن يبقى هذا اإلنجاز يف ذاكرة 

العاملية،  بل  فحسب،  العربية  الجامهري 

“أسود  منتخب  قدمه  مبا  أشادت  التي 

األطلس” خالل 7 مباريات للتاريخ.

اعتزال سريينا ويليامز

أسطورة  التنس  عامل  وّدع  فيدرر،  مثل 

األمريكية  وهي  الرياضة،  هذه  يف  كبرية 

إنجازات  حققت  التي  ويليامز،  سريينا 

وسنوات،  لسنوات  التنس  عامل  يف  كبرية 

 23 شملت  األلقاب،  من  بالكثري  وُتوجت 

قمة  واعتالء  الكربى،  البطوالت  يف  لقباً 

لسنوات،  املحرتفات  الالعبات  تصنيف 

لتختم رحلتها يف هذه الرياضة وهي بسن 

41 عاماً.

كارثة إندونيسيا املؤسفة

مل يخُل عام 2022 من األحداث الرياضية 

 ، أكتوبر  شهر  من  األول  ففي  املؤسفة، 

“كانجوروهان”  ملعب  يف  كارثة  وقعت 

حوايل  اقتحام  إثر  بإندونيسيا،  ماالنغ  يف 

3 آالف مشجع لفريق برييسيبايا سورابايا 

أجل  من  الرشطة  لتتدخل  امللعب،  أرض 

إبعاد الجامهري مستخدمة العنف ضدهم. 

ضحية   135 سقوط  األمر  هذا  عن  ونتج 

االختناق  حالة  نتيجة  جريحاً  و583 

عرب  الهرب  محاوالت  خالل  والتدافع، 

بوابات امللعب إىل الخارج.

مونديال قطر االستثنايئ

هو   2022 قطر  مونديال  حدث  رمبا 

الحدث الريايض األكرث ُمتابعة من الجامهري 

والذي سيبقى يف ذاكرتهم لسنوات مقبلة، 

نسخ  أفضل  بني  من  اعُترب  أنه  خصوصاً 

املونديال عرب التاريخ. حطم مونديال قطر 

الكثري من األرقام وشهد حضوراً جامهريياً 

كبرياً ومباريات استثنائية ال مُيكن أن ُتنىس 

وبشكل خاص نهايئ البطولة بني املنتخبني 

األرجنتيني والفرنيس.

أزمة كريستيانو رونالدو 

الربتغايل  املهاجم  أزمة  استحوذت 

كريستيانو رونالدو عىل الكثري من األخبار 

وكذلك  الرياضية  واملواقع  الصحف  يف 

مواقع التواصل االجتامعي، وذلك بعد أن 

مانشسرت  فريقه  مع  صعبة  تجربة  عاش 

يونايتد اإلنكليزي، وصوالً إىل مغادرته قبل 

بداية بطولة كأس العامل 2022، وحالياً ما 

زال حديث الجامهري.

رميونتادا ريال مدريد

تابع فريق ريال مدريد اإلسباين صناعة 

أبطال  دوري  لقب  حصده  بعد  التاريخ 

الـ14، وذلك يف نهايئ موسم  أوروبا للمرة 

فريق  عىل  تفوق  عندما   ،2021-2022

ولكن  نظيف،  بهدف  اإلنكليزي  ليفربول 

مثرية  بطريقة  جاء  اللقب  هذا  أّن  املثري 

“املليك”  النادي  صناعة  بسبب  وجنونية 

الدور  من  انطالقاً  “رميونتادا”  من  ألكرث 

النهايئ،  نصف  املباراة  إىل  وصوالً  الثاين 

جريمان  سان  باريس  أندية  عىل  متفوقاً 

سيتي  ومانشسرت  وتشليس  الفرنيس، 

اإلنكليزيني.

رقم لوكا دونتشيتش التاريخي يف السلة 

األمريكية

دخل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 

وذلك  األمريكية،  السلة  كرة  دوري  تاريخ 

يف  “تريبل-دابل”  أفضل  حقق  أن  بعد 

التاريخ، عرب تسجيل 60 نقطة مع استعادة 

ليكون  “أسيست”،   11 وصناعة  كرة   20

ُيسجل هذه  الدوري  تاريخ  أول العب يف 

ديسمرب   28 يوم  ذلك  وحدث  األرقام، 

.2022

أوملبياد بكني الشتوي

يف  الشتوية  األوملبية  األلعاب  أقيمت 

استضافتها  والتي   ،2022 عام  فرباير  شهر 

املنافسات  وشهدت  الصينية،  بكني 

مختلف  يف  جديدة  قياسية  أرقام  تحقيق 

الرياضات، خالل بطولة كان خاللها فريوس 

كورونا التحدي األكرب.

السوبر بول التاريخي

أقيمت مواجهة “السوبر بول” الشهرية 

يف منافسات الدوري األمرييك لكرة القدم، 

يوم 13 فرباير عام 2022، والتي تفوق فيها 

منافسه  عىل  رامز  أنجليس  لوس  فريق 

وشهدت   .)20  –  23( بينغالز  سينسينايت 

هذه املواجهة حضوراً جامهريياً كبرياً وصل 

هي  امُللفت  ولكن  متفرج،  ألف   70 إىل 

نسبة املشاهدة التاريخية التي وصلت إىل 

حوايل 100 مليون مشاهد.

إقصاء روسيا بسبب أوكرانيا

بسبب الحرب يف أوكرانيا دفعت الرياضة 

من  بإقصائها  وذلك  باهظاً،  مثناً  الروسية 

رياضة  خاص  وبشكل  الرياضات  مختلف 

كرة القدم. فاالتحاد األورويب أقىص األندية 

الروسية من املنافسات القارية، كام أقىص 

االتحاد الدويل لكرة القدم املنتخب الرويس 

من املباريات الدولية وخصوصاً التصفيات، 

وحرمه من فرصة التأهل إىل مونديال قطر 

الروس  الالعبني  باإلضافة ملنع  2022، هذا 

الرياضات  منافسات  يف  املشاركة  من 

األخرى وخصوصاً التنس.

بنزمية والكرة الذهبية

وصل  طويلة،  سنوات  دام  انتظار  بعد 

إىل  أخرياً  بنزمية  كريم  الفرنيس  املهاجم 

القمة، وحصد جائزة الكرة الذهبية، وذلك 

ريال  حصد  يف  الكبرية  مساهمته  بفضل 

2021- أوروبا  أبطال  دوري  لقب  مدريد 

اإلسباين،  الدوري  لقب  وكذلك   ،2022

بتسجيله  استثنائياً  مستوى  تقدميه  عرب 

ليحصد  األهداف،  من  الكثري  وصناعته 

متنحها  التي  العامل  يف  العب  أفضل  جائزة 

مجلة “فرانس فوتبول”.

طرد ديوكوفيتش من أسرتاليا

واحدة  التنس  منافسات  شهدت 

من  الكثري  أثارت  التي  القضايا  من 

الجدل، وهي منع النجم الرصيب نوفاك 

بطولة  يف  املشاركة  من  ديوكوفيتش 

 ،2022 لعام  للتنس  املفتوحة  أسرتاليا 

وذلك بسبب رفضه الحصول عىل لقاح 

مضاد ضد فريوس كورونا. والقضية التي 

عنها  تحدث  الجدل  من  الكثري  أثارت 

الجمهور كثرياً عىل مدى أسابيع، وذلك 

نجوم  أفضل  من  واحد  حرمان  بسبب 

كبري يف  لقب  املنافسة عىل  التنس من 

أوىل بطوالت “غراند سالم” للموسم.

إقصاء إيطاليا الكاريث

تعرض املنتخب اإليطايل لكرة القدم 

األورويب  امللحق  من  كاريث  إلقصاء 

 ،2022 العامل  كأس  بطولة  إىل  املؤهل 

منتخب  أمام  الخسارة  بعد  وذلك 

يف  نظيف  بهدف  الشاملية  مقدونيا 

نهايئ  إىل  املؤهلة  الفاصلة  املباراة 

قاسية  النتيجة  هذه  لتكون  امللحق، 

وكارثية عىل بطل العامل 4 مرات، الذي 

التي مل  الكبرية  املنتخبات  كان من بني 

ُتشارك يف املونديال.

عودة ميالن وأرسنال

شهد عام 2022، عودة فريقي ميالن 

اإليطايل وأرسنال اإلنكليزي إىل الساحة 

الكروية بقوة، إذ إّن األول حقق لقب 

سنة   11 حوايل  غياب  بعد  الدوري 

متتالية وعاد إىل منافسات دوري أبطال 

كبرياً  مستوى  قدم  الثاين  بينام  أوروبا، 

أفىض إىل تصدره منافسات “الربميريليغ” 

ألول مرة منذ سنوات طويلة، وهو اآلن 

يف  الدوري  لقب  لحصد  بقوة  مرشح 

موسم 2022-2023.

كرة عاملية

السنغال وخسارة مرص

أمم  كأس  بطولة  نسخة  أقيمت 

شهدت  والتي   ،2022 مطلع  أفريقيا 

وصول منتخب مرص إىل املباراة النهائية 

وخرس  السنغال،  منتخب  ملواجهة 

الرتجيح  بركالت  “الفراعنة”  منتخب 

)2 – 4( بعد التعادل السلبي يف الوقت 

األصيل واألشواط اإلضافية.

رقم قيايس لفريستابن

ماكس  الهولندي  السائق  خطف 

فريستابن أنظار الجامهري يف آخر عامني 

ُتوج  عندما   ،2022 عام  يف  وخصوصاً 

 2021( مرتني   1 فورموال  ملوسم  بطاًل 

و2022(، ومل يكتِف بحصد لقب بطل 

قياسيًة،  أرقاماً  حقق  بل  فقط،  العامل 

للمرة  األول  املركز  من  انطالقه  ومنها 

مع  رشاكته  ليفض  مسريته،  يف  الـ19 

من   13( شوماخر  مايكل  األملانيني 

أصل 18 سباقاً مع فرياري عام 2004( 

وسيباستيان فيتل )13 من أصل 19 مع 

ريد بول بالذات عام 2013(.

شهد عامل الرياضة يف عام 2022 الكثري 

من املحطات التي سيتذكرها كل مشجع 

وسنوات،  لسنوات  ذاكرتها  يف  وستبقى 

وال يقترص األمر عىل رياضة واحدة مثل 

شهدت  رياضات  عدة  بل  القدم،  كرة 

أحداثاً كثريًة تركت بصمة لدى الجامهري 

مبختلف أعامرهم.

حصاد الرياضة 2022: 
22 حمطة ال ُبد أن يتذكرها كل مشجع
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

 يعيشان يف 
مصرف مياه ..!!    

ال شك أن املنزل هو املكان الذي يخلد 

لكن  والسكينة،  الراحة  إىل  اإلنسان  فيه 

األمر قد ال يكون كذلك بالنسبة لزوجني 

كولومبيني يعيشان يف مرصف للمياه منذ 

نحو 22 عاماً. كانت ماريا وزوجها ميغيل 

وعندما  املخدرات،  عىل  لإلدمان  عبيداً 

يكونا  مل  البعض  بعضهام  حب  يف  وقعا 

ميلكان املال.

من  التخلص  قررا  تزوجا،  أن  وبعد 

يكونا  مل  ولكنهام  السيئة،  العادة  هذه 

كانا  لكنهام  فيه،  للعيش  منزالً  ميلكان 

بأنهام بحاجة إىل منزل لإلقامة  يشعران 

يكون  عندما 

بارداً  الجو 

غري  وممطراً، 

ظروفهام  أن 

الصعبة أجربتهام عىل البقاء مرشدين يف 

الشارع، بحسب موقع بيبا نيوز.

مرصفاً  ميغيل  رأى  الوقت،  ذلك  ويف 

عن  قلياًل  بعيداً  الصحي  الرصف  ملياه 

املدينة . ومل يترضر هذا املرصف ومل يكن 

فيه تيار مياه جاري، لذلك اتصل بزوجته 

فيه، ومنذ  العيش  بإمكانهام  أن  معتقداً 

ذلك اليوم  يعيشان يف املجاري.

املرصف  لتحويل  العمل  ميغيل  وبدأ 

قام  حيث  للسكن،  صالح  مكان  إىل 

واملياه.  والكهرباء  لإلضاءة  نظام  برتكيب 

املنزل بشكل جيد كام  تزيني نفس  وتم 

احتفل الزوجان فيه بعيد الكريسامس.

املحليون  السكان  جاء  وعندما 

نحن  “ال،  الزوجان  قال  للمساعدة، 

إىل  بحاجة  ولسنا  املنزل  سنبقى يف هذا 

مساعدة أحد، نحن سعداء هنا”.

راقصة باليه دون ذارعني  ُتبهر بالرقص  !!
وسائل  عرب  انترش 
االجتامعي  التواصل 
بوينو،  لفيتوريا  فيديو 
برازيلية  باليه  راقصة 
أذهلت  ذراعني،  بال 
يف  برقصها  الحضور 

برنامج 
بوينو  وخطفت 
برقصها  األنظار 
املرسح  عىل  االحرتايف 
الحضور  وألهمت 
الذين  واملشاهدين 
بحرارة  لها  صفقوا 

وأشادوا بعزميتها وارصارها.
بوينو عىل  التحكيم  وشكر أعضاء لجنة 
ذهولهم  عن  وعربوا  الربنامج  حضورها 

لرؤيتها ترقص بال ذراعني.
أعرف  “ال  مندل:  هاوي  الحكم  وقال 

معنى  ما  أعرف  ولكنني  الرقص  عن  كثرياً 
قدميه  أصابع  عىل  شخص  أي  يقف  أن 
يف  خلاًل  يسبب  ذلك  ألن  يدين،  دون  من 

التوازن”.
يف  خطأ  أي  نر  مل  ذلك،  “رغم  وتابع: 
الكثري  إنك تقدمني  رائع.  أمر  رقصك. هذا 
من القوة واألناقة. لقد جعلتي األمر صعباً 

الذي  جمهور  عىل  للغاية 
واحداً  فائزاً  يختار  أن  يجب 

فقط. أمتنى لك التوفيق”.
ولدت  بوينو  أن  إىل  يشار 
بدون يدين يف سانتا ريتا دو 
وبدأت  الربازيل،  يف  سابوكاي 

الرقص يف سن مبكر جداً.
 وواجهت يف بدايتها الكثري 
فقد  واملضايقات  التنمر  من 
غريباً  موضوعاً  رقصها  كان 
املحليني  السكان  إىل  بالنسبة 
يف  موهبتها  يتقبلوا  مل  الذين 

األول.
االستثنائية  موهبتها  عن  النظر  وبرصف 
بالرقص، بوينو قادرة عىل القيام بأنشطتها 
اليومية بقدميها فقط من دون عناء، مثل 
تنظيف أسنانها بالفرشاة أو القيام باألعامل 

الروتينية األخرى يف املنزل.

خطأ فين تسبب يف تعطل الطريان يف أمريكا ..!
تتكشف  املعلومات  بدأت 
عن العطل الذي تسبب بشل 
حركة املالحة الجوية يف سامء 
أن  وتبني  املتحدة،  الواليات 

مهندسا يقف وراء األمر.
وكانت وكالة إدارة الطريان 
الفيدرايل يف الواليات املتحدة 
بوقف  األربعاء،  أمرت، 
سامء  يف  الجوية  الرحالت 
أصاب  عطل  إثر  البالد، 
الذي   ،)NOTAM( نظام 

يعمل عىل تحذير الطيارين من املخاطر 
املحتملة طوال مسار الرحلة.

وساد اعتقاد يف البداية أن األمر ناجم 
مسؤوال  أن  حتى  سيرباين،  هجوم  عن 
ثبت  لو  إن  قال  كبريا  أمريكيا  عسكريا 
فإنه  الطريان هجوم،  نظام  العطل يف  أن 

سيعد “عمال حربيا”.
فني،  خلل  مجرد  األمر  أن  تبني  لكن 
عىل األقل وفقا للترصيحات التي أدىل بها 

املسؤولون األمريكيون حتى اآلن.
إن  نيوز”  يس  يب  “إي  شبكة  وقالت 
غري  خطأ  عن  ناجام  كان  الفني  الخلل 
مقررة  صيانة  عملية  أثناء  وقع  مقصود 

سلفا.
ونقلت الشبكة عن مسؤول مطلع عىل 
األمر: “هناك مهندس عمل عىل استبدال 
ملف بآخر”، مشريا إىل أن هذا املهندس 
مل يكن يدرك أن األمر ينطوي عىل خطأ 

كبري.

أكد  ذلك،  ومع 
“الخطأ  أن  املسؤول 
مل يكن مقصودا وقد 
ماليني  البالد  كّلف 

الدوالرات”.
ويف السياق نفسه، 
“يس  شبكة  ذكرت 
أن  األمريكية  إن”  إن 
عّطل  الذي  امللف 
الجوية  الحركة 
قاعدة  يتضمن  كان 

.”)NOTAM بيانات تالفة )داخل نظام
ويف النهاية، يبدو أن الخلل الفني الذي 
كان خطأ برشيا يف  الطريان  رضب حركة 

األساس.
ونتيجة لهذا الخطأ بدأ النظام يف إظهار 
وقد  بالكامل،  يتعطل  أن  قبل  املشكالت 
امللف  استبدال  أن  الحق  تحقيق  كشف 

هو الذي أدى لكل ما حدث.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية:-

الثانية  العملية  تنفيذ  تم  يناير عام 1986م:-  الرابع عرش من  - يف 

للكوماندو يف مطار اسمرا الدويل.

- يف الرابع عرشمن يناير عام 1887م:- استوىل االيطاليون عىل قرى 

ويعا وسحاطيت بصورة دامئة.

- يف الرابع عرش من يناير عام 2002م:- اكتشاف مستحثات حضارة 

يف االقليم االوسط تعود اىل 800 عام قبل امليالد.

الدولية  التحكيم  يناير عام 1997م:- محكمة  الرابع عرش من  - يف 

بشأن النزاع االرتري -اليمني بدأت أعاملها يف لندن.

االحداث الخارجية:- 

جييس  األمرييك  الجراح  1794م:-  عام  يناير  من  عرش  الرابع  يف   -

بينيت يجري أول عملية والدة قيرصية يف أمريكا بنجاح.

- يف الرابع عرش من يناير عام 1814م:- انفصال الدمنارك عن الرنويج.

لألمم  العامة  الجمعية  1980م:-  عام  يناير  من  عرش  الرابع  يف   -

املتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من 

أفغانستان.

ة العامليَّة ُتعلن  - يف الرابع عرش من يناير عام 2016م:- ُمنظمة الصحَّ

 11,000 من  أكرث  حصد  أن  بعد  أفريقيا  غرب  يف  إيبوال  وباء  اندثار 

نسمة.

ال تندم على وقت ضاع من عمرك يف جتربة 
تعلمت منها درسًا مفيدًا فهذا أفضل من ان تندم 

على ضياع عمرك كله دون أن تتعلم شئ

حكمة اليوم

ارحل يا ديسمرب
عىل أنغام يناير ال تودعني يا ديسمرب 

وسافر احزم حقائبك وهاجر 

فيك رحل األحبة وكرث الهجر 

ال تودعني وسافر 

مل تنتهي الجثث من املقابر

ارحل يا ديسمرب كم تزوقنا 

يف ايامك مرارت الصرب

واهال بك يا عامنا الجديد

جعل الله لنا فيك سعادة وعمرا مديد 

وكلام الح صبح وارشفة شمس 

أملنا يتحقق احالمنا يزيد 

أسامة حامد ) جوابر ( 

معهد عنسبا كرن
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