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الزراعة بالقاش- بركة: جهود إلدخال السماد الطبيعي 
القاش-  اقليم  يف  الزراعة  مكتب   اعلن 
الثاين  يومي  عقده  الذي  االجتامع  يف  بركة 
عرش والثالث عرش من يناير يف مدينة بارنتو 
،  ان الجهود تبذل الدخال العداد واستخدام 
اآلفات  مكافحة  واساليب  الطبيعي  السامد 

واالمراض .
املديريات  يف  الزراعة  مسؤولو  واوضح 
البحرية  االعشاب  من  املعد  السامد  توزيع 
وبقايا االسامك ملنتجي الخرض والفاكهة مجانا 
االنتاج  لرفع  التدريبية  الدورات  وتنظيم   ،
االشجار  جراد  عىل  والسيطرة  واالنتاجية 

بتعاون  ومراقبة خرباء الزراعة واملواطنني .
وقال املدير العام لقسم الزراعة واالرايض 
السيد/ ابوبكر عثامن “ ان الجهود ستتواصل 
املديريات  يف  الطبيعي  السامد  الدخال 

والتوسع يف زراعة البطاطا الحلوة يف املناطق 
الغنية باملياه.”

بدقة  التعرف  برضورة  االجتامع  وطالب 
العداد املوايش والقيام بالرقابة الالزمة وتوفري 

التدريبية يف  بذور الربسيم وتنظيم الدورات 
ونرش  والفواكه  والخرضوات  البذور  تنمية 

قياسات االمطار يف جميع املديريات.

  برنامج مول  يساهم  يف  حتسني  ظروف السكان يف امساط  
والقروض  االدخار  برنامج  عمالء  افاد 
عن  اسامط  مديرية  يف  )مول(   املصغرة 
القروض  بفضل  املعيشية  أوضاعهم  تحسن 

التى قدمت لهم.
وذكر العمالء  بانهم متكنوا من االستفادة 
من القروض وانهم عىل وشك اعادة الدين يف 
الوقوع يف خسائر  عدم  مايساعد يف   ، آوانه 
التنفيذي  املدير  وذكرت  الديون.  وتراكم 

بان  عثامن  /مريم  السيدة  اسندا  لضاحية 
الربنامج يتعامل معه  زبائن يف 8 ضاحية من 
ضواحي املديرية، وقد استفادوا من القروض 
يف  الزراعة  موسم  بداية  عليها  حصلوا  التي 
املوايش  من رشاء  مكنهم  2022 حيث   عام 

ويف مزارعهم وكذلك يف جمع املحصول.
وقدم فرع الربنامج )مول( املقام يف العام 
وحلحل  اسامط  مديريات  ويضم   2020

مليون   7.3 نحو   ، وسلعا  وهربو  وحملاملو 
نقفة لـ 1090 عميل بينهم 102 زبونة، وقد 
تلك  من  فقط  نقفة  مليون   2.8 اعادة  تم 
القروض املقدمة حسب افادة مسؤول الفرع 

الشاب /نبيو مولقيتا.
املديريات  يف  العمالء  زيادة  اىل  وُأشري 
 11 اىل  الفرع  مال  رأس  وإرتفاع   ، املذكورة 

مليون نقفة .

 فنانون حيصلون على دورة أدبية يف االوسط

 ، يناير  الـ 13 من  فنانا يف  تخرج سبعون 
وذلك بعد أن حصلوا عىل دورة أدبية نظمت 
والرياضة  الثقافة  مفوضية  بني  بالتنسيق 
الشؤون الثقافية وكنفدرالية العامل الوطنية 

امتدت لفرتة ثالثة اشهر .
نظريا  قدمت  التي  الدورة  اشتملت   
وتطبيقيا وحارض فيها الفنانون املخرضمون ، 
عىل مفاهيم التاليف واخراج االفالم وتاليف 
كتابة  وسبل   ، والطويلة  القصرية  القصص 
وتقمص  التمثيل  وكذلك  الواقعية  القصص 

االدوار.
للكنفدرالية  العام  االمني  نائب  وذّكر 
ابراز  يف  االدباء  دور  كيداين  كربآب  السيد/ 
وحفظ وتوريث التاريخ و ثقافة املجتمع  ، 

وعرب عن امنياته الكبرية يف مساهمة الدورة 
يف هذا املجال.

والباحث عن  املؤلف  املدربني  احد  وذكر 
التاريخ السيد/ امل سقد تسفاي ، ان االديب 
مجتمعه،  وسط  يعيش  الذي  الطالب  هو 
وتساعد الدورة عىل توريث االعامل االدبية 
تطوير  اىل  اضافة  املتعاقبة  االجيال  اىل 
لتطويرها  اياهم  مناشدا  مواهبهم وميولهم، 

بالعمل التطبيقي.
تساعد  الدورة  ان  الخريجني  ممثل  واكد 
العمل  برضورة  موضحاً   ، مهنهم  تطوير  يف 

الدؤوب لتطوير ما اكتسبوه من معلومات.
 قدمت يف املناسبة فعاليات فنية تعكس 

املعلومات التي اكتسبوها.

وزير  الحكومات  املحلية

برامج التنمية املنفذة عام 2022 ختلق بيئة مالئمة العمال جيدة

/ السيد  املحلية  الحكومات  وزير  افاد 
الذي  السنوي  االجتامع  يف  ابرها  ولدنكئيل 
يناير  من  عرش  والرابع  عرش  الثالث  يف  عقد 
عام  االقاليم  يف  املنفذة  التنمية  برامج  بان   ،
العمل  من  ملزيد  مناسبة  بيئة  تخلق   2022
التقارير  يف  االقاليم  حكام  وذكر  الفعال. 
املقدمة ، أن الخريف املاطر ساهم يف تحسن 
مقارنة  الرتبة   وحامية  املياه  حفظ  انشطة  
بالعام السابق، وتنفيذ اعامل جيدة يف تقديم 

والقيام  النايئ،  الريف  يف  خاصة  خدمات   
بخطوات نبيلة ومحمودة لحل الخالفات بني 

القرى.
جيدة  اعامل  انجاز  التقارير  افادت  كام 
بالتنسيق بني الحكومة واملواطنني يف التنمية 
املدارس  وصيانة  بناء  يف  خاصة  املعامرية  
والصحة والطرق ، مشريا اىل بذل جهود جبارة 
اقتالع   من  للحد  حاسمة  مببادرات  والقيام  

وقطع االشجار ونشوب الحرائق.

املقدمة  التقارير  الحضور  ناقش  ان  وبعد 
باسهاب تم  بلورة الربامج التنموية التي متنح 

االولوية خالل عام 2023 .
يف الختام ذّكر الوزير ولدى نكئيل برضورة 
الربامج  لتنفيذ  تنظيام  اكرث  باعامل  القيام 
املدراء  دور  وتعزيز   ، املوضوعة  التنموية 
مواصلة  اىل  داعيا  الجيد،  الرضيبي  للتحصيل 
لحل  املتخذة  والخطوات  املكثفة  التوعية 

الخالفات التي تخلق بني القرى بالصلح.

الزراعة باالوسط

جهود للدفع بانشطة حفظ املياه و الرتبة  
االقليم  يف  واالرايض  الزراعة  مكتب  افاد 

حفظ  بانشطة  السنة  هذه  الدفع  االوسط 

املواطنني  مبشاركة  الرتبة   وحامية  املياه 

واالدارات والوزارات وقوات الدفاع والرشكات 

الوطنية واالتحادات والطالب.

واوضح مسؤول حفظ املياه وحامية الرتبة 

يف املكتب املهندس/ مسفن برهاين يف مقابلة 

تنفيذ   ، “ايرينا”  االرترية  األنباء  وكالة  مع 

مهام بناء وصيانة املدرجات و حواجز املياه 

املاضية  السنة  والتشجري  الصغرية  والسدود 

يف مديريات رسجقا وبريخ وقاال نفحي عرب 

النفري .

يف  يتمثل  السنة  هذه  برامج  بان  وذكر 

الزراعية  الحوضية  املدرجات  وصيانة  بناء 

ومواصلة بناء سدود سدي عدي قي وعدي 

طعرييش   سد  لبناء  بدراسة  والقيام  حوشا 

والدراسة للتنمية املروية يف ثالثة قرى للري 

بالطاقة الشمسية.

االنشطة الزراعية يف منطقة 
بدا حتقق نتائج جيدة

التي  الحثيثة  الزراعية  الجهود  اطار  يف 

مديرية  بدا  ضاحية  يف  املزارعون  بها  يقوم 

يف  ملموسا  تطورا  الضاحية  تشهد   ، قلعلو 

االنتاج الزراعي.  

/ادريس  السيد  الضاحية  مدير  واوضح 

قونسول ان االمطار التي هطلت هذا العام 

يف الضاحية بصورة متكافئة ساهمت يف رفع 

انتاجية الذرة النامية يف مساحة تقدر بـ 750 

هكتار مقارنة بالعام املايض. 

بدعمهم  املزارعون  طالب  جهتهم  من 

 1650 اصالح  اجل  من  الثقيلة  باآلليات 

هيكتار دمرتها السيول.
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إعالن لدافعي الضرائب

وكذلك  التجارية  االتشطة  مختلف  في  يعملون  الذين  الضرائب  دافعي  لجميع  الداخلية  االيرادات  مصلحة  تعلن 
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                                          

التشيك: بافل يتفوق على منافسه بابيس يف االنتخابات الرئاسية 
تقدم  التشيكية  الدولة  إدارة  أعلنت 

الوزراء  رئيس  عىل  بافل،  بيرت  املرشح، 

األوىل  الجولة  يف  بابيس  أندريه  السابق 

من االنتخابات الرئاسية التشيكية.

بيرت  لحصول  البيانات  أحدث  وتشري 

بافل عىل %35.5 من األصوات، متجاوزا 

التشييك  الوزراء  الرئييس، رئيس  منافسه 

 35.2% بنسبة  بابيس،  أندريه  السابق 

من األصوات.

الجولة  املتنافسون  سيخوض  وبذلك، 

التي  الرئاسية،  االنتخابات  من  الثانية 

ستجرى يف 28-27 يناير.

املتبقون  الستة  املرشحون  وسجل 

ترتاوح  نتائج  الجمهورية  رئيس  ملنصب 

 0.6% بني  ما 

إىل %13.8 من 

فيام  األصوات. 

نسبة  بلغت 

يف  املشاركة 

األوىل،  الجولة 

جرت  التي 

الجمعة  يومي 

 ، لسبت ا و

.”68.2%

يف  الرئاسية  االنتخابات  وتنظم 

يومني،  ملدة  تقليديا  التشيك  جمهورية 

وإذا مل يحصل أي من املرشحني عىل أكرث 

من %50 من األصوات يف الجولة األوىل، 

فيها  يشارك  ثانية  جولة  تنظيم  يجري 

اللذان حصال عىل أعىل نسب  املرشحان 

من األصوات يف الجولة األوىل. وليك يفوز 

أغلبية  عىل  الحصول  يكفي  أحدهام، 

بسيطة من األصوات.

رئيس الوزراء اليوناني يستبعد اجنراف 
العالقات اليونانية -الرتكية حنو صراع مسلح

استبعد رئيس الوزراء 

كريياكوس  اليوناين، 

انجراف  ميتسوتاكيس، 

اليونانية  العالقات 

الرتكية نحو نزاع مسلح، 

ترصيحات  ظل  يف 

القيادة الرتكية.

ضح  و أ و

خالل  ميتسوتاكيس، 

شامل  ألكسندروبوليس  مدينة  يف  مؤمتر 

اليونانية-  العالقات  أن  أعتقد  “ال  اليونان، 

الرتكية ستنجرف نحو نزاع مسلح، وال أومن 

من  قلق  لكنني  األسوأ،  السيناريو  بنظرية 

ارتفاع حدة الخطاب الرتيك، وأدعو أنقرة إىل 

ألداة  الخارجية  السياسة  تحويل  أن  إدراك 

حزبية داخلية، اسرتاتيجية غري صحيحة”.

مستعدة  أثينا  أن  ميتسوتاكيس،  وأضاف 

القانون  إىل  استنادا  أنقرة،  مع  للتفاوض 

تركيا  بني  الوحيد”  “الخالف  لحل  الدويل 

بني  البحرية  الحدود  ترسيم  حول  واليونان، 

البحر األبيض  البلدين، يف بحر إيجه، ورشق 

املتوسط”.

بتلقي  تقبل  لن  اليونان  “لكن  وأكد: 

سيادتها  مامرسة  كيفية  حول  تعليامت 

لتعزيز  بحاجة  أننا  الواضح  ومن  وحقوقها، 

إضافية،  ردع  ومشاريع  املسلحة،  قواتنا 

الذي  إيفروس،  عىل  الحدود  عىل  كالسياج 

أثبت فعاليته”.

الرتكية  التهديدات  من  بالرغم  وتابع:” 

إىل  التوصل  أمتنى  ليال،  اليونان  باجتياح 

حدة  وانخفاض  الطرفني،  يريض  عقالين  حل 

التهديدات الرتكية”.

أفادت  اليونانية،  اإلعالم  وسائل  أن  يذكر 

حول  اإلقليمية  مياهها  ستوسع  أثينا  بأن 

جزيرة كريت يف بحر إيجه لـ 12 ميال.

لتحذير  العليا  الرتكية  القيادة  دفع  ما 

اليونان من توسيع مياهها اإلقليمية يف بحر 

أن  وأكدت  املتوسط،  البحر  ورشق  إيجه، 

إيجه  بحر  يف  اليوناين  التوسع  تعترب  أنقرة 

سببا للحرب.

مولود  الرتيك،  الخارجية  وزير  وأكد 

تشاووش أوغلو، أن أنقرة لن تسمح بتوسيع 

يف  واحد  ميل  ملسافة  حتى  اليونانية  املياه 

بحر إيجه، مشريا إىل قرار الربملان الرتيك لعام 

البلدين  بني  البحرية  الحدود  حول   ،1995

واضح وال يزال ساري املفعول.

طيب  رجب  الرتيك،  الرئيس  رفض  كام 

منذ  ميتسوتاكيس  مع  التواصل  أردوغان، 

مايو 2022، بدعوى أن رئيس وزراء اليونان 

يف  إليها  التوصل  تم  التي  االتفاقات  انتهك 

اجتامع مارس 2022.

إىل  ينظر  يعد  مل  أنه  أردوغان،  وأكد 

ميتسوتاكيس كسيايس، وأن أنقرة لن تتعامل 

يوفون  الذين  “الرشفاء”  السياسيني  مع  إال 

بوعودهم.

توعد يف وقت سابق،  قد  اردوغان،  وكان 

إذا  اليونان غفلة  الرتكية  القوات  تجتاح  بأن 

استمرت أثينا يف استفزازاتها.

مادورو يقرتح تشكيل حمور حللفاء 
روسيا والصني يف أمريكا الالتينية

نيكوالس  الفنزوييل  الرئيس  اقرتح 

الوطنية  الجمعية  عىل  مادورو، 

سيايس  محور  تشكيل  الفنزويلية 

أمريكا  يجمع حلفاء روسيا والصني يف 

الالتينية.

ل  قا و

 : و ر و د ما

ثت  تحد “

ذلك  عن 

الهاتف  عرب 

الرئيس  مع 

ييل  ز ا لرب ا

يس  لو

لوال  إيناسيو 

سيلفا،  دا 

بيرتو،  غوستافو  الكولومبي  والرئيس 

والرئيس األرجنتيني ألربتو فرنانديز”.

وأضاف: “هناك حقبة جديدة قادمة، 

وسبل  جهود  لتوحيد  خاصة  ومرحلة 

الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

لالقرتاب من تشكيل تكتل قوي يجمع 

التي  واالقتصادية  السياسية  القوى 

ستتحدث مع العامل”.

وأكد أن مثل هذه “الكتلة السياسية” 

للقوة”  جديدا  “خطا  تصبح  أن  ميكن 

مع الصني وروسيا.

يف  املجتمع  هذا  “سيشرتك  وأضاف: 

األهداف التي يتحدث عنها األخ الكبري 

)رئيس الصني( يش جني بينغ، الذي قال 

مشرتك.  مصري  يوحدها  اإلنسانية  إن 

أو بناء العامل متعدد األقطاب واملراكز 

الذي يتحدث عنه األخ الكبري )الرئيس 

الرويس( فالدميري بوتني”.
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مالي: مقتل أربعة شرطة غربي البالد
أفراد الرشطة وأصيب  أربعة من  قتل 

مجموعة  نصبته  بكمني  آخرون  ثالثة 

مجهولة غريب مايل.

وخالل الهجوم يف كواال، أُحرقت آليتان 

مركبتني  عىل  املهاجمون  واستوىل  للدرك 

أخريني عليهام رشاشات، وُقتل مهاجامن 

وُزّج آخرون يف السجن.

التي  الجهة  الدرك  قيادة  تحدد  ومل 

املجموعات  وتستهدف  الهجوم.  نفذت 

والقوات  والجيش  الدرك  عادة  املتطرفة 

األجنبية وكل ما ميّثل الدولة.

تشهد مايل منذ 2012 انتشار حركات 

متعددة  وأزمة   ، متطرفة 

واقتصادية  سياسية  األبعاد 

حينها  وبدأت  وإنسانية، 

انفصالية،  مترد  حركات 

مبوازاة أعامل عنف متطرفة 

دامية يف الشامل امتّدت إىل 

النيجر وبوركينا فاسو.

انقالبني  مايل  شهدت 

 ،2020 أغسطس  يف  األول  عسكريني، 

والثاين يف مايو 2021.

كوكاال  شوغيل  الوزراء  رئيس  وكان 

إنه مل  الجاري  مايغا، قال خالل األسبوع 

يعد  مل  األرايض  من  جزء  أي  هناك  يعد 

بعدما  إليه،  الذهاب  الجيش  بإمكان 

كانت السلطات قد أقرّت سابقا بأن ثلثي 

األرايض خارج سيطرة الدولة.

بوركينا فاسو:مسلحون 
خيطفون حنو 50 امرأة  

عيان  وشهود  مسؤولون  أفاد 

أربيندا يف شامل بوركينا  يف قرية 

أنهم  فاسو بقيام مسلحني يعتقد 

 50 نحو  باختطاف  “متطرفون” 

امرأة الخميس والجمعة.

رفضوا  عيان،  شهود  وذكر 

لوكالة  هوياتهم  عن  الكشف 

أوىل  مجموعة  أن  برس،  فرانس 

امرأة  أربعني  نحو  من  تتألف 

تقريبا  كيلومرتات  عرشة  بعد  عىل  خطفت 

نحو  خطفت  ثم  أربيندا،  رشق  جنوب 

عرشين امرأة يف اليوم التايل يف شامل البلدة. 

غري أن بعض النساء متكن من الفرار وعدن 

إىل أربيندا.

وزير اخلارجية اإليراني: نرحب بعودة 
العالقات الدبلوماسية مع السعودية

حسني  اإليراين،  الخارجية  وزير  أعرب 

مع  صحفي  مؤمتر  يف  اللهيان،  عبد  أمري 

نظريه اللبناين عبد الله بوحبيب 

بالده  ترحيب  عن  بريوت،  يف 

الدبلوماسية  العالقات  بعودة 

مع السعودية وفتح السفارتني.

إيران  بني  املفاوضات  وعن 

الوزير:  قال  والسعودية 

مع  محادثات  عدة  “أجرينا 

بغداد  يف  السعودي  الجانب 

وعىل هامش قمة بغداد 2”.

فرصة  “أتيحت  وأضاف 

االمري  و  بيني  قصرية  محادثة  إلجراء 

استمرار  عىل  نتفق  فرحان..  بن  فيصل 

بني  العالقات  أجل عودة  املحادثات من 

طهران والرياض”.

وتابع قائال: “مل نتخذ املبادرة يف العامل 

اإلسالمي لقطع العالقات أبدا”.

حسني  إيران  خارجية  وزير  أعرب  و 

إعادة  يف  أمله  عن  اللهيان  عبد  أمري 

البلدين يف جدة ومشهد،  فتح قنصليتي 

للراغبني  القنصلية  الخدمات  لتقديم 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  بزيارة 

ومشهد املقدسة.

غوترييش: رفض حل الدولتني يقوض إىل األبد 
احتماالت حتقيق السالم يف الشرق األوسط

أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  جدد 

الحفاظ عىل  تأكيده عىل رضورة  غوترييش، 

القدس،  يف  املقدسة  لألماكن  الراهن  الوضع 

مبادرة من شأنها  أي  لتجنب  الدولتني  وحل 

تعريض هذا الحل للخطر.

يف  إرسائيل  بحق  “اإلقرار  غوترييش  وأكد 

الوجود والعيش بأمان”، مشددا عىل أن “بناء 

املنازل،  وتدمري  الطرد  وأعامل  املستوطنات 

يخلق كام هائال من الغضب واإلحباط ليس 

يف  ولكن  الفلسطيني  الشعب  لدى  فقط 

مناطق أخرى كثرية”.

تطلب  أن  للغاية  املرشوع  “من  وأضاف: 

املحاكم  رأي  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

باهتامم  تحظى  التي  بالقضايا  يتعلق  فيام 

الدول األعضاء بالجمعية”.

يعتقد  كان  إذا  ما  حول  سؤال  عىل  وردا 

أن الحكومة اإلرسائيلية تؤمن بحل الدولتني، 

الحكومة  يخص  سؤال  إنه  العام  األمني  قال 

بديلة  اإلرسائيلية، مؤكدا “عدم وجود خطة 

األبد  إىل  يقوض  الدولتني  حل  رفض  وأن 

احتامالت تحقيق السالم يف الرشق األوسط”.

موقع عراقي: الصراع املسلح بني أنقرة 
والعمال الكردستاني يتسبب بغلق دير

يعد دير مار قیوم من أقدم األديرة يف 

العراق، غري أن الرصاع املسلح بني تركيا 

تسبب  الكردستاين”  العامل  و”حزب 

بغلقه.

أهايل قرية  أسينا، أحد  وقال شليمون 

شامل  مايص  كاين  لناحية  التابعة  دوري 

الدير  هذا  “تاريخ  إن  دهوك،  محافظة 

يعود إىل 1400 سنة.

وأضاف أن هذا التقدير يعود إىل عام 

مختص  بلغاري  وفد  زار  حيث   1978

الدير  بدراسة  وقاموا  اآلثار  بشؤون 

وأكدوا أن بناء هذا الدير يعود إىل قبل 

1400 عام”.

داخل  حفره  تم  “الدير  بأن  ورصح 

من  ويتألف  القرية  عىل  املطل  الجبل 

أن  مبينا  طابقني”، 

تدمريه  تم  الدير 

عام 1978 من قبل 

نظام صدام حسني 

أهايل  ترحيل  بعد 

القرية.

شليمون  وتابع 

حكومة  إن  قائال 

كردستان  إقليم 

عام  يف  قامت 

1999 بإعادة بناء الدير.

وأوضح أن “دير مار قيوم أصبح اآلن 

و”حزب  تركيا  بني  املسلح  الرصاع  داخل 

العامل الكردستاين”.

لدى  املخاوف  وبسبب  أنه  وذكر 

الدير  باب  إغالق  تم  املنطقة  مسيحيي 

بسبب  الطقوس  وأداء  زيارته  ميكن  وال 

القصف الرتيك املستمر يف هذه املنطقة.

يسمحون  ال  القرية  أهايل  أن  وأكد 

الدير  وزيارة  الجبل  إىل  بالصعود  ألحد 

ألن املنطقة خطرة جدا.

  ليبيا: اجتماعات  بني املنفي وعقيلة 
صاحل وحفرت حلل االنسداد السياسي 

رئيس  ضم  اجتامعا  القاهرة  استضافت 

املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي، ورئيس 

العام  والقائد  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 

للقوات املسلحة الليبية املشري خليفة حفرت، 

حرضه مسؤولون مرصيون.

وقال الباحث السيايس أحمد عرايب  “ إن 

االجتامع الثاليث الليبي ـ الليبي ناقش بعض 

والسيايس  العسكري  املسارين  منها  البنود 

األزمة  لحل  مرصية  مساع  وسط  ليبيا،  يف 

هناك، ومعالجة االنسداد السيايس يف البالد، 

بني  الليبية  العسكرية  املؤسسة  وتوحيد 

الرئاسية  الرشق والغرب، وإجراء االنتخابات 

والربملانية يف أقرب وقت للخروج بالبالد من 

هذا االنسداد السيايس الحايل.

ناقش  الذي جاء بدعوة مرصية  االجتامع 

العسكري  املسار  الثالثة  األطراف  فيه 

والسيايس وآلية إجراء االنتخابات “يف أقرب 

وقت”.

وقال عرايب إن اللقاء بحث آخر التطورات 

ذلك  يف  مبا  الليبية  السياسية  الساحة  عىل 

اإلعالن  املزمع  املرتقبة  الطريق  خارطة 

األعىل  املجلس  بني  عليها  التوافق  بعد  عنها 

للدولة ومجلس النواب، كام بحث االجتامع 

القاعدة  ووثيقة  الليبية،  األزمة  مستجدات 

الدستورية، وملف املصالحة الوطنية.

كانت  االجتامعات  أن  إىل  عرايب  وأشار 

أن  إال  إعالمي،  تعتيم  مغلقة، وجرت وسط 

األطراف  بني  سادت  إيجابية”  “أجواء  هناك 

الثالثة، وأن هناك عمال لالتفاق عىل القاعدة 

االنتخابات  أساسها  عىل  تجري  الدستورية 

الرئاسية والترشيعية يف ليبيا.

ومن املقرر أن تجري يف ليبيا اليوم الثالثاء 

طرح  وسيتم  النواب،  ملجلس  اجتامعات 

داخل  عليها  للتصويت  الدستورية  الوثيقة 

أصدر  صالح.  عقيلة  لدعوة  وفقا  الربملان 

الكربى،  طرابلس  وأعيان  حكامء  مجلس 

األحد املايض ، بيانا حول امللتقى التحضريي 

للمصالحة الوطنية.

من  العديد  عىل  بيانه  يف  املجلس  وأكد 

النقاط، حيث أعلن رفضه أي مصالحة بدون 

أساسه  نزيه  انتقالية حقيقية وقانون  عدالة 

الرشيعة اإلسالمية.

دولة  بثوابت  املساس  عدم  عىل  وشدد 

ورايتها  الدولة  نشيد  يف  ممثال  االستقالل 

واإلعالن  االستقالل  دستور  عليها  نص  التي 

الدستوري لثورة 17 من فرباير.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
معًا من أجل التنمية املستدامة للموارد البحرية

ثروة  املرجانية  الشعاب  وتعد 
طبيعية وأحد الكنوز البحرية والهبات 
الربانية التي ال تقدر بثمن. فالشعاب 
من  للعديد  غذايئ  مورد  املرجانية 
والسالحف  واملرسطنات  األسامك 
وغريها  البحرية  والعناكب  والقواقع 
أنها  حيث  البحرية  املخلوقات  من 
األسامك  يزود  غذائياً  مصدراً  تعترب 
باملواد  الغنية  الكلس  مبادة  وغريها 
إىل  باإلضافة  والفيتامينات,  املغذية 
الحية واملخلوقات  الكائنات  كونها من 
لتتمتعها  وذلك  الجميلة  البحرية 
بالعديد من األلوان واألشكال املختلفة. 
املرجانية  الشعاب  أحجام  وتختلف 
حسب املدخالت من الطحالب واملواد 
الغذائية األخرى التي تتعايش معها يف 

بيئة متزنة . 
الشعاب  إىل  الخرباء  يشري  عموماً 
يف  أساسياً  جزءاً  بإعتبارها  املرجانية 
الشعاب  وتتمتع  البحرية.  املنظومة 
وطاقة  نشطة  بديناميكية  عام  بشكل 
عند  الصمود  عىل  قوتها  ولكن  هائلة, 
املتغريات قليلة , فتبقى هشة وحساسة 
التغريات  عىل  تقوى  ال  ضعيفة  بل 
املناخية, ولهذا فهي من وسائل اإلنذار 
املبكر للمتغريات البحرية وعىل األخص 

الحرارة العالية.
بالشعاب  املهتمون  و  الخرباء  يشري 
متعددة  أنواع  أن هنالك  إىل  املرجانية 
من  مختلفة  مناطق  عىل  تتوزع  منها 
الهامشية  الشعاب  أهمها  , نجد  العامل 
الساحل,  من  بالقرب  موقعها  ويكون 
والشعاب الحلقية وهي شعاب تشكل 
والنوع  البحرية  الجزر  حول  حلقة 
وهي  الحاجزية  الشعاب  هو  األخري 
بحري  عارض  وتشكل  بنوعها  قليلة 
عىل  ولكن   . الساحل  عن  ومنفصلة 
و  البحوث  تؤكد  ذلك  من   الرغم 
الدراسات أن أكرث من خمس الشعاب 
دمر  قد  العامل  مستوى  عىل  املرجانية 
دة .  جراء النشاطات البرشية غري امُلرَشَّ

كام تشري بعض التقارير الدولية إىل أنه 
التحكم يف تغري املناخ فإن  اذا  مل يتم 
مسألة تآكل الشعاب املرجانية ستتزايد 
العامل   أنحاء  جميع  يف  متكرر  بشكل 
2030م- الفرتة  خالل  ذروتها  لتصل 

2070 م , األمر الذي ينذر بتدمريها و 
العامل  مناطق  معظم  يف  عليها  القضاء 

بحلول العام 2100 م . 
يتبادر  قد   , وذاك  هذا  قبل  ولكن 
مدى  حول  مرشوعاً  تساؤالً  ذهننا  إىل 
البحرية,  املرجانية  الشعاب  أهمية 
وملا هذا التخوف من تدمرها وما هي 
الفوائد التي تعود علينا  وعىل مسألة 
لذا   . وجودها  من  البيولوجي  التنوع 
ذات  سطح  عىل  جميعاً  نكون  وحتى 
املركبة عزثزث القارئ الكريم  , ال بأس 
الفوائد  تلك  من   ً بعضا  نذكر  أن  من 
التي ُيركُز عليها ذوي اإلختصاص وذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص :
-1 تعترب الشعاب املرجانية البحرية , 
بيئة تكاثٍر مثاليٍة و مأوًى  للعديد من 
األحياء و الكائنات البحرية كالقرشيات 
و  الطحالب  و  األسفنج  و  األسامك  و 
الرخويات . ولذا فإنها تلعب دوراً بيئياً 

و بيولوجيا ً كبريا ً .
مناطق  املرجانية  الشعاب  تعترب   2-
 ً خاصة  و  لألسامك  عامرة  صيد 

للمجتمعات الساحلية .
-3 تعمل الشعاب املرجانية البحرية 
السواحل  لحامية  طبيعيٍة  كمصداٍت 

من عوامل التعرية .
الشعاب  بدراسة  العلامء  يقوم   4-
التحوالت  ملعرفة  وذلك   املرجانية 
التي طرأت عىل البحار و بالتايل التنبؤ 

مبستقبلها .

دوراً  املرجانية  الشعاب  تلعب   5-
السياحية  الصناعة  تشجيع  يف  كبرياً 
وإذدهارها و ذلك من خالل ما توفره 

من مناظر طبيعية جذابة . 
الشعاب  فوائد  أن  من  الرغم  وعىل 
طيات  بني  حرصها  يصعب   املرجانية 
من  أن  إال    , القليلة  السطور  هذه 
العديد  هنالك  بأن  التوضيح  األهمية 
سواء  تواجهها  التي  التحديات   من 
العاملي  أو  املحيل  املستوى  عىل  أكان 
النمو  معدالت  تزايد  ظل  يف  خاصًة 
السكاين العاملي وبالتايل  تزايد حاجاته 
الحياة  يف  اإلستمرار  له  تكفل  ملصادر 
تلك  أهم  سنذكر  التالية  السطور  .ويف 
الخرباء  عليها  يركز  التي  التحديات 

وذلك بهدف توضيح الفكرة :
والذي  العاملي  املناخي  التغري   1-
سطح  حرارة  درجة  ارتفاع  يف  يتسبب 
تبييض  مشكلة  إىل  يؤدي  البحارمام 

وتآكل الشعاب املرجانية البحرية .
-2 إنتشار األمراض واألوبئة والغازات 
السامة  التي تصيب األعشاب املرجانية 
والتدخالت  للنشاطات   نتيجًة   وذلك 
وغري  املختلفة  املتزايدة  البرشية 
دة  يف البيئة  , فعىل سبيل املثال ,  املرشَّ
ميكننا أن نذكر أن إزدياد تركيز غاز ثاين 
أكسيد الكربون  يف مياه البحار يتسبب 
للكائنات  التكلس  معدالت  نقصان  يف 
املرجانية  الشعاب  يف  تعشعش  التي 

البحرية
وغري  الجائر  الصيد  و  الحصاد   3-
ضمن  الالفقاريات  و  لألسامك  د  املرشَّ
املرجانية   للشعاب  املستدامة  الحقول 
الدويل  اإلقتصاد  لنمو  نتيجة  وذلك 
غذائية  مصادر  عىل  الطلب  وزيادة 

النمو  مع  متواٍز  بشكل  متنوعة  
إنتشار  أن  خاصًة   . املتزايد  السكاين 
 - قريبة  مناطق  يف  املرجانية  الشعاب 
ل  سهَّ   - الصغرية  الصيد  ملراكب  حتى 
ع تلك العمليات غري املرشدة مع  وشجَّ
كاملتفجرات  مدمرة  وسائل  استخدام  
تدمري  إىل  الحالة  هذه  تؤدي  وحتاًم 

الحياة البحرية .
-4 ضعف التحكم وعدم توفر الرغبة 
الدول يف  السياسية يف بعض  اإلرادة  و 

مسألة حامية الشعاب املرجانية .
محيط  يف  الرواسب  إزدياد   5-
اإلستخدام  جراء  املرجانية  الشعاب 
السيئ  للرتبة و القطع الجائر لألشجار 
التي  التجريف  لعمليات  وباإلضافة 

يقوم بها اإلنسان .
الكيميائية   و  الغذائية  امللوثات   6-
التي  العضوية  وغري  منها  العضوية 
غري  املجاري  مياه  رواسب  تحملها 
املخلفات  إىل  باإلضافة  املعالجة  
الزراعية و الناتجة عن تربية الحيوانات 
تدمري  إىل  تؤدي  هي   و  الصناعة  و 
التي  الكائنات  و  املرجانية  الشعاب 

تستخدمها .
-7 تأثري تنمية املناطق الساحلية وهو 
غري  الساحلية  اإلستثامرت  يف  يتمثل  
الصناعة  مجاالت  يف  خاصًة  و  دة  املرشَّ
و  التعدين  و  السياحة  و  الطرق  و 
إنتشار  مناطق  اإلستصالح يف  نشاطات 
الشعاب املرجانية . وضمن هذا اإلطار 
فقد إعتمدت الحكومة اإلرترية , خطة 
ً لإلدارة املتكاملة و املستدامة للمناطق 
مساعي  ضمن   وذلك   , الساحلية 
العامة  اسرتاتيجيتها  و  خططها  تطبيق 
الشاملة  اإلقتصادية  الوطنية  للتنمية 

الخطة  وتعترب   . الساحلية  للمناطق 
آليةً  لتنسيق الخطط و تنفيذ األنشطة 
حجم  تقليص  إىل  باإلضافة  املختلفة 
املخاطر غري املرئية عىل البيئة, خاصة ً 
الشعاب املرجانية والتي تعترب للصناعة 
السياحية يف إرتريا مبثابة منجم ذهب 
يقف شامخاً  يف انتظار مراسيم اإلفتتاح 

.
من   ُ بعض  هي  هذه  كانت  فإذا 
الشعاب  منها  تعاين  التي  املخاطر 
نالحظ  أن  من  بأس  فال   , املرجانية 
و  حامية  عىل  تساعد  التي  العوامل 

صيانة الشعاب املرجانية :
مرايس  إلقاء  يف  الالمباالة  منع   1-
او  الصيد  هواة  قبل  من  الزوارق 

املرتددين عىل الجزر .
لحامية  إرشادية  الفتات  وضع   2-

الشعاب املرجانية .
املخلفات  و  النفايات  إلقاء  منع   3-
التي تحد من منو الشعاب املرجانية و 
خاصة األكياس البالستيكية ألنها تؤدي 

اىل موت املرجان .
لنظافة  منظمة  حمالت  عمل   4-

املناطق حول الشعاب املرجانية .
أعزايئ  الحظنا  قد  نكون  هنا  ومن 
القراء , أن مستقبل الشعاب املرجانية 
يتم  مل  اذا  فيام  للتفاؤل  يدعو  ال 
بشكل  معها  تعاملنا  صياغة  إعادة 
املرجانية  للشعاب  وبخرساننا   . إيجايب 
التنوع  ثلث  بخسارة  نجازف  فإننا 
العامل  البحري عىل مستوى  البيولوجي 
 . ايضاً  اقتصادية كبرية  وبالتايل خصارة 
هذه  من  القادم  العدد  يف  وسأتفصل 
الشعاب  تبييض  مسألة  مع  الصفحة 

املرجانية إنشاءالله.

لنلج عزيزي القارئ الكريم , فضاءات 

من   , تنموية  قضايا  يف   2023 العام 

األحمر  البحر  باب  , وهو  أبوابه  أوسع 

دواخله  يحتضن يف  الذي  الباب  ذلك   ,

العديد من املصادر والرثوات التي متى 

احدى  ستكون  استغاللها  أحسن  ما 

التي  واألعمدة  الرئيسية  القطاعات 

اإلقتصاد  عليها  وينهض  عليها  سيقوم 

الوطني , خاصة اذا وضعنا بعني اإلعتبار 

ما  الهامة  اإلقتصادية  الرثوة  تلك  ان 

زالت بكراً , باإلضافة اىل منافعه األخرى 

بني  نتجول  دعنا  اليوم  صفحة  وفس   .

موئاًل  بإعتبارها  املرجانية  الشعاب 

الحيوانات  من  العديد  لتكاثر  وخصباً 

البحريةوخاصة األسامك . 
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للغة  كنفشيوس   معهد   اقام 
والثقافة  الصينية  يف  الرابع عرش  من 
الربيع   بعيد   إحتفاال  الجاري  يناير  
الصيني بالتنسيق  والتعاون  مع كل  
ومفوضية   الصينية   السفارة   من  
الطبي   والفريق   والرياضة    الثقافة 
الرشكات   من   وعدد  الصيني   
بالقاعة   بالبالد  العاملة   الصينية  

الجديدة  لجامعة  اسمرا   .
  حرض  الحفل  جمهور كبري  من  
طالب  املعهد  وارسهم  و عدد كبري  

من  الصينيني  العاملني  بالبالد.
القائم   بكلمة   الحفل   استهل     
سعادة  الصينية   السفارة   باعامل  
املستشار /داي  دمياو “  جاء  فيها “  
االسبوع  القادم   يحتفل  الصينيون  
، حيث  تجتمع     االعياد  اكرب   باحد  
فيه  االرس ،  ويحرص  افراد  االرسة  
يف  تواجدهم  مع   ارسهم  ،  لذلك  

ينتظرونه بشوق  كبري .
  ونحن  هنا يف  ارتريا  التي  نعتربها  
  ، هنا  به   نحتفل    ، الثاين   وطننا   
لذا  اسمحوا  يل  ان  اهنئكم  باسم  
سعادة  السفري  /تساي  غي  جميعاً  
بهذه  املناسبة  الهامة  والعزيزة  عىل  

قلوبنا  جميعاً . 
املايض   العام   تذكرون   كام    
 ، كورونا  جائحة  العامل   داهمت  
ورغم  ما  احدثته  من ارضار  كبرية  
تم  تجاوز  خطرها  بتكاتف  العامل  

جميعاً  .
  فيام  يتعلق  بالعالقات  الصينية - 
االرترية ، هي  كام  تعلمون  عالقات  
لها   وتعزيزاً     ، اسرتاتيجية   رشاكة  
املايض  معايل   العام   زار   كان  قد  

ارتريا    الخارجية   التقى  وزير   و   ،
الرئيس   فخامة  
افورقي  اسياس  

اتاحت   حيث     ،
فرصة     الزيارة    

ملزيد    واسعة  
التعاون  من  
عملت       .

الدولتان  يف  
م   ا عو ال ا
ضية   ملا ا

انجاز   يف   معاً  
 . واخالص  تفان   بكل  الكثري  

وقد  انجز  الشعب  االرتري  برامجه  
الرئيس   برعاية   مهمة   ومرشوعات 

اسياس  افورقي .
حدثاً   املايض   العام   شهد   كام  
مهاًم  وهو  انعقاد  املؤمتر  العرشين  

معهد كنفشيوس حيتفل  مبهرجان عيد  الربيع  الصيين  )غاال( لعام  2023

والذي    ، الصيني  الشيوعي   للحزب  
رشح  فيه  الرئيس  يش جني  بنغ العضاء  
واالسرتاتيجيات   الربامج   الحزب  
املوضوعة  والتي  يجب  تنفيذها  يف  

الفرتة  املقبلة. 
فقد  عملنا  قبل  مكافحة  كورونا  
وتم    ، العامل  عىل   االنفتاح   عىل  
التعاون   اطار   يف   الكثري   انجاز  

الدويل   والباب  االن  ايضاً  مفتوح   
للتعاون  مع  الجميع   ملا  يحقق  

املصالح  املشرتكة . 
وإستمراراً لهذه   السياسة  

ارتريا   الدولتان   تعمل  
انجاز   عىل   والصني   

الربامج   من   الكثري  
واالعامل  يف  مختلف  

مجاالت   االقتصاد  
التحتية   والبنية  

لصحة  ا و
لتعليم   ا و

هو   كام    ، والثقافة  
الحال  مع  العديد  

من  الدول  

االفريقية.
العام   هذا   ان  هو    

والسالم  الوعي   رمز     ، االرنب  عام  
والصداقة ،  وكل  عام  وانتم  بخري .

 بدأ  الحفل  بعرض  صور  متحركة    
سيشوان   مقاطعة   احتفال   تعكس  

بعيد  الربيع ، 
لطالب   استعراضية   رقصة   تاله     
كنفشيوس  عىل  انغام  اغنية  لقومية 

الكوناما .
شيق   راقص   استعراض   تالها    
قدمته  فرقة مرياث  التابعة  ملفوضية  

الثقافة  والرياضة .
  وقدم   الدكتور/  سون يانغ  
الطبي   الفريق   من  

فقرة   الصيني 

استعراضية 
ش    ا سكو ال با

  ، املوسيقى  انغام   عىل 
الصينية    باللغة   اغنية   اعقبتها  
معهد  طالب   من   لطالبتني  
كنفشيوس ، نالت  اعجاب  الحضور .

ثم كان دور  مجموعة  من  طالب  
للتايجي  استعراض   قدمت   املعهد 
دوت   رائعاً   اداء   وكان    ، والكنفو 

مبوجبه  القاعة  بالتصفيق . 
لرقصة   مرياث   فرقة  اعقبتها     
لقومية التقرينيا ،  تلته  فقرة  غنائية  
راقصة  لثنايئ من  السفارة  الصينية  ،  

واغنية  مشرتكة  بني  الثنايئ  الصيني 
وطالب  املعهد  باللغة  الصينية . 

جاءت  مشاركة  الفريق    ثم  
لطبي   ا

الصيني  باغنية  
سيكون   غداً     “

افضل “
  وجاءت  
طالبات  

كنفشيوس  
قصة   بر
مية   لقو
التبت  مقاطعة  
بالذكر   يجدر     ،
تخللته  الحفل   ان  
اسئلة   عن   فقرات   
املناسبة     اهمية   حول  
اختتم   ثم     . وتاريخها  
الحفل  بتوزيع  جوائز  عىل  طالبات  
املعهد  الاليئ  شاركت  يف  منافسات  
حيث    ، الصيني  الثقايف   التجسري  
قدم  الجوائز  الشهادات  عىل   عىل 
الطالبات  هنا  هييل  وسيفورا وارسيام  
من   كل   سليامن   وصابرين   وردي  
مدير   ظقي     /زمنفس   الربوفسور  
والقائم   والبحوث     العايل   التعليم  

/ السيد  الصينية   السفارة   باعامل  
داي  دمياو ،  واختتم  الحفل  برقصة  
الصينية  بالسنة  ابتهاجاً   جامعية  
والتقاط   الربيع    وعيد   الجديدة  

الصور  التذكارية  .

عيد الربيع  يف  سطور 

عيد  أو  الصينية  السنة  رأس 
باسم  أيضاً  وتعرف  الربيع  
أهم  هو  الجديدة  القمرية  السنة 
االحتفاالت الصينية. إذ  يحتفل  به  
 . عام  الف  اربعة  منذ   الصينيون 
يبدأ االحتفال مع بداية أول شهر 
وينتهي  الصينية،  السنة  يف  قمري 
ذلك  من  عرش  الخامس  اليوم  يف 
الشهر. يسمى أول يوم باسم »عيد 
الفانوس    أما ليلة العيد فتعرف 
باسم »تشويش« )بالصينية  يحتفل 
العيد يف العديد من املناطق حول 
الجاليات  تتواجد  حيث  العامل 
موعدها  ويختلف  الصينية. 
إىل  سنة  من 
لكنه  أخرى، 
بني  دامئاً  يقع 
يناير   أواخر 
؛  فرباير  ومنتصف 
  2023 السنة  فهذه 
الصيني    للتقويم  وفقاً 
هو عام األرنب صاحب 
يف  الرابع  الرتتيب 
لتوخي  ويرمز  السنوات، 
الحذر، ويتم ربطه عادة بحظوظ 
مواليد هذا العام، ألحداث تجلب 

لهم السعادة والنجاح املهني.
 إذ يتم تسمية كل عام عىل اسم 
من  واحد من 12 حيوان مختلف 
األبراج الصينية، وهي الفأر، الثور، 
والنمر، واألرنب، والتنني، واألفعى، 
والقرد،  والخروف،  والحصان، 
والخنزير.  والكلب،  والديك، 
الصينية  األعوام  تسمية  وترجع 
األبراج  أن  إىل  حيوانات،  بأسامء 
متثل  برجاً  إىل 12  تنقسم  الصينية 
 12 من  دورة  وتشكل  حيواناً،   12
عاماً. وتحتفي أيضاً بهذه املناسبة 
واندونيسيا  سنغافورة  من  كّل 
وماليزيا وتايلند وكمبوديا والفلبني 
تنترش  التي  املجتمعات  وكذلك 
فيها الجالية الصينية يف كافة بقاع 

العامل .
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فرع الصحة باالقليم االوسط يعقد اجتامعه التقييمي السنوي لعام 2022

مت إجراء تدريب لـ 48 من ممثلي صحة املعلمني لتعزيز محلتهم 
للطالب لبناء جمتمع خاٍل من التبغ واحلد من آثار التبغ مبكرا

 محلة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم الذي جرى يف شهر نوفمرب لعام 2022 كانت ناجحة بنسبة 98 %

لفرع  السنوي  التقييمي  االجتامع  بدأ 

الصحة باالقليم االوسط بوقفة صمت حدادا 

عىل ارواح الشهداء، ومن ثم القى مسؤول 

الدكتور/  االوسط  باالقليم  الصحة  فرع 

حملة  موضحا”بأن  كلمته  هييل  مولوقيتا 

التطعيم ضد رسطان عنق الرحم الذي جرى 

ناجحة  كانت   2022 لعام  نوفمرب  شهر  يف 

إجراء  تم  ذلك،  غضون  يف   .98٪ بنسبة 

وفرع  السياحة  إدارة  مع  ثالثية  اجتامعات 

القانون والنظام لحظر التبغ لجميع مقدمي 

الصادر  لإلعالن  وفقا  الخدماتية  املؤسسات 

رقم 143/2004 . وشكر الحضور واملشاركني 

عىل  السنوي  التقييمي  االجتامع  هذا  يف 

بناءة  مقرتحات  وإعطائهم  االستامع  حسن 

للميض قدما يف عملهم املهني.

صحة  وحدة  مسؤولة  قدمت  بعدها 

سلمون  دهب  املمرضة/  واملجتمع  االرسة 

برنامج  يتزايد   “ قائلة  القتها  التي  ، كلمتها 

الوالدة  قبل  ما  رعاية  يف  الخصوبة  صحة 

ومع ازديادها منذ العام املايض، ومع مرور 

املؤسسات  يف  الوالدة  نسب  بدأت  الوقت 

الصحية يف ازدياد مضطرد. ويف العام املايض 

الحمل   اثناء  لالمهات  وفيات  اي  تحدث  مل 

يف املرافق الصحية باإلقليم االوسط.

وذكرت  بربنامج التطعيم قائلة” أجريت 

بشكل عام  يف الفرتة من 21-25/11/2022 

مكافحة  حملة 

عنق  رسطان 

تطعيم  الرحم 

 98٪ من  أكرث 

يف  اإلناث  من 

العمرية  الفئة 

 9-14 مابني 

بالتعاون  ذلك  تم  وقد  الحملة،  سنة خالل 

مع وزارة التعليم واإلدارات.

و  فيام يتعلق بصحة االطفال واملراهقني 

قالت”كان برنامج صحة األطفال واملراهقني 

يف عام 2022 جيدا. وكذلك برنامج التغذية 

مراحلها  كافة  يف  املدرسية  الصحة  وبرنامج 

كانت جيدة.

الطبية  الخدمات  القى مسؤول  ثم  ومن 

السيد/  االوسط  باالقليم  الصحة  فرع 

مصحوبا  مسهبا  تقريرا  قيشو،  يوهنس 

بالبيانات واالحصائيات الهم وابرز االنشطة 

للخدمات الطبية لعام 2022.

مكافحة  مسؤول  وكيل  القى  بعدها 

يف  الصحة  لفرع  معدية  الغري  االمراض 

بيني،  الكسندر  الشاب/  االوسط  االقليم 

تقييم  تم  بأنه  موضحا”  مسهبا  تقريرا 

من  الوقاية  عىل  القامئة  الرئيسية  األنشطة 

األمراض الغري معدية والسيطرة عليها. 

 2022 عام  يف  تم  “بأنه  بذلك  مضيفا 

بالقرى  الصحة  ممثيل  من   111 تدريب 

إدارات  مع  بالتعاون  الوقاية  مجال  يف 

املديريات للوقاية من األمراض ومكافحتها. 

ونتيجة لذلك أجرى ممثلو الصحة يف القرى 

املدربون حملة تغيري ثقايف إيجايب ألكرث من 

الرتكيز  مع  مجتمعاتهم  يف  شخص   12,600

والكحول  للتبغ  الصحية  العواقب  عىل 

وقلة  الالئق(  )غري  املعبأ  الغذايئ  والنظام 

النشاط البدين. باإلضافة إىل ذلك، تم إجراء 

املعلمني  صحة  ممثيل  من   48 لـ  تدريب 

لتعزيز حملتهم للطالب لبناء مجتمع خاٍل 

من التبغ والحد من آثار التبغ مبكرا.

واوضح سيادته “ يجب الوقاية والسيطرة 

والسكري  الدم  ضغط  ارتفاع  امراض  عىل 

الحالة  تحديد  جانب  إىل  ومكافحتهام، 

الصحية لكل فرد من أفراد األرسة الواحدة، 

والفحوصات  الصحية  املرافق  كفاءة  فإن 

انخفاض  يف  كبري  بشكل  تساهم  الطبية 

نسبته  بلغ  الذي  الدم  بضغط  املصابني 

مرض  انخفاض  متابعة  وكذلك   ،18% اىل 

السكري والذي بلغ نسبته اىل ٪43.  وناشد 

هذه  من  االستفادة  السكان  عىل  مختتام، 

يف  الصحية  حالتهم  من  والتحقق  الفرص 

املرافق الصحية.

ويف العام املقبل سوف يتم تعزيز حملة 

مكافحة األمراض والوقاية منها يف املجتمع 

بالتعاون مع اإلدارة والوزارات والجمعيات 

إجراء  سيتم  ذلك،  إىل  باإلضافة  الوطنية. 

قدرة  لتعزيز  الصحيني  للمهنيني  تدريب 

تم  انه  املعروف  ومن  الصحية.  املؤسسات 

باإلقليم  العامة  األماكن  يف  التدخني  حظر 

األقاليم  ونناشد   2022 عام  يف  األوسط 

األخرى عىل أن تحذو حذوها.

فرع  البيئة  صحة  مسؤول  القى  بعدها 

ابراهام  السيد/  االوسط  باالقليم  الصحة 

بالي، تقريرا مسهبا عن انشطة صحة البيئة 

مصحوبا  االوسط  باالقليم  الصحة  لفرع 

بالبيانات واالحصائيات.

مكافحة  وحدة  مسؤولة  القت  ثم  ومن 

االوسط  باالقليم  الصحة  فرع  السل  مرض 

تقريرا  قربيوهنس  ناظنت  املمرضة/ 

والبيانات  باالحصائيات  مصحوبا  مسهبا 

بحلول  السل  وباء  إلنهاء  جار  قائلة”العمل 

سجيل  تحقيق  يف  نجحنا  ولقد   .2035 عام 

يف الفرتة من عام 2020-2015.  ولقد وصلنا 

إىل نسبة ٪100 من تغطية منظمة الصحة 

العاملية بحلول عام 2025. 

وحدة  مسؤول  وكيل  القى  ذلك  بعد 

الصحة  فرع  املالريا  مرض  عىل  السيطرة 

منقستأب،  آدام  الشاب/  االوسط  باالقليم 

مرض  انتشار  معدل  ارتفع  قائال”أنه  كلمته 

بنسبة   2021 عام  من  اإليجايب  املالريا 

٪0.05  إىل عام 2022 بنسبة ٪0.16 بسبب 

تنقل السكان من واىل االقاليم. ومن ناحية 

أخرى، عند النظر إىل املديريات من أصل 7 

إىل  بالفعل  مديريات   5 وصلت  مديريات، 

مستوى الصفر من انتقال مرض املالريا ألكرث 

من ثالث سنوات. 

الصفر  مستوى  بلغت  التي  واملديريات 

مديرية  وهم:  املالريا  مرض  انتقال  من 

الشامل الرشقي والجنوب الرشقي والجنوب 

رسجقا  ومديرية  اسمرا،  ملدينة  الغريب 

حاكم االقليم االوسط
 السيد/ فسهايي هيلي

مسؤولة وحدة صحة االسرة 
واجملتمع املمرضة/ دهب سلمون

جانب من احلضور يف التقييم السنوي لفرع الصحة باالقليم االوسط لعام 2022

وكيل مسؤول مكافحة االمراض الغري معدية 
لفرع الصحة يف االقليم االوسط الشاب/الكسندربيين

وزيرة الصحة
 أمينة نورحسني

مسؤول فرع الصحة باالقليم 
االوسط الدكتور/ مولوقيتا هيلي

مسؤولة وحدة مكافحة مرض 
السل فرع الصحة باالقليم االوسط 
املمرضة/ناظنت قربيوهنس

ظلت الحكومة االرترية منذ فجر االستقالل تضع مهمة بسط الخدمات االجتامعية يف مختلف ارجاء الوطن يف مقدمة سلم اولوياتها. 
خاصة تلك املناطق والقرى النائية والبعيدة، من اجل تحقيق العدالة االجتامعية. وكان لهذا الجهد نتاجه الفاعل، حيث انترشت املؤسسات 
الخدمية يف شتى بقاع الوطن يف قراه ومدنه. وتم تدشني املزيد من املؤسسات الخدمية من مدارس ومستشفيات وطرق واتصاالت. مامنح 
الجميع فرصة املشاركة واالستفادة بإعتباره جزء اصيل من اللحمة الوطنية، ورشيك اسايس يف الحقوق والواجبات. وهذا ميثل أساس التوجه 
الوطني الناجح لبناء وطن مزدهر مّيكن كل مواطنيه املشاركة يف إعامره ويتقاسموا خرياته بشكل متساوي. ومع تغري الوضع يف مرحلة مابعد 
االستقالل كان من الطبيعي ان نشهد مشاركة الجميع يف االستفادة من خدمات التعليم والصحة يف كل البلدات واملدن والقرى. يف هذا 
السياق ميكننا ان نتحدث عن اهم وابرز االنشطة التي قامت بها وزارة الصحة خاصة فرع الصحة باالقليم االوسط خالل سنوات االستقالل 
خالل عام 2022، ومدى التغري االيجايب نتيجة تلك الخدمات. ومن خالل اجتامع التقييمي الذي  عقد يف قاعة فندق امباسويرا يف العارش 
والحادي عرش من يناير الجاري، وحرض االجتامع التقييمي كال من وزيرة الصحة السيدة/ أمينة نورحسني، وحاكم االقليم االوسط السيد/

فسهايي هييل، ومسؤول التعليم باإلقليم االوسط السيد/ بالي هبتي قابر، وكذلك مدراء مديريات األقليم االوسط الـ16، وممثيل كل من 
منظمة الصحة العاملية )WHO(، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة  )UNFPA( يف ارتريا، وكافة مسؤويل اقسام فرع الصحة باالقليم وكذلك 
كل من مدراء مستشفيات حزحز وعداقا حموس واملراكز الصحية املتواجدة يف مديريات قودايف ورسجقا وبريخ الذين قدموا تقريرا مسهبا 

كال حسب تخصصه مصحوبا باالحصائيات والبيانات، نتمى لكم قراءة ممتعة.

تقرير/عادل صاحل ادريس
تصوير/ روبيل مرسع

كفاءة املرافق الصحية يف الفحوصات الطبية تساهم بشكل كبري يف اخنفاض املصابني بضغط 
الدم الذي بلغ نسبته اىل %18، وكذلك متابعة اخنفاض مرض السكري والذي بلغ نسبته اىل 43%

مل  التي  املديريات  وتلك  بريخ.   ومديرية 

مديرية  كاآليت:  وهي  الصفر  مرحلة  تبلغ 

ولكنها  نفحي  قاال  الغريب ومديرية  الشامل 

عىل  الناموسيات  توزيع  وتم  التنفيذ.  قيد 

النساء الحوامل وبلغ عدده 3759 نامويسة 

اي بنسبه 100٪. 

مريضا   14621/14180 اختبار  وتم 

املؤسسة  قبل  من  املالريا  مبرض  واملصابني 

باملالريا،  مصاب   466 بينهم  من  الصحية 

ولكن تم العثور عىل 24 مصابا بهذا املرض 

 2021 بعام  )مقارنة   ، االوسط  االقليم  يف 

االقليم،  خارج  الحاالت  عدد  تضاعف   ،

بسبب تنقل السكان من االقليم االوسط اىل 

املناطق التي توجد بها امراض املالريا التي 

تم ذكره يف تقريرنا(.

منظمة  تقرير  بحسب  سيادته  واوضح 

الصحة املتواجدة يف القرى بأنه تم تشخيص 

وتم  وبلغ عددهم 1207  بالحمى  املصابني 

فحصهم ملرض املالريا حيث وجد 27 شخصا 

وقد  صحيح.   بشكل  عالجهم  وتم  مصاباً 

السكان  من  ترحيب  الوحدة  هذه  وجدت 

وحمى  الضنك  حمى  عىل  السيطرة  يف 

الشيكونوفيا.

وحدة  مسؤويل  من  كل  القى  وبعدها 

مكافحة مرض نقص املناعة املكتسبة وااليدز 

واالقسام االخرى وكذلك مدراء مستشفيات 

وقودايف  حموس  وعداقا  حزحز  من  كل 

يف  املتواجدة  الصحية  املراكز  ومسؤويل 

تقريرا  وظعدا-كريستيان  بريخ  مديريات 

حول  مسهبا 

االنشطة  اهم 

البارزة  الصحية 

قاموا  التي  

عام  خالل  بها 

مصحوبا   2022

باالحصائيات والبيانات. 

ويف ختام االجتامع التقييمي القى حاكم 

االقليم االوسط السيد/ فسهاي هييل قائال” 

اإلنسان  احتياجات  أحد  هي  الصحة  أن 

وزارة  وإن  واملاء،  الغذاء  من  األساسية 

وزارة  أعضاء  وجميع  عام  بشكل  الصحة 

الصحة بشكل خاص تستحق الثناء لتفانيهم 

يف تحقيق هذا الربنامج الوطني العظيم.

أمينة  السيدة/  الصحة  وزيرة  وأشادت 

باألنشطة  الختامية  كلمتها  يف  نورحسني 

التي نفذت يف االقليم االوسط العام املايض، 

وحثت عىل تكرارها هذا العام.



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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مع إنطالق نسخة جديدة من طواف “تروبيكال أميسا بونغو”

يف بطولة ارتريا الخرتاق الضاحية املقامة بضواحي مندفرا

بسبب  متتاليني  عامني  دام  غياب  بعد 
الغابون  طواف  يعود  كوفيد19-...  جائحة 
أميسا  )تروبيكال  الهوائية  للدراجات  الدويل 
هذا  نسخة  يف  مجدداً  الدوران  إىل   ، بونغو( 
العام 2023م ، بإقامة املنافسات يف الفرتة )23 

ولغاية 29 يناير الجاري(.
النسخة الـ )16( للطواف الذي يعترب واحداً 
التي تقام بالقارة السمراء  من أبرز الطوافات 
ستقام   ،  )2.1( تصنيف  بدرجة  وتحظى   ،
مجرياتها عىل سبعة مراحل ، وستمتد ملسافة 

)933.7 كيلومرت(.
للدراجات  الوطني  منتخبنا  يكون  وسوف 
الذي  القاري  الحدث  هذا  يف  طرفاً  الهوائية 

يستقطب عدد من الفرق العاملية.
وبغرض املشاركة الطيبة يف هذه النسخة ، 
بدأ منتخبنا الوطني يف إستعدادته مبكراً بقيادة 
وبضمه   ، سلمون  سامسوم   / الفني  املدير 
تشكيلة مؤلفة من ستة دراجني يتقدمهم بطل 
الطريق  سباق  يف  الهوائية  للدراجات  افريقيا 
مريون  املخرضم  بجوار  ملؤبرهان  هينوك 
وافريم  مياين  وداويت  هبتوم  ومكئيل  تشمي 
الناشئني  فئة  يف  افريقيا  وبطل  قربهيويت 

أخليلو أرفايني.
وترية  من  كثف  الذي  الوطني  منتخبنا 
تحضرياته من خالل معسكر داخيل بالعاصمة 
عينه   ، الجاري  يناير  من  الـ)2(  يف  بدأ  اسمرا 

عىل الخروج بنتيجة إيجابية من نسخة 2023م 
، ولرضب عدة عصافري دفعة واحدة أولها كرس 
ظلت  التي  لعاملية  األوروبية  الفرق  شوكة 
تستأثر عىل االلقاب والتتويجات يف البطولة ، 
وثانياً بهدف تأكيد تفوقه يف الساحة االفريقية 
العامني  واكبت  إجباري  توقف  فرتة  بعد 
املاضيني بسبب جائحة كورونا ، وأخرها ضامن 
القارة  يف  الفرق  ترتيب  هرم  عىل  إستمراريته 
لالتحاد  السنوي  التصنيف  خالل  من  السمراء 

الدويل للدراجات الهوائية.
االرايض  يف  االرترية  التتويجات  رشيط 
الغابونية الذي كان قد قصه فتى دباروا دانئيل 
تخيل هيامنوت يف عام 2011 بتتويجه بلقب 
افريقيا  قارة  فيها  أهدى   ، الرابعة  املرحلة 

 ، االستحقاق  القاريني يف  للدراجني  تتويج  أول 
تواصل عقب ذلك يف أكرث من مناسبة.

الدراج  بتتويج  البطولة  سجالت  وتزخر 
االرتري ناتنئايل برهاين بلقب الطواف يف العام 
2014م ، ليكتب تاريخاً جديداً ويكون كذلك 

أول دراج أفريقي ينال لقب الطواف.
ويف نسخة عام 2020م ، شهد الطواف كتابة 
أوىل حروف التألق وبداية سطور التحول نحو 
العاملية للدراج االرتري بنيام قرماي الذي قدم 
الدراج  بقهره  مايكون  بإفضل  إعتامده  أوراق 
سباقات  يف  جريبل  أندرييه  الشهري  االملاين 
القميص  ليفلت   ، النهايئ  القصوى  الرسعة 
البطولة يف أخر األمتار وبفارق  األصفر ولقب 
ثانية واحدة من أمام الدراج االرتري ناتنائيل 

تسفاظني.
هذا  نسخة  يف 
سيحاول  العام 
املنتخب  أعضاء 
عىل  السري  الوطني 
اإلنتصارات  خطى 
عدد  أكرب  وتحقيق 
اإلنجازات  من 
توليفة  خالل  من 
متوازنة  متجانسة 
الشباب  عنارص  بني 

ووجوه الخربة.
األرقام  وبلغة 
واإلحصائيات ، يعترب 
الوطني  منتخبنا 
املنتخبات  أكرث  ثاين 

نجاحاً يف تاريخ طواف الغابون الدويل يف خالل 
ستة عرش نسخة سابقة ، حيث توج يف مناسبة 
واحدة باللقب ، وحاز عىل وصافة الرتتيب يف 
ثالث مناسبات ، بينام يتقدم الالئحة منتخب 
وخمس  ألقاب  عرشة  لديه  الذي  فرنسا 

وصافات وثالث مرات توج باملركز الثالث.
مشاركة  الحالية  النسخة  تشهد  وسوف 
خمسة عرش ، خمسة منها من الفرق املحرتفة 
عاملياً ، والـ)10( هي منتخبات قارية ، فباالضافة 
اىل منتخبنا الوطني ، ستكون منتخبات الجزائر 

 ، الغابون   ، الكامريون   ، بوركينافاسو   ، بنني   ،
ساحل العاج ، موريشوس ، رواندا ، واملغرب يف 

خط االنطالقة للطواف .
 ، )فرنسا(  إنرجي  توتال  فرق  تشارك  فيام 
بينجول )بلجيكا( ، بورجوس )إسبانيا( ، بيكوز 
)تركيا( ، إي إف إديكوشني نيبو )امريكا( أيضاً 

بالطواف.
هذا وسرتتفع املشاركة االرترية يف الطواف 
السابق  البطل  ، بعد إدراج  إىل سبعة دراجني 
بالطواف  املشاركة  الالئحة  يف  برهاين  ناتنائيل 

رفقة فريقه االحرتايف الجديد )بيكوز( الرتيك.

السنوية  الطبعة  حفلت 

الخرتاق  ارتريا  لبطولة 

جرت  التي  الضاحية 

 14( املايض  السبت  يوم 

حري  عدي  مبنطقة  يناير( 

باالقليم  مندفرا  بضواحي 

عالية  بدرجات   ، الجنويب 

والتنافس  االثارة  من 

والعداءات  العدائني  بني 

الحتالل املراكز االمامية.

التي  الوطنية  البطولة 

اللعاب  العام  االتحاد  دأب 

القوى إىل تنظيمها سنوياً مع بداية كل عام ، 

أوجه  السنة توسع يف  شهدت يف نسخة هذه 

املنافسة ، مبشاركة فرق االقاليم ووزارة الدفاع 

االرترية.

 18 ملادون  بإستحقاق  املسجلة  النتائج  يف 

ألت   ، كلم(   5( إمتد ملسافة  الذي  إناث  عاما 

االقليم  ماريا عيل من  العداءة  لصالح  الريادة 

األوسط ، متفوقة عىل أريام حديش من االقليم 

مكنن  وفريهيويت  الرتتيب  يف  الثانية  الجنويب 

يف  الثالث  املركز  صاحبة  الجنويب  االقليم  من 

الرتتيب.

املركز الرابع:- فرتونا مأكيل جنويب

املركز الخامس:- ميكال قربمكائيل االوسط

املركز السادس:- سامراويت ولدأب االقليم 

االوسط.

 ، للذكور  عاما   18 ملادون  إستحقاق  يف 

تخيل  حيلوم  الجنويب  االقليم  عداء  خطف 

مكائيل صدارة الرتتيب واملركز األول ، بتقدمه 

)دندن(  الدفاع   وزارة  منتخب  ثنايئ  عىل 

الثاين  الرتتيب  صاحب  ساليس  هييل  محرتأب 

وإيفني موسيي صاحب املركز الثالث.

املركز الرابع:- داويت كفلوم )االوسط(

املركز الخامس:- مليون أبرهام )االوسط(

قرقيش  تخيل  ساميون  السادس:-  املركز 

)االوسط(

سهيل  روزا  بقوة  القادمة  العداءة  وتألقت 

ملادون  سباق  يف  االوسط  االقليم  منتخب  من 

بفوزها  كيلومرت(   6( ملسافة  املمتد  عاما   20

يف  لزميلتها  الثاين  املركز  تاركة   ، االول  باملركز 

املركز  الحائزة عىل  املنتخب سسانيت حيألب 

العداءة  لصالح  الثالث  املركز  أل  فيام   ، الثاين 

سنيت مأكيل من فريق )دندن(.

ياببي  أستري  الرابع:-  املركز 

)االقليم االوسط(

تسفو  فرويني  الخامس:-  املركز 

)جنويب(

مرهاويت  السادس:-  املركز 

ولداي )جنويب(

ويف سباق ملادون 20 عاما ذكور 

، عادت  )8 كلم(  املمتد ملسافة 

إفريم  للعداء  الريادة 

منتخب  من  تخيل 

الجنويب  االقليم 

زميله  مخلفاً   ،

فلمون  املنتخب  يف 

الثاين  باملركز  داويت 

قربمسقل  وفقادو   ،

منتخب  من  كذلك 

الجنويب  االقليم 

باملركز الثالث.

الرابع:-  املركز 

نجايس    برهاين 

)االوسط(

مكئيل  الخامس:-  املرز 

سيوم )جنويب(

تيدروس  ماجور  السادس:-  املركز 

)جنويب(.

للسيدات  النخبة  سباق  يف  التنافس  واشتد 

بتواجد   ، كيلومرتات(   10( ملسافة  دار  الذي 

 ، السباق  هذا  يف  االرتريات  العداءات  خرية 

واملتألقة  االوملبية  العداءة  دخول  وخصوصاً 

املنافسة  إىل  االوروبية  املضامري  مؤخراً  بشدة 

يف أخر اللحظات.

دانئيل  راهيل  املتألقة  العداءة  تخالف  ومل 

 ، التوقعات  االوسط  االقليم  منتخب  من 

وفازت باملركز األول ، متبوعة 

االوملبية  بالعداءة 

منتخب  عضوة 

دوليش  )دندن( 

باملركز  تسفو 

فيام   ، الثاين 

املركز  أل 

لث  لثا ا

ملصلحة 

ة  ء ا لعد ا

ظنت  نا

نئيل  ما أ

منتخب 

)دندن(.

الرابع:-  املركز 

ساليس  هبتي  رقبي 

)جنويب(

املركز الخامس:- زبيب ولدمكائيل 

)االوسط(

املركز السادس:- نظها نجويس )دندن(.

النخبة  سباق  يف  الحال  يختلف  مل  كذلك 

خالل  من  إضايف  بزخم  حظي  الذي  للرجال 

يف  االوملبيني  العدائني  من  عدد  مشاركة 

االستحقاق الذي إمتد ملسافة )10 كلم(.

عداء  نصيب  من  كان  السباق  لقب  لكن 

عىل  الحائز  شوماي  مقوص  الجنويب  االقليم 

اقليم  منتخب  عداء  األول عىل حساب  املركز 

و  الثاين  املركز  صاحب  سامئيل  هبتوم  عنسبا 

العداء أبرار عثامن من منتخب االقليم االوسط 

الذي حل باملركز الثالث.

املركز الرابع:- مرهاوي كستي )قاش بركة(

املركز الخامس:- أبرهام هبتي )جنويب( 

املركز السادس:- عوت هبتي )جنويب(

هذا ويف سباق التتابع املختلط لكال الجنسني 

واملمتد ملسافة )8 كيلومرتات( ، حقق منتخب 

منتخب  أمام   ، االول  املركز  االوسط  االقليم 

الثاين  املركز  صاحب  )دندن(  الدفاع  وزارة 

واالقليم الجنويب صاحب املركز الثالث.

عىل ضوء هذه النتائج ، حاز منتخب االقليم 

االوسط عىل اللقب االجاميل يف فئة السيدات 

عىل  الجنويب  االقليم  منتخب  تبوء  بينام   ،

الصدارة يف فئة الرجال.

والفائزات  الفائزون  تسلم   ، الختام  يف 

والفرق املنتوجة امليداليات امللونة والهدايا من 

مختلف املسؤولني.

منتخبنا الوطين يتسلح باخلربة والشباب للعودة جمددًا إىل مضمار الغابون

العداءة راهيل دانئيل تستكمل ألقها حمليًا ...وجنم 
االقليم اجلنوبي مقوص شوماي يبسط سيطرته



اإعداد
فاطمة حمد

Sabur Printing Services

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 8 الثالثاء  17 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )80( 	

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

استأصال خنجرا من ظهره الزمه ربع قرن
متكن جراحون تونسيون من استئصال 

خنجر من ظهر كهل جزائري الزمه نحو 

ما  وفق  ذلك،  يدرك  أن  دون  عاما   25

نقلت تقارير إعالمية تونسية.

كان  الذي  الخنجر  الجراحون  وانتزع 

يف  سنتمرتات   5 يتجاوز  بعمق  مغروسا 

ظهر املصاب طارق فليليسة الذي ينحدر 

بوالية  وملان  عني  يف  برباس  قرية  من 

سطيف وسط الجزائر.

وقال  -يف مقطع فيديو نرشته وسائل 

إعالم جزائرية- إنه طعن عام 1997 خالل 

مبدينة  آخرين  أشخاص  مع  مناوشات 

لكن  للمستشفى،  إثرها  لينقل  سطيف، 

األطباء أسعفوه دون االنتباه إىل الخنجر.

لسنوات  ظل  أنه  فليليسة  وأضاف 

بسبب  املهدئة  واألدوية  الحقن  يتعاطى 

املربحة  اآلالم 

يشعر  كان  التي 

تعيقه  وكانت  بها 

إىل  العمل،  عن 

املتاعب  جانب 

أن  دون  النفسية، 

سببها  أن  يدرك 

خنجر مغروس بني 

ضلوعه.

نهاية  ويف 

اكتشف  املطاف، 

إثر  قليلة  أشهر  قبل  الخنجر  فليليسة 

خضوعه لصور باألشعة، غري أن األطباء يف 

الجزائر  العاصمة  ويف  مستشفى سطيف 

بسبب  العملية  إجراء  عن  تحفظوا 

العمود  قرب  الخنجر  ولوجود  خطورتها 

الفقري.

السلطات  إىل  بنداء  فليليسة  وتوجه 

املحلية يف سطيف عرب الفيديو ملساعدته 

العملية  إلجراء  الخارج  إىل  التوجه  يف 

طاقم  عىل  اختياره  استقر  ثم  الجراحية، 

طبي تونيس حيث متت العملية بنجاح

 إنتقم من فندق بسيارته الرياضية

تسبب شخص بفوىض كبرية يف فندق 

اقتحم  بعدما  الصينية،  مبدينة شنغهاي 

بسيارته الرياضية البهو الفاخر.

نرشته  الذي  الفيديو  يف  وظهرت 

عن  نقال  إكسربيس”  “إنديان  صحيفة 

سائقها  يقودها  سيارة  إن”،  إن  “يس 

يقع  ما  كل  محطام  عنيفة،  بطريقة 

أمامه من أبواب وزينة ومقاعد.

مجموعة  تندفع  السائق،  ولوقف 

من  أنهم  لو  كام  يبدون  الرجال  من 

األمن املرشف عىل الفندق نحو املركبة، 

محاولني إيقافها، ولكن دون جدوى.

الفندق  تدمري  السائق  ويواصل 

يف  كثرية  بأشياء  واالرتطام  بسيارته، 

طريقه، وذلك قبل أن يتجه نحو املخرج.

وأشارت تقارير صحفية إىل أن سبب 

قيام السائق مبثل هذا الفعل ناجم عن 

خالف  بعد  الفندق،  إدارة  من  غضبه 

أثناء  كمبيوتره  فقدانه  حول  معها 

إقامته.

اعتقلت  التقارير أن الرشطة  وذكرت 

السائق واسمه تشني، علام أنه يبلغ من 

العمر 28 عاما، ومل يتسبب بإصابة أحد.

رضيع يتجول مبسدس حمشو ويسحب الزناد
وثقتها  مرعبة  لحظات 

أحد  يف  مراقبة  كامريا 

إنديانا  بوالية  املباين 

رضيعا  أظهرت  األمريكية، 

الحفاض،  يرتدي  يزال  ال 

مسدسا  يحمل  وهو 

محشوا بالرصاص، ويتجول 

الشقق،  بني  ممر  يف  به 

مختلف  يف  إياه  مصوبا 

وجهه،  ونحو  االتجاهات، 

وسحب الزناد.

 On Patrol: Live موقع  ونرش 

يف  بعدها  لينترش  مرة،  ألول  الفيديو 

االجتامعي،  التواصل  وسائل  مختلف 

وسط دهشة وغضب املستخدمني.

 ويف إحدى املرات صوبه نحو نفسه 

ألن  نجا  لكنه  الزناد،  عىل  وضغط 

الرصاص مل يكن يف موضع اإلطالق.

التي  الواقعة  الجريان  بعض  ورأى 

التقطتها كامريا مراقبة مثبتة يف املبنى، 

عنارصها  وصل  التي  بالرشطة،  فاتصلوا 

كان  التي  الشقة  وفتشوا  املوقع  إىل 

يعيش فيها الطفل مع والده.

ألي  امتالكه  الرضيع  والد  ونفى 

أن  مدعيا  أسلحة، 

كان  الذي  عمه  ابن 

“هو  معه  يقيم 

واحدا”،  ميتلك  من 

وزوجته  أنه  مضيفا 

كان  وأنه  مريضان 

مع  البقاء  يحاول 

لرعايته،  الطفل 

لكن ال بد أن مرضه 

بينام  انتباهه  شتت 

يديه  الطفل  وضع 

عىل السالح.

الطفل  يسألون  الرشطة  رجال  وأخذ 

اللعبة؟”  هذه  وضعت  “أين  الصغري: 

خالل تفتيش الشقة، ليعرثوا يف النهاية 

عىل مسدس “سميث و ويسون” عيار 9 

ملم يف درج مكتب.

يف مثل هذا اليوم
- يف السابع عرش من يناير عام 1773م:- جيمس كوك يعرب الدائرة 

القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعربها.

- يف السابع عرش من يناير عام 1819م:- سيمون بوليفار يعلن عن 

قيام جمهورية كولومبيا.

تعرتف  املتحدة  اململكة  1852م:-  عام  يناير  من  السابع عرش  يف   -

باستقالل مستعمرات البوير يف ترانسفال بجنوب أفريقيا.

- يف السابع عرش من يناير عام 1946م:- انعقاد أول جلسة ملجلس 

األمن الدويل.

- يف السابع عرش من يناير عام 1947م:- انضامم الرصب إىل جمهورية 

يوغوسالفيا.

- يف السابع عرش من يناير عام 1962م:- انعقاد أول مؤمتر قمة عريب 

يف القاهرة.

يف  عضًوا  التشيك  قبول  1966م:-  عام  يناير  من  السابع عرش  يف   -

االتحاد األورويب.

إذا كانت قدمك ترتك أثرًا يف األرض ، 
فلسانك يرتك أثرًا يف القلب فهنيئًا ملن : ال 

يظلم أحدًا وال جيرح أحدًا وال يغتاب أحدًا 

حكمة اليوم

عبارات مجيلة عن األلوان
* األلوان هي القوة الوحيدة التي ميكنها التأثري املبارش عىل الروح وهي 

اللغة التي تنظم أفكارنا و ابداعاتنا يف الحياة.

* األلوان صامتة ال تحيك لكن الناظر فيها اليسكن عقله وال يهدأ قلبه.

* كل شخصية منا تحب اللون الذي ترتاح اليه ذاتها ويحرك فيها عنفوان 

الفكر وجامل املشاعر.

* اللون األحمر يعرب عن الدىفء والعاطفة ويحيك ثورة املشاعر وعنفوان 

القوة واالثارة وهو  بالشمس والنار والغضب، وميثل  املحبة ويرتبط دامئا 

أطول األلوان طيفا.

والحزن  الربود  ميثل  والثقة  واألمان  االستقرار  عن  األزرق  اللون  يعرب   *

أحيانا،لكنه عنوان للرحابة واالتساع والسكينة.

لكنه  والغضب  األحباط  واألبداع وقد ميثل  الفرح  األصفر ميثل  اللون   *

مرسال النور وعنوان البهجة وسفري دوار الشمس.

اإلنتعاش والخرضة والعطاء  التوازن ورمز  اللون األخرض عنوان  * يعترب 

وميثل األطمئنان والطبيعة الخصبة وهو أكرث األلوان اتزانا وبهجة.

* يرمز اللون األسود اىل التعاسة وسوء الحظ أحياناً فهو لون سلبي ويدل 

عىل الفناء، لكنه يف نفس الوقت يدل عىل الهيبة والفخامة ألنه لون امللوك 

والفرسان.

والسالم  الهدوء  عىل  ويدل  والنقاء  النظافة  عىل  يدل  األبيض  اللون   *

ويبعث األمل يف األروح ويزرع فيها الرقة والبساطة.

* أجمل األلوان هو اللون الذهبي فهو ميثل الرثوة والقوة وعنفوان الغنى 

والفخامة وهو رفيق امللوك ومعشوق النساء يف كل زمن.
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