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مجعية الزراعة النقدية تعقد مؤمترها اخلامس

عقدت جمعية الزراعة النقدية مؤمترها 

الخامس يف الرابع عرش من فرباير يف اسمرا.

التقرير  يف  االدارية  الهيئة  واوضحت 

الذي قدمته القيام بربامج لتنمية القدرات 

بتنظيم  املاضيتني  السنتني  يف  البرشية  

والخارج  الداخل  يف  التدريبية  الدورات 

وتربية  القانون  ويف   ، االعامل  لتطوير 

الدجاج والنحل  وتربية الحيوانات وغريها.

رشوط  تحسني  بان  التقرير  وذكر 

يف  ساعد  الشهرية  واملدفوعات  العضوية 

القروض  فرص  ان  كام   ، االعضاء  زيادة 

الوطنية  الكنفدرالية  من  بدعم  املقدمة 

للعامل خلقت دافعا قويا يف العمل.

واشار اىل ان امكانية العضوات ترتكز عىل 

املشاركة يف عروض البازار الشهرية ، ومتُكن 

عىل  والحصول  مبنتجاتهن  التعريف  من 

فرص لسوق جديد ة.

وشكرت الهيئة االدارية للجمعية  وزارة 

للعامل  الوطنية  والكنفدرالية  الزراعة 

يف  الكبري  إلسهامها   الوطنية   واملؤسسات 

التدريب وتحسني الكفاءة.

وهنأ وزير الزراعة السيد/ أرفايني برهي 

الزراعة  جمعية  القاها  التي  الكلمة  يف 

التى  الفاعلة  لالعامل  االرترية  النقدية 

الشابة.  املراة  بتأطري  وقيامها  بها  قامت 

عن  بالبحث  انشطتها  توسيع  اىل  داعيا 

للدفع  الجمعية  وحث  خارجية.  اسواق 

الحلوة  والبطاطس  عامة  الزراعية  بالتنمية 

خاصة ، مؤكدا عىل تعاون وزارة الزراعة مع 

الجمعية.

إهتامم  إىل  املؤمتر  اوىص  الختام   ويف 

الجمعية بتنمية قدرات  عضواتها وانتخب 

هيئة ادارية جديدة من سبعة  عضوة.

إحتاد الشباب :جهود لفتح 
مركز االخرتاع واالبتكار

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  يقوم 
بجهود لفتح مركز االخرتاع واالبتكار لتشجيع 

انشطة الشباب يف االخرتاع واالبتكار .
واوضحت مسؤولة متابعة االقاليم الشابة/ 
االقليمني  يف  منتديات  انعقاد  أميني  هيلني 
الجنويب وعنسبا لتنفيذ هذا الربنامج، مشرية 

مختلف  يف  قدمت  التي  االخرتاعات  ان  اىل 
املناسبات قد وضعت امليزانية لها لتطويرها 

وتسخريها ملصلحة الشعب.
املقدمة  التشجيعية  الجوائز  بان  وذكرت 
الشهادة  امتحانات  يف  املتفوقني  للطالب 
تحقق  االقاليم  يف  املايض  العام  املتوسطة  

ملواصلة  العمل  ويجري  مشجعة،  نتائج 
ارس  ملساعدة  العامل  الشباب  انشطة 
به  يقوم  الذي  التنموي  والنفري  الشهداء 

الشباب.
واشارت اىل تنظيم دورات تدريبية لـ 750 
موضحة   . املهن  مختلف  يف  وشابة  شباب 

املهجر  من  القادمني  الشباب  عدد  ازدياد 
املهنية  واملساهمة  الوطني  الواجب  الداء 

الطوعية. 
وذكرت استمرار مسابقة بويا للمعلومات 
التاريخية  التي بدأت العام املايض لتعريف 

الشباب بتاريخهم .

تقييم التعليم يف أمين حيلي
اوضح مكتب التعليم يف مديرية امني حييل يف 
التقييم نصف السنوي الذي اجراه  يف العارش من 
فرباير ارتفاع املشاركة يف التعليم عامة والطالبات 
خاصة.  وطالب املرشفون الرتبويون يف التقارير 
املدارس  نواقص  سد  برضورة  قدموها  التي 
حسب االولويات من الكتب واالثاثات املدرسية 
والبنى التحتية الرياضية واملياه واالسوار لدورها 

يف إنجاح العملية التعليمية. 
/ االستاذ  املديرية  يف  التعليم  مسؤول  وذكر 
التعليم   النجاح يف  مراحل  مريح كريوس نسب 

الثالثة.
املديرية  يف  الثانوي  التعليم  مسؤول  ودعا 
االمور  اولياء  عقباقربئيل  قربميكائيل  االستاذ/ 

ملتابعة ابنائهم وتشجيعهم.

الصحة باالوسط تنجح يف مكافحة 
مرض نقص املناعة املكتسبة

اعلن مكتب  الصحة يف االقليم االوسط تواصل الجهود لخفض االصابة الجديدة  بفريوس 
نقص املناعة املكتسبة بعرشة يف املئة من عام 2021 وحتى 2026.

يف  التناسلية  واالمراض  املكتسبة  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة   انشطة  منسق  واوضح 
املكتب السيد/ صالح محمد،  ان الربنامج يشتمل عىل خفض وفيات نقص املناعة املكتسبة 
وااليدز بنسبة %15 وايصال دواء مكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبة للمرىض بنسبة اكرث 

من %95 ومنع إنتقال املرض من االم اىل الجنني ملستوى الصفر.
وذكر اكتشاف التحاليل التي اجريت عىل 24438 مواطن، إصابة 98 منهم بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة أي نسبة %0.4 عام 2022 ويعترب ذلك انخفاض كبري عن العام السابق.
باملرض  منهن   12 اصابة  حامل  امراة   13613 عىل  اجريت  التي  الفحوصات  اظهرت  كا 
الستمرار  الجهود  وتستمر  املرض،  عىل  السيطرة  ادوية  تناول  يف  وبدأن   0.09% بنسبة  اي 

الفحوصات للحوامل التي بلغت حاليا %99.7 اىل 100%.
وقال ان تناول ادوية السيطرة عىل املرض يخفض من الوفيات ، وتوجد ادوية تقدم خالل 

72 ساعة للمواطنني املعرضني لالصابة مبرض االيدز ملختلف االسباب.

عصب: منتدى للدفع 
مبشاركة املرأة يف التعليم

نظمت ادارة اقليم جنوب البحر االحمر منتدى يومي الخامس عرش والسادس عرش من 
فرباير يف مدينة عصب بحث مشاركة املرأة يف التعليم. 

واوضح حاكم االقليم السفري /محمد سعيد منتاي يف افتتاح املنتدى ان مشاركة املراة يف 
وايجاد  االسباب  التعرف عىل  ، ويجب  التعليم  الجاري يف  االستثامر  تتامىش مع  التعليم ال 

الحلول لها.
لعقد  الدافع  السبب  ان  ادحنا  / حقوس  السيد  للمنتدى  التحضريية  اللجنة  وقال رئيس 
املنتدى ، االنخفاض املقلق ملشاركة املرأة يف التعليم، والهدف التعرف عىل االسباب الحصول 

عىل االفكار التخاذ الخطوات التطبيقية.
 قدمت يف املنتدى الذي شارك فيه نحو 300 شخص من مدراء الضواحي ولجان القرى 
التاريخية  الخلفية  حول  عمل  اوراق  قدمت   ، واالعيان  املدارس  ومدراء  املجلس  واعضاء 
للتعليم يف االقليم ودور العادات والتقاليد يف مشاركة املراة يف التعليم وتعليم املراة  ضامناً 

لصحة االرسة.
واشارت اوراق العمل اىل ارتفاع رياض االطفال باكرث %400 واملدراس االبتدائية بنسبة اكرث 
من %200 واملرحلة املتوسطة بنسبة %500 واملرحلة الثانوية بنسبة %200 بعد االستقالل .
وافادت بوجود ثالث مدارس داخلية و22 مدرسة شبه داخلية لالعاشة تكلف اكرث من 16 
مليون نقفة سنويا، وقد افتتحت اساسا لتشجيع تعليم املرأة، غري ان مشاركة الطالبات يف 

التعليم يف املدارس الداخلية ال يتجاوز %4.5 و%21 يف املدارس شبه الداخلية.
وقرر املنتدى الجراء دراسة تنجز قبل العام الدرايس القادم عن الفتيات يف عمر التعليم يف 
جميع القرى ، ومتابعة الطالبات الاليت قاطعن الدراسة يف جميع  مراحل التعليم  واعادتهن 

للتعليم ، واقامة لجنة تتابع تنفيذ هذه القرارات.
جهود  لتضافر  داعيا   ، للمشاركني  الجادة  باملشاركة  منتاي  سعيد  محمد  السفري/  واشاد 

الجميع لتنفيذ وتقييم القرارات التي لها دور كبري لحل املصاعب التي تم التعرف عليها.

االرتريون يف فرنسا حيتفلون بعملية فنقل
يف  فرنسا  يف  االرتريون  احتفل 

بالذكرى  فرباير  من  عرش  الحادي 

تحت  فنقل  لعملية  والثالثني  الثالثة 

شعار “فنقل عهد راسخ. “

شارك يف االحتفال املنظم يف مدينة 

باريس  من  قادمون  ارتريون  نانت 

ورين واجي ومارسيليا ونانت ومدن 

اخرى.

السفارة  باعامل  القائم  واوضح 

برخت  السيد/  فرنسا  يف  االرترية 

الجبهة  شباب  وسكرتري  باولوس 

والعدالة  للدميقراطية  الشعبية 

يف  كداين  /برهاين  السيد  فرنسا  يف 

كانت  فتقل  عملية  ان   ، االحتفال 

العسكري  التخطيط  يف  مدهشة 

وبرشت  املساحة،  وسعة  والرسعة 

الرتاب  كافة  وتحرير  االستعامر  باقتالع 

االرتري، وهي عملية مجيدة ومفخرة سيظل 

ذكراها حية عىل مر االجيال.

للحفاظ  مناسبة  الذكرى  ان  واوضحوا 

عىل تاريخنا الناصع وتحقيق رؤانا واهدافنا 

الوطنية وتجديد العهد للتصدي .

تعكس  فنية  برامج  املناسبة  شهدت 

الذكرى.
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إعالنات
اىل املدعو / عثامن محمد عيل الحسن مبا ان زوجتك املدعوة حنان صالح محمد رفعت دعوى ضدك يف محكمة اغردات الرشعية لغيابك 
عنها ملدة 3 سنوات عليه تعلنك املحكمة عربة جريدة ارتريا الحديثة بالحضور يف جلسة املحكمة املقررة يوم 28/ 2/ 2023 م للرد عىل 

الدعوى بنفسك أو من ينوب عنك ويف حال عدم حضورك يف الجلسة بنفسك أو من ينوب عنك سوف تنظر املحكمة يف الدعوى غيابياً
محكمة اغردات الرشعية

*******************************
تعلن املدعية حليمة صالح عيل أمام املحكمة الرشعية بتسني بأنها طلبت من املحكمة الرشعية بتسني التطليق من زوجها الغائب منذ 
أربعة سنة وإسمه محمد طه عبدالله وذلك بسبب الرضر الذي لحق بها من حيث العرشة الزوجية والكسوة والنفقة لها وتعلنه بأن يحرض 

امام املحكمة املختصة أعاله او وكياًل عنه يف موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور اإلعالن .
محكمة تسني الرشعية

*******************************
حرضت لدى املحكمة السيدة / فاطمة حمد داود وقدمت عرضاً قالت فيه تويف زوجى املرحوم / داود عمر داود بتاريخ 20/ 01/ 2023م 

وترك من الورثة نحن املذكورين أسامءنا ادناه :- 
2/ جمعة داود عمر        إبنته  1/ فاطمة حمد داود    زوجته   

وليس له وارث غرينا وعىل من يعرتض او يدعى باالرث ان يتقدم اىل محكمة قندع الرشعية بتاريخ 23/ 3/ 2023م .
محكمة قندع الرشعية

حتى ال يتكرر عدم املساءلة من اجلرائم ..!
حجم الدمار والقتل الناجم من  مغامرة زمرة الوياين يف إقليم تقراي ويف املناطق االخرى 
من إثيوبيا، ال مثيل له حتى اآلن يف القرن الـ21 . وهي  أيًضا قصة مروعة ومثرية للخجل 
أنها  بالقول   متريرها  ميكن  ال  لكن   . والرشعية  املتحرضة  املبادئ  يدعي  الذي  العامل  لهذا 

محرجة فقط.
كام أوضح الرئيس إسياس أفورقي يف مقابلة   األحد املايض ، ليس من الصواب أن متر مثل 

هذه الجرائم املروعة بالتسرت ومن دون مسآءلة. 
حيث أن   الخيانة والقتل الذي أرتكب بحق الجيش الوطني اإلثيويب، واإلدعاء الجاهل 
ودفعهم    ، القرص  واألطفال  تقراي  شباب  من  األالف  مئات  وحشد  أهلية”  “حرب  بأنها 
مبوجات برشية يف نريان الحرب، والوحشية التي أرتكبت بحق كل من ال يضحي بروحه من 

أجل تقراي وقتله ، لهي جرائم وحشية مل يشهد مثلها يف العرص الحديث. 
الدمار والقتل الذي حل بشعب تقراي بإشعال حرب ال هدف لها، من خالل غزو أرايض 
االمحرا والعفر، بإدعاء أنه”لدينا حسابات ننهيها” والظلم واملذابح والفظائع التي أرتكبت 
ضد املدنيني،  والدمار الذي حل مبؤسسات الحكومة واملجتمع، والدمار والنهب الذي أرتكب 

يف ممتلكات الشعب، ال ميكن أن مير مرور الكرام.
هي  املشينة،  التفاصيل  من  الكثري  عىل  داخلها  يف  تحتوي  التي  الفظيعة  الجرائم  هذه 
جرائم إضافية للجرائم السابقةالتى إرتكبتها زمرة الوياين  هروباً من املسآءلة. فعند العودة 
إىل  املايض ، من الصعب أيضاً قياس الجرائم التي أرتكبتها الزمرة  بحق الشعبني اإلثيويب و 

اإلرتري.
السنوات  خالل  الوياين  زمرة  انتهجتها  التى  بالفتنة  املقرونة  العنرصية  السياسات  ان   -
الـ27 املاضية وماخلفته من دمار ومذابح بحق الشعب األثيويب والتى مازال يعاين من إرثها، 

والحرب التى أشعلتها عن قصد ، لهو أمر اليخفي عىل احد.
إن ثروة البالد ومواردها ، التي نهبتها الزمرة بالرشاكة مع لصوص من الداخل والخارج ، 

إنه ليس شيًئا قد يراُه اإلثيوبيون وكأنه ليس من حقهم.
-الغزو غري املربر الذى بدأته ضد ارتريا تحت الكذبة الصارخة القائلة بأن “بادمي ملكنا” 
والفظائع املروعة التى ارتكبت بحق 80 ألف ارتري كانوا يعيشون يف إثيوبيا ومانهبوه منهم 
من ممتلكات وما أرتكب بحقهم من فظائع ومظامل، اىل جانب نهب املمتلكات واالرايض 

اثناء  غزوهم إلرتريا، ليس باالمر الذي يرتك للتاريخ ودون مسآءلة.
القوى  مصالح  خدمة  وراء  سعيا  عاما   20 ملدة  الحكم  تنفيذ  الوياين   زمرة  عرقلت   -
الخارجية: وحالة الكراهية والعداء التي خلقتها بني شعبي إرتريا وإثيوبيا، والزمن والفرص 
التي خرسها كال الشعبني، وتأثريات ذلك عىل املستوى اإلقليمي وأرضارها ال ميكن أن ُيغتفر.
هذه هي أبرز الجرائم التي ال حرص لها التي ارتكبتها زمرة الوياين  أثناء حكمهم وبعده، 
وإن مهندسو هذه الجرائم وقادتها هم طامعون قلييل العدد ال يأبهون مبعاناة الشعوب بل  

يعملون ملصالحهم الضيقة فقط.
لكنهم  يحاكموا،  أن  يستحقون  والبقية  بحقهم.  الصادرة  األحكام  بالفعل  بعضهم  تلقى 
القانون  سيادة  “رُسل  أنهم  يزعمون  الذين  أسيادهم   حتى  املسؤولني.  وحدهم  ليسوا 
واإلنسانية”  الذين رعوا وشجعوا الزمرة الرتكاب هذه الجرائم البشعة ملدة 27 عاما يجب 
ان يتم مسآءلتهم أيضاً. ومل يكن ذلك كافياً بل  دفعوه إىل العربدة التالية. ال ميكنهم أن 
الدويل  القانون  كان   إذا  للمساءلة  سيخضعون  بل  بيالطس،  مثل  مغسولة   أيدينا  يقولوا 

موجود.
كام قال أحد الحكامء من تقراي، “أكرب مخاوفنا اآلن هو أن القيادة التي أوصلتنا إىل هذه 
الهاوية ال تشعر أنها فقدت شيًئا” ،فإذا مل يتحمل أحد املسؤولية عن الجرائم ، فهو تهديد 

كامن للبالد والشعب.
ليس للشعوب مشكلة يف التعايش بشكل سلمي فيام بينها او مع جريانهم، لكن املشكلة 
التجارب  وإن   ، السلمية  العملية  مثل هذه  تعكر صفو  التى  القليلة  الفئة  تلك  تكمن يف 
السابقة هي درس رئييس ملن يخلف يف الحكم، ولذلك فمن الواجب تقديم الجناة للمحاسبة، 

حتى تنعم الشعوب بالسالم والطأمنينة وحتى ال تتكرر الجرائم.
قسم الصحافة

سكان صنعفي يدعون لتنظيم 
خدمات مواصالت حرات

التي تقدمها  تنظيم خدماتها  العامة العادة  للمواصالت  دعا سكان صنعفي رشكة حرات 

عىل خط صنعفي - اسمرا.

من  للمسافرين  كثافة  وجود  اثناء  اضافية  حافالت  تخصيص  عدم  بان  السكان  واوضح 

صنعفي واىل اسمرا ما خلق صعوبات بالنسبة للسكان.

وذكر السكان وجود اشخاص يقطعون تذاكر السفر ، ومن ثم يبيعونها باسعار مضاعفة ، 

مستغلني الوضع، لذا يجب عىل الرشكة تخصيص حافالت اضافية ملنع هذه االعامل ومراقبتها.

وتقدم رشكة حرات خدمات املواصالت من مدينة صنعفي اىل مناطق رسحا وموخو وعدي 

قيح ودقمحري واسمرا ، و طالب السكان باعادة فتح خطوط صنعفي- اندا داشم وصنعفي 

-زقفيت املتوقفة.

  قندع:نفري نظافة وصيانة الطرق 
يقوم سكان مدينة قندع بنفري نظافة وصيانة للطرق.

واوضح السكان ان الربنامج يهدف الحد من االمراض الناتجة عن نقص النظافة.

  يشارك يف النفري الذي يجري يومني يف االسبوع ، اكرث من 2000 شخص ، ويشمل ايضا 

رعاية االشجار والتشجري.

أمساط: تنظيم دورة للمعلمني  يف  التدريس وإدارة الثروات  
اسامط  مديرية  يف  التعليم  مكتب  نظم 
باقليم عنسبا دورة تأهيلية تركزت حول علم 
التدريس وإدارة الرثوات ألكرث من 100 معلم 

ومعلمة.
املديرية  يف  التعليم  مسؤول  واوضح 
االستاذ /ابراهيم أكد مشاركة مدراء  املدارس 
 ، اسندا  منطقة  يف  انتظمت  التي  الدورة  يف 

انها تعزز العملية التعليمية .
يف  االجتامعية  الخدمات  مسؤول  وقال 
يتوقع  انه  محمود  ابراهيم  السيد/  املديرية 

املهنية،  لرسالتهم  فعال  تنفيذ  الدارسني  من 
اضافة  املكتسبة  املعلومات  من  مستفيدين 

اىل تجاربهم الرثة يف القطاع االكادميي .
التعليم  وزارة  بدورهم  الدارسون  وناشد 
التدريس  ان  باعتبار  مامثلة  دورات  لتنظيم 

يتطلب تنظيم دورات ودراسات مستمرة.
باملشاركة  االشادة  تم  متصل  سياق  يف 
العملية  نواقص  لحل  جرت  التى  الشعبية 

التعليمية يف املديرية. 
للمدرسة  سور  بناء  خالل  االشادة  جاءت 

امبلداي  ضاحية  يف  واملتوسطة  االبتدائية 
املواطنني  قبل  من  نفري  حملة  بتنظيم 

والجيش.
عبدالله  السيد/  الضاحية  مدير  واوضح 
كان  املدرسة  يف  سور  وجود  عدم  ان  صالح 

يؤثر سلبا عىل العملية التعليمية.
برنامج  وجود  النفري  يف  املشاركون  وذكر 

لتشجري املدرسة.
االبتدائية  امبلداي  مدرسة  وتستقبل 
 واملتوسطة اكرث من 400 طالب وطالبة حاليا.

 برنامج االدخار والقروض يساهم يف حتسني معيشة املواطنني
والقروض  االدخار  برنامج  مكتب  اوضح 
اجراه  الذي  التقييم  يف  تسني  يف  املصغرة 
املعيشية  الظروف  تحسني  يف   نجاحه 

للمواطنني. 
/تاديس  السيد  املكتب  مسؤول  واوضح 
مربهتو تقديم قروض مببلغ 22.6 مليون نقفة 
مجموعات  2338 عىل شكل  لـ  املايض  العام 
وافراد وعامل مؤسسات حكومية، وبلغ اعادة 

الدين املستحق نسبة حوايل 75%.
للمراة  االولوية  مينح  الربنامج  ان  وقال 
اغلب  ان  اىل  مشريا  الراعيةالرستها.  واملراة 
الحاصلني عىل القروض يوظفونها يف الزراعة ، 
وان ضعف االنتاج الزراعي وانخفاض االسعار 
من  املستحق.  الدين  اعادة  عىل  سلبا  /يؤثر  السيد  باالنابة  الربنامج  مدير  قدم  جانبه 

 ، الربنامج  هدف  حول  رشحا  اسمروم   تافال 
والضواحي   املديريات  لتعاون  ادارات   داعيا 

لتحقيق الهدف.

 مركز العالج الطبيعي بقودايف يطور خدماته 
قودايف  يف  الطبيعي  العالج  مركز  افاد 

باسمرا تطور الخدمات الصحية املقدمة يف 

املركز.

برهاين  السيد/  املركز  مسؤول  واوضح 

حيالو ان املعدات الطبية الرقمية املتطورة 

تسهم   ، بادخالها  الصحة  وزارة  تقوم  التي 

كثريا يف نوعية العالج املقدم.

يوميا  الخدمات  يقدم  املركز  ان  وقال 

من  اضافة  املواطنني،  من   250 اىل   150 لـ 

من  املركز  اىل  منقول  مريض   15 اىل   10

املستشفيات املرجعية.

شلل  هي  املستفحلة  االمراض  ان  وذكر 

العضيل،  ،والشد  الجسم  من  االسفل  الجزء 

االخري  هذا  ان  وقال   ، الوجه  نصف  وشلل 

اي شلل نصف الوجه عالجه مضمونا بنسبة 

%90 إذا جاء املريض يف غضون عرشة ايام 

من االصابة.

واوضحت الطبيبة الصينية العاملة باملركز 

الخدمات  تشابه  موجون  زي  الدكتورة/ 

املقدمة يف العالج الطبيعي يف ارتريا والصني،  

وان نسبة العالج مرتفعة كثريا.

للخدمات   ارتياحهم  عن  املرىض  واعرب 

واالرشاد الصحي املقدم  .

الزراعة بعدي خواال تنظم دورة تدريبية لطهي البطاطا احللوة
نظم مكتب الزراعة يف مديرية عدي خواال 
التاسع عرش من فرباير يف  تنويريا يف  سمنار 
طهي البطاطا الحلوة بتعاون جمعية منتجي 

الخرض الفاكهة.
 تناول السمنار الذي حرضه تجار الخرض 
والطالب  املخابز   واصحاب  والفاكهة  
استخدامات  الزراعيني،  واملهنيني  واملعلمني 

والخبز  العصاير  يف  الحلوة  البطاطا 
والبسكويت واالغذية االخرى.

السيدة/  املنزيل  التدبري  خبرية  واوضحت 
الخرض   تنمية  وخبرية  فسهايي  هويت 
مكتب  يف  تخيل  لوام  السيدة/  والفواكه 
باملعادن  غنية  الحلوة  البطاطا  ان   ، الزراعة 
يتناولها  ال  املجتمع  لكن   ، والفيتامينات 

كغذاء ملحدودية معرفته بها. 
لتوسيع  العمل  عىل  املشاركون  واكد 
التعريف بها وإدخالها  ضمن املائدة  برامج 

الغذائية.
السيد/  خواال  عدي  مديرية  مدير  واشاد 
عندمسقل ادحنوم مبنظمي السمنار ، داعيا 

املزارعني للتوسع يف تنمية البطاطا الحلوة .
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مصدر يكشف تفاصيل عن غواصني أمريكيني فجروا السيل الشمالي
كشف الصحفي األمرييك جون دوغان، 

مخصصة  مبعدات  أمريكيني  غواصني  أن 

تدريبات  يف  شاركوا  البحار،  ألعامق 

جرت  التي   ،Baltops 2022 “الناتو” 

الصيف املايض يف بحر البلطيق.

ووفقا للصحفي دوغان، وصلت رسالة 

فيها  قدم  موثوق،  مجهول  مصدر  من 

لكنه  والوثائق،  للتامرين  مصورة  أدلة 

كشف  من  خوفا  توزيعها  عدم  طلب 

حساب  من  الرسالة  إرسال  وتم  هويته، 

بريد إلكرتوين مؤقت يف 2 أكتوبر، وحاول 

دوغان االتصال بصاحب الرسالة، لكنه مل 

ينجح.

يف  متاما  أثق  “أنا  الصحفي:  وقال 

ال  تفاصيل  عىل  تحتوي  فهي  الرسالة.. 

عىل  مطلع  شخص  إال  يقدمها  أن  ميكن 

أعامق  ومعدات   Baltops 22 متارين 

البحار.. كان كل يشء صحيحا”.

يف  شارك  أنه  الرسالة  صاحب  ويدعي 

ووفقا  املايض،  يونيو  يف   Baltops متارين 

مروحية  طائرة  يونيو، حملت   15 له، يف 

مجموعة من األمريكيني مبالبس مدنية.

كانت  األوىل  “فكريت  الرسالة:  وجاء يف 

أنهم يبدون كمجموعة إرهابية”.

ويوضح صاحب الرسالة، أن ترسيحات 

عن  فضال  واللحى،  والشوارب  الشعر 

عدم وجود بطاقات األسامء، بدت غريبة 

بالنسبة له.

مشريا إىل أنه كان يف استقبال الغواصني 

السادس  األسطول  يف  أدمريال  نائب 

من  ومجموعة  األمريكية،  للبحرية 

يسمع  ومل  مدنية،  ثيابا  يرتدون  الرجال 

ضجيج  بسبب  محادثتهم  الرسالة  كاتب 

املروحية.

إنه الحظ  عيان،  “قال شاهد  وأضاف: 

إعادة  أجهزة  يرتدون  األمريكيني  أن 

مزيج  تستخدم  التي   ،MK-29 التنفس 

أعامق  يف  للغوص  والهيليوم  األكسجني 

لديهم  كان  ذلك،  إىل  باإلضافة  البحار، 

معدات أخرى عالية االحرتاف ومكلفة، ال 

التقليدية،  البحرية  الوحدات  تستخدمها 

كام أحرضوا صناديق صغرية”.

وقال صاحب الرسالة: “قال الغواصون 

أنفسهم، إنهم سيشاركون يف مترين إلزالة 

منت  عىل  اإلبحار  عليهم  وكان  األلغام، 

قارب مطاطي إىل منطقة معينة، والعثور 

وتحييدها،  للسفن  املضادة  األلغام  عىل 

ومع ذلك، مل يكن لديهم املعدات الالزمة 

نائب  إىل  التحدث  وبعد  بذلك،  للقيام 

التمرين وغابوا  األدمريال، غادروا منطقة 

لفرتة طويلة”.

القارب  “غادروا  الرسالة:  يف  وأضاف 

املاء  تحت  واختفوا  التنفس  أجهزة  يف 

ألكرث من ست ساعات، ال توجد معدات 

مستقلة تسمح للغواص بالبقاء تحت املاء 

األنظمة  أحدث  مع  ساعات..  ست  ملدة 

ساعات”،  أربع  أو  ثالث  العسكرية، 

وأشار، إىل أنه الجيش األمرييك عاد بدون 

صناديق، ثم تم نقلهم بطائرة مروحية.

الحادث  الكرملني  وصف  جانبه  ومن 

بأنه عمل من أعامل اإلرهاب الدويل.

 Exxpress أدان قراء املجلة النمساوية

أجراه  تحقيق  بعد  صمته  عىل  الغرب، 

حول  هريش  سيمور  األمرييك  الصحفي 

تورط واشنطن يف تفجريات خطي أنابيب 

و”السيل   ”-1 الشاميل  “السيل  الغاز 

الشاميل2-”. 

الرويس  للرئيس  الخاص  املمثل  رصح 

إيفانوف  سريغي  البيئة  حامية  لشؤون 

اإلرهايب  الهجوم  من  البيئي  الرضر  بأن 

عىل “السيل الشاميل” يقدر بـ %30 من 

انبعاثات الدمنارك.

الصومال تعلن مقتل 200 مسلح من حركة “الشباب” خالل أسبوع

أعلنت السلطات الصومالية أن العمليات 

األسبوع  خالل  تنفيذها  تم  التي  العسكرية 

املايض أسفرت عن مقتل 200 

مسلح من حركة “الشباب”.

وقال وزير اإلعالم الصومايل 

“العمليات  إن  أويس،  داؤود 

أدت  الكثيفة  العسكرية 

عنرص   200 نحو  مرصع  إىل 

من  كل  يف  اإلرهابيني  من 

غلمدغ،  بوالية  قيعد  مناطق 

بوالية  وأفمدو  الغرب،  بوالية جنوب  وسبيد 

الجيش  قوات  أن  إىل  مشريا  جوباالند”، 

صادرت معدات عسكرية.

وأوضح وزير اإلعالم، أن الجيش متكن أول 

أمس من ضبط القيادي يف حركة “الشباب”، 

سلامن دادير مسؤول املتفجرات، الذي كان 

يختبئ يف مناطق تابعة إلقليم “مدغ”.

وأضاف أن الشعب الصومايل بدأ يستجيب 

بتصفية  يتعلق  فيام  الحكومة  لتوجيهات 

الوقوف  عىل  والعمل  اإلرهابية،  الخاليا 

بجانب الجيش.

الربهان: ال أحد يستطيع هزمية اجليش وتنفيذ 
االتفاق اإلطاري مرهون بدمج “الدعم السريع”

يف  االنتقايل  السيادة  مجلس  رئيس  قال 

الفتاح  عبد  ركن  اول   الفريق   السودان 

الربهان اول امس  الخميس إن دعم الجيش 

لالتفاق اإلطاري السيايس مرهون بتنفيذ بند 

دمج قوات الدعم الرسيع داخل الجيش.

النيل  نهر  والية  يف  ألقاه   خطاب  ويف 

عدم  عىل  الربهان  شدد  الخرطوم(  )شامل 

السوداين،  الجيش  قوة عىل هزمية  أي  قدرة 

مخطئ،  فهو  هزميته  يف  يفكر  من  إن  قائال 

وفق تعبريه.

كام قال إن الجيش السوداين جيش وطني 

يهمه  ما  وإن  البالد،  مصلحة  عن  يدافع 

شخصيا هو وحدته.

جهة  أي  الجيش  دعم  الربهان  ونفى 

من  السياسيني  محذرا  األخرى،  ضد  سياسية 

املزايدة باسم املؤسسة العسكرية.

نفى  الجاري  فرباير  من  سابق  وقت  ويف 

يكون  أن  السوداين  السيادة  مجلس  رئيس 

االتفاق  عىل  لالنقالب  يخطط  الجيش 

ينخرط  أن  رضورة  عىل  مشددا  اإلطاري، 

الجميع يف هذا االتفاق.

الخامس  يف  اإلطاري  االتفاق  توقيع  وتم 

وقوى  العسكريني  بني  املايض  ديسمرب  من 

املركزي(  )املجلس  والتغيري  الحرية 

لكن  األخرى،  املدنية  القوى  وبعض 

قوى  يف  الدميقراطية  الكتلة  فصيل 

األخرى  األحزاب  وبعض  الحرية 

رفضت التوقيع عليه.

ويرمي االتفاق اإلطاري للتوصل إىل 

لألزمة يف  وعادل  نهايئ  اتفاق سيايس 

السودان، ويف الثامن من يناير املايض 

للعملية  النهائية  املرحلة  انطلقت 

السياسية بني املوقعني عىل هذا االتفاق.

الربهان  الفتاح  عبد  ترصيحات  وتأيت 

رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداين 

برضورة تنفيذ البند الوارد يف االتفاق اإلطاري 

القايض بدمج قوات الدعم الرسيع يف الجيش 

يف ظل تقارير عن خالفات بني الربهان ونائبه 

حمدان  محمد  الجرنال  السيادة  مجلس  يف 

دقلو )حميديت( الذي يقود تلك القوات.

والية  الخميس  امس  اول  حميديت  وزار 

جنوب دارفور، وشدد عىل رضورة أن تخضع 

قائد  إلمرة  الوالية  يف  املسلحة  القوات  كل 

أي  إن  قائال  للجيش،  التابعة  الـ16  الفرقة 

جهة  ألي  ينتمي  وال  سالحا  يحمل  شخص 

بحزم  معه  التعامل  سيتم  منظمة  عسكرية 

باعتباره خارجا عن القانون.

مقاتلة  قوات  الرسيع  الدعم  قوات  وتعد 

جرى تشكيلها يف عهد نظام الرئيس السابق 

عمر البشري، ملواجهة حركات التمرد يف إقليم 

وحفظ  الحدود  لحامية  ثم  )غرب(  دارفور 

النظام الحقا، وأصبحت يف 2013 تابعة لجهاز 

األمن واملخابرات.

الدعم  قوات  أصبحت   2015 عام  ويف 

بعامني  ذلك  وبعد  نظامية،  قوة  الرسيع 

الجيش، وتقدر مصادر  انضوت تحت مظلة 

عدد أفرادها بنحو 30 ألفا.

ويف أغسطس 2021 أكد قائد قوات الدعم 

الرسيع محمد حمدان دقلو )حميديت( أنه ال 

يف  السوداين  الجيش  يف  قواته  دمج  ميانع يف 

ظل إصالح أمني شامل.

نصر اهلل: لبنان مستهدف من أجل إعادته إىل 
السيطرة األمريكية وعلينا إسقاط مشروع الفوضى

اللبناين حسن  الله”  أكد أمني عام “حزب 
نرص الله، اول امس الخميس، أن لبنان دخل 
منذ العام 2019 يف استهداف جديد من أجل 

إعادته إىل السيطرة األمريكية.
وأضاف حسن نرص الله: الرئيس األمرييك 
إسقاط  أن  بنفسه  أقر  أوباما  باراك  األسبق 
العام  الرأي  إفساد  األنظمة يحتاج فقط إىل 
بنفسه  أكد  العشوايئ”..أوباما  بـ”الربيد 
إفقاد  عرب  األنظمة  السقاط  بالده  وسائل 
تعتمده  الفكر  وهذا  بقيادتهم  الثقة  الناس 

إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن”.

تحدي  أمام  “نحن  الله:  نرص  وأردف 
والسياسية  اإلعالمية  األدوات  مواجهة 
سعر  مقدمها  ويف  األمريكية  واالقتصادية 

الدوالر”.
يف خطتهم  األمريكيني  يساعد  “ما  وتابع: 
يف  اإلدارات  يف  واألخطاء  الفساد  وجود  هو 

البلد املستهدف”.
وأكمل نرص الله: “علينا املبادرة والتخطيط 
الفوىض  مرشوع  إسقاط  أجل  من  والتعاون 
للسيطرة  شعوبنا  بعقول  والعبث  والهيمنة 

عليها”.

محاقات “سياسة االحتواء” األمريكية
سيطرت عىل األخبار الدولية يف اآلونة األخرية خالف شديد الحدة بني واشنطن وبكني. 

وذلك بسبب  املنطاد أو البالون الهائل من دون طيار من الصني الذي طاف فوق املجال 

الجوي للواليات املتحدة عىل ارتفاع يزيد عن 60 ألف قدم. لعدد من األيام.  

البداية أن املنطاد كان “طائرة مدنية ذات قدرة توجيه ذايت  أكد الجانب الصيني منذ 

محدودة دخلت املجال الجوي األمرييك عن غري قصد بسبب قوة قاهرة”. وشددت بكني 

كذلك عىل أن املنطاد وحمولته كانا “مصممني حرصًيا لجمع بيانات األرصاد الجوية والبحوث 

مع عدم وجود تهديد عسكري   “ لألمن القومي ألي بلد. ومع ذلك ، فإن تفسريات ووجهات 

نظر واشنطن - عىل األقل من حيث ما تم نقله رسمًيا إىل الجمهور - كانت متناقضة إىل حد 

كبري مع هذه التأكيدات. ورفضت الواليات املتحدة املسعى الدبلومايس الصيني ووصفت 

“إهانة  بأنه  األمرييك  الجوي  املجال  واقتحام  تجسس”  “بالون  بأنه  الضخم  املدين  املنطاد 

لسيادة الواليات املتحدة والقانون الدويل”. ووسط هذا الخالف ، زادت الواليات املتحدة 

وحلقت  األمرييك،   األطليس  املحيط  ساحل  إىل  انجرافه  أثناء  البالون  بإسقاط  رهانها  من 

)سقط   .AIM-six Sidewinder بصواريخ  مزودة   F-22 طراز  من  مقاتلة  بواسطة  فوقه 

حطامها عىل بعد ستة أميال بحرية قبالة الساحل األمرييك(. ال يتعلق الخطاب النقدي هنا 

باملامرسات شبه الروتينية والخفية للقوى الكربى لنرش املعدات املتطورة و / أو التكنولوجيا 

اإللكرتونية ألغراض التنصت وجمع املعلومات االستخبارية. كام أنه ال يتعلق بأحكام القانون 

 ، األسبقية  الحقيقي هو  الخطاب  أبعادها ومظاهرها.  بجميع  الدول  سيادة  بشأن  الدويل 

ودوامة التفاعل املتسلسل ، التي قد تنذر بها هذه القصة. باختصار ، ما إذا كانت املواجهة 

حلقة منعزلة ،  أو ما إذا كان ، يف الواقع ، يشكل قمة جبل الجليد يف مناخ مزعزع من 

التنافس واملواجهة التي تحركها بشكل أسايس سياسة الواليات املتحدة املتعنتة إلحياء النظام 

العاملي أحادي القطب البائد. وهذا هو جوهر املوضوع. كام تم رشحه رصاحة يف أحدث 

الحايل  العقد  املتحدة  الواليات  تعترب   ، املتحدة  للواليات  القومي  لألمن  اسرتاتيجية  وثيقة 

مبثابة نقطة انعطاف حاسمة ستحدد الهيمنة العاملية. والنتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي 

السعي وراء “سياسة االحتواء” ، خاصة ضد الصني ، بقوة صدامية. أعىل يف هذا السياق ، 

قد تكون ملحمة “Spy Balloon” نذيرًا لحوادث يحتمل أن تكون أكرث خطورة لها عواقب 

الخالف بني  يتجاوز قضايا  فإنه   ، املعنى  العامليني. وبهذا  السلم واألمن  املدى عىل  بعيدة 

قوتني لجذب االنتباه والصوت األخالقي ملجتمعنا العاملي.
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إلتهاب السحايا لدي األطفال
حواء سليمان عبد القادر

خطري  التهاب  هو  السحايا  التهاب 

والنخاع،  بالدماغ  املحيطة  األغشية  يف 

عدوى  الحاالت  معظم  يف  وتسببه 

بالبكترييا والفريوسات. ويغلب أن يكون 

العدوى  عن  الناجم  السحايا  التهاب 

البكتريية أشد خطورة - إذ يؤدي إىل نحو 

000 250 حالة وفاة سنويا - وقد يسبب 

أوبئة رسيعة االنتشار.

واملراهقون  سًنا  األكرب  األطفال  يعاين 

والصداع،  والحمى،  الرقبة  تيبس  من 

يكون  ما  وعادة  الذهني،  والتشوش 

الصغار  والرُّضع  الوالدة  حديثو  األطفال 

الطعام،  تناول  عن  يتوقفون  وقد  نزقني، 

أو يتقيؤون، أو يعانون من أعراض أخرى. 

يستند التشخيص إىل نتائج البزل النخاعي 

واالختبارات الدموية.

قلقاً  البكتريي  السحايا  التهاب  يثري 

خاصاً. إذ يتسبب هذا النوع من التهاب 

أشخاص   10 كل  من   1 وفاة  يف  السحايا 

به ويعاين 1 من كل 5 أشخاص  مصابني 

مصابني به من مضاعفات خطرية.

أن مرض  الجديد  العريب  موقع  ويشري 

عن  بالعدوى  ينترش   السحايا  التهاب 

يلزم  لكن  واللمس،  التنفس  طريق 

املصاب  من  قريبا  يكون  أن  لإلنسان 

لفرتة من الزمن، حتى ينتقل املرض إليه، 

ولذلك ال يفرض املختصون رشوط العزل 

عىل املصابني يف املستشفى.

الحمة  )أو  املرض  أن جرثومة  ويعتقد 

طريق  عن  تنتقل  “الفريوس”(  الراشحة 

السعال أو العطاس أو التامس املبارش مع 

املريض أو حاجاته.

أنواع التهاب السحايا :-

املرض  سري  طب  ويب  موقع  ويشري 

وأعراضه يختلف بحسب النوع، ويشمل 

التهاب السحايا األنواع اآلتية:

1. التهاب الّسحايا الجرثومي :- 

هناك احتامالت جيدة للشفاء دون أي 

أرضار جانبية، ولقد تّم تقدير احتامالت 

الشفاء التام بنسبة %90 رشيطة أن يتم 

العالج يف مرحلة مبّكرة.

ُتؤّثر  أن  املمكن  التي من  العوامل  إن 

باألساس  هي  الّشفاء  احتامالت  عىل 

اعتالل صّحة املريض، أو تأخري يف مبارشة 

العالج، أو جرثومة من ساللة رشسة أكرث 

من املعهود.

 Aseptic( 2. التهاب السحايا العقيم

-:)meningitis

مل ينجح الباحثون بعد بتحديد مسبب 

محاوالتهم  يف  االلتهاب،  من  النوع  هذا 

من  عّينة  أخذ  بعد  ُمستنبت  يف  زراعته 

سوائل الجسم تّم استيحاء االسم.

عىل األغلب فإن املسبب هو فريويس، 

ولكن يف قسم صغري من الحاالت يجري 

للتلّوث  آخر  ُمسبب  عن  الحديث 

كالطفيلّيات.

التهاب   .3

السحايا الفريويس :-

الفريوسات  إن 

السحايا  اللتهاب  كمسببة  شيوًعا  األكرث 

.)Entrovirus( هي فريوسات اإلنرتو

هناك مسببات فريوسية أخرى شائعة، 

باملفصلّيات  املنقولة  الفريوسات  وهي 

)Arbovirus(، وفريوس الهربس الفموي 

 Herpes Simplex( الثاين  النمط  من 

type 2(، وَفريوُس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبرَشِّي 

.)HIV(

اإلنرتو،  فريوس  عن  الناتجة  العدوى 

تكون  باملفصليات  املنقولة  والفريوسات 

انتشارها  ويزيد  موسمّي،  طابع  ذات 

بشكل ملحوظ يف فصل الصيف.

إن طبيعة سري املرض حميدة، والُحّمى 

الّرأس تتالىش خالل أسبوع تقريًبا،  وآالم 

يكون  النادرة  الحاالت  بعض  وباستثناء 

ا يف القسم األكرب من الحاالت. الّشفاء تامًّ

أعراض التهاب السحايا البكتريي لدى 

األطفال :-

غالًبا ما ينجم التهاب السحايا البكتريي 

سًنا  األكرب  واألطفال  الرضع  األطفال  عند 

التنفيس،  الجهاز  يف  تتواجد  بكترييا  عن 

أما عند حديثي الوالدة فتنجم عن عدوى 

)إنتان(.تنجم  الدم  مجرى  يف  بكتريية 

من  تنتقل  بكترييا  عن  العدوى  هذه 

القناة الوالدية، تنتقل العدوى إىل الرُّضع 

التامس  طريق  عن  واألطفال  سًنا  األكرب 

مع مفرزات الجهاز التنفيس التي تحتوي 

السحايا  اللتهاب  امُلسببة  البكترييا  عىل 

)مثل اللعاب أو مخاط األنف(.

ألطباء  األملانية  الرابطة  أوضحت  وقد 

إصابة  أعراض  أن  واملراهقني  األطفال 

الطفل الصغري بالتهاب السحايا البكتريي 

إذ  البالغني،  لدى  عنها  تختلف  الخطري 

ارتفاع  صورة  يف  لديهم  تظهر  ال  غالبا 

الرقبة  مؤخرة  وتصلب  الحرارة  درجة 

وقيء  وصداع  الضوء  تجاه  وحساسية 

كام يحدث لدى البالغني، وإمنا يف صورة 

الطعام  تناول  ورفض  البطن  يف  آالم 

وازدياد  اللمس  تجاه  الحساسية  وزيادة 

وكذلك  تشنج،  بنوبات  واإلصابة  الرصاخ 

بالالمباالة.

الطفل  إذا فقد  أنه  الرابطة   وأضافت 

مثريات  ألية  االستجابة  عىل  القدرة 

بقع  لديه  ظهرت  أو  حوله،  موجودة 

الفاتح والغامق  لونها بني األحمر  يرتاوح 

أو تورم يافوخه )رأسه( قليال إىل الخارج، 

فينبغي عىل اآلباء حينئذ استدعاء طبيب 

بأقىص  مختص  أطفال  طبيب  أو  طوارئ 

رسعة ممكنة، أو اصطحابه إىل املستشفى 

لفحصه.

اتخاذ  رضورة  عىل  الرابطة  وشددت   

من  رسعة  بأقىص  اإلجراءات  لهذه  اآلباء 

قد  التي  األرضار  من  الطفل  وقاية  أجل 

تلحق به بفعل هذا املرض، كاإلصابة مثال 

باضطرابات حركية أو الوفاة.

اإلصابات  أعداد  أن  الرابطة  وُتطمنئ 

تراجعت  البكتريي هذا  السحايا  بالتهاب 

بشكل كبري بفضل التطعيم ضد البكترييا 

املعروفة باسم “الهيموفلس إنفلونزا ب” 

واملسببة يف األساس لهذا املرض.

االعراض:

تتباين أعراض التهاب السحايا بحسب 

.msd manual موقع  حسب  العمر 

فحاملا تتطور عند األطفال أعراض ناجمة 

عن تأثر الدماغ )مثل النعاس املفرط أو 

اإلصابة  تتفاقم  فقد  الذهني(،  التشوش 

كبرية.يكون  برسعة  السحايا  بالتهاب 

حواىل %15 من األطفال املصابني بالتهاب 

السحايا البكتريي يف حالة من السبات أو 

وقت  يف  الجزيئ  أو  الكيل  الوعي  غياب 

أخذهم إىل املستشفى.

َشهرًا   12 سن  دون  واألطفال  املواليد 

من العمر

ميكن يف حاالت نادرة أن يحدث تيبس 

الرقبة عند األطفال الذين تقل أعامرهم 

عند  شائع  عرض  )وهو  شهرًا   12 عن 

األطفال  يكون  كام  سًنا(،  األكرب  األطفال 

ارتياحهم. التعبري عن عدم  عاجزون عن 

السن،  يف  الصغار  األطفال  هؤالء  عند 

الهامة  للعالمات  األهل  يتنبه  أن  ينبغي 

إصابة  وجود  إىل  ُتشري  والتي  للمرض، 

خطرية، مثل:

• الضيق والتهيج غري العاديني )وخاصة 

عند حمل الطفل(

• النعاس غري طبيعي )الخمول(

• التغذية السيئة

يف  الشديد  االنخفاض  أو  االرتفاع   •

درجة حرارة الجسم

• التقيؤ

• الطفح الجلدي

• االختالجات

حديثي  األطفال  ثلث  حواىل  يعاين 

السحايا  بالتهاب  املصابني  الوالدة 

البكتريي من اخِتالَجات ونوبات. ميكن يف 

بعض األحيان أن تترضر األعصاب وبعض 

البكترييا،  حركات الوجه والعينني بسبب 

مام ُيسبب انحراف العني نحو الداخل أو 

باتجاه  الوجه  تعابري  انحراف  أو  الخارج، 

أحد الجانبني.

اللتهاب  شيوًعا  األكرث  األعراض  تشمل 

اليافوخ  انتفاخ  األطفال  عند  السحايا 

وهي النقطة اللينة عىل رأس الطفل وقد 

يكون هذا بسبب زيادة ضغط السوائل 

وارتفاع  بالحمى  اإلصابة  الدماغ،  يف 

إصابة  عىل  عالمة  وهي  الحرارة  درجة 

يف  األطفال  بعض  لكن  بعدوى،  الطفل 

تقل  الذين  أولئك  خاصة  نادرة  حاالت 

أعامرهم عن 3 أشهر، قد ال يكون لديهم 

أو  مع  بالقشعريرة  الطفل  إصابة  حمى، 

ودفء  اليدين  يف  برودة  حمى،  بدون 

يحمل  قد  الرقبة،  تصلب  القدمني،  يف 

األطفال أجسامهم يف وضعية صلبة وقد 

والبكاء  التهيج  الخلف،  إىل  رأسه  مييل 

بسبب  تحتضنه  أو  تحمله  عندما  خاصة 

أمل يف الرقبة أو تصلب يف عضالت جسمه 

الصغري ، التنفس الرسيع، القيء املستمر، 

بالنعاس  املستمر  الشعور  الطعام،  رفض 

قد  النوم،  من  االستيقاظ  صعوبة  أو 

أو  ببساطة عصبّيني  األطفال  بعض  يبدو 

أو  مظلم  أو  أحمر  طفح  ظهور  متعبني، 

بقع يف الجلد.

إىل  باإلنفلونزا  اإلصابة  تؤدي  أن  ميكن 

فينتقل  األطفال،  عند  السحايا  التهاب 

الفريوس إىل الهواء عندما يقوم شخص ما 

بالسعال أو العطس يف مكان قريب من 

الطفل، أو من خالل االتصال الوثيق مع 

شخص مصاب.

عالج التهاب السحايا عند األطفال

عند  السحايا  التهاب  عالج  يعتمد 

األطفال عىل مسبب االلتهاب:

1. عالج التهاب السحايا عند األطفال 

الفريويس

عند  السحايا  التهاب  يستجيب  ال 

الحيوية،  للمضادات  الفريويس  األطفال 

التهاب  مثل  خطريًا  يكون  ال  وعادة 

فريوس  )باستثناء  الجرثومي  السحايا 

نقص املناعة البرشية يف األطفال حديثي 

الوالدة(.

الراحة والرعاية  يعتمد يف العالج عىل 

أن  إال  برسعة  يزول  ما  وغالًبا  الطبية، 

من  الوقت  لبعض  يعاين  قد  الطفل 

الصداع والتعب.

األطفال  عند  السحايا  التهاب   .2

البكتريي

عند  السحايا  التهاب  مع  التعامل  يتم 

الحيوية  باملضادات  البكتريي  األطفال 

التي تعطى بشكل وريدي.

لطب  األمريكية  لألكادميية  ووفًقا 

األطفال فإن معظم األطفال الذين يتلقون 

العالج باملضادات الحيوية الفورية سوف 

لكن  السحايا،  التهاب  من  متاًما  يتعافون 

قد يرتك لديهم بعض اآلثار الجانبية عند 

تأخر العالج، مثل: مشاكل يف السمع، أو 

صعوبات التعلم، أو الشلل، أو الرصع.

عند  السحايا  التهاب  من  الوقاية 

األطفال :-

هذه التدابري الوقائية قد تجنب طفلك 

اإلصابة بالتهاب السحايا:

الالزمة كام  اللقاحات  الحصول عىل   •

األمراض  عىل  السيطرة  مراكز  حددتها 

الطبيب،  توصيات  حسب  أو   )CDC(

جميع  متنع  ال  اللقاحات  أن  الرغم  عىل 

إال  األطفال  عند  السحايا  التهاب  حاالت 

أنها تساعد يف الحامية من أنواع السحايا 

الجرثومية والفريوسية الخطرية.

قبل  من  األطفال  تقبيل  تجنب   •

القروح  من  يعانون  الذين  األشخاص 

الجلدية.

أو  املرىض  عن  بعيًدا  طفلك  إبقاء   •

الذين يعانون من السعال أو العطس.

تجمعات  بني  الطفل  بقاء  تجنب   •

كبرية من الناس.

الطعام  تحضري  قبل  اليدين  غسل   •

للطفل أو إرضاعه.

أيديهم  غسل  اآلخرين  من  الطلب   •

قبل حمل طفلك وتجنب مالمسة وجهه.

اختبار  الحوامل عىل  النساء  • حصول 

يف  ب  املجموعة  من  العقدية  املكورات 

فرتة ما بني 35 و 37 أسبوًعا من الحمل.

• تلقي املضادات الحيوية أثناء املخاض 

لألمهات  الجنني  إىل  العدوى  انتقال  ملنع 

يف  إيجابية  نتيجة  عىل  يحصلن  اللوايت 

املجموعة  من  العقدية  املكورات  اختبار 

ب.

• االحتفاظ بالطفل يف األماكن املغلقة 

الرساويل  وإلباسه  البعوض،  نشاط  أثناء 

قرصات  لتجنب  طويلة  وأكامم  الطويلة 

البعوض.

لدخان  الطفل  تعريض  تجنب   •

إصابته  خطر  من  يزيد  فقد  السجائر 

بأمراض فريوسية أو جرثومية.
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يف حوار مع وزير الزراعة  السيد أرافينى برهى!!!

برامج صيانة الرتبة وحفظ املياه وتنمية املوارد الطبيعية هي األساس  لتحقيق التنمية الزراعية

اىل  ننتقل  دعنا  الوزير  سعادة 

بالقطاع  املتعلقة  األخرى  املوضوعات 

إسرتتجيتنا  إستمرت   كيف  الزراعي. 

التنموية  بعد الحقبة الجديدة  2000م؟

بإستمرار  تجري  الزراعة   وزارة  ظلت 

وتحدد  مختلفة   هيكيلية  تغيريات 

سبيل  عىل   2003 العام  ,ففي  أولوياتها 

املثال  أضافت  اىل هيكلها قسم  مهم أال 

وهو قسم خدمات  الترشيعات  واملراقبة, 

كام انها قامت  بإجراء تعديالت  هيكلية 

يف    القسم الذي كان يعرف  بقسم  ثروة 

األرايض وتنمية البذور  بحيث أضيف اليه 

الرثوة الحيوانية  وصحة الحيوان  ليتحول 

ويف   , الزراعية  التنمية  قسم   اىل   اسمه 

العام  2005    أيضاً  خرج قسم اآلليات 

مؤسسة  اىل   لينتقل  الزراعة   وزارة  من 

حكومية أخرى وهذا شكل تحوالت كبرية 

الداعمة  املؤسسات  أن  ,كام  الوزارة  يف 

مستمرة.أال  تغيريات  باملثل  فيها  حدث 

ان العام الذي  قامت فيه وزارة الزراعة  

ألول مرة  بوضع سياستها وإسرتاتيجيتها 

بوضوح كان يف العام 2006م , ففي ذلك 

الزراعة   وزارة  اعضاء  كل  لعب  الوقت  

والرشكاء  الخرباء  مع  بالتعاون  املعنيني 

املؤسسات   من  إختيارهم  تم  الذين 

مهاًم  دوراً  الزراعة  بوزارة  الصلة  ذات 

إستمر   الذي  املوسع   النقاش  خالل  من 

الوزارة  لفرتة طويلة يف صياغة متطلبات 

الوزارة  ورؤية   رسالة  صياغة  من  بدءاً 

وأولويات  وإسرتاتيجية  بهيكل  ومروراً   

هذا القطاع ,وحتى تسري  هذه  السياسة  

السائدة عىل  واإلسرتاتيجية مع  االوضاع 

الزمن   مرور  مع  يتم  كان  الواقع  ارض 

تقييمها وزيادة  تنقيحها , ففي تلك اآلونة 

إهتامم  نالت  موضوعات  هنالك  كانت 

الزراعية  األرض  إستخدام  مثل    أكرب 

تنمية  معها,سياسة  التعامل  وكيفية 

فرص   الحيوانية,إمكانيات  ,الرثوة  البذور 

األرياف  يف  خاصة   والقروض  التمويل  

وغريها. وكان الهدف االخري  من كل ذلك 

باإلضافة  واإلنتاجية   اإلنتاج  زيادة  هو  

تعديالت  اىل ذلك  فقد أجرى اآلن أيضاً 

وإسرتاتيجية  سياسة  تصور  يف   هيكلية 

وزارة الزراعة  بحيث  تتامىش مع الوزارة 

عىل سبيل املثال يف العام 2011 م  قسمت 

الوزارة القسم الذي كان يعرف ب  قسم 

التنمية الزراعية اىل 3 فروع  وهي  فرع 

املروية   الزراعة  وفرع  الطبيعية   املوارد 

كام  والحيوانات   النباتات  تنمية  وفرع 

ان قسم اإلرشاد الزراعي الذي كان يضم  

حدثت   قد  والحيوانات  النباتات  صحة 

فيه تغيريات أيضاً بحيث  يحتوي كل فرع 

من فروعه    املجاالت الزراعية املختلفة.

ماهي   التعديالت  هذه  كل  بعد 

املجاالت الزراعية التي نفذت بإعطاءها 

األولوية؟

اآلن أيضاً إستمرت برامج صيانة الرتبة 

الطبيعية  املوارد  وتنمية  املياه  وحفظ 

أننا  الزراعية,حيث  لتنميتنا  كأساس  

الحواجز والخطوط  بناء  دفعنا مبجاالت  

الكنتورية والسدود والحفائر وغريها  اىل 

األمام حسب ماتسمح به إمكانياتنا,أيضاً  

تم توزيع مواقد ادحنت وهو احد الربامج 

التي  سجلنا فيها تقدماً ملحوظاً,كام أنه 

وبالرغم من عدم  تحقيق ماكنا نصبو اليه 

الطبيعية   يف مجال حامية وتنمية املوارد 

إال أن ما أنجز كثريواليستهان به. 

اما الربنامج الذي إنطلق يف العام 2006 

للحملة  قوي   جهد   ( شعار  تحت  م   

اىل  بأنشطته  الدفع  تم  فقد   ) الخرضاء 

االمام وقد لعب   دوراً كبرياً وأساسياً يف  

زيادة وكرب وعي  املجتمع  بثقافة التشجري 

,عىل سبيل املثال كان يف مدينة صنعفى 

قبل إنطالق الحملة الخرضاء  نادي أخرض 

عدد  زاد  الحايل  الوقت  ويف  فقط  واحد 

قرابة   اىل  ليصل  الخرضاء  األندية  هذه 

600 نادي أخرض ,ويف العام 2012 ورغبة 

من الحكومة يف  تنمية املوراد الطبيعية 

بالحياة  الدفع   ذلك  يف  مبا  عام   بشكل 

الربية    أنشأت سلطة الغابات  والحياة 

الربية , وبإختصار  فإن أهم أسس الحملة 

القرى  يف  األساس  وضع  هو  الخرضاء 

املؤسسات  بني  التنسيق  يضمن    والذي 

املعنية  ومن ثم قياس ما أنجز وإمتالك 

موجهات وفق خطة مدروسة. 

اىل   قسمناها  فقد  البذور  تنمية  أما 

وبدالً   , والفواكه  والخرضوات  الحبوب 

من التعامل مع الحبوب بشكل عام  فقد 

بدأنا يف التعامل معها بالتفصيل  حبوب 

ويف  زيتية  بقولية,حبوب  ,حبوب  حقلية 

الرثوة الحيوانية أيضاً والتي كان التعامل 

اىل  تفصيلها  تم  عام  بشكل  يتم  معها 

األصغر  النحل  من  بدءاً  أصغر   فروع 

زحتى  بيضها  و  الدجاج  ثم  ومن  حجاًم 

,كام  والجلود   واللحوم   األلبان  أبقار 

حتى  للمراقبة   وخرباء   وحدات  عينت 

مستوى  املديريات.

موجهات  منح  تم  ذلك   اىل  أضف 

لقسم صحة الحيوان  والنبات وتنفيذها  

باإلعتامد عىل ذاته .ومن املعروف أن كل 

هذه التعديالت الكثرية   شكلت  دافعاً  

وتقوية   واإلنتاجية  اإلنتاج  لزيادة  قويا  

قدرات االعضاء .

يف موضوع ذات صلة , كلية حملاملو 

تم  عليا  تعليمية  مؤسسة  الزراعية 

لىك  الزراعة  وزارة  بواسطة  إنشاءها 

تساهم بدورها يف القطاع الزراعي,بالنظر 

تقيم  إنشاءها,كيف  من  الهدف  اىل 

مساهمتها يف القطاع الزراعي؟

الزراعة    وزارة  تكليف  تم  عندما 

يف  الوزارة   رشعت  الكلية  هذه  بإنشاء 

اىل        2004 عام   من  أي  عام   مدة 

خالل  من  الكلية  إنشاء  يف  2005م   

تكوين لجان عليا وفنية,فاملبدأ الذي كان 

موجوداً آنذاك هو أن تصبح الكلية مركز 

للبحوث بدالً من إكساب املهن باإلضافة 

تأثري   ذات  إرشادية  خدمات  إعطاء  اىل 

هدفنا  حولها,و  واملزارع  املزارعني   عىل 

املهنيني  الشباب  أن يرث  يتمثل يف   كان 

الزمن   مع  الكلية  من  يتخرجون  الذين 

يساهموا  ثم  التقليديني  ومن  للمزارعني 

يف   افراد   أو  مجموعات  شكل  يف  سواء 

تطوير القطاعات الزراعية وتحويلها   اىل   

إنتاج  ان  والحديث,كام  املهني  النمط 

مهنيني  يعملون يف املؤسسات الحكومية 

واحد  القطاع  هذا  ويوجهون  ويقودون 

عن   فضاًل  الكلية,  هذه  اهداف  من 

التخطيط إلنخراطهم يف  الزراعة النقدية 

, وفوق هذا وذاك  تصبو الكلية للمدى 

الطويل  إنتاج مهنيني معروفني  بالكفاءه 

يف هذا املجال ومطلوبني  بإقليمنا.

من  أنشأت  التي  األهداف  ضوء  عىل 

أجلها كلية حملاملو  الزراعية,كيف تقيم 

مساهمتها يف  القطاعات الزراعية؟

بأن  إعتقاد  هنالك  يكن  صحيح,مل 

قصري  وقت  يف  ستتحقق  االهداف  كل 

الوطنية  االوضاع  ومع  ذلك  من  وبالرغم 

السائدة  مل تخطو  الكلية كام كنا نتطلع 

يوجه   من  ان  اآلن  واضح  ,ولكن   اليه 

هم  الحايل   الوقت  يف  الزراعة  قطاعات 

الخرباءالذين أنتجتهم هذه الكلية ,ولكن 

الظروف  خلق  بأهمية  إلمياننا  ونظراً 

املالمئة  لتحقيق تلك األهداف   فقد تم 

تجهيز  موجهات  ملؤسسات زراعية تدار 

بالشباب يف وزارتنا.

تطوير   اىل  الزراعة  وزارة  تنتقل  ليك 

تقيم  املؤسسية, كيف  تسودها  أنشطة  

تنفيذ خططها  آداءها يف  الوزارة    هذه 

اإلسرتاتيجية ؟

 عىل ضوء تطلعاتنا فقد بقي لنا الكثري 

مام مل ننفذه,ولكن الشيئ  الجيد هو ان 

إيجابياً  دوراً  تلعب  دامئاً  ظلت  الوزارة 

وتعظيم  جديد   ماهو  كل  إدخال  يف  

اإلنتاج واإلنتاجية  يف مختلف  املجاالت 

الزراعية وأن املنتجات الزراعية املوجودة 

دليل  عىل  الواقع واألسواق هي خري  يف 

تحملها  التي  بالرسالة  ذلك,وباملقارنة  

فإن  بالغذاء   واملرتبطة   الوزارة  هذه 

املسرية  التزال مستمرة.

سياسة  وجود   فإن  عام  وبشكل 

لوحده  إسرتاتيجية  وخطة  وإسرتاتيجية  

انه  والسبب  القليل  باألمر  ليس  فقط 

ميكنك   وتوجهك   غايتك   لتحديد  نظراً 

لك  ماتبقى  ومعرفة  تطورك  قياس 

تجربة   إكتسبت   الوزارة  بوضوح. وهذه 

الوزارة ويف كافة  ثرة يف هذا األمر .هذه 

املستويات تعمل عىل ترسيخ  ثقافة  عقد 

عىل  تساعد  ألنها  منتظمة  إجتامعات 

مراقبة تنفيذ الربامج.

ياحبذا لو رشحت لنا إسرتاتيجية هذه 

واملؤسسات  االنشطة  تطوير  يف  الوزارة 

الزراعية ؟

 أطلقت وزارة الزراعة منذ العام 2013 

م برنامج واضح  للمزارعني الذين يبدأون 

بربنامج   يعرف  محدود,  بنطاق  نشاطهم 

املنزلية  للزراعة  الصغرى   الحيازات 

عليه   يطلق  الثاين  املتكاملة,والربنامج 

اإلسرتاتيجية الصغرى واملتوسطة  للزراعة 

التجارية .

املنزلية  للزراعة  الصغرية  الحيازات 

املائية  املصادر  أسفل  تنفذ   املتكاملة  

والتي متت معالجتها كام ينبغي    وتصل 

أرسة   ألي  الزراعية  األرض  مساحة 

ربع  اىل   الربنامج  هذا  من  مستفيدة 

التي  ,واملجاالت  األقل  عىل  هكتار 

يضمها هذا الربنامج  هي  أبقار  األلبان 

البذور,الخرضوات  األغنام,تنمية  او 

والعسل,  النحل  والفواكه,الدواجن,إنتاج 

موقد  العضوي,  السامد  إعداد  األشجار, 

ادحنت ودورة مياه  ... اىل أخره.

من  إثنني  عىل  يركز  الثاين  والربنامج 

االعمدة  هام الدعم التكنولوجي, وخلق 

الظروف املالمئة  للزراعة وهوإسرتاتيجية 

الصغرية  التجارية  للمزارع   أعدت  

واملتوسطة.

ترمجة /حممود عبداهلل/أبوكفاح
املصدر:جملة مثرة جهد

اجلزء  الثاني

كان  اللقاء  هذا  من  األول  الجزء  يف 

قد تحدث سعادة وزير الزراعة السيد 

وزارة  هيكل  عن   برهى   أرافينى 

فيه  أجريت  التي  والتعديالت  الزراعة 

عليها  تركز  ظلت  التي  الربامج  وكذا 

املوضوعات,  الزراعة وغريها من  وزارة 

الوزير  الجزء سيجيب سعادة  ويف هذا 

مضابط  فإىل  األسئلة  من  العديد  عىل 

الحوار ..
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الوقت يف مهمة عمل رسمية  كنت يف ذلك 
قادتني إىل  مديرية بريخ – إدارة ضاحية عمظ  
مدري زين  ، ومبجرد  وصويل إىل املنطقة املشار 
إليها إستضافني  بعض الزمالء العاملني باملرفق 
املذكور يف منزل أحد املواطنني باملنطقة يسمى 
برهاين شقا تسفاميكائيل . ما أن دخلت إىل هذا 
املنزل وإتخذت مقعدي حتى غزت كياين  جملة 
من األحاسيس واملشاعر ، بدأت أسأل نفيس عن 
مصدر ومكنون هذه العاصفة من الخواطرالتي 
دواخيل  هي  أن  ومبا     . مخيلتي  تتزاحم  يف 
أكن  مل   ، واملجيب   السائل  مقام  كانت   التي  
نحو  عىل  التساؤالت  تلك  عىل  لإلجابة  مهيئا 
مضطر   غري  كنت  أخرى  ناحية  من    ، مبارش 
يف  أعتيل  كنت   طاملا    ، مبارش  بشكل  لإلجابة 
.  وكنت   السائل واملجيب  الوقت  منربي  ذات 
إمالءات  الحكم والخصم بني   الوقت  يف ذات  
خواطري. كان مصدر كل  هذه اإلنفعاالت تلك 
الصورة الحائطية املربوزة ،  التي كانت  معلقة 
عىل جدار الحائط  داخل  الصالون ، وبالتحديد 
يف الجزء املقابل للكريس الذي  كنت جالس فيه .  
لفتت هذه الصور إنتباهي بشكل ملحوظ  بل ، 
نالت إعجايب إىل حد كبري . لقد  تأكدت لدرجة 
 . املقاتلني  ألحد  تعود  الصورة  هذه  بأن  اليقني 
هو  املذهب،   هذا  يب   ذهب  الذي  األمر  وأن 
الصورة،   هذه  صاحب  بها  متيز  التي  السامت 
إرتدائه  وكيفية  الزي  ونوعية  القوام  حيث  من 
، عالوة عىل السالح وطريقة حمله . يف حقيقة 
ذاتها  حد  يف  الصورة   تلك  قوام  يكن  مل  األمر 
هو الذي جعل سيل من األفكار تجتاح كياين ، 
الذي  الكالشن  بهذا  يتعلق   األمر  بقدر ما كان 
يبدو يف الصورة وهو ملقى أمام  ذلك  املقاتل . 
هل من املعقول أن يتحمل كاهل  هذا املقاتل 
من  الربين  ذلك  رأس  عىل  السالح  من  مزيد 
بذخريته  صدره  توشح  الذي    ) يك  يب    ( نوع 
وهو  الكالشن  هذا  صورة  ظهور  مغذى  وما   ،
مطروحاً عىل األرض أمام  هذا املناضل .  البد 
الصورة معاين  ودالالت عميقة  ان تكون لهذه 
تتجاوز مظهرها الخارجي ، يف الوقت ذاته كنُت 
أتساءل يف رسيريتي  عام إذا كان هذا  املقاتل 
الذي أرى  صورته أمامي مايزال عىل قيد الحياة 
بعيدا   يب   تجنح  االفكار  كانت  وذاك  ولهذا    .
عن  بحثا  والتكهنات  الحدس  عوامل   يف  لتحلق 
التي  واملقاصد  املعاين  إن   . املجردة  الحقيقة 
إستوقفتني  الصورة  هذه  عليها  تنطوي  كانت 
وإسرتعت إنتباهي إىل الحد الذي جعلني أمعن 

النظر فيها مراراً وتكراراً .
مدري  ضاحية   مدير  أن  يبدو  األثناء   يف 
حقيقة  أدرك  قد  تخآلب   نظرآب  السيد   زين 
تفضل  ولذلك   ، إنشغااليت  وأسباب  مشاعري  
مشكوراً  بتوجيه سؤال إىل صاحبة الدار : قائاًل 
: “ ملن تعود هذه الصورة ؟ “ وملا كان السيد/ 
نظرآب قد  قدم  هذا  السؤال نيابة عني ، رآى 
أنه من األهمية مبكان ان يطلب مني اإلستامع 
الغيوم   تتبدد  حتى  جيد،    بشكل  اإلجابة  إىل 
سيؤدي  الذي  األمر   ، امامي  الحقيقة  وتنجيل 
حتام إىل خاليص  من ذلك  التوهان الذي ظل 
أجابت   . الوقت  لبعض  افكاري  عىل  مخيام 
صاحبة الدار بقولها : “ إنها صورة إبني املناضل 
االرض  عىل  املطروح  الكالشن   اما   ، مسقنا  
عليها  إستوىل  غنيمة   عن   عبارة  فهو  أمامه  
من  أحد العمالء  ، وقد أقدم  إبني عىل أخذ 
األرض  عىل  ملقى  العدو  وسالح  الصورة  هذه 
بدوري  انا  أما   ، والتاريخ  للذكرى  قدميه  تحت 
الصورة  لهذه  برواز  عمل  مهمة  توليت  فقد  
تبدو  الذي  النحو  ،  عىل  الحائط  وتثبيتها عىل 
بعيدة  اإلجابة  تكن هذه  مل    ”. أمامكم  عليه  
كانت   التي  والتصورات  األفكار  عن  البعد  كل 
متور بها تالفيف ذاكريت . حيث كان لدي إعتقاد 
مؤداه أنه  ما كان  حري بهذا  السالح أن يلقى 
الوضعية  هذه   ومبثل     ، األرض  عىل  هكذا  
ورائه  من  تكن  مل  إن  الرتاب  ومتوسدا  ملتحفاً 
قصة ، كام أن عملية توثيق هذا السالح تحمل 
تم  الذي   للسياق   ، اخرى   ومضامني   ابعادا 
فيه إنتزاع السالح عنوة من أيدي عمالء اجهزة  
إستخبارات نظام الدرق الذين ُسخرهم لخدمة 
أضفت   وقد   . اإلستعامرية  ومخططاته  أهدافه 
هذا  والدة   لسان  عىل  وردت  التي  املعلومات 
املقاتل ، مزيد من الجاذبية  واإلثارة  عىل ذلك 

املشهد ، األمر الذي جعلني  أتوق  إىل  تحرى 
املزيد من الحقائق املتعلقة بهذه الصورة ، لعل 

والدة  ذلك املناضل قد تضيف 
جديدة  أخرى  وزوايا   فصول 
وقائع  إن   . الرواية  إىل هذه  
تكون  رواية  أية  وأحداث 
املصداقية  إىل  ماتكون  اقرب 
عندما  باالهمية   وتحظى 
 ، نفسه  املصدر  من  ُتستقى 
صلة   أكرث  آخر  مصدر  اي  أو 
بها،  وتواصاًل معها ، وإنطالقاً 
من هذه اإلسرتاتيجية وجهت 
سؤال مبارشة إىل تلك السيدة  
خشية  التحفظات  بعض  مع 
اإلجابة صدى  تعكس  أن  من 
ولكني  مشاعرها.  عىل  سالبا 
وملمُت  تجارست  ما  رسعان 
أطرايف  ثم قلت لها : “  وأين  
يعيش مسقنا اآلن ؟” أجابت 
ذهب  لقد   : بقولها  السيدة  
عىل  ونحن   ، أسمرا  إىل  اليوم 
الواحدة  متام  يف  معه  موعد 
يوماً  يرتكنا  مل   ، الظهر  بعد 
نشعر بالوحشة والضيق ، لقد 

أمىض معنا موسم  الخريف باكملة.”  وألهمية 
املوضوع طرحت السؤال  نفسه ولكن  بإسلوب 
مسقنا  يقيم   “أين   : قائاًل  ما  حد  إىل  مختلف 
يقيم  إنه   “   : السيدة  أجابت  دامئة؟”   بصفة 

يف الخارج .”
وعندما فرغُت من إجراء ذلك الحوار الشيق 
ذاكريت   إىل  تداعى  املرأة  تلك  مع  واملقتضب 
ذلك  املثل الشعبي الذي يقول : “ ال متسك ذيل 
النمر وإذا مسكته التطلقه .” وقد  دلني  حيس 
املطاف،   نهاية  هي  ليست  تلك  بأن  الصحفي 
والتفاصيل  الحيثيات  من  الكثري  هناك  وأن 
بعد  أبرح  مل  وأين   ، املجهول  ثنايا  يف   ماتزال 
عتبات قصة مليئة باالحداث التاريخية املثرية ، 
خاصة واين كنت قد علمت من  تلك املرأة بأن 
مسقنا عىل موعد معها هذا املساء ، وهي فرصة 
املعلومات  من  مزيد  للحصول عىل  يل   سانحة 
التي من شانها أن تضيف حلقات  جديدة  إىل 

يوميات هذه القصة .
وعىل هذا األساس  طلبت من السيدة / لتي 
إزقي يوسيف  والدة املناضل/ مسقنا أن تذهب 
معي إىل اسمرا ، ومام سهل هذه املهمة  تلك 
السيارة التي   إستقليتها لحضور اإلجتامع  الذي 
إنعقد  يف إدارة ضاحية مدري زين .  هذا  وقد 
من  كان  الذي  املكان  إىل  السيدة  تلك  اوصلت 
املقررأن تلتقي فيه مع إبنها ، وبالفعل وجدت 
/ املناضل  وبني  بيني  اللقاء  تم  حيث  ضالتي 
منا  كل  تعرف  التحايا   تبادل  وبعد     ، مسقنا 
كان  ومثمر  ودي  حوار  بيننا  وجرى  اآلخر  عىل 
له مابعده . كان مسقنا شاب ممشوق القوام ،  
قوي البنية ،  متوسط القامة  ، مييل لون برشته 
اليوم قد تغري كثريا  أن مظهره  .إال  السواد  إىل  
مل  بحيث   ، أخرى  وعوامل  السن  تقدم  نتيجة  
الذي  كانت  عليه   النحو  تكن شخصيته  عىل 
يف تلك الصورة التي تبدو أمامنا  ، وهو بالشك  
نواميس  و   سنن  مع   يتامهى  طبيعي   امر 
حديث  وجاذبية  عذوبة  خالل  ومن   . الحياة 
بأن  جدير  بأنه  إعتقاد  لدي   ساد  الرجل  هذا 
تكون له جسور ممتدة من العالقات الحميمة 
مع محيطه اإلجتامعي  والثقايف واإلنساين  . ويف 
إليه  مبالحظتي فيام  العجالة  رميت  بحر تلك 
ميكن أن يصفه البعض بالخطل والترسع قائال: “ 
إن داعي مجيئي إىل هنا  وإرصاري عىل مقابلتك 
جدار  يف  املعلقة  بصورتك   إعجايب  إىل  يعود 
منزلكم ، والتي إلتقطت لك عندما كنت مقاتال 
بامليدان ، لقد سمعُت عنك  وعن تاريخك، أي 
يف  تحمل  أنها   الشك  الصورة  هذه  أن  مبعنى 
طياتها مضامني ليس مبقدور أي شخص آخر أن 
مييط الثام عنها،  لكشف حقيقة املضامني  التي  
املشهد  تضع  أن  جئت  ولذلك   ، ورائها   تكمن 
مالمحه  رسم  يف  أوشاركت  صنعته   كام  امامي 
إىل  متيل  /مسقنا  املناضل  أجابات  كانت    ”.
وكان   ، واملوضوعية   والشفافية   الدقة  توخي 

املفردات   إحدى  عىل  وأخرى  بدرجة  متحفظا 
التي أوردتها يف سياق حديثي الضايف  معه  مثل 
كلمة  ) معجزة (،  رمبا 
من  نوع  فيها  يرى  كان 
 ، والتضخيم   التهويل  
/ املناضل  اوضح  وقد 
عادي  االمر   ان  مسقنا 
عن  البتة  يخرج  وال 
واملواقف  السياقات 
مير  كان  التي  اليومية 
أين  إال   . مقاتل  أي  بها  
الدفاع  يف  قدما  مضيت 
وأرصيت  قناعايت   عن 
أن  ذلك   ، موقفي  عىل 
يستهجنون   املقاتلني 
البطوالت  عن  الحديث 
الشخصية،   واإلنجازات 
ألنهم يرون  يف مثل هذا  
النهج منقصة ،  وخصاًم 
ومبادئهم  قيمهم  عىل  
لقد   . والنضالية  الثورية 
وسعي  مايف  كل  بذلت 
الوسائل  مبختلف  
عىل  معتمدا  والحيل  
إزقي  لتي  السيدة/  بها  ادلت  التي  اإلفادات 
الجاد واملفيد  الحوار  إستمرار  يوسيف  لضامن 
مسقنا  أبدى   وأخريا   . مسقنا  املناضل/  مع 
تفاصيل  إىل   للولوج  وجاهزيته    إستعداده 
وإلحاحي  رغبتي  عند  نزوال  كاملًة   القصة 

الشديد . 
وعليه كان لزاماً علينا ان نحدد سويا جدول 
املزمع.وملا  الحوار  زمني ومكاين إلجراء مضابط 
سنحت  اللقاء  موعد  وحان  دورته   الزمن  دار 
تلك  احداث  مجريات  إىل  لإلستامع  الفرصة  يل 
القارئ   .  ) )حيام  وادي  شهدها  التي  املنازلة 
حادثة  وقائع  رسد  يف  الدخول  قبل  الكريم 
إعطاء  مبكان  االهمية  من  رايت  حيام  روبا 
برهاين  /مسقنا  املناضل  حياة  عن  موجزة  نبذة 

تسفاميكائيل . 
كان املناضل/ مسقنا ُيعرف بني رفاقه بلقب 
) جندي ( . وأن هذه الكنية  ذات عالقة وثيقة 
بقصة حادثة وادي حيام . ولد املناضل /مسقنا 
وهو   . زين  مدري  بلدة  يف  م   1969 العام  يف 
الثالث من بني إخوانه  ، ومبا  أن أرسته كانت 
تعتمد يف حياتها املعيشية  عىل تربية الحيوانات  
مزالة  أظافره يف  نعومة   منذ  فقد شب مسقنا 
الصف  حتى  درس   . واملاعز  االغنام  رعي  مهنة 
الرابع يف مدرسة  إمبا درهو . وقد أمىض معظم 
فرتة صباه يف مهنة الرعي ،  حيث كان يف تطواف 
دائم  بني الجبل والسهل ، أي  بني تخوم سهول 
رحلة  يشبه  فيام  حامسني  ومرتفعات  سمهر 

الشتاء والصيف . 
حقات  بلدة   إىل   مسقنا  تحول  ذلك  بعد 
ساليس  /ولد  السيد  خاله  كنف  يف  ليعيش 
الطوق  دخل يف  عن  وعندما شب   . يوسيف  
مع  الحيوانات  وتربية  للحبوب  مزرعة   رشاكة 
خاله . وبينام كان مسقنا يرعى  عدد  80 رأساً 
يف  املاشية  من  رأسا  و20  واملاعز   األغنام  من 
جنود  قبل  من  إلعتداء  تعرض  حقات  ضواحي 
جيش الدرق. كانت بنية جسمه  التي  توحي 
بأنه مقاتل  تثري الشك والريب يف  نفوس   أفراد 
قوات العدو ، هذا وقد تكررت تلك اإلعتداءات 
أكرث من مرة  ، فقد قامت  سلطات العدو بأرس 
مسقنا وتم  التحقيق معه ملدة  يومني إعتقاداً 
وهو   ،  ) الطرق  قطاع   ( إىل   ينتمي  أنه  منها 
الثوار  العدو  به  يوصم  كان  الذي   املصطلح 
اإلرتريني  إبان فرتة لكفاح املسلح  . وملا إزدادت  
مضايقات أجهزة أمن العدو عىل الشاب مسقنا  
إضطر ان يرتك مزاولة مهنة  الرعي ،  ومن ثم 
قرر مغادرة األرايض اإلرترية  باتجاه السودان . 
ويف السودان مل يكن الوضع بالصورة الوردية 
النمطية  التي كانت يف ذهن ذلك الفتى . ذلك 
أنه ليك  يوفر لقمة العيش لنفسه كان عليه أن 
بدايات  ،   حيث عمل  يف  يبذل جهدا مضنياً 
البناء  مجال  السودان يف  يف  قضاها  التي  الفرتة 
كمناول ، كام عمل  يف املقاهي واملطاعم  يف مهنة 

والتفريغ   الشحن  ، وكذا نشط يف مجال  مبارش 
يف مصانع املرشوبات الغازية ،   لينتقل أخريا إىل  
املجال املهني والعمل يف ورش  صيانة السيارات 
. وأثناء مزالته كل   تلك املهن التي سبق ذكرها  
الحبيش  لقب  عليه  يطلقون  مستخدموه  كان 
.وقد كان مسقنا  يبدي نوع من التذمر  وضيق 
الصدر،  من كرثة  ترديد هذا اللقب  الذي كان 
يرى فيه قدر من اإلهانة  واإلساءة  إىل شخصه 
، وهو السبب الذي جعله يتنقل  بني مختلف 
 . محدد  مكان  يف   يستقر  وال   العمل   مواقع 
كان  ما  رسعان  حبيش  كلمة  سامعه   فبمجرد 
جديد  من  ليبحث  القديم   عمله  موقع  يغادر 
إىل مجال عمل آخر . ويف أحد األيام وبينام  ما 
كان مسقنا  يعمل كمناول  يف مهنة  البناء  لدى 
صاحب  كان  كسال   مدينة  يف  السودانيني  أحد 
العمل  يناديه من عىل سطح ذلك املبنى بلقبه 
املتعارف عليه  بشكل يثري اإلستياء   مع إضافة 
بعض األلقاب الجديدة  التي تنم عن اإلمعان يف 
اإلزدراء  والنظرة الدونية وفق تقديرات الشاب 
فاض  التى   الضغوط  لرتاكم  ونتيجة    . مسقنا 
القوة   إستخدام  إسلوب   إىل  مسقنا  لجأ  كيلها 
ضد الشخص الذي كان يوجه له تلك العبارات  
يف محاولة منه لرد شيئ من  اإلعتبار  لكرامته 
إىل  املوقف  فيها  تحول  التي   اللحظة   ويف   .
الرتاشق باأللفاظ بني الطرفني رمى مسقنا بحفنة 
باألسمنت يف وجه خصمه  املخلوط  الرتاب  من 
وجهه  عىل  يديه  راحتا  املصاب  الرجل  وضع   .
  ، يكابده  كان  الذي  األمل   فرط  من  يتأوه  وبدأ 
ومن ثم بدأ  يطلق عبارات من قبيل  التهديد 
يدرك  مسقنا  كان  وملا   . مسقنا  بقتل  والوعيد 
مدى العواقب التي  ميكن ان يتعرض لها نتيجة 
املكان عىل  غادر  سوداين  مبواطن  األذى  ألحاق 
، وبعد ميض  يومني  األنظار  عجل وتوارى عن 

صلح  ُعقد  الحادثة  تلك  من 
ومسقنا  العمل   صاحب  بني 
املواطنني  بعض  بواسطة 
اإلرتريني . إال أن مسقنا مل يكن 
املهني  مستقبله  عىل  مطئنا 
بفعل تحوله من عمل إىل آخر ، 
وأنه قد شعر أن كل تلك الفرتة 
قد  السودان  يف  قضاها   التي 
أن  دون  الرياح  أدراج  ذهبت 
بعينها  مهنة   إلجادة   تؤهله  
ترك مهنة  األساس  . وعىل هذا 
عن   البحث  إىل  وإتجة  البناء 
حيث   ، السيارات  قيادة  مجال 
كمساعد  األول  املقام  يف  عمل 
سائق إحدى املركبات . مل تكن 

املهنة الجديدة أقل معاناة عن سابقاتها ، فقد 
حبيش  يا  بعبارة  ينادونه  السيارة   ركاب  كان 
من  بإعجوبة  مسقنا  نجا  أخرى   ناحية  ومن   ،
رآى  ولذلك    ، السيارة  تلك  له  تعرضت  حادث 
واصل   . أيضاً  املهنة  هذه  ترك  األفضل  من  أنه 
مسقنا مشوار اللجوء ، حيث   فكر هذه املرة  يف  
التحول  إىل اململكة العربية السعودية عرب البحر 
مع مجموعة من الشباب ، إال ان محاولته  قد 
باءت  بالفشل حيث  القي القبض عليه من قبل 
مسقنا  ولحسن حظ   . السوداين  األمن  سلطات 
وزمالئه  وصلت معلومات إىل  بعض املناضلني 
الذين كانوا يقيمون يف السودان ،  من أن هؤالء 
الشباب الذين إحتجزهم األمن  السوداين  أثناء 
سفرهم بحرا إىل السعودية بطريقة غري رشعية  
هم مواطنني إرتريني  ، لذلك  تقدموا لدى جهات 
اإلختصاص  بطلب ضامن  هؤالء الشباب  ، وقد 
وافقت الجهات املشار إليها عىل  طلب اإلرتريني 
مام أدى إىل إطالق رساح تلك املجموعة  وعىل 
رأسهم  املواطن مسقنا . عاد مسقنا مرة ثانية 
إىل العمل كمساعد  سائق سيارة  ، ولكنه  أصبح  
هذه املرة يف حل من مناداته بلقب الحبيش من 
مسقنا  بدأ  فقد   ، السيارة  ومالك  الركاب   قبل 
يعمل لدى السائق أبراهام فسهاظني الذي كان  
ملكيتها  تعود  التي  الشاحنات   إحدى  يقود 
تلك  كانت   . إرتريا  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
السيارة  تنقل املؤمن وبقية إحتياجات التنظيم 
سواكن  من   كل  عرب  امليدان  إىل  السودان  من 
 . السكون  التعرف  دؤوبة   حركة  يف   وعريرب 

والجبهة  مسقنا  بني  العالقة  تطورت  وهكذا 
يوما  وثباتاً  رسوخا   تزداد   وبدأت   الشعبية  

بعد يوم .
التعبوية  الحملة  ساهمت  خاصة   وبصفة   
التي قامت بها الجبهة الشعبية يف العام 1988 
م    بهدف  حث املواطنني القاطنني يف السودان 
ارضية   خلق  يف  النضايل   بالعمل  اإللتحاق  من 
الوعي  مفاهيم  لغرس  ومتانة  صالبة  أكرث 
أوساط  يف  واسع  نطاق  عىل  والنضاىل  الوطني 
القواعد الشبابية والجامهريية عىل وجه العموم 
املنظات  إىل  مسقنا  إنضم  الفرتة   تلك  ويف   .
 ، بورتسودان   مدينة  يف  العاملة  الجامهريية 
عضويته  تسجيل  تاريخ  من  واحد  عام   وبعد 
إلتحق  الجامهريية   املنظات  خاليا  إحدى  يف 
بامليدان . وقد تم  إرساله مبارشة  إىل معسكر 
إكامل  وبعد   . العسكري  التدريب  لتلقي  أراق 
فرتة التدريب العسكري  إلتحق بصفوف الفرقة 
70 . مل يواجه املناضل /مسقنا أية متاعب عند 
بعد  فيام  وإنخراطه  العسكري  التدريب  تلقيه 
ومعدا  مهيئاً  كان  ألنه    ، العسكري  العمل  يف 
سلفا من  حيث الوعي والروح املعنوية العالية  
مختلف  يف  الحياتية  والخربة  الثورية  والثقافة 
الشأن  هذا  ويف   . عام  بشكل  الحياة  مناحي 
تشجيعا  تلقى  قد  أنه   مسقنا   / املناضل  يذكر 
قبل  من  الرفيعة  الوطنية  الروح  جذوة  وإذكاء 
إنضاممه  عند  الذين وجدهم  املناضلني  قدامى 
إىل الوحدات املقاتلة يف الفرقة 70 . وعىل الرغم 
من أن الربع األخري من عقد الثامنينات قد شهد 
معارك  رشسة خاضها الجيش الشعبي مع قوات 
مسقنا  إستطاع   الجبهات،   مختلف  يف  العدو 
خالل فرتة وجيزة من إمتالك ناصية العديد من 
بروح  والتحيل  والقتالية  العسكرية   الخربات 
الوطنية  املبادئ  عىل  والثبات  والصمود  الصرب 
التي ورثها من  رعيل تلك املرحلة الحاسمة  يف 
مسرية الكفاح املسلح  . الجدير باإلشارة هنا إىل 
عملية  يف  شاركت  قد   70 الفرقة   وحدات  أن 
براس مدر  الخاص   املحور  وبالذات يف   ، فنقل 
 . إثيوبيا  يف  أسوسا  منطقة  من  عودتها  فور 
وبعد أن وضعت معركة فنقل أوزارها  إنتقلت  
التي كان يعمل يف إطارها مسقنا إىل  الوحدة  
جبهة قندع ، حيث إتخذ  
تنتمي  الذي    20 اللواء 
املذكورة   الوحدة  إليه  
التي  كويب  يف  مواقعه 
توجد يف الناحية  الرشقية 
حيث   . قندع  مدينة  من 
معركة  هناك  إحتدمت 
بني  الوطيس   حامية 
وقوات  الشعبي   الجيش 
كانت  التي  العدو 
بعيد   امد  منذ  متحصنة 
وملا   ، الجبهة  تلك  يف  
تقتيض  الرضورة    كانت 
طرد قوات العدو من عىل 
اإلسرتاتيجية   القمة  هذه 
تشن  أن    20 اللواء  وحدات  عىل  ما  لزا  كان 
جيش  عىل  هوادة   وبدون  متتالية  هجامت 
ُيباد عن  ، حتي  الجبل  العدو املتمرتس يف هذا 
وبالفعل حول    . اإلستسالم  ُيجرب عىل  أو  آخره 
الجيش الشعبي  كدأبه األقوال إىل افعال ، حيث 
اللواء 20 تلك  . بعد ذلك سلم  اراد  كان له ما 
املواقع إىل اللواء 10 التابع للفرقة نفسها  ومن  

ثم إتجه نحو الجنوب .
كانت تسيطرآنذاك عىل  العدو  أن قوات  إال 
الجنوبية مثل صنعفي  الجبهة  أهم املواقع  يف 
األمنية   األوضاع  هذه  خضم  ويف   ، وزاألمبسا 
أن   20 اللواء  عىل  كان  املعقدة  والعسكرية 
ويعرب  الجبهة  هذه  يف  العدو  خطوط  يخرتق 
 20 اللواء  غادر  املجاور.  تجراي  إقليم  صوب 

كويب ومن بعد عرب وادي عيل قدي ومنه تقدم 
عدي  حديش  مرتفعات  لريتقي  أكرور  باتجاه  
مسريتها    20 اللواء  وحدات  واصلت   . حاالي 
حيث قطعت الطريق الرئييس الرابط بني أسمرا 
وعدي قيح  يف منطقة ماي رسوا إىل أن وصلت 
، وقد تحولت تلك  طالئعها األوىل إىل كعاتيت 
وهكذا  ظرونا.  بلدة  عرب   تجراي  إىل  القوات 
مدينة  دخول  من    20 اللواء  وحدات  متكنت 
لتنعطف   ، بزت  بلدة  طريق  عن  قرات   عدي 
من جديد ناحية الشامل ومن ثم تشن هجوم  
مباغت عىل قوات العدو املتمركزة  يف زال أمبسا  
أمر مل يكن  ، وهو  من خلف خطوط دفاعاتها 
لدى  األمنية  الحسابات  مدرجا  ضمن خارطة  

األجهزة ذات الصلة.

 إعداد مشندي عقباميكئيل 
تعريب حممد عمر ناير 

اجلزء االول 
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عبداهلل حممد علي
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آرسنال حياول تضميد جراحه أمام مدربه السابق
بالدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم

آرسنال  يسعى 
سلسلة  إنهاء  إىل 
مباريات   3 من 
يف  فوز  دون 
اإلنجليزي  الدوري 
املمتاز، عندما يحل 
أستون  عىل  ضيفا 
فيال، يف الجولة 24، 

اليوم السبت.
الفريق  ويعيش 
حالة  اللندين، 
يف  وزن  انعدام 
األخرية،  الفرتة 

بعدما أهدر 8 نقاط من أصل 9 يف آخر 3 
جوالت.

وال شك أن الفوز عىل أستون فيال بقيادة 
مدرب آرسنال السابق أوناي إميري، سيعيد 

الثقة لكتيبة املدرب مايكل أرتيتا.

مواجهة  عن  ويغيب 
الوسط  العب  فيال،  أستون 
بجانب  باريت،  توماس  الغاين 
الربازييل  املهاجم  تعايف  عدم 

جيسوس.
مانشسرت  يحل  املقابل،  يف 
نوتنجهام  عىل  ضيفا  سيتي 
فورست، الذي مل يخرس عىل 
الخمسة  األشهر  يف  ملعبه 

املاضية بالدوري.
سيتي  املان  واستعاد 
الرائعة  الهجومية  عروضه 
توتنهام،  أمام  الخسارة  بعد 
وميلك  وآرسنال،  فيال  أستون  عىل  بالفوز 
مكانة  يقلون  ال  البدالء،  دكة  عىل  العبني 

ريال مدريد إلبقاء الضغط على 
برشلونة املنقوص من بيدري

يبحث ريال مدريد حامل 

الضغط  إبقاء  عن  اللقب 

عىل غرميه املتصدر برشلونة 

أوساسونا  عىل  يحل  عندما 

منافسات  ضمن  السبت 

والعرشين  الثانية  املرحلة 

لكرة  االسباين  الدوري  من 

حول  شكوك  وسط  القدم، 

كريم  الفرنيس  جهوزية 

لقاء  من  يوم  وقبل  بنزمية، 

الشاب  نجمه  عىل  القلق  الكاتالوين  الفريق 

بيدري مع ضيفه قادش.

أعاد حامل اللقب الفارق مع برشلونة اىل 

8 نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة عىل إلتيش 

االربعاء وسيحاول تقليصها السبت.

قادش  مع  مباراته  برشلونة  خوض  مع 

املثري مع ضيفه مانشسرت  االحد بعد تعادله 

يونايتد االنكليزي 2-2 يف امللحق املؤهل اىل 

 ، ليغ”  “يوروبا  االورويب  الدوري  نهايئ  مثن 

لتقليص  أمام مدريد  متاحة  الفرصة  ستكون 

الفارق اىل خمس نقاط.

عاد بنزمية من االصابة ليساهم يف تتويج 

لالندية  العامل  لكأس  بطال  مدريد  ريال 

الهالل  ضد  النهايئ  يف  هدًفا  بتسجيله 

وأضاف  املايض،  السبت   )5-3( السعودي 

االسبوع  منتصف  جزاء  ركلتي  من  هدفني 

ضد إلتيش ليسجل هدفه الـ230 يف الدوري 

قامئة  عىل  الخامس  املركز  ويحتل  االسباين 

أفضل هدايف “ال ليغا”.

املايض  العام  الذهبية  بالكرة  املتوج  عاىن 

عن  وغاب  االصابة،  بسبب  املوسم  هذا 

يعلن  أن  قبل  قطر  يف  العامل  كأس  نهائيات 

اعتزاله الدويل.

خاض ابن الـ35 عاًما 13 من مباريات ريال 

املوسم  هذا  فقط  الدوري  يف  الـ21  مدريد 

مسجال 11 هدًفا، لكن تقارير إسبانية أشارت 

ملواجهة  بامبلونا  اىل  إمكانية عدم سفره  اىل 

أوساساونا.

جونيور  فينيسيوس  الربازييل  سيعود 

رودريغو  مواطنه  جانب  واىل  االيقاف،  من 

وماركو  فالفريدي  فيديريكو  واالوروغوياين 

أسنسيو، سيكون لدى املدرب االيطايل كارلو 

عدم  فّضل  حال  يف  عدة  خيارات  أنشيلويت 

مع  املرتقبة  القمة  قبل  ببنزمية  املجازفة 

ليفربول االنكليزي عىل ملعب أنفيلد الثالثاء 

يف ذهاب الدور مثن النهايئ من دوري االبطال، 

يف إعادة لنهايئ املسابقة العام املايض.

مبارياته  يف  الفوز  أوساسونا  يحقق  ومل 

االربع االخرية يف الليغا ويحتل املركز التاسع 

برصيد 30 نقطة.

غياب بيدري

أما برشلونة فيدخل مباراته السهلة نسبًيا 

سادس  لفوز  متطلًعا  قادش  مع  الورق  عىل 

توالًيا يف الليغا.

يخرس  مل  إذ  جيدة،  بفرتة  الكاتالوين  ومير 

جميع  يف  االخرية  الـ17  مبارياته  من  أي 

تحقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ويسري  املسابقات 

لقب الدوري للمرة االوىل منذ 2019.

لكنه تعرّض النتكاسة بإصابة العبه املؤثر 

مانشسرت  مع  التعادل  خالل  بيدري  الشاب 

الشوط  أواخر  ما اضطر لخروجه يف  يونايتد 

تعرضه  عن  فريقه  يعلن  أن  قبل  االول، 

“إلصابة يف العضلة الخلفية لفخذه االمين”.

قدرت  غيابه،  فرتة  يحدد  مل  حني  ويف 

وأربعة  ثالثة  بني  الفرتة  الكاتالونية  الصحف 

يكون  أن  بالتايل  املتوقع  غري  ومن  أسابيع 

متاًحا للمشاركة يف مباراة االياب ضد يونايتد 

أولد  ملعب  عىل  املقبل  الخميس 

الشاب اآلخر غايف  ان  ترافورد، علًم 

سيغيب لاليقاف ما قد يشكل رضبة 

لربشلونة يف مشواره القاري.

الجناح  غياب  استمرار  ومع 

والعب  دميبيليه  عثمن  الفرنيس 

بوسكيتس  سريجيو  املخرضم  الوسط 

يؤثر  أال  برشلونة  سيأمل  للصابة، 

أن  بعد  مردوده  عىل  بيدري  غياب 

هذا  الدوري  يف  أهداف  ستة  سجل 

املوسم، بينها ثالثة يف آخر خمس مباريات.

برصيد  عرش  السادس  املركز  قادش  يحتل 

22 نقطة عىل ُبعد نقطتني فقط من منطقة 

الهبوط.

من جهته، يأمل ريال سوسييداد الثالث يف 

أن يتابع صحوته بعد أن عاد االسبوع املايض 

إسبانيول  حساب  عىل  االنتصارات  سكة  اىل 

)2-3( بعد تعرثه بخسارة وتعادل يف املباراتني 

السابقتني.

ريال  عن  نقاط  ست  بفارق  يتخلف 

مدريد ويتقدم بأربع عن جار االول أتلتيكو 

ويستقبل سلتا فيغو السبت.

عىل  للمحافظة  فيتطلع  أتلتيكو  أما 

للمباراة  الدوري  الهزائم يف  سجله خالًيا من 

بلباو  أتلتيك  يستقبل  عندما  توالًيا  السادسة 

واندا  ملعب  عىل  حذرة  مواجهة  يف  السابع 

ميرتوبوليتانو االحد.

أمام  سقوطه  اىل  االخرية  هزميته  تعود 

برشلونة 0-1 يف املرحلة 16 وحقق منذ حينها 

ثالثة انتصارات وتعادلني.

عن  غيابه  من  االستفادة  وسيحاول 

يف  رابًعا  حلوله  بعد  القارية  املنافسات 

مجموعته يف دوري االبطال، من أجل تعزيز 

مركزه املؤهل اىل دوري االبطال يف ظل ابتعاد 

ريال بيتيس الخامس بفارق أربع نقاط عنه 

فقط.

الوليد  بلد  االندليس  النادي  ويستضيف 

السبت.

أوروبا ليغ: تعادل مثري بني برشلونة ومانشسرت 
يونايتد يف ذهاب امللحق املؤهل لثمن النهائي

أحباء  اعتاد  مباراة  يف 
كرة القدم عىل مشاهدتها 
تعادل  األبطال،  دوري  يف 
مع   اإلسباين  برشلونة 
يونايتد  مانشسرت  ضيفه 
الخميس   2-2 اإلنكليزي 
امللحق  ذهاب  ضمن 
مثن  إىل  املؤهل  الفاصل 
“يوروبا  مسابقة  نهايئ 
أجاكس  وتعرث  ليغ”. 
الهولندي  أمسرتدام 

برلني  يونيون  العنيد  ضيفه  مع  بالتعادل 
األملاين فيم سقط روما اإليطايل بهدف متأخر 

أمام مضيفه سالزبورع النمساوي.
اكتفى  والندية،  باإلثارة  مليئة  مباراة  يف 
برشلونة اإلسباين الخميس بالتعادل يف معقله 
يونايتد  مانشسرت  ضيفه  مع  نو”  “كامب 
اإلنكليزي 2-2 ضمن ذهاب امللحق الفاصل 
ليغ”  “أوروبا  مسابقة  نهايئ  إىل مثن  املؤهل 

لكرة القدم.
ألونسو  وتقدم برشلونة بواسطة ماركوس 
)50( لكن رسعان ما أدرك ماركوس راشفورد 
بهدف  تسبب  ثم   )52( ليونايتد  التعادل 
كونديه  جول  الفرنيس  سجله  الذي  التقدم 
أن  قبل   ،)59( مرماه  يف  الخطأ  طريق  عن 
لريفع   )76( التعادل  رافينيا  الربازييل  يفرض 
دون  من  لفريقه  املتتالية  املباريات  عدد 

هزمية إىل 17 يف جميع املسابقات.
اعتادا عىل أضواء مسابقة دوري  وبعدما 
املباراة  يف  مرتني  جمعتهم  التي  األبطال 
خرج  حني  و2011   2009 عامي  النهائية 
نفسيهم  العمالقان  وجد  منترصا،  برشلونة 
نهايئ  مثن  إىل  التأهل  بطاقة  عىل  يتصارعان 
الكاتالوين  النادي  “أوروبا ليغ” نتيجة حلول 
ثالثا يف مجموعته يف دوري األبطال ويونايتد 

ثانيا يف مجموعته يف “أوروبا ليغ”.
تألق محيل

فشل  حني  الوضع  عليه  كان  ملا  وخالفا 
الثالثة  املجموعة  عن  التأهل  يف  برشلونة 
وإنرت  األملاين  ميونيخ  بايرن  خلف  بحلوله 
اإليطايل، ويونايتد بحلوله وصيفا يف مجموعته 
اإلسباين،  سوسييداد  ريال  خلف  الخامسة 
الدوري  يف  رائعة  مستويات  الفريقان  يقدم 
عن  نقاط   8 بفارق  األول  يتصدر  إذ  املحيل 
املركز  يحتل ضيفه  فيم  ريال مدريد  غرميه 
الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك 
نقاط عن جاره مانشسرت  بفارق 5  تن هاغ 

سيتي املتصدر بفارق األهداف أمام أرسنال.
عام  إىل  بينهم  األخرية  املواجهة  وتعود 
السبات  يف  غارقا  يونايتد  كان  حني   2019
الذي دخل فيه منذ اعتزال املدرب األسطوري 
 ،2013 عام  فريغوسون  أليكس  اإلسكتلندي 

وبرشلونة يف مستهل مرحلة الرتاجع.
ويف تلك املواجهة، خرج برشلونة منترصا يف 
ذهاب ربع النهايئ -1صفر خارج أرضه، قبل 
ثنائية  بفضل  -3صفر  إيابا  الفوز  يجدد  أن 

لنجمه السابق األرجنتيني ليونيل مييس.
تعرث أجاكس وسقوط روما

وعىل ملعب “يوهان كرويف أرينا”، عجز 
شباك  إىل  الوصول  عن  الهولندي  أجاكس 
ضيفه أونيون برلني الذي يقدم موسم رائعا 
سمح له بأن يكون ثاين ترتيب الدوري املحيل 
ميونيخ،  بايرن  خلف  فقط  نقطة  بفارق 

ليكتفي بالتعادل السلبي.
مدربه  مع  اإليطايل  روما  حال  تكن  ومل 
الربتغايل جوزيه مورينيو أفضل من أجاكس 
بول  ريد  أرض  عىل  سقط  إذ  اإلطالق  عىل 
سجله  قاتل  بهدف  النمساوي  سالزبورغ 
األرجنتيني نيكوالس كاباالدو يف الدقيقة 88. 
فيم تغلب شاختار دونيتسك األوكراين عىل 
أرضه املؤقتة يف وارسو بسبب الغزو الرويس 
عىل رين الفرنيس بهديف دميرتو كريسكيف 
)11( وأرتيم بوندارنكو )45 من ركلة جزاء( 
مقابل هدف للكامريوين كارل توكو إيكامبي 

.)59(
اإليطايل وضيفه  يوفنتوس  وانتهت مباراة 
،وافتتح  اإليجايب  بالتعادل  الفرنيس  نانت 
الرصيب دوشان فالهوفيتش التسجيل لفريق 
أدرك  ثم   13 الدقيقة  يف  العجوز  السيدة 
الفريق الفرنيس التعادل بواسطة لودوفيتش 
من  رائعة  متريرة  تلقى  الذي   )60( بالس 

املهاجم املرصي مصطفى محمد.
وتقام مباراة اإلياب الخميس القادم عىل 

أرضية ملعب ال بوجوار.

بطولة 

إسبانيا

عن العنارص األساسية، وهم جوليان ألفاريز 
وكالفني فيليبس.

ويتمنى ليفربول، أن يكون العرض الرائع 
حافزا  إيفرتون،  ضد  الديريب  يف  قدمه  الذي 
له حتى يستمر عىل طريق االنتصارات، لكن 
مهمته لن تكون سهلة يف مواجهة نيوكاسل 
العنيد صاحب املركز الرابع، والذي مل يخرس 
سوى مباراة وحيدة هذا املوسم كانت أمام 

الريدز.
وسقط نيوكاسل يف فخ التعادل 5 مرات يف 
الكثري  أفقده  بالدوري، مم  آخر 6 مباريات 
يف  حظوظه  لتعزيز  سعيه  يف  النقاط  من 

احتالل مركز مؤهل لدوري األبطال.
عن  نقاط   9 بفارق  ليفربول  ويتخلف 
وبالتايل  مؤجلة،  مباراة  وميلك  نيوكاسل، 
ما  إذا  إيجابية  بنتيجة  العودة  سيتعني عليه 
األبطال  دوري  يف  باملشاركة  االحتفاظ  أراد 

عرب الدوري.
املدافع  ليفربول،  لصفوف  يعود  وقد 
مهاجمه  عاد  حني  يف  دايك،  فان  فريجيل 
ونزل  املالعب  إىل  جوتا  ديوجو  الربتغايل 

احتياطيا ضد إيفرتون.
أرض  من  طيبة  بنتيجة  عودته  وبعد 
يستقبل  األورويب،  الدوري  يف  برشلونة 
ليسرت  األحد،  غد  بعد  يونايتد،  مانشسرت 

سيتي.
لتضييق  الحمر”  “الشياطني  ويسعى 
العبو  يبتعد  إذ  املتصدرين،  عىل  الخناق 
املدرب تني هاج، بفارق 5 نقاط عن مانشسرت 

سيتي وآرسنال.
فوز  دون  مباريات   5 وبعد  املقابل،  يف 
ليسرت حامل لقب 2016،  الدوري، حقق  يف 

الفوز عىل أستون فيال وتوتنهام.



اإعداد
فاطمة حمد

Sabur Printing Services

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 8 السبت  18 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )99( 	

حكمة اليوم
ال تنتظر من أحد أن جيلب لك 
زهورا، ازرع حديقتك بنفسك، 
غري حياتك واعلم أن إرادتك ال 

يتحكم فيها أحد سواك

  غّرمت جريانها بآالف الدوالرات حلجزهم مواقف للسيارات
السيارة  لركن  موقف  عىل  العثور  يعد 

الكبرية،  املدن  من  عدد  يف  صعبة  مهمة 

فكيف إذا كان أحد الجريان يحجز 9 مواقف 

بطريقة  شّيد  مبنى  قاطني  خاصة مبركبات 

غري قانونية.

ونرشت صحيفة “دييل ستار” الربيطانية 

جارتها  من  بريطانية  سيدة  انتقام”  “قصة 

األمر  بها،  خاصة  مواقف   9 حجزت  التي 

الذي جعلها تعاين إليجاد مكان شاغر لركن 

سيارتها.

مل  التي  السيدة  عن  الصحيفة  ونقلت 

الحادثة  وقوع  مكان  أو  اسمها  عن  تفصح 

يقف  سيارات   9 لديهم  “جرياين  قولها: 

معظمها باستمرار يف مواقف الشارع، وعدد 

األسبوع،  أيام  طيلة  نهائيا  يتحرك  ال  منها 

متنع  مبنطقتنا  الخاصة  القوانني  أن  رغم 

يف  السيارة  وقوف 

املوقف ألكرث  ذات 

من 48 ساعة”.

فت  ضا أ و

“الحظت  السيدة: 

يقومون  جرياين  أن 

ببناء وحدة سكنية 

بالجزء  ملحقة 

من  الخلفي 

ما  وهو  منزلهم، 

أثار شكويك”.

للبلدية  بشكوى  “تقدمت  وتابعت: 

بشأن املبنى الذي اعتقدت أنه بني بطريقة 

لقوانني  مخالفني  سكن  واحتامل  مخالفة، 

البالد فيه، أو مستأجرين يخفون أمرا ما”.

وأوضحت أن مفتشني استجابوا لشكواها، 

مستأجرون،  يقطنه  مخالفا  بناء  واكتشفوا 

كبرية  مخالفة  يحررون  جعلهم  الذي  األمر 

 100 يعادل  )ما  إسرتليني  ألف   90 قيمتها 

ألف دوالر تقريبا(.

واختتمت السيدة حديثها قائلة: “انتهت 

من  الكثري  جرياين  كلفت  التي  املشكلة 

األموال”.

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

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية:-

- يف الثامن عرش من فرباير عام 1928م:- افتتاح مزرعة القطن يف 

مدينة تسني من قبل االستعامر االيطايل.

حزب  جمعية  تأسيس  1947م:-  عام  فرباير  من  عرش  الثامن  يف   -

إرتريا لإلرتريني يف مدينة عدي قيح.

االحداث الخارجية:-

أبركرومبي  السري رالف  الثامن عرش من فرباير عام 1797م:-  - يف 

ترينيداد يف  يغزون  بريطانية  وأسطول مكون من 18 سفينة حربية 

ظل  الحروب الثورية الفرنسية .

الثامن عرش من فرباير عام 1913م:- پدرو السكورين يصبح  - يف 

رئاسة يف  لـمدة 45 دقيقة؛ وكانت هذه أقرص فرتة  املكسيك  رئيس 

العامل.

- يف الثامن عرش من فرباير عام 2010م:- ايڤو يوسيبوڤتش يصبح 

ثالث رئيس لجمهورية كرواتيا.

لقطات تعرض ألول مرة حلطام سفينة “التيتانيك”
سفينة  تظهر  نادرة  مصورة  لقطات  عرضت 

املحيط  بقاع  راقدة  تيتانيك  الشهرية  الركاب 

األطليس.

التسجيل  التقط  وقد 

“وودز  معهد  كشفه  الذي 

املحيطات”  لعلوم  هول 

كيلومرتات  ثالثة  عمق  عىل 

املحيط  سطح  تحت  تقريباً 

عثور  من  فقط  أشهر  بعد 

الحطام  عىل  املستكشفني 

يف عام 1985. ومل يتم عرض 

معظم هذه اللقطات سابقاً 

للجمهور، بحسب ما ذكرت 

“رويرتز”.

السفينة،  اكتشاف حطام  منذ  فانه  ذلك  اىل 

َعرضت عدة أفالم وثائقية عن تيتانيك لقطات 

له كام تم بث بعض املقاطع القصرية لعمليات 

الغطس. ولكن يوم األربعاء شهد إصدار مقطع 

أطول غري منقوص مدته 80 دقيقة عىل يوتيوب.

املحيطات  لعلوم  هول  وودز  معهد  وقال 

تقع  التي  األوىل  املرة  “ميثل  اللقطات  نرش  إن 

فيها أعني البرش عىل السفينة املنكوبة منذ عام 

املدهشة  املشاهد  من  العديد  ويتضمن   1912

األخرى”.

منيعة  أنها  يعتقد  كان  تيتانيك  بناء  عند 

الخدمة يف  أكرب سفينة ركاب يف  وكانت  تقريباً 

 14 جليدي يف  بجبل  واصطدمت  الوقت.  ذلك 

أبريل نيسان من عام 1912 يف املحيط األطليس 

خالل رحلتها األوىل من ساوثامبتون بإنجلرتا إىل 

نيويورك.

حتفهم  شخص   1500 من  أكرث  لقي  فيام 

غضبا  وأثار  العامل  صدم  مام  غرقت،  عندما 

بسبب نقص قوارب النجاة عىل منت السفينة.

لعلوم  هول  “وودز  معهد  من  فريق  وعرث 

املحيطات” و”املعهد الفرنيس لعلم املحيطات” 

إىل  مقسومة  الغارقة  السفينة  عىل 

نيوفاوندالند  رشقي  جنوب  جزأين 

بكندا يف األول من سبتمرب أيلول 1985.

متوز  يف  غطس  عملية   11 وخالل 

للسفينة  لقطات  تصوير  جرى   ،1986

بكامريات غواصة يقودها البرش ومركبة 

تحركت  بعد  عن  تشغيلها  يتم  صغرية 

عرب املساحات الضيقة.

مع  اللقطات  عن  الكشف  ويتزامن 

للمخرج  )تيتانيك(  فيلم  عرض  إعادة 

لعام 1997 مبناسبة مرور 25  كامريون  جيمس 

 11 حصد  قد  الفيلم  وكان  طرحه.  عىل  عاما 

جائزة أوسكار، مبا يف ذلك جائزة أفضل فيلم.

وقال كامريون يف بيان “ال يزال صدى القصص 

العظيمة  السفينة  تجسدها  التي  اإلنسانية 

يرتدد”. وأضاف “بإصدار هذه اللقطات، يساعد 

معهد وودز هول لعلوم املحيطات يف رسد جزء 

مهم من قصة متتد عرب األجيال وتجوب العامل

استغرق حتقيق حلمه نصف قرن..
إنهاء  يستغرقه  الذي  الوقت  متوسط  يرتاوح 

سنوات،   7 إىل   5 بني  ما  الغالب  يف  الدكتوراه 

ولكن بالنسبة لنيك أكستني، فقد استغرق األمر 

العلمية  الشهادة  هذه  عىل  للحصول  عاما   53

العالية.

األسبوع،  هذا  عاما(   76( أكستني  وحصل 

جامعة  من  الفلسفة،  يف  الدكتوراه  درجة  عىل 

مرور  بعد  املتحدة،  اململكة  يف  “بريستول” 

أكرث من 50 عاما عىل بداية دراسته لنيل هذه 

الشهادة.

أكستني كان قد التحق بربنامج الدكتوراه ألول 

مرة يف عام 1970 للحصول عىل درجة الدكتوراه 

يف علم االجتامع الريايض من جامعة “بيتسربغ” 

بالواليات املتحدة.

وعاد  دراسته،  أكستني  ترك  5 سنوات،  وبعد 

املتحدة،  اململكة  إىل 

صحيفة  ذكرت  وفقام 

“إنديان إكسربيس”.

عمر  بلوغه  ومع 

 ،2016 يف  عاما   69

إنهاء  أكسنت  قرر 

لنيل  األكادميية  مساعيه 

الواليات  من  الدكتوراه 

املتحدة، فالتحق بربنامج 

ماجستري الفلسفة يف جامعة “بريستول”.

أكسنت  سجل  املاجستري،  عىل  حصوله  وبعد 

بربنامج الدكتوراه يف الفلسفة من نفس الجامعة.

عام  يف  الدكتوراه  رسالة  أخريا  الرجل  وأنهى 

2022، وحصل عىل الشهادة هذا العام.

بجامعة  الخاصة  للصحيفة  حديثه  ويف 

املشكالت  “بعض  أكستني:  قال  “بريستول”، 

العمر.  من  طويل  لجزء  التفكري  حلها  يستغرق 

استغرق األمر 50 عاما للحصول عىل الدكتوراه. 

تطلب األمر عمال شاقا، ولكنه كان إنجازا رائعا”.

وأضاف أكستني: “كان جميع طالب الدراسات 

العليا يف الفلسفة بسن 23 عاما، لكنهم قبلوين 

كواحد منهم”.

إمسح اخلطأ 
لتستمر األخوة

ضاع حذاء طفل يف البحر... فكتب الطفل عىل الشاطئ هذا البحر لص...!!!

وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد اصطاد الكثري من السمك فكتب عىل 

الشاطئ إن هذا البحر كريم..!!

وغرق شاب يف البحر.. فكتبت أمه عىل الشاطئ.. إن هذا البحر قاتل..!!

البحر  هذا  إن  الشاطئ  عىل  فكتب  البحر..  من  لؤلؤة  اصطاد  عجوز  ورجل 

سخي..!!

ثم جاء املوج العايل فمسح كل ماكتب عىل الشاطئ.. واستمرت الحياة...

لذلك ال تشغل بالك بكل ما يقوله الناس فالكل يقول مايصل لذهنه فقط

امسح الخطأ لتستمر األخوة... وال متسح األخوة ليستمر الخطأ...

عندما تتعرض إلساءة ال تفكر يف أقوى رد... بل يف أحسن رد...

عامل الناس بأخالقك ال بأخالقهم حتى التصبح مثلهم

ففي النهاية أخالقك هي الوحيدة التي تعمر طويال من بعدك.
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