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إعالن عن التماس رؤية شهر رمضان 
املعظم لعام 1444هـ املوافق 2023م

الحمد لله , والصالة والسالم عىل سيدنا محمد خاتم رسل الله , وعىل آله 

وصحبه اجمعني.

من املحتمل أن تثبت رؤية هالل شهر رمضان مساء يوم الثالثاء 29 شعبان 

1444هـ املوافق 21 / 03/ 2023 م , وعليه فاملطلوب من جميع املسلمني أن 

الهالل  اليوم املذكور أعاله،  فمن رأى  الهالل مساء  التامس رؤية  يجتهدو يف 

فعليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار اإلفتاء , أو مجلس أوقاف .

شهر  غرة  األربعاء  يوم  فسيكون  املذكور  اليوم  يف  الهالل  رؤية  ثبتت  فإذا 

رمضان لعام 1444هـ املوافق 22/ 03/ 2023م, وإن مل تثبت رؤيته يف ذلك 

اليوم , فسيكون أوله الخميس 23/ 03/ 2023م.

اعاننا الله عىل صيامه وقيامه , وكل عام وانتم بخري,,,,

وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

دار اإلفتاء والشؤون اإلسالمية االرترية

أعضاء يف إدارة 
اإلقليم األوسط 
يتلقون دورات 

يف  اإلدارة 
تلقى 352 من اعضاء ادارة االقليم االوسط دورات تدريبية تراوحت مابني  اسبوع اىل ثالثة 

اسابيع يف  مختلف املجاالت.
واوضح مسؤول تنمية القدرات البرشية السيد/ برخت تاديس ان التدريب شمل أساليب 

االدارة والقيادة واالخالق واملحاسبة واملكتبات .
وقال املدير العام لقسم االدارة واملالية السيد/ تكئي قاليت ، ان الهدف من التدريب يكمن 
يف تقديم العمل بخدمات جيدة ، موضحاً بان ادارة االقليم وضعت برامج تدريب واستشارة 

بالتعاون مع مركز الكفاءة املؤسسية .
من جانبه اوضح حاكم االقليم االوسط السيد/ فسهايي هييل ان تنمية القدرات البرشية 

من اولويات برامج االدارة .

رئيسة اإلحتاد الوطين للمرأة تلقي كلمة يف 
إجتماع األمم املتحدة الـ 67 لتعزيز مكانة املرأة

للمرأة  الوطني  االتحاد  رئيسة  ألقت 
اجتامع  يف  كلمة  تسفاميكائيل  تخآ  السيدة/ 
لتعزيز مكانة  السابع والستني  املتحدة  االمم 
وحتى  السادس  من  الفرتة  يف  املنظم  املرأة 
أوضحت  الجاري،  مارس  من  عرش  السابع 
فيها موقف ارتريا  واالنجازات املحققة فيام 

يتعلق باملرأة. 
،   توضيحا مفصال  تخآ  السيدة/  وقدمت 
الكبري  ودورها  االرترية  املرأة  خلفية  حول 
البالد،  رقي  يف  املساهمة  املجاالت  كافة  يف 
متسلحة  الفعالة  مساهمتها  اىل  باالضافة 

باملعرفة العلمية واملهنية.
ويف اجتامع  عقد تحت شعار” دور التحول 
وتقوية  املساواة  انجاز  يف  الرقمي  والتعليم 
املرأة” ، قالت السيدة/ تخآ  “إن للتقانة ودور 
الصحية  املجاالت  يف  املحرز  التقدم  يف  فعال 
والتعليم االكادميي وتبادل املعلومات وغريها 
الهاتف  انتشار  اىل  باالضافة  املميزات،  من 
النقال يف الحرض والريف وطرق االستعامل ، 
فضال عن املكتبة الرقمية، وإستخدام الطاقة 
الشمسية ، كل هذه العوامل لعبت دوراً كبرياً 
يف تحسني ظروف املرأة وتقدمها  وخلق فرص 
مساواة واسعة، اال أن عدم توفر البنى التحتية 

والكفاءة،  باملعرفة  التسلح  وعدم  الكافية 
فضال عن فرض حصار غري قانوين عىل ارتريا 

ساهم يف عرقلة تقدم املرأة االرترية.
لدى  ارتريا  مندوبة  االجتامع   يف  شارك 

صوفيا  السفرية/  املتحددة  االمم  منظمة 
وأعضاء  لها،  املرافق  والوفد  تسفاماريام 
االرتريات  والشابات  للمرأة  املركزي  املجلس 

يف الخارج.

اسبوع القانون مشل تقديم اوراق عمل حول  القانون والتنمية

املنعقد   القانون  اسبوع  يف  قدمت  
االنسانية  للكرامة  القانون  تحت شعار” 
السادس  يومي  عمل  اوراق  والتنمية” 
قاعة  يف  مارس  من  عرش  والسابع  عرش 

الكنفدرالية الوطنية للعامل  .
/ السيدة  العدل  وزيرة  واوضحت 
وزارة  بان   ، املناسبة  يف  هاشم  فوزية 
طويلة  فرتة  منذ  تعمل  ظلت  العدل 
بوضع القوانني عىل اساس قيم املجتمع 
التقييم  بانشطة  والقيام  االرتري 
والتحسني، باالضافة اىل ان تكون القوانني 
التجارية  بالعالقات  يتعلق  فيام  آنية 
واتفاقات  واالستثامر  والدولية  االقليمية 

املمتلكات.
املنظم  القانون  اسبوع  “ان  وقالت 

تعزيز  عىل  يركز  الثانية  للمرة  حاليا 
والتوعية  والتنمية  االنسانية  الكرامة 

والحصول عىل االستجابة. “
يف  املقدمة  العمل  اوراق  تضمنت 
والكرامة  واملواطنة  القانون  سمنار 
وتطور  والتنمية   والقانون  االنسانية 
وزارة  يف  واالتصاالت  املعلومات  تقانة 

العدل.
والهوية  القانون  عمل  ورقة  تناولت 
والقانونية،  السياسية  املواطنة  قضايا   ،
موضحة بان الهوية حق انساين وتختلف 
بالتفصيل  شارحة  الوطنية،  الهوية  عن 

اساس وتطور املواطنة يف قارة افريقيا.
واشارت اىل ان قانون الجنسية االرتريه 
الترصيح  او  بامليالد  الجنسية  منح   ،

وكيفية نزعها.
وتطرقت ورقة عمل الكرامة االنسانية 
معايري  وفق  االرتري  املجتمع  لقيم 

الكرامة االنسانية .
 ، والتنمية  القانون  ورقة  وذكرت 
باملساهمة  االرترية  الحكومة  باهتامم 
مع  دول املنطقة لتهيئة االرضية للتعاون 
االقليمي  السلم  اجل  من  مشرتك  بفهم 
املوارد  يف  والتكامل  والتطور  واالمن 
عىل  االعتامد  مبدأ  اساس  عىل  املشرتكة 
التقني  التطور  ورقة  واشارت  الذات.  
واالتصال يف وزارة العدل ، مساهمتها يف 

ترسيع انجاز االعامل يف الوزارة.
وقدم يف السمنار فيلم وثائقي بعنوان 

ارتريا والكرامة االنسانية.

إستشهاد املناضل/داويت سيوم
كلية   من  سيوم  املناضل/داويت  إستشهد 
العلوم مباي  نفحي  يف  الخامس  عرش  من  
مارس  الجاري  عن  عمر  ناهز  ال72 عاما. 
التحق  الشهيد  /داويت  بجبهة  التحرير  
االرترية  يف   مارس عام 1975، ثم  بالجبهة   
عام 1977، حيث   ارتريا   لتحرير   الشعبية  
 ، واالجهزة  املقاتلة   القوات   ضمن   عمل  
وبعد  التحرير  عمل  بعدة وزارات  وكليات 
تفان  بكل  ووطنه   شعبه  خدم   حيث    ،

واخالص . 
الشهيد  داويت  سيوم رب ارسة  واب ابن 

واحد.
ووري  جثامنه الرثى  عرص  السادس عرش من مارس  مبقابر  الشهداء  باسمرا .

كلية  العلوم  مباي  نفحي  إذ تعرب  عن  حزنها  الستشهاد  املناضل/ داويت سيوم ، تتقدم 
بتعازيها  الرسته ورفاقه  وزمالئه بالعمل.
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أفريقيا: متحدون ضد العقوبات األحادية غري القانونية
يف خطوة تحمل وعًدا باإلرصار واالختيار املستقل ، كرر االتحاد األفريقي يف قمته العادية السادسة والثالثني لرؤساء الدول ، التي عقدت 
يومي 18 و 19 فرباير 2023 ، إعالنه الذي تم اعتامده ألول مرة يف العام املايض ، يف قمتها العادية الخامسة والثالثون املنعقدة يف فرباير 2022. 
وأدان القرار العقوبات أحادية الجانب املفروضة عىل ثالث من الدول األعضاء - وهي إريرتيا وجنوب السودان وزميبابوي. وأكد القرار بجدارة 

عىل اآلثار الضارة لهذه العقوبات ودعا إىل رفعها عىل الفور.
لتحقيق مصالحها  أدوات مختلفة  الدول  تستخدم  القارية.  املنظمة  2023 خطوة مشجعة من جانب  عام  اإلعالن يف  تجديد هذا  يعد   
الوطنية. يف ظل الظروف املثالية ، تتعامل الدول مع بعضها البعض عىل أساس االحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وكذلك 
احرتام سيادة كل منهام. تم تدوين هذه املبادئ الخالدة للعالقات الدولية يف معاهدة وستفاليا عام 1648. ومع ذلك ، فإن الهيمنة ، واألحادية 
، واالستعامر قد مورست باستمرار من قبل بعض األفراد ، أو مجموعة من البلدان يف إطار سياساتهم ومصالحهم ، يف أوقات وعهود مختلفة 
والدمار.  وماالحروب  الحروب  إىل  أدى   ، الدولية  العالقات  توازن يف  الدوام عدم  التي تخلق عىل   ، السياسات  اتباع هذه  إن  التاريخ.  من 
النابليونية والحرب العاملية األوىل والحرب العاملية الثانية سوى أمثلة قليلة. العقوبات وحشية وغري  إنسانية بطبيعتها. إنهم يعاقبون بشكل 
جامعي ويقوضون التقدم االجتامعي واالقتصادي لألمة. وهذا صحيح بشكل خاص يف القرن الحادي والعرشين ، حيث كانت الواليات املتحدة 
القواعد ليست متامثلة وال تتم  التأكيد عىل أن هذه  القواعد”. يجب  القائم عىل  الدويل  باستمرار ملا يسمى “بالنظام  وحلفاؤها يروجون 
صياغتها من خالل املشاورات مع جميع أصحاب املصلحة وإجامعهم. كام أنها تتعارض مع هيكل دويل دائم ومستقر يقوم عىل تعزيز املصالح 
املشرتكة واملشرتكة. لكن الواليات املتحدة تتذرع بها غالًبا يف سعيها لالحتفاظ بقوتها أحادية القطب وفرض سياساتها املالية والعسكرية عىل 
تنتهج سياسات وبرامج وطنية مستقلة لصالح شعوبها.  التي  الدول  العقوبات والحرب االقتصادية إىل ترهيب وترهيب تلك  العامل. تهدف 
تقع هذه البلدان ضحية لقرارها حامية رفاه وأمن سكانها من خالل اعتامد سياسات االعتامد عىل الذات والتعاون املربح للجانبني. تندرج 
إريرتيا يف فئة البلدان النامية التي اعتمدت هذه السياسة وتتبعها. ورًدا عىل هذا االنتهاك املفرتض ، تعرضت إريرتيا لعقوبات وحظر مختلفة. 
بدأت املضايقات غري املربرة إلريرتيا يف عام 2009 مع مترير قرار عقوبات األمم املتحدة 1907 )2009( الذي ركز عىل العقوبات االقتصادية 
والعسكرية. تم بعد ذلك تعزيز هذه العقوبات الالإنسانية يف عام 2011 مبوجب القرار 2023 )2011( الذي استهدف عىل وجه التحديد 
القطاع املايل يف إريرتيا. كان الهدف من هذه العقوبات هو ابتزاز وترهيب سياسات إريرتيا املستقلة واالعتامد عىل الذات يف الشؤون الداخلية 
والدولية. ويف هذا السياق ، ينبغي النظر والتحليل للجزاءات التي ال هوادة فيها وحاالت الحظر املفروضة عىل إريرتيا. كان ترهيب هذا البلد 
ذو املوقع االسرتاتيجي من خالل استخدام العقوبات طريقة عمل ثابتة لبعض الدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة يف العقدين املاضيني. 
إن املثابرة والحيوية التي تظهرها هذه البلدان يف تطبيق وترسيع ما وصفته بـ “العقوبات الجهنمية” التي تهدف إىل تدمري االقتصاد الوطني 
الناشئ ووقف التقدم أمر غري مفهوم وغري عقالين حًقا حتى لو تم رفعها مؤخرًا يف نوفمرب 2018 من خالل قرار مجلس األمن الدويل ) 2444(. 
ومع ذلك ، فإن سياسة العدوان الصارخ هذه كان لها تأثري ضار عىل التقدم االجتامعي واالقتصادي للبالد. ولكن بفضل مسار التنمية التي 
تعتمد عىل الذات يف البالد وشخصيتها املرنة ، متكنت إريرتيا من تحمل الضغوط. مل تتعلم الواليات املتحدة وحلفاؤها يف االتحاد األورويب من 
سياساتهم السابقة الفاشلة ، املزيد من العقوبات أحادية الجانب عىل إريرتيا يف عام 2021. استهدفت الجولة األخرية من العقوبات مؤسسات 
إريرتيا ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى. تفتقر هذه العقوبات أحادية الجانب إىل الرشعية يف القانون الدويل ألنها تتعارض مع األحكام 
األساسية املنصوص عليها يف إعالن مبادئ القانون الدويل فيام يتعلق بالعالقات الودية بني الدول ذات السيادة. وينص اإلعالن ، يف جملة أمور 
، عىل أنه ال يجوز ألي دولة أن تستخدم أو تشجع عىل استخدام تدابري اقتصادية أو سياسية أو أي تدابري أخرى تهدف إىل إجبار دولة أخرى 
عىل الحصول منها عىل منافع ال داعي لها. باإلضافة إىل ذلك ، تجدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات القرسية االنفرادية تنتهك القانون الدويل والقانون 

اإلنساين الدويل وميثاق األمم املتحدة واألعراف واملبادئ التي تحكم العالقات السلمية بني الدول. 
اعتامد االجتامع الحادي والثالثني للجمعية العامة لألمم املتحدة قراًرا يدعو الدول إىل عدم االعرتاف بالتدابري االقتصادية القرسية االنفرادية 
؛ وعدم االعرتاف أو تطبيق مثل هذه التدابري أو الترشيعات التي تفرضها أي دولة عرب الحدود اإلقليمية ، والتي تتعارض مع مبادئ القانون 
الدويل املعرتف بها ، هو دليل آخر عىل عدم قانونية العقوبات القرسية االنفرادية. عالوة عىل ذلك ، يؤكد القرار 27/31 الصادر عن مجلس 
حقوق اإلنسان أن اإلجراءات والترشيعات القرسية األحادية تتعارض مع القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وامليثاق واألعراف واملبادئ 
التي تحكم العالقات السلمية بني الدول. كام يسلط الضوء عىل أن هذه اإلجراءات عىل املدى الطويل قد تؤدي إىل مشاكل اجتامعية وتثري 
مخاوف إنسانية يف البلدان املستهدفة. يف الواقع ، من املسلم به عىل النحو الواجب أن العقوبات االجتامعية واالقتصادية هي إحدى العقبات 
الرئيسية التي تعرقل تنفيذ أجندة االتحاد األفريقي 2063 وخطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030. يف ضوء كل هذه الحقائق 
واملعايري القانونية املعيارية ، فقد تأخر بالفعل طوياًل أن تعزز الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي تضامنها وعقلية عموم إفريقيا ملكافحة 
العقوبات األحادية الجانب وغريها من أشكال االستعامر الجديد التي ال تزال تقوض أفريقيا. ميكن تلخيص الخطوات التالية التي يجب اتخاذها 

يف هذا الصدد عىل النحو التايل: -  صوت متسق وموحد يف إدانة وتحدي العقوبات األحادية يف املحافل اإلقليمية والعاملية.
محاربة كل مظاهر مخلفات االستعامر واالضطهاد ومبدأ الوالية البعيدة املدى التي تعمل عىل تقويض سيادة الدول واستقاللها .   -
- إنشاء هياكل إقليمية ودون إقليمية ملموسة وملموسة تجمع بني االقتصادات والبنى التحتية األفريقية لتقليل آثار العقوبات أحادية 

الجانب   .
-  التوفيق بني الرشاكات األمنية والدفاعية التي تهدف إىل منع أي شكل من أشكال اإلكراه والعالقات التعسفية. من الرضوري ألفريقيا أن 

ترشع يف هذه العملية بجدية. 
يجب أن ينتهي عرص القهر والتهميش ألفريقيا من قبل القوى املهيمنة الخارجية. الحمد لله بدأت العملية. ويتمثل التحدي اآلن يف الوصول 

بهذه العملية إىل خامتة ناجحة. 
 القسم اإلعالمي بسفارة دولة إريرتيا 

أديس أبابا 16 مارس 2023

إعالن
تقدم السيد / صالح عثامن محمود اىل محكمة أفعبت الرشعية بعرض يقول فيه بأن والدنا 

املرحوم عثامن محمود عقبو تويف بتاريخ 1985 م وورثته الرشعيني له هم :-

1/ محمد عيل عثامن محمود    2/ حامد عثامن محمود     3/ محمدنور عثامن محمود

4/ صالح عثامن محمود         5/ عامره عثامن محمود    6/ حواء عثامن محمود 

7/ فاطمة محمد شيخ عثامن    زوجته

أفعبت  محكمة  اىل  بالتقدم  فعليه  بسهواً  إسمه  سقطت  او  وارث  بأنه  يدعي  من  وكل 

ارشعية خالل شهر من صدور هذا اإلعالن .

محكمة أفعبت الرشعية

أعضاء املكتب املركزي للشرطة يتربعون بالدم

تربع اعضاء املكتب املركزي للرشطة طواعية   بـ 50 وحدة دم لتنمية محتوى بنك الدم. 
وقال رئيس املتربعني  بالدم يف املكتب السيد/ تخيل هبتي “ان برنامج التربع بالدم يأيت يف 

إطار برنامج التربع املنتظم الذي يقومون به.”
وذكر عضو التوعية والتنظيم يف جمعية املتربعني بالدم  السيد/ قربيوناس قربتنسايئ ، ان 

التربع الطوعي املنتظم بالدم  من الرشطة عامة يعترب مثاال يحتذى به .
وكان اعضاء املكتب املركزي للرشطة قد تربعوا السنة املاضية بأكرث من 100 وحدة دم.

صنعفي: دعوة ملنح خدمات التعليم ما قبل  النظامي  اهتمامًا اكرب  
مدينة  يف  واملعلمون  املدارس  مديرو  دعا 
اهتامم  االباء  ،خاصة  املجتمع  ملنح  صنعفي 
اساس  باعتباره  النظامي  قبل  للتعليم  اكرب 

متني ملسرية التعليم االكادميي.
مدير  تسفاي  برسات  االستاذ/  واوضح 
القادمني  الطالب  معظم  بان  تاريخا   روضة 
 ، ومتفوقون  متميزون  االطفال  رياض  من 
تقول رضورة  التي  الالئحة   مناشدا الحرتام  
مرور اي طفل عرب رياض االطفال للحد من 
الصف  اىل  املبارش  االطفال  دخول  ظاهرة 

حاكري  روضة  مديرة  ذكرت  فيام  االول.  
االطفال  رياض  ان  قربامالخ،   ظقا  االستاذة/ 
االباء  داعية  االكادميي،  التعليم  اساس  هي 
العمر  يف  االطفال  رياض  اىل  ابنائهم  ارسال 
املناسب، ورضورة الجهات الحكومية املعنية 

منحها اهتامم اكرب.
ومميزات  اهمية  اىل  املعلمون  واشار 
االطفال،  رياض  عرب   مروا  الذين  الطالب 
املجتمع  افراد  كافة  لتعزيزدور  مناشدين 
التعليم  تطور  اجل  من  الحكومية  واالجهزة 

قبل النظامي.
االستاذ  التعليم يف صنعفي  وذكر مسؤول 
التعليم  خدمات  اهمية  محمد  الدين  /عمر 
اىل  االطفال  ارسال  ورضورة   ، النظامي  قبل 
را مدراء  رياض االطفال يف عمر 4 سنوات، مذكِّ
الضواحي للقيام باملتابعة الجادة فيام يخص 

هذا الشأن.
يجدر بالذكر انه توجد يف مديرية صنعفي 
اكادميية  خدمات  تقدم  اطفال  روضة   17

منتظمة.

جملس شعيب مشال البحر االمحر 
يعقد اجتماعه الدوري الـ 18

البحر  شامل  اقليم  شعبي  مجلس  عقد 
يف  عرش  الثامن  الدوري  اجتامعه  االحمر 
مارس  من  عرش  عرشوالسادس  الخامس 
الجاري يف مدينة مصوع تحت شعار” قوتنا 

ُتكمن يف وحدتنا وتكاملنا”.
ابراهيم  السيد/  املجلس  رئيس  خاطب 
عيل شيخ املجتمعون يف افتتاح الدورة قائال 
شامخا  ناصعا  تاريخا  سطر   2022 عام  “ان 
آلفاق  وتطرق  املتعاقبة،  االجيال  به  تفتخر 
تنموية  انجازات  بتحقيق  تتسم  مبرشة 

ملموسة خالل 2023.
تقييم  اهمية  /ابراهيم  السيد  وذكر 
الربامج املنجزة ، وذلك ليس يف التعرف عىل 
يتعلق  فيام  بل  وقصورها فحسب  مميزاتها 
يف تصحيح النواقص والقصور التي تظهر يف 
افراد  كافة  مشاركة  لتعزيز  داعيا   ، العمل 
املجتمع وخاصة اعضاء املجلس لبلوغ برامج 
مختلفة  معلقة السباب  كانت  التي  التنمية 

وانطلقت خالل 2023 اىل اعىل املراقي.
اىل  الحالية  دورته  يف  املجلس  واستمع 
االجتامعية  الربامج  حول  املقدمة  التقارير 
املنجزة  واالمنية  واالقتصادية  والتنموية 
املرتبطة  الربامج  وبحث   ،2022 عام  خالل 

بعام 2023 وامكانيات تنفيذها بفاعلة.
كام تناول املجلس الجهود الجارية لضامن 

املواطنني  صحة  وتامني  النقية  الرشب  مياه 
بالكفاءة  يتعلق  فيام  املنجزة  واالعامل 
االكادميية ومشاركة طالبية فاعلة وتحدياتها، 
وحامية  املياه  حفظ  انشطة  تنفيذ  وكذلك 

الرتبة وما صاحبها من نواقص وقصور.
كافة  مداوالته  ختام  يف  املجلس  ر  وذكَّ
الشعبية  والجبهة  الحكومية  االجهزة 
املجلس  واعضاء  والعدالة  للدميقراطية 
لرضورة العمل  املنسق بهدف انجاح برامج 
التنمية الكبرية املنطلقة عام 2023، واصدر 
توعية  بتنظيم  تتعلق  وقرارات  توصيات 
القرى  بتجميع  الدفع  انشطة  حول  مكثفة 
بصورة  الحلوة  البطاطا  وتنمية  املتناثرة، 
واسعة، وصيانة املؤسسات الخدمية املحتاجة 
العامل الصيانة، وتقديم الحكومة دعام الزما 
لصيانة وبناء قنوات السيول التحويلية التي 
املزارعني،  وامكانيات  قدرات  فوق  اصبحت 
الطالب يف مائدة  اىل رفع مشاركة  باالضافة 

التعليم.
وناشدت حاكم اقليم شامل البحر االحمر 
السيدة/ اسمرت ابرها املجلس ملنح اهتامم 
انجاح  يف  املواطنني  مشاركة  لتعزيز  اكرب 
الربامج التنموية ، موضحة الربامج املوضوعة 
حول الحد من قطع االشجار وتقليل نواقص 

الطاقة واملحمية االهلية.

اجتماعات لتقوية كفاءة الطالب يف تسين ومصوع
تسني  التي عقدت يف  االجتامعات  دعت 
االمور  اولياء  بني  العالقة  لتعزيز  ومصوع 
لتقوية  لقاءات  لعقد   ، والطالب  واملعلمني 
الذي  التقييم  واوضح  التعليمية.  العملية 
جرى يف تسني نسب النجاح وجهود تحسينها 
الدارس يف  الثالث. واشاد مسؤول  يف الصف 

مديرية تسني االستاذ /سورافيل كفيل قرقش 
بارتفاع مشاركة اإلناث يف التعليم ومساهمة 
تواجه  التي   املصاعب  لحل  االمور  اولياء 
واشار  املدرسية.   االثاثات  وصيانة  املعلمني 
تحقيق  اىل  مصوع  يف  اجري  الذي  التقييم 
نتائج مرضية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية.

وقال مسؤول املدارس يف املديرية االستاذ 
تحققت  التي  النتائج  ان   ، صالح  /اسامعيل 

تدفع ملزيد من الجهد والعطاء.
الفصول  وضيق  املباين  قدم  بان  وذكر 
الدراسية و قلة املقاعد والكتب تعد من  بني 

املصاعب التي  تواجه التعليم .
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موسكو والرياض تبحثان تعاون 
بلديهما يف إطار منظمة “أوبك +”

السعودي،  الطاقة  وزير  التقى 

عبد  بن  سلامن  بن  العزيز  عبد 

الوزراء  رئيس  ونائب  العزيز، 

الرويس، ألكسندر نوفاك يف الرياض، 

بالتعاون يف  بلديهام  التزام  مؤكدين 

إطار منظمة “أوبك +”.

السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 

“واس”، أن ابن سلامن ونوفاك “بحثا 

وجهود  العاملية،  البرتولية  السوق  أوضاع 

استقرار  تعزيز  إىل  +الرامية  أوبك  مجموعة 

السوق وتوازنها”.

بالقرار  بلديهام  “التزام  الجانبان:  وأكد 

املايض،  أكتوبر  يف  املنظمة،  اتخذته  الذي 

يوميا  برميل  مليوين  مبقدار  اإلنتاج  بخفض 

حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بني 

لتعزيز  أوبك +،  إطار مجموعة  البلدين، يف 

استقرار السوق العاملية وتوازنها”.

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة 
الصحة العاملية لرقمنة نظامها الصحى

وقعت وزارة الصحة املوريتانية واملنظمة 

نواكشوط،  يف  الخميس  للصحة  العاملية 

وزارة  خاللها  من  تسعى  تفاهم،  مذكرة 

وإطالق  الصحي  النظام  رقمنة  إىل  الصحة 

تحول رقمي يواكب املراقبة الوبائية.

أن   - بيان  يف   - الصحة  وزارة  وذكرت 

املختار  الدكتور  الصحة  وزير  وقعها  املذكرة 

واالبتكار  الرقمي  التحول  ووزير  داهي  ولد 

املختار أحمد يدايل وممثلة  اإلدارة  وعرصنة 

انجايا  السيدة  العاملية  الصحة  منظمة 

شارلوت.

مذكرة  توقيع  أن  الصحة  وزير  وأوضح 

من  فنيا  دعام  القطاع  ستمنح  التفاهم؛ 

املكلفة  والوزارة  للصحة  العاملية  املنظمة 

عرصنة  األكرث  التسيري  الرقمي  بالتحول 

للطوارئ الوبائية يف موريتانيا.

وأشار إىل أن التطبيقات الرقمية 

طي للمسافات واختصار لألوقات 

واقتصاد يف األموال، وأنه تم إنشاء 

برنامج وطني للصحة الرقمية ُعهد 

إليه تطوير كل اآلليات والوسائط 

التي من شأنها استخدام التقنيات 

الرقمية.

صحة  منظمة  ممثلة  أعربت  جانبها  من 

العاملية عن استعداد منظمة الصحة العاملية 

عىل  يعتمد  فعال  مراقبة  نظام  تعزيز  يف 

املحدد  الوقت  يف  واإلبالغ  املبكر  االكتشاف 

الية حالة طوارئ.

حالة   100 من  أكرث  توجد  أنه  وذكرت 

أطلق  حيث  إفريقيا،  يف  سنوًيا  طوارئ 

العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب 

ثالث مبادرات رئيسية؛ لتحسني قدرة جميع 

الدول األعضاء عىل االستعداد بشكل أفضل 

من أجل قضايا الصحة العامة .

الرائد  البلد  هي  موريتانيا  إن  وقالت 

االستجابة  فرق  واستخدام  )تعزيز  ملبادرة 

للطوارئ( ولديها فريق استجابة رسيع مكون 

من 50 خبريًا مدربا.

تنويه
سيعقد أسبوع القانون يف الفرتة من 

الجاري،  13 مارس وحتى 18 مارس 

إستشارة  تلقى  يف  يرغب  وملن 

الذهاب اىل املحاكم  قانونية ميكنهم 

املذكورة أدناه كاًل حسب املدينة أو 

اإلقليم الذى يقطن به خالل التاريخ 

املذكورة لطلب اي استشارة.

التوقيت الذي تقدم فيه 
االستشارات القانونية

التاريخ الذي تقدم فيه 
االستشارة القانونية

المكان الذي تقدم فيه اإلستشارة 
القانونية

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

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا اإلرترية

األوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس مكتب المدعي العام

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الحزئية باإلقليم االوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسوق الغالل

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقجرت

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ترافولو

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بماي تمناي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بأخريا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقودايف

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسمبل

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

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

الجنوبي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

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

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

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

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

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

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

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

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

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

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

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

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 15 مارس المحكمة االهلية بسقنيتي

شمال البحر األحمر
المحكمة الجزئية بمصوع

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

المحكمة الجزئية أفعبت
مكتب المدعى العام أفعبت

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقندع
مكتب المدعى العام بقندع

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

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

جنوب البحر 
األحمر

المحكمة الجزئية بعصب
مكتب المدعى العام بعصب

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

القاش بركة

المحكمة الجزئية بارنتو
مكتب المدعى العام ببارنتو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بأغردات
مكتب المدعى العام بأغردات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بتسنى
مكتب المدعى العام بتسنى

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقلوج
مكتب المدعى العام بقلوج

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بشامبقو
مكتب المدعى العام بشامبقو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية تكومبيا
مكتب المدعى العام تكومبيا

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

 

عنسبا

المحكمة العليا بإقليم عنسبا
المحكمة الجزئية بكرن

مكتب المدعى العام بكرن

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

المحكمة الجزئية بحقات
مكتب المدعى العام بحقات

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

المحكمة الجزئية بعدتكليزان
مكتب المدعى العام 

بعدتكليزان

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

المحكمة األهلية بإيدن
)عيالبرعد(

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 15 مارس
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يف اليوم العاملي للسل.... فرصة للتحدث عن انواع مل 
نسمع عنها من السل قد تكون بيننا والندري!!

يعد السل املرض املعدي األكرث فتكا يف العامل، 
ببكرتيا السل.  العامل تقريباً  يصاب ثلث سكان 
وال ميرض بالسل فعلياً سوى نسبة ضئيلة ممن 
يصابون بالعدوى. واألشخاص الذي يعانون من 
ضعف جهازهم املناعي هم أكرث عرضة لإلصابة 
بالسل، وتسببه بكترييا عادة ما تصيب الرئتني، 
الهواء،  وينترش املرض من شخص إىل آخر عرب 
من خالل سعال أو عطس الفرد املصاب، وعادة 
الذين يعانون  البالغني خاصة  السل  ما يصيب 
مثل  أخرى  أمراض  من  أو  التغذية  سوء  من 
من   %  95 من  وأكرث  املكتسبة،  املناعة  نقص 

حاالت السل  توجد يف الدول نامية.
 ( )وباإلنجليزية  الّتدّرن  أو  الّدرن  أو  ّل  السُّ
 ، ”TB“ ويرمز له إختصاراً بـ  ، Tuberculosis
يف كثري من الحاالت ُتسببه ُسالالت ُمختلفة من 
وعادة   ) الجراثيم  أنواع  من  )نوع  املتفّطرات 
أن  مُيكن  ولكنه  الرئة،  ُيهاجم  السلية  املتفّطرة 
كام  الجسم،  من  أخرى  أجزاء  عىل  أيًضا  يؤثر 
 ، السيل  السحايا  بالتهاب  اإلصابة  اىل  يؤدي 
اإلصابة  حاالت  من   5% نحو  ُيشكل  حيث 
بني  انتشارًا  أكرث  وهو  الرئة،  خارج  بالسل 
وصول  عن  املرض  هذا  ينتج  حيث  األطفال، 
البكترييا املسببة له إىل الدماغ بواسطة الدورة 

الدموية.
بشكل عام يكون أصل البكترييا من مستعمرة 
يف الرئتني التي أحياًنا تكون يف حالة سبات تام 
وعند وصول البكترييا إىل غشاء الدماغ ُتسبب 
إن  السيل.  السحايا  التهاب  باسم  يعرف  مرًضا 
التهاب السحايا السيل ليس مرضا معدًيا، إال إذا 
املريض يف  الرئوي وكان  بالسل  اإلصابة  سبقته 

جوار أشخاص غري محميني.
 وينتقل السل العادي عن طريق الهواء عند 
انتقال رذاذ لعاب األفراد امُلصابني بعدوى السل 
النشطة عن طريق السعال أو العطس، أو أي 
طريقة أخرى النتقال رذاذ اللعاب يف الهواء ُتعد 
ُمعظم اإلصابات بإنها ال عرضية وكامنة، ولكن 
واحدة من بني كل عرش حاالت كامنة ستتطور 
يف نهاية املطاف إىل حالة عدوى نشطة والتي 
إذا ما ُتركت دون عالج، ستسبب وفاة أكرث من 

%50 من امُلصابني بها.
السل  لعدوى  الكالسيكية  األعراض  وتشمل 
املشوب  البلغم  مع  املزمن  السعال  النشط 
الوزن  وفقدان  اللييل  والتعرق  والحمى  بالدم 
تسمية  إطالق  ُيربر  الذي  هو  األخري  )وهذا 
التي كانت سائدة وُمتداولة سابًقا  »ضموري« 
عىل هذا املرض(. تؤدي إصابة األجهزة األُخرى 

يعتمد  األعراض.  من  واسعة  مجموعة  إىل 
عىل  النشط  بالسل  لإلصابة  الطبي  التشخيص 
األشعة )عادة فحص الصدر باألشعة السينية(، 
واملزرعة  املجهري  الفحص  إىل  باإلضافة 
يعتمُد  فيام  الجسم.  لسوائل  امليكروبيولوجية 
تشخيص حاالت السل الخايف عىل اختبار السل 

الجلدي و/أو اختبارات الدم.
ويظل السل أحد أكرث األمراض فتكا يف العامل 
 4400 نحو  بسببه  يفقد  إذ  آنفا،  ذكرنا  كام 
  30 نحو  ويصاب   ، يوم  كل  أرواحهم  شخص 
ألف شخص بهذا املرض الذي ميكن الوقاية منه 

وعالجه. وقد أنقذت الجهود العاملية ملكافحة 
عام  منذ  شخص  مليون   74 نحو  أرواح  السل 
اقرتن  وما  كوفيد19-  جائحة  أن  بيد   .2000
والرشق  وأفريقيا  أوروبا  يف  نزاعات  من  بها 
االجتامعية  التفاوت  أوجه  عن  فضال  األوسط 
الذي  التقدم  واالقتصادية، نسفت سنوات من 
شهده برنامج مكافحة السل ، وزادت من ثقل 
من  سيام  وال  به،  املصابني  عىل  امللقاة  األعباء 
الفئات األكرث ضعفا. وقد أبرزت منظمة الصحة 
السل  عن  لها  عاملي  تقرير  أحدث  يف  العاملية 
أن معدل انتشار السل والوفيات الناجمة عنه 
قد زادا ألول مرة منذ ما أكرث من عرش سنوات. 
ماليني  عرشة  من  اكرث  اصيب   2021 ويف 
شخص بالسل، بارتفاع 4.5 % عن العام الذي 
العام،  نفس  يف  باملرض   1.6 تويف  فيام  سبقه، 
مايستدعى من جديد تكثيف العمل من اجل 
تخفيض نسب اإلصابة باملرض اىل الصفر حسب 
وأوضحت  التنمية.  أهداف  يف  له  املخطط 
أكتوبر  تقرير نرشته يف 27  العاملية يف  الصحة 
أشخاصاً  تضمنت  حالة  ألف   450 أن    2022
 %  3 بارتفاع  لألدوية،  املقاوم  باملرض  أصيبوا 

عن 2020.
أهداف غايات التنمية املستدامة :

يف 26  سبتمرب 2018، عقدت األمم املتحدة 
السل،  بشأن  املستوى  رفيع  اجتامع  أول 
حالة  حول  الدائر  النقاش  مبوجبه  ورفعت 
رؤساء  مستوى  إىل  إنهائه  وكيفية  السل  وباء 
االجتامع  ذاك  جاء  وقد  والحكومات.  الدول 
يف أعقاب انعقاد املؤمتر الوزاري العاملي األول 
بشأن السل الذي استضافته املنظمة والحكومة 
الروسية يف شهر نوفمرب 2017. ومتثلت حصيلة 
االجتامع يف إعالن سيايس وافقت عليه جميع 
فيه  وُأكدت  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول 
مجدداً االلتزامات القامئة بشأن تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة وتنفيذ 
املنظمة  اسرتاتيجية 
لدحر السل وُقطعت فيه 

التزامات جديدة أخرى.
 3-3 الغاية  وتنص 
التنمية  أهداف  من 
وضع  عىل  املستدامة 
بحلول  السل  لوباء  نهاية 
وتحدد   .2030 عام 
السل  دحر  اسرتاتيجية 
أهدافاً مرحلية )لعامي 2020 و2025( وغايات 
من  الحد  يخص  فيام  و2035(   2030 )لعامي 
وتتمثل  عنه.  الناجمة  والوفيات  السل  حاالت 
الغايتان املحددتان لعام 2030 يف الحد بنسبة 
السل  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  من   90%
بالسل  اإلصابة  معدل  من  بنسبة 80%  والحد 
)الحاالت الجديدة لكل 000 100 نسمة سنوياً( 
 .2015 عام  يف  املسجلة  باملستويات  مقارنة 
وتتمثل الغايتان املحددتان لعام 2020 يف الحد 
عن  الناجمة  الوفيات  عدد  من   35% بنسبة 
اإلصابة  معدل  من   20% بنسبة  والحد  السل 

هدفاً  أيضاً  االسرتاتيجية  وتتضمن  بالسل. 
مرحلياً لعام 2020 يقيض بأال يتكبد أي مريض 
بالسل أو أرسته تكاليف كارثية من جراء املرض.
وفيام ييل أربع غايات عاملية جديدة وردت 
األمم  اجتامع  عن  الصادر  السيايس  اإلعالن  يف 

املتحدة الرفيع املستوى:
• عالج 40 مليون شخص من مرض السل يف 

فرتة السنوات الخمس 2018-2022.
مصاب  مليون   30 عن  يقل  ال  ما  تزويد   •
بالسل بعالج وقايئ من عدوى السل الكامنة يف 

فرتة السنوات الخمس 2018-2022.
• حشد ما ال يقل عن 13 مليار دوالر أمرييك 
السل وعالجه  إتاحة تشخيص  من أجل  سنوياً 
ورعاية املصابني به للجميع بحلول عام 2022.

• حشد ما ال يقل عن ملياري دوالر أمرييك 
سنوياً إلجراء البحوث املتعلقة بالسل.

العديد  إن  العاملية  الصحة  وأشارت منظمة 
من املصابني باملرض مل يشخص مرضهم، مشرية 
إىل أن عدد املصابني حديثا بالسل تراجع من 7 
ماليني يف 2019 إىل 5.8 ماليني شخص يف 2020.
2035 عىل خفض  عام  أهداف  تتمثل  فيام 
عدد الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 95 % 
اإلصابة  معدل  وخفض   ،  2015 بعام  مقارنة 
حاالت   10 من  أقل   ( أي  بنسبة 90%  بالسل 

إصابة لكل  100 ألف نسمة .
التى تعمل  وتعترب إرتريا واحدة من الدول 
درجة  اىل  بالسل  اإلصابة  نسب  تخفيض  عىل 
لتوعية  مكثفة  بربامج  بالقيام  وذلك  الصفر 
املواطنني وتقديم العالجات ملن تأكد إصابتهم 
تقدم  ومستشفيات  مراكز  وانشئت  باملرض، 

خدمات متكاملة ملريض السل يف البالد.
الصحية  الخدمات  منسقة  اعلنت  وقد 
الحيوان  من  املنتقلة  واالمراض  السل  ملرىض 
اىل االنسان يف مكتب وزارة الصحة يف اإلقليم 
بان   ، قربيوهنس  ناظنت  املمرضة/  االوسط 
عالج مرض السل يف االقليم االوسط بلغ نسبة 

%94 عام 2023.
بنسبة  الرئة  يصيب  السل  بان  واوضحت 
%80 واالجزاء االخرى من الجسد بنسبة 20%، 
االقليم  يف  السل  وفيات  تخفيض  اىل  مشرية 
الربنامج  مبوجب   3.2% من  الدىن  االوسط 
 5% من  الدىن  السل  وفيات  لخفض  املوضوع 
الستئصاله  الجادة  الجهود  وتبذل   ،2025 عام 
يف  مستشفيات  اربعة  تجهيز  وذكرت  متاما. 
 ، السل  فحص  مبختربات  االوسط  االقليم 
ومعدات اكتشاف اكتساب املقاومة يف املرىض 
وان  خصوصاً  وقودايف  حزحز  مستشفيي  يف 
منظمة الصحة العاملية ووفق تقرير ها أشارت 
يف  أشخاص  ثالثة  كل  من  فقط  واحد  أن  اىل 
يتلقى  لألدوية،  املقاوم  بالسل  مصابني  العامل 

عالجاً للمرض.
عن  تجري  الفحوصات  ان  اىل  أشارت  كام 
املكتسبة  املناعة  السل يف مريض فريوس نقص 
بفريوس  اإلصابة  فحوصات  إجراء  يتم  وكذلك 
يف  السل  مرىض  عىل  املكتسبة  املناعة  نقص 

البدء  عىل  عزمهم  ،مؤكدة  االوسط  االقليم 
بإجراء فحوصات السل لجميع املرىض القادمني 

اىل املؤسسات الصحية يف االقليم.
العاليمة  الصحة  منظمة  وضعت  وعاملياً 
للقضاء  العمل  لتكثيف  برنامجاً  العام  هذا 
اليوم  ويهدف  املحدد،  الوقت  يف  املرض  عىل 
شعار  له  ُوضع  الذي   ،2023 للسل  العاملي 
بث  إىل  السل!”  عىل  القضاء  ميكننا  “نعم! 
األمل والتشجيع عىل انخراط القادة عىل أعىل 
تطبيق  االستثامرات، وترسيع  وزيادة  مستوى، 
املنظمة،  عن  الصادرة  الجديدة  التوصيات 
اإلجراءات،  وترسيع  باالبتكارات،  واألخذ 
وباء  ملكافحة  القطاعات  املتعدد  والتعاون 
كل سنة  للسل  العاملي  باليوم  ويحتفى  السل. 
يف 24 مارس إلذكاء الوعي بشأن السل والجهود 
العاملي،  الوباء  هذا  عىل  القضاء  إىل  الرامية 
املسبب  الجرثوم  اكتشاف  اليوم  هذا  ويخلد 

للسل يف مثل ذلك اليوم من عام 1882.
التهاب  هو  وما  الكامن؟   ل  السُّ هو  ما 

Tuberculous meningitis السحايا السيل؟

الُسّل الكامن:
إذا كان الشخص ُمصاًبا مبرض الُسّل الكامن، 
نقل  ميكنه  وال  أعراض  أية  عليه  تظهر  فلن 
املرض إىل اآلخرين، هذا ألن بكترييا الُسّل تكون 
الجهاز  لسيطرة  وخاضعة  جسمه  يف  “خاملة” 
البكترييا يف  “تنشط”  فقد  ذلك،  ومع  املناعي. 
أي وقت، فيصاب الشخص باملرض، وهذا يكون 
أكرث احتاماًل إذا تعرض الجهاز  املناعي الخاص 
به لإلجهاد. وهنا قد يساعد العالج باملضادات 

الحيوية يف منع حدوث ذلك.
التهاب السحايا السيل :

الغشائية  واألغلفة  الشويك  والنخاع  الدماغ 
أي  جراء  من  وتتأثر  ُتصاب  قد  به  املحيطة 
نوع من امليكروبات سواء كانت فريوسات، أو 
يتم  حيث  طفيليات،  أو  فطريات،  أو  جراثيم، 
تحديد اسم املرض وفق مكان وجوده يف الجهاز 

العصبي.
يف حالة اإلصابة بااللتهاب السيل يف السحايا 
مصدر  يكون   )Tuberculous meningitis(
 Mycobacterium( السل  بكترييا  هو  املرض 
أن  السل  بكترييا  تستطيع   ،)tuberculosis
األعضاء  وهذه  الرئتني،  غري  أعضاء  تصيب 
وأعضاء  الليمفاوية،  الخاليا  عادًة  تشمل 

البولية،والعظام  واملسالك  التناسيل  الجهاز 
والصفن  للرئة  املصلية  واألغشية  واملفاصل 
والجلد،  والكظر  واألمعاء  والكليتني  والسحايا 
وغشاء الدماغ، والجهاز العصبي املركزي. وهذا 
النوع من السل ميكن أن يصيب الرئة والغدد 
اللمفاوية،وقد ينترش الجرثوم يف الدم فيسبب 
السيل  النوع  نوعان  وهناك  الدخني.  السل 
النوع  هناك  أن  كام  البقري،  والنوع  البرشي 
أيضاً  تسبب  التي  املجهولة  واألنواع  الطريي 

أعراضاً رئوية وجلدية.
السحايا  التهاب  يف  العدوى  انتقال  طريقة 

السيل:
من  هي  األساسية  العدوى  انتقال  طريقة 
الهواء،  يف  تتطاير  التي  اللعاب  قطرات  خالل 
حيث أن هذه القطرات تكون ناتجة يف العادة 
شخص  حديث  أو  العطس  أو  السعال،  عن 

مريض بالسل الرئوي.
لقاحات مضادة ملرض السل التقليدي:

يوجد  انه  العاملية  الصحة  منظمة  وتشري 
عىل  حصل  للسل  مضاد  وحيد  لقاح  حاليا 
غريان  كامليت  عصيات  لقاح  وهو  الرتخيص، 
أثنبت  قد  اللقاح  هذا  كان  ولنئ   .)BCG(
نجاعة معتدلة يف الوقاية من األشكال الوخيمة 
فإنه  الصغار،  واألطفال  الرضع  لدى  السل  من 
والبالغني،  للمراهقني  الكافية  الحامية  مينح  ال 
اإلصابة  حاالت  من   90٪ نحو  ميثلون  الذين 

بالسل عىل مستوى العامل.
من  بتكليف  مؤخرا  أجريت  دراسة  ووفق 
املنظمة بعنوان “جدوى االستثامر يف لقاحات 

السل الجديدة” )باإلنكليزية(، يقّدر أنه ميكن 
الوقاية  يف   50٪ بنسبة  فعالية  يظهر  للقاح 
أن  والبالغني  املراهقني  أوساط  يف  املرض  من 
يساهم عىل مدى 25 عاما  يف تجنب نحو 76 
مليون إصابة جديدة بالسل، و8.5 مليون حالة 
وفاة، و42 مليون دورة من العالج باملضادات 
الحيوية، و6.5 مليار دوالر أمرييك من التكاليف 
التي تواجهها األرس املترضرة من السل، خاصة 

يف أوساط الفئات األكرث فقرا وضعفا.
أن   75٪ بنسبة  فعالية  يظهر  للقاح  وميكن 
يؤدي إىل تجنب نحو 110 ماليني إصابة جديدة 
بالسل و12.3 مليون حالة وفاة. وتشري الدراسة 
يف  يستثمر  أمرييك  دوالر   1 كل  أن  إىل  كذلك 
عائدا  يدّر  أن  ميكن   50٪ بنسبة  فعال  لقاح 
أمريكية من حيث  دوالرات   7 قدره  اقتصاديا 

تجنب التكاليف الصحية وزيادة اإلنتاجية.
سيلتقي  العام،  هذا  من  الحق  وقت  ويف 
األمم  اجتامع  يف  والحكومات  الدول  رؤساء 
مكافحة  بشأن  املستوى  الرفيع  الثاين  املتحدة 
الوفاء  يف  املحرز  التقدم  الستعراض  السل 
اإلعالن  يف  بها  التعهد  تم  التي  بااللتزامات 
االجتامع  هذا  وسيتيح   .2018 لعام  السيايس 
االستجابة  يف  النكسات  لتدارك  مهمة  فرصة 
للسل، والتعجيل بتطوير لقاحات جديدة للسل 

وطرحها.

البكترييا املسببة ملرض السل

شعار اليوم العاملي للسل

التهاب السحايا السلي

إلتهاب السحايا السلي والسل الكامن أنواع من مرض السل املنتشر يف العامل ؟؟؟
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يف حوار مع وزير الزراعة  السيد أرافينى برهى!!!
املصدر/ جملة مثرة جهد

ترمجة حممود عبداهلل/ أبوكفاح
اجلزء السادس واألخري

الذي  الحوار  من  الخامس   الجزء  يف 
أرافينى  السيد  الزراعة  وزير  أجراه  
برهى تحدث  سعادة الوزير عن  هيكل 
املبذولة لضامن  والجهود  الزراعة  وزارة 
األمن الغذايئ و النجاحات التي حققتها 
الوزارة واملساعي  املبذولة لإلنتقال اىل 
الزراعة العضوية وغريها من املوضوعات 
من  واألخري  السادس  الجزء  هذا  ويف 
برهى  أرافينى  الوزير  سيتحدث  اللقاء 
املستقبلية  والربامج  اإلسرتاتيجيات  عن 
وزارة   قبل   من  للتنفيذ  املوضوعة 
ذات  املوضوعات  من  وغريها  الزراعة 

الصلة   .فإىل مضابط الحوار ؟

اإلسرتاتيجيات  اىل   ننتقل   دعنا 
والربامج املستقبلية ,كيف تبدو الربامج 
هذه  قبل  من  املوضوعة   املستقبلية 

الوزارة ؟
هذه  منيز  أن  نستطيع  عام  بشكل 
الربامج اىل برامج  قصرية وطويلة املدى 
يف  ذكرها  تم  املدي  طويلة  ,فالربامج 
برامج  ,وهي  الوزارة  هذه  ورؤية  رسالة 
وفق  الزمنية  جداولها  حسب  تنفذ 
فإن  املوضوعة,لذا  اإلسرتاتيجية  الخطط 
إسرتاتيجية  بخطة  كبرية  برامج  هنالك 
تقييمها    و   بوضعها  نقوم  بها,  خاصة 
فإذا  القريب,  واملدى  الحارض  الوقت  يف 
بدأنا بتنمية البذورعىل سبيل املثال  فإن 
,واآلن  األرض  عىل  يطبق  النشاط  هذا 
أيضاً فإن التنمية الزراعية التي نقوم بها  
األمطار,  عىل  تعتمد  الواقع   أرض  عىل 
السنوية  األمطار  نسبة  قلة  ظل  ويف 
الناجمة  عن الوضع الجغرايف والطبيعة 
بزراعة   القيام  الميكن  لبالدنا  الجغرافية 
برامج  فان  لذا  ينبغي   بها  كام  موثوق 
ذلك  يف  مبا  املياه  وحفظ  الرتبة  صيانة 
املقدمة  يف  تأيت  املياه   خزانات  تشييد 
املياه  حفظ  برامج  تنفيذ   خالل  ,ومن 
وصيانة الرتبة يف املزارع واألودية بالوجه 
زراعة  اىل  ننتقل  أن  ميكن  املطلوب 
مطرية محسنة متكننا من زيادة اإلنتاج 
رؤيتها  متت  حقيقة  وهذه  واإلنتاجية  

عىل أرض الواقع.
تشييد  بعد   تأيت  التي  الخطوة  إن 
الجوفيه  املياه  وتغذية  السدود  
تشجيع   هي  املطلوبة  املياه  وتخزين 
واإلقتصادية  املتطورة  املروية  التنمية 

بالري,وعندما  املسنودة  
األنشطة   هذه  اىل  تضاف 
الزراعية   البحوث  نتائج 
املحسنة  البذور  املتمثلة يف 
واألساليب الزراعية الرشيدة 
واملبيدات  واألسمدة 
تحقيق   ميكن  الحيوية  
مستدامة  بذور  تنمية 
أغذية   خاللها   من  تنتج 
لإلنسان والحيوان, وقد بدأ 
املجال  هذا  يف  كبري  برنامج 
جديدة   محاصيل  إلنتاج 
املحاصيل  اىل  باإلضافة 

مثل  والفواكه(,  املألوفة)الخرضوات 
املحاصيل  من  وغريها   البلح  محاصيل 
عىل  العمل  يتم  والتي  واملربحة  املهمة 

تنميتها بتوسع.
لزراعة  برنامج  بالدنا   يف  بدأ  لقد 
خالل  إرتريا  سيمكن   مام   النخيل   
تصدير  من  القادمة  سنوات  الخمس 
اآلن  إرتريا  ضمت  قد  وهاهي  التمور 

ضمن خارطة الدول املنتجة للتمور.
غنية  أطعمة  هي  جهة   من  فالتمور 
أخرى  جهة  ومن  الغذائية     بالعنارص 
توفري  يف  كبري  دور  تلعب  أشجار  فهي 
فرص العمل لسكان الشواطئ فضاًل عن 
إنبعاثات  إمتصاص  و  التصحر   مكافحة 

ثاين أكسيد الكربون.
من  أيضاً  الحلوة  والبطاطا  البطاطس 
إهتامماً  نالت  التي  الزراعية  املنتجات 
املوضوعة   برامجنا  تبدو  كيف  خاصا, 

لهام؟
البطاطس   هو واحد من  املحاصيل 
اإلسرتاتيجية التي حققت تقدماً ملحوظا 
عىل  جهودنا  لرتكيز   ونظراً   إرتريا,  يف 
التقاوي  نضمن   أن  إستطعنا  البطاطس 
يف املرتفعات  وهانحن اآلن قد إنتقلنا اىل 
املنخفضات أي القاش بركة , عنسبا,شامل 

وجنوب البحر األحمر .
يف  يأيت  مهم   غذاء   فالبطاطس 
األرز   بعد  األهمية  حيث  من  العامل 
محصول  هو  أيضاً  بالدنا  والقمح,ويف 
حيث  من  واآلخر  الحني  بني  يزيد 
املساحة املزروعة به واإلنتاجية لذا فإننا 
)إنتاج   شعار  رافعني  األمام  اىل  نخطو 
التقاوي  لتوفري  املرتفعات  يف  البطاطس 
يف  وإنتاجه  والغذاء, 
لتوفري  املنخفضات  
ملثل  با و , ) ء ا لغذ ا
البطاطا  زراعة  فإن 
من  واحدة  الحلوة 
نعمل  التي  الربامج  
فيها بجدية وإهتامم 
لكونها ذات  محتوى 
غذايئ جيد, وتأكدت 
الغذائية   أهميتها 

خاصة  لألطفال .
الزيتية أيضا من املحاصيل  املحاصيل 
بأنها  خاصا,وتعرف  إهتامما  نالت  التي 
أولويات  يف  توضع  التي  املحاصيل  من 
برامج  الوزارة,كيف تبدو  برامجكم يف 

هذه املحاصيل؟
من  أعاملها  يف  الزراعة  وزارة  تخطو 
خالل تحسني برامجها املوضوعة لسنوات 
,فعىل  األولويات  ثم  وضع  معينة ومن 
عام 2021م  حددت  املثال حتى  سبيل 
يف  وطبعتها  أولوياتها  من   17 الوزارة  
منشورات ووزعتها  ليك يعمل بها حتى 

مستوى النقاط.
إتباع الدورة الزراعية  هي إحدى هذه 
األولويات حيث نعمل حاليا عىل تطبيقها 
يف مرشوعاتنا التنموية التي تغلب عليها 
ينص  برنامج  وفق  الحقلية  املحاصيل 
املزروعة  املحاصيل  نسبة  تكون  أن  عىل 

عىل  2024م   العام  خالل  األرض  يف 
النحو اآليت :%50 محاصيل حقلية,25% 
محاصيل بقولية,%25   محاصيل  زيتية .

,نظراً  الزيتية  املحاصيل  اىل  جئنا  فإذا 
تغطيها  التي  الزراعية  املساحات  ألن 
باملحاصيل  نبدأ  أن  يجب  جداً  قليلة 
,بذور  كالكتان  بالدنا  املألوفة يف  الزيتية 
النيجر)الشيا( والسمسم وغريها.ويف هذا 
الوقت بدأنا زراعة زيت الخردل ,وأضفنا 
أيضا نبات زهرة الصوف  وفول  الصويا  

ونعمل فيهم  حالياً بإهتامم.
املحاصيل  هذه  كون  اىل  فباإلضافة 
مستوى  عىل  للزيت   معروفة  مصادر 
اللقاح  حبوب  مصدر  تعد  فإنها  العامل 
ميزات  لها  أن  للنحل,كام  بالنسبة 
إضافية  ألهمية بقايا منتجاتها  يف تغذية 

الحيوانات.
والربامج  اإلسرتاتيجية  تبدو  كيف 

املتبعة يف مجال  الرثوة الحيوانية؟
هذا املجال الفرعي  يعتمد عىل ثالثة 
والعلف  املختارة  األصناف  وهي  أعمدة 
اىل  باإلضافة  والجيد  الكايف  الحيواين 

السالمة الصحية .

لدينا  يكون  أن  ينبغي   البدء  يف 
قطعان  من  محسنة  او  مختارة  أصناف 
يحدث  أن  ميكن  الحيوانية,وهذا  الرثوة 
مبني  تهجني  من   الداخل  نجريه يف  مبا 
عىل البحوث  أو بإدخال أصناف مختارة 
من الخارج ,ويف هذا املجال  نرى تطور 
يبعث األمل  خاصة يف  اإلسلوب العرصي 
برنامج  لدينا  املستقبل  للتهجني,ويف 
الجنس  معلوم  تهجني  إسلوب  إلدخال 
قوته  متيل  الذي  التهجني   إسلوب  )أي 

صوب اإلناث(.
وعلف  هواإلدارة   الثاين  واإلسلوب 
عليه  مانعتمد  أن  حيث  الحيوانات 
,وميكن  الجائر  الرعي  هو  اآلن  حتى 
معالجة هذا اإلسلوب العشوايئ  لتغذية 
املراعي   تنمية  خالل  من  الحيوانات 
ثم  ومن  الرتبة  وصيانة  املياه  عربحامية 

إستغالل املراعي  كام ينبغي.
ننتقل اىل  اىل جانب ذلك  يجب  أن 
رعاية  ألن  املكثف  شبه  الرعي  اسلوب 
يساعدنا  اإلسلوب  بهذا  الحيوانات 
ووضع  وإنتاجيتها  صحتها  مراقبة  يف 
ويف  وغريها  البحوث  وإجراء  الديباجات 

الختام يساعد ذلك يف زيادة اإلنتاجية.
هو  برنامجنا  فإن  املرحلة   هذه  بعد 

اإلنتقال مرحلياً اىل اإلسلوب الحديث  أي 
املكثف كلياً  من خالل  الرعي   إسلوب 
أن  ومربحة,وقبل  قليلة  حيوانات  رعاية 
نخرج من  الرثوة الحيوانية  فإننا سنعمل  
الدواجن   تربية  يف  خاص  بإهتامم 
الخاليا  طريق  عن  والنحل)خاصة 
الخشبية( وكذا منتجات األلبان  وغريها.

املذكورة  الخطط  كل  لتطبيق  ولكن 
أعاله  يتطلب تجميع معلومات إحصائية 
وإسرتاتيجية من مستوى املزارع  والقرى 
القدرات  تأهيل  أىل  الزراعية  واألرض 
الطلب   قدرة   البرشية ودراسة جدوى  
بإعتبارها تدابري ماقبل الرشوع يف تنفيذ  

برامجنا.
إذا كانت لديك وصية عامة,نتيح لك 

الفرصة؟
الشعب اإلرتري شعب   أثبت ورسخ  
العدائيات    أشكال  كل  بتجاوز  وجوده  
مسؤولية   فإن  وعليه   , والتحديات 
قوي  دور  لعب  هي  الزراعي  القطاع 
لهذا  املغذية   األطعمة  توفري  يف  وكبري 
الجهود  اىل  الفريد,فباإلضافة  الشعب 
عىل  ينبغي  القطاع   هذا  يبذلها  التي 

إنتاج  يعزز درجة وعيه يف  أن  الشعب  
من  املغذية.الكثري  األطعمة  وإستهالك 
او  الزراعة  بأن  يعتقدون  األشخاص 
إنتاج ذرة  إال  الزراعية  ماهي  املنتجات 

أو محاصيل  تغلب عليها الذرة .
الحقلية   املحاصيل  أهمية  لفهم  نظراً 
سياسة  لديها  اإلرترية  الحكومة  فإن  
 , الذرة  أصناف  تنويع   يف  واضحة  
اليتأثر  القطاع   هذا  فإن  السبب  ولهذا 
للمحاصيل  العام   باإلضطراب  كثرياً 
الحقلية , فباإلضافة اىل  تنوع محاصيلنا  
أن  اىل   تشري  الحديثة  الدراسات   فأن 
الحيوانية  والرثوة  والفواكه   الخرضوات 
املغذية.لذا  األطعمة  أصناف  أهم   من 
بالوعي   نتميز  أن  يجب  ذلك   وبإدراك 

سواء يف إنتاجها أو إستخدامها.
مزارعي   وذاك   هذا  فوق  أناشد  كام 
تأكيد   للمساهمة بدورهم  يف  األرياف  
تربية  من خالل  املغذية  األطعمة  كامل 
البيض  ,وانتاج  وللبيع  لهم  الدواجن 
واإلبل  األلبان  أبقار  وتربية  والعسل 

واملاعز والضأن .
كام يجب عىل خرباء الزراعة والجهات 
ترسيخ  يف  دورهم  لعب  األخرى  املعنية 
املزراعني  أوساط  يف  الحقائق  هذه 

املغذي  الطعام  ضامن  ألن  والشعب 
لهذا  وهدف  رسالة  وإمنا  شعاراً   ليس 
عىل  أعاله  ماذكر  كل  نفذنا  القطاع.فإذا 
أرض الواقع  فأنا واثق بأن بالدنا ستصل 
اىل مرحلة اإلكتفاء  يف األطعمة املغذية 
منتجات   إنتاج  من  وستتمكن   واآلمنة 

بغرض التصدير .
املجلة   هذه  الوزير,أصبحت  السيد 
ب)مثرة  سميت  التي   البكر  الزراعية 
جهد( إحدى الوسائل  الرسمية الناطقة 
بإسم وزارة الزراعة,إذا كان لديك رأي أو 
أن  ومايجب  تطويرها  بخصوص  وصية  

تشمله من محتويات,نتيح لك الفرصة؟
العالقات  فرع  أهنئ  البدء   يف 
تحمله هذه  الزراعة عىل  بوزارة  العامة 
املسؤولية الكبرية ,وثانياً يجب أن تصدر 
إنقطاع  ودون  بإنتظام  املجلة   هذه 
هذا  مثل  يكون  ,وليك  املستطاع  بقدر 
له  تتكون   أن  ينبغي  ناجحاً  الربنامج 
القدرة  هيئة تحريرتضم أعضاء ميتلكون 
واملهنية فضاًل عن تأسيس أرضية واسعة 

من  املساهمني. 
شكرا  سيادة الوزير.
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صفحات من التاريخ

دافعية  حتقيق األهداف الطموحة
إعداد  مشندي عقبامكئيل

تعريب  حممد عمر  ناير
اجلزء الثاني

تبنوا  الذين   املقاتلني  قدامى  لدى  يكن  مل 
أبعاد  ذات   معرفة   ، الجلود  دباغة  مبادرة  
مهنية  . إال أنهم كانوا قد تحصلوا عىل معلومة 
الجلود  لدباغة  يستخدم  الطبل  أن  مفادها 
الجلد   من  كبري  طبل  بصناعة  قاموا  ولذلك   .
بلدة  بها  تزخر  التي  الخاصة  األخشاب  وبعض 
تامة   قناعة  لديهم  أنه مل تكن  إال   . برعد  عيال 
بأن الطبل قد أُعد عىل النحو الذي  ينبغي أن 
يصبح وسيلة صالحة ألداء  ، حتى  عليه  يكون 
املهمة التي ُصنع من اجلها . ومل يقف سقف 
 ، الحد  هذا  عند  املقاتلني   هؤالء   محاوالت  
أفراد  عن  مستمرة  بصفة   يبحثون  كانوا  بل 
 . املهنة  ، ممن  ميتلكون ناصية هذه  آخرين  
وأخريا وجدوا ضالتهم يف عامل مصنع بالديني 
للمنتجات الجلدية   يف حي ماي متناي . حيث 
 ، بالثورة  وثيق  إرتباط  العامل  لهؤالء  كان  
مع  يتعاونون  م   العام 1976  بدأوا يف  ولذلك 
املقاتلني ، يف ترسيب كميات كبرية من الجلود 
املدبوغة واملصنعة إىل امليدان . وقد  كان من 
بني أولئك العامل أحد الخرباء يف مجال  صناعة 
ودباغة الجلود يدعى )  لوتيانو ترينوبادوين( . 
املجال  هذا  يف  خربته  خالل  من  لوتيانو  تنبه  
صناعة  عملية   تكللت  التي  العيوب  لبعض   ،
تلك  الطبلة  التي تم تجهيزها من قبل أصحاب  
املبادرة ، الذين سبقت اإلشارة إليهم .  والحال 
مالحظته  نقل  ان  إال  لوتيانو  من  كان  ما  تلك 
عىل الفور إىل بقية  زمالئه  . ويف هذا السياق  
مىض  لوتيانوا  يقول  : “ إذا  كنا بصدد إعداد 
الدعامئات  فإن   ، الجلد  من  مصنوع  برميل 
الخشبية التي تدخل يف صناعة  هذا  الربميل ، 
ال بد ان تكون من نوع خاص من األشجار التي 
ال ميكن أن  يترسب من خاللها املاء ،  ويطلق 

عىل هذه األشجار محلياً  مسمى “ اكاتا “ .
الربميل  املشار إليه هو عبارة عن  إناء كبري 
يستخدم كوسيلة للدباغة الجلود  “  حيث يتم 
مأله باملاء واملواد  الكيمياوية  التي تدخل يف 
دباغة الجلود ، ومن  ثم توضع الجلود داخل 
وعىل   . محددة  زمنية  لفرتة  وُترتك   ، الربميل 
الرغم  من عدم جدوى وفعالية هذه العملية  
مل     ، املقاتلون  يتوقعه  كان  الذي  باملستوى 
امليض  ينل ذلك من إرصارهم  وعزميتهم عىل 
عىل  كانوا  أنهم  ذلك   ، املنحى   هذا  يف  قدما 
ثقة ال يخامرها شك بأن  وجود هذا الخبري من 
األيام  مقبل  بعده يف   ما  له   ، سيكون  بينهم 
إىل  حتاًم   ستقود  املتكررة   محاوالتهم  وأن   ،
وضعوها  التي  الطموحة  االهداف  تحقيق  
من  مقدر  عدد  إلتحاق   إن  أعينهم.   نصب 
الذين  الجلود  ودباغة  صناعة  يف حقل  الخرباء 
العالية  الوطنية  الروح  بدافع  مسنودين  كانوا 
أمثال  من   ، الثورة  بصفوف  املهنة   وشغف 
دباغة  يف  كبري  بشكل   أسهم  قد   ، لوتيانو 
وتصنيع جلود األغنام واملاعز  ، وتحويلها  إىل   
كفوف  لخزن الذخرية  وحامالت مختلف انواع 
أنه  إال   ، آخره   إىل  األحزمة   وكذا   ، األسلحة 
الصعوبة مبكان دباغة وتصنيع جلود  كان من 
البقر،  بهدف الوصول إىل منتجات جلدية تالئم 
ملحدودية   وذلك    ، العسكرية   اإلستخدامات 
إمكانيات املؤسسة  من حيث املواد الكياميائية 
واملعدات    ، الجلود  دباغة  يف  املستخدمة 
واآلليات التي  يتم من خاللها صناعة املنتجات  
عن  واحدة  بقرة  جلد  دباغة  كانت  الجلدية. 
طريق إستعامل املادة الجريية  يحتاج إىل 15 
يوما  عىل اقل  تقدير ، وهي عملية بطيئة ، 

وغري مجدية إىل حد بعيد.
إذا  كنا بصدد  دبغ وصناعة  30  جلدا يف 
اليوم الواحد ، فإننا سنصطدم  ببون شاسع بني 

الواقع والطموح .
التي  الخام  املواد  ندرة  مشكلة    تكن   مل 
تدخل يف  دباغة  الجلود ، العامل الحاسم  و 

الوحيد الذي كان يتحكم يف محدودية اإلنتاج ، 
بل كانت هناك عوامل  أخرى ال تقل شأنا عنها 
، وهي  أن مؤسسة دباغة وصناعة  املنتجات 
التي  املؤسسات   بقية  مثلها مثل    ، الجلدية  
تواجه  التنظيم   لواء  تحت  منضوية  كانت 
صوبات جمة ، منها عىل سبيل املثال: األوضاع 
العسكرية التي تتغري من وقت إىل آخر ، شح 
املولدات  تشغيل  يف  يستخدم   الذي  الوقود 
الكهربائيىة ، كام  كانت هناك بعض املعوقات 
املتعلقة بقلة  الكادر البرشي املؤهل ، األمراض 
هذه  منتسبي  لها  يتعرض  كان  التي  السارية  
العمل  إىل غيابهم عن  يؤدي  ، مام قد  الخلية 
العوامل  تلك  كل  كانت   . طويلة  لفرتات 
مجتمعة ،  تنعكس سلبا عىل  حجم ومعدالت 
اإلنتاج الكيل للمؤسسة . إال أن نهاية عقد الثام 
نينات قد شهد تغريا إيجابياً ملحوظاً يف مستوى 
اإلنتاج ، مقارنة بالفرتات التي سبقتها . وبصفة 
خاصة يف العام 1984 م ، عندما عادت الوحدة 
مرة أخرى  إىل قسم  الصناعات اليدوية ، حيث 
اصبحت لها ميزانية خاصة ،  وتغري إسمها إىل 
  . الجلدية  املنتجات  وصناعة  دباغة  مفوضية 
اإلرترية  املدن  فيها  بدأت  التي   الفرتة  يف  اما 
  ، الثورة  ايدي  يف  االخرى  تلو  واحدة  تتساقط 
كان قد  اصبح تحت ترصف  هذه  املفوضية  
20 ماكينة  خياطة ، كام تم تجهيز عدد 2 معمل 
لدباغة الجلود داخل مبني أعد خصيصاً  لهذا 
املسلحة    بالخرسانة  بنائه  تم  حيث    ، الغرض 
بطول 12 مرت وعرض 6 أمتارا . عالوة عىل ذلك 
املواد  توفري  مهمة  اإلختصاص  جهات  تولت 
التي تتم عربها  عملية  دباغة وتصنيع  الخام 
الجلود ، وقد ُزود املبنى أيضاً بخدمات  التيار 
أداء عمله بصورة  الذي مكنه من   ، الكهرابايئ 
الجلدية   املنتجات  تصنيف  تم  وقد   . منتظمة 
التسليحية   من حيث  بالنواحي  الصلة   ذات 
طول وحجم  ونوع وطبيعة كل سالح . وقد بلغ 
عدد العاملني الفنيني بهذه املؤسسة 70 فردا ، 
بالديني  مصنع  يف   يعمل  كان   منهم  البعض 
 ، بامليدان  إلتحاقهم  الجلدية قبل   للمنتجانت 
والبعض اآلخر  كان من املواطنني الذين كانوا 
يعملون يف مختلف البلدان االجنبية ، ومن ثم 
تقاطروا إىل امليدان افرادا وجامعات ، من كل 
حدب وصوب ، تلبية  لنداء الوطن . عالوة عىل 
 ، لوتيانو  املناضل  الجلود  دباغة وصناعة  خبري 
كان هناك خبري آخر قد إنضم إىل هذه املؤسسة 
دراسته  أنهى  أن  بعد    ، م   1983 العام  يف 
الجامعية  يف اإلتحاد السوفيتي ، يف مجال تقنية  
/مرباهتو  املناضل  وهو   ، الجلدية  الصناعات 
مصنع  يف  العامل  من  عدد  أن  يذكر   . هييل 
بالديني  لألحذية  كان تم تأطريهم  يف وقت 
سابق من قبل الثورة بشكل  رسي ، قد  إلتحقوا 
قد  العدو  سلطات  أن  شعروا  عندما   ، بالثورة 
متكنت من إكتشاف  انشطتهم ، وأصبحت عىل 
وشك  تنفيذ عملية  إعتقال جامعي يف حقهم 
، وكان عىل رأس هؤالء املناضل لوتيانو ، وتشري 
املعلومات  املتعلقة  بهذا الشأن ، أن 3  أفراد 
من هذه املجموعة قدموا بعض  األعذارالخاصة 
، التي  تتعلق بأوضاعهم األرسية   ُسمح لهم 
إىل  والعودة   امليدان   مبغادرة   إثرها    عىل 
وأزمة  أسمرا  إىل  العامل  هؤالء  عاد   . أسمرا  
 ، أشدها  عىل  ماتزال  األمنية  بالديني   مصنع 
مركز  اقرب  إىل  مؤكدة  معلومات  وصلت  وملا 
الثالث   العنارص  إستئناف   عىل  تدل  للرشطة  
البوليس   رجال   سارع   ، املصنع   يف  العمل  
إىل   ً فورا  إقتيادهم   ثم   ومن   ، بإعتقالهم 

السجن . 
فقط  تنحرص  مل  العامل  هؤالء  تهمة  كانت 
يف كونهم رمبا يكونوا قد  لعبوا دورا كبريا  يف 
امليدان  إىل  بالديني  مصنع  ممتلكات  تهريب 
ماهو  إىل  ذلك  تتعدى  كانت  بل   ، وحسب 

وهو   ، خطورة  منه  أشد 
 ، الثورة  مع  تعاملهم  
التي  كانت  تحيط  مبدينة 
الوقت   ذلك  يف  أسمرا 
 . السوار باملعصم  كإحاطة 
منتصف  فرتة  شهدت  لقد 
القرن  من  السبعينات 
املايض تغلغل أعداد كبرية 
من لجان التأطري والتنظيم 
التابعة  األمن  ووحدات   ،
مدينة  داخل  إىل  للثورة 

إىل   ، هنا  اإلشارة  مبكان  األهمية  من   . أسمرا 
أن العامل الثالثة مل تكن لديهم يد يف  عملية 
نقل الجلود أو منتجاته من مصنع بالديني إىل 
امليدان . حيث أن واضعي خطة تهريب الجلود  
كانوا أفراد آخرين ال يرتبطون بصلة  مع  هذه 
الذين  األوفياء   احد  لوتيانو  كان   . املجموعة 
الجلود  ترسيب  عملية  يف  متميزا  دورا   لعبوا 
إىل امليدان ، وقبل إنضاممه إىل إحدى  الخاليا 
الرسية  التي كانت متارس نشاطها داخل مدينة 
إىل  للذهاب  متكررة  مبحاوالت  قام    ، اسمرا 
امللتهبة كانت  األوضاع  تلك  . ويف ظل  امليدان 
ظاهرة تدفق الشباب إىل امليدان  يف تلك الفرتة 
منهم  كبريا  اعداد  تعرض  بسبب   ، مألوفا  أمراً 
إىل اإلعتقال والسجن  والتعذيب ، حيث رفع 
املوت برشف   “ اآلونة شعار  تلك   الشباب يف 
منزلك”.  داخل  قابع  وأنت  املوت  من  بدالً 
كانت محاولة  لوتيانو األوىل قد باءت بالفشل ، 
حيث كان قد ذهب مع بعض زمالئه  إىل بلدة 
هزقا يف سبيل اإللتحاق بصفوف جبهة التحرير 

اإلرترية.
أما  يف املحاولة الثانية  كان  
لوتيانوا قد تحول برفقة زميل 
إىل  كحساي  كداين  يدعى  له 
املشاركة  بحجة   ، أفديو  قرية 
وقد   ، هناك  أقيم  مأتم   يف 
توجت هذه املحاولة بلقاء كل 
من  لوتيانو  وكداين بالوحدات 
لقوات   التابعة   املقاتلة 
هذه  ويف   ، الشعبية   التحرير 
املرة أيضاً مل يتمكن لوتيانو من 
اإلنخراط يف العمل العسكري ، 

نتيجة بعض اإلعتبارات التي حالت دون ذلك ، 
ولذلك عاد أدراجه إىل مدينة أسمرا مرة أخرى . 
يف نهاية املطاف إنضم لوتيانو يف العام 1975 م 
إىل الخلية  90 بواسطة احد سكان بلدة عدي 
حوشا  يدعى منقس، والذي كان عضواً نشطا 
يف  خاصة   وبصفة   ، الجامهريية  املنظامت  يف 
املواطنني يف هيئة  خاليا  مجال تأطري وتنظيم 
رسية متارس انشطتها التنظيمية  داخل  أسمرا 

وضواحيها .
النواحي  يف  تتلخص  منقس  مهام  كانت 
اآلتية : جمع اإلشرتاكات الشهرية   من الخاليا 
، ومن ثم تسليمها  إىل  األعضاء ذوي الصلة  ، 
قنوات  عرب  امليدان  إىل  ذلك  بعد  إرسالها  ليتم 
خاصة . مترير بعض املعلومات الحساسة التي 
العدوانية  ومخططاته  العدو  بأنشطة  تتعلق 
من  التربعات   جمع   ، والثورة   الشعب   ضد 
بعض   تغطية  يف   املساهمة   بهدف  املواطنني 

إحتياجات الثورة من السالح  والذخرية  .
ظلت   التي  املساعدات  تلك  إىل  باإلضافة 
تقدمها املنظامت الجامهريية إىل الثورة   بصفة  
مستمرة ، بدأ بعض  األعضاء املؤطرين داخل  
العمليات  من  عدد  يف  باملشاركة  الخاليا   
بها  تقوم   كانت  التي   ، النوعية  العسكرية 
إقتضت  كلام  املدن    داخل  الفدائية  املفارز 
. نذكر منها عىل سبيل املثال: عملية  الرضورة 
مصنع بالديني لصناعة املنتجات الجلدية ، التي  
الجمهريية  املنظامت  أعضاء  مبشاركة   متت 

العاملني يف ذلك  املصنع. كان كل 
من لوتيانو وكداين  من العنارص 
املتميزة  التي ُتحظى بالثقة  من 
قبل التنظيم  ، كام أن رؤسائهم 
كانوا يعولون عليهم يف لعب ادار  
عملية  من  اهمية  أكرث  أخرى 
تسلم   ومبجرد   . بالديني  مصنع 
تطلب    رسالة   لوتيانو  مجموعة 
من  مالمئة  أرضية  خلق  منهم 
شأنها  تسهيل مهمة نقل  الجلود  
ومنتجاته من مصنع بالديني  إىل 
 ، والجاهزية  اإلستعداد  كامل  أبدوا    ، امليدان 
العملية  ُتؤيت  ، حتى  يف بذل كلام يف وسعهم  
أكلها . كام طلبوا من الجهات املعنية أن تسمح 
لهم بالتعامل املبارش مع القامئني عىل أمر هذه 
سارع  الرسالة  هذه  مع  وبالتزامن   . العملية 
التي  هواريات   قربي  تخأ  تجنيد  يف  لوتيانو 
بالديني  مصنع  يف  مخزن  كأمينة  تعمل  كانت 
الرغم من أن تخأ كانت ملتزمة بخط  . وعىل 
جبهة التحرير اإلرترية ، إال أن عالقتها املتميزة 
وجهة  قبولها  يف  كبري  أثر  لها  كان  لوتيانو  مع 
بطلب  لوتيانو   مجموعة  تقدمت     . نظره 
مهمة  تسهيل   اجل  من  منقس  املناضل  لدى 
لقائهم مع الجهة التي قد  كلفتهم بتهيئة املناخ 
داخل املصنع ، عىل النحو الذي ميكن الطرفني 
من تنفيذ العملية  بنجاح . وافق منقس عىل 
 ، املبدأ   حيث  من  لوتيانو  مجموعة  مقرتح 
كحساي   كداين  بني  األمر  بادئ  يف  حيث جمع 
جانبه  من  عندبرهان.  يسمى  املناضلني  وأحد 
توىل كداين مهمة التنسيق والتفاهم بني كل من 
لوتيانو وعند برهان ، حيث  تم اإلتفاق  عىل 

أن يلتقي كل أفراد املجموعة التي ستشارك يف 
املكان  يف   ، واحد  تحت سقف  العملية  تنفيذ 

والزمان اللذين سبق  تحديدهام .
املزمع  للقاء   املحدد  املوعد   حان  وعندما 
املناضل  مبعية  كحساي   كداين  حرض   ، عقده 
الكائن  لوتيانو  أرسة   منزل  إىل  عندبرهان 
بجوار فندق نياال ، وهو املقر الذي تم إختياره  
لعقد هذا  اللقاء الهام . أما لوتيانو وتخأ فقد 
غادرا املصنع بواسطة السيارة التي تنقل عادة  
العامل من وإىل املصنع ، ومع األخذ يف اإلعتبار 
امام مستشفى   ، نزلت تخأ  األمنية   الهواجس 
)إتقمنن ( ، أما لوتيانوا  فقد نزل أمام النصب 
التذكاري  لتقمنن الواقع قبالة البوابة الرئيسية 
ملدرسة البحر ألحمر ،  وظل ينتظر حتى لحقت 
املبنى  ذلك  إىل  معاً  توجها  ثم  ومن   . تخأ  به 
الذي يطلق عليه   اآلن   فندق ميديانا  ، والذي 
ملا  وتفادياً   . لوتيانو  آنذاك أرسة  تقطنه  كانت 
فيام   شكوك   من  لوتيانو  شقيقة  يساور  قد 
يتعلق مبجيئ  تخأ و كداين إىل منزل األرسة   ، 
املربرات  بتقديم   بعض  بادر  قد  لوتيانو  كان 
لشقيقته بخصوص حضور كل من تخأ وكداين 
الحيثيات  تلك  ، وقد كانت  إىل منزل األرسة   
واملسوغات أبعد ماتكون عن املسائل  األمنية 
،  وهي  بطبيعة الحال  كانت املصدر االسايس  
الوقت  ذلك  يف  األرس   من  العديد  لتحفظات 
والغري  واملضطربة  الهشة   لألوضاع  نتيجة   ،
مستقرة التي كان يعيشها سكان املدينة . ومبا 

أن تخأ كانت  بارعة   يف مهنة  تصميم وتفصيل  
األزياء ، أوضح  لوتيانو لشقيقته  بأنه قد طلب 
من تخأ أن تأيت إىل املنزل ليعرفها ببعض الزبائن 
تصاميم  إعداد  يف  يرغبون  الذين   ، والعمالء 
دعائية ملحالتهم التجارية  . وكام توقع لوتيانو 
فقد غادرت شقيقته مقر عملها يف فندق نياال 
املنزل قبل   بتهيئة  تقوم   ، ليك  يف وقت مبكر 
وتخأ   لوتيانو   دخول  وبعد   ، الضيوف  قدوم 
، وصل كل من  بدقائق معدودات  املنزل   إىل 
كداين وعند برهان  . وألن أخت لوتيانوا كانت 
مل   ، الضيوف  مع   الوقت  طول  عىل  جالسة 
يستطيعوا تداول األمر بشكل رصيح وواضح ، 
وبعد رشاب  الشاي  وتناول اطراف  الحديث 
يف األمور العادية ،  إضطر الضيوف إىل الخروج 
رضبوا  ثم  ومن   ، لوتيانو   برفقة  املنزل  من 
موعدا جديدا يف املبنى الذي يطلق عليه  حالياً 
كافترييا سنايت ، والكائن مبنطقة  فيات بجانب  

محطة البنزين .
املجموعة  أفراد  إلتقى  املحدد  املوعد   ويف  
يستخدم حكانة  كان  الذي   ، مقهى سنايت  يف  
عند  تحدث  اللقاء  هذا  ويف   ، الوقت  ذلك  يف 
العملية   بأهداف  يتصل  فيام  باسهاب  برهان 
يؤديها   أن  ينبغي  التي  واألدوار  الخطة  وعنارص 
لوتيانو  إستلم  للخطة  ووفقاً   . املجموعة  افراد  
مفتاح  مستودع الجلود من تخأ ، ومن بعد نسخ 
منه  صورة طبق األصل. كان كل  عنارص الخلية 
الذين وضعوا أرضية مال مئة  لتنفيذ تلك العملية 
يقطنون  يف أماكن مختلفة . حيث  كان لوتيانو 
مصنع  بالقرب  هوتيل  ميديان  مبنى  يف  يسكن 
الزجاج، كداين  يف نقفة هاوس  ، العم  تولدي  
دهلك  مصنع  من  بالقرب  قجرت  ضاحية   يف 
للمنتجات الجلدية  ، أما تخأ فقد كانت تسكن 
يف  حي قودايف  . عند مجيئ لوتيانو  للمصنع يف 
صباح اليوم التايل ، سلم نسختي املفتاح األصلية  
تخأ  سارعت  الحال   ويف   ، تخأ   إىل  والصورة 
بالتوجه نحو باب املخزن يف محاولة منها إلختبار 
الباب  فتح  تخأ  إستطاعت    ، املنسوخ   املفتاح 
صالحية  من  تأكدت   وملا   ، ويرس  سهولة  بكل 
املفتاح أعادته مبارشة إىل لوتيانو  ، لوتيانو من 
جانبه سلم  املفتاح إىل كداين ،  ليسلمه بدوره إىل 
عندبرهان  الذي كان مبثابة آخر حلقة يف هذه 
أكتوبر  شهر  منتصف  يف  ذلك  كان    . السلسلة 
العام 1975 م . إعتقدت  مجموعة  لوتيانو بان 
العملية  ستنفذ مبارشة  بعد إستالم عندبرهان 
األرض  املعطيات عىل  أن  إال   . املستودع  مفتاح 
كانت تقول عكس ذلك ، حيث مىض شهر باكمله 
 . اإلتجاه  هذا  يف  تذكر  خطوة  اي  إتخاذ  دون 
واإلحباط  التوجس  من  حالة  خلق  التأخري  هذا 
الذين   ، يف أوساط أعضاء املنظامت الجامهريية 
مل يدخروا جهداً يف تهيئة املناخ املناسب ، الذي 
من شأنه أن يدفع بتنفيذ هذه العملية يف أقرب  
فرصة ممكنة . ذلك  أن األوضاع األمنية يف مدينة 
أسمرا آنذاك كانت يف أسوء حاالتها.  حيث كانت 
متارس  اآلونة    تلك  يف  واألمن  الرشطة  أجهزة 
التعذيب والقتل  واإلختطاف يف  أبشع صنوف  
حق الشباب . ويف شهر نوفمرب الذي قضته  خلية 
  ، عليه  تحسد  مل  بالديني يف وضع  عامل مصنع 
فرق  كانت   ، الجلود  عملية  تنفيذ  تأخري  جراء 
املوت التي جندها نظام الدرق لبث روح الخوف 
جرمية  إرتكبت  قد  املواطنني   نفوس  يف  والهلع 
نكراء بقتل أحد املواطنني  يسمى هييل كداين يف 
حانة لينو . ونتيجة إلرتكاب العدو هذه الجرمية 
الوقحة التي مل تكن هي األوىل ولن تكن  االخرية 
الحي  ذلك  شباب   من  كبرية   أعداد  توجهت   ،
الذي كان يسكن فيه هييل كداين  أمثال لوتيانو  
بعض  نذكر  السياق  هذه  ويف   . امليدان   إىل 
يف  بامليدان  إلتحقوا  الذين  الشباب  من  األسامء 
إليه  الذي سبقت اإلشارة  املواطن  أعقاب مقتل 
: عقبو قربي ساليس ، أسفاه قربو  وبرهاين قربو .
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يف مهرجان تهديفي شهد تسعة أهداف..فنقل يكتسح البحر األحمر

وسط ظهور وجوه جديدة عىل الساحة املحلية

دوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم االوسط يعود مجدداً إىل الحياة

البطولة  املاضيني  اليومني  خالل  تواصلت 
الرياضية للجالية االرترية بالعاصمة السودانية 
يوم  رشف  عىل  املقامة  وضواحيها  الخرطوم 
االستقالل  عدي  مايو  من  والعرشين  الرابع 

املجيد.
، فاز فريق  التي سجلت مؤخراً  النتائج  ويف 
دهلك بأربعة أهداف مقابل هدفني عىل نظريه 
اإلتحاد  فريق  تجاوز  بينام   ، ناظنت  فريقه 
التي  النتيجة  بنفس  حدنت  فريق  خصمه 

إستقرت عند أربعة اهداف مقابل هدفني .
ويف مباريات أخرى ، دّك فريق فنقل شباك 

البحراالحمر  فريق  خصمه 
ثالثة  مقابل  اهداف  بستة 
مهرجان  يف   ، اهداف 
تسعة  شهد  تهديفي 
مباراة  وانتهت   ، أهداف 
ودندن  عدوليس  فريقا 
هدف  االيجايب  بالتعادل 
حني  يف   ، هدف  مقابل 
نقفة  عىل  ناظنت  تغلب 
هدف  مقابل  بهدفني 

واحد.

إنطلقت يف الفرتة الصباحية منافسات البطولة الوطنية للشطرنج لعام 2023م ، التي ينظمها اإلتحاد العام للشطرنج سنوياً مبشاركة 

كافة االقاليم ، ووزارة الدفاع ومعسكر ساوا والكليات العليا.

ويشارك يف البطولة التي تقام عىل مدار يومني  يف الفرتة من )17 ولغاية 19 مارس الجاري( ، بأرض املعارض األكسبو ، أكرث من ستني 

متنافساً )43 ذكور و23 إناث(.

وتقام البطولة الوطنية التي تستمر حتى يوم غداً األحد ، عىل 9 دورات بواقع ثالث مباريات يف اليوم الواحد.

ومامييز بطولة هذا العام ، ظهور مواهب جديدة وكفاءات ترى النور ألول مرة ، متتلك القدرة عىل املنافسة يف أعىل املستويات ، وخاصة 

تلك التي قادمة من اقليم عنسبا.

لكر  االوىل  الدرجة  دوري  عجلة  تعود 
مجدداً  الدوران  إىل  االوسط  باالقليم  القدم 
األحد  غدا  تنطلق  جديدة  نسخة  بوابة  من 

)19 مارس 2022( ، بإستاد اسمرا الدويل.
مشاركة  تعرف  التي   2022-2023 نسخة 
عرشة فرق هي ، البحراالحمر ، مصنع البرية 
، دندن ، عدوليس ، التحرير ، ترافولو ، ماي 
للبناء  وسقن  سمبل   ، عداقاحموس   ، متناي 
الرتفاع   ، السابقة  للنسخ  مغايرة  ستكون   ،
املشاركة  الفرق  بني  والندية  التنافس  وترية 

بالبطولة.
توج  من  أخر  االحمر  البحر  فريق  وكان 
بلقب هذه البطولة ، حيث عانق الكأس يف 
كرس  يف  لرغبتها  وتجسيداً   ، املايض  املوسم 
هيمنة األحمر واألبيض عىل منصات التتويج  
الفرق  أجرت   ، االخرية  األعوام  مدار  عىل 
واستثمرت يف  التعاقدات  من  عدد  املنافسة 
إستقدام العديد من الالعبني لصفوفها ، بينام 
فضلت األخرى التعويل عىل الحرس القديم 

وتجديد الثقة يف العنارص القدمية.
سمبل  ورشكة  عدوليس  فريقا  وسيقص 
، عندما يتقابال بداءاً من  البطولة  منافسات 
، بينام يتقام املباراة الثانية بني  الثانية ظهراً 
فريقا دندن ومصنع البرية عند الرابعة عرصاً.
غدا  تجمعه  التي  فريقه  مباراة  وحول 
ادىل   ، سمبل  رشكة  فريق  نظريه  مع  األحد 
يوهنس  الشاب/  عدوليس  فريق  مدرب 
فيه  أشار  صحفي  يترصيح  )قوري(  تسفاي 
املطلوبة  اإلستعدادات  كافة  إكتامل  إىل 
عدوليس  فريقه  جانب  من  البطولة  لهذه 
اإلحتفاظ عىل  فريقه متكن من  ان  ، مؤكداً 
التي خاض  التشكيلة  ثالثة العبني فقط من 
بها املوسم املايض ، وسيخوض هذه البطولة 
املوسم  كانت  التي  تلك  بوجوه جديدة عن 

املايض.
وأضاف املدرب الشاب ان فريقه سيدخل 
 ، اللقب  تحقيق  عىل  وعينه  البطولة  اىل 
منوهاً يف الوقت ذاته إىل قوة فريق سمبل .

بدوره أوضح مدرب فريق سمبل يوهنس 
تخيل برهان ، ان فريقه سيحاول البناء عىل 
فيها  ظهر  والتي  املايض  املوسم  نجاحات 
عىل  للتنافس  إياه  مرشحاً   ، متميز  مبستوى 

املراكز االمامية هذا املوسم كذلك.
ضد  الغد  مباراة  يف  فريقه  وضعية  وعن 
من  أنه  يوهنس  املدرب  أردف  عدوليس 
يف  عدوليس  فريق  مستوى  تقييم  الصعب 
السابقة  نتائجه  إىل  بالنظر  الحايل  الوقت 
غاية  الفوز سيكون  أنه  املؤكد  الشئ  لكن   ،

الفريقان يف هذه املوقعة.

 يف املباراة الثانية ، سيقود املدرب الجديد 
للمرة  دندن  فريقه  ماريام  هبتي  سامسوم 
االوىل يف مشواره بصورة رسمية بعد إستالمه 
 ، املوسم  بداية من هذا  الفنية  الدكة  قيادة 
رغم خشيته من غياب الخربة واملامرسة عىل 

رأس الجهاز الفني للفرق الكبرية.
ويف ترصيح صحفي أشار املدرب سامسوم 
إىل إستعداد فريقه بشكل جيد لهذه البطولة 
 ، الجامهري  قلوب  يف  البهجة  إدخال  بهدف 
جديد  العبني  سبعة  مع  التعاقد  إىل  منوهاً 
فريقه  طموحات  وعن   ، التشكيلة  لتقوية 
بعد  املنشود  الهدف  أن  أكد  املوسم  لهذا 
سيكون  التعاقدات  من  الناجحة  املسرية 

التتويج بلقب الدوري.
املوسم  لهذا  فريقه  مباريات  أوىل  وعن 
سيكون  اللقاء  أن  الشاب  املدرب  أوضح   ،
صعب عىل الفريقني ألن فريق مصنع البرية 
املراكز  عىل  للتنافس  املراشحة  الفرق  من 
املواجهة  أهمية  أن  ليضيف   ، االمامية 
 ، املقبلة  للمباريات  مفتاح  كونها  من  تنبع 
ويجب تحقيق االنتصار فيها لتجسيد شعار 

“اإلنطالقة الجيدة”.
 بدوره ، خرج مدرب فريق مصنع البرية 
إعتامد  إىل  فيه  بترصيح رشح  هبتي  مكئيل 
دماء  وضخ  للدماء  تجديد  عملية  فريقه 
جديدة بعدما تم االستغناء عن عرشة العبني 
، واستجالب 14  املايض  املوسم  من تشكيلة 
قدرة  أماًل   ، فريقه  اىل صفوف  جديداً  العباً 
عنارص فريقه يف التأقلم فيام بينها والتنافس 

عىل أعىل املستويات.
أن  أكد  دندن  أمام  فريقه  مواجهة  وعن 
فريقه سيكون عىل قدر الحدث ، وسيحاول 
تحقيق االنطالقة املثالية ، والظهور مبستوى 

جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

دندن عينه على “أفضل إنطالقة” يف مواجهة 
املتجدد مصنع البرية ..وعدوليس يقارع مسبل

يف قرعة الدور ربع النهايئ ملسابقة دوري أبطال أوروبا

مواجهة ساخنة بني مانشسرت سييت وبايرن ميونيخ 
يف ربع النهائي وريال مدريد يواجه تشيلسي

إستكمال البطولة الرياضية اليت تنظمها 
اجلالية االرترية بالعاصمة السودانية اخلرطوم

إنطالق منافسات البطولة الوطنية للشطرنج بأرض املعارض األكسبو

ملسابقة  النهايئ  ربع  الدور  قرعة  أسفرت 

والتي  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 

نيون  مدينة  يف  الجمعة  أمس  أجريت 

بني  ساخنة  مواجهة  عن  السويرسية، 

مانشسرت سيتي وبايرن ميونيخ، فيام يواجه 

تشيليس  نادي  اللقب  حامل  مدريد  ريال 

اللندين. من جهته، يخوض نابويل مباراة مثرية 

ضد  إنرت  يلعب  حني  يف  ميالن،  مواطنه  مع 

بنفيكا لشبونة. 

ويتواجه بايرن وسيتي يف األدوار اإلقصائية 

لكنهام  األوىل.  للمرة  األم  القارية  للمسابقة 

تواجها ثالث مرات يف دور املجموعات حيث 

)-2صفر   2010-2011 مواسم  الفوز  تبادال 

لبايرن و-2صفر لسيتي( و2013-2014 )3-1 

لبايرن و2-3 لسيتي( و2015-2014 )-1صفر 

لبايرن و2-3 لسيتي(.

اإلسباين  املدرب  املواجهة  هذه  وستضع 

لسيتي جوزيب غوارديوال ضد الفريق الذي 

وأحرز   2016 حتى   2013 من  عليه  أرشف 

معه لقب الدوري األملاين ثالث مرات والكأس 

األوروبية  السوبر  والكأس  مرتني  املحلية 

وكأس العامل لألندية مرة واحدة.

حامل  مدريد  ريال  يخوض  جانبه،  من 

مواجهة تبدو يف متناوله أمام نادي تشيليس. 

النهايئ  مثن  يف  ليفربول  من  تخلصه  وبعد 

بالفوز عليه ذهابا 2-5 خارج الديار و-1صفر 

حامل  اإلسباين  مدريد  ريال  يصطدم  إيابا، 

يف  تشليس  هو  آخر  إنكليزي  بفريق  اللقب 

إعادة لنصف نهايئ موسم 2021-2020 حني 

خرج الفريق اللندين منترصا )1-1 و-2صفر( 

النادي  فاز  حني  املايض  املوسم  نهايئ  وربع 

إىل  وتأهل   3-1 أرضه  خارج  ذهابا  املليك 

ملعبه  يف  إيابا  خسارته  رغم  النهايئ  نصف 

3-2 بعد التمديد.

القرعة  كانت  النهايئ،  مثن  للدور  وخالفا 

أندية  بني  مبواجهات  السامح  مع  مفتوحة 

من نفس البلد وبني أندية كانت معا يف دور 

املسابقة  بطل  ميالن  وضع  ما  املجموعات، 

الذي  نابويل  سبع مرات يف مواجهة مواطنه 

القارة  يف  الفرق  أفضل  أحد  نفسه  فرض 

العجوز هذا املوسم بتصدره الدوري املحيل 

بفارق 18 نقطة عن إنرت وبلوغه ربع نهايئ 

األبطال ألول مرة يف تاريخه.

وسيكون إنرت، آخر الفرق اإليطالية الفائزة 

الربتغايل  املدرب  بقيادة   2010 عام  باللقب 

جوزيه مورينيو، يف مواجهة بنفيكا الربتغايل 

يف إعادة لنهايئ 1965 حني توج “نرياتسوري” 

بلقبه الثاين تواليا بفوزه -1صفر.

النهايئ  ربع  وميالن  إنرت  تجاوز  حال  ويف 

سيصطدمان ببعضهام يف الدور نصف النهايئ 

التي سحبت قرعته أيضا.

 11 يف  النهايئ  ربع  ذهاب  مباريات  تقام 

و12 أبريل واإلياب يف 18 و19 منه، عىل أن 

يقام الدور نصف النهايئ الذي سيجمع الفائز 

من ريال-تشليس بالفائز من سيتي-بايرن، يف 

9 و10 مايو ذهابا و16 و17 منه إيابا.

عىل  يونيو  من  العارش  يف  النهايئ  ويقام 

ملعب أتاتورك األوملبي يف إسطنبول.

األورويب،  الدوري  قرعة  وأوقعت  هذا 

مانشسرت يونايتد، يف اختبار إسباين ثالث عىل 

التوايل، مبواجهة إشبيلية يف دور الثامنية.

وكان مانشسرت يونايتد تجاوز برشلونة يف 

الـ 16 ثم فاز ذهابا وإيابا عىل  ملحق دور 

ريال بيتيس يف مثن النهايئ.

يف  القيايس  الرقم  صاحب  إشبيلية  ويعد 

الفوز بلقب الدوري األورويب برصيد 6 مرات.

كام أسفرت القرعة عن مواجهة يوفنتوس 

ضد لشبونة، بينام يلعب فينورد أمام روما، 

ويلتقي باير ليفركوزن ضد سان جيلواز.

يوم  الثامنية  دور  ذهاب  مباريات  وتقام 

13 أبريل ، بينام تقام مباراة العودة يوم 20 

من نفس الشهر.

مسار  عن  النهايئ  قبل  قرعة  أسفرت  كام 

يونايتد  من  الفائز  يلتقي  حيث  صعب، 

وإشبيلية، ضد الفائز من يوفنتوس ولشبونة.

سيتأهل  وروما،  فينورد  من  الفائز  أما 

ملالقاة الفائز من ليفركوزن وسان جيلواز.

مايو  يوم 11  النهايئ  ويقام ذهاب نصف 

، واإلياب بعدها بأسبوع، بينام تقام املباراة 

النهائية، يوم 31 من نفس الشهر عىل ملعب 

بوشكاش أرينا.
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حكمة اليوم
إذا كنت ال تستطيع فعل أشياء 
رائعة، فافعل األشياء الصغرية 

ولكن بطريقة رائعة.

ديدان تغطي الشوارع وتسقط من السماء..!

 مكفوفة تبهر احلاضرين بعزف البيانو.ّ.!

وسائل  عىل  مصورة  مقاطع  انترشت 

يبدو  ما  عىل  تظهر  االجتامعي  التواصل 

السيارات  عىل  تزحف  صغرية  ديدان  أنها 

يف إحدى مناطق الصني.

“نيويورك  صحيفة  أفادت  ما  وحسب 

بوست” )New York Post( األمريكية ُنصح 

السكان يف بكني بحمل مظالتهم معهم إذا 

ُطلب  كام  خرجوا، 

مدينة  مواطني  من 

لياونينغ البحث عن 

مأوى بعد أن بدت 

السامء وكأنها بدأت 

متطر ديدان.

مقطع  وأظهر 

السكان  الفيديو 

يغطون  وهم 

باملظالت  أنفسهم 

يف  سريهم  أثناء 

عن  الكشف  يتم  مل  حني  يف  الشوارع، 

بعد. اللزجة  الكائنات  هذه  ظهور  سبب 

ومتت مشاركة مقطع الفيديو عىل وسائل 

التواصل بعبارة “مطر الديدان”، مام أقنع 

الكثريين بأن الديدان سقطت من السامء.

ويف الوقت الذي مل تقدم فيه السلطات 

فرست  حدث  ملا  تفسري  أي  الصينية 

Mother Nature Net� )الدورية العلمية 

work( الظاهرة بأن الديدان سقطت بعد 

أن جرفتها الرياح العاتية، مضيفة أن هذا 

عاصفة  بعد  يحدث  الظواهر  من  النوع 

عندما تعلق الحرشات يف دوامة.

وربط البعض بني ظهور الديدان وبداية 

أول  عىل  أحيانا  ويطلق  الربيع،  موسم 

قمر  اسم  مارس  يف  يظهر  مكتمل  قمر 

الظاهرة،  هذه  بسبب  الكاملة  الدودة 

 )Metro( ”وفق ما أفادت صحيفة “مرتو

الربيطانية.

مستخدمي  من  عدد  قال  املقابل،  يف 

ليست  السيارات  إن  التواصل  وسائل 

وإن  اإلطالق،  عىل  بالديدان  مغطاة 

أشجار  من  بذور  هي  الخيطية  األجسام 

الحور.

مكفوفة  بريطانية  مراهقة  متكنت 

متتلكه  مبا  لويس،  تدعى  بالتوحد  ومصابة 

البيانو،  عىل  العزف  يف  فائقة  مهارات  من 

من إبهار املشاهدين، لرباعة ما قدمته رغم 

حالتها الصحية.

عنوانه  تلفزيوين  برنامح  واستضاف 

“البيانو” يضم لجنة تحكيم مكونة من نجم 

البوب ميكا وعازف البيانو الشهري النغ النغ، 

الطفلة لويس، ضمن خطة الربنامج للوصول 

امللكة  عرب  الهواة  البيانو  عازيف  أفضل  إىل 

املتحدة.

إحدى  داخل  بالعزف  لويس  بدء  ومع 

أذهلت  ليدز،  مدينة  يف  القطار  محطات 

من حولها، وصورتها إحدى الحارضات وهي 

متسح عينيها التي فاضت بالدموع.

ومع انتهاء العرض، نظر ميكا إىل الفنانة 

الصغرية كام لو أنه ال يستطيع استيعاب ما 

يشاهده.

أداء  وثق  الذي  الفيديو  مقطع  وحصد 

ما  التعلم،  بصعوبات  أيضا  املصابة  لويس، 

يقرب من 5 ماليني مشاهدة عىل اإلنرتنت.

وقالت كانديس والدة لويس: “إنها تجربة 

ال تتكرر يف العمر، ولن ينساها أي منا عىل 

اإلطالق”.

وقالت نجم البوب ميكا: “ تحدث األشياء 

مع  تتعارض  عندما  املوسيقى  يف  السحرية 

لويس  عرض  مدهش.  ألمر  إنه  الصعوبات. 

كان مذهال”.

وعندما علمت اللجنة أن لويس ستعزف 

“شوبني”،  للموسيقار  موسيقية  مقطوعة 

التي  املقطوعات  صعوبة  بسبب  ذهلوا 

يقدمها هذا العازف.

هؤالء أعادوا مليارات ضائعة ألصحابها

عزيزي القارئ عمود”يف مثل هذا اليوم “ وباقي اعمدة الصفحة مفتوحة 

ملساهمتكم فيها سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم املفضلة املنوعات يرجى 

وكذلك  بالصحيفة  عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة 

إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل الربيد اإللكرتوين:� 

)nur217rihab@gmail.com(

اليابانية  العاصمة  يف  أموالك  فقدت  إذا 
بحسب  جدا،  كبري  عودتها  فاحتامل  طوكيو، 

ما أظهر تقرير جديد للرشطة اليابانية.
الذي  اليابانية،  الرشطة  تقرير  وقال 
“الغارديان”  صحيفة  منه  مقتطفات  أوردت 
خالل  أعادوا،  طوكيو  سكان  إن  الربيطانية، 
العام املايض، أمواال مفقودة عرثوا عليها تقدر 
بنحو 3.99 مليار ين ياباين، وهو ما يعادل 30 

مليون دوالر.
مراكز  اليابانيون  سّلم  أخرى،  وبكلامت 
دوالر  ألف   81 معدله  ما  العاصمة  رشطة 
من األموال املفقودة يف شوارع طوكيو يوميا، 

خالل 2022.
وتزيد كمية األموال املفقودة التي أعادها 
سكان طوكيو إىل الرشطة يف عام 2022 عن 

العام الذي سبقه بنحو 600 مليون ين.
وحطمت تلك األموال الرقم القيايس الذي 
بـ3.84  وقتها  ُوقّدر   ،2019 عام  يف  ُسجل 

هناك  ين.وكان  مليار 
من  غالبية  بني  ارتياح 
أضاعوا نقودهم، فدائرة 
الرشطة  يف  املفقودات 
غالبية  أعادت  اليابانية 
أصحابها  إىل  األموال 
ين(،  مليارات   3 )نحو 
تسليم  جرى  بينام 
إىل  مليونا   480 نحو 
الذين عرثوا عىل  أولئك 

األموال، وقرروا تسليمها للرشطة عوضا عن 
وضعها يف جيوبهم، يف ترصف مرّشف بحسب 

“الغارديان”.
تسلمت  إنها  اليابانية  الرشطة  وقالت 
غرض  مليون   3.4 نحو  طوكيو  سكان  من 
نقودا  يشمل  مبا   ،2022 عام  يف  عليها  عرثوا 

وبطاقات هوية ورخص قيادة وغريها.
فإن  اليابان،  يف  املفقودات  لقانون  وطبقا 

فورا  يسلمه  أن  عليه  ماال  يجد  شخص  أي 
إىل الرشطة، وبوسعه املطالبة مبكافأة ترتاوح 
بني �5 20 يف املئة من إجاميل املبلغ، يف حال 

اسرتجعها صاحبها.
عليه  املعثور  باملال  أحد  يطالب  مل  وإذا 
خالل 3 أشهر، يذهب املبلغ كله إىل الشخص 
الذي وجده، وإذا مل يطالب به األخري يصبح 

ملكا للسلطات املحلية.

يف مثل هذا اليوم
مع  التجارة  حق  تتلقى  هاواي  جزر   -  1874 عام  مارس  من  عرش  الثامن  يف   -

الواليات املتحدة.

- يف الثامن عرش من مارس عام 1959 - جزر هاواي تصبح الوالية رقم خمسني من 

الواليات األمريكية )رسمًيا كان يف 21 أغسطس(.

- يف الثامن عرش من مارس عام 1963 - افتتاح مطار القاهرة الدويل.

- يف الثامن عرش من مارس عام 1965 - رائد الفضاء السوفيتي أليكيس ليونوف 

يقوم بأول خروج يف الفضاء.

- يف الثامن عرش من مارس عام 2022 - افتتاح جرس جنق قلعة 1915 الرابط بني 

آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل لُيصبح أطول جرس ُمعلَّق يف العامل حتَّى تاريخه.

* الهدف من الحياة أن نكون سعداء، لذا عشها بسعادة.

* حاول دامًئا أن تكون مشغواًل بحياتك ونجاحك.

* الكثري من حاالت الفشل يف الحياة كانت ألشخاص مل يدركوا أنهم قريبون من النجاح، 

ولذا استسلموا.

* إذا كنت ترغب يف عيش حياة سعيدة، اربطها بأهداف، وليس بأشخاص أو أشياء.

* ال ترتك الخوف من املوت مينعك من لعب اللعبة.

* املال والنجاح ال يغريان األشخاص، ولكنهام يضخامن ويظهران ما كان موجوًدا بالفعل.

* الوقت محدود، ولذلك ال تضيعه يف عيش حياة أشخاص آخرين.

* ال تحسب كم عشت من الوقت، ولكن فكر يف كيف عشت وماذا فعلت يف حياتك.

* إذا كانت الحياة يشء متوقع، فلنتوقف عن الحياة ألنها سوف تكون بال نكهة.

* حتى تكتب عن الحياة أواًل عليك أن تعيشها.

* الدرس الكبري يف هذه الحياة، هو أال تخاف أبًدا من أي شخص أو أي يشء.

* غِن كأن ال أحد يسمع، أحب كام لو أنك مل تتأذى أبًدا، ارقص كأن ال أحد يراك، وِعش 

كأنك يف الجنة وليس عىل األرض.

* الفضول حول الحياة هو رس املبدعني العظامء.

* الحياة ليست مشكلة علينا حلها، ولكنها حقيقة علينا تجربتها.

* حول جروحك إىل حكمة وتعلم منها.

* إذا كنت تريد قوس قزح ، عليك أن تتحمل املطر.

* افعل كل الخري الذي تستطيع فعله، طاملا ميكنك فعل ذلك.

* كل يشء سلبي، الضغط والتحديات، إال أنه فرصة لالرتقاء.

* لن تتعلم الكثري، إذا كنت تتكلم كثريًا.

* عش كل دقيقة بدون تردد.

* الحياة كركوب الدراجة، للحفاظ عيل التوازن، علينا أن نواصل التحرك.

* الحياة بسيطة حًقا، نحن من نعقدها.

* الحياة عبارة عن دروس، يجب أن نعيشها حتى نفهمها.

* راقب أفكارك، ألنها سوف تصبح كلامت

كالم مجيل جيذب الناس
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