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االقليم اجلنوبي يشهد توسع  خدمات الصحة 

الجنويب  االقليم  يف  الصحة  مكتب   افاد 

االمراض   تشخيص  خدمات  تطوير  تم   انه 

باملعدات الطبية الحديثة.

أمانئيل  الدكتور/  املكتب  مسؤول  واوضح 

الخامس  يف  اجري  الذي  التقييم  يف  محرتآب 

دعم   ، مندفرا  مدينة  يف  يناير  من  والعرشين 

خمسة مستشفيات يف االقليم بادخال املعدات 

االمراض يف  وعالج  لتشخيص  املتطورة  الطبية 

الخدمات  وجودة  كفاءة  رفع  جهود  اطار 

الصحية.

عنق  رسطان  ضد  التطعيم  نجاح  وذكر 

 ،93% بنسبة  املايض  نوفمرب  شهر  يف  الرحم  

وخفض وفيات االمهات واالطفال نتيجة تطور 

رعاية االمومة والطفولة.

واشار التقرير املقدم يف االجتامع اىل خفض 

االصابة مبرض االيدز اىل 0.1 %، وعالج مرض 

السل بنسبة %93.6 ، وازدياد االصابة باملالريا 

، واجراء اكرث من  البعوض  مع ارتفاع مقاومة 

1300 عملية جراحة لزرقة العني.

الزراعة  وزارة  مع  للتعاون  االجتامع  ودعا 

اىل  الحيوان  من  املعدية  االمراض  ملكافحة 

االنسان والقيام بانشطة التوعية الصحية.

واشاد حاكم االقليم الجنويب السيد /هبتآب 

خدمات  بتطور   االجتامع   يف  تسفاظيون 

عىل  واكد   ، الصحيني  املهنيني  وتفاين  الصحة 

استعداد االدارة واملواطنني لتغطية احتياجات 

املؤسسات الصحية.

/امينة  الصحة  وزير  شددت  جانبها  من 

املحققة  االنجازات  عىل  للحفاظ  حسني  نور 

والسيطرة عىل االمراض عامة ورعاية االمومة 

والطفولة خاصة.

يجدر  بالذكر انه يوجد يف االقليم الجنويب 

مستشفيات  وسبعة  واحد  مرجعي  مستشفى 

عيادات  و43  صحية  مراكز  وتسعة  عمومية 

وعياديت رعاية االمومة والطفولة

وزيرة العمل والرعاية االجتماعية تدعو للدفع بربامج الرعاية االجتماعية
الرعاية  بربامج  للدفع  قربآب  لؤول  السيدة  االجتامعية  والرعاية  العمل  وزيرة  دعت 

االجتامعية.

السادس  يف  عقد  الذي  الجنويب  االقليم  يف  الوزارة  ملكتب  التقييمي  االجتامع  يف  واوضح 

والعرشين من يناير، ان تحسني حياة املحتاجني يف املجتمع  من مهام الوزارة، داعيا االعضاء 

للعمل املتفاين للحفاظ عىل االنجازات والدفع بها قدما.

الرس  إعالة  نقفة  مليون   75 من  اكرث  الحكومة  تقديم  االجتامع  يف  املقدم  التقرير  وافاد 

الشهداء وتقديم اكرث من مليون ومثامنئة الف نقفة للمحتاجني.

واوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية االجتامعية يف االقليم الجنويب السيد هييل 

قربمكئيل ان العمل سيتواصل هذه السنة  للدفع بانشطة التوعية وتاهيل املحتاجني ، مشددا 

عىل ان اعالة ارس الشهداء  واملعاقني واملحتاجني ليست للحكومة وحدها .

واوىص حاكم االقليم الجنويب السيد هبتآب تسفاظني لوضع الربامج الهادفة تقوية برامج 

العمل والرعاية االجتامعية وتوعية الشعب بها، مؤكدا عىل تعاون ادارة االقليم.

 تطوير التعليم يف مديرية عرزا
الشهادة  امتحانات  الطالب يف  نتائج  التعليم يف مديرية عرزا سبل تحسني  بحث مكتب 
نتائج  لها  كانت  االضافية  الدروس  تقديم  بان  املدارس  مدراء  واوضح  والثانوية.  املتوسطة 

ايجابية، اضافة اىل  مسابقات التعليم  لرتسيخ روح املنافسة.
تقييمية للطالب  اختبارات  التعليم االستاذ /تسفاهويت ولدقرقيس اجراء  وذكر مسؤول 

بوضع حوايل اربعة آالف سؤال، وسجل الطالب درجات من 80 اىل 100 .
االمور  اولياء  ، وقيام   املدارس  التعليم  يف جميع  برامج  دعم  تنفيذ  اىل  االجتامع  ودعا 

باملتابعة الالزمة ادراكا الهمية هذه الربامج.

الرئيس أسياس أفورقي يهنئ الرئيسة 
دروبادي مبناسبة اليوم الوطين للهند
بعث الرئيس أسياس أفورقي بتهنئة إىل الرئيسة دروبادي مومرو مبناسبة - اليوم 

الوطني لجمهورية الهند.الذي  صادف 26  يناير وأعرب الرئيس إسياس يف رسالته 

إريرتيا والهند سوف تتطور  الوثيقة بني شعبي  التاريخية  العالقات  بأن  عن إميانه 

الصحة  مومرو  دروبادي  للرئيسة  فخامته  ومتنى  القادمة.  السنوات  يف  وتتقوى 

والعافية  ولشعب جمهورية الهند التوفيق والسالم واالزدهار.

االقليم االوسط: تنمية االنتاج 
بتأمني العلف احليواني

يقوم فرع الرثوة الحيوانية يف االقليم االوسط 
الحيواين  االنتاج  لتنمية  حثيثة  جهود  ببذل 

بتأمني العلف الحيواين.
فسهايي  السيد/  الفرع  ممثل  واوضح 
تسفاظيون وجود حوايل  115 الف من املاشية، 
واالحصنة  واملاعز  والضأن  االبقار  يف  تتمثل 
والحمري والخنازير واالرانب ، ومبوجب الجهود 
الجارية لتأمني العلف الحيواين االخرض تم جمع 
يف  ذلك  ساهم  مام   ، كنتال  الف   60 من  اكرث 

ارتفاع  الكمية بنسبة 43%.
من  كنتال  الف   54 حوايل  جمع  تم  كام 
خالل  والعشب  والقصب  الحبوب  مخلفات 
الغذاء  من  اشهر  سبعة  ذلك  ويغطي   ،2022
املاشية  تطعيم 71328  من  تم  الحيواين. وقد 

اجريت  فيام   ، الحيوان   صحة  تامني   بهدف 
عملية التهجني لالبقار الحلوب.

بنسبة  ارتفعت  الحليب  كمية  ان  واوضح 
بينام ُجمع  لرت،  %18 وذلك بجمع 8.2 مليون 
العسل، مام  كنتال من  منحلة 784  من 9329 

يشري ذلك اىل ارتفاع  النسبة بـ 27%.
واشار اىل توزيع 48413 كتكوت لـ 96 مزارعا 
باسعار زهيدة ، وبذلك بلغ انتاج البيض حوايل 

4 ماليني بيضة.
الفرع  ان  /فسهايي  السيد  اوضح  الختام  يف 
نظم دورات تاهيلية وتدريبية شارك فيها 200  
قدرات  رفع  ذلك  من  الهدف  وكان   ، موظف 
بتسهيل  ذلك  دفع  مام  واملزراعني،  اعضائه 

االنشطة.
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إعــالنات
إىل املدعو/ رمضان عيل أحمدالدين مبا أن زوجتك املدعية/ نورية محمد سليامن 

قد رفعت ضدك دعوى يف محكمة كرن الرشعية تدعي فيها أنك قد تركتها منذ عام 

1998م مع أبناءها دون نفقة عليه تشكو من الرضر الذي لحق بها سواء كان من 

النفقة والعرشة الزوجية.

عليه نعلنك للحضور إىل املحكمة بنفسك او من ينوب عنك خالل شهر من صدور 

هذا اإلعالن. ويف حالة عدم حضورك أو من ينوب عنك ستفصل املحكمة يف القضية 

بغيابك.

محكمة كرن الرشعية

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

تقدمت السيدة/ أمنة محمود عيل بعرض إىل محكمة أفعبت الرشعية تقول فيه 

لقد تويف  زوجي املرحوم يعقوب إدريس إبراهيم بتاريخ 25/ 8/ 2022م وورثته 

الرشعيني له هم:-

زوجته 1. أمنة محمود عيل   

إبنه 2. إدريس يعقوب إبراهيم   

إبنته 3. ياسمني يعقوب إبراهيم   

إبنته 4. إلهام يعقوب إبراهيم   

إبنته 5. سهام يعقوب إبراهيم   

وليس له وارث غرينا فعىل كل من يدعي بأنه وارث رشعي أو سقطت إسمه سهوا 

فاليتقدم إىل محكمة أفعبت الرشعية يف خالل شهر من صدور هذا اإلعالن.

محكمة أفعبت الرشعية

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

إىل املدعو/ وهب ريب محمد محمود مبا أن زوجتك املدعوة/ منرية عمر عبدالقادر 

رفعت دعوى ضدك يف هذه املحكمة تزعم فيها بأنك غبت عنها مدة تجاوزت ثالث 

الجلسة  سنني ال تعرف جهتك وال عنوانك فإن هذه املحكمة تعلنك  للحضور يف 

املقررة 28/ 2/ 2023م بنفسك أو من ينوب عنك للرد عىل الدعوى املذكورة. ويف 

حالة عدم حضورك يف الجلسة املذكورة فإن املحكمة ستنظر الدعوى بغيابك.

محكمة مندفرا الرشعية

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

بوتني: نولي أهمية كبرية لشراكتنا االسرتاتيجية املميزة مع اهلند
أن  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  أكد 
موسكو تويل أهمية كبرية لعالقات الرشاكة 
الهند، معربا عن  االسرتاتيجية املميزة مع 
مواصلة  من  البلدان  يتمكن  بأن  ثقته 

تعزيز التعاون الثنايئ.
بوتني  بعثها  تهنئة  برقية  يف  ذلك  جاء 
ورئيس  مورمو  دروبادي  الهندية  لنظريته 
ناريندرا مودي مبناسبة “يوم  الهند  وزراء 
الذي  للهند  الوطني  العيد  الجمهورية”، 

يصادف  يوم 26 يناير.
عىل  نرشت  التي  الربقية  يف  بوتني  وأشار 
“املعروفة  النجاحات  إىل  الكرملني،  موقع 
املجاالت  يف  الهند  حققتها  والتي  للجميع” 
والتقنية  والعلمية  واالجتامعية  االقتصادية 
بقسط  “تسهم  الهند  أن  مضيفا  وغريها، 

الدوليني،  واألمن  االستقرار  ضامن  يف  كبري 
ومعالجة القضايا املهمة عىل جدول األعامل 

اإلقليمي والعاملي”.
لعالقات  كبرية  أهمية  “نويل  وتابع: 
دولتينا.  بني  املميزة  االسرتاتيجية  الرشاكة 
الجهود  خالل  من  أننا  من  يقني  عىل  إنني 
التعاون  تطوير  استمرار  سنضمن  املشرتكة 

جميع  يف  املتبادلة  املنفعة  ذي  الثنايئ 
املجاالت”.

روسيا  مع  تجمعها  التي  الهند  أن  يذكر 
تتخذ  مل  “بريكس”،  مجموعة  يف  العضوية 
خلفية  عىل  موسكو  من  عدائيا  موقفا 
أوكرانيا،  يف  الخاصة  العسكرية  العملية 

داعية إىل إيجاد حل تفاويض لألزمة.
العقوبات  إىل  االنضامم  الهند  ورفضت 
الغربية ضد موسكو، وقال وزير خارجيتها 
املايض،  نوفمرب  يف  جايشانكار  سوبرامانيام 
ردا عىل سؤال عن الضغط الغريب مبوضوع 
نيودلهي  إن  الرويس،  النفط  أسعار  سقف 
ترغب يف الحفاظ عىل مزايا يف العالقات مع 

موسكو.

رئيس النمسا يؤدي اليمني الدستورية لوالية ثانية
أدى رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلني، اليمني الدستورية لوالية ثانية مدتها 6 سنوات اول امس 

الخميس، بحضور السفراء املعتمدين وأعضاء الربملان األورويب وسياسيني سابقني.
وفاز ألكسندر فان دير بيلني البالغ من العمر 79 عاما، بنسبة %56.7 يف الجولة األوىل من االنتخابات 

الرئاسية، التي تم إجراؤها يف شهر أكتوبر املايض.
وأيدت معظم األحزاب الربملانية ترشح ألكسندر فان دير بيلني لفرتة رئاسية ثانية، وامتنعت عن الدفع 

مبنافسني له إىل السباق االنتخايب.

األمم املتحدة: الكوريتان انتهكتا اهلدنة بتبادل إطالق الطائرات املسرية
الكوريتني  أن  املتحدة  األمم  أعلنت 
انتهكتا الهدنة بتبادل  الجنوبية والشاملية 
أجوائهام  بني  املسرية  الطائرات  إطالق 

الشهر املايض.
بعد  القيادة  أصدرته  بيان  يف  ذلك  جاء 
تحقيق أجراه فريق خاص يف إرسال كوريا 
 26 يف  للجنوب  مسرية  طائرات  الشاملية 
ديسمرب، وهو ما ردت عليه سيئول بإرسال 
طائرات مسرية إىل الشامل عرب الحدود بني 

الكوريتني يف رد “مامثل”.
إن  البيان  يف  املتحدة  األمم  قيادة  وقالت 
الفريق الخاص “متكن من تحديد أن الجيش 
الشعبي الكوري انتهك الهدنة عندما دخلت 
الجانب  من  طيار  دون  جوية  أنظمة  عدة 
سيطرة  تحت  الواقع  الجوي  املجال  الشاميل 

كوريا الجنوبية”.

الجيش  “استخدام  أن  القيادة  وأضافت 
الكوري الجنويب طائرات مسرية عرب املنطقة 
الكوريتني  بني  تفصل  التي  السالح  منزوعة 
لكوريا  التابع  الجوي  املجال  إىل  وإرسالها 
وشددت  للهدنة”.  انتهاكا  ميثل  الشاملية 
ببنود  االلتزام  أن  عىل  املتحدة  األمم  قيادة 
مخاطر  من  للتخفيف  أسايس”  “أمر  الهدنة 
وللحفاظ  واملتعمدة،  العرضية  الحوادث 

الجزيرة  شبه  يف  العدائية  األعامل  منع  عىل 
الكورية.

وقالت إن “قيادة األمم املتحدة ستواصل 
كوريا  يف  رشكائها  مع  وثيق  بشكل  العمل 

الجنوبية لتحقيق هذه الغاية”.
عن  الكشف  أن  “يونهاب”  وكالة  وذكرت 
من  مخاوف  “وسط  جاء  التحقيق  نتيجة 
احتامل حدوث احتكاك مع حكومة سيئول، 
حيث دافعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
الشامل  إىل  املسرية  للطائرات  إرسالها  عن 
عن  “الدفاع  يف  لحقها  مامرسة  باعتباره 
النفس”، مؤكدة عىل أن هذا الحق غري مقيد 

بـ”الهدنة”.
هي  املتحدة  األمم  قوات  قيادة  أن  يذكر 
الحرب  أنهت  التي  للهدنة  املنفذة  الجهة 

الكورية يف 1953.

إدارة مصوع حتقق اجنازات يف اصحاح البيئة  

اجتامع   يف   مصوع  مديرية  ادارة  افادت 
عقدته يف الرابع والعرشين من يناير،  تحقيق 

نتائج جيدة يف برامج اصحاح البيئة .
الربامج  عن  تقارير  االجتامع  يف  قدمت   
املياه  خدمات  مجاالت  يف   2022 عام  املنفذة 
والصحة والتعليم والزراعة وحفظ املياه وحامية 

الرتبة و نظافة البيئة وغريها من الربامج.
دوقاعيل  مياه  مصدر  بان  التقارير  وذكرت 
من  املتدفقة  السيول  قلة  بسبب  سلبا  تأثر 

شح  اىل  وادى   ، والهضبة  الرشقية  املنحدرات 
التي  الخطوات  وحققت   ، مصوع    يف  املياه 
للمشكلة،  مؤقت  حل  ايجاد  يف  أتخذت 

ويتطلب االهتامم الكبري لحل جذري.
بناءة  انشطة  تنفيذ  اىل  التقارير  واشارت 
لحفظ املياه وحامية الرتبة   ومكافحة االمراض 
ضد  التطعيم  ونجاح  املعدية  وغري  املعدية 
رسطان عنق الرحم، وتحقيق تطور ملحوظ يف 

العملية التعليمية.

ودعا االجتامع اليجاد حل دائم ملشكلة املياه 
مدفوعات  وتحصيل  الشوارع  إنارة  واصالح 

الكهرباء واملياه يف آوانها.
يف  اسفها  هييل  السيد/  مصوع  مدير  وقال 
نفذت   2022 عام  برامج  “ان  االجتامع   ختام 
الشعب  جهود  تضافر  بفضل  جيدة   بصورة 
أهمية  موضحا  والجبهة،  الحكومية  والجهات 
وحامية  املياه  وحفظ  التشجري  بربامج  الدفع 

الرتبة والنظافة هذه السنة.

  اغردات:دعم اسر الشهداء واحملتاجني 
قدم املواطنون املقيمون يف مختلف الدول 3555 يورو و23500 نقفة الرس الشهداء 

واملحتاجني .

وافادت املعلومات ان االرتريني املقيمني يف الخارج قدموا مبلغ 23,500 نقفة لـ 47 

ارسة شهيد محتاجة يف مدينة اغردات.

وذكرت السيدة/ ادحنت ابرها املقيمة يف الرنويج  التي قدمت بالدعم ، ان هذه 

املبادرة تتخذ للمرة الرابعة.

وشكر مدراء ضواحي اغردات مساهامت االرتريني يف الخارج لدعم املحتاجني.

كام قدم اعضاء الجالية االرترية يف فرنسا مبلغ 3555 يورو الرس الشهداء.

فرع الشباب بعدي قيح 
خيرج دورة للشباب

املجاالت  مختلف  مهنية يف  تدريبية  دورة  قيح  عدي  مدينة  من  128 شاب  تلقى 

إستمرت ملدة ثالثة اشهر.

واوضح مسؤول االتحاد الوطني للشباب والطلبة مبديرية عدي قيح السيد /ابراهيم 

بارويل يف مراسم التخريج  التي  جرت يف السادس والعرشين من يناير الجاري  بان 

التدريب تضمن تصفيف الشعر والتصوير املتحرك والعلوم االجتامعية  ،مشريا اىل ان 

التدريب قدم برسوم رمزية للمستطيعني ومجانا للمحتاجني.

تعاون  قربماريام  /كريوس  السيد  قيح  عدي  مديرية  ادار  يف  التنفيذي  املدير  واكد 

االدارة لتاهيل وتدريب الشباب وتشجيع انشطة التاطري والتنظيم.
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واشنطن تعلن القضاء على قيادي كبري بتنظيم “داعش” يف الصومال

إثيوبيا تعلن دعمها لتشكيل حكومة مدنية يف السودان

األمريكية  اإلدارة  أعلنت 

من  بأمر  األمرييك  الجيش  أن 

عملية  نفذ  بايدن،  جو  الرئيس 

عن  أسفرت  الصومال  يف  إنزال 

بالل  أبرزهم  متطرفا   11 مقتل 

يف  الكبري  القيادي  السوداين، 

تنظيم “داعش” اإلرهايب.

األمرييك  الدفاع  وزير  وقال 

كبار  من  وعدد  أوسنت  لويد 

إّن هذه  املسؤولني يف واشنطن، 

العملية العسكرية التي تم التحضري لها عىل 

مدى “أشهر عديدة”، مل تسفر عن أي ضحايا 

القوات  تتكّبد  مل  أنه  إىل  مشريين  مدنيني، 

األمريكية فيها أي خسائر يف األرواح.

إن  األمريكية  اإلدارة  يف  مسؤول  وقال 

يف  جبلية  منطقة  يف  جرت  اإلنزال  عملية 

القبض  إلقاء  هدفها  وكان  الصومال،  شامل 

عىل القيادي املتطرف، “لكّن معركة باألسلحة 

األمريكيني  العسكريني  بني  دارت  النارية 

مقتل  عن  أسفر  مام  املتطرفني  واملسلحني 

السوداين و 10 من رفاقه”.

الجيش  أعلن  أخرى   جهة  من 

األمرييك، يوم الخميس، تنفيذه عملية 

ناجحة ملكافحة اإلرهاب يف الصومال، 

الصومال  حكومة  إعالن  مع  بالتزامن 

عن “صحوة شعبية” مناهضة لتنظيم 

“الشباب” اإلرهايب.

يف  األمريكية  القيادة  بيان  وقال 

النايئ  املوقع  إىل  “بالنظر  إفريقيا: 

عدم  إىل  يشري  التقييم  فإن  للعملية، 

حامية  وتظل  مدنيني،  قتل  أو  إصابة 

القيادة  عمليات  من  حيويا  جزءا  املدنيني 

لتعزيز األمن لجميع األفارقة.”

يف حني مل يقدم مسؤولو البنتاغون والبيت 

األبيض عىل الفور مزيدا من التفاصيل حول 

العملية.

ـ  سوداين  لتوافق  دعمها  إثيوبيا  أعلنت 
االنتقالية  الفرتة  استقرار  إىل  يؤدي  سوداين 
تحول  إىل  تفيض  مدنية،  حكومة  وتشكيل 

دميقراطي والوصول لالنتخابات.
جاء ذلك يف بيان مشرتك أعقب محادثات 
أجراها يف الخرطوم رئيس الوزراء اإلثيويب أيب 
االنتقايل  السيادة  مجلس  رئيس  مع  أحمد، 

الفريق اول  ركن عبد الفتاح الربهان.
الوزراء  البيان فقد “عقد رئيس  وحسب 
السودانية  األطراف  مع  محادثات  اإلثيويب 
املوقعة  وغري املوقعة عىل االتفاق اإلطاري 
خالفاتـهم  حل   عىل  وحثهم  السيايس، 
والسالم  الوفاق  تحقيق  عىل  معا  والعمل 

واالستقرار”.
الربهان  أمام  البلدين  وتال وزيرا خارجية 
فيه  جاء  الختامي،   البيان  نص  أحمد  وايب 
أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء اإلثيويب 
التضامن  “إظهار  هو  له  املرافق  والوفد 
السودان  وشعب  حكومة  مع  والوقوف 
 - سوداين  توافق  إىل  للوصول  ومؤازرته 
سوداين يؤدي إىل استقرار الفرتة االنتقالية”.

األثيويب عن “تطلعه إىل  الجانب  وأعرب 

مدنية،  حكومة  لتشكيل  التفاق  التوصل 
إىل  يفيض  مبا  األخرى،  االنتقال  ومؤسسات 
التحول الدميقراطي، والوصول لالنتخابات”.

وشدد البيان عىل “أزلية وعمق العالقات 
ورضورة  البلدين،  شعبي  بني  التاريخية 

املحافظة  عليها وتنميتها”.
القضايا  “معالجة  عىل  الجانبان  وأكد 
الثنائية بالحوار والتفاهم، مبا يف ذلك  قضايا 
سد النهضة والحدود، وفق اآلليات القامئة، 
مبا يحقق مصلحة شعبي البلدين الشقيقني 
إىل  وصوال  الصلة،  ذات  األخرى  واألطراف 
تحقيق  تكامل شامل بني البلدين الجارين”.
بالتشاور  التزامهام  الجانبان  أبدى  كام 
املستمر يف كل ما يتعلق  بالجوانب الثنائية 
القضايا  يف  املشرتك  والتنسيق  بينهام، 

اإلقليمية والدولية.

لبنان :فشل عقد اجتماع جمللس القضاء وتوتر 
إثر مواجهة بني قاضي التحقيق والنائب العام

عقد  يف  بلبنان  األعىل  القضاء  مجلس  فشل 

وكان  النصاب،  اكتامل  عدم  بسبب  اجتامعه 

وزير العدل يف حكومة ترصيف األعامل هرني 

املحقق  أصدرها  التي  القرارات  أحال  الخوري 

القايض  بريوت  مرفأ  انفجار  قضية  يف  العديل 

طارق البيطار إىل مجلس القضاء األعىل لالطالع 

عليها والتأكد مام وصفه بحسن سري العدالة.

فيها  تواصل  قضائية  مواجهة  إثر  ذلك  يأيت 

غسان  اللبناين  العام  النائب  بني  السجال 

عويدات والقايض البيطار 

إحالة  عويدات  قرار  إثر 

البيطار إىل هيئة التفتيش 

رفضه  ما  وهو  القضايئ؛ 

قايض التحقيق.

العاصمة  وشهدت 

قوات  بني  تدافعا  بريوت 

ومحتجني  اللبناين  األمن 

ضحايا  أهايل  ميثلون 

مبنى قرص  اقتحام  حاولوا  بريوت  مرفأ  انفجار 

العدل تزامنا مع اجتامع ملجلس القضاء األعىل 

بقضية  املتعلقة  القضائية  التطورات  لبحث 

االنفجار.

وقفة  بتنظيم  األهايل  قيام  هذا  وسبق 

الذي استأنفه  التحقيق  احتجاجية دعام ملسار 

املحقق العديل القايض طارق البيطار، إذ اتهم 

الحاكمة  بالسلطة  وصفوهم  من  املعتصمون 

رافضني  االنفجار،  ملف  يف  التحقيق  بعرقلة 

تضمنت  التي  األخرية  العام  النائب  قرارات 

إطالق رساح املوقوفني يف القضية واالدعاء عىل 

املحقق العديل نفسه.

و إن قوات األمن منعت محتجني من محاولة 

األمن  بني  تدافع  ووقع  العدل،  قرص  اقتحام 

عرقلة  محاوالت  يرفضون  الذين  واملحتجني، 

يف  وقع  الذي  بريوت  مرفأ  انفجار  يف  التحقيق 

أغسطس 2020، وأودى بحياة 220 شخصا.

ومحكمة  النيابة  من  العام  النائب  وطلب 

التمييز عدم تستلم أي قرار يصدر عن القايض 

البيطار.

طارق  العديل  املحقق  قال  جهته،  من 

البيطار للجزيرة إنه لن ميثل أمام النائب العام 

أنه  وأكد  الخميس،  حددها  التي  الجلسة  يف 

بريوت،  مرفأ  انفجار  مبلف  عمله  يف  مستمر 

ويسعى لتطبيق القانون، حسب تعبريه.

اخلارجية الفلسطينية تطالب اجملتمع الدولي بالتحرك 
“ووقف جرائم اجليش اإلسرائيلي يف جنني وخميمها”

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  طالبت 

“بالتحرك  األمريكية،  واإلدارة  الدويل  املجتمع 

ووقف الجرائم التي يرتكبها الجيش اإلرسائييل” 

يف محافظة جنني ومخيمها.

وأدانت الخارجية يف بيان جاء فيه “االقتحام 

الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات االحتالل 

أدى  والذي  ومخيمها،  جنني  يف  أهلنا  ضد 

وعرشات  شهداء،  أربعة  لوقوع  اللحظة  حتى 

القيم  جميع  الحائط  بعرض  ضاربة  اإلصابات، 

واملبادئ اإلنسانية”.

وأشارت إىل أن “القوات االرسائيلية حارصت 

املخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص 

الحي بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم 

إىل  الوصول  من  اإلسعاف  وسيارات  الطبية 

األرض  عىل  وهم  ينزفون  وتركتهم  الجرحى، 

حتى املوت، واالعتداء بقنابل الغاز املسيل عىل 

عنجهية  عن  تعرب  صورة  يف  جنني،  مستشفى 

االحتالل وإرصاره عىل تصعيد األوضاع يف ساحة 

الرصاع مبا يهدد بتفجريها بالكامل”.

املجتمع  يتحرك  مل  “إذا  الوزارة  وتساءلت 

واإلدارة  الدويل 

ويف  اآلن،  األمريكية 

الجرائم  هذه  ظل 

ترتكبها  التي  الوحشية 

فمتى  االحتالل  قوات 

ميكن أن يتحرك لينترص 

ومواقفه  ملبادئه 

تبقى  ما  عىل  ويحافظ 

من مصداقيته؟”.

من جهة أخرى  شن الطريان اإلرسائييل عدة 

غارات عىل قطاع غزة، فجر امس الجمعة، بعد 

فلسطينية  فصائل  إطالق  من  قليلة  ساعات 

باتجاه  غزة  قطاع  من  صاروخيتني  قذيفتني 

مدينة عسقالن ومستوطنات “الغالف”.

وقال الجيش اإلرسائييل يف بيان له إن طائراته 

األرض”  تحت  عسكري  “موقع  عىل  أغارت 

قذائف  النتاج  يستخدم  “حامس”  لحركة  تابع 

غزة،  قطاع  وسط  املغازي  يف  ويقع  صاروخية 

وذلك ردا عىل إطالق قذائف صاروخية من غزة 

نحو إرسائيل يف وقت سابق الليلة املاضية.

اإلرسائييل  الجيش  باسم  املتحدث  ونرش 

“تويرت”  عرب  فيديو  مقطع  أدرعي  أفيخاي 

يف  ملواقع  اإلرسائييل  الطريان  استهداف  يظهر 

ان  يتوقع  غارة  “الحديث عن  أن  غزة، مضيفا 

تشكل رضبة ملموسة لجهود حامس يف التسلح 

العسكري.”

رصد  “تم  الغارة  خالل  أنه  البيان  وأضاف 

اطالق ثالث قذائف صاروخية من القطاع نحو 

إرسائيل حيث اعرتضت القبة الحديدية إحداها 

بينام سقطت الثانية يف منطقة مفتوحة والثالثة 

داخل قطاع غزة”.

السوداني يعلن توقيع اتفاقية للشراكة 
االسرتاتيجية مع فرنسا

محمد  العراقية  الحكومة  رئيس  أعلن 
للرشاكة  اتفاقية  توقيع  عن  السوداين،  شياع 

االسرتاتيجية مع الجانب الفرنيس. 
وقال السوداين: “قبل قليل، وّقعنا أنا والصديق 
االسرتاتيجية،  الرشاكة  اتفاقية  ماكرون،  إميانويل 
التعاون  أفق  لتوسيع  طريق  خارطة  تضع  التي 

بني بلدينا، يف مختلف املجاالت.”
األصدقاء  مع  العمل  “ سنواصل  وأضاف: 
تحقيق  للعراق  تضمن  جاّدة  أجل رشاكات  من 
كام  املستدامة،  والتنمية  االقتصادي  اإلصالح 

رسمنا وخّططنا يف الربنامج الحكومي.”
الحكومة  رئيس  ماكرون  استقبل  وقد  هذا 
العراقية الذي يزور باريس لبحث ملفي الطاقة 

واألمن.
وكان السوداين قد ذكر يف وقت سابق عزمه 
“بدعوة  باريس  إىل  الخميس،  يوم  التوجه، 
ماكرون،  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  من  رسمية” 
واحدأً عىل رأس  يف زيارة رسمية تستغرق يوماً 
العالقات  تعزيز  بهدف  رفيع،  حكومي  وفد 

الثنائية “بني البلدين الصديقني”، وسيتم خاللها 
بحث التعاون يف مجايل الطاقة واألمن.

وقال السوداين إن الحكومة التي يقودها منذ 
امُلربمة  االتفاقات  لتفعيل  “ستسعى  أشهر  ثالثة 
بني البلدين وخصوصا يف قطاعات النقل والطاقة 

واالستثامر”.
الوزراء  رئيسة  أيضا  السوداين  التقي  كام 
الفرنسية، وعدداً من كبار املسؤولني يف الحكومة 
الرشكات  ممثيل  من  عدد  عن  فضاًل  الفرنسية، 
وقطاع األعامل الفرنيس. بحسب بيان صادر عن 
مكتبه. ُيشار إىل أن الزيارة  تشمل أيضا توقيع 
الفساد  مكافحة  مجال  يف  ثنائية  تفاهم  مذكرة 
واملطلوبني  املنهوبة  العراقية  األموال  واسرتداد 
التباحث  عن  فضال   العراقي”.  للقانون  وفقاً 
اإلعالن  وتوقيع  اآلثار  حامية  مجال  يف  املشرتك 
العراقي الفرنيس يف مجال الرتاث وصيانة اآلثار.
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القوات البحرية – عهد التحديث والعمل امليداني
التي كانت ُتسمع بإستمرا من  العبارات  من 
كانوا يرشفون  الذين  العسكرية  العمليات  قادة 
عىل عملية فنقل “ تقدم ، إقرتب من الهدف  إىل 
آخره .” يف االثناء ميكن ان تكون هناك ، وهناك 
املقاتلني  قبل  والتساؤالت من  التحفظات  بعض 
وكذا  الرسيعة  القوارب   يقودون  كانوا  الذين 
النار من عىل  يطلقون  كانوا  الذين   املدفعجية 
أسطحها  فيام يتصل بكيفية  إعطاء األوامر مبثل 
يف  بالتقدم  األوامر  إصدار  ألن  الطريقة.  هذه 
الوقت الذي كانت تنهمر فيه القنابل املدفعية 
التي كانت تطلقها   سفن العدو عىل مواقع تلك 
القوارب ، كان  املقاتلون يرون يف  هذا الترصف 
منطق  مع  يستقيم  ال  وأمر  الغرابة   من  نوع 
العسكرية وفق تقديراتهم  وقواعد اإلسرتاتيجية 
الخاصة  . إال أن مسألة إصدار األوامر من قبل 
قادة العمليات العسكرية  لهؤالء املقاتلني الذين 
كانوا عىل ظهور تلك املراكب كان لها ما يربرها 
أنه كان من األجدر معرفة كنه وطبيعة  . ذلك 
السفينة  تستخدمها  كانت  التي  األسلحة  تلك  
)أيتش أيم أيس( وفرقاطات العدو  . إن عملية 
كانت   التي  املدفعية   تلك  عن  الهدف  إبتعاد 
مثبتة  عىل جوانب سفن بحرية العدو  تتوائم 
من  أكرث  للدهشة  يدعو  بشكل  طبيعتها    مع 
أنه  حيث  منها.  مقربة  عىل  الهدف   يكون  أن 
الميكن ملدفعية سفن العدو القابعني داخلها أن 
إلصابة  لألسفل  املدافع   تلك  سبطانات  يوجهوا 
الهدف  عندما يصبح  عىل بعد بضع أمتار من 
السالح  يبقى  أوضاع  هكذا  مثل  ويف   . السفينة 
املستخدم غري ذو جدوى ،  وبالذات إذا كان من 

نوع املدافع زو 23  والدوشكا . 
العمليات  أمر  عىل  القامئني  كان  ولذلك 
ومزايا سفن  عيوب  بدراسة  يقومون  العسكرية 
ودرجة  املستخدمة  األسلحة  ونوعية  العدو 
كفاءتها وأهليتها، والتعرف عىل مواطن الضعف 
والخلل فيها  قبل بدء أي هجوم مزمع ومن ثم 

توظيف ذلك ميدان املعركة .
البحرية  القوات  مراكب  تبنت  ولذلك 
أثناء  العدو   سفن  من  اإلقرتاب  إسرتاتيجية 
الهجوم ألن هذه السياسة أثبتت مدى نجاعتها 
كانت  كلام  أنه  ، حيث  بعيد  إىل حد  وفعاليتها 
هذه القوارب  تخوض معارك  ضد سفن  العدو 
حجر  مرمي   بعد  عىل  تكون  تكاد  مواقع  من 
منها كلام كانت مدفعية وصواريخ العدو تصبح 
عملية  بدء  وقبل   . العمليات  مرسح  خارج 
الخرباء  من  إستخبارايت  فريق  إرسال  تم  فنقل 
املخرضمني يف هذا الشأن إلجراء  دراسة تتعلق 
جانب   من  والعسكرية  األمنية  العدو  بأوضاع  
قرب عىل  طبيعة  آخرالتعرف عن  ومن جانب 
تلك األهداف املراد مهاجمتها  وتحديد مواقعها 
بدقة . وقد ضم  هذا الفريق كل من املناضلني 
تولدي قاليت ، فسهاقربي مسقل وزريئ قابر قرباي 
نهار  املجموعة  تلك  أمضت  حيث   ، وآخرين 
الثامن من شهر  فرباير يف منطقة )رأس حرب ( 
. ومبا أن  املناضل/ تولدي قاليت  سبق أن تردد 
عديد املرات عىل هذه املواقع كان له دور كبري 
يف تسهيل مهمة فريق الدراسة  والحصول عىل 

املعلومات بكل سهولة ويرس .
هو  عمل  قد  مسقل  فسهاقرب  كان  كام   
اآلخرلفرتة طويلة يف مجال العمل اإلستخباريت ، 
وبصفة خاصة فيام ييل الجزيئة املتعلقة بدراسة  
موقعي راس حرب والقاعدة البحرية . ويف هذا 
مسقل  قربي  فسها  رفاق  بعض  يشري  الصدد 
بوضوح  تجلت  قد  الصدد  هذا  يف  قدراته  بأن 
التعقيدات  رموزالكثريمن  وحلحلة   تفكيك  يف 
مرات  عدة  الفريق  إعرتضت  التي  واملضالت 
أثناء عملية البحث املسحي واإلستقصايئ املتصل 
أدائه  ُدرة  وأن   . الذكر  سالفة  املواقع  بدراسة 
املهني واإلبتكاري واإلبداعي يف هذا املرسح  قد 
الذي إضطلع به   الهام والبارز  الدور  متثلت  يف 

أثناء حادثة عام 1989 م.   
يف ذلك الوقت كان املناضل فسها  قد تحرك 
زمالئه   من  أربعة  برفقة  إبراهيم  مرىس   من 
مستقاًل  أحد  القوارب الرسيعة  من نوع )هريو( 
الذي تبلغ قوة محركه 75 حصان . وبينام كانت 
املجموعة عىل قدم وساق لبدء الرحلة أمر فسها 

بشحن بعض املعدات التي مل يكن  لدى زمالئه 
أو  جدواها   و  ماهيتها  عن  معرفة   سابقة   
باألحرى مل يكونوا يقيمون لها وزناً  ، مل يكرتث 
ميكائيل عندميكئيل  يف بادئ األمر مبسألة شحن 
هذه املواد ، غري أن فسها كرر عبارة أشحنوا هذه 
األمر ملزما  لذلك مل  يكن  ، وهنا أصبح  املواد 
وأمام   ، التعليامت  تلك  تنفيذ  سوى  بد  هناك 
إلحاح فسها أدرك ميكائيل أهمية تلك املعدات 
املنطقة  تغطي  املشارإليها  الدراسة  كانت    .
الواقعة بني ذلك املبنى الذي أقامه البلغاريون يف 
نهاية  الطرف الشاميل للقاعدة  البحرية وامليناء. 
الفريق  إتخذ  الدراسة  من  األوىل  املرحلة   ويف 
من  مرتات  كيلو  أربعة  مسافة  تبعد  نقطة  من 
للمراقبة  ورصد  الدراسة   كمركز  قيد  املنطقة 
املعلومات . وعند الساعة الثامنة مساء رصدت 
من  بالقرب  الحربية  السفن  إحدى  املجموعة 
مصنع األسمنت . وألن الظالم كان مخيام يف تلك 
الليلة مل  يكن باستطاعت فريق  الدراسة تحديد 
ولذلك   ، الدقة   وجه  عىل  السفينة  تلك  هوية 
أجمع   . السفينة  تلك  باتجاه  الجميع  تحرك 
الفريق عىل بعض التكهنات واإلعتقادات  التي 
الساطعة  اإلضاءة  تلك  تكون  رمبا  أنه  إىل  تشري 
. بيد أن محرك السفينة  لجهاز رادار أو بوصلة 
، وبالتايل  فإن هذه اإلضاءة من  مل يكن يعمل 
املستبعد أن تكون  خاصة باملالحة البحرية . إذا 
كانت هناك حركة  خاصة باملالحة البحرية كان 
بيضاء   إضاءة  السفينة   برج  قمة  عىل  سيظهر 
ويف كل من جانبيها إضاءة  بلون أحمر وأخرى 
الخرضاء  اإلضاءتني  من  كل  تشري   . أخرض  بلون 
عىل اليمني والحمراء عىل اليسار إىل  إتجاه رحلة 
بأن  املجموعة  علم  إىل  منى  ولذلك   . السفينة 

السفينة كانت يف حالة سكون .

إال أن مصابيح تلك السفينة  قد أضاءت لربهة 
من الوقت مل يتمكن  الفريق من معرفة مغزى 
تلك اإلضاءة  ، رمبا تكون عبارة عن إجراء روتيني 
خاص  مبراقبة وفحص السفينة  أو إيذانا بالتحرك 
إىل  رسعة  بأقىص  املجموعة  توجهت  عندها   .
إنفجر  ، ويف لحظة وصولهم هناك  راس حرب  
محرك القارب الذي كانوا يستغلونه دون سابق 
إنذار  ، لقد أحدث إنفجار القارب دويا عاليا . 
إال    ، عمله  فيام ميكن  األربع   املقاتلون  إحتار 
أن فسها قفز من عىل ظهر املركب حتى أصبح 
بجدار  مبارشة  إلتحم  ثم  ومن   ، غارق  نصف  
محاولة  يف  املحرك  يفحص  بدأ  حيث   ، القارب 
منه إلصالح  ما ميكن إصالحه ، أما رفاقه الذي 
مايف  كل  يبذولون  كانوا  القارب  منت  عىل  بقوا 
وسعهم من جهد يف سبيل مساعدته. وبينامهم 
باتجاه  قاربهم  واألعاصري  األمواج  دفعت  كذلك 
اصبح   حتي  اإلثيوبية  للقوات  البحرية  القاعدة 
يف موقع  غري بعيد عنها. ويف الوقت الذي كان 
فيه القارب مير  من موقع خطر إىل موقع آخر 
يخشون  املقاتلون  هؤالء  كان  منه  خطورة  أكرث 
أن يكونوا عرضة  لهجوم محتمل من قبل بحرية 
العدو يف أي  لحظة.األمر الذي أدى إىل تشتت 
أفكارهم ، فمن ناحية كانوا منهمكني يف إصالح 
محرك القارب ، ومن ناحية أخرى كانت لديهم 
مخاوف من أن يضطروا للدخول   يف مواجهة مع 
لإلنخراط  اإلستعداد  اهبة   يكونوعىل  مل  العدو 
فيها . وقد متثل ذلك يف أن  السفينة التي كانت 
عن  أحجمت  إذا   اإلنارة   مصابيح  أضاءت  قد 
وقت  يف  مبالحقتهم  تقوم  فقد  اآلن  تعقبهم 
الحق  ، ومن جهة ثانية ميكن لدوريات القوات 
الربية أن تنبه لتحركاتهم مام قد يضاعف الخطر 

املحدق  الذي يتهددهم . 
وبعد جهد جهيد تأكد فسها بالدليل القاطع 

وأن   ، لإلستخدام  صالح  غري  القارب  محرك   أن 
الخوض يف  إصالحه الطائل من  مسألة محاولة 
وضياع  للوقت  هدر  كونها  والتعدو    ، ورائها 
املؤسف  الخرب  هذا  فسها  مساعد  نقل  للجهد. 
فيها  بطريقة  ولكن   ، زمالئه  بقية  إىل  واملحزن  
الكثري من الدعابة وخفة الظل .قائاًل : “ أعتقد 
أمامكم  خيار  يكن   مل   اآلن فصاعداً   أنه من 
متاح  سوى الوقوع يف األرس.” إال انه كان يبدي 
والنشاط  بالحيوية  مفعمة  عالية  معنوية  روحا 
متمسكا بالعزمية واإلرصار ، وأنه عىل ثقة  من 
أن هناك مثة  خيارات أخرى بديلة  للخروج  من 
هذه الضائقة  املؤقتة التي ستمر  كسحابة صيف 
يف أقرب األجال  . أما رفاق فسها   مل يكونوا قد 
أفاقوا بعد من أثر الصدمة  لذلك مل يروا  بارقة 
امل  تلوح يف األفق من شأنها إخرتاق املوقف. 
كان  من غري املتاح لهذه املفرزة  أن تبقى حيث 
هي وتطلب املساعدة ،  لقد إتضح فيام بعد أن 
إال  العدو  معسكر  داخل  كانت  املجموعة  تلك 
أن الظالم الحالك يف  تلك الليلة وقف إىل جانبها  
بينها  ًيحول   منيعا  وحصناً  صلبا  جداراً  مشكاًل 
وبني العدو. إال أن أفراد املجموعة  كانوا يكتمون 
 ، قائدهم  امام  وتحفظاتهم   مخاوفهم  غيظ 
مجرد  مخيلتهم  يف  يكن  مل  أنه  من  الرغم  عىل 
إحتامل للخروج من هذا املأزق ، غري أن فسها 
كان مكان ثقة الجميع ، وكعهدهم به كان سباقا 
املستعصية واملواقف  الحلول لألزمات  إيجاد  يف 
الذي مل يكن يعكس  .  كام أن وجهه   الصعبة 
نوع من عالمات  اي  الحرجة  اللحظات  تلك  يف 
عدم الرىض أو  اليأس  كان دليل آخر بإمكانية  
إحداث ثقوب يف جدار هذه املعضلة والنفاذ من 
خاللها  بسالم ، وقد كانت  حركتة الدؤوبة التي  
التعرف الكلل أو امللل ، وروحه املعنوية العالية  

التي تبعث عىل األمل ، واملصداقية التي تتميز 
بها افعاله قبل أقواله ، كان من شأنها أن تؤدي 
يف نهاية املطاف إىل إحياء  بصيص من األمل يف 

نفوس هذه املجموعة  ولو بقدر ضئيل. 
ويف  ظل تلك األوضاع الضبابية واملحرية قال  
ووقار  هدوء  بكل  مكئيل  زميله  مخاطبا  فسها 
ويده تشري إىل بعض املعينات “ أال أحرضت ذلك 
الطرد “ رد مكئيل يف الحال : “نعم سأحرضها” 
املحرك  ذلك  أحرض    : قائاًل  فسها   اضاف  ثم  
وهنا   ،   “ القارب.  يف  برتكيبه   سنقوم  الصغري 
ذلك  الحال  قصة  ذاكرة مكئيل يف  إستدعدت  
املحرك قوة 99 حصان  الذي أمره  فسها بشحنه 
 . إبراهيم  مرىس  تحركوامن  عندما  املركب  عىل 
وقتها أدرك مكئيل بأن هناك مثة ضوء يف نهاية 
النفق ، ومبعنى آخر وصل إىل قناعة مفادها أن 
مسألة إنقاذ حياته وحياة زمالئه مل تكن من وارد 
فسها صغري  طلبه  الذي  املحرك  إن   . املستحيل 
جدا  وهو يستخدم يف مركب من قوة  75 حصان 
ميكنه  أن يحمل مدفع عيار 145 مليمرت وكمية 
يكن  مل   ، والوقود  التموينية  املواد  من  محددة 
مبقدوره دفع أو سحب سفينة كبرية الحجم . إال 
أن تلك املجموعة كانت قد علقت عليه  آمال 
عراض   يف أنه سيقوم مبعجزة إخراجهم إىل بر 
بعد ذلك   . فيه  الذي وقعوا  املأزق  األمان من  
املعطوب  املحرك  فك  مهمة  املجموعة  تولت 
ثم  ومن  الرسعة  75 حصان عىل وجه  قوة  من 
إستبدلته بذلك املحرك صغري الحجم الذي سبق 
أن طلبه فسها .وبعد الفراغ من تركيب املحرك 
من  بعدد  بتغطيته  املركب   طاقم  قام  الجديد 
البطاطني التي متت  تنديتها  أوبلها باملاء  حتى 
اليتمكن العدو من سامع الضجيج الذي يحدثه 
العدو  يسمع  أن  كبري  إحتامل   هناك  كان   .
املياه  يف  يبحرون  كانوا  ألنهم  املحرك  صوت 

القارب  تحرك  وأخرياً  منه.  مقربة  الواقعة  عىل 
يوهاما ذي املحرك قوة  99 حصان ومن بعد تم 
ربطه يف مؤخرة قاربهم ، وقد كان هذا  القارب 
بدأت  وهكذا  كبري.  حد  إىل  عالياً  صوتا  يحدث 
الخطر  موقع  عن   تدريجياً  تبتعد  املجموعة 
ولكن كان أفرادها يخشون أن يداهمهم العدو 
كانوا  ألنهم   ، الضخمة  بسفنه  غرة   حني  عىل 
يسريون  ببطئ شديد يكاد مياثل ديبيب النمل  
. تحركت املجموعة من ضواحي مصوع يف متام 
الساعة التاسعة مساءاً وبعد رحلة شاقة ومضنية  
تخللتها كثري من املتاعب  واملشاق وصلوا بسالم 
الساعة  يف  منها  إنطلقوا  التي  قاعدتهم  إىل 
التاسعة من  صبيحة اليوم التايل  ، بعد مسرية 

12 ساعة متواصلة .  
أخرى  تجارب  من  امنوذج   التجربة  هذه 
املتفرد  واملهني  املناضل  بنجاح  إجتازها   كثرية  
الرجل   هذا  يعترب  ولذلك   ، مسقل  قربي  /فسها 
يف   وترعرعوا  تربوا  الذين  القالئل  البحارة  احد 
الشعبية  للجبهة  التابعة  البحرية  القوات  كنف 
لتحرير إرتريا وإكتسبوا تجارب ومهارات  مهنية 
نوعية يف املجال البحري منذ وقت مبكر. يذكر 
أن فسها هو أحد الشباب الذين ورثوا تلك املهنة 
من جيل اآلباء االوائل يف  بحرية الثورة اإلرترية 
أمثال فارس قعيدر ، شاسك ، عىل شفا ، إبراهيم 

عيىس ابا ذر وحامد صايغ إىل آخره . 
كرن   مدينة  مواليد  من  مسقل  قربي  فسها 
األول  الصف  من  األكادميي   تعليمه  تلقى  وقد 
وحتى الثامن يف املدينة نفسها ، إلتحق بصفوف 
الجبهة الشعبية لتحرير يف العام 1977  برفقة  2 
من زمالئه هام : سالفاتوري دالقورا و تسفاسال 
مبارشة  إلحاقه  تم  سنه  ولصغر   . تكئي  يس 
مبدرسة الثورة  . وبعد أن أمىض عامني مبدرسة 
الثورة ُحول يف العام 1979 م إىل معسكر  أراق 
العسكري  التدريب  لتلقى  أقرانه  من  عدد  مع 
هناك. وبعد إكامل فرتة التدريب التي إستغرقت 
مدة عام واحد  تم توجيهه يف العام 1980 ضمن 
كوكبة من الخريجني إىل اليحرية اإلرترية . وقد 
بدأ عمله وهو شاب  يف مقتبل العمر يف وحدة  
قوارب البحرية ، حيث تتلمذ لحسن حظه تحت 
رعاية وإرشاف  الرعيل األول من البحرية  الذين 
الفرصة  له  أتيحت  وقد   ، إليهم  اإلشارة  سبقت 
اإلرترية  البحرية  عاملقة  مع  ويجول  يصول  أن 
يف البحر األحمر واملحيط الهندي ، حيث شملت 
السعودية   ، اليمن   ، السودان  من  كل  رحالته 
والصومال . كان فسها يتمتع مبواهب  وملكات  
خاصة ، فقد كان يتلقف املعلومات مبجرد سامعها 
دون أن يكابد يف إستيعاب مضامينها كثريعناء ، 
ولذلك تم توجيهه يف العام 1984 م  إىل الوحدة 
رقم 20  ليعمل تحت إمرة كداين سلطان ، حيث 
كان التنظيم قد قام آنذاك بهيكلة وحدات حرس 
القوات البحرية  إىل فصائل . كانت الوحدة رقم  
العسكرية  اإلستخبارت  فصيلتي  من  تتكون   20
عملها   نطاق  كان  وقد  البحرية  للقوات  التابعة 
 ، حسمت   ، بريطي  من  كل  شواطئ  ينحرصيف 
تيكالي و مرىس طليان ، وقد كان مجال نشاطها 
فسها  عمل  يخترص  مل   . والبحر  الرب  يشمل  
كمفوض فقط  ، بل  عمل فيام بعد كقائد فصيلة  
. وعندما أصدر قائد وحدة العمليات العسكرية 
أمرا يف  إفريم  املناضل سبحت  األركان  يف هيئة 
العام 1987 م  بإجراء دراسة مسحية إستقصائية 
تتعلق بالشئون األمنية والعسكرية يف السواحل 
والشواطئ  املمتدة من راس قيسار وحتى بلدة 

وقريو تم توجيه املناضل فسها ليكون عىل  رأس 
املهام  تلك  لتويل  أنشات خصيصا  التي  الفصيلة 
القوات  . وقبيل بدء عملية فنقل وقيام قوارب 
البحرية مبهاجة مواقع قوات العدو وقع اإلختيار 
الدراسة  فريق  لقيادة   قربي مسقل  فسها  عىل 
الذي وردت أسامء افراده يف صدر هذا املقال . 
الفريق  من منطقة راس حرب  وقد إتخذ هذا 

منطلق لعملياته اإلستقصائية.
وملا إتجهت سفن العدو إىل  مضيق  إمبريمي 
للجيش  التابعة  الربية  القوات  مهاجمة  بهدف 
الشعبي التي كانت تتمركز يف الرشيط الساحيل 
فسها  مجموعة  إتجهت  سمهر  لسهول  املتاخم 
قوارب  تحريك  أجل  من  وقريو  بلدة   ناحية 
إىل  التحول  عملية  ولجعل   . البحرية  القوات 
وقريو ممكنة كان من املفرتض أن تكون وسيلة 
تحركهم الوحيدة املتمثلة يف القارب الذي يقوده 
 . موقعهم  من  وقريبا  جاهزاً   عندكئيل  مكئيل 
موقع  إىل  املجموعة  عندميكائيل  مكائيل  سبق 
مركز  ماعن  نوعا  بعيدا  كان   الذي  القارب 
تجهيز  بعملية  ليقوم  الدراسة   فريق  عمليات 
شاطئ  نحو  القادمة  للرحلة  إستعدادا  املركب 
يرسوا  كان  حيث  إىل  مكئيل  وصل  وملا  وقريو. 
قاربه وجد أن مستوى عمق املاء قد أصبح ضحال 
والجزر   املد  عاميل  بفعل  الداخل  إىل  منسحبا  

ليرتك القارب وهو جاثياً عىل الرمل.
يف  تكن  مل  التي  التطورات  هذه  ظل  ويف 
املتاحة   الوسيلة   الدراسة  كانت  حسبان فريق 
للتواصل مع تلك القوارب التي كانت  يف حالة 
ببدئ  إيذانا  الهجوم  شارة   إلعطاء  إستعداد 
يف  املحتشدة  العدو  وبني سفن  بينها  املواجهة  
خليج أمبريمي  كانت عن طريق جهاز اإلتصال 
ذكره   جاء   كام   ، باليال(  ودي   ( مياين  بواسطة 
السلسلة  هذه  من  الحادي عرش  الجزء  نص  يف 

الوثائقية . 
عندمكئيل   مكئيل  بقارب  يتعلق  فيام  أما 
حالة   يف  إال  لتحريكه  سبيل  مثة  هناك  يكن  مل 
املياه  وتعود  البحري   املد  يبدأ  حتى  اإلنتظار 
مكئيل  غادر  االساس  هذا  وعىل   . مجاريها  إىل 
عندمكئيل موقع املجموعة متجهاً نحو الشاطئ 
بغرض اإلطمئنان عىل أوضاع  املركب  “هوري” 
عىل الساعة  21 ، وفور وصوله إىل موقع القارب  
ركب عىل سطحه ليتعرف عام إذا كانت هناك 
املرحلة  لبدء  القريب  األفق  يف  تبدو  دالئل  أية 
الثانية لظاهريت املد والجز . وبعد أن قىض بعض 
الرئييس  املقر  إىل  إتجه  قاربه   بجانب  الوقت  
صوت  سمع  عودته  طريق  ويف   ، للمجموعة 
هو  زمالئه  احد  أن  اعتقد   “ مكئيل   “ ينادي 
مصدر الصوت الذي يناديه ، وغالب  الظن أنه 
قائد املجموعة فسها قربي مسقل ، رد مكئيل :” 
من أنت ؟ ، فسها. “  وقد تزامنت عبارة فسها 
مع إطالق أعرية نارية كثيفة ،  مل يصب مكئيل 
ألن    ، املقصود   هو  كان  أنه  من  بالرغم  بأذى 
فوهة سبطانة املدفع قد إنحرفت  باتجاه  موقع 
ودي  إصابة  إىل   أدى  مام   ، ومجموعته  فسها 
إصابة  رقبته  يف  باليال  ودي  أصيب  لقد   . باليال 
بالغة حيث  أستشهد  يف الساعة 21 و 45 دقيقة  
كانت  التي  الطائشه  النارية  األعرية  تلك   جراء 
يبلغ   . عندمكئيل  مكئيل  األصل  يف   تستهدف 
مكئيل  رواية  املهاجمة  حسب  املجموعة  عدد 
عندمكئيل الذي كان قد دخل يف عملية  تبادل 
. ومل تذكر املصادر  افراد  النار معها   7  إطالق 
معلومات أخرى سوى تلك التي أدىل بها مكئيل.   

صفحات من التاريخ
إعداد مشندي عندميكائيل

تعريب  حممد عمر ناير 
اجلزء الرابع عشر
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حممود عبداهلل/ ابوكفاح

إرتريا بعالقات ودية مع روسيا  تتمتع 

اىل  جذورها  تعود  والتي  اإلتحادية 

العالقة  تطورت هذه  ,وقد  طويلة  عقود 

تبادل  مبارشة  حيث  التحرير  بعد  أكرث  

العام  منذ  الدبلوماسية  البعثات  البلدان 

1993م  وظل التعاون بينهام مستمرا يف 

العديد من املجاالت مبا يف ذلك التنسيق 

يف املواقف باملحافل الدولية . وبناءاً عىل 

الرويس  الخاريجة  وزير  رحلة  تأيت  ذلك  

والوفد املرافق له إىل إرتريا يف إطار جولته 

اإلفريقية التي أخذته يف وقت سابق إىل 

جنوب إفريقيا وسواتيني وأنغوال.

الفروف    الوزير/سريغى  يعد   حيث 

عام  إرتريا  تزور  أجنبية  شخصية  أول 

رويس  خارجية  وزير  أول  وأيضا   ،2023

يزور إرتريا .

رفيع  الرويس  الوفد  ان   املعلوم  ومن 

املستوى  برئاسة وزير الخارجية السيد /

سريغي الفروف وبرفقة السيد /ميخائيل 

بوغدانوف نائب وزير الخارجية  قد وصل 

البالد عرب بوابة مطار مصوع الدويل  يوم 

الخميس السادس والعرشين من يناير يف 

زيارة رسمية إلرتريا تستغرق يوما واحدا. 

ولدى وصوله إىل مطار مصوع الدويل تم  

السيد/ سريجي الفروف والوفد  استقبال 

كبار  قبل  من  حاراً  إستقباالً  له  املرافق 

كل  يتقدمهم  الحكوميني  املسؤوليني 

/ السيد  الخارجية   الشؤون  وزير  من 

عثامن صالح   ومستشار الرئيس  السيد/ 

/ مياين  السيد  اإلعالم  مياين قربآب ووزير 

قربمسقل وقائد القوات البحرية اإلرترية 

اللواء/ حمد كاريكاري وغريهم من  كبار 

إيغور    / السيد  إىل  باإلضافة  املسؤولني  

موزقو    سفري روسيا االتحادية يف إرتريا. 

الوفد  توجه  اإلستقبال  مراسم  وعقب 

الرويس اىل العاصمة أسمرا حيث  إستقبله  

أفورقي بعض ظهر نفس  الرئيس أسياس 

الذي  االجتامع  ويف  هقر،  بقاعة  اليوم  

أفورقي  إسياس  الرئيس  فخامة  بني  عقد 

الخارجية  وزير  بقيادة  الرويس   والوفد 

الرئيس   أشار  الفروف   سريغى  الرويس 

أحادي  عاملي  نظام  إنشاء  وهم  أن  إىل 

بذل  إىل  ،ودعا  متاًما  فشل  قد  القطبية 

الهيمنة  ومحاربة  ملقاومة  متكامل  جهد 

والتي وضعت  واالستعامرية   التاريخية  

أسياس  الرئيس  قال  كام  خطر.  يف  العامل 

بإن الحرب يف أوكرانيا هي دليل حي  عىل 

الخاطئة   النهائية  املحاولة  لكونها  ذلك 

لسياسة الهيمنة والسيطرة  .

الرويس  الخارجية  قال وزير  من جانبه 

الحرب يف أوكرانيا  سريغى  الفروف “بإن 

الغربية  الدول  من  مجموعة   بني  تدور 

وروسيا  املتحدة   الواليات  بقيادة 

االتحادية، مشدداً  عىل أن الدول الغربية 

مبا يف ذلك قادة أملانيا وفرنسا أكدوا أنهم 

كانوا يستعدون للحرب منذ عام 2014 ، 

وقال السيد /الفروف” بأن مبادرة السالم 

اتخذتها روسيا مل تكن متوافقة مع  التي 

 ، لذلك  ونتيجة  االسرتاتيجية  مصالحهم 

/ السيد  قال  كام  الحرب.  لتصعيد  لجأوا 

الفروف بإن “مجموعة األصدقاء املدافعني 

عن ميثاق األمم املتحدة” والتي تضم 20 

وإتريا  الرويس  االتحاد  دولة مبا يف ذلك 

قد أعلنت موقفها من الحرب أمام األمم 

املتحدة. 

وفيام يتعلق بالعالقات الثنائية ، أعرب 

السيد الفروف عن استعداد بالده للتعاون 

والتعدين  الطاقة  قطاعات  يف  إرتريا  مع 

وتكنولوجيا املعلومات والتعليم والصحة، 

و  من جانبه قال الرئيس أسياس أفورقي 

لقطاعات  األولوية  ستعطي  إرتريا  بإن 

التعاون املحددة وستعمل عىل تنفيذها.

وسائل  معه  أجرته  الذي  اللقاء  ويف 

بفخامة  إجتامعه  عقب  املحلية  اإلعالم 

وزير  قال  افورقي   إسياس  الرئيس 

الخارجية الرويس سريغى الفروف )إلتقينا 

وبحثنا  أفورقي  إسياس  الرئيس  فخامة 

معه العالقات الثنائية بني البلدين والتي 

وزير اخلارجية الروسي سريجي الفروف والوفد املرافق له يزور إرتريا

باتت تتطور بإستمرار عىل أساس تحقيق 

اإلقتصاد   مجاالت  يف  املشرتكة  املصالح 

والطاقة والتعدين وتكنولوجيا املعلومات 

 ، والبناء  والزراعة 

وسبل   مصوع  ميناء  اهمية  ناقشنا  كام 

اإلمكانات  استخدام  إمكانية  و  تطويره 

اللوجستية لذلك امليناء   وإستعداد روسيا 

كام  إرتريا   يف  الوطنية  الصناعات  لدعم 

أكدنا عىل رضورة تنفيذ هذه اإلتفاقيات 

بني  بالتعاون  الرسعة  وجه  عىل  املربمة  

ناقشنا  كام  البلدين  يف  اإلقتصاد  وزاريت  

أفاق التعاون العسكري بني إرتريا وروسيا 

وكذا التعاون الفني عىل ضوء   اإلتفاقيات 

املوقعة (

السيد /سريغى  أشار  السياق  ذات  ويف 

لتدعيم  روسيا   إستعداد  اىل   الفروف 

ومواصلة  إلرتريا   الدفاعية  القدرات 

البالد   تتلقاه   الذي  اإلنساين   الدعم  

إستعداد  أكد  كام  روسيا.  من  سنوياً 

بني  تطرأ  التي  املشكالت  لحل  روسيا 

الحني واآلخر يف القرن األفريقي مؤماًل يف 

التي أبرمت بني  حكومة   نجاح اإلتفاقية 

اثيوبيا الفيدرالية  والثورة الشعبية لتحرير 

أوباسنجو   الرئيس  تقراي والتي بذل فيها 

والرئيس كينياتا كل مايف وسعهم إليصالها 

اىل ماوصلت اليه اآلن( وأضاف قائاًل)اهم 

موضوع قمنا مبناقشته مع فخامة الرئيس 

الراديكايل   التغيري  هو  أفورقي  /إسياس 

الذي تشهده االوضاع العاملية ، كام اكدنا  

الخاطئة   للسياسات  روسيا   قبول   عدم 

وحلفائها  املتحده  للواليات  واملنحازة 

، السيام  املختلفة  املجاالت  الغربيني   يف 

ورفض  والسيايس،  اإلقتصادي  املجال  يف 

روسيا أيضاً لفلسفة الدميقراطية  الليربالية 

والسياسة  اإلقتصاد  االموال يف  التي تضخ 

التاريخ   نهاية  نظرية  عىل  باإلعتامد 

والتفوق الغريب  ومعاداة روسيا  والدول 

األخرى التي ترفض الهيمنة (.

تقوية  يف  روسيا  رغبة  اىل  أشار  كام 

أصدقاء  ميثاق االمم املتحدة  والتي تضم 

موضحاً  دولة    20 وقرابة  وروسيا  إرتريا 

إثر  بأن هذا العدد آخذ يف اإلزدياد يوماً 

مبادئ  إلحرتام  الدول  كل  وداعا   ، آخر 

جوهرها  يف  تنص  والتي  املتحدة   االمم 

اىل  مشريا  الدول،  سيادة  إحرتام   عىل 

قبل  من  مهددة  باتت  املبادئ  هذه  ان 

الواليات املتحدة االمريكية وحلف الناتو  

هذه  عىل  ويتوجب   ، االورويب  واإلتحاد 

صوت  اىل  اإلستامع  مجتمعة  الجهات 

العقل ، وإحرتام هذه املبادئ التي الغني 

عنها لضامن واالمن والسالم العاملي.”

السيد /سريغى  السياق أشار  ويف ذات 

األفعال   كل  توقف  رضورة  اىل  الفروف  

غطاء  تحت  الدول  هذه  تنتهجها  التي 

مجموعة  إستعداد  اىل  منوهاً  العوملة،   

عىل  املتحدة   االمم  ميثاق  أصدقاء 

التعاون فيام بينها لحامية القانون الدويل 

السامح ألي  املتحدة وعدم   االمم  وقيم 

جهة كانت للتعدي عىل هذه القيم .

املهمة  الثانية   قائاًل)الخطوة  وأضاف 

الثانية  اإلفريقية   - الروسية  القمة   هي 

بطرس  سانت  مدينة  يف  ستعقد  والتي 

بريغ  يف نهاية يوليو من هذا العام  وامتنى 

ان يشارك الرئيس إسياس أفورقي يف هذا 

الحدث املهم .(

 وعقب هذا التوضيح مبارشة  زار الوفد 

الرويس   برفقة  وزير الشؤون  الخارجية 

السيد /عثامن صالح وعدد من املسؤولني 

النصب التذكاري  لبوشكني) أحد الشعراء 

(  ووضعوا فيه  إرتري   الروس من أصل 

إكليال من الزهور.

ويف املساء عاد الوفد الرويس اىل مصوع 

صالح  /عثامن  السيد  من  كل  ليعقد 

صحفيا  مؤمترا  الفروف  سريجي  والسيد 

مشرتكا   .

وبعد إنتهاء املؤمتر الصحفي ودع وزير 

السيد/  عثامن صالح  الخارجية  الشؤون 

برفقة عدد من املسؤولني وزير الخارجية 

الرويس سريغى الفروف والوفد املرافق له 

العودة اىل بالدهم بعد قيامهم   يف رحلة 

ليوم  إستمرت  إرتريا   اىل  عمل   بزيارة 

واحد.
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أسباب وتأثري اللواصق يف السفن

عن  عبارة   )Biofouling( اللواصق 

كائنات حية تتكون من مجموعة حيوانات 

املواد  عىل  تلتصق  دقيقة  نباتية  وجراثيم 

الجافة  املواد  تنغمس  عندما  فمثال  الجافة 

ساعتني  ملدة  طويلة  لفرتة  البحر  مياه  يف 

بها  ماتلتصق  رسعان  ساعات  أربعة  أو 

بالعني  التي الترى  الدايتوم  جراثيم وبكرتيا 

تجعل  الجراثيم  هذه  وإلتصاق  املجردة 

سطح األشياء يتسم بالخشونة مام يستدعي 

جذب الحيوانات األخرى فيه لساعات وأيام 

الحيوانات  لجمع  اإللتصاق  وترية  وتستمر 

أكرث مام كان عليه يف السابق. يتم إلتصاق 

مثل  الثالثة  املرحلة  يف  الكبرية  الحيوانات 

بارماكل، وماسل كلؤلؤ البحر، صدف البحر، 

ويتم  وهكذا،  واألسفنج  البحر  حرشات 

إلتصاق ذلك يف خالل أسابيع أي من شهرين 

التجاريني  للصيادين  وذلك  أشهر  ثالث  إىل 

كوسائل  البحرية  السفن  يستعملون  الذين 

مظللة  وهي  املواصالت  وغرض  ترفيه 

بكميات من الروائح الكريهة ليجدون فيها 

صنع  من  وذلك  والسياحة  والرتفيه  املتعة 

اإلنسان.

الشاغل  الشغل  اليوم  عاملنا  يف  أصبح 

هي الروائح الكريهة  من جراء إلتصاقه يف 

السفن الكبرية أصبح يحدث تأثري إقتصادي 

السن  يف  الدراسات  تأكده  وما  كبري  وبيئي 

والغالف  الرادر  يف  أرضار  يحدث  الكبرية 

وتأثري  أرضار  يجني  مام  للسفينة  الخارجي 

يف  باإلضافة  السفينة،  يف  الجرف  نظم  يف 

األنابيب  ويف   )Sea chest( التربيد  مسالك 

الداخلية التي تتصل بأجزاء من املحرك من 

جراء تراكم اإلتصاق يحدث أرضار كبرية يف 

السفينة  يف  خلل  يحدث  ثم  ومن  املحرك 

نفسها وخاصة يف أجزاء حساسة من خطوط 

التشغيل ووسائل الصيد مام يؤدي إىل تأثري 

مام  البحرية  املياه  تصفية  خطوط  يف  كبري 

يجعلها خارج العمل وذلك وفق الدراسات 

ترتكم  عندما  الخصوص.  لهذا  املعدة 

درجة  إىل  لتصل  الزمن  مرور  مع  اللواصق 

مام  للسفينة  حقيقية  عقبة  وتصبح   60%

السفينة  قدرة  من  ويحد  إىل سحبها  يؤدي 

يف الرتكيز من %10 إىل %16 وإزدياد طلب 

إستهالك الوقود  إىل 40%.

وجود  نتيجة  البحرية  املواصالت  يف 

الوقود  إستهالك  زيادة  يتطلب  اللواصق 

مام يحدث تلوث بيئي وبحري وجوي مثل 

زيادة أكسيد الكربون وثاين أكسيد السلفر، 

يف عام 2008 تم إجراء دراسات تشري تبخر 

الغاز يف املناخ ليصل يف سنة 2020 من 38% 

البحري  اإلستزراع  يف  باإلضافة   72% حتى 

يف  إزدياد  يتطلب  اللواصق  من  للتخلص 

تكاليف املرصوفات. 

للوقاية من اللواصق )antifouling( من 

حني إىل آخر قد يتطور بوترية رسيعة وذلك 

يف  وخاصة  ملموسة  نحاحات  يحقق  قد 

صناعة املواصالت البحرية وذلك بتوفري 60 

من  تنجم  التي  الخسائر  من  سنويا  مليون 

الحكومية  املؤسسات  اللواصق وعليه  جراء 

قد تضع رصد ميزانيات سنوية تقدر بـ 5.7 

مليون دوالر أمرييك كمعونة ملجابهة هذه 

املخاطر.

يف  املضاضات  أنواع  مختلف  يتواجد 

األسواق منها مثال األنواع الفاعلة واملشهورة 

أخرى  وأنواع   )tin( الصفيح  مركبات  من 

TBT )tribu� مثل مختلفة  تركيبات   ذو 

 )tyltin moiety

أرضار  لديها  ولكن 

إليه  بيئية كام تشري 

العاملية  املنظمة 

البحرية  للمالحة 

لسنة   )IMO(

2001 إصدار تحذير 

إنتاج  مينع  قانوين 

الغاذات الضارة ملثل 

هذه األنواع.

 2008 عام  يف 

إنتاج  منع  تم 

 TBT أنواع  وتوزيع 

معظم  يف  قانونيا 

واملنظامت  الدول 

األوريب  اإلتحاد  يف 

وأسرتاليا ونيوزالندا وأمريكا ودول أخرى مل 

تذكر قد إلتزمت بتطبيق القرارات الصادرة 

من منظمة املالحة العاملية وقد أصبح سائر 

 TBT نوع  من  أفضل  وكبديل  املفعول، 

لرتكيبات  املختلطة  للمضاضات  وكخيار 

مام  رضرا  وأقل  أفضل  أصبح  قد  نحاسية 

نسبية  أرضاره  أيضا  وهذا  اللواصق  يسببه 

املنظمة  يف محل جدل ومل مينع من طرف 

العاملية للمالحة.

السبب  املختلفة  الدراسات  تشري  كام 

لفرتة  السفينة  إرساء  لإللتصاق  الرئييس 

طويلة يف املرافئ واملوانئ وذلك يعتمد عىل 

عمر السفينة ومتانتها وتركيزها والبيئة التي 

حولها السفينة .

نجدها  وإىل  من  الحركة  دامئة  السفينة 

ترسو  التي  عكس  اإللتصاق  من  رضرا  أقل 

فرتة طويلة نجدها معرضة لإللتصاق، أيضا 

السفن التي تتميز ببطء الحركة التي تسري 

أما  لإلتصاق،  معرضة  عقدة   8 الساعة  يف 

عقدة   18 من  ألكرث  الساعة  يف  تسري  التي 

تعترب أقل بكثري من الإلتصاق، وأثناء صيانة 

اللواصق  اللواصق نجد نوعية  السفينة من 

التي تحدد سهولة التنظيف.

تم تطور نوعيات مختلفة من املضاضات 

بأساليب مختلفة مثل طالء الالصق كاألنود 

لنوع  والبطارية  الكهرباء  بإستعامل  وذلك 

 )Ultrasonic( األنود والكانود طارد األمواج

الذكر  آنفة  النوعيات  ومن  سائل،  كمركب 

النوع املشاع  ومنذ 1970 حتى سنة 2000 

وامشهور والفاعل واملختلط هوالنوع املضاد 

املقاومة  قدرة  له  وكان  والصفائح  املختلط 

بيئي  تأثري  لديه  ولكن  سنة   10 إىل   5 من 

وحيوي مام أدى ذلك اإلمتناع عنه كمضاد 

سلبي وذلك من سنة 2001 حتى سنة 2008 

التعامل به ويف هذه  أصبح محظورا وعدم 

كمضاد  السفن  يف  به  التعامل  يتم  اآلونة 

اآلنود  نحاس  يسمى  وهو  شهرة  وأكرث 

)Copper( بشكل السق أي بالطالء ويوجد 

واألملنيوم  والحديد  كالزنك  اآلنود  أنواع 

كمضاد  يستعملون  هؤالء  معظم  ولكن 

anti�( للواصق  كمضاد  وليس  للصدأ 

املختلطة  اآلنود  أنواع  وبعض   )corrosion

يستعملون  كمضاد  واألسلحة  بالنحاس 

كهدفني أوال مضاد للواصق والثاين للصدأ يف 

اآلنود  من  النوع  هذا  البلطيق  دول  بعض 

املختلط ممنوع التعامل به.  

الحيوي ومدة صالحيته  املضاض  مفعول 

القريبة من اإلنتهاء ال يعطي الدور الفاعل 

اللواصق.  ملقاومة 

األسلوب  وبنفس 

تعتمد  الطالء  عملية 

األصول  نوعية  عىل 

طالئها  يتم  التي 

الخاصية  وهذه 

تؤخذ  أن  يجب 

فمثال  اإلعتبار  يف 

 Sea( مقدمة السفينة

chest( املصنوعة من 

تطىل  عندما  األملنيوم 

الصدأ  مبضاضات 

اإللتصاق  نسبة  نجد 

بعض  ويف  أقل  تكون 

كميات  نجد  املناطق 

اللواصق  من  كبرية 

تكون  القدر  وبنفس 

يف  اللواصق  نسبة 

بشكل  تزداد  السفن 

ملفت وخاصة عندما 

الحركة  السفن  تالزم 

ويف  املناطق  هذه  يف 

الذي  األحمر  البحر 

الحيوي  والتنوع  الحرارة  بدرجة  يتميز 

فرص اللواصق يف السفن تزداد ويف املناطق 

الوديان  الغري عميقة يف الشواطئ ومجاري 

وأطراف املوانئ يتكاثر فيها اللواصق.

أصدرت  قد  البحرية  املالحة  منظمة 

توجيهات للحد من هذه الظاهرة والهدف 

الحد  هو  التوجيهات  هذه  من  األسايس 

املراقبة  لتكثيف  مسؤول  الغري  العمل  من 

البيئة  يف  وخاصة  اللواصق  ملضاضات 

املكتظة باألحياء البحرية 

وذلك إلنتقال السفن من 

مكان إىل آخر وعىل هذا 

الحرص  يجب  األساس 

إستعامل  عند  الجيد 

وتنظيف  املضاضات 

اللواصق، وهذه القرارات 

عليها  اإلتفاق  تم  التي 

تنص  املنظمة  قبل  من 

عىل أن أي سفينة يجب 

خططها  عىل  تشمل  أن 

حامية  مسؤولية  إحتواء 

للحد  اللواصق  وتنظيف 

األحياء  إنتشار  من 

والغري  الضارة  البحرية 

إستعامل  وكيفية  أصيلة 

املضاضات وإمتالك مواد مضاضة.

أي سفينة تتنقل يف البحر إن مل تستخدم 

مضاضات اللواصق وخاصة يف األماكن التي 

مثل مقدمة  لإللتصاق  السفينة  لها  تتعرض 

السفينة واألقسام الداخلية لها يجب طالئها 

بالوجه املطلوب حتى التأثر للبيئة املحيطة 

التي من حولها لذلك  البحرية  بها واألحياء 

يتطلب الحرص الشديد أثناء إستخدام هذه 

املضاضات وخاصة املضاضات املحظورة من 

قبل املنظمة وذلك ألهمية مخاطرها.

سلة  يف  الالصقة  مضاضات  وضع  عند 

وحفظ  واإلهتامم  الحرص  يجب  املهمالت 

بحيث  له  املخصص  املكان  يف  األوساخ 

نتائج  يسبب  مام  بيئي  ترسيب  اليحدث 

للمضاضات  البقايا  رمي  وتجنب  سلبية 

سفينة  أي  وعىل  البحر  مياه  يف  ووعائه 

يتعلق  إستبياين  سجل  تحمل  أن  يجب 

ضمن  من  تدرج  وإال  اللواصق  مبضاضات 

السفن املمنوعة وفق قانون منظمة املالحة 

العاملية.

بعض الدول مثل إسرتاليا ونيوزالندا ودول 

البلقان وإىل آخره متخذين املبادئ األساسية 

أساس  كحجر  العاملية  املالحة  ملنظمة 

للتعامل به وتطبيقه يف أرض الواقع باإلضافة 

إىل إستخراج مراسيم وتوجهات الخاصة بهم 

يف  تطبيقها  من خالل  أنفسهم  بها  يديرون 

أرض الواقع أيضا، وبناءا عىل ذلك أي سفينة 

أن  يجب  الدول  بحار هذه  إطار  يف  تتنقل 

تلتزم بالقوانني الصادرة من هذه الدول وإال 

والعقوبات  الحظر  تكون معرضة يف  سوف 

املنصوص عليها من هذه الدول فمثال دولة 

نيوزالند لديها قوانني تأمني األحياء البحرية، 

وسائل  كامل  فيها  تتوفر  مل  ما  سفينة  أي 

مضاضات اللواصق اليسمح لها باإلبحار أو 

مزاولة أي نشاط بحري يف الدولة املذكورة 

بالخصوص، أما يف دول البلقان لديهم قوانني 

من  املختلطة  املضاضات  مبنتجات  التسمح 

هذه  نجد  لذا  والصفائح  النحاس  صنع 

الدول لها إجراءات فائقة الرصامة للحفاظ 

عىل البيئة السليمة والنقية من أرضار هذه 

األحياء  إستمرارية  لتأمني وضامن  الشوائب 

البحرية من خالل إتخاذ هذه اإلجراءات.   

ترمجة: حامد علي شيخ
إعداد: حمتا قيتؤوم
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من  ملايقرب  إمتدت  منافسات  عقب 
)10( أشهر .. تصل بطولة كرة القدم ملدينة 
كرن ودوري إقليم عنسبا غداً السبت وبعد 
الختامية مبباريات  إىل مشارفها  األحد  غداً 

يحتضنها ملعب كرن البلدي.
مباريات  ضمن  السبت  اليوم  ويتقابل 
مبدينة  القدم  لكرة  االوىل  الدرجة  دوري 
مباراة  يف  والصمود  القاش  فريقا  كرن 
يشهد  كم   ، باللقب  املتوج  هوية  لتحديد 
بركة  فريقا  مباراة  إقامة  اليوم  نفس 
وقزاباندا يف مباراة ترتيبية لتحديد املركزين 

الثالث والرابع.
أما غداً األحد فسيحتضن نفس امللعب، 
دوري  بلقب  الفائز  لتحديد  قوية  مباراة 
2022- لعام  القدم  لكرة  عنسبا  إقليم 

2023م ، بني فريقا دندن والنرص.
الدرجة  دوري  منافسات  إىل  وبالنظر 
تنافس   ، كرن  ملدينة  القدم  لكرة  االوىل 
خمس عرش فريقا منقسمني عىل مجموعتني 
التي  املجموعات  دور  مباريات  لتسفر   ،
أقيمت عىل شقني عن تأهل أربعة فرق إىل 
املربع الذهبي وهي )القاش – الصمود – 

قزاباندا وبركة(.
ويف أدوار خروج املغلوب لهذه البطولة 
القاش  فريقا  نصيب  من  الغلبة  كانت   ،
والصمود   ، بركة  خصمه  عىل  املتغلب 
املتجاوز عقبة قزاباندا ، ليحجزا مقعديهام 

يف نهايئ البطولة .

أما فريقا قزاباندا وبركة فسيلعبان عىل 
املراكز الرتتيبية.

عالوة عىل الجوائز املقدمة للفائز بلقب 
البطولة  لقب  سيحمل  من  فإن   ، البطولة 
لدوري  العبور  تذكرة  مبارشة  سيقطع 
عنسبا ، وهو مامن شأنه أن يزيد  من حدة 
املنافسة بني الفريقان ويكون سبباً إضافيه 

إلستعار الرصاع بينهام.
إىل ذلك سيخوض الخارس ملوقعة النهايئ 
صاحب  مع  هامة  مباراة   ، السبت  هذا 
من   ، عنسبا  دوري  يف  األخري  قبل  املركز 
سيضمن  الذي  الفريق  هوية  تحديد  أجل 

املشاركة مع فرق القمة املوسم املقبل.
هذا وسيحتضن ملعب كرن البلدي يوم 
األحد موقعة النهايئ لتحديد هوية املنترص 
لكرة  عنسبا  إقليم  دوري  بلقب  واملتوج 
القدم ملوسم 2023-2022م ، حينام يتقابل 
لسيناريو  تكرار  يف  ودندن  النرص  فريقا 

املوسم املايض.
وستكون الجامهري العاشقة لكرة القدم 
كروي  طبق  مع  موعد  عىل  كرن  مبدينة 
بكل  حارضة  اإلثارة  ستكون  حيث   ، دسم 
أطيافها ، بينام يتقابل الفريقان األكرث إتزاناً 

وتوهجاً يف العامني املقبلني.
النهايئ  موقعة  إىل  دندن  فريق  ويأيت 
مباراة   17 أصل  نقطة من   38 قبضته  ويف 
وتعادل  مرة(   12( فاز   ، بالبطولة  خاضها 
مرتني وخرس مرتني أيضا، حيث سجل )49 

هدف ( واستقبلت شباكه ) 19 هدف( .
أما النرص حامل لقب البطولة بفوزه يف 
النهايئ املامثل الذي جرى العام املايض عىل 
دندن ، فشق دربه إىل النهايئ بتجميعه )38 
خرج  خاضها،  مباراة   16 أصل  من  نقطة( 
خمسة  وسجل  مناسبة   11 يف  فائزا  منها 
ليسجل  الخسارة،  يذق طعم  تعادالت ومل 

)61 هدف( واهتزت شباكه 14 مرة.
وكان نهايئ العام املايض قد حسمه فريق 
بخمسة  دندن  منافسه  عىل  بفوزه  النرص 
بلقب  متوجاً  ليخرج   ، لهدفني  أهداف 

البطولة االقليمية.
هذا وكان الفريقان قد تقابال يف موقعة 
الذهاب باملوسم الحايل ، وانتهت مباراتهام 
مقابل  هدفني  االيجايب  التعادل  وقع  عىل 
هدفني ، وهو دليل أخر عىل توازن وتقارب 

القوة فيام بينهام.
وميتلك الفريق األصفر قاعدة جامهريية 
شعبية كبرية قد تعزز من أماله وترفع من 
عن  للدفاع  وإرصارهم  العبيه  معنويات 
وإثبات   ، التوايل  عىل  الثاين  للعام  اللقب 
علو كعبه تاريخياً عىل منافسه يف املباريات 

املبارشة بينهام.
امللقب  دندن  فريق  فإن  املقابل  يف 
بـ)األبيض واألسود( ، سيكون مطالباً لخوض 
مباراة العمر من أجل إسقاط غرميه النرص 
متكنه  إيجابية  نتيجة  وتحقيق  علياءه  من 
األلقاب  الجميل مع  من إستحضار ماضيه 
والبطوالت ، وتجديد العهد مع لقب دوري 
عنسبا. بني هذا وذاك تعالت األصوات من 
والحامسة  اإلثارة  وبلغت   ، الجانبني  كال 
يتواعد  طرف  كل  فبات   ، عالية  درجات 
األخر عىل فعل املستحيل والعودة بالكأس 
األصوات  هذه  بني  ومن   ، مسعكره  إىل 
يرتفع صوت املدربني الذين لهم رأي خاص 

عن هذه املباراة.
يوهنس  النرص  فريق  مبدرب  البداية 
هبتوم الذي أشار يف ترصيحه “ هذا املوسم 
الرصاع  فكان  طبيعية  غري  منافسة  شهد 

يتسع إلربعة فرق حتى قبل ثالثة جوالت 
من الختام ، وكان فريق السايل هو املتصدر 
وبالطبع أظهر فريق عنسبا مستويات راقية 

مكنته من التواجد مع فرق املقدمة “.
إستعان  فريقه  بإن   “ بالقول  ليضيف 
من  وهم  املوسم  هذا  شباب  بالعبني 
الكثري  منها  ينتظر  التي  الجيدة  العنارص 
مستقبال ، وهي مواهب مثرة الربامج التي 
كان يقيمها إتحاد كرة القدم بإقليم بداية 
البطوالت  اىل  وصوالً  الناشئة  الفئات  من 

االقليمية”.
دندن  فريق  مدرب  أشار  جانبه  من 
توماس كيداين باالشارة “ أن نوعية الالعبني 
الذين ظهروا هذا املوسم وحامسهم يظهر 
 ، املايض  املوسم  مع  مقارنة  تغري  قد  أن 
وكذلك فإن بعض الفرق تراجعت يف االداء 
والتنافسية ، مؤكداً أن من أهم ظواهر هذا 
املوسم هم الحكام الشباب الجدد  الذين 

يظهرون تطوراً ملموساً منذ فرتة ألخرى”.
يوهنس  املدرب  أشار  تحضرياته  وعن 
قبيل  جيدة  بإستعدادات  قام  فريقه  أن 
 ، االن يف وضع جيد  ، وهم  املوسم  بداية 
واليشكو فريقه من أي إصابات أو إيقافات 
وهو باألمر الجيد ، موضحاً أن فريقه وعىل 
بأفضلية  املباراة  يدخل  سوف  أنه  الرغم 
أنه  بيد   ، مصلحته  يخدم  الذي  التعادل 
طيبة  بنتيجة  والخروج  الفوز  ينشد  سوف 

بهدف إفراح جامهريه.

بدوره أشار قائد فريق النرص عبدالرزاق 
يدخل  سوف  فريقه  بإن  سعيد  محمد 
وذلك  االنتصار  تحقيق  أجل  من  املباراة 
إلدخال الفرحة يف قلوب الجامهري العاشقة 
جامهري  أي  التضاهيها  والتي  للفريق 
أخرى عىل صعيد التشجيع ، ولهذه الغاية 
وسوف   ، والذهنية  الدبنية  الجاهزية  أتّم 
الرأس  مرفوعي  املباراة  من  يخرجون 

حاملني اللقب الغايل.
كافة  إجراء  إىل  توماس  وأردف 
بنتيجة  للخروج  الالزمة  االستعدادات 
قلوب  يف  الرسور  الفرحة  تدخل  إيجابية 
الفريق  دخول  بإن  موضحاً   ، الجامهري 
لن  الفوز  أو  التعادل  بإفضليتي  املنافس 
يردعهم عن تحقيق الفوز يف هذه املباراة 
بعض  شهد  كان  املايض  نهايئ  بإن  لينوه   ،
يف  تصب  مل  التي  والقرارات  األحداث 
وأرضت  املباراة  قبيل  فريقهم  مصلحة 
النهايئ  هذا  يف  لكن   ، الفريق  مبعنويات 
اللقب  بحمل  مشجعينا  تعويض  سنحاول 

الغايل.
داويت  دندن  فريق  قائد  أوضح  بدوره 
كربوم أن التوقف عن خوض املباريات ملدة 
شهر كامل أرض مبستويات الفريق ، بيد أنه 
، لكننا مل نتوقف عن  الفريقان  أصاب كال 
الشديد  إميانه  مؤكداً   ، التدريبات  خوض 
بإن سوف يجلب وزمالئه الفرحة واالنتصار 
لجامهري الفريق، وسريفعون الكأس الغالية.

أكمل نجوم منتخبنا الوطني تألقهم يف 

الغابون  لطواف  عرش  السادسة  النسخة 

خالل  من  الهوائية  للدراجات  الدويل 

املرحلة الخامسة التي جرت أمس الجمعة 

)27 يناير 2022(.

الوطني  منتخبنا  نجوم  وواصل 

املرحلة  يف  االوائل  العرشة  مع  تواجدهم 

كيلومرت(   104( بني  ملسافة  إمتدت  التي 

الدراج  بإحتالل   ، واندودجي  كانجو  بني 

اإلرتري الشاب هينوك ملؤبرهان.

الدراج االسباين أنخيل فرنانديز  وحسم 

التي  املرحلة  صدارة  بورجوز  فريق  من 

تعد األقرص بالبطولة ، بتوقيت زمني قدره 

)ساعتني و05 دقائق و21 ثانية( ، مبعدل 

يف  كيلومرت   49.78( قدره  وسطي  رسعة 

الساعة الواحدة(.

الفرنيس  للدراج  الثاين  املركز  وأل 

 ، إنرجي  توتال  جيوفري سيبي من فريق 

يف حني كان املركز الثالث من نصيب نجم 

منتخبنا الوطني مريون تشمي الذي سجل 

نفس التوقيت الزمني للفائز باملرحلة.

ويف بقية نتائج دراجي منتخبنا الوطني 

 ، الـ)14(  املركز  عىل  هبتوم  مكئيل  حاز 

الـ)15(  املركز  عىل  قربهيويت  وإفريم 

 ، الـ)16(  املركز  عىل  برهاين  وناتنائيل   ،

وأخليلو أرفايني عىل املركز الـ)17(.

الحادي  املركز  مياين  داويت  تبواء  كام 

والعرشين دون أن يفقد زمني يذكر ، فيام 

الرابعة مريون تشمي  الجولة  نال وصيف 

عىل املركز السابع والثالثني.

عىل ضوء هذه املرحلة ، إحتفظ الدراج 

الرتتيب  بصدارة  تيسني  جيسون  الفرنيس 

توقيت  محققاً  األصفر  والقميص  العام 

زمني قدره )14 سا و36 دقيقة و07 ثواين( 

الوطني  منتخبنا  نجم  صعد  حني  يف   ،

واحدة  دفعة  مراكز   3 ملؤبرهان  هينوك 

، ليتواجد باملركز الثالث يف الرتتيب العام 

وبفارق 17 ثانية فقط.

النجم  إستعاد   ، مرة  لثاين  ويف كالكيت 

االرتري هينوك ملؤبرهان صدارة القميص 

بعدما  دراج شاب  بإفضل  الخاص  األبيض 

فقده لجولة واحدة ، مستفيداً من توقيت 

زمني قدره 14 سا و36 دقيقة و24 ثانية 

مع  ثواين   3 قدره  زمنيا  فارقاً  واضعا   ،

املتصدر السابق البلجييك لويس بلويي.

كام حافظ منتخبنا الوطني عىل صدارته 

للرتتيب العام للفرق واضعاً توقيت زمني 

ثانية(  و29  دقيقة  و49  ساعة   43( ناهز 

الوصيف  عن  ثانية   19 بفارق  متقدما   ،

فريق توتال إنرجي الفرنيس.

هذا وسوف تتواصل منافسات الطواف 

السادسة  املرحلة  بإقامة  السبت  اليوم 

 127( ملسافة  جينتيل  ميناء  تقام يف  التي 

غداً  البطولة  تختتم  حني  يف   ، كيلومرت( 

واألخرية  السابعة  املرحلة  بإقامة  األحد 

ملسافة )130 كيلومرت(.

النصر يقارع دندن على لقب دوري عنسبا ...ونهائي مدينة كرن بني الصمود والقاش
حارضة إقليم عنسبا عىل موعد اإلثارة الكروية هذه األيام

نجوم منتخبنا الوطني ميضون يف تألقهم بطواف الغابون الدويل

منتخبنا الوطين يعتلي صدارة القميص 
األبيض وقائمة الفرق يف آن واحد

يوهنس هبتومداويت كربومتوماس كيدانيعبدالرزاق حممد سعيد
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