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تدريب العمال
 يف عصب

نظمت رشكة املنتجات البحرية  دورة تدريبية ملدة شهرين لـ 43 عامل من مختلف املؤسسات ركزت 
عىل صيانة اجهزة التربيد ) املكيفات والثالجات(. وقال مسؤول رشكة املنتجات البحرية  يف عصب السيد/ 
خالد محمد “ان الهدف من التدريب تاهيل الفنيني ومساعدي الفنيني للحد من  املصاعب التي تحدث يف 
املؤسسات. تضمن التدريب دراسة نظرية وتطبيقية يف صيانة املربدات اضافة اىل تركيب معدات الطاقة 

الشمسية. واشاد ممثل املدربني باهتامم املتدربني، داعيا لتطوير املعرفة املكتسبة بالعمل التطبيقي.

 الرئيس إسياس أفورقي  يوجه رسالة للمواطنني مبناسبة العام اجلديد 2023

افورقي  اسياس  الرئيس  فخامة  وجه 
الداخل  يف  االرتري  الشعب  اىل  كلمة  
مبناسبة  البواسل  الدفاع  وقوات  واملهجر 

العام الجديد 2023. 
قال فيها :

كورونا  جائحة  ارضار  انخفاض  رغم 
نسبيا خالل عام 2022 ، اال انه كان عاما 
صعوبة  واالكرث   ، االحداث  مبختلف  مليئا 

التي  املؤامرات  يف  متثلت   ، الجائحة  من 
يقوم بها القطر االوحد اسياد حكم الغاب،  
بهدف خلق التوترات االمنية واالقتصادية  
املنوال  ذات  وعىل   ، لعنجهيتهم  مواصلة 
الجوار  يف  البائسة  التدخالت  ازدادت 
النزاعات  لخلق  البالية  الجندتهم  تنفيذا 
العدائيات  هيسترييا  تزايد  اىل  باالضافة   ،

الحاقدة املوجهة عىل ارتريا.

يف ظل هذه االوضاع العاملية واالقليمية 
أثبت الشعب االرتري يف الداخل واملهجر 
 ، واالعتزاز  للفخر  يدعو  الذي  تصديه 
املرتاصة  وصفوفه  العايل  وعيه  معززا 
الدفاع  قوات  صنعت  بينام   كالبنيان،  
معجزات  من شعبها  املسنودة  الباسلة   
العنجهيني  الغزاة  خاللها  من  أدبت 
فخري  عن  أعرب  لذلك،  املستفزين، 

واعتزازي الكبري.
القوى  عنجهية  أن  يبدو  ال  انه  كام 
املتغطرسة واملعرقلة تنتهي نسبيا يف العام 
ودسائس  عدائيات  اىل  اضافة   ،  2023
العمالء ، يف املقابل ستكرب وتزداد تحدياتنا 
التنموية اكرث فاكرث، لذلك نتمنى النجاح 
اىل  قوية  بتحديات  الجادة  الستعداداتنا 

جانب خيارنا العادل واملستقبل.
 كل عام وانتم بالف خري مبناسبة حلول 

العام الجديد واالعياد
الفخر واملجد لشهدائنا االبرار 

النرص للجامهري 

كام ننوه بان كافة وسائل االعالم االرترية 
مع  لقاء  القادمة  االسابيع  خالل  ستجري 
فخامة الرئيس اسياس افورقي فيام يتعلق 

بالقضايا املحلية واالقليمية والعاملية.

تأهيل طالب كليةالتجارة والعلوم 
اإلجتماعية بعدي قيح يف مهن خمتلفة

وطلبة  لشباب  الوطني  االتحاد  خرج 
ارتريا يف اقليم ساوا  واملؤسسات التعليمية 
العليا يف التاسع والعرشين من دميسرب 219 
كلية  طالب  من  طالبة   105 بينهم  طالبا 
عىل  حصلوا  االجتامعية  والعلوم  التجارة 

دورات نظمها الفرع.
جانب  اىل  املقدمة  الدورة  اشتملت   
الحاسوب  صيانة  االكادميي،  تعليمهم 
مجاالت  من  وغريها  والجرافيكس  واملنتجة 

التقانة.
 واوضح مسؤول االتحاد يف الكلية الشاب 
بالتنسيق  يعمل  االتحاد  ان  تخيل  /كوبيل 
قدرات  لرفع  الحكومية  الجهات  كافة  مع 
ووعيهم  وامكانياتهم  ومعارفهم  الشباب 
يتجز  ال  جزء  الدورات  هذه  وتعد  الثقايف، 
للرقي  الجارية  الحثيثة  الجهود  تلك  من 

بقدرات الشباب.
بالفرع  الشباب  مسؤولة  ذكرت  فيام 
السيدة /منصورة اسامعيل اهمية الدورات 
االنشطة  وكذلك  الكليات  لطالب  املقدمة 
الدارسني  مناشدة   ، والرياضية  الثقافية 
للمساهمة الفعالة النجاز الربامج املنتظمة 
املعلومات  من  مستفيدين  الكلية  يف 

املكتسبة عرب مختلف املجاالت املهنية. 
والعلوم  التجارة  كلية  عميد  وذكر 
هييل  /استيفانوس  الدكتور  االجتامعية 
،ان الشاب املتسلح باملعرفة  يكون  ماريام 
الدورات  وان  املجاالت  كافة  يف  رائدا 

املختلفة املقدمة تجري بالرتكيز عىل ذلك.
للمعرفة  ارتياحهم  عن  الخريجون  عرب   
عىل  تطبيقها  مؤكدين  املكتسبة،  املهنية 

ارض الواقع.

مجعية أصحاب سيارات االجرة تؤكد 
مواصلة مشاركتها يف الربامج التنموية

جمعية  اكدت 
االجرة  سيارات  اصحاب 
بقوة  ستواصل  بانها 
التنموية  االنشطة 
الشهداء  ارس  ومساعدة 

التي بدأتها عام 2015.
رئيس  واوضح 
منقس  السيد/  الجمعية 
رعاية  ان  قيالميكائيل 
الترتك  الشهداء  ارس 
وان   ، فقط  للحكومة 

مضت  اعوام   8 خالل  قدمت  جمعيتهم 
شهيد  ارسة   30 لـ  نقفة  ألف  و4  مليون 

محتاجة بدفع 500 نقفة لكل ارسة شهريا.
كام اوضح بان الجمعية ظلت تقوم بتسيري 
انشطة تنموية يف مناطق بيت قرقيش وعدي 
سلطة  مع  بالتنسيق  نفاس  وعدي  ابيتو 
ببناء  قامت  فيام   ، الربية  والحياة  الغابات 
مبنطقة  هيكتارات   4 يف  حوضية  مدرجات 
خالل  شتلة  االف   5 وغرست  دمنت  ماي 
الرعاية  ادت  وقد   ، و2022   2021 عامي 

املستمرة  واملتابعة  الجيدة 
اىل نجاح اكرث من %99 من 

تلك االشجار.
/منقس  السيد  وذكر 
خالل  تربعت  الجمعية  ان 
 445 بـ  املاضيني  العامني 
الحياة  النقاذ  دم  وحدة 
التي التتعوض،  بالدم الذي 
من   200 قرر  فيام  يعوض، 
اعضاء  يكونو  بان  االعضاء 
املتربعني  لجمعية  دامئني 
ذلك  اىل  اضافة   ،2021 العام  منذ  بالدم 
نقفة لجمعية  الف  الجمعية ب 15  تربعت 

السالمة املرورية .
/ السيد  الجمعية  سكرتري  من  كل  وعرب 
واملالية  االدارة  ومسؤول  هييل  ايتبارخ 
لنجاح  فخرهام  عن  اباي  /منقستآب  السيد 
االشجار التي    غرسوها قبل عامني ، مؤكدين 

مواصلةعملهم  النبيل  بصورة اكرث تنظيام.
يف  االجرة  سيارات  اصحاب  جمعية  تضم 

االقليم االوسط 960 سيارة اجرة.

مشال  البحر  االمحر : عمل متواصل لتجميع القرى  

االحمر  البحر  شامل  اقليم  حاكم  دعت 
السيدة /اسمرت ابرها يف االجتامع التقييمي 
السنوي املنعقد يف الـ 28 والـ 29 من ديسمرب 
املتباعدة  القرى  تجميع  بانشطة  للدفع 
الخدمات  كافة  انشاء  يف  الفعال  لدورها 

االجتامعية.
للدفع  االرس  اسمرت  السيدة/  وطالبت 
دور  من  تلعبه  ملا  املطرية  الزراعة  بانشطة 
لقلة  تحسبا  الغذايئ  االمن  ضامن  يف  كبري 
يف  الخريف  لضعف  نظرا  الزراعي  االنتاج 

االقليم.
يف  التنموية  االنجازات  التقرير  واوضح 
بناء وصيانة مشاريع املياه مبديريات افعبت 
وفورو وقلعلو وقندع ومصوع ، والقيام مبسح 
التحويلية  والقنوات  الخزانات  لبناء  اويل 

للسيول .
الف   65 من  اكرث  زراعة  التقرير  وذكر 
من  النازلة  السيول  من  باالستفادة  هيكتار  
البطاطا  من  كنتال  وزع 329  فيام   ، الهضبة 
توزيع  اىل  اضافة   ، املزارعني  عىل  املحسنة 
970 شتلة متر بالتنسيق مع مؤسسة حلحيل 

لالبحاث الزراعية. 
يف  املحققة  االنجازات  التقرير  اوضح  كام 
الوالدة  وبعد  قبل  ومتابعة  الوالدة  خدمات 
وتطعيم االطفال ، اال ان وبطرق غري متوقعة 
الرحم  عنق  رسطان  تطعيم   حملة   كانت 

ضعيفة.
باملجال  يتعلق  فيام  التقرير  واشار 
فورو  مديريات  يف  مدراس  بناء  التعليمي 
مع  والتعاون  بالتنسيق  ونقفة  وافعبت 

 9 وافتتاح  للمدارس  اسوار   وبناء  املواطنني 
مدارس ابتدائية و30 رياض اطفال ، وارتقاء 

مدرستني اىل متوسطة.
التقارير املقدمة بعمق،   ناقش الحضور  
مناشدين لتامني تنسيق كافة الجهات لتنفيذ 
للمحميات  جادة  ورقابة  املوضوعة  الربامج 
انشطة  وتقوية  لالشجار،  الجائر  والقطع 
الصحة  مؤسسات  بصيانة   واالرساع  النفري، 

والتعليم القدمية.
وذكرت السيدة/ اسمرت ان تامني خدمات 
واصالح  ونقفة  افعبت  مديريات  يف  املياه 
الرتبة   وحامية  املياه  وحفظ  املياه  مساقط 
الربامج  اهم  من  التشجري  بانشطة  والقيام 
التي تنفذ بفعالية  عام 2023 ، داعية لتعزيز 

مساهمة املواطنني واملدراء.

جنوب البحر األمحر:جهود بناءة 
ملكافحة األمراض املعدية 

االمراض  بناءة ملكافحة  اعامل  تنفيذ  االحمر  البحر  اقليم جنوب  الصحة يف  افاد مكتب  

املعدية عامة وااليدز خاصة. واوضح مسؤول التوعية واملعلومات يف املكتب السيد/ محمد 

التدريبية للعاملني مبؤسسات الصحة لتعزيز دورهم ملكافحة مرض  الدورات  نقوس تنظيم 

الطوعية.   التحاليل  ، وتقديم خدمات  الشعب  اوساط  الصحية يف  بالتوعية  والقيام   ، االيدز 

يف  كثريا  ساهمت  والتحاليل  الصحية  التوعية  بغرض  البعيدة  القرى  يف  التجول  “ان  وقال 

لبذل  انوار  /محمد  السيد  االقليم  يف  الصحة  مكتب   مسؤول  ودعا  االيدز.  ملرض  التصدي 

الجهود لحل مصاعب العمل خاصة التي تواجه االعضاء يف جانب اللغة.

وناشد املدير العام لقسم الخدمات االجتامعية يف اقليم جنوب البحر االحمر السيد /حمد 

عيل رسو  الستمرار الدورات التدريبية املقدمة لالعضاء لدورها يف فعالية الخدمات املقدمة.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
حصاد أهم األحداث والقضايا التنموية  للعام 2022

 20يناير
الحق اإلنساين يف سد الفجوة الرقمية بني 

الجنسني
“ إن العلم واملساواة بني الجنسني أمران 
حيويان لتحقيق األهداف املضمنة يف خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 . إال أن واقع 
كبرية  فجوة  وجود  لنا  يؤكد  الدويل  الحال 
الفرص  و  واملرأة  الرجل  ومكانة  حال  بني 
املهيئة واملتاحة لكل منهام . و ألقت جائحة 
كرونا الضوء عىل مسألة أخرى - وهي عدم 
واملجتمعات  األشخاص  من  الكثري  استفادة 
املحلية من التحول الرقمي يف بلدانهم. وقد 
معدالت  تفاقم  إىل  كوفيد19-  جائحة  أدت 
وباتت  النساء,  بني  املرتفعة  والفقر  البطالة 
عىل  تحقق  الذي  التدريجي  التقدم  تهدد 
بني  البطالة  معدالت  فجوات  سد  صعيد 
الجنسني يف املنطقة , خاصة وأن وظائفهن 
ما  وهو  املنزل,  من  بالعمل  لهن  تسمح  ال 
اجتامعي  وضع  يف  محارصين  يجعلهن 
النتيجة  وتكون  مواٍت.  غري  واقتصادي 
الرشائية  القوة  تعادل  يف  االنخفاض  هي 
اتساع  عن  الجائحة  فكشفت  للجنسني. 
الوسائل  حيث  من  الجنسني  بني  الفجوة 
التكنولوجية التي ميتلكونها والتي يفتقدون 
إليها. ومن الناحية التاريخية، كانت معدالت 
األمية املرتفعة بني اإلناث يف املنطقة واحدة 
إىل  املرأة  وصول  تعوق  التي  القيود  من 
ويؤكد  اإللكرتونية.  املنصات  املعلومات عرب 
عىل  الرقمي  املجال  إىل  الرسيع  التحول 
اضطرار  مع  الرقمية  األمية  محو  أهمية 
املزيد من النساء إىل العمل عرب اإلنرتنت مع 
هذا  مع  التكيف  يف  لصعوبات  مواجهتهن 

الوضع. 
27يناير

الحق اإلنساين يف العدالة اإلجتامعية 
وأداتها  التنمية  غاية  هو  اإلنسان  أن 
الفّعالة , ولهذا تبذل الجهود الجبارة لبناءه 
وتهيئته ليكون مشاركاً فاعاًل يف مسرية البناء 
والتقدم يف الدولة واملجتمع , والتي متثل قيم 
فيها  االجتامعي  والتآزر  والتكافل  العدالة 
الراقية  املجتمعات  سامت  من  بارزة  سمة 
هي  اإلجتامعية  العدالة  أن  كام  والواعية. 
السلمي  التعايش  مبادئ  من  أسايس  مبدأ 
داخل األمم وفيام بينها والذي يتحقق يف ظله 
اإلذدهار , وكذلك إرتباط العدالة اإلجتامعية 
بغريها من املحاور التنموية الرئيسية كإزالة 
الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع 
الجنس أو السن أو العرق أو اإلنتامء اإلثني 
ومبناسبة   . العجز  أو  الثقافة  أو  الدين  أو 
مرور ثالثة وثالثون عاماً عىل إتفاقية حقوق 
الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 
أن  عن  كتبنا  م,   1989 العام  يف  املتحدة 
لتطور  ,ضامناً  الحارض  يف  الناجحة  الطفولة 

والذي  املستقبل  وفاعلية جيل 
تنميته  منه  املجتمع  يستمد 
وقوامه . لذا يتفق الجميع عىل 
تنشئة  األطفال  تنشئة  رضورة 
السليمة  الرتبية  عىل  تقوم 
من  الخالية  والصحيحة 
الشوائب التي رمبا قد تؤدي إىل 
انحرافهم , خاصة يف ظل توفر 
ووسائل  كثرية  ترفيه  وسائل 
تعليمية متنوعة “معجونة” يف 
بوتقة واحدة مع سبل أنحراف 
البالد  أن  ذكرنا  كام   . متعددة 
جبارة  زالت جهوداً  بذلت وما 
يف  األطفال  ومناء  رفاه  لضامن 
مستقبل  لبناء  منها  محاولة 
لألجيال  ومزدهر  مستقر 
الحالية والقادمة والتأكيد عىل 
أهمية دور املجتمعات املحلية 

يف دعم األطفال حتى يصبحون عىل الصورة 
التي نخطط لها من ضامن ثقتهم بأنفسهم 
يف  منتجني  كأعضاء  وتكوينهم  ومقدراتهم 

املجتمع . 
10 فرباير

الَفنَِّية   لأَلَْعاَمل  املستدامة   التنمية 
الَيَدِويَّة والِصَناَعات الِحرَِفيَّة

 “ بذكرى  البالد  احتفاالت  مع  تناغاًم 
كتبت   , وطنية  كمناسبة   ,  “ فنقل  عملية 
هاماً  دوراً  تلعب  الحرفية  الصناعات  أن 
واملادية  واإلجتامعية  الثقافية  املحاور  يف 
دورها  عن  فضاًل  والشعوب,  للمجتمعات 
املواطن  شعور  دمج  يف  واإليجايب  الواضح 
وأحاسيسه بقيمه ومبادئه وأصوله ومقوماته 
الغربية  املنطقة  تتميز  فمحلياً  الحضارية. 
واملحاذية  املمتدة  تلك  وخاصة  أرتريا  من 
الدوم  أشجار  بإنتشار  بركة  خور  لضفاف 
الحرص.  ال  املثال  سبيل  عىل  العركوكباي(   (
يف  الدوم   أشجار  سيقان  من  ويستفاد 
الصناعات الخشبية وكام يستفاد من جريد 
أشجار الدوم  يف الصناعات الحرفية السعفية 
األغذية  لحمل  السالل  بني  ما  تتنوع  والتي 
والحاجيات املنزلية واألغطية التي تستخدم 
لحفظ الطعام وبناء املنازل وصناعة األدوات 
إىل  باإلضافة  املختلفة  واألثاثات  املنزلية 
أدوات الزينة والديكور.وتعرب تلك الصناعات 
احد  يف  الوطنية  الشخصية  عن  الحرفية 
أوجهها . حيث نجد أن بعض تلك الحقائب 
أو األدوات تحمل صوراً لشخصيات تعرب عن 
بإنتامءها  تفتخر  التي  املختلفة  القوميات 
لهذا الوطن . كام قد يحمل بعضاً منها صوراً 
التي  الحيوانات  احد  أو  اإلرترية  للخارطة 
الرسوم املحلية  البالد وغريها من  تشتهر يف 
أنيقة  حقيبة  النهاية  يف  لتشكل  الجميلة 

تحمل خاتم “ صنع يف ارتريا “ . 
22 مارس

املياه الجوفية وتوسيع مواعيني التخزين
باليوم  الدويل  املجتمع  احتفال  مبناسبة 
العاملي للمياه 2022م , تحت شعار “املیاه 
وذكرنا   , مرئیاً”  املريئ  غري  - جعل  الجوفیة 
عليه  الرصاع  وإن   , بالحياة  يقرتن  املاء  بأن 
يعترب رصاعاً من أجل البقاء , كام أمّنا عىل 
أن مسألة الحصول عليه , سمت إىل مصاف 
نزاعات  وأن   . لإلنسان  األساسية  الحقوق 
القرن الحايل يعود أغلب أسبابها إىل الحاجة 

كام   . كاملياه  النادرة  الطبيعية  املوارد  اىل 
معاناة  إىل  يشري  الدويل  الوضع  بأن  أكدنا 
املياه  مصادر  يف  شح  من  الدول  من  الكثري 
األمر الذي يشكل عبئاً كبرياً عىل تلك الدول 
وحسن  وتنميتها  عليها  الحفاظ  كيفية  يف 
إدارتها بشكل رشيد باعتبارها كام ذكرنا أعاله 
, تشكل الحياة اليومية لكل البرش , خاصة 
ونصف  اثنني  يعادل  ما  يتقاسم  العامل  وأن 
العامل  يف  مياه  من  متوفر  هو  مام   , باملائة 
نتخيل  أن  لنا   . العذبه  املياه  ميثل  ما  وهو 
حجم وعظم التحدي الذي تواجهه البرشية 
باإلضافة   . والبيئة  األخرى  الحية  والكائنات 
إىل أن الطلب املتزايد عىل املاء , يضع النظم 
يف   , قلتها(  )عىل  العذبة  للمياه  املناخية 
العامل  مستوى  عىل  كبرية  تحديات  مواجهة 
. ولذا حتاًم البد من أن يتجه تفكرينا تلقائياً 
مواعني  حيث  من  البالد  يف  املياه  حالة  إىل 
وحفائر  وخزانات  سدود  من  التخزين 
بحيث  وتوزيعها  جاهزيتها  ومدى  وغريها, 
مسائل  وكذلك  املستهلك  متناول  يف  تكون 
والعالقة  املياه  لتلك  املستدام  اإلستخدام 
 . املناخي  والتغري  املياه  قطاعي  بني  املتينة 
كام تقفز إىل مخيلتنا وذهننا الحارض حتاًم 
وقرقرا  وقحتيالي  ككركبت  هامة  أسامء 
مشاريع  من  وغريها  وقرست  هالو  وعدي 
الصغرية  بالدنا  يف  املياه  تخزين  ومواعني 

منهاواملتوسطة والكبرية.
17 مايو

عرب  السن  لكبار  الرقمية  التكنولوجيات 
ماعون مواكبة الركب

مبناسبة اإلحتفال يف السابع عرش من مايو 
2022م , باليوم العاملي لإلتصاالت ومجتمع 
“التكنولوجيات  شعار  تحت  املعلومات 
الرقمية لكبار السن والتمتع بصحة جيدة يف 
الضوءهذا  تسليط  تم  الشيخوخة “.  مرحلة 
شيخوخة  سيكون  أنه  قضية  عىل  العام, 
سكان العامل هو االتجاه الدميوغرايف املحدد 
للقرن الحادي والعرشين - ومع ذلك تكافح 
أن  ميكن  التي  الفرص  لرؤية  مجتمعاتنا 
تلعب  حيث  االتجاه.  هذا  عنها  يتكشف 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات دوراً تؤديه 
باإلضافة   . صحة  أكرث  شيخوخة  تحقيق  يف 
إىل مساعدة الناس عىل بناء مدن أكرث ذكاًء, 
ومكافحة التمييز عىل أساس السن يف مكان 
السن  لكبار  املايل  الشمول  وضامن  العمل, 
ودعم املاليني من مقدمي الرعاية يف جميع 

أنحاء العامل. العاملية. 
1 يونيو

األرسة  ودورها يف حامية  الوالدين  رعاية 
من التفكك 

احتفل املجتمع الدويل يف االول من يونيو 
2022 , ياليوم العاملي للوالدين عرب التأكيد 
عىل “ أن الوالدان يف كل أنحاء العامل بغض 
النظر عن عرقهام أو دينهام أو ثقافتهام أو 
جنسيتهام هام الراعيان واملعلامن األساسيان 
منتجة  لحياة  يعدانهام  بحيث  ألوالدهام 
ركنا  هام  والوالدين   . وسعيدة  ومرضية 
الدويل  واملجتمع  مجتمعهام  وأساس  األرسة 
يف  خاص  وبشكل  الخرباء  ويالحظ   . ككل” 
مجال رعاية الوالدين , أن الرشائع الساموية 
تحتم  علينا  نشأنا  التي  وتقاليدنا  وعاداتنا 
إىل  املسارعة  عىل  الرتكيز  رضورة  علينا 
برّهام واإلحسان إليهام وإتقان فن التعامل 
وصلة  صلتهام  يف  واإلجتهاد  والجد  معهام 
الرسور  وإدخال  وأصدقاءهام  أقاربهام 
إىل  باإلضافة  رضاهام  عىل  والحرص  إليهام 
تقديم محبتهام عىل ما تحبه نفسك وتهواه 
من  والحذر  مطالبهام  تحقيق  يف  واإلرساع 
مضايقتهام وأذيتهام قوالً وفعاًل باإلضافة إىل 

وصل أهل ودهام.
12 يونيو

بناء مساٍر نحو عامل خاٍل من عمل األطفال
عرش  الثاين  يف  الدويل  املجتمع  احتفل 
العاملي ملكافحة  باليوم   , يونيو 2022م  من 
عمل األطفال وذلك تحت شعار “ الحامية 
األطفال”  عاملة  إلنهاء  الشاملة  اإلجتامعية 
العام  يف  املناسبة  بهذه  االحتفال  .ويتم 
املؤمتر  من  وجيزة  فرتة  بعد  يتم   ,  2022
العاملي الخامس للقضاء عىل عمل األطفال. 
عىل  الجميع  حصول  ضامن  بأن  العلم  مع 
من  يتجزأ  ال  جزء  هو  االجتامعية  الحامية 
اعتامده  تم  الذي   , للعمل”  ديربان  “نداء 
للمساعدة  رضوري  وهو   , املؤمتر  خالل 
عمل  من  خاٍل  عامل  نحو  مسار  بناء  يف 
أهداف  يف  املطلوب  النحو  عىل   , األطفال 
من   البد  لذا   .2030 املستدامة  التنمية 
الحامية  وخطط  أنظمة  يف  االستثامر  زيادة 
االجتامعية إلنشاء أرضيات حامية اجتامعية 

متينة وحامية األطفال من عاملة األطفال. 
15 يوليو

تحويل املهارات الالزمة للمستقبل
مستقبل  أن  عىل  الدويل  املجتمع  يتفق 

البرشية ومستقبل كوكبنا ملك أيدينا وخاصة 
جيل الشباب منا والذي يكون مهيئاً بدوره 
دوماً لقانون حتمية تواصل األجيال وتسليم 
احتفل  .لذا  تليه  التي  األجيال  إىل  الشعلة 
املجتمع الدويل يف الخامس عرش من يوليو 
2022, باليوم العاملي ملهارات الشباب تحت 
شعار “ تحويل املهارات الالزمة للمستقبل و 
“ إعادة تصور مهارات الشباب بعد الجائحة 
“ . وتم تسليط الضوء عىل الرتكيز املستمر 
يف  ستعقد  التي  التعليم  تحويل  قمة  عىل 
العمل  يف  كمساهمة  القادم   2022 سبتمرب 
 “ املواضيعي  العمل  مسار  إطار  يف  الجاري 
والعمل  الحياة  أجل  من  واملهارات  التعلم 
والتنمية املستدامة “ . وال بفوتنا أن تحقيق 
والعدالة  االقتصادية  والدينامية  السالم 
االجتامعية والتسامح يف املجتمعات املختلفة 
يعتمد عىل قدرتنا عىل االستفادة من طاقات 
الشباب. والتأكيد عىل حاجتهم إىل مساحاٍت 
آمنة وفضاءات عامة ومدنية ومادية ورقمية 
بحرية  آرائهم  التعبري عن  لهم  تتيح  كفوءة 

والسعي إىل تحقيق أحالمهم. 
7 يوليو

والفتيات  النساء  وحقوق  صحة  حامية 
وكبح جامح جائحة كرونا

ركز األحتفال يف السابع من يوليو 2022 
للسكان عىل مسألة كيفية  العاملي  باليوم   ,
والفتيات  النساء  وحقوق  صحة  حامية 
اآلن وكبح جامح جائحة كرونا كوفيد19- . 
فموضوع اليوم العاملي للسكان لهذا العام هو 
الحقوق والخيارات هي اإلجابة: سواء كانت 
طفرة املواليد أو الكساد , فإن الحل لتغيري 
معدالت الخصوبة يكمن يف إعطاء األولوية 
للصحة اإلنجابية وحقوق جميع الناس. هذا 
 ,2022 العامل  سكان  حالة  تقرير  أشار  وقد 
يف  والنظر  فيه  املرغوب  غري  الحمل  ملسألة 
نظرة  إلقاءه  إىل  باإلضافة   . وتأثريه  دوافعه 
عىل أسباب وعواقب االحتياجات غري امللباة 
لتنظيم األرسة و مجموعة القوى التي ميكن 
أن تؤدي إىل حمل غري مقصود وكيف ميكن 
لهذا الحمل أن يرض بصحة املرأة أو املراهق 
. كام أشار السيد غونزاليس السكرتري العام 
لألمم املتحدة يف رسالته بهذه املناسبة للعام 
للسكان  العاملي  اليوم  “ مير  أنه  إىل   ,2022
نتوقع  تاريخية,حيث  العام خالل سنة  هذا 
األرض  سكان  عدد  به  يبلغ  شخص  ميالد 

مثانية باليني” .

مع الوضع بعني اإلعتبار احتامل عدم 

للقراء  الجريدة  من  األعداد  بعض  توفر 

جراء التوزيع  خالل العام املنرصم , إرتأيت 

تكون صفحة  أن  الكريم  القارئ  عزيزي 

والقضاياالتنموية  األحداث  أهم  حصاد 

العام  يف   “ تنموية  قضايا   “ صفحة  عرب 

2022, أن تتخطى العناوين لتحتوي عىل 

العناويني  ألهم  التفاصيل  من  البعض 

وذلك لتعميم الفائدة.
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قتلى يف أرض الصومال 
خالل تظاهرات 

وأصيب  أشخاص  عدة  قتل 

احتجاجات  يف  الثالثاء  منذ  آخرون 

ضد السلطات يف جنوب رشق أرض 

يف  االنفصالية  املنطقة  الصومال، 

املحلية  السلطات  حسب  الصومال، 

وزعيم حزب معارض.

ونظمت تجمعات يف مدينة الس 

حواىل  بعد  عىل  الثالثاء،  منذ  عنود 

الصومال،  أرض  عاصمة  رشق  كيلومرت   500

هرجيسا، يف أعقاب مقتل سيايس عىل أيدي 

مسلحني.

الصومال  أرض  يف  االتصاالت  وزير  وقدم 

صحايف”تعازيه”  مؤمتر  كوريف  عيل  ساليبان 

العنف” يف الس  قتلوا يف “أحداث  ألرس من 

عنود، بدون ذكر تفاصيل عن عدد القتىل أو 

املسؤولني عن ذلك.

حزب  زعيم  إيرو  الرحمن  عبد  وقال 

تجمع:  خالل  “واداين”  الرئييس  املعارضة 

“قتل أكرث من عرشة أشخاص يف الس عنود” 

وأصيب نحو خمسني آخرين.

وانترش العديد من رجال الرشطة السبت 

يف الس عنود، وظلت معظم املحال التجارية 

مغلقة، بحسب ما قاله سكان املنطقة.

وقال أحد السكان املحليني: “تم نقل أكرث 

عنود،  الس  مستشفى  إىل  شخصا   30 من 

بينهم نساء وأطفال، أصيبوا جميعا بالرصاص 

وال تزال املدينة يف حال توتر”.

العراق:إصابة 150 شخصا باأللعاب 
النارية والرمي العشوائي هلا يف بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اول امس 

األحد، تسجيل 150 إصابة نتيجة األلعاب 

خالل  لها  العشوايئ  والرمي  النارية 

االحتفال بليلة رأس السنة يف بغداد.

سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

البدر، إن عدد اإلصابات األولية يف بغداد 

العشوايئ،  والرمي  النارية  األلعاب  نتيجة 

بلغت 150 إصابة، منها ما ال يقل عن 20 

إصابة بالعيون، مؤكدا عدم وجود وفيات 

لغاية اآلن.

وأشار إىل أن الكثري من املصابني 

األوىل،  الساعات  يف  يراجعون  ال 

اليوم  ستعطي  الوزارة  فإن  لذلك 

إعداد  عن  كاملة  إحصائيات 

نتيجة  املحافظات  يف  اإلصابات 

الرمي العشوايئ واأللعاب النارية.

األمن  ألقى  أخرى،  جهة  من 

قاموا  شخصا   15 عىل  القبض  العراقي 

بإطالق العيارات النارية ليلة رأس السنة 

جنوب  كم   400 ميسان،  محافظة  يف 

رشقي بغداد.

يف  ميسان  عمليات  قيادة  وقالت 

اإلجراءات  اتخاذ  “تم  إنه  صحفي،  بيان 

الجهات  القانونية بحقهم وإحالتهم عىل 

التي  األسلحة  ومصادرة  املختصة 

بحوزتهم”.

تبون: أرى يف ماكرون جتسيدا جليل جديد ميكنه إنقاذ العالقات بني بلدينا
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعرب 

الجديدة  الثقة  بعالقات  ترحيبه  عن  تبون 

الرئيس  مع فرنسا، وصداقته الشخصية مع 

إميانويل ماكرون، يف إشارة لعودة الدفء إىل 

العالقات بني البلدين.

“لوفيغارو”،  صحيفة  مع  مقابلة  ويف 

جديد”  بـ”عهد  متّنياته  عن  تبون  أعرب 

مع فرنسا بعد ستة أشهر عىل زيارة نظريه 

الفرنيس للعاصمة الجزائر. معلنا أنه سيقوم 

بزيارة دولة إىل فرنسا سنة 2023.

مع  معنّي”  تفاهم  “لدينا  أنه  وأضاف 

الفرنسية.. “أرى فيه  الدولة  رئيس 

إنقاذ  ميكنه  جديد  لجيل  تجسيدا 

العالقات بني بلدينا”.

متبادلة.  صداقة  “لدينا  وتابع 

بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ 

مؤسفة، ولكن هذه هي املرة األوىل 

هذه  مثل  هناك  أن  يل  يبدو  التي 

العالقة من الثقة بني بلدينا”.

أوجدتا  قد  والجزائر  باريس  وكانت 

خالل  بينهام  العالقات  لتحسني  الطريق 

الزيارة التي قام بها ماكرون إىل الجزائر يف 

أغسطس املايض.

وكان تبون قد قال يف وقت سابق: “يجب 

عقدة  من  نفسها  تحّرر  أن  فرنسا  عىل 

املستعمر والجزائر من عقدة االستعامر”.

رئيس تونس  :العام اجلديد: مناسبة لشحذ اهلمم وجتاوز الصعوبات

سعّيد  قيس  التونيس  الرئيس  هنأ 

إنها  قائال  الجديدة  بالسنة  التونسيني 

مناسبة “لشحذ العزائم والهمم لتجاوز كل 

الصعوبات التي عشناها معا”.

الرئاسة  ويف كلمة متلفزة نرشتها صفحة 

إنها  سعّيد  قال  “فيسبوك”  عرب  التونسية 

“ليست الساعة املناسبة، وال الساعة املالمئة 

للحديث عن كل ما مىض، ألن الذي 

من  بالرغم   وانقىض،  وىل  قد  مىض 

وأضاف:  قامئة”،  ماتزال  التي  آثاره 

“لكنها مناسبة لشحذ العزائم والهمم 

التي عشناها  الصعوبات  كل  لتجاوز 

معا”.

التي  “الصعوبات  إن  سعّيد  وقال 

الجائحة  عن  ناجمة  تونس  تعيشها 

كورونا(،  فريوس  إىل  إشارة  )يف  الذكر  سيئة 

اليوم،  العامل  يشهدها  التي  التحوالت  وعن 

وناتجة عن الوضع العاملي الذي هو بصدد 

التشكل من جديد ولن نقبل أن ندفع الثمن 

أو أن نكون ضحاياه”.

أضاف  داخليا  بالده  تواجهه  ما  وحول 

الداخلية  “الصعوبات  أن  التونيس  الرئيس 

بعضها طبيعي وأكرثها لألسف مفتعل، وكان 

التحديات  هذه  ملواجهة  مستمرا  العمل 

للذين  خاصة  مقبولة  الحياة  تكون  حتى 

ويبحثون  العيش  ضيم  من  ويعانون  عانوا 

إقصائهم  بعد  عن حياة كرمية وهو حقهم 

لعقود”.

أن  رضورة  عىل  التونيس  الرئيس  وشدد 

اليأس  ومن  العمل  إىل  اإلحباط  من  “نعرب 

إال  آمنني  نعرب  أن  ال ميكن  ولكن  األمل  إىل 

باإلميان العميق املشرتك بأن تونس العزيزة 

الطريق  هو  العمل  وبأن  للجميع  تتسع 

للنجاح واالنتصار”.

جنوب إفريقيا تتوىل رئاسة “بريكس”

من  إفريقيا  جنوب  جمهورية  تسلمت 

الصني اول امس األحد مهام رئاسة مجموعة 

“بريكس” التي تضم الربازيل وروسيا والهند 

والصني وجنوب إفريقيا.

جنوب  خارجية  باسم  متحدث  وقال 

إفريقيا  جنوب  إن  “تاس”  لوكالة  إفريقيا 

تقدر عاليا عضويتها يف بريكس وتعتزم خالل 

رئاستها، التي ستستمر حتى نهاية عام 2023، 

املؤثرة  املجموعة  لهذه  الفعال  العمل  دعم 

له، فإن جنوب  العامل”. ووفقا  الدول يف  من 

رئاستها  أولويات  ترى  إفريقيا 

االقتصادي  التعاون  تعزيز  يف 

والثقايف  واالجتامعي  والسيايس 

للدول األعضاء يف املجموعة.

باسم  الرسمي  املتحدث  وذكر 

كالسون  إفريقيا،  جنوب  خارجية 

ستستضيف  بالده  أن   ، مونييال 

قمة لـ”بريكس” يف أغسطس من 

هذا العام.

و قالت وزيرة الخارجية يف جنوب إفريقيا، 

بصفتها  إفريقيا،  جنوب  إن  باندور،  ناليدي 

مامرسة  تعتزم  “بريكس”،  مجموعة  رئيس 

بالتعاون  للمجموعة  االسرتاتيجية  القيادة 

لتحديد  األخرى،  األعضاء  الدول  مع  الوثيق 

معهم،  عملها  واألولويات يف  األعامل  جدول 

مضيفة أن “كل العمل سيتم عىل أساس مبدأ 

اإلجامع”.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سرييل رامابوزا، 

“بريكس”  قادة  اجتامعات  سريأس  الذي 

أن  عليها  املجموعة  إن  العام،  نهاية  حتى 

تلعب دورا مهام يف قيادة عملية عىل صعيد 

األخرى،  الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم 

تهدف إلنشاء آليات جديدة لتطوير واتخاذ 

أكرث  عاملي  نظام  إقامة  أجل  من  القرارات، 

شموال وعدال واستدامة.

عاصمة  يف  الدبلوماسية  املصادر  من  علم 

جنوب إفريقيا أن املفاوضات بشأن التوسيع 

األشهر  يف  ستعقد  لـ”بريكس”  املحتمل 

واألرجنتني  الجزائر  تقدمت  وقد  املقبلة. 

وإيران بطلب لالنضامم إىل “بريكس”، فيام 

اهتاممها  ومرص  وتركيا  السعودية  أعلنت 

بالعضوية يف هذه املجموعة.

وروسيا  الربازيل  أنشأت   ،2006 عام  ويف 

التي  “بريك”،  مجموعة  والصني  والهند 

تحولت بعد انضامم جنوب إفريقيا إليها عام 

2011 إىل “بريكس”.

مرتشح لرئاسة ليبيا يدعو اجمللس األعلى للقضاء لتولي زمام األمور يف بالده
رئيس  عميد  أبو  محمد  املربوك  أكد 

املجلس األعىل ورشفانة املرتشح الرئايس يف 

ليبيا، أنه يتم العمل حاليا مع عدد كبري من 

املجلس  يتوىل  أن  باتجاه  للدفع  الوطنيني 

األعىل للقضاء زمام األمور.

من  الدفع  عىل  يعملون  بأنهم  ورصح 

أجل إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية.

لـ”بوابة  ترصيح  يف  عميد،  أبو  وأضاف 

هذا  أن  السبت،  يوم  اإلخبارية”  إفريقيا 

التوجه يالقي ترحيبا كبريا جدا من الليبيني 

حتى أن عددا من املناطق بدأت يف التحرك 

فعليا يف الغرض.

هو  التوجه  هذا  أن  عىل  وشدد 

مرحلة  إىل  للوصول  الطرق  أقرص 

األثناء  يف  داعيا  ليبيا،  يف  االستقرار 

جميع الليبيني إىل التحرك ودعم هذا 

الخارجية  التدخالت  ورفض  االتجاه 

يف شؤون بالدهم.

عميد  أبو  قال  متصل،  ويف سياق 

إن ما يحدث اليوم هو رصاع داخيل 

وخارجي كبري بشأن امللف الليبي.

واعترب أن الجميع يعمل لتحقيق أهدافه 

الليبي يف  املشهد  نية صادقة ملتصدري  وال 

الحل  هذا  كان  إذا  إال  لألزمة  حل  إيجاد 

يضمن بقائهم يف السلطة.

الدول  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  وأشار 

املتدخلة يف الشأن الليبي تسعى إىل تنصيب 

استمرار  إىل  أو  مصالحها  تحقق  شخصية 

األزمة وال تهمها معاناة الشعب الليبي.
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اطار  ارتريا  واالمم  واملتحدة تطلقان  
عمل   التنمية املستدامة 

رسميا  املتحدة  واالمم  ارتريا  اطلقت 
اسمرا  يف  يناير  من  والعرشين  الخامس  يف 
املستدامة  للتنمية  التعاون  عمل  اطار 

الذي يستمر لخمس سنوات. ويشمل إطار 
برامج  أولويات  مع  متاشيا  التعاون   عمل 
يشمل  إلرتريا،  التنمية     -2026 عام2022 
والطاقة  والزراعة  التحتية  البنية  مجاالت 
والصحة  والتعليم  املياه   وحفظ  والصناعة 
التى  املراسم  ويف   . البرشية  املوارد  وتنمية 
جرت يف قاعة دندن  بحضور كبار املسؤولني 
يف مكاتب االمم املتحدة يف افريقيا ، بينهم 
والتنمية  املالية  وزير  اقليميني،قدم  مدراء 
مكئيل  تخيل  قرقيس  الدكتور/  الوطنية 
وإعامر  لإلستقالل  إرتريا  ملسرية  توضيحا 
أهم  ورشح  التحديات،  جميع  رغم  البالد 
املصادق  الوطني   امليثاق  وأهداف  أعمدة 
عليه عام 1994 وبرامج بناء الوطن القصرية 

والطويلة االجل .  
شاركت يف املراسم سفرية ارتريا الدامئة يف 
تسفاماريام. السيدة/ صوفيا  املتحدة  االمم 
والتقى الوفد الوزراء وكبار املسؤولني لبحث 
الوفد  زار  كام  والتعاون.  الرشاكة  مجاالت 

مواقع التنمية واملشاريع.
للبالد،  الزائر  املتحدة  االمم  وفد  التقى 
الوزراء وكبار املسؤولين والوزراء يف الدولة. 
شارك وفد ارتريا  رفيع  املستوى  املكون  
الشئون   وزير  صالح    السيد/عثمان   من 
مستشار   قربآب   والسيد/يماين   الخارجية 
ال35  الدورة  اجتماعات   يف  الرئيس  
لالتحاد  االفريقي   يف الفرتة من 2-6 فرباير 
باديس ابابا  تحت  شعار ” التغذية بالقارة 

األفريقية ترسيع رأس املال البرشي والتنمية 
الوفد   اجرى   واالقتصادية.“  االجتماعية 
لقاءات مع عدد من ممثيل الدول  االعضاء  
يف   التقى  قد   الوفد   وكان    . واملنظمات 
الثالث من  فرباير  وزيرة  الخارجية الكينية/

راشيل إمامو ، وبحث معها  تعزيز  العالقات 
الثنائية   االرترية- الكينية ، وتنسيق الجهود  
وتطور  واستقرار    ، السالم  لدعم  املشرتكة 
وزير   التقى  كما   االفريقي.  القرن   منطقة 
رمضان  السيد/  الجزائري    الخارجية  
العالقات   تعزيز   معه   وبحث  العمامرة، 
الثنائية ، والقضايا  االقليمية والقارية  ذات  

االهتمام  املشرتك. 
الخارجية  الشؤون  وزير  معايل  القى 
االفريقية  القمة  يف  صالح  عثمان  السيد/ 
كلمة  االفارقة  للقادة  والثالثين   الخامسة 
إن  معاليه  وذكر   . ارتريا  موقف  توضح 

 ، حساسة  مرحلة  يف  يعقد  االجتماع  هذا 
وقوة  الديناميكية  التغيرات  كافة  تكشف 
الرئيسية،  العاملية  القوى  تجاذبات  وتأثير 
تشبه  االوحد  العاملي  القطب  بان  مذكرا 
خالل الثالثين عاما املاضية بانه يلعب دورا 
جذري  تغيير  احداث  يف  بارزا 
للعامل ، اال ان انشطته ادت اىل 
خلق تطورات اوكرانيا  وجنوب 
االوسط  والرشق  الصين  بحر 
الساخنة.  املناطق  من  وغيرها 
القارة  أن  عثمان  السيد/  وقال 
االفريقية مل تستطيع لعب دور 
للحفاظ عىل مصالحها يف  رائد 
كافة هذه  من ذلك ان افريقيا  

ّالقضايا  فيما  املتفرج  دور  تلعب  ظلت 
 ، املتفرج فقط  املذكورة وأكتفت بدور 
واالمر يتعلق بقضايا طارئة وترضبامنها  
وتطورها االقتصادي ، لذا يتطلب وضع  
اسرتاتيجيات دقيقة ورائدة عىل مستوى 
وطني واقليمي والقارة اجمع   لتجاوز 
التحديات املستدامة، مشددا عىل العمل 
بجدية يف كافة الجبهات بالتسلح بعمل 

جماعي ووضع اسرتاتيجيات جماعية دقيقة. 
يف غضون ذلك التقى الوفد مفوض االتحاد 
االفريقي والشؤون السياسية والسلم واالمن 
الطرفان  وبحث  اديويي.   بانكويل  السفير/ 
يف اللقاء الذي جرى يف الرابع من فرباير يف 
العاصمة االثيوبية اديس ابابا إحالل السالم 
وخاصة  االفريقي  القرن  منطقة  يف  واألمن 
التقى  كما  االفريقية.  بالقارة  يتعلق  فيما 
بوزيري الخارجية الكيني  والجزائري وأجرى 
مباحثات حول تعزيز العالقات الثنائية بين 
إلحالل  الجارية  الجهود  وأهمية  البلدين 

السالم واإلستقرار والتطور يف القرن 
االفريقي والقضايا االقليمية والقارة 

االفريقية ذات االهتمام املشرتك.(
إستقبل  فرباير  من  التاسع  يف 
املبعوث  افورقي  اسياس  الرئيس 
فالدمير  الرويس  للرئيس  الخاص 
وسلم  /باغدانوف.  السيد  بوتين 
السيد /باغدانوف   للسيد  الرئيس 
بوتين.  فالدمير  الرئيس  من  رسالة  

للرئيس  الخاص  املبعوث  وقال 
الرويس فالدمير  بان هذه الزيارة 
للتعاون  روسيا  جاهزية  تؤكد 
فخامة  وقال   . ارتريا  مع  الشامل 
الرئيس اسياس افورقي ، ان روسيا 
افريقيا  وتقدم  تطوير  عىل  قادرة 
القارة  مع  مهمة  رشاكة  باقامة 

االفريقية.
أفورقي  أسياس  الرئيس  فخامة  وضع 
صباح السبت الثاين عرش من فرباير آكاليل 
بطوالت  التذكاري  النصب  يف  الزهور 
لعملية  والثالثين  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
كبار  املناسبة  وحرض  املجيدة.  فنقل 
املسؤولين والوزراء وقادة الجيش ومسؤويل 
والعدالة  للديمقراطية  الشعبية  الجبهة 
االحتفال  فعالية  وبثت  والزوار.  والسكان 
ًلعملية  والثالثين   الثانية  للذكرى  الرسمي 

فنقل التاريخية ابتداء  تحت شعار“ 
فنقل رمز بطوالت االجيال“ 

ارتريا  سفير  برئاسة  ارتريا  وفد  شارك 
السفير/نقايس  سعادة  االورويب   باالتحاد  
كاسا يف اجتماع  القادة والزعماء املشاركين 
األفريقي  االتحاد  لقمة  السادسة  الدورة  يف 
األوروبية- القمة  ناقشت  واألورويب. 
يومي  إستمر  الذي  االجتماع  يف  اإلفريقية 

17 و18 فرباير ، ببروكسل عدد من امللفات؛ 
عىل رأسها إنتاج اللقاحات ، وكذلك الزراعة 
والثقافة  والتعليم  املستدامة،  والتنمية 
ودعم  والتنقل،  والهجرة  املهني  والتدريب 
االقتصادي،   ُّ والتكامل  الخاص  القطاع 

والسالم واألمن والحكم، انتهاء املناخ. 
2022 / 15/3

الرابع  يف  افورقي  اسياس  الرئيس  استقبل 
الخاص  الصيني  املبعوث  عرش من مارس   
لشؤون القرن االفريقي. اكد له تأييد ارتريا 
القرن  دول  مؤتمر  القامة  الصين  لفكرة 
االفريقي يف النصف االول من هذه السنة. 
من جانبه اوضح المبعوث الصيني الخاص 
من  ارتريا  ان  بينغ  سو  االفريقي  القرن  يف 

مع  بعالقات  ترتبط  التي   الصديقة  الدول 
لتطوير  استعداد  عىل  بالده  وان   ، الصين 
لالمن  واملساهمة  ارتريا  مع  العالقات 
واكد  الجيدة.  االدارة  والتنمية  االقليمي 
التنموية  الصين يف املشاريع  عىل مساهمة 
التي فصلها  فخامة الرئيس اسياس افورقي.  
حرض  اللقاء من جانب ارتريا وزيرالشؤون 
ومستشار  صالح  عثمان  السيد/  الخارجية 
ومسؤول  قربآب  يماين  السيد/  الرئيس 
الشعبية  الجبهة  يف  اإلقتصادية  الشؤون 
حقوس  السيد/  والعدالة  للديمقراطية 

السفير  الصين  جانب  ومن   ، قربهويت 
املعتمد يف ارتريا تساي غي . 

الخارجية  الشؤون  وزير  معايل  القى 
الوزاري  االجتماع  يف  صالح  السيد/عثمان 
الثامن  الدويل  طوكيو  ملؤتمر  التحضيري 
والـ   26 من  الفرتة  يف   ) بإفريقيا  للتنمية 
املريئ،  االتصال  تقنية  عرب  مارس    من   27
للسالم  الداعمة  ارتريا  مواقف  فيها  اوضح 
القرن  منطقة  يف  والرشاكة  واالستقرار 

االفريقي. واستهل معاليه كلمته 
ملا كانت  لليابان  الشكر  بتقديم 
وبناء  دعم  من  تقدمه  والزالت 
فجر  منذ  ارتريا  مع  صداقة 
إعمار  برامج  لتعزيز  االستقالل 
التطورات  معاليه  وذكر  البالد،  
يف  التسعينيات  يف  طرأت  التي 
ودول  االفريقي  القرن  منطقة 
حوض النيل والبحر االحمر وكذا 

التي شهدت  منطقتنا  الخليج  خاصة  دول 
بريق امل جديد للسالم والنمو االقتصادي ، 
اال ان ذلك االنفتاح االيجايب مل يستمر طويال 
نتيجة للحروب وتداعياتها التي تسببت يف 
خلق اضطرابات وعدم االستقرار يف املنطقة، 
وإزدهار  تطور  إعاقة  يف  تسبب  وهذا 
اإلسرتاتيجية  بأهميتها  تتميز  التي  املنطقة 

الخصبة  وثرواتها  واالستثمارية 
التغيرات  ان  معاليه   وذكر   .
عام 2018  إثيوبيا  التي طرأت يف 
واالتفاق املشرتك للسالم والصداقة 
، خلق  املوقع بين إرتريا وإثيوبيا 
باملوضوعية  تتسم  جديدة  آفاق 
وبريق االمل، وحرك رغبة التعاون 
والرشاكة يف منطقتنا، والزال االمل 
إرتريا  جاهزية  مؤكدا   ، قائما 
للتعاون مع اليابان للعمل بالرتكيز 

عىل تعاون ذو معنى  وتأثير ايجايب كبيرين.
سلم وفد ارتريا عايل املستوى املكون من  
وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح 
ومستشار الرئيس السيد/ يماين قربآب الزائر 
للسودان، رسالة من الرئيس اسياس افورقي 
اىل رئيس مجلس السيادة االنتقايل السوداين 
الحادي  يف  الربهان  عبدالفتاح  اول  الفريق 
الرئيس  رسالة  واكدت  ابريل.  من  عرش 

اسياس افورقي ثقة 
بقيادة  السودان  لتجاوز  القوية  ارتريا 
االزمة  الربهان  عبدالفتاح  اول  الفريق 
وشكر  واالمنية.  واالقتصادية  السياسية 
دعم  الربهان  عبدالفتاح  اول  الفريق 
الرئيس اسياس افورقي، واوضح بالرغم من 
العمل  فان  والخارجية،  الداخلية  املصاعب 
مرحلة  اىل  يؤدي  موسع  اتفاق  لتنفيذ  جار 

انتقالية ناجحة. 
من  كل  التقى  كام 
مجلس  رئيس  نائب 
السيادة السوداين الفريق 
اول محمد حمدان دقلو 
املالية  ووزير  (حمديت) 
ابراهيم   جربيل  الدكتور/ 
عالقات  تعزيز  وبحث 

التعاون والرشاكة. 
عضو  التقى  كام  
شمس  الفريق  املجلس 
من   وعدد  كبايش  الدين 

السياسية واالعيان  القوى  مسؤويل مختلف 
دعم  الجارية  املفاوضات  يف  الوفد  واكد   .
يف  تسهم   التي   الجارية  للجهود  ارتريا 
واجهته  التي  التحديات  السودان  تجاوز 
بان  الراسخ   وايمانها   ، لها  حلول  وايجاد 
السودان يستطيع ارساء السالم  واالستقرار 
حرض  االمان.  بر  اىل  والوصول  والوحدة 
اللقاء سفير ارتريا يف السودان السيد /عيىس 

احمد عيىس. 
قام وفد ارتريا رفيع املستوى املكون من 
وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح 
ومستشار الرئيس السيد /يماين قربآب بزيارة 
والعرشين من  السابع  االتحادية يف  لروسيا 
الرويس  الخارجية  وزير  لدعوة  تلبية  ابريل 
الخارجية  وزير  وقدم  الفروف.  سيرجي 
توضيحا  اللقاء  يف  الفروف  سيرجي  الرويس 
اوكرانيا  حرب  اسباب  حول  ارتريا  لوفد 
واكد  الراهنة.  واالوضاع  روسيا  واهداف 
وفد ارتريا يف ترصيح مشرتك  موقف ارتريا 

النزاع  لحل  واوكرانيا  روسيا  داعيا  الثابت، 
بينهما بالحوار الثنايئ. وتبادل الجانبان االراء 
االفريقي  القرن  يف  الراهنة  االوضاع  بشان 
الثنائية  العالقات  وحول  االفريقية.  والقارة 
خطوات  التخاذ  تفاهم  اىل  التوصل  تم   ،
ملموسة لتطوير العالقات االرترية -الروسية 
يف مجاالت السياسة والدبلوماسية والتجارة 

واالستثمار والتعليم والثقافة.
التقى  مايو  من   االول   االسبوع   يف    
من  املكون  املستوى  رفيع  ارتريا  وفد  سلم 
عثمان  السيد/  الخارجية  الشؤون  وزير 
يماين  السيد/  الرئيس  ومستشار  صالح 
رئيس  ميارديت  كير  سلفا  قربآب،الرئيس 
جمهورية جنوب السودان يف جوبا ، حيث 
  . افورقي  إسياس  الرئيس  من  رسالة  سلمه 
االخوية  التاريخية  العالقات  مجددا  اكدت 
بين الشعبين االرتري وجنوب السودان التي 
بدأت منذ فرتة كفاح شعب جنوب السودان 
لتقرير مصيره. واكد الرئيس اسياس افورقي 
الستقالل  القوي  ارتريا  دعم  الرسالة،  يف 
جنوب  وحق  السودان  جنوب  وسيادة 
السودان لحل قضاياه الداخلية دون تدخل 
السودان  جنوب  رئيس  وشكر  خارجي. 
الثابت  ارتريا  موقف  ميارديت  كير  سلفا 
اللقاء  والبناء.تناول 
االقليمية،  التطورات 
واتفقا  للدفع بالتعاون 
واالقليمي.  الثنايئ 
جانب  من  اللقاء  حرض 
يوهنس  السفير/  ارتريا 
ومن   ، ميكائيل  تخيل  
السودان  جنوب  جانب 
الرئاسية  الشؤون  وزير 
ماريال  بارنابا  الدكتور/ 
بنجامين ووزير الشؤون 
والتعاون  الخارجية 
الوفد    التقى  كما   دينغ.  أيو  مايك  الدويل 
مستشار  الرئيس  سلفاكير  للشئون االمنية  
السيد/ توت قلواك ، و  بحث  معه  االوضاع  
يف  السودان، والجهود  املبذولة  من  قبل  
كل  من  ارتريا  وجنوب  السودان  لتقريب  
السياسية  االطراف  بين   النظر   وجهات  
السودانية، وتمهيد االرضية املتينة للوصول 
االنتقالية. حرض   العملية  اتفاق وانجاح  اىل 
اللقاء  كل  من  سفيري  ارتريا  بالسودان  
السودان   وجنوب   عيىس  احمد  عيىس 

يوهنس  تخيل  ميكائيل .
ارتريا رفيع  املستوى املكون  التقى وفد 
/عثمان  السيد  الخارجية  الشؤون  من وزير 
صالح ومستشار الرئيس السيد /يماين قربآب 
يف التاسع من مايو رئيس املجلس العسكري 
التشادي الجنرال محمد ادريس ديب وسلمه 
حيث  افورقي.  اسياس  الرئيس  من  رسالة 
 ، رسالته  يف  افورقي  اسياس  الرئيس  اعرب 
عن بالغ حزنه لوفاة الرئيس السابق ادريس 
بالتعاون  للدفع  ارتريا  استعداد  واكد  ديب، 
الثنايئ واالقليمي مع تشاد. من جانبه شكر 
الرئيس  مبادرة  ادريس ديب  الجنرال محمد 
بالده  استعداد  مؤكدا   ، افورقي  اسياس 
لتعزيز عالقاتها مع ارتريا. وقدم رشحا للوفد 
تشاد  يف  االوضاع  تطورات  بشان  االرتري 

وتعهدها بمبارشة الحوار الوطني الجامع. 
يف  عيىس   احمد  /عيىس  السفير  التقى 
املجلس   رئيس  مايو  من  عرش  السابع 
عبد  ركن  اول  الفريق  السوداين  السيادة   
الفتاح الربهان ونائبه الفريق محمد حمدان 
الرئيس  فخامة  من  رسالة  وسلمه  دقلو  
اسياس افورقي . تضمنت  تعزيز العالقات 
جارة   كدولة  ارتريا  مساهمة  و  الثنائية 
ملشاكله  السودان  حل  اجل  من  ورشيكة 

الداخلية والقيام بدوره االقليمي.

حصاد العمل السياسي والدبلوماسي 2022
شهد  عام 2022 الكثري من  الفعاليات  السياسية والدبلوماسية عىل املستوى االقليمي  والقاري  والدويل ، وكان  الرتريا  نصيب  يف  املشاركة  
فيها  ، سواء  كان  عرب  استقبالها  للزعامء  واملبعوثني  الدوليني  واالمميني ،  أو عرب  مبعوثيها ، الذين  كان لهم  مشاركاتهم  ودورهم  الفعال  
يف  توصيل  رؤية ارتريا    حول  كافة  القضايا  الدولية  واالقليمية   ومقرتحاتها    ومساهامتها  يف حل  الكثري  من  القضايا  او  لتعزيز  توجه 
يخدم  البرشية  عرب  نظام  عاملي  يضمن  مساواة  الجميع  ويحرص  عىل  ضامن  مصالح  الجميع  يف  احرتام  خصوصيات  الدول  واالقاليم ، 

وإن كان  عام  2022 حافاًل  بالكثري  من  التحركات  واملبادرات  والزيارات  من واىل  ارتريا  نوجز  اهمه  يف  هذه  الصفحات .
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الزاروس  مالوي  جمهورية  رؤساء  بعث 

ماكاريت ورئيس الربتغال مارسيلو ريبيلو دي 

سوسا ورئيس جمهورية بنين بارتريس تالو 

وخادم الحرمين الرشيفين امللك سلمان بن 

عبدالعزيز  برسائل تهنئة  لحكومة وشعب 

والثالثين  الحادية  الذكرى  بمناسبة  ارتريا 

لالستقالل.

و تركيا ومرص وكرواتيا وويل عهد الكويت 

موريتانيا  وورؤساء  املغرب  وملك 

والسودان و الهند وهولندا وايرلندا وروسيا 

ورئيس   ماتاريال  سريجو  ايطاليا  رؤساء  و 

جمهورية  ورئيس  فلسطني   يف  السلطة 

رؤساء   و  سويرسا  ورئيس  الشعبية  الصني 

اثيوبيا وجنوب افريقيا ورسيالنكا  والسويد 

و  املتحدة  لالمم  العام  واالمين  وبريطانيا 

دولة  وليبيا   ورؤساءاذربيجان  الفاتيكان 

واملانيا   املتحدة و رصبيا   العربية  االمارات 

االردنية  اململكة   وملك  الوسطى  وافريقيا 

وويل  البحرين   مملكة  وملك  الهاشمية 

مملكة  يف  الوزراء  مجلس  ورئيس  عهده 

البحرين 

شاركت ارتريا يف املؤمتر العاملي ملكافحة 

التاسع  الفرتة من  الرتبة يف   الجفاف وفقر 

وحتى العرشين من مايو يف مدينة ابيجان 

بساحل العاج.شارك يف املؤمتر وفد من وزارة 

الزراعة وبعثة ارتريا يف االمم املتحدة .

بفيلم  مصحوبا  توضيحا  الوفد  قدم   

وثائقي عن تجربة ارتريا يف اصالح االرايض 

يف  نظم  خاص  برنامج  يف 

مايو  من  عرش  الحادي 

الجفاف.  مكافحة  بيوم 

تحديات  التوضيح  ورشح 

وفقر  الجفاف  مع  ارتريا 

واالسرتاتيجية   ، الرتبة 

املياه   لحفظ  تتبعها  التي 

مبشاركة  الرتبة  وحامية 

شعبية.

رسميا  البالد  احتفلت 

والثالثني  الحادي  املجيد  االستقالل  بعيد 

 . يف حفل بهيج نظم يف استاد اسمرا عرص 

وقال الرئيس اسياس افورقي يف الكلمة التي 

عرب  مبارشة  بث  الذي  االحتفال  يف  القاها 

الفضائية االرترية واذاعة صوت الجامههري 

والثالثون  الحادية  الذكرى  ان   ، االرترية 

هذه  يف  املميزة  سامتها  لها  الستقاللنا 

األوقات من االضطرابات اإلقليمية والعاملية 

ومن  االستثنائية  السنة  هذه  ويف  املتزايدة. 

وسيادتنا  استقاللنا  عىل  الحفاظ  أجل 

وحاميتهام، يتعني علينا إجراء تقييم شامل 

من  واملستقبلية  والحالية  املاضية  ملساراتنا 

التي وقعت أمس واليوم  ؛ واألحداث  جهة 

الدويل واإلقليمي من جهة  الصعيدين  عىل 

أخرى.  واوضح لقد خرجت مسألة استقالل 

يف   الطبيعي  مسارها  عن  وسيادتها  إرتريا 

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية 1941عام 

يف  الكربى  القوى  قبل  من  وقمعها  بخنقها 

تطلعات  فإن   ، لذلك  ونتيجة  الوقت.  ذلك 

يف  بدأت  االستقالل  إىل  اإلرتري  الشعب 

وضع االساس للمقاومة من اجل االستقالل . 

وقال “ان  الحيل السياسية املنسوجة لتدمري 

الصف  وإضعاف  الضم  اجل  من  إرتريا 

توقعاتهم  عكس  دينية   بذرائع   اإلرتري 

زيادة  إىل  أدت 

الوعي السيايس 

الشعب  لدى 

؛  اإلرتري 

فعته  د و

لتنشيط 

ته  ال نضا

سية  لسيا ا

ته  ء كفا و

لتنظيمية  ا

أسس  إلرساء 

لجوء  ومع  وسيادته.  الستقالله  متينة 

لنضال  العسكري  القمع  إىل  الهيمنة  قوى 

نشوء  إىل  أدى  السيايس  االرتري  الشعب 

واملقاومة  املسلح  الكفاح 

اإلرتري  الشعب  قبل  من 

االستقالل  بنضال  وإرتقى 

مشريا  أعىل.  منصة  إىل 

ذكرى  جوهر  إن  اىل 

الذي  العزيز  االستقالل 

نحتفل به اليوم هو الناتج 

السياسية  للقيم  الرتاكمي 

واالجتامعية  والعسكرية 

والثقافية الديناميكية التي 

السنوات  تلك  يف  ظهرت 

اسياس  الرئيس  فخامة  وذكر  الخمسني. 

افورقي  إن تنمية وتوطيد روابط الصداقة 

أيدها  أساسية  قناعة  األخرى  الشعوب  مع 

لذلك  اإلرتري،   للشعب  التحرري  النضال 

فإن ضامن استقالل وسيادة أي دولة ، يتم 

وتقويتها من  املستدامة  التنمية  تعزيز  عرب 

خالل التكامل املتبادل بني الدول والشعوب 

، ولهذا عملت الحكومة اإلرترية  بال كلل يف 

التكامل  الثالثني املاضية من أجل  السنوات 

إن  افورقي  اسياس  الرئيس  وقال  اإلقليمي. 

الروابط  وتعزيز  اإلقليمي  االستقرار  تعزيز 

القوية من التعاون املتبادل والتكامل والنمو 

بني الدول والشعوب املستقلة وذات السيادة 

ا ال يتجزأ من بناء دولتنا. ًكان وال يزال جزء 

لذلك من  الرضوري بالنسبة لنا العمل من 

أجل أهدافنا املشرتكة يف هذا الصدد بجهود 

موسعة ومضاعفة عىل الرغم من األجندات 

االنقسام  إلحداث  والرسية  العلنية  املدمرة 

بني مواطني منطقتنا وإضعافهم تحت خدع 

مختلفة من االستقطاب الرأيس . 

ارتريا  وشعب  لحكومة  تهنئة  برسائل 

والثالثين  الحادية  الذكرى  بمناسبة 

سهيل  اثيوبيا  رئيسة  واعربت  لالستقالل. 

ورق زودي ورئيس جنوب افريقيا ماتاميال 

سيريل ورئيس رسيالنكا غوتابايا راجاباكس 

وملكة  غوستاف  كارل  السويد  وملك 

التهنئة  رسائل  يف  الثانية  اليزابيت  بريطانيا 

الصحة  بدوام  تمنياتهم  عن  ارسلوها  التي 

والتوفيق يف العمل للرئيس اسياس افورقي 

، والرخاء واالزدهار الرتريا وشعبها. واكدت 

التهنئة  اثيوبيا سهيل ورق زودي يف  رئيسة 

وشعب  حكومة  واسم  باسمها  بعثتها  التي 

اثيوبيا العهد القوي لبالدها لتطوير وتعزيز 

. واوضح رئيس  الثنائية والرشاكة  العالقات 

لتمتين  الصادقة  الرغبة  افريقيا  جنوب 

عالقات الصاداقة االخوية القائمة.

واسبانيا  وفرنسا  كوبا  رؤساء   بعث 

وشعب  لحكومة  تهنئة  برسائل  والجزائر 

والثالثين  الحادية  الذكرى  بمناسبة  ارتريا 

ميغويل  كوبا  رئيس  واعرب  لالستقالل. 

دياز كانيل ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون 

ورئيس  السادس  فيليب  اسبانيا  وملك 

التهنئة  رسائل  يف  تبون  عبداملجيد  الجزائر 

الصحة  بدوام  تمنياتهم  عن  ارسلوها  التي 

والتوفيق يف العمل للرئيس اسياس افورقي 

واوضح  وشعبها.  الرتريا  والتطور  والرخاء   ،

رغبة  ماكرون  ايمانويل  الفرنيس  الرئيس 

واكد  ارتريا.  مع  بناءة  القامة رشاكة  فرنسا 

رغبة  تبون  عبداملجيد  الجزائري  الرئيس 

والتعاون  االخوية  العالقات  لتطوير  بالده 

وتطوير  املشرتك  والعمل  البلدين  بين 

التشاور يف القضايا السياسية االقليمية ذات 

االهمية املشرتكة.

يف  عيىس   احمد  عيىس  السفير/  التقى 

مجلس  برئيس  يونيو  من  عرش  السادس 

ركن  اول  الفريق  السوداين  السيادة 

العالقات  معه  بحث  الربهان   عبدالفتاح 

اللقاء  تناول  قدما.  بها  والدفع  الثنائية 

تعزيز  الجمهوري  القرص  يف  جرى  الذي 

عملية  يف  ارتريا  ودور  الثنائية   العالقات 

ذات  االقليمية  والقضايا  السودان   سالم 

/ السفير  سعادة  وقدم  املشرتك.  االهتمام 

امنيات  واطيب  تحيات  اللقاء  يف  عيىس 

اول  الفريق  اىل  افورقي  اسياس  الرئيس 

، أكدا فيها مجددا  الربهان  ركن عبدالفتاح 

جهود  يف  الرتريا   الثابت  والدعم  املوقف 

اول  الفريق  واشاد  السودان.  سالم  عملية 

االرترية  بالعالقات  الربهان  عبدالفتاح  ركن 

- السودانية االسرتاتيجية املتطورة باستمرار 

لتطوير  السودان  ورغبة  استعداد  مؤكدا   ،

هذه العالقة العىل مستوى.

استقبل الرئيس اسياس افورقي يف الثالث 

سفراء  دندن  بقاعة  يونيو  من  والعرشين 

وجنوب  وتركيا  روسيا  هي  دول  عرشة 

وموريتانيا  وتايلندا  وعمان  السودان 

والفلبين  ونيجيريا 

واليابان  وناميبيا 

اوراق  وتسلم 

اعتمادهم.

اسمرا  وصل 

التاسع  ظهر  بعد 

رئيس  يوليو  من 

الصومال  جمهورية 

حسن  االتحادية 

شيخ محمود يف زيارة رسمية للبالد تستغرق 

اربعة ايام تلبية لدعوة من فخامة  الرئيس 

اسياس  الرئيسان  بحث    . افورقي  اسياس 

الدفع  محمود   شيخ  وحسن  افورقي 

ذات  االقليمية  والقضايا  الثنائية  بالعالقات 

االهتمام املشرتك والرشاكة االقليمية. 

وضعتها  التي  االسرتاتيجية  وتناوال   

الحكومة الصومالية الجديدة لتامين السالم 

والقيام  الصومال  يف  والتنمية  واإلستقرار 

يف  البناء  بدوره 

االفريقي.  القرن 

الرئيس  وقام   .

شيخ  حسن 

بزيارة   محمود 

مرشوعات   تنمية 

والزراعة  املياه 

االلبان  ومنتجات 

الشمسية  والطاقة 

الجنويب  االقليم  يف 

وسدي لغو ومسالم ومشاريع تخزين املياه 

والتنمية الزراعة وتربية الحيوانات ومصنع 

الصومالية  الوطنية  القوات  وزار   . االلبان 

 ، ارتريا  يف  سنوات  لثالث   تتدرب  التي 

وشاهد العرض الذي قدمته.

متدريب  والتقى  مصوع   مدينة  زار  و 

الجيش الوطني الصومايل املتلقين التدريب 

الذي  العسكري  العرض  وتفقد   ، البحري 

بالقوارب الرسيعة.  كما زار  ميناء  قدموه 

ارتريا  ان  اىل  االشارة  تجدر  مصوع.  ومطار 

وتعاون  صداقة  اتفاقية  وقعتا   والصومال 

شامل عام 2018.

 يفختام زيارته الرتريا التي كانت يف الفرتة 

من التاسع وحتى الثاين عرش من يوليو 

 وقع  الرئيسان  مذكرة اتفاق  مشرتك .

 يف مجاالت  - تعزيز العالقات الشعبية 

التعاون  تقوية   .- الجاليات.  ذلك  يف  بما 

السيايس والدبلومايس للحفاظ عاى املصالح 

توسيع   .- وتقويتها.  للبلدين  املشرتكة 

باالهتمام  واالجتماعي  االقتصادي  التعاون 

الخاص عىل التجارة واالستثمار 

والثروة  والزراعة  واملياه 

والتعليم.  والصحة  السمكية 

والتعاون  العالقات  تمتين   .-

والفنية  الثقافية  املجاالت  يف 

والرياضية والعلوم والتقانة. -. 

تعزيز التعاون لحماية وتنمية 

بمكافحة  باالهتمام  البيئة 

واالوبئة.  الطبيعية  الكوارث 

واألمن  الدفاع  يف  التعاون   .-

واالستقرار  السالم  لضمان 

واألمن.

االقتصادي  للتعاون  املشرتك  السعي 

خالل  من  االفريقي  القرن  يف  والتنسيقي 

خلق عالقات دافئة. 

يوليو  من  عرش  الثاين  يف  ارتريا  قدمت 

الوطني  التقييم  نيويورك  مدينة  يف 

السيايس  املنتدى  يف   2022 لعام  الطوعي 

للتنمية  املتحدة  االمم  يف  املستوى  رفيع 

املستدامة. ويف االجتماع الذي نظمه املجلس 

االقتصادي واالجتماعي يف املنظمة وقدمت 

 ، فيها  التنمية  تطور  االعضاء  الدول  فيه 

املتحدة  االمم  يف  ارتريا  مندوبة  اوضحت 

إعداد  ، عملية  السفيرة صوفيا تسفاماريام 

بان  واوضحت  الطوعي.   الوطني  التقييم 

عملية التطور وبناء الوطن يف إرتريا تعتمد 

عىل مبدأ االعتماد عىل الذات ، وترتكز عىل 

جميع  أن  ضمان  عىل  االجتماعية  العدالة 

واللغة  الدين  عن  النظر  بغض   ، املواطنين 

بحرية  املشاركة  يمكنهم   ، وغيره  والسكن 

التنمية  برامج  يف  املحرز  التقدم  يف  كاملة 

الوطنية،  واإلسهام فيه واالستفادة منه. 

وقالت ان إريرتيا هي واحدة من البلدان 

القليلة التي حققت معظم أهداف التنمية 

لأللفية  اإلنمائية  األهداف  و  املستدامة 

املتعلقة بالصحة. 

شاركت ارتريا يف اجتماع املجلس الوزاري 

الذي  االفريقي  لالتحاد  واالربعين  الحادي 

عقد يومي الرابع عرش والخامس عرش من 

ارتريا  مثل  زامبيا،   لوساكا  مدينة  يف  يوليو 

يف االجتماع القائم باعمال سفارة  ارتريا يف 

ارتريا يف االتحاد االفريقي  اثيوبيا ومندوب 

السيد/  االفريقية  االقتصادية  واملفوضية 

يف  االستثمار  االجتماع  بحث  برهي.  بنيام 

االوبئة  واقامة مركز مراقبة  الصحي  املجال 

يف افريقيا واقامة مؤسسة الدواء االفريقية،  

والخارجية  املحلية  املالية  املوارد  ومتابعة 

والنماء  التحتية  البنية  يف  واالستثمار 

االجتماع  وانتخب  والغذاء.  االقتصادي 

الرئيسية يف  الثالثة  الجهات  هيئات تخدم  

االتحاد االفريقي. واصدر قرارات هامة.

املكون  املستوى  ارتريا رفيع   شارك وفد 

من  وزير الشئون الخار جية السيد/ عثمان 

صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماين قربآب 

للتنمية  الثامن  الدويل  طوكيو  مؤتمر  يف 

السابع  يف  تونس  يف  عقد  الذي  أفريقيا  يف 

والعرشين والثامن والعرشين من أغسطس 

صالح  الوزيرعثمان  معايل  وقدم  الجاري. 

يجب   ” وقال  إرتريا،  مواقف  تربز   كلمة 

التجارب  ان نقوي تقدمنا مستفيدين  من 

السابقة، مشيرا اىل انه يتطلب اجراء تقييم 

شامل وجاد مصحوبا باالدلة والرباهين حول 

والتحديات   عاما   30 خالل  تيكاد  مبادرة 

واملبادئ  والتنمية  افريقيا  تواجه   التي  

الرشاكة  اىل  بالنظر  االفريقية  وامللكية 

الدولية والتطور امللموس املحقق. ” 

 وعىل هامش املؤتمر التقى وزير  الشئون 

صالح   عثمان  السيد/  االرترية  الخارجية 

يوشيماسا،  هيايش  السيد/  الياباين  نظيره 

وتوصال اىل تفاهم لتعزيز وتعميق التعاون 

والتفاكر الثنايئ . شارك يف اللقاء سفير ارتريا 

يف اليابان السيد/ استيفانوس افورقي.

يف الثامن من سبتمربهنأ الرئيس/ اسياس 

ويليام  املنتخب/  الكيني  الرئيس  افورقي 

روتو. نقل رسالة التهنئة    سفير ارتريا يف 

كينيا السيد/ بيني رؤسوم.
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شاركت ارتريا يف املهرجان الدويل الذي 

العاملية  الشعبية  الصداقة  مجلس  نظمه 

يف العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة 

املهرجان  يف  قدم  جالية.   18 من  اكثر 

صداقة  ”لتزدهر  شعار  تحت  املنظم 

وحتى  الرابع  من  االفريقية“  الشعوب 

السفراء  بمشاركة  سبتمرب  من  السادس 

السودان  يف  الدبلومايس  السلك  واعضاء 

الدول.  وتراث  ثقافة  تعكس  محتويات   ،

للصور حول  ارتريا معرض  تضمن  ركن  

برامج التنمية واالغذية الشعبية واالدوات 

الصداقة  جمعية  سكرتير  وقال  الرتاثية. 

ادريس  السيد/  السودانية   - االرترية 

املناسبات  هذه  مثل  ”ان  سعيد  محمد 

والتعاون  بالعالقات  للدفع  كبير  دور  لها 

الشعوب  بين  الثقافية  والروابط  املشرتك 

ملجلس  العام  أألمين  وشكرت  والدول.“ 

االستاذة/ العاملية   الشعبية  الصداقة 

سلوى محمد محجوب جميع املساهمين 

العمل  مؤكدة  املهرجان،  وإنجاح  لتنظيم 

بقوة لتمتين عالقات الدول االفريقية. 

افورقي  اساياس  الرئيس  فخامة  بعث 

الثالث   شارلس  للملك  تعزية  برسالة 

بوفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. 

التقى السفير عيىس احمد عيىس سفير 

ارتريا بالسودان يف الثاين عرش من سبتمرب 

الفريق  االنتقايل  السيادة  مجلس  رئيس 

اول ركن عبد الفتاح الربهان، تناول اللقاء  

تطوير  وسبل  الثنائية  العالقات  تعزيز 

قيم  كما  البلدين.  بين  املشرتك  التعاون 

لتعزيز  املوضوعة  الربامج  تطوير  اللقاء 

العالقات االرترية -السودانية. 

مواصلة  اىل  /عيىس  السفير  واشار 

رشق  استقرار  اىل  الهادف  الربنامج  ارتريا 

الشعبين  بين  العالقات  السودان وتمتين 

اول  الفريق  عرب  جانبه  من  الشقيقين. 

ركن الربهان  عن تقديره لوقوف الشعب 

خيار  جانب  اىل  االرترية  والحكومة 

انواع  كافة  خاصة  السوداين    الشعب 

الرئيس  فخامة  يقدمها  التي ظل  الدعم  

اسياس افورقي للسودان.

واشاد الفريق اول ركن الربهان بجهود 

ارتريا الرامية اىل خلق حسن  جيرة تنعم 

مشددا عىل رضورة    ، واالستقرار  بالسالم 

بما  الثنائية  العالقات  وترقية   تطوير 

البلدين  شعبي  وتطلعات  مصلحة  يخدم 

بالعالقات  للدفع  بقوة  العمل  مؤكدا   ،

أرحب  آفاق  اىل  السودانية   - االرترية 

ملصلحة الشعبين الشقيقين.

استقبل فخامة الرئيس اسياس افورقي 

مساء السادس عرش من سبتمرب املبعوث 

االفريقي   القرن   ملنطقة  الخاص  الصيني 

السفير شو بينغ ، بحث الطرفان القضايا 

الثنائية واالقليمية.  تناول ا للقاء الخطوات 

املتخذة لتطوير التعاون التنموي الجاري 

يف أالولويات التي  وضعتها  ارتريا . وناقش 

الرتابط  التنموي وفق  التعاون  الطرفان   

االقتصادي االقليمي .شارك 

املستوى  رفيع  ارتريا   وفد 

الشؤون  وزير  برئاسة 

عثمان  السيد/  الخارجية 

اجتماعات  يف   ، صالح 

للجمعية  العليا  املستويات 

يف   املتحدة  لالمم  العامة 

والسبعين  السابعة  دورتها 

ثنائية  لقاءات  واجرى   ،

االجتماع.  هامش  عىل 

يف  الوفد  التقى  حيث 

الحادي  وحتى  عرش  التاسع  من  الفرتة 

وزير  من  بكل   سبتمرب  من  والعرشين 

خارجية رصبيا نيكوال سيالكوفينش ووزير 

ونائب  فاريا  كارلوس  فنزويال  خارجية 

رئيس الوزراء وزير خارجية اثيوبيا  دمقي 

رمضان  الجزائر  خارجية  ووزير  مكونن 

فيصل  سوريا  خارجية  ووزير  العمامرة 

الثنائية  العالقات  معهم  ،بحث  مقداد 

والتعاون وتطورات االوضاع العاملية. كما 

شارك وفد ارتريا يف اجتماعات وزراء دول 

الدفاع  اصدقاء  ومجموعة  االنحياز  عدم 

 77 ومجموعة  املتحدة  االمم  ميثاق  عن 

املستويات  اجتماعات  وكذلك  والصين 

الرئيس  مستشار  ارتريا  وفد  ضم  العليا. 

يف  ارتريا  ومندوبة  قربآب  يماين   / السيد 

االمم املتحدة السيدة /صوفيا تسفاماريام.

من  والعرشين  الثاين  يف  ارتريا  شاركت 

سبتمرب يف اجتماع وزراء مجموعة اصدقاء 

الثالث.  املتحدة  االمم  ميثاق  عن  الدفاع 

اجتماع  السيد /عثمان صالح يف  اوضح  و 

وزراء خارجية دول عدم االنحياز السابع 

والسبعون الذى إنعقد ىف 12 من سبتمرب 

العمومية  الجمعية  اجتماع  هامش  عىل 

لالمم املتحدة ،ان املرحلة تتطلب التنسيق 

والتشاور ملواجهة التحديات الراهنة.

املستوى  رفيع    ارتريا  وفد  التقى 

السيد/ الخارجية  الشئون  وزير   برئاسة 

صالح  عثمان 

الرئيس  ومستشار 

يماين  السيد/ 

ومندوبة  قربآب 

االمم  يف  ارتريا 

/ السيدة  املتحدة 

تسفاماريام  صوفيا 

هامش  عىل 

الجمعية  اجتماع 

لالمم  العمومية 

الخارجية  وزراء  واجتماع  املتحدة 

دول  بمسؤويل  الصين   +  77 ملجموعة 

من  بكل   الوفد  التقى  حيث  مختلفة. 

نائب رئيس جمهورية جنوب السودان و 

واململكة  االتحادية  روسيا  خارجية  وزراء 

نيكاراغوا  وجمهورية  السعودية  العربية 

وجزر املالديف ، تناولت اللقاءات تعزيز 

االقليمية  القضايا  وكذلك  الثنايئ  التعاون 

والعاملية .

افورقي  اسياس  الرئيس  فخامة  بعث 

الثامن والعرشين من سبتمرب بربقية تهنئة 

اىل صاحب السمو املليك االمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويل العهد 

. بمناسبة تعيينه رئيسا ملجلس الوزراء . 

املستوى  رفيع   ارتريا  وفد  التقى 

الخارجية  الشئون  وزير  معايل  برئاسة 

السيد/ عثمان صالح عىل هامش إجتماع 

الجمعية العمومية لالمم املتحدة السابع 

املتحدة  لالمم  العام  باالمين   ، والسبعين 

الذي  اللقاء   تناول  قوتوريش.  انطونيو 

سبتمرب  من  والعرشين  السابع  يف  جرى  

ذات  العاملية  والقضايا  الثنائية  العالقات 

نائبة  أيضا  التقى   و   املشرتك.  االهتمام 

محمد  أمينة  املتحدة  لالمم  العام  االمين 

مارتا  افريقيا  يف  العام  االمين  مساعدة  و 

بويب. كما اجرى   لقاءات مع وزير خارجية 

الجمهورية االسالمية االيرانية حسين امير 

الجمهورية  خارجية  ووزير  اللهيان،  عبد 

الكوبية برونو رودريغيز باريال ،  وبحث 

معهم تعزيز العالقات والتعاون والقضايا 

الدولية ذات االهتمام املشرتك. 

رسالة  يف  افورقي  اسياس  الرئيس  هنأ 

الرئيس  نوفمرب  من  االول  يف  بعثها 

مرة  انتخب  الذي  سيلفا  دا  الربازييللوال 

اخرى يف االنتخابات التي جرت يف الثالثين 

من اكتوبر ليكون الرئيس التاسع والثالثين 

للربازيل. 

من  العرش  ظهر  بعد  البالد  وصل 

الصومال  جمهورية  نوفمربرئيس 

شيخ  حسن  الرئيس  فخامة  الفيدرالية 

محمود ىف زيارة عمل إستغرقت أربعة  .

محمود  شيخ  حسن  الرئيس  وكان 

وزير  ضم  الذي  له  املرافق  والوفد 

الخارجية ابشير عمر جمعة  قام  بزيارة 

اقليم شمال البحر االحمر ، رفقة الرئيس 

اعضاء  التقى   حيث  افورقي.  اسياس 

الخاصة  والقوات  البحرية  القوات 

يف  التدريب  يتلقون  الذين  الصومالية 

و   . واملعلومات  الجغرافية  الخرائط  نظم 

اعضاء القوات البحرية الصومالية يف مركز 

العايل  التدريب  االرترية  البحرية  القوات 

البحري  والكومانو  البحرية  العمليات  يف 

وخدمات الدعم البحري املختلفة.ً واعضاء 

القوات الخاصة. 

 شارك وفد إريرتي برئاسة وزير األرايض 

 ، ساليس  قربي  تسفاي  والبيئة  واملياه 

وعضوية سفير إريرتيا لدى جمهورية مرص 

العربية فاصيل قربي ساليس ، يف املؤتمر 

السابع والعرشين لتغير املناخ 

من  الفرتة  يف  الشيخ  برشم 
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اإلريرتي بفاعلية يف املناقشات 

املوضوعات  مختلف  حول 

املوضوع  ودعم   ، املؤتمر  يف 

الدول  مستوى  عىل  املطروح 

النامية  والدول  اإلفريقية 

وحث    ، ومقرتحات  بأفكار 

خطط  وتنفيذ  مضاعفة  عىل 

للتعويض عن األرضار الناجمة 

استبدال  عىل  والعمل   ، املناخ  تغير  عن 

بخيارات  الحالية  التقليدية  الطاقة  طرق 

للحصول عىل  والدفع   ، البديلة    الطاقة 

املساعدة املالية والتقنية. 

وفد  شارك 

برئاسة  ارتريا 

باعمال  القائم 

ة  ر ا ف س ل ا

يف  االرترية 

مندوب  اثيوبيا 

ارتريا يف االتحاد 

ي  ق ي ر ف ال ا

ة  ي ض و ف مل ا و

االقتصادية االفريقية السيد/ بينيام برهي  

يف مؤتمر قمة االتحاد االفريقي االستثنايئ 

السابع عرش الذي عقد يف نيامي بالنيجر 

وحتى  والعرشين  الثالث  من  الفرتة  يف 

ركز  نوفمرب.   من  والعرشين  الخامس 

املؤتمر   عىل الصناعة والتنوع االقتصادي 

الحر  السوق  منطقة  وتنفيذ  افريقيا  يف 

القارية ، اهمية املؤتمر الهادف اىل الدفع 

باملصالح واملوارد الطبيعية االفريقية

يدفع  ومرسوم  قرار  املؤتمر  واصدر 

بحث  كما  االقتصادي.  والتنوع  بالصناعة 

وتطور  القارية  الحرة  السوق  املؤتمر 

الواجب  والخطوات  االتفاق  تنفيذ 

اتخاذها مستقبال. وخرج املؤتمر يف ختام 

اعماله بقرار لتنفيذ فاعل لالتفاق واطالق 

برامج اضافية لدعم تنفيذ االتفاق .

من  الخامسة  الساعة  يف  اسمرا  وصل 

مساء العارش من ديسمرب رئيس جمهورية 

كينيا ويليام روتوالبالد ،

بحث الرئيسان اسياس افورقي وويليام 

العالقات  تطوير  االول   لقائهما  يف  روتو 

الثنائية والدفع بالرشاكة االقليمية. و

اتفاق  مذكرة  وكينيا  ارتريا  اصدرت 

بالعمل لتقوية العالقات الثنائية  االرترية 

الشعبين  روابط  يخدم  بما  الكينية   -

تم  ذلك  وبموجب  االقليمي.  والتعاون 

متطلبات  اللغاء  التفاهم 

ملواطني  التاشيرات 

من  السفر  اثناء  البلدين 

وتعزيز  الدولتين   واىل 

االتحاد  يف  التعاون 

القضايا  ويف  االفريقي. 

ارتريا  اتفقت  االقليمية 

والتشاور  العمل  وكينيا  

للرشاكة  املشرتك 

السلم  واحالل  االقليمية 

واالمن والتطور يف منطقة القرن االفريقي. 

وويليام  افورقي  اسياس  الرئيسان  وشدد 

روتو عىل اتخاذ املبادرات االقليمية لحل 

تطوير  الهمية  ادراكا  الراهنة  التحديات 

التجارة واالستثمار االقليمي.

الدويل  املنتدى  يف  ارتريا  شاركت 

يف  عقد  االحيايئ  للتنوع  عرش  الخامس 

مونرتيال بكندا يف  الفرتة من السابع وحتى 

يف  ارتريا  مثل  ديسمرب.  من  عرش  التاسع 

شعار  تحت  عقد  الذي  االممي  املنتدى 

املستقبل  بناء   ” اإليكولوجية  ”الحضارة 

املشرتك لجميع املخلوقات ” ،  مدير قسم 

واملياه   االريض  وزارة  يف  االحيايئ  التنوع 

سامئيل   / السيد  كندا  يف  ارتريا  وقنصل 

بين  استيفانوس   / السيد  ّوالبيئة  عقبو. 

واوضح وفد ارتريا ، قيام ارتريا بخطوات 

واالستخدام  واالحياء  الحماية  يف  بناءة 

االحيايئ  التنوع  تحقيق  لضمان  اآلمن 

واعادة احياء املدمر. مجددا التاكيد عىل 

تعهداتها يف هذا املجال. وذكر بان ارتريا 

السنوات العرش املاضية اعمال  نفذت يف 

تنمية املوارد وحفظ املياه وحماية الرتبة  

بمشاركة  املحميات  واقامة  والتشجير 

ارتريا  ان   بالذكر  يجدر  واسعة،   شعبية 

املعاهدات  الكثير من  التي وقعت عىل  

البيئية ، اصبحت عضوا يف اتفاقية التنوع 

االحيايئ عام 1996. 

استقبل الرئيس اسياس افورقي بمكتبه 

يف عدي هالو صباح العرشين من ديسمرب 

والة  ضم  السوداين  دارفور  اقليم  وفد   ،

برئاسة  ومستشارين  وخرباء  واليات 

مناوي.  اركو  مني  السيد/  االقليم   حاكم 

بحث اللقاء سبل الدفع بعالقات التعاون 

التنموي بين ارتريا والسودان عامة واقليم 

اسياس  الرئيس  واكد  خاصة.  دارفور 

ارتريا  استعداد  عىل   ، اللقاء  يف  افورقي 

يف  تجاربها  وتقديم  البناء  بدورها  للقيام 

عامة  دارفور  اقليم  يف  التنموية  الربامج 

خزانات  وبناء  والصحة  الزراعة  ومجاالت 

وتنمية  الكهرباء  توفير  وضمان  املياه 

الوفد   شكر  خاصة.  البرشية  القدرات 

الرشاكة  لتعاون  ارتريا  ودعم  استعداد 

الثنايئ واالقليمي. 

العارش  املؤتمر  يف  إرتريا  شاركت 

ملنظمة دول إفريقيا والكاريبي والباسفيك 

يف العاصمة األنغولية لواندا يف الفرتة من 

 . ديسمرب  من  التاسع  وحتى  السادس 

إرتريا  يرأسه سفير  الذي  إرتريا  ضم وفد 

كاسا  نقايس  السيد/  األرويب  اإلتحاد  يف 

ًيف  ارتريا يف جنوب  سفير  من  واملشارك  

الجنوب  ومنطقة  أفريقيا  كال  املؤتمر، 

االفريقي السيد/ صالح عمر وقنصل إرتريا 

يف أنغوال السيد/ دسايل تخىل آب. بحث 

الشباب   قضايا  اىل  تطرق  الذي  املؤتمر 

إجتماع  عىل  وأشتمل   ، وامللكية  واملهجر 

تحديات  بحث  كما   ، الوزاري  املجلس 

االقتصادية  والتعددية  املناخي  التغير 

أستمع  كما  واالمن.  السالم  وتحديات 

الوزاري  املجلس  رئيس  لتقرير  املؤتمر 

إفريقيا والكاريبي  مخترصا  ملنظمة دول 

الشباب  تقريرا  وكذلك  ًوالباسفيك،  حول 

واملهجر وامللكية ، إىل جانب مصادقته عىل 

نددت  قد  املنظمة  وكانت  لواندا.  اعالن 

بالحظر األحادي غير  الختامي  يف اإلعالن 

النامية،  الدول  املتخذ ضد بعض  القانوين 

تنتهك  التي  األحادية  الخطوات  رافضة 

دعمها  تجديد  مؤكدة  الدويل،  القانون 

لحكومات وشعوب الدول االعضاء. يجدر 

بالذكر ان  منظمة دول أفريقيا والكاريبي 

والباسفيك تضم 97 دولة.
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دندن يتشبث حبظوظه للتتويج باللقب ..والملبا يقرتب من حسم األمور لصاحله
قبل أمتار قليلة من إسدال الستار عن الدوري

املنرصم  االسبوع  نهاية  تواصلت 
منافسات بطولة دوري إقليم عنسبا 
القدم  لكرة  االوىل  الدرجة  ودوري 
من  باقة  خالل  من  كرن  مبدينة 

املباريات.
وضمن دوري الدرجة االوىل لكرة 
فريقا  تقابل   ، كرن  مبدينة  القدم 
مباراتهام عىل   وانتهت  النجم وشان 
وقع التعادل السلبي دون اهداف ، 

الملبا  فريقا  بني  فجمعت  املباريات  ثاين  اما 
بلقب  التتويج  نحو  طريقة  يشق  الذي 
وجاءات   ، القاش  فريق  وخصمه   ، البطولة 
النتيجة النهائية ملصلحة فريق القاش بهدفني 

لهدف واحد.
ويف مباريات دوري عنسبا  ، تفوق فريق 
الهالل عىل غرميه ايتعرب بثالثة أهداف لهدف 

واحد .
وحسم فريق دندن القمة الكروية الالهبة 
التي جمعته مع فريق عنسبا بثالثة أهداف 
عىل  للمنافسة  بحظوظه  ليتشبث   ، لهدفني 

اللقب.
فريق دندن متسقن هبتزقي  وحاز العب 

عىل جائزة أفضل العب يف املباراة.
يف  مجدداً  الفريقان  يتقابل  وسوف  هذا 
تقام  التي ظلت  الودية  الكأس  بطولة  ختام 

عىل رشف الراحل الحكم قرماي قربساليس.
خصمه  عىل  الساحل  فريق  وتفوق  هذا 

واحد  لهدفني  اهداف  بثالثة  قزاباندا  فريق 
فريق  العب  حصول  شهدت  مباراة  يف   ،
أفضل  جائزة  عىل  عثامن  سلامن  الساحل 

العب يف املباراة.
منافسات  تتواصل   ، ذلك  غضون  يف 
كرن  مبدينة  للمدارس  الرياضية  البطولة 

بأجواء تنافسية عالية يف كال الجنسني.
تعادل   ، بالبطولة  املسجلة  النتائج  ويف 
فريقا الضياء ودعاري سلبياً ، بينام فاز فريق 
مومونا  فريق  منافسه  عىل  النهضة  مدرسية 
من  سباعية  عند  إستقرت  كبرية  بنتيجة 

االهداف.
مدرسة  فريق  تفوق  النتائج  بقية  ويف 
بهدف  السالم  دار  فريق  نظريه  عىل  السالم 
مقابل  )هدف  النتيجة  وبنفس   ، نظيف 
منافسه  السايل  مدرسة  فريق  تجاوز  الشئ( 
فريق مدرسة الشهداء  ، كذلك كانت النتيجة 
الشهداء  ذاتها حارضة يف فوز فريق مدرسة 

عىل فتحي.

وتفوق فريق مدرسة بيشا عىل خصمه 
اهداف  بثالثة  كيسريي  مدرسة  فريق 

نظيفة.
إنتهت   ، االحد  مباريات  ويف  هذا 
اإلرشاد مع نظريه  مواجهة فريق مدرسة 
التعادل  وقع  عىل  عونا  مدرسة  فريق 
فريق  وتجاوز   ، اهداف  دون  السلبي 
مدرسة  فريق  عقبة  الفجر  مدرسة 

شفشفيت بهدف نظيف.
كام حسم التعادل االيجايب هدف من كل 
، يف حني  والسالم  بيشا  فريقا  مواجهة  جهة 
انزل فريق مدرسة عنسبا هزمية قاسية عىل 
بسداسية  كيسريي  مدرسة  فريق  خصمه 

نظيفة من األهداف.
ويف منافسات اإلناث ، تغلب فريق مدرسة 
مومونا  مدرسة  فريق  خصمه  عىل  النهضة 
مدرسة  فريق  وتجاوز   ، رد  دون  بهدف 
الفجر  مدرسة  فريق  خصمه  شفشفشيت 
بهدفني نظيفني ، يف حني أتخم فريق مدرسة 

دعاري شباك نظريه الضياء بثالثة بيضاء .
كبرية  بنتيجة  عونا  مدرسة  فريق  وانترص 
استقرت  اإلرشاد  مدرسة  فريق  خصمه  عىل 
مدرسة  فريق  ورضب   ، نظيفة  ثالثية  عن 
السالم شباك غرميه فريق مدرسة دار السالم 
برباعية ، يف حني حرضت مواجهتي الشهداء 
بالتعادل  وكيسريي  بيشا  وكذلك  والسايل 

السلبي دون اهداف.

ترافولو أول املتأهلني للمربع الذهيب 
..ودندن يتصدر جمموعته

إستكامل منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم باالقليم االوسط

السبت  يومي  الدويل  اسمرا  إستاد  شهد 
ضمن  املواجهات  عديد  املاضيني  واألحد 
القدم  لكرة  الثانية  الدرجة  دوري  بطولة 

باالقليم االوسط.
ترافولو  فريقا  تقابل  املواجهات  أبرز  ويف 
صاحب العالمة الكاملة حتى بتحقيقه ثالثة 
إنتصارات وخصمه فريق قزاباندا الساعي اىل 
تحقيق االنتصار لوضع قدما واحدة يف املربع 

الذهبي للبطولة.
بني هذا وذاك إنطلق املباراة بني كّر وفّر 
الفريقان  خرج  حيث   ، الفريقني  كال  بني 
بالتعادل  الشوطني  مابني  االسرتاحة  فرتة  اىل 

السلبي دون أهداف.
ترافولو  فريق  فرض   ، الثانية  الحصة  يف 
األكرث  وكان   ، اللعب  مدريات  عىل  هيمنته 
وصوالً اىل مرمى خصمه ، حتى تحقق مراده 
عن   )74( بالدقيقة  الغايل  الهدف  بتسجيله 
طريق الالعب ايوبيل برهاين ، ليخرج فريق 
تذكرة  ويقطع  نظيف  بهدف  فائزا  ترافولو 

التأهل اىل دور األربعة الكبار بالبطولة.
قوداييف  فريقا  تقابل  ظهراً  الثانية  يف 
فريق  حليف  الفوز  وكان  وعداقاحموس 

عداقاحموس بثالثة أهداف لهدفني.
من  كل  عداقاحموس  أهداف  وسجل 
دانئيل كحساي )05( ، وداويت أبرهام )28( 

وبرهاين تسفامكئيل )47( .
بينام سجل هديف قوداييف ظقاي زرأزقي 
)13( وفلمون هبتوم )خطأ يف مرمى فريقه 

.)37
وقجرت  ستيت  مرب  فريقا  وتقابل  هذا 
يف مواجهة هامة لكال الطرفني ، حيث خرج 
أهداف  بأربعة  فائزا  ستيت  مرب  فريق 

لهدفني.
كل  األربعة  ستيت  مرب  أهداف  وسجل 
يوهنس  روبيل   ،  )39( محاري  دانئيل  من 
قيتؤوم  والميك   )68( برهانو  شام   ،  )54(

. )84(
املواجهة  يف  قجرت  فريق  هديف  أما 
وساميون  إساق  دانئيل  من  كال  فسجلهام 

أرجاي )36 ،70(.
فريق  يتصدر   ، النتيجة  هذه  ضوء  عىل 
ترافولو جدول ترتيب املجموعة الثانية بعد 

جمع 12 نقطة من أربعة انتصارات ، ليضمن 
عبوره اىل مرحلة خروج املغلوب ، بينام يقبع 
نقاط   9 برصيد  الثاين  باملركز  ترافولو  فريق 
مواجهته  امام  كافياً  التعادل  سيكون  حيث 
فريق  مع  ستجمعه  التي  واألخرية  الرابعة 

قزاباندا صاحب النقاط السبع بالبطولة.
وضمن مباريات املجموعة االوىل ، حسم 
االيجايب هدف من كل جهة مباراة  التعادل 
فريقا أخريا وظظرات ، حيث تقدم الالعب 
ملصلحة  االول  بالهدف  احمدين  ابراهيم 
الشوط  وقعه  عىل  لينتهي   ، أخريا  فريقه 

االول بتقدم أخرياوي بهدف نظيف.
فريق  جهود  تكللت   ، الثانية  الفرتة  يف 
ظظرات للعودة اىل مجريات املباراة بإحرازه 
الالعب  طريق  عن  النتيجة  تعديل  هدف 
لفريقه  التعادل  خطف  الذي  ريكو  فلمون 
يف أخر أنفاس املباراة من رضبة حرة ثابتة ، 

لتنتهي املواجهة بهدف من كل جهة.
ثاين مواجهات هذه املجموعة جمعت بني 

الغرميان دندن وماي متناي.
لفريق  كافية  كانت  فقط  دقائق  ثالثة 
طريق  عن  التهديفي  السجل  الفتتاح  دندن 
الذي  الهدف  وهو  يوسيف  ناتنائيل  العبه 

ظل صامداً مع نهاية الشوط االول.
والجذب  الشد  تواصل   ، الثانية  الفرتة  يف 
من كال الطرفني إال ان ذلك مل يسفر عن أي 
بهدف  دندن  بفوز  املواجهة  لتنتهي  جديد 

نظيف.
وحسم فريق التحرير املباراة الهامة التي 
دون  بهدف  أباشوال  فريق  أمام  جمعته 

مقابل.
هدف  زايد  سلمون  الالعب  وأهدى 
قبل  لفريقه  املباراة  يف  الوحيد  االنتصار 

خمس دقائق من نهاية املباراة.
 ، االن  حتى  املسجلة  النتائج  وبحسب 
برصيد  الرتتيب  جدول  دندن  فريق  يتصدر 
أباشاول   ، أخريا  فريق  تأيت  فيام   ، نقاط   7
باملركز  جميعها  التحرير   ، اسمرا  وأربعتي   ،

الثاين ولها 4 نقاط.
ويف هذه املجموعة يتواجه فريقا اربعتي 
مع  أخريا  يصطدم  بينام   ، والتحرير  اسمرا 
دندن عىل ان يبارز ظظرات خصمه أباشاول.

بطولة إنكلرتا: أرسنال لالبتعاد يف الصدارة
مانشسرت سيتي يخوض 

رحلة محفوفة باملخاطر
الجديد  العام  حلول  مع  أرسنال  يسعى 

يستقبل  عندما  الصدارة  يف  أكرث  لالبتعاد 

املتألق نيوكاسل يونايتد الثالث اليوم الثالثاء 

الدوري  من   19 املرحلة  منافسات  ضمن 

سيتي،  مانشسرت  يخوض  فيام  االنكليزي، 

تعادله  لتعويض  الرتتيب والساعي  ثاين 

االخري، رحلة محفوفة باملخاطر عندما 

يف  الخميس  تشليس  عىل  ضيفاً  يحل 

ختام هذه املرحلة.

عجلة  عودة  مع  أرسنال،  استأنف 

املنافسات للدوران اثر التوقف بسبب 

أول  لقب  نحو  حملته  قطر،  مونديال 

الفرنيس  املدرب  منذ 2004 خالل حقبة 

أرسني فينغر، بفوزين توالياً عىل جاره وست 

هام 3 1 يف اليوم التايل لعيد امليالد، وثم عىل 

 7 بفارق  الصدارة  يف  مبتعداً   ،2  4 برايتون 

نقاط عن مطارده املبارش حامل اللقب سيتي 

ليخرج  إيفرتون  أمام  بتقدمه  فرّط  الذي 

متعادالً 1 1.

املباريات  من  سلسلة  املدفعجية  وتنتظر 

اذ بعد استضافته  القوية يف االسابيع املقبلة 

نقاط،   9 بفارق  عنه  يتأخر  الذي  نيوكاسل 

يف  الخامس  توتنهام  جاره  عىل  ضيفاً  سيحل 

15 يناير، ويستضيف مانشسرت يونايتد يف 22 

منه، ثم يحل ضيفاً عىل ايفرتون يف الرابع من 

فرباير، قبل أن يلعب مباراتني عىل أرضه أمام 

برنتفورد ومانشسرت سيتي يف 11 و15 منه.

اإلسباين  أرسنال  مدرب  افتقاد  وبرغم 

ميكيل أرتيتا لجهود مهاجمه الربازييل غابريال 

جيزوس املصاب، إال أن أن فريقه مير بفرتة رائعة 

بفضل 

أوديغارد  مارتن  الرنوجي  ألعابه  صانع  تألق 

الذي سجل أمام برايتون هدفه السابع ومرر 

كرته الخامسة يف 15 مباراة هذا املوسم.

“ال نهتم بالفرق األخرى”

قال أوديغارد يف حديثه إىل سكاي سبورتس 

عن سباق الرصاع عىل اللقب بعد الفوز عىل 

برايتون وتعادل سيتي “نحن ال نهتم بالفرق 

كل يشء  هي  الثالث  النقاط  كانت  األخرى. 

التحكم  إىل  نحتاج  رمبا  فعلناها.  وقد  اليوم 

لهم  سمحنا  قلياًل،  أفضل  بشكل  املباراة  يف 

لكنهم  بنا،  الخاصة  الجزاء  منطقة  بدخول 

فريق جيد يف التعامل مع الكرة”.

وآرسنال  يونايتد  مانشسرت  مسؤولو  يعقد 
التعاقد مع جواو  اتصاالت جديدة من أجل 

فيليكس نجم أتلتيكو مدريد.
الحصول  مدريد،  أتلتيكو  إدارة  وتشرتط 
بيع  عىل  للموافقة  يورو،  مليون   100 عىل 
حتى  ميتد  عقده  بأن  علام  نهائًيا،  فيليكس 

صيف 2025.
انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
حسابه  عىل  أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 
“تويرت”:  االجتامعي  التواصل  مبوقع 

املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  أندية  “ستجري 
اتصاالت جديدة مع الوكيل خورخي مينديز، 
هذا األسبوع، لحسم صفقة جواو فيليكس”.

إنزو  صفقة  عىل  تشيليس  “يركز  وأضاف: 
فرينانديز اآلن، بينام يتصدر مانشسرت يونايتد 
وآرسنال املشهد يف صفقة فيليكس، ويجريان 
سان  لكن  مينديز،  مع  مبارشة  مفاوضات 
جواو  مع  التعاقد  سباق  يدخل  مل  جريمان 

حتى اآلن”.
يذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة 
إدارة أتلتيكو مدريد يف التخلص من جواو 

فيليكس خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

رجال  عىل  سيكون  سيتي،  ناحية  من 

التمتع  غوارديوال  جوزيب  اإلسباين  املدرب 

ما  مع  للتعامل  التحمل  عىل  هائلة  بقدرة 

التي  املباريات  ينتظرهم حيث سيصل عدد 

تسع،  اىل  املنافسات  عودة  منذ  يخوضونها 

بينها دريب الدوري ضد الجار اللدود يونايتد 

يف 14 الشهر املقبل ومن بعدها يف منتصف 

املباراة  يف  توتنهام  ضد  التايل  األسبوع 

املؤجلة من املرحلة السابعة.

الدوري  يف  عودته  استهل  سيتي  وكان 

ليدز  مضيفه  عىل  بفوزه  التوقف  بعد 

يتعادل  أن  قبل  الخميس،   1  3 يونايتد 

افتتاحه  رغم  عىل  إيفرتون  مع  أرضه  عىل 

املهاجم  األهداف”  “ماكينة  عرب  للتسجيل 

إرلينغ هاالند، لريفع األخري رصيده  الرنوجي 

يف صدارة الهدافني إىل 21 هدفاً يف 15 مباراة.

فيليكس يشعل الصراع بني مانشسرت يونايتد وآرسنال
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قالت الرشطة النمساوية  اإلثنني، إنها 
االنهيار  بعد  أحد  ُيفقد  مل  أنه  تعتقد 
الجليدي الذي حدث يف يوم عيد امليالد، 
التزلج  مسارات  أحد  اجتاح  والذي 

بالقرب من بلدة زوير غريب البالد.
يف  األوائل  املستجيبون  وافرتض 
البداية أن ما يصل إىل 10 أشخاص رمبا 
يكونوا قد دفنوا بناء عىل مقطع مصور 
يظهر  لشاهد  املتحرك  الهاتف  من 
املجموعة بالقرب من االنهيار الجليدي 
الذي غطى 500 مرت من املسار بالقرب 
من جبل تريتكوبف الذي يبلغ ارتفاعه 
2700 مرت )8900 قدم(، وفقا ملا ذكرته 

الرشطة يف منطقة فورارلربغ يف بيان.
إنقاذ رجل مدفون جزئيا مصابا  وتم 
بجروح خطرية، وتم نرش 200 من رجال 
موقع  يف  املزيد  عن  للبحث  اإلنقاذ 

االنهيار الجليدي.

الرشطة  وأكدت 
العديد  أن  تبني  أنه 
يف  األشخاص  من 
املصور  املقطع 
وهبطوا  هربوا 
الجبل  من  متزلجني 
دون  الوادي  إىل 
حدث  عام  اإلبالغ 
لهم، واستغرق األمر 

ثالثة  وأصيب  الجميع،  لتعقب  ساعات 
أشخاص بجروح طفيفة.

اإلثنني  اليوم  مستمرا  البحث  وكان 
قالت  الرشطة  لكن  ذلك،  من  للتأكد 
للمعلومات،  الحالية  للحالة  “وفقا  إنه 
من  املزيد  يوجد  ال  أنه  االفرتاض  ميكن 

األشخاص املفقودين”.
أيام من  بعد  الجليدي  االنهيار  وجاء 
طقس  تالها  بكثافة،  الثلوج  تساقط 

خدمة  وصنفت  امليالد،  عيد  يوم  دافئ 
اإلنقاذ يف الجبال خطر االنهيار الجليدي 

عىل أنه مرتفع.
وذكرت وكالة األنباء األملانية أن رئيس 
أم  وليخ  زويرس  منطقتي  يف  السياحة 
االنهيار  إن  قال  فيرش،  أرلبريج، هريمان 
الجليدي حدث عىل الرغم من استخدام 
لتقليل  املنطقة  تلك  يف  متفجرات 
بأنها  الرشطة  أفادت  حني  يف  املخاطر، 

ستحقق يف كيفية وقوع الحادث.

بني  الهادئ،  املحيط  جنوب  يف 
الواليات املتحدة وأسرتاليا، تعد جزيرة 
العامل  يف  األخري  املكان  األمريكية  ساموا 

الذي يرحب بالعام الجديد.
جزر  هناك  الدولة،  لهذه  وباإلضافة 
الجديد،  بالعام  تحتفل  مأهولة  غري 
وهي  السكان،  من  متاما  خالية  لكنها 

جزيرتا بيكر وهوالند.
 45 قرابة  األمريكية  ساموا  ويقطن 
هذه  سكان  ويحتفل  شخص،  ألف 
الساعة 12 ظهرا  السنة  الجزيرة برأس 

من يوم 1 يناير بتوقيت غرينتش،
بالعام  احتفلت  دولة  أول  هي  ما   

الجديد؟
الواقعتني  وكرييبايت  ساموا  تعد 
دولتني  أول  الهادئ،  املحيط  جنوب 
تحتفالن بالعام الجديد 2023، حسبام 

ذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”.
أكرب  كرييتيامتي،  جزيرة  وتعترب 

جزيرة يف كرييبايت ويقطنها نحو 5 آالف 
تستقبل  مأهولة  جزيرة  أول  شخص، 
تستقبل  بينام  سنويا،  الجديد  العام 
أسرتاليا  قبل  الجديد  العام  ساموا 

بساعتني.
املسافة بني ساموا، أول دولة تستقبل 
التي  األمريكية،  وساموا  الجديد،  العام 

تحتفل بعدها بـ26 ساعة، ال تزيد عن 
160 كيلومرتا، وبرحلة طائرة ال تتجاوز 
20 دقيقة، ميكن التنقل بني الجزيرتني.

لكن ساموا األمريكية تعترب مع نهاية 
التفاف الكرة األرضية، لذا هي األخرية 
جزيرة  تعد  بينام  اليوم،  بها  مير  التي 
ساموا األوىل يف العامل التي مير بها اليوم.

  انهيار ثلجي ضخم جنا منه  متزجلون 

جزيرة ساموا آخر دولة حتتفل بالسنة اجلديدة .!

أشهر  أحد  أطلق 
السوبر  محالت 
يف  الكربى  ماركت 
بريطانيا مبادرة فريدة 
ملكافحة  نوعها  من 
الغالء املعييش وارتفاع 
ومساعدة  األسعار 
مع  بالتزامن  الفقراء 
امليالد  أعياد  موسم 
العام،  نهاية  وعطالت 
املبادرة  تهدف  كام 
هدر  من  التقليل  إىل 
تضطر  الذي  الطعام 

يف  الكربى  واملحالت  املتاجر  بعض  له 
األسواق.

توزيع  “آزدا”  متاجر  إدارة  وقررت 
أكياس من الخضار الطازجة باملجان عىل 
الفروع  بعض  يف  والزبائن  املستهلكني 
بربيطانيا، وذلك يف محاولة لتقليل الهدر 
عىل  يوشك  الذي  الزائد  الطعام  من 
انتهاء مدته وكثرياً ما تضطر املتاجر اىل 

إتالفه إذا مل تتمكن من بيعه.

واحدة  هي  “آزدا”  متاجر  وسلسلة 
من أكرب محالت بيع التجزئة التي تنترش 
مملوكة  وهي  بريطانيا  أنحاء  كافة  يف 

لرشكة “وول مارت” األمريكية العاملية.
التي تقوم بعض  الخرضوات  وتشمل 
الزبائن  عىل  مجاناً  بتوزيعها  الفروع 
أكياساً من الجزر والقرنبيط والبطاطس 

وغريها من الخرضاوات.
عليها:  ُكِتب  الفتات  األكياس  وتحمل 
إننا نحب الطعام ولكننا ال نحب هدره، 

تساعد  أن  يرجى  لذا 
ملتزمون  ألننا  نفسك؛ 
بفائض  بالتربع  أيضاً 
امليالد  عيد  يف  الطعام 
العام ملجتمعنا  وطوال 
نأمل  الذي  املحيل، 
من  أكرث  له  نقدم  أن 
خالل  وجبة  مليون 

موسم األعياد”.
وأثارت هذه املبادرة 
التعاطف  من  موجة 
والجدل  واإلشادة 
التواصل  شبكات  عىل 
ما  ورسعان  بريطانيا،  يف  االجتامعي 
الوسوم  قامئة  عىل  املتجر  اسم  أصبح 
األوسع انتشاراً عىل “تويرت”، فيام تداول 
املتاح  للطعام  صوراً  الزبائن  من  الكثري 

للتوزيع املجاين يف بعض الفروع.
“تويرت”  عىل  املغردين  أحد  وكتب 
اللفت  من  كمية  عىل  “حصلُت  يقول: 
وصنعُت  مجاناً،  والقرنبيط  والجزر 

الحساء لجميع الجريان املسنني”.

“سوبر ماركت” بريطاني يوزع اخلضار جمانًا يف عيد امليالد

أقوال وكلمات عن العام اجلديد
أذا مل تتعلم من اخطاء السنة املاضية مل تصبح السنة الجديدة جيدة عليك.

من قوانني الحياة ان متر االيام ومتيض السنوات ولكن يجب ان تتعلم مع ارشاق كل 
شمس جديدة حياة جديدة.

السعادة يف هذه الحياة ان تكون بنجاح يف كل يوم عن اليوم الذي سبقة.
ال ندم عيل ما ميض من الحياة فالندم ال يغري أي شئ يف هذه الدنيا.

أجعل بداية السنة الجديدة لك بداية خري وبداية عمل يف مشوار حياة جديد.
مع كل ارشاق شمس جديد ترشق معها رحلة امل جديدة يجب أن تصل ايل نهايتها.

الحياة  نهاية  السنوات بصحة جيدة أفضل من أن تجمع االموال وترصفها يف  ان متر 
عيل العالج.

ال تجعل بينك وبني شخص خصومة يف السنوات القادمة فاالشخاص مل يتذكروا لك اال 
السرية الطيبة.

افعل الخري يف كل يوم لك ألنك مل تحمل معك اال السرية الطيبة وحب الناس والعمل 
الصالح هو من يشفع لك يف االخرة.

بداية جيدة وعمل  عليه يف كل عام مير عليك هو  الذي تحصل  الحقيقي هو  الكنز 
صالح تقدمة للبرشية.

االيام والسنني ال تعرب عن مقدار ما داخلنا من طموحات فكلام تكرب يف الحياة ال بد 
من أن تكرب معها طموحاتك.

السعادة دامئاً هي ان تكون افضل يف كل سنة متضيها يف الحياة.
تتطور مع  ان  فيجب  افضل  تكون حياتة  مل  املايض  يعيش يف جلباب  الذي  الشخص 

تطور الزمان.
االخالق والصفات الحميدة ال تنتهي فاذا انتهت من الوجود يجب أن تفضل يف داخلك.
الصرب مفتاح كل شئ ومفتاح الفرج، فيجب أن تعيش سنتك الجديدة صابراً عيل البالء.

تهنئة العام الجديد تكون لكل الناس فال يوجد فرق بني الديانات.
انت وحدك من تستطيع صنع حكم جميلة عن حياتك.

مع بداية العام الجديد عبارات التفوق هو شعارك الجديد.

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

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

يف مثل هذا اليوم
جورج  الجرنال  بقيادة  األمريكية  الثورة  قوات  1777م:-  عام  يناير  من  الثالث  يف 

واشنطن تهزم القوات الربيطانية يف معركة برنستون بوالية نيو جرييس.

الثالث من يناير عام 1809م:- املخرتع الفرنيس نيكوالس أبريت يكتشف الحفظ  يف 

الغذايئ والذي وضع األسس الحديثة للحفظ الغذايئ.

يف الثالث من يناير عام 1874م:- استلم الجرنال سريانو رئاسة الجمهورية اإلسبانية 

األوىل، وهو آخر رؤساء تلك الجمهورية.

يف الثالث من يناير عام 1899م:- الواليات املتحدة تحتل كوبا.

يف الثالث من يناير عام 1917م:- فرنسا واململكة املتحدة تعرتفان بالرشيف حسني 

ملًكا عىل مملكة الحجاز.

تغزو  موسوليني  بينيتو  بقيادة  الفاشية  إيطاليا  1935م:-  عام  يناير  من  الثالث  يف 

اثيوبيا.

يف الثالث من يناير عام 1956م:- بداية البث التلفزيوين العراقي ليكون ثاين بلد عريب 

بعد مرص يدخل به البث التلفزيوين.

يف الثالث من يناير عام 1959م:- أالسكا تصبح الوالية رقم 50 ضمن الواليات املتحدة.

يف الثالث من يناير عام 1962م:- الواليات املتحدة تقطع عالقتها مع كوبا.

حكمة اليوم
الناس يستطيعوا أن يكونوا سعداء فقط عندما 

ال يفرتضون أن اهلدف من احلياة هو السعادة
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