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وفد ارتريا عايل امل�ستوى يبحث مع امل�سئولني الكينيني متتني العالقات الثنائية و�ضع برنامج ت�ساعد يف
تطوير مدينة ع�صب
�رصح مدير مديرية ع�صب ال�سيد ت�سفاي زرئي يف اللقاء الذي اجراه
مع ممثلي �سكان املدينة واع�ضاء املجل�س وجمل�س املدينة ،عن العمل
لتو�سيع اخلدمات وتطور املدينة يف العام اجلديد.
واو�ضح ال�سيد /ت�سفاي يف حديثه اهم الربامج املو�ضوعة للتنفيذ التي
تتمثل يف ان�شاء و�صيانة اعمدة الكهرباء يف الطرقات ،و �صيانة الطرق
امل�سفلتة ،وتوزيع ادوات جتميع النفايات ،و�صيانة انابيب املياه،
وتقوية وحدة اطفاء احلرائق من حيث املوارد الب�رشية واملعدات ،وتعزيز
م�صادر الدخل للمدينة.
وا�شار اىل تنفيذ ان�شطة يف العام املا�ضي متثلت يف تنمية املياه
ومتابعة التجارة والقانون واالن�ضباط نفذت منها  ،%83وال�سيما فعالية
ان�شطة النفري التي �شهدتها املدينة.
واكد امل�شاركون جاهزيتهم للعمل املتفاين الجناح الربامج املو�ضوعة
مقدمني اراء وتو�صيات بناءة من �ضمنها توزيع فاتورة الكهرباء واملياه يف
اوانها ،واال�ستمرار يف ان�شطة م�ساهمة الوعي االهلي ملكافحة اجلرائم.
قام وفد حكومة ارتريا عايل
امل�ستوى املكون من معايل وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد
/مياين قرب �آب بزيارة عمل ر�سمية
اىل جمهورية كينيا.
التقى الوفد ام�س اجلمعة
الرابع من يناير اجلاري يف
العا�صمة الكينية نريوبي بوزيرة
ال�سفرية
الكينية
اخلاريجة
مونيكا جوما ،وتباحث الطرفان
حول تقدم وتعميق املوا�ضيع
التي اتفق عليها فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي والرئي�س الكيني
�أهورو كينياتا يف اخلام�س ع�رش
من دي�سمرب املن�رصم.
�شارك يف االجتماع ال�سفري
االرتري يف جمهورية كينيا ال�سيد
/بيني ر �ؤ�سوم ومن اجلانب الكيني

وزير ال�ش�ؤون الداخلية.
يذكر بان فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي قام بزيارة
عمل ر�سمية يف اخلام�س ع�رش
من دي�سمرب عام  ،2018واجرى
مباحثات مع نظريه الكيني
الرئي�س اهورو كينياتا تركزت
حول تعزيز عالقات ال�رشاكة
الثنائية والتطورات االقليمية
ذات االهتمام امل�شرتك.
كما اتفق الزعيمان على تعزيز
التعاون يف القطاعات التجارية
للفر�ص
ادراكا
واال�ستثمار
املتوفرة يف البلدين ،كما تو�صال
اىل اتفاق للعمل امل�شرتك من
التعاون االقليمي
اجل تعزيز
باال�ستفادة من ن�سائم ال�سالم
االيجابية املطلة يف القرن
االفريقي عامة .

فرع ال�شباب بجنوب البحر االحمر
م�شاركة فاعلة يف برامج التنمية

اكد االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة فرع اقليم جنوب البحر االحمر امل�شاركة
الفاعلة لل�شباب يف التنمية العام املا�ضي.
ُ
وقدمت يف االجتماع التقييمي تقارير عن االن�شطة ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية والتنظيمية ونتائجها ،والقيام باعادة الهيكلة يف جميع االق�سام من
اجل عمل فاعل ،وتاطري ال�شباب يف اندية ح�سب هواياتهم.
وقال رئي�س الفرع ال�سيد /عثمان عبدالقادر ان دور جميع ال�شباب مهم الزالة
الق�صور يف العمل والدفع باملميزات .
واو�ضح حاكم اقليم جنوب البحر االحمر ال�سفري/حممد �سعيد منتاي ان
املرحلة اجلديدة تتطلب امل�شاركة القوية لل�شباب واملجتمع ،م�ؤكدا على
تعاون ادارة االقليم لتقوية ال�شباب.

حاكم اقليم �شمال البحر االحمر يعقد �سمنارا ملمثلي �سكان م�صوع

ا�شار حاكم اقليم �شمال البحر
االحمر العميد تخلي لب�سو يف
ال�سمنار الذي عقده يف الثالث
من يناير اجلاري ملمثلي �سكان
تعزيز القيم
م�صوع اىل ان
الوطنية والثورية من املهام التي
تتطلبها املرحلة االنية.
وقال �إن « ن�ضالنا التحرري
خري دليل بان ال�شعب املنظم
ب�شكل جيد وتعيق جناحه»،
مو�ضحا بان ال�شعب يجب عليه
كعهده تعزيز تاطريه وترابطه
بالرتكيز على الوعي ،والعمل
اجلاد لتن�شئة ال�شباب و�ضمان

مكتب ال�صحة بجنوب البحر االحمر اجراء عمليات جراحة عيون

قام مكتب ال�صحة يف اقليم جنوب
البحر االحمر بحملة يف كافة
االقليم الجراء عمليات جراحة زرقة
العني.
واو�ضح طبيب العيون ال�شاب قربي
هيلي مكئيل عن اجراء فحو�صات
م�سبقا على اكرث من ثالثمئة �شخ�ص
لديهم م�شكلة يف النظر ،واجريت
العمليات اجلراحية الناجحة لـ

 170منهم.
وا�شار اىل ان الربنامج هدف
ا�ستفادة �سكان الريف النائي من
العمليات اجلراحية التي جرت يف
م�ست�شفى طيعو على م�ستوى مديرية
ارعتا ويف م�ست�شفى عدي على
م�ستوى مديرية و�سط دنكاليا ويف
ع�صب ملديرية جنوب دنكاليا.
وقال ان زرقة العني تاتي نتيجة

لتقدم العمر  ،لكنها اي�ضا حتدث
نتيجة انعكا�س ا�شعة ال�شم�س يف
البحر ،مو�ضحا عن تقدمي االدوية
العني
بالتهابات
للم�صابني
وامل�صاعب ال�صحية االخرى للعني.
وذكر بان احلملة التي يقومون بها
با�ستمرار ت�سهم يف اجناح الربنامج
الوطني ملكافحة العمى ،مو�ضحا
ا�ستمرار احلملة م�ستقبال.

امن حميطيه .وذكر بان ان�شطة
النفري اجلارية عرب املناطق
والربامج التنموية جزء ال تتجزء
من اال�ستثمار الوطني والت�صدي،
ويبنغي الدفع بها قدما يف العهد
اجلديد املطل علينا ،مو�ضحا
بان الفر�ص املتعددة امل�ستقبلية
يف املدينة متنح �سكان املدينة
االولية.
وا�شار العميد تخلي لب�سو ان
احلكومة تقوم اىل جانب �ضمان
ال�سيادة والوحدة الوطنية تنفذ
برامج كبرية لتح�سني حياة
املواطنني املعي�شية  ،داعيا اىل

اال�ستفادة اجليدة من م�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية املن�ش�أة
مبن�رصفات كبرية ،ومنحها اهمية
كبرية وخا�صة احلقل التعليمي.
بدورهم قدم املجتمعون بعد ان
اكدو جاهزيتهم الجناح االن�شطة
املو�ضوعة على م�ستوى البالد
واالقليم ،قدموا اراء وتو�صيات
هامة من �ضمنها ا�ستمرارية
ال�سمنارات املنظمة حول االو�ضاع
الراهنة  ،واالهتمام بظافة مدينة
م�صوع ،والعمل الد�ؤوب لتعزيز
ال�سيا�سية،
املر�أة
م�شاركة
وغريها من االراء واملقرتحات.

اغردات :جهود لرفع انتاج االلبان
تقوم جمعية منتجي االبان يف مديرية اغردات بجهود لرفع انتاج االلبان.
واو�ضح اع�ضاء اجلمعية عن مالئمة املديرية لرتبية املا�شية  ،م�ؤكدين بن
غزارة االمطار هذا العام �ساهم النتاج وفري من العلف الزراعي.
وقال ال�سيد /ابواحل�سن ادري�س من القائمني بعمل اجلمعية ان اجلمعية ت�ضم
 637ع�ضو ميتلكون اكرث من  4700را�س من االبقار  ،ويقدمون انتاج وفري
با�سعار منا�سبة.
ودعا اع�ضاء اجلمعية ال�رساع يف عمل مبنى تخزين وتوزيع االلبان امل�شيد يف
اغردات للدفع بجهود مربي املا�شية.
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والدة قطب فل�سطيني جديد يف مواجهة حركتي «فتح» و«حما�س» م�صرع  5ع�سكريني نيجرييني يف حتطم مروحية للجي�ش

�أعلن يف رام الله وغزة �أم�س ،عن
ت�شكيل قطب �سيا�سي فل�سطيني جديد،
يحمل ا�سم «التجمع الدميوقراطي»،
يف حماول لك�رس حالة اال�ستقطاب
ال�شديد بني حركتي «فتح» و«حما�س»
اللتني حتتكران العمل ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،حيث ت�سيطر االوىل على
ال�ضفة الغربية والثانية على قطاع
غزة.
و�ضم التجمع �شخ�صيات م�ستقلة
وجمموعات حراكية اىل جانب
خم�سة احزاب ي�سارية هي «اجلبهة
ال�شعبية» ،و«اجلبهة الدميقراطية»،
و«املبادرة الوطنية» ،و«حزب
ال�شعب» ،و«فدا».
و�شهدت احلياة ال�سيا�سية يف

االرا�ضي الفل�سطيني حالة
ا�ستقطاب وتدهور �شديد
منذ االنق�سام بني حركتي
«فتح» و«حما�س» يف العام
 ،2007نتج عنها توقف
الرئا�سية
االنتخابات
والربملانية وحل املجل�س
و�شيوع
الت�رشيعي،
انتهاكات حقوق االن�سان
من اعتقاالت �سيا�سية
وتعذيب وحماكمات اعتباطية
ومالحقة ا�صحاب الر�أي ،وتعزيز
الوالءات ال�شخ�صية وانت�شار ظاهرة
التعينات على ا�سا�س الوالء يف
الوظائف احلكومية وغريها.
ويرى القائمون على «التجمع
اجلديد» ان امامهم فر�صة لإعادة
احياء احلياة الدميوقراطية واعادة
االنتخابات وانهاء االنق�سام وتعزيز
امل�شاركة ال�شعبية يف مواجهة
االحتالل وخمططاته الرامية اىل
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية .لكن
الكثري من املراقبني ال يتوقعون له
حتقيق هذا الربنامج الطموح ب�سبب
النمط الف�صائلي التقليدي امل�سيطر
على قيادته.

و�أعلن التجمع عن برنامج عمل
يت�ضمن «ت�صعيد ال�ضغط ال�سيا�سي
وال�شعبي من اجل انهاء االنق�سام،
وتنفيذ اتفاقات امل�صاحلة ،وتنفيذ
قرارات املجل�س الوطني الفل�سطيني
والدفاع عن احلقوق واحلريات
الدميوقراطية والت�صدي النتهاكات
حقوق االن�سان وتامني احلقوق
االجتماعية واالقت�صادية ومتكني
ال�شباب وا�سقاط �صفقة القرن
وغريها»؟
وجاء يف البيان الت�أ�سي�سي الذي
تاله الدكتور ممدوح العكر ،احد
ال�شخ�صيات الوطنية امل�ستقلة:
«يدعو التجمع الدميوقراطي ابناء
�شعبنا اىل امل�شاركة الفاعلة يف
االن�شطة الرامية اىل احلد من حالة
اال�ستقطاب الثنائي التي اف�سدت
احلياة ال�سيا�سة الفل�سطينية من �أجل
فتح �آفاق الأمل والتجديد امام حركتنا
الوطنية للخروج من �أزمتها».
و�أعلن التجمع عن نف�سه «ك�إطار
وا�سع لت�أطري كل الدميوقراطيني
والتقدميني وف�سح املجال الكبري
لكل من هو م�ستعد لالنخراط يف هذا
البديل خا�صة ال�شباب والن�ساء».

منظمة التعاون الإ�سالمي تدين الهجوم على احلدود النيجرية

�أدان الأمني العام ملنظمة التعاون
الإ�سالمي ،الدكتور يو�سف بن �أحمد
العثيمني ،ب�شدة الهجوم امل�سلح
الذي �شنته جمموعة غري معروفة
على احلدود بني النيجر ونيجرييا
و�أ�سفر عن مقتل ع�رشة على الأقل
وجرح كثريين
من جنود البلدين ُ
�آخرين.
و�أعرب الأمني العام عن تعاطفه
وقدم
العميق مع �أُ�رس ال�ضحايا
ّ
و�شعبي
تعازيه ال�صادقة حلكومتي
ْ

النيجر ونيجرييا ،متمني ًا
ال�شفاء العاجل للجرحى.
و�أكد الأمني العام جمدد ًا
التعاون
منظمة
ت�ضامن
الإ�سالمي الكامل مع �سلطات
يف
ونيجرييا
النيجري
كفاحهما امل�ستمر �ضد الإرهاب
واجلماعات امل�سلحة على
حدودهما امل�شرتكة .كما دعا
ال�رشكاء الدوليني �إىل تقدمي املزيد
من الدعم للبلدين وتعزيز ال�رشاكة

معهما للق�ضاء على اجلماعات
الإرهابية واجلماعات امل�سلحة
التي ال تزال ت�شكل تهديد ًا لل�سلم
والأمن الإقليميني

بد�أ الكونغر�س الأمريكي اجلديد
االربعاء املا�ضي عمله على
وقع االنق�سام بني اجلمهوريني
والدميوقراطيني املختلفني يف
العمق حول ق�ضيتي التدخل الرو�سي
يف االنتخابات الأمريكية الأخرية،
والتهديد ب�إطالق «�إجراء �إقالة»
الرئي�س ،ما ينذر بنهاية �صعبة
لعهد دونالد ترامب.
وي�ضم الكونغر�س الـ 116يف
تاريخ البالد ،رقم ًا قيا�سي ًا من
الن�ساء والأقليات ،و�سي�ستهل مهامه
عند الظهر (ال�ساعة اخلام�سة بتوقيت

غرينت�ش) .ويوجد 435
ع�ضو ًا جديد ًا يف جمل�س
النواب الذي ي�سيطر عليه
الدميوقراطيون ،فيما يبقى
جمل�س ال�شيوخ امل�ؤلف من
مئة �سناتور حتت �سيطرة
اجلمهوريني.
ومن املقرر �أن ت�ستلم
نان�سي
الدميوقراطية
بيلو�سي (� 78سنة) رئا�سة
جمل�س النواب ،م�سجلةً
بذلك عودةً الفتة اىل
ال�ساحة ال�سيا�سية الأمريكية ،على
ر�أ�س ثالث �سلطة يف الواليات املتحدة
بعد الرئي�س ونائبه مايك بن�س.
ويف حدث متوقع� ،سيعاد انتخاب
بيلو�سي يف املن�صب الذي �سبق لها
�أن �شغلته ك�أول امر�أة يف تاريخ البالد
بني عامي  2007و.2010
وتبد�أ بيلو�سي املعار�ضة لرتامب،
بتحدي
يومها الأول يف املن�صب اجلديد
ّ
الرئي�س� ،إذ خطط الدميوقراطيون
لأن يطرحوا على الت�صويت ،تدابري
مالية م�ؤقتة ت�سمح بفكّ �إغالق

الإدارات الأمريكية امل�شلولة جزئي ًا
منذ  22دي�سمرب املا�ضي ب�سبب عدم
االتفاق على موازنة.
ويهدف الدميوقراطيون من هذه
اخلطوات �إىل الظهور ب�صورة احلزب
«العقالين» مبواجهة ما يرون �أنها
«نزوات» ترامب .لكن البيت الأبي�ض
�سبق �أن رف�ض تلك الطروحات ،لأنها
تت�ضمن خم�سة باليني دوالر يطالب
ال
ّ
بها ترامب لتمويل اجلدار الذي يرغب
ببنائه على احلدود مع املك�سيك
للت�صدي للهجرة غري القانونية.
ّ
يف جمل�س ال�شيوخ ،لن يكون لتلك
الطروحات �أي �صدى� ،إذ وعد رئي�س
الأغلبية اجلمهورية ب�أنه لن ُيخ�ضع
للت�صويت �سوى احلل الذي �سيحظى
مبوافقة الدميوقراطيني وتوقيع
دونالد ترامب.
وميلك اجلمهوريون الأغلبية يف
جمل�س ال�شيوخ ( 53مقعد ًا من �أ�صل
 ،)100لكن ذلك ال مينحهم القدرة
على جتاوز الدميوقراطيني ،ف�إقرار
القوانني املالية يحتاج لأغلبية 60
�صوت ًا.

ذكرت �صحيفة يابانية اول �أم�س
اخلمي�س� ،أن اجلي�ش الأمريكي �سينظم
خالل العام اجلاري �أول مناورات له
ب�صواريخ حول جزيرة �أوكيناوا يف
�إطار �سعيه لتطويق تطلعات ال�صني
املتزايدة.
وقالت �صحيفة «�سنكاي �شيمبون»
دون �أن تذكر م�صادرها �إن اجلي�ش
الأمريكي �أبلغ نظريه الياباين
بخططه لن�رش �صواريخ �أر�ض بحر
يف جزيرة �أوكيناوا التي تت�سم
ب�أهمية ا�سرتاتيجية له خالل العام
اجلاري خالل �أول مناورات من هذا

النوع مع حليفته اليابان .و�أ�ضافت
�أن املناورات ت�شمل قاذفة �صواريخ
متنقلة تعترب �إجراء م�ضاد ًا ملواجهة
�أي هجمات حمتملة من �صواريخ
بال�ستية �صينية �أر�ض بحر.
يف ال�سنوات الأخرية ،اقرتبت �سفن
حربية �صينية مرات عدة من �أوكيناوا
التي يتمركز فيها اجلزء الأكرب من
القوات الأمريكية يف اليابان.
ويقول اخلرباء �إن التحركات
البحرية املتزايدة لل�صني جزء من
خطة لفر�ض �سيطرة على املياه
داخل منطقة تعرف با�سم «�سل�سلة

اجلزر الأوىل» وتربط بني �أوكيناوا
وتايوان والفيليبني .ويعتقد حمللون
�أن ال�صني ت�سعى لإنهاء الهيمنة
الع�سكرية الأمريكية يف غرب املحيط
الهادىء عرب فر�ض �سيطرتها على
�سل�سلة اجلزر الثانية التي تربط بني
جزرتي �أوغا�ساوارا يف جنوب اليابان
و�أر�ض غوام الأمريكية و�إندوني�سيا.
ويثري تعزيز ال�صني قدراتها
الع�سكرية قلق جاراتها مبا فيها
اليابان التي قال وزير دفاعها العام
املا�ضي �إن ال�صني «�صعدت من جانب
واحد» ن�شاطاتها الع�سكرية يف العام
الذي �سبقه.
وت�ؤكد بكني �أن ن�شاطاتها تقت�رص
على الدفاع عن النف�س.

الكنغر�س اجلديد ينطلق يف ّ
ظل انق�سامات حول �سيا�سة ترامب

وا�شنطن �ستجري �أول مناورات �صاروخية قرب جزيرة �أوكيناوا اليابانية

ُقتل  5ع�سكريني نيجرييني يف
حتطم مروحية هجومية للجي�ش ،اول
ام�س اخلمي�س ،خالل عمليات جوية
�ضد تنظيم “بوكو حرام” املت�شدد
�شمال �رشق البالد.
وقال متحدث القوات اجلوية
�إيبيكونال
اجلرنال
النيجريية
داراموال ،يف ت�رصيحات �صحفية:
“�إن مروحية هجومية من طراز Mi-
 ،35Mحتطّ مت يف منطقة داما�ساك،

بوالية بورنو ،خالل عمليات �ضد
بوكو حرام”.
ومل يعلن داراموال ،عن �سبب حتطم
املروحية ،لكنه قال“ :ي�ؤ�سفني �أن
�أو�ضح ب�أنه ُقتل  5ع�سكريني ،بينهم
طياران ،يف حتطم طائرة ع�سكرية من
طراز .”Mi-35M
ويتوقع �أن تكون املروحية� ،سقطت
�إثر هجوم مل�سلحي “بوكو حرام”.
و”بوكو حرام” ،جماعة نيجريية
م�سلحة ت�أ�س�ست ،يف يناير ،2002
وتقول �إنها تطالب بتطبيق ال�رشيعة
الإ�سالمية يف جميع واليات نيجرييا،
حتى اجلنوبية منها ذات الأغلبية
امل�سيحية.
ويف مار�س � ،2015أعلنت اجلماعة
ارتباطها بتنظيم “داع�ش” املت�شدد.

البحرية الربيطانية ت�ستعد للت�صدي ملهاجرين عرب املان�ش

ذكرت ال�صحف الربيطانية اول
�أم�س اخلمي�س �أن �سفينة تابعة ل�سالح
البحرية الربيطاين م�ستعدة للقيام
بدوريات يف بحر املان�ش للحد من
حماوالت عبور املهاجرين على منت
زوارق �صغرية ،بطلب من وزارة
الداخلية الربيطانية.
وبد�أت �سفينة الدورية «ات�ش ام ا�س
مري�سي» عملها اعتبار ًا من اول �أم�س
االربعاء ،بعد طلب خطي تقدم به وزير الداخلية �ساجد جاويد �إىل وزير الدفاع
غافني وليام�سون.
وقال م�صدر يف وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الربيطانية «بر�س ا�سو�سيي�شن» �إن
ال�سفينة «باتت جاهزة وم�ستعدة» لبدء املهمة.
وذكرت �صحف �أن و�سائل ع�سكرية �أخرى ميكن �أن ت�ستخدم بعد ذلك وخ�صو�ص ًا
مراقبة جوية ،لكن املفاو�ضات ما زالت جارية لتحديد الوزارة التي �ستتحمل
كلفة ذلك.
واكتفى ناطق با�سم وزارة الدفاع بالقول �إن «قواتنا امل�سلحة م�ستعدة
لتقدمي و�سائل �إ�ضافية وخربتها مل�ساعدة وزارة الداخلية يف الت�صدي لعمليات
العبور» .و�أ�ضاف �أن «�سفن �سالح البحرية توا�صل القيام بدوريات حلماية �أمن
املياه الإقليمية الربيطانية».
وو�صف وزير الداخلية الربيطاين تدفق املهاجرين على ال�سواحل الربيطانية
ب�أنه «حادث كبري» ،و�أعلن الإثنني املا�ضي تعزيز دوريات ال�رشطة على �سواحل
بريطانيا على بحر املان�ش خ�صو�ص ًا ب�إعادة ن�رش �سفينتني متمركزتني يف البحر
املتو�سط.
وقبل يوم اتفقت بريطانيا وفرن�سا على «خطة عمل معززة» تن�ص على ت�سيري
مزيد من الدوريات وتعزيز مكافحة املهربني وبذل جهود لتوعية املهاجرين

وزير خارجية ال�صني يبد�أ جولة �أفريقية من �إثيوبيا

قال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ
يي� ،إن بالده �ستوا�صل تعاونها مع
�أفريقيا بالرغم من “االنتقادات” من
بع�ض اجلهات ،من دون ت�سميتها.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي لوانغ
يي ،مع نظريه الإثيوبي ،ورقنه
جيبيوه ،ب�أدي�س �أبابا ،التي و�صلها
اول ام�س اخلمي�س� ،ضمن جولة
�أفريقية تقوده �إىل بوركينا فا�سو،
وغامبيا ،وال�سنغال.
و�أو�ضح وانغ يي �أن ال�صني “تتم�سك
مببد�أ العالقات التجارية مع �أفريقيا
على �أ�سا�س ال�صدق والنتائج الإيجابية
اجليدة”.
و�أ�شار �إىل �أن جولته �ستعجل بتنفيذ
نتائج اجتماع بكني الذي عقد �سبتمرب
املا�ضي ،خالل منتدى التعاون
ال�صيني – الأفريقي.
وعقد �آخر منتدى للتعاون ال�صيني –
الأفريقي يف بكني يف �سبتمرب .2018
وت�أ�س�س منتدى التعاون ال�صيني
الأفريقي ر�سم ًيا عقب عقد امل�ؤمتر
الوزاري الأول للتعاون بني ال�صني
والدول الأفريقية بالعا�صمة بكني،
�أكتوبر عام 2000؛ بهدف تعميق
التعاون.
و�أ�شار �إىل �أن بع�ض البلدان الأفريقية
واجهت “�صعوبات” فيما يتعلق
ربا
بالتمويل يف الآونة الأخرية ،معت ً
ٍ
“حتد م�ؤقت” ،متعه ًدا ببذل ق�صارى
�أنه
اجلهد لتجاوز هذه املرحلة.
بدوره ،قال وزير اخلارجية
الإثيوبي ،ورقنه جيبيوه� ،إن العالقات

بني بالده وال�صني“ ،ا�سرتاتيجية”،
ومن �ش�أنها دعم الإ�صالحات اجلارية
يف �إثيوبيا .
و�أ�شار الوزير الإثيوبي ،خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي� ،إىل �أن عالقات
ال�صني و�أفريقيا ت�ستند على “التفاهم
وتبادل امل�صالح”.
وتنظر ال�صني �إىل �إثيوبيا باعتبارها
جتاريا بارزً ا
قوة اقت�صادية و�رشي ًكا
ً
يف �أفريقيا ،فيما ارتفع حجم التبادل
التجاري بني البلدين عام ،2015
�إىل  3مليارات دوالر ،بعد �أن كان
 1.3مليار دوالر .وبلغ عدد ال�رشكات
ال�صينية يف �إثيوبيا � 840رشكة يف
 ،2014بر�أ�س مال  1.6مليار دوالر،
وت�ستورد �إثيوبيا من ال�صني  27%من
�إجمايل واردات البالد.
وت�ستمر زيارة وزير اخلارجية
ال�صيني �إىل �إثيوبيا مدة يومني،
ويختتم جولته الأفريقية الأحد املقبل.
وتواجه ال�صني اتهامات ،بـ”�إغراق”
الدول الأفريقية بالديون بدعوى
م�ساعدتها على تنفيذ م�رشوعات
مرارا.
تنموية ،وهو ما نفته بكني
ً
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احل�صاد ال�سيا�سي والدبلوما�سي 2018

كان عام  ، 2018حقيقة عام ح�صاد
�سنني ال�صرب والثبات على املواقف ،
فبعد ع�شرون عام ًا من احلرب والقطيعة
وبعدها حالة الالحرب والال�سالم  ،عادت
املياه اىل جماريها بني ارتريا واثيوبيا
مببادرة �شجاعة من فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي والدكتور ابي احمد رئي�س الوزراء
بجمهوريةاثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
 ،ورفع فيه احلظر اجلائر والغري قانوين
عن ارتريا  ،بل لعبت ارتريا دور ًا كبري ًا
يف حتريك وتفعيل العالقات مع دول اجلوار
ون�شر ال�سالم والتعاون وال�صداقة بني دول
و�شعوب القرن االفريقي ،كما انه كان يف
الربع االخري من  2018قد �شهدت املنطقة
حراك ًا كبري ًا دعم ًا لل�سالم يف املنطقة وكانت
اكرث فرتة �شهدة حترك ًا �سيا�سي ًا ودبلوما�سي ًا
 ،اجنزته القيادة ال�سيا�سية �سواء كان على
�صعيد املنطقة او اقليمي ًا وكذلك دولي ًا ،
ف�إىل اهم ما اجنز فيه_:

يف التا�سع من يناير قام فخامة الرئي�س
الرئي�س �إ�سيا�سي �أفورقي بزيارة
القاهرة و التقى الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي  ،بحث معه تطوير
العالقات الثنائية والدفع بالتعاون و
ال�رشاكة يف خمتلف املجاالت وتنفيذ
امل�شاريع التي مت التو�صل اىل تفاهم
ب�ش�أنها يف ال�سابق � ،إ�ضافة �إىل العمل
لتفعيل اللجنة امل�شرتكة ،كما مت
بحث الق�ضايا االقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
و تو�صل الرئي�سان �إىل تفاهم للعمل
امل�شرتك يف جماالت الطاقة والزراعة
املروية والرثوة ال�سمكية  ،وبحثا
بتو�سع الو�سائل امل�ؤدية �إىل االنتقال
�إىل النتائج امللمو�سة على �أر�ض
الواقع .كما تو�صل الرئي�سان �إىل
تفاهم حول تعزيز العمل امل�شرتك
ادراكا لأهمية التن�سيق بني البلدين يف
املنتديات االقليمية والدولية.
وقد قام الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
خالل زيارته مل�رص التي ا�ستغرقت
يومني بتفقد امل�شاريع التنموية يف
م�رص.
�شارك وفد ارتريا بقيادة املندوب الدائم
يف الأحتاد االفريقي واملفو�ضية االقت�صادية
االفريقية ال�سفري� /أر�أيا د�ستا يف الفرتة
من اخلام�س ع�رش وحتى التا�سع
والع�رشين من يناير يف م�ؤمتر القمة
االفريقية يف دورتها الثالثني املنعقدة
يف ادي�س �أببا.
قدم الوفد يف م�ؤمتر القمة الذي عقد
حتت �شعار" االنت�صار على مكافحة
الف�ساد ...نهج م�ستدام لتحول
افريقيا"  ،كلمة ا�ستعر�ض فيها مبد�أ
ور�ؤية ارتريا �ضمن اهم الق�ضايا
املطروحة يف االجتماعات التي
�شارك فيها املندبون الدائمون لدول
االع�ضاء وجمل�س وزراء اخلارجية
وكذلك ر�ؤ�ساء الدول.
و�أُ ْو ِ�ض َح بان ارتريا قدمت تقرير ًا
حول تنفيذ امليثاق االفريقي �ضمن
التقارير التي قدمتها املفو�ضية
االفريقية ،فيما يتعلق بحقوق
االن�سان ،فيما اكد الوفد االرتري
جاهزية بالده لتعزيز العمل الفعال
الذي �رشعت املفو�ضية العمل فيه،
أفكار ًا حول
كما قدم الوفد االرتري � ً
ادارة م�ؤ�س�سات االحتاد االفريقي
خا�صة النا�شطني يف �ش�ؤون حقوق
االن�سان  ،بعيد ًا عن االتكالية

التي تربر

وامل�ساعدات املالية
التدخالت اخلارجية.
ويف ختامها �إ�صدرت القمة قرارات
وتو�صيات تركزت حول ت�أ�سي�س
ٍ
�سوق م�شرتكة للطريان االفريقي،
وان�شاء �سوق عاملي حر تابع للقارة
االفريقية ،و حر ية التنقل للمواطنني
بني دول القارة االفريقية ،وانتخاب
ع�رشة دول الدارة جمل�س ال�سلم واالمن
التابع لالحتاد االفريقي خالل فرتة
وعق ِْد م�ؤمترٍ يف كل �ستة ا�شهر
عامنيَ ،
لر�ؤ�ساء الدول واحلكومات  ،وتنظيمه
بداية من العام  2019مرة يف العام
وغريها من التو�صيات والقرارات.
وت�سلم الرئي�س الرواندي بول
كاغامي رئا�سة االحتاد االفريقي لعام
واحد ،فيما اختري الرئي�س امل�رصي
عبد الفتاح ال�سي�سي لرئا�سة االحتاد
يف عام .2019
يف الذكرى الثامنة والع�شرين لعملية فنقل
الت�أريخية التي انتظمت يف العا�رش من
فرباير فعاليات االحتفال الر�سمي
بذكرى عملية فنقل ا حتت �شعار"
فنقل ب�شارة التحرير" و�ضع فخامة
الرئي�س �أكاليل الزهور على ن�صب
ال�شهداء
كماو�ضع �أكاليل الزهور كل من
ال�سيد  /الأمني حممد �سعيد،با�سم
للدميقراطية
ال�شعبية
اجلبهة
والعدالة �سكرتري اجلبهة  ،وبا�سم
وزارة قوات الدفاع رئي�س هيئة
االركان العام الفريق فليبو�س ولدي
يوهن�س و ال�سيدة /تخ�آ ت�سفاميكائيل
رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة وبا�سم
اقليم �شمال البحر االحمر املدير
التنفيذي لالقليم ال�سيد /كربوم عندي
ميكائيل ،كما و�ضع �أكليل الزهور
ال�سيد /هيلي �أ�سفها مدير مديرية
م�صوع.
 يف الثاين والع�شرين من مار�س بعثا لر ئي�س
�إ �سيا �س
�أ فو ر قي
بر قية
تهنئة
اىل كل
من رئي�س

�شي
جمهورية ال�صني ال�شعبية
جني بيغ ورئي�س رو�سيا االحتادية
فالدميري بوتن مبنا�سبة فوزهما يف
االنتخابات الرئا�سية  .يذكر ب�أن
الرئي�س ال�صيني فاز يف االنتخابات
الوطنية الثالثة ع�رش التي جرت يف

ال�سابع ع�رش من مار�س
بن�سب عالية.
فيما �أختري الرئي�س
الرو�سي الذي فاز يف
االنتخابات الوطنية
التي جرت يف الثامن
ع�رش من مار�س ب�أكرث
من  76يف املائة من
رئي�سا
الأ�صوات،
لرو�سيا لفرتة �ستة
�أعوام قادمة.
 �شارك وفد احلكومة االرتريةبقيادة �سفري البالد يف االحتاد
االفريقي ال�سيد� /أر�أيا د�ستا يف
احلادي والع�رشين من مار�س يف
القمة اال�ستثنائية العا�رشة لالحتاد
االفريقي يف العا�صمة الرواندية "
كيغايل" لر�ؤ�ساء الدول واحلكومات.
جاءت القمة اال�ستثنائية لبحث
م�ستخرجات تو�صيات وقرارت اجتماع
ر�ؤ�ساء جمل�س االحتاد االفريقي يف
�شهر يناير الفني وثمانية ع�رش،
وناق�ش على مو�ضوعني هامني ومت
امل�صادقة على املتفق عليه.
كان املو�ضوع االول حول
مناق�شة توقيع االتفاق املتعلق
بت�أ�سي�س منطقة التجارة احلرة
القارية الإفريقية ،تبني افريقيا
للتبادل احلر وحرية التنقل واعد
باالزدهار جلميع املواطنني
الأفارقة  ،وقد �أعد املجتمعون
وثيقتني لالتفاق الذي جاء
تتويجا لر�ؤية مت مناق�شتها عدة
�سنوات.
وقعت الدول التي اكدت
جاهزيتها للتوقيع على االتفاقية
يف الوثيقتني ،فيما تو�صل التفاهم
للتوقيع على وثائق االتفاقية بعد
ان اجرت بع�ض الدول التي طالبت
باجراء درا�سة دقيقة لوثائق االتفاقية
من بينها ارتريا.
كما تو�صلت الدول االفريقية اىل
اتفاق حول موقف افريقي موحد
فيما يتعلق بقمة املحادثات اجلارية
بني دول اع�ضاء االحتاد االفريقي
واالوروبي نهاية العام  ،والتي
تهدف جتديد واجراء تعديالت على
معاهدة" كوتونو" التعاونية املوقعة
بني االحتادين التي �ستنتهي يف
العام  ،2020وقد ا�صدر امل�شاركون

يف املنتدى اهم تو�صيات حول هذا
ال�ش�أن  ،وقدم برامج عمل ملفو�ضية
االحتاد.
 يف الثالث ع�شر من ابريل عقد جمل�سالوزراء اجتماعه بقاعة هقر با�سمرا.
وبحث املجل�س يف اوىل اجندته،
الورقة التي قدمها وزير التعليم
لتقييم
ر�ؤ�سوم،
ال�سيد�/سمري
اال�ستثمار الذي جرى يف ال�سنوات
ال�ستة والع�رشين املا�ضية لتحقيق
خدمات تعليمية جيدة ونتائجها ،
واملميزات والق�صور .باال�ضافة اىل
اخلطة التعليمية للفرتة القادمة.
 ،ونتيجة لهذه اجلهود فان
املدار�س التي كانت عام 1990/1991
من ريا�ض االطفال واملراحل االبتدائية
واملتو�سطة والثانوية والفنية 393
مدر�سة و�صلت حاليا الكرث من 1700
مدر�سة ،وان عدد الطالب الذي كان

عددهم بداية اال�ستقالل  168000بلغ
هذا العام الدرا�سي حوايل 700,000
طالب  ،وهذه االرقام تعك�س اجلهود
املبذولة ل�ضمان توفري التعليم
اال�سا�سي ،م�شرية اىل انه ونتيجة
جلهود التو�سع يف الكليات واملدار�س
الفنية واملركز الوطني للتدريب
املهني  ،قد مت تخريج حوايل
 30,000طالب با�ضافة خريجي هذا
العام.
وا�شارت الورقة اىل ان�شطة تطوير
التعليمية
واخلطط
ال�سيا�سات
وتنقيحها على مراحل ،والتغيريات
التي حدثت وفوائدها ومهام ت�أهيل
العاملني يف املجال التعليمي وتوفري
امل�ستلزمات والتجهيزات التعليمية،
مو�ضحة النواق�ص التي مت حلها
واملجاالت املحتاجة للتقوية.
واعلمت وزارة التعليم جمل�س
الوزراء بان اخلطة التعليمية اخلم�سية
من عام  2018وحتى  2022املو�ضوعة
ا�ستنادا اىل التقييم اجلاد الذي ظلت
تقوم به منذ عام  2017و�صلت مرحلة
االكتمال.

وتناول جمل�س الوزراء اجندته
الثانية تطورات وحتديات خدمات
النقل الربي والبحري واجلوي .وذكر
تقرير الوزارة ان عدد احلافالت كان
بداية اال�ستقالل  257حافلة ،وو�صل
عددها حاليا حوايل ،1800وارتفع
عدد �شاحنات النقل من  267الكرث من
.15000
ووقف على االعمال املنفذة لتح�سني
املوانئ واملرا�سي واملطارات ،و�رشح
او�ضاع املالحة البحرية واجلوية
وخدمات املوانئ ،واجلهود املبذولة
حلل التحديات املوجودة واخلطوات
التي يتوجب اتخاذها لتطوير هذا
القطاع،.
وقرر جمل�س الوزراء بعد النقا�شات
التي اجراها  ،الت�أكيد على اهمية
تطوير خدمات النقل الداخلية
لدورها يف منو االقت�صاد والتنمية،
وذلك بالعمل على موا�صلة برامج بناء

�شبكة الطرق التي تربط جميع مناطق
البالد باال�سواق وتو�سيع خدمات
املوا�صالت ،وخلق او�ضاع متكن
ال�شعب من احل�صول على خدمات
موا�صالت جيدة با�سعار منا�سبة.
وو�ضعا يف االعتبار للموقع
اال�سرتاتيجي الرتريا واملميزات التي
مينحها على امل�ستويني االقليمي
والدويل ،او�ضح املجل�س بوجوب
النظر للم�ستقبل وتنفيذ عاجل
لتح�سني البنية التحتية وربطها مع
دول اجلوار والعمل على اعداد قدرات
ب�رشية كف�ؤة لإدارة جماالت النقل
الربي والبحري واجلوي.
واخريا بحث جمل�س الوزراء
االو�ضاع ال�سيا�سية واالمنية للمنطقة
والن�شاطات الدبلوما�سية املوازية.
وقيم االعمال الدبلوما�سية اجلارية
وتطوراتها خللق عالقات بناءة مع
امريكا والدول االوروبية وغريها،
وناق�ش بتو�سع تطورات االو�ضاع
ال�سيا�سية واالمنية التي حدثت م�ؤخرا
يف منطقتنا.
وبعد مداوالته ب�شان االو�ضاع
الراهنة يف املنطقة ،او�ضح
جمل�س الوزراء ان �سيا�سة احلكومة
االرترية الثابتة التي التتغري ابدا،
هي خلق مناخ ال�سالم والتعاون
وح�سن اجلوار بني �شعوب
املنطقة ،واكد جمددا بان ايجاد
حل جذري للم�شاكل املوجودة
ت�ستدعي العمل اجلاد امل�شرتك مع
حمبي ال�سالم والتطور.
**********
يف الفرتة من  24 - 22من �إبريلقام وفد ُا من الواليات املتحدة
االمريكية يقوده ال�سفري دونالد
ياماموتو ال�سكرتري امل�ساعد يف
�ش�ؤون ق�ضايا القرن االفريقي بق�سم
ال�ش�ؤون اخلارجية االمريكية بزيارة
عمل اىل �إرتريا ،بحث مع فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي وغريه من
كبار امل�س�ؤولني باحلكومة الإرترية
يف الق�ضايا الثنائية والإقليمية و�سبل
التعاون .
 مبنا�سبة الذكرى ال�سابعةوالع�رشين ال�ستقالل البالد تقبل
الرئي�س ا�سيا�س برقيات تهنئة من
عدد من قادة العامل
وهم خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
وويل عهده االمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ورئي�س جمهورية
كوريا مون جا �إين و رئي�س جمهورية
النم�سا االحتادية الك�سندر فان دير

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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بلني ،وحاكم ا�سرتاليا ال�سري بيرت
كو�سغروف ،ورئي�س الهند رام ناز
كوفيند ،وملك املغرب حممد ال�ساد�س
،ورئي�س اجلمهورية اللبنانية
العماد مي�شيل عون ،ورئي�س املك�سيك
انرييكو بينا نوتي،نغ واجلزائر
وكرواتيا
بوتفليقة
عبدالعزيز
كوليندا غرابار كيتاروفيت�ش وملك
ال�سويد كارل غو�ستاف و جمهورية
ال�صني ال�شعبية �شي جني بي و
جمهورية م�رص العربية الرئي�س /
عبدالفتاح ال�سي�سي ورئي�س رو�سيا
االحتادية فالدمري بوتني ورئي�س
املانيا االحتادية فرانك فالتري
�إ�ستييِ نمري ورئي�س املجل�س ال�شعبي
االعلى جلمهورية كوريا الدميقراطية
ال�شعبية كيم يونغ نام وكذلك رئي�س
جمهورية كوبا ميجويل دياز -كانيل،
ورئي�س �سوي�رسا االحتادية �آليان
بري�سيت ورئي�س جمهورية فرن�سا
امانويل ماكرون وملكة بريطانيا
اليزابيت الثانية ورئي�س اجلمهورية
اليمنية عبد ربو من�صور هادي
ورئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومات
الوفاق الوطني الليبي فائز م�صطفى
ال�رسج ورئي�س ال�سلطة الفل�سط�سنية
حممود عبا�س ورئي�س نايجرييا
ورئي�س بوركينا فا�سو كر�ستيان
كابوري ونائب رئي�س وزراء جورجيا
ميخيل جاناليز .
و بعث رئي�س �ساحل العاج �أحل�سن
واتارا ،وملك هولندا ميليم الك�ساندر
،ورئي�س اليونان بروكوبيو�س
بابلوبولو�س ورئي�س �رسيالنكا
ماي�رسيباال �سريي�سينا ،ورئي�س دولة
االمارات العربية املتحدة ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،ونائب
رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
ال�شيخ /حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
للقوات امل�سلحة ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،وملك االردن امللك
عبدالله الثاين ،وامري قطر ال�شيخ
متيم بن حمد �آل ثاين و نائب امري
دولة قطر ال�شيخ عبدالله بن حمد
�آل ثاين ورئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية القطري ال�شيخ عبدالله بن
نا�رص بن خليفة �آل ثاين، .و�سلطان
عمان قابو�س بن �سعيد ،و رئي�س
املجل�س االعلى لدولة ليبيا ال�سيد/
خالد عمار امل�رشيورئي�س االحتاد
الدويل لل�سالم واملحبة الدكتور/
هونغ تاءو زي واملدير العام ملنظمة
االغذية والزراعة جو�سي غرازيانو دا
�سيلفا و رئي�س اجلمهورية اال�سالمية
املوريتانية ال�سيد /حممد ولد
عبدالعزيز ورئي�س منغوليا ال�سيد /
كالتماغني باتولغان و االمني العام
لالمم املتحدة انطونيو غوترييز
ور�أ�س الدولة يف �رصبيا �ألك�سندر
ڤوت�شيت�ش اعربوا مبوفور ال�صحة
لفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
واالمنيات الطيبة الرتريا و�شعبها.
واكد ه�ؤالء الزعماء على رغبتهم و
ا�ستعدادهم لتعزيز عالقات التعاون
والثقة امل�شرتكة املوجودة بني
دولهم وارتريا.
 يف الرابع والع�شرين من مايو احتفلتالبالد بالذكرى ال�سابعة والع�رشين
لال�ستقالل بحفل ر�سمي بهيج نظم
يف ا�ستاد ا�سمرا حتت �شعار "الر�ؤى
بالعمل .".
خاطب احلفل فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ،جاء يف يف الكلمة
التي القاها " ان عزة ورزانة احلرية
واال�ستقالل وتنامي توهج معنى اال�ستقالل عاما
اثر عام ال يحقق الر�ضا وح�سب وامنا يعزز اي�ضا
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ال�صمود.
وقال ان العي�ش يف حميط ي�سوده الهدوء
واالحرتام املتبادل والتعاون وبناء دولة املواطنة
املن�سجمة  ،لي�س جمرد رغبة ،بل هي امانة دفع
من اجلها الغايل والت�ضحية بالفر�ص".
وذكر فخامته  ،ان االجندات العاملية
واالقليمية هي من العوامل التي لها تاثري
ن�سبي يف م�سريتنا الوطنية ،ومبا ان التطورات
املت�سارعة التي ن�شهدها اليوم على م�ستوى العامل
ومنطقتنا تعطي م�ؤ�شرات مل�سريتنا امل�ستقبلية
لذلك يتوجب علينا متابعتها بجد وا�ستيعابها
،وتقييم مدى التاثري الذي حتدثه على براجمنا
امل�ستقبلية ،و�شدد على وجوب الفهم احلذر
لل�سيناريوهات امل�ستقبلية وو�ضع خارطة طريق
م�سريتنا وامل�شاركة بن�شاط فيه قدر امل�ستطاع".
 يف الع�شرين من يونيو ويف ذكرى يومال�شهداء �ألقى فخامة الرئي�س ا�سيا�س
كلمة باملنا�سبة� ،شكر فيها كل
الذين قاموا بتنظيم خمتلف االن�شطة
من م�سريات ال�شموع والت�شجري
والربامج الريا�ضية والثقافية وجميع
االرتريني يف الوطن واملهجر،
لالرتقاء بهذا اليوم العزيز لذكرى
�شهدائنا ،الذين دفعوا عرب بطوالتهم
وت�ضحياتهم الغالية النف�س و
النفي�س لتحقيق التحرير الوطني
والدفاع عن ال�سيادة ،مو�ضح ًا مبا
ان عام  2018وال�سنة املا�ضية التي
كانت بداية الربع الثاين من ا�ستقاللنا
وبرزت فيها م�ؤ�رشات االنتقال لعهد

التغيريات فانها ت�ضفي اهمية ا�ضافية
ليوم ال�شهداء.
وقال فخامة الرئي�س “ ان االحداث
التي برزت يف منطقتنا ب�شكل عام
ويف اثيوبيا ب�شكل خا�ص يف الفرتة
االخرية �إمنا هي تطورات ت�ستحق
االهتمام املنا�سب.
وا�ضاف فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي “ ومثل ارتريا فان رغبة
ال�شعب االثيوبي لعالقة وفاق مع
ارتريا لي�ست رغبة مبتكرة ”،وميكن
القول بان امل�ؤ�رشات االيجابية التي
ظلت تر�سل يف االونة االخرية هي
تعبري للخيار ال�شعبي .وقال ان
تكامل ال�شعبني والبلدين وم�صاحلهم
امل�شرتكة ومنوهم هي من االولويات
املقد�سة التي جهدنا و�ضحينا من
اجلها ،ولهذا �سنعمل بن�شاط وبالتزام
من اجل ذلك.
وذكر فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي بانه من الطبيعي �أن ننظر اىل
خمتلف براجمنا التنموية يف خمتلف
القطاعات يف اطار مت�صل بجرياننا
ب�شكل عام واثيوبيا ب�شكل خا�ص،
وا�ضاف “ ومبا ان ذلك هو ما �ضحينا
من اجله حتى التحرير و�ضحينا
بارواح ال�شهداء للدفاع عن الوطن
و�سيادته ،فان زيادة جهودنا وعملنا
هو جت�سيد لعهدنا المانة ال�شهداء،
مو�ضحا بان احلكومة االرترية وبعيد ًا
عن حمالت العالقات العامة والتبادل
االعالمي ومن اجل التعرف عن كثب

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

وبعمق على االو�ضاع الراهنة ،ور�سم
خطة العمل امل�ستقبلية �سوف نقوم
بار�سال وفد اىل ادي�س اببا.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من يونيوو�صل وفد ارتريا عايل امل�ستوى
املكون من معايل وزير اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب اىل
ادي�س اببا.
ومت ا�ستقبا لهم يف مطار بويل
الدويل من قبل كبار م�س�ؤويل
حكومة جمهورية اثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية يتقدمهم رئي�س الوزراء
الدكتور� /آبي احمد ووزير ال�ش�ؤون
يهو
اخلارجية الدكتور ورقنه َقبيِ ُ

وممثلي ال�شعب وغريهم .
حيث �سلم الوفد ر�سالة خطية
من فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
اىل رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
الدميقراطية الدكتور
الفدرالية
�آبي �أحمد.كما بحث بعمق مع رئي�س
الوزراء الدكتور �آبي �أحمد وغريه
من امل�س�ؤولني االو�ضاع الراهنة
والعالقات الثنائية امل�رشقة بني
البلدين.
و يف عودته �سلم الوفد ر�سالة
خطية لفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
من رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية الدكتور �/آبي
�أحمد.
يف الثالث من يوليو �إلتقى فخامةالرئي�س ا�سيا�س افورقي �ضمن زيارته
الر�سمية اىل االمارات العربية
املتحدة ويل عهد �أبو ظبي ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،واجرى
معه مباحثات معمقة.ويف اللقاء
الذي �شارك فيه نائب رئي�س الوزراء
ووزير �ش�ؤون الرئا�سة ال�شيخ من�صور
بن زايد ال نهيان ،عرب اجلانبان عن
ر�ضاهما لتطور العالقات الثنائية
بني البلدين وامل�ستوى الذي و�صلت
اليه ،وتو�صال اىل تفاهم م�شرتك حول
و�ضع برامج للتعاون الثنائي.
اتفق الطرفان على و�ضع خطط
لتنفيذ الربامج املو�ضوعة املتمثلة يف
تعزيز اال�ستثمار االقت�صادي وتطوير
البنى التحتية يف كافة القطاعات
،خا�صة القطاع الزراعي وال�صناعي
وغريها من املجاالت ،كما اتفقا على
تعزيز التعاون الثنائي اجلاري يف
قطاعي التعليم وال�صحة.
وتبادل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي وال�شيخ حممد بن زايد ال
نهيان يف لقائهما االراء واالفكار فيما
يتعلق بال�ش�ؤون الدولية واالقليمية
وتطوراتها التي تهم البلدين.
 يف ا لأول والثاين من يوليو�شاركوفد ارتريا برئا�سة مندوب ارتريا
يف االحتاد االفريقي واملفو�ضية
االقت�صادية االفريقية ال�سفري /ار�آيا
د�ستا يف امل�ؤمتر الدوري احلادي
والثالثني لر�ؤ�ساء االحتاد االفريقي
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الذي عقد يف العا�صمة املوريتانية
نواك�شوط.وا�صدر امل�ؤمتر بعد تقييمه
تطور االحتاد ،قرارات لت�رسيع عملية
التطوير وحت�سني او�ضاع ال�سلم
واالمن االفريقي ،وانتخب اع�ضاء
اربعة م�ؤ�س�سات يف االحتاد و�صادق
على ميزانية عام .2019
وا�شاد امل�ؤمتر باخلطوات التي
اتخذتها ارتريا واثيوبيا لبدء مرحلة
�سالم وتعاون بني البلدين.
و�صادق امل�ؤمتر ودعم طلب ارتريا
لع�ضوية جمل�س حقوق االن�سان التابع
لالمم املتحدة.
رئي�س
يف التا�سع من يوليو قاموزراءجمهورية اثيوبيا االحتادية
الدميقراطية الدكتور� /آبي احمد
بزيارة تاريخية لإرتريا ا�ستغرقت
يومني
حيث ا�ستقبلته جماهري ا�سمرا
بكل الود والرتحاب فاق الو�صف
،و التقى الرئي�س ا�سيا�س افورقي
بقاعة هقر  ،بحث اللقاء املجاالت
وال�سيا�ساية
الدبلوما�سية
واالجتماعية واالقت�صادية التي تهم
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ويف ختام الزيارة مت وقعا
الزعيمان بيان م�شرتك � ،أعلنا فيه

انهاء احلرب بني ارتريا واثيوبيا وفتح
مرحلة جديد لل�سالم وال�صداقة.
وكانت زيارة رئي�س وزراء اثيوبيا
الرتريا حدثا تاريخيا ا�ستثنائيا
لكونها اول لقاء بني البلدين وقيادته
منذ ع�رشين عاما ،وتب�رش ملرحلة
جديدة لل�سالم وال�صداقة..
من جانبه �شكررئي�س وزراء اثيوبيا
الدكتور �آبي احمد حفاوة اال�ستقبال
من ال�شعب واحلكومة االرترية،
م�شيدا باال�ستعداد واالهتمام الذي
ابداه الرئي�س �إ�سيا�س افورقي لل�سالم
وح�سن اجلوار ،وقال لقد انهينا
مرحلة الال�سلم والالحرب ،واحب
تهنئة ال�شعبني االرتري واالثيوبي
النتقالنا اىل مرحلة ال�سالم واال�ستقرار
املب�رشة.
وقال كفى حرب وانباء عن حرب
 ،مو�ضحا بان ال�سالم واال�ستقرار
والتعاون وال�رشاكة الذي ي�شيد بني
ارتريا واثيوبيا �سيكون ج�رسا يفيد
�شعوب القرن االفريقي ،وا�شار اىل
انه مت التو�صل اىل اتفاق مبدئي
لفتح املوانئ وانتقال ال�شعب من
واىل البلدين وبدء خدمات املالحة
اجلوية.
وا�ست�ضاف الرئي�س ا�سيا�س افورقي
رئي�س الوزراء ابي احمد مبنزله يف
جل�سة قهوة .ويف التا�سع من يوليو ا�صدرت
احلكومتان الإثيوبية والإرترية اعالن ال�صداقة
والتعاون ت�ضمن - :
�	.1إنهاء حالة احلرب بني �إثيوبيا
و�إرتريا .وفتح �صفحة جديدة من ال�سالم
وال�صداقة.
�ستعمل احلكومتان على ال�شروع
.2
يف تطبيع التعاون ال�سيا�سي والإقت�صادي
والإجتماعي والثقايف والأمني مبا يخدم و
يدفع لالمام مب�صالح ال�شعبني.
ت�شرع الدولتان يف العالقات
.3
التجارية واملوا�صالت واالت�صاالت بينهما ،
و �إ�ستئناف العالقات الدبلوما�سية والأن�شطة
املتعلقة بها.
العمل على تنفيذ قرار مفو�ضية
.4
احلدود الإرترية – الإثيوبية.
�ستعمل الدولتان مع ًا من اجل
.5
�ضمان �إحالل ال�سالم والتنمية والتعاون
الإقليمي.
رافق رئي�س وزراء اثيوبيا الدكتور

�آبي احمد وزير اخلارجية ال�سيد /
ورقنيه قب ّيهو والناطقة با�سم جمل�س
ممثلي ال�شعب ال�سيدةُ /مفرحات
كامل ،والناطقة با�سم جمل�س االحتاد
ال�سيدة /خريية ابراهيم ورئي�س اقليم
العفر احلاج �سيم �أول وغريهم.
------------------- يف الرابع ع�شر من يوليوقام فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
بزيارة عمل جلمهورية اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية ا�ستمرت ملدة
ثالثة ايام  .حيث اجري له ا�ستقبال
ر�سمي و�شعبي كبري مل ت�شهده
العا�صمة ادي�س ابابا من قبل .
حيث بحث مع كل من معايل
الدكتور/ابي احمد رئي�س الوزراء
وعدد كبري من الوزاراء وامل�سئولني
الفدرالية
يف جمهورية اثيوبيا
الدميقراطية �سبل تنفيذ ما اتفق عليه
وبحث �آفاق العمل امل�شرتك يف
امل�ستقبل .
وكان فخامته وقبيل مغادرته
ادي�س ابابا قد افتتح �صباح ال�ساد�س
ع�رش من يوليو ر�سمي ًا ال�سفارة
االرترية بادي�س �أبابا.
حيث �سلم رئي�س وزراء جمهورية
اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية

الدكتور� /آبي �أحمد مفتاح ال�سفارة
لفخامته ،فيما علق اجلميع العلم
االرتري على �سارية ال�سفارة وهم
ين�شدون مع ًا الن�شيد الوطني.
وهن�أ الزعيمان خالل تفقدهم
ملبنى ال�سفارة ال�شعبني االرتري
واالثيوبي.
وبعد ذلك مت توجه فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي والوفد املرافق اىل
املطار .
وجرت له مرا�سم وداع حيث ودع
مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة.
 يف الثالث والع�شرين من يوليوقام الرئي�س ا�سيا�س افورقي يزيارة
اململكة العربية ال�سعودية
تلبية لدعوة وجهها �إليه خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز.بحث خاللها الزعيمان
تطور العالقات الثنائية والتطورات
على م�ستوى املنطقة .
وبعد ان تطرق امللك �سلمان
اىل ان بالده تويل اهمية خا�صة
لعالقات اململكة مع ارتريا  ،اثنى
على مبادرات كل من ارتريا واثيوبيا
باختتام مرحلة احلرب وا�ستئناف
مرحلة ال�سالم بينهما .
ثم قام بعدها بزيارة اىل دولة
االمارات العربية املتحدة
 ،بحث فخامته ومعايل رئي�س
الوزراء االثيوبي الدكتور  /ابي احمد
مع ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد ابوظبي برتكيز التعاون
االقليمي والتن�سيق فيما بينهم ،
وت�شاور الزعماء الثالثة حول اهمية
التعاون بينهم يف كافة الق�ضايا.
ويف ختام املباحثات ا�صدر
الزعماء الثالثة بيانا م�شرتكا يف
الرابع والع�رشين من يوليو.
وثمن ال�شيخ /حممد بن زايد �آل
نهيان ،جهود الرئي�س /ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء� /آبي احمد،
وم�ساعيهما يف �إحالل ال�سالم والأمان
واال�ستقرار واللذين عمال معا على
�إنهاء ال�رصاع بني بلديهما،وفتح �آفاق
جديدة للتعاون والتن�سيق امل�شرتك
بينهما ،م�ؤكدا دعم بالده الكامل.
وا�شار البيان الثالثي اىل العالقة
وامل�صلحة
العميقة
الت�أريخية
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امل�شرتكة لالمارات العربية املتحدة
مع ارتريا واثيوبيا  ،مو�ضحا ا�ستعداد
االمارات العربية املتحدة لاليفاء
باملتطلبات للدفع قدما باتفاق ال�سالم
بني البلدين حل�سن اجلوار والتعاون
االقليمي.
ودعا البيان الثالثي امل�شرتك
املجتمع الدويل لدعم االتفاق البناء
والت�أريخي الذي مت التو�صل اليه
بني ارتريا واثيوبيا والذي يخدم
ال�سالم واال�ستقرار وتطور ال�شعبني
واملنطقة.
كما قدم الرئي�س /ا�سيا�س افورقي
ورئي�س الوزراء الدكتور � /آبي احمد
�شكرهما حلكمة ملك اململكة العربية
ال�سعودية �سلمان بن عبدالعزيز
وم�ساهمة ويل عهده وزير الدفاع �سمو
االمري /حممد بن �سلمان يف عملية
ال�سالم االرترية  -االثيوبية.
ويف ختام الزيارة منح ل�شيخ/
حممد بن زايد و�سام زايد ،اعلى
و�سام يف الدولة لكل من الرئي�س/
ا�سيا�س افورقي ورئي�س وزراء اثيوبيا
الفدرالية الدكتور� /آبي احمد ،تقديرا
لقيامهما مببادرة ال�سالم بني ارتريا
واثيوبيا .
وا�شاد ال�شيخ /حممد بن زايد
باملبادرة ب�شجاعة الرئي�س /ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء االثيوبي
الدكتور � /آبي احمد العادة عالقات
البلدين اىل طبيعتها ،م�ؤكدا دعم بالده
للمبادرة والعمل الجناحها كامال.
واجرى الزعماء الثالثة حمادثات
هدفت القيام بالت�شاور اجلاد ل�ضمان
التعاون االقليمي الوا�سع والفعال.
الرئي�س ال�صومايل ي�صل البالد
ال�سبت28/07/2018
 يف الثامن والع�شرين من يوليو زارالبالد فخامة الرئي�س ال�صومايل
حممد عبدالله حممد ،تلبية لدعوة
وجهها اليه اخيه فخامة الرئي�س
�إ�سيا�س افورقي �،إ�ستمرت لثالثة
ايام ،بحث الزعيمان خاللها �سبل
تطوير العالقات الثنائية والق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك .
يف ختام الزيارة وقع الرئي�سان
اعالن م�شرتك لل�صداقة والتعاون
واتفق البلدان مبوجب االعالن
امل�شرتك على التعاون يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والدفاع واالمن واقامة
العالقات الدبلوما�سية وتعيني
ال�سفراء وت�شجيع وتعزيز عالقة
التجارة واال�ستثمار الثنائي والتبادل
يف جمايل التعليم والثقافة .ليعمل
البلدان بالتفاهم معا لتحقيق
وت�شجيع ال�سالم واال�ستقرار االقليمي
والتكامل االقت�صادي .واكدت ارتريا
يف االتفاق دعمها القوي لال�ستقالل
ال�سيا�سي وال�سيادي ووحدة الرتاب
ال�صومايل ،وكذلك جلهود �شعب
وحكومة ال�صومال العادة ال�صومال
اىل و�ضعه الطبيعي وتلبية طموح
�شعبه.
 يف اخلام�س من اغ�سط�س التقى وفدارتري عايل امل�ستوى �ضم كل من وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد/عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /
مياين قرب�آب ،يف جدة وزير اخلارجية
ال�سعودي ال�سيد /عادل اجلبري ،
بحث اللقاء العالقات الثنائية
عامة والتجارة واال�ستثمار خا�صة.
كما تناول اللقاء التطورات الراهنة
يف القرن االفريقي ،خا�صة عملية
ال�سالم االرترية -االثيوبية .واكد

ال�سبت 2019 /1 /5
وزير اخلارجية
ال�سعودي ال�سيد/
اجلبري،
عادل
على ا�ستعداد بالده
امل�ساهمة للدفع
بالعملية.
وحول زيارة
رئي�س جمهورية
ا ل�صو ما ل
االحتادية ال�سيد/
ِ
عبدالله
حممد
اىل ارتريا اعرب
عن
اجلانبان
ثقتهما بان التطورات الراهنة يف
القرن االفريقي ت�ساعد جمهورية
ال�صومال على جتاوز التحديات.
وقدم معايل الوزير عثمان �صالح
دعوة لوزير اخلارجية ال�سعودي
ال�سيد/عادل اجلبري لزيارة ارتريا.
ت�أتي زيارة الوفد االرتري عايل
امل�ستوى اىل اململكة العربية
ال�سعودية موا�صلة لزيارة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي للمملكة التي �سبقتها
قبل ا�سبوعني.
يف ال�ساد�س من اغ�سط�سا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي وفد جمهورية اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية عايل امل�ستوى
الذي �ضم رئي�س اقليم ارومو ال�سيد /
ملا مقر�سا ووزير اخلارجية الدكتور
ورقنيه قبيو.
ركز اللقاء على تنفيذ االعالن
امل�شرتك لل�سالم وال�صداقة بني ارتريا
واثيوبيا.
كما تناول اللقاء تطورات االو�ضاع
يف القرن االفريقي.
هدفت زيارة الوفد االثيوبي عايل
امل�ستوى اجراء مباحثات مع قادة
جبهة حترير ارومو.
كما اجرى فخامته يف نف�س اليوم
ٍ
مباحثات مع الوفد
بقاعة دندن
الياباين بقيادة ما�ساهي�سا �ساتو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية.
وعرب الوزير �ساتو يف اللقاء عن
تاييد احلكومة اليابانية لإعالن
ال�سالم وال�صداقة امل�شرتك املوقع

بني ارتريا واثيوبيا يف التا�سع من
يوليو .
كما قدم الوفد الياباين تو�ضيحا
فيما يتعلق بامل�ؤمتر ال�سابع لتطوير
افريقيا ‘ ’TICADالذي �سينعقد يف
 2019بيوكوهاما اليابانية ،وقدم
لفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي دعوة
امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
وطلب الوفد دعم وتاييد ارتريا
للتحرك الياباين اجلاري ل�شغل
اليابان مقعد ع�ضو ًا غري دائم يف
جمل�س االمن.
بدوره قدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي تو�ضيحا م�سهبا حول عملية
ال�سالم وامل�صاحلة املوقعة بني
ارتريا واثيوبيا ،خا�صة اعالن
ال�سالم وال�صداقة امل�شرتك الذي
وقع يف العا�صمة ا�سمرا والتطورات
التي اعقبته ،مو�ضح ًا تاييد ارتريا
للدعوة املقدمة لإجراء تغيري جذري
يف هيكلة واع�ضاء جمل�س االمن.
 يف ال�سابع من اغ�سط�س اجرت حكومةاثيوبيا الفدرالية الدميقراطية
مباحثات �صلح مع جبهة حترير ارومو
با�سمرا.
اجرى املفاو�ضات من جانب حكومة
اثيوبيا الدميقراطية االحتادية رئي�س

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين
اقليم ارومو ال�سيد /ملا مقر�سا ومن
جانب جبهة حترير ارومو رئي�س
اجلبهة ال�سيد /داود ايبا�سا.
ح�رض اللقاء وزير خارجية اثيوبيا
الدكتور ورقنيه قبيو .
وو�ضح اجلانبان يف الت�رصيح
امل�شرتك الذي �صدر عقب املفاو�ضات
عن االتفاق للعمل امل�شرتك يف ق�ضية
ارومو واروميا وو�ضع اثيوبيا عامة.
ومبوجب االتفاق �أنهت جبهة حترير
ارومو حربها طويلة االمد مع احلكومة
االثيوبية  ،وعلى خو�ض ن�ضال �سلمي
يف اثيوبيا.
وكون ممثلوا حكومة اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية ،وجبهة
حترير ارومو جلنة تعمل لتنفيذ نقاط
االتفاق وتنفيذه واكمال الق�ضايا

املتبقية.
الرئي�س ا�سيا�س ي�ستقبل وزير
اخلارجية ال�سعودي
 يف التا�سع من اغ�سط�س ا�ستقبلفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
الق�رص احلكومي وزير خارجية
اململكة العربية ال�سعودية ال�سيد /
عادل اجلبري الذي قام بزيارة عمل
للبالد ا�ستغرقت يوما واحدا ،تناول
اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين
وتطورات االو�ضاع يف املنطقة.
حيث �سلم معايل الوزير /عادل
اجلبري يف اللقاء الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ر�سالة من امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حول �سبل تعزيز العالقات
االخوية التاريخية بني ارتريا
واململكة العربية ال�سعودية،
م�ؤكد ًا على رغبة وا�ستعداد اململكة
الثنائية
بالعالقات
لالرتقاء

املتجذرة وتعزيز التعاون يف
املجاالت املختلفة خا�صة يف التجارة
واال�ستثمار.
واكد الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
اللقاء على ا�ستعداد ارتريا لتطوير
العالقات التاريخية بني ارتريا
وال�سعودية التي تتجاوز م�صلحة
البلدين ايل املنطقة ،و�شدد على
االهمية الكربي للدور ال�سعودي يف
امن وا�ستقرار املنطقة.
و يف ت�رصيح لوكالة االنباء
االرترية قال وزير خارجية ال�سيد
/عادل اجلبري”ان اململكة العربية
ال�سعودية وارتريا وباال�ضافة اىل
ال�رشاكة والتن�سيق يف جماالت
اال�ستثمار والتجارة واالمن وحماربة
االرهاب  ،تتمتعان بر�ؤية م�شرتكة
يف االولويات واالهداف .مو�ضحا بان
الزيارات املتبادلة والت�شاور بني
قيادات وكبار امل�س�ؤولني يف البلدين
تخدم هذه االهداف.
يف العا�شر من اغ�سط�ستوجه وفد ارتريا عايل امل�ستوى
املكون من معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب اىل ادي�س ابابا.
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حمل الوفد ر�سالة من فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي اىل رئي�س
وزراء جمهورية اثيوبيا الدميقراطية
االحتادية الدكتور �آبي �أحمد .تباحث
الوفد مع امل�سئولني االثيوبيني
تنفيذ اعالن ال�سالم وال�صداقة الذي
وقع يف العا�صمة ا�سمرا يف التا�سع من
يوليو املا�ضي بني البلدين ،وغريها
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
يف الثالث ع�شر من اغ�سط�سو�صل وفد ارتريا عايل امل�ستوى
املكون من معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب مقدي�شو يف زيارة عمل ر�سمية
لل�صومال.

التقىالوفد لدى و�صوله العا�صمة
ال�صومالية رئي�س جمهورية ال�صومال
فخامة الرئي�س حممد عبد الله حممد
ورئي�س الوزراء ال�سيد /ح�سن علي
خريي واملتحدث با�سم الربملان
ووزير اخلارجية والتعاون الدويل
ِ
عي�سي عو�ض وغريهم
ال�سيد /احمد
من امل�س�ؤولني ال�صوماليني.
حيث بحث معهم تطور تنفيذ
االتفاقيات املوقعة يف العا�صمة
ا�سمرا بني البلدين .باال�ضافة اىل
تنفيذ اعالن االخاء والتعاون ال�شامل
وامل�سائل التي حتتل االولوية يف
عملية التنفيذ والتطورات االقليمية
ذات االهتمام امل�شرتك
و قدم الرئي�س ال�صومايل ال�سيد/
حممد عبد الله حممد دعوة لفخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي لزيارة
جمهورية ال�صومال .
وكانت اللجنة االرترية -
ال�صومالية العليا امل�شرتكة قد
عقدت لقائها االول يف الرابع ع�رش
من اغ�سط�س اجلاري يف العا�صمة
ال�صومالية مقدي�شو،برئا�سة ال�سيد /
ِ
عي�سي
عثمان �صالح و ال�سيد� /أحمد
عو�ض .بحثت فيه بنود االعالن
ّ
املوقع يف الثالثني من يوليو املا�ضي
بالعا�صمة ا�سمرا ،والتي �شملت
املجاالت االقت�صادية والدبلوما�سية
واالمنية والدفاعية،
 يف الثامن ع�شر من اغ�سط�سقام رئي�س جمهورية جنوب
ال�سودان �سلفاكري ميارديت بزيارة
لإرتريا ا�ستغرقت يومني،بحث
خاللها مع الرئي�س ا�سيا�س افورقي
متتني العالقات الثنائية والق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك .وكان الرئي�س �سلفاكري
ميارديت قد قام برفقة فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي وكبار امل�س�ؤولني يف
الدولة بزيارة �سدي طقرا وم�سالم،
ووقف على م�شاريع التنمية الزراعية
وتربية االبقار والبنية التحتية للطرق
وت�شييد م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
باالقليم اجلنوبي.
ويف ت�رصيح لو�سائل االعالم

االرترية �أكد وزير خارجية جمهورية
جنوب ال�سودان ال�سيد /نيال دينغ
نيال على عمق العالقات التاريخية
بني البلدين ودور الدعم والتعاون
االرتري ل�شعب جمهورية جنوب
ال�سودان ،مو�ضحا بان زيارة الرئي�س
�سلفاكري تنقل العالقة املتينة اىل
مرحلة جديدة للتعاون والتن�سيق.
و او�ضح وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح �أهمية زيارة
الرئي�س �سلفاكري لإرتريا يف ظل
او�ضاع املنطقة التي تنتقل من
مرحلة الت�رشذم واال�ضطرابات اىل
مرحلة مب�رشة من االمن واال�ستقرار
واالزدهار.
رافق الرئي�س �سلفاكري ميارديت
يف زيارته الر�سمية كبار م�س�ؤويل

احلكومة يف جمهورية جنوب ال�سودان
بينهم وزير اخلارجية ال�سيد /نيال
دينغ نيال ووزير �شئون الرئا�سة
ال�سيد /ماييك �أيول بينغ.
 يف الرابع والع�شرين من اغ�سط�س�إ�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي الوزير االحتادي للتعاون
االقت�صادي الدويل والتنمية بجمهورية
االحتاديةالدكتور غريد
�أملانيا
مولر.
و�رشح فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي لل�سيد /الدكتورمولر يف
اللقاء ،بان تبعات وتطورات ال�سالم
بني ارتريا واثيوبيا وعامة التطورات
االيجابية التي ت�شهدها منطقة القرن
االفريقي غريت االو�ضاع نحو االف�ضل،
مو�ضح ًا بان ارتريا واثيوبيا انطلقتا
لإحداث التغيري االيجابي يف احلياة
املعي�شية ل�شعبيهما بال�سعي لتوحيد
ثرواتهما الب�رشية واملادية.
من جانبه قال الوزير غريد مولر
" ان الهدف من زيارته اىل ارتريا
للتعبري عن تهنئته مبنا�سبة ال�سالم
بني ارتريا واثيوبيا وتطبيع
العالقات بينهما ،معرب ًا عن امنياته
الكبرية بان تفتح االو�ضاع الراهنة
باب ًا للتعاون وتطور هذه املنطقة.
واكد الوزير غريد مولر ا�ستعداد
جمهورية املانيا االحتادية لللدفع
قدم ًا باالو�ضاع الراهنة يف املنطقة.
وقد التقى الوزير غريد مولر
الذي دخل البالد يف الثالث ع�رش
معايل وزير ال�شئون
من اغ�سط�س
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح ،
وبحث معه تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين والق�ضايا االقليمية ذات
االهتمام امل�شرتك.
  31اغ�سط�سافتتح فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي مهرجان ارتريا لعام 2018
ا يف �ساحة االك�سبو حتت �شعار" ال�سالم
للتطور امل�ستدام".
�شارك يف مرا�سم االفتتاح الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة وال�سلك
الدبلوما�سي املعتمدين يف ارتريا
وال�ضيوف املدعوين ،ا�ضافة اىل
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جماهري غفرية قدمت من الأقاليم
للم�شاركة يف املهرجان الوطني.
احلافل
اال�ستقبال
وبعد
بالرق�صات ال�شعبية للقوميات الذي
حظي به فخامته  ،تفقد عرو�ض
القاعات والربامج التعليمية
والرتفيهية ،ا�ضافة اىل العديد
من الربامج التي تعك�س احلياة
اليومية لل�شعب االرتري ،وقدم
له تو�ضيحا م�سهب ًا من قبل
امل�رشفني على تلك الربامج.
  30اغ�سط�سو�صل وفد ارتريا عايل
امل�ستوى املكون من معايل وزير
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب اىل رو�سيا االحتادية يف
زيارة عمل ر�سمية ت�ستغرق
ثالثة ايام.
تباحث الوفد عايل امل�ستوى يف
مدينة �سوت�شي مع وزير خارجية
رو�سيا االحتادية ال�سيد�/رسغي
الفروف حول تعزيز العالقات
الثنائية وغريها من الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وذكر الوزير الفروف يف اللقاء
التطور والتقدم الذي ت�شهده العالقات
الثنائية االرترية -الرو�سية  ،وعرب
عن امتنانه للدعم الذي تقدمه
ارتريا لرو�سيا يف املحافل الدولية،
مو�ضح ًا بان بالده ظلت تعمل لتو�سيع
عالقاتها التجارية واال�ستثمارية مع
ارتريا.
كما عرب عن �سعادته لإتفاق
ال�سالم املوقع بني ارتريا واثيوبيا
،و وانعكا�ساتها على املنطقة.
من جانبه ا�شار وفد ارتريا اىل
�أهمية تعزيز العالقة والتعاون مع
رو�سيا بالن�سبة لإرتريا  ،وذكر بان
التطورات ال�سيا�سية واالمنية احلالية
يف املنطقة تخلق �أر�ضية �صلبة
ومب�رشة لي�س يف تعزيز العالقة
االرترية -الرو�سية وح�سب ،بل و�إمنا
مع دول منطقة القرن االفريقي .كرم
الوزير �سريغي الفروف الوزير عثمان
�صالح مبيدالية وزارة اخلارجية
الرو�سية للدور الذي لعبه يف تعزيز
العالقة االرترية -الرو�سية وكذلك
الدبلوما�سية الدولية.
 اخلام�س من �سبتمربو�صل رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
الدميقراطية الفدرالية الدكتور �آبي
�أحمد �صباح اىل مدينة ع�صب .،وكان
يف ا�ستقباله فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة
وقادة اجلي�ش لدى و�صوله والوفد
املرافق له مطار ع�صب.
قام الزعيمان بزيارة منطقة بوري
و تفقدا طريق ع�صب – بوري،واتفقا
على تو�سيع طريق ع�صب – بوري
بحيث ي�ستوعب اربعة م�سارات.
ثم وا�صل املوكب رحلته حتى و�صل
منت�صف نف�س اليوم اىل مدينة م�صوع.
حيث تفقدوا ال�سفينة االثيوبية
التجارية االوىل التي دخلت البالد
بعد  20عاما وهي را�سية يف امليناء
لل�شحن،و�رصح معايل رئي�س الوزراء
الدكتور� /آبي �أحمد بان ال�رشوع على
تنفيذ اعالن ا�سمرا لل�سالم والتعاون
مرحلة مبرحلة هدية العام اجلئزي
اجلديد لل�شعبني االرتري واالثيوبي.
وا�شار الدكتور �آبي اىل امنياته
الكبرية بان تلعب الطرق التي جتري
لها ال�صيانات من �أجل بدء خدمات
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النقل الربي يف القريب العاجل
ا�ضافة اىل خدمات الطريان التي بد�أت
ن�شاطها م�سبق ًا ،بان تلعب دورا كبريا
يف تعزيز العالقات بني ال�شعبني
ال�شقيقني.

وذكر الدكتور �آبي �أحمد بان تنفيذ
االتفاقية بالكامل لي�س �أنه يب�رش
م�س�ؤويل البلدين النا�شطني يف هذا
ال�ش�أن وح�سب ،وامنا يب�رش املجتمع
الدويل ب�أ�رسه ،مهنئ�أ ال�شعبني
االرتري واالثيوبي.
وتباحث رئي�س الوزراء �آبي �أحمد
مع فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
ا�سمرا حول تنفيذ االتفاقية وتطوراتها
ب�شكل مف�صل.
كما و�صل الرئي�س ال�صومايل حممد
عبد الله حممد فرماجو م�ساء نف�س
اليوم العا�صمة ا�سمرا يف بزيارة عمل
ر�سمية.
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله
مطار ا�سمرا الدويل كل من فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي ورئي�س
وزارء جمهورية اثيوبيا الدميقراطية
الفدرالية الدكتور �آبي �أحمد.
وعقد الزعماء الثالثة يف العا�صمة
ا�سمرا لقاء ًا ثالثي ًا ركز على تعزيز
العالقات والربامج امل�شرتكة،
باال�ضافة اىل ق�ضايا �أخرى ذات
االهتمام امل�شرتك.
وناق�ش الزعماء الثالثة يف اللقاء
خلق ار�ضية �صلبة ومنح دفعة قوية
لتطوير وم�ساعدة التطورات املب�رشة
التي ت�شهدها منطقة القرن االفريقي
بفهم م�شرتك ،وبحثوا �أي�ض ًا بعمق ،
العمل الثالثي امل�شرتك بالتن�سيق بني
املوارد الب�رشية والطبيعية مل�ستقبل
هذه املنطقة امل�رشق.
ووقعت البلدان الثالث اعالن عام
للتعاون امل�شرتك" يحتوي على اربعة
بنود.
وقعها الرئي�س ا�سيا�س افورقي
و كل من الدكتور �آبي �أحمد رئي�س
وزراء جمهوريةاثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية و الرئي�س حممد عبد
الله حممد رئي�س جمهورية ال�صومال
الفدرالية.
�إ�شتملت بنود الوثيقة على خلق
عالقات قوية ت�ضمن م�صالح �شعوب الدول
الثالث ،وبناء وخلق �آلية تعاون رفيعة يف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واالمنية ،والعمل امل�شرتك من اجل
اال�ستقرار واالمن وال�سلم للمنطقة ككل دون
ح�صر ها يف عالقات الدول الثالث فقط .ا�ضافة
اىل تكوين جلنة عليا م�شرتكة تتابع وتن�سق
عملية تنفيذ االتفاقية.
ويف الت�رصيح ال�صحفي امل�شرتك
الذي ادىل به كل من وزراء خارجية
ارتريا ال�سيد /عثمان �صالح ووزير
خارجية اثيوبيا الدكتور ورقنيه
قبيهو و وزير خارجية ال�صومال
ال�سيد /احمد عي�سى عو�ض ،او�ضحوا
بان الدول الثالث ترتبط جغرافيا

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين
وتاريخيا ودينيا وغريها من الق�ضايا
االخرى امل�شرتكة ،م�شريين اىل ان
االعالن ي�ضع هذا يف االعتبار.
وتعليق ًا على اللقاء الثالثي او�ضح
م�ست�شار الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ال�سيد /مياين قرب�آب لو�سائل االعالم
املحلية " ان اللقاء يعد ا�ستمرار
للتطورات التي ت�شهدها منطقة القرن
االفريقي " ،م�شري ًا اىل انه جزء من
امل�ساعي واجلهود احلثيثة اجلارية
منطقة القرن االفريقي
لتطوير
التي كانت متخلفة ،وكذلك العادة
وتعزيز ر�ؤانا امل�شرتكة نحو م�سارها
ال�صحيح.
كما او�ضح ال�سيد /مياين قرب�آب
ا�رشاك دول جيبوتي وال�سودان وجنوب
ال�سودان دون ح�رصها يف الدول
الثالث فقط ،منوه ًا بان ال�شعوب
يف ارتريا واثيوبيا وال�صومال دفعت
الغايل والنفي�س للو�صول اىل هذا
امل�ستوى ،م�شري ًا اىل انه يتطلب
ا�ستمرارية الن�ضال حتى بلوغ
الهدف املن�شود.
ويف امل�ساء زار كل من
الدكتور �آبي �أحمد والرئي�س
حممد عبد الله حممد برفقة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي ار�ض
املعار�ض باالك�سبو للوقوف
على �سري فعاليات مهرجان
ارتريا لعام .2018
على
وجتول الزعماء
معر�ض قاعات االقاليم
وعرو�ض االبتكار وال�صناعات
وعرو�ض البازار التي تنتجها خمتلف

امل�ؤ�س�سات النا�شطة داخل ارتريا،
وغريها من الربامج ،حيث قدم لهم
تو�ضيح ًا من امل�رشفني على تلك
الربامج.
 يف ال�سابع من �سبتمربالتقت اللجنة العليا امل�شرتكة
املكونة من وزراء خارجية �إرتريا
و�إثيوبيا وال�صومال برئي�س جمهورية
جيبوتي ا�سماعيل عمر قيلي.
ولدى ا�ستقباله اللجنة امل�شرتكة
يف مكتبه عرب الرئي�س ا�سماعيل
عمر قيلى عن �شكره للرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي للمبادرة التي اتخذها ،م�ؤكد ًا
ا�ستعداد بالده للم�صاحلة و�إعادة
العالقات �إىل و�ضعها الطبيعي،
م�شيد ًا بالدور الذي لعبته �إثيوبيا
وال�صومال لت�شجيع الدولتني.
من جانبه وبعد �أن �أبلغ الوزير
عثمان �صالح الرئي�س ا�سماعيل عمر
قيلي حتيات الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
ومتنياته الطيبة ،قال “مبا �أن هذا
الوقت هو وقت �سيادة ال�سالم يف
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القرن االفريقي ،لذا يجب �أن يكون
ال�سالم �شام ًال اجلميع”.
يف اخلتام تو�صل اجلانبان التفاق
يق�ضي ب�أن يقوم البلدان مبوا�صلة
الت�شاور وتبادل الزيارات ب�صورة
م�ستمرة .وكان يف ا�ستقبال �أع�ضاء
اللجنة العليا امل�شرتكة لدي
و�صولهم مطار جيبوتي الدويل
وزراء اخلارجية والعدل والدفاع يف
جمهورية جيبوتي.
يف الثالث ع�شر من �سبتمربا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ظهر معايل وزير خارجية
جمهورية م�رص العربية ال�سيد/
�سامح �شكري .يف الق�رص احلكومي ،
�سلم الوزير �سامح �شكري يف اللقاء
لفخامته ر�سالة من الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�رص
العربية  ،ت�ضمنت تعزيز العالقات
الثنائية والدفع قدما بتطورات
ال�سالم يف القرن االفريقي .كما تناول
اللقاء تعزيز ال�رشاكة والتعاون
بني ارتريا وم�رص والدفع بتنفيذ
االتفاقيات املوقعة بني البلدين يف
خمتلف املجاالت  ،وتبادل فخامته
والوزير �شكري االفكار والر�ؤى حول
تنفيذ اتفاقيات ال�سالم املوقعة بني
ارتريا واثيوبيا وتطوراتها ،وكذلك
االتفاقيات املوقعة بني ارتريا
واثيوبيا وال�صومال و�سبل تنفيذها
والدفع بها .ويف الت�رصيح الذي ادىل
به معايل الوزير �سامح �شكري لوكالة
االنباء االرترية (ايرينا) اكد تطابق

الر�ؤى بني الرئي�سني ا�سيا�س افوريقي
وعبد الفتاح ال�سي�سي يف العديد
من الق�ضايا التي
تناولها اللقاء،
مو�ضح ًا ان تعزيز
العالقات بني ارتريا
وجمهورية م�رص
العربية ،خا�صة
املجاالت
يف
االقت�صادية واالمنية
يلعب دور ًا كبري ًا يف
�أمن وا�ستقرار منطقة
االفريقي
القرن
البحر
وحو�ض
االحمر .من جانبه
اكد م�ست�شار فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ال�سيد /مياين قرب�آب ،بان
زيارة وزير اخلارجية امل�رصي ت�أتي
موا�صلة للقاءات ال�سابقة والت�شاور
بني القيادتني ،وان ارتريا اميانا
منها باهمية الدور امل�رصي يف امن
وا�ستقرار املنطقة تعمل على الدفع
بذلك ،خا�صة بعد تويل فخامة
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ال�سلطة
يف م�رص وجهوده العادة الدور
امل�رصي الهام يف املنطقة.
ح�رض اللقاء من اجلانب االرتري
معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان
وم�ست�شار
�صالح،
الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب ومدير مكتب
الرئي�س ال�سيد� /أمني
ح�سن ومن اجلانب
امل�رصي م�ست�شار الوزير
ال�سيد /حممد ُ
امل اَّل و�سفري
لدى
جمهورية م�رص
ارتريا �سعادة ال�شفري/
يا�رس ها�شم .

الرابع ع�شر من �سبتمرب اجلاريا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ممثلي �شعب اقليم االمهرا
الفدرالية
بجمهورية اثيوبيا
الدميقراطية بقيادة ال�سيدة /مرق�سمو
مامو املتحدثة با�سم الربملان واجرى
معهم مباحثات.
وذكر ممثلو �شعب اقليم االمهرا
يف اللقاء ،بان الهدف من زيارتهم
للتعبري عن �سعادتهم لعملية ال�سالم
املوقعة بني البلدين ،كما عربوا عن
امنياتهم الطيبة لأن يبذل الزعيمان
م�ساعي حثيثة لتطور عملية ال�سالم
التي خلقت �آفاق ًا �أرحب و �آمال كبريا
 ،واالرتقاء بها اىل مرحلة مثمرة ،و
تعزيزها بالتعاون الكامل واالزدهار
االقت�صادي ،مو�ضحني بان ال�سالم
املوقع بني البلدين يعزز من مكانة
ارتريا واثيوبيا على امل�ستوى
العاملي ا�ضافة اىل امل�ستوى املحلي
واالقليمي.
وقال مممثلو �شعب اقليم االمهرا «ان
ال�شعبني �إ�ست�أنفا عالقتهما االخوية
وح�سن اجلوار بعد قطيعة دامت
ع�رشين عاما وا�سدال �ستار الظالم»،
متعهدين يف الوقت ذاته للعب دور
بارز يف توريث هذا احلب والوئام
كماهو اىل االجيال املتعاقبة،
معربين عن امتنانهم للدعم الذي قدمه
�شعب وحكومة ارتريا ل�شعب اثيوبيا
عامة يف املرحلة الع�صيبة.
من جانبه قال فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي �إن» زعيما البلدين
نفذا رغبات ال�شعبني »،ورغم حتقيق
نتائج هامة حتى االن� ،إال انه يجب
اي�صالها اىل مرحلتها النهائية،لذلك
�أكد ب�أنه �سيدعم فتح املعابر االخرى
كمعابر مرب وام حجر -حمرا الربية
التي تربط بني ارتريا واثيوبيا
موا�صلة لفتح معربي دباي �سيما-
بوري و�رسحا – زاملب�سا الربيني، ،
م�شيدا بالزيارة التي نظموها با�سم
ال�شعب االرتري.
ويف الت�رصيح الذي ادلت به
املتحدثة با�سم الربملان ال�سيدة/
مرق�سمو مامو لوكالة ايرينا ،عربت
عن �سعادتها وفرحتها خللق او�ضاع
جديدة تعيد عالقات ال�شعببني
االرتري واالثيوبي اللذان يرتبطان
بالدم والتاريخ والفر�ص التي اهدرت
نتيجة للحرب التي ا�ستمرت ع�رشين
عاما اىل عهدها ،منوهة بتعزيز

اللقاءات التي بد�أت باخلطوط اجلوية
والنقل الربي والبحري واالت�صاالت
وتقوية الرتابط االقت�صادي اجلاري
ً
ووجهة للجذب
جلعل الدولتني مركز ًا
اال�ستثماري.
يف اخلتام قدم ممثلو �شعب اقليم
االمهرا يف اللقاء هدايا تذكارية
لفخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب� .ضم وفد ممثلي �شعب اقليم
االمهرا رجال الدين وممثلي ال�شباب
واملر�أة والتجار وغريهم.
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 يف ال�ساد�س ع�شر من �سبتمربيف احتفال جرى يف مدينة جدة
�شهد ح�ضور اممي باململكة العربية
ال�سعودية برعاية خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
وقع الرئي�س ا�سيا�س افورقي مع دولة
رئي�س الوزراء االثيوبي الدكتور ابي
احمد اتفاق ال�سالم بجدة  .ثم قلد
فيه امللك �سلمان بن عبد العزيز كل
من فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ورئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية الدكتور ابي
احمد قالدة امللك عبد العزيز � ،أعلى
و�سام يف اململكة العربية ال�سعودية
تقدير ًا ملبادرة ال�سالم بني ارتريا
واثيوبيا.
جاء ذلك خالل مرا�سم االحتفال
باتفاقية ال�سالم التي وقعها الزعيمان

يف يوليو املا�ضي يف العا�صمة ا�سمرا
 ،ح�رضاملرا�سم الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�س ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،وال�شيخ
عبدالله بن زايد �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل بدولة
الإمارات العربية املتحدة .جاء يف
الوثيقة التي وقعها الرئي�س ا�سيا�س
والدكتور ابي احمد ما يلي-:
�إن جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية ودولة �إرتريا ،امل�شار
�إليهما فيما يلي بـ الطرفان:
�إعتبار ًا للروابط الوثيقة للجغرافية
والتاريخ والثقافة والدين بني البلدين
و�شعبيهما ،و�إحرتام ًا لإ�ستقالل كل
منهما و�سيادته و�سالمة �أرا�ضيه،
ورغبة يف حتقيق �سالم دائم وتعزيز
روابطهما التاريخية لتحقيق �أهدافهما
ال�سامية ،وت�صميم ًا على �إقامة تعاون
�شامل على �أ�سا�س التكامل والت�آزر،
وت�صميم ًا كذلك على الإ�سهام بن�شاط
يف حتقيق ال�سالم والأمن الإقليميني
والعامليني ،وت�أكيد ًا جمدد ًا للإعالن
امل�شرتك حول ال�سالم وال�صداقة الذي
وقعاه يف  9يوليو 2018م يف �أ�سمرا،
و�إذ يعيدا ت�أكيد �إلتزامهما مببادئ
ومقا�صد ميثاق الأمم املتحدة،
يتفق الطرفان على ما يلي:
املادة الأوىل
�إنتهاء حالة احلرب بني البلدين وبد�أ عهد
جديد من ال�سالم وال�صداقة والتعاون ال�شامل.
املادة الثانية
�سيعمل البلدان على تعزيز التعاون ال�شامل
يف املجاالت ال�سيا�سية والأمنية والدفاعية
والإقت�صادية والتجارية والإ�ستثمارية
والثقافية والإجتماعية على �أ�سا�س التكامل
والت�آزر.
املادة الثالثة
�سيعمل البلدان على تطوير م�شاريع
�إ�ستثمارية م�شرتكة ،مبا يف ذلك �إن�شاء مناطق
�إقت�صادية خا�صة م�شرتكة.
املادة الرابعة
�سينفد البلدان قرار مفو�ضية احلدود بني
�إرتريا و�إثيوبيا
املادة اخلام�سة
�سيعمل البلدان على تعزيز ال�سالم والأمن
والتعاون على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
املادة ال�ساد�سة
�سوف يحارب البلدان الإرهاب ،وكذلك
الإجتار بالب�شر والأ�سلحة واملخدرات وفق ًا لعهود
والإتفاقيات الدولية.

ال�سبت 2019 /1 /5
املادة ال�سابعة
�سيكون البلدان جلنة عليا م�شرتكة،
بالإ�ضافة �إىل جلان فرعية على النحو
املطلوب ،لتوجيه تنفيذ هذا الإتفاق
والإ�شراف عليه.
مت �إعداد هذه الإتفاقية يف مدينة
جدة باململكة العربية ال�سعودية يف يوم
� 16سبتمرب 2018م من ن�سختني �أ�صليتني
باللغتني الأمهرية والتغرينية واللغتني
العربية والإجنليزية .ويف حالة التباين
يف التف�سري ،يجب �أن ت�سود الن�سخة
الإجنليزية.
ويف ذات املنا�سبة بعث �صاحب
ال�سمو �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت بربقية تهنئة
لفخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي �أعرب
فيها لفخامته عن خال�ص التهنئة
مبنا�سبة التوقيع على �إتفاق جدة
لل�سالم بني دولة �إرتريا وجمهورية

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

وبحثا بعمق الق�ضايا وامل�ستجدات
يف املنطقة .
 يف ال�سابع ع�شر من �سبتمربالتقى الرئي�س ا�سيا�س افورقي
الرئي�س ا�سماعيل عمر قلي يف مدينة
جدة باململكة العربية ال�سعودية ،
واتفقا على �إ�ستئناف مرحلة جديدة
من التعاون امل�شرتك بالرتكيز على
العالقة االخوية ال�سابقة.

�أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
بح�ضور خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
كما�إ�شاد بحر�ص ارترياورغبتها يف
التو�صل �إىل هذا الإتفاق التاريخي
والذي �سيعزز الإ�ستقرار بني دولة

وعب كل منهماعن بالغ التقدير
رّ
واالمتنان جلهود خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
وويل عهده الأمري حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز ،لعقد هذا اللقاء وفتح
�أفاقا جديدة بني البلدين.
هن�أ معايل الوزيرعادل اجلبري

�إرتريا وجمهورية �أثيوبياالفيدرالية
الطاقات
الدميقراطيةوتوجيه
و�إالمكانيات نحو البناء والتعمري
والتنمية و�إ�شاعة الأمن وال�سالم يف

وزير اخلارجية باململكة العربية
ال�سعودية الرئي�سان على اللقاء.
كما �أ�شاد كل من وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح

منطقة القرن الأفريقي.
ومتنى لفخامته دوام ال�صحة
والعافية ،ولدولة �إرتريا و�شعبها كل
الرقي والإزدهار .كما بعث لفخامته
كل من ويل العهد نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح
ورئي�س جمل�س الوزراء جابر
املبارك احلمد ال�صباح برقيتي تهنئة
مماثلتني .كماالتقى فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي بجدة بالق�رص امللكي
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
باململكة العربية ال�سعودية نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع .
تناول اللقاء تعزيز العالقات بني
البلدين والدفع بها لآفاق او�سع ،

ووزير خارجية جيبوتي ال�سيد /
حممود علي يو�سف بتد�شني مرحلة
جديدة بني البلدين ،معربين عن
تقديرهم وامتنانهم لدور اململكة
العربية ال�سعودية يف هذ ال�صدد.
يذكر بان الزعيمان ابي احمد
وحممد عبداله يف اثيوبيا وال�صومال
لعبا دورا كبريا لتطبيع العالقات بني
ارتريا وجيبوتي.
يف الع�شرين من �سبتمربالتقى فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ال�شيخ /حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية،
ورحب ويل عهد �أبوظبي ،خالل اللقاء
الذي عقد يف ق�رص ال�شاطئ وح�رضه
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ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
بزيارة الرئي�س ا�سيا�س �إىل
الدولة ،معربا عن تطلعه
�إىل �أن تُ �سهم هذه الزيارة
يف دعم عالقات التعاون
بني دولة الإمارات و�إريرتيا
خالل املرحلة املقبلة مبا
يعود باخلري على البلدين
و�شعبيهما ال�صديقني.
و�أ�شاد �سموه بــ" اتفاق
جدة لل�سالم " التاريخي الذي وقعته
�إريرتيا و�إثيوبيا م�ؤخرا يف اململكة
العربية ال�سعودية برعاية خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،الذي يتوج
عددا من اخلطوات الإيجابية وجهود
�إنهاء ال�رصاع بني البلدين و يعد
انت�صارا لدبلوما�سية ال�سالم التي
تقودها اململكة العربية ال�سعودية..
مثمنا �سموه دور وجهود امللك �سلمان
بن عبد العزيز
يف تكري�س الأمن
وال�سالم واال�ستقرار
يف القرن الأفريقي.
�صاحب
وقال
ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان.
�إن رعاية اململكة
لــ " اتفاق جدة
لل�سالم " يعد �إ�ضافة
مبادراتها
�إىل
مبا
التاريخية
حتمله من معان
جت�سد م�ستوى ح�ضورها وت�أثريها
الدويل يف �إر�ساء ال�سالم العاملي.
و�أكد �سموه دعم دولة الإمارات كل
جهد ي�ستهدف حل النزاعات �سلميا
بني الدول وحتقيق الأمن واال�ستقرار
وال�سالم الذي ي�صب يف م�صلحة �شعوب
املنطقة والعامل .م�شددا �سموه على
�أهمية توجيه طاقة البلدين نحو البناء
و ا لتنمية
و تر �سيخ
الأمن وال�سالم
ل�شعبيهما .
من جانبه
ثمن الرئي�س
ا �سيا �س
ا فو ر قي
جهود �صاحب
ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد
نهيان
�آل
و مبا د ر ا ته
ا خلري ة
لتعزيز ال�سالم و�إر�ساء �أ�س�س الأمن
واال�ستقرار ل�شعوب املنطقة والعامل.
وبحث اجلانبان عالقات ال�صداقة
والتعاون بني البلدين� ،إ�ضافة �إىل
جممل الق�ضايا الأفريقية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك.
وا�ستعر�ض اجلانبان فر�ص التعاون
بني البلدين يف املجاالت االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية والتنموية
لتعزيزها
امل�ستقبلية
والآفاق
وتطويرها مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين.
كما تبادال وجهات النظر حول
والدولية
الإقليمية
التطورات
والق�ضايا التي تهم البلدين.
يف الثامن والع�شرين من �سبتمرب
عقد جمل�س الوزراء
تركز حول
اجتماع
ال�سيا�سية
التطورات
الراهنة يف املنطقة.
وقدم فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي يف
تو�ضيحا
االجتماع
مف�صال حول التطورات
الراهنة
ال�سيا�سية
يف املنطقة وبرامج
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
املرتبطة به،و التي
قيد ال�رشوع ،واملهام
التي تنفذ مبوجب ذلك
خالل اال�شهر الثالثة من
العام  2018وما بعدها

يف كل قطاع على حدة.
وناق�ش جمل�س الوزراء يف اجتماعه ال�شراكة
االقليمية يف اطار البنود اخلم�سة التالية-:
 /1العي�ش ب�سالم ووئام باحرتام ال�سيادة
الوطنية .
 /2ر�سم ار�ضية للتعاون ومبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة
 /3ت�أ�سي�س �شراكة حتول دون التدخل
اخلارجي ال�سلبي.
 /4العمل امل�شرتك من اجل تر�سيخ
العالقات الثنائية و تتو�سع وتنت�شر لت�ضمن
�أمن و�إ�ستقرار اجلوار.
 /5جدد املجل�س ت�أكيده لتعزيز تاثريه
االقليمي والدويل بخلق قدرات تعاونية
وتكافلية وتطوير املوارد الثنائية والتعاونية.
و�أن ال�شراكة االقليمية ال ت�شمل منطقة
القرن االفريقي وح�سب وامنا متتد اىل دول
حو�ض النيل والبحر االحمر ودول اخلليج.
واو�ضح جمل�س الوزارء بان ال�رشاكة
االقليمية تتطلب برامج �سيا�سية وامنية
م�شرتكة وكذلك تناغم وان�سجام
�سيا�سة العالقات اخلارجية ،وبحث
بتو�سع االعمال اجلارية الكتمال حول
م�سودة برامج ال�رشاكة التنموية.
و بتح�سني البنى التحتية يف مينائي
م�صوع وع�صب واملرافئ االخرى ،و
تطوير �إمداد الطاقة واملياه والعقارات
والطرق و�صيانة ال�سفن وغريها
من اخلدمات االجتماعية املختلفة،
وجتديد وتو�سيع الطرق االقليمية
اال�سرتاتيجية ،وتد�شني مطارات
عالية الكفاءة وامل�ستوى ،مبا ميكن
من الدفع باملجاالت التنموية يف
املنطقة ،وتنمية االقاليم التجارية
وال�صناعية وتعزيز كفاءة وجودة
امل�ؤ�س�سات املالية ،وا�ستغالل
الرثوات املعدنية والبحرية،ويعتمد
متويل هذه اخلطط على القدرات
املحلية ودعم الدول وامل�ؤ�س�سات
ال�رشيكة.
ويف التو�ضيح املو�سع الذي ادىل
به فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي

فيما يخ�ص االو�ضاع الداخلية
لكل دولة على حدة والتحديات
التي ينتظر جتاوزها واالحتماالت
امل�ستقبلية� ،شدد فخامته بانه يتطلب
اجراء جهود وم�ساعي من�سقة حثيثة
ملواجهة امل�شاكل الداخلية املوروثة
والت�أثريات اخلارجية ال�سلبية التي
حتاول عرقلة التطورات الراهنة
واعادتها اىل الوراء بخلق اجواء
و�آفاق م�شرتكة تت�سم بروح امل�س�ؤولية
حتول دون العودة اىل املا�ضي.
وقال فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
انه ورغم ان اال�رضار واخل�سائر
الناجمة عن التحديات املا�ضية
لي�ست �سهلة �إال �أننا" ت�صدينا لها
وخرجنا منها بانت�صار مبني"،
ومبوجب القرن اجلديد الذي يطل
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
اخلالد االحمد  ،ومفو�ض ال�سلم واالمن
لالحتاد االفريقي ال�سفري /ا�سماعيل
ت�رشغوي،وغريهم من ممثلي الدول
وامل�ؤ�س�سات االقليمية والدولية مبا
فيهم الوزراء وال�سفراء ،وتباحث
معهم حول تعزيز العالقات الثنائية
وال�رشاكة والتعاون.
 يف الثاين ع�شر من اكتوبرا�ستقبل فخامة تالرئي�س ا�سيا�س
رئي�س وزراء جمهورية
افورقي
ايطاليا جوزبي كونتي والوزراء

الينا ،انه التجُ لب ال�سعادة والرخاء
وال�سخاء دون االنخراط يف العمل ،
ِّ
مذكر ًا بانه ورغم ان الوقت اليتيح
فر�ص اال�سرتخاء بل تتطلب املرحلة
التدافع القوي يف العمل.
يف اخلتام بحث جمل�س الوزراء
بتو�سع كيفية ا�ستفادة ال�شعب والوطن
بفعالية من املرحلة الراهنة،
وخا�صة تعزيز القدرات واالمكانيات

وتابع معايل الوزير عثمان �صالح،
بان ارتريا تكبدت لفرتة ت�سع �سنوات
خ�سائر فادحة و كبرية ،واالكرب من
ذلك هو النزاعات التي اغرقت االقليم
ككل وكذلك الفر�ص املهدرة  ،ويف
الوقت الذي دعت فيه الدول ذات
النوايا الطيبة اىل رفع احلظر  ،اذ
حاولت الدول التي تريد ا�ستغالله
ٍ
ً
،خمتلقة ا�سبابا خمتلفة
�ضغط
كورقة

املحلية ،خمتتما اجتماعه الذي امتد
لن�صف اليوم.
يف التا�سع والع�شرين من �سبتمرب القي
الوزير عثمان �صالح كلمته يف
اجلمعية العامة لالمم
اجتماع
ذكر فيها" بان
واملتحدة
�إتفاقية ال�سالم املوقعة بني ارتريا
واثيوبيا ا�سدلت �ستار مرحلة احلرب
واملواجهات ال�سوداء وخلقت �أم ًال
كبري ًا لدى ال�شعوب.
وقال �إن" االنت�صار التاريخي
املحقق ورغم �أنه جاء مت�أخر ًا بعد
مرور � 16سنة� ،إال �أنه فتح �آفاق ًا
�أو�سع لتوجيه البلدين كافة طاقاتهما
وقدراتهما يف التنمية ،مو�ضحا بان
مالحمها االيجابية لل�سلم واالمن
االقليمي امر الي�ستهان به ،وعرب عن
تقديره وامتنانه للدول التي �ساهمت
يف عملية االنت�صار التاريخي مبختلف
الطرق وكذلك الدول التي اظهرت
رغبة �سيا�سية طيبة.
وفيما يتعلق باحلظر غري القانوين
املفرو�ض على ارتريا قال الوزير
عثمان �صالح  " ،يف الوقت الذي
تربهن وتو�ضح فيه اال�سباب التي
ادت اىل فر�ض احلظر ،ت�أتي يف املقام
االول االدارة ال�سابقة يف وا�شنطن التي
اتخذت القانون كقوة ار�شاد ،متبعة
ً
مفربكة تهم ًا ال
�سيا�سات �ضالة،و
�أ�سا�س لها ،ويف املقام الثاين ي�أتي
ق�صور االمم املتحدة و�ضعف اعمال
جمل�س االمن التابع لالمم املتحدة ،
ويف املقام الثالث ت�أتي االنظمة التي
ت�سعى لك�سب م�صاحلها وارباحها
مب�ساعدة ودعم القوى الكربى.

لتمديده ،م�شري ًا اىل ان املطلوب هو
ار�ساء وتاكيد العدالة ولي�س طلب
العفو ،لأن الذي يطلب العفو هو
املجرم او املتح�رس  ،اال ان ال�شعب
واحلكومة االرترية يطالبان باحقاق
احلق وت�أكيد العدالة
مانعني كافة
،
َ
الأالعيب واملحاوالت
املتخذة
الفا�شلة
الطالة �أمد احل�صار.
اخلتام
ويف
قال معايل الوزير
عثمان" ان ن�ضال
و�إرث ارتريا من
اجل حتقيق العدالة
والرعاية االجتماعية
امر ال
واال�ستقرار
ٌ
يحتاج اىل ال�شهادة،
وان تحَ َ ُّم َل ال�شعب
االرتري للحظر غري
القانوين وا�رضاره وت�صديه للظلم
خري دليل على ذلك ،مو�ضح ًا بانه
مل يرتكب اخطاء او جرائم توجب
العفو ،لذلك يطالب ب�أبع َد من رفع
احلظر ودفع تعوي�ضات عما جنم من
ٍ
مهدرة ب�سبب احلظر.
فر�ص
وعلى هام�ش االجتماعات التقى
الوزير عثمان �صالح كل من وزير
خارجية جمهورية اثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية الدكتور ورقنيه قيبيهو
ووزير خارجية جيبوتي ال�سيد /
حممود علي يو�سف ووزير خارجية
جمهورية ال�صومال ال�سيد /احمد
عي�سي عو�ض ،ونائب رئي�س الوزراء
ووزير خارجية الكويت ال�شيخ �صباح

وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة مبرا�سم
ال�ش.
واجرى الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ورئي�س وزراء ايطاليا جوزبي كونتي
مباحثات يف قاعة هقر ركزت على
تطوير العالقات الثنائية وتطورات
االو�ضاع االقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
وا�شار اجلانبان اىل ان حتديث
العالقات التاريخية بني ارتريا
وايطاليا تعترب ا�ستثنائية لكونها
جتري يف الوقت الذي ت�شهد فيه منطقة
القرن االفريقي مرحلة انتقالية هامة
ومب�رشة  ،وتو�صال اىل تفاهم للدفع
بتعاون ال�رشاكة بني ارتريا وايطاليا
خا�صة ،ودول القرن االفريقي عامة.
وهن�أ رئي�س وزراء ايطاليا جوزبي
كونتي يف الت�رصيح ال�صحفي الذي
ادىل به باالتفاق ال�شامل لل�سالم

وال�صداقة املوقع بني ارتريا واثيوبيا
يف التا�سع من يوليو با�سمرا  ،والذي
انهى حالة احلرب  ،وفتح �صفحة
جديدة لل�سالم والتعاون  ،م�ؤكد ًا على
ا�ستعداد بالده لتقدمي الدعم الكامل
لتنفيذ االتفاق.
واو�ضح بان ايطاليا وانطالقا من
هذا املناخ املب�رش� ،ستتعاون يف
جماالت اال�ستثمار وم�شاريع التعاون
والربامج التعليمية والتاهيل الفني
واملهني ،والقيام بدورها للدفع
بعالقات ارتريا مع االحتاد االروبي.
وقال م�ست�شار الرئي�س ال�سيد/
مياين قرب�آب "ان الرتريا وايطاليا
روابط تاريخية ،لكن العالقة بني
البلدين مل تتطور بامل�ستوى امل�أمول
لأ�سباب خمتلفة  ،مو�ضح ًا بان ارتريا
واىل جانب الروابط التي خلقتها
مع دول القرن االفريقي � ،ستعمل
لبناء عالقات على ا�سا�س االحرتام
وامل�صلحة وال�رشاكة املتبادلة مع
خمتلف الدول ،وان عالقاتها مع اي
دولة ينطلق من هذا الفهم.
ح�رض اللقاء من جانب ارتريا وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /
مياين قرب�آب و�سفري ارتريا يف ايطاليا
ال�سيد /ف�سهاظيون بيطرو�س واملدير
مبكتب الرئي�س ال�سيد /امني ح�سن،
ومن اجلانب االيطايل �سفري ايطاليا
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يف ارتريا ال�سيد /ا�ستيفانو مو�سكاتيال
وال�سفري وامل�ست�شار الدبلوما�سي
لرئي�س الوزراء ال�سيد /بييرتو
بينا�سي وامل�ست�شار الع�سكري لرئي�س
الوزراء االدمريال كارلو ما�سايل
واملتحدث با�سم رئي�س الوزراء روكو
كازالينو وم�س�ؤولني �آخرين.
 يف الرابع ع�شر من اكتوبرقام الرئي�س ا�سيا�س افورقي
بزيارته لإثيوبيا  ،تلبية للدعوة
التي قدمها له رئي�س الوزراء الدكتور/
ابي احمد.
ا�ستهل
مته
فخا
ز يا ر ته
با لتو جه
مبا�رشة من
مطار بويل
ا لد و يل
ب�أدي�س ابابا
االقليم
اىل
ا جلنو بي
ال ثيو بيا
للم�شا ر كة
مرا�سم
يف
تد�شني م�صنع
�سكر �أومو كوراز  3مع رئي�س وزراء

اثيوبيا الدكتور /ابي
احمد و رئي�س وزراء
اثيوبيا ال�سابق هيلي
ماريام دي�سالن  ،حيث
لهم تو�ضيحا
قدم
م�سهبا م�صحوبا بال�صور
بخ�صو�ص امل�صنع الكبري
امل�شيد يف جنوب غرب
اثيوبيا ،بكلفة بلغت
اكرث من ثمانية مليار بر
 ،وبقدرة انتاجية من
ٍ
ثمانية اىل ع�رشة �أالف
كنتال من ال�سكر يوميا
ويتيح فر�ص عمل حلوايل
 3500من العمال الدائمني
وامل�ؤقتني.
كما تفقد فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي والوفد املرافق له ب�صحبة
رئي�س الوزراء االثيوبي الدكتور /
�أبي احمد املوارد الطبيعية يف مدينة

�آربامج واملواقع ال�سياحية و مزرعة
جما
تربية ال�سالحف ،وزارمدينة
ّ
و�ضواحيها ووجد ا�ستقباال �شعبي ًا
حافال من ال�سكان.
واجرى فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء الدكتور �أبي
احمد بعد عودتهم اىل ادي�س ابابا
بعد ظهر اليوم الثاين من الزيارة ،
مباحثات قيما فيها للمراحل التي
تلت اتفاق ال�سالم وال�صداقة بني
ارتريا واثيوبيا وتطوراتها ،وناق�شا
الربامج امل�ستقبلية ،والتطورات يف
منطقة القرن االفريقي.
كما بحث الزعيمان يف لقائهما
اىل جانب تقوية العالقات الثنائية
والتعاون  ،الدفع بربنامج التقارب
ال�رشاكة الذي بد�أ يف املنطقة،
وو�ضعا خطط عمل جديدة.
رافق الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
الزيارة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح وم�ست�شار
الرئي�س ال�سيد /مياين قرب�آب ومدير
مبكتب الرئي�س ال�سيد /امني ح�سن
وزيرا خارجية ارتريا واثيوبيا
يزوران ال�صومال .
يف ال�سابع ع�شر من اكتوبر
و�صل العا�صمة ال�صومالية مقدي�شو

كل من وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح ووزير خارجية
اثيوبيا الدكتور ورقنيه قبيهو يف
زيارة عمل.
وكان يف ا�ستقبالهما لدى و�صولهما
مقدي�شو رئي�س وزراء ال�صومال ال�سيد
/ح�سن علي خريي ووزير اخلارجية
ال�سيد/احمد عي�سى عو�ض وكبار
امل�س�ؤولني االخرين.
جاءت الزيارة يف اطار التعاون
الدبلوما�سي املتطور يف املنطقة
عامة وارتريا واثيوبيا وال�صومال
خا�صة  ،وبرامج الت�شاور والزيارات
املتبادلة مبوجب اعالن التعاون
ال�شامل امل�شرتك الذي وقع عليه
ر�ؤ�ساء الدول الثالثة يف اخلام�س من
�سبتمرب املا�ضي با�سمرا.
و التقى الوزيران بالرئي�س
ال�صومايل حممد عبدالله حممد
ورئي�س الوزراء ح�سن علي خريي ،
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وبحثا معهما العالقات بني الدول
الثالثة و�سري تنفيذ االعالن امل�شرتك
،داعني املجتمع الدويل لدعم العملية
التي ت�سري ب�صورة جيدة.
ومتتين ًا للتعاون
�إ�ستمرار ًا
الدبلوما�سي بني الدول الثالث بعد
االتفاقية التي �أبرمها الزعماء �إ�سيا�س
�أفورقي وال�صومايل حممد عبد الله
حممد ورئي�س الوزراء الإثيوبي �أبي
�أحمد يف �سبتمرب املا�ضي يف العا�صمة
�أ�سمرا .التقى الوفد الوزاري امل�شرتك
املكون من وزير ال�شئون اخلارجية
ال�سيد/عثمان �صالح ووزير خارجية
�إثيوبيا ورقنه قبيهيو يف مقدي�شو
الرئي�س ال�صومايل حممد عبد الله
حممد  ،كما �أجريا حمادثات مع
رئي�س الوزراء ح�سن علي خريي.
وبعد حمادثات �أجرياها مع
نظريهما ال�صومايل �أحمد عي�سى
عو�ض ويف بيان م�شرتك �صدر عقب

اللقاء جدد الوزيران باالنابة عن
قيادتيهما تقدمي الدعم جلمهورية
وال�شعب
الفيدرالية
ال�صومال
ال�صومايل ،و�أ�شادا بالإجنازات التي
حققتها احلكومة ال�صومالية وجهودها
يف حت�سني �إدارة النظام املايل والأمن
وال�سيا�سة.
وتعهدا بوقوف �أ�سمرا و�أدي�س �أبابا
�إىل جانب ال�شعب ال�صومايل وقيادته
وحثا املجتمع الدويل على دعم
احلكومة الفيدرالية لتنجح يف تعايف
ال�صومال على املدى البعيد ودعيا
جميع اجلهات املعنية بالعمل على
�إعادة �أمن وا�ستقرار ال�صومال
يف التا�سع ع�شر من اكتوبرا�ستقبل الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ال�سيد /ميخائيل بوغدانوف نائب
وزير اخلارجية رو�سيا االحتادية و
املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي
فالدمري بوتني ملنطقة ال�رشق
االو�سط.
ويف اللقاء عرب فخامة الرئي�س
لل�ضيف الرو�سي عن ا�ستعداد ارتريا
لتعزيز عالقات التعاون مع رو�سيا
االحتادية يف خمتلف املجاالت
والدفع بها لالمام .
ودعا فخامته رو�سيا وا�ضعة يف
االعتبار تطورات ال�سالم والتعاون
التي تعي�شها منطقة القرن االفريقي
،ان تعزز دورها يف املجال
االقت�صادي يف هذه املنطقة .
من جانبه عرب ال�سيد /ميخائيل
بوغدانوف عن ارتياح رو�سيا و
دعمها ملبادرة ارتريا اجلريئة
لل�سالم مع دول القرن االفريقي
والتي بال �شك تغري حياة �شعوب
املنطقة نحو االف�ضل  ،واكد على
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ا�ستعداد رو�سيا للتعاون مع دول
املنطقة عامة و تطوير ن�شاطاتها
يف املجاالت التجارية واال�ستثمارية
يف ارتريا خا�صة .
يف احلادي والع�شرين من اكتوبرَو َّق َع ْت حكومة جمهورية اثيوبيا
الفدرالية الدميقراطية وجبهة حترير
االوغادين الوطنية يف العا�صمة
ا�سمرا اتفاقية �سالم.
ت�ضمنت االتفاقية ال�شاملة املوقعة
ثالثة بنود ،احلد من العدائيات بني
اجلانبني ،وموا�صلة جبهة حترير
االوغادين الوطنية ن�ضالها بطريقة
�سلمية بالدخول اىل اثيوبيا ،ا�ضافة
اىل تا�سي�س جلنة م�شرتكة اليجاد
حلول للق�ضايا اال�سا�سية.
وقع على الوثيقة من جانب
احلكومة االثيوبية وزير اخلارجية
الدكتور ورقنيه قبييهو ومن جانب

اجلبهة

جبهة االوغادين رئي�س
االدمريال حممد عمر عثمان .
يف الرابع والع�شرين من اكتوبر التقىوزيرا خارجية ارتريا ال�سيد /عثمان
�صالح واثيوبيا الدكتور /ورقنيه
وزير اخلارجية والتعاون
قييهو
الدويل االيطايل ال�سيد �/إينزو مو�آفريو
ميالنَ �سي ،على هام�ش املنتدى الثاين
للتعاون بني افريقيا وايطاليا الذي
عقد يف الرابع والع�رشين واخلام�س
والع�رشين من اكتوبر بروما بحثوا
خالله تعزيز العالقات الثالثية.
و دور ايطاليا يف تعزيز ال�سالم
والتعاون بني ارتريا واثيوبيا
ا�ضافة اىل دورها الرائد يف ا�ستقرار
ال�صومال ومنطقة القرن االفريقي.
و�شدد الوزراء الثالثة يف اللقاء على
اهمية رفع قرار احلظر املفرو�ض على
ارتريا من قبل االمم املتحدة .وا�ضاف
ال�سيد /مو�آفريو بان ايطاليا نظرا
لعالقتها مع البلدين ت�ؤكد جاهزيتها
للتعاون باعتبار البلدين �رشيكان يف
مبادرات التطور االقت�صادي والتطور
امل�ستدام.
 يف التا�سع من نوفمربتوجه الرئي�س ا�سيا�س افورقي اىل
اثيوبيا يف زيارة عمل تلبية لدعوة
رئي�س الوزراء االثيوبي الدكتور �آبي
احمد.
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله
مدينة غوندر رئي�س الوزراء الدكتور
�آبي احمد ونائب رئي�س الوزراء ال�سيد
/دمقي مكونن ومدير اقليم االحمرا
ال�سيد /قيدو اندرقات�شيو وعدد كبري
من امل�س�ؤولني ورجال الدين وبحث
الرئي�س ا�سيا�س افورقي مع رئي�س

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين
الوزراء �آبي احمد يف مدينة غوندر �سري
تنفيذ اتفاق ال�سالم وال�صداقة املوقع
يف ا�سمرا يف التا�سع من يوليو.
كما �إلتقي الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ورئي�س وزراء اثيوبيا �آبي احمد
ورئي�س جمهورية ال�صومال حممد
عبدالله حممد لبحث تنفيذ االعالن
امل�شرتك للتعاون العام الذي وقع
عليه الزعماء الثالثة يف ا�سمرا يف
اخلام�س من �سبتمرب.
وتفقد الرئي�س ا�سيا�س افورقي
املواقع التاريخية والتنموية يف
غوندر وبحر دار باقليم االحمرا.
بحث ر�ؤ�ساء ارتريا واثيوبيا وال�صومال
يف لقائهم يومي التا�سع والعا�شر من نوفمبر
يف بحر دار الق�ضايا التي تهم
البلدان الثالثة والتطورات االقليمية
والدولية.
واو�ضح الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ورئي�س وزراء اثيوبيا �آبي احمد
ورئي�س ال�صومال حممد عبدالله حممد
يف الت�رصيح امل�شرتك الذي ا�صدروه
عقب اللقاء ،تقييم تنفيذ االعالن
امل�شرتك لل�صداقة والتعاون العام
الذي وقعوا عليه يف ا�سمرا يف �شهر
�سبتمرب املا�ضي والتطورات التي
تبعت االعالن ،وان هذا اللقاء الثاين
يعك�س االنتقال التاريخي لل�سالم
والتعاون الذي ت�شهده منطقة القرن
االفريقي .واعرب الر�ؤ�ساء الثالثة
عن ارتياحهم للنتائج االيجابية
امللمو�سة التي حتققت ،واتفقوا على
مواجهتهم للتحديات �سواء الفردية او
اجلماعية ،و�أكدواعلى دعمهم القوي
ل�شعب ال�صومال واحلكومة الفدرالية
ال�صومالية ،ادراكا الهمية احرتام
�سيادة ووحدة ارا�ضي ال�صومال
وا�ستقالله ال�سيا�سي ،م�ؤكدين عزمهم
على ا�ستقرار و�سالم وتعاون املنطقة.
واعرب الر�ؤ�ساء االثالثةعن �سعادتهم
لقرب رفع كل انواع احلظر املفرو�ض
على ارتريا  ،مو�ضحني ثقتهم يف
م�ساهمة هذا العمل العادل للدفع
بال�سالم والتعاون التنموي للمنطقة.
و�شكر الرئي�سان ا�سيا�س وحممد
عبدالله الدكتور/ابي احمد ،و�شعب
وحكومة اثيوبيا يف مدينتي غوندر
وبحر دار التاريخيتني علىح�سن
ال�ضيافة واال�ستقبال .واتفق الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ورئي�س الوزراء
�آبي احمد ورئي�س ال�صومال حممد
عبدالله على ان يكون لقائهم التايل
يف مقدي�شو.
وكان اللقاء االول للزعماء الثالثة
يف ا�سمرا يف اخلام�س من �سبتمرب.
يف ال�سابع ع�شر من نوفمرب
ت�سلم فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ر�سالة من الرئي�س الكيني
�أهورو كينياتا�.سلم الر�سالة وفدا
كينيا برئا�سة املدير العام لالمن
الوطني الكيني.
وهن�أ الرئي�س الكيني �أهورو
ارتريا
كينياتا القيادتني يف
واثيوبيا و�شعبي ارتريا واثيوبيا
للخطوة ال�شجاعة التي اتخذاها،من
اجل احالل ال�سالم واال�ستقرار بني
البلدين والدفع بالتعاون االقليمي.
وقدم دعوة للرئي�س ا�سيا�س افورقي
لزيارة كينيا .وقبل فخامته الدعوة،
وقال يف الوقت الذي ت�شهد فيه منطقة
القرن االفريقي ع�رص ًا جديدا فانه
ينتظر من كينيا القيام بدور هام يف
اعادة ا�صطفاف املنطقة .
يف الرابع من دي�سمربا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي بقاعة دندن م�ساعد وزير
اخلارجية االمريكي لل�ش�ؤون االفريقية
ال�سيد/تيبور ناجي.
وبحث فخامة الرئي�س ا�سيا�س
تطوير
وال�سيد/تيبور
افورقي
العالقات الثنائية ا�ضافة اىل الق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
واكد فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
�إ�ستعداد ارتريا لتح�سني عالقاتها مع
الواليات املتحدة االمريكية يف خمتلف
املجاالت وتعزيز دورها.
من جهته او�ضح ال�سيد/تيبور ناجي
ا�ستعداد بالده لتح�سني العالقة مع
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ارتريا.
و تو �صل
فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي
وال�سيد تيبور
تفاهم
اىل
ليقوم البلدين
بعمل م�شرتك
يز
لتعز
اتفاقية ال�سالم
ارتريا
بني
واثيوبيا اىل
جانب حت�سني
ا لعال قا ت
الثنائية .
بحث
كما
ال�سيد تيبور
معايل
مع
وزير ال�ش�ؤون
ا خلا ر جية
ا ل�سيد  /عثما ن
�صالح ق�ضايا
مماثلة.
كما التقى
م�ساعد وزير
ا خلا ر جية
ا ال مر يكي
لل�ش�ؤ و ن
ا ال فر يقية
ال�سيد/تيبور مع خمتلف امل�س�ؤولني
يف احلكومة االرترية واجلبهة .
يف االربعاء اخلام�س من دي�سمربا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي نائبة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
جلمهورية ايطاليا اميانويال دل ري
وامل�ستثمرين املرافقني لها يف قاعة
دندن ،واجرى معها جل�سة مباحثات.
وقدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
يف اللقاء دعوة للحكومة االيطالية
وامل�ستثمرين االيطاليني لال�ستثمار
يف البنى التحتية والزراعة والرثوة
البحرية وال�صناعة م�ستفيدين من
الفر�ص الكبرية املتوفرة يف ارتريا
ودول منطقة القرن االفريقي.
ونوه فخامته بان هذه الدعوة
لي�ست جديدة بل هي ا�ستمرار لدور
ايطاليا التاريخي يف منطقة القرن
االفريقي.
من جهتها ذكرت نائبة وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية االيطالية اميانويال دل ري
بان بالدها تهتم بفر�ص اال�ستثمار
الكبرية املتوفرة يف منطقة القرن
االفريقي والتي جتذب امل�ستثمرين ،
وعربت عن امنياتها الكبرية بان يفيد
اال�ستثمار اجلاري يف هذه املنطقة
�شعوب تلك الدول وال�شعب االيطايل.
وذكرت �سعادتها بان الزيارة التي
تقوم بها ت�أتي عقب الزيارة التي قام
بها رئي�س وزراء جمهورية ايطاليا
كونتي جوزبي  ،م�شرية بان هذا
يربز اهتمام ايطاليا بالقرن االفريقي
وارتريا عامة.
قدم للوفد تو�ضيحا مف�صال فيما
يتعلق بالفر�ص املتوفرة ،حيث مت
تو�ضيح اولويات ارتريا يف املجال
اال�ستثماري للم�ستثمرين االيطاليني
القادمني لبحث فر�ص اال�ستثمار يف
ارتريا ا�ضافة اىل العنا�رص امل�شجعة
لال�ستثمار.
يف الثالث ع�شر من دي�سمربالرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
قام
بزيارة جلمهورية ال�صومال الفدرالية
.و�أجرى مباحثات ثنائية مع الرئي�س
حممد عبد الله حممد فارماجو ،
رئي�س جمهورية ال�صومال الفيدرالية
يف “فيال ال�صومال” واتفقا على تعزيز
العالقات التاريخية بني البلدين من
خالل املزيد من التعاون يف جميع
املجاالت ذات املنفعة املتبادلة ،مبا
يف ذلك التجارة واال�ستثمار والعالقات
بني ال�شعبني .وجدد الرئي�سان
التزامهما بتعزيز زخم التعاون بني
دول القرن الأفريقي مع الرتكيز على
ال�رشاكة الإقليمية من �أجل التنمية
امل�شرتكة والتقدم واالزدهار.
عرب الرئي�س �إ�سيا�س افورقي عن
دعمه للجهود التي تبذلها احلكومة
ال�صومالية لإن�شاء م�ؤ�س�سات �أمنية
قادرة على ت�أمني ال�سالم والأمن

لل�شعب ال�صومايل.
و�إدراكا كامال للحاجة �إىل نهج
�شامل ومن�سق للت�صدي ملخاطر
الإرهاب والفقر يف الع�رص احلديث
 ،اتفق الزعيمان على اال�ستمرار يف
�إقامة �رشاكة قوية مل�صلحة البلدين
واملنطقة.
و�أكد الزعيمان على �أن هناك
العديد من التحديات امل�شرتكة التي
ينتظر التو�صل �إىل حل م�شرتك لها،و
اتفقا على تعزيز الت�ضامن والدعم
املتبادلني يف مواجهة التحديات
التي تواجهها دولتيهما ب�شكل فردي
وجماعي.
و�أ�شار الزعيمان �إىل �أن التعاون
الإقليمي الفعال �أمر حا�سم للتغلب
على العقبات امل�شرتكة املتمثلة يف
انعدام الأمن والإرهاب والفقر وتدهور
البيئة التي تواجه املنطقة.
ويدرك الزعيمان �أن ال�سالم
واال�ستقرار يف ال�صومال ي�صب يف
م�صلحة ال�شعب ال�صومايل واملنطقة
ككل .و�أي حماولة لإخراج الزخم
احلايل يف املنطقة �ستعرقل دون
�شك التقدم الذي يحرزه ال�صومال
ب�إجتاه ال�سالم وامل�صاحلة� .إن القادة
متحدون ملجابهة ن�رش �أي معلومات
م�ضللة وذات دوافع �سيا�سية  ،ويدعون
اجلميع للم�ساهمة ب�شكل �إيجابي
لدعم جهود ال�سالم واال�ستقرار يف
ال�صومال.
 يف اخلام�س ع�شر من دي�سمرب التقىالرئي�س ا�سيا�س افورقي بالعا�صمة
الكينية نريوبي بالرئي�س الكيني
�أوهورو كينياتا ،وتباحثا حول
تعزيز العالقة الثنائية والتطورات
ذات االهتمام امل�شرتك .وتو�صل
الزعيمان يف اللقاء اىل تفاهم لتعزيز
التعاون امل�شرتك يف القطاع التجاري
واال�ستثماري مدركني الفر�ص الكبرية
املتوفرة لكل من ارتريا وكينيا،
باال�ضافة اىل العمل امل�ضاعف ل�ضمان
ال�سالم واال�ستقرار يف جمهورية
ال�صومال الفدرالية ،وتقوية احلكومة
الفدرالية.
واتفق الرئي�سان ا�سيا�س افورقي
واهورو كينياتا ،للعمل امل�شرتك من
اجل تعزيز التعاون االقليمي ب�إ�ستثمار
ن�سائم ال�سالم والتعاون التي تهب يف
منطقة القرن االفريقي عامة.
فيال�سابع ع�شر من دي�سمربالتقى فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افروقي يف ابوظبي ويل عهد ابوظبي
نائب القائد العام لقوات الدفاع يف
دولة االمارات العربية املتحدة
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،تناول
اللقاء الدفع بعالقات التعاون
الثنائية.
وكذلك تطورات االو�ضاع االقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
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احل�صاد الريا�ضي لعام ( 2018اجلزء الأول)

تعترب �سنة � 2018سنة ريا�ضية بامتياز ملا �شهدته من �أحداث ريا�ضية هامة مع تتايل البطوالت واملحافل الكروية ،والتي من �أبرزها مونديال رو�سيا وك�أ�س العامل للأندية والك�أ�س االفريقية ،ودوري �أبطال �أوروبا…كما
�شهد عام � 2018سل�سلة من املحطات الريا�ضية الأخرى ،منها عودة ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ل�صدارة كرة امل�رضب ،وخروج مورينيو من فريق ال�شياطني احلمر بالإ�ضافة �إىل هزمية بطلة التن�س الأمريكية �سريينا ويليامز.
نر�صد لكم يف ح�صاد نهاية العام  ،2018ملحة عن �أهم البطوالت التي عا�شتها اجلماهري عام  2018و�أبرز التتويجات على م�ستوى املنتخبات والأندية:

فرن�سا بطلة العامل

�أحرز املنتخب الفرن�سي لكرة
القدم لقب ك�أ�س العامل للمرة
الثانية يف تاريخه ،بفوزه على
كرواتيا  4-2يف  15يوليو على
ملعب لوجنيكي يف العا�صمة
الرو�سية مو�سكو .توج املونديال
مبباراة نهائية هي الأكرث من حيث
عدد الأهداف منذ نهائي انكلرتا
 ،1966يوم �أحرز منتخب "الأ�سود
الثالثة" لقبه الوحيد بفوزه على
�أملانيا الغربية  4-2بعد التمديد.
ت�ألق يف �صفوف "الديوك" ال�شاب كل من كيليان مبابي ،بول بوغبا و�أنطوان غريزمان .مبابي الذي �أمت يف
دي�سمرب  2018عامه الع�رشين ،مل يكن قد ولد بعد يوم تتويج بالده بلقبها الأول على �أر�ضها عام ،1998
�ش�أنه �ش�أن ع�رشات الآالف من امل�شجعني الذين مل�ؤوا �شوارع باري�س واملدن الفرن�سية الكربى ليلة حتقيق
اللقب على ح�ساب منتخب كرواتي قاده لوكا مودريت�ش ،وبلغ املباراة النهائية للمرة الأوىل يف تاريخ بالده.

خروج مورينيو من مان�ش�سرت يونايتد

بعد مو�سمني ون�صف على ر�أ�س الإدارة الفنية
لـ"ال�شياطني احلمر"� ،شكل خروج املدرب الربتغايل
جوزيه مورينيو من الباب ال�ضيق مللعب �أولد
ترافورد �أحد �أبرز الأحداث الريا�ضية يف ال�شهر الأخري
من العام .و�أعلنت �إدارة نادي مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي يف  18دي�سمرب �إقالته على خلفية �أ�سو�أ
بداية حملية للفريق منذ  .1990عاند الربتغايل
حتى الأيام الأخرية من �شغله املن�صب الذي ال
يزال يونايتد يبحث عن مدرب جدير مبلئه منذ
اعتزال "ال�سري" اال�سكتلندي �أليك�س فريغو�سون
عام � .2013أ�سلوب تكتيكي دفاعي ،خالفات مع الالعبني ،انتقادات للإدارة ،توتر مع ال�صحافيني ...مل
يرتك الربتغايل البالغ  55عاما بابا لالنتقادات �إال وفتحه على نف�سه ،يف وقت كانت النتائج على �أر�ض
امللعب من �سيئ اىل �أ�سو�أ .واتخذ يونايتد القرار ،و�أوكل املهمة اىل مهاجمه ال�سابق الرنوجي �أويل غونار
�سول�سكاير ب�شكل موقت حتى نهاية املو�سم ،مانحا نف�سه �أ�شهرا �إ�ضافية للبحث عن مدرب دائم يرتدد
على نطاق وا�سع بح�سب التقارير ال�صحافية� ،أنه قد يكون الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

ثالثية ريال مدريد يف دوري الأبطال

تغلب ريال مدريد الإ�سباين
على ليفربول الإنكليزي
 3-1يف املباراة النهائية
التي �أجريت بينهما يف كييف
يف  26مايو ،ليحتفظ بلقب
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم للمو�سم الثالث
تواليا ،بقيادة مدربه الفرن�سي
زين الدين زيدان .وعزز ريال
رقمه القيا�سي بلقبه الأوروبي
الثالث ع�رش ،قبل �أن يودع بعد
�أيام زيدان الذي اختار الرحيل
عن النادي ،قبل �أ�سابيع من
وداع ا�سم بارز �آخر هو الربتغايل كري�ستيانو رونالدو� ،أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات ،والذي انتقل
اىل يوفنتو�س الإيطايل مقابل نحو  100مليون يورو ،لينهي العام بلقب ثالث تواليا يف مونديال الأندية.

�صالح جنم �إجنلرتا

حقق امل�رصي حممد �صالح ما مل يكن يف احل�سبان
بعد انتقاله من روما الإيطايل اىل ليفربول
الإنكليزي يف �صيف  .2017يف مو�سمه الأول مع
النادي الإنكليزي� ،أبدع املهاجم البالغ  26عاما،
وخرق دفاعات اخل�صوم بالطول وبالعر�ض ،قبل
�أن يجد يف ال�شباك �صديقة وفية حا�ضنة لكراته.
مع كل هدف وملحة ،كان ا�سمه ي�صدح ب�صوت
�أعلى يف ملعب �أنفيلد .تفوق �إبن قرية جنريج على
العبني ن�ش�أوا يف �أبرز �أكادمييات املواهب الكروية،
وهيمن على اجلوائز الفردية يف �أحد �أبرز دوريات
كرة القدم العاملية .اختري �أف�ضل العب للمو�سم ،و�أف�ضل هداف يف الربميرليغ مع  32هدفا (رقم
قيا�سي لدوري �إنكليزي من  38مرحلة) .قاد فريقه اىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا قبل �أن يخ�رس �أمام ريال
مدريد يف مباراة على امللعب الأوملبي يف كييف تعر�ض خاللها لعرقلة م�ش�ؤومة من �سريخيو رامو�س،
كلفته �إ�صابة بالغة يف الكتف وم�شاركة غري موفقة مع منتخب الفراعنة يف نهائيات مونديال رو�سيا.

الرتجي الإفريقي والعني العاملي

�أظهرت �أندية كرة القدم العربية قدرتها على املناف�سة يف م�سابقات قارية ودولية هذا العام ،بد�أت مع بلوغ الرتجي التون�سي

والأهلي امل�رصي نهائي م�سابقة دوري �أبطال �إفريقيا ،يف مواجهة حما�سية انتهت تون�سية على ملعب راد�س ،بفوز الرتجي �إيابا
�3-صفر بعد ت�أخره  1-3ذهابا يف برج العرب .على املنوال نف�سه ،توج الرجاء البي�ضاوي املغربي بلقب ك�أ�س االحتاد الإفريقي

للمرة الثانية يف تاريخه ،وذلك على ح�ساب فيتا كلوب الكونغويل ،بفوزه ذهابا على �أر�ضه �3-صفر وخ�سارته �إيابا  .1-3وعلى
ال�صعيد الآ�سيوي ،توج القوة اجلوية العراقي بلقب ك�أ�س االحتاد للمرة الثالثة تواليا ،بينما ف�شل �آخر ممثل للعرب يف دوري

الأبطال ،ال�سد القطري ،يف تخطي عتبة بري�سيبولي�س الإيراين يف ن�صف النهائي .وحتققت املفاج�أة الأكرب يف دي�سمرب ،ببلوغ
العني الإماراتي نهائي ك�أ�س العامل للأندية على �أر�ضه ،بعد تخطي عتبة فرق كبرية مثل الرتجي يف ربع النهائي ،وريفر باليت

الأرجنتيني بطل م�سابقة كوبا ليربتادوري�س يف ن�صف النهائي بركالت الرتجيح ،قبل ال�سقوط �أمام ريال مدريد يف النهائي .1-4
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ح�صاد الريا�ضة الإرترية يف  ..2018اجلزء الأول

جناحات متتالية توثق م�سرية الدراجة االرترية خالل العام املنق�ضي
�أمانئيل قرب�إذقابهري خالل تتويجه برواندا

طويت �أخر �أيام 2018م وف�سح املجال لعام
جديد يحلم فيه اجلميع ب�أن يكون اف�ضل بكثري
من العام املنق�ضي من حيث النتائج الريا�ضية
..وحظي العام الفائت ب�أحداث ريا�ضية
كثرية تنوعت يف �أهميتها واملتعة التي قدمتها
لع�شاقها..و ن�ستعر�ض معكم هنا �أهم و�أبرز
الأحداث الريا�ضية خالل العام  2018على
خمتلف امل�ستويات املحلية والقارية والعاملية..
ريا�ضة الدراجات الهوائية يف مقدمة
الريا�ضات التي كان لها الف�ضل الكبري
يف رقي وعلو الريا�ضة االرترية خالل العام
املن�رصم  ،و�أثبتت الدراجة الهوائية التي
لها تاريخ ر�صني ممتد حلوايل  80عاما يف
ارتريا �أنها اللعبة ال�شعبية االوىل بالبالد.
و�أزاحت الدراجات الهوائية بقية
الريا�ضات النا�شطة بقوة يف البالد
ب�أف�ضلية تتويجاتها القارية التي �أدخلت
الفرحة يف قلوب االن�صار وامل�شجعني
وريادتها القارة االفريقية على الأ�صعدة
العاملية  ،متوجة نف�سها االف�ضل يف
خارطة الريا�ضة لعام 2018م.
اال�ستهاللية بالبطولة االفريقية يف رواندا
على طريقة املاكينات الأملانية
يف كرة القدم ،حتول منتخبنا الوطني
�إىل ماكينات ال تكل والمتل يف ريا�ضة
الدراجات الهوائية وال تعرف �سوى الفوز
بكل الألقاب وح�صد جميع املراكز الأوىل،
فلم يكتف جنوم املنتخب الوطني من
فر�ض �سيطرتهم على القمة ،بل حولوا
البطوالت القارية �إىل مناف�سة ثنائية
ارترية خال�صة بني البطل والو�صيف،
فيما حتول �إىل �أ�شبه مايكون �إحتكار
كامل ملن�صات التتويج يف كربى املحافل
والبطوالت.
والزمت م�سرية منتخبنا الوطني جملة
من االلقاب وامليداليات  ،دلت على
تفوق املعدن االرتري يف املحفل القاري
و�أثبتت ب�أنه الرقم ال�صعب يف املعادلة
االفريقية  ،وبرهن جنوم املنتخب
الوطني بالفم املليان ب�أنه لكل �إمرئ
زمان وهذا الزمان خا�ص بالدراجة االرترية
التي �صالت وجالت يف االعوام املا�ضية ،
لتخرج بر�صيد وفري من امليداليات.
وا�ستحقت ريا�ضة الدراجات الهوائية
االرترية �أن تكون على هرم القارة
االفريقية بجدارة وامتياز و�أن ت�ست�أثر
على الواجهة دون منازع  ،بعدما حقق جنوم
اللعبة املحليني �سل�سلة من االنت�صارات
املتتالية يف ختام البطولة االفريقية التي
�إ�ست�ضافتها عا�صمة رواندا (كيغايل) يف
الفرتة من ( 13ولغاية  15من فرباير
احلايل).
ومل يرتك جنوم منتخبنا الوطني الذين
�إمتدت رقعة م�شاركاتهم بالبطولة اىل
اربعة فئات هي (النخبة  ،ال�سيدات ،
النا�شئني والنا�شئات) � ،أي جماال �أمام
بقية الطامعني  ،وحازوا على ن�صيب
اال�سد من كعكة التتويجات.
و�سجل منتخبنا الوطني الذي قاده
يف هذه البطولة املدربان الوطنيان
(�سام�سوم �سلمون ويونا�س زكريا�س
) � ،إجنازات مرتامية االطراف ومتعددة
االبعاد  ،حيث كانت له الغلبة فوق �أي
منتخب من املنتخبات االخرى على �صعيد
االلقاب  ،فبلغ عداده من امليداليات اىل
 20ميدالية ملونة من بينها ع�رشة ذهبيات

و 5ف�ضيات ومثلها من الربونزيات.
وبعد عودته من �أر�ض املناف�سة ،
ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
بعثة منتخب الدراجات الهوائية التي
حققت انت�صارات باهرة يف بطولة افريقيا
ل�سباق الدراجات الهوائية  2018يف كافة
الفئات.
وقدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
�أحر التهاين للدراجني ومدربيهم
للإنت�صارات التي حققوها ،م�شيدا
بالقدرات الريا�ضية الكبرية الكامنة
يف ارتريا ،وم�ؤكدا يف الوقت عينه انه
باالمكان حتقيق انت�صارات كبرية على
امل�ستوى العاملي اذا مت االرتقاء يف العمل
واجلهد ب�صورة جيدة.
من جانبه او�ضح مفو�ض الثقافة
والريا�ضة ال�سفري زمدي تخلي ان
ارتريا �شاركت يف البطولة مبنتخب من
الريا�ضيني بفئة ال�شباب اجلدد ،وان
االنت�صار الذي حتقق يعك�س امل�ستقبل
امل�رشق لريا�ضة الدراجات يف البالد.
هذا وجرت مرا�سم ا�ستقبال �شعبي حار
ملنتخب الدراجات الهوائية يف �شوارع
ا�سمرا.
و�أ�صطف طالب وطالبات املدار�س
وعموم املواطنني بني جنبات كربى
�شوارع ا�سمرا لتحية �أبطال القارة ال�سمراء
 ،فيما رافق املوكب دراجني نا�شئني .
جدير باال�شارة اىل ان منتخبنا الوطني
ح�صد ع�رشين ميدالية ملونة يف ختام
م�شاركته بالنخ�سة الثالثة ع�رش لبطولة
افريقيا التي نظمت يف كيغايل الرواندية
يف الفرتة من الرابع ع�رش وحتى الثامن ع�رش
من فرباير ،منها ع�رشة ميداليات ذهبية
وخم�سة ف�ضية وخم�سة برونزية  ،ليخرج
بح�صاد وفري رفع من مكانته القارية.
و�ضمت الت�شكيلة التي �شاركت يف فئة
الرجال  8دراجني هم امانئيل قرب�إذقابهري
 ،خم�سب دب�ساي  ،ت�سفوم عقباماريام
 ،مريون ت�شمي  ،متكل ايوب  ،زمنف�س
�سلمون  ،هينوك مل�ؤبرهان و�ساميون
مو�سي.
اما يف ال�سيدات  ،فتتواجدت خم�سة
مت�سابقات هن مو�سانا دب�ساي  ،واحازيت
كيداين  ،ب�رسات قربم�سقل  ،تعق�ستي
قربهيويت ود�سيت كيداين.
املوعد مع االنت�صارات يتجدد يف �أ�سمرا
�إ�ست�ضافت البالد يف �سابقة فريدة من
نوعها ولأول مرة بطولة ك�أ�س افريقيا
للدراجات الهوائية بعد تفاهمات
وم�شاروات م�شرتكة مع االحتادين
االفريقي والدويل للدراجات الهوائية ،
وذلك �إعرتافا بالريادة االرترية يف من�شط
الدراجات الهوائية على م�ستوى القارة.
وتكملة لإجنازات املا�ضي ..عادت لعبة
الدراجات الهوائية لتكرار االنت�صارات
والتتويجات من خالل بطولة ك�أ�س افريقيا
التي �إحت�ضنتها البالد خالل الفرتة من 21
ولغاية  25من نوفمرب مب�شاركة عدد من
املنتخبات القارية  ،حيث طغى اللون
اخلا�ص مبنتخبنا الوطني على بقية االلوان
وجتددت االفراح اخلا�صة باملنتخب مرة
�أخرى.
و�شهدت البطولة �إقامة �أربعة �سباقات
يف ال�رسعة �ضد ال�ساعة من خالل الفردي

واجلماعي للرجال  ،والفردي واجلماعي
لل�سيدات  ،وكانت فيه الغلبة مطلقة
لنجوم منتخبنا الوطني  ،حيث �أحرز �سرياك
ت�سفوم لقب �أ�رسع دراج يف البطولة كذلك
احلال كان مع �أديام ت�سف�أمل يف �سباق
ال�سيدات  ،بينما مل يخطي منتخبنا الوطني
للرجال وال�سيدات الريادة .
ويف �سباق الطريق الذي �شهد هو االخر
�أربعة �سباقات �أخرى توزعت على مدار
يومني وتنوعت يف �سباق الطريق الطويل
والق�صري � ،إحتكر �سرياك ت�سفوم وزمالءه
من املنتخب الوطني القمة بال منازع  ،فيما
مل تتكرر النتيجة يف �سباق ال�سيدات  ،حيث
كانت الكلمة من ن�صيب منتخبات جنوب
افريقيا اثيوبيا ومنتخبات �أخرى.
هذا و�شاركت البالد يف الن�سخة ال�سنوية
لبطولة العامل للدراجات الهوائية على
الطريق لعام (2018م)  ،التي جرت
�أحداثها مبدينة �إن�سربوك النم�سوية.
و�سجل جنوم منتخبنا الوطني الذين
�شاركوا يف البطولة  ،نتائج متفاوتة مابني
اجليد واملقبول وما �إىل ذلك يف النظرة
النهائية للنتائج املحققة.
منتخبنا ال�شاب يف �أول بطولة افريقية
من �أ�صل  4مراحل نظمت �ضمن بطولة
افريقيا لل�شباب يف لعبة الدراجات الهوائية
 ،كان التفوق حليف الدراجة االرترية يف
 3مراحل  ،قابله ت�أخر ومعاناة كربى يف
الرتتيب العام للدراجني االرتريني ..
بهذه املعاين والكلمات ميكن تلخي�ص
م�سرية منتخبنا الوطني مبغامرته يف حمطة
الكامريون.
واختتم جنم منتخبنا الوطني هينوك
مل�ؤبرهان بطولة افريقيا لل�شباب ملا دون
( 23عاما) املعروف "طواف االمل" بفوزه
بلقب املرحلة الرابعة واالخرية.
و�سار الواعد هينوك مل�ؤبرهان على
خطى ممن �سبقوه من زمالئه يف املنتخب
الوطني ناتنائيل مربهتوم ودانئيل هبتي
مكائيل اللذان فازا مبرحلتني �سابقا،
ليقب�ض على لقب املرحلة الرابعة واالخرية
للبطولة.
وبرز الدراجون االرتريون ب�شكل الفت يف
الن�سخة الثالثة ع�رش للطواف الغابوين الذي
يعترب االرقي ت�صنيفا من قبل االحتاد
الدويل للدراجات الهوائية على م�ستوى
القارة ال�سمراء بدرجة (.)2.1
وتك�شفت يف االمتار االخرية هوية
املتوجني بااللقاب والتتويجات  ،حيث
كان الدراج الرواندي ال�شاب جو�سيب
�أروريا بطل �سنخة  2018بال منازع حيث
توج بثالثة �ألقاب  ،تاله النجم االرتري
ت�سفوم عقباماريام الذي حاز على لقبني
هما �أ�سد العقبة و�صاحب �أف�ضل ر�صيد
للنقاط يف ال�سباقات الن�صفية .
م�شاركات الفرق االرترية يف اخلارج
خطف الدراج االرتري ال�شاب هانيبال
ت�سفاي االنظار بقوة يف خامتة مراحل
طواف اندوني�سيا للدراجات الهوائية

ح�صاد

2018

الريا�ضي

 ،بف�ضل �أداءه القوي و�إحتالله املركز
الثالث يف نهاية البطولة.
ويف ترتيب الفرق جاء فريق االت�صاالت
باملركز الرابع ع�رش  ،فيما كانت ال�صدارة
من ن�صيب فريق تايالند القاري .
و�أنهى فريق االت�صاالت م�شاركته
املظفرة بطواف البحراالبي�ض املتو�سط
الرتكي للدراجات الهوائية  ،ب�أف�ضل
طريقة ممكنة وكان ندا قويا يف املناف�سة
على االقم�صة ال�رشفية.
لغة االنت�صارات االرترية يف الطوافات
اخلارجية مل تكن مقت�رصة مع فريق
االت�صاالت فح�سب  ،بل �إمتدت اىل فريق
�أ�سبيكو يف اجلزائر الذي كانت �شاهدة على
فوز الدراج ال�شاب �أبيل قربهيويت بلقب
املرحلة الثالثة بطواف زبان للدراجات
الهوائية.
و�سطر فريق �أ�سبيكو العا�صمي
للدراجات الهوائية �إ�سمه ب�أحرف من نور
يف �سجالت الطوافات ال�صينية للعبة ،
بعدما �إكت�سح جنومه االخ�رض والياب�س يف
طواف بان زي هو.
م�شاركات �إرترية بلمحة عاملية
لأول مرة منذ ب�ضع �سنوات عرف طواف
فرن�سا الدويل غياب �إرتري تام عن قائمة
الدراجني امل�شاركني يف الطواف  ،لكن مت
تعوي�ض ذلك من خالل تواجد جنوم اللعبة
االرتريني يف فويليتا اال�سباين وجريو
االيطايل.
وقدم الثنائي االرتري مرهاوي قدو�س
و�أمانئيل قرب�إذقابهري م�ستويات رفيعة
يف طواف ا�سبانيا للدراجات الهوائية رفقة
فريق دامين�شن اجلنوب افريقي.
وبرز الدراج االرتري عوت هبتوم ب�شكل
الفت يف ختام طواف �أنطاليا الرتكي
للدراجات الهوائية  ،وحاز على عدة
تتويجات و�أقم�صة �رشفية .
امل�شاركة االوىل لإبن �أ�سبيكو ال�سابق
مع فريقه اجلديد (بوالر تيك كوميتا) مل
متر مرور الكرام و�أرادها �أن تكون للذكرى
 ،فانتزع املركز الثالث وامليدالية
الربونزية يف الرتتيب العام النهائي
للدراجني.
هذا ويف ذات ال�سياق � ،شارك االرتري
ناتنائيل برهاين دراج فريق دامين�شن
داتا مركز مرموق يف �إ�ستهاللية طواف
باري�س ني�س الفرن�سي  ،بينما �شهد طواف
كتالونيا اال�سباين للدراجات الهوائية
الذي �أقيم يف ن�سخته الـ ( )98م�شاركة
�إرترية ثالثية  ،عرب دانئيل تخلي هيمانوت
 ،مرهاوي قدو�س وناتنائيل برهاين.
وعرف طواف لومبوك مانداليكا
التايلندي م�شاركة الدراج االرتري متكل
�إيوب رفقة فريق ترينجاجنو املاليزي ،
�ش�أنه �ش�أن �أمانئيل قرب�إذقابهري وخم�سب
دب�ساي رفقة دامين�شن داتا.
�إنتقاالت الدراجني
�أفرز املوقع الر�سمي لفريق �أ�ستانا
الكازاخي للدراجات الهوائية خرب �إن�ضمام

املحرتف االرتري مرهاوي قدو�س ل�صفوف
الفريق بداية من مو�سم 2019م قادما من
فريق دامين�شن داتا للدراجات الهوائية
الذي �أم�ضى معه خم�سة موا�سم ناجحة.
ووقع االختيار على الدراج االرتري
ال�شاب من اجل �إرتداء القمي�ص اخلا�ص
بالفريق الذي يحمل ا�سم العا�صمة
الكازاخية  ،بعد امل�ستويات الرفيعة
واالمكانات الهائلة التي قدمها مرهاوي
خالل م�شاركته بالطوافات العاملية اخرها
يف فويلتا اال�سبانية.
وان�ضم املحرتف االرتري يف عامل
الدراجات الهوائية ناتنائيل برهاين اىل
فريقه اجلديد كوفيدي�س الفرن�سي يف
عقد ميتد لعاما واحدا.
كذلك وقع جنم منتخب الوطني
للدراجات الهوائية وفريق االت�صاالت
مريون �أبرهام على عقده االحرتايف االول
مع فريق بايك �إيد االملاين .
خارطة اللعبة املحلية
نظمت الن�سخة العا�رشة من بطولة
ارتريا للدراجات الهوائية لعام 2018م ،
مب�شاركة وا�سعة من الدراجني املحرتفني
واالقاليم.
وتبارى ( 60مت�سابقا ) يف �سباق النخبة
وملا دون الثالثة والع�رشين عاما  ،من �أجل
الظفر بلقب �أ�رسع دراج �إرتري لهذا العام
 ،ومل تخرج النتائج امل�سجلة عن قوالب
التوقعات  ،حيث �أثبت الدراج العمالق
دانئيل تخلي هيمانوت �أحقيته ليقتن�ص
اللقب بعد مناف�سة حمتدمة.
الالفت يف ن�سخة هذا العام كان تفوق
الدراجني املحليني وت�ضاعف �شوكتهم
يف مواجهة الدراجني املحرتفني يف الفرق
اخلارجية  ،بتبواءهم املراكز االمامية.
وارتداء القمي�ص ال�رشيف اخلا�ص بهذه
اجلائرة.
وتوجت ذناب ف�صوم بلقب �أ�رسع
مت�سابقة لهذا العام.
يف �سباق الطريق  ،حاز الدراج مرهاوي
قدو�س على اللقب  ،فيما �ألت الريادة
لدى ال�سيدات اىل مو�سانا دب�ساي.
هذا و�أقيمت مناف�سات بطولة االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية على �رشف
ذكرى عيد اال�ستقالل املجيد حتت �شعار
" لنعزز ر�ؤ�أنا بالعمل" .
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة يف املراحل
الثالثة  ،توج الدراج بنيام قرماي بلقب
ك�أ�س اال�ستقالل ليتوج بامليدالية الذهبية
 ،تاله باملركز الثاين ناتنائيل ت�سفاظني
ع�ضو فريق االت�صاالت � ،أما املركز الثالث
فاحتله زمنف�س �سلمون.
بهدف تنمية و�صقل املواهب النا�شئة
يف الدراجات اجلبلية  ،يقيم �إحتاد االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية البطولة
ال�صيفية بني مديريات االقليم االو�سط.
و�أخريا مت �إ�سدال ال�ستار عن مناف�سات
دوري االقليم االو�سط للدراجات الهوائية
لعام 2018م و�سط تفوق كبري لفريق
االت�صاالت على من�صات التتويج بالدرجة
االوىل  ،وتتويج �سرياك ت�سفوم بلقب
فئة الرجال  ،ود�سيت كيداين بلقب فئة
ال�سيدات .
اخلال�صة  ..الأن ونحن مقبلني على
عام 2019م فيمكن القول ب�أن القادم
�سوف يكون �أكرث �صعوبة و�أ�شد قوة
عما كان عليه يف العهد املا�ضي  ،ولأجل
ذلك وبهدف تكرار النجاحات االرترية
يف هذا امل�ضمار يجب �أن ن�شمر �ساعدينا
منذ اللحظة و�أن نربز رهاناتنا ملواجهة
مناف�سني �أ�شد�أ و�أكرب قوة وعزما من �أجل
�إزاحة الدراجة االرترية عن علياءها.
و�سوف تكون االنطالقة الفعلية لهذا
التحدي من �أدغال الغابون عرب طواف
تروبيكال �أمي�سا بونغو لعام 2019م
الذي يعرف م�شاركة منتخبنا الوطني الأول
بنجومه الكبار.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()73

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:

يف �سطور
�أحمد ر�ضا
(1953 – 1872م)
هو�أحمد ر�ضا بن �إبراهيم بن ح�سني بن يو�سف بن
حممد ر�ضا العاملى[� ،]2أبو العالء بهاء الدين ،من
�شاعرا ومن طالئع العاملني
علماء اللغة والأدب ،وكان
ً
للق�ضايا القومية والوطنية يف بالد ال�شام.
ولد يف النبطية "من بالد جبل عامل" بلبنان �سنة 1872م ،عندما �أ�صبح يف ال�ساد�سة
�أدخله �أبوه كتاتيب النبطية ،فتعلم التجويد و�أ�صول احل�ساب وقواعد الإمالء ،ثم انتقل
�إىل �أن�صار فدر�س يف مدر�ستها العلمية �أ�صول النحو وال�صرف ،ومنها �شرح الألفية لإبن
الناظم �أحد علماء العربية.
يف عام 1884م تويف والده ،مما �أدى �إىل انقطاعه عن الدرا�سة ،وا�ستمر الأمر على
حاله حتى نزل يف بلدته ال�سيد حممد �آل �إبراهيم فقر�أعليه �شرح املخت�صر ل�سعد الدين
التفتزاين ،و�شرح التهذيب واي�ساغوجي يف املنطق ،ور�سائل ابن �سينا يف الطبيعيات.
ويف عام1884م د ّر�س يف املدر�سة احلميدية التي �أ�س�سها العالمة ال�سيد ح�سن �آل مكي علم
املنطق والنحو وال�صرف والبيان .وتلقى من رئي�س املدر�سة املذكور درو�س الكالم والفقه
اال�ستداليل والأ�صول� .أكرث من املطالعة والأخذ عن ال�شيوخ على الطريقة الأزهرية
الأوىل ،ومار�س التدري�س والتجارة .وله مقاالت وق�صائد وا�شتهر بذلك كله ،وعهد �إليه
املجمع العلمي بدم�شق بت�صنيف معجم يجمع بني مفردات اللغة قدميها وحمدثها ،وما و�ضعه
جممع دم�شق �أول جممع للغة العربية ،و�أقر ا�ستعماله من كلمات وم�صطلحات ف�ألف يف خالل
اثنى ع�شر عامًا كتابًا �سماه "منت اللغة العربية" يف خم�سة جملدات ،وله م�ؤلفات منها-:
"رد العامى �إىل الف�صيح" يف اللغة ،و"ر�سالة اخلط" يف تاريخ الكتابة العربية ،و"الوافى
بالكفاية والعمدة" �شرح به كفاية املتحفظ البن الأجدابى ،ونظمه امل�سمى بالعمدة ملحمد
بن �أحمد الطربي،
حاول االحتاديون يف تركيا الق�ضاء على روح الدعوة �إىل الإ�صالح يف البالد العربية �سنة
1915م ،فن�صبوا امل�شانق يف �سوريا ولبنان ،وكان ال�شيخ �أحمد ر�ضا من �أوائل املتعلقني،
ولبث نحو �شهرين يحاكم يف ديوان احلرب الع�سكري املعقود يف "عالية" بلبنان� .أفرج عنه هو
وبع�ض زمالئه ف�أقام يف بلده ً
عاكفا على كتبه .كما �أنه �أحد م�ؤ�س�سي جمعية املقا�صد اخلريية
الإ�سالمية ،وع�ضو جمعية االحتاد والرتقي (ا�ستقال منها بعد مدة وجيزة) .وكان ع�ضو ًا
حا�ضر ًا يف امل�ؤمترات الفكرية وال�سيا�سية العربية .بعد االحتالل الفرن�سي عقب احلرب
العاملية الأوىل �أوذى من قبل الفرن�سيني حيث �أنه كان من املعار�ضني ب�شدة لهم ،وكان
يطالب ب�إن�ضمام جبل عامل �إىل حكومة في�صل يف دم�شق� .أ�صيب بحجر طائ�ش �أثناء مظاهرة
انتخابية يف النبطية ،فحمل �إىل منزله فلم يكد ي�صل حتى فارق احلياة �سنة 1953م.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
 يف اخلام�س من يناير عام 1980م -:هجوم اجلي�ش ال�شعبي على دفاعات العدويف �شمال �شرق ال�ساحل والذي بد�أ هجومه من اخلام�س وحتى العا�شر من يناير.
الأحداث اخلارجية-:
 يف اخلام�س من يناير عام 1781م -:الأ�سطول البحري الربيطاين يحرقريت�شموند يف فريجينيا وذلك يف �أيام الثورة الأمريكية.
 يف اخلام�س من يناير عام 1846م -:جمل�س النواب الأمريكي ي�صوت على�إيقاف م�شاركة مقاطعة �أوريغون مع اململكة املتحدة.
 يف اخلام�س من يناير عام 1896م� -:صحيفة من�ساوية تك�شف عن قيام فيلهلمكونراد رونتغن باكت�شاف نوع من الإ�شعاعات عرف الحقا با�سم الأ�شعة ال�سينية.
 يف اخلام�س من يناير عام 1909م -:كولومبيا تعرتف با�ستقالل بنما. يف اخلام�س من يناير عام 1945م -:االحتاد ال�سوفيتي يعرتف باحلكومة يفبولندا.
 يف اخلام�س من يناير عام 1948م� -:شركة وارنر برذرز تنتج �أول فيلم وثائقيملون.
 يف اخلام�س من يناير عام 1972م -:الرئي�س الأمريكي ريت�شارد نيك�سون ي�أمرببداية تطوير برنامج املكوك الف�ضائي.
 يف اخلام�س من يناير عام 1973م -:هولندا تعرتف ب�أملانيا ال�شرقية. يف اخلام�س من يناير عام 1976م -:كمبوديا تغري ا�سمها �إىل "كمبوت�شاالدميقراطية".
 -يف اخلام�س من يناير عام 1997م -:ان�سحاب القوات الرو�سية من ال�شي�شان.

�أقوال ماثورة

حكم جميلة

 الحتزن اذا �ضاقت بك احلياة فرمبا ا�شتاقاهلل ل�سماع �صوتك وانت تدعوه.
 �سقوط االن�سان لي�س ف�شال امنا الف�شل انيبقي االن�سان حيث ي�سقط .
 ال�ضعيف اليغفر امنا املغفرة �شيمةالقوي.
 الي�صنع الرجل احلياة بينما احلياة ت�صنعمنه رجال.
 مهما بلغت درجة اتقانك لن ت�ستطيعالتمثيل مدي احلياة.
 ع�ش عفويتك واترك للنا�س اثم الظنونفلك اجرك ولهم ذنب مايعتقدون.
 كلما ازادا االن�سان غباءا ازداد يقينا انهاف�ضل من غريه يف كل �شئ
 لن تكرب دون ان تت�أمل ولن تتعلم دون انتخط�أ ولن تنجح دون ان تف�شل ولن حتب دون
ان تفقد هكذا هي احلياة.
 ا�صبحنا بحاجة لقلوب ا�صطناعية التت�أملوالحتب وال ت�شتاق بل تنب�ض فقط!.
 الجتعل طيبتك كتاب يت�صفحه اجلميعفهناك �أنا�سا الي�ستحقون منه حرفا.
 اكره التفاهم مع �شخ�ص يري كل �شئيفعله �صحيحا.
 الوحدة م�ؤملة لكنها اف�ضل من ان يتذكركاالخرون بوقت فراغهم.
 من ال�سهل ان جتد �شخ�ص تتحدث اليهلكن من ال�صعب ان جتد �شخ�ص تثق به.
 التخلط بني �شخ�صيتي وا�سلوبي ف�شخ�صيتيهي انا اما ا�سلوبي فيعتمد عليك.
 قمة الثقة ان ت�صمت عندما ي�سخر منكاالخرون فانت تعلم من انت ومن هم.
 ال ت�سطيع التحكم يف الرياح لكنك ت�ستطيعالتحكم يف �شراعك لت�صل ملاتريد.
 التخدعك املظاهر فهدوء املقابر اليعنيان اجلميع يف اجلنة.
 -الترق�ص على جرح االخرين.

من �أقوال غاندي

 �أينما يتواجد احلب تتواجد احلياة. �إن العني بالعني جتعل العامل ب�أكمله�أعمى.
 ال ميكن ت�صنيع العاطفة �أو تنظيمهاح�سب القانون.
 لي�س هنالك طريق لل�سالم ،بل �أنال�سالم هو الطريق.
 �إن الغ�ضب وقلة اال�ستحمال هما �أعداءالفهم ال�صواب.
 �إن الت�أقلم لي�س تقليد ،بل انه يعنيقوة املقاومة واال�ستيعاب.
 �أنا م�ستعد الن �أموت ،ولكن لي�سهنالك �أي داعي لأكون م�ستعدا للقتل.
 �إن الن�صر الناجت عن العنف هو م�ساويللهزمية� ،إذ انه �سريع االنق�ضاء.
 من الأف�ضل �أن �أكون عنيفا� ،إذا كانهنالك عنف يف قلوبنا من ارتداء رداء
الالعنف لتغطية العجز.
 �إن �أية جرمية� ،أو �إ�صابة بغ�ض النظرعن الق�ضية ،ارتكبت �أو �سببت ل�شخ�ص �آخر
هي جرمية �ضد الإن�سانية.

عادل �صالح

�شجرة ميالدحتمي البيئة ب�أقل التكاليف!!..
بات لديكورات وت�صاميم
"�إعادة التدوير" مريدوها
واملخت�صون فيها وع�شاقها
الكرث حول العامل ،ذلك لأن
ال�صناعات التدويرية التي
توظف الكثري من املواد
امل�ستخدمة يف حياتنا اليومية،
خ�شبية كانت �أو بال�ستيكية
�أو معدنية �أو حتى من املواد
الع�ضوية.واقتحم هذا املجال
الفنانون وامل�صممون ومهند�سو الديكور والعمارة ،حمققني �إجنازات كبرية
على �صعيد الت�صميم الفني الوظيفي لأدوات ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية� ،أو
حتى يف حقل الفنون الإبداعية اجلميلة كاملنحوتات واللوحات واجلداريات،
مما �أثار �إعجاب �أن�صار البيئة وتقديرهم لتلك الأ�شكال الفنية التي تنقذ
البيئة من كوارث عديدة تنتج عن �إلقاء مثل هذه املواد يف حاويات القمامة
�أو التخل�ص منها باحلرق.
امل�صمم الأردين �سفيان النمري �أحد ه�ؤالء ،فقد احرتف منذ �سنوات ت�صميم
ديكورات املنازل و�أ�ستديوهات املحطات التلفزيونية وتن�سيق الزهور
وت�صميم قطع الأثاث و�أدوات الزينة ،واللم�سات اجلمالية لديكورات املنازل
وامل�ؤ�س�سات واملحال التجارية واملطاعم� .إال �أن جديده الذي فاج�أ به
املحتفلني ب�أعياد امليالد هذا العام ،هو ت�صميمه �أ�شجار "كري�سما�س" خمتلفة
احلجم وال�شكل� ،أنيقة وغنية بالألوان ،كل ذلك بتقنيات و�أ�ساليب "�إعادة
التدوير" .كرات الأطفال امل�صنوعة من الفلني والبال�ستيك ،وق�شور اخل�ضار
والفواكه وبقاياها ،وورق ال�صحف واملجالت ،وقطع البال�ستيك والألعاب
املهملة ..وغريها من املواد ،يوظفها امل�صمم النمري بطريقة ب�سيطة للغاية.
يقول امل�صمم�" -:أعمل على ذلك ال�شكل الفني منذ �سنوات ،ف�أنا �ضد �إلقاء �أي
مادة يف القمامة ،و�أف�ضل ا�ستغاللها يف �أي جمال .يف الدول املتقدمة تعترب
�إعادة التدوير من ال�صناعات املهمة واحليوية ،وي�ستغلونها علميا و�صناعيا
وفنيا ،وقد دخلت املواد البال�ستيكية واملعدنية والأخ�شاب والأوراق يف تكوين
مواد ن�ستخدمها يوميا يف �صناعة الأثاث وت�شكيل التحف وقطع الديكور".
وي�ضيف "نظرا للتكلفة العالية لأ�شجار عيد امليالد (الكري�سما�س) يف املحالت
التجارية املتخ�ص�صة ،فقد قدمت مقرتحا بديال جيدا للبيئة وللحفاظ عليها
من التلوث �أوال ،كما �أنه يوفر الأموال ويحفز �سيدة البيت على التفكري دوما
با�ستغالل املواد ال�صناعية يف ت�أثيث منزلها بكل ما هو مفيد وجمايل يف �آن
واحد"
وقد �أدخل �سفيان النمري على �شجرة عيد امليالد عن�رص اخلط العربي مبا
يفي�ض به من طاقة جمالية و�إبداعية وروحانية ،وعن ذلك يقول "�أختار �أوراق
ال�صحف واملجالت التي تت�ضمن حروفا عربية منوعة بكافة �أ�شكال اخلط
"ده�ش الكثريون
العربي الكال�سيكية ،هذا ما مل يقم به �أحد من قبل".ويتابع ُ
عندما ر�أوا الكرات ذات الأحرف العربية اجلميلة ،وقد �أ�ضفت لل�شجرة �أبعادا
جمالية ،بل حتى ثقافية خمتلفة ،فغالبا ما ن�ستورد الأ�شجار مزينة ب�أ�ساليب
غربية بحتة ،وال تخلوا من عبارات باللغات الأوروبية املختلفة� ،إال �أن
ا�ستخدام احلرف العربي بحد ذاته كوحدة جمالية ت�شكيلية م�ستقلة �ضمن
ف�ضاء ال�شجرة مل يكن معروفا من قبل".

تربعت لرجل بكليتها ففاجئها بهدية
الكري�سما�س!!..

قرر هذا الرجل الغريب رد
اجلميل ل�سيدة �أنقذت حياته منذ
� 5سنوات ،عندما قررت التربع
له بكليتها عندما عجز الأطباء عن
عالجه ب�سبب ف�شل وظائف الكلى
فى ج�سده.

ا�شرتي لها هدية عيد امليالد وذهب
ملنزلها ليدخل ال�رسور على قلبها،

�أولاً
ب�إعطائها هديتها،
وثان ًيا لي�ؤكد �أن تربعها له
هدرا ،حيث جنا من
مل يذهب ً
املوت ويعي�ش حياة طبيعية
منذ عام  2013وقت �إجراء
عملية التربع الناجحة.قالت
الربيطانية تريزا دوب�سون
عاما،
البالغة من العمر 62
ً
�أنها وقتها مل تكن تعرف جوى
�سلفاتور البالغ من العمر 70
عاما ،ولكنها �أرادت فقط
ً
�إنقاذ حياته هذا ال�شخ�ص دون
�أى مقابل ،عندما �سمعت ا�ستغاثته
عرب �إحدى حمطات الراديو يطلب
متربعا بالكلى.و�أ�ضافت تريزا �أنها
ً
مل تكن تتوقع هذه املفاج�أة ال�سارة
التى ذرفت دموعها ،ومل ت�شعر
فرحا لر�ؤيتها
بنف�سها وهى حتت�ضنه
ً
جوي وهو بكامل �صحته يزورها فى
منزله ،فبداخله جزء منها.
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