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الثمن ( )2نقفة

الرئي�س �إ�سيا�س افورقي والدكتور/ابي احمد
يفتتحان معرب �أم حجر – احلمرا احلدودي الربي ر�سميا

افتتح فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي و الدكتور� /آبي �أحمد
رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
ام�س
الدميقراطية
الفدرالية
ال�سابع من يناير  2019معرب �أم
حجر – احلمرا احلدودي الربي
الذي يربط بني ارتريا واثيوبيا.
وكان رئي�س الوزراء الدكتور� /آبي
�أحمد قد و�صل اىل ارتريا �صباح
ام�س للم�شاركة يف حفل االفتتاح.
�شارك يف مرا�سم االفتتاح التي
جرت يف منطقة �أم حجر و�شهدت
عزف ال�سالمني الوطنيني االرتري
واالثيوبي� ،شارك من اجلانب
االرتري معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية عثمان �صالح وم�ست�شار
فخامة الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب وقائد القيادة الغربية

العميد /تخلي كفالي ،ومن اجلانب
االثيوبي رئي�س اقليم االمهرا
ال�سيد /قدو �أندارقات�شو ونائب
رئي�س اقليم التقراي الدكتور
دبرظني قربي ميكائيل وقائد
هيئة االركان للجي�ش االثيوبي
الفريق �سعري موكنن .جاء افتتاح
معرب ام حجر -احلمرا  ،ا�ستمرار
لإفتتاح املعابر احلدودية الثالثة
الذي مت قبل ثالثة ا�شهر يف اطار
" اعالن ال�سالم والتعاون املوقع
يف التا�سع من يوليو لعام .2018
يذكر بانه مت فتح معابر دباي�سيما-
بوري ،و�رسحا – زاملب�سا ،وعدي
خواال –راما احلدودية الربية يف
احلادي ع�رش من �سبتمرب لعام
 2018ب�شكل ر�سمي .ان املعابر

التي مت فتحها حتى االن هي�أت
ار�ضية منا�سبة لت�سهيل حركة
املواطنني والب�ضائع من و�إىل
البلدين ،وتوجد تفا�صيل تنفيذها
قيد العمل.

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

نيافة االنبا لوقا�س يوجه كلمة بعيد امليالد املجيد

وجه رئي�س جمل�س �أ�ساقفة الكني�سة
االرثوذك�سية االرترية ،نيافة االنبا
ً
كلمة مبنا�سبة عيد امليالد
لوقا�س،
املجيد .واو�ضح نيافته يف ر�سالته،
�إن ا�ستثنائية االحتفال بعيد امليالد
هذا العام ،من كونه ي�صادف به يف
اجواء ال�سالم ،التي �أتت بني �إرتريا
و�إثيوبيا ،بعد اختتام اجواء احلرب،
وهن�أ ال�شعبني االرتري واالثيوبي
بهذه املنا�سبة العظيمة.
وذكَّ ر نيافة االنبا يف ر�سالته،

ادارة االقليم االو�سط تقيم ان�شطتها لعام  2018وت�ضع
برامج عمل
2019

عدي قيح :اجتماع لتقييم الربامج التنموية

عقد يف مديرية عدي قيح اجتماع
لتقييم الربامج التنموية التي نظمت
بالتن�سيق بني املواطنني واالدارة
خالل العام  .2018واو�ضح ال�سيد/
كريو�س قربي ماريام ،املدير
التنفيذي للمديرية يف االجتماع
الذي �شارك فيه ممثلي � 21ضاحية
وفروع الوزارات �صيانة  51كيلومرت
من الطرق يف � 8ضواحي عرب النفري
اجلماهريي ،وغر�س  315الف
من اال�شجار ،وتقدمي الدعم ال�رس
ال�شهداء،وكذا تقدمي الدعم املايل
للأ�رس املحتاجة ل�رشاء البذور.
كما ا�شار اىل تنظيم انتخابات
مدراء ال�ضواحي يف اوانها،
وفعالية حمالت التوعية املنتظمة
يف خمتلف املوا�ضيع ،مو�ضحا
عن و�ضع برنامج لتوزيع ارا�ضي

امللكية اخلا�صة يف مناطق حرت
ودرعا وعدي ليجني .من جهتها
قالت م�س�ؤولة مركز ال�رشطة يف
املديرية املقدم /حرقو منق�ست�آب،
ان احلمالت القانونية املنتظمة
لل�شعب كانت مثمرة .يف اخلتام
او�ضح مدير املديرية ال�سيد/هبتاي
ت�سفازقي ،ان �ضمان ا�صحاح البيئة
وبناء املنازل ال�سكنية ،من اهم
الربامج املو�ضوعة للتنفيذ خالل
العام  .2019ونا�شد امل�شاركون
ب�رضورة مراقبة املخالفات يف
بناء املنازل بطريقة غري قانونية
و�صيانة املدار�س التي ا�صبحت
خارج اطار العمل.
هذا وتوجد يف مديرية عدي قيح
� 21ضاحية ت�ضم  100قرية.

ب�رضورة م�ساعدة املحتاجني وا�رس
ال�شهداء وامل�سنني ،حيث ان م�ساعدة
املحتاج من القيم االرترية ال�سائدة
 ،لذلك ينبغي على اجلميع التكاتف
والتعاون من �أجلها .ويف اخلتام هن�أ
نيافة االنبا لوقا�س ،ال�شعب االرتري
وحكومته ،و�أع�ضاء قوات الدفاع
البوا�سل ،واملدافعني عن �سيادة
عام
الوطن ،ليكون لهم عام َ ،2019
ٍ
ٍ
وتقدم وتطور.
و�سخاء
رخاء
ٍ

عقدت ادارة االقليم االو�سط يف
الثالث والرابع من يناير اجلاري
اجتماع ًا لتقييم ان�شطتها خالل
العام  ، 2018كما بحثت ب�إ�سهاب
برامج العام .2019
التقييمي
االجتماع
واو�ضح
االعمال التي اجنزت يف العام 2018
واملتمثلة يف �صيانة اكرث من 15
كيلومرت من الطرق امل�سفلتة ،وبناء
اجل�سور وتعبيد الطريق الذي يربط
بني منطقتي بلزا – وبيت قرقي�ش
بطول  12كيلومرت ،وو�ضع برنامج
ل�سفلتة طرق قودايف – �سمبل
وفيالجو – عدي �سقدو وحزحز
– مهرام جرا يف العام .2019كما
او�ضح االجتماع تطعيم  97%من

االطفال وجناح حملة التطعيم �ضد
احل�صبة واحلمرياء ،وارتفاع ن�سب
احلوامل الالئي ي�ضعن حملهن يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
وا�شارت تقارير ق�سمي الزراعة
واالرا�ضي اىل توزيع ارا�ضي امللكية
اخلا�صة يف ت�سع قرى حيث كان اكرث
من  2000منهم من االناث ،وتوزيع
اكرث من  2000هيكتار من االرا�ضي
الزراعية ال�رس ال�شهداء واملحتاجني
يف  66قرية.
وافاد التقرير املقدم حول املهام
اجلارية حلل م�شكلة مياه ال�رشب
النقية يف العا�صمة ا�سمرا اىل ان�شاء
خزانات كبرية يف االماكن املرتفعة
باملدينة  ،حيث بد�أ بع�ضها يف

توزيع املياه ،والبع�ض الآخر
قيد العمل ،وا�شار اىل و�ضع
خطة لإن�شاء خزانات ا�ضافية
يف العام  2019ومد خطوط
انابيب ا�ضافية يف مطقة
عدي ابيتو ،وتغيري االنابيب
الكبرية القدمية يف قودايف
واكتمال م�رشوع مياه �أبارد�أ.
يف اخلتام �رصح حاكم االقليم
االو�سط اللواء /رم�ضان عثمان
اولياي بان العام  2018كان عاما
انت�رص فيه ال�شعب االرتري على
التحديات  ،مو�ضحا اهم الربامج
املو�ضوعة لعام  2019والتي من
�ضمنها تنظيم انتخابات املحاكم
االهلية وا�ستمرار توزيع ارا�ضي
امللكية اخلا�صة.
ونا�شد امل�شاركون من جهتهم
ب�رضورة ايجاد �آليات حلل م�شكلة
النقل الربي  ،وت�شديد الرقابة على
ا�صحاب �سيارات االجرة من اجل
تقدمي خدمات جيدة ومنتظمة.

اخبار حملية وعاملية
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ماي :بريطانيا �ستواجه املجهول �إذا رف�ض الربملان اتفاق الربيك�ست زلزال بقوة  6.6درجة يهز �إندوني�سيا
قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي �إن بالدها �ستواجه
املجهول �إذا رف�ض الربملان
الربيطاين بعد �أيام اتفاق اخلروج من
االحتاد الأوروبي ،وذلك يف ظل غياب
�أي م�ؤ�رشات على �إقناعها �أع�ضاء
الربملان امل�شككني باالتفاق.
ومن املقرر خروج بريطانيا من
االحتاد يوم  29مار�س املقبل ،لكن
عدم ح�صول ماي على موافقة الربملان
على االتفاق حتى الآن �أثار قلق كبار

رجال الأعمال وامل�ستثمرين ،الذين
يخ�شون خماطر خروج البالد من
التكتل الأوروبي دون اتفاق.
وقالت ماي �إن الت�صويت يف
الربملان �سيكون مثلما هو متوقع يف
منت�صف ال�شهر احلايل تقريبا ،خالفا
لتقارير �إعالمية �أ�شارت �إىل �أنها رمبا
ت�ؤجل الت�صويت مرة �أخرى.
وكانت ماي �أرج�أت ت�صويت
الربملان مرتني يف دي�سمرب املا�ضي
عندما بات وا�ضحا �أنها �ستخ�رسه
ب�سبب عدم ح�صولها على مزيد من
ال�ضمانات املطمئنة من االحتاد
الأوروبي ،ال �سيما ب�ش�أن امل�س�ألة
الإيرلندية.
وتعهدت امل�س�ؤولة الربيطانية
ب�أن يكون لربملان بالدها دور �أكرب
يف باقي مرحلة عملية االن�سحاب من

االحتاد ،حمذرة من �أن رف�ض االتفاق
رمبا يق�ضي بعدم خروج بريطانيا من
االحتاد.
وذكرت �صحيفة �صنداي تلغراف
الربيطاين �أن ماي قد ت�ؤجل مرة
�أخرى الت�صويت النهائي يف الربملان
الربيطاين على اتفاق الربيك�ست،
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن م�ساعدي
رئي�سة الوزراء ي�ضعون خطة جلعل
موافقة �أع�ضاء الربملان م�رشوطة
بتقدمي االحتاد الأوروبي ملزيد من
التنازالت.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن هذه اخلطوة
تهدف �إىل امل�ساعدة يف احلد من
حجم املعار�ضة بالربملان خلطتها،
مع �إتاحة مزيد من الوقت ملوا�صلة
املفاو�ضات مع زعماء االحتاد
الأوروبي.

االحتاد الأوروبي� :إ�سبانيا حتل حمل �إيطاليا وجهة للمهاجرين

�أظهرت تقديرات لالحتاد الأوروبي
ن�رشت اجلمعة املا�ضي �أن معظم
املهاجرين غري ال�رشعيني الذين
عربوا البحر املتو�سط �إىل �أوروبا يف
العام املا�ضي و�صلوا عرب �إ�سبانيا
و�أن �إيطاليا و�صل �إليها �أقل عدد من
املهاجرين منذ خم�س �سنوات .فيما
دعا البابا فرن�سي�س القادة الأوروبيني
�إىل �إبداء «ت�ضامن ملمو�س» مع 49
مهاجر ًا ال يزالون عالقني على منت
�سفينتي �إغاثة تابعتني ملنظمتني
�إن�سانيتني وينتظرون موافقة دول
على ا�ستقبالهم.
ودعا البابا فرن�سي�س اول �أم�س القادة
الأوروبيني �إىل �إبداء «ت�ضامن ملمو�س»
مع  49مهاجر ًا ال يزالون عالقني على
منت �سفينتي �إغاثة تابعتني ملنظمتني
�إن�سانيتني وينتظرون موافقة دول
على ا�ستقبالهم ،وبع�ضهم ينتظر منذ
�أكرث من �أ�سبوعني.
وقال احلرب الأعظم �أمام �آالف
امل�صلني املتجمعني يف �ساحة
القدي�س بول�س «منذ عدة �أيام،
ينتظر � 49شخ�ص ًا انقذتهم يف البحر
املتو�سط �سفينتا �إغاثة تابعتان
ّ
ملنظمتني غري حكوميتني ،بر ًا �آمن ًا
ير�سون فيه� .إنني اوجه نداء عاج ً
ال
للقادة الأوروبيني لكي يبدوا ت�ضامن ًا
ملمو�س ًا جتاه ه�ؤالء الأ�شخا�ص».
وجاء كالم البابا عن اخلالف
الديبلوما�سي بني �إيطاليا ومالطا
�أثناء عظته التي �ألقاها يف ح�ضور
ع�رشات الآالف يف �ساحة القدي�س
بطر�س.
وقالت وكالة حماية احلدود
الأوروبية (فرونتيك�س) �إن تقديراتها
ت�شري �إىل �أن � 150ألف �شخ�ص دخلوا
الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
يف رحالت هجرة غري �رشعية يف
عام  2018وهو �أقل عدد ي�صل �إىل

دول االحتاد الأوروبي
منذ خم�س �سنوات
و�أقل بكثري من عام
 2015عندما بلغ عدد
ذروته
املهاجرين
ب�أكرث من مليون
مهاجر.
عدد
وانخف�ض
الذين
املهاجرين
و�صلوا �إىل �إيطاليا،
التي اتخذت �إجراءات
ملنع دخول املهاجرين
الذين تنقذهم �سفن
الإغاثة يف البحر املتو�سط ،بن�سبة
 80يف املئة �إىل نحو � 23ألف مهاجر،
وهو الأقل منذ عام .2012
ويف الوقت نف�سه ت�ضاعف عدد
املهاجرين الذين و�صلوا �إىل �إ�سبانيا
�إىل � 57ألف مهاجر ،ما جعل طريق

ذكرت هيئة امل�سح اجليولوجي
الأمريكية �أن زلزاال بلغت قوته 6.6
درجة وقع على بعد  174كيلومرتا
�شمال غربي مدينة ترينيت ب�أرخبيل
امللوك ب�إندوني�سيا ،ولكن ال توجد
خماوف من حدوث موجات مد
عمالقة.
و�أو�ضحت الهيئة �أن الزلزال وقع
على عمق  60.5كيلومرت و�أعقبته
هزات ارتدادية تراوحت قوتها بني 5
درجات و 5.1درجة.
وقال م�س�ؤول من وكالة البحث
والإنقاذ يف ترينيت �إن النا�س
يف املدينة مل ي�شعروا بالزلزال
وتوابعه.
و�رصح متحدث با�سم وكالة
الطوارئ ملواجهة الكوارث يف
توهومون ب�سوالوي�سي ال�شمالية
"مل ي�شعروا ب�شيء يف املنطقة ومل
ي�سمعوا �أي �شيء عن وقوع �أ�رضار �أو
�ضحايا".
وكانت هيئة امل�سح اجليولوجي

الأمريكية قد ذكرت يف بادئ الأمر
ب�أن قوة الزلزال  7درجات و�أنه
ووقع على عمق  10كيلومرتات.
وقال مركز التحذير من �أمواج املد
يف املحيط الهادي يف بيان ا�ستنادا
�إىل البيانات املتاحة �إنه ال توجد
خماوف حاليا من حدوث موجات
ت�سونامي جراء الزلزال.
من جهة اخرى �رضب زلزال اخر
منطقة يف غرب �إيران قرب احلدود
العراقية ،الأحد ،مما ت�سبب يف
�إ�صابة نحو � 31شخ�صا معظمهم
ب�إ�صابات طفيفة.
وقالت هيئة امل�سح اجليولوجي
الأمريكية يف بادئ الأمر �إن قوة
الزلزال بلغت  5.9درجة على مقيا�س
ريخرت ،لكنها عدلت ذلك الحقا �إىل
 5.5درجة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن
املتحدث با�سم خدمات الطوارئ
جمتبى خالدي ،قوله �إن  29من
امل�صابني غادروا امل�ست�شفى بعد
تلقيهم العالج يف �أعقاب الزلزال
الذي وقع يف مدينة كيالن غرب،
مبحافظة كرمان�شاه.
ويف نوفمرب هز زلزال بقوة 6.3
درجة غرب �إيران ،مما �أدى �إىل
�إ�صابة �أكرث من � 700شخ�ص معظمهم
ب�إ�صابات طفيفة

�سلطان ماليزيا يتنحى عن عر�شه

الهجرة من املغرب �إىل �شبه جزيرة
�أيبرييا الأكرث ن�شاط ًا يف �أوروبا.
وارتفع عدد املهاجرين الذين
و�صلوا �إىل اليونان وقرب�ص عرب ما
ي�سمى طريق �رشق البحر املتو�سط
�إىل � 56ألف ًا معظمهم من �أفغان�ستان
و�سورية والعراق.

مناورات رو�سية �إيرانية يف بحر قزوين

قال قائد القوات البحرية الإيرانية ح�سني خانزادي ،اول ام�س الأحد� ،إن
�إيران ورو�سيا ت�ستعدان لإجراء مناورات بحرية م�شرتكة يف بحر قزوين ،ت�شمل
مناورات للإنقاذ ومواجهة القر�صنة.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله" :يجري الإعداد ملناورات حربية للإنقاذ،
ومواجهة القر�صنة بني القوات البحرية الإيرانية والرو�سية ،و�سيتم تنفيذها
يف امل�ستقبل القريب".
وكرر خانزادي معار�ضة �إيران للوجود الع�سكري من �أي دولة من خارج
املنطقة يف بحر قزوين ،ونقلت وكالة مهر عنه قوله" :كل الدول على بحر
قزوين لديها نف�س التوجه".
و�أجرت �إيران ورو�سيا عددا من املناورات البحرية يف بحر قزوين ،مبا يف
ذلك يف عامي  2015و.2017
و�إيران ورو�سيا تربطهما عالقات وثيقة ،مبا يف ذلك الدور الذي يلعبانه يف
�سوريا ،حيث تدعمان الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف احلرب الأهلية املندلعة
يف البالد.
وكانت رو�سيا قالت ،العام املا�ضي� ،إنها ملتزمة متاما بتعميق العالقات مع
�إيران ،رغم القرار الأمريكي باالن�سحاب من االتفاق النووي الذي �أبرمته طهران
مع قوى عاملية ،و�إعادة فر�ض عقوبات على �إيران.

�إعالن لدافعي ال�ضرائب
تعلن م�صلحة الإيدارات الداخلية جلميع ال�رضائب الذين يعملون يف خمتلف الأن�شطة التجارية وكذلك م�ؤجري
البيوت ب�أن موعد تقدمي الإقرارات عن الدخول لدفع ال�رضيبة لعام 2018م �سوف يبد�أ يناير 2019م ولذا تهيب
امل�صلحة جلميع دافعي ال�رضائب بالتوجه �إىل مكاتبها لدفع ال�رضيبة وذلك ح�سب اجلدول التايل-:
وقت دفع ال�رضيبة
										
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر فرباير 2019
		
 .1الذين يح�صلون على الدخل من �إيجار البيوت
 .2الذين يح�صلون على الدخل من الأن�شطة التجارية
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر فرباير 2019
			
 2.1دافعي ال�رضائب من الفئة (ج)
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر مار�س 2019
			
 2.2دافعي ال�رضائب من الفئة (ب)
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر �أبريل 2019
			
 2.3دافعي ال�رضائب من الفئة (�أ)

تنوه امل�صلحة بان عدم تقدمي الإقرارات عن الدخول لدفع ال�رضيبة امل�ستحقة يف املواعيد املحددة �أعاله يعر�ض
دافعي ال�رضائب للعقوبات القانونية والغرامات املالية .وعليه يجب الإلتزام باملوعيد املحددة.
كل عام و�أنتم بخري 2019م
وزارة املالية
م�صلحة الإيرادات الداخلية

تنحى ال�سلطان حممد اخلام�س
�سلطان ماليزيا عن العر�ش اول
ام�س الأحد ،لي�صبح �أول �سلطان
يتنحى عن حكم البالد قبل انتهاء
فرتة واليته البالغة خم�سة
�أعوام.
وقال الق�رص يف بيان �إن هذا
القرار ي�رسي ب�شكل فوري .ومل
يتم تقدمي �أي �سبب للتنحي ومل
يرد م�س�ؤولون بالق�رص على طلبات للح�صول على تعليق .وهناك ت�سع �أ�رس
ملكية ملاليزيا تتناوب اجللو�س على العر�ش.واختيار ال�سلطان القادم يقرره
ت�صويت يجريه جمل�س احلكام امل�ؤلف من جميع الأ�رس امللكية الت�سع .و�أ�ضاف
بيان الق�رص �إن ال�سلطان ي�شعر بامتنان للفر�صة التي منحه �إياها جمل�س احلكام
ووجه ال�شكر لرئي�س الوزراء واحلكومة.
و �أو�ضح "عمل جاللته على الوفاء بامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقه ب�صفته
ر�أ�س الدولة ،وكان ركيزة لال�ستقرار وم�صدرا للعدالة وقلب الوحدة...
لل�شعب" .وي�أتي تنحيه بعد �أ�سبوع من ا�ستئنافه ملهامه بعد �أن ح�صل على
اجازة مر�ضية ملدة �شهرين .وظهرت على مواقع التوا�صل االجتماعي يف دي�سمرب
�صورا من املزعوم �أنها للملك وهو يتزوج يف رو�سيا .ومل يرد الق�رص على طلبات
بالتعليق على ال�صور �أو التقارير عن الزواج.
وعني حممد اخلام�س �سلطانا ملاليزيا يف منت�صف دي�سمرب  ،2016خالفا
لأبيه ال�سلطان �إ�سماعيل پاترا ،الذي �أُعتُرب غري قادر على موا�صلة تويل ال�سلطنة
ب�سبب املر�ض.

ال�صومال يرف�ض عودة املبعوث الدويل املطرود

�أبلغ الرئي�س ال�صومايل الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ب�أنه
لن يعود عن قرار طرد رئي�س بعثة الأمم
املتحدة بعدما عرب عن قلقه �إزاء �أعمال
العنف يف هذا البلد ،وفق ما �أفاد
ديبلوما�سيون.
و�أجرى غوتريي�ش ات�صا ً
ال هاتفي ًا
بالرئي�س حممد عبد الله حممد هو
الثاين خالل ثالثة �أيام من �أجل ح�ضه
على تغيري ر�أيه ،وفق امل�صدر ذاته.
لكن الرئي�س ال�صومايل �أ�رص على �أن
املبعوث نيكوال�س هاي�سوم هو �شخ�ص
غري مرغوب فيه.
ودعت اململكة املتحدة جمل�س الأمن
�إىل عقد م�شاورات مغلقة يف وقت الحق
اجلمعة حول هذه الق�ضية.
وقال الناطق با�سم الأمم املتحدة
فرحان حق �إن غوتريي�ش «ي�أ�سف
ب�شدة» للقرار ال�صومايل ،لكنه يعتزم
تعيني مبعوث جديد.
و�أمرت احلكومة ال�صومالية موفد
الأمم املتحدة نيكوال�س هاي�سوم،
مبغادرة البالد التهامه بـ «التدخل
املتعمد» يف �ش�ؤون البلد الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد ب�ضعة �أيام
من �إعراب هذا امل�س�ؤول عن قلقه �إزاء
ت�رصفات الأجهزة الأمنية ال�صومالية
التي تدعمها الأمم املتحدة ،خالل
�أعمال عنف �أخري ًا �أ�سفرت عن عدد من

القتلى.
وعينّ نيكوال�س هاي�سوم ،وهو
ُ
حمام من جنوب �إفريقيا وديبلوما�سي
حمنك ،يف هذا املن�صب يف �سبتمرب
 .2018وكان يف ال�سابق موفد ًا
�إىل ال�سودان وجنوب ال�سودان
و�أفغان�ستان.
ومت ن�رش قوات الأمن ال�صومالية
حد لثالثة �أيام من التظاهرات
لو�ضع ّ
يف مدينة بيداوة (جنوب غرب) من 13
�إىل  15دي�سمرب املا�ضي ،وفق الأمم
املتحدة .وكان املتظاهرون يحتجون
على توقيف قيادي �إ�سالمي �سابق يدعى
خمتار روبو ان�شق عن «حركة ال�شباب
وتر�شح �إىل االنتخابات الإقليمية.
وتتهمه احلكومة بـ «تنظيم
ميلي�شيا» يف بيداوة وال�سعي
«لتقوي�ض اال�ستقرار» و»عدم التخلي
يوم ًا عن فكره املتطرف».
وبعثة الأمم املتحدة يف ال�صومال
مكلفة دعم جهود ال�سالم وتعزيز
الهيئات احلكومية يف البلد الذي
دمرته عقود من احلرب الأهلية.
ّ
وت�ساعد الأمم املتحدة قوات
ال�رشطة ،خ�صو�ص ًا عرب متويل
�إمداداتها وتدريبها �أو حتى امل�ساعدة
يف ت�أمني �أجورها .كما تعر�ضت هذه
البعثة لهجمات متكررة.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()74

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

تتمة احل�صاد التنموي

وقال م�س�ؤول املكتب ال�سيد هبتي
يعبيو ان حل ا�شكالية الكهرباء وتوظيف
القدرات الب�رشية الكافية مكن من تقدمي
اخلدمات حلوايل � 350شخ�صا يوميا.
وا�شار عمال املكتب ان ادخال اجهزة
احلا�سوب يف ال�سنوات املا�ضية زاد من
�رسعة اجناز املهام.
حاكم عن�سبا يبحث مع �سكان هربو تنفيذ
الربامج التنموية2018 /5 /5
التقى حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد /علي
حممود� ،سكان �ضواحي مزرت وهربو
ظعدا وبلدة عريتاي مبديرية هربو،
بحث فيه معهم تنفيذ الربامج التنموية
والدور الأهلي الرائد يف اجناح الربامج
املو�ضوعة.
�رشح ال�سيد/علي حممود و�ضع برنامج
الي�صال وتو�سيع الطريق الذي مت �شقه
العام املا�ضي والذي يربط بني منطقة
بركنتيا مبديرية حملمالو وحتى منطقة
فلفلي مبديرية هربو اىل بلدة عريتاي.
وا�شار ال�سيد /احلاكم اىل القيام
بالعمل لإجراء الدرا�سات والبحوث
بوا�سطة اخلرباء حلل ا�شكالية مياه
ال�رشب يف منطقة هربو ظعدا ،مذكِّ ر ًا
املواطنني لال�ستفادة اجليدة من ثروات
بيئتهم والعمل على حت�سني ظروفهم
واو�ضاعهم املعي�شية.
حاكم االو�سط يبحث برامج التنمية مع �سكان
�سرجقا وقاال نفحي2018 /5 /15
ُع ِق َد ْت اجتماعات �شعبية يف مديريتي
�رسجقا وقاال نفحي لبحث برامج
التنمية ،ودور املواطنني يف تنفيذها.
وقدم حاكم االقليم االو�سط اللواء
رم�ضان عثمان اولياي تو�ضيحا حول
الربامج التنموية املو�ضوعة  ،كما قدم
م�س�ؤولو االق�سام �رشحا حول ارا�ضي
امللكية اخلا�صة "الطي�سا" ،واعادة
توزيع االرا�ضي الزراعية وخدمات
التعليم وال�صحة والبنى التحتية
وغريها.
و اجاب حاكم االقليم اللواء رم�ضان
اولياي وامل�س�ؤولني الآخرين على
ا�ستف�سارات حول ملكية االرا�ضي
الزراعية واالرا�ضي املحمية وق�ضية
امل�ؤجر وامل�ست�أجر.
يف االحتفال باليوم الوطني للت�شجري
وزير الزراعة :لتحقيق التنمية ن�شجع الت�شجري
وعلى اقامة املحميات2018 /5 /17
احتفت البالد يف اخلام�س ع�رش من
مايو باليوم الوطني للت�شجري حتت
�شعار "االر�ض اخل�رضاء حلياة �آمنة".
واو�ضح وزير الزراعة ال�سيد/
ارفايني برهي ،يف احلفل الذي ح�رضه
كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة
وال�ضيوف املدعوين  ،ان الهدف النهائي
حلكومة و�شعب ارتريا التنمية ورفع
انتاجية البالد ، ،ولتحقيق ذلك يجري
العمل لتنمية الغطاء النباتي واحلد من
تدمري الغطاء النباتي عرب الت�شجري
،واقامة احلظائر الطبيعية واملحميات
،واجناز التنمية باال�ستخدام اجليد
لها  ،والعمل على الرقابة الرقابة
امل�ستمرة.
من جانبه او�ضح املدير العام ل�سلطة
الغابات واحلياة الربية ال�سيد /ابرها
قرزا،ان اليوم الوطني للت�شجري جندد
فيه العهد لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة اقتالع اال�شجار ،داعي ًا
ملوا�صلة اجلهود املن�سقة لو�ضع حد
لظاهرة اقتالع اال�شجار املقلقة.
فرو :تنفيذ برامج تنموية مب�شاركة �شعبية
وا�سعة 2018 /7 /6
افاد مدير مديرية فرو ال�سيد /
عثمان عرفة انه مت تنفيذ برامج تنموية
مب�شاركة �شعبية فاعلة يف املديرية.
وقال "ان ال�سكان قاموا بان�شطة حفظ
املياه وحماية الرتبة ومكافحة دودة
احل�شد اخلريفية الطائرة و�صيانة الطرق
وبرامج اخرى  ،وبناء و�صيانة جمرى
حتويلي لل�سيول يف �ضاحية مالكا ،
و�صيانة احلواجز املائية يف �ضواحي
زوال و�أفتا وحدي�ش وفرو و�صيانة طريق
مالكا اىل بلدة فرو.
وا�شار اىل تامني مياه ال�رشب للقرى
الواقعة يف ال�سهول ،وجتري الدرا�سات
لتجميع القرى ملزيد من الربامج
الفاعلة.وذكر وجود اكرث من  34مدر�سة

بدء ًا من ريا�ض االطفال وحتى املرحلة
الثانوية ،وارتفاع ن�سب امل�شاركة يف
التعليم.
اخلطوط اجلوية االرترية تبد�أ رحالتها الدي�س
ابابا2018 /8 /7
بد�أت اخلطوط اجلوية االرترية
رحالتها ال�سبت املا�ضي الرابع من
اغ�سط�س رحالتها اىل ادي�س ابابا.
واقلت طائرة الرحلة االوىل 134
م�سافرا تتقدمهم وزيرة ال�سياحة ال�سيدة/
ا�سكالو منقريو�س ووزير املوا�صالت
ت�سفا�سال�سي
ال�سيد/
واالت�صاالت
برهاين ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وقال ال�سيد /قربتن�سائي بيطرو�س
من الق�سم التجاري للخطوط اجلوية
االرترية" ان اخلدمات التي بد�أت اىل ادي�س
ابابا با�سعار تذاكر منا�سبة �،ستكون
الرحالت ثالثة ايام يف اال�سبوع�،أي ايام
االثنني واخلمي�س وال�سبت.
وزارة الزراعة تدعو املزارعني التباع ا�سلوب
�آمن لر�ش املبيدات2018 /8 /18
دعا م�س�ؤول وحدة الوقاية من املواد
الكيمائية الزراعية بوزارة الزراعة
ال�سيد /قالآب هيلي يف ت�رصيح ادىل به
لوكالة االنباء االرترية ايرينا املزراعني
لال�ستخدام الآمن للمبيدات احل�رشية .
وا�شار ال�سيد /قالآب اىل ان املبيدات
احل�رشية ي�ستفاد منها يف ال�سيطرة
والق�ضاء على الآفات الزراعية  ،ويف
حال ا�ستخدام املزارعني لها ب�شكل جيد
ف�إنها ت�ساعد على م�ضاعفة االنتاج ،
بينما ي�ؤدي عدم اال�ستخدام ال�سليم اىل
حدوث ا�رضار الحتمد عقباها ،وذكّ ر
املزارعني ب�رضورة الت�شاور مع اخلرباء
قبل االقدام على ر�ش املبيدات ،ومنح
االهتمام االكرب ل�ضمان �صحة االن�سان
واحليوان والبيئة اثناء الر�ش.
واو�صى ال�سيد /قالآب املزراعني
ب�رضورة ت�سليم املعدات واالواين
التي ا�ستفادو منها يف ر�ش املبيدات
احل�رشية القرب مكتب لفرع الزراعة
املبيدات ت�سبب ا مر ا �ض
،الن
واالع�صاب
ال�رسطان
باال�ضافة اىل احداث
من
العديد

امل�شاكل ال�صحية يف الوالدة.
وقال ال�سيد /قالآب ان " املبيدات
احل�رشية تتخذ كخيار نهائي"منا�شدا
املزراعني حلرث ارا�ضيهم وتنظيفها
ب�شكل جيد وا�ستخدام الدورة الزراعية
للتغلب على الآفات الزراعية.
ويف اخلتام او�ضح م�س�ؤول وحدة
الوقاية من الكيميائيات الزراعية بوزارة
الزراعة ال�سيد /قالآب هيلي �رضورة
تنظيم دورات وندوات لتعزيز معرفة
املزارعني باال�ستخدام اجليد للمبيدات
احل�رشية  ،داعيا اىل تعزيز العالقة بني
املزارعني واخلرباء الزراعيني للح�صول
على املزيد من االجنازات بطريقة
علمية.
ال�سيد/مربهتو ايا�سو:
�سيا�سة ارتريا الدارة املياه ترتكز �إىل �ضمان
االدارة املن�سقة واال�ستفادة الآمنة2018 /8 /24
�أعلن املدير العام لق�سم املياه
بوزارة االرا�ضي واملياه والبيئة ال�سيد
/مربهتو �إيا�سو ،بان �سيا�سة ارتريا
لإ�ستغالل الرثوة املائية تركز على
�ضمان االدارة املن�سقة واال�ستفادة الآمنة
للتنمية واملحافظة.
ويف اللقاء الذي اجراه مع وكالة
االنباء االرترية "ايرينا" او�ضح ال�سيد /
مربهتو بان املياه عن�رص ا�سا�سي وهام
لتطور االقت�صاد االجتماعي لل�شعوب
واالمم ،ومع ان ارتريا تقع على منطقة

�شبه ال�ساحل وال�صحراء ،ظلت احلكومة
االرترية تبذل جهودا حثيثة للتنمية
واحلفظ واال�ستفادة الآمنة من املياه
ب�شكل اكرب.
مما دفع ذلك ق�سم الرثوة املائية
لإجراء درا�سة ا�ستك�شافية لكمية ونوعية
املوارد املائية املخزونة  ،والعمل
بالرتكيز على �أهم النقاط الرئي�سية ،
كالتنمية ب�أ�س�سعلمية لتعزيز اال�ستفادة
وادارة املياه ،واحلد من اال�رساف
ومكافحة تلوث الرثوة املائية ،ا�ضافة
اىل �ضمان ا�ستمرارية اال�ستفادة املتوازنة
من الرثوة املائية.
وا�شار ال�سيد /ايا�سو مربهتو اىل انه
مت �إجناز اكرث من � 300سد خالل �سنوات
اال�ستقالل يف خمتلف مناطق البالد،
مو�ضحا مبا ان ن�سبة املياه ال�سطحية
امل�ستفاد منها يف الإ�ستخدامات املنزلية
وغريها من امل�صالح
وال�صناعية
ت�صل اىل  20%فقط ،اال ان ن�سبة
 90%امل�ستفاد منها حتى االن لتغطية
املتطلبات تُ �ستمد من املياه اجلوفية.
وقال ال�سيد /مربهتو �إن" م�صادر
املياه املرتكزة على املياه اجلوفية
الت�ضمن اال�ستمرارية  ،لذلك جنرب
للرتكيز على بناء خزانات "،و�شدد
بان االكثار من اخلزانات ،وتنظيم
ان�شطة فعالة ملكافحة الت�صحر من اهم
االختيارات املتاحة الجناج م�شاريع
الرثوة املائية.
امل�ساعي
واو�ضح
اجلارية ل�ضمان

متطلبات مياه ال�رشب ال�صاحلة  ،حيث
نفذ بعد اال�ستقالل  1517نظام متطلبات
املياه ،مما ادى ذلك اىل �ضمان توفري
مياه ال�رشب ال�صاحلة يف املدن بن�سبة
 92%ويف القرى  .85%يف اخلتام قال
ال�سيد /مربهتو ان م�س�ؤولية �ضمان
ا�ستمرارية امل�شاريع املائية امل�شيدة
تقع على عاتق املجتمع با�رسه ،داعيا
كافة افراد املجتمع لرعاية نظام
متطلبات مياه ال�رشب ال�صاحلة ل�ضمان
ا�ستمراريته.
البنك الوطني يدعو اىل العناية اجليدة بعملة
نقفة2018 /8 /30
دعا البنك الوطني اىل العناية
اجليدة والتعامل الفعال مع عملة نقفة
التي تعك�س هويتنا وتاريخنا ،ا�ضافة
اىل املن�رصفات ال�ضخمة التي تتطلب
طباعتها.
ويف اللقاء الذي اجراه املدير التنفيذي
لق�سم املحا�سبة بالبنك الوطني ال�سيد/
تولدي ظقي يف ال�سابع والع�رشين
من اغ�سط�س اجلاري مع وكالة ايرينا
و�إذاعة�صوت اجلماهري قال" ان علمنا هو
�شعار ا�ستقاللنا ،وعملتنا رمزحريتنا
ال�سيا�سية واالقت�صادية "،و�شدد على
حماربة املجتمع لالهمال ال�سائد الذي
يقلل من مكانة العملة واالفكار املتخلفة
املنطلقة من م�صطلح " اتعامل مع نقودي
كيفما �أ�شاء".
واو�ضح ال�سيد /تولدي بان العملة

لها وجهان يتمثل يف الهوية الر�أ�سمالية
واحلركة الر�أ�سمالية ،بحيث تعطي
احلركة الر�أ�سمالية ا�صحاب املال
حقوق التعامل احلر مع اموالهم ل�رشاء
مايريدون ،بينما تعد الهوية الر�أ�سمالية
حق للبنك الوطني دون اال�شخا�ص،
م�شدد ًا بانه ال ينبغي التعامل مع العملة
الوطنية باالهمال وعدم منحها االهتمام
املطلوب.
وا�شار ال�سيد /تولدي اىل ان التعامل
والعناية غري االمنة بالعملة ي�رض
باالقت�صاد الوطني ،وذكر يف الوقت ذاته
بان طباعة وتوزيع عملة نقفة تتطلب
ميزانية وطاقة ع�ضلية �ضخمة  ،وقدم
تو�ضيحا مف�صال بان البنك الوطني يدفع
من  9اىل  13نقفة لطباعة اي عملة ورقية
من النقفة  ،فيما تكلف الطباعة الواحدة
حوايل  30مليون دوالر.
وذكَّ ر امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واحلكومية
وكذلك جميع امل�ستفيدن من عملة نقفة
للتعامل يف جميع ان�شطتهم املالية
والتجارية بال�شيكات  ،باعتباره ي�ساعد
على مراقبة و�سيطرة م�ستوى الت�ضخم
االقت�صادي وكرثة النقود الورقية وتردد
ميزاتها ،كما ي�سهم يف احلد من وقع
خمتلف اال�رضار ،ا�ضافة اىل ذلك انه
يقي ويكافح تلف العملة.
يف اخلتام دعا املدير التنفيذي لق�سم
املحا�سبة بالبنك الوطني ال�سيد /
تولدي ظقي كافة املواطنني للتعامل
اجليد مع عملة نقفة مدركني بان
تلفها ميحو جمالنا وماهيتنا ،م�شريا
اىل ان العناية والتعامل اجليد مع
العملة ومكافحة االعمال امل�ؤدية اىل
تلفها م�س�ؤولية تقع على عاتق كافة
املواطنني.
دورة ت�أهيلية حول حفظ وت�صنيف وادارة
املمتلكات2018 /10 /4
قُ ِّد َم ْت دورة للمدربني يف مدينة ا�سمرا
للقادمني من وزارات العمل والرعاية
االجتماعية والتعليم وال�سياحة
واالحتاد الوطني للمر�أة والكنفدرالية
الوطنية لعمال ارتريا تركزت حول
تطوير وادارة املمتلكات.
ا�شتملت الدورة التي ا�ستمرت

ال�سبوعني على اهمية ادارة املمتلكات،
وت�صنيف ممتلكات امل�ؤ�س�سات ،
وخطط املمتلكات واالنتاج والقيادة
واالدارة ومتابعة وادارة اال�سواق
وا�ستمرارية وتطور املالية ا�ضافة اىل
خطط ومناف�سة اال�سواق وغريها.
ويف مرا�سم االختتام التي جرت يف
الثامن والع�رشين من �سبتمرب اجلاري
قال الدكتور قرب�آب ف�سهاي مدير فرع
القرو�ض امل�صغرة" �إن جوهر الدرا�سة
املهنية هو حت�سني معي�شة اال�رس".
ومن جهته قال املدير العام لالدارة
واملالية ال�سيد /امها كيداين من وزارة
العمل والرعاية االجتماعية ،ب�أن
دورة املدربني هي االوىل من نوعها
معرب ًا عن امنياته لت�سهم يف مترير
املعلومات والتوعية كما يجب .
بدورهم ذَ كَ َر الدار�سون م�ضمون
املعلومات املكت�سبة  ،مو�ضحني
اهميته الفعالة يف حال رافق تقدميه
جتارب عملية �إ�ضافة �إىل �إعداد مدراء
َ
ٍ
ممتلكات منوذجيني.
االقليم االو�سط
تكرمي املزارعني الأمنوذجيني/12 /8
2018
مت تكرمي املزارعني الأمنوذجيني
باالقليم االو�سط والذين قاموا بان�شطة
الت�شجري الفاعلة ولعبوا دور ًا كبري ًا
يف م�ضاعفة االنتاج ،و ادخال موقد
ادحنت التقليدي اخلايل من الدخان
خالل العام .2017
يف مرا�سم التكرمي التي جرت يف
ال�ساد�س من دي�سمرب اجلاري قدم
خلم�سة ع�رش مزارع مثايل بالتن�سيق
بني وزارة الزراعة وهيئة الغابات
واحلياة الربية يف االقليم عدد من
املعدات الزراعية.
والقى املدير العام للزارعة
واالرا�ضي يف االقليم االو�سط ال�سيد/
هيلي ميكائيل ايوب كلمة او�ضح فيها،
بان الت�شجري يلعب دور ًا كبري ًا يف
احلفاظ على توازن البيئة وخلق الطق�س
املنا�سب ا�ضافة اىل الفوائد اجلمة التي
تقدمها لالن�سان ،وان املزراعني الذين
مت تكرميهم قاموا بعمل ا�ستثنائي يف
هذا ال�ش�أن.

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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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()74

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

احل�صاد التنموي..ابرز االجنازات التنموية لعام 2018

ح�صاد يف �شهر يناير
 �سكان الأو�سط ي�ؤكدون العمل املن�سقلتنفيذ الربامج التنموية يف 2018 /5/1
�أكد ال�سكان باالقليم الأو�سط يف
االجتماعات التي عقدوها مبديرياتهم
ب�أنه ويف العام � 2018سيعملون بقوة
لتفعيل الربامج التنموية الهادفة
�إىل حت�سني معي�شة املواطنني.
ويف االجتماعات التي نظمت يف
 13من مديريات الإقليم ناق�ش
احل�ضور يف التقارير التي قدمت
عرب املدراء واملدراء التنفيذيني،
ب�أن االن�شطة التي نظمت يف العام
� 2017ستتم موا�صلتها للدفع بها
قدما يف العام اجلاري .ويف اخلتام
قدموا �آراء ومقرتحات بناءة حول
اجلهود املبذولة لتح�سني معي�شة
املواطنني والت�أكيد على فعالية
الربامج اجلارية
وزير الزراعة يدعواملزارعني باالو�سط
للرتكيز على املحا�صيل النقدية / 01 / 12
2018
دعا معايل وزير الزراعة ال�سيد/
ارفايني برهي ،املزارعني بالإقليم
الأو�سط �إىل �رضورة الرتكيزعلى
زراعة املحا�صيل النقدية و�ضع ًا يف
االعتبار قلة امل�ساحات الزراعية،
ومتا�شيا مع الأولويات الوطنية
ل�ضمان �إنتاج الألبان واللحوم
واخل�رض والفاكهة و حماية املوارد
الطبيعية..
كما�أكد املدير العام للزراعة
والأرا�ضي يف الإقليم الأو�سط ال�سيد/
مياين �أباي ،على تنفيذ �أعمال كبرية
لتوفريالغذاء واملياه لالن�سان
واملا�شية.
م�شاركة ال�سكان يف �صيانة طريق
انداقرقي�س ماي منى 2018/ 01 / 12
عرب �سكان مديرية ماي -منى عن
نيتهم مل�ضاعفة جهودهم من �أجل
�إكمال �صيانة طريق ماي منى  -عدي
قرقي�س يف الوقت املحدد له .
و �أكد ال�سكان �إ�ستعدادهم
للمحافظة على الأعمال التي �أجنزت
يف العام .2017
�شمال البحر �:أن�شطة وا�سعة حلفظ املياه
وحماية الرتبة 2018 /1 /12
�أعلن فرع الزراعة والأرا�ضي يف
�إقليم �شمال البحر الأحمرعن تنفيذ
�أن�شطة وا�سعة حلفظ املياه وحماية
الرتبة يف االقليم.
وقال م�س�ؤول حفظ املياه وحماية
الرتبة والتنمية يف املكتب ال�شاب/
حروي يوهن�س ،ب�أن حفظ املياه
وحماية الرتبة ،عامل �أ�سا�سي يف
التنمية الزراعية وا�ستقرار الرتبة ،
م�شيدا بامل�شاركة ال�شعبية الكبرية
خا�صة املر�أة.
 2018/ 1/ 26الإقليم الأو�سط :ور�شة
عمل لدرا�سة �إنتاج الأ�سماك يف املياه العذبة
نظمت يف الثالث والع�رشين من
يناير اجلاري يف الإقليم الأو�سط
ور�شة عمل لدرا�سة �سبل �إنتاج
الأ�سماك يف املياه العذبة يف
 123من ال�سدود واحلفائر و�ألآبار
باالقليم.
ووفقا للدرا�سة املقدمة ،ب�أنه

ميكن العمل يف �إنتاج الأ�سماك يف
املياه العذبة يف معظم ال�سدود
املنت�رشة باالقليم.
وقدم م�س�ؤول الرثوة ال�سمكية
يف االقليم ال�سيد� /إي�ساو تك�ؤ
كلمة �أو�ضح فيها ،ب�أن الهدف
من امل�رشوع هو �إتاحة الفر�ص
لإنتاج الأ�سماك لل�سكان القاطنني
يف املناطق البعيدة عن ال�سواحل
البحرية،حيث ال�سدود املتوفرة
يف بيئتهم ،وذلك ل�ضمان التغذية
ال�سليمة ذات املحتوى اجليد من
تلك الأ�سماك.
و �أ�شار اخلرباء الذين قدموا �أوراق
العمل �إىل �أن �إنتاج اال�سماك يف
املياه العذبة يقلل من االعتماد على
اللحوم احلمراء �،إ�ضافة �إىل دوره
البارز يف �ضمان الأمن الغذائي ،كما
�أنها تخلق فر�صا للعمل ،باال�ضافة
اىل دورها يف ا�ستمرارية ت�أمني
االن�شطة االقت�صادية ال�صغرية.
وزير الزراعة يدعو الدفع بان�شطة حفظ
املياه وحماية الرتبة 2018 /1 /4
دعا معايل وزير الزراعة ال�سيد/
�أرفايني برهي �،إىل الدفع ب�أن�شطة
حفظ املياه وحماية الرتبة لدورها
الكبري يف رفع الإنتاج الزراعي.
�أو�ضح ذلك يف االجتماع الذي
عقده يف مدينة بارنتو يف التا�سع
والع�رشين من دي�سمرب املن�رصم
�أثناءتقييم �أن�شطة مكتب الزراعة يف
القا�ش -بركة ،م�ؤكدا على وجوب
الدفع بعمليات النفري ال�شعبي
حلفظ املياه وحماية الرتبة لزيادة
االنتاج الزراعي �سواءا املطري منه
واملروي والقيام بالتغيري الزراعي
املنتظم والت�سميد الطبيعي ومكافحة
الآفات.
قدم يف االجتماع تقرير عن �أن�شطة
املكتب حول تنمية اخل�رض والفاكهة
،ومنتجات الألبان واللحوم وتربية
النحل والدواجن وحفظ املياه
وحماية الرتبة ووقاية النباتات
والبيطرة و�أعمال املراقبة والتدبري
املنزيل ودورها الإيجابي يف حياة
ال�سكان.
تد�شني مركز " كريتا" الرتفيهي الأهلي يف
عداقا حمو�س 2018 /1 /2
د�شن حاكم الإقليم الأو�سط اللواء
رم�ضان عثمان �أولياي يف الثالثني
من دي�سمرب املن�رصم مركز " كريتا"
الرتفيهي الأهلي يف منطقة عداقا
حمو�س بالعا�صمة �أ�سمرا امل�شيد
بتكلفة بلغت  9.5مليون نقفة.
و�أو�ضح املدير العام لق�سم
يف االقليم
التنمية املعمارية
االو�سط املهند�س ت�سفا�أمل ولدمكئيل
،ب�أن املركز الرتفيهي املقام يف
م�ساحة  7140مرت مربع مالئم جدا
للرتفيه الأ�رسي .
من جانبها �أ�شادت مديرة مديرية
عداقا حمو�س ال�سيدة� /صاحلة
حممد علي بتفاين وم�ساهمة ال�سكان
يف ت�رسيع مبادرة حتويل امل�ساحة
اخلالية اىل مركز �أهلي ترفيهي.
وقدم اللواء رم�ضان عثمان �أولياي
ال�شهادات التقديرية علىامل�ساهمني
اال�ستثنائيني يف العمل.
�سلطة الغابات واحلياة الربية ت�ضع خطة

للحد من �إقتالع الأ�شجار
2018 /1 /20
�سلطة
�أعلنت
الغابات واحلياة
الربية عن و�ضع
خطة هذا العام
القطع
ملكافحة
للأ�شجار
اجلائر
بربامج
والدفع
الت�شجري وحماية
احلياة الربية.
و�أو�ضح االجتماع
الذي عقد يف ال�سابع
ع�رش من يناير
اجلاري بح�ضور كل من وزير الزراعة
ال�سيد  /ارفايني برهي ووزير
الأرا�ضي واملياه والبيئة ال�سيد /
ت�سفاي قرب�سال�سي.
ح�صاد �شهر فوبراير2018
ور�شة عمل حول �إنتاج الأ�سماك يف املياه
العذبة بالقا�ش-بركة 2018 /2 /3
ُعقدت يف الثالثني من يناير يف
مدينة بارنتو ور�شة عمل بحثت ،
كيفية اال�ستفادة من �إنتاج اال�سماك
يف املياه العذبة بال�سدود الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية باقليم القا�ش
بركة  ،وذلك من خالل تقييماالعمال اجلارية يف هذا املجال منذ
العام .2008
وزارة ال�صحة ت�ضع خارطة طريق لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة2018 /2 /17
و�ضعت وزارة ال�صحة خارطة طريق
�صحية  ،وذلك يف اجتماعها الذي
عقدته بقاعة �أروتا يف اخلام�س ع�رش
من فرباير لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة التي يتوقع الو�صول
�إليها حتى العام .2030
هدفت خارطة الطريق التي �أعدت
بالتعاون بني وزارة ال�صحة ومنظمة
ال�صحة العاملية �إىل و�ضع خارطة
عامة ت�ساعد يف تنفيذ �أهداف التنمية
والقيام باال�ستعدادات امل�سبقة
حلل اال�شكاالت التي تطر�أ ،باعتبار
�أن �إرتريا تعترب واحدة من الدول
الأفريقية الع�رش التي حققت تقدما
جيدا يف حتقيق �أهداف الألفية.
وقال مدير النظام ال�صحي يف مكتب
منظمة ال�صحة العاملية فرع �إفريقيا
الدكتور ديالنيو دوفلو يف التقرير
الذي قدمه "ب�أن واحدة من �أهم
�أهداف التنمية امل�ستدامة املبتغى
الو�صول �إليها هي ت�أمني ال�صحة
جلميع الأعمار ،ومن املهم جدا
و�ضع ال�سيا�سات امل�ساعدة لتحقيق
ذلك والقيام باال�ستعدادات الالزمة
لتجاوز التحديات وتعريف اجلميع
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة املخطط
بلوغها يف العام ".2030
�شركة حارات للموا�صالت تو�سع خدماتها
بالإقليم الأو�سط 2018 /2 /17
تقوم �رشكة حرات للموا�صالت
العامة بتو�سيع خدماتها يف الإقليم
الأو�سط  ،حيث فتحت خطوطا جديدة
للموا�صالت يف الأ�سابيع املا�ضية
لقريتي عمظي ودعرو باولو�س.
وقال مدير مكتب ال�رشكة ال�سيد /
ابرهام قرقي�ش ب�أن ال�رشكة فتحت
 54خطا يف البالد عامة 26 ،منها يف

الإقليم الأو�سط الذي تقدم فيه خدمات
منتظمة ت�ضع يف االعتبار �أو�ضاع
الطالب والعمال.
حاكم عن�سبا يدعو املزارعني بتنمية الأرا�ضي
على �ضفتي نهرعن�سبا2018 /2 /23
دعا حاكم �إقليم عن�سبا ال�سيد /
علي حممود خالل الزيارة التفقدية
للموارد واالمكانات املوجودة يف
مديرية هربو�،إىل تن�سيق اجلهود من
�أجل تنمية االرا�ضي اخل�صبة الواقعة
على �ضفتي نهر عن�سبا  ،وذلك ب�شق
املجاري التحويلية.
وقال "�إنه يتوجب منح االهتمام
بالري على �ضفتي نهر عن�سبا
الذي ميتلك �أرا�ض خ�صبة ووا�سعة
تتوفرفيها املياه  ،مذكر ًا ب�أن العمل
الذي بد�أ لبناء املجرى التحويلي يف
منطقة فيزا قد تكون االنطالقة الأوىل
 ،مطالب ًا بت�رسيع الربنامج من �أجل
�إجنازه قبل بدء اخلريف.
عميد كلية الزراعة بحملمالو  :اال�ستثمار
متوا�صل لتنمية القدرات الب�شرية /2 /1
2018
قال عميد كلية الزراعة بحملمالو
ال�سيد �/سمري امل�سوم "ان اال�ستثمار
يتوا�صل لتنمية القدرات الب�رشية
،باعتباره ا�سا�س النماء و�ضمان
امل�ستقبل.واو�ضح بان التطور
االقت�صادي والزراعي يرتكز على
القدرات الب�رشية امل�ؤهلة ،م�ؤكد ًا بان
كلية الزراعة تعمل باهتمام لتطوير
املجال الزراعي و�ضمان حتقيق االمن
الغذائي .وذكر بان الكلية فتحت
فر�ص التعليم لدرجة املاج�ستري يف
العام الدرا�سي  2012/2013وذلك
لتمهيد االر�ضية لفر�ص تعليمية
او�سع ،حيث تقدم حاليا الدرا�سة يف
خم�س جماالت هي الرثوة احليوانية
وعلم النبات والرتبة والبيئة وتنمية
اخل�رض والفاكهة ووقاية النباتات.
تنظيم �سمنار ل�صيادي اال�سماك التقليديني
يف قلعلو2018 /2 /1
نظمت وزارة الرثوة البحرية
�سمنار ًا لأع�ضاء اجلمعية التعاونية
ملمار�سي ال�صيد التقليدي لال�سماك
النا�شطني يف �إدارات �ضواحي �إنقل
ومكعنيال وبكاع وبديدا يف مديرية
قلعلو ي�ساعدة يف تعزيز االنتاجية.
يهدف ال�سمنار الذي نظم يف الفرتة
من ال�ساد�س ع�رش وحتى الثاين
والع�رشين من يناير اجلاري ت�أطري
اجلمعيات التعانوية القدمية وان�شاء
جمعيات اخرى لتعزيز انتاجية
اال�سماك من حيث النوعية والكمية.
بحث برامج التنمية يف جنوب البحر
الأحمر2018 /03 /13
دعا حاكم �إقليم جنوب البحر
الأحمر ال�سفري /حممد �سعيد منتاي،
لدى لقائه ب�سكان طيعو وعدي
ووادي �إىل تعزيز م�شاركة املواطنني
يف تنفيذ ناجح لربامج التنمية
املو�ضوعة لهذا العام.
وقد قدم �رشحا حول الربامج التي
انطلقت العام املا�ضي وتتوا�صل
بتو�سع هذا العام  ،مو�ضحا العمل
لتو�سيع االن�شطة الزراعية التي
ظلت جارية يف مناطق حمدودة
والعمل لتح�سني احلياة االجتماعية
واالقت�صادية للمواطنني.
ال�سوق امل�شيد بجوار ا�ستاد ا�سمرا يبد�أ
خدماته2018/ 4 /5

بد�أ ال�سوق امل�شيد بالقرب من
ا�ستاد ا�سمرا اخلدمات بعد توزيعه
للمواطنني واكتمال اجلزء االكرب من
بنيتها التحتية.
وقد �أو�ضح امل�س�ؤول االداري
واملايل يف االقليم االو�سط العقيد/
كنفي هبتوم ،ب�أن ال�سوق �شيد
بطريقة حديثة خلدمة املنطقة
ال�شمالية الغربية ال�سمرا والقرى
الواقعة يف هذه االنحاء ،م�شريا اىل
بناء املرافق العامة وتوظيف عمال
نظافة فيه.
وذكر ان ال�سوق ي�ضم متاجر للخ�رض
والفاكهة والبقوليات والدواجن
واملالب�س واالحذية ويوجد برنامج
لتخ�صي�ص خط موا�صالت اليه.
دورة تدريبية ملكافحة الآفات الزراعية/6
2018 /4
نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية
يف مدينة مندفرا خلم�سة وثالثني من
خرباء وقاية النباتات القادمني من
�أقاليم اجلنوبي و�شمال البحر االحمر
وجنوب البحر الأحمر حول الأن�شطة
املن�سقة ملكافحة الآفات عامة ودودة
احل�شد اخلريفية املتجولة خا�صة.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول مكافحة الآفات
الزراعية املتنقلة يف وزارة الزراعة
ال�سيد /تيدرو�س �سيوم ،ب�أن دودة
احل�شد اخلريفية املتنقلة الغري
معروفة يف البالد �سابقا  ،قد �أحدثت
�أ�رضارا كبرية باملزارع يف �أكرث من
 40دولة افريقية عامة ودول ال�ساحل
الغربي خا�صة يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،و�أن الدورة التي ا�ستمرت
من ال�سابع والع�رشين وحتى احلادي
والثالثني من مار�س املن�رصم هدفت
�إىل التعرف على طبيعة هذه الآفة
الزراعية واتخاذ اجلهود املن�سقة
ملكافحتها.
عن�سبا  :توا�صل اجلهود لتو�سيع اخلدمات
الكهربائية 2018 /4 /10
�رصح مكتب هيئة الكهرباء يف اقليم
عن�سبا بان عملية ن�رش وتو�سيع
اخلدمات الكهربائية اجلارية يف
االقليم تتوا�صل بوترية عالية وحترز
تطور ًا ملمو�سا.
وقد �أو�ضح املدير التنفيذي
للفرع املهند�س زبوي �إدري�س بان
اجلهود اجلارية لتو�سيع اخلدمات
الكهربائية التي كانت منح�رصة يف
مدينة كرن و�ضواحيها فقط� ،ساعدت
اخلدمات الكهربائية
يف تقدمي
التي متدها حمطة حرقيقو لللطاقة
الكهربائية لـ  26من القرى يف �ست
مديريات باالقليم  ،وكذلك مديرية
افعبت باقليم �شمال البحر االحمر
و�ضاحية عدردي باقليم القا�ش بركة
لـ � 24ساعة.
حت�سني عمل مكتب ال�ضرائب يف االقليم
االو�سط2018 /4 /12
او�ضح دافعي ال�رضائب عن حت�سني
عمل مكتب ال�رضائب واجلمارك يف
االقليم االو�سط ليح�صلو على اخلدمات
ال�رسيعة.
واعربوا عن ارتياحهم حلل التاخري
واملراجعة الكثرية التي كانت �سابقا
وتبعاتها من هدر الوقت والطاقات،
منادين امل�ؤ�س�سات االخرى التخاذ
�إجراءات مماثلة.
البقية يف �صـ 3
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ح�صاد امللحق الثقايف

�إفتتاح االحتفال بالذكرى الثامنة والع�شرين
لعملية فنقل
قام ال�سيد  /الأمني حممد �سعيد
�سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف التا�سع من فرباير2018
بافتتاح االحتفال الر�سمي لذكرى
عملية فنقل الثامنة والع�رشين حتت
�شعار فنقل ب�شارة التحرير.
وقد ا�شتمل الإحتفال على �سباق
للدراجات الهوائية وال�سباحة
والبازار وعرو�ض للفرق الفنية
الرتاثية وعر�ض للأزياء .كما �إ�شتمل
برامج العا�رش من فرباير و�ضع
�أكاليل الزهور يف الن�صب التذكاري
لل�شهداء ،وكذلك نظمت مناف�سات
يف الريا�ضة البحرية وكرة القدم
و�سباق العدو ن�صف املاراتون ،كما
�إ�شتملت مرا�سم االحتفال الر�سمي
عرو�ض ثقافية وعر�ض فني ليلي
�إختتام ور�شة عمل حماية الرتاث الثقايف
اختتمت يف الثامن والع�رشين
من فرباير 2018ور�شةعمل تدريبية
التي نظمت يف �أ�سمرا بالتعاون بني
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة ومنظمة
الرتبية والعلوم والثقافة اليوني�سكو
التابعة للأمم املتحدة للحفاظ على
الرتاث الثقايف غري املادي.
ا�شتملت الدورة التدريبية التي
ا�ستمرت ملدة ت�سعة �أيام والتي
تعترب موا�صلة لدورة تدريبية مماثلة
نظمت العام املا�ضي حول �أ�ساليب
�إجراء الدرا�سات وملئ اال�ستبيانات
وطرق ت�سجيل الرتاث الثقايف غري
املادي و�سبل �إبرازه عامليا وغريها
من املوا�ضيع املرتبطة بها .
و�أ�شاد مبعوث اليوني�سكو �أحد
امل�رشفني على الدورة اخلبري يف
حماية الرتاث غري املادي ال�سيد
 /الفمور مازيبكو بجهود �إرتريا
يف ت�سجيل الرتاث الثقايف غري
املادي واهتمامها بحمايته ،كما
�شكر االهتمام الكبري للم�شاركني يف
الدورة.
يف اجواء مفعمة بالفرحة واالمل يف
م�ستقبل م�شرق وو�ضاء  ...مدينة نقفة
حتتفل بذكرى حترير ها ال41
كالعادة فقد �إ�ستعد �سكان
نقفة مبكر ًا لإحياء الذكرى ال41
لتحرير مدينة ال�صمود من خالل
تكوين اللجنة املنظمة للإحتفال
والتي �أ�رشفت على نظافة و تزيني
�شوارع املدينة بال�شعارات التي
متجد املنا�سبة والأعالم التي ظلت
ترفرف يف كافة �أرجاءها ف�ض ً
ال عن
تنظيم املناف�سات الريا�ضية بني
طالب املدار�س يف املدينة وجتهيز
فرق الورود احلمراء بالتعاون
مع فرع التعليم ,ويف م�ساء
الثالث والع�رشين من ذاك ال�شهر
و�صل اىل املدينة موكب جمعية
جماهري ال�ساحل التي تكونت يف
العام 2002م والتي ت�ضم املنا�ضلني
القدامي الذين كانوا يعملون فيى قرى
وبلدات ومدن ال�ساحل �ضمن املنظمات
اجلماهريية التي كانت تن�شط يف
توعية وت�أطري وت�سليح اجلماهري
�إبان الن�ضال التحرري حيث كان يف
ا�ستقبالهم بدار فرع الإحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة باملديرية جمع
غفري من امل�س�ؤولني واملواطنني
ومزارعي �ضاحية بيان الذين اقاموا
لهم م�أدبة ع�شاء يف الدار .
ويف �صباح الأحد املوافق الرابع
والع�رشين من مار�س  2018قام اع�ضاء
جماهري ال�ساحل وطالب مدر�سة ظربا
بزيارة الن�صب التذكاري لل�شهداء يف
قمة جبل دندن برفقة مدير املديرية
وامل�س�ؤولني املحليني حيث تفقدوا
ال�شتول التي مت غر�سها بوا�سطة
اع�ضاء جماهري ال�ساحل يف العام
2015م و�أماط املنا�ضل م�سعود
ادري�س اللثام عن حجر الأ�سا�س الذي
و�ضع يف املوقع واخلا�ص بال�شتول
املغرو�سة �آنذاك كما وجه بع�ض
اع�ضاء جمعية جماهري ال�ساحل )

املنا�ضل عبدالكرمي ادري�س� ,أكد
حامد �أكد,مو�سي م�سقنا,مرمي
�أكد�,صالح �إدري�س عمريا)كلمات
�إ�ضافية ون�صائح قيمة لطالب ظربا
عن الن�ضاالت التي بذلت لتحرير
مدينة نقفة و�رضورة �سري الطالب
وال�شباب على درب اولئك الأبطال
الذين �صنعوا املعجزات .
اكتمال احل�ضور و�إمتالء
بعد
عتبات الإ�ستاد بكبار م�س�ؤيل
احلكومة واجلبهة واع�ضاء مركز
ت�أهيل ال�ضباط والوجهاء واالعيان
وال�ضيوف املدعوين واملواطنني
وطالب املدار�س بد�أ الإحتفال بالن�شيد
الوطني �,أعقبه تقدمي عدد من الأغاين
بلغات التقرى والتقرجنة والعربية
بوا�سطة فرق الورود احلمراء
وق�صيدة �شعرية بلغة التقرى قدمها
اال�ستاذ �سليمان حممد �آدم نالت
اعجاب احل�ضور الذين تفاعلوا معها
بالزغاريد والت�صفيق�,أعقبها وقفة
حداء على روح ال�شهيدين العميد
مو�سى رابعة راعي وم�س�ؤول جمعية
جماهري ال�ساحل حتى حلظة رحيله
عن هذه الدنيا الفانية وال�شهيدة
ظقريدا ولدقرقي�ش حاكمة �إقليم �شمال
البحر الأحمر ,تالها تقدمي كوكبة من
االغاين الوطنية وم�رسحية هادفة
بلغة التقرى تدعو الآباء والأمهات
لتوريث التاريخ والقيم الثورية
للأجيال احلالية .
بعد انتهاء الفقرات الفنية قدم
الأ�ستاذ �صالح عثمان طلوق م�س�ؤول
للدميقراطية
ال�شعبية
اجلبهة
والعدالة مبديرية نقفة كلمة اللجنة
املنظمة للإحتفال عدد فيها بعد ان
رحب باحل�ضور الربامج التي نفذت
باملديرية خالل الربع الأول من هذا
العام اي العام  2018م واملتمثلة
يف �صيانة طريق روراحباب -نقفة,
�صيانة وت�صليح خط معو  -نقفة
,حفر بئرحتتوي على املياه العذبة
يف وقريت وغريها من الربامج  ,كما

او�ضح الفعاليات التي مت تنظيمها
لإخراج االحتفال بال�صورة التي تليق
به كاملناف�سات الريا�ضية وم�سابقة
املعلومات العامة ليختتم كلمته
ب�شكر كل اجلهات التي �ساهمت يف
اجناح تلك الربامج متمنيا للجميع
املزيد من التقدم والإزدهار.
تال كلمة اللجنة املنظمة
للإحتفاالت كلمة مدير مديرية نقفة
ال�سيد /يعقوب �إدري�س :بعد الرتحيب
باحل�ضور من داخل وخارج املديرية
قال ان مدينة نقفة هي املدينة التي
�إجتث الثوار منها العدو و مع�سكراته
مرة و�إىل االبد لت�صبح بذلك نقفة رمز
لل�صمود
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة تعد خطة عمل
خم�سية
و�ضعت مفو�ضية الثقافة والريا�ضة
يف الت�أهيل االداري الذي نظمته
بالتعاون مع مركز الكفاءة امل�ؤ�س�سية
 ،و�ضعت خطة عمل ا�سرتاتيجية
خم�سية �شارك يف الدورة الت�أهيلية
التي ا�ستمرت ال�سبوعني  62من

اع�ضاء املكتب املركزي للمفو�ضية
واق�سام االقاليم واالحتادات الوطنية
واللجنة الوطنية اااالوملبية.
تركزت الدورة التي انتهت يف
ال�ساد�س من مايو على �ضمان كفاءة
االدارة وتن�سيق اق�سام املنا�شط
الريا�ضية وتقوية القيادة وا�ساليب
احلوار وت�شجيع الفكر واالبتكار،
وتطوير ثقافة العمل اجلماعي
وا�سلوب املتابعة والتقييم
�أ�ستاد �أ�سمرا يحت�ضن فعاليات �إحتفاالت
البالد بالذكرى الـ  27لال�ستقالل املجيد
�إحتفلت البالد بالذكرى ال 27
للإ�ستقالل املجيد وقد بلغت هذه
الإحتفاالت ذروتها يوم اخلمي�س الـ
 24من مايو 2018م حيث توجهت
اجلموع �صوب ا�ستاد ا�سمرا حتى
اكتظت جنبات الأ�ستاد ومدرجاته
املتعط�شة مل�شاهدة
باجلمع
فعاليات الإحتفال والإ�ستمتاع مبا
يرد فيها من كلمات وفقرات ثقافية
وفنية معربة .حيث كان ا�ستاد ا�سمرا
�ساحة لفعاليات احتفاالت البالد
بالذكرى الـ  27للإ�ستقالل بح�ضور
كبار رجال الدولة ،واحلزب ،وقادة
خمتلف الفروع الع�سكرية ،و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى
�إرتريا ،وال�ضيوف املدعووين.
وعند اكتمال احل�ضور بو�صول فخامة
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي اىل �ساحة
الإحتفال انطلقت فعاليات الإحتفال
بوقوف اجلميع دقيقة حداد على �أرواح
ال�شهداء وفاء وعرفانا ملا قدموه من
ت�ضحيات ر�سمت معامل
هذه الذكرى.
حيث القى

كلمة الإفتتاح رئي�س اللجنة الوطنية
لتن�سيق الإحتفاالت .ال�سفري زمدي
تخلي ،التي رحب فيها باحل�ضور
وهن�أ اجلميع ،و�أ�شار �أن الإحتفاالت
بهذه املنا�سبة توا�صلت على مدار
الأ�سبوع املا�ضي ،لتكتمل اليوم
بفعاليات الإحتفال الكبري ،مبينا �أن
فعاليات الإحتفال ي�شارك فيها مئات
الطالب من خمتلف الأعمار ذكورا
و�إناثا ،والعديد من الفنانني ،و�أكرث
من الف من �أع�ضاء مركز التدريب
الع�سكري ب�ساوا  .حيث ت�ضمن
برنامج الإحتفال �أعماال فنية وعرو�ضا
ع�سكرية ،لأنه بالإمكان التعبري من
خاللها وب�أف�ضل ما يكون عن هويتنا،
و�صمودنا،
وثقافتنا،
البطويل ،ووحدتنا.
وتاريخنا
وتقدم �سيادته بال�شكر اجلزيل لكل
من �ساهم عمليا �أو بالفكرة لإجناح
الإحتفال.
بعدها قدم فخامة الرئي�س� /إ�سيا�س
�أفورقي ،كلمة هن�أ فيها ال�شعب الإرتري
يف الوطن واملهجر ،مبنا�سبة الذكرى
ال�سابعة والع�رشين للإ�ستقالل،

وكل من �ساهموا لتنظيم الإحتفاالت
و�ألإرتقاء ب�أدائها .و�أ�ضاف �إن قيمة
ورزانة التحرر والإ�ستقالل وتنامي
توهج معنى ال�سيادة عام بعد عام،
يجلب الر�ضا بل ويعزز ال�صمود .وقال
�إن بناء وطن م�ستقل� ،أي ت�شييد قطر
من�سجم ت�سوده قيم املواطنة ويتمتع
برخاء �إقت�صادي وينطلق بخطى
ثابتة من م�ستوى تنموي �إىل �آخر،
�أرقى وت�سوده الطم�أنينة والإ�ستقرار
ويعي�ش يف حميط ي�سوده الهدوء
والإحرتام املتبادل والتعاون ،لي�س
جمرد رغبة ذاتية خرية بقدر ماهو
امانة دفع من اجلها ثمن باهظ و�ضحى
يف �سبيلها بفر�ص غالية.
الإقليم الأو�سط :اختتام مناف�سات الطالب
الثقافية
اختتمت يف االول من يونيو
2018باالقليم االو�سط املناف�سات
الثقافية بني الطالب .حيث ت�ضمنت
املناف�سات م�سابقات املعلومات
العامة واحلوار واخلطابة واالدب
واالبتكار
،والنحت
والر�سم
والت�صنيع مب�شاركة الطالب الفائزين
يف مديرياتهم.
وذُ كر يف منا�سبة االختتام  ،ان
الهدف من املناف�سات التعرف على
قدرات الطالب وتنميتها وت�شجيع
نف�سه
ال�صعيد
املبادرات.على
نظم ا�سبوع ال�شباب يف مديرية
�سلعا الذي ا�شتمل على املناف�سات
الريا�ضية والثقافية والتعليمية.
وعلم ان اال�سبوع ال�شبابي الذي
حوى مناف�سات كرة القدم وال�سلة
و�سباق العدو وغريها هدف تن�شيط
الريا�ضة والتعرف على قدرات
وهوايات الطالب الثقافية والفنية.
وقدمت يف ختام اال�سبوع اجلوائز
للطالب واملدار�س الفائزة.
الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يفتتح فعاليات
مهرجان �إرتريا 2018
م�سارح وقاعات �ساحة �أر�ض
املعار�ض "الإك�سبو جتملت لإبراز
اللوحة الفنية املر�سومة مبداد الرتاث
والإبداع و�أجواء ال�سالم والتعاون
�إنطلقت �صباح يوم اجلمعة املوافق
� 31أغ�سط�س املن�رصم ،فعاليات
مهرجان �إرتريا 2018م ب�أر�ض
املعار�ض الإك�سبو ،ب�شكل ر�سمي،
والذي نظم حتت �شعار ال�سالم
للتطور امل�ستدام حيث ت�أهبت الفرق
الفنية والرتاثية التي متثل خمتلف
الأقاليم ،و�أفراد ال�شعب وامل�س�ؤولني
وال�ضيوف �صوب البوابة الرئي�سية
لأر�ض املعار�ض الإك�سبو ،لإ�ستقبال
موكب فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي ،ومن معه من رجاالت
الدولة واجلبهة ال�شعبية ،وقيادات
اجلي�ش ،والدبلوما �سيني املعتمدين
لدى �إرتريا ،وبعد �أن رحب اجلميع
بقدومه ،ق�ص فخامته �رشيط الإفتتاح
�إيذانا ب�إنطالق فعاليات املهرجان.
وا�ستعر�ض الفرق الفنية للأقاليم
التي ا�صطف �أفرادها على جانبي
الطريق ،يتغنون مبختلف اللغات
عن الوحدة وال�ؤئام ،والرتاث
الوطني حيث قدموا �أجمل مالديهم
من اللحن والأداء .حتى توجه
فخامته يف �صحبة ال�ضيوف �صوب
قاعة عرو�ض جناح الأقاليم ،الذي
يحوي العديد من ال�صور واخلرائط
واملج�سمات ،التي تعك�س تاريخ كل
�إقليم وبطوالت �سكانه ،عالوة على
ما يتمتع به من ثروات طبيعية،
ومنتجات زراعية و�صناعية ،و�أهم
موارده ،وطبيعة الأن�شطة الإقت�صادية

التي يتم �إجنازها يف الإقليم،
واملجاالت امل�ؤهلة للإ�ستثمار فيه.
كما تفقد فخامته عرو�ض امل�ؤ�س�سات
الوطنية ،كذلك �شاهد معر�ض الكتب،
ومعر�ض ال�صور الفوتغرافية ،ومن
ثم ال�رشكات املختلفة .و�رشكة
�أزل للأدوية ،ومعر�ض الإبتكارات
الطالبية وال�شبابية .بعدها قام
فخامته بالطواف يف القرى الرتاثية
للأقاليم ،ليتوقف املوكب عند
جناح الإقليم الأو�سط الذي �أعد وجبة
الإفطار ،على �رشف فخامة الرئي�س
�إ�سيا�س �أفورقي ،وقد �ساهمت كل
الأقاليم يف �إعداد الوجبات ال�شعبية،
حيث �شاهدبعد ذلك كل املعرو�ضات
يف تلك القاعة ،من عرو�ض منتجات
و�إبتكارات وجغرافية وجمال� ،ضمن
عرو�ض الأقاليم املتنوعة .ومعر�ض
املخرتعات والإبتكارات ،وقرية
الأطفال التعليمية التي حوت الكثري
مما هو مفيد للإطفال والطالب،
و�ضمت عرو�ض ع�رصية مبا يف ذلك
العرو�ض التقنية وغريها.
ليلة فنية مبنا�سبة الذكرى ال  57لإنطالق
كفاحنا امل�سلح
ام�سية فنية يف �أر�ض املعار�ض
الإك�سبو معربة عن �صمود وت�صدي
ال�شعب الإرتري للإ�ستعمار
�أقيم م�ساء اجلمعة املوافق 31
من اغ�سط�س� 2018إحتفال فني يف
�أر�ض املعار�ض الإك�سبو مبنا�سبة
الذكرى  57لإنطالق �رشارة الكفاح
امل�سلح من فوهة بندقية ال�شهيد
البطل حامد �إدري�س عواتي يف الفاحت
من �سبتمرب 1961يف جبل �أدال ،بعد
م�سرية من الن�ضال ال�سيا�سي و ال�سلمي
التي خا�ضها ال�شعب الإرتري من
�أجل الإ�ستقالل واملناداة بحقه لنيل
احلرية من عهود �إ�ستعمارية متتالية
دامت طوي ً
ال من خمتلف القوات
امل�ستعمرة.
حيث كانت هذه االم�سية الفنية
معربة مبحتواها عن هذا احلدث
العظيم منذ بدايات ت�صدي
ال�شعب الإرتري ملختلف الغزات
وامل�ستعمرين� .إىل بزوغ نور الثورة
الذي فجر يف الواحد من �سبتمرب
1961الإرترية .حتى حترير كامل
االرا�ضي الإرترية.
وزارة العمل والرعاية:الإحتفال بيوم
الطفل الع�شرين من نوفمرب
�إحتفت البالد مبنا�سبة يوم
الطفل يوم الع�رشين من نوفمرب
بدال من الثامن من دي�سمرب كما كان
يف ال�سابق.واو�ضح خبري رعاية
االطفال يف ق�سم رعاية االطفال
بالوزارة ال�سيد /كرب�آب تخ�ستي،
�إن الأطفال جزء من املجتمع  ،وانهم
لي�س لهم القدرة للدفاع عن حقوقهم
و�أمنهم ،لذلك يتوجب منحهم الرعاية
والعناية اخلا�صة،واليوم العاملي
للطفل تذكري بذلك.
وحول تغيري اليوم العاملي
للطفل� ،أو�ضح ب�أن املنا�سبة كان
يحتفى بها يف الع�رشين من نوفمرب
على امل�ستوى العاملي�.إال �أن البالد
ظلت حتتفل بهذه املنا�سبة يف الثامن
من دي�سمرب .وقد جاء التغيري ليكون
متوائما مع اليوم العاملي.
ونبه اجلهات املخت�صة لالحتفال
باليوم العاملي للطفل متا�شيا مع
التغيري اجلديد واالحتفاء به حتت
�شعار)لنجدد العهد للتطور الدائم
للطفل
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

�إن�صرم العام  2018وها نحن نلج اليوم
ف�ضاءات العام  2019بقلوب مل�ؤها الأمل و�سواعد
ت�شمر للجد والعمل ونفو�س ال يعرف الي�أ�س �سبي ًال �إليها
 .ويف ا�ستهاللنا لذلك �سن�ستعيد �شريط العام املن�صرم
يف ملحة عابرة عرب �أهم حمطاته ان�شاءاهلل.
�إن�رصم العام  2018وها نحن نلج اليوم
ف�ضاءات العام  2019بقلوب مل�ؤها الأمل و�سواعد
ت�شمر للجد والعمل ونفو�س ال يعرف الي�أ�س
�سبي ًال �إليها  .ويف ا�ستهاللنا لذلك �سن�ستعيد
�رشيط العام املن�رصم يف ملحة عابرة عرب �أهم
حمطاته ان�شاءالله.
عزيزي القارئ الكرمي موا�صلة ملا بد�أناه من
املرور �رسيع ًا على �أهم الق�ضايا التنموية التي
تناولناها خالل العام � 2018سواء على امل�ستوى
املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل � ,سنختم يف �صفحة
اليوم تلك املحاور ب�إذن الله .
 24/04/2018التكامل الإفريقي � ...آفاقه
وحتدياته
�أعطى �إنطالق مبادرة �إن�شاء "منطقة التجارة
احلرة لإفريقيا" والتي �أطلقها االحتاد الإفريقي
عرب توقيع  44دولة �إفريقية على االتفاقية
املن�شئة لـتلك املنطقة يف  21مار�س 2018
 ,الأمل املن�شود يف �إمكانية �إ�شعال فتيل
�رساج ق�ضية " الو�صول �إىل التكامل والإندماج
الفعال "  ,وذلك من خالل
االقت�صادي الإفريقي
َّ
تن�سيق وتوحيد الإتفاقات التجارية والإحتادات
اجلمركية  .و�أهم مميزات تلك املنطقة تتمثل يف
حموري تعزيز التجارة البينية و تعزيز املناف�سة
يف الأ�سواق املحلية وكذلك �إىل التقليل من تكلفة
الإنتاج بالإ�ضافة حتم ًا �إىل تعزيز الأمن بني دول
املنطقة من خالل انخفا�ض معدل احتمال اندالع
النزاعات بني الدول الأع�ضاء.وي�شري اخلرباء
واجلهات ذات ال�صلة �إىل �أن منطقة التجارة
الإفريقية  ,تتو�سع �إىل " �سوق يبلغ عدد �سكانها
 1.2مليار ن�سمة ويبلغ ناجتها املحلي حوايل
 2.5تريليون دوالر ي�شمل جميع الدول الـ55
الأع�ضاء يف االحتاد الإفريقي .وبالتايل �ستكون
"منطقة التجارة احلرة لإفريقيا" � ,أكرب منطقة
جتارة حرة يف العامل منذ �إن�شاء منظمة التجارة
العاملية .وي�شكل �إعفاء ال�رشكات الإفريقية
و�أ�صحاب املتاجر وامل�ستهلكني من الر�سوم
اجلمركية,و �إزالة احلواجز غري اجلمركية التي
تعوق امل�ستثمرين والتعاون بني ال�سلطات
اجلمركية على املعايري واللوائح املط َّبقة على
املنتجات وتعزيز حركة الب�ضائع عرب احلدود
الإفريقية�.أهم الأهداف التي ت�صبو اجلهات
املعنية �إىل �إجنازها عرب " منطقة التجارة احلرة
لإفريقيا .
 22/05/2018م�سرية ال�صمود والتنمية

املهن �إعداد
د�س ادر
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ح�صاد ق�ضايا تنموية للعام 2018

بعد الأ�ستقالل  :مت
�إن�شاء الهيئة الإرترية
خلدمات الإت�صاالت وفق ًا
للمر�سوم احلكومي رقم
لتحتوي
2003\123
�سابقتها " خدمات
الإت�صاالت الإرترية "
 ,وقد متثلت الغاية
املن�شودة للهيئة يف
�إدارة و�صيانة البنية
التحتية للإت�صاالت يف
دولة ارتريا مع الت�أكد
من تلبيتها لل�سعات
واخلوا�ص
املطلوبة
التقنية ال�رضورية و
الالزمة لإجناز بنيات
حتتية موثوقة وم�ستدامة
الإت�صاالت
خلدمات
يف البالد .ولتتنفيذ
الغايات
وحتقيق
املن�شودة من الهيئة ,
ف�إن تتمتع ب�صالحيات
ولديها الثقة للقيام
الفعال
بالإ�ستخدام
لكافة اجلهود العملية املتاحة للت�أكد من �إمكانية
و�صول خدمات الهاتف اجلوال لكافة �أرجاء البالد
 ,والتفاو�ض والدخول يف الإتفاقيات مع �رشكات
�أجنبية �أو م�شغليني دوليني يف الق�ضايا املتعلقة
ب�إمتيازات خدمات التجوال الدويل �أو �أي �شكل
من البوابات و الربط الدويل وكذلك الت�أكد من
املطابقة مع مقايي�س الإت�صاالت الدولية والتي
ال تتعار�ض مع القوانني املعرتف بها و امل�صدق
عليها من قبل الدولة الإرترية
و�إ�ستيعاب ًا من �إريتيل للمهام املناطة بها ف�إنها
قامت بخطوات جادة لإنزال الأهداف والغايات
املن�شودة من ت�أ�سي�س الهيئة على �أر�ض الواقع
وفق ًا للإمكانيات املتاحة  .ومتثلت �أهم التحديات
التي واجهت �إريتيل يف �إخرتاق �صحاري و فيايف
دنكاليا حيث الطبيعة التي تتميز بق�ساوتها ,
فقبلت الهيئة التحدي و�إجتازت الإمتحان لتنجز
الربط امليكرويفي بني ا�سمرا وع�صب عرب مدن و
حمطات تنت�رش من م�صوع و فرو وقلعلو و طيعو
وعدي وغريها من املدن و املناجع ال�سياحية
البحرية  .بالإ�ضافة �إىل الربط املذدوج للمناطق
الغربية من البالد عرب �شبكتني متكافئتني ت�ؤمنان
�إ�ستدامة خدمات الإت�صاالت يف تلك البقاع  .هذا
وقد كانت امل�ؤ�س�سات التعليمية و ال�صحية من
�أهم املحاور التي �إ�ستهدفت و�إ�ستفادت من ثورة
الإت�صاالت يف البالد حيث �شبكة الإنرتنيت تقدم
خدماتها عرب خمتلف الو�سائط التقنية .ومن
اجلدير بالذكر �أن �إريتيل تعترب من من الهيئات
الوطنية الرائدة يف جمال �إ�ستخدام الطاقة
اخل�رضاء البديلة وال�صديقة للبيئة  ,حيث جندها
تعتمد على الطاقة ال�شم�سية ب�شكل كبري يف �إدارة
عجلة الإت�صاالت احلديثة ب�صورة م�ستدامة .
ونة ْل َّ
اءات َم ْ�أ ُم َ
ل�ش َباب :ال �شك
َ 07/08/2018ف َ�ض َ
يف �أن ال�شباب هم الركيزة الأ�سا�سية التي تقوم

عليها التنمية امل�ستدامة يف كافة املجتمعات
 ,كما �أن م�س�ألة التعاطي معهم  ,ال تتم خبط
ع�شواء  ,بل تقوم على �أ�س�س علمية مدرو�سة
بعناية بحيث تتنا�سب و�إحتياجاتهم ومتطلباتهم
وتر�ضيها  .ويف ظل التحديات املتعددة الراهنة
التي حتيط بال�شباب  ,فالبد �أي�ض ًا من توفري
م�ساحات وف�ضاءات �آمنة  ,تتيح لل�شباب البيئة
املنا�سبة للتعبري عن �آراءاهم وطموحهم بكل حرية
و�شفافية يف ذات الوقت الذي تقوم فيه اجلهات
ذات ال�صلة بتوظيف الطاقات الكامنة لل�شباب
و�صقلها بالتعليم والتدريب والت�أهيل والعمل
الالئق  ,ل�ضمان الإ�ستثمار فيهم ب�شكل م�ستدام
 .وي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أنه يوجد
حالي ًا  1.8مليار �شاب ترتاوح �أعمارهم بني  10و
� 24سنة يف العامل .وهذا هو �أكرب عدد من ال�شباب
على الإطالق�.إال �أن  1من كل � 10أطفال يعي�ش يف
مناطق ال�رصاع و  24مليون منهم ال يذهبون �إىل
املدار�س .هذا وقد �أدى غياب اال�ستقرار ال�سيا�سي
وحتديات �سوق العمل والف�ضاءات املحدود
للم�شاركة ال�سيا�سية واملدنية �إىل زيادة عزلة
ال�شباب يف املجتمعات.
 25/09/2018احلق يف ال�سالم والتعاي�ش بني
ال�شعوب
يعد البعد الثقايف �أحد �أكرث العوامل التي ت�ؤثر
يف معظم ال�رصاعات الدولية  ,لذا ف�إن ج�رس
الهوة بني الثقافات يعد �أمر ًا �رضوري ًا وعاج ًال
لل�سالم واال�ستقرار والتنمية�.أي �أن التنوع الثقايف
ي�شكّ ل قوة حمركة للتنمية  ,لي�س على م�ستوى
النمو االقت�صادي فح�سب بل �أي�ض ًا كو�سيلة لعي�ش
حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية �أكرث ,
تن�ص عليه اتفاقيات الثقافة والتي ّ
توفر
وهو ما
ّ
التنوع الثقايف العاملي .
لتعزيز
�صلبة
ركيزة
ّ
ومي ّثل التبادل واحلوار املن�صفان بني احل�ضارات
والثقافات وال�شعوب على قاعدة التفاهم املتبادل
واحرتام ت�ساويها يف الكرامة �رشط ًا م�سبق ًا
�أ�سا�سي ًا لتحقيق التما�سك االجتماعي وامل�صاحلة
بني ال�شعوب وال�سالم بني الأمم .
لذا البد من ت�سليط ال�ضوء على �رضورة االلتزام
بال�سالم فوق جميع االختالفات وامل�شاكل
وامل�ساهمة يف بناء وتوزيع مفهوم ثقافة ال�سالم
بني ال�شعوب  .و�أن املجتمع الدويل مدعو بهذه
املنا�سبة للعمل من �أجل دعم ال�سالم ووقف العنف
ووقف �إطالق النار واحرتام هذا القرار عرب وقف
الأعمال القتالية و�إحياء ذكراه من خالل التعليم
والتوعية العامة بالق�ضايا اخلا�صة بال�سالم
والتعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب .
 30/10/2018الإلتقاء مبن تخلفوا وراء الركب
جراء الفقر :تعد م�س�ألة " الإلتقاء مبن تخلفوا عن
الركب كثري ًا لبناء عامل �شامل ينعم بالإحرتام
الكامل حلقوق الإن�سان وكرامته " �أهم املحاور
يف العام  2018بالتزامن مع الذكرى ال�سنوية
ال  70للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان  .ولذا مت
ت�سليط ال�ضوء على ال�صلة والرتابط الأ�صيل بني
الفقر املدقع وحقوق الإن�سان وتعر�ض الفقراء

بن�سبة كبرية لإنتهاكات حقوق الإن�سان  .ومن
اجلدير بالذكر �أن �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام
 2030والتي حتدد الق�ضاء على الفقر ب�إعتباره
الهدف ال�شامل ويلزم جميع البلدان ب�إنهاء الفقر
بجميع �أ�شكاله من خالل ا�سرتاتيجيات تكفل
�إعمال جميع حقوق الإن�سان و�ضمان عدم ترك
�أحد خلف "  .ولذلك يتعني علينا الآن �إتخاذ ما
يلزم من اجراءات لتحويل تلك الوعود �إىل واقع
ملمو�س "  .ونختم بالقول �أن ال�شباب يت�أثر ت�أثر ًا
مبا�رش ًا بالتناق�ضات امل�أ�ساوية ال�سائدة اليوم,
بني الفقر املدقع والرثاء الفاح�ش ,بني اجلوع
امل�ؤمل وهدر الأغذية املخزي ,بني املوارد
الطبيعية الغنية وال�صناعات امل�سببة للتلوث,
ولذا ف�إن م�س�ألة متكني ال�شباب لأن يجدوا حلو ًال
لهذه امل�شاكل ,تقع يف �صميم خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  . " 2030بالإ�ضافة �إىل �رضورة
النظر يف الفر�ص املتاحة للإ�ستثمار يف ال�شباب
وبالتايل �ستكون لديهم القدرة على الإ�سهام يف
الأ�سواق اجلديدة وفر�ص العمل الالئقة والتجارة
النـزيهة والإ�سكان امل�ستدام والنقل وال�سياحة
امل�ستدامني بالإ�ضافة �إىل �إيجاد فر�ص جديدة
تعود بالنفع على كوكب الأر�ض وال�سكان .
 06/11/2018م�رشوع حتدي القراءة
بالعربية
حتدي القراءة العربي  .جتربة �إماراتية رائدة
ت�ستحق الإ�شادة والنهل من معينها يف كيفية
الدفع ب�أهمية و�رضورة حتفيز ملكة القراءة لدى
النا�شئة  .فوراء كل كتاب فكرة  ,ووراء كل فكرة
خطوة للأمام .وت�شكل القراءة الغذاء الرئي�سي
للعقل ,فالعقل يظم�أ ويجوع �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
البدن  .وكما �أن الطعام هو الغذاء للبدن,
فالقراءة هي الغذاء للعقل  .وي�شري اخلرباء �إىل
الكتاب ب�إعتباره ثقافة وتوجيه ،معرفة وتعليم
 .و�أن املجتمع م�س�ؤول عن تدريب الأبناء على
�صحبته .بالإ�ضافة �إىل �أن جتهيز مكتبة زاخرة
ً
ً
حقيقية
نواة
بالكتب املفيدة بكل منزل  ,تعترب
خللق جيل قارئ .و�أن من �أف�ضل الأمور التي ميكن
�أن ي�شغل بها � ّأي منّا وقت فراغه هي القراءة,
فالكتاب هو خري جلي�س للإن�سان يف حياته ,فكل
كتاب نقر�أه ي�أخذنا معه �إىل عامل �آخر لن�شعر
ب�أنّ نا جزء من ذلك العامل .لذا ُو�صف الكتاب
ٍ
مكان يف الدنا
يف البيت ال�شعري على �أنه "�أعز
ٍ
كتاب " .
جلي�س يف الزمان
وخري
�سابح
�رسج
ٍ
ُ
ُ
ُ
عموم ًا ال يفوتنا الت�أكيد �أنه وعلى الرغم من
ان�شغال النا�س يف الآونة الأخرية بالتطورات
التكنولوجية التي �شهدناها يف و�سائل الإت�صال
واملعلومات  ,وما فتحته ال�شبكات العكبوتية
من �آفاق وا�سعة للإطالع والتح�صيل والن�رش� ,إال
�أنّ الكتاب ما زال يحتل مكانه ال�سامي يف حياة
الب�رشية  .فمهما كان امل�صدر الذي نح�صل على
املعلومات منه ف�إنّ ه ال ي�ضاهي الكتاب ,خا�صة
و�أن قراءة �صفحات الكتاب جتعلنا ن�شعر مبعاين
املفردات التي
نقر�ؤها و�أن له �سلطان ًا ال منازع له .
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اهم وابرز االحداث الثقافية والفنية يف العامل لعام 2018
احتفى مهرجان القاهرة ال�سينمائي
يف دورته الـ ، 40بعدد من املخرجات
اللواتي �أثرن يف �صناعة ال�سينما

�أفالم �شاركت يف "كان  "2018يف بانوراما
الفيلم الأوروبي
�شاركت 7من الأفالم يف الدورة
احلادية ع�رش من بانوراما الفيلم
الأوروبي  ،بعر�ض �أكرث من 60
فيلما.
ً
حيث تناف�ست الأفالم اال�سبعة على
على ال�سعفة الذهبية يف مهرجان "كان"
عام  ،2018كما ح�صد بع�ضهم جوائز
�أخرى يف م�سابقات املهرجان.
والأفالم هيAt War) ،(Summer)( :
،(The Wild Pear Tree) ،(Image
 )Book) ،(Cold Warاحلائز على
جائزة �أف�ضل خمرجHappy As( ،
 )Lazzaroاحلائز على جائزة �أف�ضل
�سيناريو )Dogman( ،احلائز على
جائزة �أف�ضل ممثل.
اجلدير بالذكر �أن برنامج الدورة
اجلديدة من بانوراما الفيلم الأوربي
ينق�سم �إىل � 7أق�سام ،مت ا�ستحداث
ق�سمني جديدين فيهما وهما "ال�سينما
ال�سرييالية" وق�سم "�أفالم الأ�رسة
والطفل" ،بالإ�ضافة �إىل ق�سم خا�ص
ب�سينما املخرج ال�سويدي الراحل
اجنمار برجمان� ،أما الأق�سام الأربعة
الأخرى هي" :الأفالم الروائية الطويلة"
و"خمرجون �صاعدون" و"الأفالم
الت�سجيلية" و"عالمات �سينمائية".
مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل الـ40
 حاز الفيلم امل�رصي "وردم�سموم" مهرجان القاهرة ال�سينمائي
يف دورته الـ 40على  3جوائز ،وكان
خمرج العمل �أحمد فوزي �صالح ال
يريد التحدث ويكتفي فقط بت�سلم
اجلوائز ،ولكن
بعد ح�صوله على ثالث جائزة
داعب اجلمهور قائال" :حا�ضطر �أتكلم"

و�أعرب عن �سعادته بح�صوله على 3
جوائز ،موجها ال�شكر لإميان حميدة
منتجة العمل والفنان حممود حميدة،
كما وجه ال�شكر لأهل منطقته املدابغ
م�ؤكدا �أنه لوال م�ساعدتهم ما كان
�سيظهر هذا العمل للعامل.
 وجه احل�ضور التحية لرئي�ساملهرجان حممد حفظي بعد قيامه
ب�إلغاء جائزة اجلمهور والتي كانت
بقيمة � ٢٠ألف دوالر ب�سبب وجود
�صعوبة يف نظام الت�صويت من جانب
اجلمهور ،وذهبت قيمتها �إىل جائزة
الهرم الذهبي يف امل�سابقة الدولية.

ح�صاد| ال�صاعدون بني جنوم وجنمات
2018
�شهد عام  2018العديد من النجاحات
الفنية �ﻷ بطالها وجنومها ،و�صعد
معها فنانيها �إىل �سماء النجومية.
ومن �أبرز النجوم الذين �صعدوا
و�سطع جنمهم يف عام 2018
الفنانة حنان مطاوع التي قدمت
العديد من الأعمال ال�سينمائية
والتلفزيونية ،و�أ�صبحت واحدة
من �أهم جنوم التمثيل يف املنطقة
العربية.
وكذلكاملمثلة ال�شابة �أ�سماء �أبو
اليزيد  ،وجنحت يف و�ضع مقعد لها
و�سط جنوم  ،2018وقدمت �شخ�صيات
و�أدوار مميزة كان منها دور "جليلة"
يف م�سل�سل ليايل �أوجيني.
وكذلك الفنان با�سل اخلياط ،

الذي خطف الأ�ضواء بدوره يف م�سل�سل
الرحلة بعر�ضه يف ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي.
و ا�ستطاع عمرو عبداجلليل �أن
يربزبدوره يف م�سل�سل طايع،
و�شخ�صية (حربي العتيبي.
املهرجان الدويل للمو�ضة ب�إفريقيا :الذكرى
الـ  20والأوىل باملغرب!
�إحتفل املهرجان الدويل للمو�ضة
ب�إفريقيا“ ،فيما” ( )FIMAباملغرب
بالذكرى الع�رشين لت�أ�سي�سه،

مبنا�سبة دورة �ستنظم للمرة الأوىل
باململكة!
ويحط “فيما” ،الذي يعترب موعدا
ال حميد عنه للمو�ضة ب�إفريقيا ،هذه
ال�سنة الرحال بالداخلة ،من � 21إىل
 24نوفمرب .وتعد هذه التظاهرة التي
عقدت حول مو�ضوع “الفن والثقافة،
ناقالن لالندماج الإفريقي” حفلت
باللحظات القوية.
ت�ضمن برنامج هذا احلدث،
حما�رضات ،وور�شات ،ومعار�ض
لبيع منتوجات ال�صناعة التقليدية
ولقاءات �أخرى جمعت فاعلني
ال�سياحة،
ومهنيي
ثقافيني،
وفنانني وفاعلني اقت�صاديني ،الذي
توافدوا على هذا امللتقى من القارات
اخلم�س.
هكذا ،ويف �إطار التعاون اجلنوب
ـ اجلنوب� ،سيوفر “فيما” من�صة
فريدة للتبادل حول دور الثقافة
يف �أفريقيا كعامل للتنمية وال�سالم

ورافعة من �أجل االندماج والتقارب
بني ال�شعوب.
مت االحتفاء بالإبداع الفني
والثقايف للقارة من خالل جمموعة
من الفعاليات ،مبا يف ذلك �سهرة
مو�سيقية خم�ص�صة للأزياء بح�ضور
جنوم حمليني ودوليني ،وعر�ض
�أزياء �أفريقي ،وم�سابقات للم�صممني
النهائيني ال�شباب وعار�ضي الأزياء
و �أي�ضا �أف�ضل بائعي املجوهرات،
واملنتوجات اجللدية ،و�أي�ضا ،عر�ض
للأزياء لكبار املبدعني مع �شخ�صيات
�أفريقية ومن �أماكن �أخرى.
و�إ�ست�ضاف “فيما” � ً
أي�ضا الدورة
الأوىل من معر�ض ها�سكي للإبداع
واالبتكار .ليخ�ص�ص هذا الف�ضاء
املوجه للمهنيني يف جمال املو�ضة
واجلمال والفن يف �أفريقيا عالمات
وحما�رضين �شغوفني باملو�ضة
واجلمال والفن .هذا املعر�ض الذي مت
ت�صميمه لت�سليط ال�ضوء على الفاعلني
املهنيني الذين �سيحملون م�ستقبال
م�شعل الإبداع الإفريقي (تعني كلمة
ها�سكي “ال�ضوء” يف لغة الهو�سا)،
كما �سيقدم املعر�ض �أي�ضا لقاءات
ثنائية حول املالب�س واالك�س�سوارات
واملجوهرات وم�ستح�رضات التجميل.
�أ�شهر مهرجانات  2018الأكرث �شعبية يف
�سوي�سرا
مهرجان جينيف
يقام هذا االحتفال يف مدينة جنيف
كل عام .يرجع تاريخ هذا االحتفال
�إىل عام  1602.ويقوم �أهل املدينة
باالحتفال بتخل�ص مدينة جنيف من

غزو الدوق �سافوي .وهو احتفال
يرمز �إىل مدى �شجاعة �أهل املدينة
يف التخل�ص من الغزو .ي�ضم هذا
املهرجان �سباق مل�سافة خم�سة �أميال
حول مدينة جنيف وهو طق�س قدمي
يرجع �إىل القرون الو�سطى .ومي�شي
يف هذا املوكب حوايل  1000م�شارك
ويقوموا بارتداء الزى الرئي�سي
ملدينة جنيف.
مبنا�سبة العام اجلديد �إفتتاح مهرجان
"هاربني" :يف "مدينة اجلليد" بال�صني
افتتحت ال�صني ر�سميا مهرجان
"هاربني" الدويل للثلوج واجلليد يوم
ال�سبت املا�ضي.
وهو�أحد �أكرب مهرجانات اجلليد يف

العامل ،وي�ضم جمموعة متنوعة من
القالع املتجمدة والتماثيل الثلجية.
جاء االفتتاح ب�إطالق الألعاب
النارية وتقدمي عر�ض ترفيهي.
ي�ستقطب املهرجان ماليني الزوار
من جميع �أنحاء العامل كل عام.

ا�ستخدم حوايل � 120ألف مرت مكعب
من اجليلد و � 111ألف مرت مكعب من
الثلج لبناء عامل كامل من الثلوج
واجلليد.
قام الآالف من الفنانني والعاملني
ببناء املنحوتات املعرو�ضة يف
املدينة اجلليدية ،حيث قد تنخف�ض
درجات احلرارة �إىل  35درجة مئوية
حتت ال�صفر.
يوجد حوايل  2019رجل ثلج
معرو�ض على نهر �سونغهوا املتجمد
تيمنا بالعام اجلديد .2019
من �أن�شطة املهرجان م�سابقة
لل�سباحة ال�شتوية ي�شارك فيها �أكرث
من � 300شخ�ص يتحدون املياه
الباردة.
املهرجان ،الذي بد�أ لأول مرة يف
�أوائل الثمانينات ،ي�ستمر حتى 5
فرباير.
ابرز �شخ�صيّات عاملية فارقت احلياة عام
2018
ن�ستعر�ض فيما يلي �أبرز
ال�شخ�صيات التي رحلت خالل العام
�سجلت خالل م�سريتها
اجلاري بعد �أن ّ
ح�ضور ًا يف القارة الأوروبية وخارجها
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،االقت�صادي،
العلمي ،الثقايف ،الفني ،الإن�ساين،
الأكادميي ،الريا�ضي وغريها من
املجاالت.
�شارل �أزنافور
ولد �شارل �أزنافور يف باري�س لأب
و�أم �أرمينيني وا�سمه عند امليالد
�شاهنور فاريناج �أزنافوريان ،وبف�ضل
م�سريته الفنية ح�صل على لقب �أيقونة

الغناء يف فرن�سا وتربع على �أكرب
�سل�سلة متنوعة من الأغاين يف القرن
الع�رشين وح�صل على جائزة هذه
ال�سل�سلة يف العام  1988من قبل قناة
�سي �إن �أن الأمريكية والتاميز.
ميلك �أزنافور ر�صيد �أغاين يتجاوز
� 1200أغنية ب�سبع لغات خمتلفة،
وزعت يف  94دولة .وباع الفنان
الفرن�سي �أكرث من  100مليون �رشيط
حول العامل و�شارك يف  60فيلما.
�أزنافور تزوج ثالث مرات ولديه �ستة
�أطفال ،ثالثة منهم مع زوجته الأخرية
عال التي بقي معها  50عاما ،تويف
عن عمر يناهز الـ.94
مونت�سريات كابايل
ولدت مونت�سريات كابايل عام
 1933يف بر�شلونة ،بد�أت مغنية
الأوبرا الإ�سبانية ال�شهرية كابايل
م�سريتها يف عام  1956يف بازل

ب�سوي�رسا ،وقامت بالغناء �أكرث من
�أربعة �آالف مرة .ويعترب كثريون

مغنية ال�سوبرانو ال�شهرية عامليا
�آخر مغنيات الأوبرا.
وكانت تعاين ل�سنوات من م�شكالت
�صحية .وبعد انتكا�سة قبل �ست
�سنوات ،كانت مونت�سريات ،وهي
�أم الثنني وجدة ،ت�ستطيع بالكاد
ال�سري ،وكانت جتل�س ب�شكل عام على
كر�سي متحرك .وظلت قعيدة حتى
�آخر ظهور لها ،توفيت عن عمر يناهز
الـ 85عام ًا.
جوليو بومار
كثريون يع ّدون الفنان الربتغايل
جوليو بومار الر�سام الربتغايل

الأعظم بني �أبناء جيله ،تويف عن
عمر يناهز الـ 92عام ًا.
ميلو�س فورمان
نال املخرج الت�شيكي ميلو�س
فورمان �شعبية وا�سعة من خالل
فيلمه "كرة الإطفائي" وبعد ذلك طرق
هوليود بفيلميه "�أحدهم طار فوق
ع�ش الوقواق" ،و"�أماديو�س" ،رحل
عن عمر يناهز الـ 86عام ًا.
منري �أوزكول
الرتكي منري �أوزكول ،ممثل
�سينمائي وم�رسحي ،ح�صل على لقب
"فنان الدولة
تركيا"،
يف
العام
ويف
 1972ح�صل
جائزة
على
ا لرب تقا لة
ا لذ هبية
لأف�ضل ممثل عن �أدائه يف فيلم "�سيف
كاردي�شيم" ،تويف يف الـ 92من
عمره.
�أريثا فرانكلني
الأمريكية �أريثا فرانكلني مغنية

ونا�شطة يف جمال احلقوق املدنية،
عرفت ب�أغنياتها "االحرتام" و "املر�أة
الطبيعية" ،توفيت عن عمر يناهز
الـ 76عام ًا.
�ستان يل
الأمريكي �ستان يل الكاتب واملحرر
الكوميدي املعروف ،تويف عن عمر
يناهزالـ 95عام ًا.
بريت رينولدز
ا�شتهر ممثل هوليوود بريت رينولدز
ب�أدواره القوية يف �أفالم مثل "�سموكي و
الباندت" و "ليايل بوغي" ،رحل عن عمر
يناهز الـ 82عام ًا.
فيليب روث
ح�صل الروائي الأمريكي فيليب روث على
جائزة بوليتزر عن
روايته الأمريكية
عام
"الرعوية"
 ،1997تويف عن
عمر يناهز الـ85
عام ًا.
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الأحتفال بعيد امليالد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة مع اجلالية الإرترية يف دولة جنوب ال�سودان! !

لهم داخل القاعة ,بعزف فرقة
املار�شات الع�سكرية جلنوب
ال�سودان الن�شيد الوطني لكل من
دولتي جنوب ال�سودان و�إرتريا
اعقبه تقدمي ال�سفري يوهن�س
تخلي مكائيل كلمة �سفارة دولة
�إرتريا يف جنوب ال�سودان على
�رشف املنا�سبة والتي قال فيها
بعد تهنئة اجلميع بعيد امليالد
املجيد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة
(2019لقد مر�شهر واحد فقط على
�إلغاء احلظر اجلائر وغري العادل
الذي فر�ض على �إرتريا لأكرث من
ت�سعة اعوام ب�إجماع كل االع�ضاء
الدائمني مبجل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة يف الرابع ع�رش
من �شهر نوفمرب املن�رصم مبوجب
القرار رقم  2444للعام 2018م�,إن
اعوام احل�صار الت�سعة �أثبتت بجالء

الإرتري يف الداخل واخلارج الذي
انت�رص على كل التحديات ب�صموده
اال�سطوري وح�سه الن�ضايل وارثه
العريق).
قائالً(لقد ظل
و�أ�ضاف
املواطنني املقيمني يف جنوب
ال�سودان بتاطرياتهم املختلفة
يقومون بتقدمي كل مايطلب منهم
لإجناح الربامج الوطنية املتعلقة
بالت�صدي والتنمية متجاوزين
كل التحديات التي تواجههم من
خالل متتني وحدتهم و�إن هذه
املنا�سبة التي جتمعنا �سويا
اليوم تعك�س بجالء تلك الوحدة
وا�ستمراريتها ,كما ان املواطنني
يدركون جيد ًا اهمية تعزيز
وحدتهم وم�ساهمتهم يف هذه
احلقبة التي ندخلها �أي حقبة
ال�سالم وال�صداقة ,وان امل�سرية
ال�سلمية الهادرة التي نظموها
بالتن�سيق مع جالية جمهورية
اثيوبيا الفيدرالية م�ؤ�رش وا�ضح
على دعمهم وم�ساندتهم لإتفاق
ا�سمرا ).
كما تقدم بال�شكر يف نهاية
كلمته حلكومة جنوب ال�سودان
واجلالية الإرترية واللجنة
املنظمة للإحتفال ووزارة
الإعالم وال�ش�ؤون الثقافية
وغريهم
للجبهة ال�شعبية
ممن �ساهموا يف �إجناز هذا احلفل
اجلماعي.

ان احلقيقة الميكن دفنها كما ان
العدالة الميكنها ان تنتهك اىل
االبد وبهذه املنا�سبة اهنئ ال�شعب

عقب تقدمي م�س�ؤول �ش�ؤون
اجلماهري باجلالية ال�سيد ف�ؤاد
حممد ترجمة الكلمة باللغة

حممود عبداهلل �أبوكفاح

ِ
يك ُن ال�شعب الإرتري ملنا�سباته
تقدير ًا
والوطنية
الدينية
و�إحرتام ًا خا�ص ًا وهذا هو ال�رس
يف الفرحة التي تعم اجلميع
يف تلك الإحتفاالت التي يتم
التجهيز لها مبكر ًا حتى تخرج
بالثوب الذي يليق بها ,وبناء ًا
على ذلك فقد �أجرت وزارة االعالم
اال�ستعدادات امل�سبقة للإحتفال
بعيد امليالد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة
هذا العام مع اجلالية الإرترية
يف جنوب ال�سودان بالتعاون مع
�سفارة �إرتريا يف جنوب ال�سودان
,وبالفعل مت �إر�سال فرقة فنية
ت�ضم عدد من الفنانني الكبار
وعلى ر�أ�سهم الفنان ت�سفاي
حماري فحريا ,حممد عثمان,
برختي ولدى �سال�سي(تانكي)�,أبرا
بينى ,هيلى ناتي ,م�صطفي
احمد ’داويت زرئ قابر(رازا)
’�إ�سيا�س �صالح ,دانايت يوهن�س
والعازفني مريون ت�سفاي ,مريون
داويت,فلمون نقا�ش ,تيدرو�س
تخالي ,نظر�آب قربي�سو�س (ودي
�شاول),والفني بنيام تخ�ستى
,ومقدم الفرقة ال�شاب ت�سفاي
قرب�آب (قرمايكا),ب�صحبة ع�رشة من
�إلإعالمني التابعني لوزارة الإعالم
لتوثيق الأن�شطة الإ�ستثمارية
للم�ستثمرين الإرتريني يف جوبا
الإحتفال
فعاليات
ونقل
مل�شاهدي الف�ضائية الإرترية
على �إمتداد العامل .
فقد بد�أ الإحتفال بعيد امليالد
املجيد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة يف
قاعة فريدوم هول بالعا�صمة
جوبا بعد ان تبو�أ كل من
�سعادة �سفري دولة �إرتريا يف
جنوب ال�سودان ال�سيد /يوهن�س
تخلي ميكائيل والقن�صل العام
بجنوب ال�سودان ال�سيد /ظقاي
حماري وطاقم ال�سفارة واع�ضاء
اجلالية الإرترية وكذا اجلالية
الأثيوبية و�ضيوف ال�رشف
وكبار رجاالت الدولة يف
جنوب ال�سودان وعلى ر�أ�سهم
النائب االول لرئي�س اجلمهورية
اجلرنال /تعبان دينق واع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى
دولة جنوب ال�سودان واملدعوين
املواقع املخ�ص�صة
الكرام

العربية دعا �سعادة ال�سفري يوهن�س
تخليميكائيل النائب االول لرئي�س

تفاعل معها اجلمهور طرب ًا ورق�ص ًا
ول�سان حالهم يقول �شكر ًا لكم فقد
قدمتم لنا الغناء الإرتري يف �أبهى
�صوره لين�سينا مرارة الغربة و�آالم
البعد عن االهل والأحبة والأ�صدقاء
,لي�س هذا فح�سب فقد ت�ضمن احلفل
فقرة فنية لفرقة �أوروباب للفنون
ال�شعبية من جنوب ال�سودان والتي
قدمت بع�ض ًا من االغاين والرق�صات
ال�شعبية التي تزخر بها هذه
الدولة الغنية برتاثها الثقايف.
ا�ضف اىل ذلك قدمت يف احلفل
امليداليات واجلوائز الت�شجيعية
للفرق الريا�ضية الفائزة باملراتب
االوىل يف مناف�سات كرة القدم

جمهورية جنوب ال�سودان اجلرنال
تعبان دينق لإلقاء كلمة على
�رشف املنا�سبة والتي او�ضح
فيها بعد تهنئة احل�ضور
بعيد امليالد املجيد ور�أ�س
ال�سنة امليالدية العالقات
التاريخية بني �شعب جنوب
ال�سودان وال�شعب الإرتري
والتي يعود تاريخها اىل
فرتة الكفاح امل�سلح,متمني ًا
لل�سالم الذي حتقق بني دولتي
�إرتريا واثيوبيا املزيد من
التقدم ,ومعربا عن �سعادته
بذلك وم�ؤكدا يف ذات الوقت
بان هذا ال�سالم �سيفتح الباب
للمزيد من التعاون بني
دول �رشق افريقيا التي
هي يف ام�س احلوجة لل�سالم
وال�رشاكة حتى تتجاوز كل
ال�صعاب والتحديات...
عقب ذلك مبا�رشة بد�أت الفرقة
الفنية القادمة من �إرتريا بتقدمي
الفقرات الفنية الواحدة تلو
الآخرى والتي ا�ستهلت ب�أغنية
(�أفريقيا) من �آداء الفنان ت�سفاي
حماري فحريا والتي نالت اعجاب
احل�ضور ال�سيما وانها دعت يف
كلماتها اىل �رضورة متتني الدول
االفريقية لوحدتها ونبذ اخلالفات
والتدخالت االجنبية واحلر�ص على
تر�سيخ ال�سالم وال�رشاكة والتعاون
فيما بينها ,تال تلك االغنية
عر�ض للقوميات الإرترية الت�سع
ب�إزياءها املميزة وذلك بهدف
تعريف �ضيوف ال�رشف وال�سفراء
املدعوين بالتنوع الأثني الرائع
الذي تتمتع به �إرتريا .
عقب ذلك العر�ض توالت
الفقرات الغنائية التي قدمها
فناين الفرقة الإرترية والتي

التي نظمتها اجلالية الإرترية
لعدد من اجلاليات املقيمة يف
جنوب ال�سودان برعاية ال�سفارة
الإرترية,لي�شكل ذلك لوحة جميلة
للآخاء والتعاون الأفريقي على
م�ستوى الدول وال�شعوب.
�إن االحتفال بعيد امليالد املجيد
ور�أ�س ال�سنة اجلديدة مع اجلالية
الإرترية يف جنوب ال�سودان مل
يكن مقت�رص ًا على �إحياء هاتني
املنا�سبتني فقط و�إمنا �ساهم
مبا اليدع جما ًال لل�شك يف توطيد
العالقة التاريخية بني �شعبي
�إرتريا وجنوب ال�سودان ,ال�سيما
وان ال�سفارة الإرترية نظمت
عدد من اللقاءات الأخوية بني
الإعالميني والفنانني القادمني من
�إرتريا والإعالمني والفنانني من
جنوب ال�سودان ,حيث اتاح ذلك
فر�صة كبرية للتعرف عن قرب على
بع�ضهم البع�ض كما ان م�شاركة
م�س�ؤويل دولة جنوب ال�سودان يف
الإحتفال كان مقدر ًا و رائع ًا بكل
املقايي�س,لي�س هذا فح�سب فقد
عقد كل من فرع الإحتاد الوطني
للمر�أة الإرترية وكذا فرع �شباب
اجلبهة ال�شعبية بجنوب ال�سودان
مومترهما الثاين يف اليومني
اللذين �سبقا هذا الإحتفال الكبري
ليقيما ن�شاطاتهم يف العام 2018
م وي�ضعا برامج العام القادم �أي
العام  2019م الذي يب�رش مب�ستقبل
م�رشق ينتظر ال�شعب الإرتري الذي
اكد للعامل اجمع بانه �شعب ميتلك
الإرادة والعزمية يف امل�ضي قدم ًا
اىل االمام متجاوز ًا كل التحديات
فالتهنئة لل�شعب
مهما كربت
الإرتري يف الداخل واخلارج بعيد
امليالد املجيد وحلول ر�أ�س ال�سنة
اجلديدة وكل عام وانتم ب�ألف
خري...
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احل�صاد الريا�ضي لعام ( 2018اجلزء الثاين)

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:

خما�سية هاميلتون يف الفورموال واحد

�سيطر الربيطاين لوي�س
هاميلتون على معظم
العامل
بطولة
مراحل
للفورموال واحد ،وفاز يف
� 11سباق جائزة كربى من
 ،21لينهي املو�سم متوجا
بلقبه العاملي اخلام�س،
معادال رقم الأرجنتيني
خوان مانويل فاجنيو .قاد
ال�سائق البالغ من العمر
 33عاما ،مر�سيد�س اىل
لقب ال�صانعني �أي�ضا ،ليحافظ الفريق على ثنائية ال�سائقني وال�صانعني
للعام اخلام�س تواليا .وتعهد هاميلتون �أن يقدم �أداء �أف�ضل يف املو�سم
املقبل ،والذي يتوقع �أن يكون مناف�سه الأبرز فيه �أي�ضا� ،سائق فرياري الأملاين
�سيبا�ستيان فيتل الباحث عن لقبه العاملي اخلام�س ،والأول منذ عام .2013

�سريينا الغا�ضبة يف نهائي فال�شينج ميدوز

خرجت الأمريكية �سريينا
وليام�س عن طورها يف املباراة
النهائية لبطولة فال�شينغ ميدوز
الأمريكية لكرة امل�رضب يف
الثامن من �سبتمرب ،والتي كانت
ت�سعى فيها اىل لقبها الـ  24يف
البطوالت الكربى ملعادلة رقم
الأ�سرتالية مارغريت كورت .يف
املباراة �ضد اليابانية ناومي
�أو�ساكا ،جتادلت الأمريكية
مرارا مع احلكم الرئي�سي الربتغايل كارلو�س رامو�س الذي عاقبها على خلفية ما
قال �أنه تلقي ن�صائح من مدربها (يف املدرجات) خالل املباراة .انتهى اللقاء ل�صالح
اليابانية  6-4 ،6-2لتحرز لقبها الكبري الأول ولبالدها يف بطوالت "الغراند �سالم".

عودة ديوكوفيت�ش اىل ال�صدارة

�أنهى ال�رصبي نوفاك
ديوكوفيت�ش العام يف
�صدارة الت�صنيف العاملي
امل�رضب
كرة
لالعبي
املحرتفني ،بعد �إجناز
نوعي يف الن�صف الثاين من
املو�سم بالتقدم من املركز
 .22بد�أ الالعب البالغ 31
عاما ال�سنة ب�شكل �سيئ
باخلروج من بطولة �أ�سرتاليا
املفتوحة ،والغياب لإجراء
جراحة طفيفة ملعاجلة �إ�صابة
يف املرفق .عاد ال�رصبي بقوة مذهلة يف الن�صف الثاين من العام،
وتوج ببطولتي وميبلدون الإنكليزية وفال�شينغ ميدوز الأمريكية.

مودريت�ش يفتك جميع الألقاب

على ال�صعيد الفردي ،يعترب الالعب
الكرواتي

لوكا

مودريت�ش

ال�شخ�صية

الريا�ضية الأبرز خالل عام  ،2018فبف�ضل
قيادته منتخب بالده اىل نهائيات املونديال،
توج لوكا بلقب �أف�ضل العب يف ك�أ�س
يتوج بلقب �أف�ضل العب
العامل ،قبل �أن
ّ

يف �أوروبا بف�ضل ت�ألقه مع فريقه ريال
مدريد ف�ضال عن جائزة الكرة الذهبية.

الريا�ضة تقرب بني الكوريتني
ّ

�شهدت دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية التي ا�ست�ضافتها بيونغ ت�شانغ الكورية اجلنوبية يف فرباير ،م�شاركة اجلارين

اللدودين كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية بفريق ن�سائي موحد يف ريا�ضة الهوكي على اجلليد� .شكلت الريا�ضة �أحد

�أوجه التقارب بني البلدين اللذين ال يزاالن يف حالة حرب منذ انتهاء النزاع يف �شبه اجلزيرة الكورية عام  .1953تقارب

�أدى �إىل لقاءات قيمة بني الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون والرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي�-إن ،ف�ضال ً عن
لقاء تاريخي بني الزعيم الكوري ال�شمايل والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف �سنغافورة .وتكررت التجربة يف دورة
الألعاب الآ�سيوية التي �أقيمت يف �إندوني�سيا يف �أغ�سط�س ،مع م�شاركة الكوريتني بفريق موحد يف عدد من املناف�سات،

كما �أعلن البلدان عزمهما التقدم بطلب تر�شيح م�شرتك ال�ست�ضافة دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية عام .2032
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ح�صاد الريا�ضة الإرترية يف  ..2018اجلزء الثاين

�إ�ستعرا�ض لأبرز الأحداث واملحطات يف العاب القوى وكرة القدم
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..
م�شاركات منتخبنا الوطني اللعاب القوى
�أهدى العداء �أرون كفلي امليدالية
الربونزية للبالد ببطولة العامل لن�صف
املاراثون ( 21كيومرت) التي �إ�ست�ضافتها
مدينة فالن�سيا اال�سبانية.
وعا�ش �أرون كفلي ليلة تاريخية لن
متحى من الذاكرة بعدما تقلد مبعدن
الربونز العاملي.وفاز �أمانئيل م�سل
باملركز ال�سابع  ،ونال نقو�سي �أمل�سوم
املركز ال�سابع ع�رش وبرهاين افورقي املركز
التا�سع ع�رش � ،أما ابرار عثمان فكان مركزه
هو اخلام�س والع�رشين.
وكان �أف�ضل ترتيب ل�سيدات منتخبنا
الوطني من ن�صيب دول�شي ت�سفاي .
و�أنهت بعثة منتخبنا الوطني اللعاب
القوى م�شاركتها ببطولة افريقيا اللعاب
القوى التي جرت مبدينة �أ�سابا النيجريية
يف الفرتة من االول ولغاية اخلام�س من
�أغ�سط�س احلايل  ،بتحقيقها امليدالية
الربونزية عرب العداء ال�شاب مياين هيلي
�سال�سي.
وجاءت ميدالية مياين هيلي �سال�سي يف
�أخر �أيام البطولة  ،بعدما �شارك يف مناف�سة
�ضارية ب�سباق  3االف مرت موانع  ،ليحقق
للبالد امليدالية الوحيدة له من الن�سخة
احلادية والع�رشين للبطولة االفريقية.
بدوره  ،حاز العداء عوت هبتي على
املركز ال�ساد�س يف �سباق ع�رشة االف مرت
 ،يف حني كان املركز التا�سع من ن�صيبه
�ضمن �سباق  5االف مرت رجال.
اما يف مناف�سات ال�سيدات  ،فحققت
العداءة دولت�شي ت�سفاي املركز ال�سابع
يف �سباق  5االف مرت وهو �أف�ضل مركز
ل�سيدات منتخبنا الوطني بالبطولة .
جتدر اال�شارة اىل ان منتخبنا الوطني قد
�شارك بالبطولة االفريقية اللعاب القوى
بت�سعة عنا�رص من �ضمنهم اربعة عداءات
حتت قيادة فنية من املدرب ال�شاب
يو�سيف قرماي يف مناف�سات امل�ضمار.
نتائج جنوم �أم االلعاب االرترية
ظفر العداء االرتري نقو�سي امل�سوم
باملركز الرابع يف �سباق فالن�سيا الذي �أقيم
يوم االحد املا�ضي بالعا�صمة اال�سبانية .
وف�شل نقو�سي العائد من فرتة طويلة
مع العالج بعد �إ�صابة قوية �أملت به  ،يف
احلفاظ على جمد العام املا�ضي  ،واكتفى
باملركز الرابع يف ال�سباق الذي �شهد
مناف�سة حامية من جنوم اللعبة.
وغري بعيد عن ا�سبانيا  ،حققت العداءة
مقد�س ولدو املركز الرابع يف �سباق الن�سخة
 46من ا�ستحقاق دي هويلي�س اال�سباين.
وحقق العداء االرتري املخ�رضم زرئي
�سناي تد�سي املركز الرابع يف �سباق
الن�سخة الثاين وال�سبعني ال�ستحقاق ن�صف
املاراثون ماروجامي الياباين  ،كذلك ذهب
املركز اخلام�س مل�صلحة العداء االرتري
زرئي �سناي تد�سي يف ماراثون برلني.
هذا وحاز االرتري االخر امل�شارك يف
ظقاي عقباي على املركز ال�سابع.
�أما يف ال�صني  ،فكانت للعداء االرتري
مقو�ص �شوماي م�شاركة مميزة بعدما ظفر
باملركز الثالث وامليدالية الربونزية.
يف حني حقق العداء االرتري حممد
نورح�سني لقب ماراثون �أوتريخت للعدو
الذي جرى مبدينة �أوتريخت الهولندي يف
�أجواء مناخية باردة.
وحاز العداء �أفورقي برهاين يف �سباق
دام تو دام لووب الهولندي
هذا ويف �سباق �أخر �أقيم بنيودلهي
الهندي لن�صف املاراثون  ،حل العداء
االرتري ال�شاب �أرون كفلي باملركز
الثامن.
وحجز العداءون الإرتريون مقعداً متقدما

يف خارطة تتويجات بطوالت العاب القوى
العاملية التي جرت نهاية اال�سبوع احلايل
وظفر جنوم العاب القوى االرترية بنتائج
متقدمة يف �سباق امل�سافات الطويلة ،
وكان �أبرزهم �سامئيل ظقاي الذي انتزع
املركز االول يف �سباق اقيم بباري�س.
�أما يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة
وبالتحديد يف �سباق ن�صف املاراثون حقق
العداء االرتري �أمانئيل م�سل املركز الثالث
وامليدالية الربونزية.
وحجز العداء االرتري االخر امل�شارك يف
ال�سباق مياين هيلي �سال�سي املركز التا�سع
 ،يف حني �أتى زرئ �سناي تد�سي �أ�سطورة
ن�صف املاراثون وحامل الرقم القيا�سي يف
امل�سافة املذكورة  ،باملركز احلادي ع�رش يف
هذا ال�سباق.
ويف جنوب افريقيا � ،أنهى العداء االرتري
فلمون عندي �سباق  10كيلومرت باملركز
ال�سابع.
ويف �إ�ستحقاق �أتابويركا اال�سباين الخرتاق
ال�ضاحية  ،دان املركز الثاين للعداء �أرون
كفلي  ،وحاز االرتري املخ�رضم تخلي ماريام
مدهن على املركز التا�سع  ،فيما جاء مياين
هيلي �سال�سي باملركز الرابع ع�رش.
وتوجت العداءاة االرترية نازريت
ولدو باملركز الثاين والو�صافة يف �سباق
املاراثون الذي �أقيم بالعا�صمة اللبنانية
بريوت.
وحاز العداء �أمانئيل م�سل ماراثون
فوكوكا الياباين يف ن�سخته الـ ()72
باملركز الثالث يف ظل مناف�سة �ضارية بني
كبار اللعبة.
وغري بعيد عن �سباقات املاراثون ،
لكن هذه املرة با�سبانيا وبالتحديد جاء
العداء االرتري املخ�رضم �سامئيل ظقاي
باملركز ( )11يف ماراثون فالن�سيا ترينداد
الفون�سو.
 ،يف حني جاء يوهن�س قربقرقي�ش
باملركز (� ،)14أما االرتري الثالث امل�شارك
يف ال�سباق مقو�ص �شوماي فكان مركزه
بال�سباق هو احلادي والع�رشين.
�إجتماعات ودورات يف املن�شط
و�سط م�شاركة �إحتادات �إثيوبيا كينيا
�أوغندا ال�سودان رواندا وجنوب ال�سودان
 ،العا�صمة �أ�سمرا حتت�ضن �إجتماع �إقليمي
على م�ستوى اللجان التنفيذية الحتادات
العاب القوى.
�ضمن اجلهود اجلارية من �أجل االرتقاء
بالكادر الب�رشي يف من�شط العاب القوى � ،أقام
االحتاد العام اللعاب القوى دورة ت�أهيلية
يف امل�ستوى االول للمدربني بالتعاون مع
وزارة التعليم واملركز االفريقي التدريبي
اللعاب القوى  ،مب�شاركة دار�سني قدموا
من كافة �أقاليم البالد تقدم بال�شقني
النظري والتطبيقي.
موا�صلة جلهود االحتاد العام اللعاب
القوى بالتعاون مع مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة وجمعية االيطاليني -االرتريني
� ،أجريت يف الفرتة من ( 23ولغاية  28من
�أبريل املا�ضي)  ،فحو�صات طبية دقيقة
ومتكاملة من اجل الوقوف على �صحة
العدائيني املحليني بالبالد.
�إحتفت اال�رسة الريا�ضية بالبالد مبرور
ع�رشين عاما على ت�أ�سي�س مركز �ستيت
اللعاب القوى وال�سباحة من خالل حفل
ر�سمي.
رقعة املناف�سة املحلية
�إكت�سح عداءوا االقليم اجلنوبي من�صات
التتويج بالبطولة ال�سنوية الخرتاق
ال�ضاحية للعدو التي جرت ب�ضواحي عدي
وقري مبديرية مندفرا .
ون�صبت العداءة املخ�رضمة نازريت ولدو
نف�سها جنمة بال منازع يف �سباق ال�سيدات
ب�إحتفاظها باللقب للمرة الثانية على
التوايل.
ويف ال�سباق املنتظر الذي جرى بني
عدائي النخبة ح�سمه النجم القادم بقوة
ع�ضو فريق اجلنوبي فلمون عندي.
�إحت�ضنت ل�ؤل�ؤة البحراالحمر مدينة
م�صوع � ،إ�ستحقاق ن�صف املاراثون الذي
جرى �ضمن �إحتفاالت البالد لعملية فنقل

التاريخية لعام  2018حتت �شعار " فنقل
ب�شارة التحرير".
عقب مناف�سة حمتدمة يف فئة الرجال ،
�أثبت العداء ال�شاب �أرون كفلي قوة معدنه
وتوج باللقب ،ويف �سباق ال�سيدات � ،ألت
ال�صدارة للعداءة دول�شي ت�سفاي من فريق
االقليم اجلنوبي.
هذا ونظم االحتاد العام اللعاب القوى
البطولة الوطنية اللعاب القوى للكبار يف
الفرتة من الـ  6ولغاية الـ  7من �شهر يوليو
اجلاري با�ستاد ا�سمرا الدويل.
البطولة التي تندرج يف �إطار الرزنامة
ال�سنوية لالحتاد العام اللعاب القوى �سجلت
�إنخفا�ضا ملحوظا يف م�ستوى التناف�س بني
الفرق وامل�شاركة الر�سمية من كافة �أقاليم
البالد  ،لتخرج بنتائج ذكت االقليم االو�سط
يف فئة ال�سيدات  ،ومنتخب وزارة الدفاع يف
فئة الرجال.
ظفر العداء االرتري ال�شاب مياين هيلي
�سال�سي باملركز االول يف �سباق �أقيم
مبدينة لييج البلجيكية مب�شاركة وا�سعة من
العدائيني.
�أقيمت مناف�سات بطولة االقليم االو�سط
ل�صعود اجلبال التي ينظمها �إحتاد االقليم
االو�سط اللعاب القوى مبنطقة قولعي يف
كال اجلن�سني  ،و�أفرزت النتائج امل�سجلة عن
وجوه جديدة يف قائمة التتويجات.
و�أحت�ضنت العا�صمة ا�سمرا مناف�سات
الن�سخة ال�سنوية لبطولة ن�صف املاراثون
التي ينظمها االحتاد العام اللعاب القوى .
وفر�ضت العداءة املخ�رضمة نازريت ولدو
كلمتها بفوزها باللقب  ،ويف مناف�سات
الرجال جاء التتويج من ن�صيب �أفورقي
برهاين .
كذلك حقق العداء حجي حامد لقب
ماراثون اال�ستقالل بعد تناف�س كبري مع
املتناف�سني .
و�أقيمت على مدار ثالثة �أيام البطولة
الوطنية التا�سعة ع�رش اللعاب القوى
للنا�شئني يف امل�ضمار وامليدان  ،و�سط
مناف�سة م�ستعرة بني االقاليم على �إحتالل
املراكز االمامية.
هذا ونظم �سباق للعدو مبنا�سبة ذكرى
يوم الع�رشين من يونيو يوم ال�شهداء ،
وهي التظاهرة التي د�أب يف رعايتها العداء
العاملي زرئي �سناي تد�سي يف كل عام.
�أي�ضا  ،نظم االحتاد العام لعاب القوى
الن�سخة الـ  20للبطولة الوطنية للنا�شئني
يف امل�ضمار على م�ضمار ا�ستاد ا�سمرا
الدويل  ،و�شهدت �إحتكار االقليم االو�سط
للنتائج االمامية.
كرة القدم
�أخبار املنتخب االرتري
�إنتظم منتخبنا الوطني لكرة القدم ملا
دون  20عاما بداية من �شهر �أغ�سط�س
املا�ضي يف تدريبات �شاقة �إ�ستعداداً
لال�ستحقاقات القارية القادمة.
ومتت عملية �إختيار العنا�رص ال�شبابية
لت�شكيلة املنتخب الوطني من خالل
البطولة الو طنية ملا دون الع�رشين التي
ا�ست�ضافتها العا�صمة ا�سمرا يف �شهر مايو
املا�ضي ومب�شاركة �أقاليم البالد ال�ست
وفرق متثل مركز �ساوا واملعاهد العليا
للكليات.
واحت�ضن ا�ستاد كرن البلدي (جوكو
كرن) �إحتفالية كروية متميزة �شهدت �إقامة
مباراة ودية حت�ضريية ملنتخبنا الوطني
لكرة القدم ملا دون الع�رشين عاما مع نظريه
منتخب وزارة الدفاع االرترية  ،بح�ضور
ر�سمي و�شعبي كبريين  ،وانتهت النتيجة
على وقع التعادل االيجابي هدف مقابل
هدف.
لفت الالعب ذو اال�صول االرتري �أحمد
عبده جابر الأنظار بدوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان لكرة القدم بال�سعودية ،
و�أحمد هو العب كرة قدم �إريرتي من مواليد
ال�سعودية ويلعب حاليا ً يف نادي الوحدة.
قدم منتخبنا الوطني لكرة القدم حتت
ع�رشين عاما عرو�ضا ً الفتة خالل مواجهته
الودية التي خا�ضها على ا�ستاد ا�سمرا
الدويل �ضد نظريه منتخب جنوب ال�سودان

ح�صاد

 ،واكت�ست املباراة ثوب الودية اال انها
خرجت مبكا�سب جمة بالن�سبة للمنتخب
الوطني الذي ح�سم املباراة بثالثية نظيفة
تناوب على ت�سجيلها كل من هينوك مكئيل
موائيل ت�سفاي و�سم�ؤون �أ�سمال�ش.
حدث تاريخي �أخر �سجلته البالد هذا العام
من خالل زيارة العمل التي قام وفد رفيع
امل�ستوى من االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) برئا�سة ال�سوي�رسي جاين �إنفانتينو
 ،هدفها الأبرز تطوير وتنمية من�شط كرة
القدم.
الزيارة االوىل للبالد منذ اال�ستقالل
التي ت�أتي مل�س�ؤول رفيع بالهيئة الريا�ضة
االقوى على ال�صعيد العاملي � ،إقت�رصت
ملدة اربعة وع�رشين �ساعة  ،اال ان انها كانت
حافلة بربنامج عمل مزدحم متت فيه العديد
من اللقاءات واملباحثات املثمرة � ،أبرزها
مع فخامة الرئي�س  /ا�سيا�س افورقي.
كذلك قام رئي�س االحتاد االفريقي لكرة
القدم ال�سيد�/أحمد احمد  ،تباحث خاللها
مع مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي وم�س�ؤويل االحتاد االرتري لكرة
القدم.
�شارك النا�شئان �أبيل �سلمون و�أميناداب
يوناتان يف الربنامج امل�سمى "كرة القدم
من �أجل ال�صداقة" ( ، )F4Fواملندرج
�ضمن نهائيات ك�أ�س العامل برو�سيا رفقة
املدير الفني لالحتاد العام لكرة القدم
ال�سيد /دانئيل يوهن�س  ،وحققا نتائج
طيبة.
دورات تدريبية يف املن�شط
عكف االحتاد العام لكرة القدم يف تقدمي
دورات مكثفة يف املجال التحكيمي مب�شاركة
ثلة من احلكام الدوليني وم�ساعدي احلكام
والفدرال.
جرت دورة تدريبية خا�صة باحلكام
�أقامها االحتاد العام لكرة القدم بالتعاون
والتن�سيق مع االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا)  ،وا�ستمرت ملدة خم�سة �أيام.
وقدم االحتاد العام لكرة القدم دورة
تدريبية لـ � 34شابا و�شابة يف جمال التحكيم
 ،و�أ�شتملت على �أ�سا�سيات وقوانني كرة
القدم واجلوانب البدنية للحكام  ،قدمت
على ال�شقني النظري والتطبيقي.
نظم االحتاد العام لكرة القدم ور�شة
عمل لر�ؤ�ساء وقادة بع�ض االندية املحلية
بالبالد  ،بهدف امل�صادقة على الرخ�ص
املنتظر منحها لالندية التي تتوايف وال�رشوط
املو�ضوعة.
بالتن�سيق مع االحتاد الدويل لكرة القدم
العاملية (الفيفا)� ،أقام الإحتاد العام لكرة
القدم يف �أ�سمرا ،دورة تدريبية خلم�سة

2018

الريا�ضي

�أيام.
الرقعة املحلية للعبة
توج فريق اال�سمنت بلقب بطولة دوري
الدرجة االوىل لكرة القدم مبدينة م�صوع
باقليم �شمال البحراالحمر يف ختام البطولة
التي �أقيمت على مدار �أ�شهر بني �سبعة
فرق كروية.
�شهدت خامتة مناف�سات دوري الدرجة
االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط
ملو�سم (2017/2018م) � ،إحتكار
فريق البحراالحمر على جميع التتويجات
وااللقاب.
وحاز العب فريق البحراالحمر �شام
ف�سهاي على لقب هداف املو�سم بعدما
�سجل  16هدفا  ،ونال فريق عدولي�س على
جائزة اللعب النظيف .
وقب�ض فريق دندن لكرة القدم على درع
ك�أ�س �إدارة االقليم االو�سط لعام 2018م
 ،بعيد تفوقه على مناف�سه فريق �أربعتي
ا�سمرا �صاحب املركز الثاين وعدولي�س
الفائز باملركز الثالث.
جرت مناف�سات البطولة الوطنية لكرة
القدم ملادون الع�رشين عاما على �رشف ذكرى
ال�سابعة والع�رشين لعيد اال�ستقالل املجيد
حتت �شعار " الر�ؤى بالعمل"  ،بتتويج فريق
االقليم االو�سط باللقب العام.
�أقميت فعاليات املهرجان الريا�ضي
الإرتري الثاين ع�رش مبدينة كايزر�سالوترين
الأملانية يف الثامن من �سبتمرب اجلاري
2018م حتت �شعار "فلتزدهر الريا�ضة يف
�إرتريا"  ،وقد �شارك يف الفعاليات العديد
من الأطفال وال�شباب والكبار من �أولياء
الأمور ،و�سط م�شاعر وطنية حافلة بالروح
الريا�ضية العالية.
ح�سم فريق الهالل تتويجه بلقب بطولة
دوري �إقليم عن�سبا لكرة القدم يوم
اخلام�س من �أكتوبر اجلاري بعد مناف�سات
�إمتدت خلم�سة �أ�شهر متتالية .
ويف اجلوائز الفردية  ،حاز العب فريق
الهالل �سلمون مهن�شو على لقب �أف�ضل
هداف.
�أختتمت مناف�سات البطولة الكروية
القليم القا�ش بركة بحا�رضة االقليم مدينة
بارنتو مب�شاركة �ستة فرق �إقليمية  ،ونال
لقبها فريق مديرية بارنتو.
و�أ�سدل ال�ستار عن مناف�سات بطولة
مديرية مندفرا لكرة القدم التي �إمتدت
ل�شهرين.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()74

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
رامربانت هرمن�سزون فان راين
(1669 – 1606م)

هو ر�سام هولندي ولد يف �أم�سرتدام عام
 1606وتويف عام  1669م  ،ا�ستقر يف مدينة
�أم�سرتدام منذ �سنة  1631م .نظرا للقوة التعبريية الكبرية التي تتميز
بها �أعماله ولوحاته ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل معرفته العلمية بنظريات
ال�ضوء والظالل ،وكذلك القيم الإن�سانية النبيلة لأفكاره وت�أمالته
ال�شخ�صية حول م�صري اجلن�س الإن�ساين ،كل هذه العوامل جعلته يعد
�ضمن كبار �أ�ساتذة فن الر�سم الغربي .كان له �أثناء حياته �ش�أن كبري،
وا�شتهر �أي�ضا ب�أعماله عن طريق الر�سم مباء الذهب (الأ�شجار الثالثة،
قطع املائة فلوران النقدية؛ ي�سوع ُيب�رش النا�س).
�أهم �أعماله هي لوحته لدر�س الت�رشيح مع الدكتور تولب وامل�شاهدة
الليلة وهي لوحات متعددة ال�شخ�صيات كان قد برع يف �إ�ضفاء احلياة
عليها .وقد ت�أثر بالفنان كارفاجيو وروبنز لكنه ا�ستخدم ت�أثريات ال�ضوء
وو�ضع الألوان بحرية ليربر احلالة العاطفية والنف�سية .عالج الفنان
مو�ضوعاته ب�أ�سلوب م�رسحي انفعايل  .وقد اقرتبت منه امل�صائب بعد
ر�سمه للوحه (دورية الليل) التي ت�صور جمموعة من ال�ضباط واجلنود
وقد اخفت الظالل �أ�شكال معظمهم .و�أبرز لوحاته اجلمال الروحاين من
خالل اختياره لأبطاله من ال�شخ�صيات ال�شعبية بدال من النبالء  .و�صور
نف�سه يف لوحات متعدده تعرب عن �شخ�صيته يف مراحل حياته الطويلة
والتغريات التي مرت به يف حياته ويت�ضح بلون �أ�صفر قامت .
مل يقبل الهولنديون على اقتناء لوحاته الدينية لأنهم كانوا يف�ضلون
املو�ضوعات امل�ستمدة من واقع حياتهم كاملناظر الطبيعية والطبيعة
ال�صامتة واحلياة اليومية الأ�رسية .
من بني �أعماله الفنية امل�شهورة واملحفوظة يف متحف ريك�سموزيوم
يف �أم�سرتدام -:والدة رامربانت عام ( )1660وجولة يف الليلعام ()1662
وكالء اجلواخون ( )1662و�أعمال �أخرى حمفوظة يف اللوفر :بيت�شبع �أو
بيت �سبع عام ( )1654والثور ُ
امل�شرَ ْح عام ( )1655و�صورة �شخ�صية
ذاتية ( )1660وقت تويف الر�سام رامربانت عام 1669م.
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

يف مثل هذا اليوم
 يف الثامن من يناير عام 1297م -:ا�ستقالل موناكو عن جنوة. يف الثامن من يناير عام 1790م -:جورج وا�شنطن يلقي من نيويورك �أول خطاب�سنوي له.
 يف الثامن من يناير عام 1939م� -:إر�سال �أول ر�سالة تلغراف با�ستخدام النقاطواخلطوط يف نيوجر�سي بالواليات املتحدة.
 يف الثامن من يناير عام 1863م -:وقوع "معركة �سربينغفيلد" يف �إطار احلرب الأهليةالأمريكية.
ً
 يف الثامن من يناير عام 1892م -:عبا�س حلمي الثاين يتوىل حكم م�صر خلفا لوالدهاخلديوي توفيق الذي تويف يف اليوم ال�سابق.
 يف الثامن من يناير عام 1900م -:الرئي�س الأمريكي ويليام مكينلي ي�ضع �أال�سكا حتتاحلكم الع�سكري.
 يف الثامن من يناير عام 1912م -:ت�أ�سي�س امل�ؤمتر الوطني الأفريقي ،وهي منظمة�سيا�سية ت�أ�س�ست يف جنوب �أفريقيا.
 يف الثامن من يناير عام 1918م -:الرئي�س الأمريكي وودرو ويل�سون ي�ضع مبادئهالأربعة ع�شر ،وهذه املبادئ من نتائج احلرب العاملية الأوىل.
 يف الثامن من يناير عام 1958م -:قوات الثورة الكوبية ت�سيطر على العا�صمةهافانا.
 يف الثامن من يناير عام 1959م -:اجلرنال �شارل ديغول يتوىل رئا�سة فرن�سا. يف الثامن من يناير عام 1961م -:عقد ا�ستفتاء يف فرن�سا واجلزائر حول حق تقريرامل�صري يف اجلزائر.
 يف الثامن من يناير عام 1963م -:عر�ض لوحة املوناليزا يف املتحف الوطني للفنونالأمريكي ب�إذن من متحف اللوفر يف باري�س.
 يف الثامن من يناير عام 1980م� -:أنديرا غاندي تفوز برئا�سة احلكومة الهندية. يف الثامن من يناير عام 1986م -:الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان يجمد �أر�صدةليبيا يف الواليات املتحدة.
 يف الثامن من يناير عام 2011م -:ت�شيلي تقرر االعرتاف ر�سميا بالدولة الفل�سطينيةعلى حدود  ،67وهي �ساد�س دول �أمريكا اجلنوبية التي تقرر االعرتاف.
ً
 -يف الثامن من يناير عام 2015م -:انتخاب مارثيباال �سريي�سينا رئي�سا ل�سريالنكا.

اقوال ماثورة

من �أقوال كنفو�شيو�س :

 من يرى ال�صواب وال يفعله فهو جبان. لل�سعادة رافدان �أزليان ..ب�ساطة وطيبة.
 عدم الرجوع عن اخلط�أ هو خط�أ �أكرب. �أف�ضل للعامل �أن يوقد �شمعة من �أن يلعنالظالم.
 من يتكلم دون توا�ضع �سيجد �صعوبة يفجعل كلماته م�سموعة.
 ال يهم ان كانت خطواتك بطيئة ،املهمهو �أال تتوقف.
 اننا مل نعرف �شيئا حتى االن عن احلياة،فكيف نعرف عن املوت؟
 فليقم االمري بدوره ك�أمري ،والتابعكتابع ،وليقم االب بدوره ك�أب ،واالبن
ك�أبن.
 على االن�سان ان يفعل ما يعظ النا�س به،كما عليه اي�ضا ان يعظ النا�س مبا يفعله.
 �أنا ل�ست حزينا الن النا�س ال تعرفنى،ولكننى حزين النى ال اعرفهم.

حكم ...
 القلق المينع �أمل الغد لكنه ي�سرق متعةاليوم.
 �إذا ت�أملت لأمل �إن�سان ف�أنت نبيل �أما �إذا�شاركت يف عالج �أمله ف�أنت عظيم.
 التبالغ يف املجاملة حتي الت�سقط يف بئرالنفاق.
 االعتذار عن اخلط�أ اليجرح كرامتكبينما يجعلك كبريا بعني من اخط�أت بحقه.
 روعة االن�سان لي�ست مبا ميلكه بل مبامينحه لالخرين.
 قمة ال�صرب ان ت�صمت ويف قلبك جرحيتكلم وقمة القوة ان تبت�سم وبعينك الف
دمعة.
 اذا اردت ان حتيا �سعيدا اربط حياتكباهداف ولي�س با�شخا�ص.
 التتخذ قرارات وانت يف قمة الغ�ضبوالتعطي وعوودا وانت يف قمة ال�سعادة.
 من ابتغي �صديقا بال عيب عا�شوحيدا.
 ا�صرب قليال فبعد الع�سر تي�سري وكل �أمرله وقت وتدبري.
يبة وجتلًّ ِد واعلم ب�أن
�ص
م
ُ
 ا�صرب لكل ِ ٍالدهر غري خُ َ
م َّل ِد.
 ال�سماء ال متطر ذهب ًا وال ف�ضة. ال�سيف يقطع بحده واملرء ي�سعىبجده.
 �إذا �أنت �أكرمت الكرمي ملكته و�إن �أنت�أكرمت اللئيم متردا.
 املال ينفد حله وحرامه يوم ًا ويبقىبعد ذلك �إثمه.
 التتحدث عن اموالك امام فقري. �صديقك من ي�صارحك باخطاءك ال منيجملها ليك�سب ر�ضاءك.
 عندما ترتفع �سيعرف ا�صدقاءك منانت ولكن عندما ت�سقط �ستعرف من هم
ا�صدقاءك.
 ان كنت التعرف عنوان رزقك فرزقكيعرف عنوانك.
 التي�أ�س عندما اليتحقق لك امرافحاول مرارا وتكرارا فقطرة املطر حتفر
ال�صخر لي�س بالعنف ولكن بالتكرار.

اف�ضل جزر ا�صطناعية حول العامل
جمال الطبيعة ال�ساحر لي�س له حدود فمع تكون اجلزر الطبيعية حول
العامل ا�ستطاع الإن�سان �أن يقوم ب�صناعة بع�ض اجلزر اال�صطناعية ،من
خالل دمج اجلزر املوجودة مع بع�ضها البع�ض عن طريق اجل�سور وغريها
من الو�سائل الأخرى ،فلقد حبى الله الكثري من الدول بهذه اجلزر والتي
ا�ستطاعوا بف�ضل مهاراتهم الت�صميمية �أن ي�صمموا وين�شئوا �أروع جزر
ا�صطناعية يف العامل ،فاجلزر اال�صطناعية موجودة يف اخلليج العربي
ويف �أوروبا ويف دول �رشق �آ�سيا �أي�ضا ،لذلك نقدم �أف�ضل اجلزر اال�صطناعية
يف العامل .
الأمواج
جزر
بالبحرين-:
هذه اجلزر هي من �أجمل
اجلزر املوجودة يف اخلليج
العربي حيث تعترب واحدة
من �أهم اجلزر اال�صطناعية
بالعامل ،فم�ساحتها ت�صل
�إىل  2.79مليون مرت مربع
وتقع يف ال�شمال ال�رشقي
من البحرين بالقرب من �ساحل جزيرة املحرق ،وقد �أن�شئت هذه اجلزر
لغر�ض ال�سياحة �إذ تتميز بت�صميم رائع ل�سواحلها واخرتاق املمرات
املائية جلوانبها .
 جزيرة الل�ؤل�ؤة بقطر-:ت�سمى هذه اجلزيرة با�سم ل�ؤل�ؤة
قطر فموقعها على اجلانب ال�شمايل
ل�شاطئ مدينة الدوحة القطرية،
فاجلزيرة عبارة عن جمموعة من
اجلزر اال�صطناعية والتي مت ان�شاءها
لت�صبح من �أهم امل�شاريع بقطر حيث
حتتوي على جمموعة كبرية من الأبراج
ال�سكنية واملجمعات التجارية التي تخدم طبقة كبرية جدا من املقيمني
هناك.
 جزيرة برج العرب-:فندق برج العرب هو من �أ�شهر
و�أكرب الفنادق املوجودة يف الإمارات
العربية املتحدة ،فقد �أن�شئ الربج
على جزيرة ا�صطناعية على بعد
مائة مرت عن �شاطئ البحر ،وهذا
امل�رشوع يعترب من �أ�ضخم امل�شاريع
املوجودة يف الإمارات العربية
املتحدة حيث مت بناء اجلزيرة برعاية ال�شيخ حممد �آل مكتوم .
 جزيرة مطار هوجن كوجنالدويل-:
مت بناء مطار هوجن كوجن
الدويل على جزيرة ا�صطناعية
تبلغ م�ساحتها  12.55كم مربع
فهذه اجلزيرة تقع يف موقع
جزيرة ت�شيك البكوك وجزيرة
الن ت�شاو ،حيث اعتربت من �أكرب
اجلزر اال�صطناعية يف العامل ،بالن�سبة للمطار فقد مت ان�شاءه على م�ساحة
كبرية جدا ليقدم خدمات متميزة حخا�صة �سهولة احلركة با�ستخدام
املمرات املتحركة .
كوبي
امليناء
جزيرة
باليابان-:
هذه اجلزيرة هي من �أكرب جزر
اليابان حيث تتميز بامل�ساحة
الكبرية جدا واملوقع املتميز،
فتقع اجلزيرة يف ت�شو كو كوبي
باليابان وقد �ضمت جمموعة كبرية
من اخلدمات التي تخدم �سكان
اجلزيرة وكل الوافدين عليها بغر�ض
ال�سياحة ،فهذه اجلزيرة حتوي جمموعة متميزة من الفنادق واحلدائق
العامة ومهبط للطائرات الهليكوبرت .
نخلة
جزيرة
اجلمرية بدبي-:
ت�سمى هذه اجلزيرة
بجزر النخيل فقد �صممت
على �شكل النخيل وقد
متيزت برباعة الت�صميم،
فتتكون هذه اجلزيرة من
ثالث جزر ا�صطناعية
مميزة وتكونت من ثالثة
�أجزاء هي اجلذع والتاج
و�سعفاته ،ف�شكل اجلزيرة متميز جدا وخارق للجمال حيث �أ�صبحت هذه
اجلزيرة من �أف�ضل و�أجمل اجلزر اال�صطناعية يف العامل.
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