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 فرع اجلبهة  باملانيا يعقد  مؤمتره االول 
للدميقراطية  الشعبية  الجبهة  اعضاء  عقد 

الثامن  يف  االول  مؤمترهم  املانيا  يف  والعدالة 

والعرشين من ينايريف مدينة فرانكفرت.

واملجاميع  الفروع  ممثيل  املؤمتر  يف  شارك   

ومسؤويل التنظيامت الوطنية من 26 مدنة .

السيد/  الجامهريية  الشؤون  مسؤول  وقال 

كحساي تولدي “ ان الشعب االرتري نال حريته 

والعدائيات  التحديات  كافة  متجاوزا  واستقالله 

واملؤامرات يف اصعب املراحل ، ويدخل يف آفاق 

نضالية جديدة ومرحلة مبرشة ، مام يتطلب ذلك 

املرحلة،  اهداف  لتحقيق  التاطري  وتقوية  متتني 

وُينظر اىل املؤمتر يف اطار هذا املنوال.

وقدم السيد/ كحساي تقريرا مفصال حول اعامل االعضاء خالل 12 عاما ليناقش الحضور 

بعمق محتويات التقرير.

تضامنية،  كلامت  باملانيا  الوطنية  االحتفاالت  ولجنة  الوطنية  التنظيامت  وقدم مسؤولو   

فيام بحث الحضور اللوائح والقوانني الداخلية. وتعهد املؤمترون لرضورة العمل مبا يتامىش 

واملرحلة ، واختارو لجنة جديدة  الدارة شؤونهم خالل عامني.

وقدم القنصل العام يف فرانكفرت السيد/ كربآب تخستي  سمنارا للمشاركني تحت عنوان 

اهمية ودور االدارة.

يف الختام ُقدمت اراء ومقرتحات بناءة حول خطة برامج عام 2023 .

أفعبت: تنفيذ أنشطة حفظ املياه والرتبة  بقادم حليب
افاد مدير مديرية افعبت يف اقليم شامل 
نور   محمد  احمد   السيد/  االحمر  البحر 
قنوات   وصيانة   اعامل  تنفيذ  عن  رجب 
تحويلية ومتهيد االرايض الزراعية يف منطقة 
الهضبة  يف  الخريف  بدء  قبل  حليب  قادم 

االرترية.
وذكر يف اللقاء الذي جمعه باملزارعني ، ان 
السيول املتدفقة من الهضبة يجب تسخريها 
االنتاجية،   لتعزيز  جيدا  الزراعي  املجال  يف 

واكد   ، الرتبة   وحامية  املياه  بحفظ  وذلك 
لهم وقوف ادارته اىل جانبهم .

حصولهم  برضورة  املزارعون  طالب   
املهام  النجاز  الثقيلة  االليات  دعم  عىل 
جيدا،  اضافة اىل جهودهم الجبارة الجارية 
والثريان  البرشية  القدرات  عىل  باالعتامد 

ايضا.
منطقتي  مزراعو  يقوم   ، ذلك  يف غضون 
شعب  مديرية  يف  وتيلوك  منشب  جنوب 

الرتبة  لحامية  واسعة  نفري  انشطة  بتنظيم 
واملياه يف حقولهم الزراعية.

الرتبة  وحامية  املياه  خبريحفظ  واشاد 
البناءة  باملبادرة  الشاب /محمد خري جابر  
اياهم  مناشدا  املزارعون،  اتخذها  التي 
للدفع بها قدما لكونها تعزز البنى التحتية 

املنجزة مسبقا باآلليات الثقيلة.
 يشارك يف النفري يوميا  150 شخصاً و70 

من الثريان.

البالد حتي اليوم العاملي ملكافحة ختان االناث

احيت البالد يف السابع من فرباير ، اليوم 
العاملي ملكافحة ختان االناث تحت شعار” 

العمل سويا الستئصال ختان االناث”.
الخدمات  لقسم  العام  املدير  وقال   
العقيد/  االوسط  االقليم  يف  االجتامعية 
قربهنس ولدقرقيس يف املناسبة التي جرت 

جميع  جهود  تعزيز  يجب   ”، اسمرا  يف 
الضارة  العادة  هذه  الستئصال  املواطنني 

املتجذرة” .
   واوضح املدير التنفيذي يف ادارة االقليم 
ان  تولدبرهان  زرئيت  السيد/  االوسط 
املناسبة هي للتذكري برضورة العمل املشرتك 

لتنفيذ  والدفع  الضارة،  العادات  ملكافحة 
لتقوية  املديريات  مدراء  داعيا   ، العهد 
املساهمة العالن محاربة ختان االناث هذه 

السنة يف االقليم االوسط.
وفنية   ثقافية  فعاليات  املناسبة  وشهدت 

ومحارضات صحية.

وزير الشؤون اخلارجية يعزي  نظرييه 
يف تركيا وسوريا على ضحايا  الزلزال

الخارجية  الشؤون  وزير  بعث 

برسالة  صالح  عثامن  السيد/ 

تركيا  خارجية  لوزيري  تعزية 

الذي  الزلزال  ضحايا  يف  وسوريا  

من  السادس  يف  البلدين  رضب 

فرباير، وأودت بحياة اكرث من 11 

الف   20 من  أكرث  وإصابة  آالف 

املترضرين  عدد  وبلغ  شخص 

23مليون شخص .

واعرب السيد/ عثامن صالح يف 

الرسالة التي بعثها لوزير خارجية 

تركيا مولود جاويش أوغلو ووزير 

 ، املقداد  فيصل  سوريا  خارجية 

واالرضار  للضحايا  حزنه  بالغ  عن 

الزلزال  سببها  التي  الجسيمة 

معزيا االرس املترضرة يف الشعبني والبلدين.

وقال وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثامن صالح “ ان الحكومة االرترية تشيد بجهود 

الحكومتني النقاذ االرواح ومساعدة املترضرين.”

  الرئيس اسياس يقوم بزيارة عمل رمسية اىل كينيا

افورقي  اسياس  الرئيس  فخامة  توجه 

كينيا  اىل  فرباير  من  الثامن  أمس  صباح   

يف زيارة عمل رسمية تستغرق يومني تلبية 

للدعوة التي قدمها له رئيس جمهورية كينيا 

ويليام روتو.

وزير  أستقبله   كينياتا  جومو  مطار  ويف 

موتوا  ألفريد  الدكتور/  الكيني   الخارجية 

مبراسم  دوايل  باري  آدن  الدفاع  ووزير 

الرشف.

افورقي  اسياس  الرئيس  فخامة  ويبحث 

خالل زيارته مع الرئيس الكيني ويليام روتو 

العالقات  تطور  حول  املسؤلني  ومختلف 

االهتامم  ذات  االقليمية  والقضايا  الثنائية 

املشرتك.

الشئون  وزير  الرئيس  فخامة  رافق   

ومستشار  صالح  /عثامن  السيد  الخارجية 

الرئيس السيد/ مياين قربآب.

يف  ارتريا  سفري  االستقبال  مراسم  وحرض 

كينيا السيد/ بيني رؤسوم.

ان رئيس جمهورية كينيا  بالذكر  الجدير 

ويليام روتو كان قد  قام بزيارة عمل رسمية 

اىل ارتريا يف الـ 9 والـ 10 من دميسرب املايض 

تلبية للدعوة التي قدمها له فخامة الرئيس 

اسياس افورقي.
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تراس: ال أرغب يف تولي رئاسة احلكومة مرة أخرى

الفروف: بوريل ال يستطيع إخفاء الطبيعة العنصرية يف رؤيته للعامل

قالت رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة 

ليز تراس إنها لن ترغب أبدا يف أن تتوىل 

هذا املنصب مرة أخرى، مشرية إىل أنها “ال 

تندم” عىل الوقت الذي قضته يف داونينغ 

سرتيت.

 ،The Spectator ويف مقابلة مع

مستقبال  الرتشح  تراس  استبعدت 

من  يوما   44 بعد  املنصب،  لهذا 

االضطرابات التي قضتها يف املنصب 

العام املايض.

كانت  إذا  عام  سئلت  وعندما 

مرة  للوزراء  رئيسة  تصبح  أن  تريد 

تريد  أنها  إىل  الفتة  “ال”،  أجابت:  أخرى، 

“الرتويج  من  جزءا  تكون  أن  “بالتأكيد” 

عىل  أرصت  لكنها  للنمو”  مؤيدة  ألجندة 

رئاسة  إىل  للعودة  طموح  لديها  ليس  أنه 

الحكومة.

االستمرار  أريد  بالتأكيد  “أنا  وأضافت: 

ومتفائلة  الربملان،  يف  كعضو  منصبي  يف 

ومستقبل حزب  بريطانيا،  مستقبل  بشأن 

املحافظني”، معتربة “أننا بحاجة إىل البدء 

لست  لكنني  قوية.  فكرية  قاعدة  بناء  يف 

يائسة للعودة إىل املنصب”.

تأسف  كانت  إذا  عام  سئلت  وعندما 

لست  “ال،  قالت:  الحكومة،  رئاسة  لتويل 

نادمة عىل ذلك”.

سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  رصح 

الخارجية  السياسة  منسق  بأن  الفروف، 

بوريل، ال ميكنه  األورويب جوزيب  باالتحاد 

إىل  نظرته  يف  العنرصية  الطبيعة  إخفاء 

العامل.

عىل  ردا  الرويس،  الوزير  ترصيح  ويايت 

زيارات  فيه  انتقد  الذي  بوريل،  تعليق 

وصف  قد  وكان  اإلفريقية،  للدول  الفروف 

رئيس الدبلوماسية األوروبية، مايل وإريرتيا 

واتهم  لروسيا،  بالنسبة  السهلة”  “الدول  بـ 

موسكو بنرش األكاذيب يف القارة اإلفريقية.

يوم  الترصيحات  ورد الفروف عىل هذه 

الثالثاء املايض ، يف مؤمتر صحفي عقب 

محادثات مع وزير الخارجية املايل عبد 

الله ديوب “هذا ما قاله رجل ال يعرف 

لرؤيته  العنرصي  الجوهر  يخفي  كيف 

للعامل”.

الترصيحات  أن  الفروف،  وأضاف 

األخرية لباريس وعواصم أوروبية أخرى 

بشأن تعاون روسيا مع الدول اإلفريقية 

لن  جديدة  استعامرية  “غرائز  تعكس 

الغرب من  متوت والتي متنع بشكل واضح 

إىل  والحاجة  الحديث  العامل  واقع  إدراك 

مواكبة العرص بشكل أكرب.”

أنه  عىل  الرويس،  الخارجية  وزير  وشدد 

“ليس لدينا ما نخفيه وال يشء نخجل منه.. 

من  إفريقيا  تحرير  أصول  عىل  وقفنا  لقد 

حكم االستعامر”.

املكسيك:  مرض التهاب السحايا 
يتسبب يف وفاة العشرات   

والية  مسؤولو  أعلن 

املكسيك،  شامل  يف  دورانجو 

تسجيل 35 حالة وفاة ناجمة 

ملرض  غامض  تفش  عن 

التهاب السحايا.

ووثقت السلطات الصحية 

إصابة  حالة   79 الوالية  يف 

بالتهاب السحايا خالل األشهر 

تأكيد  تم  املاضية.  القليلة 

دورانجو  يف  السحايا  اللتهاب  األوىل  الحالة 

األطباء  قام  عندما  املايض  العام  أواخر  يف 

السحايا.  التهاب  من  بتشخيص عدة حاالت 

وخضع املرىض املصابون يف لعمليات جراحية 

باستخدام التخدير النخاعي يف املستشفيات 

عنها  أبلغ  التي  للبيانات  وفقا  الخاصة، 

العاملية.  الصحة  ملنظمة  محليون  مسؤولون 

السلطات  أبلغت  العام،  هذا  اآلن  وحتى 

جديدة  حاالت  عن  دورانجو  يف  الصحية 

دخول  حاالت  إىل  باإلضافة  تقريبا،  يوم  كل 

املستشفى والوفيات الناجمة عن املرض.

بالتهاب  عادة  السحايا  التهاب  ويرتبط 

ما  وغالبا  الشويك،  والحبل  الدماغ  يف  مؤمل 

الحاالت  بعض  يف  أو  فريوس  بسبب  يحدث 

عن بكترييا أو عدوى فطرية.

دراسة: 15 مليون شخص مهددون بانفجارات الفيضانات اجلليدية

ذوبان  مع  أنه  جديدة  دراسة  كشفت 

إىل  املياه  من  كبرية  كميات  وتدفق  الجليد 

مليون   15 من  أكرث  يعيش  مجاورة،  بحريات 

شخص يف أنحاء العامل عرضة لخطر االنفجار 

املفاجئ الدامي للفيضانات الجليدية.

من  الثالثاء  يوم  عدد  يف  دراسة  وقالت 

من  أكرث  إن  الطبيعة”  “اتصاالت  مجلة 

الكارثة  يعيشون يف ظل  الذين  أولئك  نصف 

البحريات  انفجار  التي يطلق عليها فيضانات 

الجليدية يرتكزون فقط يف أربع دول: “الهند 

وباكستان وبريو والصني”.

بانتظار  ثانية  دراسة  ووجدت 

أقران  يراجعها  دورية  يف  النرش 

 150 من  أكرث  هناك  أن  العلامء 

الجليدية  للفيضانات  انفجار 

والعصور  التاريخ  خالل  حدثت 

الحديثة.

أنه  الثانية  الدراسة  وأوضحت 

تهديد نادرا ما يفكر به األمريكيون 

يعيشون  شخص  مليون  لكن  واألوروبيون، 

البحريات  من  فقط  كيلومرتات   10 بعد  عىل 

الجليدية التي يحتمل أن تكون غري مستقرة.

الفيضانات  أكرث  أحد  أن  بالذكر  جدير 

املدمرة وقع يف بريو عام 1941 وقتل ما بني 

1800 و6000 شخص.

عام  جليدية  بحرية  فيضان  تسبب  كام 

2020 يف كولومبيا الربيطانية بكندا يف حدوث 

مرت،   100 بارتفاع حوايل  املياه  من  تسونامي 

لكنه مل يصب أحدا بأذى.

يف  جليديا  فيضانا  أملان  متسلقون  والتقط 

نيبال عام 2017 ناجام عن انهيار أريض.

هذا ويشهد جبل “ميندينهول” الجليدي يف 

أالسكا انفجارات فيضان جليدية صغرية سنويا 

“بحوض  الوطنية  الطقس  هيئة  تصفه  فيام 

قادتها  دراسة  حسب   ،2011 منذ  االنتحار”، 

كارولني تايلور الباحثة يف جامعة نيوكاسل يف 

اململكة املتحدة.

وانفجارات  الغزيرة  األمطار  وأسفرت 

فيضان البحريات الجليدية مجتمعة يف 2013 

يف الهند عن مقتل آالف األشخاص.

ويرى العلامء حتى اآلن أنه ال يبدو أن تغري 

املناخ جعل هذه الفيضانات أكرث تواترا. ولكن 

ارتفاع  بسبب  الجليدية  األنهار  تقلص  مع 

درجة الحرارة، تزداد كمية املياه يف البحريات، 

الوقائع  تلك  يف  خطورة  أكرث  يجعلها  مام 

النادرة التي تنفجر فيها السدود.

باشينيان يبحث فتح ممر التشني يف قره باغ مع ماكرون
نيكول  األرمني  الوزراء  رئيس  بحث 

الرئيس  مع  هاتفي  اتصال  يف  باشينيان 

الفرنيس إميانويل ماكرون الوضع اإلنساين 

يف منطقة قره باغ.

الصحفي  للمكتب  بيان  يف  وجاء 

أن  االثنني،  يوم  األرمنية،  للحكومة 

الصعب  اإلنساين  الوضع  بحثا  “الجانبني 

يف قره باغ”.

ماكرون  “إميانويل  أن  البيان  وأضاف 

أكد عىل أهمية عمل ممر التشني دون 

فرنسا  استعداد  إىل  وأشار  توقف،  أي 

للمساهمة يف تسوية القضية”.

تبادال  الزعيمني  أن  إىل  البيان  وأشار 

العالقات  تسوية  حول  اآلراء 

بني أرمينيا وأذربيجان، وحامية 

ونشاط  باغ  قره  سكان  حقوق 

البعثة املدنية لالتحاد األورويب 

يف أرمينيا.

من  مجموعة  أن  يذكر 

ممر  أغلقت  األذربيجانيني 

باغ  قره  بني  الواصل  التشني 

ديسمرب   12 منذ  وأرمينيا 

الخطوة  هذه  أرمينيا  واعتربت  املايض. 

ترفض  فيام  متعمدا”،  استفزازيا  “عمال 

وتقول  األرمنية  االتهامات  أذربيجان 

إن “أنشطة املحتجني يف ممر التشني ال 

تعرقل حركة املرور”.

مبا  الدوليني،  الوسطاء  من  عدد  ودعا 

يف ذلك روسيا والواليات املتحدة وفرنسا 

واألمم املتحدة إىل فتح ممر التشني ونقل 

املساعدات اإلنسانية دون أي عائق.

اإلستهتار  مبعاناة  الشعب!!!
قبل حدوث أي شيئ  تم نصح القادة املتهورين بالقول )الحاجة لكم يف الحرب(  

فقالوا)الحرب هي لعبتنا الشعبية( لينخرطوا  بغباء يف  مهمة اليجيدونها، و يدعون 

بذلك  اىل مجزرة ودمار كبريين . ويف الوقت الذي وقعوا فيه عىل  معاهدة بريتوريا 

لنزع السالح مع الوضع يف اإلعتبار  كربيائهم السابق،   اليوجد شخص  مل  يصب 

بالحرج  والقشعريرة  بدالً عنهم  قائاًل)من ياترى  سيخجل  لهم(.

 Hard( حيث الميكن إغفال السؤال الذي سأله صحفي البي يب يس معد برنامج

Talk (   بتعجب   للناطق الرسمي  للزمرة قائاًل)هل تشعرون بالندم عىل مهاجمتكم  

القيادة الشاملية(.

التباهي  بعد كل هذا   , القرود  فراء  ترتدي  الهزمية وأنت  تركع  إلتفاق   عندما 

املراقب  حتى  يدفع   فهذا   ، اآلذان  صمت  التي  والعربدة  والتطاول   والتظاهر 

للقشعريرة، لكن يف قاموس الزمرة  املهزومة اليوجد مايسمى  بالقلق . وبدالً من 

أن  تتحرس عىل إزهاق  مئات اآلالف من االرواح    بدم بارد ،   نجدها تنخرط يف  

حمالت مكثفة  من الخداع وتضليل الذات . 

إن وسائل إعالم إقليم  تقراي  ومن خالل إستضافة  عمالء من الخارج  والجواسيس 

الذين تم رشاء ذممهم، تحاول  التالعب  بإتفاق الهزمية من خالل قراءته باملقلوب 

ورشحه بعكس مضمونه ،   إلخفاء املعاناة التي يتعرض لها  الشعب  بسبب جهل  

قدم   التوقيع....!   عىل  وأجربناهم    ، أعداءنا  أنف  مرقنا   ( بقولهم  وذلك  قادته  

شعب تقراي  أعداد كبرية من أراواحه ليحصل عىل املساعدات التي حرم منها بقوة 

سواعده، كام حقق إنتصاراً  أدهش العامل  وأجرب أعداءه عىل اإلستسالم( حيث صدم   

عدم مباالتهم وتالعبهم مبعاناة الشعب  كل من سمع هذه الدعايات الرخيصة.

األكاذيب  بهذه   ينخدع   لن  تقراي  ،ان شعب  يدركونها  التي مل  الحقيقة  لكن   

واملدح الزائف ، الذي الحدود له،  فهو ليس حقرياً وساذجاً وعديم املباالة اىل هذه 

الدرجة،  حيث ال  يوجد  شعب يتم خدعه وتضليله بإستمرار.

وكام يقال فإن املاء والرمل متالزمان اليفرتقان ، فإن قدر الشعوب املتجاورة  التي 

تعيش  سوياً ليس خياراً وإمنا مصري اليتغري، ولهذا السبب فإن املهمة الكبرية  التي 

 ، شعبهم  تجاه  املسؤولية  من  بقدر  يتمتعون  الذين  املثقفون  بها  يقوم  ان  يجب 

العمل  عىل تهيئة الظروف املالمئة لشعبهم يك يعيش  بسالم  ويتعاون  وينمو من 

التعايش و الوئام مع  الشعوب املجاورة.ولكن الكثريين من مثقفي تقراي  خالل  

اليزالون يفتقرون اىل هذا النوع من الحكمة و  الشجاعة  ، فبعد هذا الذل الذي  

واجههم، وبدالً من  وضع إسرتاتيجية،  بروح مسئولة  ومجزية لألبد ، للعيش بسالم 

يبدو انهم  إختاروا  تجهيل الشعب وإثارته من حني آلخر والتقلب يف  وحل  الطني .   

لقد كلفت  قيادة الزمرة املهزومة   شعب أثيوبيا عامة وشعب تقراي خاصة ، مثناً 

كان يجب ان اليدفع،  فالخطاً مفيد إلكتساب الحكمة، وبالرغم من  انه اليعيد الينا 

األرواح التي  أزهقت اال انه قد يساعدنا عىل معالجة الدمار الذي حدث.. بالتأكيد 

يصعب   حرص أخطاء الوياىن املهزومة لكرثتها،  واألسوأ  هو العداء الذي خلفته هذه 

الزمرة  للشعب مع جريانه الدامئني  بهدف تحقيق  مصالح القوى الخارجية  .

هنالك مخرج للتخلص من هذه الحالة، وهو تصحيح اإلسرتاتيجية  التي تسببت 

يف الهزمية بشجاعة  وخلق سالم مستدام  مع  من تعيش معهم  بعقلية متطورة ،  

بناءة وإيجابية  ،  اما غري ذلك فهو مجرد غباء.
هيئة قسم الصحافة
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الفروف جيري حمادثات مع وزير 
خارجية مالي يف باماكو

سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  أجرى 

الفروف محادثات مع وزير خارجية مايل 

عبدالله ديوب، حول قضايا التعاون الثنايئ 

بني البلدين وعدد من الشؤون الدولية.

الخارجية  باسم  املتحدثة  وقالت 

منشور  يف  زاخاروفا،  ماريا  الروسية 

“مفاوضات يف باماكو”.

بصور  التسجيل  زاخاروفا  وأرفقت 

الفروف برفقة وزير خارجية مايل.

الرويس  الخارجية  وزير  يلتقي  كام 

سريغي الفروف مع رئيس الفرتة االنتقالية 

ملايل، أسيمي غويتا.

مايل  املرافق،  والوفد  الفروف  ويزور 

البلدين  بني  التعاون  توسيع  لبحث 

واالقتصادية  التجارية  املجاالت  يف 

 ، ية ر ستثام ال ا و

الدولية  والقضايا 

واإلفريقية.

بيان  وبحسب 

الخارجية  وزارة 

الذي  الروسية 

وقت  يف  نرشته 

اول  من  سابق 

الثالثاء،  امس 

سرتكز املحادثات عىل توسيع التعاون بني 

البلدين يف املجاالت التجارية واالقتصادية 

يف  التفاعل  وتكثيف  واالستثامرية، 

املجاالت الواعدة مثل تطوير االحتياطيات 

الجيولوجي،  واالستكشاف  املعدنية، 

والطاقة والبنية التحتية والزراعة.

العملية  الجوانب  بحث  وسيتم 

لعمليات التسليم القادمة للقمح الرويس 

واألسمدة واملنتجات النفطية إىل مايل.

أن  املتوقع  من  أنه  إىل  البيان  ولفت 

العالقات  تعزيز  زيادة  قضايا  بحث  يتم 

العسكرية والعسكرية الفنية بني البلدين، 

فضال عن التعاون اإلنساين.

وزير اخلارجية الفلسطيين: نتوقع احلصول على 
اعرتاف 9 دول جديدة باستقالل دولة فلسطني

الفلسطيني،  الخارجية  وزير  رصح 

رياض املاليك، بأن الحكومة الفلسطينية 

تتوقع اعرتاف 9 دول جديدة، باستقالل 

دولة فلسطني خالل العام 2023.

وكالة  مع  مقابلة  يف  املاليك  وأضاف 

“االعرتاف  الروسية،  “نوفوستي” 

باستقالل دولة فلسطني مسألة مستمرة، 

ونسعى  عاليا،  اهتامما  نوليها  ونحن 

ليصبح عدد الدول التي تعرتف باستقالل 

الحصول  ونتوقع  دولة،   155 إىل  دولتنا 

عىل اعرتاف 9 دول جديدة، خالل العام 

الجاري”.

دولة  سيزور  أنه  إىل  املاليك،  وأشار 

إفريقية، مل يحددها يف غضون أسبوعني، 

اعرتافها  عىل  الحصول  يتوقع  وأنه 

باستقالل دولة فلسطني.

الخارجية  وزارة  أن  وأوضح 

الفلسطينية، تعمل بالتنسيق مع إحدى 

دول أمريكا الالتينية، إضافة إىل 7 ورمبا 

عىل  للحصول  أخرى،  أوروبية  دول   8

اعرتافها، باستقالل دولة فلسطني.

محمود  الفلسطيني،  الرئيس  وأكد 

عباس مرارا، أن االعرتاف باستقالل دولة 

فلسطني، يعترب مفتاح السالم يف الرشق 

األوسط، ويف العامل أجمع.

حصلت  فلسطني  دولة  أن  إىل  يشار 

عىل اعرتاف 138 دولة باستقاللها حتى 

اللحظة.

وزيرا خارجية البحرين وقطر يبحثان 
إطالق مسار املباحثات الثنائية

عقد وفدا البحرين وقطر برئاسة وزيري 

راشد  بن  عبداللطيف  البلدين  خارجية 

ثاين،  آل  عبدالرحمن  بن  ومحمد  الزياين 

اجتامعا تناول مسار املباحثات الثنائية.

 جاء يف بيان صدر يف أعقاب االجتامع 

ملجلس  العامة  األمانة  مبقر  عقد  الذي 

اول  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

اآلليات  “وضع  تناول  أنه  الثالثاء،  امس 

مسار  إلطالق  الالزمة  واإلجراءات 

الثنائية  اللجان  مستوى  عىل  املباحثات 

عن  الصادر  العال  بيان  تضمنه  ملا  وفقا 

السعودية  العربية  باململكة  العال  قمة 

الصادر يف الخامس من يناير 2021، إلنهاء 

امللفات الخاصة املعلقة بينهام”.

وأضاف البيان: “كام أكد الجانبان عىل 

أهمية العمل 

ن  و لتعا ا و

البلدين  بني 

لشقيقني  ا

يعزز  مبا 

ت  قا لعال ا

ية  خو أل ا

يحقق  و

ت  تطلعا

يف  شعبيهام 

األمن واالستقرار والتنمية، ويدعم مسرية 

لدول  التعاون  ملجلس  املشرتك  العمل 

الخليج العربية”.

والسعودية  البحرين  من  كال  أن  يذكر 

 2017 عام  يف  أعلنت  ومرص  واإلمارات 

قطع العالقات مع قطر، واتخاذ عدد من 

اإلجراءات االقتصادية تجاه الدوحة.

ويف يناير 2021 وقعت الدول املذكورة 

بشأن  السعودية  العال  مدينة  يف  اتفاقا 

ورفع  قطر  وبني  بينها  العالقات  عودة 

القيود املفروضة سابقا.

ولي العهد السعودي يرأس 
اجتماع جملس الشؤون 

االقتصادية والتنمية

السعودي  العهد  ويل  ترأس 

اجتامع   بن سلامن،   األمري محمد 

عقده مجلس الشؤون االقتصادية 

الثالثاء، بقرص  امس  اول  والتنمية 

الياممة مبدينة الرياض.

السعودية  األنباء  وكالة  وأفادت 

استعرض  املجلس  بأن  “واس” 

من  عددا  االجتامع  خالل 

املوضوعات االقتصادية والتنموية، 

وزارة  من  املقدم  العرض  ومنها 

حيال  والتخطيط  االقتصاد 

املحلية  االقتصادية  التطورات 

تفصيال  العرض  تضمن  والعاملية،  

الصلة  ذات  املؤرشات  أبرز  عن 

ما  سيام  ال  الوطني  باالقتصاد 

شهدته قطاعات االقتصاد الوطني 

من منو عىل مستوى عدد كبري من 

الفرتة  خالل  واألنشطة  القطاعات 

املاضية، وتضمن العرض نظرة إىل 

آفاق االقتصاد العاملي خالل الفرتة 

املقبلة وتحليال ألبرز املؤرشات.

ناقش  فقد  “واس”،  وبحسب 

العرض  اجتامعه  خالل  املجلس 

اإلدارة  مكتب  من  املقدم 

الشؤون  مبجلس  اإلسرتاتيجية 

شأن  يف  والتنمية  االقتصادية 

العربية  اململكة  رؤية  حوكمة 

السعودية )2030( وأدوار الجهات 

الداعمة.

الدوري  العرض  عىل  اطلع  كام 

حيال  الصحة  وزارة  من  املقدم 

والتطورات  املستجدات  آخر 

الصحية املرتبطة بجائحة كورونا  ، 

إدارة  مكتب  من  املقدم  والعرض 

املرشوعات بأمانة مجلس الشؤون 

متابعة  والتنمية حيال  االقتصادية 

خالل  املجلس  وتوصيات  قرارات 

فرتة الربع الرابع من العام املنرصم 

.)2022(

تلك  حيال  املجلس  واتخذ  هذا 

والتوصيات  القرارات  املوضوعات 

الالزمة.
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قطار الثقافةمنتدى متحرك يربط 
بني برلني وفروتسواف ببولندا

بني  الثقافة”  “قطار  خدمة  تعد 

ومدينة  برلني  األملانية  العاصمة 

مجرد  من  أكرث  البولندية،  فروتسواف 

املدينتني،  بني  تربط  مواصالت  وسيلة 

فهي تقدم أيضا برنامجا ثقافيا وترفيهيا 

يف آن واحد.

يتنقل  “قطار الثقافة”  بني العاصمة 

يف  فروتسواف  ومدينة  برلني  األملانية 

 .2016 عام  منذ  بولندا  غرب  جنوب 

عىل  املدينتني  بني  الرحلة  وتستغرق 

ساعات   4 حوايل  وأود  سربي  نهري 

ونصف، حيث مييض معظم هذا الوقت 

الثقافة  بتقديم معلومات للركاب عىل 

التي تنتظرهم يف نهاية رحلتهم وتوفر 

الركاب  يلتقي  الرتفيه لهم. كام  وسائل 

واملوسيقيني  بالكّتاب  الرحلة  خالل 

وجود  جانب  إىل  املبدعني  والفنانني 

مكتبة ومعرض بشكل دائم.

والجدير بالذكر أن هذا املرشوع كان 

)ستة  مؤقتة  ملدة  األصل  يف  ُصمم  قد 

كبرياً  نجاحاً  حقق  قد  أنه  غري  أشهر(، 

لدرجة أنه مل يتم إيقافه. وقد أصبحت 

عن  بعيدا  معروفة  محرتمة  مؤسسة 

منطقة الحدود األملانية البولندية.

العمدة  دوتكيويتش،  رافال  قال 

كان  إنه   ، فروتسواف  ملدينة   السابق 

أحد القوى الدافعة وراء الفكرة. وقال: 

“ابتكر أحدهم من مجلس املدينة اساًم 

  Pociag do ”:لهذه الفكرة عىل الفور

مضيفا  الثقافة”،  قطار   -“  kultury

بني  التعاون  تطوير  هو  الهدف  أن 

ووالية  برلني  العاصمة  من  وكل  بولندا 

براندنبورغ يف قطاع الثقافة.

وقال إنه عىل الجانب األملاين، لعبت 

“مجموعة من الشباب املبدعني” دورا 

رئيسيا يف إنجاز الفكرة وتنفيذها عىل 

أرض الواقع واملساعدة يف نجاحها.

فكرة  لدينا  “كانت  فارسمان:  قالت 

لبعض  قطار  منت  عىل  الثقافة  تقديم 

اختيار  تم  عندما  وإنه  الوقت”. 

األوروبية  الثقافة  فروتسواف كعاصمة 

يف عام 2016، كانت تلك فرصة فريدة 

“مجموعة  أن  مضيفة  الحلم،  لتحقيق 

األفكار” قد اتحدت.

وبات القطار مبثابة مكان للموسيقى، 

واملرسح، والرقص، واملحارضات. وقالت 

بولندية،  كاتبة  دانياليفيتش،  دوروتا 

منت  عىل  ومنفتح  رائع  جو  “هناك 

تجاربهم،  الناس  يشارك  القطار.. 

ويتعرفون عىل بعضهم البعض.”

أغرب عادات العرس 
يف أفريقيا 3-3

عند قبيلة اليوريا يف نيجرييا

دولة  يف  اليوريا  قبيلة  عند  الفتاة  تقوم 

متزينة  وهي  الرشفة  يف  بالوقوف  نيجرييا 

ملدة  معها  يجلس  رجل،  بها  أعجب  وإذا   ،

تكون  يوجد حمل  مل  أن  العام  وخالل  عام، 

العروس، منبوذا باعتبار أنها رشيرة.

العرس يف موباسا يف كينيا

بالنسبة  األهمية  يف  غاية  أمر  املروءة 

قبيلة  لنا  تربز  الكيني  العرس  ويف  للرجال 

“موباسا” لفتة رائعة لرجلني يتبارزان للفوز 

واملبارزة  منها،  الزواج  يريدان  التي  بالفتاة 

والذي  بالفتاة  للفوز  املوت  حتى  تكون 

ينترص هو من يتزوجها.

العرس يف دولة نامبيا

بخطف  العريس  يقوم  نامبيا،   دولة  يف   

وجهها  بغطاء  ويقام  العرس،  قبل  العروس 

وترتدي  باألعشاب  بدهان جسمها  ويقوموا 

العريس  وعندها  الثمينة  املجوهرات 

قبول  عىل  دليل  بالزبدة  العروسة  “يدهن” 

العرس.

لوحة تدخل فنانة 
موسوعة »جينيس«..

انضمت الفنانة السورية الشابة، ملا زكريا، 

القياسية”  لألرقام  “غينيس”  موسوعة  إىل 

بتحقيقها لرقم قيايس بعد نجاحها برسم أكرب 

لوحة لدوائر املانداال بطريقة مميزة جدا.

فقد  السورية  “سانا”  أنباء  لوكالة  ووفقا 

أوضحت ملا أنها خططت لعملها الفني املميز 

ملدة عامني تقريبا، واستغرقت لوحتها نحو 5 

أشهر من العمل فعليا مبعدل 6 ساعات من 

العمل اليومي.

 4096 رسم  من  الشابة  الفنانة  ومتكنت 

واأللوان  األقطار  مبختلف  مانداال  دائرة 

مرتين  بقطر  أكربها  املتنوعة،  والزخارف 

من  ألواح   8 وعىل  سم،   2 بقطر  وأصغرها 

لتجمعها معا مبساحة 25   MDF الـ خشب 

مرت مربع تقريبا.

يف  الفنية  تحفتها  إنجاز  من  متكنت  ملا 

السورية،  عطية  دير  ببلدة  الصغري  مرسمها 

اإلكريليك  ألوان  العمل  لهذا  واستخدمت 

ومختلفة  متكررة  وغري  منفردة  دوائر  لرسم 

عن بعضها البعض.

الصعوبات  إنها استطاعت تجاوز  وقالت: 

من  سنتني  خالل  من  اإلنجاز  هذا  لتحقيق 

من  واستفادت  الخربة،  واكتساب  التدريب 

التي كانت مرجعها األسايس  اإلنرتنت  شبكة 

لتطوير نفسها يف هذا النوع من الفن.

للرقم  تحقيقي  ليلة  كانت  وأضافت، 

جميعاً  ننم  مل  للغاية،  استثنائية  القيايس 

خانتني  بأكملها..  املدينة  ورمبا  وأهيل،  أنا 

عناوين  إنجازي  تصدر  عندما  الكلامت 

األخبار.

فندق يتيح لنزالئه النوم 
يف دولتني بنفس الوقت

يف سابقة من 

مينح  نوعها، 

الفنادق  أحد 

عىل  الواقعة 

د  و لحد ا

 - الفرنسية 

ية  يرس لسو ا

اختيار  إمكانية 

التي  الدولة 

أو  فيها  تنام 

بدولتني  النوم 

يف آن واحد.

فندق  ويقع 

الذي ُيسري  “ألبرييس فرانكو-سويس”، 

جبال  فوق  صغرية  قرية  يف  عائليا، 

الفاصلة  الدولية  الحدود  عىل  “جورا” 

بني فرنسا وسويرسا.

يف  تقريًبا  الفندق  نصف  ويتواجد 

مع  بسويرسا،  اآلخر  والنصف  فرنسا، 

يتواجد  الدولتني،  بني  منقسمة  غرفة 

بها خط دويل غري مريئ مير عرب الحاّمم، 

إن”  إن  “يس  لشبكة  ووفقاً  والرّسير، 

ينام  أن  يعني  هذا  فإن  األمريكية، 

يف  ورجليه  سويرسا،  يف  ورأسه  النزيل 

فرنسا.

“معاهدة  عن  الفندق  موقع  ونتج 

يف  دابس” 

 ،1862 عام 

اّتفقت  والتي 

فرنسا  فيها 

عىل  وسويرسا 

إقليمي  تبادل 

للّسامح  صغري 

ة  بسيطر

كاملة  فرنسّية 

طريق  عىل 

تيجي  ا سرت ا

قريب.

نّصت  و

موجودة  مباٍن  أي  بقاء  عىل  املعاهدة 

عىل طول الحدود يف مكانها، وهو أمر 

استغّله رجل أعامل محيّل لفتح متجر 

الحدود،  عرب  التجارة  من  لالستفادة 

وتبع ذلك افتتاح الفندق يف عام 1921.
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مصوع حتتفل بعيد حريتها الثالث والثالثني
10 فرباير 1990 ـ 10 فرباير 2023

يحتفل الشعب االرتري هذه االيام بالعيد الثالث 

والثالثني لعملية “ فنقل “ التاريخية التي انطلقت 

باهر  بإنتصار  وتوجت  فرباير   8 يف  االوىل  رشارتها 

يف 10 فرباير من عام 1990 بتحرير مدينة مصوع 

حوض  وسط  عىل  املرشفة  واالسرتاتيجية  االثرية 

البحر االحمر عرب ساحلها الطويل وأرخبيلها الكبري 

مصوع   ميناء  فسقوط  جزيرة.   127 يضم  الذي 

لتحرير  الشعبية  الجبهة  قوات  يد  يانعة يف  كثمرة 

يا  تر ر لقوات ا ليس  قاضية  رضبة  شكل 

القوى  لجميع  وامنا  وحدها،  االثيويب  االستعامر 

الدولية واالقليمية املتواطئة معها، ممثلة يف االتحاد 

السوفيتي السابق، وأملانيا الرشقية السابقة، واليمن 

الجنويب السابق، وللقوى االستعامرية الغربية التي 

اخرى  أو  بصورة  وعسكريا  سياسيا  كلها  تورطت 

الرشعي  ونضالها  االرترية  الثورة  ضد  الحرب  يف 

واملرشوع من اجل الحرية واالستقالل.

تفهم  ان  ميكن  ال  البطولية   “ فنقل   “ وعملية 

ابعادها ودالالتها واهميتها ما مل توضع يف سياقها 

السيايس والعسكري عىل حد السواء، ألنها توجت 

قرار االنسحاب االسرتاتيجي الذي اعتمدته الجبهة 

بوابة  وشكلت  جانب،  من   1978 عام  يف  الشعبية 

تحرير ارتريا وسقوط النظام االستعامري االثيويب يف 

عام 1991 من جانب ثان:

 فعىل الصعيد السيايس عمدت عدة دول غربية 

االمريكية  املتحدة  الواليات  مقدمتها  ويف  ورشقية 

واالتحاد السوفيتي السابق، عىل االلتفاف عىل حق 

الشعب االرتري يف االستقالل بطرح مرشوع الحكم 

الفيدرايل  االتحاد  اىل  العودة  وبطلب  تارة،  الذايت 

سياسة  ومارست  طورا،  معدلة  بصيغة  السابق 

الوعيد والتهديد ضد قادة الجبهة الشعبية لتحرير 

ارتريا بالتصفية واإلبادة العسكرية للثورة االرترية، 

ويقبلوا  الكامل،  االستقالل  مبدأ  عن  يتخلو  مل  ما 

ولكن  اخرى،  أو  سياسية  بصيغة  بأثيوبيا  االرتباط 

أكدت   الشعبية  الجبهة  فقيادة  جدوى.  دون  من 

للسوفييت واالمريكيني بأن موقفها املبديئ من حق 

الشعب االرتري يف االستقالل ال يقبل املساومة عىل 

املفصلة  املعلومات  املزيد من  يريد  االطالق. وملن 

عن هذا املوضوع ميكنه العودة اىل كتاب “ حق ال 

يقبل املساومة “ الصادر يف مايو 2002 عن دار “ 

األمانة “ للنرش يف اسمرا، والذي ألفه سكرتري الجبهة 

الشهيد  املناضل  والعدالة،  للدميوقراطية  الشعبية 

االمني محمد سعيد.

االتحاد  تدخل  عندما  العسكري  الصعيد  وعىل 

يف   1978 عام  يف  ب السوفيتي  لحر ا

بجانب اثيوبيا ضد الثورة االرترية مبعداته الحربية 

مشاركة  عىل  عالوة  العسكريني،  وخربائه  املتطورة 

السابق يف  الجنويب  واليمن  السابقة  الرشقية  املانيا 

الحرب ضد ثوار ارتريا، تغري ميزان القوى يف الساحة 

لتحرير  الشعبية  الجبهة  جعل  مام  هذا  االرترية، 

كل  من  االسرتاتيجي  االنسحاب  قرار  تتخذ  ارتريا 

العاصمة،  اسمرا  مشارف  ومن  حررتها  التي  املدن 

نقفة  مدينة  يف  الخلفية  قاعدتها  اىل  والعودة 

ضد  طبيعة  حصانة  تشكل  التي  جبالها  وسلسلة 

االنسحاب  وقرار  الثقيلة.  واألسلحة  الطريان  سالح 

ولكن  حينه،  يف  قبوله  سهال  يكن  مل  االسرتاتيجي 

الجيش  ان  بدليل  وحكمته.  صحته  أثبت  التاريخ 

شن  ولوجستي  وعسكري  سيايس  بدعم  االثيويب 

 13 من  متتالية  ضخمة   عسكرية  حمالت  مثاين 

عىل  للقضاء   1986 اكتوبر   10 لغاية   1978 يونيو 

الثورة االرترية “ مرة واحدة واىل االبد “ كام كان 

يقول حكامه واعوانهم بكل غطرسة وتبجح. ولكن 

الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا مل تصمد يف وجه تلك 

الحمالت العسكرية فقط، بل استوعبتها عرب معارك 

استنزافية امتدت لعقد كامل من عام 1978 اىل عام 

1988، مغرية املعادلة العسكرية رأسا عىل عقب. 

 ففي 17 مارس 1988 قام الجيش الشعبي للجبهة 

ضد  كاسح  مضاد  بهجوم  ارتريا  لتحرير  الشعبية 

حيث  أفعبت،  مدينة  يف  االثيويب  املستعمر  قوات 

ـ  اثيوبية  عسكرية  جبهة  اكرب  هناك  ترابط  كانت 

التي  الجبهة  تلك  ودمر  ارتريا،  شامل  يف  سوفيتية 

من  يومني  خالل  يف   “ إز  نادوـ   “ بـ  تعرف  كانت 

معارك طاحنة، استوىل الثوار خاللها عىل عدد كبري 

الثقيلة  من راجامت الصواريخ والدبابات واملدافع 

العسكريني  القادة  معظم  وقتل  املدى،  البعيدة 

وقعوا  منهم  تبقى  وما  الجبهة،  تلك  يف  االثيوبيني 

وهم:  سوفيتيني  ضباط  ثالثة  بينهم  ومن  ارسى 

العقيد يوري كليسرتوف يوري فيرتوفيش، والعقيد 

كابلدين  واملالزم  نيكوالفييتش،  يفينو  يوريف 

الكسندر فيكتورفيتش.

وبعد سقوط جبهة “ نادو ـ إز ـ وتحرير مدينة 

افعبت يف 19 مارس 1988، رشعت الجبهة الشعبية 

لتحرير  عسكرية  اسرتاتيجية  بوضع  ارتريا  لتحرير 

للجيش  الفقري  العمود  وقصم  مصوع  مدينة 

مت االثيويب، فعىل مدى عامني كاملني  قا

ناحية،  من  افعبت  مدينة  بتأمني 

يف  اخرى  ناحية  من  ودأبت 

املواقع  كل  سيطرتها عىل  احكام 

مبدينة  املحيطة  االسرتاتيجية 

وشبح  شعب   من  متتد  مصوع 

تحتاي  ودنقولو  قحتيالي  لغاية 

وفورتو  كلو  وام  عطال  وماي 

امبريمي  اىل مناطق  غربا  وصوال 

وجرجوسم وجرار الواقعة بشامل 

البحرية  للوحدات  خطة  ووضع  مصوع،  ميناء 

من  االثيوبية  البحرية  سالح  تباغت  ليك  االرترية 

بسط  مع  هذا  الصفر،  ساعة  يف  والرشق  الشامل 

سيطرتها  ارتريا  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قوات 

احكام   بغية  مصوع  ـ   اسمرا  طريق  عىل  املطلقة 

والبحرية  الربية  القوات  عنق  حول  كلية  الطوق 

مصوع،  مدينة  يف  متمركزة  كانت  التي  االثيوبية 

امدادات  عىل  حصولها  دون  للحيلولة  وذلك 

عسكرية لكرس حصارها.

الثورة  سيطرة  تحت  مصوع  مدينة  سقوط   

االرترية يف 10 فرباير 1990، وقع كصاعقة يف عقول 

من  واعوانهم  وجنودهم  اثيوبيا  حكام  ومعنويات 

السوفييت واالملانيني الرشقيني واليمنيني الجنوبيني، 

ارتريا  يف  االثيوبية  القوات  من  تبقى  ما  فجمعوا 

جبهات  من  العسكرية  وحداتهم  بعض  وسحبوا 

من  مصوع  مدينة  استعادة  بغية  ليس  اثيوبية، 

الجبهة الشعبية وحسب، وامنا بهدف الضغط عليها 

عسكريا ليك تعود مرة اخرى اىل قاعدتها الخلفية 

يف الساحل، ولكن هبت رياح الثورة االرترية مبا ال 

املرتنحة.  واعوانه  االثيويب  املستعمر  سفينة  تطيق 

استعادة سلطتها  اثيوبيا يف  اسرتاتيجية  تفشل  فلم 

ان  بل  االرتري فقط،  ميناء مصوع  االستعامرية يف 

لنهاية االستعامر  بوابة  تحرير مدينة مصوع شكل 

االثيويب يف ارتريا بإنهيار جبهة دقيمهري يف 22 مايو 

1991، وبسقوط اسمرا العاصمة يف 24 مايو كثمرة 

يانعة بني  ايدي الثوار. وهكذا توجت مسرية الثورة 

االرتري بعد نصف قرن من نضال سيايس وكفاح 

ـ عسكري   1941 ـ 

 ،1991

نهائيا  واذنابه  واعوانه  االثيويب  املستعمر  بخروج 

من الرتاب الوطني االرتري ،  بعد الهزمية املاحقة 

ـ  مبدينة  معاقلها   آخر  يف  قواته  بها  منيت  التي 

النظام  ـ عصب يف 27 مايو 1991، وبإقتالع  ميناء 

االستعامري االثيويب من جذوره يف 28 مايو 1991 

الجبهة  لقوات  حاسمة  مبشاركة  ابابا  أديس  يف 

الشعبية لتحرير ارتريا. 

ميناء  مدينة   تحرير  فإن  آخر،  وليس  وأخريا    

الرتاب  كامل  لتحرير  الطريق  يشق  مل  مصوع 

واعونه  االثيويب  املستعمر  من  االرتري  الوطني 

وحسب، بل فتح أبواب االستثامر من اجل التنمية 

الوطنية الشاملة، هذا فضال عن كون مصوع مؤهلة 

ليك تكون مركزا تجاريا واستثامريا عىل الصعيدين 

االقليمي والدويل، وذلك بحكم موقعها االسرتاتيجي 

الرشيان  يشكل  الذي  االحمر  البحر  حوض  يف 

الحيوي للتجارة العاملية بإعتباره جرس وصل وربط 

بني آسيا وأوروبا عرب املحيط الهندي والبحر االبيض 

املتوسط ، هذا مام جعل البحر االحمر عىل مدى 

القديم والحديث واملعارص، ساحة حروب  التاريخ 

تنافس وأطامع، وضحية سياسات  ونزاعات، وبؤرة 

هيمنة اقليمية وشبه اقليمية وقارية ودولية.

بقلم:د.أمحد حسن دحلي
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تأثريات التغري املناخي و إحياء األراضي الرطبة املتدهورة

هذه  من  السابق  العدد  يف  ذكرنا 
يف  احتفل  الدويل  املجتمع  أن  الصفحة 
العاملي  باليوم   ,  2023 فرباير  من  الثاين 
إحياء   “ شعار  تحت  الرطبة  لألرايض 
األرايض الرطبة املتدهورة واستعادتها “ . 
وسلطنا الضوء عىل عىل أهمية اإلجراءات 
امُلتخذة الستعادة األرايض الرطبة, وذلك 
القدرة   , امُلستعادة  الرطبة  لألرايض  ألن 
التي  الخدمات  من  العديد  إتاحة  عىل 
وأن  الطبيعية,  الرطبة  األرايض  تؤديها 
اإلنسان  صحة  بني  وثيق  إرتباط  هنالك 
باألرايض  األخرى  الحيَّة  الكائنات  وسائر 
من  يعترب  املناخي  التغري  وأن  الرطبة. 
األرايض  إلستدامة  الرئيسية  املهددات 

الرطبة.
األرايض  أن  إىل  املتحدة  األمم  وتشري 
عن  وعبارة   , بيئية  أنظمة  هي  الرطبة 
والحيوانات  النباتات  من  فريد  مزيج 
النظم  من  متنوعة  مجموعة  وتشمل 
األنهار,  البحريات,  مثل  اإليكولوجية 
األرايض  املستنقعات,  الجوفية,  املياه 
مصبات  الرطبة,الواحات,  العشبية 
والجزر  املد  مسطحات  الدلتا,  األنهار, 
املناطق  من  وغريها  املانغروف  وغابات 
وجميع  املرجانية  والشعاب  الساحلية 
املواقع اإلصطناعية مثل أحواض السمك 
واملستنقعات  والخزانات  األرز  وحقول 
املناطق  تشمل  أن  ميكن  كام  املالحة. 
لألرايض  املتاخمة  والساحلية  الشاطئية 
املائية  املسطحات  أو  والجزر  الرطبة 
البحرية التي يتجاوز عمقها الستة امتار 
األرايض  داخل  والواقعة  الجزر  عند 
حيوية  أهمية  الرطبة  ولألرايض  الرطبة. 
األصيلة  للقيمة  نظراً  وللطبيعة  للناس 
والفوائد  اإليكولوجية  النُظم  لهذه 

ذلك  يف  مبا  منها,  املنبثقة  والخدمات 
مساهامتها عىل الصعد البيئي واملناخي 
واالقتصادي  واالجتامعي  واإليكولوجي 
والرتفيهي  والثقايف  والتعليمي  والعلمي 
املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  والجاميل 
الجهات  أشارت  كام   . اإلنسان  ورفاه 
الدولية ذات الصلة أنه وعىل الرغم من 
أن األرايض الرطبة تغطي 6 يف املئة فقط 
من سطح األرض ,إال أن 40 يف املئة من 
جميع أنواع النباتات والحيوانات تعيش 
أو تتكاثر فيها . وألن التنوع البيولوجي 
وإمداداتنا  لصحتنا  مهم  الرطبة  لألرايض 
فإن  والوظائف,  والسياحة  الغذائية 
ولألنظمة  للبرش  حيوية  الرطبة  األرايض 
البيئية األخرى وملناخنا. ويعتمد أكرث من 
, أي  العامل  مليار إنسان يف جميع أنحاء 
حوايل واحد من كل مثانية أشخاص , عىل 

األرايض الرطبة لكسب عيشهم .
أنواع  جميع  بني  املشرتك  القاسم  إن 
أو  الدائم  الوجود  هو  الرطبة  األرايض 
ذات  تربة  يخلق  مام  للامء  املؤقت 
منو  عىل  ويشجع  هيدروليكية  خصائص 
هذه  إن  جيداً.  تكيفا  متكيفة  نباتات 
الرطبة  األرايض  من  تجعل  الظروف 

مصدرا هاما للتنوع البيولوجي.
اىل  املجال  هذا  يف  الخرباء  ويشري 
مدار  عىل  فقدت   , الرطبة  األرايض  أن 
القرن املايض يف العامل , نصف مساحتها 
البرشي  التدخل  إىل  أساسا  ذلك  ويعود 
بأس  ال  لذا  اإلدارة.  وسوء  املستدام  غري 
يف  رسيعاً  منر  أن  من  القارئ  عزيزي 
السطور التالية عىل البعض من األسباب 

الرئيسية لفقدان األرايض الرطبة وهي :
-1 التجفيف والتحويل لغرض الزراعة 

وكذلك األنشطة الصناعية 
الهيدرولوجي  النظام  التغيريات يف   2-
والجسور  السدود  بناء  خالل  من 

عمليات  إىل  باإلضافة  املياه  ومصارف 
الصيد

-3 الضغط املسلط من قبل املؤسسات 
والتمدن والتنمية السياحية

املصادر  عن  الناجم  التلوث   4-
الزراعية والنفايات البرشية والترصيفات 

الصناعية 
من  للحامية  البعوض  مكافحة   5-

املالريا وغريها من األمراض ذات الصلة.
الغريبة  واألصناف  األنواع  إدخال   6-

التي تهدد األنواع املحلية
الغطاء  إزالة  عن  الناتج  الرتسيب   7-
النبايت يف مناطق مستجمعات املياه من 
من  التعبئة  مواد  وتكدس  الرعي  خالل 

أجل التنمية.
عموماً يشري الخرباء يف هذا املجال إىل 
أن األرايض الرطبة , تعترب من أكرث النظم 
وهي  البيولوجي  بالتنوع  ِغنًى  البيئية 
موطن ملجموعة هامة من األنواع النباتية 
يف  الرطبة  األرايض  وتساهم  والحيوانية. 
الحفاظ عىل التوازن البيئي بني األجناس 
تآكل  من  تحد  فهي  الكون.  يف  املتباينة 
الرتبة و الشواطئ باإلضافة إىل تحسينها 
من  والتخلص  املياه  وجودة  نوعية  من 
الحياة  تعد  فإنها  وبذا  السامة  املواد 
الربية املائية و األرضية بالغذاء و املوئل 
الطبيعي , واألهم أنها تعمل عىل تحقيق 
املحلية  املناخية  الظروف  يف  األستقرار 
املحصلة  يف  .وبالتايل  الكربون  وتخزين 
رفاه  يف  الرطبة  األرايض  تسهم  النهائية 

اإلنسان وتخفيف الفقر.
األرايض  تكون  أن  الخرباء  يتوقع  كام 
املحمية  وغري  خاصة  والساحلية  الرطبة 
األكرث تأثراً بتغري املناخ , ويف املقابل فإن 
الحفاظ عليها واستعادتها يشكالن وسيلة 
فعالة للغاية للتخفيف من تأثريات تغري 
املناخ عىل الناس وعىل التنوع البيولوجي 

يف انحاء املعمورة عىل حد سواء . وحتى 
فعالة  بصورة  الرطبة  األرايض  إدارة  يتم 
باإلحتياجات  اإلقرار  من  حتاًم  فالبد 
طريق  عن  تلبيتها  يتم  التي  البرشية 
إىل  باإلضافة   , الرطبة  األرايض  يف  املياه 
النظم  من  تأيت  التي  الصحية  املنتجات 
الظروف  تحسني  وكذلك  لها  البيئية 
داخل  لألفراد  اإلقتصادية  و  اإلجتامعية 
املنظومة البيئية لألرايض الرطبة . لتصب 
كل تلك الجهود يف محصلتها النهائية يف 
الحفاظ عىل التوازن البيئي بني األجناس 
وبالتايل  املختلفة  النباتية  و  الحيوانية 
البرشية وتحقيق  الحياة  استمرار  ضامن 

منافع صحية للجميع .
أن  القارئ من  بأس عزيزي  ال  عموماً 
التي  والسلع  الخدمات  صحيفة  نتصفح 
التي  و  لإلنسان  الرطبة  األرايض  تقدمها 
السطور  يف  ونذكر   , متنوعة  باقة  تضم 
التالية بعضهاعىل سبيل املثال ال الحرص :
و  الفيضانات  من  التخفيف   1-
األرواح  يف  سواء  عنها  الناجمة  الخسائر 
أو املمتلكات حيث يبطئ الغطاء النبايت 
يف تلك األرايض من تدفق املياه ويخزن 
جزءا منها يف الرتبة أو عىل السطح مام 
يقلل بشكل طبيعي من خطر الفيضانات 
واإلنجراف , خاصة اذا علمنا أن ما يقارب 
ملياري شخص يعيشون يف مناطق تعترب 

مهددة بخطر الفيضانات حول العامل.
-2 الحفاظ عىل منسوب املياه الجوفيه 
املياه  نوعية  تحسني  وكذلك  وتخزينها 
حيث تشكل األرايض الرطبة نظام رصف 
الرواسب وجميع  صحي طبيعي بفصلها 
املنطقة  تلج  التي  الكيميائية  امللوثات 
ليتم  القاع  اىل  انسيابها  ثم  ومن  الرطبة 
وتحويلها  النباتات  قبل  من  امتصاصها 
مترر  بدورها  والتي  مغذية  عنارص  إىل 
قد  أنها  إىل  باإلضافة   . الربية  الحياة  إىل 

تستطيع التعامل إىل حٍد ما مع الكائنات 
املسببة لألمراض املتواجدة فيها . 

واإلنتاجي  البيولوجي  التنوع  دعم   3-
املياه  أن  نجد  حيث  األرض,  سطح  عىل 
عىل  تحتوي  الرطبة  األرايض  و  العذبة 
سواء  الحيَّة  الكائنات  من  عاٍل  تنوع 
بيئات  أي  من  أكرث  الحيوانية  أو  النباتية 

أو نظم بيئية أخرى . 
للرتفيه  مثالية  وأماكن  وجهة   4-
والسياحة البيئية بجاملها الطبيعي وتنوع 
فعىل   . فيها  والنباتية  الحيوانية  الحياة 
سبيل املثال ال الحرص نجدها توفر فرص 
بإعتبارها  املاليني  ملئات  الرتفيهي  الصيد 
السياحة  و  الرتفيه  الجيدة  األماكن  من 
الطيور وصيد  البيئية مثل مراقبة وصيد 

األسامك والتنزه بإستخدام القوارب. 
لألرايض  النبايت  الغطاء  يعمل   5-
تساعد  التي  للرواسب  كمصدر  الرطبة 
واألنهار  البحريات  ضفاف  متاسك  عىل 
عىل  يساعد  فإنه  وبالتايل  والشواطئ 

الحامية من تآكل الرتبة .
الساحلية  الرطبة  األرايض  تساعد   6-
عىل التخفيف من آثار العواصف والرياح 
من  هائلة  كميات  امتصاص  طريق  عن 
تثبت جذور  بينام  الرياح,  وقوة  األمواج 

النباتات الرواسب يف مكانها.
الحد  يف  الرطبة  األرايض  تساهم   7-
تشكيلها  خالل  من  املناخ  تغري  أثار  من 
وتخزينه  الكربون  إلمتصاص  بالوعات 
إستيعاب  يف  تساعد  كونها  إىل  باإلضافة 

وتنقية املياه وصد العواصف و الرياح.
تكون  أن  الرطبة  لألرايض  ميكن   8-
واستغلت  أديرت  ما  إذا  للغاية  مثمرة 
تستغل  كام   . ومستدام  فعال  بشكل 
العامل  أنحاء  جميع  يف  الرطبة  األرايض 
الكفاف  إقتصاد  مثل  مجاالت  عدة  يف 

والصناعات املحلية واألنشطة التجارية.

النظم  أكرث  من  الرطبة  األرايض  تعترب 

وهي  البيولوجي  بالتنوع  ِغنًى  البيئية 

من  ومتنوعة  هامة  ملجموعة  موطن 

األنواع النباتية والحيوانية. فهي تساهم يف 

البيئي بني األجناس  التوازن  الحفاظ عىل 

تآكل  من  كالحد  الكون.  يف  املتباينة 

تحسينها  إىل  باإلضافة  الشواطئ  و  الرتبة 

من  والتخلص  املياه  وجودة  نوعية  من 

الحياة  تعد  فإنها  .وبذا  السامة  املواد 

بالغذاء و املوئل  املائية و األرضية  الربية 

الطبيعي , واألهم أنها تعمل عىل تحقيق 

املتقلبة  املناخية   الظروف  يف  األستقرار 

املحصلة  يف  .وبالتايل  الكربون  وتخزين 

رفاه  يف  الرطبة  األرايض  تسهم  النهائية 

أحوال  فام هي  الفقر.  وتخفيف  اإلنسان 

األرايض الرطبة يف أنحاء املعمورة ؟ وكيف 

يتم التعامل معها محلياً و إقليمياً ؟ وما 

من  البرشية  جنتها  التي  الفوائد  هي 

ما  ؟  الرطبة  األرايض  بإستدامة  اإللتزام 

التي تجابهها ؟ و ما هي  التحديات  هي 

السبل  هي  ما  وكذلك  ؟  البيئية  تأثرياتها 

؟  التحديات  تلك  عىل  للتغلب  الناجعة 

الصلة  ذات  املحاور  من  وغريها  هذه 

سنبحر معها عرب  هذه الصفحة إنشاءالله.

إعداد / 

ابوالدرس



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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للمشاركة يف البطولة االفريقية للعبة لعام 2023
منتخبنا الوطني يرفع شعار “الدفاع عن لقبه” مع إنطالق بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى االول اللعاب 
الدراجات الهوائية إىل العاصمة الغانية عند 
الساعة الثانية بعد عرص االثنني للمشاركة يف 

البطولة االفريقية للعبة لعام 2023م.
يف  تضم  التى  الوطنى  منتخبنا  بعثة 
دراجني،  مثانية  فردا  عرش  اربعة  عضويتها 
طبيعى  ومعالج  وميكانيىك  فنيا  مديرا 
وعضوين من االتحاد العام اللعاب الدراجات 
الهوائية غادرت ارتريا متوجهة إىل العاصمة 
بعد عرص  ما  الفرتة  يف  ابابا  اديس  االثيوبية 
الجوية  الخطوط  منت  عىل  االحد  امس  اول 

االثيويب.
اعضاء البعثة والذين مكثوا ليلة واحدة يف 
االثيوبية  بالعاصمة  الفخمة  الفنادق  احدى 
تقريبا  اربعة ساعات ونصف  اكرث من  وبعد 
وصلوا إىل العاصمة الغانية يف حدود الساعة 

الثانية من بعد ظهر امس االثنني .
امام  االرتريني  من  مقدرة  اعداد  تجمهور 

وصول  انتظار  يف  الدوىل  اكرا  مطار  بوابة 
اعضاء البعثة والرتحيب بهم من خالل العناق 
من  واحدة  كانت  ازرهم  من  والشد  الحار 
الشواهد والرباهني التى اكدت بان االرتريني 

اينام كانوا اوحلوا ال يبتعدون ن وطنهم.
يف  انفسهم  نظموا  الذين  االرتريون 
سيارتهم  بتزين  بعضهم  وقام  مجموعات 
العون  يد  بتقديم  الوطنى،قاموا  بالعلم 
واملساعدة لنقل الدراجات ومقتنيات اعضاء 
البعثة إىل سيارة الشحن ورفقوا البعثة حتى 
وصوال إىل الفندق الذى متكث فيه طيلة ايام 

البطولة االفريقية.
االفريقية  املنتخبات  دراجى  من  العديد 
يف  بدوؤا  االفريقية  البطولة  يف  املشاركة 
التوافد يف مجموعات متناثرة إىل اكرا،بل ان 
بعضهم فضل الحضور مبكرا لضامن اكرب قدرا 
من تاقلم واالنسجام مع اجواء هذه الدولة 

الغرب افريقية.

وحامل  تشمى  مريون  املخرضم  وبقيادة 
 2022 املرصية   الشيخ  رشم  نسخة  لقب 
نهوم  من  كل  ،وعضوية  ملوبرهان  هنيوك 
ارفاينى،  اخليلو  قربهويت  زرائ،افريم 
املنتظر  يوائل هبتاب، ملكياس قدوس ومن 
العاملى  الدراج  الكوكبة  هذه  إىل  يضم  ان 

ناتنائيل برهاىن.
االطار  يقود  سلمون  سامسوم  الكابنت 
الفني لدراجى منتخبنا الوطنى املشاركني يف 
النسخة التاسعة عرش، مبعاونة ومساندة من 
امليكانيىك فرج محمد نور ومعالج الطبعيى 
سلامن حمدى فيام يرتاس الوفد نائب رئيس 
وعبداللطيف  ظقاى  االستاذ  العام  االتحاد 
صادق مسؤول الشؤون الفنية باالتحاد العام.

عبدالوهاب محمد أمان
االفريقية  البطولة  إىل  االعالم  وزارة  موفد 

-غانا

تنظيم سباق نصف املاراثون لشرق 
افريقيا مبناسبة ذكرى عملية فنقل

مبشاركة منتخبات إرتريا واثيوبيا وأوغندا

ان  العدو  لسباق  الوطني  االتحاد  أفاد 
سباق نصف املاراثون لرشق ووسط أفريقيا 
الثالثة  الذكرى  مبناسبة   24 الـ  للمرة  املنظم 
ستجري  التاريخية  فنقل  لعملية  والثالثني 

فعالياته يف مدينة مصوع الساحلية.
القوى  اللعاب  العام  االتحاد  رئيس  وذكر 
 ، صحفي  مؤمتر  يف  تخستي  افريم  السيد 
مشاركة اكرث من 60 عداًء من ارتريا واثيوبيا 
وتنزانيا وكينيا وأوغندا ، ويضفي ذلك بريقاً 
إضافيا إلحتفالية ذكرى عملية فنقل  ورونقاً 

التاريخية.
واشار اىل النقاط املحققة يف هذا السباق 
الدويل  االتحاد  سجالت  إىل  تضاف  سوف 
العمل  ويجري   ، )الياف(  القوى  اللعاب 
مفتوحا  يكون  مبا  السباق  هذا  لتنظيم 

للجامهري.
من جهته قال مسؤول الشؤون الفنية يف 
السيد/برخت  القوى  اللعاب  العام  االتحاد 
كيلومرتا   21.9 يغطي  السباق  ان  مسفن 
كيلومرتا   5 كل  يف  املياه  تجهيز  موضحا   ،
كافة  اىل  باالضافة  مدينة مصوع  ملناخ  نظراً 

التسهيالت والعالج الطبي وغريها.
كافة  الوطني  املنتخب  اكمل  وقد 
االستعدادات للمشاركة بـ 8 عدائني بارزين، 
نظرائهم  من  رشسة  منافسة  ويخوضون 

االثيوبيني والكينيني العامليني.
ويحتفل هذا العام بالذكرى الـ33 لعملية 
 12 الـ  وحتى   10 الـ  من  االعجازية   فنقل 

تحت شعار “ فنقل عهد راسخ”.

إنطالق منافسات الدورة التنشيطية 
للدراجات اهلوائية مبدينة كرن

وسط مواجهات متكافئة يف جميع الفئات

نظم إتحاد الدراجات الهوائية مبدينة كرن 
يوم األحد املايض )05 فرباير( ، دورة تنشيطية 
مبدينة  الجديد  الريايض  املوسم  بدء  مبناسبة 

كرن ، شاركت فيها خمس فئات عمرية .
الدرجة  مبنافسات  الريايض  اليوم  وانطلق 
بيطروس  الدراج  تتويج  ، حيث شهد  الرابعة 
مولجيتا باملركز االول تاله باملركز الثاين إفريم 
باملركز  صالح  أكرم  حل  فيام   ، برهان  تخيل 

الثالث.
املركز الرابع:- دليت سامسوم 
املركز الخامس:- فظوم مكئيل 

املركز السادس:- عادل عمر 
ونال الدراج شام كربوم عىل املركز االول يف 
سباق الدرجة الثالثة ، متجاوزا إفريم سمؤون 
الحائز عىل املركز الثاين ، يف دان املركز الثالث 

ملصلحة الدراج ناتنائيل كيداين.
املركز الرابع:- دان فقاد

املركز الخامس:- مرهاوي طعوماي
املركز السادس:- مارهاوي حقوص

فكانت  الثانية  الدرجة  منافسات  يف  أما   
الغلبة من نصيب دراج فريق ريد-يس املتألق 
املقدمة  يف  إنفراده  بعد  ألسكندر  روبيل 
ملعظم اطوار السباق ، قبل أن ينهي املسافة 
عند  إستقر  وسطي  رسعة  معدل  يف  املقررة 

)35 كيلومرت( يف الساعة الواحدة.
وعاد املركز الثاين يف السباق لصالح زميله يف 
فيام   ، قرقيش  نفتاليم  الدراج  ريد-يس  فريق 

حل ساميون قدي من فريق املواصالت باملركز 
الثالث .

أما يف سباق السيدات ، فحسمت املتسابقة 
التي  املستعرة  املنافسة  تكيئ  يوردانوس 
قرقيس  يورساليم  منافستها  وبني  بينها  دارت 
جدارة  بكل  األول  باملركز  لتتوج  لصالحها   ،

واستحقاق.
عىل  فرفيس  يورساليم  املتسابقة  وحازت 
باملركز  تبعهتا موزيت كيداناي   ، الثاين  املركز 

الثالث.
تنتظره  الذي  األوىل  الدرجة  سباق  وحفل 
كبرية  بإثارة   ، الجمر  من  بأحر  الجامهري 
وتفاصيل غري متوقعة ، حيث حاز خرب عودة 
روبيل  السباق  مضامري  عن  الغائب  الدراج 

زريئ ماريام عىل العنوان األبرز للمرحلة.
رغم  الكبري  مستواه  عىل  األخري  وأكد 

 ، املنافسات  سخونة  عن  الطويل  إبتعاده 
عىل  املسيطر  خطورة  من  التقليل  يف  لينجح 
ألقاب بطوالت عنسبا الدراج أمانئيل إيوب ، 

وكان نداً قوياً له طوال أطوار السباق.
تعرض  نهايته  من  السباق  إقرتاب  ومع 
الدراج روبيل زريئ ماريام إىل حادث سقوط 
خطري ، منعه من إكامل السباق ، لتتاح الفرصة 
أمام نجم فريق ريد-يس أمانئيل إيوب ليفوز 

باملركز األول دون منازع.
زميله  إىل  املرحلة  يف  الثاين  املركز  وذهب 
يف الفريق محاري زقي تسفاظني ، بينام جاء 

ناتنائيل تيدروس باملركز الثالث.
املركز الرابع:- روبيل يوهنس

املركز الخامس:- فنقل تعقس.
الدورة  منافسات  تتواصل  وسوف  هذا 

التنشيطية يوم األحد املقبل )12 فرباير( .

اهلالل يهزم فالمنغو الربازيلي ويكتب التاريخ بتأهله إىل نهائي مونديال األندية
لنهايئ  آسيا  بطل  السعودي  الهالل  تأهل 
كأس العامل لألندية يف املغرب، للمرة األوىل يف 
تاريخه بعد فوزه املثري عىل فالمنغو الربازييل 
نهايئ  نصف  يف   3-2 الجنوبية  أمريكا  بطل 

البطولة الذي أقيم مبدينة طنجة املغربية.
ويدين الهالل بالفضل يف هذا الفوز للثنايئ 

لوتشيانو فييتو وسامل الدورسي، حيث حصل 
للفريق  جزاء  رضبتي  عىل  بنفسه  فييتو 
إىل  برتجمتهام  الدورسي  وتكفل  السعودي، 
الثالث  الهدف  الدورسي  صنع  كام  هدفني، 
هديف  بيدرو  أحرز  بينام  األرجنتيني.  لزميله 

بطل كأس ليربتادوريس.

وبات الدورسي أول العب آسيوي ينجح يف 
ملونديال  مختلفة  نسخ   3 الشباك خالل  هز 
شباك  يف  التسجيل  له  سبق  حيث  األندية، 
الجزيرة اإلمارايت خالل الفوز الساحق للهالل 
شباك  يف  سجل  كام   2021 نسخة  يف   6-1

فالمنغو خالل لقاء الفريقني بنسخة 2019.

الهالل  أصبح  كام 
اآلسيوية  األندية  أكرث 
يف  لألهداف  تسجيال 
مونديال األندية بإجاميل 
14 هدفا متخطيا إنجاز 
الياباين  أنتلرز  كاشيام 

الذي أحرز 13 هدفا.
الفريق  ولعب 
الثاين  الشوط  الربازييل 
بعد  العبني  بـ10  كامال 
سانتوس  جريسون  طرد 
عىل  لحصوله  سيلفا  دا 

اإلنذار الثاين يف الثواين األخرية للشوط األول.
للمرة  العامل  كأس  لنهايئ  الهالل  وتأهل 
األوىل يف تاريخه، ويف املشاركة الثالثة له بعد 
مونتريي  أمام  الثالث  املركز  مباراة  أن خرس 
املكسييك يف نسخة 2019 قبل أن يخرس أمام 
املركزين  تحديد  مباراة  يف  املرصي  األهيل 

الثالث والرابع يف نسخة 2021.

يصل  سعودي  فريق  أول  الهالل  وأصبح 
إىل نهايئ مونديال األندية وأول فريق آسيوي 
أنتلرز  كاشيام  حقق  أن  منذ  للنهايئ  يتأهل 

الياباين ذلك اإلنجاز يف 2016.
وثأر الهالل من فالمنغو الذي تغلب عىل 
“الزعيم” الهاليل 1-3 يف مواجهتهام السابقة 
مونديال  من   2019 نسخة  نهايئ  نصف  يف 

األندية.
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