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إرتريا تشارك يف إجتماع األمم املتحدة لتعزيز مكانة املرأة

الدورة  إجتامعات  يف   ، إرتريا   تشارك 
املعنية  املتحدة  للجنة األمم  الـ67  السنوية 
بوضع املرأة الجارية يف الفرتة من السادس 
األمم  مبقر  مارس  من  عرش  السابع  وحتى 

املتحدة يف نيويورك.
الوطني  االتحاد  رئيسة  البالد  وفد  مّثل 
تسفاميكائيل  تخآ  السيدة/  االرترية  للمراة 
تعزيز   “ شعار   تحت  املنعقد  االجتامع  يف 
التكنولوجي  والتغري  واإلبتكار  املرأة  مكانة 
واملامرسات  الرقمي  العرص  يف  والتعليم 
الجنسني،  بني  الرقمية  الفجوة  لسد  الجيدة 
باإلضافة إىل تعزيز التعليم يف العرص الرقمي 
ومتكينها علميًّا وعمليًّا يف مختلف قطاعات 

الحياة.
من  عضوة   دولة   181 ممثالت  وتقدم 
الحكومة  يف  املسؤوالت  وكبار  الوزراء 
والدول تقارير  حول تطور أدوار االهداف 
املرأة  ومشاركة  املساواة  لتعزيز  املستدامة 
لتقوية  واالبتكار  التكنولوجيا  ومساهمة  
التمييز  من  والحد  والتعليم  االقتصاد 
الفرص  تقييم  وكذلك  الفقر،  من  والتخلص 

والتحديات يف العرص الرقمي.
إيجاد  رضورة   عىل  ارتريا  وفد  وشدد 
التطور  حول  اساسية  ملسائل  حلول  آليات 
اجل  من  املتوازن،   غري  التكنولوجي 
الرقمي  العرص  يف  املراة  مساهمة  انجاح 

متوازن  عاملي  هيكل  وإنشاء  والتكنولوجي 
للقضاء عىل الفقر، ووقف الرصاعات وفرض 

الحصارات االحادية.
الخاص  الحواري  الربنامج  يف  تقدم  كام 
رفيعات  مسؤوالت  فيه  تشارك  الذي 
املرأة  خلفية  حول  توضيحات  املستوى  
االرترية ودورها يف كافة املجاالت املنتظمة 
املتساوية  الفرص  يف  وكذلك  البالد،  لتقدم 

التي تتمتع بها.
عىل  وقعت   ارتريا  بان  بالذكر  الجدير 
اإلتفاقية يف اول مشاركة لها يف املؤمتر الرابع 
بكني  الصينية  العاصمة  إستضافته  الذي 
عام 1995 ، ، ومنذ تلك الفرتة ظلت تقدم 
املنعقدة  االجتامعات  يف  سنويا  تقاريرها 
الصحية  املجاالت  يف  املراة  مكانة  لتعزيز 
والتعليمية واالقتصادية والحد من العادات 

املتخلفة وغريها من التطورات.
وسوف يقوم وفد إرتريا يف االيام القادمة 
باملشاركة يف بعض الفعاليات الجانبية عىل 
تقارير  بتقديم  اللجنة  إجتامعات  هامش 
به  قامت  ما  خاللها  تستعرض  وكلامت 
املرأة  مكانة  لتعزيز  جهود  من  الحكومة 
التي  القوانني  وفق  الحقوق  بسائر  ومتتعها 
أقرتها الحكومة فضاًل عن مواقف الحكومة 

فيام يتعلق باملرأة.

إرتريا تشارك يف إجتماع جملس حقوق االنسان

يشارك وفد ارتريا برئاسة القائم باعامل 
ومندوب  سويرسا  يف  االرترية  السفارة 
ارتريا يف مؤسسات االمم املتحدة السيد/ 
والخمسني   الثاين  االجتامع  يف  عثامن  ادم 
ملجلس حقوق االنسان املنعقد يف جنيف.

املنظم  االجتامع   يف  ارتريا  وفد  وقدم 
ايضا لالحتفاء بالذكرة الخامسة والسبعني 
االنسان توضيحا  العاملي لحقوق  للميثاق 
بالرغم من  االإنسان  ان حقوق  فيه،  جاء 
اجندة  ليس  فانه   ، دولة  اي  اولوية  كونه 
سياسية تستخدمه دولة ضد دولة ، او ان 

تكون دولة ما مرجعية للدولة االخرى.”
املقرر  تقرير  عىل  ارتريا  وفد  واعرتض 
 ، الرتريا  املشوه  االنسان  لحقوق  الخاص 
من  سنوياً  املقدم  التقرير  “ينطلق  قائال 

االجندة السياسية املعادية الرتريا” . 
التنمية وحقوق  واوضح ان اسرتاتيجية 
احالل  عىل  ترتكز  إريرتيا  يف  االنسان 
املتساوية  واملشاركة  االجتامعية  العدالة 
حقوق  مواضيع  ان  وقال  للمواطنني. 
الغربية  الدول  تعدها  التي  االنسان 
العدائية  االدوات  من  هي  ومؤسساتها 

البارزة.
املستمرة  املضايقات  بإن  وذكر 
من  سنوات  عرش  من  أكرث  منذ  إلريرتيا 
ارتباًطا  وترتبط  تنبع  الخاصني  املقررين 

أبًدا  تكن  ومل   ، العدائية  باألجندة  وثيًقا 
“النواقص  أو  االنحرافات  لتصحيح  آليات 
املزعومة يف حقوق اإلنسان” التي أظهرتها 
إريرتيا. وامنا كان هدفهم األصيل ومنطقهم 
دوافعهم  لتعزيز  منصات  إنشاء  دامئًا هو 
الخفية. مام يعكس  السياسية  وأجنداتهم 
مؤامرات التدخل بزريعة حقوق االنسان.

واشار اىل ان متديد املقرر الخاص دائرة 
سلطاته اىل الحرب شامل اثيوبيا يف تقريره 
للتغطية عىل عربدات عصابة  عام 2022 
وياين واتهام ارتريا، هدفه خدمة أجندات 

أكرب.
واكد وفد ارتريا ان هذه العدائيات غري 
املجدية هدفت اىل عرقلة الخيار املستقل 
تسببت  ، وقد  االقتصادية  التنمية  واعاقة 
لعرقلة  البالد  عىل  ثقيلة  تضحيات  يف 
تطور  ارتريا  تحدث  ذلك  ورغم  تقدمها. 
كبرياً يف مجاالت  الصحة والتعليم واألمن 

الغذايئ وغريه.
وشدد الوفد بأن إريرتيا سوف تستمر يف 
برنامجها اإلمنايئ عىل الرغم من املضايقات 

التي ال هوادة فيها وغري املربرة .
هذا وردت 22 دولة عىل تقرير املقرر 
 14 دعمت  حيث   ، ارتريا  بشأن  الخاص 
العدائيات غري  دولة ارتريا مطالبة ايقاف 

العادلة عىل ارتريا وتقوية الروابط معها.

رزىن  املناضل  الصحة   وزارة  أستشهد عضو 
ناهز  عمر  عن  به  أمل  مرض  جراء  فرى   آرأيا 

السبعني عاماً.
إلتحق املناضل  رزىن بجبهة التحرير اإلرترية  
يف العام 1974م,ثم إنضم يف العام 1977م اىل 
فرتة  يف  إرتريا,وخدم  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
مبنطقة  الصحي   بالجهاز  التحرري   الكفاح 
الفرقة  يف   كتيبة  كطبيب  وراحبا  سربقطى 
يف  خدم  اإلستقالل  وبعد   16 العسكرية 
وقسم  وحليبت  ومصوع  عصب  مستشفيات 
وقسم  االوسط   باإلقليم  الصحية  الخدمات 
مستشفى  يف  واملجتمع,وأيضاً  األرسة  صحة  
مختلف  ووطنه يف  مرحانو حيث خدم شعبه 

املسؤليات املهنية واإلدارية . املناضل  رزىن آرأيا أب أرسة ولديه  8  من األبناء.
 وقد ووري جثامنه الرثى  يوم امس األربعاء  الثامن من مارس 2023م  الساعة الرابعة 

عرصاً مبقابر الشهداء  يف العاصمة أسمرا ..
وتقدم  فرى  أرآيا  رزىن  املناضل  العميق إلستشهاد  الصحة عن حزنها  وزارة  هذا وتعرب 

تعازيها ألرسته ورفاقه وزمالءه يف العمل.

السفرية صوفيا تلقي كلمة يف املؤمتر 
اخلامس املعين بأقل البلدان منوًا

القت السفرية/ صوفيا تسفاماريام مندوبة 

ارتريا باالمم املتحدة كلمة يف املؤمتر الخامس 

الدوحة  املنعقد يف  البلدان منوا  باقل  املعني 

وحتى  الخامس  من  الفرتة  يف  القطرية 

التاسع من الشهر الجاري، تحت شعار”  من 

االمكانيات اىل االزدهار” 

اهمية  عن  صوفيا   السفرية/  وتحدثت 

فيه  يواجه  الذي  الوقت  يف  املؤمتر  انعقاد 

والتوترات  املسلحة  الرصاعات   العامل  

وارضارها  املناخية  والتغريات  الجيوسياسية 

واالزمات االقتصادية ، وترض جميع املشاكل 

وضع  اىل  مشرية   ، منواً  االقل  الدول  عىل 

برنامج عمل يقاس ويؤكد تنفيذه عرب الوقت 

ويساعد يف مواجهة املشاكل املذكورة وغريها.

املشاكل  من  التخلو  ارتريا  ان  وقالت 

منوا  االقل  الدول  تواجه  التي  والتحديات 

نضال  من  خرجت  دولة  انها  عىل  عالوة   “

تحرري مرير خيض لثالثني عاما ، اضافة اىل 

الحرب الحدودية التي اعقبت ذلك، وكذلك 

فرض حظر وراء حظر غري قانوين وغري عادل 

من قبل مجلس حقوق االنسان التابع لالمم 

اجبارية  اتخاذ خطوات  عن  فضال   ، املتحدة 

وعدم  االقتصادي،  التطور  عرقلة  اىل  ادت 

تحقيق  شهدت  انها  اال  الحلم،  تحقيقق 

انجازات تنموية مرضية بفضل صمود شعبها 

القوية  وروحه 

وبسالته التنفيذية. 

توضيحا  وقدمت 

مصحوبا  مفصال 

حول  باالرقام 

التقدم الذي حققته 

الرثوات  يف  ارتريا 

وتخزين  الزراعية 

والقطاعات  املياه 

والصحية  التعليمية 

اهداف  وتحقيق 

الخمسية  التطور 

وربط  واملستدامة، 

والطاقة  الطرق 

من  وغريها  البديلة 

املجاالت.

ويف الختام اشارت 

اىل  صوفيا  السفرية 

وبرتكيزها  ارتريا  ان 

التكنولوجيا  عىل 

والعلوم تعمل عىل زيادة االنتاج واالنتاجية 

وإزدهار االقتصاد، مشرية اىل ان ارتريا لديها 

االقليمية  الرشاكة  تطوير  يف  قوية  رغبة 

وتقوية التكامل والتجارة وغريها من مجاالت 

التنمية .

الرتريا  الدامئة  املندوبة  ان  بالذكر  جديرا 

يف االمم املتحدة السفرية /صوفيا تسفاماريام 

االجتامع  يف  شارك  قد  لها  املرافق  والوفد 

املنعقد للدول االقل منوا الذي بدأ يف الرابع 

من مارس الجاري بالدوحة.
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تطور اخلدمات الصحية ملرضى السل باإلقليم األوسط
الصحية ملرىض  الخدمات  أعلنت منسقة 

اىل  الحيوان  من  املنتقلة  واألمراض  السل 

اإلقليم  يف  الصحة  وزارة  مكتب  اإلنسان يف 

األوسط املمرضة/ ناظنت قربيوهنس ، بأن 

بلغ  األوسط  اإلقليم  يف  السل  مرض  عالج 

نسبة %94 عام 2023.

وأوضحت بأن السل يصيب الرئة بنسبة 

بنسبة  الجسد  من  األخرى  واألجزاء   80%

السل يف  إنخفاض وفيات  اىل  %20، مشرية 

مبوجب   3.2% من  ألدىن  األوسط  اإلقليم 

السل  وفيات  لخفض  املوضوع  الربنامج 

الجهود  وتبذل   ،2025 عام   5% من  ألدىن 

الجادة إلستئصاله متاماً. وقالت ميكن عالج 

مبكرا  اكتشافه  تم  اذا  بسهولة  السل  مرض 

والحصول عىل العالج الالزم.

يف  مستشفيات  أربعة  تجهيز  وذكرت 

 ، السل  فحص  مبختربات  األوسط  اإلقليم 

يف  املقاومة  إكتساب  إكتشاف  ومعدات 

املرىض يف مستشفيات حزحز وقودايف.

السل  عن  الفحوصات  أن  اىل  وأشارت 

تجري ايضاً يف املرىض املصابني بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة واأليدز، وإجراء فحوصات 

عىل  كذلك  املكتسبة  املناعة  نقص  فريوس 

والبدء   ، األوسط  اإلقليم  يف  السل  مرىض 

القادمني  املرىض  لجميع  السل  بفحوصات 

اىل املؤسسات الصحية يف االقليم.

دعوة لتنسيق العمل لتقوية التعليم يف اإلقليم اجلنوبي

الجنويب  االقليم  يف  التعليم  مسؤول  دعا 
أجل  من  للعمل  كيداين  هبتزقي  االستاذ/ 
نتائج  لتحسني  االسايس  التعليم  تقوية 

الطالب يف املراحل التعليمية الالحقة.
يف  عقدها  التي  االجتامعات  يف  واوضح 
مارس  من  الرابع  وحتى  االول  من  الفرتة 
أن  ودقمحري  مندفرا  مدينتي  يف  الجاري 
يف  متني  اساس  بارساء  يتأىت  التعليم  كفاءة 
املرحلة االبتدائية. واشار اىل تحسن العملية 

النصف  يف  االمتحانات  ونتائج  التعليمية 
االول من السنة الدراسية الحالية.

بالدورات  الدفع  اىل  االجتامع   وناشد 
اللوازم  وتقديم  للمعلمني  التدريبية 
الدرايس  العام  بدء  مع  آوانها  يف  الدراسية 
لرفع  االمور  أولياء  مع  العالقة  وتقوية 

إهتامم الطالب بالتعليم.
بارشاف مستشار  االجتامع سمنار  وشهد 
التعليم  وزارة  يف  البرشية  القدرات  تنمية 

تحسني  بشأن   ، سيوم  تيدروس  الدكتور/ 
التدريس  ووسيلة   ، عامة  التعليم  خدمات 
النظامي  قبل  التعليم  يف  االطفال  وتأهيل 

خاصة.
لقسم  العام  املدير  دعا  جانبه  من 
الجنويب  االقليم  يف  االجتامعية  الخدمات 
لتحقيق  العمل  تسفاساليس،  قاآلب  السيد/ 
املراحل  جميع  يف  التعليمية  الكفاءة 

التعليمية  وتنشئة الطالب بقيم املجتمع.

مركز فلدارب الصحي يناقش براجمه مع السكان

عقد املركز الصحي يف فلدارب يف مديرية حملاملو لقاء مع السكان حول تنفيذ الربامج.

واوضح مسؤول الخدمات الصحية يف املديرية املمرض/ الياس مياين يف االجتامع الذي  عفقد 

يف االول من مارس وشارك فيه مسؤول ادارة اقليم عنسبا ومكتب وزارة الزراعة يف االقليم 

، ان الهدف من اللقاء هو خلق عالقات وطيدة مع السكان والتعرف عىل املصاعب وايجاد 

الحلول لها.

اهمية  بخيت  عيل  ياسني  املمرض/  فلدارب  يف  الصحي  املركز  مسؤول  اوضح  جانبه  من 

الصحية  املراكز  من  الجيدة  االستفادة  اجل  من  الربامج  وتقييم  تنفيذ  يف  السكان  مشاركة 

وتطويره. 

وبحث االجتامع متابعة الحوامل الوضاعهن الصحية والفهم باالنجاب الصحي واستخدام 

غرف انتظار الحوامل واالمهات والنظافة البيئية االمراض املعدية وغري املعدية .

من جهتهم اكد املشاركون عىل اهمية اللقاء الذي يدفع بتطور الخدمات الصحية.

وقالت مدير مديرية حملاملو السيدة/ عائشة عيل نور ان ايصال املعلومات اىل الجهات 

املهنية رسيعا يكون له دور فاعل.

ويقدم املركز الصحي يف فلدراب الخدمات لسكان ضواحي فلدارب واجربب وفرحني.

دعم مريضات الناسور يف مندفرا
يف  وكدوفاليس  غاول  عدي  سكان  قام 
مديرية مندفرا بتقديم دعام عينيا للمصابني 
الجنويب  االقليم  مستشفى  يف  بالناسور 

املرجعي، خالل الزيارة التى قاموا بها.
واملالبس  النظافة  ادوات  الدعم  وشمل 

ومواد استهالكية.
الدكتور/  والوالدة  النساء  اخصايئ  وقدم 
هبتي هيلملكوت رشحا عن اسباب حدوث 
اولياء  داعيا   ، يخلفه  الذي  والتأثري  الناسور 
وختان  القارصات  تزويج  لتجنب  االمور 

االناث  وتشجيع الحوامل للقيام باملراجعة 

الصحية الالزمة لحني الوالدة للحيلولة دون 

التعرض للناسور.

االقليم  ملستشفى  الطبي  املدير  واشاد 

الجنويب املرجعي الدكتور / يوناس كفلامريام 

بالدعم والتشجيع الشعبي اىل جانب الرعاية 

املقدمة من الحكومة ملريضات الناسور.

البالد حتتفل بالثامن من مارس اليوم العاملي للمرأة يف العاصمة امسرا 
الثالثاء  يوم  البالد  احتفلت 
العاملي  اليوم  مارس  من  بالثامن 
االكسبو  املعارض  أرض  يف  للمراة 
تحت شعار “ املرأة االرترية صامدة 

يف التصدي ورائدة يف التنمية.  
ويف فعاليات الحفل الذي شارك 
والضيوف  املسؤولني  كبار  فيه 
املرأة  مسؤول  اوضحت  املدعوين 
امل بالي دور   / السيدة  يف االوسط 
الشعب  نضال  يف  الفعال  املرأة 
االرتري ، وساهمت أيضا اىل جانب 
السيادة  حامية  يف  الرجل  اخيها 
والزالت  البالد،  اعامر  وحملة 
القتال  املعجزات يف جبهات  تصنع 

االمامية ويف الداخل والخارج. 
وذكرت ان املراة االرترية ترتقي اىل  آفاق 
انجازات  تحقيقها  بفضل  جديدة  تاريخية 
مؤكدة    ، والتصدي  الصمود  وثقافة  بارزة 
االستعدادات النجاح الربامج الوطنية الكبرية 

التى تجري بنشاط وهمة.
السيد/  االوسط  االقليم  حاكم  واوضح 
فسهايي هييل بأن الثامن من مارس يحتفل 
عاما   40 من  الكرث  البالد  مستوى  عىل  بها 
مام يوضح ذلك معناها البارز، السيام وانها 

تحتفل هذا العام يف مرحلة هامة.
وممثيل  االوسط  االقليم  مجلس  وقدم 
كلامت  الوطنية  واالتحادات  املؤسسات 

تضامنية.
وثقافية  فنية  بفقرات  الربنامج  وحفل 
عكست دور املرأة االرترية يف كافة املراحل 

النضالية.

يوم  بركة  القاش  اقليم  احتفل  كام 

الخامس من مارس يف مدينة بارنتو بالثامن 

من مارس اليوم العاملي للمرأة تحت شعار 

املرأ’ االرترية صامدة يف التصدي ورائدة يف 

التنمية.

السفري  بركة  القاش  اقليم  حاكم  وقال 

محمود عيل حروي يف الكلمة التي القاها ان 

السنة يجري مع بروز مرحلة  احتفال هذه 

االنتصارات واالستعداد لكافة برامج التنمية.

االرترية يف  للمراة  الطليعي  الدور  ورشح 

كل املراحل، موضحا بوجوب تواصل الجهود 

لتامني مشاركتها يف  الجارية  الربامج  اليصال 

جميع املجاالت ، إىل املبتغى. وذرت رئيسة 

القاش  اقليم  فرع  للمراة  الوطني  االتحاد 

استثنائية  يوهنس  يحدقا  السيدة  بركة 

احتفال هذه السنة بالظر للمرحلة الجديدة، 

وقالت بان املشاركة النشطة للمراة من اهم 

معايري االنتصار ، ويجب العمل به يف كافة 

املجاالت.

كلامت  القت  التي  الجهات  واكدت 

املساهمة  لتعزيز  املناسبة  يف  تضامنية 

لضامن مشاركة املراة يف جميع الربامج.

الفرقة  احيته  فنية  برامج  االحتفال  شهد 

الفنية التابعة للقيادة الغربية وفرقة الرتاث 

اىل  باالضافة  بركة ن  القاش  اقليم  الفنية يف 

مناشط ثقافية ورياضية.

مارس  بالثامن من  اقليم عنسبا  واحتفل 

اليوم العاملي للمرأة يف حفل اقيم يف مديرية 

االرترية  املراة  شعار  تحت  تكليزان  عد 

صامدة يف التصدي رائدة يف التنمية.

للمراة يف  الوطني  االتحاد  رئيسة  وقالت 

اقليم عنسبا السيدة /امنة حسن يف الكلمة 

الشعب  نضال  إنتصار  إن   ، القتها  التي 

 ، للمرأة  القوية  باملشاركة  تحقق  االرتري 

مرحلة  يف  السنة  هذه  إحتفال  اىل  مشرية 

تاريخية مبرشة.

عنسبا  إقليم  حاكم  أوضح  جانبه  من 

الذي  اإلنجاز  أن  موىس  عبدالله  السفري/ 

جميع  بتجاوز  االرترية  املرأة  حققته 

تدعيمه  يجب   ، واملقعدات  املعوقات 

جميع  يف  الواعية  واملساهمة  باملشاركة 

املجاالت.

وأشاد بجهود املرأة يف برامج التنمية عامة 

وحامية الرتبة وحفظ املياه بشكل خاص.

وتخلل االحتفال تنظيم مسرية وفعاليات 

مختلفة .

عقدت السفرية/ هانا سمؤون  سمنار للموظفات الشابات مبناسبة الـ 8 مارس حول 

االعامل الدبلوماسية.

فيام  لخلق عالقات  الدول  تستخدمها  دولية  آلية  الدبلوماسية هي  بان  واوضحت 

بينها وتعزيزها، وحفظ املصالح املشرتكة ، وحل القضايا الخالفية بطرق سلمية.

شكله  من  ابتداًء  الدبلومايس  التطور  مفهوم  حول  مفصال  توضيحا  قدمت  كام 

التقليدي ومرحلة وضع قوانني العالقات الدبلوماسية وما بعدها.

السفرية / هانا مسؤون تعقد مسنار 
للمرأة العاملة مبناسبة الـ8 من مارس
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حل صيين ملأزق األمن العاملي
السفري / تشاى جى 

سفري جمهورية الصني الشعبية يف اريرتيا

والنزعة  املتفشية  بالهيمنة  العامل  ابتيل 

، مع تشبث قوى معينة  املتزايدة  األحادية 

يف  واالنخراط   ، الباردة  الحرب  بعقلية 

غري  عقوبات  وفرض   ، والتسلل  التخريب 

حروب  وشن   ، واحد  جانب  من  مرشوعة 

التدخل ، وتنفيذ عمليات التنصت واملراقبة 

عاىن طوياًل  العامل  أن  القانونية. حقيقة  غري 

من مثل هذه الهيمنة ذكره الرئيس أسياس 

وسائل  مع  حديثة  مقابلة  خالل  أفورقي 

أن  إىل  فيها  أشار  اإلريرتية  الوطنية  اإلعالم 

“الناس من جميع أنحاء العامل يقولون” كفى 

.“

يتوق العامل إىل حل إيجايب يخدم املصالح 

السالم  ويعزز  للجميع  األوجه  املتعددة 

واألمن. مع األخذ يف االعتبار رفاهية البرشية 

، اقرتح الرئيس يش جني بينغ مبادرة األمن 

والتي   ،  2022 أبريل  يف   )GSI( العاملي 

متثل  العاملي.  األمن  ملأزق  حاًل صينًيا  تقدم 

)مبادرة األمن العاملي - GSI ( منفعة عامة 

للعامل  الصني  قدمتها  أخرى  مهمة  عاملية 

ومبادرات  والطريق  الحزام  مبادرة  بعد   ،

بدعم   GSI فازت  وقد   ، العاملية  التنمية 

أكرث من 80 دولة ومنظمة إقليمية ، مبا يف 

ذلك إريرتيا. رًدا عىل االستفسارات املتعلقة 

بجوانب مختلفة من مبادرة األمن العاملية ، 

أصدرت الصني مؤخرًا ورقة مفاهيم مبادرة 

األمن العاملي ، مام يدل عىل التزامنا القوي 

بتحمل مسؤولياتنا يف حامية السالم واألمن 

العامليني.

تقدم ورقة املفاهيم خلفية)مبادرة األمن 

العاملي - GSI (، وترشح أفكارها ومبادئها 

األساسية ، وتحدد أولويات التعاون ، وتقدم 

تفاصيل حول املنصات واآلليات ذات الصلة. 

، مبا يف  التزامات مهمة  املبادرة ستة  تدعم 

املشرتك  األمن  برؤية  ملتزًما  البقاء  ذلك: 

والشامل والتعاوين واملستدام ، احرتام سيادة 

والتقيد   ، البلدان  جميع  أرايض  وسالمة 

 ، املتحدة  األمم  ميثاق  ومبادئ  بأهداف 

لجميع  املرشوعة  األمنية  الشواغل  أخذ 

الخالفات  حل   ، الجد  محمل  عىل  البلدان 

السلمية  بالطرق  الدول  بني  والخالفات 

عىل  والحفاظ  والتشاور.  الحوار  خالل  من 

األمن يف املجاالت التقليدية وغري التقليدية. 

الشواغل  ألبرز  الفعالة  املعالجة  أجل  من 

تحدد   ، الدويل  املجتمع  تواجه  التي  امللحة 

املبادرة 20 مجااًل ذا أولوية للتعاون ، مثل 

الغذايئ  واألمن   ، اإلقليمية  الساخنة  النقاط 

الدولية  والحرب   ، العاملي  الطاقة  وأمن 

واألمن   ، املعلومات  وأمن   ، اإلرهاب  ضد 

تغري   ، الناشئة  والتكنولوجيات   ، البيولوجي 

املناخ ، وأمن الفضاء الخارجي ، من بني أمور 

توفر   ، املتصور  إطارها  من  وكجزء  أخرى. 

البناء واملشاركة  املبادرة أيًضا منربًا للتعاون 

والثنائية  األطراف  املتعددة  اآلليات  مع 

ذات الصلة ، مثل األمم املتحدة واملنظامت 

لتزويد  مستعدة  الصني  األخرى.  اإلقليمية 

فرصة   5000 ب  األخرى  النامية  البلدان 

تدريب يف السنوات الخمس املقبلة لتدريب 

املهنيني عىل معالجة قضايا األمن العاملي.

حدد   ، األوكرانية  باألزمة  يتعلق  فيام 

الرئيس يش جني بينغ املبادئ األربعة ، ودعا 

مجاالت  أربعة  يف  مشرتكة  جهود  بذل  إىل 

تعمل  والتي   ، ، وشارك يف ثالث مالحظات 

الصني  ملوقف  كأساس  جامعي  بشكل 

الصني  اتخذت  لطاملا  القضية.  هذه  بشأن 

بنشاط  وعملت   ، وعادالً  موضوعًيا  موقًفا 

دورًا  ولعبت   ، السالم  محادثات  لتعزيز 

األوكرانية.  لألزمة  حل  إىل  التوصل  يف  بناء 

يف 24 فرباير ، بعد عام واحد من التصعيد 

الصيني  الجانب  أصدر   ، لألزمة  الكامل 

التسوية  من  الصني  “موقف  بعنوان  ورقة 

ساعد  مام   ، األوكرانية”  لألزمة  السياسية 

األساسية  ومقرتحاتنا  مواقفنا  رشح  يف 

القضية بشكل شامل ومنهجي.  بشأن هذه 

 تغطي الورقة 12 مجاالً ، مبا يف ذلك: احرتام 

عقلية  عن  التخيل  البلدان.  جميع  سيادة 

العدائية  األعامل  وقف  الباردة.  الحرب 

األزمة  حل  السالم.  محادثات  استئناف 

 ، الحرب  وأرسى  املدنيني  حامية  اإلنسانية. 

آمنة  النووية  الطاقة  محطات  الحفاظ عىل 

تسهيل   ، االسرتاتيجية  املخاطر  تقليل   ،

أحادية  العقوبات  وقف  الحبوب.  صادرات 

سالسل  استقرار  عىل  الحفاظ   ، الجانب 

اإلعامر  إعادة  ،وتعزيز  واإلمداد  التصنيع 

عىل  الصيني  الجانب  ويظل  الرصاع.  بعد 

استعداد للعمل يف تآزر مع املجتمع الدويل 

عىل هذا األساس لتقديم مساهامتنا الفريدة 

األوكرانية. لألزمة  السياسية  التسوية  يف 

أن  علينا  يجب   ، العاملي  السالم  لحامية 

أنباء  وكالة  أصدرت  بحزم.  الهيمنة  نعارض 

املتحدة  “الواليات  للتو  الصينية  شينخوا 

قائم  شامل  تقرير   ،“ ومخاطرها  الهيمنة 

عن  كبري  بتفصيل  يكشف  الحقائق  عىل 

إساءة استخدام الواليات املتحدة للهيمنة يف 

املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية 

وكذلك   ، والثقافية  والتكنولوجية  واملالية 

واملامرسات  السياسة  عرّضت  كيف  كشف 

واالستقرار  السالم  للخطر  العامل  األمريكية 

وقت  منذ  الشعوب.  جميع  برفاهية  وأرض 

إساءة  عىل  منوذجي  مثال  يف   ، ببعيد  ليس 

أسقطت   ، والهيمنة  للسلطة  استخدامها 

املتحدة منطاًدا صينًيا بدون طيار  الواليات 

الصني  من  املتكررة  التوضيحات  متجاهلة 

وغض الطرف عن الحقائق األساسية ، قامت 

قصة  بنرش  ذلك  من  بدالً  املتحدة  الواليات 

قبل  وملفقة  هستريية  تجسس”  “بالون 

املنطاد.  إلسقاط  املتهورة  الخطوة  اتخاذ 

مر  عىل  املتحدة  الواليات  طورت   ، وباملثل 

السنني مجموعة متنوعة من الذرائع الزائفة 

عادلة  غري  الجانب  أحادية  عقوبات  لفرض 

أرضت  والتي   ، إريرتيا  ضد  قانونية  وغري 

تزال  ال  اإلريرتي.  الشعب  مبصالح  بشدة 

الصني تعارض بشدة أعامل الهيمنة هذه.

بتنوع غني  تنعم  ناشئة  قارة  إفريقيا  إن 

يجب  كبريين.  وحيوية  هائلة  وإمكانيات 

وليس   ، الدويل  للتعاون  ساحة  تكون  أن 

ساحة لتنافس القوى العظمى. تعترب أفريقيا 

والقرن األفريقي من املناطق ذات األولوية 

يف تقديم مبادرة املعايري العاملية. نحن ندعم 

لحامية  قدراتها  تعزيز  يف  األفريقية  الدول 

السالم بشكل مستقل ، ونشجعها بقوة عىل 

األفريقية.  بالطريقة  األفريقية  املشاكل  حل 

عىل  عامة  “نظرة  بشأن  الصني  اقرتاح  إن 

السالم والتنمية يف القرن األفريقي” ودعمها 

لعقد مؤمتر السالم االفتتاحي للقرن األفريقي 

ليس فقط انعكاسات لدعم الصني املخلص 

اإلجراءات  أمثلة عىل  أيًضا  ، ولكن  ألفريقيا 

امللموسة التي تم القيام بها لتحقيق أهداف 

القرن األفريقي. 

 - العاملي  األمن  مبادرة  ومبادئ  أفكار 

.GSI

 )GSI(هي مبادرة مفتوحة وشاملة. إن 

مع  للعمل  استعداد  عىل  الصيني  الجانب 

وإثراء  التواصل  تعزيز  يف  اإلريرتي  الجانب 

عن  الفعال  والبحث   ،  GSI مبادرة  مدلول 

التعاون بأشكال جديدة يف مجاالت جديدة 

والتحديات  املخاطر  مختلف  ومعالجة   ،

السالم  حامية  يف  اإلسهام  أجل  من  األمنية 

اإلقليمي والعاملي. و االمن.

مقتل سبعة جنود بهجوم حلركة الشباب على قاعدة 
عسكرية يف جنوب الصومال

الثالثاء،  امس  اول  جنود  سبعة  لقي 

الشباب  حركة  أعلنت  هجوم  يف  مرصعهم 

قاعدة  عىل  عنه،  مسؤوليتها  الصومالية 

 480 مسافة  عىل  تقع  بلدة  يف  عسكرية 

كيلومرتا جنوب العاصمة مقديشو.

وقال القائد العسكري محمد راشد لوكالة 

“إرهابيون  الهاتف:  عرب  برس”  “فرانس 

هاجموا قاعدة عسكرية يف جنوب البالد”.

بعد  القاعدة  اقتحام  “حاولوا  وأوضح: 

استخدام شاحنات محملة باملتفجرات لكن 

سبعة  وفقدنا  لهم.  تصدت  األمنية  القوات 

الشباب  وأعلنت جامعة  القتال”،  يف  جنود 

القاعدة  لتنظيم  املوالية 

مسؤوليتها عن الهجوم.

تقاتل   ،2007 العام  ومنذ 

الحكومة  املتطرفة  الحركة 

من  املدعومة  الفدرالية 

وتنفذ  الدويل،  املجتمع 

هجامت يف الصومال ودول مجاورة، وبعدما 

عامي  البالد  يف  الرئيسية  املدن  من  طردوا 

2011 و2012، تحصن املتمردون يف مناطق 

ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجامت 

دامية يف الصومال والدول املجاورة.

محمود  الشيخ  حسن  الرئيس  وكان 

العام  مايو  يف  السلطة  توليه  بعيد  أعلن 

املتطرفني  ضد  شاملة”  “حربا  املايض، 

القضاء  يف  للمشاركة  الصوماليني  داعيا 

هذا  وسمح  املتطرفة،  الحركة  عنارص  عىل 

الهجوم املدعوم بقوة من االتحاد اإلفريقي 

مناطق  باستعادة  أمريكية  جوية  وبرضبات 

شاسعة.

محيدتي: خالف قوات الدعم السريع مع 
املتمسكني بالسلطة وليس مع اجليش السوداني

)حميديت(  دقلو  حمدان  محمد  نفى 
نائب رئيس مجلس السيادة السوداين اول 
الثالثاء وجود أي خالف بني قوات  أمس 
أن  البالد، موضحا  الرسيع وجيش  الدعم 
عىل  بالسلطة”،  “املتشبثني  مع  الخالف 

حد قوله.
حميديت  مخاطبة  خالل  ذلك  جاء 
قواته  الرسيع-  الدعم  قوات  قائد  -وهو 
غريب  درمان  أم  مبدينة  كرري  قاعدة  يف 

العاصمة الخرطوم.
قوات  يف  لدينا  “ليست  حميديت  وقال 
الدعم الرسيع خالفات مع الجيش”، مضيفا 
السلطة  يريدون تسليم  الخالف بني من  أن 
ترك  بعدم  يتمسكون  الذين  وبني  للمدنيني 

الحكم، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأشار إىل أن املؤسسة العسكرية واملدنيني 
دميقراطي،  مدين  حكم  قيام  عىل  اتفقوا 

مشددا عىل أن “هذا خط ال رجعة عنه”.
أنباء  مؤخرا  محلية  إعالم  وسائل  ونقلت 
حميديت  ونائبه  الربهان  بني  خالفات  عن 
أن حميديت  وذكرت  اإلطاري.  االتفاق  بشأن 
إىل حكومة  للسلطة  الرسيع  التسليم  يدعم 
مزيد  عن  البحث  الربهان  يرى  فيام  مدنية، 
من التوافق بشأنه مع القوى السياسية وضم 

القوى غري املوقعة عىل االتفاق.
تتعلق  الخالفات  أن  إىل  أشارت  كام 
مبطالب قادة للجيش بدمج الدعم الرسيع يف 

يرى حميديت رضورة  فيام  املسلحة،  القوات 
إصالح املؤسسة العسكرية قبل دمج قواته.

جدير بالذكر أن قوات الدعم الرسيع جرى 
السابق  السوداين  النظام  عهد  يف  تشكيلها 
لحامية  ثم  دارفور  يف  املتمردين  ملحاربة 
يف  وأصبحت  الحقا،  النظام  وحفظ  الحدود 
واملخابرات،  األمن  لجهاز  تابعة  العام 2013 
وال توجد بيانات رسمية بشأن عدد أفرادها.

تجري  املايض  يناير  من  الثامن  ومنذ 
بني  سياسية  عملية  السودانيني  الفرقاء  بني 
يف  املربم  اإلطاري”  “االتفاق  عىل  املوقعني 
مجلس  بني   2022 ديسمرب  من  الخامس 
مدنية  وقوى  الحاكم  العسكري  السيادة 

معارضة، أبرزها قوى الحرية والتغيري.
سياسية  أزمة  حل  إىل  االتفاق  ويهدف 
فرض  حني   2021 أكتوبر   25 منذ  ممتدة 
الربهان إجراءات استثنائية، منها إعالن حالة 
والوزراء  السيادة  مجليس  وحل  الطوارئ، 

االنتقاليني.

صوت برملان جنوب إفريقيا عىل قرار خفض مستوى العالقات الدبلوماسية مع إرسائيل، 
أنباء  وكالة  وفق  الفلسطينيني،  بحق  املتواصلة  اإلرسائيلية  واالنتهاكات  االعتداءات  بسبب 
فلسطني “وفا”. ويف بيان له، قال “حزب الحرية الوطني” الذي قدم مرشوع القرار، إن هذه 
الخطوة كان من املمكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنرصي )األبارتهايد(، الراحل 
إن  دامئا  قال  الذي  مانديال  نيلسون  بها  لحظة سيفخر  أن “هذه  إىل  الفتا  مانديال،  نيلسون 
- وسط مع مقعدين  )يسار  الحزب  الفلسطينيني”. وأعرب  حريتنا غري مكتملة دون حرية 
األفريقي  الوطني  املؤمتر  حزب  ذلك  يف  مبا  األخرى،  لألحزاب  شكره  عن  الربملان(  يف  فقط 
الحاكم عىل التصويت لصالح القرار، مضيفا: “لقد تم إقامة دولة إرسائيل من خالل تهجري 
الفلسطينيني وقتلهم. وإلحكام قبضتها عىل السلطة، أقامت نظام الفصل العنرصي للسيطرة 
عىل الفلسطينيني وإدارتهم”. وتابع: “بصفتنا مواطنني يف جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف 
مكتويف األيدي بينام ترتكب جرمية الفصل العنرصي مرة أخرى”. وأوضحت “وفا” أن جنوب 
إفريقيا تدعم القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبني عالقات دبلوماسية رسمية سنة 1995، 
بعد عام عىل انتهاء نظام الفصل العنرصي، حيث خفضت متثيلها الدبلومايس يف تل أبيب عام 

2019 وسحبت سفريها، بسبب “الفظائع التي ترتكبها إرسائيل يف حق الفلسطينيني”.

برملان جنوب إفريقيا يصوت على خفض 
العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل
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فخامة الرئيس، ننتقل اآلن إىل القطاع 

يجذب  محوراً  أصبح  الذي   اإلقتصادي 

إهتامماً كبرياً يف الوقت الراهن، وهو ما 

من  فبالرغم  األزرق،  باإلقتصاد  يعرف 

أن إرتريا هي دولة متتلك بحر وسواحل 

بحرية شاسعة وكثري من الجزر إال انه مل 

ينبغي  كام  الرثوة    إستغالل هذه  يتم 

برامج  هناك  هل  مختلفة،  ألسباب 

مستقبلية موضوعة أو مشاريع ملموسة 

يتم العمل عليها لتنمية هذا القطاع ؟

متنح  ال  التي  املواضيع  أحد  هذا 

بني  فرق  هناك  ألن  وذلك  الطأمنينة، 

الرغبة والجاهزية  وبني النتائج الواقعية، 

إال ان خيبة األمل ليس من ثقافتنا وهي 

مبا  قاموسنا،  يف  موجودة  ليست  كلامت 

الكامنة  فالرثوة  تحدي،  يف  دامئاً  يجعلنا 

ضخمة جداً، وبشكل عام  تقدر حوايل 80 

ألف - 120 ألف طن سنوياً من الرثوات 

السمكية الكامنة، وهي ثروة ثابتة، ومن 

الصيد  بعملية  تنقص  ال  أنها  مميزاتها 

منتظمة  هجرة  يف  األسامك  ألن  وذلك 

الرثوة  هذه  إستغالل  وميكن  متوافقة، 

رأينا هذه  وإذا  الزمن،  من  لفرتة طويلة 

الكمية التي ميكن ان نقدرها بـ 100 او 

80 الف طن أو أقل من ذلك، من حيث 

النوع، فإن %60 منها هي أسامك صغرية 

ليس لها قيمة، باملقارنة بنوعية األسامك 

الثمينة،  و%40 هي اسامك مثينة، بشكل 

عام هل إستطعنا أن نستغل هذه الرثوة 

اكرث،   أو  املاضية  اعوام  الـ20  خالل  ؟، 

أصطدناها  التي  الكمية  مقدار  تبلغ  كم 

التي  الـ 80 ألف طن  ؟ من أصل  سنوياً 

مل  نصطادها سنوياً،  أن  املمكن  من  كان 

نصطد أكرث من 10 ألف طن سنوياً من 

جميع أنواع األسامك، وال ميكن التحدث 

ان  نستطع  مل  اننا   إذ  التصدير،  عن 

االسامك  من  كافية  كمية  ونوفر  نصطاد 

يف السوق الداخيل كام ينبغي، وهنا يأيت 

تطوير هذه  نستطع  مل  ملاذا  سؤال وهو 

الرثوات الكامنة بالرغم من توفرها؟  يف 

البدء تحتاج للعامل البرشي لتحقيق ذلك 

تجلب  أن  بعده  ميكن  الصيادين،  وهم 

والقوارب  التكنلوجيا  انواع  مختلف 

واملعامل ، وال ميكن أن تقول فقط ملاذا 

نصطاد  ان  نستطع  مل  ملاذا  يتطور؟  مل 

هذه الكمية؟ حيث يجب اوالً أن تتوفر 

بالنظر  وليس  لذلك،  الالزمة  الوسائل 

مواينء  لدينا  هل  فقط،  الرثوة  لحجم 

سبيل  سواحلنا،عىل  طول  عىل  ومرايس 

ثالثة  بناء  تم  العمل  بدأنا  عندما  املثال 

مواين او مرايس  صغرية كبداية للصيادين 

إلحاقها  وتم  وعدي،  وطيعو  قلعلو  يف 

فيه  و معمل  تربيد  للثلج ومحل  مبصنع 

خدمات لصيانة القوارب،  اليوم أين هي 

األدوات  وضع  هو  وما  اإلنشاءات  هذه 

زال  ما  هل  فيه؟،  كانت  التي  والوسائل 

هناك  تكون  قد  الثلج؟،  إنتاج  يف  يقوم 

كم  كمثال  اخذناها  إذا  عديدة،  إجابات 

هي نقاط الصيد التي تحتاج تهيئة بنى 

تحتية، ستحتاج للطاقة والكهرباء، واملاء، 

وستحتاج   ، فقط  البحر  من  مياه  ليس 

ملصانع الثلج، وإىل النقل البحري والربي، 

وقد  التحتية،  البنى  مع  مرتبط  هو  وما 

تم إنشاء هذه املواينء او املرايس الثالثة 

إذا  اليوم،  أين هي  لكن  للعمل،  كبداية 

ما ذهبت إىل قلعلو وطيعو وعدي تجد 

هذه املناطق خارج العمل، وهناك الكثري 

أن  ميكن  ال  هذا  لكن   ، التفسريات  من 

منه  وإكتسبنا  تعلمنا  لقد  األمل،  يفقدنا 

بحق  نستفيد  ان  اردنا  وإذا  التجربة. 

ان  فعلينا  األزرق،  باإلقتصاد  يعرف  مام 

نهيئ  البنى التحتية كام ينبغي عىل طول 

سواحلنا ، وأقصد بذلك ما يتم بناؤه اآلن، 

يتضمن موانئ كبرية وصغرية ومرايس بها 

جميع الوسائل وخدمات الكهرباء واملاء 

من  املعامل  تتطلبه  ما  وكل  املتكاملة، 

تحتاج  وذاك  هذا  كل  وفوق  تكنلوجيا. 

وقد  كفوءة،  برشية  ملوارد  النقاط  هذه 

عاماً  عرشين  من  أكرث  قبل  وضعت 

“إسرتاتيجية التنمية الساحلية”، كخارطة 

طريق، وهو ما يجب ان نشيده عىل طول 

السواحل اإلرترية، التي تبلغ بشكل عام 

حوايل 1100كلم، وإذا اضفنا إليها الجزر 

قد يبلغ طولها حوايل 1200 او 1300كلم، 

وهي سواحل طويلة جداً وتقع يف منطقة 

هائلة،  ثروات  ومتتلك  ومهمة،  حساسة 

منها  ونستفيد  نطورها  ان  اردنا  وإذا 

بشكل كامل ال بد أن يكون فيها مشاريع 

وبنية تحتية ضخمة، فمن ناحية مصادر 

املياه، يجب البحث عنها، هل تتوفر فيها 

مياه جوفية ام هي منعدمة، هل تتوفر 

فيها أودية أو أنهر؟، ويجب إجراء دراسة 

مواقع  ،عن  البحرية  الرثوة  يف  دقيقة 

تواجد االسامك بأنواعها املختلفة، ويجب 

تتناسب  أدوات ووسائل ومعامل  تجهيز 

معه.

ببساطة وبصورة عامة  التحدث  ميكن 

لكن  الساحلية،  التنمية  إسرتاتيجية  عن 

لتطبيقها العميل عىل أرض الواقع، يجب 

ان يكون لديك طرق نقل ساحلية تقدم 

عمل  تيرس  ووسائل  متكاملة،  خدمات 

معامل  ومختلف  واملراكب،  السفن 

لتصنيع  كبرية  معامل  ليس  التصنيع 

ملعامل  مراكز  بل  األسامك،  وتعليب 

فيه  تتوفر  والتربيد،  الثلج  ومصانع 

جميع  توفر  و  واملاء،  الكهرباء  خدمات 

يف  يساعدك  مجتمعة  الوسائل  هذه 

هذه  توفر  دون  ومن  ثرواتك،  تطوير 

الرثوات  عن  التحدث  ميكنك  ال  الوسائل 

البحرية إال إذا اردت أن تتفاخر بها فقط، 

تدخل  ان  يجب  فعلية  نتائج  فلتحقيق 

برامج عمل قادرة عىل التشغيل . 

ال توجد بنية تحتية تذكر يف السواحل 

قيصار،  راس  إىل  دمريا  راس  من  بدءاً 

طرق،   لبناء  محاوالت  هناك  كانت 

وال  عام،  كل  يف  متكررة  لصيانة  وتحتاج 

تتوفر  أنها  تقول  ان  ميكن  طرق  توجد 

املواينء،  حتى  مناسبة،  نقل  وسائل  بها  

وعصب  مصوع  مينايئ  نذكر  ان  وميكن 

كمواين كبرية لكن يجب أن يكون لديك 

بنائها   يتم  أخرى   ومرايس  مواينء  أيضاً 

يتم   ان  ويجب  معها،  تتناسب  مبقاييس 

دعم سكان املناطق الساحلية واملواطنني 

حتى يكونوا مستفيدين من هذه الربامج 

والتكنلوجيا والبنى التحتية مبا هو متوفر 

لديهم من موارد برشية.

هذه  عىل   العمل  تنسيق  ويعترب   

ميكن  ال  كبري  تحدي  مجتمعة  الربامج 

مل  والننا  عامني،  او  عام  خالل  تنفيذها 

متاحة  كانت  التي  الفرص  من  نستفيد 

مبثابة  أصبح  ينبغي،  كام  السابق  يف  لنا 

كان  وإن  حتى  امامنا،  متكرر  تحدي 

نحقق  ان  دون  نرتكه  ان  ال ميكن  كذلك 

غايتنا يف التطور والتقدم وإستغالل هذه 

العمل  والتسارع يف  ينبغي،  الرثوات كام 

إلعادة  هو  اآلن  نشهده  الذي  الجاري 

إستغالل الفرص الفائتة، والتنمية الجارية 

حتى  تحققت  التي  الرثوات  وإستغالل 

لحجم  بالنظر  يذكر  ال  شيئ  هي  اآلن 

ان  علينا  يجب  حيث  البحرية،  الرثوات 

ندخل يف أساليب الصيد الكبرية و معامل 

الرثوة البحرية الكبرية. هل لدينا القدرة 

واألسامك  الطازجة،  االسامك  لتصدير 

أو  الجوار  دول  إىل  والجافة،  املعلبة 

اإلقليم والعامل؟، هناك الكثري من  الفرص 

املوجودة  اإلمكانيات  تطوير  وميكن   ،

إىل  نلبيها   أن  استطعنا  إذا  وإستغاللها 

ُتشمل جميعها  قد  اقىص درجة ممكنة، 

وميكن  الساحلية،  التنمية  إسرتاتيجية  يف 

وجدت  وإذا  تفاصيلها،  إىل   ننظر  أن 

التى تستطيع أن تنفذها، وإذا  القدرات 

قد حققنا  تقول  ان  نفذت، حينها ميكن 

له  كان  وانه  الربنامج،  هذا  يف  النجاح 

فهو  لذلك  الوطن.   إقتصاد  مساهمة يف 

موضوع واسع جداً، لكن إىل اآلن مل ُتنفذ 

إال برامج بسيطة.

والرثوة البحرية  ليست منحرصة عىل 

وهى  أيضاً،  امللح  هناك  فقط،  االسامك 

البحرية، وهو  الرثوات  من  ثروة ضخمة 

مصانع  هناك  كانت  فقد  بجديد،  ليس  

يلبي  وال  يكفي  ال  اإلنتاج  ان  إال  للملح، 

ينبغي،  كام  املحلية  السوق  طلبات 

إنتاجه  يتم  ان  ميكن  كان  وكنوعية 

لكن   ، مختلفة  بطرق  منه  واإلستفادة 

اإلنتاج الحايل إن كرث او قل ال  يتعدى من 

كونه معبأة يف اكياس يتم بيعه يف االسواق 

برامج  تنفيذ  يتم  ومل  قليلة،  بكميات 

تنموية  يف إنتاج امللح  وتحويله لصناعة 

غريه  من  نستفيد  أن  ميكن  وكان  كبرية، 

من الرثوات البحرية املتنوعة الكامنة  يف 

السواحل او يف اعامق البحر، كاألسمدة،  

بتنفيذ  سواحلنا  عىل  والحفاظ  وإثرائها 

برامج تشجري وغريها من برامج تنموية، 

عىل  إيكولوجية  دراسات  إجراء  ويجب 

املناطق  يف  تنموية  برامج  وتنفيذ  حدى 

الطبيعية  الرثوات  عىل  للحفاظ  املهمة 

إليها جميعها  النظر  يف سواحلنا، ويجب 

ذلك  وغري  حدى،  عىل  كاًل  وليس   معاً 

فإن السواحل فيها ثروات متنوعة خاصة 

 ، بقليلة  ليست  ثروات  وهي  املعادن 

الربامج  من  قطاع  كل  إىل  النظر  ويجب 

تقوم   ان  اجل  من  وإضافتها  التنموية 

بتوفري خدمات ووسائل الزمة لتنفيذها، 

إليها  أرشت  التي  النقاط  نفس  وهي 

سابقٌا، أي توفري خدمات الكهرباء واملاء. 

فخامة الرئيس إسياس أفورقي لوسائل اإلعالم املحلية ..
أهمية الثروة املعدنية تكمن يف أنها قوة دافعة 

للتنمية الشاملة لإلقتصاد كثروة جاهزة

اجلز السادس

اجرى فخامة الرئيس أسياس افورقي 

وسائل  مع  اللقاء  من  الثالث  الجزء 

املوافق  السبت  يوم  املحلية  اإلعالم 

عدد  ويف   . الجاري  مارس  من  للرابع 

اليوم نورد ما ذكره  فخامة الرئيس حول 

التى  التعدين  وبرامج  األزرق  االقتصاد 

تجري يف البالد اىل جانب الرثوة البحرية 

حول  دقيقة  دراسة  إجراء  ورضورة 

مواقع تواجد األسامك بأنواعها املختلفة، 

وبرامج  الساحلية  التنمية  وإسرتاتيجية 

البالد  املتوفرة يف  واالمكانيات  التعدين 

النتاج االسمنت، وغريها من املواضيع. 

 فإىل ماجاء يف املقابلة.
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السواحل   مميزات  من  وواحدة 

الطاقة  مع  الرياح  طاقة  وجود  هي 

الشمسية  الطاقة  ليس  املتجددة، 

يف  اإلشعاع  كان  وإن  حتى  فقط 

عرب  انه  إال  قوياً  ليس  السواحل 

يف  بعضها   إىل  وإضافتها  دمجها 

تهب  عندما  او  املناسب  الوقت 

كنا  االمور  هذه  وكل  بقوة،  الرياح 

نتحدث عنها منذ فرتة طويلة وننظر 

إليها  من بعيد كالحلم، فهناك أيضاً 

الطاقة الحرارية الجوفية املوجودة يف 

قوية،  املتصدعة، فهي طاقة  األودية 

كيف  شاهدنا  كينيا  إىل  زيارتنا  ويف 

ينتجون الطاقة الكهربائية من الطاقة 

اعوام  فقبل عرشة  الجوفية،  الحرارة 

وات  ميغا   20 حوايل  ينتجون  كانوا 

من  أكرث  منه  ينتجون  واآلن  فقط، 

1100 ميغا وات، ونحن لدينا  فرص 

ليس مبوضوع جديد،  مامثلة،  وهو 

إال  بعيد،  زمن  منذ  دراسته  تم  فقد 

انه مل يتطور كثرياً، وإذا إستطعنا ان 

نطوره ، وأضفنا االيه لطاقة املتجددة 

الفوائد  الحرارية معاً، فكم هي  والطاقة 

يف  وخاصًة   ، لها  مينحنا  أن  ميكن  التي 

الساحلية،  املناطق  يف  التنموية  الربامج 

فقط،  اإلحتياطية  السمكية  الرثوة  وليس 

الكامنة  االخرى  الرثوات  إىل  فباإلضافة 

األولويات  من  وهي  جمة،  ثروات  فهي 

ومقسمة  الوطنية،  التنموية  الربامج  يف 

إىل ثالثة أقاليم  تنموية، وهي  السواحل 

وإذا  الغربية،   واملنخفضات  واملرتفعات 

من  التنموية  االقاليم  عن  سنتحدث  كنا 

فالتحديات  والجغرافيا،  املناخ  حيث 

حيث  من  ليس  السواحل  يف  التنموية 

املساحة فقط بل هناك تحديات تنموية 

االساسية  العوامل  أن  إال  لها،  نهاية  ال 

التي يجب إرساؤها لتهيئة البني التحتية  

والتسارع   ، والطرق  واملاء  الكهرباء  مثل 

 ، ذلك  لتحقيق  هو  اآلن   نشهده  الذي 

حتى وإن كانت هناك عراقيل تصادفنا ، 

إال ننا تعلمنا منها الكثري وستكون دفعة 

الربامج  تنفيذ  ، وستفيدنا كثريا يف  لالمام 

الننا تعرفنا عىل نقاط الضعف، وحصلنا 

عدم  عن  عديدة  ألسئلة  إجابات   عىل 

تحقيق رغبتنا، ومن اجل ان نعمل عىل 

الكتري  ما يعرف باإلقتصاد االزرق فهناك 

معه،  تتناسق  ان  يجب  التي  االمور  من 

كبرية مثل خدمات  اخرى  فهناك قضايا  

 ، السياحة  وصناعة  والخدمات  املوانئ 

وهو موضوع كبري ، فعندما نتحدث عن 

وصناعة  قطاع  كل  إىل  وتنظر  السواحل 

، ويجب ان نشهد  يف  فهو مجال واسع 

عملنا نوعية جديدة من أساليب العمل 

تتامىش مع  ان  عليها  ، وذلك النه يجب 

التغريات  والتطورات التي نريدها. 

يف إطار برامج التنمية هناك ما يتعلق 

تلعب  أن  ميكن  التي  املعدنية  بالرثوة 

الوطني،  اإلقتصاد  تعزيز  يف  مهاًم  دوراً 

اإلقتصادية  القطاعات  جانب  إىل 

يف  تجري  ظلت  أنشطة  األخرى،وهناك  

إضافية  برامج  هناك  القطاع،فهل  هذا 

إلستغالل الرثوة املعدنية املتوفرة بشكل 

أوسع؟

ال جديد يذكر يف هذا املوضوع،فاملعادن 

إنها  التي تتوفر يف إرتريا ليس لها نظري. 

املساحة  مبقياس  مقارنة  جداً  كثرية 

الجغرافية أو  بضيق املكان. هذا املوضوع 

ليس وليد العهد ،حيث هناك أمور كثرية 

بخصوصه.فإذا  اإلستعامر  عهد  يف  جرت 

الحايل  مثل  التعدين  الحديث عن  أردنا 

تعدين بيشا وزارا ميكننا أن نتساءل ماهو 

وزنه يف إطار مجموع اإلمكانات املتاحة؟ 

وما الذي أنجزناه يف هذا الصدد؟.وكرؤية 

حد  له  للتعدين،اي  افرتايض  عمر  هناك 

يستمر  أنه  عن  النظر  بغض  فيه  ينتهي 

لسنة  أو لعرش سنوات أو رمبا لخمسني 

املعدنية  الرثوة  أهمية  سنة.لكن  مئة  أو 

تكمن يف أنها قوة دافعة للتنمية الشاملة 

أن  يجب  لذا  جاهزة.  كرثوة  لإلقتصاد 

ليستفاد  الرثوة يف وقتها   تستخرج هذه 

يسهم  والنه  املطلوب،  باملستوى  منها 

مالديك  تطوير  وضامن  متويل  يف  ايضاَ 

من برامج تنموية يف القطاعات املختلفة 

األخرى ويف الصناعة،ولإلستفادة من ذلك 

عىل املدى اآلين تم تقييم الرثوة املعدنية 

عليه  العثور  ميكن  ما  إلستخراج  املتاحة 

منها يف مسافات أقرب من األرض.

برامج  بأن  القول  ميكن  عام  بشكل 

ناجحة  تكن  مل  املعدنية  الرثوة  إستخرج 

منها  تعلمنا  املطلوب.ولكننا  باملستوى 

هذه  من  التجارب  وإكتسبنا  الكثري 

بالطموح وحده. وليس  الفعلية  التجربة 

وميكن الحديث من خالل هذه التجربة 

وفوائدها  املعادن  إسهام  ماهو  عن  

التحديات  حل  يف  به  ستساعد  والذي 

اآلنية واملستقبلية إلقتصادنا.

فإذا أخذنا الذهب نجد به الكثري من 

ال  التفكري،حيث  تستدعي  التي  اإلمور 

ننقي منه 80%   بتنقيته محلياً.إننا  نقوم 

الخارج  إىل  إرساله  ويتم  محلياً  فقط  

نظرنا  هناك.فإذا  وتخزينه  تنقيته  لتتم 

من  تنقيبه  تم  الذي  الذهب  إجاميل  إىل 

بيشا حتى اآلن وتساءلنا بخصوص ما هو 

مقدار الفوائد التي تم الحصول عليها منه 

أفادت، وما هو إسهامه  اي مصلحة  ويف 

يف  كان  سواء  الوطنية  الرثوة  مخزون  يف 

وغريه،  اإلقتصادي  الضامن  ويف  العملة 

فأنه مل يحقق شيئاً يذكر،ميكننا  القول أنه 

ُأستهلك  من حيث أىت،وال ميكن القول أنه 

املستقبيل  اإلزدهار  دور مهم يف  له  كان 

لإلقتصاد وصناعة التعدين. 

إنتهى ذلك وجاء بعده تنقيب معدن 

بعض  ،فإن  املنطقة  نفس  يف  النحاس 

الخطوات التي أتخذنها بعجالة من قبل 

الوقت  يف  تؤسفنا  والتي  الشأن  هذا  يف 

ليس  مجدداً  إليها  ننظر  عندما  الحايل 

ملاذا  نفسه  الذي يطرح  بسيطة.فالسؤال 

خام  تنقل  التي  الشاحنات  تستهلك 

النحاس ذهاباًوإياباً من بيشا إىل مصوع 

واستهالك  ؟  الطويل  الطريق  هذا  عرب 

اإلطارات والوقود؟ألنه يف الخالصة يعني 

أنك تصدر النحاس الخام،أال ميكن القيام 

أكرث  فائدة  إىل  وتغيريه  محلياً  مبعالجته 

وإىل منتجات تباع يف األسواق بثمن قيم؟.

الخام؟  النحاس  تصدير  يتم  ملاذا  إذن 

رمبا  انه  عىل  سابقاً  بذلك  القيام  تم  لقد 

الفائدة  عن  تسآءلنا  إذا  يفيدنا،ولكن 

،فإننا نجد هذه الشاحنات التي تستهلك 

أخرى  وأشياء  والوقت  واإلطارات  الوقود 

سنحصل  كنا  إذا  فرمبا  وإياباً.  ذهابا 

ألصبح  مقدماً  املال  من  القدر  هذا  عىل 

بإمكاننا تدشني مؤسسة معملية ،بدالً من 

إستهالكه يف هذه الشاحنات التي تلحق 

وصباح،فلامذا  مساء  كل  بطرقنا  الخراب 

يثري  موضوع   ذلك؟إنه  من  ننتفع  مل 

تساؤالت كثرية.قيل قد إنتهى ما يف بيشا 

وجاء تعدين الذهب يف زارا ويف أسمرا يف 

الوقت الحايل ومسائل كثرية أخرى. فكام 

أرشت سلفاً تعلمنا من التجارب السابقة 

يف هذا الشأن،وإذا كان هناك من يعتقد 

مربحة سيكون  تعدين  برامج  لدينا  بأنه 

شخص اليعرف  الحقيقة.

واألهم يف ذلك هو ماذا سنفعل بهذه 

مخزون  إن  تعلمناها؟  التي  الدروس 

البلد  هذا  يف  يتوفر  الذي  التعدين 

معدن  ظهر  الحايل  الوقت  .يف  كثري 

بشأنه  يقال  أن  البوتاسيم،وميكن 

الكثري بأنه يظل لستني سنة أو مثانني 

وغريه.فالسؤال  عام  ملئة  وكذلك  عام 

تعدين  سنطور  كيف  هو  األهم 

من  تصديره  ميكننا  البوتاسيم؟وكيف 

يجب  لذا  الخارج؟  إىل  كليل  منطقة 

أن نطور هذه الرثوة التي خزنت عىل 

يحتاج  إنه  يعني  األجيال.هذا  مدى 

ميناء  فيها  مبا  تحتية  بنية  توفري  إىل 

مرىس  تختار  لتطويره.فرمبا  مناسب 

حاجة  آخر.هناك  ميناء  أو  فاطمة 

إيضاً إىل طريق يخدم يف نقل معدن 

املرتبطة  العمل   وأدوات  البوتاسيم 

به عىل األقل،وكذلك ميكن أن يسهم 

مهمة  تسهيل  يف  أيضاَ  القطار  خط 

أخرى  وسائل  توفري  ميكن  النقل،كام 

للتسهيل.فإن خام البوتاسيم الذي يتم 

إستخراجه يجب معالجته قبل تقدميه 

أنه  يعني  هذا  العاملية.  األسواق  إىل 

يجب معالجته حتى يصل إىل اإلنتاج 

توفري  األسواق،ويجب  يف  ليعرض  النهايئ 

الكهرباء  توفري  يجب  ،كام  لذلك  معامل 

املنطقة  يف  مضمون  بشكل  الطاقة  و 

املعدن. كام  فيها معالجة هذا  تتم  التي 

القوة  املياه وكذلك  يجب توفري خدمات 

املهنيني.فإن  فيهم  مبا  العاملة  البرشية 

التفكري يف الحصول عىل ربح  من تصدير 

جواالت  يف  تعبئته  عرب  البوتاسيم  خام 

السيارات فقط كتلك  الخيش وشحنه يف 

دون  الخام  املواد  تنقل  نشاهدها  التي 

،فأنه  الالزمة  اإلستعدادت  هذه  إجراء 

وال  السابقة  تجربتنا  به  تسمح  ال  أمر 

ميكن أن نكرر ذلك الخطأ.لذا ويف  وجود 

البوتاسيم،هناك   معدن  إستخراج  فرصة 

البوتاسيم   بتصدير  القيام  حول  أحاديث 

طوير  من  نتمكن  أن  قبل  األسواق  إىل 

املتطورة  التكنلوجيا  بوسائل  معالجته 

الالزمة  الوسائل  كافة  نوفر  أن  وقبل 

إيضاً  مقبول.هناك  غري  يعترب  له،وهذا 

الجري من  إمكانيات أخرى .نستورد أيضاً 

الخارج عىل الرغم من كل هذه الرثوات 

مصنع  تدشني  من  منتلكها،وبدالً  التي 

بسهولة. الجري  إنتاج   من  ميكننا  صغري 

الثمينة  املعادن  عن  تتحدث  أن  ميكن 

ليس  وغريه،فالجري  والذهب  الفضة  مثل 

أمراً يستهان به.

البلد  يف  املتوفرة  الخام  املواد  إن 

لصناعة األسمنت كثرية وال تحىص.وليس 

األمر متعلقاً مبصنع قدم لألسمنت ،حيث 

اليتجاوز إجاميل مخزون ثروة املواد الخام 

لألسمنت الذي يوجد هناك الثامنية عرش 

مخزون  طن.وإن  مليون  العرشين  أو 

يقيم  طيعوا  يف  األسمنت  مواد  ثروات 

بأكرث من 100مليون طن.فإذا  تم تدشني 

إنتاج  أسمنت  مصنع هناك من املمكن 

األسواق  يف  ويباع  املحيل  الطلب  يفوق 

ومن  طحنها  ميكنك  احجار  العاملية.إنها 

ذلك  أسمنت.ولفعل  إىل  تحويلها  ثم 

أخرى. ومستلزمات  الطاقة  إىل  تحتاج 

نجد مثل هذه املعادن التي ال ينتبه إليها 

اإلنسان. هناك أيضاً الرخام ال تحىص  يف 

العادية  منطقة أجندا،فضاًل عن الحجارة 

أنها  الناس  يعتقد  قد  والتى  وهى مهمة 

الميكن ان تجد لها سوقاً وليس لها قيمة، 

القيمة  املعادن  أو  الذهب  والتعادل 

األخرى. 

هذا  يف  والبرتول  الغاز  أيضاً  يوجد 

جاءت  بأنه  يقول  حديث  البلد،وهناك 

األمريكية  داركو  أنا  رشكة  قبل  من 

أو  عليه  تعرث  مل  ولكنها  بالبحث  وقامت 

ذلك.ولكن  إىل  وما  إكتشافه  يف  فشلت 

اإلمكانية التزال موجودة وال يوجد أحد 

أن  ميكن  وجوده،رمبا  عدم  حجة  لديه 

قبل. من  التكنلوجيا  تتوفر  مل  بأنه   يقال 

 متتلك هذه البالد أيضاً مخزون من الحديد 

ال حرص له. هذا املعدن ليس وليد اليوم 

القدم. ونجد يف  ،حيث تم إكتشافه منذ 

أسمرا وضواحيها أكرث من عرشين مليون 

يعود  العدد  الخام.هذا  الحديد  من  طن 

عندما  اإليطاليني  أجراه  الذي  التقيم  إىل 

عرثوا عىل الحديد الخام بحفر مسافة ال 

تقييم  لديهم  فقط.كان  مرتاً   12 تتجاوز 

أيضاً يف ذلك الوقت مفاده أنه إذا تم حفر 

العثور  ميكن  ذلك  من  أعمق  مسافات 

عىل 200 مليون طن من الحديد الخام.

يف  إكتشفوها  أخرى  معادن  أيضاً  هناك 

شتى املناطق التي دخلوها ومنها كمثال 

وكذلك  اليوم،  عنها  نتحدث  التي  بيشا 

بدأوا  عندما  دباروا  بداية يف  لديهم  كان 

يف تنقيب النحاس،فإذا رسنا يف هذه البالد 

من منطقة إىل أخرى ومن إقليم إىل أقليم 

الرثوات  من  مبخزون  مليئة  كلها  نجدها 

املعدنية التى التحىص. فمثل هذه الكرثة 

ذاته صناعة.وكان  يعترب يف حد  للمعادن 

من املفرتض أن يتطور مستوى إمكانياتنا 

مبفهوم  نعمل  أن  ميكن  املعملية.فال 

غداً. يحدث  مبا  نهتم  وال  اليوم  نكتفي 

القطاع  هذا  أو  الصناعة  هذه  أن  ومبا 

وله  األجيال  إىل  ويستمر  واسع  يعترب 

اإلقتصاد،فعندما  يف  به  اليستهان  إسهام 

ننوي تطوير هذا القطاع  يجب أن نضع 

خطط  ونعد  لذلك  جيدة  إسرتاتيجية 

مشاريع  أولويات  بتحديد  لتطبيقه 

التي  األولويات  أخذ  ايضاً  التنفيذ. يجب 

ذكرتها مسبقاً، مثل أهمية الطاقة والبنية 

التحتية واملواصالت وكذلك فرص تطوير 

التكنلوجيا جنباً إىل جنب مع إسرتاتيجية 

يتطلب  الطموح  تحقيق  فإن  التطوير. 

خلق أرضية مناسبة له ،لذا ميكننا القول 

إننا يف بداية العمل مبجال التعدين ، وأن  

خالل  بتنقيبها  قمنا  التي  املعادن  كمية 

األعوام املاضية قليلة جداً مقارنة مبخزون 

البلد. هذا  يف  املتوفرة  املعدنية  الرثوات 

بشكل  القطاع  هذا  تطوير  يف  فالتفكري  

دائم يتطلب أن ال ننشغل بهذه األشياء 

كبرية   برامج  يف  نفكر  أن  ويجب  القليلة 

تأخذنا إىل إعداد إسرتاتيجية دقيقة،ومن 

ذلك  لتنفيذ  قدراتنا  مستوى  تقييم   ثم 

إمكانيات،  من  لدينا  مام   التأكد  عرب 

تعدين  اليوجد  لذا  التكنلوجيا،  وتوفر 

إستفدنا منه يف هذا البلد،ولكننا إكتسبنا 

منه التجربة.

إن خمزون مواد األمسنت يف طيعوا 
يقّيم بأكثر من 100 مليون طن
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أرض املعارض بأألكسبو حتتضن فعاليات االحتفال باليوم العاملي للمرأة 
عادل صاحل ادريس 

عدسة/ كربوم ظهايي
املتكافئ  الجنسني  مشاركة  إن 
املجتمع  يف  االساس  حجر  هو  والفعال 
املتحرض. ويلعب التوظيف العادل دورا 
املجتمع.  ضامن  وازدهار  منو  رائدا يف 
حقوق  من  حق  هو  الفرص  تكافؤ 
املبني  املجتمع  وإن  وواجبه،  اإلنسان 
ضامن  هو  القوي  األساس  هذا  عىل 
ذلك،  النقيض من  والنمو. عىل  التطور 
السلوك  عىل  يركز  الذي  املجتمع  فإن 
تطور  له  للرجال  املهيمنة  والقيادة 

محدود. 
وإرتريا واحدة من الدول التى لعبت 
منذ  املرأة  يف ضامن حقوق  كبرياً  دوراً 
النضال  يف  شاركت  إذ  السنني  عرشات 
جنباً اىل جنب مع الرجل فكانت قائدة 
ومربية  ومدرسة،   ، وممرضة  للمعارك 
املامرسات  بعض  بسبب  أجيال،ولكن 
والتقاليد التى حدت يف فرتة معينة من 

مشاركة املرأة يف جميع الصعد وارتكبت 
واملواقف  الضارة  املامرسات  بعض 
وزواج  اإلناث  ختان  مثل  املتخلفة  
القرص.لكنه يف السنوات القليلة املاضية 
املامرسات  هذه  من  العديد  تغريت 
نحو األفضل كام وضعت بعض الرشائع 
والقوانني التى تجرم ارتكاب مثل هذه 
املامرسات بحق املرأة، واىل جانب ذلك 
اعطت الحكومة اإلرترية املرأة مكانتها 
من  العديد  فهناك   ، الحكم  سدة  يف 
نساء  تشغلها  التى  الوزارية  الحقائب 
ووزارة  ،السياحة  العدل  وزارات  مثل 
وهذا  اإلجتامعي.  والضامن  العمل 
الوطنى  واالتحاد  البالد  يحتفل  العام 
للمرأة بالثامن من مارس للمرة الـ 31 
تحت  اإلكسبو  املعارض  بأرض  وذلك 
شعار”املرأة االرترية صامدة يف التصدي 

ورائدة يف التنمية”. 
   وتم تزيني الحدث الذي جرى يف 
السابع من مارس بالعديد من األعامل 

بحضور  الفنية 
وزيرة  من  كل 
حة  لسيا ا
السيدة/ اسكالو 
س  يو منقر
االقليم  وحاكم 
السيد/ االوسط 
هييل،  فسهايي 
ل  و مسؤ و
املجلس باالقليم 
السيد/  األوسط 
سمري  ابراهام 
ل  و مسؤ و
الوطني  االتحاد 

االوسط  باالقليم  ارتريا  وطلبة  لشباب 
ومسؤولة  كفيل  سامسوم  السيد/ 
الشعبية  للجبهة  التنظيمية  الشؤون 
االوسط   باالقليم  والعدالة  للدميقراطية 
السيدة/ زمام حقوس، ومدراء املديريات 
مع  األوسط  لإلقليم  التابعة    16 الـ 
للمرأة  الوطني  االتحاد  فروع  مسؤويل 
االوسط  االقليم  مبديريات  االرترية 
يف  املقيامت  اإلرتريات  واملدعوات 

الخارج والضيوف املدعوين.
   يف البداية القت رئيسة فرع االتحاد 
الوطني للمرأة اإلرترية باإلقليم األوسط 
االفتتاحية  كلمتها  بالي  امل  السيدة/ 
الحال دامئا، قد تم  إنه كام هو  قائلة” 
بشكل  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفال 
جذاب وجميل، ويأيت يف فصل تاريخي 
مضيفة  والخارج،   الداخل  يف  خاص 
فرتة  هي  الحالية  املرحلة  بأن  بذلك، 
فخر ورشف حيث قاومت قوات الدفاع 
إىل  تهدف  مختلفة  مؤامرات  اإلرترية 

إركاع الشعب اإلرتري.
   وتابعت قائلة”إن مشاركة املرأة يف 
النضال الثوري للشعب اإلرتري جزء من 
نضال الشعب بأرسه. لقد صنعن تاريخا 
من خالل  بفخر  سُيذكر  وفريدا  مرشقا 
السيادة.  أجل  من  النضال  يف  املشاركة 
تكرر هذا العمل الفذ للمرة الثالثة من 
قبل بنات وحفيدات الجيل السابق من 
املناضالت. ولعبت املرأة التي تعيش يف 
الخارج أيضا دورا رئيسيا يف تحقيق هذا 
النرص املجيد بالوقوف إىل جانب شعبها 

كام هو الحال دامئا.
املشاركة  أن  تجربتنا  وأظهرت     
مقياًسا  فقط  ليست  للمرأة  النشطة 
مهم  عامل  أيًضا  ولكنها  للمجتمع، 
للنجاح والفشل.  ما جعل رحلتنا املاضية 
ناجحة وآمنة ليس فقط مبثابرتنا ولكن 
أيًضا بروح العمل الدؤوبة والجاد الذي 

نتحىل به”، مؤكدة انه يجب أن 
والبناء  التنمية  برامج  تنفيذ  يتم 
تنتظرنا  التي  الضخمة  الوطنية 
بدالً  والقيم.   الثقافة  بهذه  اآلن 
من ذلك، ال ينبغي أن ننىس أنه 
يجب  تحديات  هناك  تكون  قد 
املرحلة  هذه  يف  عليها  التغلب 

الواعدة من العمل والنضال.
عىل  نحن  بالقول”  وأكدت 
والتفاين  املثابرة  قيم  أن  ثقة من 
والوئام  والوحدة  الجاد  والعمل 
بني  واملساواة  االجتامعي 
الجنسني ستظل ضامنة لنجاحنا يف هذه 

املنصة لضامن التنمية املستدامة”.
   وذكرت ان نساء إريرتيا تغلنب يف 
املايض عىل العادات واملواقف املتخلفة 
املساواة  قدم  عىل  ووقفن   ، ملجتمعنا 
 ، التحرير  نضال  خالل  رفاقهن  مع 
ولعنب  التحديات  من  العديد  وواجهن 
الشعب  مطالب  تلبية  يف  رائًدا  دورًا 

اإلريرتي وضامن املساواة بني الجنسني. 
من  مشاركتهم  أثبتوا  االستقالل،  بعد 
مطلوب  هو  ما  بكل  املساهمة  خالل 

منهن لبناء إريرتيا جميلة ومزدهرة.
   بعدها القى حاكم االقليم االوسط 
لهذه  كلمته  هييل  فسهايي  السيد/ 
يتم  املرأة  يوم  إن  قائال”  املناسبة 
االحتفال به يف إرتريا ألكرث من 40 عاًما 
مل   ، الواقع  يف  وبعده.   االستقالل  قبل 
املرأة.  لوال مشاركة  لتنجح  الثورة  تكن 
هذا  االحتفال  يتم  بأنه  بذلك  مضيفاً 

العام بهذه املناسبة بطريقة خاصة.
كان  قائال”لقد  سيادته  وأضاف     
عىل  أعداؤنا  فيه  رضخ  الذي  الوقت 
من  ودفع  بتشجيع  لغزواتهم  مضض 
قبل إدارة واشنطن”. ينتهي عداء القوى 
أمامنا رصاع  يزال  ال  ولكن   ، الخارجية 
الوضع  الثاين هو تحسني  الجانب  أكرب. 

وجودنا.  أساس  هو  الذي  االقتصادي 
وأوضح أن هناك حاجة إىل جهد قوي 

من الشعب بأكمله لتنفيذ ذلك.
   وشهد االحتفال التي اقيم يف قاعة 
العروض  من  عددا  بإكسبو،  املعارض 
مخرضمني  لفنانني  لالهتامم  املثرية 
وفنانني من هذا الجيل بلغات مختلفة.  
الرقص  جانب  اللحن عىل  يرافق طعم 
مجموعة من الفرق الفنية كفرقة ساوا 
للوحدة  التابعة  ميكا  وفرقة  للبناء 
الثقيلة.  إىل جانب ذلك، كانت القصائد 
والعربية  والتغري  التيغرينية  باللغات 

من أبرز األحداث يف االحتفال.
الشؤون  مسؤولة  القت  بعدها     
الشعبية  الجبهة  مبكتب  التنظيمية 
االوسط  باإلقليم  والعدالة  للدميقراطية 
فيها  جاء  كلمة  حقوس  زمام  السيدة/ 
العام  هذا  من  مارس  من  الثامن  “إن 
مناسبة ال ُتنىس، عندما مل نرضخ لنظام 
وتكرارا  مرارا  حاول  الذي  الوياين، 
إضعاف إرتريا وإزالتها من صورة النفوذ 
الشجاعة  السيايس. ستظل مسؤوليتهن 
الصعبة  األوقات  يف  املساواة  يف ضامن 
يف  فصل  أعظم  ومتثل  دامئا  الذاكرة  يف 

تاريخنا.
  من الحقائق الواضحة أن دوراملرأة 
هذا  طليعة  يف  كان  العادية  اإلرترية 
لقد  البقاء.  أجل  من  الحاسم  النضال 
الطبيعة  عقبات  كل  وراءهم  تركوا 
ويحتفلون  واملتخلفة  البالية  والثقافة 
مبرحلة النضال. تتمثل الرؤية الواضحة 
منصة  إنشاء  يف  الشعبية  للجبهة 
التمييز بني الجنسني  للمجتمع ملحاربة 
أؤكد  أن  أود  للمرأة.  املساواة  وتحقيق 
لكم أنه كان يعمل من أجل دوراملرأة 
العادية يف أي مسرية وسيواصل العمل 
القضية  لتعزيز وضامن مساهمتهن يف 

الوطنية من خالل تحويل حقوقهن إىل 
قوة ملموسة”.

القصائد  تقديم  تىل  ذلك  بعد    
املرأة  دور  حول  واملرسحيات  واألغاين 
ودور  التحريري  النضال  يف  اإلرترية 
عىل  ردا  الالحقة.   املراحل  يف  الشباب 
لالهتامم،  واملثري  الذيك  الفني  العمل 

ترددت صدى الهتافات من القاعة.
  بعدها القى كل من رئيس املجلس 
السيد/  األوسط  باإلقليم  الوطني 
أبراهام سمري، ورئيس اإلتحاد الوطني 
األوسط  باإلقليم  ارتريا  وطلبة  لشباب 
السيد/ سامسوم كفيل، كلمتيهام  والتى 
بارزيف  دور  لها  املرأة  فيها”بأن  جاء 
السيادة  التحرري وإحرتام  النضال  فرتة 
وبناء الوطن، مشريين بذلك إىل املسافة 
بني  املساواة  لتحقيق  قطعنها  التي 
ولقد  اإلجتامعية،  والعدالة  الجنسني 
وتنظيم  تسليح  يف  الكثري  عمل  تم 
الشباب، ويجب إرشاك كل رشيحة من 

املامرسات  عىل  للقضاء  املجتمع  فئات 
املتخلفة متاما.

 وكانت النساء املدعوات من مختلف 
وكذلك  االوسط  باالقليم  املديريات 
قد  الخارج،  من  القادمات  املدعوات 
العلم  بألوان  تحمل  بأزياء  تزينت 
بالرقص  اإلحتفال  وأرشقت  اإلرتري، 
خالل  كدأبهن  والفرح،  والهتافات 
النضال للتعبريعن أفكارهن ومشاعرهن 
بحرية، وقد احتفلن املرأة بيوم املساواة 

والحامس بطريقة فخمة وحامسية.
املرأة  قامت  طويلة،  سنوات  منذ    
اإلتحادات  مستوى  عىل  بالتنظيم 
التي  املواقف  لتغيري  بقوة  وكافحت 
وبفضل  املجتمع،  يف  راسخة  كانت 
قيام الحكومة بإرساء أساس متني لهذه 
املسرية، إرتفعت نظرة الشعب اإلرتري 
الجنسني  بني  باملساواة  وعيه  وزاد 
والقضاء  والواجبات  والحقوق 
وكمثال  الضارة.   املامرسات  عىل 
عىل ذلك، تم تعزيز مشاركة املرأة 
بفضل  املجاالت  من  العديد  يف 
تكافؤ الفرص التعليمية. فأصبحن 
خالل  من  ومبتكرات  مساهامت 

االنخراط يف مهام مختلفة.
العاملي  املرأة  يوم  وتعرف    
فلقد  بلدنا،  يف  خاصة  مناسبة 
بني  املساواة  قضية  تحققت 
االجتامعية  والعدالة  الجنسني 
والتفاين.  الجاد  العمل  خالل  من 
بإحياء  بدأ  الذي  الحفل  وانتهى 
ذكرى الشهداء وبالنشيد الوطني.

حاكم االقليم االوسط 
رئيسة االحتاد الوطين للمرأة اإلرترية السيد/ فسهايي هيلي

باإلقليم األوسط السيد/ امل بالي

مسؤول اجمللس باإلقليم االوسط 
السيد/ ابرهام مسري

مسؤول االحتاد الوطين 
لشباب وطلبة ارتريا 

باإلقليم األوسط السيد/ 
سامسوم كفلي

مسؤولة الشؤون التنظيمية باجلبهة الشعبية للدميقراطية 

والعدالة باالقليم االوسط 
السيدة/ زمام حقوس



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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اإلحتاد العام اللعاب القوى ينظم البطولة الوطنية للناشئني ملادون 18 عاما بعدقيح
تندرج ضمن رزنامة بطوالته السنوية

القوى يف  العام اللعاب  اإلتحاد  ينظم 

الفرتة من العارش ولغاية الثاين عرش من 

باإلقليم  عدقيح  مبدينة  الجاري  مارس 

الوطنية  البطولة  منافسات   ، الجنويب 

للناشئني ملادون 18 عاما  القوى  إللعاب 

ضمن  تدخل  التي   ، وامليدان  للمضامر 

رزنامة بطوالت اإلتحاد السنوية.

إقامة  تعرف  سوف  التي  البطولة 

 ، واإلناث  الذكور  فتئي  يف  منافسات 

الدفاع  ووزارة  البالد  أقاليم  فيها  تشارك 

االرترية .

تنافس  البطولة  تشهد  أن  وينتظر 

عىل  والعدائني  الفرق  بني  كبري  ريايض 

العمرية  الفئة  أن  خصوصاً   ، سواء  حداً 

إلثبات  مناسبة  فرصة  تعترب  املحددة 

وبيئة   ، والعداءات  للعدائني  الذات 

الكتشاف  املنظمة  الجهة  أمام  مناسبة 

املواهب الفذة.

العام  اإلتحاد  ينظم  سوف  كذلك 

اللعاب القوى إىل جانب ذلك ، منافسات 

 10 ملسافة  للطريق  الوطنية  البطولة 

خرية  مبشاركة   ، للكبار  كيلومرتات 

العدائني املتمرسني والوجوه الجديدة يف 

اللعبة.

القوى  اللعاب  العام  اإلتحاد  ويهيب 

كافة الجهات وعشاق اللعبة إىل متابعة 

اإلثارة  فواصل  عىل  والوقوف  البطولة 

أرض  إىل  القدوم  من خالل   ، والتشويق 

الحدث.

قطار البلوز يعرب دورمتوند.. و بنفيكا يطيح بربوج ويتقدم لدور الثمانية
بدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم

عوض هدف رحيم سرتلينج يف الشوط األول 

هافرتس  كاي  من  للجدل  مثرية  جزاء  وركلة 

تأخر تشيليس يف مباراة الذهاب بفوزه -2صفر 

، ليتأهل إىل دور الثامنية لدوري أبطال أوروبا 

املباراتني  مجموع  يف   2-1 بنتيجة  القدم  لكرة 

عىل بروسيا دورمتوند.

ومثلام فعل يف أملانيا قبل ثالثة أسابيع عندما 

فاز دورمتوند 0-1، أهدر تشيليس بطل أوروبا 

األول  الشوط  يف  األخرى  تلو  الفرصة   2021

حيث رد القائم محاولة من األملاين هافرتس.

لكن يف الدقيقة 43 أرسل بن تشيلويل متريرة 

زميله  وجدت  الجزاء  منطقة  داخل  عرضية 

الذي أطلق تسديدة  اإلنجليزي رحيم سرتلينج 

مبارشة اخفق فيها قبل أن مير من ماركو رويس 

ويرسل الثانية يف املرمى ليعادل نتيجة املباراتني.

متريرة  ارتطمت  الثاين  الشوط  بداية  ويف 

ماريوس  املدافع  يد  يف  تشيلويل  من  عرضية 

الهولندي  الحكم  ليمنح  املمدودة  فولف 

بعد  الجزاء  ركلة  األرض  أصحاب  ماكييل  داين 

استدعائه لشاشة حكم الفيديو املساعد.

األيرس  بالقائم  هافرتس  تسديدة  وارتطمت 

حتى  ثوان  لبضع  اللعب  واستؤنف  للمرمى 

العبي  بأن  ماكييل  املساعد  الفيديو  حكم  نبه 

دورمتوند دخلوا املنطقة.

بنفس  الكرة  وأرسل  الركلة  هافرتس  وأعاد 

يف  املرمى  داخل  املرة  هذه  ولكن  الطريقة 

لدورمتوند  أول هزمية  53.كانت هذه  الدقيقة 

ودفعة  السابقة  العرش  مبارياته  يف  فوزه  بعد 

تحت  مستواه  الستعادة  كافح  الذي  لتشيليس 

قيادة املدرب جراهام بوتر منذ مطلع العام.

املنكمش  مبنافسه  الحاسم  بنفيكا  وأطاح 

كلوب بروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

لشبونة  يف   5-1 بنتيجة  ساحق  انتصار  بعد 

ليتأهل إىل دور الثامنية بفوزه 1-7 يف مجموع 

املباراتني.

وبعد فوزه الحاسم -2صفر يف مباراة الذهاب 

يف بلجيكا، سيطر بنفيكا عىل مجريات املباراة 

منذ البداية وتفوق عىل كلوب بروج حيث تقدم 

يف الدقيقة 38 يف هجمة مرتدة بدأها جونسالو 

راموس الذي انطلق من الناحية اليرسى قبل أن 

يرسل متريرة عرضية باتجاه القائم البعيد حيث 

كان لدى رافا سيلفا الوقت للسيطرة عىل الكرة 

قبل أن يراوغ اثنني من املدافعني بحركة واحدة 

قبل أن يسدد بالقدم اليرسى يف الشباك.

الثاين  الهدفني  ليسجل  مرتني  راموس  وسدد 

والثالث قبل أن يعزز جواو ماريو تقدم فريقه 

من ركلة جزاء يف الدقيقة 71.

وسجل البديل ديفيد نرييس الهدف الخامس 

سجل  بينام  دقائق  ست  بعد  األرض  ألصحاب 

الدقيقة  يف  لربوج  الوحيد  الهدف  ماير  بيورن 
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صراع قوي بني الليجا والبوندسليجا والربميريليج يف الدوري األوروبي
اإلسبانية  الليجا  من  كل  تتحدى 
مثن  يف  متثيال  األكرث  األملانية،  والبوندسليجا 
العريضة  السمعة  األورويب،  الدوري  نهايئ 
آرسنال  من  كل  ميثلها  التي  للربميريليج 

ومانشسرت يونايتد، أعرق أندية إنجلرتا.
اليوم  قارية من جديد  بطولة  ثاين  وتعود 
مثن  قبل  ما  تصفيات  انتهاء  بعد  الخميس 
النهايئ، وقد دخل املشهد أبطال املجموعات 
املواجهات  من  الفائزين  سيواجهون  الذين 
ووصيفي  األبطال  دوري  من  الوافدين  بني 

املجموعات.
وريال  بيتيس  ريال  من  كل  يرفع  هكذا، 
سوسييداد وإشبيلية علم إسبانيا، بينام يحمل 
باير ليفركوزن ويونيون برلني وفرايبورج راية 
جوار  إىل  ليج،  اليوروبا  نهايئ  مثن  يف  أملانيا، 
ويوفنتوس  وآرسنال،  اليونايتد  اإلنجليزيني 

وروما اإليطاليني.
األورويب  الدوري  نهايئ  مثن  وسيشهد 
يونايتد  مانشسرت  أبرزها  قوية  مواجهات 

وريال بيتيس.
وقد بات الفريق اإلنجليزي املرشح األوفر 
حظا للقب بعد طفرة هائلة يف مستوى كتيبة 

لكنه  برشلونة،  أقصت  التي  هاج  تني  إريك 
مانويل  التشييل  يقوده  الذي  بيتيس  يواجه 
بيليجريني الخبري يف الكرة اإلنجليزية، والذي 

سبق وتوج مع مانشسرت سيتي بالربميريليج.
ستكون  السخونة  من  الدرجة  وبنفس 
لقاء  يف  سوسييداد  ريال  مع  روما  مواجهة 
جديد بني كرة القدم اإلسبانية وبني الربتغايل 
لقب  حقق  الذي  مورينيو  جوزيه  املخرضم 

بطولة دوري املؤمتر األورويب املوسم املايض.
وقد  اإلسباين  منافسه  روما  ويستقبل 
خرج مدرب سوسييداد، إميانول ألجواثيل يف 

ترصيحات مثرية قال خاللها “هزمنا مانشسرت 
يونايتد يف دور املجموعات. مل ال نفعلها عىل 

حساب روما؟”.
الدوري  يف  إشبيلية  وتاريخ  مسرية  وترفع 
رغم  اللقب  حصد  يف  حظوظه  من  األورويب 
وتراجع  حاليا  بها  مير  التي  العصيبة  الفرتة 

مستواه.
للفريق  النجاة  طوق  ليج  يوروبا  وتعد 
يتواجد  حيث  سامباويل،  خورخي  ومدربه 
الفريق عىل أعتاب منطقة الهبوط يف الليجا. 
لذا فمن شأن بطولة أوروبية أن تحفظ ماء 

وجه الفريق هذا املوسم.
إشبيلية  يلتقي  التصفيات،  تجاوز  وعقب 
أمام  الثقيلة  الهزمية  نسيان  يتمنى  الذي 
أتلتيكو مدريد يف الدوري، منافسه فرنبخشة 
الرتيك الذي يدربه الربتغايل جورجي جيسوس 
والذي بلغ نهايئ نسخة 2014 حني كان يقود 

بنفيكا.
ويواجه آرسنال، متصدر )الربميريليج( حتى 
تم  الذي  الربتغايل،  سبورتنج  منافسه  اآلن، 
الجولة  يف  أوروبا  أبطال  دوري  من  إقصاؤه 

األخرية بطريقة دراماتيكية.
لإلسباين  بالنسبة  خاصة  مباراة  وستكون 
هيكتور بيريين، الذي انتقل إىل الربتغال بعد 
فرتة عابرة يف برشلونة، والذي يلتقي آرسنال 

اآلن، بعد اللعب يف صفوفه لعدة مواسم.
التي  األخرى  الفرق  أحد  يوفنتوس  ويعد 

تضفي بريقا عىل املنافسة القارية.
ويواجه فريق السيدة العجوز، الذي لطاملا 
تواجد يف دوري أبطال أوروبا، لكنه ال يحظى 
الدوري  لقب  حصد  إىل  للتطلع  فرص  بأي 
اإليطايل املوسم الحايل، نظريه فرايبورج، أحد 
ممثيل كرة القدم األملانية الذي تطلع لصدارة 

الدوري املحيل لعدة أسابيع.
األملاين،  للفريق  الفني  املدير  ورصح 
كريستيان سرتايش، بأن “كرة القدم دامئا متنح 
فرصا كهذه. يف الرياضات األخرى، ال تحظى 
كرة  يف  لكن  كربى،  بفرصة  الصغرية  الفرق 

القدم، ميكن أن يحدث هذا’’.
ويحظى باير ليفركوزن باملزيد من الخربة 
القارية، والتي أعادها املدرب اإلسباين تشايب 

ألونسو.
لقد تم إقصاؤه من دوري األبطال، واحتل 
مدريد،  أتلتيكو  حساب  عىل  الثالث  املركز 
ثم حقق املفاجأة وفاز عىل موناكو. ويواجه 

الفريق األملاين فريينكفاروس يف دور الـ 16.
وتجمع إحدى مواجهات هذا الدور 2 من 
صاحب  برلني،  اتحاد  األورويب،  الدوري  فرق 
املركز الثالث يف الدوري األملاين )البوندسليجا(، 
البلجييك،  خيلويزي  سان  يونيون  منافسه 

مفاجأة مرحلة املجموعات.
بالدوري   16 الـ  دور  مواجهات  وتكتمل 
األورويب بلقاء شاختار األوكراين، الذي يشارك 
أوروبا،  أبطال  دوري  من  قادما  البطولة  يف 

وفينورد، الذي يتصدر الدوري الهولندي.
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