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�ساوا  :دورة ت�أهيلية لتعزيز قدرات املعلمني املنا�ضالت ع�ضوات جمعية "�ألنا لكي"
يتفقدن اىل امل�شاريع التنموية

يناير اجلاري باملعلمني العاملني
يف مدر�سة وار�ساي يك�ألو الثانوية،
ومركز �ساوا للتدريب املهني،
و الدار�سني مب�ضاعفة العمل تنفيذا
للم�س�ؤولية املهنية الواقعة على
كاهلهم ،من اجل تعزيز التنمية
واعمار البالد م�ستفيدين من الفر�ص
التي اتاحتها اجواء ال�سالم الذي
جاء بثمن �صمود ال�شعب واحلكومة
االرترية الباهظ .

نظمت يف �ساوا دورة ت�أهيلية
لتعزيز قدرات املعلمني اجلدد الذين
يقومون بالتدري�س مبدر�سة وار�ساي
يك�ألو الثانوية ب�ساوا.
واو�ضح من�سق الدورة التي امتدت
اىل اربعة ايام اال�ستاذ/حمرت�آب
قرب�آب ،بان الهدف من الدورة هو
تعزيز العملية التعليمية ،وتبادل
التجارب وحت�سني قدرات املعلمني.
وا�شارت االوراق املقدمة اىل اهمية
خطط وتوقيت الربامج ،وو�ضع خطط

التدري�س وادارة جيدة للف�صول ،وخلق
اجواء مالئمة يف الف�صل ،باال�ضافة
اىل تعميق املعرفة املكت�سبة من
الواجبات املقدمة ،لتعزيز القدرات
واالداراك .
ونا�شد الدار�سون بعد ان بحثوا
بعمق االوراق املقدمة للدفع بالدورات
املدر�سية.
واو�صى قائد مركز التدريب للخدمة
الوطنية العقيد /دب�ساي قدي يف
اللقاء الذي اجراه يف الرابع من

�أكد فرع االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا ب�إقليم القا�ش -بركة،
ب�أن تقوية ت�أطريٍ
واع وتعزيز
ٍ
�شبابي ٍ
ِ
ِ
امل�ساهمة التي
وتنفيذ
القدرات،
تتطلبها املرحلة الراهنة ،من �أهم
برامج عام .2019
ويف اللقاء ،ا�شار م�س�ؤول ق�سم
التنظيم وال�سيا�سات بالفرع ،ال�سيد
ماريقو�س قرماظيون� ،أنه ومبا ان
الندوات والدورات املقدمة لل�شباب

يف بع�ض املديريات �سجلت نتائج
ايجابية  ،ف�سوف تكون هناك خطط
يتم العمل مبوجبها من اجل الدفع
بتلك الربامج وتطويرها.
من جانبه ذكر ال�شاب دانئيل �أبرها،
م�س�ؤول ق�سم امل�شاريع بالفرع ،بانه
مت تقدمي دورات خمتلفة لتطوير قدرات
ال�شباب املهنية ،يف مديريات بارنتو
ولوقوعن�سبا وموقولو وت�سني وقلوج
و�أعايل القا�ش .ويف مديريتي بارنتو

يف �إطار اجلهود اجلارية ل�ضمان
�صحة املجتمع� ،أُ ْو ِ�ض َح مدير مديرية
�شعب ،ال�سيد� /أبوبكر ابراهيم ب�أن
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف املديرية ،
ظلت تلعب دورا كبريا ل�ضمان �صحة
االمومة والطفولة.
ٍ
ٍ
حديثة يف منطقة
عيادة
وذكروجود
ٍ
ُ
م�ستو�صفات يف ادارات
وثالث
من�شب،
ال�ضواحي ،بالإ�ضافة اىل احلمالت
اجلارية ،ال�ستقرار حياة الرحل.

وا�شار ال�سيد /ابوبكر فيما يتعلق
بانت�شار م�ؤ�س�سات التعليم ،اىل
وجود  23مدر�سة يف خمتلف املراحل
باملديرية ،ويجري العمل العداد
درا�سي يتما�شى مع حياة ال�سكان
منهج
ٍ
ٍ
الرحل ،من اجل اال�ستفادة من الزمن
ال�ضائع ،يف حياة الرتحال ،ومع �أن
امل�شاركة الطالبية وخا�صة الطالبات،
مل تكن بامل�ستوى امل�أمول يف معظم
املدار�س ،توجب على الآباء لعب

دورهم املناط.
وذكر ب�أن  ،90%يح�صلون على مياه
ٍ
إت�صاالت
خدمات �
ال�رشب ال�صاحلة ،مع
ُ
جيدة  ،م�شريا �إىل ن�رش اخلطوط،
الدخال خدمات الكهرباء يف �ضواحي
متكل �أبيت و قدقد ،و�شعب – من�شب.
وتفيد م�ستندات املديرية ،تنمية
معظم االرا�ضي النامية عرب �أودية
البا ،و قرقر ،و ماي �أويل ،وغريها
من االودية ال�صغرية .

نَ َّظ َم مكتب الزراعة يف مديرية نقفة،
ِ
تطعيم
حمالت
بالتعاون مع ال�رشكاء،
ٍ
يف � 11إدارة �ضاحية� ،ضد خمتلف
امرا�ض احليوانات.
واو�ضح م�س�ؤول املكتب ال�سيد /
حممد �صالح حممد علي� ،أن احلملة
التي ا�ستمرت ل�ستة ايام ،ا�شتملت
على تقدمي ِلقاحات �ضد اجلدري
املائي الذي ي�صيب االغنام واملاعز،
البالغة �أكرث من  25الف ر�أ�س،
وحوايل  12الف ًا من االبقار ،و�ضد

داء �سعر الكالب ،الكرثمن  350من
الكالب.
من جهته قال اخلبري البيطري يف
املديرية ،البيطري ابرها م�سفن" ،ان
الربنامج جزء من االن�شطة اجلارية
ل�ضمان �صحة املوا�شي وتنمية
انتاجها "،داعيا املزارعني لال�ستفادة
اجليدة من الربنامج ،مدركني اهدافه
واهميته ،واح�ضار ما�شيتهم يف الوقت
واملكان املحدد لتلقي التطعيم
الالزم ،والإبالغ ال�رسيع للجهات

املعنية ،يف حال ظهرت اي امرا�ض
جديدة.
وافاد املزارعون بان برامج
التطعيم اجلارية يف خمتلف االوقات،
ظلت تلعب دورا كبريا يف �ضمان �صحة
ما�شيتهم  ،وبف�ضل حمالت التوعية
وال�سمنارات التنويرية ،زاد وعيهم
ومعرفتهم باهمية التطعيم ،منا�شدين
ب�إ�ستمرارية احلملة.
وتو�ضح م�ستندات مكتب الزراعة
يف مديرية نقفة ،وجود موا�شي ،من
بينها اكرث من  15الف ًا من االبقار،
و 130الف ًا من املاعز واالغنام.

فرع ال�شباب بالقا�ش-بركة يق ّيم براجمه

منح � 20ألف نقفة
ولوقو عن�سبا ،مت ُ
ٍ
قرو�ض
ا�ضافة اىل امل�ستلزمات ب�شكل
أربعني من ال�شباب منهم
بدون فوائد ل
َ
 29من ال�شابات.
ونوه م�س�ؤول املكتب املركزي
ب�إحتاد ال�شباب ،ال�سيد /عقباي
برهي ،اىل ان ت�سيري الربامج
ً
منوطة
التوجيهية لل�شباب ،لي�ست
فقط باالحتاد ،و�أنه على م�س�ؤويل
ُ
العمل
فروع ال�شباب باملديريات
ٍ
ٍ
عالية الجناح املهام
بوترية
املطلوبة.

ْ
مديرية �شعب :امل�ؤ�س�سات ال�صحية ت�سهم يف �ضمان �صحة االمومة والطفولة

نقفة  :حملة تطعيم للما�شية

�رصحت املنا�ضالت القدامى الالئي
قمن بزيارة جماعية ،بان تفقد
املناطق التنموية ا�ضافة اىل التعرف
على الربامج التنموية اجلارية ت�ضفي
قوة وطاقة ملزيد من العمل الفعال.
القدامى
املنا�ضالت
وزارت
املن�ضويات حتت جمعية " �ألنالكي"
والبالغ عددهن  60من مديرية قندع
اىل اخلزانات الكبرية امل�شيدة يف
مديرية دباروا واالن�شطة الزراعية ،
وقدم لهن تو�ضيحات من قبل اجلهات
املعنية.
وتفقدن �سدي لوغو وم�سالم
اال�سرتاتيجيني وامل�شاريع الزراعية
يف مناطق حلحلي وتربية املا�شية.
واو�ضح ع�ضو م�ؤ�س�سة املوا�شي
والغالل فرع حلحلي ال�شاب /جمع
عبد الله عن ت�سيري اعمال بنى حتتية
كبرية لرتبية ابقار احللوب واللحوم

يف حلحلي ،م�شريا اىل انهم يعملون
يف اعداد اماكن زراعية وا�سعة لتوفري
علف لـ  900بقرة حلوب مت ا�ستقدامها
حديثا من اخلارج.
من جانبه قال املهند�س /برهاين
بيني "ان �سد م�سالم الذي �شيد
بالتن�سيق بني �رشكة �سقن لالن�شاءات
وغريها من امل�ؤ�س�سات الداعمة
وال�شعب واع�ضاء قوات الدفاع يحجز
يف الوقت احلايل حوايل  40مليون
مرت مكعب من املياه.
وكان الهدف من بناء ال�سد هو
ل�ضمان مياه ال�رشب للمناطق
املجاورة وت�سيري ان�شطة زراعية ،
حيث بدء العمل يف ان�شاء خزانات
املياه يف االماكن املرتفعة ،والزال
يتم مد خطوط املياه وان�شاء اجهزة
الطاقة ال�شم�سية.

قندع :
اجناز برامج تنموية
�أعلنت ادارة مديرية قندع يف االجتماع التقييمي الذي عقدته عن
اجناز برامج تنموية يف العام  2018كلفت حوايل ع�رشة ماليني نقفة.
وقدم مدير املديرية ال�سيد /عمر يحيى حاج تقريرا مف�صال ،او�ضح
فيه �أهم املهام املنفذة بفعالية من بينها بناء مدر�ستني ابتدائيتني
يف منطقتي حوظيت ِ
وعنديل،و�صيانة احلواجز ،وان�شطة حفظ املياه
والرتبة م�صحوبا باالليات الثقيلة ،وم�ساعدة اجلهات املحتاجة،
ومكافحة دودة احل�شد اخلريفية  ،باال�ضافة اىل مد انابيب املياه.
وا�شار ال�سيد /عمر اىل ان ارا�ضي امللكية اخلا�صة لإ�ستخدامات
ال�سكن ،والطاقة البدلية للحطب ،ومراعي املا�شية وال�سماح
باالرا�ضي الزراعية يف مناطق قندع ،هي من الق�ضايا التي يطالب بها
املواطنون وتنتظر الرد املنا�سب من اجلهات املعنية.
وفيما يتعلق بربامج  2019افاد ال�سيد /عمر بان مناطق دما�س
ودنقولو لعالي ومتكل ابيت ومدينة قندع تواجه م�شكلة مياه ال�رشب،
واكتمال املدر�ستني االبتدائيتني يف منطقتي حوظيت وعنديل و�صيانة
خطوط الكهرباء واال�ضاءة يف الطرقات ،من اهم الربامج التي تعطى
االولوية يف العام .2019
يف اخلتام قدم امل�شاركون مقرتحات وتو�صيات بناءة من �ضمنها ان
يقوم مدراء ال�ضواحي بالدفع الجناح حمالت التوعية اجلارية ل�ضمان
ا�صحاح البيئة ،والتعرف على ا�شكالية �سيارات اال�سعاف التي كانت
تخدم مناطق دما�س و�شباح ومتكل ابيت وقاحتيالي وايجاد احللول
لها ،وغريها من التو�صيات واملقرتحات.
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دول ال�شام" ..حتذيرات من ال�صقيع

ا�شتدت العا�صفة "نورما" ،التي
ت�رضب الأرا�ضي الفل�سطينية والأردن
و�سوريا ولبنان منذ الأحد املا�ضي،
حيث تنخف�ض درجات احلرارة و�سط
هطول �أمطار غزيرة على معظم
املناطق وثلوج على املرتفعات.
وكانت العا�صفة ،التي �أطلق عليها
يف لبنان ا�سم "نورما"� ،رضبت بالد
ال�شام ليل ال�سبت الأحد �إثر منخف�ض
جوي قطبي ،مما �أدى �إىل انخفا�ض
ملمو�س بدرجات احلرارة يف الأيام

املا�ضية ،على �أن ت�شهد ال�ساعات
املقبلة مزيدا من االنخفا�ض.
وت�سببت العا�صفة يف لبنان يف
�سيول باملناطق ال�ساحلية وت�ساقط
كثيف للثلوج على املناطق املرتفعة،
حيث �أفيد بقطع طرقات عدة واحتجاز
�أ�شخا�ص داخل مركباتهم ،الأمر الذي
ا�ستدعى تدخال من فرق الإنقاذ ،ح�سب
ما قالت و�سائل �إعالم لبنانية.
وتوقفت الدرا�سة يف معظم املناطق
اللبنانية و�سط ا�شتداد ق�ساوة وبرودة
العا�صفة نورما وا�ستمرار ت�ساقط
الأمطار على ال�ساحل لليوم الثالث
على التوايل ،الأمر الذي �أدى �إىل
ارتفاع من�سوب الأنهار وفي�ضانات،
ال�سيما يف نهري الزهراين والليطاين
جنوبي البالد.
وتوقعت م�صلحة الأر�صاد اجلوية

يف لبنان �أن يكون الطق�س الثالثاء
"غائما مع رياح �شديدة تتخطى
الـ100كلم�/س بخا�صة �شمال البالد
يرتفع معها موج البحر حلدود خم�سة
�أمتار."..
كما �ستت�ساقط �أمطار غزيرة
م�صحوبة بعوا�صف رعدية وحبات
من الربد ت�ؤدي لت�شكل ال�سيول يف
بع�ض املناطق مع بقاء التحذير من
االجنرافات وخطر �سقوط لوحات
االعالنات ،وفق امل�صدر نف�سه.
و�أ�شارت م�صلحة الأر�صاد �إىل
انخفا�ض "درجات احلرارة ب�شكل
ب�سيط وت�ساقط الثلوج على ارتفاع
 800م وتالم�س ليال الـ 600مرت
وما دون يف بع�ض املناطق الداخلية
وال�شمالية.

حكومة الغابون تعلن ف�شل االنقالب الع�سكري

�أعلنت حكومة الغابون ،االثنني
املا�ضي� ،أن الو�ضع يف البالد حتت
ال�سيطرة ،ومت توقيف املتمردين
على حد قولها.
وقال غي بريتران مابانغو
املتحدث با�سم حكومة الغابون
ّ
لوكالة فران�س بر�س �إن “الهدوء
عاد ،والو�ضع حتت ال�سيطرة”.
و�أ�ضاف �أنه من �أ�صل من خم�سة
ع�سكريني ا�ستولوا على مبنى الإذاعة
والتلفزيون الوطني ليل الأحد
االثنني“ ،مت توقيف �أربعة والذ

واحد بالفرار”.
و�ساد الهدوء معظم
�أنحاء ليربفيل عا�صمة
لكن هناك وجو ًدا
الغابونّ ،
قويا لل�رشطة واجلي�ش يف
ً
ال�شوارع ،وحتوم طائرات
هليكوبرت يف الأجواء.
وا�ضحا منذ البداية
وكان
ً
�أن حماولة االنقالب حمل
�شك كبري ،حيث �ألقى
�ضابط �شاب برتبة مالزم بيان
االنقالب الأول ،وهو ما ي�شري �إىل

التقى الزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ اون الثالثاء يف زيارة غري
معلنة لبكني الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ فيما جتري التح�ضريات
لقمة ثانية حمتملة مع الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب.
وال�صني تعترب احلليف الدبلوما�سي
الرئي�سي لكوريا ال�شمالية املعزولة
وم�صدرها الرئي�سي للم�ساعدات
والتجارة ،وهذه الزيارة تعزز
التكهنات حول لقاء حمتمل مع
الرئي�س االمريكي حيث �أن كيم قد يكون
ح�رض لبحث تن�سيق ا�سرتاتيجيته مع
الرئي�س ال�صيني.
وعقب و�صوله اىل العا�صمة
ال�صينية التقى كيم الرئي�س ال�صيني
لنحو �ساعة ،بح�سب ما �أوردت وكالة
يونهاب الكورية اجلنوبية الثالثاء
نقال عن م�صادر مل تك�شفها قالت �أن
املحادثات ركزت على احتمال عقد
قمة بني كيم وترمب و�سبل توثيق
العالقات.
وبعد ذلك ا�ست�ضاف �شي وزوجته
بنغ ليوان كال من كيم وزوجته ري
�سول جو على م�أدبة ع�شاء يف قاعة
ال�شعب الكربى يف بكني ،بح�سب
الوكالة .ويف وقت �سابق �رصحت
وزارة اخلارجية ال�صينية �أن كيم
�سيلتقي عددا من القادة ال�صينيني من
دون ان تك�شف املزيد عن زيارته.
وبد�أت الزيارة و�سط �رسية تامة
ومل يظهر كيم علنا منذ ان مر موكب
يعتقد �أنه كان يقل الوفد املرافق
للزعيم الكوري ال�شمايل حمطة قطار
يف بكني و�سط اجراءات �أمنية م�شددة
يف وقت مبكر اول ام�س الثالثاء.
و�أوردت حمطات التلفزة ال�صينية
بيانا منذ ال�صباح حول هذه الزيارة
لكن بدون �أن تبث �أي �صور لها.
و�أفادت وكالة "يونهاب" الكورية
اجلنوبية للأنباء � ّأن الزعيم الكوري
ال�شمايل و�صل برفقة العديد من كبار
امل�س�ؤولني �صباح الثالثاء على منت
قطار خا�ص �إىل حمطة القطارات
يف بكني يف زيارة ت�ستمر لغاية
اخلمي�س.
و�أرفقت "يونهاب" نب�أها ب�صورة بدا
فيها قطار الزعيم الكوري ال�شمايل

املم ّيز بلونه الأخ�رض
الغامق واخلط الأ�صفر
الأفقي الذي ينت�صفه
وهو يدخل املحطة يف
متام ال�ساعة 10,55
( 02,55ت غ).
و�أتى نب�أ الوكالة
اجلنوبية
الكورية
بعيد �إعالن بيونغ
يانغ وبكني � ّأن كيم
غادر ليل الإثنني بالده
على منت قطار متّجه ًا
�إىل ال�صني يف زيارة
ت�ستمر �أربعة �أيام تلبية لدعوة من
الرئي�س ال�صيني.
وقالت وكالة الأنباء الكورية
ال�شمالية الر�سمية � ّإن كيم "يزور
ال�صني من ال�سابع ولغاية العا�رش من
يناير  ...بدعوة من �شي جينبينغ".
و�أ�ضافت � ّأن الزعيم كيم انطلق من
حمطّ ة القطارات يف بيونغ يانغ على
متوجه ًا �إىل بكني
منت قطار خا�ص
ّ
ترافقه زوجته ري �سول جو وعدد من
كبار امل�س�ؤولني يف نظامه.

عدم وقوف القوات امل�سلحة كاملة
خلف املحاولة.

الزعيم الكوري ال�شمايل يلتقي الرئي�س ال�صيني

و�أكّ دت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
(�شينخوا) الزيارة.وت�أتي زيارة كيم
جونغ اون بعد �أ�سبوع على حتذيره
الواليات املتحدة يف خطابه مبنا�سبة
ال�سنة اجلديدة حيث �أعلن انه ميكن
ان يغري موقفه يف حال �أبقت وا�شنطن
على عقوباتها االقت�صادية �ضد بيونغ
يانغ رغم التقارب الدبلوما�سي
الذي ح�صل بني البلدين منذ ال�سنة
املا�ضية .وكان الزعيم الكوري
ال�شمايل والرئي�س االمريكي عقدا قمة
يف �سنغافورة يف يونيو .2018

هجوم وح�شي على مدر�سة �صينية ..وال�ضحايا  20طفال
�أ�صيب  20طفال بجروح يف
هجوم على مدر�سة ابتدائية يف
بكني الثالثاء ،جروح ثالثة
منهم خطرية ،وفق ال�سلطات
املحلية.
وقال م�س�ؤول الإدارة املحلية
يف حي �شي�شنغ الواقع يف غرب
بكني� ،إن م�شتبها به "حتت
ال�سيطرة" والتالميذ اجلرحى

نقلوا �إىل امل�ست�شفى.
كما ذكرت حكومة املقاطعة على ح�سابها مبواقع التوا�صل االجتماعي ،اول
ام�س الثالثاء� ،أن � 3أطفال �أ�صيبوا بجروح خطرية ،لكنها غري مهددة للحياة.
ووقع الهجوم عند ال�ساعة  3,17بتوقيت غرينت�ش ،نفذه رجل يحمل مطرقة،
كما �أفادت و�سائل �إعالم.
وقالت �صحيفة "املريور" الربيطانية �إن مدير املدر�سة �رصح لأولياء الأمور
�أن امل�شتبه به هو موظف �سابق "�ساخط" متت �إقالته.
ومل تك�شف ال�رشطة ،بعد ،الدوافع وراء الهجوم ،مكتفية بالقول �إن حالة كل
الأطفال م�ستقرة ،م�شرية �إىل �أنها حتقق يف احلادث.

العدد ()75

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

وزير فل�سطيني :ال مربر لبقاء حكومة الوفاق الوطني
دعا ع�ضو اللجنة املركزية حلركة
فتح ،ووزير ال�ش�ؤون املدنية
الفل�سطيني ،ح�سني ال�شيخ� ،إىل
ت�شكيل حكومة وحدة ف�صائلية من
قوى منظمة التحرير الفل�سطينية،
ريا �إىل �أنه لي�س هناك مربر لبقاء
م�ش ً
حكومة الوفاق الوطني برئا�سة رامي
احلمدالله .و�أ�ضاف ال�شيخ يف ت�رصيح
�صحفي ،اول ام�س الثالثاء �أن حكومة
الوفاق الوطني التي �شكلت يف خميم
ال�شاطئ ب�إجماع ف�صائلي ،بهدف
�إنهاء االنق�سام ومتهيد الطريق �أمام
امل�صاحلة الوطنية ،مل يعد هناك
مربر لبقائها بعد هجوم حما�س على
هذه احلكومة ،ومنعها من القيام

مب�س�ؤولياتها يف قطاع غزة.
وتابع ال�شيخ“ :املطلوب الآن هو
حكومة وحدة ف�صائلية من قوى منظمة
التحرير الفل�سطينية و�شخ�صيات
وطنية فل�سطينية ،حت�صن الو�ضع
الداخلي �أمام التحديات اجل�سام التي
تواجه ق�ضيتنا الوطنية”.
و�أ�شار الوزير الفل�سطيني �إىل �أن
على احلكومة املرتقبة ،التمهيد
لالنتخابات النيابية الفل�سطينية
التي �أقرتها املحكمة الد�ستورية
يف قرار حلها للمجل�س الت�رشيعي
والعودة ل�صناديق االقرتاع وحكم
ال�شعب .ومت ت�شكيل حكومة الوفاق
الوطني ،برئا�سة رامي احلمدالله،
عقب اتفاق ال�شاطئ بني حركتي فتح
وحما�س ،على �أن يتم تكليفها بكافة
ال�صالحيات املناطة بقطاع غزة� ،إال
�أنها تعرثت ب�سبب مراوغة حما�س يف
متكينها وت�سليمها امللفات املختلفة
يف القطاع ،بح�سب احلكومة
الفل�سطينية

ماكرون ومريكل يوقعان معاهدة جديدة
هذا ال�شهر

�أعلن مكتب الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون اول ام�س
الثالثاء �أنه �سيوقع معاهدة جديدة
مع امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
مريكل يف  22يناير يف م�سعى لتعزيز
التعاون الفرن�سي-الأملاين قبل
انتخابات االحتاد الأوروبي املقبلة.
و�سيلتقي ماكرون ومريكل ،اللذان
�ضعفا داخليا ،يف بلدة ايك�س ال
�شابيل احلدودية الفرن�سية لتوقيع
اتفاق "�سيعزز العالقات الوطيدة
�أ�سا�سا بني �أملانيا وفرن�سا"،
بح�سب ما �أفادت الرئا�سة الفرن�سية.
و�أكد املتحدث با�سم امل�ست�شارة
الأملانية �شتيفن �سايربت �أن القوتني
االقت�صاديتني الأكرب يف منطقة اليورو
"تريدان امل�ضي قدما ل�ضمان �أمن
ورفاه املواطنني �إىل جانب �أوروبا
قوية وذات �سيادة ودميوقراطية".
و�ستغطي املعاهدة م�رشوعات
م�شرتكة يف جماالت الدفاع والتغري
املناخي والأمن �إ�ضافة �إىل م�س�ألة
"التقارب االقت�صادي واالجتماعي"
احل�سا�سة.
وي�أتي االجتماع يف وقت تدخل
مريكل �آخر ف�صل من ف�صول واليتها
وبينما يحاول ماكرون نزع فتيل

التحرك املناه�ض للحكومة الذي
�أطلقه متظاهرو حركة "ال�سرتات
ال�صفراء" واجتاح املدن الفرن�سية
خالل اال�سابيع ال�سبعة املا�ضية.
و�أفاد البيان ال�صادر عن باري�س
�أن الربملانني الفرن�سي والأملاين
�سيتبنيان يف اليوم نف�سه م�سودة
اتفاق ب�ش�أن تكثيف التعاون عرب
ت�شكيل جمعية برملانية م�شرتكة
ت�ضم مئة ع�ضو .وتخ�شى الأحزاب
احلاكمة وتلك املتحالفة معها يف
فرن�سا و�أملانيا من مواجهة حتد غري
م�سبوق م�صدره الأحزاب ال�شعبوية
يف انتخابات الربملان الأوروبي
املرتقبة يف مايو .وقال ماكرون
يف خطابه مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة �إنه
�سيتطلع �إىل "م�رشوع �أوروبي جديد"
خالل الأ�سابيع املقبلة.
ومت انتخاب الرئي�س الو�سطي
البالغ من العمر  41عاما على خلفية
وعود ب�إ�صالح االحتاد الأوروبي،
لكن �أملانيا رف�ضت اقرتاحه بت�أ�سي�س
�صندوق م�شرتك �ضخم ووافقت بدل
ذلك على ميزانية حمدودة لتمويل
اال�ستثمار

برملان بريطانيا ي�ست�أنف جل�ساته قبيل الت�صويت على م�سودة بريكزت

انطلقت جولة جديدة من منازلة رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي مع الربملان
ب�ش�أن بريكزيت حيث يناق�ش النواب ،مع
عودتهم من عطلة عيد امليالد ،اتفاق ان�سحاب
بالدهم من االحتاد الأوروبي بينما ترجح
التوقعات رف�ضهم �إياه .وتبدو �أمور كثرية
على املحك مع بدء العد التنازيل ل ّلحظة التي
تنف�صل فيها خام�س �أكرب قوة اقت�صادية يف
العامل عن �رشيكها التجاري الرئي�سي يف  29مار�س املقبل .وتو�صلت ماي مع
قادة بقية دول االحتاد الأوروبي الـ� 27إىل م�سودة اتفاق يف نوفمرب املا�ضي
�صممت لإبقاء عملية االن�سحاب منظمة ومن دون �أ�رضار بقدر الإمكان .وا�ستغرق
التفاو�ض على االتفاق نحو عامني لكنه ف�شل يف �إر�ضاء جميع الفرقاء تقريب ًا يف
ال�ساحة ال�سيا�سية الربيطانية.
وجنت ماي من حترك قام به حزبها ل�سحب الثقة منها لكنها �أجربت على
�إرجاء جل�سة ت�صويت كانت مرتقبة يف جمل�س العموم يف دي�سمرب املا�ضي بعدما
�أقرت ب�أن الغالبية كانت �سرتف�ض م�سودة االتفاق .وهناك م�ؤ�رشات قليلة على
ح�صول تغيري يذكر مذاك .وعادت ماي خالية الوفا�ض من قمة الحقة عقدها
االحتاد الأوروبي يف دي�سمرب وكانت ت�أمل ب�أن يتعاطى التكتل فيها مع بواعث
قلق �رشكائها الإيرلنديني ال�شماليني يف االئتالف احلكومي .وال يزال النواب
امل�ؤيدون لربيكزيت يف حزبها املحافظ يف حالة ثورة مفتوحة بينما مييل قادة
حزب العمال املعار�ض �إىل �إجراء انتخابات جديدة.
وذكرت �شبكة «بي بي �سي» �أم�س� ،أنه مت حتديد تاريخ  15يناير اجلاري
للت�صويت على م�رشوع اتفاق بريكزيت يف الربملان .ورف�ضت رئا�سة الوزراء
ت�أكيد املوعد لكن ماي �أ�رصت الأحد على �أنه مل يتم ت�أجيله جمدد ًا.
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جواز �سفر "موحد" للأفارقة هذا العام

يبدو �أن فكرة �إطالق جواز �سفر
موحد لكل الأفارقة باتت �أقرب �إىل
الواقع مما يتخيل كثريون ،ح�سب
ما ك�شف رئي�س مفو�ضية االحتاد
الأفريقي ،مو�سى فقيه حممد.
وقال فقيه حممد ،يف ر�سالة
مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة امليالدية،
�إن الدورة العادية الـ 32مل�ؤمتر
االحتاد الأفريقي� ،ست�شهد تقدمي
بع�ض التفا�صيل املتعلقة بهذا
اجلواز ،الذي و�صفه بـ"احللم الذي
طال انتظاره".
وتابع "خالل امل�ؤمتر الذي
�سيعقد يف فرباير املقبل بالعا�صمة
الإثيوبية �أدي�س �أبابا� ،سيتم عر�ض
التفا�صيل املتعلقة بت�صميم و�إنتاج
و�إ�صدار جواز ال�سفر الأفريقي".
و�أ�ضاف �أن اخلطوة �ستجعل
"احللم الذي طال انتظاره" �أقرب �إىل

الواقع ،من �أجل "حرية تنقل كاملة
عرب القارة الأفريقية".
ويهدف اجلواز املوحد �إىل
ت�سهيل حركة تنقل الأفارقة بني
الدول الأفريقية� ،إىل جانب حتفيز
النمو االقت�صادي وتعزيز احلركة
التجارية.
وي�أتي هذا التطور ،عقب �إعالن
االحتاد الأفريقي مبادرة "�سوق
جوية موحدة" ،الهادفة �إىل خلق
�سوق م�شرتكة لل�سلع واخلدمات.
وقال موقع "كوارتز" �إنه يف حال
�صادق ر�ؤ�ساء الدول على تفا�صيل
هذه املبادرة ،يف فرباير املقبل،
ف�إنها �ستمهد الطريق لإ�صدار جواز
�سفر املقبل.
وتابع �أن اجلواز الأفريقي �سيكون
يف �صالح مواطني الدول ،الذي
يحملون جوازات �سفر "�ضعيفة"،
مثل جنوب ال�سودان وبوروندي.

ويحتاج امل�سافرون من جنوب
ال�سودان وبوروندي �إىل ت�أ�شريات
لزيارة  48و 47دولة �أفريقية على
التوايل.
وال يعرف� ،إىل حدود ال�ساعة،
مدى توافق الدول الأفريقية على
هذه اخلطوة ،يف وقت يوا�صل فيه
خرباء الهجرة مناق�شة �إيجابياتها
والتحديات التي �ستواجهها،
خ�صو�صا معرفة ت�أثريها على �أمن
الدول.

ويل عهد �أبو ظبي يلتقي قائد قيادة العمليات اخلا�صة
الأمريكية

اجتمع ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة االماراتية،
مع قائد قيادة العمليات اخلا�صة
الأمريكية يف العا�صمة الإماراتية �أبو

ظبي ،بح�سب بيان ر�سمي .ون�رش ويل

عهد �أبو ظبي على ح�سابه الر�سمي على
موقع تويرت �صورة لالجتماع ،م�شريا
�أن الطرفني بحثا "تعزيز عالقات
التعاون بني البلدين يف اجلوانب
الدفاعية والع�سكرية" .و�أكدت وكالة
�أنباء االمارات �أنه مت �أي�ضا ا�ستعرا�ض
"جممل التطورات والق�ضايا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك".

مبعوث الأمم املتحدة يلتقي الرئي�س اليمني يف الريا�ض

التقى مبعوث الأمم املتحدة �إىل
اليمن مارتن غريفيث اول ام�س الثالثاء
الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور
هادي وم�س�ؤولني يف احلكومة اليمنية
يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض،
بح�سب ما �أوردت وكالة �سب�أ الر�سمية
للأنباء .ونقلت الوكالة �أن هادي �أكد
"دعمه جلهود وعمل" غريفيث لتحقيق
ال�سالم .من جانبه ،قال مدير مكتب
رئا�سة اجلمهورية اليمنية عبد الله
العليمي يف تغريدة على ح�سابه
على تويرت �إن اللقاء "كان لقاء بناء
وعمليا و�شفافا".
وا�ضاف العليمي �أن هادي �أكد
لغريفيث عزم احلكومة اليمنية على
تنفيذ االتفاق الذي مت التو�صل �إليه
يف ال�سويد "وا�ستعدادها لفتح كافة

املنافذ االن�سانية و(اتخاذ) كافة
االجراءات التي تخفف من املعاناة
االن�سانية" .ومن املقرر �أن يعقد
جمل�س الأمن الدويل الأربعاء جل�سة
ي�ستمع خاللها �إىل تقرير للمبعوث
تو�صل
الأممي عن االتفاقات التي
ّ
�إليها يف ال�سويد طرفا النزاع الدائر
يف اليمن وجهوده الرامية لإنهاء
هذا النزاع .ومبوجب االتفاق الذي
�أبرم يف ال�سويد يف  13دي�سمرب،
وافق احلوثيون على �إعادة االنت�شار
من احلديدة .وتدخل عرب ميناء
مدينة احلديدة غالبية امل�ساعدات
واملواد الغذائية .وي�سعى غريفيث
لت�رسيع تطبيق اتفاقات ال�سويد،
وخ�صو�ص ًا تلك املتع ّلقة ب�إعادة ن�رش
قوات يف مدينة احلديدة ال�ساحلية

�أرج�أ الربملان العراقي عقد جل�سته
االعتيادية التي كانت مقررة اول
�أم�س الثالثاء للت�صويت على مر�شحي
الوزارات ال�شاغرة ،بعد �أن �أخفقت
الكتل يف حتقيق الن�صاب القانوين
للجل�سة.
وقالت النائب عن «ائتالف الن�رص»
ندى �شاكر جودت �إن «الن�صاب
القانوين مل يتحقق لعقد اجلل�سة،
كما �أن جدول الأعمال مل يت�ضمن فقرة
الت�صويت على بقية مر�شحي احلقائب
الوزارية املتبقية ،ب�سبب عدم �إر�سال
املر�شحني من قبل رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي».
و�أ�ضافت �أن «غياب التوافق على

الأ�سماء املر�شحة
هو ال�سبب احلقيقي
لكل هذه الت�أجيالت،
ولن يتمكن الربملان
من الت�صويت من دون
اتفاقات م�سبقة بني
الكتل الربملانية»،
مرجحة �أن «ير�شح
عادل عبد املهدي
الأ�سماء املتبقية من
دون الرجوع اىل الكتل ال�سيا�سية �إذا
ما مل تتفق خالل الأ�سبوع اجلاري».
و�أكدت �شاكر �أن «ائتاليف الن�رص
و�سائرون عقدا اجتماع ًا م�شرتك ًا،
لبحث عدد من املوا�ضيع ،من بينها
�إكمال الت�شكيلة الوزارية».
وعقدت الهيئة ال�سيا�سية لتحالف
اجتماعها
والإعمار»
«الإ�صالح
الدوري برئا�سة رئي�س التحالف
عمار احلكيم ،وناق�ش املجتمعون
م�ستجدات الو�ضع ال�سيا�سي وامللفات
الت�رشيعية والتنفيذية.
وذكر بيان ملكتب رئي�س التحالف،
�أن االجتماع خرج بعدة نقاط ،وهي

اال�سرتاتيجية والأ�سا�سية لإي�صال
امل�ساعدات الإن�سانية واملواد الغذائية
�إىل البالد .و�شكّ لت احلديدة �أبرز نقاط
املفاو�ضات التي جرت يف ال�سويد،
وكانت على مدى �أ�شهر اجلبهة الأبرز
لكن املدينة
يف احلرب اليمنية.
ّ
ي�سودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق
وقف �إطالق النار حيز التنفيذ يف 18
دي�سمرب .وي�أمل غريفيث يف �أن يتمكّ ن
خالل يناير اجلاري من �أن يجمع طريف
النزاع ،ال�ستكمال املفاو�ضات التي
بد�أت يف ال�سويد.

الربملان العراقي ي�ؤجل عقد جل�سته لعدم اكتمال الن�صاب
«دعوة رئي�س جمل�س الوزراء عادل
عبد املهدي �إىل �إقالة الوزراء الذين
�سجلت عليهم م�ؤ�رشات قانونية،
والت�شديد على مراعاة النظام الداخلي
ملجل�س النواب ،و�رضورة �إعادة
النظر يف �آلية الت�صويت الذي جرى
على وزيري الدفاع والرتبية ،كونه
يعد خمالفة للنظام الداخلي ملجل�س
النواب ،و�إقامة دعوى ق�ضائية �أمام
املحكمة االحتادية للطعن ب�آلية
الت�صويت املخالفة النظام».
و�أعلن التحالف «رف�ض التوزيع
املذهبي يف رئا�سة اللجان النيابية،
واعتباره تهديد ًا للم�رشوع الوطني،
و�رضورة �أن يكون التوزيع مبني ًا
على �أ�سا�س التوازن بني التحالفات
النيابية».
كما �شهد االجتماع مناق�شة
امل�ستجدات الإقليمية والدولية ،ف�ض ً
ال
عن مناق�شة القوانني املهمة امل�ؤمل
مناق�شتها يف الدورة الت�رشيعية
احلالية.
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وزير خارجية املغرب يتباحث مع نظريه امل�صري يف القاهرة

�أجرى وزير اخلارجية
والتعاون الدويل املغربي
نا�رص بوريطة اول ام�س الثالثاء
بالقاهرة ،حمادثات مكثفة مع
نظريه امل�رصي �سامح �شكري
تناولت العالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها ،
كما همت الق�ضايا العربية و
الإقليمية .فخالل هذا اللقاء،
�أ�شاد الوزيران بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين ال�شقيقني بقيادة امللك
حممد ال�ساد�س ،والرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،وما يحذو هما من حر�ص متبادل
على تعزيز م�سارات التعاون الثنائي بينهما يف كافة امليادين .واتفق الوزيران
على اتخاذ عدد من التدابري يف الفرتة القادمة من �أجل حتقيق ذلك ،من بينها عقد
جلنة احلوار والت�شاور ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي والعمل على اال�ستفادة الق�صوى
من الإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي للتعاون وتفعيل جمل�س رجال الأعمال .وعلى
امل�ستوى ال�سيا�سي،ا�ستعر�ض الوزيران عددا من الق�ضايا العربية ويف مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية على �ضوء ما تعرفه من تطورات  ،باال�ضافة اىل الأو�ضاع
يف كل من �سوريا وليبيا واليمن .ومت خالل هذا اللقاء �أي�ضا ،تبادل الر�ؤى
حول الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على ال�ساحة الإفريقية ،ويف اخلتام اتفق
الوزيران على ا�ستمرار الت�شاور والتن�سيق بني اجلانبني .و�أجرى الوزير بوريطة
اليوم اي�ضا مباحثات مع احمد ابو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية
تركزت حول �سبل تطوير العمل العربي امل�شرتك يف �ضوء اال�ستحقاقات املقبلة
يف الفرتة القادمة وخا�صة القمة العربية التنموية ببريوت والقمة العربية -
الأوربية والقمة العربية املقررة بتون�س .هذا اللقاء كان اي�ضا منا�سبة ال�ستعرا�ض
�آخر التطورات على ال�ساحة العربية ،وخا�صة يف الأرا�ضي الفل�سطينية و�سوريا
وليبيا واليمن .كما تطرق اجلانبان �أي�ضا �إىل �سبل تعزيز ال�رشاكة العربية
الأفريقية مبا يحافظ على طابعها اال�سرتاتيجي املتميز ويعطيها زخما جديدا.

املوفد الأمريكي حلل النزاع بني الدوحة والريا�ض ي�ستقيل
�أعلن �أنطوين زيني املوفد االمريكي
حلل النزاع بني الدوحة والريا�ض اول
ام�س الثالثاء ا�ستقالته من من�صبه،
بينما كان يرافق وزير اخلارجية
االمريكي مايك بومبيو يف جولته
ال�رشق الأو�سطية .وكانت �إدارة
الرئي�س دونالد ترمب عينته عام 2017
للعمل على ت�سوية اخلالف القائم بني
ال�سعودية وقطر ،وهو جرنال متقاعد
ان�ضم اىل وزارة اخلارجية عام .2017
وقال زيني يف ت�رصيح ل�شبكة "�سي
بي ا�س" االمريكية �أنه ا�ستقال "ب�سبب
عدم رغبة القادة االقليميني بو�ساطة،
عر�ضنا القيام بها او ت�سهيل �إجناحها".
وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س بر�س
قال روبرت باالدينو املتحدث با�سم
اخلارجية املوجود يف عمان برفقة
وزير اخلارجية مايك بومبيو�" ،إن
مهمة اجلرنال زيني كانت تق�ضي بتغليب

مفهوم التحالف اال�سرتاتيجي يف ال�رشق
االو�سط ،وبدء طرح هذا املفهوم �أمام
قادة املنطقة .وهذا ما يجري بف�ضل
اجلهود التي بذلها" .اال �أن ال�شبكة
االمريكية اعتربت �أن اجلرنال زيني يرى
�أن دوره كان مهم�شا ،لأن م�س�ؤولني
كبارا �آخرين يف �إدارة ترمب كلفوا
العمل على الرتويج لهذا التحالف� ،أي
قيام نوع من احللف االطل�سي العربي
ترغب فيه وا�شنطن ملواجهة النفود
االقليمي االيراين .وتابع املتحدث
با�سم اخلارجية االمريكية �أن االدارة
"�ستوا�صل العمل الجناح هذا امل�سعى"،
م�ضيفا "لقد �أبلغنا اجلرنال زيني �أنه
�سيبقى بالت�رصف يف حال دعت احلاجة
اليه" ،موجها �شكره للموفد امل�ستقيل.
واملفارقة ان هذه اال�ستقالة جاءت
قبيل جولة من املقرر ان يقوم بها
بومبيو اىل الدول ال�ست يف جمل�س
التعاون اخلليجي ،حلثها على تنا�سي
خالفاتها والتوحد �ضد ايران.
وكانت ال�سعودية والبحرين واالمارات
العربية املتحدة قطعت عالقاتها بقطر
عام  2017وفر�ضت عليها ح�صارا
اقت�صاديا بعد اتهامها بدعم جمموعات
ا�سالمية متطرفة والتقرب من ايران.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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إجتماعية
ل
ا
الرعاية
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد

جهود لتح�سني احلياة املعي�شية للمعاقني
يف �إقليم القا�ش -بركة
دعا رئي�س املجل�س ال�شعبي
ب�إقليم القا�ش-بركة ال�سيد/

االجتماعية يف االقليم اجلنوبي
�سمنارا لـ  78من وكالء الت�أهيل
االجتماعي يف القرى مبديريات
�صنعفي وعدي قيح و�سقنيتي

او�ضح �سكان مديرية امني حيلي
يف االجتماع الذي عقدته ادارة
املديرية ،بان برامج التنمية
الكبرية بتعاون ال�شعب واحلكومة

عثمان حممد� ,إىل العمل بجهد من
�أجل حت�سني احلياة االقت�صادية
واالجتماعية للمعاقني يف
الإقليم.ويف الكلمة التي
�ألقاها ال�سيد/عثمان،يف
التقييمي
االجتماع
لأن�شطة فرع اجلمعية
الوطنية ملعاقي احلرب
يف �إقليم القا�ش -بركة,
قال ب�أنه يتوجب على
اجلهات املعنية الدفع
بالربامج التي تعزز
قدرات املعاقني يف جميع
املجاالت .
ويف االجتماع الذي
عقد يف مدينة بارنتو ,قدم
م�س�ؤول الفرع يف االقليم ال�سيد/
�شموىل ولدقرقي�س,تقريرا حول
�أن�شطة العام  2017والربامج
املو�ضوعة للعام  .2018وقال
ال�سيد� /شموىل ,ب�أن الإعاقة
التقدم يف
ت�صبح �أكرث �صعوبة مع
ُ
العمر  ,مطالب ًا الإدارات واجلهات
املعنية بالعمل من �أجل ا�ستفادة
املعاقني من املوارد املوجودة يف
مناطقهم .ويف اخلتام �أكد املدير
العام لق�سم اخلدمات يف �إقليم
القا�ش بركة ال�سيد /قرب�سال�سي
نقا�ش ,تعاون �إدارة االقليم مع
ال�شعب واجلمعية من �أجل حت�سني
احلياة املعي�شية للمعاقني.

وظرونا وماي عيني ودقمحري
لرعاية املعاقني.ت�ضمن ال�سمنار

اثرت ايجابا على حياتهم.وقال
مدير املديرية ال�سيد /برهاين

الذي عقد يف دقمحري لثالثة
�أيام الإعاقة ورعاية املعاقني
والت�أهيل املجتمعي للمعاقني
وفعاليته و�أ�سباب االعاقة واحلذر
الذي يتوجب على املجتمع
�إتخاذه والوعي ملكافحة احلوادث
واملتفجرات.
وقال م�س�ؤول متابعة �أو�ضاع
املعاقني يف املكتب املركزي
والرعاية
العمل
لوزارة
االجتماعية ال�سيد /قزائي �إمبايي
ب�أنه يتوجب على وكالء الت�أهيل
يف القرى ،القيام بالدرا�سات
حول االعاقة التي حتدث يف
مناطقهم مبوجب التدريب الذي
ح�صلوا عليه  ،وتقدمي معلومات
دقيقة.

منق�شا "ان طريق امني حيلي -عدي
بحايالي الرتابي البالع طوله
 30كيلومرتا وي�ضم  16ج�رسا
�رشكة
و�شيدته
بدهو لالن�شاءات
مياه
وم�رشوع
قريتي طفا نفا�س
وكدبعور من برامج
التنمية التي نفذت
عام  .2017وا�شار
اىل بناء حواجز
ومدرجات بالنفري
حلفظ
ال�شعبي
وحماية
املياه
الرتبة  ،م�شيدا
بامل�شاركة ال�شعبية
العادة
الن�شطة
توزيع االرا�ضي الزراعية و�صيانة
الطرق .ودعا االجتماع ملراقبة
جيدة لتعرفة احلافالت اخلا�صة

مكتب العمل والرعاية االجتماعية
باجلنوبي ينظم �سمنارا لرعاية املعاقني
عقد مكتب العمل والرعاية

ارتياح للخدمات االجتماعية يف امني
حيلي

العاملة على خط امني حيلي -عدي
بحايالي الذي �شيد مبن�رصفات
كبرية وتو�سيع خدمات املياه.

فرع املر�أة يف الأو�سط يق ّيم �أن�شطته
2018 /01 /16
�أكد فرع االحتاد الوطني للمر�أة
يف الإقليم الأو�سط يف اجتماعه
التقييمي الذي �أجراه  ،على
تنفيذه لأن�شطة ناجحة يف العام
املا�ضي لت�أطري املر�أة العاملة يف
الوزارات وامل�ؤ�س�سات.و �أو�ضحت
م�س�ؤولة الفرع ال�سيدة � /أمل بالي
عن تنفيذ مهام قوية لتنظيم املر�أة
يف خمتلف امل�ستويات خا�صة
املر�أة ال�شابة وتعزيز م�ساهمتها
يف التنمية.و�أ�شار التقرير املقدم
�إىل �أن رفع وعي الع�ضوات وتعزيز
دورهن يف مكافحة التمييز وزواج
القا�رصات وختان االناث ،وتقوية
امل�شاركة يف االحتفاالت الوطنية

واملنتديات املنظمة لتقييم
م�سرية اخلم�سة والع�رشين �سنة
املا�ضية من الربامج الهامة التي

نفذت .وذكر االجتماع ب�أن فتح
دور للح�ضانة لأطفال العامالت
يف م�ست�شفيات بيت خما وحزحز
وحليبت للحيلولة دون �إعاقة
لعمل املر�أة ،يعترب نتاجا للجهود
املنفذة.وقد �أفاد االجتماع بو�ضع
خطة لهذا العام ملوا�صلة التوعية
والعمل لتعزيز م�شاركة املر�أة
يف التنمية وت�أطري العامالت يف
القطاع اخلا�ص .جدير بالذكر
ان فرع االحتاد الوطني للمر�أة يف
الإقليم الأو�سط ي�ضم �أكرث من 75
�ألف ع�ضوة.
احتاد ال�شباب ي�ضع �أن�شطته �ضع خطة
العام اجلديد 25/01/2018
عقد االحتاد الوطني لل�شباب

والطلبة يومي الع�رشين واحلادي
والع�رشين من يناير اجتماع ق ّيم
فيه �أن�شطته للعام املا�ضي  ،كما
قام بو�ضع خطة العمل لهذا العام
ا�ستنادا �إىل اخلطة اال�سرتاتيجية
اخلم�سية املو�ضوعة يف �إطار
للتنمية
الوطني
الربنامج
والت�صدي والتي متتد حتى
العام  .2021مبركز الكفاءة
امل�ؤ�س�ساتية ب�إمباتكال� ،أو�ضحت
تقارير الأق�سام وفروع الأقاليم
املقدمة،حتقيق نتائج مر�ضية يف
جمال الإرتقاء بالوعي ال�سيا�سي
والتنظيمي والربامج ال�صحية
واالجتماعية والثقافية والتدريب
املهني وفتح الفر�ص للح�صول
على القرو�ض للمتدربني ،وتطوير
مراكز ال�شباب ودور املجتمع
وال�رشكاء يف برامج ال�شباب،
وم�ساهمات ال�شباب الأرتري يف
املهجر يف الربامج الوطنية.
وبعد النقا�شات امل�ستفي�ضة
التي �أجراها املجتمعون حول
التقارير املقدمة ،تو�صلوا اىل
تفاهم للعمل هذا العام مبوا�صلة
الربامج اخلا�صة برفع الوعي
ال�سيا�سي لل�شباب والعمل لتقوية
م�شاركتهم والدفع بت�أهيل الكادر
الذي بد�أ يف الكليات
مهرجانات
وتنظيم
يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل مبا يعك�س
م�ستوى وكفاءة الطالب
لتنظيم
،والعمل
ال�شبابي
املهرجان
الثامن يف �ساوا متا�شيا
مع جهود التنمية
و�إدخال و�سائل لت�سهيل
انتقال ال�شباب املتدرب
�إىل العمل.و دعا رئي�س
االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة ال�سيد � /صالح �أحمدين،
يف الكلمة اخلتامية التي �ألقاها
ب�أهمية اال�ستثمار املن�سق لل�شباب

لتحقيق نتائج فاعلة ،م�ؤكدا ب�أن
االحتاد �سيعمل بالرتكيز على
الأ�رسة يف جميع الأقاليم لأهمية
دور وم�ساهمة املجتمع والأ�رسة
خا�صة يف بناء ال�شباب .
مندفرا:بحث مكافحة العادات ال�ضارة
باجلنوبي  06/03/2018الثالثاء
يف الثاين من مار�س عقد يفمدينة مندفرا اجتماع بحث �سري
برامج مكافحة العادات ال�ضارة
بالأطفال واملر�أة.
هدف االجتماع �إىل اكت�شاف
ال�سبل لتن�سيق العمل الذي كان
يقوم به االحتاد الوطني للمر�أة
ووزارتي ال�صحة والعمل والرعاية
االجتماعية ب�شكل منفرد لتحقيق
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نتائج �أف�ضل ملكافحة ختان
الإناث وزواج القا�رصات وغريها.
وقالت وزيرة العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيدة  /ل�ؤول قرب�آب
"ب�أن حماربة العادات ال�ضارة
يتطلب العمل املن�سق والدفع
بحمالت التوعية من خمتلف
اجلهات احلكومية.وقالت م�س�ؤولة
ال�صحة الأ�رسية واملجتمعية يف
وزارة ال�صحة الدكتورة برهانا
هيلي ب�أن جهود مكافحة العادات
ال�ضارة بالأطفال واملر�أة حتقق
نتائج مر�ضية  ،داعية �إىل الدفع
بالعمل املن�سق لدوره يف حتقيق
النتائج امللمو�سة .من جانبه
حتدث حاكم الإقليم اجلنوبي
ال�سيد /افرمي قربكر�ستو�س يف
الكلمة التي �ألقاها عن العمل
بالربامج التي �ستو�ضع يف جميع
ملديريات بهذا اخل�صو�ص .
مكتب العمل والرعاية االجتماعية يقدم
دعم للمحتاجني يف حلحل 17/04/2018
قام مكتب العمل والرعاية
االجتماعية يف مديرية حلحل

ب�إقليم عن�سبا بتقدمي م�ساعدة
للمحتاجني ودعمهم بعربات
الكارو.وقال م�س�ؤول الفرع
ال�سيد /زر�آي ارعدوم" ،فيما يتعلق
بالدعم ب�أن الربنامج يهدف �إىل
حت�سني احلياة املعي�شية للأ�رس
الراعية للمعاقني و�أ�رس ال�شهداء
واملعاقني ورعاة اليتامى والأ�رس
املحتاجة.وكلفت عربات الكارو
التي وزعت ل�ستة ع�رش من
امل�ستفيدين يف �ضواحي حلحل
وماي �أوالد وملب�سو وقرظت ورهي
� 240ألف نقفة" .وقال ال�سكان
الذين قدم لهم الدعم ،ب�أن
الفر�صة التي �أتيحت لهم مكنتهم
من خلق م�صدر ًا للعمل وت�شجيعا
على الإنتاج ،م�ؤكدين جاهزيتهم
للعمل باخال�ص لتح�سني ظروفهم
املعي�شية .وت�ؤكد م�ستندات
مكتب العمل والرعاية االجتماعية
وجود  540من املعاقني منهم
 182من الن�ساء يف املديرية،
فيما ت�شري تلك امل�ستندات اىل �أن
الكثري من النا�شطني يف التجارة
من الذين قدمت لهم قرو�ض دون
فوائد منذ العام  2007قد �أعاد
معظهم القر�ض يف �أوانه.
لتقوية

املراة

عمل
ور�شة
 07/07/2018ال�سبت
يف الثاين والثالث من يوليو
عقدت ور�شة عمل لتقوية قدرات
املراة يف كافة املجاالت وتقييم
ان�شطة اال�شهر ال�ستة املا�ضية.
 --واو�ضحت رئي�سة االحتاد

ال�سيدة /تخ�أ ت�سفامكئيل يف
الور�شة التي نظمت و مهام اكرث
فاعلية.
قدمت يف الور�شة ورقتي
عمل حول تقوية املراة بالنظر
للم�ساواة بني اجلن�سني ،االوىل
لرئي�سة االحتاد ال�سيدة /تخ�أ
ت�سفامكئيل  ،دور التن�سيق
لتمكني املراة قدمها اال�ستاذ
كفالي عندمكئيل.
كما �شهدت الور�شة حما�رضات
مهنية يف اطار �شعارها واهدافها.
الق�ضايا
الور�شة
بحثت
امل�ساعدة لتقوية املراة ،وقدمت
االراء امل�ساعدة لهذا الغر�ض.
اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب
حتتفل باليوبيل الف�ضي لت�أ�سي�سها
19/10/2018
احتفلت اجلمعية الوطنية
ملعاقي احلرب يف ال�سابع ع�رش
من اكتوبر بفندق ا�سمرا بال�س،
باليوبيل الف�ضي لتا�سي�سها
تعهد مل�ستقبل
حتت �شعار"
ُ
م�رشق".واو�ضحت وزيرة العمل

والرعاية االجتماعية ال�سيدة/
ل�ؤول قرب�آ ب يف احلفل الذي �شارك
فيه الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف
احلكومة واجلبهة واع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي يف ارتريا واع�ضاء
اجلمعية وال�ضيوف  ،ان اجلبهة
ال�شعبية و�ضعت �ضمن اولويات
برناجمها الوطني الدميقراطي
يف م�ؤمترها االول عام ، 1977
رعاية املعاقني وا�رس ال�شهداء ،
االمر الذي يعك�س نظرتها بعيدة
املدى.
وا�ضافت ان االعاقة تخلف
�ضغوط ًا نف�سية واجتماعية اذا
مل يتم العناية باملعاق جيدا،
وقد ظلت اجلهود تبذل يف ارتريا
لتمكني املعاقني ليكونو منتجني
ولي�س اتكاليني .وافاد رئي�س
اجلمعية اال�ستاذ/قرببرهان ايا�سو
يف التقرير الذي قدمه عن م�سرية
خم�س وع�رشين �سنة ،ان املعاقني
قادرين على �رشح ق�ضاياهم ،وال
يعرف احدا او�ضاعهم اكرث منهم،
م�ؤكد ًا بان اجلمعية ظلت تعمل
بالتعاون مع احلكومة وال�رشكاء
ليكون معاقو احلرب منتجني
ولي�س اتكاليني ،والن املهمة
�صعبة تواجه حتديات كبرية
،يتوجب عدم تركها للحكومة
وحدها بل البد من م�ساهمة
املجتمع وحتمل م�س�ؤولياته.
وقدمت يف املنا�سبة اوراق عمل
للدكتور قريقي�س تخلي من كلية
التجارة والعلوم بعدي قيح حول
العمالة واالو�ضاع االجتماعية
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واالقت�صادية ملعاقي احلرب
،والدكتور اببي كفلي�سو�س
االنتقال واالن�ضمام االجتماعي
ملعاقي احلرب يف احلياة املدنية.
وا�ستطلعت ورقتا العمل االو�ضاع
االجتماعية للمعاقني والعمل
و�آثار االعاقة والقبول واال�ستعداد
واالعاقة
لالعاقة،
النف�سي
واملر�أة ونظرة املجتمع للمعاقني
والتحديات التي تواجه املعاقني
واجلمعية .واو�صى االحتفال

املجتمع باالهتمام والرعاية
اجليدة للمعاقني ،وو�ضع االعتبار
وت�سهيل خدمات املعاقني عند
ال�رشوع يف بناء
املباين وامل�ؤ�س�سات
امل�شيدة وجعل خدمات
النقل وال�صحة جمانية
للمعاقني.
يجدر بالذكر ان
الوطنية
اجلمعية
ملعاقي احلرب ت�أ�س�ست
عام  ،1993كجمعية
م�ستقلة ت�ضم اكرث من
 18الف ع�ضو.
وفد الكنفدرالية الوطنية
للعمال ي�شارك يف امل�ؤمتر
لكنفدرالية
الت�أ�سي�سي
االحتادات املهنية لعمال
القرن االفريقي 30/10/2018
عقد يومي ال�ساد�س والع�رشون
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وال�سابع والع�رشون من �أكتوبر
يف �أدي�س �أبابا الذي �شارك وفد
الكنفدرالية الوطنية للعمال
برئا�سة �أمني عام الكنفدرالية
ال�سيد /تخ�ستي بايري يف امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي لكنفدرالية النقابات
املهنية للعمال يف القرن االفريقي
 .الكنفدرالية امل�شكلة من
االحتادات العمالية لكل من �إرتريا
� ،أثيوبيا  ،ال�صومال  ،جيبوتي
،كينيا  ،ويوغندا وال�سودان
وجنوب ال�سودان .
هدف الدفاع عن حقوق
العمال يف املنطقة
م�صالهم
و�ضمان
االقت�صادية وال�سيا�سية
و ا ال جتما عية
والثقافية .و�أنتخب يف
امل�ؤمتر �أالمني العام
الكنفدرالية الوطنية
لعمال �إرتريا ال�سيد/
تخ�ستي بايري رئي�س ًا
لكنفدرالية النقابات
املهنية لعمال يف
االفريقي
القرن
،ورئي�س كنفدرالية
�إحتادات عمال �إثيوبيا ال�سيد/
كا�ساهون فولو �أمين ًا عاما.

جهود لتطوير املكفوفني تعليميا ومهني َا
02/11/2018
قال مدير جمعية املكفوفني
ال�سيد/كفلوم ولدقابر "اجلهود
م�ستمرة لتطوير او�ضاع وخدمات
ومهنيا
تعليميا
املكفوفني
وتغيري النظرة اخلاطئة للمجتمع
جتاههم.
واو�ضح يف ال�سمنار الذي عقد
يف عدي قعداد ان اجلمعية نفذت
ان�شطة يف االثنني والع�رشين �سنة
املا�ضية بدعم احلكومة واملجتمع
وال�رشكاء .وقدم �رشحا مو�سعا
ب�شان ان�شطة اجلمعية لتغيري
النظرة جتاه املكفوفني ومتكينهم
من امل�شاركة يف االنتاج يف

خمتلف املجاالت وح�صولهم على
اخلدمات املت�ساوية يف التعليم
وال�صحة وحت�سني او�ضاعهم
االجتماعية واالقت�صادية .ودعا
مدير مديرية عدي قعداد ال�سيد /
حماري يوهن�س املجتمع لتعزيز
دوره لرعاية املعاقني عامة
واملكفوفني خا�صة.
جدير بالذكر ان جمعية
املكفوفني ت�أ�س�ست عام 1996
وت�ضم اكرث من  10الف ع�ضو.
وزارة العمل والرعاية:الإحتفال
بيوم الطفل الع�شرين من نوفمرب
09/11/2018
يف البالد يوم الع�رشين من
نوفمرب بدال من الثامن من دي�سمرب
كما كان يف ال�سابق.
�أعلنت وزارة العمل والرعاية
الإجتماعية� ،أن منا�سبة يوم
الطفل �سيحتفى بها واو�ضح خبري
رعاية االطفال يف ق�سم رعاية
االطفال بالوزارة ال�سيد /كرب�آب
تخ�ستي� ،إن الأطفال جزء من
املجتمع  ،منهم لي�س لهم القدرة
للدفاع عن حقوقهم و�أمنهم ،لذلك
يتوجب منحهم الرعاية والعناية
اخلا�صة،واليوم العاملي للطفل
تذكري بذلك.

وحول تغيري اليوم العاملي
للطفل� ،أو�ضح ب�أن املنا�سبة
كان يحتفى بها يف الع�رشين من
نوفمرب على امل�ستوى العاملي.
�إال �أن البالد ظلت حتتفل بهذه
املنا�سبة يف الثامن من دي�سمرب.
وقد جاء التغيري ليكون متوائما
مع اليوم العاملي.
املخت�صة
اجلهات
ونبه
لالحتفال باليوم العاملي للطفل
متا�شيا مع التغيري اجلديد
واالحتفاء به حتت �شهار (لنجدد
العهد للتطور الدائم للطفل).
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على �ضفاف نهر �سيتيت
الرئي�س ا�سيا�س والدكتور ابي يفتتحان معرب ام حجر-احلمرا الربي
�سليمان حممد �سعد
بعد اعالن اتفاق ال�سالم والتعاون
املوقع بني ارتريا واثيوبيا يف التا�سع
من يوليو للعام املا�ضي  2018ت�سارعت
اخلطوات الإيجابية واحدة تلو الأخرى
لإر�ساء دعائم تلك الإتفاقية بالتخل�ص
من �صفحة املا�ضي االليمة التي حرمت
ال�شعبني من احل�صول على التعاون
امل�شرتك لتحقيق التنمية والرفاهية.
ومن �ضمن تلك اخلطوات ،مت افتتاح
املعابر احلدودية والربية مثل معرب
دباي �سيما -بوري و �رسحا -زاملب�سا
وعدي خواال – راما ،حيث هي�أت هذه
املعابر االر�ضية املالئمة حلركة
املواطنني وتبادل الب�ضائع من هنا
وهناك.ومما ال�شك فيه ان تلك اخلطوات
ال�شجاعة قد تركت انطباعات ال�سعادة
والإرتياح لدى ال�شعبني حيث كانت
بادرة خري لتحقيق احالمهم التواقة
لل�سالم والإخاء ونبذ اخلالف والعداء.
ويف اطار هذه اجلهود �شهدت �شبه
مدينة ام حجر التابعة ملديرية قلوج
حدث هام الإثنني ال�سابع من يناير
 ،201افتتح يف ذلك النهار فخامة
الرئي�س /ا�سيا�س افورقي ورئي�س
وزراء جمهورية اثيوبيا الفدرالية
الدميقراطية الدكتور /ابي احمد معرب
ام حجر -احلمرا احلدودي الربي الذي
يربط بني ارتريا و�إثيوبيا و�سط هتافات
وزغاريد الرتحيب باخلطوة من قبل
اجلماهري امل�شاركة يف املنا�سبة.وكان
رئي�س الوزراء الدكتور /ابي احمد قد
و�صل اىل ارتريا يف �صباح ذلك اليوم
للم�شاركة يف حفل الإفتتاح .وقد �شارك
يف مرا�سم الإفتتاح التي جرت يف منطقة
ام حجر من جانب ارتريا معايل وزير
ال�ش�ؤن اخلارجية ال�سيد/عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد/ميانى قرب�أب
وقائد القيادة الغربية العميد /تخلى
كفالي،ومن اجلانب الإثيوبي رئي�س
اقليم االمهرا ال�سيد /قدو اندارقت�شو
ونائب رئي�س اقليم التجراي الدكتور/
دبرظني قربي ميكائل وقائد هيئة
االركان للجي�ش االثيوبي الفريق �سعرى
موكنن.
والذي ح�رضه اي�ض ًا عدد غفري من
اجلماهري القاطنة يف منطقة ام حجر
واجزاء اخرى من مديرية قلوج ،و القي
املدير العام للخدمات الإجتماعية يف
اقليم القا�ش -بركة ال�سيد /فرانكو كبابا
كلمة للح�ضور بالإنابة عن ادارة الإقليم
و�سكان القا�ش -بركة بد�أها بزف التهاين
لل�شعبني االرتري والإثيوبي ب�شكل عام
ومواطني مديرية قلوج ب�صفة خا�صة
مبنا�سبة فتح املعرب .وم�ضى يف الكلمة
قائال "ان خطوة فتح املعرب االت�أريخية

قد ا�سعدت �شعب القا�ش -بركة على
وجه عام و�سكان ام حجر واحلمرا على
وجه خا�ص الذين انتظروا تلك اللحظة

ال�سيد /فرانكو كبابا
ب�أعلى قدر من الرغبة اجلاحمة.وا�شار
يف ختام الكلمة اىل ان اجلهود التي تبذل
ب�إ�ستمرار وب�إرادة قوية من احلكومتني
بعد اتفاق ال�سالم لإحياء روابط الإخاء
وال�صداقة وح�سن اجلوار بني الدولتني
�ستحقق امل�صالح امل�شرتكة املتمثلة
يف االرباح الإقت�صادية والإجتماعية
والثقافية لل�شعبني و�ستكون هذه
العالقة مثا ًال يحتذى على م�ستوى القرن
الإفريقي.
�إنتابت الفرحة العارمة �سكان ام
حجر بعملية فتح املعرب وو�صفوها
ب�أنها خطوة ايجابية �ست�ساهم يف دفع
اتفاق ال�سالم وال�صداقة بني البلدين اىل
م�ستقبل اف�ضل �ستقطف ثمارها االجيال
احلا�رضة والقادمة من ال�شعبني.وكان
الإ�ستعداد وا�ضح من قبل �سكان ام حجر
لإ�ستقبال ذلك اليوم الذي انتظروه
طوي ًال حيث اعدوا الذبائح واملاكوالت
ال�شهية االخرى لل�ضيوف يف املكان
الذي خ�ص�ص لإجراء مرا�سم حفل فتح
املعرب .
اجرينا لقاءت مع بع�ض امل�شاركني
من مواطني ام حجر من بينهم مدير
�ضاحية ام حجر وهم مغمورون
مب�شاعر الفرح جراء ذلك احلدث،حيث
او�ضح مدير ال�ضاحية ال�سيد /ت�سفاامل
عندوم قلتا بان فتح احلدود بادرة طيبة

ال�سيد /ت�سفاامل عندوم

انتظرتها املنطقة بفارغ ال�صرب مبالها
من فوائد عديدة من التحرك ب�سالم من
هنا وهناك والتبادل التجاري وغريه
من امل�صالح م�شري ًا اىل ان احالل ال�سالم
بني البلدين �سي�ضمد جراح املا�ضي
وي�ساعد على فتح �صفحة جديدة لإعادة
عالقة ال�شعبني اىل طبيعتها كما كانت
قبل ن�شوب اخلالف احلدودي .وا�ضاف
يف حديثه بان اهمية املعرب التقت�رص
على م�صلحة منطقة ام حجر فقط،بل
وامنا تعترب من اهم املعابر احلدودية
للدولتني حيث �سيكون له الدور االكرب
لتحقيق املنافع االقت�صادية للوطن
ب�شكل عام و�أقليم القا�ش -بركة على
نحو خا�ص.
ٌ
وعربت ال�سيدة�ٌ /سلمي دانئيل بان
فتح املعرب عملية مهمة لتوطيد روابط
اجلرية بني ال�شعبني وخطوة جادة
لو�ضع اال�س�س القوية لإ�ستمرار ال�سالم
�شاكرة احلكومتني االرترية والإثيوبية
على تنفيذ مثل تلك املهام ل�ضمان
م�صلحة ال�شعبني و�إ�ستبدالهم اجواء
احلرب والعداء الذي خيم لفرتة طويلة
على املنطقة بال�سالم واملحبة.

و عربت ال�سيدة /ح�سينة �صالح
ادم من �سكان ام حجر عن �سعادتها
لفتح معرب ام حجر  -احلمرا الإثيوبية
وو�صفتها على انها فر�صة جيدة لتالقي
ال�شعبني اللذين حرما من تبادل املحبة
والإخاء وامل�صالح امل�شرتكة ب�سبب
�إنعدام ال�سالم جراء احلروب الطاحنة
،وهن�أت بذلك الإجناز فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي وال�شعب االرتري معربة
عن متنياتها بتطوير عملية ال�سالم
و�ضمان ا�ستمراريتها.
وقال ال�سيد/هبتى زقي ولدماريام
البالغ من العمر  65عاما عن املنا
�سبة بانها حلظة تاريخية بعثت فيه
روح الفخر وال�سعادة كونه ي�شاهدها
يف هذا ال�سن الكبري.م�ضيفا يف كالمه
بان ال�سالم لي�س له مثيل نظر ًا لفوائده
التي متكن الإن�سان واملجتمع والدول
من احل�صول على جميع اغرا�ضه يف
�شتى املجاالت التنموية .وهن�أ ال�شعب
االرتري وحكومته الذين �صربوا على
جمابهة التحديات والعدائيات التي
حيكت �ضدهم من القوة املتامرة على
املنطقة لكي التنعم بال�سالم معربا
عن اماله على ا�ستمرار اجلهود لتقوية
اجواء ال�سالم اكرث واحلفاظ على املهام
التي اجنزت حتى االن.
وو�صف لنا ال�سيد /حممد حممود جابر
من �سكان ام حجر حدث االفتتاح وفوائده
لل�شعبني بانه امر بالغ االهمية من
حيث فوائده املتعددة ومن حيث متتني
اتفاق ال�سالم وح�سن اجلوار والإخاء

ال�سيد /حممد حممود جابر

ل�سيدة /ح�سينة �صالح ادم
بني ال�شعوب ا�ضافة اىل الفوائد الأخرى
ال�ضاربة يف احياء امل�صالح امل�شرتكة.
وا�شار يف حديثه قد اخذ ال�شعبني
الدرو�س والعرب من املا�ضي بان احلرب
وعدم التفاهم ماهو اال حلرمان االجيال
من العي�ش ب�سالم وعائق مينع التقدم يف
ركب التنمية والتطور .واكد ا�ستعداده
للوقوف اىل جانب ال�شعب واحلكومة
االرترية للحفاظ التام واملدافعة عن
اجنازات ال�سالم التي بد�أت تتحقق
وت�ؤتي ثمارها لتعوي�ض ما �ضاع من
فر�ص التنمية للدولتني و�شعبيهما.
وقد كان احلفل الذي نظم مبنا�سبة

ٌ
ال�سيدة�ٌ /سلمي دانئيل
مرا�سم فتح املعرب مزين بامل�شاركة
الفاعلة ل�سكان ام حجر حيث عك�سوا قيم
املجتمع االرتري احلميدة يف ا�ستقبال
وا�ست�ضافة ال�ضيوف وقدموا كل ما يف
و�سعهم لإخراج تلك الإحتفالية بال�صورة
امل�رشفة .كما احيت الإحتفالية الفرقة
الفنية التابعة للفرقة  65يف منطقة
القيادة الغربية حيث قدمت العرو�ض
الغنائية التي جمدت عملية ال�سالم
واملحبة بني ال�شعبني اجلارين .وقد
كانت الأغاين التي قدمت ببع�ض
اللغات الإثيوبية املعربة عن اجواء
ال�سالم احلالية ونالت اعجاب احل�ضور
الغفري من اجلماهري معربين عن ذلك
بالإ�ستمرار يف الرق�ص مع عالمات
الفرح وال�رسور التي كانت مغطية
وجوههم حني ذاك.
وهكذا اختتم ذلك اليوم الذي ابرز
الإفتتاح الر�سمي للخط احلدودي بني
ارتريا واثيوبيا عرب معرب ام حجر
احلمرا والكل �ضاحك ومبت�صم من
�شدة الفرح بذلك احلدث التاريخي كما
و�صف مبعظم امل�شاركني ،حيث بدات
حركة ال�شعب من هنا وهناك على الفور
ويف نف�س اليوم بع�ض الإنتهاء من
مرا�سم الإفتتاح.وكانت التهاين متطر
بني ال�شعبني عند تالقيهم يف ام حجر
او احلمرا قائلني هني ًا لكم ولنا اجمعني
وم�شاعر ال�سفاء واملحبة تتدفق مثل
مياه نهر �سيتيت التي التنقطع على
مدار ال�سنة.

ال�سيد/هبتى زقي ولدماريام

7
�إفتتاح معرب ام حجر-احلمرا يف �صور
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

ح�صاد التكنولوجيا  ..2018ف�ضائح في�سبوك وا�ستهداف هواوي
�شهد العام  2018العديد من الأحداث والتطورات التقنية املهمة ابتداء من ف�ضائح في�سبوك
املتالحقة ،واالحتجاجات التي نفذها موظفو �رشكة غوغل ، ،وغري ذلك الكثري ،وتاليا ر�صد لتلك
الأحداث ح�سب الأ�شهر.
يناير2018
ت�سارع التح�ضري لإطالق تقنية 5جي
منذ بداية هذا العام بد�أ احلديث يتزايد عن تقنية
االت�صاالت 5جي ،وبد�أت �رشكات االت�صاالت يف التح�ضري
للمراحل النهائية للبنية التحتية الالزمة لتفعيل هذه
ال�شبكة ،كما بد�أت �رشكات ت�صنيع الهواتف الذكية التناف�س
على �إعالن دعم هذه التقنية يف هواتفها التي �ستطرحها يف
 ،2019وب�شكل عام كانت  2018مو�سم التح�ضري النهائي
لتقنية 5جي التي يتوقع �أن تنطلق فعليا خالل عام .2019
فرباير2018
تطوير جلد �إلكرتوين ي�شعر باحلرارة والربودة
يف قفزة علمية كبرية ،ابتكر علماء �أمريكيون جلدا �إلكرتونيا رفيعا و�شبه �شفاف ،ميكن �أن يحل
حمل اجللد الطبيعي من خالل قيا�س درجة احلرارة وال�ضغط والرطوبة وتدفق الهواء ،وميكن لهذه
املادة �أن حت�سن من �صناعة الأطراف ال�صناعية ،وتزيد كفاءة ال�سالمة للربوتات يف امل�ستقبل،
وت�ساعد يف تطوير الأجهزة الطبية احليوية الأخرى.
في�سبوك تخف�ض املحتوى الإخباري مبوقعها
يف يناير� 2018أعلنت في�سبوك �أنها �ستخف�ض من ظهور الأخبار يف �صفحة تغذية الأخبار مل�ستخدمي
�شبكتها االجتماعية ،وبد�أت يف هذا ال�شهر تنفيذ وعيدها وبد�أ نا�رشو الأخبار ي�شعرون بالفعل بوط�أة
ذلك حيث تراجعت حركة املرور على من�شوراتهم.
مار�س2018
حا�سوب �أ�صغر من حبة امللح
ك�شفت �رشكة "�آي بي �أم" الأمريكية يف هذا ال�شهر عما تقول �إنه �أ�صغر حا�سوب يف العامل� ،إذ يقل
حجمه فعليا عن حبة امللح .ورغم ال�صغر الفائق لهذا احلا�سوب ،ف�إنه ميلك قوة تعادل حا�سوب
مبعالج  x86من فرتة الت�سعينيات ،لكنه يحتاج �إىل جمهر لر�ؤيته.
ف�ضائح في�سبوك كرة الثلج التي تدحرجت طوال العام
�شهد هذا ال�شهر الك�شف العلني عن ف�ضيحة �رسقة
بيانات خم�سني مليون م�ستخدم ل�شبكة في�سبوك من قبل
�رشكة كامربيدج �أناليتيكا .هذه الف�ضيحة كانت مبثابة
كرة الثلج التي �أخذت تكرب من �شهر لآخر ،بداية من
ا�ستقالة رئي�س �أمن تكنولوجيا املعلومات يف في�سبوك
وانتهاء برتاجع كبري يف �أ�سهمها و�سمعتها ،وحمالت
تدعو امل�ستخدمني لإغالق �صفحاتهم فيها� .إىل جانب
انهيار �رشكة كامربيدج �أناليتيكا.
مايو2018
غوغل دوبلك�س ..تقنية مذهلة ومرعبة
"دوبلك�س" تكنولوجيا طورتها غوغل تعتمد على الذكاء اال�صطناعي ،وميكنها حماكاة الب�رش
واالت�صال عرب الهاتف بدال منهم لأخذ موعد لدى م�صفف ال�شعر مثال ،الأمر الذي �أثار مزيدا من
املخاوف ب�ش�أن املدى الذي ميكن �أن ت�صل �إليه تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
�أغ�سط�س2018
فورتنايت تتحدى غوغل
يف وقت �سابق من ال�شهر رف�ضت ال�رشكة املطورة
للعبة فورتنايت وهي �إيبك غيمز ،و�ضع اللعبة يف
متجر تطبيقات غوغل بالي حتى ال تدفع لغوغل
ن�سبة عن كل عملية �رشاء داخل اللعبة ،وقررت
طرحها ب�شكل م�ستقل ،هذا الأمر �أثار حفيظة غوغل
التي �أخذت ترت�صد عيوب اللعبة وحتذر من حتميلها
من خارج متجرها ،لكن ذلك مل مينع �أن ت�صبح
فورتنايت ب�رسعة من �أكرث �ألعاب � 2018شهرة.
�آبل تطرح ثالثة هواتف �آيفون جديدة واجليل الرابع من �ساعتها الذكية
ك�شفت �آبل يف م�ؤمترها ال�سنوي عن ثالثة هواتف �آيفون جديدة وهي �آيفون �أك�س �أ�س ،و�أك�س �أ�س
ماك�س ،و�أك�س �آر ،كما ك�شفت عن �ساعتها ووت�ش �سريي�س  .4لكن رغم جمال الت�صميم ومتانة ال�صنع
مل حتظ تلك الأجهزة باالنت�شار الذي توقعته �آبل.
ا�ستقالة م�ؤ�س�سي �إن�ستغرام ووات�ساب ..وال�سبب زوكربريغ
يف هذا ال�شهر ا�ستقال م�ؤ�س�سا �إن�ستغرام كيفن
�سي�سرتوم ومايك كريغر من ال�رشكة التي بنياها
و�سط �إحباط وانزعاج من التدخل وال�سيطرة
املتزايدين اللذين يفر�ضهما على �إن�ستغرام الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة الأم في�سبوك مارك زوكربريغ،
وقبل ذلك ،يف مايو ،ا�ستقال �أي�ضا م�ؤ�س�س �رشكة
وات�ساب ورئي�سها التنفيذي جان كوم بعد خالف مع
�إدارة في�سبوك ب�ش�أن كيفية �إدارة �أعمال ال�رشكة.
نوفمرب2018
مايكرو�سوفت تتجاوز �آبل م�ؤقتا ك�أعلى ال�شركات قيمة يف العامل

تعرف على �أغرب و�أروع �" 8إبتكارات علمية"يف !2018

مع نهاية هذا العام جمعنا لكم ح�صاد عامل التكنلوجيا من االبتكارات واالخرتاعات الغريبة
واملذهلة يف الوقت نف�سه  ..اليكم  8منها:
� .1سائل الطاقة ال�شم�سية ..بطارية �أبدية؟
ا�ستطاع علماء �سويديون تطوير �سائل يتمتع بالقدرة على تخزين الطاقة ال�شم�سية ملدة تزيد عن
عقد .وميكن له �أن يحب�س ٢٥٠واط�/ساعة من الطاقة لكل كلجم ،وذلك مياثل �ضعفي طاقة الكهرباء
ببطاريات «تي�سال باور وال».
 .2ب�صمة الأذن لتحديد الهوية
ابتكر علماء معهد ديكارت لعلوم الإح�صاء احليوية ،و�سيلة لتحديد الهوية ،من خالل ب�صمة الأذن
حيث يتم �إر�سال �صوت عرب الأذن ويرجع �صداها وحينها ميكن التعرف على الأ�شخا�ص ،لأن �صوت
ال�صدى يختلف بني �شخ�ص و�آخر.
�.3أ�صغر كامريا مدجمة يف العامل
قدمت �سوين للعامل عام  ٢٠١٨كامريا (دي �أ�س �سي ات�ش �أك�س  )DSC-HX99 ٩٩والتي تعترب �أ�صغر
هيكل مدمج يف العامل مع نطاق تقريب يتنوع بني  ٢٤مم و ٧٢٠مم وذلك لل�صور القريبة فائقة اجلودة
مع ت�صوير فيديو بو�ضوح .4k
.4يد �إ�ضافية للم�ساعدة
طور عدد من الباحثني يف اليابان حقيبة ظهر «روبوت» ت�سمح ل�شخ�صني يف مكانني خمتلفني
بالعمل على املهمة نف�سها.احلقيبة متلك «عينني» عبارة عن كامريتني ،وذراعني ميكن التحكم بهما
عن بعد من قبل ال�شخ�ص الآخر الذي يعمل على املهمة.
.5طائرات بالطاقة الأيونية
متكن مهند�سون يف معهد ما�سات�شو�ست�س من بناء طائرة تعمل بالطاقة الأيونية من دون مراوح
�أو توربينات ،كما �أنها ال حتتاج لوقود للطريان بل تعمل بـ«الرياح الأيونية» �أو الدفع الديناميكي
الكهربائي املتولد من حركة الأيونات.
.6حتويل الأفكار �إىل �أ�صوات
بات العلماء قاب قو�سني �أو �أدنى من القدرة على ترجمة �أفكار املر�ضى الذين فقدوا قدرتهم على
الكالم �إىل كلمات .حيث متكن العلماء من �سد الفجوة بني العقل واجل�سم عندما يتعر�ض �أحدهما �أو
كالهما للتلف ب�سبب املر�ض.
.7مياه من الهواء
فريق من الباحثني الأمريكيني طور نظام �أطلق عليه «ويديو» قادر على �إنتاج مياه ال�رشب من
الهواء .وجنح النظام بالفعل ب�إنتاج  ٢٠٠٠لرت من املياه يف اليوم عن طريق مزج الهواء ال�ساخن
والبارد خللق التكثيف بطريقة حتاكي ت�شكل الغيوم.
.8تقليب ال�صفحات بوم�ضة عني
جمموعة من الطالب ال�صينيني قدموا طريقة جديدة لقلب ال�صفحات بوم�ضة العني .اجلهاز الذي
يعتمد على تكنولوجيا ا�ست�شعار الدماغ يف حتديد حلظة ومي�ض امل�ستخدم ير�سل �إ�شارة �إىل حمول
تقليب ال�صفحات عن طريق «البلوتوث».

تخطت �رشكة مايكرو�سوفت لفرتة وجيزة مواطنتها �رشكة �آبل �أواخر هذا ال�شهر لت�صبح ال�رشكة
الأعلى قيمة يف العامل بعد �أن جتاوزت القيمة ال�سوقية لأ�سهمها قيمة �أ�سهم �آبل.
دي�سمرب2018
مت�صفح مايكرو�سوفت �إيدج اجلديد ينهزم �أخريا �أمام كروم
�أعلنت مايكرو�سوفت هذا ال�شهر �أنها �ستنقل
مت�صفحها "�إيدج" ،اخلا�ص بنظام الت�شغيل ويندوز
 ،10بحيث يعمل مبحرك غوغل مفتوح امل�صدر
"كروميوم" ،جلعل املت�صفح �أكرث توافقية مع مواقع
الويب ،ويف هذا �إعالن �رصيح من مايكرو�سوفت
بهزمية مت�صفحها �أمام مت�صفح غوغل كروم.
حظر هواتف �آيفون يف ال�صني
فيما يبدو �أنه رد على حظر هواتف هواوي يف
الواليات املتحدة ،تعر�ضت �آبل ل�رضبة قوية يف ال�صني ،بعدما �أ�صدرت ال�سلطات الق�ضائية ال�صينية
قرارا يحظر بيع العديد من هواتف �آيفون على �أرا�ضيها .وجاء هذا القرار نتيجة ق�ضية كانت �رشكة
الرقاقات الإلكرتونية "كوالكوم" رفعتها على ال�رشكة الأمريكية �أواخر  2017متهمة �إياها ب�رسقة
براءات اخرتاع.
تطور �آخر مذهل للذكاء اال�صطناعي ..وجوه ب�شرية ك�أنها حقيقية
توا�صل تقنيات الذكاء اال�صطناعي تطورها يوما بعد يوم ،و�آخر هذا التطور كان ابتكار �رشكة
�إنفيديا الأمريكية خوارزمية ذكاء ا�صطناعي جديدة قادرة على �أن ت�صنع تلقائيا وجوه ب�رش وقطط
وحتى �سيارات ب�شكل متقن جدا لدرجة �أنه ال ميكن متييز ما �إذا كانت ال�صور مزيفة �أم حقيقية.
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تقوم �صفحة "البيئة" بتناول الق�ضايا وامل�سائل
البيئية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل وذلك
بهدف خلق وعي بيئي �شمويل يف املجتمعات املحلية ,
يقوم على الرتابط الوثيق بني �أَ�ضلع مثلث التنمية
امل�ستدامة امل َّكون من ال�ضلع الإقت�صادي والإجتماعي
والبيئي  .فلنمر عرب مركبات قطار ح�صاد �أهم تلك
املحاور خالل العام  2018ان�شاءاهلل.
 16/01/2018حَ ْم َلة َت َن ُّف�س ْالحَ َ يَاة :

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
مع مطلع العام  2018ويف العا�رش من يناير
 ,وقع برنامج الأمم املتحدة للبيئة اتفاق ًا
للتعاون امل�شرتك مع منظمة ال�صحة العاملية
وا�سع النطاق  ,ي�ستهدف زيادة الإجراءات
امل�شرتكة ملكافحة تلوث الهواء وتغري
املناخ ومقاومة م�ضادات امليكروبات ,ف�ض ً
ال
عن حت�سني التن�سيق يف ق�ضايا �إدارة النفايات
واملواد الكيميائية ونوعية املاء وق�ضايا
الغذاء والتغذية .كما ي�شمل هذا التعاون
الإدارة امل�شرتكة حلملة " تَ نف�س احلياة " رفع
م�ستوى الوعي حيال خماطر تلوث الهواء
على �صحة الإن�سان والكوكب والدعوة �إىل
خف�ض م�ستويات تلوث الهواء حتقيق ًا لفوائد
مناخية وبيئية و�صحية متعددة  .وهي
ت�شكل �أهم اتفاق ر�سمي �أُبرم بينهما ب�ش�أن
العمل امل�شرتك على نطاق الق�ضايا البيئية
وال�صحية طيلة  15عاماً .وي�ؤكد اخلرباء على
�أن هنالك تدابري �سيا�سية عملية ميكن للمدن
تنفيذها مثل �سكن �أف�ضل والنقل والنفايات
و�أنظمة الطاقة  ,كما �أن هنالك �إجراءات ميكن
للنا�س القيام بها على ال�صعيد ال�شخ�صي �أو
املجتمعي كوقف حرق النفايات وتعزيز
امل�ساحات اخل�رضاء واملنتزهات ب�إعتبارها
عن�رص ًا هام ًا يف حملة تنف�س احلياة والرئة
التي تتنف�س من خاللها املدن وقلبها الناب�ض
املفعم باحليوية وخا�صة للفئات ال�ضعيفة
و املهم�شة  ,بالإ�ضافة �إىل امل�شي �أو ركوب
الدراجات لتح�سني نوعية الهواء الذي نتن�شقه
وذلك لأن ت�أثري الهواء امللوث  ,كبري على
�صحة الإن�سان والكوكب  .وحتم ًا لل�سلطات
�أو الإدارات املحلية دور ًا رئي�سي ًا ت�ضطلع به
يف و�ضع ت�صور للمدن امل�ستدامة ,ابتداء ًا من
تخطيط املناطق احل�رضية اجلديدة وو�صو ًال
�إىل �إحياء املدن والأحياء القدمية  .و�أهم
املحاور التي مت حتديدها ب�إعتبارها ب�ؤر البد
من حت�سينها ومن �أنها قابلة للقيا�س تتمثل يف
خف�ض غاز امليثان وخف�ض انبعاثات الكربون
الأ�سود بالإ�ضافة �إىل ا�ستبدال كربون الهيدرو
فلورو امل�ستخدم يف التربيد ببدائل �صديقة
للمناخ .
 08/03/2018التَك ُّيف مع تَ غَ رُّي المْ َ نَاخ
ِ
ارة الكَ ْر ُبون
وجت َ
دعت املحادثات الأفريقية حول املناخ
والتي جرت يومي  22و  23من مار�س ,2018
يف العا�صمة الإثيوبية � ,إىل �رضورة �أن جتري
دول القارة ال�سمراء املزيد من احلوارات
حول �رضورة تفعيل الربنامج الإفريقي
" املناخ من �أجل التنمية " �ضمن حماور
تتعلق بتدبيري املعارف وت�سهيل امل�سارات
ال�سيا�سية للتفكري حول ال�سيا�سات العمومية
مل�ساعدة دول القارة على موا�صلة " �إدراج
التغريات املناخية يف خمططات وا�سرتاجيات
التنمية " .وي�شري املجتمع الدويل �إىل وجود
م�س�ؤوليات م�شرتكة و�إن كانت متباينة بني
دول املعمورة للقيام ب�إجراءات التخفيف
�إجراءات "قابلة
املالئمة معها و�إتخاذ
للقيا�س والإبالغ والتحقيق" يف ميدان التخفيف
من �إنبعاث غازات الدفيئة  .ت�شكل م�س�ألة
تثبيت الرتكيزات اجلوية للغازات الدفيئة
عند م�ستويات �آمنة � ,أحد �أهم الأهداف التي
�أر�ستها اتفاقيات املناخ املختلفة وملحقاتها
 .كما �ألزمت تلك الإتفاقيات الدول املت�سببة
يف تلك الغازات بتوفري التمويل الالزم لتنفيذ
م�رشوعات تهدف �إىل التخفيف مما �أحدثته من

�رضر بالإ�ضافة �إىل نقل التكنولوجيا احلديثة
التي متكن الدول املت�رضرة من احل�صول على
طاقة نظيفة .
 24/03/2018توا�صل مع الأر�ض يف �ساعة
الأر�ض٢•۱٨
احتفل العامل م�ساء الرابع والع�رشون من
مار�س باملبادرة العاملية لإطفاء الأنوار
لعام  2018واملعروفة ب "�ساعة الأر�ض"
ال�سنوية الثانية ع�رشة  ,والتي
يف ذكراها
ّ
ي�شارك فيها ما يقرب من  1.8مليار ن�سمة من
�أنحاء العامل حتت �شعارات خمتلفة من �ضمنها
" توا�صل مع الأر�ض "  .وت�شكل "�ساعة الأر�ض
" حدث ًا عاملي ًا لرفع الوعي املجتمعي بخطر
التغري املناخي و�رضورة حماية الكون من
الإنبعاثات احلرارية امللوثة للموارد البيئية
الطبيعية  .لذا ت�صبو ال�شعارات التي ترفع
ح�س امل�س�ؤولية
يف مثل هذا اليوم �إىل تعزيز
ّ
البيئية  ,عرب التوا�صل الإيجابي مع بيئتنا
املحيطة باملحافظة على مواردها الطبيعية
الثمينة واتباع منط حياة م�ستدام عرب
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية وتركيب م�صابيح
موفرة للطاقة بالإ�ضافة �إىل خف�ض الب�صمة
الكربونية من خالل ا�ستخدام ال�سيارات
العامة�.أي �أن الغاية
الكهربائية واملوا�صالت
ّ
املن�شودة من هذ الإحتفال هي حتقيق تر�شيد
�إ�ستخدام الطاقة الكهربائية و الإ�ستخدامات
املرتبطة بها ب�صورة فعالة ت�ؤدي �إىل تقلي�ص
�أثر العوامل التي ت�ساهم يف التغري املناخي
 .وبالتايل حتقيق امل�شاركة العاملية يف
ت�شكيل ر�أى عام عاملى �ضاغط فى يف الت�صدي
لتحديات تغري املناخ حفاظ ًا على حق الأجيال
احلالية والقادمة.
 04/2018/التغطية ال�صحية ال�شاملة
للجميع
�إحتفل املجتمع الدويل يف ال�سابع من ابريل
 , 2018باليوم الدويل لل�صحة  ,حتت �شعار
" التغطية ال�صحية ال�شاملة  :للجميع ويف
كل مكان "  .ودعت منظمة ال�صحة العاملية
يف العام  , 2018والذي وافق �أي�ض ًا الذكرى
ال�سبعني لإن�شائها ,قادة املجتمع الدويل
� ,إىل الوفاء بالتعهدات التي قطعوها على
�أنف�سهم  ,عندما اتفقوا على �أهداف التنمية
امل�ستدامة للعام  ,2030وااللتزام باتخاذ
خطوات فعلية يف �سبيل حت�سني �صحة جميع
النا�س خا�صة و�أن ن�صف �سكان العامل مازالوا
غري قادرين على احل�صول على اخلدمات

ال�صحية التي يحتاجون �إليها .و�إذا ما �أريد
للبلدان �أن حتقق الغاية املدرجة يف �أهداف
التنمية امل�ستدامة ,ينبغي �أن ي�ستفيد مليار
�شخ�ص �آخر من التغطية ال�صحية ال�شاملة
بحلول عام  .2023ويعني ذلك �ضمان ح�صول
اجلميع على ما يلزمهم من اخلدمات ال�صحية
دون مكابدة �ضائقة مالية من جراء �سداد
�أجور احل�صول عليها .وي�شري اخلرباء �إىل انه
قد �أثبتت التجربة مرار ًا وتكرار ًا �أن التغطية
ال�صحية ال�شاملة تتحقق عندما تكون الإرادة
ال�سيا�سية قوية .ولذا ف�إن "ال�صحة للجميع"
كانت الر�ؤية التي ا�سرت�شد بها املجتمع
الدويل على مدى عقود ,خا�صة و�أننا نالحظ
�أن التغطية ال�صحية ال�شاملة  ,ت�ستند ب�صورة
�صارمة �إىل د�ستور منظمة ال�صحة العاملية
ال�صادر يف عام  ,1948والذي يعلن �أن ال�صحة
حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ,ويلتزم
ب�ضمان �أعلى م�ستوى �صحي ممكن للجميع.
 22/04/2018الأر�ض والتخل�ص من التلوث
البال�ستيكي
�إحتفل املجتمع الدويل يف الثاين والع�رشين
من ابريل  ,2018باليوم الدويل لأمنا الأر�ض
حتت �شعار " لننه التلوث البال�ستيكي " .
وننمثل الغاية من هذا ال�شعار يف ت�سليط
ال�ضوء على البعد الكارثي للإ�ستخدام غري
امل�ستدام للبال�ستيك يف حياتنا و�رضورة
التخل�ص النهائي منه وخا�صة الأكيا�س
البال�ستيكية اخلفيفة وا�ستخدام البدائل
امل�أمونة  .فنحن نعي�ش اليوم يف عامل يحتل
فيه البال�ستيك مكانة مهمة ,حيث �أ�صبح جزء ًا
ال يتجز�أ من حياتنا اليومية  ,بدء ًا من تغليف
الأطعمة وحفظ امل�رشوبات وتعبئتها  ,ومرور ًا
ب�أكيا�س الت�سوق و�صناعة املفرو�شات وغريها
كثري مما يعتمد على املنتجات البال�ستيكية
التي توفر احلماية للب�ضائع من التلف
والتلوث والهدر .ويف ال�صورة املقابلة نالحظ
ب�أن البال�ستيك ُي َع ُّد عنوان م�شكلة بيئية �شائكة
ومعروفة وذلك ب�سبب �صعوبات التخل�ص منه
بعد اال�ستعمال.
اليوبيل الف�ضي حلماية احلياة على الأر�ض
�إحتفل املجتمع الدويل يف الثاين والع�رشين
من مايو  2018باليوم الدويل للتنوع
البيولوجي واليوبيل الف�ضي جلهود حماية
عاما على دخول
التنوع البيولوجي مبرور ً 25
اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ,
وبالتايل ت�سليط ال�ضوء على الإجنازات

التي مت �إحرازها يف حتقيق الأهداف على
امل�ستويني الوطني والعاملي .ومن اجلدير
بالذكر �أن ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية التي
ينعم بها كوكبنا تعتمد على تنوع وتباين
اجلينات والأنواع والتجمعات احل ّية والنظم
االيكولوجية .ومعظم التنوع البيولوجي يف
كوكب الأر�ض  ,موجود يف النظم االيكولوجية
الطبيعية للأحراج ومناطق ال�سفانا واملراعي
ب�أنواعها وال�صحارى والأنهار والبحريات
والبحار وغريها من املناطق احليوية
 24/05/2018الر�ؤى والعمل يف البيئة بعد
اال�ستقالل
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والع�رشين
للإ�ستقالل والتي جرت حتت �شعار " الر�ؤى
بالعمل "  ,جتولنا بني دفات حال البيئة يف
البالد ن�ست�شعر حتدياتها  ,ونتلم�س الغايات
املن�شودة والإجنازات املحققة �ضمن م�سرية ما
بعد الإ�ستقالل  .والحظنا �أنها مرت بالعديد
من املحطات الهامة واملحورية وخا�صة بعد
�إنبالج �شم�س احلرية والإ�ستقالل يف العام
1991م  ,بدء ًا بالر�ؤية الأ�سا�سية حول حمور
البيئة التي ر�سمت من خالل وثيقة ال�سيا�سات
الكلية للتنمية الوطنية ال�شاملة التي �صدرت
يف العام 1994م والتي تهدف �إىل �إجناز العديد
من الغايات التنموية والتي ي�أتي يف مقدمتها
خلق جيل ي�ؤمن بالدور احليوي للغطاء
الأخ�رض و التنوع البيولوجي وعموم ًا البيئة
يف حا�رض و م�ستقبل احلياة يف البالد والعامل
�أجمع  .ومن ثم دخول البالد طرفا ً �أ�صي ً
ال يف
العديد من الإتفاقيات الدولية ذات العالقة
بالغابات والبيئة  ,بالإ�ضافة �إىل �سنها
العديد من املرا�سيم واللوائح الإجرائية متثل
�آخرها يف املر�سوم الت�رشيعي رقم 179/2017
واملعنون " املر�سوم الإرتري حلماية و�إدارة
البيئة و�إطار �إعادة ت�أهيلها " والذي �صدر يف
ال�ساد�س والع�رشين من يناير من العام احلايل
 ,2017والذي �سبقه ر�سم ا�سرتاتيجية الغطاء
الأخ�رض واحلفاظ على البيئة و�صيانتها والتي
حوت العديد من املحاور نذكر منها على
�سبيل  .كما مت �أي�ض ًا تطوير و تو�سيع قوانني
و مناطق املحميات الطبيعية يف ارتريا
وكذلك برامج احلفاظ على التنوع البيولوجي
الذي تتمتع به البالد و حمايته.والحق ًا كان
م�سك ختام العام  2018بالبالد  ,يتمثل يف
موجهات" الريادة الكلية للمجتمعات املحلية
لفعاليات الإ�صحاح البيئي لعام ." 2022
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

احل�صاد الريا�ضي لعام ( 2018اجلزء الثالث والأخري)
�أبرز �إنتقاالت الالعبني لعام 2018م

ي�شهد �سوق انتقاالت الالعبني منواً يف �أرقامه عاما ً بعد عام ،وهو �أمر اعتادت عليه اجلماهري منذ مطلع الألفية عندما بد�أت �صفقات انتقاالت م�شاهري الالعبني تتخطى حاجز الـ  50مليون دوالر .وكان ال�صيف املا�ضي على
موعد مع �أكرب �صفقة انتقال يف تاريخ كرة القدم حتى الآن ،والتي متثلت يف انتقال الربازيلي نيمار دا�سيلفا من بر�شلونة الإ�سباين �إىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي مقابل  222مليون يورو .ومل تكن �صفقة "نيمار" وحدها التي
�أ�شعلت �سوق االنتقاالت وقتها ،حيث انتقل الفرن�سي عثمان دميبلي من برو�سيا دورمتوند الأملاين �إىل بر�شلونة الإ�سباين مقابل  150مليون يورو ،كما انتقل الفرن�سي كيليان مبابي من موناكو �إىل باري�س �سان جريمان مقابل
 180مليون يورو .وتنظر الكثري من اجلماهري �إىل عام  2018برتقب حيث ت�شري العديد من الدالئل �إىل �أنه قد �شهد �أكرب �صفقات انتقال لالعبني يف التاريخ� ،إال �أن �أيا ً منها قد ال ي�صل �إىل �صفقة "نيمار" القيا�سية ،ولكن هذه
ال�صفقات �ستجعل من العام احلايل الأكرث يف حركة انتقال الأموال بني الأندية الأوروبية يف �سوق االنتقاالت .ومنذ انطالقة فرتة االنتقاالت ال�شتوية يف �أوروبا  -والتي تنطلق مع بداية العام وحتى نهاية يناير  -تتحدث تقارير عن
�صفقات قيا�سية �ست�شهدها هذه الفرتة والتي مل يكن من املعتاد يف ال�سابق �أن ت�شهد �صفقات كبرية حيث تقت�رص االنتقاالت فيها على "الإعارة" �أكرث من �صفقات االنتقال النهائي.

كري�ستيانو رونالدو

�إنتقل كري�ستيانو رونالدو جنم ريال مدريد الأ�سبانى �إىل �صفوف

يوفنتو�س الإيطاىل ب�شكل مفاجىء لع�شاق الالعب متوقعة لع�شاق الالعب

ب�صفة خا�صة وجماهري ناديى يوفنتو�س وريال مدريد ب�صفة عامة.
و�إن�ضم النجم الربتغاىل �إىل �صفوف ال�سيدة العجوز فى �صفقة بلغت

قيمتها  105ماليني يورو وبعقد مدته � 4سنوات لينهى م�سرية مدججة

بالأرقام والإجنازات مع امللكى طوال  9موا�سم منذ مو�سم .2009/2010

رادجا ناينجوالن

تعاقد نادى �إنرت ميالن الإيطاىل مع البلجيكى رادجا ناينجوالن،

العب و�سط روما ،ملدة � 4سنوات مقابل  38مليون يورو ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية .و�شكلت ال�صفقة مفاج�أة

�صادمة جلماهري روما ،ال�سيما �أن النجم البلجيكى معروف

بع�شقه لنادى العا�صمة الإيطالية ،علما ً ب�أن نياجنوالن �صاحب

الـ 30عاما ً قدم م�ستويات رائعة مع روما طوال الفرتة املا�ضية.

�أرتورو فيدال

تعاقد نادى بر�شلونة الإ�سبانى مع �أرتورو فيدال العب و�سط منتخب

ت�شيلى ونادى بايرن ميونخ الأملانى ملدة � 3أعوام خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية .ومل يك�شف نادى بر�شلونة عن قيمة التعاقد مع

فيدال �صاحب الـ  31عاما ً� ،إال و�سائل الإعالم الإ�سبانية ذكرت فى وقت

�سابق �أن �صفقة العب بايرن ميونخ كلفت خزينة النادى الكتالونى 30

مليون يورو ،فيما �سيتقا�ضى الالعب راتبا ً �سنويا ً قدره  9ماليني يورو.

جيانلويجى بوفون

فاج�أ جيانلويجى بوفون جماهري وع�شاق يوفنتو�س الإيطاىل بقرار �إنهاء
م�سريته داخل البيانطونرية و�إنتقل �إىل �صفوف باري�س �سان جريمان فى
�صفقة �إنتقال حر ملدة مو�سم واحد مع خيار التمديد ملو�سم �إ�ضافى.
ويرتدى �صاحب الـ 40عاما ً قمي�ص باري�س �سان جريمان ملدة مو�سم واحد
مع�إمكانيةالتمديدملو�سم�آخر،بعدما�سبقولعب�ضمن�صفوفيوفنتو�س
الإيطاىل ملدة  17عاما ً ح�صد خاللها العديد من البطوالت والألقاب مع
"البيانكونريى" ،وك�شفت تقارير �صحفية �أن بوفون �سيتقا�ضى راتبا ً
�سنويا ً قدره  8ماليني يورو نظري تعاقده مع نادى باري�س �سان جريمان.

نيمار دا �سيلفا

وال يبدو "نيمار"  -الأغلى يف التاريخ  -بعيداً عن �سوق االنتقاالت،
حيث �أ�شارت تقارير �إىل اهتمام ريال مدريد الإ�سباين التعاقد مع الالعب
الربازيلي ال�صيف املقبل مقابل مبلغ يقرتب من �صفقة انتقاله
للنادي الباري�سي الذي نفى يف �أكرث من منا�سبة �إمكانية رحيل العبه.
وقد ت�شهد مفاو�ضات ريال مدريد مع نيمار تطوراً حال ح�سم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو جنم "الريال" بالرحيل عن الفريق نهاية املو�سم،
�إذ ت�سعى �أندية مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،باري�س �سان جريمان
ولو�س �أجنلو�س الأمريكي للظفر بخدمات الالعب الذي يعاين ب�سبب
ق�ضية ال�رضائب �أمام الق�ضاء الإ�سباين .ويف حال اتخاذ رونالدو قراره
بالرحيل لن تقل �صفقة انتقاله �إىل �أي من هذه الأندية عن  150مليون يورو.

فيليب كوتينيو

�صفقة كوتينيو مل تبد�أ خالل �سوق االنتقاالت ال�شتوية احلايل ،بل بد�أ
التح�ضري لها منذ ال�صيف املا�ضي ،لكن مت�سك املدرب الأملاين يورغن
كلوب بالعبه ،و�إ�رصار �إدارة ليفربول على ال�سعر املرتفع لل�صفقة �أجل
�إمتامها حتى يناير اجلاري ..يذكر �أن النجم الربازيلي كان قد انتقل
�إىل ليفربول قادما من نادي �إنرت ميالن الإيطايل عام  ،2013ولعب يف
�صفوفه خم�س �سنوات ،و�ضع ا�سمه خاللها �ضمن �أف�ضل العبي العامل يف
مركز �صناعة اللعب .وكانت ال�صحف الإجنليزية والإ�سبانية قد اتفقت
على �أن املبلغ الذي دفع بالنجم الربازيلي بلغ  142مليون جنيه �إ�سرتليني
( 192مليون دوالر) ،ليكون بذلك �أغلى �صفقة بتاريخ الفريق الكتالوين.

11

اخلمي�س 2019 /1 /10

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

ح�صاد الريا�ضة الإرترية يف  ..2018اجلزء الثالث والأخري

م�سرية حافلة بالإجنازات تطوى مع نهاية عام 2018

طويت �أخر �أيام 2018م وف�سح املجال
لعام جديد يحلم فيه اجلميع ب�أن يكون اف�ضل
بكثري من العام املنق�ضي من حيث النتائج
الريا�ضية ..وحظي العام الفائت ب�أحداث
ريا�ضية كثرية تنوعت يف �أهميتها واملتعة
التي قدمتها لع�شاقها..و ن�ستعر�ض معكم هنا
�أهم و�أبرز الأحداث الريا�ضية خالل العام
 2018على خمتلف امل�ستويات املحلية
والقارية والعاملية..
امل�شاركات اخلارجية

العدد ()75

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

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

ح�صاد

و�سط ح�ضور ر�ؤ�ساء وممثلني عن 206
جلان اوملبية وممثلني عن االحتادات
الدولية وو�سائل االعالم العاملية.
ووفقا للم�صادر ف�إن اجلائزة جاءات بعد
امل�شاركة االرترية االوىل يف دورة االلعاب
االوملبية ال�شتوية التي �إ�ست�ضافتها
مدينة بيوجن ت�شاجن الكورية اجلنوبية
من خالل املتزلج االرتري القاطن بكندا
�شانون �أبادي.

2018

الريا�ضي

دورات تدريبية

�شارك املنتخب الوطني االرتري لأول
مرة ب�أوملبياد ال�شطرجن التي جرت يف
الفرتة من الرابع والع�رشين من �سبتمرب
وحتى العا�رش من �أكتوبر مبدينة تومي
اجلورجية.
وحققت البعثة االوملبية االرترية
نتائج طيبة  ،بعيد م�شاركتها يف دورة
االلعاب االوملبية ال�صيفية لل�شباب التي

نظمت مبع�سكر �ساوا دورة تدريبية يف
�أربعة منا�شط ريا�ضية جاءت بالتعاون
بني مفو�ضية الثقافة والريا�ضة ومركز
تدريب اخلدمة الوطنية ب�ساوا يف الفرتة
من الثالث ولغاية التا�سع من مار�س
اجلاري.
الدورة التي قدمت بال�شقني النظري
والتطبيقي ل 200فرد من طالب

جرت مبدينة بوين�س �أير�س االرجنتينية
يف الفرتة بني ( 6ولغاية  18من �أكتوبر
.
وحققت البالد ميدالية واحدة كانت
برونزية من خالل العداء ابيل مياين يف
ا�ستحقاق  2000مرت موانع  ،و�أظهر
الريا�ضيني االرتريني روح تناف�سية
عالية وحققوا نتائج متقدمة يف خارطة
املناف�سات.
وتلقت اللجنة االوملبية االرترية جائزة
ت�شجيعية للعمل املثايل من قبل اللجنة
االوملبية الدولية على خلفية امل�شاركة
يف دورة االلعاب االوملبية ال�شتوية لعام
2018م .
وت�سلم رئي�س اللجنة االوملبية
االرترية ال�سيد /ل�ؤول ف�سهاي اجلائزة
الت�شجيعية من رئي�س اللجنة االوملبية
الدولية الدكتور /توما�س باخ يف
املنا�سبة التي جرت يوم الثامن والع�رشين
من نوفمرب بالعا�صمة اليابانية طوكيو

ومعلمي مع�سكر �ساوا يف منا�شط (كرة
القدم  ،الطائرة وال�سلة والعاب القوى)،
دامت ل�سبعة �أيام ،
ونظم �إحتاد اقليم عن�سبا للكرة
الطائرة دورة تدريبية للمدربني يف
من�شط كرة الطائرة ال�شاطئية ملايقرب
من  20دار�سا قدموا من  6مديريات
اقليم عن�سبا من �ضمنهم �سيدة واحدة .
الدورة التي قدمت بال�شقني النظري
والتطبيقي جاءت ثمرة تعاون �إحتاد
اقليم عن�سبا واالحتاد العام للكرة
الطائرة  ،وهدفت لن�رش ثقافة كرة
الطائرة ال�شاطئية يف كافة املنا�شط ،
وقدمت الدعوة يف املنا�سبة اىل �رضورة
العمل من �أجل حتقيق هذه اخلطة.
وقدم االحتاد العام للتن�س االر�ضي
دورة تدريبية ملادون  10عاما على
مدار ثالثة �أ�شهر  ،مبلعب دمبي �سمبل
بالعا�صمة ا�سمرا.
و�إ�ستكماال للجهود املبذولة بهدف
الإرتقاء بالقدرات الب�رشية � ،أطلق االحتاد

العام لكرة الطائرة بالتعاون بينه وبني
اللجنة االوملبية االرترية واالحتاد
االفريقي لكرة الطائرة ( ،)CAVBدورة
تدريبية حلكام كرة الطائرة ال�شاطئية
بالعا�صمة ا�سمرا.
و�أقيمت دورة تدريبية نظمها االحتاد
العام لكرة الطائرة بالتعاون والتن�سيق
مع اللجنة االوملبية الوطنية واالحتاد
االفريقي لكرة الطائرة ( )CAVBحلكام
كرة الطائرة ال�شاطئية يف العا�صمة
ا�سمرا.
الدورة التي ا�ستغرقت لفرتة � 3أيام يف
ال�شقني النظري والتطبيقي  ،حا�رض فيها
خبري اللعبة اجلنوب افريقي هانينيجتون
ن�سفوبوج .
�سعيا للنهو�ض بالكوارد التدريبية
املحلية وتنمية م�ستوى اللعبة  ،قدم
االحتاد العام لكرة الطاولة دورة ت�أهيلية
للمدربني يف امل�ستوى االول بالعا�صمة
ا�سمرا .
الدورة التي نفذت بالتعاون بني
االحتاد العام لكرة الطاولة االرتري
ونظريه االحتاد الدويل لكرة الطاولة ،
�أ�رشف عليها املوفد من االحتاد الدويل
ومن�سق برامج التدريب باملنظمة
التون�سي رامزي مربوك .
تكملة للجهود اجلارية من �أجل ن�رش
اللعبة يف كافة �أقاليم البالد  ،نظم االحتاد
العام للكرة الطائرة دورة ت�أهيلية ملدربي
كرة الطائرة بالتفاهم والتن�سيق مع �إحتاد
كرة الطائرة باقليم القا�ش بركة.
ونظم االحتاد العام لكرة ال�سلة دورة
تدريبية للحكام يف امل�ستوى الثاين .
عجلة البطوالت االقليمية والوطنية
�إحت�ضنت مدينة مندفرا مناف�سات
ريا�ضية �ساخنة  ،ب�إقامة بطولة خا�صة
ملا دون الثامنة ع�رش عاما يف من�شط كرة
ال�سلة.
على �رشف ذكرى ال�سابعة والع�رشين
لعيد اال�ستقالل املجيد  ،نظم االحتاد
العام لكرة الطاولة بطولة وطنية �أختتمت
فعالياتها يوم االحد املا�ضي ب�صالة
دمبي �سمبل بالعا�صمة ا�سمرا.
البطولة التي �شاركت فيها �أقاليم
البالد ال�ست واملعاهد العليا للتعليم
ووزارتي الدفاع والتعليم و� 19أخرين
بالفردي � ،شهدت مناف�سات عالية
امل�ستوى.
ونظمت مباريات ودية يف من�شط كرة
ال�سلة جمعت بني فريقان من االقليم
االو�سط وفريق مكون من بع�ض ال�شباب
القادمني كندا و�شمال الواليات املتحدة

االمريكية  ،هدفها فتح �أفاق التعاون
املتبادل والتجارب.
و�أجريت مناف�سات البطولة الودية يف
من�شط كرة ال�سلة (فيديك�س كاب) التي
�أقيمت لعدة �أ�سابيع بني فرق الدرجات
االربعة باالقليم االو�سط  ،وفاز بلقبها
فريق �سيتي �سنرت.
حتت �شعار " دميومة املناف�سات
الوطنية قوة دافعة لتطوير التن�س
االر�ضي بالبالد" � ،أقام االحتاد للتن�س
االر�ضي البطولة الوطنية للنا�شئني
يف الفرتة من االول ولغاية اخلام�س من
�أغ�سط�س بالعا�صمة ا�سمرا.
البطولة التي تقام مرتني كل عام
مب�شاركة خم�سة �أقاليم � ،شهد حفلها
اخلتامي الذي جرى مبلعب جممع �سمبل
لال�سكان ح�رضها كبار امل�س�ؤولني يف
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة واللجنة
االوملبية االرترية واالحتاد العام للتن�س
االر�ضي وح�شد غفري من ال�ضيوف .
و�أقيمت بطولة االقليم اجلنوبي للكرة
والطائرة وكرة يف الفرتة من ( 27ولغاية
 30من �سبتمرب مبدينة مندفرا.
و توج فريق �سيدات عرزا باللقب
وامليداليات الذهبية يف كرة الطائرة ،
ويف مناف�سات الرجال  ،كان اللقب من
م�صلحة فريق �سقنيتي.
ويف بطولة كرة ال�سلة � ،إكت�سح فريق
مندفرا �صاحب االر�ض واجلمهور من�صات
التتويج وتوج بلقبي الرجال وال�سيدات.
نظمت مبدينة كرن فعاليات الن�سخة
الرابعة ع�رش للبطولة الريا�ضية لقوات
الدفاع االرترية التي تقام مرة يف كل
عامني  ،وا�ستمرت لـ 43يوما يف خم�س
منا�شط ريا�ضية هي كرة القدم كرة
الطائرة كرة ال�سلة  ،العاب القوى
والقن�ص  ،مب�شاركة �أكرث من 1500
ريا�ضي وريا�ضية ميثلون ت�سع فرق
ريا�ضية تابعة لكل من بدهو  ،عمرببب ،
خمتي  ،ن�رسي  ،حارينا � ،ساوا � ،سنطق ،
ال�شعلة وبنيفر.
وظفر فريق عمرببب باللقب يف كرة
ال�سلة لل�سيدات  ،وتوج فريق �ساوا
باللقب يف فئة الرجال.
ويف كرة الطائرة لل�سيدات عاد اللقب
لفريق حرينا � ،أما عند الرجال فدانت
الغلبة مل�صلحة فريق عمرببب .
ويف العاب القوى لل�سيدات ح�صد
فريق حرينا اللقب  ،يف حني هيمن فريق
حرينا على مناف�سات الرجال.
ويف م�سابقة القن�ص للرجال حاز فريق
بنيفر على املركز االول  ،ورفع فريق
�ساوا اللقب الغايل يف فئة ال�سيدات.
وحقق فريق عمرببب اللقب يف كرة

القدم للرجال .
نظم االحتاد العام لل�سباحة والقوارب
باكورة بطوالته الوطنية يف من�شط
ال�سباحة مبدينة م�صوع ال�ساحلية.
ن�شاط اجلاليات االرترية باملهجر
�سجل �أع�ضاء اجلالية االرترية ح�ضوراً
مميزاً يف ماراثون الريا�ض الذي �شهد
م�شاركة قرماي قرب�سال�سي.
عن جدارة وا�ستحقاق توج �شباب
املدر�سة العاملية بك�أ�س اال�ستقالل الـ
 27لعام  2018لفئة ال�شباب التي نظمها
االحتاد الريا�ضي للجالية االريرتية
بجدة �ضمن ان�شطته لالحتفال بالذكرى
ال�سابعة والع�رشون لال�ستقالل  ,وذلك
بعد �أن تغلب على فريق الوطن بنتيجة
 2/1يف نهائي يليق باملنا�سبة.
و�أقميت فعاليات املهرجان الريا�ضي
الإرتري الثاين ع�رش مبدينة كايزر�سالوترين
الأملانية يف الثامن من �سبتمرب اجلاري
2018م حتت �شعار "فلتزدهر الريا�ضة
يف �إرتريا"  ،وقد �شارك يف الفعاليات
العديد من الأطفال وال�شباب والكبار من
�أولياء الأمور ،و�سط م�شاعر وطنية حافلة
بالروح الريا�ضية العالية.
ن�شاطات اخرى
موا�صلة لعملية �إنتخابات اللجان
واالحتادات الريا�ضية بالبالد  ،مت
الك�شف عن هوية جلان تنفيذية جديدة
تقود العمل ملدة �أربعة اعوام مقبلة يف
للجنة االوملبية االرترية واالحتاد العام
للدراجات النارية.
مبنا�سبة ذكرى مرور ربع قرن (25
عاما) على �إنطالق العالقات الدبلوما�سية
الثنائية بني دولة ارتريا وجمهورية
ال�صني ال�شعبية  ،نظمت عدة فعاليات
ريا�ضية.
واحت�ضن ا�ستاد ا�سمرا مباراة ودية يف
من�شط كرة القدم جمعت بني الريا�ضيني
االرتريني القدامى واع�ضاء اجلالية
ال�صينية بالبالد  ،كذلك متت �إقامة مباراة
ودية يف من�شط كرة ال�سلة على ملعب
ا�سمرا بوت�شوفيال  ،هذا اىل جانب اقامة
فعاليات وعرو�ض ثقافية تعك�س تراث
وتقاليد ال�شعبني االرتري وال�صيني.
وعقد مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي مباحثات ثنائية
مع م�س�ؤولني رو�س للدفع بالعالقات
الثنائية و�أوجه التعاون بني البلدين ،
تزامنا مع �إ�ست�ضافة رو�سيا لنهائيات
ك�أ�س العامل 2018م.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()75

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

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال ماثورة ع�شرية �أ�سكتلندية تختار زعيما بعد البحث عنه  30عاما!!...

خليفة حممد التلي�سي

(2010 – 1930م)

هو
�أديب وم�ؤلف ليبي �سليل لعائلة ت�سمى اوالد تلي�س
التي تنحذر من علي بن تلي�س الذي حكم يف القرن
ال�ساد�س ع�شر ،كتب يف جماالت ال�شعر والتاريخ
والق�صة �إ�ضافة �إىل الرتجمة .توجه �إىل �إيطاليا العام  1960يف بعثة
�أدبية على نفقة اليوني�سكو للتعرف على الأدب الإيطايل وكتابه املعا�صرين،
ليتح�صل على دبلوم التعليم العام والدكتوراه الفخرية من جامعة نابويل –
املعهد ال�شرقي .عمل موظف ًا �إداري ًا مبجل�س النواب الليبي �سنة 1952م ،ثم
�أمين ًا عام ًا له �سنة 1962م ،فوزير ًا للإعالم والثقافة من عام  1964حتى
1967م (يف حكومات حممود املنت�صر ،وح�سني مازق ،وعبد القادر البدري)
ثم �سفري ًا لدى املغرب �سنة 1968م.
توىل رئا�سة اجلنة العليا للإذاعة الليبية ،وعني رئي�س ًا ملجل�س �إدارة الدار
العربية للكتاب �سنة 1974م ،واختري �أمني �أول لإحتاد الأُدباء والكتاب
الليبيني ،وانتخب نائب ًا للأمني العام الحتاد الأُدباء العرب �سنة 1978م،
واختري �سنة 1981م �أمين ًا عام ًا لالحتاد العام للنا�شرين العرب.من اهم
م�ؤلفاته -:ال�شابي وجربان(طرابل�س 1957م) ورفيق �شاعر الوطن (
املطبعة احلكومية �سنة 1965م) معجم معارك اجلهاد يف ليبيا (دار الثقافة
�سنة 1972م) .تويف الكاتب الكبري خليفة حممد التلي�سي يوم الأربعاء 13
 2010 --1عن عمر يناهز الثمانني عاما وثم دفنه مبقربة �شهداء الهاين
بطرابل�س يوم اجلمعة  -2010 1 - 15عقب �صالة اجلمعة.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف العا�شر من يناير عام 1863م -:بدء العمل يفلندن لأول خط قطار �أنفاق يف العامل.
 يف العا�شر من يناير عام 1920م -:عقد �أولاجتماع ملنظمة ع�صبة الأمم ،ويف هذا االجتماع �أقرت
معاهدة فر�ساي التي �أنهت احلرب العاملية الأوىل.
 يف العا�شر من يناير عام 1922م -:تعيني �آرتورغريفيث ك�أول رئي�س لدولة �أيرلندا امل�ستقلة.
 يف العا�شر من يناير عام 1923م -:لتوانيا حتتلمنطقة (ميميل كالبيديا) حاليا بعدما كانت حتت
الإدارة الفرن�سية منذ عام 1920م.
 يف العا�شر من يناير عام 1946م -:منظمة الأمماملتحدة تعقد �أول جمعية عامة لها يف لندن بح�ضور
مندوبني عن  51دولة وذلك بعد �إلغاء ع�صبة الأمم
ر�سم ًيا وذلك لف�شلها يف احليلولة دون وقوع احلرب
العاملية الثانية.
 يف العا�شر من يناير عام 1948م -:حممد �إدري�سال�سنو�سي ي�ؤ�س�س "امل�ؤمتر الوطني الربقاوي" برئا�سة
حممد الر�ضا ال�سنو�سي ليمهد لإعالن ا�ستقالل برقة.
 يف العا�شر من يناير عام 1949م -:اندالع الثورةال�صينية بقيادة ماو ت�سي تونغ.
 يف العا�شر من يناير عام 1984م -:الواليات املتحدةوالفاتيكان ت�ست�أنفان عالقاتهما الدبلوما�سية.
 يف العا�شر من يناير عام 1989م -:بداية جالءالقوات الكوبية من �أنغوال.
 يف العا�شر من يناير عام 2006م� -:إفتتاح بطولةك�أ�س الأمم الأفريقية اخلام�سة والع�شرين املقامة يف
م�صر.

من �أقوال جان جاك رو�سو :
 اللهجة يف روح اللغة. لو كان العامل يف كفة و امييف كفة الخرتت امي.
 النا�س يولدون �أحرار ًا،ولكنهم ي�ستعبدون �أينما ذهبوا.
 ان القلب نف�سه يدق يف كلال�صدور االن�سانية.
 املر�أة حتيا لت�سعد باحلب،والرجل يحب لي�سعد باحلياة.
 ال تتجاوز حقوقك،ف�سي�صبحون قريب ًا غري
حمدودين.
 قد تغفر لك املر�أة الق�سوةوالظلم ،لكنها ال تغفر لك عدم
االهتمام بها.
 القوانني اجليدة ت�ؤديخللق قوانني �أف�ضل ،والقوانني
ال�سيئة ت�ؤدي �إىل قوانني �أ�سو�أ.
 النا�س الذين يعرفون القليليتحدثون كثري ًا� ،أما الذين
يعرفون الكثري ال يتحدثون �إال
قلي ًال.
 قبل �أن �أتزوج كان عندي�ست نظريات يف تربية الأطفال
�أما الآن فعندي �ستة �أطفال لي�س
معي لهم نظريات.

طرفة
 كان جحا يركب قطار ًا ثم نزل منهوو�ضع احلقيبة قربه وانتظر ح�ضور
ال�شيال ،فجاء ل�ص ف�سرقها و حملها
وم�شى ،فتبعه جحا وهو فرحان ،فلما
اقرتب من منزله �أخذ احلقيبة من
الل�ص و قال له� -:أ�شكرك يا �سيدي
فقد حملت يل احلقيبة من غري �أجر

�أخريا وبعد � 300سنة متكنت واحدة
من �أقدم ع�شائر ا�سكتلندا من اختيار
زعيم لها بعدما ق�ضت الع�شرية
 30عاما فى البحث عنه .وبح�سب
�صحيفة "اجلارديان" ف�إن ع�شرية
بيوكانان اختارت �أخريا جون مايكل
بايلى هاميلتون بيوكانان كزعيم
لي�صبح �أول �شخ�ص يتوىل املن�صب
منذ عام  ،1681وهو العام الذى
توفى فيه �سلفه الأكرب جون بيوكانان
بدون �أن يرتك �أبناء ذكور.
وت�سبب عدم وجود �أبناء فى خالف بني �أبناء الع�شرية منع اختيار
زعيم لها ..وقال الزعيم اجلديد �إنه ق�ضى  30عاما فى البحث الثبات �أنه
الوريث ال�رشعى للع�شرية ،قائال "كانت رحلة طويلة لإثبات ن�سبى فى
الع�شرية و�أننى الأقرب للوراثة ،وق�ضيت � 10سنوات فى البحث ب�شكل غري
ر�سمى فى �سجالت العائلة ،وقبل  20عاما تقدمت بطلب للمحكمة الثبات
�أحقيتى القانونية فى وراثة الزعامة" .وظلت الق�ضية فى املحاكم 20
عاما للت�أكد من �أنه ال يوجد �أ�شخا�ص �أخرين من الع�شرية لهم �أحقية �أكرث
من جون بيوكانان ،و�أيد خبري الأن�ساب هيو بي�سكت املنتمى للع�شرية
�أي�ضا �صحة �أوراق ن�سب جون بيوكانان قائال �إن هذه اللحظة تاريخية
لأبناء الع�شرية .واملعروف تاريخيا عن الع�شرية �أن ن�سبها يعود للقرن
احلادى ع�رش والأن توزع �أبنائها فى العديد من دول العامل مثل �أمريكا
وكندا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا لكن كثري منهم وخا�صة فى ا�سكتلندا مازالوا
يعتربون الع�شرية وزعامتها جزء مهم من تراثهم.

الإكوادور ت�شيد هرما من � 500ألف وردة لدخول مو�سوعة جيني�س
قام فنانون فى الإكوادور،
بت�شييد هرما م�صنوعا من 500
�ألف وردة ،لت�سجيل رقم قيا�سى
فى مو�سوعة جيني�س ،وا�ستطاع
امل�شاركون فى املبادرة �إقامة
مبنى هرمى مزهر فى مدينة
تاباكوندو بالإكوادور .
و�أبرزت وكالة الأنباء
الفرن�سية ،جم�سم هرمى مت ن�سجه
بالزهور اليانعة و�سط تدفق
املئات مل�شاهدة جمال املج�سم امل�صنوع بالكامل من الزهور  .ومن ناحية
�أخرى ،دخلت دبى مو�سوعة "جيني�س" للإرقام القيا�سية ،بعدما متكنت
من �صنع �أكرب جم�سم م�صنوع من الزهور والنباتات لإحدى �أ�شهر �شخ�صيات
الر�سوم املتحركة :ميكى ماو�س ،ومت �صنع املج�سم احتفاء بالذكرى الت�سعني
لوالدة ال�شخ�صية الكرتونية .وقال املكتب االعالمى حلكومة دبى فى بيان
ان املج�سم يبلغ طوله  18مرتا ،ووزنه  35طنا ،ومت تنفيذه بحواىل 100
�ألف نبتة وزهرة ،وهو "الأول من نوعه فى ال�رشق الأو�سط لإحدى �شخ�صيات
ديزنى العاملية" .ويعتقد العلماء �أن زراعة الأ�شجار والنباتات ميكنها �أن
ت�ساهم فى تقليل �آثار االحتبا�س احلرارى لقدرتها على خف�ض انبعاثات ثانى
�أك�سيد الكربون فى اجلو.

مطعم يقدم الأكل للزبائن عرب طائرات كبديل لجار�سونات!!!...
قرر مطعم يف �سنغافورة
ا�ستخدام الطائرات ال�صغرية
بديال عن "اجلار�سونات"
والعمال ،ليحل م�شكلة نق�ص
العمالة املوجودة بالبالد،
والتي �أدت �إىل �إغالق العديد
من املطاعم.
ويعد هذا املطعم الأول
من نوعه الذي ي�ستعني بهذا
القدر من التكنولوجيا والأجهزة الذكية ،ح�سب ما �أ�شار موقع Oddity central
ف�سيحظى زوار املطعم بتجربة جديدة ،حيث �ستح�رض لهم هذه الطائرات ال�صغرية
طعامهم على الطاولة ،بنف�س الكفاءة التي ي�ؤدي بها "اجلر�سون" مهامه ،حيث
زودت هذ الطائرات بالعديد من التقنيات وا�ستخدام �أجهزة ا�ست�شعار بالأ�شعة
حتت احلمراء ،لتتمكن من ال�سري ب�سهولة والو�صول �إىل وجهتها دون عوائق،
�إ�ضافة �إىل متيز هذه الطائرات بال�رسعة وال�سهولة ،حيث ميكنها العمل طوال
اليوم دون تعب �أو ملل ،وميكنها حمل ما ي�صل �إىل  2كلغ من الطعام وال�رشاب.
وخ�شية حتطمها �أثناء نقل الطعام وال�رشاب ،زودت �أي�ضا مبجموعة من
الكامريات واخل�صائ�ص التي توفر للم�ستخدم �أق�صى �سبل احلماية املمكنة،
وحتميها من املخاطر املختلفة.

