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فرع  اجلبهة بالقاش - بركةيقّيم  براجمه
الشعبية للدميقراطية  الجبهة  دعا سكرتري 
/ السفري  بركة  القاش-  اقليم  يف  والعدالة 

محمود عيل جربا مدراء املديريات والضواحي 
لتسيري انشطة الجبهة ضمن الخطة السنوية 

العاملهم.
يف  جرى  الذي  التقييم  يف  ذلك  جاء   
الخامس من يناير النشطة الجبهة عام 2022 
توسع  الجبهة  وتنظيم  هيكل  بان  واوضح   ،
من اعىل مستوى اداري اىل ادىن  ادارة نتيجة  

منح تقوية الجبهة اوىل اولويات العمل.
يف  الجبهة  مكاتب  تقارير  واشارت 
القاش-  اقليم  يف  الجبهة  واقسام  املديريات 
االجتامعية  العلوم  يف  التاهيل  ان  اىل  بركة 

والتنظيمية  التوعوية  التنويرية  والسمنارات 
وتوسيع التنظيم من الربامج الكبرية املنفذة 
، ونقل استفسارات ومطالب الشعب رسيعا 
لعدد  الحلول  وايجاد  املعنية   الجهات  اىل 

كبري منها.
/ السفري  بركة  القاش-  اقليم  حاكم  ودعا 
محمود عيل حروي يف ختام االجتامع اعضاء 
لشكاوى  لالستامع  النشط  للعمل  الجبهة  
رسيعا  ونقلها  بالخدمات  املتعلقة  الشعب 
لتوسيع  الجاد  والعمل  املعنية   للجهات 
اوساط  يف  التوعية  بانشطة  والدفع  التنظيم 
برامج  لتنفيذ  رائد  بدور  والقياد  املجتمع  

التصدي.

 فرع العمل والرعاية االجتماعية يف  عنسبا يقّيم انشطته

ادارة االقليم االوسط تقيم انشطتها

اللجنة التنفيذية لكنفدرالية العمال تقّيم براجمها 

  تسين: ادخال معدات حديثة يف مكتب 
احلجر النباتي واحليواني

قلوج:سلطة الغابات واحلياة الربية تدعو 
للحفاظ   الغابات من احلرائق

االجتامعية  والرعاية  العمل  مكتب  افاد 

يف  اجراه  الذي  التقييم  يف  عنسبا  اقليم  يف 

تقديم  كرن  مدينة  يف  يناير  من  الخامس 

نقفة  مليون   3.4 مببلغ  العامل  مستحقات 

العام املايض.

وقال مسؤول املكتب السيد/ محمد جابر 

، ان تنفيذ برامج   للحد من زواج القارصات 

الطفل   حقوق  وحامية  الضارة  والعادات 

وضامن الرعاية الجيدة لالطفال.

االقتصادية  بالدراسات  القيام  اىل  واشار 

 ، مديريات  تسع  يف  شهيد  ارسة   122 لـ 

وتقديم اعالة الرس الشهداء مببلغ 30 مليون 

مليون  من  باكرث  ارسة   152 واعانة  نقفة 

تقديم  جانب  اىل  نقفة  الف  وخمسمئة 

يف  للمواطنني  والعينية   املالية  املساعدات 

مديريات االقليم واجراء الدراسات للتعرف 

عىل اوضاع املعاقني ورعاية املعاقني وااليتام 

واالطفال املرشدين.

الدورات  لتنظيم  االجتامع  وناشد 

واالهتامم  االعضاء  قدرات  لرفع  التدريبية 

املكاتب  املواصالت وضيق  بقصور خدمات 

املحتاجني  للطالب  املدريس  العون  وتقديم 

يف اوانه.

قيمت ادارة االقليم االوسط انشطتها 

يومي  عقدته  اجتامع  يف   2022 لعام 

ووضعت  يناير  من  والخامس  الرابع 

خطة عمل لعام 2023 .

االقليم  الدارة  العام  املدير  واشار   

السيد/ زرئيت تولدبرهان اىل تحديات 

عىل  مكافحته  واجراءات  كورونا 

االنشطة والتقييم يف السنتني املاضيتني.

االجتامع  يف  املقدم  التقرير  وافاد 

مشاريع  متابعة  اعامل  تنفيذ  عن 

واعامل  الطرق  وصيانة  االنشاءات 

عىل  والحفاظ  والتخطيط  املسح 

البنى  وتحسني  اسمرا  تراث  مرشوع 

التحتية واملباين .

وذكر التقرير القيام بانشطة تطوير 

املراة  انتاجية  الخرضاء  ورفع  املناطق 

وصيانة  الضارة  العادات  ومكافحة 

والطاقة  املياه  تنقية  مراكز  وارساء 

املعلومات   شبكة  ومد  الكهربائية 

وتقوية العملية التعليمية.

االهتامم  برضورة  االجتامع  واوىص 

وحل  الصحية  املؤسسات  بنواقص 

الريفية  املناطق  مواصالت  يف  النقص 

والدفع بانشطة نظافة البيئة.

واوضح حاكم االقليم االوسط السيد/ 

االجتامع  ختام  يف  هييل  فسهايي 

التنموية املنفذة بنسبة  الربامج  ازدياد 

داعيا   ،2021 عام  مع  مقارنة   77%

زيادة  عام 2023 عىل  االهتامم يف  اىل 

ايرادات االقليم والدفع بربامج التشجري.

للكنفدرالية   التنفيذية  اللجنة  عقدت 

فيه   قّيمت  اجتامعها  للعامل  الوطنية  

برامجها  لعام 2022 ووضع خطة عمل لعام 

.2023

الفرتة ما  وتداول االجتامع الذي عقد يف 

العاصمة  يناير يف  من  والسادس  الرابع  بني 

االقسام  يف  تنظيمية   مهامت  تنفيذ  اسمرا 

الخارجية  والعالقات  العمل  وعالقات 

ودورات تاهيلية للرقي بالقدرات البرشية ، 

باالضافة اىل الشباب والعمل واملرأة والعمل 

ولقاءات شعبية،  واالدارة واملالية بالنظر اىل 

الخطط املوضوعة للتنفيذ.

املؤسسات  اىل  املقدمة  التقارير  واشارت 

وامكانية  تنظيمية،  انشطة  شهدت  التي 

تنظيم املؤسسات الصغرية التي تضم عامل 

بالقيام  والتعهد  قطاعاتها،  حسب  قليلون 

باعامل جادة للدفع بذلك لعام 2023.

وذكر يف االجتامع بان الكنفدرالية انجزت 

مختلف  يف  املايض  العام  يف  تأهيلية  اعامل 

التدريب  مركزي  ان  كام  البالد،   مناطق 

يقدمان دورات  بدآ  وبارنتو  املهني يف كرن 

املهني  التدريب  مركز  اىل  اضافة  تدريبية 

الدورات  يقدم  الذي ظل  يف مدينة مصوع 

املهنية مسبقا .

انشطة  تقدم  اىل  اللجنة  اشارت  كام 

تأسيس  وبحثت  الخارجية  العالقات 

املهنية  العامل  اتحادات  مع  جيدة  عالقات 

الوطنية والدولية ، وذلك بتكثيف اللقاءات 

الدبلوماسية االقليمية والدولية. 

بزيادة  واملرأة  الشباب  قسام  وطالب   

مهنية  خدمات  لتقديم  املهنية  الدورات 

وادارية جيدة، ووضع خطة تساعد يف تاطري 

مجموعات ناشطة.

العديد  اكتساب  التقارير  اوضحت  كام 

مع  يتوافق  مبا  املهنية  املعرفة  الشباب  من 

العمل والعاملة وُتعزز اعاملهم.

ومسؤول  العام  االمني  نائب  وقال   

ان  كيداين”  كربآب  السيد/  التنظيم  قسم 

كادر  لتاهيل  خططا  وضعت  الكنفدرالية 

املنسق  للعمل  االقسام  داعيا   ، كفؤ  شبايب 

للتأطري  املوضوعة  الربامج  تنفيذ  اجل  من 

والتأهيل جيدا.

يف  والحيواين  النبايت  الحجر  مكتب  بدأ 
بادخال  جيدة  خدمات  بدء  تسني  مديرية 

معدات املختربات الحديثة.
زرىئ  السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 
ترسل يف  كانت  العينات  ان   ، سناي ظقاي  
لعدم   ، مختربيا  لتحليلها  اسمرا  اىل  السابق 
وجود املختربات يف تسني، ويؤثر ذلك سلبا 
بتاخريه لعملهم ، وقد ادخلت وزارة الزراعة 
رسيعة  خدمات  لتقديم  الحديثة  املعدات 

وجيدة.
وقال” ان املعدات تشمل مختربات فحص 
والنبات   الحيوان  وامراض  البذور  جودة 
خرباء  وتوظيف   ، اآلفات  عىل  والتعرف 

مشغيل املعدات.”

من  والصادر  الوارد  مراقبة  ان  وذكر 
املكتب،  مسؤولية  من  الزراعية  املنتجات 
ويكون ملعدات املختربات دور كبري للتحقق 
وضبط املنتجات الزراعية واالدوية واملبيدات 
ام  بوابات  عرب  البالد  تدخل  التي  الحرشية 

حجر واربعة عرش وقرمايكا  واديربا.
يف  النباتية  الرثوة  مراقبة  خبري  واشار 
املساهمة  اىل  كداين   تخيل  السيد/  املكتب 

الكبرية للمعدات الحديثة يف انشطتهم.
النبايت  الحجر  مكتب  مسؤول  ودعا 
االبالغ  املزارعني  والحيواين يف مديرية تسني 
الرسيع يف حال ظهور امراض تصيب الحيوان  
باالنتاج  الجسيمة  الرضارها   ، والنبات 

وتدمريه متاما.

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  دعت 
لتوخي الحزر من االرضار التي تلحقها حرائق 
جيد  بشكل  منت  التي  والغابات  املراعي 
الخريف  التى هطلت  االمطار  غزارة  بفضل 

املايض يف مديرية قلوج.
واوضح ممثل السلطة يف املديرية السيد/ 
عن  الناجمة  الحرائق  ان   ، ابرهام  فظوم 
اهامل الرعاة واملزارعني تلحق ارضار جسيمة 

باملراعي واالشجار.

واشار اىل تدمري الحرائق املراعي واملزارع 
يف ضواحي قرست وتبلدية وإنغوليت وبلدة 
قلوج ، داعيا املجتمع التخاذ خطوات جادة 

للحد من الحرائق التي تندلع سنويا.
قلقهم  عن  السكان  أعرب  جهتهم  من 
وتتسبب  سنويا  تندلع  التي  الحرائق  من 
باتخاذ  منادين  الطبيعية،  املوارد  تدمري  يف 
الحرائق والقيام  العقابية ملشعيل  االجراءات 

باالستعدادات املسبقة الطفائها.
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هسترييا الشعور باخلسارة
تأديب  شعبها  من  املسنودة  األرترية  الدفاع  قوات  فيه  تولت  الذي   الوقت  يف 

املستفزين والعنجهيني عرب عملياتها الهجومية املضادة، وتصدت للعربدة غرياملجدية 

خالل العامني املاضيني ووضع حد لها بالتوصل إىل إتفاق نزع السالح ، بدأت هسترييا 

الرئيس  فخامة  إليه   أشار  كام    ، ترتفع  إرتريا  املوجهة ضد  والعدائيات  الكراهية 

أسياس أفورقي يف رسالته مبناسبة العام الجديد . 

ففي مقال  كتبه جيفري فيلتامن يف الـ26 ديسمرب 2022 يف مجلة الشؤون الخارجية 

عرب عن كآبته  بذكر إسم إرتريا  ثالثني مرة وإسم فخامة الرئيس أسياس أفورقي 25 

للواليات  تعيينه كمبعوثاً خاصاً  الذي تم  . فيلتامن   بتوجيه  إدعاءت  كاذبة  مرة 

املتحدة األمريكية إىل القرن اإلفريقي ليدير األزمة اإلثيوبية ،لينقذ املعربدين بنفخ  

الروح فيهم عندما كانوا يف الرمق األخري من أنفاسهم . لكنه مل يفلح يف ذلك وفشلت 

مهمته بشكل ذريع ،فعاد إىل موطنه حاماًل نتيجة الصفر)0/100( وإسٌتبدل مببعوث 

جديد آخر. 

يف يوم من ذات  األيام تعرض رجل أعامل غني لخسارة فادحة فجأة ومل يبقى له 

من املال شيئ ،فقد عقله نتيجة صدمة جراء خسارته املفاجئة  وخرج إىل الشارع 

يقول” هل تعلمون إنني أصبحت مفلساً ، وبعد اليوم عليكم أن تنادونني بالصفر 

أو باملفلس .” ويقال  أن املجتمع الذي كان يعيش فيه إعتاد أن يناديه باملفلس كام 

أرص عليهم  بنفسه.

إن  جنون العامني املاضيني الذي كان مجرد  لعبة  حصيلتها الصفر ،أدت يف نهاية 

املطاف إىل نتيجة  نزع السالح بوصمة عار .وقد كان هذا نفس الشعور الذي إنتاب 

الجهات التي كانت توقعاتها غري واقعية مبثابة صدمة التطاق ، ألن   نتيجتها جاءت  

عكس التهديدات والرصاخ الخرايف والتقديرات الخاطئة التي كانت يف بداية العربدة 

الجنونية. فال عجب يف أن يسبب لهم ذلك هسترييا.

أفريز وإيكونوميست وكذلك   ، مثل فورين  الرئيسية  الغربية  اإلعالم  إن  وسائل 

إلقليم  اإلثيوبية  اإلعالم  ووسائل  ملنطقتنا  املحلية  باللغات  الناطقة  اإلعالم  وسائل 

تقراي  واألجانب املأجورين  والجواسيس والجهات الخارسة ، وكذلك وسائل التواصل 

إرتريا  بإسم  غروبها  وحتى  الشمس  رشوق  منذ  يهلوسون  كلهم  ،نجد  االجتامعي 

بحزن وإحباط شديدين ، ويسيئون للشعب األرتري املوقر وجنوده البواسل وقائده 

بتعميق الكراهية والعداء بني شعوب منطقتنا ليتسنى لهم بذلك تعتيم آمال السالم 

.فإذا أهتم محللو بيانات وسائل التواصل اإلجتامعي بدراسة عدد املرات التي يتكرر 

فيها إسم أرتريا وقائدها  لوجدوا معلومات غريبة جداً.

التحديات   بإزاحة  بالنرص  ،فإنه يجيد مواصلة مسريته  إرتريا  بالنسبة لشعب  أما 

أينام أتت ودون تفاخر وتهديد حتى ولو تعاظمت وكرثت. 

هيئة قسم الصحافة

فرع اجلبهة باجلنوبي يقّيم براجمه
هبتآب  السيد  الجنويب  االقليم  حاكم  دعا 

تسفاظيون لتعزيز دور كادر الجبهة الشعبية 

اهداف  لتحقيق  والعدالة  للدميقراطية 

الحكومة والجبهة.

النشطة  التقييمي  االجتامع  يف  ذلك  جاء 

يف  والعدالة  للدميقراطية  الشعبية  الجبهة 

من  الخامس  يف  عقد  الذي  الجنويب  االقليم 

يناير يف مدينة مندفرا.

يف  الشعبية  الجبهة  سكرترية  واوضحت 

االقليم السيدة أمتي نقويس يف التقرير الذي 

وسياسية  اجتامعية  برامج  تنفيذ  قدمته  

بالدعم  مشيدة   ، املنرصم  العام  وامنية 

واملحتاجني  الشهداء  ار  ملساعدة  الشعبي 

وقوات الدفاع.

جميع  يف  جادة  اعامل  تنفيذ  وذكر 

ورفع  السياسية  للتوعية  االقليم  مديريات 

انتاجية املواطنني .

مليون   12 من  اكرث  تقديم  اىل  واشارت 

مببادرات  الدفاع  لقوات  وعينيا  ماليا  نقفة 

شعبية، ومساعدة ارس الشهداء باكرث من 619 

الف نقفة نقدا. موضحة القيام بانشطة نفري 

وحامية  املياه  حفظ  عىل  اشتملت  تنموي 

املحتاجني  ومساعدة  الطرق،  وصيانة  الرتبة 

يف الزراعة.

واوىص   ، املقدم  التقرير  االجتامع  وناقش 

االتصاالت  خدمات  يف  الخطوات  باتخاذ 

واملواصالت وارتفاع الكبري اليجارات البيوت.

تدريب املعلمني يف فرو

وسائل إعالم: القوات الربازيلية تستعيد السيطرة على مباني 
احملكمة العليا والربملان والقصر الرئاسي

تلقى 207 معلم من مدارس مديرية فرو دورة تدريبية يف التخطيط التعليمي والتقييم يف  

الفرتة من الثامن عرش من ديسمرب وحتى االول من يناير.

العملية  نجاح  اساس  والتقييم  التخطيط  ان  التدريبية   الدورة  عىل  املرشفون  واوضح 

التعليمية ، منادين املساهمة النجاح العملية التعليمية.

وقال مسؤول التعليم يف مديرية فرو االستاذ /اسامعيل عيل ان التدريب له دور كبري لرفع 

قدرات املعلمني وتطوير املدارس .

واكد املتدربون عىل اهمية التدريب الذي يجب مواصلته.

أعلنت وكالة األنباء الربازيلية، أن طائرة 

يف  العسكرية  للرشطة  تابعة  هليكوبرت 

صوتية  قنابل  تلقي  برازيليا،  العاصمة 

وقنابل وميض وقنابل غاز مسيل للدموع 

لفض املتظاهرين يف الشوارع.

كتيبة  وصلت  األنباء،  لوكالة  ووفقا 

الوطني  الحرس  من  الرئايس  الحرس 

القرص  إىل  بالفعل  الجيش  ووحدات 

أنصار  اقتحمه  أن  سبق  حيث  الرئايس، 

بولسونارو،  جاير  السابق  الدولة  رئيس 

االنتخابات  نتائج  مبراجعة  مطالبني 

الرئاسية.

وأكدت الوكالة، أن املسؤولني عن إنفاذ 

املباين  القانون يستعيدون سيطرتهم عىل 

التي اقتحمها املحتجون التابعة للمحكمة 

االتحادية العليا والربملان”.

وحدات  “متكنت  الوكالة،  وأضافت 

العسكرية  بالرشطة  الشغب  مكافحة 

العاصمة  يف  الرئايس  الحرس  من  وكتيبة 

قرص  من  املحتجني  طرد  من  الربازيلية، 

بالنالتو، مقر عمل رئيس الدولة”.

أنصار  اقتحم  األحد،  امس  اول  ويف 

بولسونارو،  السابق  الربازييل  الرئيس 

مبنى  نحو  متجهني  الرشطة  حواجز 

عىل  مثري  احتجاج  يف  الوطني  الكونغرس 

إيناسيو  لويس  الجديد  الرئيس  تنصيب 

لوال دا سيلفا األسبوع املايض، كام اقتحموا 

الرئايس،  واملقر  بالنالتو،  قرص  أرايض 

وكذلك مبنى املحكمة العليا.

رؤساء  من  العديد  رفضه  الذي  األمر 

ألحداث  إدانتهم  عن  معربني  العامل، 

العنف التي وقعت يف العاصمة الربازيلية، 

والرئيس  للشعب  الدعم  ومقدمني 

الربازييل لوال دا سيلفا.

افعبت:اجراء عمليات جراحية للعيون
قامت وزارة الصحة يف الفرتة من الـ 25 
من ديسمرب 2022 وحتى الرابع من يناير 
يف  الناشطني  اعضائها  مع  بالتنسيق   2023
وعمليات  بفحوصات  االحمر  البحر  شامل 

جراحة العيون يف مديرية افعبت.
غري  االمراض  وحدة  مسؤول  واوضح 
قرقيش  فسها  السيد/  االقليم  يف  املعدية  
التي استمرت لفرتة اسبوعني  الحملة  ان   ،
 2200 لـ  العيون  فحصوات  عىل  اشتملت 
لـ  جراحية  عمليات  منها  اجريت  مواطن 
ادارة  ابدته  الذي  بالتعاون  مشيدا   ،  310

املديرية ومدراء الضواحي.
بيني  ايوب  الدكتور/  اشار كل من  فيام 
والدكتور/ اوعلوم ردأ املشاركان يف الحملة 
نتائج  مبوجب  الحملة  هذه  تنظيم  اىل 
مناطق  جميع  يف  اجريت  التي  الدراسات 
مديرية افعبت يف شهر اغسطس املايض ، 
وكانت نسبة %99 من العمليات الجراحية 
عىل  و1%  العني  زرقة  مرض  عىل  ركزت 

امراض اخرى.
افعبت  يف  الصحة  مسؤول  واوضح 
املمرض /ارسات اميني ، ان الحملة ابرزت 

، وقد  املديرية  العني يف  زرقة  تزايد مرض 
ومن  املشاكل،  من  الكثري  الحملة  حلت 
اجل ايجاد حلول دامئة يجب تقوية قسم 
البرشي  بالكادر  املديرية  يف  العيون  طب 
به  افاد  ما  حسب  الصحية،  واملعدات 

املمرض ارسات.
قاموا  الذين  االطباء  ان  بالذكر  الجدير 
بحملة  مسبقا  قاموا  قد  الحملة  بهذه 
اجروا  حيث   ، نقفة  مديرية  يف  مامثلة 
مواطن   697 لـ  العيون  مرض  فحوصات 

وعمليات جراحية لـ 110 آخرين.

كلية العلوم  مباي نفحي خترج 167 شابا يف دورات مهنية
خرجت كلية العلوم  مباي نفحي 167 شابا 

حصلوا عىل دورات تدريبية مختلفة.

وُأوضح يف املناسبة ان الدورة التي امتدت 

اىل ثالثة اشهر  تساعد  يف تقوية التعليم املقدم 

عرب املعلمني للطالب يف الفصل باساليب تدفع 

الطالب لتحقيق مزيد من االنجازات.

الكلية  عميد  القاها  التي  الكلمة  ويف 

الدورة  قال”ان  اسقدوم   قرباي  الربوفيسور/ 

التي انتظمت للمرة الثالثة يف غضون عامني، 

خري دليل عىل االنشطة التي ينظمها فرع ساوا 

الوطني  باالتحاد  العايل  التعليم  ومؤسسات 

باملعرفة  الشباب  لتسليح  والطلبة  للشباب 

املهنية والتكنولوجية اآلنية.”

الشاب/  الكلية  يف  الفرع  مسؤول  وقال 

الدارسني  من    83 ان    “ محمدنور  رمضان 

بينهم 39 شابا من اعضاء املكتب حصلوا عىل 

و40  الغرافيكس  عىل  و44  املنتاج  يف  تأهيل 

عىل تركيبة صحون البث الالقطة.

منصورة  السيدة/  الفرع  مسؤولة  واشارت 

واملعرفية  املهنية  الدورات  ان  اسامعيل 

خطط  من  جزءاً  تعد  الشباب  عىل  املوجهة 

دورات  تقديم  موضحة  االسرتاتيجية،  االتحاد 

ساوا  يف  شابا   2029 لـ   2022 عام  يف  مهنية 

والكليات.

مصوع:تنظيم ورشة عمل لتقوية الدراسات اجلارية على احلوادث
من  الثالث  يف  مصوع  مدينة  شهدت 
يناير ورشة عمل  ركزت عىل اجراء دراسات 
معمقة تنشط وتساعد يف التقليل من االرضار 
صنع  ومن  الطبيعية  الحوادث  عن  الناجمة 

االنسان يف اقليم شامل البحر االحمر.
عقبازقي  قرببرهان  الربوفيسور/  واوضح 
الشفوية  الدراسات  حول  موسعاً  توضيحاً 
الحوادث  ارضار  من  التقليل  يف  تسهم  التي 
الطبيعية كالهزات االرضية والجفاف وغريها 
من الحوادث الطبيعية، وكذلك الحوادث التي 
هي من صنع االنسان كتدمري الغابات وتلوث 

االستعدادات  اهمية  ذاكرا  وغريها،  الهواء 
املسبقة، وادارة الحوادث قبل بعده الحدث.

مطبوعات  /قرببرهان  الربوفيسور  واعد 
الهزات  حول  الشفوية  الدراسات  خالل  من 
االرضية والرباكني يف اقليم شامل البحر االحمر 
عقبازقي  /ولدساليس  الدكتور  اعد  فيام   ،
مطبوعات مهمة عن حوادث املناخ والزراعية 
والبيئية يف اقليم شامل البحر االحمر ، بينام 
منشورات  الكريم  عبد  زكريا  الدكتور/  اعد 

جيدة عن الحوادث البحرية والشاطئية .
وذكر املشاركون اهمية الورشة  ، وطالبوا 

الوعي  لرفع  ممثالة  عمل  ورش   بتنظيم 
ومن  الطبيعية  الحوادث  حول  املجتمعي 
واعداد مطبوعات ومنشورات  االنسان  صنع 

بصورة اكرث عمقا وتوسعا.
اسمرت  السيدة/  االقليم  واوضحت حاكم 
ابرها اهمية مكافحة الحوادث الطبيعية ومن 
صنع االنسان املرتكزة عىل الدراسات النجاح 
خطط وتقدم الربامج التنموية، مؤكدة وقوف 
املتخذة  الخطوات  جانب  اىل  القوي  ادارتها 
لتعزيز الدراسات املنتظمة للتقليل من ارضار 

الحوادث.
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صحيفة: فرنسا قد تسحب قواتها 
اخلاصة من عاصمة بوركينا فاسو

أفادت صحيفة “Monde” بأن فرنسا قد 

عاصمة  يف  املرابطة  الخاصة  قواتها  تسحب 

جمهورية بوركينا فاسو، واغادوغو.

مصادر:  عن  الفرنسية  الصحيفة  ونقلت 

مستقبل  حول  متزايدة  تساؤالت  “هناك 

التعاون العسكري الذي دعمته فرنسا حتى 

قاعدة  إن  مصادر  وقالت  البالد.  يف  اآلن 

يف  املتمركزة  الخاصة  الفرنسية  القوات 

صعوبة،  تواجه   2011 عام  منذ  واغادوغو 

ويجري بحث سحبها كام مل يحدث من قبل”.

الدفاع  وزير  مكتب  بأن  أفادت  كام 

يف  أعلن  ليكورنو،  سيباستيان  الفرنيس، 

Africa In� مجلة  يف  مقالة  عىل  “تعليقه 

القوات  سحب  احتامل  حول   ”telligence

الفرنسية الخاصة من بوركينا فاسو يف فرباير، 

أن القرار بهذا الشأن مل 

يتخذ بعد.

ذلك  إىل  وإضافة 

عن  الصحيفة  نقلت 

تعاون  أن  مصادرها 

مبوجب  فاسو  بوركينا 

مع  الدفاع  اتفاقية 

بالرغم  توقف،  فرنسا 

املتزايدة  الهجامت  من 

من جانب املتطرفني.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، األربعاء 

املايض، تلقيها رسالة من الحكومة العسكرية 

السفري  باستبدال  تطالب  فاسو  لبوركينا 

الفرنيس لدى هذا البلد، لوك أالد.

يف  العسكريني  من  مجموعة  وأعلنت 

إبراهيم  النقيب،  برئاسة  فاسو  بوركينا 

إقالة  عن  املايض  سبتمرب  نهاية  يف  تراوري، 

بول  البالد،  يف  االنتقالية  الحكومة  رئيس 

دستور  وتعليق  داميبا،  سانداوغو  هرني 

أعلن  آخر  الحكومة. من جانب  البالد وحل 

داميبا استعداده لالستقالة من منصبه بشكل 

طوعي إذا نفذ املتمردون عدة رشوط.

غامبيا:حتبط حماولة 
انقالب عسكري وتتهم 
8 عسكريني بتنظيمها

غامبيا،   حكومة  اتهمت 

الجمعة املايض، 8 عسكريني 

ارتباطهم  بدعوى  بالخيانة، 

ديسمرب  انقالب يف  مبحاولة 

الرتكاب  وبالتواطؤ   ،2022

جرمية.

غامبيا  سلطات  وأعلنت 

أحبطت  أنها  ديسمرب،  من   21 الـ  يف 

محاولة انقالب عسكري يف اليوم السابق، 

وأنه تم اعتقال 7 عسكريني، وجار البحث 

عن الثامن، معتربة إياه فارا من العدالة، 

حول  معلومات  ميتلك  من  كل  ودعت 

مكانه، إىل تسليمه ألقرب مركز رشطة.

وسبق أن وجهت سلطات غامبيا، تهام 

بدعوى  ورشطي،  مدنيني  إىل  بالخيانة 

ارتباطهم مبحاولة االنقالب.

الدميقراطي  النظام  أن  الذكر،  ويجدر 

ديكتاتورية  بعد  هشا،  يزال  ال  غامبيا  يف 

استمرت 22 عاما، وانتهت عام 2016. مندوبة اإلمارات باألمم املتحدة: ملف الكيميائي يف 
سوريا من أكثر امللفات املسيسة يف جملس األمن

لدى  اإلمارات  دولة  مندوبة  أكدت 

األمم املتحدة أن ملف الكيميايئ يف سوريا 

يف  املسيسة  امللفات  أكرث  من  يزال  ال 

مجلس األمن، داعية األطراف كافة للعمل 

املهني وعدم تسييس هذا امللف.

زيك  النا  اإلماراتية،  املندوبة  وقالت 

ال  سوريا  يف  الكيميايئ  ملف  إن  نسيبة، 

يزال من أكرث امللفات املسيسة يف مجلس 

األمن، ودعت األطراف كافة للعمل بروح 

عليها  أنشئت  التي  املبادئ  عىل  قامئة 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية بطابعها 

التوافق  ومنها  الفني، 

وعدم التسييس.

نسيبة  وأضافت 

ملجلس  جلسة  خالل 

ملف  حول  األمن 

سوريا:  يف  الكيميايئ 

الشهر  هذا  مثل  “يف 

قام   1993 عام  من 

األمني العام بفتح باب التوقيع عىل اتفاقية 

باريس،  يف  الكيميائية  األسلحة  حظر 

آنذاك،  بتوقيعها  دولة   130 وقامت 

يف  واسع  إجامع  وجود  عىل  يدل  والذي 

املجتمع الدويل، مبا يجعل هذه املعاهدة 

يف  التاريخية  اإلنجازات  أهم  من  واحدة 

امللف  فإن  اليوم  أما  السالح.  نزع  مجال 

الكيميايئ السوري ال يزال لألسف من أكرث 

امللفات املسيسة يف هذا املجلس، وهو ما 

الحظناه خالل النصف األول من عضويتنا 

يف مجلس األمن”.

الثابت  بالدها  موقف  نسيبة  وجددت 

الرصيحة  وإدانتها  برفضها  واملتمثل 

أي  تحت  الكيميائية  األسلحة  الستخدام 

ظرف من الظروف من قبل أي كان، ويف 

أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً 

األسلحة  حظر  اتفاقية  ألحكام  صارخا 

أن  مؤكدة  الدويل،  والقانون  الكيميائية 

امللف  هذا  يف  ملموس  تقدم  إحداث 

يتطلب االنخراط يف حوار بناء.

وكان مندوب سورية الدائم لدى األمم 

خالل  أكد  صباغ،  بسام  السفري،  املتحدة 

الجلسة استمرار تعاون سوريا مع منظمة 

امللف  إلغالق  الكيميائية  األسلحة  حظر 

مطالبة  مجدداً  فيها،  السوري  الكيميايئ 

مع هذا  بالتعامل  األعضاء  الدول  سورية 

امللف وفقاً لطبيعته التقنية وعدم القفز 

أيضاً  ومطالبتها  مسبقة،  استنتاجات  إىل 

باملهنية  بالتحيل  للمنظمة  الفنية  األمانة 

والحيادية.

وزيرا خارجية إيران واجلزائر يناقشان 
يف اتصال هاتفي العالقات بينهما 

حسني  اإليراين  الخارجية  وزير  نقل 

أمري عبد اللهيان خالل اتصال هاتفي مع 

تحيات  لعاممرة  رمضان  الجزائري  نظريه 

الرئيس اإليراين لنظريه الجزائري.

أن  الجزائري  لنظريه  اللهيان  وأكد عبد 

وتتوسع،  جيدة  البلدين  بني  العالقات 

اللجنة  اجتامع  لعقد  ومستعدون 

يف  البلدين  بني  املشرتكة  االقتصادية 

الخارجية  وزير  ودعا  القريب،  املستقبل 

اإليراين إىل إنشاء آلية قانونية دولية فعالة 

لوقف “تدنيس الكيان الصهيوين للمسجد 

األقىص”.

الجزائر  إن  لعاممرة  قال  جانبه،  من 

تدنيس  الصهاينة من  به  يقوم  ما  “تدين 

األقىص،  للمسجد 

املهني  العمل  وكذلك 

الفرنسية  للمجلة 

االسالمية،  القيم  تجاه 

رضورة  عىل  ونؤكد 

بني  التعاون  تعزيز 

يف  اإلسالمية  الدول 

املحافل الدولية، مبا يف 

ذلك يف منظمة التعاون اإلسالمي”.

القومي  األمن  وزير  اقتحام  وأثار 

اإلرسائييل إيتامر بن غفري، باحات املسجد 

األقىص صباح الثالثاء، حفيظة واستهجان 

الدول العربية، وعىل رأسها األردن ومرص 

أن  إىل  مشريين  واإلمارات،  والسعودية 

اقتحام املكان املقدس من شأنه أن يؤجج 

التوترات داخليا وخارجيا.

وجاء االقتحام بعد يوم من حديثه مع 

نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 

القديس يف  الحرم  إىل  إنه سيصعد  وقوله 

األسابيع املقبلة من دون أن يحدد اليوم.

  السنغال: تصادم حافلتني  تتسبب يف مقتل العشرات 
ملدة  وطنيا  حدادا  السنغال  أعلنت 

األقل  عىل  شخصا   40 مقتل  بعد  أيام   3

وسط  سري  حادث  يف  العرشات  وإصابة 

الساعات  البالد بعد اصطدام حافلتني يف 

األوىل من صباح اول امس األحد.

وقع  فقد  حكوميني،  ملسؤولني  ووفقا 

رشق  يربط  رئييس  طريق  عىل  الحادث 

البالد بغربها قرب بلدة كافرين، التي تقع 

عىل بعد حوايل 220 كيلومرتا إىل الجنوب 

الرشقي من العاصمة داكار.

قدرت وسائل إعالم سنغالية  العدد مبا 

بني 70 و115 مصابا.

يف  سال  مايك  السنغايل  الرئيس  وقال 

تغريدة له عىل تويرت إنه “حزين للغاية” 

أيام   3 الحداد  وأعلن  الحادث،  بسبب 

ابتداء من أمس االثنني.

وأوضح املّدعي العام يف منطقة كاوالك 

الحادثة، قائال “بحسب عنارص  مالبسات 

التحقيق األولية، انحرفت حافلة مخصصة 

لنقل الركاب إثر انفجار أحد إطاراتها عن 

حافلة  تصطدم مبقّدمة  أن  قبل  مسارها، 

أخرى آتية من االتجاه املعاكس”.

املعارضني  أبرز  سونكو،  عثامن  وأشار 

الرئاسية  لالنتخابات  واملرّشح  السنغاليني 

يف 2024، يف تغريدة إىل أنه أرجأ عملية 

ودعا  الحادث،  بسبب  األموال  لجمع 

قصوى”  أهمية  “إيالء  إىل  السلطات 

النعدام األمن عىل الطرقات.

السنغال  يف  الطرق  حوادث  وتتكرر 

وسوء  السائقني،  إهامل  أبرزها  ألسباب 

املتقادمة،  والسيارات  الطرق،  حالة 

الحادث يعد  بحسب خرباء، غري أن هذا 

من األسوأ يف السنوات القليلة املاضية من 

حيث عدد الضحايا.
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حصاد  ابرز  األحداث  الثقافية  والفنية  للعام  2022
يف الرابع عرش من يناير 

االقليم  يف  والرياضة  الثقافة  قسم  نظم 

االوسط    ورشة عمل ليومني حول املوروثات 

يف  وقدمت  الرتاث.  حامية  و  الثقافية 

الثقافة واهميتها  اوراق عمل حول  الورشة 

غري  الثقافية  واملوروثات  عليها  والحفاظ 

منظمة  ومعاهدة  عليها  والحفاظ  املادية 

لعام   اليونيسكو  والثقافة  والعلوم  الرتبية 

الشعر  ودور  ارتريا،  يف  وتطبيقها    2003

الشفهي للتجري يف املجتمع ووثائق الرتاث 

وادارة  السمرا  العاملي  والرتاث   ، االرتري 

الثقافة  واهمية  الثقافية  املوروثات  وقيادة 

املؤسسة. 

الرتاث  خرباء  العمل  ورشة  يف  شارك 

ومعامريني وفنانني وخرباء لغة واعضاء وزارة 

الجهات  من  وغريها  واالدارات  السياحة 

العمل  ورشة  يف  املشاركون  واكد  املختصة 

عىل اهميتها وآنيتها وان اوراق العمل التي 

بحثية    العامل   انطالقة   تكون  قد  قدمت 

معمقة. 

  يف الثاين عرش من يناير  

باالقليم  والرياضة  الثقافة  قسم  أجرى    

 . فعالة  اعامل  بتسيري  مندفرا  يف  الجنويب  

يوهنس  ابرهام  السيد/  العام  املدير  وقدم 

التي   العراقيل   فيه  اوضح  مفصال  تقريرا 

الخمسية  االسرتاتيجية  الخطة  صادفت 

لتقوية االنشطة الثقافية ،التي وضعت قبل 

نتيجة  وذلك   ، الخرباء  مع  بالتشاور  سنتني 

النتشار جائحة كورونا، اال ان املهام التي  تم 

والدورات  الدراسات  عىل  بالرتكيز  تنفيذها 

مرضية.  كانت  الوطنية  االعياد  ومناسبات 

بحثية  منشورات  اعداد  االعامل  وشملت 

القدمية  واالثار  الالمادي  بالرتاث  ترتبط 

االدارة  حول  تاهيلية  دورات  وتقديم 

والقيادة.

وكذلك الدراسات الجارية  للمباين االثرية 

واملوروثات الرتاثية. فيام تبذل مساع  حثيثة 

القامة متحف اقليمي. 

  يف الحادي عرش من يناير 

وزارة  يف  والتوجيه  التعبئة  ضابط  نظم 

املوسيقى والرقص  تدريبية يف  الدفاع دورة 

الثنان وعرشين من اعضائه.

التعبئة  ضابط  قائد  نائب  واوضح 

تخالي،  فسهايي  الرائد/  املعنوي  والتوجيه 

الدورة  اسمرا،ان  يف    ، التخريج  مراسم  يف 

التدريبية  للدورات  مواصلة  التدريبية 

يف  وقدمت  االعضاء.  قدرات  لرفع  املنظمة 

املناسبة عروض تعكس التدريب املقدم.

 يف الثاين عرش من فرباير

الرسمي  الحفل  مصوع   مدينة  شهدت 

فنقل  لعلمية  والثالين  الثانية  بالذكرى 

بطوالت  رمز  فنقل   “ شعار  تحت  املجيدة 

حديثة  اغاين  عىل  الحفل  اشتمل  االجيال”. 

موسيقية  ودراما  شعرية  وقصائد  وقدمية 

وتصدي  االعجازية  فنقل  عملية  عكست 

الشعب االرتري.

البحر  شامل  اقليم  حاكم  واوضحت 

الكلمة  يف  ابرها  أسمرت  السيدة/  االحمر 

بنور  برشت  فنقل  عملية  ان  القتها  التي 

وظلت   ، جديدة  آفاق  وفتحت  الحرية 

ويحتفل  االرتري  الشعب  لتصدي  رمز 

االجيال  عرب  ويذكر  يتوارث  باسلوب  بها 

املتعاقبة ويليق مبكانتها املجيدة. 

 يف الثاين عرش من فرباير  

الدفاع  بوزارة  األركان  هيئة  قائد  إفتتح 

مبدينة  يوهنس  ولدي  فليبوس  الفريق 

الذكرى  مبناسبة  للصور  معرضا  مصوع 

التاريخية.  فنقل  لعملية  والثالثني  الثانية 

صور  عىل  الفوتوغرافية  العروض  شمل 

تربز عملية فنقل املجيدة  واملعجزات التي 

شهدتها العملية ، إضافة اىل الحياة  اليومية 

البحر  شامل  إقليم  يف  للمواطنني  املعيشية 

الزراعية  واالنشطة   ، االحمر 

البحرية  الرثوات  ،وكذلك 

والرثوات السياحية الكامنة. 

يف الخامس من مارس 

الوطني  االتحاد  نظم 

ساوا  فرع  والطلبة  للشباب 

الثقايف  التعليمي  االسبوع 

الذي استمر لشهرين ، لطالب 

الدفعة  الفنية اعضاء  املدارس 

تحت  والثالثني  الرابعة 

هامة.”  مرحلة  يف  واعي  شباب  شعار” 

و  وفنية،  تعليمية  مناشط  عىل  اشتمل 

والخطابة  والنقد  العامة  املعلومات 

وااللعاب  والتمثيل  ازياء  وعروض 

الرتاثية والحديثة

  يف ااالسبوع الثاين والثالث 

 نظم ، اسبوع طاليب يف مديرية لوقو 

عنسبا بهدف متكني الطالب اىل التعرف 

فيام  التجارب  وتبادل  قدراتهم  عىل 

وفنية  تعليمية  انشطة  عىل  إشتمل  بينهم. 

ورياضية، وشارك  فية أكرث من 500 طالب 

التعليم  قرية  عىل  ايضا  تضمن  وطالبة 

موسيقية  وفقرات  عناوين  بعدة  واملناظرة 

وانشطة  فنية  ولوحات  عامة  ومعلومات 

لكرة  ومنافسات  ادبية   ومناشط  ثقافية 

القدم للجنسني . 

 يف السابع  والعرشين من مارس  

التابع  الثقافية  الشؤون  قسم  خرج 

والعدالة   للدميقراطية  الشعبية  للجبهة 

حصولهم  بعد  شابة   70 بينهم  شابا   130،

واالفالم  الدراما  حول  تدريبية   دورة  عىل 

امتدت خمسة أشهر ، وذلك مبناسبة اليوم 

العاملي للدراما. تركزت الدورة عىل التأليف 

وفن التمثيل واالخراج. 

 يف الفرتة من الخامس والعرشين وحتى 

الثامن والعرشين من مارس 

تنظيم  ساوا   فورتو  مديرية  شهدت 

وقال مسؤول  وريايض.  ثقايف  اسبوع طاليب 

التعليم يف املديرية االستاذ/ عثامن ادريس 

اليتجزأ  االسبوع   ان  االختتام  مراسم  يف 

جزءا  تعترب  التي  التعليمية  العملية  من 

ميول  لتطوير  صلبة  بيئة  خلق  اىل  يهدف 

الطالب وتبادل التجارب والخربات ، مشيدا 

باملساهمني من املدراء والسكان. من جهته 

السيد/  ساوا  فورتو  مديرية  مدير  اوضح 

يف  االسبوع  تنظيم  بأهمية  محمود  ابوبكر 

تعزيز العملية التعليمية وخاصة املنافسات 

ادارته  تعزيز  مؤكدا    ، والرياضية  الثقافية 

مساهامته مستقبال  لتفعيل االسبوع بصورة 

اكرث دقة وتنظيام.  هذا وتوجد يف املديرية  

يف  منترشة  املراحل   مبختلف  21مدرسة 

تعليمية  خدمات  وتقدم  ضاحية  13ادارة 

جيدة.

يف الخامس عرش من أبريل 

الثقايف  الريايض  الطالب  اسبوع  تنظيم 

اسبوع  قلوج  مديرية  يف  نظم  قلوج  يف 

الطالب الريايض الثقايف للمرحلتني االبتدائية 

الثقافة  مسؤول  واوضح  واملتوسطة. 

االستاذ/  املديرية  يف  والصحة  والرياضة 

سلمون ولداي ان االسبوع هدف اىل اجراء 

وعكس  املدرسة  يف  للتعليم  عميل  تطبيق 

القدرات  واستكشاف  والهوايات  القدرات 

مختلف  الطاليب  االسبوع  وشمل  الرياضية. 

االبتكار  واعامل  والرسم  اليدوية  االشغال 

واملنافسات الرياضية الثقافية. 

  يف السادس من مايو

دعا الكاتب والباحث يف التاريخ السيد / 

بكتابة  االهتامم  الشباب  تسفاي،   أمل سقد 

الذي  السمنار  يف  وقال  وتوثيقه.  التاريخ 

الجنويب  االقليم  يف  العامل  للشباب  عقده، 

الشباب  ان   “ والوطنية  الوطن  فكر  بشان 

 ، املستقبل  وامل  النضال  ورثة  باعتبارهم 

الوطن  الن   ، بعمق  التاريخ  معرفة  عليهم 

هو تجمع برشي يحوي يف بوتقته االحساس 

هو  التاريخ  بان  وذكر  الواحد.  والرتابط 

،وله  املايض كمرشد وموجه  املعلم وخدمة 

دور كبري يف افشال املؤامرات ، ومن الرضورة 

املشاركون  واكد  لالجيال.  نقله  الوطنية 

املعرفية  السمنارات  هذه  مثل  اهمية  عىل 

التوجيهية ، منادين بكتابة التاريخ وتوثيقه 

وترجمته باللغات االخرى وتقدميه بالوسائل 

الرقمية. 

شهدت البالد خالل العام 2022م 

النشاطات  من   العديد  تنفيذ 

حصاد  إليكم    . والفنية  الثقافية 

أبرز تلك ألنشاطات .



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 5 الثالثاء  10 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )76( 	

 يف السادس من مايو

كتاب  ندوة يف مدينة كرن حول  عقدت 

نفذت  التي  االعجازية  الكوماندو   عملية 

درار  سلمون  السيد/  واوضح   1984 عام 

التي  للعملية  التاريخي  الكتاب  كاتب 

الشعبية  للجبهة  الخاصة  القوات  نفذتها 

لتحرير ارتريا يف مطار اسمرا، ادت اىل تدمري  

33 طائرة للعدو االستعامري االثيويب  . وقال 

“ان العملية الناجحة كانت نتاج للدراسات 

واملناضلني،  الشعب  بني  والتنسيق  الدقيقة 

موضحا بان تاريخنا هو تاريخ .

يف التاسع والعرشين من أبريل 

باليوم  إحتفاال  أسمرا  مدينة  يف  نظم  

العاملي لفنون الرقص  أقيم يف منتزه هواكل، 

الحضور  من  جمع  املناسبة  يف  وشارك 

واملدعوين والفرق الفنية الفلكلورية وعدد 

من الفنانني. وهي املرة الثانية التي يتم فيها 

إحياء اليوم العاملي للرقص يف إرتريا.

 من السادس وحتى الثامن من مايو

للشباب  الوطني  االتحاد  فرع  نظم 

يف  كتاب  معرض  عنسبا  اقليم  يف  والطلبة 

كرن ، لرتسيخ ثقافة القراءة يف املجتمع عامة 

الشؤون  مسؤول  وقال  خاصة.  والشباب 

يف  االتحاد  فرع  يف  والتنظيمية  السياسية 

اقليم عنسبا السيد/ النور احمد يف املعرض 

السفري/  عنسبا  اقليم  حاكم  افتتحه  الذي 

عبدالله موىس بحضور رئيس االتحاد السيد/ 

بشكل  يسهم  املعرض  ان  احمدين،  صالح 

كبري لربط الشباب بالكتاب والكتابة وتقوية 

عالقة الشعب باملكتبات. 

  يف السادس عرش من مايو

نظمه  الذي  الشباب  اسبوع  اختتم 

االتحاد الوطني للشباب والطلبة  يف السابع 

مبناسبة  املايض  ابريل   من  والعرشين 

الذكرى الحادية والثالثني لالستقالل. اشتمل 

املعلومات  مسابقات  عىل  الشبايب  االسبوع 

العامة والخطابة والقصص والشعر وبرامج 

من  رشحا  املناسبة  يف  وقدم  التوريث. 

دقمحري  جبهة  حرب  حول  املشاركني 

الختامية. 

مساء  الـ 21 من مايو 

بالذكرى  اإلحتفال  فعاليات  إنطلقت 

الحادية  والثالثني لإلستقالل املجيد، رسمياً 

اسمرا  سينام  من  الوطن  مستوى  عىل  

مرسحي  فني  بعرض  أسمرا.  بالعاصمة 

أوبرايل غنايئ، جسد مسرية الشعب اإلرتري 

الطويلة من التصدي لألعداء والغاصبني.

يف الرابع والعرشين من مايو 

االستقالل  بعيد  رسميا  البالد  احتفلت 

املجيد الحادي والثالثني يف حفل بهيج نظم 

مارشات  االحتفال  تضمن  اسمرا  استاد  يف 

عسكرية لجميع افرع قوات الدفاع االرترية 

وبرامج فنية وثقافية متنوعة.

 يف الخامس والعرشين من مايو  

الجبهة  يف  الثقافية  الشؤون  قسم  نظم 

الشعبية للدميقراطية والعدالة بالتنسيق مع 

تأهيلية  والرياضة  دورة  الثقافة  مفوضية  

 130 فيه  شارك  الفلكلورية  الرقصات  يف 

شاب وشابة. تضمنت جانبا نظريا وتطبيقيا 

،اشتملت عىل التأليف وادارة الرقص وكذلك 

تطوير  اىل   وهدفت   ، التاريخية  خلفيته 

  . أصالتها  عىل  باملحافظة  قومياتنا  رقصات 

وكان ثلث املتخرجني هن من االناث.

   يف الثامن عرش من يوليو 

والرياضة  الثقافة   مفوضية  نظمت 

للموسيقى.  العاملي  لليوم  احياءا  حفال،  

السفري/  والرياضة  الثقافة  مفوض  واوضح 

العاملي  اليوم  ان  املناسبة  يف  تخيل  زمدي 

للموسيقى يتم احياءه للمرة االوىل يف البالد. 

يف السادس والعرشين من أغسطس 

األصل  اإلرتري  اإلمرييك  الفنان  تكريم 

يف  الشهرة  رصيف  بنجمة  هاسل  نيبيس 

هوليوود

رصيف   عىل  تكرميية  نجمة  خصصت 

الراب  ملغني  هوليوود  يف  والشهرة  الفن 

الراحل اإلمرييك ذو األصول اإلرترية، ُنيبيس 

هاسل الذي لقي مرصعه بإطالق نار يف لوس 

أنجليس. وأدرجت نجمة هاسل عىل رصيف 

املشاهري يف التاريخ الذي كان ليصادف عيد 

مولده السابع والثالثني لو كان ال يزال عىل 

قيد الحياة. 

 يف الرابع عرش من اكتوبر

الساحل  لكتاب  الثالثة   الطبعة  دشن   

من  مجموعة  يحوي  الذي  مختارة  قصائد 

القصائد للكاتب والباحث يف الرتاث السيد/ 

مناسبة  يف  التوضيح  وتم   . ظهايي  سلمون 

التدشني التى جرت بقاعة االقليم االوسط،  

ان الكتاب  الذي حوى 46 قصيدة تعرب عن 

كل  جوانب نضال الشعب االرتري.

 يومي الخامس عرش والسادس عرش من 

اكتوبر  

عقدت مفوضية الثقافة والرياضة سمنار 

يكألو  وارساي  مدرسة  ومدريس  لطالب 

واعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية 

واوضح  والهوية.  الرتاث  حامية  حول 

املفوضية  البحوث واآلثار يف  مسؤول 

يف  مدين  /ظقاي  الدكتور 

، ان تراث وتاريخ  السمنار 

طويلة  دائرة  يضم  ارتريا 

من العصور املتداخلة وقال 

“ ان القيم واآلثار واالقوال 

والتقاليد  واملعتقدات  واالفكار 

والقوانني  واالعياد  واالعراف 

والفنون  والتاريخ  والحكاوى 

الثقايف  باملوروث  وتعريف  تعبري 

أيضاً  وقال  ما،  ملجتمع  والهوية 

املسؤولية  لديها  االجيال  ان   “

الوطنية للتعرف جيدا  عىل ثقافتها وهويتها 

للتصدي  داعيا  وتوثيقها،  لحاميتها  والعمل 

بوعي كبري ملحاوالت تشويه هويتنا وثقافتنا 

وتاريخنا.

يف السابع والعرشين من أكتوبر 

الدبلومايس  ارتريا بجائزة املعرض  حازت 

املقام بجنوب افريقيا باملحتوى الذي قدمته 

يف  ارتريا  جناح  تضمن  هناك.  السفارة  عرب 

املعرض الثقافة والرتاث والتاريخ والجغرافية 

وكذلك  السياحية  واملوارد  ارتريا  وموقع 

يف  ارتريا  انجازات 

الريايض  املجال 

السفارة  بتعاون 

املقيمني  واملواطنني 

افريقيا  جنوب  يف 

عىل  ارتريا  وحازت 

تامبو   اوليفر  جائزة 

وزارة  تقدمها  التي 

جنوب  خارجية 

نتيجة  أفريقيا 

املحتوى العام . 

   يف السابع من نوفمرب

تلقى 47 شابا وشابة أعضاء يف   مفوضية 

االوسط  االقليم  مبكتب  والرياضة  الثقافة 

والشعر.  املوسيقى  تدريبية يف مجال  دورة 

واوضح مسؤول املكتب السيد/ رساج محمد  

يف مراسم التخريج ،ان املتدربني هم اعضاء 

فرقة الفنون. واشار مؤلف واستاذ املوسيقى 

اهمية  اىل  حسني  صالح  محمد  السيد/ 

دورة  لتنظيم  داعيا   ، التدريبية  الدورة 

تدريبية اوسع مستقبال للحصول عىل نتائج 

افضل. وقدمت يف ختام املناسبة الشهادات 

للمتدربني واملدرسني. 

 يف الثاين عرش من نوفمرب

ملصممي  الوطنية  الجمعية  عقدت 

املالبس مؤمترها التاسييس   يف اسمرا تحت 

شعار “تنوع ازياءنا القومية متييز لهويتنا.” 

السفري/  والرياضة  الثقافة  مفوض  وقال 

زمدي تخيل يف مراسم افتتاح املؤمتر بحضور 

منقريوس  اسكالو  السيدة/  السياحة  وزيرة 

 ، واملصممني  املؤسسات  مختلف  ومسؤولو 

الوطن  مستوى  عىل  جمعية  يف  التأطري  ان 

داعيا  وممركز،  منظم  لعمل  الباب  يفتح 

لتعزيز مساهمة الجمعية  يف كل مجال مبا 

يعكس الهوية والرتاث.

يف الثاين والعرشين من نوفمرب 

نظم دورة تدريبية يف اسمرا مدتها اسبوع 

عدوليس  مرشوع  يف  اآلثار  ابحاث  حول 

نظمها فرع ابحاث اآلثار يف مفوضية الثقافة 

والرياضة. تضمن التدريب القسمني النظري 

البحثية  االعامل  بتنفيذ  القيام  والتطبيقي 

والتخطيط االثري ودور املجتمع  يف حامية 

اآلثار ومعلومات عامة  حول علم االنسان 

وعلم اآلثار.

السابع  وحتى  والعرشين  الخامس  يف   

والعرشين من نوفمرب

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  نظم 

مدرسة  لطالب  الثقايف  االسبوع  ساوا  فرع 

“الشباب  شعار  ،تحت  يكألو  وارساي 

وذلك  الوطني”،  لالمن  ضامن  الواعي 

وفنية  وعلمية  ثقافية  مسابقات  بتنظيم  

العامة  املعلومات  يف  مسابقات  تضمن   .

تراثية  ورقصات  وخطابة  وحوار  ونقاشات 

والشعر  النضال  ومجسامت  وحديثة 

والقصص القصرية وعرض ازياء ، استكشف 

ابتكارات وقدرات الشباب الكامنة. شارك يف 

املسابقات حوايل 300طالب وطالبة. قدمت 

يف الختام الجوائز املالية والعينية للفائزين 

بالوحدات واالفراد.

يف الحادي عرش من ديسمرب 

التعليم  إدارة  يف  الثقايف  القسم  نظم 

عامة  معلومات  مسابقة  األوسط،  باإلقليم 

باللغة  األوسط  اإلقليم  مدارس  طالب  بني 

العربية تناولت )العادات والتقاليد- الصحة 

 – والتكنلوجيا  العلوم   - الرياضة   – العامة 

إىل  تأهل  و  ومشهورة(  عامة  شخصيات 

من  طالب   املسابقة   من  األخرية  املرحلة 

وطالب  العربية  النموذجية  األمل  مدرسة 

من مدرسة الضياء.  

نظم  ديسمرب  من  والعرشين  الرابع  يف 

االتحاد الوطني للشباب والطلبة يف مديرية 

إستمرت  للموسيقى  تدريبية  دورة  مندفرا، 

متدرب  ويف   28 فيها  شارك  أشهر  لخمسة 

الوطني  االتحاد  طالب  التخريج  مراسم 

الجنويب  االقليم  فرع  والطلبة  للشباب 

الرشيكة  الجهات  مع   بالتعاون  لالهتامم 

وبذل   ، املوسيقية  اآلالت  يف  النقص  لحل 

اىل   املوسيقي  التدريس  لنقل  الجهود 

املديريات املتبقية.
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عدم  احتامل  اإلعتبار  بعني  الوضع  مع 

توفر بعض األعداد من الجريدة للقراء جراء 

التوزيع  خالل العام املنرصم , إرتأيت عزيزي 

القارئ الكريم أن تكون صفحة حصاد أهم 

 “ صفحة  عرب  والقضاياالتنموية  األحداث 

قضايا تنموية “ يف العام 2022, أن تتخطى 

العناوين لتحتوي عىل البعض من التفاصيل 

ألهم العناويني وذلك لتعميم الفائدة.

الكريم  القارئ  عزيزي  عذراً  أستميحك   

تكون  أن  إرتأيت  الفائدة  ولتعميم  بأنني   ,

العام  تنموية “ هذا  صفحة حصاد “ قضايا 

, نوعاً ما مختلفة عن سابقاتها بأن تتضمن 

التنموية  املحاور  أهم  عن  التفاصيل  بعض 

التي تناولناها عرب هذه الصفحة خالل العام 

2022

12 يوليو

عىل  عاماً  وثالثون  ثالثة  مرور  مبناسبة 

اعتمدتها  التي  الطفل  حقوق  إتفاقية 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1989 

م, كتبنا عن أن الطفولة الناجحة يف الحارض 

,ضامناً لتطور وفاعلية جيل املستقبل والذي 

لذا   . وقوامه  تنميته  منه  املجتمع  يستمد 

األطفال  تنشئة  رضورة  عىل  الجميع  يتفق 

تنشئة تقوم عىل الرتبية السليمة والصحيحة 

الخالية من الشوائب التي رمبا قد تؤدي إىل 

انحرافهم , خاصة يف ظل توفر وسائل ترفيه 

“معجونة”  متنوعة  تعليمية  ووسائل  كثرية 

متعددة  أنحراف  مع سبل  واحدة  بوتقة  يف 

. كام ذكرنا أن البالد بذلت وما زالت جهوداً 

جبارة لضامن رفاه ومناء األطفال يف محاولة 

منها لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لألجيال 

دور  أهمية  عىل  والتأكيد  والقادمة  الحالية 

حتى  األطفال  دعم  يف  املحلية  املجتمعات 

من  لها  نخطط  التي  الصورة  عىل  يصبحون 

ضامن ثقتهم بأنفسهم ومقدراتهم وتكوينهم 

كأعضاء منتجني يف املجتمع . 

2اغسطس

الدول  من  والعديد  ارتريا  أن  إىل  تطرقنا 

النامية ترفع شعار ومبدأ اإلعتامد عىل الذات 

التحديات  ملواجهة  وإسرتاتيجية  كمنهاج 

 . تواجهها  التي  والكبرية  الشاملة  التنموية 

القوة  ومكامن  عوامل  بني  سبيلنا  وتلمسنا 

هذا  تطبيقات  يف  نجاحات  أفرزت  التي 

املبدأ , أو بؤر وثقوب الضعف والوهن تلك 

تحقيق  يف  اإلخفاق  إىل  وأفضت  أدت  التي 

و إنجاز تلك النهج واإلسرتاتيجيات لألهداف 

تناولنا  أننا  كام  منها.  املنشودة  والغايات 

الذات  عىل  اإلعتامد  مبدأ   , ما  نوعاً  بعمق 

من  اإلنسان  يحمله  مبا  إرتباطه  حيث  من 

ثقافات وعادات وتقاليد . أي مدى اإلرتباط 

الذات  اإلعتامد عىل  ما بني مبدأ  العالقة  أو 

يزخر  التي  التقاليد  و  والعادات  والثقافات 

بها مجتمع ما. 

9 اغسطس

ضمن احتفاالت  املجتمع الدويل يف الثاين 

العاملي  باليوم   ,2022 اغسطس  من  عرش 

للشباب تحت شعار” خلق عامل لكل األعامر 

“ , كتبت تحت عنوان “ نحو بناء عامل أفضل 

التضامن  , إن تعزيز  للشباب وكل األجيال” 

وقت  أي  من  أكرث  أمر رضوري  األجيال  بني 

واملستدام.  الشامل  االنتعاش  لضامن  مىض 

األجيال  جميع  عرب  للعمل  حاجة  فهناك 

وعدم  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

ترك أحد يتخلف عن الركب. خاصة وأن إن 

الحوار أصبح ينحرص ويضيق يف عرص العوملة 

والقدرة  الشخصية  واألنا  اإلنرتنت  وسيطرة 

املبارش  اإلنساين  التواصل  االستغناء عن  عىل 

األجيال  بني  ثقايف  رصاع  اآلخر.وهنالك  مع 

املتعاقبة البد فيه من اآلباء أن يتفهموا ثقافة 

العرص التكنولوجي , وأال ميجدوا املايض فقط 

يناسب  ما  متجيد  عليهم  بل  ماضيهم,  ألنه 

الجديد  فالجيل  األبناء.  يتقبله  حتى  العرص 

ميتلك رسعة التغيري وتقبل كل ما هو جديد, 

للمغامرة  تدفعه  واضحة  أهدافاً  يضع  وهو 

الجميع  عىل  كام  اآلخرين,  مساندة  دون 

اإلميان بأن الحياة لن ترجع للوراء بل تسري 

الشباب يف  لألمام, والبد من أن نقدر طاقة 

البالد ألنهم يصنعون املستقبل. 

16 اغسطس

جائحة  مع  الشباب  وإستجابة  تحديات 

كرونا

 ,2022 للشباب  الدويل  اليوم  مبناسبة 

العام  األمني  غوترييش  أنطونيو  السيد  أعاد 

الشباب يف  أن  التأكيد عىل   , املتحدة  لألمم 

أجل  من  للنضال  األمامية  األوىل  الخطوط 

سلطت  وقد  للجميع.  أفضل  مستقبل  بناء 

جائحة كوفيد 19 الضوء عىل الحاجة املاسة 

إىل تحقيق مايسعى إليه الشباب من تغيري 

الشباب  أن يكون  التحول ويجب  إىل  مفِض 

وإن  خاصة  الجهود,  هذه  يف  كاملني  رشكاء 

تفيش “فايروس” كورونا املستجد واملعروف 

بكوفيد- 19, وما خلفه من أزمات اقتصادية 

ووفيات مرتفعة ومعاناة نفسية يف مختلف 

املجتمعات البرشية امللِوثة منها وغري امللِوثة, 

أدى إىل أن يصبح تركيز الناس عىل املخاوف 

العاجلة املتعلقة بالصحة أكرث من أي وقت 

املسائل  عن  الناس  انتباه  وتحويل  مىض 

من  العديد  ويشري  األخرى.  الهامة  التنموية 

بناء قدرة  , إىل أن  التنمية  الخرباء يف مجال 

قراراتهم  اتخاذ  من  ميكنكهم  مبا  الشباب 

املسؤولية  وتحمل  الصحة  بشأن  الخاصة 

السياسات  عنها, هو كذلك عنرص رئييس يف 

التنموية عىل املستوى العاملي.. 

22 اغسطس 

املشرتك  والعمل  تصفق  ال  واحدة  يد 

رضورة

عرش  التاسع  يف  الدويل  املجتمع  إحتفل 

من أغسطس 2022 , باليوم العاملي للعمل 

اإلنساين تحت شعار “ يد واحدة ال تصفق “ . 

وُنظهر بالنسبة لليوم العاملي للعمل اإلنساين 

أهمية وفّعالية وتأثري العمل اإلنساين املشرتك 

من خالل الشعار الذي رفعه أي “ يد واحدة 

ال تصفق “ حيث إعتمد هذا العام عىل هذه 

االستعارة التي تعرب عن الجهد الجامعي من 

أجل تعزيز التحالف العاملي للعمل اإلنساين. 

كام تسلط حملة عام 2022 عرب هذا الشعار 

, الضوء كذلك عىل آالف املتطوعني واملهنيني 

يقدمون  الذين  األزمات  من  واملترضرين 

والغذاء  واملأوى  العاجلة  الصحية  الرعاية 

والحامية واملياه وغري ذلك الكثري .

6 سبتمرب

محو األمية...جرس من البؤس إىل األمل

يف  الدويل  واملجتمع  البالد  احتفلت 

الثامن من سبتمرب 2022, بالذكرى السادسة 

ملحو  العاملي  باليوم  لإلحتفال  والخمسون 

وتحويل  األمية  محو   “ شعار  تحت  األمية 

وتم   .“ والكتابة  للقراءة  التعلم  مساحات 

هذا  األمية  ملحو  العاملي  باليوم  االحتفال 

العام تحت هذا الشعار, ليوفر فرصة إلعادة 

التفكري يف األهمية األساسية ملساحات تعلم 

القراءة والكتابة لبناء املرونة وضامن التعليم 

الجيد والعادل والشامل للجميع.

من  ميكنك  سالح  أقوى  هو  فالتعليم   “

هو  األمية  محو  وأن  العامل “.  تغيري  خالله 

أما  األمل.  إىل  البؤس  من  جرس  حقيقة 

محو  برامج  فإن   , الوطني  املستوى  عىل 

التحرير  فرتة حرب  منذ  تنظم  كانت  األمية 

وإستمرت   , املحررة  األرايض  يف  واإلستقالل 

أن  بعد  الوطن  أنحاء  كافة  يف  التحرير  بعد 

سخرت لها كل الطاقات البرشية و املادية. 

20 سبتمرب

“السياحة..الصناعةعدمية األبخرة” , تحت 

أن   من  الرغم  عىل  أنه  كتبت  العنوان  هذا 

السياحة  مجال  يف  اإلسرتاتيجية  البالد  رؤية 

خطة  يف  أولوياتها  ضمن  ووضعه   بتنميته 

من   , واملستدامة  الشاملة  الوطنية  التنمية 

حيث كونها تعكس صورة التطور الحضاري 

النسيج  تقوية  تسهم يف  العامل كام  لشعوب 

عىل  للحفاظ  باإلضافة  الوطني  اإلجتامعي 

الثقافة والرتاث الحضاري الوطني واإلنساين, 

باإلضافة إىل كونها تعترب من أهم الصناعات 

العرص  يف  الدول  إقتصاد  عىل  التأثري  ذات 

كرونا  جائحة  بروز  وجراء  أنه  إال   . الراهن 

ارشأبت  فقد  السابقتني,  السنتني  خالل 

عىل  أثرت  التحديات  من  العديد   , بعنقها 

أنه   , جميعاً  نعلم  فكام   . السياحة  قطاع 

 ,  2020 مايو  من  الثامن عرش  من  وإعتباراً 

فإن املراقبني وجميع الوجهات املختلفة حول 

للسياحة  قيود سفر صارمة  , وضعت  العامل 

 163 حينها  توقفت  ذلك  وجراء   , الدولية 

ومن أصل 217 وجهة سفر أي %75  توقفاً 

تاماً عن السياحة الدولية . ولذا كانت جميع 

الجهات تفكر يف طرق ميكن أن تخرجها من 

أزمة فريوس كورونا,  أن  .كام ذكرنا  الرشنقة 

أدت إىل زيادة الوعي بأهمية سالسل التوريد 

املحلية , والحاجة إىل إعادة التفكري يف كيفية 

إنتاج السلع والخدمات واستهالكها . وكالهام 

عنرصان أساسيان يف االقتصاد الدائري. 

4 أكتوبر

أكتوبر  من  األول  يف  اإلحتفال   ضمن 

2022 باليوم الدويل للمسنني تحت شعار “ 

أن  كتبت   ,  “ ومساهمتهن  املسنات  مرونة 

املسنون طاقة وثروة تنموية ال يستهان بها 

وأن  واستثامرها.  استغاللها  أحسن  ما  متى 

ظروفه  مسن  لكل  يكون  أن  البديهي  من 

وحاجاته  وقدراته  وإمكاناته  وأوضاعه 

للتعامل  املثىل  الطريقة  التي تحدد  الخاصة 

بالبطالة  املسنني  شعور  مجرد  وأن  معه. 

يشكل   , اآلخرين  عىل  واالعتامد  والعجز 

العامل الرئييس يف تردى أوضاعهم يف الكثري 

. لهذا من املهم أن  من املجتمعات والدول 

ننظر إليهم عىل أنهم عطاء ونشاط متجدد 

ال يتوقف وذلك حتى ال يصابوا بالكثري من 

األمراض الجسدية والنفسية.

22نوفمرب

بالتنوع   املتجدد  واإللتزام  افريقيا 

اإلقتصادي والصناعي

اإلتحاد  منتدى  انعقاد   إىل  تطرقت 

التنوع اإلقتصادي والصناعي  اإلفريقي حول 

, تحت شعار “ التصنيع يف افريقيا : اإللتزام 

والصناعي  اإلقتصادي  بالتنوع  املتجدد 

الشامل واملستدام “ , وذلك يف نيامي بالنيجر 

. وقد قام املنتدى كجزء من انشطة اإلسبوع 

الدويل  , واليوم  افريقيا  للتصنيع يف  السنوى 

للتصنيع يف افريقيا 2022م , وذلك يف الفرتة 

من العرشين وحتى الخامس والعرشين من 

نوفمرب 2022.

السمراء  القارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مبواردها  الغنية  القارات  أكرث  تعتربمن 

الدول  مصاف  يف  تجعلها  والتي  الطبيعية 

القارة  التنمية يف  أن  . وحتاًم نجد  املتقدمة 

اإلفريقية ترتبط إرتباطاً وثيقاً باألمن , حيث 

 . تنمية  بدون  أمن  وال  أمن  بدون  تنمية  ال 

لذا فإن تحقيق التنمية واملستقبل الذي نريد 

مرتبط إىل حد بعيد بالحد من كل التهديدات 

الرصاع  بؤر  مختلف  يف  املاثلة  والحديات 

التنمية  بنك  أشار  كام   . القارة  يف  املفتوحة 

اإلفريقي بأن “ أفريقيا هي اآلن أرسع القارة 

الجزء  الحظ,  لسوء  ولكن   . العامل”  يف  منواً 

األعظم من هذا النمو تحركه السلع, ولذا مل 

وهو   , جديدة  عمل  فرص  خلق  يف  يساهم 

األمر الذي تعترب القارة يف أمّس الحاجة إليه 

ضمن قطاع الشباب املتنامي . باإلضافة إىل 

أنه من غري املؤكد أن هذا النمو قد أدى حقاً 

إىل تحسني نوعية الحياة للسكان خاصة وأن 

الدول اإلفريقية ما زالت تتصدر قامئة الدول 

التغلب  أجل  ومن   . العامل  يف  فقراً  األكرث 

املجموعة  تعمل  التصنيع  تحديات  عىل 

األفريقية مع رشكائها من لجنة األمم املتحدة 

للتنمية  املتحدة  األمم  ومنظمة  اإلقتصادية 

الصلة  املنظامت ذات  الصناعية وغريها من 

تحول  أن  املبادرات  تلك  مثل  شأن  ومن   .

فيها  تدفع  قارة  كونها  من  السمراء  القارة 

التنمية من خالل السلع اإلستهالكية إىل قارة 

تشكل فيها العوامل الصناعية والتكنولوجية 

واإلبتكار واملعرفة  الدوافع األساسية للتنمية 

.

24 نوفمرب

عدم ترك احد خلف الركب جراء اإلعاقة

كتبت تحت هذا العنوان , إن الغرض من 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة , هو 

ذوي  األشخاص  متتع  وكفالة  وحامية  تعزيز 

مع  املساواة  قدم  عىل  كاماًل  متتعاً  اإلعاقة 

والحريات  اإلنسان  حقوق  بجميع  اآلخرين 

املتأصلة.  كرامتهم  احرتام  وتعزيز  األساسية, 

كام تتعهد الدول األطراف وفقا ملسؤولياتها 

القانون  فيها  مبا  الدويل,  القانون  يف  الواردة 

الدويل  القانون  وكذلك  الدويل  اإلنساين 

لحقوق اإلنسان, باتخاذ كافة التدابري املمكنة 

لضامن حامية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة 

الذين يوجدون يف حاالت تتسم بالخطورة ,  

املسلح والطوارئ  النـزاع  مبا يف ذلك حاالت 

خاصة   . الطبيعية  والكوارث  اإلنسانية 

بها  نتمّتع  حقوق  هي  اإلنسان  حقوق  وأن 

جميعنا ملجرّد أّننا من البرش, وال متنحنا إّياها 

متأصلة   العاملّية  الحقوق  وهذه  دولة.  أي 

أو  جنسيتهم,  كانت  مهام  البرش,  جميع  يف 

أو  الوطني  أصلهم  أو  االجتامعي,  نوعهم 

أو  لغتهم  أو  دينهم  أو  لونهم  أو  العرقي 

بني  وترتاوح  متنّوعة  وهي  آخر.  وضع  أي 

الحق األكرث جوهرية, وهو الحّق يف الحياة, 

بأن  جديرة  الحياة  تجعل  التي  والحقوق 

ُتعاش, مثل الحق يف الغذاء والتعليم والعمل 

والصحة والحرية . ولذا البد من أن تحتوي 

التنموية  الوطنية  اإلسرتاتيجيات  وتستجيب 

والعاطلني  املهمشني  لقضايا  األمد  طويلة 

وذوي  املتدنية  واملهارات  الكفاءات  وذوي 

والبد   . املجتمعية  الرشائح  من  اإلعاقة  

الربامج  يف  واملساواة  الشمولية  ضامن  من 

ال يتجزأ من  التنموية وأن يكون ذلك جزءاً 

إسرتاتيجيات التنمية  الوطنيةاملستدامة .

إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
حصاد أهم األحداث 
والقضايا التنموية  
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اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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انجازات كبرية للعداءة االوملبية راهيل دانئيل

حصاد الرياضة االرترية لعام 2022 المثيل له

يف ظرف زمني قصري اليتعدى اليومني ...خطفت 
األنظار  دائنيل  راهيل  الشابة  االرترية  العداءة 
عامليني يف سباقات  لقبني  وأحرزت   .. الجميع  من 
إخرتاق الضاحية التي جرت يومي الجمعة واألحد 

املاضيني..
راهيل تواكب التحديات

حققت العداءة االرترية راهيل دانئيل انتصارا 
الضاحية  سباق  يف  االول  املركز  بإحرازها  باهرا 
من   8 الـ  )االحد-  اسبانيا  يف  نظم  الذي  الدويل 

يناير(. 
وحصلت العداءة املتألقة راهيل عىل امليدالية 
سبعة  البالغة  السباق  مسافة  بقطعها  الذهبية 
 25 ناهز  زمني  ظرف  يف   مرت  و600  كيلومرتات 

دقيقة و43 ثانية.
من  لراهيل  قوية  منافسة  السباق  وشهد 
عداءات كينيا واثيوبيا والبحرين، وتقدمت عليهن 
لتفوز بسباق إيلغوباير خوان موغاريز الدويل يف 

نسخته الـ)79( الذي أقيم يف إسبانيا.

الحائزة عىل املركز الخامس يف  ورفعت راهيل 
مونديال العامل ضمن مسافة 10 االف مرت ، نسق 
عن  األول  املركز  لتنال  مرت   600 أخر  يف  السباق 

جدارة واستحقاق.
االوملبية  االرترية  ، حصلت  التتويج  هذا  بعيد 
خرباء  من  كثري  من  االشادة  عىل  دانئيل  راهيل 
مع  ابدتها  التي  القوية  للمنافسة  القوى  العاب 
لقب  الفائزة  جبيتكو  إيديناه  الكينية  العداءة 
السباق يف العام املايض والقادمة بأمل كبري لتكرار 
الفوز ، ومتكنها يف مسافة الستمئة مرت االخرية من 

التقدم برسعة وتحقيق الفوز. 
واصبحت راهيل دانئيل أول ارترية تفوز بهذا 

السباق من كال الجنسني.   
دائنيل  راهيل  خرجت   ، السباق  عقب 
بترصيحات صحفية أكدت فيه تحيزها للتحفظ يف 
بداية السباق مع هطول األمطار وتحول املضامر 
اىل بركة من الوحل وهو ماجعل املأمورية أصعب 

عىل املشاركني يف السباق.

القوى  العامل اللعاب  وعن مشاركتها يف بطولة 
أكدت   ، بأسرتاليا  املقبل  الشهر  ستجري  التي 
العامل  الشابة أن جل تركيزها عىل بطولة  العدائة 
رغبتها  مؤكدة   ، هناك  الضاحية  إخرتاق  لسباق 

الكبرية يف الخروج مبيدالية ملونة من البطولة.
وكانت العداءة البالغة )21 ربيعاً( ، قد فازت 
باملركز االول وامليدالية الذهبية يف السباق املامثل 
من  السادس  الجمعة  يوم  ايطاليا  يف  نظم  الذي 
ايطاليا  بسباق  راهيل  العداءة  وفازت  يناير. 
الحاصلة  الكينية كيبكمبوي  العداءة  متفوقة عىل 
العامل اللعاب  الربونزية يف مونديال  امليدالية  عىل 
القوى  والكينية االخرى ناديا الفائزة بلقب سباق 
الضاحية االرويب، لتحقق بذلك ميداليتني ذهبيتني 

يف غضون يومني. 
الذي  االنجاز  بهذا  راهيل  العداءة  وتجاوزت 
حققته يف يومني ، العداءة الكينية مرييام تشبيت 

لتحتل املركز االول بالنقاط عىل الصعيد العاملي.
وقد حازت العداءة راهيل التي نشأت يف مركز 

دخل العام املنقيض )2022م( تاريخ 

أكرث  من  كواحدأ  االرترية  الرياضة 

إرترية  إنجازات  شهدت  التي  األعوام 

 ، املناشط  مختلف  يف  كربى  رياضية 

وما محمله من أرقام وتتويجات عاملية 

املستحيالت  من  السابق  يف  كانت 

الوطني  الصعيد  عىل  سواء  الرياضية 

القارة السمراء ، حيث  أو عىل مستوى 

قرماي  بنيام  تتويجات  أبرزها  كان 

...عىل  العاملي  للصعيد  إرتقت  التي 

األرقام وغريها سنحاول من خالل  هذا 

هذه النافذة الوقوف والتطرق ملاشهده 

الشارع الريايض يف الـ 12 شهراً املايض...

دايجو  ماراثون  بلقب  تتوج  ولدو  نازريت 
الكوري الجنويب بأفضل طريقة

نازريت  االرترية  االوملبية  العداءة  توجت 
ولدو بلقب ماراثون دايجو العاملي الذي أقيم 
بكوريا الجنوبية ، لتحسن الرقم القيايس الخاص 
زمني  ظرف  يف  السباق  أنهت  بعدما  بالسباق 

قدره ساعتني و21 دقيقة و28 ثانية.
مجريات  عىل  االوملبية  العداءة  وسيطرت 
لتسري   ، النهاية  وحتى  البداية  منذ  السباق 
وحيدة دون منازع اىل خط النهاية ، يف مواجهة 

خرية العداءات املتخصصات يف هذا املجال.
ثالثة  تحطيم  من  ولدو  نازريت  ومتكنت 
جانب  فإىل   ، السباق  هذا  يف  قياسية  أرقام 
دايجو  بسباق  الخاص  القيايس  الرقم  تحسينها 
الكوري الجنويب بإكرث من سبع دقائق ، حسنت 

الرقم القيايس الوطني لسباق املاراثون.
الوطنية  للبطولة  الثالثني  النسخة  مع ختام 
بالرتتيب  يتوج  دندن  منتخب  القوى  أللعاب 

اإلجاميل للرجال.
أقيمت النسخة الثالثني من البطولة الوطنية 
نظمها  التي  وامليدان  للمضامر  القوى  اللعاب 

اإلتحاد العام اللعاب القوى.
االستحقاق الذي يقام مرة واحدة سنويا ميثلون 

اقاليم جرى مبشاركة عدايئ وعداءات  
ش  لقا ا ، عنسبا ، يب لجنو ا ، سط و ال ا
لوزارة  التابع  دندن  ونادي  بركة 
العدائيني  مشاركة  عن  الدفاع،فضال 

والعداءات االوملبني . 
الكروي  الدوري  منافسات  ختام 

بإقليم القاش بركة

الكروية  البطولة  بلقب  يتوج  تسفا  فريق 
منافسات  عقب  املنافسات  من  أشهر  عقب 
اقليم  بطولة  بلغت   .. أشهر  لثالثة  إمتدت 
القاش بركة لكرة القدم أخر محطاتها يف الثالث 
بلقب  تسفا  فريق  بتتويج  الجاري  أبريل  من 

الدوري.
وشاركت يف البطولة أربعة فرق هي تسفا ، 

الصحة ، سالم ، األخوة وسوسونا.
للجالية  االستقالل  كأس  دوري  إقامة   

االرترية بدولة قطر

أقيمت منافسات دوري كأس االستقالل لكرة 
القدم التي نظمتها الجالية االرترية بدولة قطر 
الحادية  بالذكرى  البالد  أعياد  مبناسبة  وذلك   ،

والثالثني ليوم االستقالل املجيد.
أقيمت مواجهة  للدوري  الختامي  اليوم  ويف 
الساحل لكأس  البحر األحمر وإتحاد  قوية بني 
فريق  البطولة  لقب  ونال   ، املجيد  اإلستقالل 
إتحاد  فريق  عيل  فوزه  بعد  االحمر  البحر 

الساحل بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد.
السباقات  اىل  يعود  ملؤبرهان  هينوك 

االحرتافية من بوابة فريق بارديني
افريقيا  وبطل  الشاب  االرتري  الدراج  إنضم 
املنضم   للسباقات  فريق  إىل  ملؤبرهان  هينوك 
بايك  فريق  من  قادما   ، بارديني  إليطايل 

إيداالملاين.
مايو

إستاد  إحتضنها  نسوية  كروية  إحتفالية  يف 
اسمرا الدويل

إحتضن إستاد اسمرا الدويل ،  ختام  بطولة  
وسط  حضور   القدم   لكرة   االوسط   االقليم 

رسمي وشعبي كبريين.

دندن   فريق   وتوج  
االقليم   بطولة   بلقب  

 -  2021 لعام  للسيدات  القدم  لكرة  االوسط 
.2022م للبطولة  الختامية.

القدم  لكرة  االستقالل  كأس  بطولة  تنظيم 
بني أبناء الجالية االرترية بأوغندا

أقيمت  فعاليات  بطولة  كأس  االستقالل  
االرترية  الجالية  تنظمها  التي  القدم  لكرة  
بأوغندا ، متاشياً مع  إحتفاالت  البالد  بذكرى  
االستقالل  يوم   ، مايو  من  والعرشين  الرابع  

املجيد.
التي  البطولة 
مشاركة  شهدت 
 16 من  كبرية 
و320  فريق 
أبناء  من  ريايض 
االرترية  الجالية 
صمة  لعا با
دور  نظام  عىل  أقيمت  “كمباال”،  االوغندية 

املجموعات.
بنيام قرماي يدشن تاريخ جديد يف طواف 

إيطاليا للدراجات الهوائية
يف سابقة تاريخية ملنشط الدراجات الهوائية 
بنيام  الشاب  االرتري  الدراج  ...حقق  االفريقية 
قرماي  املركز  الثاين  يف  فاتحة  سباق  إيطاليا 
إيطاليا  دي  )جريو  الهوائية  للدراجات 

.)2022
وقدم  البطل  االرتري  الذي  يخوض  أول 
 ، الكربى   الطوافات   بتاريخ   له   مشاركة  
مستويات  رفيعة  يف  سباق  الرسعة  القصوى 
النهايئ  ،  قارع  بها  خرية  الدراجني  العاملني 
املتخصصني يف هذا النوع من السباق ، ليظفر 

باملركز الثاين.
البالد طرفاً ألول مرة يف بطولة رشق ووسط 

افريقيا للشطرنج
رشق  بطولة  يف  مرة  ألول  ارتريا  شاركت 
العاصمة  يف  املقامة  للشطرنج  افريقيا  ووسط 

االثيوبية أديس أبابا.
ومثل  البالد  يف  هذا  املحفل  القاري ستة  

رياضيني  ثالثة  منهم  ذكور.  
مواهب رياضية فذة تزين أحداث البطولة 

املدرسية لعدة أشهر
الرياضية   البطولة   منافسات  أختتمت 
للمدارس  باالقليم  االوسط    ،  بحفل بهيج 
حضور  وسط  الدويل  اسمرا  إستاد  إحتضنه 

رسمي وجامهريي كثيف.

للبطولة  الختامي  اليوم  يف  وأقيمت 
مواجهتي كرة القدم للذكور واالناث.

ماراثون  بلقب  يتوج  ظقاي  برهاين 
كوبنهاجن

الرقم  ظقاي  برهان  االرتري  العداء  حطم 
القيايس املحيل للامراثون ، بعد تتويجه بلقب 
 ، 2022م  لعام  الدمناريك  كوبنهاجن  ماراثون 

وتحقيقه رقم قيايس جديد يف االستحقاق.
يف  املقررة  املسافة  االرتري  العداء  وقطع 
و23  دقائق  و08  ساعتني  قدره  زمني  ظرف 
يف  يسجل  زمني  توقيت  أفضل  وهو   ، ثانية 

سباق ماراثون العاصمة الدمناركية.
هذا  يف  والوصافة  الثاين  املركز  وذهب 

الشاب  وهو  أخر  إرتري  عداء  السباق ملصلحة 
ثانية(   17( بفارق  تأخر  الذي  تسفاي  هينوك 

عن مواطنه والفائز باملركز االول.
االرتري  العداء  لصالح  الرابع  املركز  وعاد 

السباق  يف  املشارك  الثالث 
سامئيل رؤوسوم .

وفريقه  رؤسوم  نيات 
التتويجات  هرم  يف  االتصاالت 

بكأس االستقالل 
كأس  بطولة  منافسات  جرت 
الهوائية  للدراجات  االستقالل 
االقليم  إتحاد  نظمها  التي 
الهوائية   للدراجات   االوسط  
–بيت  دمنت  ماي  مضامر  يف 
جميع  ومبشاركة   ، قرقيش 

الفئات.
جمع  يستكمل  البحراالحمر 
كأس  بلقب  ويتوج  االلقاب 

االستقالل لكرة القدم
إحتضن  إستاد  اسمرا  الدويل 
كأس  بطولة  حيثيات  أخر 

 ، االوسط   باالقليم   القدم   لكرة   االستقالل  
فوزه  بعد  باللقب  البحراالحمر  فريق  بتتويج 

عىل فريق دندن بهدفني نظيفني يف النهايئ.
الـعارشة  الجولة  بلقب  يتوج  قرماي  بنيام 
من جريو دي ايطاليا ويدخل التاريخ من الباب 

الواسع 
بنيام  قرماي  دراج  االرتري   الدراج   توج  
الجولة  بلقب   البلجييك   انرتماريش   فريق  
الهوائية  للدراجات  ايطاليا  طواف  من  العارشة 

ليحقق  انجاز  ،  (تاريخي شامخ . 
املرحلة  سباق  يف  االول  باملركز  وبتتويجه 

العارشة ، يكون بنيام قرماي قد أصبح اول دراج 
ارتري وأول دراج افريقي  ، ينال هذه املنزلة.

سباق  يف   قرماي   بنيام   الدراج   وتفوق  
الدراج  منافسه  عىل  النهايئ  القصوى  الرسعة 
فريق  ديربول  عضو   فان   ماتيو   الهولندي  
هذا  يف  املتخصص  فنيكس  البسني 

املجال .
ينظم  القدم  لكرة  العام  االتحاد 
دورة تدريبية للحكام باملستوى الثاين 
القدم   العام  لكرة   قدم  االتحاد  
املستوى   للحكام  يف   تدريبية   دورة 
الثاين  ، مبشاركة  من  )32  حكاًم  (  

قدموا  من خمس أقاليم.
بإستقبال  يحظى  قرماي  بنيام 

االبطال لدى عودته إلرض الوطن
بنيام   العاملي   الدارج   حظي  
لدى  األبطال  إستقبال  عىل  قرماي 
وكان     ، الوطن  أرض  إىل  عودته 
االالف  يف  إنتظاره  يف  كربى  شوارع  

العاصمة اسمرا .
اليوم  املشهود  الذي  إنطلق  من  
مطار اسمرا  الدويل  ،  بدأه  سعادة  
السفري/  زمدي تخيل مفوض الثقافة والرياضة ، 
بتقديم باقة من  الورود  ووشاح  بألوان  العلم  
االرتري  ، شكر فيه بنيام قرماي ملاحققه بإسم 

شعب وحكومة ارتريا.
رشق  بطولة  يف  طيبة  نتائج  تحصد  البالد 

ووسط افريقيا اللعاب القوى
رشق  بطولة  يف  طيبة  نتائج  البالد  سجلت 
ووسط افريقيا اللعاب القوى ملادون )18 و20 
عاما( التي جرت يف تنزانيا يف الفرتة من السابع 
من  والعرشين  التاسع  ولغاية  والعرشين 

مايو.

أول عداءة إرترية تظفر بلقب سباقي إخرتاق الضاحية يف إيطاليا وإسبانيا يف غضون يومني

عداءة  افضل  لقب  عىل   ، الريايض  سيتيت  مرب 
لسباق الضاحية عام 2022 ، ونتيجة لذلك ستشارك 
التي  الضاحية  إخرتاق  لسباقات  العامل  مونديال  يف 

ستنظم يف اسرتاليا بعد شهر واحد.

االثيويب  العداء  حاز   ، الرجال  سباق  ويف  هذا 
العداء  باريجا علىاملركز االول متقدما عىل  سلمون 
البوروندي باليو برهانو صاحب املركز الثاين ، فيام 
أل املركز الثالث لصالح العداء الكيني عادل ميشال.
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

استعادت حمفظة فقدتها قبل 40 عامًا
استعادت امرأة يف أملانيا محفظة 

بعد أكرث من 40 عاما من فقدانها، 

القديم  سفرها  جواز  ذلك  يف  مبا 

والعديد من الصور – ولكن بدون 

أي نقود.

كنيسة  قساوسة  كبري  وأعلن 

والية  يف  دوركهايم  باد  مدينة 

كونتس،   شتيفان  راينالند-بفالتس، 

أنه تم العثور عىل املحفظة مؤخرا 

ُعلية  يف  ُتجرى  كانت  أعامل  أثناء 

الكنيسة.

صاحبة  عىل  العثور  وتم 

بون،  يف  اآلن  تعيش  التي  املحفظة، 

بفضل الوثائق التي كانت تحويها.

وكانت املرأة قد نسيت املحفظة يف 

كشك الهاتف عام 1981 عندما كانت 

تبلغ من العمر 16 عاما.

وقال كونتس إنه البد أن شخصا ما 

الكنيسة،  يف  وأخفاها  املحفظة  أخذ 

التي كانت قيد التجديد يف ذلك الحني.

  هرب من احلجر الصحي الصابته بكورونا
ت  تعهد

مة  لحكو ا

ية  ر لكو ا

بية  لجنو ا

عقوبة  بفرض 

عىل  صارمة 

صيني  رجل 

عليه  قبض 

فراره  بسبب 

فضه  ر و

ع  لخضو ا

للحجر 

إصابته  ثبتت  أن  بعد  اإللزامي  الصحي 

بفريوس كورونا.

عىل  القبض  الكورية،  الرشطة  وألقت 

البالغ  بكورونا،  املصاب  الصيني  املواطن 

بسيول  فندق  يف  العمر،  من  عاما   41

إنتشون،  مبدينة  فندق  من  فراره  بسبب 

الصحي  الحجر  رافضا  سيول،  غرب 

املفروض عليه نتيجة إلصابته بكورونا.

بوزارة  املستوى  رفيع  مسؤول  وأكد 

الجنوبية خالل اجتامع  الكورية  الداخلية 

ستعاقبه  الحكومة  أن  عىل   ، حكومي 

برصامة وفقا للقانون واملبادئ.

الحكومة  أن  وأضاف 

كثب  عن  سرتاقب 

الوضع الوبايئ يف الداخل 

والخارج، وستحرص عىل 

الحجر  إجراءات  تنفيذ 

املسافرين  عىل  الصحي 

الخارج  من  القادمني 

بشكل كامل.

املواطن  ووصل 

مطار  عرب  الصيني 

إىل  الدويل  إنتشون 

وخضع  الجنوبية،  كوريا 

“يب  املتسلسل  البوليمرياز  تفاعل  الختبار 

يس آر” يف أعقاب الوصول، وثبتت إصابته 

بكورونا، فكان يجب عليه الحجر الصحي 

يف فندق ملدة أسبوع، وهو منشأة مؤقتة 

فر  لكنه  الخارج،  من  الوافدين  للمصابني 

وتعقبته الرشطة.

سطو مسلح داخل مطعم.. وشجاعة زبون أنهت كل شيء

تكساس  والية  يف  مطعم  شهد 

انتهت  مسلح،  سطو  عملية  األمريكية، 

يحمل  كان  الذي  الهجوم  منّفذ  مبقتل 

سالحا زائفا، عىل يد أحد الزبائن.

وسائل  نرشته  فيديو  مقطع  وأظهر 

أحد  يدخل  مقنعا  شابا  أمريكية،  إعالم 

املطاعم، ويشهر سالحه طالبا املال من 

املحاسب يف املطعم والزبائن.

وبينام كان السارق يتحرك يف املطعم، 

وأصاب  مسدسه،  الزبائن  أحد  سحب 

املهاجم إصابة قاتلة.

وبعد تفتيش القتيل، تبني أن السالح 

مسدس  عن  عبارة  يحمله،  كان  الذي 

مصنوع من البالستيك.

إىل  أمريكية  إعالم  وسائل  وأشارت 

قاتل  عىل  بعد  تتعرف  مل  الرشطة  أن 

أي  إليه  توجه  مل  بأنها  علام  السارق، 

تهم، وفقام ذكرت صحيفة “دييل ميل” 

الربيطانية.

شهد  الذي  املطعم  صاحب  وعرّب 

الحادثة، بيدرو لوبيز، عن صدمته بشأن 

الزبون  شجاعة  عىل  وأثنى  حدث،  ما 

الذي قتل اللص.

جدير بالذكر أن تكساس تعد من أكرث 

رشاء  تجاه  تساهال  األمريكية  الواليات 

األسلحة وحملها، إذ يسمح ألي شخص 

يزيد عمره عن 21 عاما بحمل السالح، 

باستثناء املدانني سابقا يف قضايا جنائية.

يف مثل هذا اليوم

وقفة مع احلياة 2
غريبة هي الحياة حني تجمعنا باشخاص مل نتعرف عليهم من قبل ، فيصبحون 

أعز  أشخاص يف الحياة نشاركهم همومنا ، افراحنا، وكل شيئ يف الحياة نراه ناقصا 

حياتنا  لحظات  أصعب  يف  فالنجدهم  الحياة  عنهم  تفرقنا  اخرى  ومرة  بدونهم 

يرحلون دون ان يودعونا ، الكل يرحل ولكن تختلف األسباب ، هناك من يفرقهم 

املوت ، وهناك من يرحل دون سابق إنذار ، جعل الله الجنة للمتوفني . وعار عىل 

الرحالني بال سبب يصبحون غرباء بعد ان كانو أقرباء .صعب هو الفراق ، هو مثل 

بدر خسف فجاة واظلمت السامء بعد نور . ومل تبقى سوى النجوم تقف حزينة 

عىل فراق القمر تسهر وحيدة يف دياجري الظلم، تبث لنفسها بصيص االمل ، تسأل 

نفسك وتتساءل ملاذا رحل ؟ ولكن بىل جدوى تختلق له االسباب بنفسك ، وتقول 

لعله سريجع يوما ما .

ولكن دون اثر تقرر ان تستسلم لغيابه ولكن القلب ال يطاوعك لفقدانه . حقاً 

صعبة هي الحياة تعرفنا عليهم ، احببناهم ، صادقناهم ، شاركناهم يف كل يشء 

ولكن لألسف طعنونا وراء ظهورنا ورحلوا دون ان يودعونا ومن جديد يلتئم الجرح 

ولكن يرتك اثرا عميق . وجرحا أعمق ال يشفي كل الجراح ال يداويها الزمن فهناك 

جراح ال يداويها ان فات الزمن .

اسامة حامد ) جوبرا ( 

كرن معهد عنسبا

- يف العاشر من يناير عام 1863م:- بدء العمل يف لندن ألول خط 
قطار أنفاق يف العامل.

ملنظمة  اجتماع  أول  عقد  1920م:-  عام  يناير  من  العاشر  يف   -
أنهت  اليت  فرساي  معاهدة  أقرت  االجتماع  هذا  ويف  األمم،  عصبة 

احلرب العاملية األوىل.
   

- يف العاشر من يناير عام 1923م:- لتوانيا حتتل منطقة )ميميل 
كالبيديا( حاليا بعدما كانت حتت اإلدارة الفرنسية منذ عام 

1920م.
تعقد  املتحدة  األمم  منظمة  1946م:-  عام  يناير  من  العاشر  يف   -
أول مجعية عامة هلا يف لندن حبضور مندوبني عن 51 دولة وذلك 
بعد إلغاء عصبة األمم رمسًيا وذلك لفشلها يف احليلولة دون وقوع 

احلرب العاملية الثانية.
السنوسي  إدريس  حممد  1948م:-  عام  يناير  من  العاشر  يف   -
السنوسي  الرضا  حممد  برئاسة  الربقاوي”  الوطين  “املؤمتر  يؤسس 

ليمهد إلعالن استقالل برقة.
- يف العاشر من يناير عام 1949م:- اندالع الثورة الصينية بقيادة 

ماو تسي تونغ.
- يف العاشر من يناير عام 1984م:- الواليات املتحدة والفاتيكان 

تستأنفان عالقاتهما الدبلوماسية.
- يف العاشر من يناير عام 1989م:- بداية جالء القوات الكوبية 

من أنغوال.
 

الكراهية تسببت يف العديد من 
املشاكل يف هذا العامل لكنها مل 

تستطع حل أي واحده بعد.

حكمة لليوم
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