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فرقة سربيت تشارك يف املعرض العاملي يف اهلند

تشارك فرقة سربيت الفنية الوطنية يف املعرض العاملي السادس والثالثني للثقافة والفنون 

املنظم يف الهند من الثالث من فرباير .

وقدمت الفرقة يف السابع من فرباير عرضا يعكس التنوع الثقايف وجامليات تراث القوميات 

االرترية. تشارك يف املعرض العاملي املستمر حتى التاسع عرش من فرباير فرق فنية من جميع 

انحاء العامل. يشمل املعرض املعروف باسم سوراجكوند هندي عروض الرقصات الفلكلورية 

واملوسيقية وبازار.

  قندع:موظفو احلكومة  يتعهدون بتعزيز مساهمتهم يف برامج التنمية
تعهد موظفو الحكومة يف مديرية قندع يف 

السيد/  املديرية  مدير  الذي عقده  االجتامع 

انجاح  يف  مساهامتهم  بتعزيز  يحيى  عمر 

الربامج التنموية.

العامل  الشباب  بدور  عمر  السيد/  واشاد 

الشهداء  ارس  ودعم  التشجري  انشطة  يف 

الربامج  من  وغريها  البيئي  واإلصحاح 

التنموية، داعيا لتعزيز تعاون وتنسيق كافة 

الجهات للمزيد من الفعالية. 

ارس  مساعدة  بأن  املوظفون  واوضح 

وقد  فقط،  للحكومة  الترتك  مسألة  الشهداء 

تم توزيع 312 الف نقفة  لـ 56 ارسة شهيد.

فرع الشباب والطلبة بعنسبا ينظم دورة 
للطالب يف العلوم اإلجتماعية 

للشباب  الوطني  االتحاد  فرع  نظم 

والطلبة يف اقليم عنسبا دورة تاهيلية يف 

العلوم االجتامعية لـ 109 طالب وطالبة 

من  والعرشين  السادس  من  الفرتة  يف 

يناير وحتى الثالث من فرباير.

يف  التخريج  مراسم  يف  التوضيح  وتم 

الذي  التدريب  ان   ، فرباير  السادس من 

هدف   ، السياسية   املعرفة  رفع  تضمن 

التاطري للطالب، واشتمل عىل  اىل تقوية 

مواضيع الفهم السيايس ومضمون الفكر 

والشباب  الوطنية  والخدمة  والشباب 

اىل  باالضافة  وغريها،  املعلومات  وتقانة 

و  التاريخية  للمواقع  وزيارة  سمنارات 

تنظيم برامج حوارية.   

الشعبية  الجبهة  سكرتري  واكد 

هييل  السيد/  والعدالة  للدميقراطية 

لتوعية  الكبرية  النتائج  عىل  تولدبرهان 

ارتريا  بان  موضحا   ، الشباب  وتسليح 

متكنت   ، االجيال  وتسلح  لوعي  ونتيجة 

املتوالية وتوجد  للعدائيات  التصدي  من 

يف مرحلة مبرشة.

التاهيلية  الدورة  يف  املشاركون  ودعا 

املكتسبة  املعرفة  من  الجيدة  لالستفادة 

والتفوق العلمي.

مركز االحباث  باغردات يقدم بذور خضر وفواكه للمزارعني
قدم مركز االبحاث الزراعية يف اغردات البذور املحسنة  ملنمي البساتني بهدف  رفع انتاج  

خرضوات والفاكهة كاًم ونوعاً.

وقال ممثل مركز االبحاث الزراعية يف اغردات السيد/ ابرهام قربمدهن “ان املركز الذي 

تأسس عام 2000 ينشط  يف دعم املجهود الزراعي بوسيلة علمية يف مختلف املناطق ،خاصة 

التي  املجربة  والفواكه  الخرض  انواع  للمزارعني مختلف  ، وقدمت  اغردات ودقي  مديريتي 

تتحمل اآلفات واالمراض.

ارشادات  واتباع  املركز  مع  العالقة  لتقوية  خاصة  البساتني  ومنمو  عامة  املزارعني  ودعا 

املهنيني الزراعيني.

حمطة طاقة مشسية يف قلب تسهل توفري مياه  شرب  صاحلة
شمسية  طاقة  تركيب  قلب  بلدة  شهدت 

املياه، مام أمن ذلك  بهدف توسيع خدمات 

توفري املياه النقية.

واوضح السيد  /سعيد محمد ادريس من 

قسم خدمات املياه،  ان خدمات املياه التي 

بدات منذ عام 1997 مل تقدم خدمات جيدة 

نتيجة ملشاكل الطاقة .

يستهلكون   كانو  املواطنني  ان  اىل  واشار 

معاناتهم من  تسبب يف  ما   ، نقية  مياه غري 

مختلف االمراض واملنرصفات غري املطلوبة.

اال ان تلك املشاكل كلها انتهت مع تركيب 

الطاقة الشمسية.

وُأدخل عىل املنازل واملؤسسات يف البلدة 

مراكز   3 توجد  فيام  عداد    200 من  اكرث 

توزيع  تعمل بشكل جيد. 

توسيع  يف  تسهم  اعامل  تسيري  وذكر 

املياه  انابيب  تجهيز  تم  حيث   ، الخدمات 

ووضع برنامج لزيادة مراكز التوزيع.

الرئيسان  اسياس افورقي ووليام روتو يبحثا ن تعزيز العالقات  الثنائية  والقضايا  ذات  االهتمام  املشرتك

امس  افورقي  اسياس  الرئيس  التقي 

القرص  يف  روتو  ميليام  الكيني  الرئيس 

الرئايس يف نريويب.

اللقاء  الرئيس/اسياس افورقي يف  واوضح 

اىل  روتو  ويليام  الكيني  الرئيس  زيارة  بان 

أمام  الباب  اسمرا يف شهر ديسمرب  فتحت 

العالقات الثنائية االرترية- الكينية والتعاون 

ممهدة  ارضية  وجود  مؤكدا  االقليمي، 

لتعاون البلدين يف مجاالت التنمية مبا يخدم 

مصلحة الشعبني.

ومبوجب  انه  اسياس  الرئيس  وذكر 

الرئيس  مع  اليه  التوصل  تم  الذي  التفاهم 

عضويتها  ستجدد  ارتريا  فان   ، روتو  وليام 

 ، ايغاد  منظمة  يف  جمدتها  قد  كانت  التي 

وستعمل لتقوية املنظمة.

“ان  روتو  وليام  الكيني  الرئيس  وقال 

بقوة  تدفع  افورقي  اسياس  الرئيس  زيارة 

االقليمي،  والتعاون  الثنائية  العالقات  يف 

/اسياس  والرئيس  ارتريا  مساهمة  مثمناً 

افورقي للسالم واالستقرار االقليمي، موضحا 

بان مساهمة ارتريا  يف إعادة بناء  الجيش 

الصومايل يعترب دعام كبريا لكينيا واملنطقة.

لتوطيد  تعمل  كينيا  أن  عىل  واكد 

ارتريا  مع  واالستثامرية  التجارية  العالقات 

يف  والبدء  اسمرا  يف  لها  سفارة  وستفتح   ،

والغاء   ، ونريويب  اسمرا  بني  الطريان  رحالت 

من  ابتداء  البلدين   بني  الدخول  تاشريات 

التاسع من فرباير الجاري..

لقاء  عقب  مشرتك  صحفي  بيان  وصدر 

الرئيسان

واىل جانب لقائه الرئيس الكيني ، التقى 

الرئيس اسياس افورقي بعدد من الوزراء يف 

الحكومة الكينية.

شارك يف اللقاءات كل من وزير الشؤون 

ومستشار  صالح  عثامن  السيد  الخارجية 

الرئيس السيد /مياين قربآب.

مأدبة  روتو  ويليام  الرئيس  واقام  هذا 

افورقي  اسياس  الرئيس  رشف  عىل  غداء 

والوفد املرافق له.

وغرس الرئيسان الشتول يف القرص الرئايس 

تعبرياً عن الصداقة االرترية - الكينية.

مرشوع  افورقي  اسياس  الرئيس  وزار 

عن  يبعد  الذي  الرياح  من  املولدة  الطاقة 

نريويب مسافة 150 كيلومرت.
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 كوريا الشمالية تكشف  عن صواريخ باليستية عابرة للقارات
حرض زعيم كوريا الشاملية كيم جونغ-أون 

مبناسبة  يانغ  بيونغ  يف  أقيم  عسكريا  عرضا 

الجيش  لتأسيس  الـ75  السنوية  الذكرى 

الكوري، كشف خالله عن صواريخ  الشعبي 

باليستية عابرة للقارات.

ويف الصور التي نرشتها وكالة األنباء املركزية 

الكورية الشاملية امس الخميس، يظهر كيم 

الذي ارتدى معطفا أسود طويال وقبعة، وهو 

يقف عىل املنصة ملشاهدة العرض العسكري 

والحزبيني،  العسكريني  املسؤولني  كبار  مع 

كام لوح بيده مبتسام. 

تفاصيل  عن  تقرير  أي  الوكالة  تصدر  ومل 

العرض العسكري مبا يف ذلك ما إذا كان كيم 

قد ألقى خطابا خالل العرض.

رشكة  من  الصناعية  األقامر  لصور  وفقا 

تكنولوجيز”،  “ماكسار  الفضاء  تكنولوجيا 

يبدو أن كوريا الشاملية قد عرضت مجموعة 

من الصواريخ الباليستية الجديدة مبا يف ذلك 

طراز  من  للقارات  عابر  باليستي  صاروخ 

إطالق  منصة  عىل  هواسونغ17- 

متنقلة.

من  العديد  أن  من  الرغم  وعىل 

الهوية  مجهولة  تزال  ال  الصواريخ 

أثار بعض املراقبني  حتى اآلن، فقد 

الصواريخ  قامئة  تكون  أن  احتامال 

صواريخ  تشمل  عرضها  تم  التي 

تطورها  الصلب  بالوقود  تعمل 

كوريا الشاملية مؤخرا.

الشاملية  كوريا  تبث  أن  املتوقع  ومن 

وقت  يف  العسكري  للعرض  مسجلة  لقطات 

الحق من اليوم.

عرضا   13 الشاميل  الكوري  النظام  وأقام 

أن  منذ  األخري  العرض  ذلك  يف  مبا  عسكريا 

توىل كيم السلطة بعد وفاة والده يف أواخر 

عام 2011.

من جانب آخر قال مدير إدارة املنظامت 

بيرت  الروسية،  الخارجية  بوزارة  الدولية 

إيليتشيف، إن الواليات املتحدة، تسعى من 

خالل هوسها بالعقوبات إىل كرس بيونغ يانغ 

التي ترفض الخضوع.

العقوبات  أن  الرويس  الدبلومايس  وأوضح 

شبه  حول  الوضع  تفاقم  إىل  فقط  تؤدي 

الجزيرة الكورية.

املتحدة  الواليات  “رغبة  إليتشيف:  وقال 

بكرس كوريا الشاملية، جعلتها تركز فقط عىل 

العقوبات، سواء التي يتم فرضها عن طريق 

األمم املتحدة أو الخاصة بها، والتي ال عالقة 

“الفكر  أن  مضيفا  الدولية”،  بالرشعية  لها 

اتجاهات  يف  يتحرك  ال  )األمرييك(  السيايس 

أخرى”.

استقالليون يف بابوا حيتجزون 
طيارًا نيوزيلنديًا رهينة

بابوا  استقاللية يف  أعلنت مجموعة 

أن متمردين احتجزوا طيارا نيوزيلنديا 

صغرية  مدنية  طائرة  مهاجمتهم  بعد 

وإرضامهم النار فيها يف منطقة جبلية 

نائية يف مقاطعة بابوا يف إندونيسيا.

تطالب  متمردة  مجموعات  وكانت 

قبل  من  هاجمت  املنطقة  باستقالل 

استهدفتها ألنها  مدنية  طائرات، مبا يف ذلك 

أو  ومعدات حكومية  طواقم  تقل  أن  ميكن 

عسكرية.

لبابوا  الوطني  التحرير  “جيش  وأعلن 

للجامعة  العسكري  الجناح  الغربية” 

بابوا، مسؤوليته عن  الرئيسية يف  االنفصالية 

“سويس  لرشطة  تابعة  طائرة  عىل  الهجوم 

إير” يف منطقة ندوغا الثالثاء.

سيبي  املنظمة  باسم  املتحدث  ورصح 

إن  األربعاء  برس  فرانس  لوكالة  سامبوم 

البعيد  الحركة  مقر  اىل  نقله  تم  “الطيار 

أن  أخرى”، موضحاً  منطقة  والواقع يف  جداً 

“الوصول إىل هناك يستغرق وقًتا طوياًل رمبا 

يوما أو يومني”.

الركاب  رساح  أطلقوا  املتمردين  إن  وقال 

بعد  الطائرة  منت  عىل  كانوا  الذين  الخمسة 

باملناجم  الغنية  تيميكا  مدينة  من  وصولهم 

ألنهم من اتنية البابو.

إندونيسيا  املتمردة  املجموعة  وتطالب 

باالعرتاف باستقالل بابوا مقابل إطالق رساح 

بتنظيم  الدويل  املجتمع  تطالب  الطيار. كام 

لقاء مع الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو.

يف  والرشطة  املسلحة  القوات  ونرشت 

املنطقة بحثاً عن الطيار، حسبام رصح قائد 

الرشطة الوطنية ليستيو سيجيت للصحافيني 

الثالثاء.

النيوزيلندي كريس  الوزراء  ورصح رئيس 

هيبكنز إلذاعة نيوزيلندا إنه تلقى معلومات 

أولية حول احتجاز الطيار وأكد أن السفارة 

“تعمل يف هذا الشأن”.

الشؤون  وزارة  باسم  متحدث  وقال 

الخارجية والتجارة إن ويلينغتون “عىل علم 

بابوا”  نيوزيلندي يف  بطيار  املتصل  بالحدث 

وتقدم دعاًم قنصلياً.

يشنها  التي  الهجامت  وتصاعدت 

السنوات  يف  لالستقالل  املؤيدون  املتمردون 

باملوارد  الغنية  املقاطعة  بابوا  يف  األخرية 

الطبيعية.

عالقات  امليالنيزيني  بابوا  سكان  وتربط 

حيث  األرخبيل  بقية  مع  محدودة  ثقافية 

طويلة  فرتة  منذ  اإلندونييس  الجيش  يتهم 

بارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان.

أعلنت بابوا املستعمرة الهولندية السابقة 

استقاللها يف 1961. لكن إندونيسيا املجاورة 

ووعدت  بعامني  ذلك  بعد  عليها  سيطرت 

بإجراء استفتاء عىل االستقالل.

ذلك  بعد  جرى  الذي  التصويت  واعترب 

حول البقاء يف إندونيسيا مزورا.

بنما تعلن أنها قد تسمح لسفن 
حربية إيرانية بعبور قناتها

أنها  املايض   الثالثاء  بنام  سلطات  أعلنت 

ستسمح لسفن إيرانية بعبور قناتها طاملا أنها 

ذكرت  بعدما  وذلك  الدولية،  باملعايري  تلتزم 

إرسال سفن حربية  تعتزم  أن طهران  تقارير 

إىل املمر املايئ االسرتاتيجي.

وأي تواجد عسكري إيراين يف قناة بنام من 

التي  املتحدة  الواليات  يثري غضب  أن  املؤكد 

استكملت بداية القرن العرشين إنشاء القناة 

والهادىء،  األطليس  املحيطني  بني  تصل  التي 

كثب  عن  تراقب  أنها  واشنطن  حذرت  وقد 

نشاطات إيران يف هذا الجزء من العامل الغريب.

وقالت هيئة قناة بنام يف بيان استندت فيه 

اىل معاهدة عام 1977 الدولية التي تسلمت 

القناة  عىل  رسميا  السيطرة  بنام  مبوجبها 

وأرست وضعها املحايد، إن املمر املايئ “يجب 

أن يبقى آمنا ومفتوحا للعبور السلمي” مع 

مبعايري  السفن  التزام  االعتبار  بعني  األخذ 

أي  ارتكاب  وعدم  الرسوم  ودفع  السالمة 

أعامل عدائية.

األنظمة  عىل  “بناء  البيان  وأضاف 

ملزمة  بنام  قناة  هيئة  فإن  أعاله،  املذكورة 

بالسامح مبرور أي سفينة تفي بجميع هذه 

املتطلبات”.

عن  تقارير  محلية  إعالم  وسائل  ونرشت 

وصول وشيك لسفن تابعة للبحرية اإليرانية.

يف  بنام”  دي  “السرتيا  صحيفة  وذكرت 

13يناير أن طهران تخطط لنرش سفن حربية 

فيه  تسعى  الذي  الوقت  يف  بنام  قناة  يف 

لتعزيز وجودها يف أمريكا الالتينية.

السابق جيب بوش  فلوريدا  وصب حاكم 

الزيت عىل النار عندما وّجه يف مقال نرشته 

يناير   16 يف  بوست”  “واشنطن  صحيفة 

االتهام اىل بنام مبساعدة إيران لاللتفاف عىل 

العقوبات الغربية.

أمريكيني  لرئيسني  واألخ  االبن  بوش  وكتب 

النظام  سيواجه  بنام،  دعم  “بدون  سابقني 

اإليراين عقبات كبرية يف سبيل تهريب نفطه 

وغازه حول العامل”.

باسم  املتحدث  رّصح  املايض  واألسبوع 

الخارجية األمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن 

تراقب عن كثب األنشطة البحرية لطهران يف 

النصف الغريب للعامل.

تحتفظ  تزال  ال  بالده  أن  باتيل  وأضاف 

بأدوات “ملحاسبة النظام اإليراين”.

بنام  قناة  إنشاء  املتحدة  الواليات  وأنهت 

عام 1914 وأقامت قواعد عسكرية لحاميتها، 

الطريق   1977 عام  معاهدة  متهد  أن  قبل 

لتسليم القناة رسميا إىل بنام يف 31 ديسمرب 

.1999

وعربت أكرث من 14 ألف سفينة املمر املايئ 

عام  كيلومرتا   80 طوله  البالغ  االسرتاتيجي 

2022، وفقا لهيئة القناة.

 بريطانيا :هاندز رئيًسا حلزب احملافظني 
رييش  الربيطاين  الوزراء  رئيس  أجرى 
املايض،  الثالثاء  سوناك تعديال وزاريا مصغرا 
شمل ثالثة وزراء، كام تم تعيني رئيس جديد 

لحزب املحافظني.
ويف حني عني سوناك، غريغ هاندز رئيًسا 
جديًدا لحزب املحافظني الذي يتزعمه، خلًفا 
مع  قضيته  أطاحته  الذي  الزهاوي  لناظم 
حكومية  إدارة  أنشأ  فقد  الرضائب،  مكتب 

جديدة تعنى بأمن الطاقة.
وهو  املصغر،  الوزاري  التعديل  ومبوجب 
تشكلت  التي  سوناك  حكومة  عىل  األول 
األعامل  وزير  سيتوىل   ،2022 أكتوبر   25 يف 
الحايل  الصناعية  واالسرتاتيجيات  والطاقة 

غرانت شابس منصب وزير أمن الطاقة.
بادنوش  كيمي  التجارة  وزيرة  عينت  كام 
دونيالن،  وميشيل  واألعامل،  للتجارة  وزيرة 
والثقافة  واإلعالم  للرقمية  الحالية  الوزيرة 
واالبتكار  للعلوم  وزيرة  عينت  والرياضة، 

والتكنولوجيا.
للثقافة  وزيرة  فريزر  لويس  تعيني  وتم 

واإلعالم والرياضة.
املحافظني  حزب  رئيس  كان  ذلك،  إىل 

منذ  الربملان  يف  عضًوا  هاندز  غريغ  الجديد 
يف  ثم  وفولهام،  هامرسميث  يف  أوالً   ،2005
تشيليس وفولهام، منذ إنشاء املقعد يف 2010.

وظل هاندز وزيراً معظم السنوات الثامين 
حكومة  يف  مرة  أول  خدم  أن  بعد  املاضية 
ديفيد كامريون وزيرًا أول للخزانة. وكان تم 
تخفيض رتبته الوزارية من قبل رئيسة الوزراء 
السابقة ترييزا ماي إىل وزير مبسؤوليات أقل 
يف وزارة التجارة الدولية ثم تم تعيينه أيًضا 

وزيرًا لشؤون لندن.
وكان هاندز استقال يف عام 2018 بسبب 
لكن  الثالث ملطار هيرثو،  للمدرج  معارضته 
للسياسة  وزيرًا  أعاده  جونسون  بوريس 
األعامل  وزارة  إىل  ترقيته  قبل  التجارية 

والطاقة والنمو النظيف.
كانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد 
التجارية قبل أيام من  للسياسة  عينته وزيراً 
تنحيها، وأبقاه سوناك يف منصبه. وكان هاندز 
قيادة حزب  رئيسًيا لسوناك يف سباق  داعاًم 

املحافظني.
وكان هاندز، وهو خريج مدرسة حكومية 
انضم  قد  املتحدة،  واململكة  نيويورك  يف 

جامعة  يف  طالب  وهو  املحافظني  حزب  إىل 
كامربيدج قبل أن يقيض مثاين سنوات كمرصيف 

يف لندن ونيويورك.
ويتحدث رئيس حزب املحافظني الربيطاين 
كان  وهو  أوروبية،  لغات  خمس  الجديد، 
يف  االنتخابية  الحمالت  يف  خربته  اكتسب 
السياسية  حياته  يف  ما  حد  إىل  مبكر  وقت 
عندما اضطر للقتال من أجل مقعد تشيليس 
وفولهام الذي تم تشكيله حديًثا بعد تقسيم 

دائرته االنتخابية إىل قسمني.
يف  املحافظني  مجلس  يف  عضًوا  وبصفته 
هامرسميث وفولهام قبل أن يصبح عضًوا يف 
الربملان، فقد بنى سمعة هائلة كناشط محيل، 
السكان  أسامء  مبعرفة  رائعة  معرفة  مع 
املحليني والقضايا التي دافعوا عنها ، حسبام 
 Conservative( أفاد موقع حزب املحافظني

Home( يف عام 2014.
مسؤوالً  هاندز  سيكون  للحزب،  وكرئيس 
خوض  يف  املحافظني  ملرشحي  مساعدة  عن 
يف  املتوقع  من  والتي  املقبلة،  االنتخابات 
حزب  أمام  فيها  يخرسوا  أن  الحايل  الوقت 

العامل.

تطور انشطة املراة املزارعة يف دماس
افادت املزارعات يف ضاحية دماس مبديرية 

الزراعية  انشطتهن  لتطوير  العمل  قندع 

املروية كام ونوعا.

والفاكهة  الخرض  تنمية  املزارعات  وذكرت 

املنطقة  احتياجات سوق  سد  بعد  ويقمن   ،

، بارسال املنتجات اىل مصوع واسمرا ، االمر 

أوضاعهن وظروفهن  تغيري يف   احدث  الذي 

املعيشية، مشريات اىل ان شح املياه الجوفية 

اعاق التطور املرجو.

جمعية  القامة  يعملن  بانهن  وذكرن 

بحل  مطالبات  معا،  املصاعب  لحل  تعاونية 

مشكلة الكهرباء والنقل.

من جهة اخرى قال املزارع األمنوذجي يف 

زراعة  ان   ، رمضان  محمود  املزارع/   ، بعرزا 

شجرة  آالف  بخمسة  بدأها  التي  الفواكه 

ما  شجرة  الف   60 اىل  حاليا  لتصل  تطورت 

اسهم يف استقرار السوق وخلق فرص عمل.

هيئة النقل الربي: جهود متواصلة  لتأمني خدمات جيدة
يف  تعمل  بانها  الربي  النقل  هيئة  افادت 

بادخال  ونشطة  رسيعة  خدمات  تقديم 

وتوسيع قاعدة البيانات. 

واوضح مدير الفرع الفني والنمو يف الهيئة 

السيد/ تسفاماريام ولدقربئيل املهام املنجزة 

يف عام 2022 ، حيث شهد العام تسجيل 48 

الف و175 رخصة  مركبة و230  الف و128 

ودفرت شيكات يف قاعدة  البيانات.اضافة اىل 

توزيع 22 الف و420 رخصة جديدة.

لتحسني  املوضوع   الربنامج  ان  اىل  واشار 

ملفات امللكية من حيث الهيكل واملحتوى ، 

تم توزيع 5 االف و700 دفرت شيكات ملكية ، 

باالضافة اىل تفعيل12 الف و 970 آخر.

بص   531 اصل  من  بصاً   313 ان  وذكر 

قدمت خدمات نقل يف عام 2022 ، منطلقة 

مليون  لتغطي 771  من 37 موقف سيارات 

كيلومرتا.

واكد ان العام 2022 شهد مشاركة 31675 

منها  نجحت  السنوي،  الفحص  يف  سيارة 

30123 اي 95%
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الفروف يصل العاصمة السودانية يف إطار توسيع احلضور الروسي بأفريقيا
سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  وصل 

العاصمة  إىل  األربعاء  مساء  الفروف 

السودانية الخرطوم يف زيارة رسمية تستغرق 

يومني، يف إطار جولة أفريقية بدأها من مايل 

ثم موريتانيا.

وكان يف استقبال الفروف يف مطار الخرطوم 

وكالة  بحسب  الصادق،  الخارجية عيل  وزير 

األنباء السودانية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الفروف اجرى 

السوداين،  نظريه  مع  مباحثات  زيارته  خالل 

إىل  تهدف  التي  الثنائية  القضايا  فيها  يتناول 

ترقية العالقات وتعزيز التعاون بني البلدين.

الفروف  يلتقي  أن  املتوقع  من  أن  كام 

خالل الزيارة رئيس مجلس السيادة االنتقايل 

عبد الفتاح الربهان، الخميس، بحسب وكالة 

سبوتنيك الروسية لألنباء.

إىل  الرويس  الخارجية  وزير  ووصل 

الخرطوم قادما من العاصمة املوريتانية 

جولته  يف  محطة  ثاين  نواكشوط، 

األفريقية التي بدأها من مايل.

وجدد الفروف يف موريتانيا اول امس 

األربعاء عرض تقديم الدعم يف مكافحة 

سياسة  “يحرتم  إنه  قائال  املسلحني، 

باستمرار  موريتانيا  تنتهجها  التي  الحياد 

عىل جميع املحاور” فيام يتعلق بالحرب يف 

أوكرانيا.

ولد  سامل  محمد  املوريتاين  نظريه  وأشار 

مرزوق إىل “قواعد القانون الدويل”، يف حني 

روسيا  مخاوف  “تتفهم  موريتانيا  إن  قال 

االعتبار،  يف  أخذها  يجب  أنه  وترى  األمنية 

لدورها املهم يف األمن واالستقرار بأوروبا”.

وكان الوزير الرويس قد وعد الثالثاء املايض 

يف مايل -التي أصبحت موسكو رشيكها األبرز 

بعد تويل عسكريني مقاليد الحكم- مبساعدة 

مكافحة  يف  غينيا  وخليج  الساحل  دول 

زيادة  يف  بالده  رغبة  إىل  وأملح  املسلحني، 

حضورها يف القارة.

محاوالت  إطار  يف  األفريقية  الجولة  وتأيت 

حيث  أفريقيا،  يف  الرويس  الحضور  توسيع 

تشتد املنافسة اإلسرتاتيجية بني القوى الكربى 

عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا.

بوركينا فاسو: مقتل ستة مدنيني يف 
هجوم  ملسلحني 

ُقتل ستة مدنيون وأصيب آخر االثنني 

أنهم  يعتقد  مسلحون  شّنه  هجوم  يف 

متطرفون يف منطقة بوسط غرب بوركينا 

فاسو، وفق ما أعلنت السلطات املحلية 

الثالثاء.

بوبكر  سانغويه  محافظة  حاكم  وقال 

داسا  منطقة  إن  بيان  يف  تراوري  نوهون 

الخامسة  الساعة  “حوايل  اإلثنني  تعرضت 

عرصا لهجوم من مسلحني مجهولني”.

وأضاف أن “حصيلة هذا الهجوم املؤسف 

للرضر  نأسف  واحد. كام  قتىل وجريح  ستة 

املادي الكبري”.

من  “مزيد  إىل  السكان  تراوري  دعا  كام 

ال  التي  واألمن  الدفاع  قوات  مع  التعاون 

تزال تعمل مع املتطوعني للدفاع عن الوطن 

)قوات مدنية رديفة( عىل تأمني اإلقليم”.

عرشة  نحو  يناير   26 يف  ُقتل  قد  وكان 

ُيعتقد  مدنيني يف هجومني شنهام مسلحون 

أنهم متطرفون يف بلدتني يف منطقة داسا.

2015 هجامت  منذ  فاسو  بوركينا  تواجه 

مرتبطة  جهادية  جامعات  تنّفذها  متزايدة 

بالقاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية.

وخّلفت هذه الهجامت آالف القتىل، كام 

وتحتّل  شخص.  مليوين  نحو  نزوح  إىل  أّدت 

أرايض  من   40% حواىل  املجموعات  هذه 

بوركينا فاسو.

اجلزائر:أحكام جديدة قاسية بالسجن حبق 
السعيد بوتفليقة وعدد من رجال األعمال

قضت محكمة جزائرية اول امس األربعاء 

السعيد  السجن ملدة 12 عاما بحق  بعقوبة 

العزيز  عبد  الراحل  الرئيس  بوتفليقة شقيق 

بو تفليقة يف قضية فساد كبرية.

بحق  عاما   12 ايضا  بالسجن  قضت  كام 

االعامل  رجال  ملنتدى  السابق  الرئيس 

“األفسيو” عيل حداد. 

دينار  ماليني   8 قدرها  مالية  وغرامة 

جزائري بحق السعيد بوتفليقة وحداد.

األعامل  رجل  املحكمة  أدانت  وباملقابل 

نافذا  حبسا  سنة   15 طحكوت  الدين  محي 

مع  معزوز  أحمد  األعامل  لرجل  سنة  و12 

دينار  ماليني   8 قدرها  نافذة  مالية  غرامة 

جزائري.

كام تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا 

نافذا بحق اإلخوة كونيناف )طارق نوا ورضا 

وعبد القادر كريم( و15 سنة لكونياف سعاد 

مع األمر بالقبض الدويل عليها وتوقيع غرامة 

مالية قدرها 8 ماليني دينار لكل واحد منهم، 

رجل  حق  يف  نافذا  حبسا  سنوات   8 مقابل 

األعامل محمد بعريي.

ابراهيم  املحكمة  أدانت  ذلك  وإىل 

و5  نافذا  حبسا  سنوات  بـ10  طحكوت 

نافذا لكل من ونارص وحميد  سنوات حبسا 

ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ماليني دينار 

جزائري.

للخزينة  تعويضا  املحكمة  وقررت 

دينار  مليار   400 قدره  مببلغ  العمومية 

جزائري.

وقد كشقت التحقيقات عن إجراء السعيد 

بوتفليقة 4352 مكاملة هاتفية ورسالة نصية 

يف  هامة  ملفات  ووجود  املتهمني.  باقي  مع 

خطرية  حقائق  تتضمن  املنظورة،  القضية 

طريق  عن  األموال  بتبييض  “رهيبا”  وفسادا 

تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية 

إلخفاء ومتويه مصدرها غري املرشوع، وإساءة 

ناتجة عن  أموال  وإخفاء  الوظيفة،  استغالل 

جرمية فساد.
السوداني إىل اإلمارات: أحبث عن شراكة مستدامة وتكامل مع دول اخلليج

امس  اول  العراقي   الوزراء  رئيس  قال 

االربعاء انه سيبحث مع رئيس دولة االمارات 

تبادل الخربات يف شتى املجاالت خاصة يف ظل 

حرص دول منطقة الخليج عىل تعزيز التعاون 

من أجل التكامل عرب مشاريع صناعية وزراعية 

وتجارية.

شياع  محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  وأشار 

الخميس  اإلمارات  إىل  زيارته  ان  اىل  السوداين 

وتنمية  استمرار  يف  الصادقة  بالده  رغبة  تؤكد 

وجذب  واالقتصادي  التجاري  التعاون 

الطاقة  ومنها  القطاعات  ملختلف  االستثامرات 

الخدمات  ومراكز  املوانئ  وإدارة  املتجددة 

اللوجستية مع دول الخليج.

واضاف السوداين يف مقال بصحيفة “االتحاد” 

االماراتة ان جملة أخي الشيخ محمد بن زايد 

غال  “عراقنا  قال  االمارات( حني  دولة  )رئيس 

عىل قلوبنا” ليست خواطر فقط ، وإمنا حقيقة 

بحثاً عن رشاكة مستدامة  االمارات  اىل  تقوده 

لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقني.

وكان وزير العدل يف دولة اإلمارات عبد الله 

السوداين  التقى  قد  النعيمي  بن عواد  سلطان 

رسالة  سلمه  حيث  املايض  السبت  بغداد  يف 

خّطية من رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان تضمنت دعوته رسميا لزيارة 

اإلمارات من أجل التباحث يف تعزيز العالقات 

عىل  املشرتك  التعاون  وتوثيق  البلدين  بني 

مختلف املجاالت.

وأعترب السوداين يف مقاله أن عالقات األخوة 

تتعمق عند املحن ونحن ال ننىس دور اإلمارات 

العراق ومشاركتها  الدبلومايس لدعم  الشقيقة 

يف الحرب ضد “داعش” ومساهمتها الفّعالة يف 

إعادة ترميم املناطق املدمرة وعىل سبيل املثال، 

الحدباء يف  النوري ومنارته  الجامع  بناء  إعادة 

مدينة املوصل فهذا الجامع التاريخي له منزلة 

كبرية يف قلوب العراقيني.

املستدامة  العالقة  ان  عىل  السوداين  وشدد 

ربط  من  تأيت  واستقرارها  املنطقة  دول  بني 

الدول  هذه  بني  املشرتكة  املصالح 

وبناء  االقتصادي  التعاون  خالل  من 

املشاريع التنموية لخلق فرص العمل 

البرشية  الطاقة  من  واالستفادة 

والطبيعية املوجودة يف بلدانها.

وكشف السوداين انه سيبحث “مع 

األشقاء يف اإلمارات إىل تبادل الخربات 

ظل  يف  وخاصة  املجاالت  شتى  يف 

حرص دول منطقة الخليج عىل تعزيز التعاون 

من أجل التكامل عرب مشاريع صناعية وزراعية 

وتجارية”.

أبرز  من  تعترب  االمارات  ان  اىل  وأشار 

حجم  يفوق  حيث  للعراق،  التجاريني  الرشكاء 

دوالر  مليار   16 البلدين  بني  التجاري  التبادل 

واألجهزة  النفطية  املشتقات  يف  غالبيتها  ترتكز 

الكهربائية والتكنولوجية. ولدينا اهتامم بتعزيز 

هذه الرشاكة التجارية مبا يخدم البلدين. وقال 

رغبة  تأكيد عىل  االمارات “هي  اىل  زيارته  ان 

التعاون  وتنمية  استمرار  يف  الصادقة  العراق 

االستثامرات  وجذب  واالقتصادي  التجاري 

املتجددة  الطاقة  ومنها  القطاعات  ملختلف 

وإدارة املوانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.

دمشق: نقبل دون تسيسس املساعدة من الغرب 
ملواجهة الكارثة اإلنسانية لكنه مل يعرض علينا

أكدت املستشارة الخاصة للرئاسة السورية 

مبادرة  بأي  بالدها  ترحيب  شعبان،  بثينة 

تقدمها الدول واملنظامت الدولية للمساعدة 

يف مواجهة اآلثار الكارثية للزلزال رشيطة أن 

يتم ذلك دون تسييس.

بعد  ناشدت  “سوريا  إن  شعبان  وقالت 

األعضاء  الدول  الزلزال  وقوع  عىل  ساعات 

الدولية  املنظمة  ووكاالت  املتحدة  األمم  يف 

وصناديقها املختصة واللجنة الدولية للصليب 

اإلنساين  العمل  رشكاء  من  وغريها  األحمر 

دولية حكومية وغري حكومية  من منظامت 

مواجهة  يف  جهودها  ودعم  ملساعدتها، 

التي  اإلنساين  العمل  ملعايري  وفقا  الكارثة 

أقرتها األمم املتحدة، وبالتنسيق والتعاون 

أننا  يؤكد  وهذا  السورية،  الحكومة  مع 

نقبل املساعدات من جميع الدول رشيطة 

عدم تسييسها”.

من  املساعدة  نقبل  “أننا  إىل  وأشارت 

الغرب، ويف حال عرضت الواليات املتحدة 

بها،  نقبل  فنحن  تقدميها  األورويب  واالتحاد 

لكنهم مل يعرضوا أي مساعدة رغم مناشدة 

رئيس منظمة الصليب األحمر الدويل جميع 

أن  إىل  الفتة  بذلك”،  للمساهمة  العامل  دول 

اإلرهابيني  لدعم  املساعدة  يقدم  “الغرب 

الدولة  سيطرة  خارج  الواقعة  املناطق  يف 

حامية  األوىل  بالدرجة  ويهمه  السورية، 

“داعش” و”جبهة النرصة” و”الخوذ البيضاء” 

معظم  فيها  يعيش  التي  باملناطق  يهتم  وال 

السوريني”.

وذكرت شعبان أن “عددا كبريا من الدول 

مساعدات  أرسلت  والشقيقة  الصديقة 

لسورية لتجاوز تداعيات الكارثة بينام تتذرع 

املساعدات  هذه  تقديم  بأن  غربية  دول 

هذه  أن  رغم  األمن،  مجلس  قرارات  ينتهك 

القرارات واضحة حيث تؤكد أن املساعدات 

اإلنسانية ال تخضع ألي عقوبات وأن إيصالها 

إنسانية  لكوارث  تتعرض  التي  الدول  إىل 

ما  وهو  به،  مسموح  إرهابية  وهجامت 

ينطبق عىل الوضع يف سورية”، مشددة عىل 

الغربية  االقتصادية  اإلجراءات  رفع  “رضورة 

والتي  سورية  عىل  املفروضة  الرشعية  غري 

قيام  دون  وتحول  شعبها  مبعاناة  تسببت 

األمثل  الوجه  الدولة بدورها عىل  مؤسسات 

ملواجهة تداعيات الزلزال”.

سوريا  يف  املتحدة  األمم  منسق  وأكد 

العقوبات املفروضة  املليح، أن  مصطفى بن 

بالجهود اإلنسانية يف هذا  عىل دمشق ترض 

البلد.
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”بنت املدينة “ يف بلدة واكاي الزراعية بإقليم القاش-بركة
ترمجة/ سليمان حممد سعد

املصدر:جملة فري ظعري  -وزارة 
الزراعة

يوردانوس  السيدة/  يشاهد  من 

الشاقة لن  الزراعية  منخرطًة يف األعامل 

يف  وترعرعت  ولدت  أنها  بخلده  يدور 

إنها ليس لديها وقت لإلسرتخاء  املدينة، 

الزمن،  والتجميل كإمرأة ،ألنها تسابق   

النجاز مهامها، ال تبتعد عن مكان مزاولة  

عملها  الزراعي من الصباح وحتى املساء 

مستقبل  تحقيق  إىل  بذلك  هادفة   ،

بحراثة  وتقوم  العمل  تقود  فهي  أفضل. 

بواسطة معدات  مزارعها  وتنظيف وري 

الزراعة وتقوم أيضاً بحصاد إنتاج مزارعها 

باألنشطة  تقوم  السوق.و  إىل  وترسلها 

اليومية الزراعية  بشكل منتظم.

عرب  /يوردانوس  املزارعة  أثبتت  لقد 

للمرأة  ميكن  أنه  العملية  املامرسة 

املشاركة واالستفادة من العمل الزراعي 

الذي يهيمن عليه عادة الذكور.فالتنمية 

أجل  من  بتفاٍن  تديرها  التي  الزراعية 

إذ  ذلك.  عىل  دليل  خري  متثل  تطويرها 

متعددة  زراعية  أنشطة  مبامرسة  تقوم 

جرار  بواسطة  املستوية  األرايض  تلك  يف 

األرايض   متهد   بنفسها.  تقوده  كبري 

كام  لإلنبات.  مناسبة  ولتكون  وتحرثها 

واملحاصيل  الخرض  زراعة  عىل  ترشف 

من بداية نبتها وحتى نضجها وترويها . 

اآلفات  من  مزارعها  حامية  عىل  وتعمل 

واألعشاب الضارة وتبذل كل ما بوسعها 

تحصل  وبالفعل   جيد،  محصول  لجني 

عىل مايكافئ جهدها. وتريب أطفالها كأم 

وأب  من خالل قيامها باألعامل املنزلية 

واألعامل الزراعية الشاقة. واألهم من كل 

ذلك أنها تدير مزرعة ناجحة.

هبتاي  يوردانوس  السيدة/  ولدت 

متناي  ماي  1979 يف حي  عام  أواخر  يف 

بأسمرا وترعرعت  فيه. درست مراحلها 

الثانوية   وحتى  اإلبتدائية  من  الدراسية 

يف مدرسة ماي متناي ومدرسة االستقالل 

تزوجت  العامة.  أسمرا  ومدرسة 

عام  يف  أسياس  مويس  من  يوردانوس 

من  زوجها  كان  مبكرة.  سن  يف   1997

املقاتلني الذين شاركوا يف النضال من أجل 

الحرية وحالفهم الحظ  ليستنشقوا عبري  

الحرية. وبناًء عىل خطة ترسيح املقاتلني 

التي وضعتها الحكومة ،ذهب مويس بعد 

إىل   96 العسكرية   الفرقة  من  ترسيحه 

مع  سابقاً  شاهدها  التي  ساوا  منطقة  

أرًضا  وطلب    ، النضال  فرتة  يف  وحدته 

بإمتالكها  له  سمح  ان  وما  فيها،  زراعية 

الزراعية   التنمية  إنخرط مويس يف مجال 

يف   الزراعة  مستكشفي  أحد   وأصبح   

عمله  من  قليلة  سنوات  وخالل   ، ساوا 

أحرز تقدًما يف مجال التنمية الزراعية .

تعرفت يوردانوس ألول مرة عىل ذلك 

من  إليه  سافرت  عندما  الزراعي  املوقع 

أسمرا لزيارة  زوجها بقطع مسافة تبلغ 

وكانت  كيلومرت.  ثالمثائة 

حياة  تعيش  يوردانوس 

زوجها  مع  سعيدة   زوجية 

رزقوا  عام  لقرابة  مويس 

حدث  لكن   ، طفاًل  خاللها 

 1998 عام  يف  طارئ  أمر 

الزوجية  مسريتها  أعاق  

زمرة  إعالن  يف  واملتمثل  

الوياين غزو أرتريا .

يوردانوس  زوج   انضم 

الدفاع  قوات  صفوف  إىل 

للغزو  للتصدي  األرترية  

املقاتلني  جميع  مثل  مثله 

الذين تم ترسيحهم وعادوا 

الخدمة  ،وأعضاء  املدنية  الحياة  اىل 

القتال،  جبهات  اىل  عادوا  ثم  الوطنية، 

املعارك  تلك  يف  مجموعة  كقائد  فقاتل 

التي خيضت للحفاظ عىل سيادة البالد. 

يوردانوس،فقد  السيدة/  زوجته  أما 

أخذت مسؤولية  املزرعة التي تحتاج إىل 

حامها   مع  جنب  إىل  جنبا  فائقة  عناية 

بدأه  ما  مواصلة  عىل  بذلك  مصممة   ،

زوجها. ومنذ ذلك الحني اصبحت تقيض 

جل وقتها يف ساوا وظلت توظف طاقتها 

يف املزرعة التي تركها لها زوجها آملة أن 

يعود إليها منترصاً  . لكن املناضل /مويس 

أسياس الذي إستنفر ملقاتلة األعداء عىل 

أمل العودة بعد إمتام مهمته ، استشهد 

يف الحملة الثانية لغزو الوياين.

أنه  يوردانوس   السيدة/  عىل  كان 

مزرعة   مسؤولية   وقوع   من  المحالة 

ساوا  عىل عاتقها  بعد إستشهاد  زوجها 

، أخذت زمام  العمل عىل محمل الجد. 

التحديات  ملواجهة  إستعدادها   وأبدت 

الزراعي  النشاط  يف  تواجهها  قد  التي 

تزيل  وهي  األمام   إىل  تقدمت  الشاق. 

العقبات التي تعرتض طريقها ورحلتها ، 

وأرصت عىل أن تواصل التنمية الزراعية 

ولو  غياب  دون  عملت  أعىل.  مبستوى 

العقلية  وفق  املزرعة  من  واحدة  لثانية 

التي تقول “أن رحلة األلف كيلومرت تبدأ 

يؤدي  السامي  والهدف  واحدة  بخطوة 

إىل بلوغ املبتغى.”

مواصلة  عىل  عازمة  كانت  وبينام 

مشوارها يف العمل الزراعي كانت تتوارد 

شأنها  من  التي  السلبية  النصائح  إليها 

عليها   طرحوا  .فقد  رحلتها  تعيق  أن 

لن  سوف  بانها  مفادها  أسئلة  أقاربها 

املهمة  بهذه   القيام  عىل  قادرة  تكون  

الشاقة ، وعليها ترك النشاط الزراعي يف 

مهنة  ملتابعة  أسمرا  إىل  والعودة   ساوا 

للمتاعب.  نفسها  تعرض  أن  دون  أخرى 

السلبية  اإلقرتاحات  تلك  تقبل  مل  لكنها 

بدأته  ما  ستواصل  بأنها  عليهم  وردت   ،

الزراعي.  عملها  يف  النجاح  وستحقق 

بل   ، املعيقة   النصائح  لتلك  ترضخ  ومل 

فورتو  يف  أكرب  زراعية  أرض  استأجرت 

الذي  الزراعي  النشاط  لتوسعة  ساوا 

متكنت  وبالفعل  ساوا.  يف  زوجها  بدأه 

أنواع  عدة  بزراعة  املزرعة  توسعة  من 

من الخرضوات واملحاصيل مام أظهر لها 

نتائج فورية ومجدية. وبهذا الجهد الذي 

إعجاب  نالت  الزراعية  التنمية  بذلته يف 

املزارعني الذين ميارسون النشاط الزراعي 

يف محيطها بتلك  املنطقة، وأثرت بشكل 

عىل  وحصلت  الكثريين  عىل  إيجايب 

حفزها  ولقد  جهات.  عدة  من  اإلشادة 

ذلك عىل التفكري مبستوى الوطن بدالً من 

أن تنحرص منتجاتها الزراعية يف مديرية 

فورتو ساوا ويف إقليم القاش- بركة فقط.

وعىل هذا األساس   إنضمت املزارعة 

يوردانوس يف عام 2014 إىل جمعية املرأة 

العديد  الجمعية    لها  .فتحت  املزراعة 

عربها  حصلت  ،حيث   الفرص  من 

التدريبات  من  متنوعة  مجموعة  عىل 

تعزيز  يف  أسهمت  واملهنية  القصرية 

اوضاعها املهنية. إرتفعت بذلك  قدرتها 

من   ومتكنت   ، جيد  بشكل  الزراعية 

والخرض  املحاصيل  زراعة 

عىل  حصلت  والفواكه. 

طريق  عن  وافر  إنتاج 

للبصل  املروية  الزراعة 

الطاف  و  األحمر  والفلفل 

ولقد  الخريف.  بأمطار 

أسلوب  بذلك  حسنت 

حياتها وبدأت تعيش حياة 

دون  متكنت   أفضل،حيث 

منزل  بناء  من  صعوبة  أي 

لها وامتلكت  سيارة كبرية 

تساعدها يف قضاء مختلف 

أغراضها.

املثل   يقول  فكام 

للتصديق”،  دليل  خري  “املشاهدة 

اندهش أقاربها  الذين كانوا يقولون لها  

“ال ميكنك فعل ذلك وستغرقني  يف ديون 

ال ميكنك سدادها” ، من نتائج جهودها 

كانت  نصيحتهم  بأن  واعرتفوا  الناجحة 

عملها  نجاح  تقييم  تم  ولقد  خاطئة. 

مراقبني  قبل  من  فقط  ليس  وأنشطتها 

قبل  من  ايضاً  تأكيده  تم  بل  عاديني 

املتخصصني الزراعيني.

ويف الوقت الحاىل تقوم بتنمية أرايض 

زراعية تصل اىل 20 هكتارًا ، وتعمل بجد 

لتعزيز اإلنتاج.لقد قامت بإستثامر ممكن 

ساعدها  حيث   ، الرتبة  وتسميد  إلثراء 

ذلك عىل أن تحصد محصول وافر حسب 

ما تؤكده املعلومات التي تم التحقق منها 

وتوثيقها من قبل املتخصصني يف الزراعة. 

مائتي  عىل  الواحد  الهكتار  من  حصلت 

كنتال  عرشين  وعىل  البصل  من  كنتال  

من الفلفل األحمر)الشطة( . كام حصلت 

عىل  محصول مشجع  من  الطاف بلغ  

أحد عرش كنتاالً  للهكتار الواحد. وتشري 

يوردانوس  إىل أن رس الحصاد يكمن يف 

إىل   ،مضيفة   للمزرعة  السليمة  اإلدارة 

من  متواصلة  زراعية  عملية  تتبع  إنها 

املهنيون  ويؤكد  الحصاد.  إىل  اإلعداد 

عن  أنشطتها  يتابعون  الذين  الزراعيون 

الذين  املزارعني  من  واحدة  أنها  كثب 

السائلة  األسمدة  استخدام  يف  بدأوا 

بشكل صحيح.

إن  تقول  التي  املقولة  تثبت  فكام 

التي مل تجتاز األمواج لن تصل  السفينة 

ال  الذي  الشخص  برالسالم،فإن   إىل 

يتغلب عىل العقبات الطبيعية والتي من 

صنع اإلنسان ال ميكنه الوصول إىل الخط 

تحقيق  أيضاً  للفوز. كام ال ميكن  النهايئ 

مبواجهة  بل   ، أبيض  علم  برفع  النجاح 

 ، بها  التحكم   ميكن  التي  التحديات  

 وتلك التي تكون خارج نطاق السيطرة.

 واجهت يوردانوس هبتاي أيًضا مشاكل 

إحداها   أوقات مختلفة،متثلت  صعبة يف 

األمطار  سببتها  التي  الفيضانات  يف 

يف  ساوا  فورتو  يف  هطلت  التي  الغزيرة 

أرضاراً  حينها  ألحقت  والتي   2013 عام 

قضت  والبساتني.لقد  باملزارع  مدمرة 

مثامنائة  يعادل  ما  عىل  الفيضانات  تلك 

ألف نقفة من محاصيل البصل والفلفل 

تيأس  ليوردانوس.مل  التابعة  املزرعة  يف 

الخسارة  تلك  من  يوردانوس  املزارعة 

التي سببتها لها العوامل الطبيعية، فبدالً 

لتعويض  نواجذها  من ذلك عضت عىل 

مبواصلة  ومتسكت  الضائعة  الفرص 

تقترص  الزراعية.ال  التنمية  يف  مسارها 

يوردانوس  للمزارعة  الزراعية  األنشطة 

هبتاي عىل تنمية املحاصيل والخرضوات 

بقرة  عرش  خمسة  أيضاً  متتلك  فقط،بل 

بقرة  من  أبقارها  زادت    لقد  حلوب. 

عام  الزراعة  وزارة  بها  دعمتها  واحدة  

منحتها  التي  البقرة  تلك  كانت   .  2008

لها وزراة الزراعة  حامل ،فأعادت العجل 

وإحتفظت  الوزارة   إىل  وضعته  الذي 

وزارة  مع  لتعهدها  وفقاً    ، األم  بالبقرة 

أن  إىل  البقرة  تلك  .تكاثرت  الزراعة 

يوردانوس  والتزال  بقرة.   15 إىل  وصلت 

وتستخدم  أعاملها  يف  لبنها  من  تستفيد 

روثها كسامد  طبيعي يف مزرعتها.

فن  هو  املضافة  القيمة   زيادة  إن 

اإلرترية  الحكومة  تدفع  الذي  الزراعة 

إتباع  فإن  كثقافة.  ترسيخه  وتحاول  به 

عملية إستخراج منتج آخر من املنتجات 

تضاعف  مربحة  طريقة  هي  األصلية 

يف  يوردانوس  املزارعة  متيض  الفائدة. 

تقوم  حيث  مثمر،  بشكل  اإلتجاه  هذا 

مع أختها بتحويل الفلفل األحمر  الذي 

و)  مطحونة  شطة  إىل  حقلها  يف  تزرعه 

شكل  يف  (أو  السائلة  الشطة   - األوازي 

معجون ) الدّلليخ( وتبيعة يف األسواق. 

تعترب   التي  يوردانوس  املزارعة  تقول 

املثاليني،  الشباب  املزارعني  من   واحدة 

العديد من  من  هائاًل  دعاًم  تلقت  بإنها 

الهيئات الحكومية واألفراد بشكل عام ، 

وإدارة مديرية  فورتو ساوا ومركز تدريب 

خاص. بشكل  اإلرترية  الدفاع  قوات 

والتدريب  التأهيل  فرص  إىل  باإلضافة 

عىل الزراعة التي  تلقتها من قبل وزارة  

الزراعة يف الداخل والخارج. حيث تذكر 

أوغندا  إىل  أرسلتها  نفسها  الوزراة  بأن 

يف  اإلضافية  واملهارات  املعرفة  الكتساب 

عملها  تواصل  تزال  وال  الزراعي.  املجال 

من  مستوى  أعىل  إىل  للوصول  جاهدة 

تعليمها  توظيف  خالل  من  التطور 

ومعارفها وخرباتها بالشكل املطلوب.

السيدة/ 

يوردانوس هبتاي
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ورشة عمل يف الشعر الشفهي لقومية الساهو)َعدْر(
يف مرشوع يعد األول من نوعه يف تراث قومية 

والرياضة  الثقافة  مفوضية  نظمت  الساهو، 

فرباير  الثالث من  األول وحتى  ورشة عمل من 

الشفهي  الشعر  يف مدينة عدي قيح للبحث يف 

لقومية الساهو.

شارك يف الورشة التي ركزت عىل 1107  قصيدة 

شعرية شفهية جمعها االستاذ /عبده محمد يف 

دراسة بحثية استمرت لعرش سنوات، مسؤولني 

من الحكومة و االعيان وخرباء يف الشعر الشفهي 

والُكتاب، يتقدمهم حاكم اإلقليم الجنويب السيد/ 

الثقافة  مفوضية  ومفوض  تسفاظني  هبتاب 

والرياضة السفري /زمدي تخيل.

أرواح  عىل  حداد  بوقفة  الورشة   بدأت   

الشهداءـ ثم ألقى حاكم اإلقليم الجنويب، السيد 

/هبتآب تسفاظيون، كلمةإفتتاحية ، قال فيها “ 

يف البدء اود ان اشيد بالعمل الذي أنجزمتوه يف   

الغني لقومية  الرتاث الشفهي  الدراسة يف  هذه 

امليثاق  إىل   مرتكزاً  الشفهي  والشعر  الساهو،  

تطوير  رضورة  من  يؤكده  وما  اإلرتري  الوطني 

ثقافة وطنية متحرضة، وبناًء عىل ما تبنته الثورة 

اإلرترية يف عملية تطوير والحفاظ عىل الثقافة 

الوطنية”. 

و قال موضحاً” كام هو معروف لدى الجميع 

إن القوى اإلستعامرية دوماً ، تريد ان تكون هي 

ومهيمنة،  دامئة  ثقافتهم  تكون  وان  املستفيدة 

ولتحقيق ذلك قامت  برسقة كل ما هو افضل يف 

ثقافة الشعوب التي أستعمرتها ، وقامت بتشويه 

الشعوب  هذه  من  الكثري  وثقافة  هوية  ومحو 

حول العامل ، لكن الشعب اإلرتري بفضل وعيه 

وأساليبهم   املستعمرين  بنوايا  املسبق  وإدراكه 

قام بنبذ كل ما هو غري وطني وما يخلق التفرقة، 

وتبنى كل ما هو مفيد  يف تطوير ثقافة وطنية 

كبري  دور  لها  سيكون  الدراسة  وهذه  متحرضة، 

ثقافتنا  قائاًل”   كلمته  وختم  املسعى”.  هذا  يف 

وتنوعنا الثقايف مصدر قوتنا”

الثقافة  مفوضية  مفوض  بعده  من  القى 

والرياضة، السفري/ زمدي تخيل كلمة قال فيها” 

إن رؤية الدراسة يف الشعر الشفهي التي تطلب 

قد  والوقت  الجهد  من  الكثري  بذل  إنجازها 

إكتملت  و يتم مناقشتها يف ورشة العمل، أود 

بهذه املناسبة  ان اهنئ جميع من شارك يف هذا 

العمل ومن نظموا هذه الورشة ، و اقدم شكر 

الدراسة  بهذه  قام  الذي  /عبدو  لألستاذ  خاص 

العرش  السنوات  خالل  املشاق  وتحمل  بتفان 

التي إستغرقت حتى ينجز هذا العمل”. 

ما  كل  هو  الشفهي  الرتاث  موضحاً”  وأضاف 

االبناء،  إىل  االباء  من  االجيال   عرب  تناقله  يتم 

إىل  الحكامء  ومن  الطلبة  إىل  املعلمني  ومن 

الشعب، عن  الهوية والتاريخ و قصص التصدي 

او  باللسان  تناقلها  يتم  والصمود  والبطوالت 

الرتاث  وتسلسل  تناقل  وبفضل  شفهياً.  الكالم 

منذ مئات السنني  شفهياً إىل اآلن هانحن نقوم 

اليوم مبناقشته”.

عرص  هو  العرص  هذا  وألن  قائاًل”  وأضاف 

التطور والتقدم  والتكنلوجيا والطباعة والكتابة 

إلينا  نقل  الذي  الشفهي  تراثنا  فإن  والتوثيق 

بتوثيقه وطباعته  آبائنا وأسالفنا، سنقوم  بفضل 

حتي ننقله لألجيال القادمة وللدارسني والباحثني 

واملهتمني. 

واألشعار  الشفهي  الرتاث  دراسة  عند  وقال” 

والتاريخ  واملضمون  باملحتوى  غنية  تجدها 

واملعارف ، مبا يجعلها مفيدة يف تقوية الروابط 

والهوية، وتعكس حياة الشعوب يف املايض. وهي 

مبثابة الوقود الذي مينحنا الطاقة لإلنطالق لألمام 

وبناء وطن ومستقبل افضل “. 

وختم قائاًل” الهدف من هذه الورشة يف تراث 

تم  ما  مناقشة  هو  للساهو  الشفهي  الشعر 

توثيقه ودعمه باالراء البناءة وتصحيحه من قبل 

املجتمعني من االعيان والعارفني بالشعر الشفهي 

حتى يتم نقله لألجيال القادمة بشكل متكامل ، 

بحيث تعطي مجال إلثرائه وتطويره واملحافظة 

عليه. ويف الختام أمتنى لكم ورشة عمل موفقة.”

السيد/  الرتاث  يف  والباحث  الكاتب  واوضح 

الدراسة  نتائج  ان  كلمته”  يف  ظهايي،  سلمون 

الحفاظ  اطار  يف  تأيت  الساهو  شعر  يف  البحثية 

االم،  لغة  وتطوير  االرتري  الثقايف  التنوع  عىل 

مشيدا باالستاذ/ عبده محمد الذي اعد الدراسة 

بجهد امتد لسنوات”.

رشحاً  محمد،  عبدو  االستاذ/  بعده  قدم 

توضيحياً عن الدراسة البحثية التي قام بها، والتى 

سيتم إصدارها يف كتاب، وبدأ حديثه قائاًل” مبا 

ونتاج  شعبي،   ومثرة  ثروة  البحث هو  ان هذا 

فإن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو ملناقشة 

واإلنتقادات  اإلراء  وتقديم  البحثية  الدراسة 

لتصحيحها لتجنب األخطاء بقدر اإلمكان. 

قال”  للكتاب  العام  واملضمون  الشكل  وعن   

ما  الطباعة  عند  الكتاب  صفحات  عدد  ستبلغ 

 A-4 مبقاس  100صفحة  680-600 صفحة،  بني 

توضح ما هو الشعر عند الساهو.و فهرس الكتاب 

يتكون من 1: توصية، 2: لوحة ألحرف الساهو، 

موضحة باللغة العربية والتقرينية حتى يستطيع 

من ال يعرف احرف الساهو من قراءة الكتاب،3: 

5:املدخل)توطئة(،  الكتاب،  مقدمة   :4 شكر، 

واالسم  الشعراء،  تفاصيل السامء   :7 مبادرة،   :6

وحفظ  الوقائع  رسد  يف  تعاونوا  ملن  الكامل  

الرثاء  يف  املأثورة  والكلامت  والقصائد  الشعر 

تفاصيل  ومناطقهم.8:  قراهم  وأسامء  واملدح، 

يتم طبعها  ان  البحثية بعد  الدراسة  املصادر.9: 

يف كتاب ستحمل عنوان” الشعر والشعراء فِرْي 

كْوىِب وأصحابه”. 

هذا  يتكون  قائاًل”  /عبدو،   االستاذ  واوضح 

فري  للشاعر  مجمعة  اشعار  من  الكتاب 

يف  ونجد    ، اآلخرين  الشعراء  من  و20  كوىِب، 

 ، الشعر  ملعنى  وتعريف  عام  توضيح  املقدمة 

خمسة  إىل  الساهو  عند  الشعر  بتقسيم  وقمنا 

مجموعات، وهي، 1: القصائد الغنائية، وتنقسم 

آالت  بعزف  غنائية  قصائد  إىل قسمني وهي:1: 

موسيقية. 2: قصائد غري موسيقية وهي قصائد 

لآلالت  عزف  دون  من  والنفري  العمل  يف  تقال 

شعرية  أمثلة  قصرية.3:  أشعار  املوسيقية.2: 

وحكاوي.4:  املدح. 5: الرثاء. وتم ضم بعض من 

األشعار واألغاين التي انتجت يف الثورة يف محتوى 

الكتاب، ملا كان لها من دور كبري يف شحذ الهمم 

وتوعية الشعب.  ويف الخامتة، توضيح للتحديات 

والعراقيل التي واجهت الدراسة البحثية”. 

إختيار  عند  اإلعتبار  يف  اخذاً  قائاًل”  وأضاف 

والديانة  واملناطق  اللهجات  والشعراء،  املداحني 

والجنس، وتوجد أشعار إلمرأتني  وأشعار ومدح 

إلثنني من معتنقي الديانة املسيحية”. كام اجري 

بحث السامء الشعراء، وكذلك تم محاولة وضع 

الذين  الشعراء  لبعض  بالوصف  تقريبية  صور 

مل نجد لهم صورة.كام تم منح االشعار عناوين 

انه مل  يكن  بحسب املضمون واملحتوى. حيث 

للشعر او املدح عناوين يف السابق، لذا تم منحها 

عناوين”.

ووضح قائاًل” تم توضيح ورشح بعض الكلامت 

الصعبة التي ال يتم تداولها كثرياً يف يومنا هذا، 

يف هوامش،  باإلضافة لتوضيح وتعريف السامء 

يف  تعرف  كانت  التي  واملناطق  االماكن  بعض 

حالياً.  اسامئها  تبدلت   اخرى  باسامء  السابق 

كام تم كتابة تعريف عن الكتاب بلغتني لتساعد 

الساهو  بلغة  الناطقني  غري  والدارسني  الباحثني 

إلجراء بحوثهم ، فيها رشح موجز للكتاب”.

االستاذ  قال  والعوائق،  للتحديات  رشحه  ويف 

تحديات  هي  واجهتنا  التي  التحديات  /عبدو” 

يف  نقص  أبرزها،  وكان  عمل،  اي  تواجه  عامة 

الكهرباء،  إنعدام   ، وامليزانية  واألجهزة  املوارد 

التنقل، قلة يف املوارد  وبعد املسافات وصعوبة 

لتقديم  البعض  من  اإلستعداد  وعدم  البرشية، 

املعلومات.”

ويف ختام ورشة العمل ناقش الحضور الدراسة 

عىل  حثوا  كام  واراء  إضافات  وقدموا  البحثية 

املبادرات.متمنني ان  متابعة وتشجيع مثل هذا 

ليستطيع  قريبا،  كتاب  يف  الدراسة  طباعة  يتم 

الجميع قراءته واإلستفادة منه ونقله إىل االجيال 

القادمة.
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ذكرى عملية فنقل..مناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن!!!

حممود عبداهلل/ ابوكفاح

األيام  هذه  اإلرتري  الشعب  يحتفل 
الثانية  بالذكرى  الساحلية  مصوع  مبدينة 
تحت  التاريخية   فنقل  لعملية  والثالثني 
شعار فنقل عهد راسخ يف أجواء يسودها 
قد  ,,والبالد   , السالم  ويعمها  التفاؤل 
التي  التحديات  من  العديد  تجاوزت  
إستهدفت كيانها وسيادتها الوطنية بفضل 
اإلسطوري  وصمودهم  الشباب  تضحيات 
يرتبصون  ظلوا  الذين  األعداء  مواجهة  يف 
املؤامرات  ضده  ويحيكون  بالوطن 

والدسائس لعقود طويلة .
تكن  مل  التاريخية  فنقل  عملية  إن 
محدودي  ثوار  بني  معركة  مجرد  ما  يوماً 
مدجج  نظامي  جيش  و  اإلمكانيات 
الحق  بني  معركة  كانت  وإمنا  بالسالح 
والباطل... معركة بني  من ميتلكون هدفاً 
أعمتهم  أجله,,,ومن  من  يناضلون  سامياً 
القوة وظنوا أن بإمكانهم حرمان الشعب 

اإلرتري من الحرية اىل األبد.
الغلبة  لكانت  كذلك  األمر  يكن  مل  لو   
قوات  ميتلك  كان  الذي  األثيويب  للجيش 
مخصصة  ضخمة  وجوية  وبحرية  برية 
مبثابة  كان  الذي  مصوع  ميناء  لحامية 
إحتالله  فرتة  طوال  له  الحيوي  الرشيان 

إلرتريا..
ففي مقابلة له  مع مجلة ساقم لسان 
يف  إرتريا   لتحرير  الشعبية  الجبهة  حال 
فرتة الكفاح املسلح وصف املناضل إسياس 
التاريخية  فنقل  عملية  حينها  أفورقي 
كانت    ، التحرري  نضالنا  تاريخ  قائاًل)  يف 
وذات   عسكرية  عملية  أعظم  فنقل  

إسرتاتيجية دامئة” .
 لقد كانت مصوع مبثابة الرشيان الذي   

يضخ كل ما هو مطلوب لحياة نظام أديس 
األسلحة  السيام  إرتريا   يف  وجيشه  أبابا 
والذخائر وغريها من الخدمات اللوجستية 
فرباير  تحريرها يف مطلع   العسكرية,وان 
لعب  األثيويب  العدو  براثن  من  1990م 
السيايس  املصري  تحديد  يف  محورياً  دوراً 

يف  القوى  ميزان  اإلرتري,وتغيري  للشعب 
مقاتيل  لصالح  التحررية    الحرب  تلك 
ذلك  كامعزز  األشاوس  الشعبي  الجيش 
القتالية  والقدرة  النارية  القوة  االنتصار 
أعرتف  ,حيث  للثوار  املعنوية   والروح 
بذلك العقيد منقستو هيىل ماريام حينها  
مصوع  احتالل  إن   ( تعبريه  حسب  قائاًل 
يعني احتالل القيادة الثورية الثانية التي 
نعتربها قرة أعيننا والعمود الفقري لقواتنا 

الدفاعية(.
التاريخية   فنقل  ملحمة  وضعت  لقد 
يف  بإرتريا  اإلثيويب  االستعامري  الجيش 
كامشة يصعب الفكاك منها حيث تسبب  
استيالء الجيش الشعبي عىل ميناء مصوع 
عن  اإلثيوبية  الربية  القوات  قطع  يف 
نتج  كام  للعدو  الرئيسية  اإلمداد  مصادر 
عن هذه العملية تشتيت القوات البحرية 
قيادتها  يف  األثيوبية والسيطرة عىل مقر 
مصوع ,ومل يتبقي للعدو يف يده  اال سالح 
قصف  يف  بإستخدامه  قام   الذي  الجو  
العنقودية  بالقنابل  املدنيني يف    السكان 

كانت  التي  قواته  إستسالم  بعد  والنابامل 
للثوار تعبرياً  املدينة وامليناء  ترابط داخل 

عن يأسه من إمكانية إستعادة املدينة  .
إتبعه  الذي  الحكيم  غري  القرار  إن    
نظام الدرق  مبواصلة الحرب بعد سقوط 

مصوع يف أيدي مقاتيل  الجيش الشعبي 
فاقم  من خسائره وقرص فرتة وجوده ليس 
فقط يف  إرتريا   وإمنا  يف كريس السلطة  

بأديس أبابا .
 لقد شاركت يف عملية فنقل التاريخية  
أكرث من 150 دبابة من كال الجانبني ، 45 

منها كانت  تابعة لقوات الجيش الشعبي  
يف  دبابة   105 ميتلك  كان  العدو  بينام 
الخطوط االمامية  عىل طول جبهة الحرب 
اال  العسكري   التفوق  من هذا  ,وبالرغم 
يدمر  ان  إستطاع  الشعبي  الجيش  ان 
قوات الجيش األثيويب  من مشاة ووحدات  
آلية و بحرية يف غضون 50 ساعة  لينهي 
الخربة  بسبب  مذهلة  برسعة  املعركة  
الرتاكمية والتنسيق املحكم بني الوحدات 

املختلفة   للجيش الشعبي .
العدو  مصوع  تحرير  خرب   فاجأ  لقد   
والعامل حيث أوردت  قناة البي يب يس يف 
ال 10  من فرباير 1990   ضمن نرشاتها 
اإلخبارية النبأ قائلة “إذا كان النرص الذي 
إرتريا  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أعلنته 
للرئيس   كبرية  ميثل رضبة  فإنه   ، صحيًحا 

األثيويب منقستو هيىل ماريام “ .
العدو  أرسى  من  اآلالف  أعرتف   كام 
,حيث  بهم  لحقت  التي  النكراء  بالهزمية 
قائد  العميد طالهون كفىل  رصح  األسري 
العملية   للعدوعقب  التابع    606 الفيلق 

قائاًل)
لقد رأيت معارك كثرية من قبل يف حيايت 
أول هزمية يل  تلقيت  الجبهة  ,و يف هذه 
كثرياً  عسكري,وتأثرت  كقائد  مسرييت  يف 
لفقدي الروح  القتالية  ومشاهديت إلرتفاع  
الروح املعنوية    للثوار اإلرتريني  اىل عنان 

السامء  “.
األثيويب   الحرب    أسري  أشاد   كام 
الوحدة  قائد   ، عبده  الحاج  عيل  العميد 
الجيش  حركة  برسعة  الثالثة  امليكانيكية 
واستخدامهم  القادة  وموهبة   ، الشعبي 
األسلحة  مع  بالتنسيق  املاهرللمدفعية  

األخرى.
م    1990 فرباير    من  الثامن   ففي 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  قوات  بدأت 
إرتريا هجومها  عىل  مصوع بقطع طريق 
أسمرا   و  مصوع   بني   الرئييس   اإلمداد 
العارش  أي  التايل  اليوم  عرص  وبحلول 
الجبهة  قوات  كانت  1990م   فرباير  من 
الشعبية لتحرير إرتريا يف ضواحي مصوع 
و يف اليوم الثالث من الهجوم  أي ال 11  
من فرباير 1990 ، استولت قوات الجيش 
اإلثيوبية  البحرية  القاعدة  عىل  الشعبي  
مستخدمة    البحر  شاطئ  من  بالقرب 

كانت  والتي  الناشئة   البحرية  وحداتها  
حربية  زوارق  ظهر   عىل  الهجوم  تنفذ 
تحت  املدينة  من  يتبقى  مل  صغرية,حيث 
ورأس  طوالوت  سوى  العدو  سيطرة 
مدرعات  تحركت   ,ولتحريرهام    مدر  
الجيش الشعبي  عرب جرس سقالت قطان  
الرئييس  بالرب  الجزر  تلك  يربط   الذي  
بالءاً  الشعبي  الجيش  دبابات  أبلت    
معارك  وبعد  الجرس  إجتياز  يف  حسناً 
حامية باملدفعية  متكن الثوار من أقتحام 
الجزيرتني وتحريرهام من دنس املستعمر 
وتلقي  العدو  فلول  لتستلم  األثيويب 
سالحها مجربة وهي تتجرع كأس الهزمية 
واإلنكسار, وتخليداً لتلك الذكرى  تم إحياء 
امللحمة بتشييد نصب تذكاري يف مدخل 

طوالوت من ناحية  جرس 
دبابات  لثالث  سقالت   
يف  حاساًم  دوراً  لعبت 
وهي   مصوع   تحرير 

تايقر وجاقوار وكوماندر.
التنسيق  أدى  لقد 
القوات  بني  املمنهج  
البحرية  والوحدات  الربية 
للجيش  وامليكانيكية 
استسالم  إىل  الشعبي  
20.000 جندي من قوات 
الثوار  وإستيالء  الدرق 
من  ضخمة  كميات  عىل 
األسلحة بأنواعها املختلفة 
سفن  تدمري  عن  فضاًل 
ترابط  كانت  التي  العدو 
البحرية  القاعدة  يف 

وإجبار بعضها للهروب  اىل دول الجوار .
  بعد هذه الهزمية املدوية تراجعت بقية 
القوات اإلثيوبية إىل قندع  لترشع مبارشة 
محاولة  اي  إليقاف  دفاعاتها  تعزيز  يف 
تقدم لقوات الجيش الشعبي ,ولكن باءت 
كل إحتياطاتها  تلك بالفشل حيث رشع 

الثوار مبارشة يف مواصلة الهجوم للتعجيل 
مع  ,وبالتنسيق  الحرية  فجر  ببزوغ 
الوحدات التي كانت تتقدم نحو العاصمة 
أسمرا من الجهات األخرى مبايف ذلك من 
تحرير  إكامل  تم  دقمحرى  جبهة  ناحية 
اىل  الشعبي  الجيش  قوات  بدخول  البالد 
من  والعرشين  الرابع  يف  أسمرا  العاصمة 
األبدية  النهاية  ,لتضع بذلك  مايو 1991م 

لوجود املستعمر األثيويب يف البالد.
اإلرتري  الشباب  مشاركة  كانت   لقد 
التاريخية   فنقل  عملية  إنجاز  يف  آنذاك 
فاعلة  الوطني   الرتاب  كامل  وتحرير 
أيضاً  قد  اآلن  , وهاهم  الجميع  بشهادة 
بالءاً   يبلون  واليزالون  التاريخ  ذلك  ورثوا 
حسناً يف بناء الوطن و الدفاع عن سيادته 

الوطنية     ولسان حالهم يقول كل شيئ  
يهون من أجل الوطن..

فالتجلة  ألبطال فنقل صانعي املعجزات 
يتمسكون  الذين  فنقل   لورثة  والتحية 

برسالة وعهد فنقل الراسخ ...
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هينوك ملؤبرهان يكتفي باملركز الثالث يف سباق السرعة للفردي ...وأخليلو وصيفًا ملادون 23 عامًا
مع إستكامل منافسات النسخة التاسعة عرش للبطولة األفريقية للدراجات الهوائية

منافسات  املاضيني  اليومني  يف  أستكملت 

النسخة الـ)19( للبطولة األفريقية للدراجات 

الهوائية لعام 2023م ، بإقامة سباقي الرسعة 

ضد الساعة للفرق وللفردي.

إستحقاق  يف  الوطني  منتخبنا  وشارك 

يف  للفرق  الساعة  ضد  الرسعة  سباق 

الساعة  الرسعة ضد  وسباق   ، الكبار  فئة 

 ، الكبار وملادون 23 عاما  للفردي يف فئة 

ليخرج حاصداً ثالثة ميداليات ملونة منها 

فضيتني.

ويف برنامج أمس الخميس )09 فرباير( 

، أقيم سباق الرسعة ضد الساعة للفردي ، 

وكان منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية 

إمتد  الذي  اإلستحقاق  هذا  يف  ممثاًل 

النجمني  خالل  من  كيلومرت(   36( ملسافة 

هينوك ملؤبرهان وأخليلو أرفايني.

يف  افريقيا  بطل  وصيف  واحتل 

هينوك   ، املايض  العام  اإلختصاص  هذا 

امليدالية  ونال  الثالث  املركز  ملؤبرهان 

الربونزية يف فئة النخبة.

األوغندي  الدراج  تتويج  السباق  وعرف 

تشارلز كاجيمو باللقب وامليدالية الذهبية يف 

مفاجأة غري متوقعة باملرة ، ورضبت بجميع 

التوقعات والتحليالت عرض الحائط.

اىل  التظاهرة  هذا  الثاين يف  املركز  وذهب 

الدراج الرواندي مويس موجيشا.

يف  فئة و منافسات 

الدراج  ، حجز  السباق  لهذا  ملادون 23 عاما 

ونال  الثاين  املركز  أرفايني  أخليلو  االرتري 

امليدالية الربونزية.

هذا وكان منتخبنا الوطني قد توج باملركز 

الثاين وامليدالية الفضية يف سباق الرسعة ضد 

الساعة للفرق الذي أقيم يوم األربعاء.

الجزائر  ملنتخب  األول  املركز  وعاد 

سابقة  يف   ، الذهبية  امليدالية  إقتنص  الذي 

هذا  لقب  كان  بعدما  معهودة  غري 

الوطني  منتخبنا  قبضة  يف  اإلختصاص 

للدراجات الهوائية.

الثالث  املركز  عىل  رواندا  منتخب  ونال 

وامليدالية الربونزية.

سباق  يف  املشارك  الوطني  منتخبنا  وضم 

كيلومرت،   36 ملسافة  إمتد  الذي  الساعة  ضد 

ملؤبرهان  هينوك  هم  متسابقني  أربعة 

وملكياس  زرآي  وناهوم  ارفايني  واخليلو 

قدوس.

وكان منتخبنا للدراجات الهوائية الذي ضم 

املتسابقني ناتنائيل برهاين وهينوك ملؤبرهان 

وافريم  زرآي  وناهوم  تشومي  ومريون 

هبتآب  ويوائيل  ارفايني  وأخليلو  قربهويت 

واملدرب سامسون سلمون  وملكياس قدوس 

، قد توجهت اىل غانا يوم االحد الخامس من 

فرباير.

وتشارك يف مجريات البطولة التي بدأت يف 

الثامن من فرباير 30 منتخبا.

للبطولة  اإلعالم  وزارة  موفد  وافاد 

ان   ، امان  محمد  االفريقية/عبدالوهاب 

تشجيع االرتريني املقيمني يف العاصمة الغانية 

ترك    ، السباق  يف  االرترين  للدراجني  أكرا 

إنطباعاً جيداً لدى محبي الرياضة.

ريال مدريد يهزم األهلي املصري برباعية 
ويقابل اهلالل السعودي يف النهائي

كأس العامل لألندية:

إىل  العبور  مدريد  ريال  نادي  استطاع 

نهايئ كأس العامل لألندية يف كرة القدم التي 

تحتضنها املغرب بعد اكتساحه فريق األهيل 

املرصي برباعية مقابل هدف واحد، ويرضب 

نهايئ  يف  السعودي  الهالل  نادي  مع  موعدا 

البطولة.

اإلسباين فريق  ريال مدريد  نادي  سيقابل 

الهالل السعودي يف نهايئ كأس العامل لألندية 

يف كرة القدم التي تستضيفها املغرب، وذلك 

النهايئ عىل نادي األهيل  إثر فوزه يف نصف 

املرصي 1-4 األربعاء.

من  كل  مدريد  ريال  أهداف  سجل  وقد 

الدقيقة  يف  جونيور  فينيسيوس  الربازييل 

فالفريدي  فيديريكو  واألوروغوياين   ،)42(

)90 2( وسريخيو  والربازييل رودريغو   ،)47(

عيل  التونيس  أحرز  فيام   ،)8  90( أريباس 

معلول هدف األهيل الوحيد يف الدقيقة )65( 

من ركلة جزاء.

القيايس  الرقم  صاحب  الريال،  فوز  ويأيت 

لعدد االنتصارات يف املسابقة )4 ألقاب أعوام 

مير  بينام  و2018(،  و2017  و2016   2014

بحالة من االضطراب غداة سفره إىل مدينة 

االنتصارات مجددا  ليعود إىل سجل  الرباط، 

من  جزءا  باتت  التي  اإلصابات  وتجاهل 

الحياة اليومية لنادي العاصمة اإلسبانية.ومن 

الفرنيس  أبرز ضحايا هذا املسلسل، املهاجم 

كريم بنزمية، صاحب الكرة الذهبية للموسم 

يف  إلصابة  املباراة  عن  غاب  الذي  املايض، 

البلجييك  الحارس  غرار  عىل  األمين،  فخذه 

تيبو كورتوا، املصاب بدوره يف الفخذ.

سلتيكس املنقوص يتابع تألقه بفوزه على سفنيت سيكسرز
صنز يضّم دورانت يف صفقة تبادل مع نتس

من  ثالثة  غياب  يقف  مل 
أبرز العبي بوسطن سلتيكس، 
صاحب أفضل سجل يف دوري 
كرة السلة األمرييك للمحرتفني، 
والخروج الباكر لنجمه جايلن 
حائاًل  اإلصابة  بسبب  براون 
فيالدلفيا  عىل  فوزه  دون 

سفنتي سيكرسز 106-99.
غري  رضبة  براون  وتلقى 
زميله  كوع  من  متعمدة 

جايسون تاتوم أثناء محاولة التقاطهام لكرة 
مرتدة قبل أقل من دقيقتني من نهاية الشوط 
األول، ليغادر امللعب مصاباً بكدمة يف وجهه.

الثاليث  غياب  إىل  براون  إصابة  وأضيفت 
وآل  وليامس  وروبرت  سامرت  ماركوس 
أفضل  صاحب  سلتيكس  أّن  إاّل  هورفورد، 
املنطقة  ومتصدر  العادي  املوسم  يف  سجل 
عىل  تابع  هزمية  و16  فوزاً   39 مع  الرشقية 

سكة االنتصارات.
قال تاتوم لقناة “إي أس يب أن” بعد نهاية 
يف  فريقه  نجاح  نسبة  خاللها  بلغت  مباراة 
املئة، منها 19 رمية ثالثية  الرميات 52.6 يف 
كانت  األمسية  “هذه  محاولة   35 أصل  من 

أفضل تعريف ملا يعني فوز الفريق”.
 8 إليها  وأضاف  نقطة،   12 تاتوم  وسجل 
مرتدات و9 متريرات حاسمة، يف حني ساهم 
الحّد من خطورة سفنتي سيكرسز  رفاقه يف 
املرشح  إمبيد،  جويل  الكامريوين  ونجمه 
العادي  الدوري  يف  العب  أفضل  لجائزة 
نقطة، يف   28 مع  املباراة  وأفضل مسجل يف 
حني ساهم زميله جيمس هاردن بـ 26 و11 

متريرة حاسمة.
“هؤالء  قائاًل  رفاقه  عىل  تاتوم  وأثنى 
هم  الجهد.  من  الكثري  يبذلون  الالعبون 
دخول  منهم  الطلب  يتم  وعندما  محرتفون 
جهدهم  قصارى  يبذلون  امللعب  أرض 

وينافسون”.
لعدد  كافاليريز  كليفالند  افتقد  وبدوره، 
من العبيه إال أنه نجح يف الفوز عىل ديرتويت 

بيستونز 113-85.
وداريوس  ميتشيل  دونوفان  غياب  ويف 
جاريت  الثنايئ  تحمل  لإلصابة،  غارالند 
عبء   )19( موبيل  وإيفان  نقطة(   20( آلن 
املباراة، وساهام يف تقدم كافاليريز بفارق 18 
إىل  طريقه  يف  األّول  الربع  نهاية  مع  نقطة 

فوزه الرابع توالياً.
عىل  كينغز  ساكرامنتو  فاز  هيوسنت،  ويف 
 ،130-128 نقطتني  بفارق  روكتس  هيوسنت 
نجح  حني  األنفاس  حبست  مباراة  نهاية  يف 
ديأيرون فوكس يف تسجيل ثالث رميات حرة 
النهاية  الثانية من صافرة  أعشار من  قبل 3 

بعد خطأ مثري للجدل من إريك غوردون.

 31 مع  اللقاء  فوكس  وأنهى 
األخري،  الربع  يف   13 منها  نقطة، 
برغم  هيوسنت  فوز  دون  ليحول 
غرين  جالن  لنجمه  نقطة   41
صاحب  تبّدل  شهدت  مباراة  يف 

األفضلية 22 مرة. 
الكامريوين  ويف تورونتو، سجل 
و10  نقطة   37 سياكام  باسكال 
رابتورز  فريقه  وقاد  متابعات 
سبريز  أنتونيو  سان  عىل  للفوز 

.112-98
أنجليس  لوس  خرس  أخرى،  مباريات  ويف 
 ،104-110 مافريكس  داالس  أمام  كليربز 
118- متربوولفز  مينيسوتا  أمام  جاز  ويوتا 

.143
إنديانا  عىل  هيت  ميامي  فاز  املقابل،  يف 
باليزرز  ترايل  وبورتالند   116-111 بايرسز 
 ،125-122 ووريرز  ستايت  غولدن  عىل 
هورنتس  تشارلوت  عىل  ويزاردز  وواشنطن 

  .118-104
األمرييك  السلة  كرة  نجم  يتجه   ، ذلك  إىل 
صنز  فينيكس  إىل  لالنتقال  دورانت  كيفن 
نتس،  بروكلني  مع  ضخمة  تبادل  صفقة  يف 

حسب ما أفادت وسائل إعالم محلية.
ووسائل  أن”  يب  أس  “إي  شبكة  ونقلت 
قرر  نتس  أن   ، تسمها  مل  مصادر  عن  أخرى 
االستغناء عن دورانت ويت جاي وارن مقابل 
استقدام ميكال بريدجز وكامريون جونسون 
وجاي كراودر وأربع خيارات من الدور األول 

للـ “درافت” من صنز.



فـنـقـل

Sabur Printing Services

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 8 اجلمعة  10 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )94( 	

من غسق الليل يولد عندنا
صباحك األبلج املستبني

واملوج فيك يتيه
ثم ينربي

يف مده يالطف
شواطئًا عكفت لنا

من أمد السنني
****************************

والشراع حني يبحر
وسفائن على مداك

هناك ثم هنا تلوح بشارة
ونوارس تتجنح

لطافة على شواطئ حبرنا
والناي موسقة

يذكرنا شواهد احلنني
****************************

أيا عروس البحر يا لؤلؤة
هيا ألبسي عقدك الفريد

وأمنحينا عشقـك 
مفردة مجيلة

بها على كل املراكب نستعني 
****************************

ياأنت يا نورسيت
تطيب فيك قصائدى

متتد فيك سفائنى
أسألك اإلفصاح 

عن سرك الكمني
****************************

وأنا الذي اطوع القافية 
أسري يف ركابها
فأمنحي قافية 
وحيدك األمني

****************************

هو الذي فداك يا ملهميت
يسطر التاريخ يرتقي

إىل هواك يف يقني
****************************

سقط الشهيد على الربوع 
كلها

أنبتت األرض على مداه ألف 
ثائر

ومصوع فتحت له نافذة
بطل جتلى عندها

ركب السفينة طاف يف
أرجائها بنصره املبني

****************************

“فنقل” أيا فاحتة عظيمة
توج نصرك البهيج بالدنا

فتزيين وجتملي
يف ألق الصباح وأنثري

ورود عزك
وتقدمي بني اجلموع لتكتيب

فخر الشعوب على اجلبني.

عبداهلل عمر كرام    2023م
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