2019
2016/2/26
اجلمعة /1/ 11
اجلمعة

والع�رشين
الثامنةوالع�رشين
اخلام�سة
ال�سنة
ال�سنة

()76
العدد()103
العدد

الثمن ( )2نقفة

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

الإرتريون ب�إ�رسائيل  :دعم م�ستمر لربنامج تبني �أ�سر ال�شهداء

�أكد ا لإرتريون املقيمون يف ا�رسائيل يف االجتماع الذي عقدوه
على جاهزيتهم على العمل القوي لربنامج تبني ا�رس ال�شهداء يف
العام .2019
ووفق التقرير املقدم تربع املن�ضوون اجلدد يف جمعية " فنوتي
�سم�آتات" والبالغ عددهم حوايل 100ع�ضو ،تربع كل ع�ضو بـ 720
دوالر  ،وقد مت ار�سال اكرث من  72الف دوالر اىل وزارة العمل
والرعاية االجتماعية ل�صالح تبني ا�رس ال�شهداء ،كما قدمت لهم
بيانات متكاملة عن ا�سم ال�شهيد لال�رسة املتبنية.
واكد امل�شاركون يف االجتماع بان تنفيذ الربامج الوطنية
بفعالية عامة وخا�صة تبني ورعاية ا�رس ال�شهداء اليرتك للحكومة
فقط ،وان ن�شاطهم يف هذا ال�ش�أن ي�شعرهم باالرتياح من جهة
ومن جهة اخرى ي�ساعد على تعزيز تنظيمهم وتاطريهم.

نقفة:
امل�ؤ�س�سات اخلدمية ت�سهم يف جتميع القرى املتناثرة
يف اطار اجلهود اجلارية لإر�ساء
العدالة الإجتماعية� ،أُ ْو ِ�ض َح بان
امل�ؤ�س�سات اخلدمية امل�شيدة
يف مديرية نقفة ،ظلت ت�سهم يف
جذب الأهتمام يف عملية جتميع
القرى املتناثرة ،وا�ستقرار
حياة ال�سكان املعي�شية.
املديرية
مدير
واو�ضح
ال�سيد /يعقوب ادري�س� ،أنه
وبف�ضل االهتمام الذي ُم ِن َح خالل
�سنوات اال�ستقالل التي م�ضت ،مت
بناء  45مدر�سة ،ا�ضافة اىل 9
م�ست�شفى
م�ؤ�س�سات �صحية بينها
ً
واحد� ،سهلت حياة املواطنني
اليومية.
وافاد بانه وبف�ضلِ املعرفة

التي
واملهنية
االكادميية
اكت�سبها ال�شباب يف تلك
املدار�س ،ظلوا ُين ِْجزُ ونَ اعما ًال
ً
فعالة وناجحة ،وهو نتاج
لذلك اال�ستثمار اجلاري .وا�شار
فيما يتعلق بان�شطة اثراء
م�صادر املياه و�ضمان مياه
ال�رشب ال�صاحلة ،اىل انه مت
بناء َ�س َّد ْينِ و 56خزان ًا و46
ِ
مياه
حفري ًا  ،وان�شاء م�شاريع
ٍ
�رشب كثرية ،يف خمتلف مناطق
املديرية.
واو�ضح بان هذه امل�ؤ�س�سات
�شجعت ال�سكان على التجمع
َ
مناطق مدرو�سة ،يح�صلون
يف
من خاللها على كافة اخلدمات

االجتماعية ،خا�صة االرا�ضي
املوزعة يف مدينة نقفة
للم�ؤ�س�سات واملنازل ،ونتيجة
لذلك مت بناء  245م�ؤ�س�سة
جتارية ب�شكل حديث وع�رصي،
و �أن عدد ال�سكان بلغ اكرث من
�ستني الف مواطن.
ويف اخلتام ذكر ال�سيد/
تقدم
يعقوب ،انه مت حتقيق
ٍ
ٍ
بنى حتتية
ملمو�س يف ار�ساء
ً
خدمات
لتو�سيع
ناجحة،
الهاتف وت�سهيل و�سائل النقل،
م�شريا اىل ان الدفع بان�شطة
النفري التي ينظمها املواطنون،
تعد من اهم برامج عام .2019

�أغردات :جهود لإي�صال خدمات
مياه ال�شرب �إىل املناطق املجاورة
�رصح م�س�ؤول ق�سم املياه يف
مدينة اغردات ال�سيد /برهاين
حماري ،بانهم يعملون لتو�سيع
خدمات مياه ال�رشب ال�صاحلة
التي كانت حم�صورة يف املدينة
اىل املناطق والقرى املجاورة.
وذكر ال�سيد /برهاين ،ب�أنه
يف �إطار العمل اجلاري لإفادة

�ضاحيتي عدردي وانقرين من تلك
اخلدمات ،حيث مت بناء  4خزانات
يف �ضاحية عدردي وتوزيع
العدادات لتح�صل ال�ضاحية على
خدمات املياه با�ستمرار ودون
انقطاع ،فيما توجد اخلزانات
الأربعة املبنية يف �ضاحية انقرين
قيد البدء.

و�أ�ضاف ال�سيد /برهاين،
بان بع�ض املناطق التي مل متد
فيهاخطوط �أنابيب املياه حت�صل
على خدمات املياه عرب ال�صهاريج
بتعرفة معقولة ،منا�شدا اجلهات
املعنية التخاذ خطوات �رضورية
من �أجل ارتفاع ن�سبة امل�ستفيدين
من خدمات خطوط االنابيب.

�ضاحيتي لعيتني وحمابار..
�أن�شطة عدة للتو�سع يف الإ �ستفادة من �إ�صحاح البيئة
ي ْت ان�شط ٌة يف �ضاحيتي لعايتني وحمابار ،ل�ضمان ا�صحاح البيئة
ُ�س رِّ َ
ومكافحة االمرا�ض املعدية.
وذكر املدير الطبي العام مل�ست�شفى قندع املرجعي ،الدكتور /ابرهام
امانئيل ،بان االعمال املنجزة ،تعد جزء ًا من الربامج اجلارية لتو�سيع
اال�ستفادة من ا�صحاح البيئة.
وا�شار الدكتور /ابرهام ،اىل ان برامج ا�صحاح البيئة بد�أت عام ،2008
َ
عملية تنفيذها ت�أخرت ال�سباب خمتلفة ،ومبا �أن عدم ا�ستخدام
اال ان
دورات املياه ،ي�سبب االمرا�ض املعدية ،لذا ينبغي على املواطنني العمل
علىا�صحاح البيئة ،ا�ضافة اىل ا�ستخدام النامو�سيات للحد من املالريا.
من جهته افاد املدير العام لق�سم اخلدمات االجتماعية يف ادارة اقليم
ا�سا�س
�شمال البحر االحمر ،ال�سيد/رزين ف�سها ،ب�أن البيئة النظيفة
ُ
جمتمع �صحي ،داعيا املناطق االخرى لالقتداء باخلطوة التي اتخذها
ٍ
�سكان �ضاحيتي لعايتني وحمابار .ومن جانبه قام م�س�ؤول �صحة البيئة
يف وزارة ال�صحة ،ال�سيد /زموي �أملو ،بتوزيع ال�شهادات التقديرية
للم�ساهمني بفعالية لإجناح الربنامج.

تنظيم انتخابات مدراء
ال�ضواحي يف �شامبقو ودقي

انتظمت يف � 14ضاحية مبديرية �شامبقو ،و� 10ضواحي يف مديرية دقي
انتخابات مدراء ال�ضواحي وم�ساعديهم.
واجريت االنتخابات يف مديرية �شامبقو يف مناطق ب�شوكا ،دمبي ْ�سمرا،
و �شامبقو �سالم ،و�شامبقو ظنعت ،و دمبي حمربتي ،و �آيكتا ،وتويل
قاجما ،وكويتبيا ،و عمبوري ،و قرمي ،و �شاهاتي ،و بينبينا ،و ديدا.
و�أ�شاد مدير املديرية ،ال�سيد /كح�ساي �أ�رسات ،بامل�ساهمة الفعالة التي
ني اجلدد.
ابداها املواطنون ،داعيا املواطنني للوقوف اىل جانب املنت ََخبِ َ
ويف مديرية دقي ،جرت االنتخابات يف �ضواحي تكرريت و قرجناي و
عد �شيخ االمني ،و لكوت�ش و عد �إبرهيم و ح�شاكيتو و جميل و كريو و
هاوا�شايت و افهمبول.
وا�شار مدير املديرية ال�سيد /همد �إيال علي ،اىل انتخاب  10مدراء
�ضواحي و 10مدراء تنفيذيني ،ا�ضافة اىل  80من جلان القرى.
من جانبهم اكد املنتخبون اجلدد يف املديريتني ،جاهزيتهم للعمل
بالتفاين واالخال�ص خلدمة �شعبهم ووطنهم ،مدركني امل�س�ؤولية الرزينة
التي حملها اياهم ال�شعب.
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املبعوث الأمريكي �إىل �أفغان�ستان يبد�أ جولة �آ�سيوية الزعيم الكوري ال�شمايل يختتم زيارة لبكني

غادر املبعوث الأمريكي �إىل
�أفغان�ستان زملاي خليل زاد اول يف
جولة �آ�سيوية يجري خاللها حمادثات
ترمي �إىل �إحالل ال�سالم يف البلد الغارق
يف احلرب منذ  17عام ًا.
بعدما التقى يف دي�سمرب يف �أبوظبي
مم ّثلني عن حركة طالبان ،غادر
املبعوث الأمريكي يف جولة ت�شمل
كلاّ ً من �أفغان�ستان وال�صني والهند
وباك�ستان وت�ستمر لغاية  21يناير
اجلاري ،بح�سب ما �أعلنت وزارة
اخلارجية الأمريكية يف بيان.
ومل تو�ضح الوزارة ما �إذا كان خليل
زاد �سيلتقي جم ّدد ًا مم ّثلني عن حركة
ً
مكتفية بالقول � ّإنه �سيجري
طالبان،
حمادثات مع "م�س�ؤولني يف احلكومة

الأفغانية و�أطراف �آخرين معنيني".
ونقل البيان عن خليل زاد ،الأفغاين
الأ�صل ،قوله �إنّ "ال�سبيل الوحيد
لإنهاء النزاع هو �أن جتل�س ّ
كل الأطراف
تتو�صل �إىل اتّ فاق
حول الطاولة و
ّ
على امل�ستقبل ال�سيا�سي لأفغان�ستان
باحرتام وقبول متبادلني".
وت�أتي جولة املبعوث الأمريكي
�صعدت فيه حركة
هذه يف الوقت الذي ّ
طالبان هجماتها على قوات الأمن يف
�أنحاء البالد ،وقتلت �أعداد ًا من رجال
ال�رشطة واجلي�ش.
وتزامن ت�صعيد طالبان هجماتها
مع جهود دبلوما�سية تهدف �إىل جلب
احلركة لطاولة التفاو�ض.
وكانت تقارير �إعالمية �أفادت ب�أنّ
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يعتزم خف�ض عدد اجلنود الأمريكيني
املنت�رشين يف �أفغان�ستان والبالغ
عددهم � 14ألف جندي �إىل الن�صف،
يف خطوة ته ّدد بتقوي�ض جهود ال�سالم
التي تقودها وا�شنطن والتي تزايدت
وتريتها يف الأ�شهر الأخرية

غادر قطار الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون بكني �أول
ام�س الأربعاء بعد زيارة �إىل حليفه
الرئي�سي اعتربت خطوة ا�سرتاتيجية
قبيل قمته املحتملة مع الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وكان كيم قد و�صل �إىل بكني
الثالثاء يف زيارة هي الرابعة له �إىل
حليفه الدبلوما�سي الكبري الوحيد،
حيث التقى بالرئي�س �شي جينبينغ
وزار م�صنعا بح�سب تقارير.
و�شوهد موكب الزعيم الكوري
ال�شمايل يدخل حمطة القطارات
املركزية يف بكني بعد ظهر ام�س
الأربعاء ،وبعيد ذلك انطلق القطار
يف رحلة ت�ستمر يوما �إىل احلدود
ال�شمالية ال�رشقية ،وفق �صحافيي
وكالة فران�س بر�س.
والزيارة التي مل تكن معلنة
�أحيطت ب�رسية كبرية ،واكتفت

كوريا ال�شمالية وال�صني باالعالن
عن وجود كيم بدون اعطاء �أي
تفا�صيل ب�ش�أن برناجمها.
والتقى كيم ل�ساعة مع جينبينغ
الثالثاء ويعتقد �إنه ي�صادف عيد
ميالد الزعيم الكوري ال�شمايل
 -وان�ضما �إىل م�أدبة ع�شاء معزوجتيهما يف ق�رص "قاعة ال�شعب
الكربى" ،وفقا لوكالة يونهاب
الكورية اجلنوبية للأنباء.
و�أكد املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية لو كانغ يف م�ؤمتر �صحايف
�أن "زيارة الزعيم كيم جونغ �أون �إىل
ال�صني جاءت بدعوة من الرئي�س
�شي جينبينغ ،واجرى الرئي�س �شي
لقاءات وحمادثات معه" ،م�ضيفا �أن
املزيد من التفا�صيل �ستن�رش الحقا.
وركز اجتماع الثالثاء على اللقاء
املحتمل لكيم مع ترامب ،وفقا
ليونهاب .ويف خطابه مبنا�سبة

العام اجلديد حذر كيم من �أن بيونغ
يانغ رمبا تغري مقاربتها جتاه
املحادثات النووية يف حال �أبقت
وا�شنطن على العقوبات على بالده.
و�شهدت العالقات بني ال�صني
وكوريا ال�شمالية تراجعا يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية على
خلفية �أن�شطة بيونغ يانغ النووية،
لكن كيم �سعى �إىل �ضمان �إطالع �شي
على تعامالته مع الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية فيما حت�سنت
العالقات على ما يبدو

العراق بتاريخ  24/6/2014من قبل
حكومة ال�سيد نوري املالكي �إثر دخول
ع�صابة داع�ش الإرهابية ،و�إ�سقاطها
ملحافظاتنا العزيزة كما هو مثبت
يف وثائق الأمم املتحدة والوثائق
املتبادلة بني الدولتني ،م�ستندة يف
ذلك �إىل اتفاقية الإطار اال�سرتاتيجي
بني العراق و�أمريكا”.
و�أ�ضاف�“ :أن العبادي حني نال ثقة
جمل�س النواب بتاريخ 8/9/2014
كانت القوات الأمريكية موجودة يف
العراق قبل ا�ستالمه م�س�ؤولية رئا�سة
الوزراء ب�أكرث من �شهرين ،و�أنه هو
الذي جعلها قوات متعددة ولي�ست
قوات �أمريكية فقط”.
ودعا االئتالف “القوى ال�سيا�سية
�إىل االلتزام بامل�صداقية واالبتعاد

عن ت�ضليل الر�أي العام “ ،مبي ًنا “�أن
حري�صا على
العبادي كان وما زال
ً
ا�ستقالل العراق و�سيادته ،و�أن جميع
اخلطوات التي اتخذها كانت ت�صب
مب�صلحة وحده وا�ستقالل و�سيادة
العراق ،ولن تنال من �إ�رصاره ومواقفه
الوطنية حماوالت الإق�صاء والت�شويه
والت�ضليل التي متار�سها نخب غري
م�س�ؤولة”.
ونفى رئي�س احلكومة العراقية عادل
عبداملهدي،الثالثاء ،متركز قوات
�أمريكية جديدة يف بالده.
وكانت تقارير �صحفية قد �أفادت
ب�أن القوات الأمريكية التي تن�سحب
بناء على �أوامر الرئي�س
من �سوريا
ً
الأمريكي دونالد ترامب ،تتجه �إىل
العراق لغر�ض التمركز فيها.

العراق :العبادي يتهم املالكي ب�إدخال القوات الأمريكية ً
جمددا
رو�سيا تعرب عن ا�ستعدادهاللحوار ب�ش�أن النووي

قال نائب وزير اخلارجية الرو�سي،
�سريغي ريابكوف� ،أول ام�س الأربعاء،
�إن رو�سيا م�ستعدة لإجراء م�شاورات
مع الواليات املتحدة ب�ش�أن معاهدة
القوى النووية املتو�سطة املدى على
امل�ستويني الدبلوما�سي والع�سكري.
ونقلت وكالة "تا�س" الرو�سية
للأنباء عن ريابكوف قوله لل�صحفيني
يف نيودلهي" :نحن م�ستعدون للحوار
�إذا كانت الواليات املتحدة م�ستعدة
له".
و�أ�ضاف�" :إذا حدث ذلك غدا ،ف�سنكون
م�ستعدين يف الغد .لكن احلوار يحب
�أن يكون على �أ�سا�س امل�ساواة يف
احلقوق".
و�أبرمت الواليات املتحدة واالحتاد
ال�سوفيتي �سابقا ،معاهدة القوى
النووية املتو�سطة املدى ،من �أجل

الق�ضاء على ال�صواريخ النووية
املتو�سطة املدى والق�صرية املدى.
وقد وقع املعاهدة يف وا�شنطن
العا�صمة الرئي�س الراحل رونالد
ريغان ،والأمني العام الراحل للجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي ال�سوفيتي
ميخائيل غوربات�شوف ،يف  8دي�سمرب
.1987
و�صدق جمل�س ال�شيوخ الأمريكي على
املعاهدة يف  27مايو  ،1988ودخلت
حيز التنفيذ يف  1يونيو .1988

�أملانيا م�ستعدة ال�ستقبال مهاجرين
حما�صرين ..ب�شروط

قالت �أملانيا �إن ب�إمكانها �أن
ت�ستقبل بع�ضا من  300مهاجر ،جرى
�إنقاذهم يف البحر املتو�سط خالل
الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،لكن
ال يزال ع�رشات ،من بينهم خم�سة
�أطفال ،حما�رصين يف البحر ومل
يعر�ض �أي بلد �أوروبي ا�ستقبالهم.
وكانت ال�سفينة (�سي-ووت�ش ،)3
التي تديرها منظمة �إغاثة �إن�سانية
�أملانية� ،أنقذت � 32شخ�صا من
قارب قبالة ال�ساحل الليبي يوم 22
دي�سمرب ،و�أنقذت جماعة (�س�-آي)،
وهي منظمة خريية �أملانية� ،أي�ضا
� 17آخرين يوم  29دي�سمرب.
وحتمل ال�سفينتان معا � 49شخ�صا
وكانتا تبحران ذهابا و�إيابا قبالة
�ساحل مالطا لأيام .و�أبدى طاقما
ال�سفينتني القلق بخ�صو�ص احلالة
النف�سية للمهاجرين ،التي �أدى �سوء
الأحوال اجلوية ودوار البحر �إىل
تدهورها.

وذكر داميوند ،وهو
نيجريي �أنقذته ال�سفينة
(�سي-ووت�ش  )3رف�ض ذكر
ا�سمه بالكامل "الأطفال
مر�ضى ...وال ن�ستطيع
النوم ب�سبب الأمواج.
منوت ببطء يف هذا
املكان".
وتطلب مالطا وهي
�أ�صغر دولة ع�ضو يف
االحتاد الأوروبي من �رشكائها
ا�ستقبال بع�ض املهاجرين ،مبا
يف ذلك  249مهاجرا �آخر انت�شلتهم
زوارق البحرية املالطية يف الأ�سابيع
الأخرية من عام .2018
وقال كيم هيتون-هيزر ،رئي�س
بعثة (�سي-ووت�ش  )3لرويرتز من على
منت ال�سفينة "التحرك الوحيد ...هو
حل على امل�ستوى الأوروبي" .وتابع
قائال "اجلميع يحاولون التن�صل من
م�س�ؤوليتهم".
وك�شف وزير الداخلية الأملاين،
هور�ست �سيهوفر ،الثالثاء� ،أن
�أملانيا م�ستعدة ال�ستقبال  50مهاجرا
�إذا عر�ضت بلدان �أوروبية �أخرى
ا�ستقبال املهاجرين.
و�أ�شارت هولندا �إىل ا�ستعدادها
ال�ستقبال البع�ض ،فيما انق�سمت
الآراء داخل احلكومة الإيطالية حول
هذه الق�ضية

اتهم “ائتالف الن�رص” بزعامة رئي�س
الوزراء ال�سابق حيدر العبادي�،أول
ام�س الأربعاء ،رئي�س احلكومة
العراقية الأ�سبق نوري املالكي،
ب�أنه هو من ا�ستدعى القوات الأمريكية
للعراق جمد ًدا.
وذكر االئتالف يف بيان ر�سمي:
“نود �إعالم الر�أي العام العراقي ب�أن
القوات الأمريكية مت ا�ستدعا�ؤها �إىل

�إعـــالنات

�إىل املدعو� /أحمد �إدري�س علي دبرا مبا ان زوجتك ال�سيدة /فاطمة عبدالرحمن عمر قد رفعت دعوى �ضدك يف املحكمة
ال�رشعية بع�صب تدعي فيها ب�أنك غبت عنها مدة تزيد � 13سنة تارك ًا �إياها دون نفقة وال ع�رشة زوجية.
ف�إن املحكمة ت�أمرك باملثول امامها يف اجلل�سة املقررة 2019 /1 /18م بنف�سك �أو من ينوب عنك للرد يف ا لدعوى ويف
حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة ع�صب ال�شرعية
*******
ال�سيد /عمر �إبراهيم �سليمان ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة /زبيبة حممد �إبراهيم قد رفعت الدعوى �ضدك حتت امللف رقم
 2018 /648ب�سبب �إختفائك عنها ملدة � 4سنوات تارك ًا �إياها املدة املذكورة دون حقوق زوجية من النفقة والع�رشة
الزوجية وغريها .وعليه يطلب ح�ضورك �أمام املحكمة ال�رشعية يف تاريخ 2019 /1 /21م يف مدة ال تتجاوز عن ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �صدور هذا الإعالن يف ال�صحيفة .ويف حالة عدم ح�ضورك �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف املدة املذكورة ف�إن
املحكمة ال�رشعية �سوف تنظر يف الق�ضية بغيابك ح�سب الدعوة املرفوعة.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية

�إعالن لدافعي ال�ضرائب
تعلن م�صلحة الإيدارات الداخلية جلميع ال�رضائب الذين يعملون يف خمتلف الأن�شطة التجارية وكذلك م�ؤجري
البيوت ب�أن موعد تقدمي الإقرارات عن الدخول لدفع ال�رضيبة لعام 2018م �سوف يبد�أ يناير 2019م ولذا تهيب
امل�صلحة جلميع دافعي ال�رضائب بالتوجه �إىل مكاتبها لدفع ال�رضيبة وذلك ح�سب اجلدول التايل-:
وقت دفع ال�رضيبة
										
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر فرباير 2019
		
 .1الذين يح�صلون على الدخل من �إيجار البيوت
 .2الذين يح�صلون على الدخل من الأن�شطة التجارية
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر فرباير 2019
			
 2.1دافعي ال�رضائب من الفئة (ج)
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر مار�س 2019
			
 2.2دافعي ال�رضائب من الفئة (ب)
من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر �أبريل 2019
			
 2.3دافعي ال�رضائب من الفئة (�أ)

تنوه امل�صلحة بان عدم تقدمي الإقرارات عن الدخول لدفع ال�رضيبة امل�ستحقة يف املواعيد املحددة �أعاله يعر�ض
دافعي ال�رضائب للعقوبات القانونية والغرامات املالية .وعليه يجب الإلتزام باملوعيد املحددة.
كل عام و�أنتم بخري 2019م
وزارة املالية
م�صلحة الإيرادات الداخلية
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ت�شي�سيكيدي يفوز يف االنتخابات الرئا�سية بالكنغو الدميوقراطية املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ينزع �شرعية عبا�س

�أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية
امل�ستقلة يف جمهورية الكنغو
الدميقراطية ليل الأربعاء-اخلمي�س
فوز املعار�ض فيليك�س ت�شي�سيكيدي
يف االنتخابات الرئا�سية التي جرت
يف  30دي�سمرب  .2018وهذه النتيجة
الر�سمية م�ؤقتة وميكن الطعن بها �أمام
املحكمة الد�ستورية .وانتخب مر�شح
املعار�ضة فيليك�س ت�شي�سيكيدي رئي�سا
جلمهورية الكنغو الدميقراطية ح�سب

ما �أعلنت مفو�ضية االنتخابات
ليل الأربعاء-اخلمي�س .وطال
انتظار نتائج االقرتاع الذي نظم
قبل ع�رشة �أيام ،و�سط توترات
�سيا�سية واتهامات متبادلة
"بفربكة النتائج".و�أعلن رئي�س
امل�ستقلة
الوطنية
اللجنة
لالنتخابات كورناي نانغا �أنه
"بح�صوله على �سبعة ماليني
و� 51ألفا و� 13صوتا �صحيحا،
�أي  38,57%من �أ�صوات املقرتعني،
ُيع َلن م�ؤقتا انتخاب فيليك�س ت�شيلومبو
ت�شي�سيكيدي رئي�سا جلمهورية الكنغو
الدميقراطية".وعلى الرغم من �أن
هذه النتيجة الر�سمية م�ؤقتة وميكن
الطعن بها �أمام املحكمة الد�ستورية،
فهي تعترب تاريخية على �أكرث من
�صعيد .فهذه �أول مرة يفوز فيها
مر�شح للمعار�ضة بالرئا�سة يف �أكرب
بلد يف جنوب ال�صحراء الكربى منذ

�أكد م�صدر يف الأمم املتحدة �أن
املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل اليمن
مارتن غريفيث ي�صل اخلمي�س
العا�صمة الرو�سية مو�سكو بزيارة
ر�سمية.
وذكر امل�صدر يف املنظمة
العاملية لوكالة "�سبوتنيك"
الرو�سية �أن زيارة غريفيث
�ست�ستغرق يوما واحدا ،م�ضيفا �أن
املبعوث الأممي �سيلتقي خاللها
م�س�ؤولني رو�س ،دون �رشح
تفا�صيل �إ�ضافية.
وتوىل غريفيث من�صبه هذا �أوائل
العام املا�ضي خلفا للموريتاين
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد،
وا�ستطاع �إحراز تقدم يف ت�سوية
النزاع �إذ عقدت يف ال�سويد �شهر
دي�سمرب املا�ضي �أول جولة حوار
منذ �أكرث من عامني بني ممثلي
احلكومة اليمنية املعرتف بها

دوليا وجماعة "�أن�صار الله"
احلوثية.
وكان غريفيث قد قدم
�إحاطة �إىل جمل�س الأمن
الدويل� ،أكد فيها حتقيق
تقدم ملحوظ يف تطبيق
االتفاق املربم يف ال�سويد
ب�ش�أن الو�ضع يف ميناء
احلديدة اال�سرتاتيجي ،رغم
ال�صعوبات.
ي�أمل غريفيث �أن يتمكّ ن يف يناير
اجلاري من �أن يجمع طريف النزاع،
على الأرجح يف الكويت ،ال�ستكمال
املفاو�ضات التي بد�أت يف ال�سويد.
مبوجب االتّ فاق ،على احلوثيني
والقوات املوالية للحكومة� ،أن
ين�سحبوا كل ًيا من املنطقة ،و�أن
يعيدوا انت�شارهم يف مواقع �أخرى
اتفق عليها.
وتن�رش الأمم املتحدة يف الوقت

انتخب جوزيف كابيال رئي�سا يف 2006
و�أعيد انتخابه يف .2012كما �أنها �أول
مرة يوافق فيها رئي�س جمهورية على
التنحي احرتاما للد�ستور ولي�س حتت
قوة ال�سالح ،ذلك �أن الد�ستور منع
كابيال من الرت�شح لوالية ثالثة.
وامللفت �أي�ضا يف هذه االنتخابات
هو �أن مر�شح ال�سلطة وزير الداخلية
ال�سابق �إميانويل رم�ضاين �شاداري
جاء يف املرتبة الثالثة بـ23,8%
من الأ�صوات خلف املر�شح الآخر
للمعار�ضة املنق�سمة على نف�سها مارتن
فايولو الذي ح�صل على 34,8%
من الأ�صوات.ومن املقرر �أن تعلن
املحكمة الد�ستورية النتائج النهائية
لهذه االنتخابات بحلول  15اجلاري،
ما يعني �أن الرئي�س املنتخب �سي�ؤدي
اليمني الد�ستورية يف  18اجلاري.
وخا�ض االنتخابات  21مر�شحا
تناف�سوا على خالفة كابيال.

املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل اليمن ي�صل مو�سكو

ريا من 16
احلا�رض فري ًقا �صغ ً
مراق ًبا دول ًيا يف اليمن بقيادة
باتريك
الهولندي
اجلرنال
كامريت ،مبوجب قرار �صدر يف
ال�شهر املا�ضي بعد التو�صل �إىل
اتفاق وقف �إطالق النار.
ومن املفرت�ض �أن تتخذ الأمم
قرارا ب�ش�أن بعثة
املتحدة
ً
املراقبني اجلديدة بحلول 20
يناير ،وهو تاريخ انتهاء مهمة
جلنة املراقبة.

"امل�ستقبل" :حتميل احلريري م�س�ؤولية ت�أخري احلكومة هدفه
"ت�سويق اقرتاحات منتهية ال�صالحية"
ردت كتلة "امل�ستقبل" النيابية
الثالثاء على حملة بع�ض قادة
"حزب الله" يف الأيام املا�ضية
التي حملت الرئي�س املكلف ت�أليف
احلكومة �سعد احلريري م�س�ؤولية
ت�أخري والدة احلكومة ،ف�أعلنت �أن
الأخري "حتمل كامل م�س�ؤولياته
الد�ستورية وال�سيا�سية يف �سبيل
التو�صل اىل حكومة وفاق وطني،
اتيحت الفر�صة لالعالن عن والدتها
ع�شية عيد اال�ستقالل يف ت�رشين
الثاين املا�ضي  ،قبل ان تتم
االطاحة بال�صيغة املقرتحة ورهن
امل�شاركة فيها بتوزير جمموعة
النواب ال�ستة".
و�أ�شارت الكتلة يف بيانها �إثر
اجتماعها الدوري الثالثاء برئا�سة
النائب بهية احلريري� ،إىل �أن
"الفر�صة �أتيحت جمدد ًا قبيل حلول
ال�سنة اجلديدة ،بعد التو�صل اىل حل
اال�شكالية املتعلقة بتمثيل النواب
ال�ستة ،وكان بعد ذلك ما كان من
العودة مب�سار الت�أليف اىل مربع
التجاذبات التي باتت تفا�صيلها
يف متناول جميع اللبنانيني ،ولن
تنفع معها املحاوالت املتجددة

لرمي امل�س�ؤولية على الرئي�س
املكلف وحتميله تبعات الت�أخري
يف ت�شكيل احلكومة".
ور�أت كتلة "امل�ستقبل" النيابية،
"يف الت�رصيحات التي �صدرت يف
هذا ال�ش�أن حماولة مك�شوفة حلرف
الأنظار عن املكامن احلقيقية للأزمة
احلكومية ،بهدف نقل اال�شتباك من
مع�سكر �سيا�سي اىل �آخر ،وت�سويق
اقرتاحات يدرك �أ�صحابها �سلف ًا انها
منتهية ال�صالحية منذ الأيام الأوىل
للتكليف" .و�أو�ضحت م�صادر يف
الكتلة �أن من بني املق�صود بهذه
االقرتاحات ما طرحه "حزب الله"
بتو�سيع احلكومة العتيدة �إىل 32
وزير.
و�أكدت الكتلة على "امل�س�ؤولية
الد�ستورية امل�شرتكة بني فخامة
رئي�س اجلمهورية ودولة رئي�س
احلكومة املكلف يف �إ�صدار مرا�سيم
ت�شكيل احلكومة" ،معتربة �أن "�أي
�أعراف ُيعمل على �إ�سقاطها خالف
ذلك تقع يف خانة البِ َدع ال�سيا�سية
التي ال وظيفة لها �سوى خمالفة
الد�ستور وتعطيل امل�سار الطبيعي
للحياة ال�سيا�سية والآليات املحددة
يف اتفاق الطائف".
وتوقفت الكتلة عند االقرتاح
الرامي لتفعيل حكومة ت�رصيف
االعمال واحلاجة لإعداد م�رشوع
املوازنة و�إحالته �إىل املجل�س
النيابي (الذي طرحه رئي�س

املجل�س النيابي نبيه بري و�أيده
حزب "القوات اللبنانية" ورئي�س
"احلزب التقدمي اال�شرتاكي وليد
جنبالط) ،و�أكدت �أن "هذا االقرتاح
�سيكون حمل درا�سة ومتابعة
للتو�صل �إىل القرار الذي يتالءم
مع مقت�ضيات الد�ستور وامل�صلحة
العامة ،ال�سيما مع رئي�س حكومة
ت�رصيف الأعمال املعني بتحديد
وجهة القرار قي هذا ال�ش�أن".
وعلم �أن اتخاذ قرار يف �ش�أن
تفعيل عمل حكومة ت�رصيف الأعمال
من �أجل �إقرار املوازنة مرتوك
مل�شاورات احلريري مع رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال عون
بالإ�ضافة �إىل ات�صاالته مع الرئي�س
بري و�سائر القيادات .وكانت
�أو�ساط يف "التيار الوطني احلر"
�أبدت عدم حما�سة لهذا االقرتاح
باعتباره يوحي ب�أن هناك ت�سليم
بعدم ت�أليف احلكومةيف املرحلة
املنظورة املقبلة.
وتابعت الكتلة وقائع اال�رضار
التي نتجت عن العا�صفة يف خمتلف
املناطق اللبنانية و"باركت مبادرة
رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة
املكلف الطلب من الهيئة العليا
لالغاثة ببذل �أق�صى اجلهود يف
معاجلة �آثارها و�أثنت على خطوات
حكومة ت�رصيف الأعمال وتفاين
�أجهزة الدولة يف هذا ال�صدد".

الت�رشيعي
املجل�س
�صادق
الفل�سطيني الذي ت�سيطر عليه حركة
حما�س،على اعتبار ،رئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س منتهي الوالية وفاقدا
للأهلية الد�ستورية والقانونية
والوطنية .وقال النائب الأول
للمجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر،
خالل اجلل�سة" ما يقوم به حممود
عبا�س من خمالفات د�ستورية
ووطنية كفيلة لنزع �أهليته كرئي�س
لل�شعب الفل�سطيني" ،وذلك وفقا
لـ"�إذاعة �صوت الأق�صى".
و�أ�ضاف " :التنازالت ال�سيا�سية
املجانية التي يقدمها عبا�س

لل�رسائيل وحربه على املقاومة
وتفاخره بالتعاون الأمني وو�صف
�أبناء �شعبنا بالإرهاب واتهام
ال�شهداء بالقتلى كل ذلك يجعل
عبا�س فاقد للأهلية الأمنية
وال�سيا�سية والوطنية كرئي�س
لل�شعب الفل�سطيني.
يذكر �أن املحكمة الد�ستورية
الفل�سطينية ومقرها رام الله كانت
قررت يف دي�سمرب  2018حل املجل�س
الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س التي
ردت من خالل النائب الأول لرئي�س
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف
غزة بالإنابة� ،أحمد بحر ،بالقول
�إن القرار هو قرار باطل قانونا،
م�ؤكدا �أن املجل�س يزاول مهامه منذ
 2007بعك�س ما جاء يف حيثيات
احلكم.
وقال بحر خالل جل�سة خا�صة
للمجل�س" :نقول ملن يدعون
لاللتزام بحكم الد�ستورية �أمل يعلم
ه�ؤالء �أن القرار باطل ومنعدم القيمة
القانونية؟".

م�صر تدين حماولة االنقالب يف الغابون

عربت م�رص،عن �إدانتها بـ"�أ�شد
العبارات" حماولة االنقالب
التي جرت يف الغابون ،م�ؤكدة
وقوف القاهرة �إىل جانب ال�سلطة
ال�رشعية يف البالد.
وقالت وزارة اخلارجية
امل�رصية يف بيان �إن م�رص
تدين "ب�أ�شد العبارات حماولة
االنقالب يف دولة الغابون
ال�صديقة".
و�أ�ضاف البيان�" :إذ ت�ؤكد م�رص على وقوفها �إىل جانب ال�سلطة ال�رشعية
يف البالد ،ات�ساقا مع املبادئ احلاكمة لالحتاد الأفريقي ،تدعو �إىل احرتام
الد�ستور والقانون".
و�أعلنت م�صادر حكومية يف الغابون ،اعتقال ال�ضباط املتورطني يف حماولة
انقالبية باءت بالف�شل ،م�ؤكدة �أن الو�ضع بات "حتت ال�سيطرة".
وكان �ضباط يف جي�ش الغابون قد �سيطروا ،الأحد املا�ضي ،على الإذاعة
الوطنية ومنعوا �إذاعة كلمة الرئي�س مبنا�سبة العام اجلديد ،فيما يبدو �أنه
حماولة انقالب ،ح�سب "رويرتز".
وقالت "فران�س بر�س" �إن ال�ضباط يف اجلي�ش الغابوين �أعلنوا ت�شكيل "جمل�س
وطني للإ�صالح" و�سط �إطالق نار يف العا�صمة ليربفيل.
و�أعلن ال�ضباط بيانهم يف غياب الرئي�س علي بونغو املوجود يف نقاهة خارج
البالد ،يف ر�سالة تليت عرب الإذاعة الر�سمية قرابة ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
�صباح االثنني.
و�سمع مرا�سل "فران�س بر�س" يف تلك الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة
والتلفزيون بو�سط العا�صمة ،فيما كانت مدرعات تقطع الطريق �إىل املوقع.
وقال زعيم ما �أطلق عليه "احلركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن يف الغابون"
املالزم كيلي �أوندو �أوبيانغ� ،إن احلركة قررت �أن تتوىل مهامها �إثر الو�ضع
ال�صحي الغام�ض لرئي�س البالد .وذكر �أن ثمة �أ�سئلة تطرح حول قدرة الرئي�س
على ممار�سة مهامه املرتبطة برئا�سة اجلمهورية ،و�أ�ضاف �أن هذا الأمر �أثر على
الغابون و�صورتها �أمام العامل.

رئي�س التحرير
التحرير
يحيى
رئي�سنور
حممد
نور يحيى
حممد
التحرير
رئي�س
نائب
التحرير
رئي�س
نائب
حواء �سليمان عبد القادر
القادر
�سليمان عبد
117099
حواء هاتف
هاتف 117099

خارجية
اخبار
خارجية
اخبار
�شاكر
حممود
حممود �شاكر
247
�ص.ب:
247
�ص.ب:
127749
فاك�س:
127749
فاك�س:

200454
هاتف
التوزيع200454:
التوزيع:
هاتف
125013
هاتف
االعالنات125013:
االعالنات:
هاتف
1284
�ص.ب:
1284
�ص.ب:

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()76

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

�أبرز ن�شاطات اجلاليات
االرترية يف اخلارج يف 2018

يناير:
�أكدت اجلالية الأرترية يف تل �أبيب
يف االجتماع الذي عقدته يف الثالثني
من دي�سمرب ا�ستعدادها للعمل من �أجل

�سلمون ان ال�شعب واحلكومة
االرترية قد جتاوزوا الكثري من
ال�صعاب وانتقلوا اىل مرحلة التنمية
امل�ستدامة.

تقوية م�شاركتها يف برامج التنمية
الوطنية يف العام القادم ،وقد �أو�ضح
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأرترية يف
�إ�رسائيل ال�سيد � /سلمون كنفي ب�أن
�شعب وحكومة �إرتريا قد ت�صديا
ب�صمود لكل العدائيات وا�ستطاع
االنتقال اىل مرحلة مب�رشة يف التنمية
وال�صمود .
*عقد �سفريارتريا يف دولة االمارات

فرباير:
*قدم �سفري ارتريا يف جنوب ال�سودان
ال�سفري /يوهن�س تخلي ميكائيل
تو�ضيحا م�سهبا لأع�ضاء جمعية
ال�صهاريج العاملون يف الدولة حول
االو�ضاع الراهنة يف البالد ودورهم يف
برامج التنمية،واختار امل�شاركون
جلنة تتكون من خم�سة اع�ضاء الدارة
ان�شطتهم.

املتحدة ال�سفري عثمان حممد عمر
اجتماعا للجالية االرترية بامارة
دبي وذلك يف الثاين ع�رش من يناير
مبقر ال�سفارة،وذكر معايل ال�سفري يف
االجتماع الذي ح�رضه عدد كبري من
اع�ضاء اجلالية املقيمة هناك االو�ضاع
االقت�صادية يف البالد منذ االربعينات
وحتى فرتة التحرير م�شريا اىل ان
احلكومة االرترية قد ا�ستلمت بنية
اقت�صادية مدمرة وان جهودا جبارة
قد نفذت من اجل انعا�شه وتقويته
مو�ضحا ان العديد من امل�ؤامرات
والتحديات قد مرت خالل تلك الفرتة
وانه يف الوقت احلا�رض قد ظهرت
نتائج تلك اجلهود يف ار�ض الواقع.
* عقد م�س�ؤول ال�ش�ؤون التنفيذية
ل�سفارة ارتريا با�رسائيل ال�سيد/
�سلمون كنفي ،اجتماعا مل�س�ؤويل
اجلالية االرترية يف ا�رسائيل يف
الثالثني من دي�سمرب بهدف و�ضع
برنامج عام ،2018واو�ضح ال�سيد/

*�أكد الأرتريون املقيمون يف قطر
و�أملانيا على اال�ستعداد لتقوية
التنظيم والعمل لإجناح الربامج
الوطنية،وكان فرع اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف قطر قد
عقد م�ؤمتره اخلام�س  ،حيث خاطب
امل�ؤمتر �سفري �إرتريا يف قطر ال�سيد/
علي ابراهيم  ،مو�ضحا �أهمية العمل
املن�سق لإجناج جميع الربامج
الوطنية للتنمية والت�صدي.
*قامت الأمهات املقيمات يف
�إيطاليا يف الثامن من فرباير يف
مديرية قندع بت�شجيع �أبطال التنمية
العاملني يف بناء �سد قحتيالي ،وذلك
مبنا�سبة ذكرى عملية فنقل الثامنة
والع�رشين،وقد �أو�ضح املدير العام
ل�رشكة البحر الأحمر العامة للبناء
والتنمية ال�سيد  /مربهتو مائيل يف
املنا�سبة ب�أن م�ساندة ال�شعب الأرتري
�أينما وجد للأبطال العاملني يف
الربامج التنموية يخلق طاقة هائلة

لإجناح املهام التي تتطلب جهودا
جبارة وقدرة عالية يف التحمل
واملثابرة.
*�أفادت املعلومات الواردة اىل �أن
االرتريني املقيمني يف دول �أملانيا
االمريكية
املتحدة
والواليات
وايطاليا نظموا ان�شطة دبلوما�سية
�شعبية فعالة لتقوية عالقتهم بوطنهم
و�شعبهم،ووفق تلك املعلومات
نظم االرتريون املقيمون يف مدينة
ا�شتوتغارد االملانية �سمنار ًا �شعبي ًا ،
حول دور اقامة املهرجانات يف حفظ
الثقافة الوطنية باال�ضافة اىل تنفيذ
برامج الت�صدي والتنمية بالرتكيز
على الوعي.
مار�س :
*قام فرع االحتاد
للمر�أة
الوطنى
بعقد
بالكويت
اجتماع تقييمي يف
الثالث والع�رشين
فرباير،وقيم
من
الفرع
اع�ضاء
ن�شاطات ال�سنوات
املا�ضية
الثالث
واهم الربامج التى
نفذت والتحديات التى واجهت م�سرية
العمل.
*�شاركت ارتريا يف املعر�ض
ال�سياحي
الدويل
الثالث واخلم�سني الذي
ا�ست�ضافته مدينة برلني
االملانية يف الفرتة من
ال�سابع وحتى العا�رش
مار�س،و�شاركت
من
ارتريا مبعر�ض يت�ضمن
�رشحا م�صحوبا بال�صور
واملن�شورات التي تعك�س
العوامل التي مكنت من
دخول العا�صمة ا�سمرا يف
�سجل الرتاث العاملي ،اىل جانب
معر�ض لل�صور
املوارد
عن
ال�سياحية يف
ارتريا وان�شطة
جمال
تربز
يف
التعدد
ارتريا.
نظم
*
ا ال ر تر يو ن
يف
املقيمون
هولندا م�سرية
�سلمية حا�شدة
يوم الثالث ع�رش
من مار�س يف
مدينة الهاي تعبريا عن احتجاجهم
للعراقيل والعدائيات التي واجهت
ان�شطتهم االجتماعية وال�شعبية
يف ال�سنوات املا�ضية ،و�شارك يف
امل�سرية التي نظمت حتت �شعار
التحدث معنا بدل التحدث عنا،
�شارك فيها اكرث من الفني متظاهر
من هولندا والقادمني من املانيا
و�سوي�رسا وبريطانيا وايطاليا
وال�سويد وبلجيكا وا�رسائيل ودول
اخرى.
*�شارك �سفري ارتريا يف جنوب
افريقيا ال�سيد� /صالح عمر يف
االجتماع التقييمي لدور وم�ساهمة
الدبلوما�سيني االفارقة الذي نظمته
وزارة خارجية جنوب افريقيا
ليومني،وناق�ش االجتماع �سبل تاهيل
الدبلوما�سيني االفارقة ليعملو من
اجل م�صلحة قارتهم وتنظيم لقاءات
اقليمية منتظمة لتبادل التجارب فيما

بينهم وموا�ضيع اخرى.
�أبريل:
*عقد يف مدينة اتالنتا امل�ؤمتر
االقليمي ال�سنوي للمنظمات الوطنية
وال�شعبية يف اجلنوب ال�رشقي
للواليات املتحدة االمركية حتت
�شعار" م�ستقبلنا م�رشق  :ونزيد وترية
ال�رسعة على تقدمنا".
*اختتم منتدى �شباب اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
اخلام�س بال�سعودية واملنعقد حتت
�شعار ( الر�ؤى بالعمل ) اعماله
بنجاح..
*قدم الأرتريون املقيمون يف
�أم�ستلفني واوتهورن الهولنديتان

املرحلية ،وقدمت تو�ضيحا حول
دور املواطنني يف املهجر يف الربامج
الوطنية واهمية تنظيم املواطنني
الوطنية
التنظيمات
وتقوية
والتطورات االقليمية والدولية
وانعكا�ساتها على البالد.
*عقد تنظيم اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة فرع املانيا
اجتماعه ال�سنوي يومي الثامن
والع�رشين والتا�سع والع�رشين من
ابريل يف هايدلبريغ،واو�ضح القائم
باعمال ال�سفارة االرترية يف املانيا
ال�سيد /يوهن�س ولدو ،تو�ضيحا يف
االجتماع ب�شان االن�شطة الدبلوما�سية
وتطورها ،وبرامج الدبلوما�سية

دعما لأ�رس ال�شهداء مببلغ 5760
يورو لإعالة �أ�رس ال�شهداء.
*قيم فرع االحتاد الوطني للمر�أة
االرترية يف ال�سويد ان�شطته ن�صف
ال�سنوية يف اجتماع عقده يومي
احلادي والع�رشين والثاين الع�رشين
من ابريل مبدينة هي�سلي هومل،وبحث
االجتماع الذي �شاركت فيه ع�ضوات
قدمن من خمتلف املدن ال�سويدية
برامج تقوية التنظيم.
*عقدت جمعية ظنعت للمواطنني
فرانكفورت
مبدينة
االرتريني
االملانية اجتماعا يوم احلادي
والع�رشين من ابريل،وقدم م�س�ؤول
ال�ش�ؤون اجلماهريية واملجتمعية

ال�شعبية التي يقوم بها االرتريون يف
املهجر.
يوليو:
احتفل االرتريون املقيمون يف
كال من واليات نيويورك وكلومب�س
االمريكية والعا�صمة الفرن�سية باري�س
وامارة دبي واالمارات ال�شمالية
بدولة االمارات العربية املتحدة،
الربيطانية،لندن
والعا�صمة
وكندا
،هولندا،ايطاليا
،ا�سرتاليا�،سوي�رسا بعيداال�ستقالل
ال�سابع والع�رشين حتت �شعار الر�ؤى
بالعمل.كما احتفل االرتريون يف
مدينة نيويورك و�ضواحيها ومدينة
لويزيانا باملنا�سبة بتنظميم منا�شط

ال�سيد /كح�ساي تولدي ،تو�ضيحا
يف االجتماع حول دور ال�شباب يف
حتقيق اال�ستقالل والدفاع عن ال�سيادة
وبرامج التنمية.
مايو:
*يف  26من �شهر ابريل باململكة
العربية ال�سعودية مبدينة الريا�ض
حفل تخريج الدفعة الثامنة ع�رش
بح�ضور �سعادة �سفري دولة ارتريا
ال�سفري  /حممد عمر حممود  ،وال�سيد
 /برهاين مياين م�سئول ال�شئون
الإدارية بال�سفارة والأ�ستاذ  /عبد
الرحمن �أمام رئي�س اجلالية االرترية
بالريا�ض  ،و�أع�ضاء ال�سفارة
واجلالية واجلان الأخرى و�أوليا �أمور
الطالب .
*عقدت �سفرية ارتريا يف فرن�سا
ال�سيدة /هانا �سم�ؤون� ،سمنارا
لالرتريني يف باري�س حول التطورات
الراهنة ودور املواطنني يف املهام

وفعاليات تو�ضح ارتباطهم بوطنهم
 ،حيث اعلنت عمدة املدينة ال�سيدة
/التويا كانرتيل احياء يوم الرابع
والع�رشين من مايو �سنويا كيوم
ال�ستقالل ارتريا.
*اعرب االرتريون القادمون من بلدان
املهجر عن ارتياحهم لتم�ضية اجازتهم
يف ار�ض الوطن والقيام بزيارات
تفقدية اىل بع�ض امل�شاريع التنمية
اجلارية يف خمتلف ارجاء البالد،وقد
متكن االرتريون القادمون من كل من
الواليات املتحدة االمريكية وكندا ،
ايطاليا  ،املانيا� ،سوي�رسا ،ودول
اخري من زيارة م�صنع البال�ستيك يف
م�صوع واملنطقة احلرة و�سد قحتيالي
ومطار م�صوع الدويل وم�صنع اال�سفنج
وم�صنع اال�سمنت وامليناء وكلية
العلوم وتقانة البحار ومتحف اقليم
�شمال البحر االحمر .
*احيت اجلالية االرترية بدولة
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الكويت عيد ال�شهداء يف الثاين
والع�رشين من يونيو بح�ضور عدد
كبري من اع�ضاء اجلالية وامل�س�ؤولني
بال�سفارة،وذكر القائم باعمال
ال�سفارة بالكويت ال�سيد� /سيمون
تخلي �سنبت يف الكلمة التى القاها
ان احياء ذكري ال�شهداء هو يوم
مهم لتجديد العهد لل�شهداء ونلتقي
فيه معهم بالروح والعمل،م�شريا
اىل ان االهتمام برعاية ا�رس ال�شهداء
لي�س م�س�ؤولية احلكومة فقط بل هي
م�س�ؤولية كل االرتريني.
*تربع االرتريون املقيمون يف
هولندا ونيويورك مبنا�سبة الع�رشين
من يونيو ذكرى ال�شهداء مببلغ
 14الف و 844يورو و 15500دوالر
لتنمية �صندوق امانة ال�شهداء.
يوليو:
*نَ ظَّ َم االرتريون املقيمون يف
ايطاليا مهرجانهم ال�سنوي يف مدينة
ميالنو يومي الثالثني من يونيو
يوليو.وافتتح املهرجان
واالول من
َ
وفد احلكومة االرترية عايل امل�ستوى
برئا�سة وزير احلكومات املحلية
ال�سيد ولدنكئيل ابرها وبح�ضور
االرتريني القادمني من خمتلف املدن
االيطالية وا�صدقاء ارتريا ،وقد
حازت عرو�ض برامج التنمية التي
ت�شهدها البالد وتطوراتها ومعر�ض
ال�صور الذي عك�س املباين اجلميلة
التي مكنت ا�سمرا من دخول �سجل
الرتاث العاملي  ،االعجاب والتقدير
من امل�شاركني يف املهرجان.
*نظم االرتريون املوقيمون يف مدينة
ايدمننت غرب كندا مهرجانهم ال�سنوي
يف الفرتة من الثالثني من �شهر يونيو
وحتى االول من �شهر يوليو اجلاري
حتت �شعار "الر�ؤى بالعمل"،و�أفادت
املعلومات الواردة ب�أن املهرجان
الذي �شارك فيه املواطنون القادمون
من كاجلاري ووانيبيج ورجاينا
و�سا�سكاتون وفانكوفر و�ضواحي تلك
املدن ،نظمت ان�شطة ريا�ضية �شاركت
فيها فرق لالطفال و�سمنار حول
او�ضاع البالد الراهنة وتطوراتها
وحما�رضات مهنية ،والتباحث حول
�أن�شطة اجلالية وبرامج تراثية .
*نظم االرتريون املقيمون يف
هولندا مهرجانهم ال�سنوي يف الفرتة
من ال�ساد�س وحتى الثامن من يوليو
يف مدينة روتردام،وا�شتمل املهرجان
الذي افتتحه �سفري ارتريا يف االحتاد
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االروبي ال�سيد /جنا�سي كا�سا  ،على
�سمنارات حول االو�ضاع الراهنة
يف البالد ودور ارتريو املهجر يف
الربامج الوطنية ،ومنا�شط ثقافية
وفنية .
*تربع االرتريون املقيمون يف
خمتلف املدن االيطالية وتورنتو
وكندا بحوايل  30الف يورو و12571
دوالر لتنمية �صندوق امانة ال�شهداء.
*�أقامت جاليتى اململكة املتحدة
االمريكية
املتحدة
والواليات
مهرجانهم ال�سنوى يف الفرتة من
الع�رشين وحتى الثانية والع�رشين
ففي بريطانيا اقامت اجلالية االرترية
مهرجانها ال�سنوي يف الفرتة من
احلادي والع�رشين والثاين والع�رشين
من يوليو يف العا�صمة لندن.
�أغ�سط�س:
*نظم االرتريون املقيمون يف
دول ا�سكندنافيا مهرجانهم ال�سنوي
الع�رشين يف الفرتة من ال�ساد�س
وال�شعرين وحتى التا�سع والع�رشين
من يوليو يف مدينة ا�ستوكهومل
،وافتتحت املهرجان �ضيفة ال�رشف
�سفرية ارتريا يف فرن�سا ال�سيدة/
هانا �سيم�ؤون بح�ضور �سفري اثيوبيا
يف الدول اال�سكندنافية وم�س�ؤويل
اجلاليات والتنظيمات االرترية
ورجال الدين وا�صدقاء ارتريا
االجانب وعدد كبري من اال�رس االرترية
وال�شباب واالطفال.
*قامت جاليتي ارتريا واثيوبيا
بتنظيم م�سرية �سلمية يف الثالث
من اغ�سط�س ت�أييدا لعملية ال�سالم
وال�صداقة املوقعة يف التا�سع من
يولو يف العا�صمة ا�سمرا بني ارتريا
واثيوبيا وذلك مب�شاركة االالف من
مواطني البلدين حاملني �شعارات
واعالم البلدين  ،م�ؤكدين جاهزيتهم
للقيام بكل ما يطلب منهم لإجناح
اللقاء التاريخي بني فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ورئي�س الوزراء
الدكتور �آبي �أحمد لتطبيع عملية
ال�سالم وال�صداقة بني البلدين.
*قدم املواطنون يف الداخل
واملهجر مبلغ  120الف نقفة و4135
يورو العالة ا�رس ال�شهداء وتنمية
�صندوق امانة ال�شهداء.
*تربع االرتريون املقيمون يف
�سوي�رسا والواليات املتحدة االمريكية
واملانيا وغريها من البلدان ب�أكرث من
 19000يورو و 9700دوالر امريكي
لتنمية �صندوق امانة ال�شهداء ورعاية
ا�رس ال�شهداء.
�سبتمرب:
*نظم �شباب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف جوبا
بجمهورية جنوب ال�سودان يف
الثاين من �سبتمرب ور�شة عمل حول
القانون واعمال امل�ؤ�س�سات،وافادت
املعلومات الواردة بان الور�شة
التي حا�رض فيها اخلبري القانوين
ال�سيد /امانئيل اليا�س تركزت على
معنى واهداف القانون وامل�ؤ�س�سات
القانونية وهيئة ال�سلطة الق�ضائية
والربط بني القانون واملجتمع
واالجبار القانوين وواجبات وحقوق
املواطنني ،وخا�صة يف قوانني
الهجرة واجلن�سية وقانون اجلرائم
املدينة وقانون العمل يف جمهورية
جنوب ال�سودان.
*او�ضحت وزارة العمل والرعاية

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()76

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

االجتماعية بان االرتريني املقيمني
يف العديد من دول املهجر تربعوا بـ
�10آالف و 800دوالر و 3030يورو
لتنمية �صندوق امانة ال�شهداء ورعاية
ا�رس ال�شهداء.
*عقدت اجلالية االرترية بالكويت
م�ؤترها احلادي ع�رش بح�ضور عدد
كبري من اع�ضاءها،ناق�ش امل�ؤمتر يف
االجتماع الذي عقد يف الرابع ع�رش
من ال�شهر الن�شاطات التى نفذت خالل
الفرتة املا�ضية وذلك من قبل الهيئة
االدارية ال�سابقة ،واوجه الق�صور
والقوة يف الربامج التى اجنزت  .ومت
يف ختام االجتماع اختيار هيئة ادارية
جديدة مكونة من خم�سة افراد.
*�شاركت اريرتيا يف ال�ساد�س ع�رش
من �شهر �سبتمرب يف منتدى "تطوير
املر�أة يف القرن االفريقي" الذي
نظم يف مدينة فيينا بالنم�سا،ونظم
املنتدى الذي ركز على تطوير
قدرات املراة بالتعاون مع فدرالية
ال�سالم النم�ساوية العاملية ومبادرة
ال�سالم يف القرن االفريقي مع املكتب
االرتري الدائم يف مكتب االمم املتحدة
بفيينا.

�سمنارا للجالية االرترية املقيمة
هناك وذلك يف الرابع ع�رش من اكتوبر
اجلاري حول االو�ضاع املحلية
واالقليمية.
*عقد �سفري ارتريا يف جنوب ال�سودان
ال�سيد /يوهن�س تخلى ميكائيل
�سمنارا لل�شباب االرتريني املقيمني
يف العا�صمة جوبا و�ضواحيها حول
الكفاءة التنظيمية وال�سيا�سية للجبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة و
اهدافها ومبادئها واالنت�صارات التي
حتققت حتى االن وابرز التحديات
التى تواجهها وحركة �شباب اجلبهة
ال�شعبية.
*عقد االرتريون املقيمون يف دولة
االمارات العربية املتحدة �سمنارا
لتو�سيع معرفة اع�ضاء اجلالية
املقيمة هناك باالو�ضاع الراهنة
يف البالد ،وتو�ضيح واجباتهم
املرحلية.
نوفمرب:
*عقد فرع االحتاد الوطني للمراة
االرترية يف ايطاليا اجتماعا يومي
ال�سابع والع�رشين والثامن والع�رشين
من اكتوبر مبدينة بولونيا لتقييم

�أمان ابراهيم و م�س�ؤول �ش�ؤون
اجلماهري القن�صل �صالح حممود �سبي
ورئي�س اجلالية احمد ح�سن عدوالي
ور�ؤ�ساء االحتادات الفرعية واع�ضاء
املجل�س املركزي للجالية واع�ضاء
القن�صلية وجمع غفري من املواطنني
واملواطنات حيث قام معاليه
بق�ص ال�رشيط ايذانا ببدء فعاليات
املهرجان.
دي�سمرب:
*عقدت اللجنة الوطنية يف املانيا
م�ؤمترها ال�سنوى يف الـ  24من نوفمرب
بح�ضور ممثلي اكرث من  26جلنة
وطنية من خمتلف املدن االملانية
اىل جانب ال�ضيوف املدعويني،و
القى رئي�س التنظيم الدكتور ت�سفاي
عبللوم كلمة يف امل�ؤمتر الذي عقد
حتت �شعار" اللجنة الوطنية لتجمع
وتوحيد املواطن االرتري" .
*�شارك �سفري ارتريا يف جنوب
افريقيا واقليم اجلنوب االفريقي
ال�سيد� /صالح عمر ،و�سفري ارتريا
يف يوغندا ال�سيد /حممد �سليمان يف
امل�ؤمتر االول لدول الربيك�س املنعقد
يف مدينة بريتوريا مع خمتلف الدول

اكتوبر:
*نظم �شباب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة واع�ضاء جبهة
اخلارج البالغ عددهم حوايل 100
�شاب يف جوبا عا�صمة جمهورية
جنوب ال�سودان ور�شة عمل يف الثالث
والع�رشين من ال�شهر املا�ضي لبحث
خطة تطور املدن والريف.
*نظمت ال�سفارة االرترية يف جنوب
ال�سودان ور�شة عمل حول الر�سالة
العامة لو�سائل االعالم وذلك يف
ال�سابع من اكتوبر اجلاري بح�ضور
اع�ضاء �شباب اجلبهة ال�شعبية
هناك،وناق�ش املجتمعون مهام عمل
اجلبهة يف اخلارج ،فوائد و�سلبيات
و�سائل االعالم ومواقع التوا�صل
االجتماعي.
*اعلنت وزارة العمل والرعاية
االجتماعية بان املواطنني املقيمني
يف الداخل واخلارج تربعوا  118الف
و 722نقفة واكرث من � 3آالف و240
يورو والف دوالر ،لتنمية �صندوق
امانة ال�شهداء وابناء ال�شهداء.
*عقد القائم باعمال ال�سفارة
االرترية يف ال�سودان ال�سيد /ابراهيم
ادري�س �سمنارات لالرتريني يف
اخلرطوم و�ضواحيها والق�ضارف
وبور�سودان ب�ش�أن االو�ضاع الراهنة
يف البالد وتطورات االو�ضاع االقليمية
والدولية.
*عقد القائم باعمال �سفارة ارتريا
بالكويت ال�سيد حمد يحي حايل

ان�شطته ال�سنوية،وبحث االجتماع
الذي �شاركت فيه ممثالت الفرع من
 13مدينة ايطالية املميزات والق�صور
يف العمل ،وو�ضع خطة عمل م�ستقبلية
متا�شيا مع مرحلة ال�سالم الراهنة.
*عقد اع�ضاء اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف جنوب
وو�سط املانيا اجتماعاتهم ال�سنوية يف
مدينتي نورنبريغ وفرانكفروت،وقدم
القائم باعمال ال�سفارة االرترية ال�سيد
يوهن�س ولدو تو�ضيحا حول تطورات
ال�سالم االرترية االثيوبية والعوامل
الداخلية واخلارجية امل�ؤثرة لها،
ودور هذه التنظيمات يف الربامج
امل�ستقبلية لالبالد.
االرترية
اجلالية
*�شاركت
بالكويت يف اليوم االفريقي الذي عقد
يف الثالثني من اكتوبر بالعا�صمة
الكويتية،وعر�ضت اجلالية يف
املنا�سبة �صور ومناذج من الرثوات
واالكالت
والبحرية
ال�سياحية
ال�شعبية يف ارتريا التى تتمتع بها
البالد.
*برعاية وزير اخلارجية ال�سيد/
عثمان �صالح اقامت اجلالية
االرترية مبدينة جدة و�ضواحيها
مهرجانها ال�سنوى يف الفرتة من
احلادي والع�رشين وحتى الثاين
والع�رشين من نوفمرب ،وقد افتتح
وزير اخلارجية ال�سيد عثمان �صالح
وبح�ضور قن�صل عام دولة �إرتريا
ال�سيد /عبدالرحمن عثمان والقن�صل

االفريقية وال�رشق االو�سط و�أ�سيا
وامريكا الالتينية.
*عقد القائم باعمال ال�سفارة
االرترية يف امريكا ال�سيد /برهاين
لالرتريني
اجتماع
قربهيوت
املقيمني يف دنفر وكلورادو لتنويرهم
يف االو�ضاع الراهنة وهو ما يربز دور
تنظيم اجلبهة املرحلي يف الوالية .
* نظم يف مدن منهامي و�شتوت غارد
االملانية وام�سرتدام الهوالند برامج
مبنا�سبة اليوم العاملي للمعاقني.
وتربعت جمموعة معاقي احلرب
يف ا�شتوت غارد بدراجات الدفع
االلكرتونية تقدر قيمتها بـ  9الف
و 500يورورو ،واجلالية االرترية يف
بابلني بـ  3االف يورو وكذلك اجلالية
املقيمة يف مدينة منهامي االملانية
مببلغ الفني و 587يورو ،ل�صالح
اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب.
*عر�ضت اجلالية االرترية يف
النم�سا االرث التاريخي واملوارد
ال�سياحية ,واملاكوالت الرتاثية
التى ت�شتهر بها البالد ف�ضال عن
املالب�س التقليدية يف معر�ض بازار
فينا الدويل الذي اقيم يف ال�ساد�س
ع�رش من دي�سمرب،وزار املعر�ض
الذي �شاركت فيه هذا العام اكرث من
 70دولة  ،زاره حوايل  20الف زائر
حيث لفتت امل�شغوالت الوطنية انظار
زوار املعر�ض.
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ال�صحي
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�صـاد

يف الـ  16من يناير 2018م
عقدت وزارة ال�صحة بقاعة م�ست�شفى
�أروتا املرجعي ندوة �صحية ،قدمت
فيها عددا من �أوراق العمل حول خمتلف
املجاالت ال�صحية.
الأوراق البحثية درجة
وحوت
املاج�ستري التي قدمها الطالب من �أع�ضاء
وزارة ال�صحة الدار�سني عن بعد يف جامعة
داندي الأ�سكوتلندية ،وموا�ضيع عدة.
من بينها العوامل امل�سببة للحوادث
املرورية يف �إرتريا واحلوامل والإجنازات
ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية وتقييم
الإدارة الذاتية ملر�ضى ال�سكري وجتارب
الأ�رس الأرترية يف رعاية الأطفال
امل�صابني بالإعاقات اجل�سدية منها
والذهنية والعوامل النف�سية للحوادث
املرورية وكذلك �أهمية الوعي العام
للعناية اجليدة باالغذية يف الفنادق
الكبرية بالبالد وغريها .
من جانبها قدمت الدكتورة ليندا
تو�ضيحا حول اخللفية العامة جلامعة
داندي ،م�ؤكدة ب�أن الأوراق البحثية
تعترب من الربامج التي يجب �أن متنح
االهتمام الكبري.
ويف الـ 17من يناير 2018م
خرجت وزارة ال�صحة  15دار�سا
ّ
من �أع�ضائها بدرجة املاج�ستري  ،وذلك
بالتعاون مع جامعة داندي اال�سكوتلندية
يف جمايل ال�صحة والرعاية املتقدمة
للمر�ضى
و �أو�ضحت وزيرة ال�صحة� /أمينة نور
ح�سني�،أنه يف اطار م�ساعي احلكومة
لتطوير القدرات الب�رشية ي�أتي الإ�ستثمار
يف هذا اجلانب،و�أنه وفقا للتعاون مع
تخرج  156ع�ضوا منذ
جامعة داندي
ّ
العام  2003يف خمتلف املهن بدرجة
البكالريو�س ،وتعترب هذه املرة
الأوىل التي يتم تخريج دفعة بدرجة
املاج�ستري.
من جانبها �أو�ضحت عميدة مدر�سة
التمري�ض والعلوم ال�صحية بجامعة
داندي الربوفي�سور /لني كيلربايد ،ب�أن
التعاون التعليمي الذي ا�ستمر خلم�سة
ع�رش عاما يعترب مفخرة للجامعة،
معربة عن اح�سا�سها بال�رشف لو�صول
برنامج املاج�ستري الذي بد�أ يف العام
� .2013إىل هذه الدرجة .
ويف الـ  6من فرباير 2018م
�أحيت البالد اليوم العاملي
«ملكافحةختان الإناث يف العا�صمة
�أ�سمرا « ال خلتان االناث» حتت �شعار
«الق�ضاء على ختان الإناث هو موقف
�أ�سا�سي بالن�سبة لنا».
ويف املنا�سبة �ألقت رئي�سة االحتاد
الوطني للمر�أة ال�سيدة  /تخ�آ
ت�سفاميكائيل ،كلمة تعهدت فيها بان
هذا اليوم الذي نا�ضلنا فيه على م�ستوى
البالد بالعمل للق�ضاء على ختان
االناث »،منا�شدة بالتن�سيق بني كافة
اجلهات املعنية وبذل اجلهود من �أجل
احلد والق�ضاء على كافة العادات ال�ضارة
باملر�أة و�أن ال تنح�رص اجلهود على ختان
االناث فقط .من جانبها �أ�شارت وزيرة
ال�صحة� /أمينة نورح�سني� ،إىل �أن ختان
االناث عادة تر�سخت يف �أو�ساط املجتمع
منذ زمن قدمي  ،ويتطلب الق�ضاء عليها
بذل املزيد من اجلهود اجلبارة والعمل
املن�سق وجتديد العهد.
ويف الـ  15من فرباير 2018
و�ضعت وزارة ال�صحة خارطة طريق
�صحية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
التي يتوقع الو�صول �إليها حتى العام
.2030
هدفت خارطة الطريق التي �أعدت
بالتعاون بني وزارة ال�صحة ومنظمة
ال�صحة العاملية �إىل و�ضع خارطة عامة
ت�ساعد يف تنفيذ �أهداف التنمية والقيام
باال�ستعدادات امل�سبقة حلل الإ�شكاالت
التي تطر�أ ،باعتبار �أن �إرتريا واحدة من
الدول الإفريقية الع�رش التي حققت تقدما
جيدا يف حتقيق �أهداف الألفية.
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وقال مدير النظام ال�صحي يف مكتب
منظمة ال�صحة العاملية فرع �إفريقيا
الدكتور /ديالنيو دوفلو ،يف التقرير
الذي قدمه «ب�أن واحدة من �أهم �أهداف
التنمية امل�ستدامة املبتغى الو�صول
�إليها هي ت�أمني ال�صحة جلميع الأعمار،
ومن املهم جدا تعريف اجلميع ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة املخطط بلوغها يف
العام ».2030

ويف الـ  27من مار�س 2018م
�أطلقت وزارة ال�صحة بفندق �أ�سمرا بال�س
اخلطة الوطنية ال�صحية التي ت�ستمر حتى
العام  2021بالتعاون مع منظمة ال�صحة
العاملية وال�رشكاء الآخرين.
وقالت وزيرة ال�صحة �أمينة نور
ح�سني يف املنا�سبة التي ح�رضها كبار
امل�س�ؤولني والدبلوما�سيني املعتمدين
يف �إرتريا وممثلو املنظمات الدولية ،
ب�أن اخلطة اخلم�سية تهدف �إىل اتخاذ
االجراءات العاجلة ملحاربة الأمرا�ض
الوبائية قبل ت�شكيلها خطورة على
امل�ستويني املحلي والعاملي.
من جانبها �أو�ضحت ممثلة منظمة
ال�صحة العاملية يف �إرتريا الدكتورة/
جو�سفني نامبوزا ،ب�أن �أي مر�ض وبائي
�أو �أية خماطر �صحية �أخرى يف دولة ما،
ي�ؤثر على الدول الأخرى ،ومن ال�رضوري
القيام برد فعل جتاهه بخلق الفهم
امل�شرتك على م�ستوى الدولة واملنطقة
والعامل.
كما �أ�شادت بالتزام احلكومة الإرترية
لتطوير اخلطة الوطنية للرعاية
ال�صحية ،م�ؤكدة على تعاون منظمة
ال�صحة العاملية مع �إرتريا لتنفيذ
اخلطة و�ضمان الرعاية ال�صحية.
ويف الـ  14وحتى الـ  28من ابريل 2018م
قام الأطباء يف م�ست�شفى �أروتا املرجعي
ب�إجراء عمليات جراحية للقلب للأطفال
من عمر ال�سنتني اىل الرابعة ع�رش �سنة،
يف م�ست�شفى �أروتا املرجعي بالتعاون
بني الأطباء الأرتريني والأملان.
و �أو�ضحت م�س�ؤولة ق�سم طب االطفال
الربوفي�سور ظقريدا قربهويت ب�أن اخليار
الأوحد قبل العام  2002كان الذهاب

�إىل اخلارج الجراء عمليات القلب املكلفة
كثريا ،مما كان يت�سبب يف معاناة
الكثريين من الأطفال والآباء .يذكر
�أن وزارة ال�صحة يف ال�سنوات اخلم�س
ع�رشة املا�ضية بالتعاون مع االطباء
االملان برناجما لإجراء عمليات جراحة
القلب لالطفال �أربع مرات يف ال�سنة،
و�أجريت مبوجب هذا الربنامج العمليات
اجلراحية املجانية يف القلب حلوايل
 1600طفل.
ويف الـ  24من ابريل 2018م
على دعم
ح�صلت وزارة ال�صحة
من جمهورية ال�صني ال�شعبية متثل يف
معدات واجهزة طبية وادوية .
ح�رض املنا�سبة كل من وزيرة ال�صحة
�آمنة نور ح�سني و�سعادة �سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية ال�سيد /يانغ زيقانغ.
ويف كلمة القتها معايل الوزيرة/
�آمنة نور ح�سني قالت فيها " ان �ضمان
املجتمع املعافى ي�أتي بن�رش اخلدمات
الطبية على كل ارجاء الوطن  ،والذي
يتطلب جهود كبرية وا�ستثمار امكانيات
اكرب ،وبال �شك ف�إن الدعم املقدم يف
هذا املجال كبري  ،وانها على ثقة

ب�أنه �سيتوا�صل ب�شكل اكرب م�ستقب ً
ال .
من جانبه  ،وبعد ان تطرق للعالقات
التاريخية بني ارتريا وال�صني � ،أكد
�سعادة ال�سفري /يانغ زيقانغ .على
ا�ستمرار دعم ال�صني للجهود اجلارية
بتوفري املعدات واالجهزة الطبية
الالزمة لكل امل�ؤ�س�سات ال�صحية.

معدية يف ق�سم ال�صحة العامة ال�سيد /
ت�سفالدت ولد�آب ،لوكالة �إرينا ان 70
%من هذه االمرا�ض مرتبطة بالن�شاط
اليومي لالن�سان ،و�شدد على اهمية
ت�ضافر جهود كافة قطاعات املجتمع
الحداث تغيري ايجابي يف العادات
ملكافحتها.

ويف الـ  13من يونيو 2018م
عقدت وزارة ال�صحة ور�شة عمل
مب�ست�شفى اروتا املرجعي لتنوير
ال�رشكاء باالمرا�ض املزمنة غري املعدية
،بهدف القيام بجهود من�سقة ملكافحتها.
واو�ضح املدير العام باالنابة لق�سم
ال�صحة العامة الدكتور عندبرهان
ت�سفاظني يف الكلمة االفتتاحية ،ان
االمرا�ض املزمنة غري املعدية مثل �ضغط
الدم واجللطة القلبية وال�رسطان واالزمة
وال�سكري من االمرا�ض املقلقة عامليا
منذ فرتة طويلة ،وان املبادرة هي
لت�شكيل جلنة وطنية تعمل على مكافحتها
وتخفيف ا�رضارها.
وقدم اخلرباء العاملون يف م�ست�شفى
اروتا املرجعي �رشحا يف الور�شة حول
ا�سباب واعرا�ض وتاثي وطبيعة هذه
االمرا�ض ،مو�ضحني بان هذه االمرا�ض
تبد�أ باالن�شطة اليومية التي يتم مزاولتها
وا�سلوب الغذاء واملكيفات وتتطور
تدريجيا ببطئ .
وا�شار اىل ان التدخني وامل�رشوبات
الكحولية وعدم احلركة الكافية والغذاء
غري املتوازن من اال�سباب امل�ستفحلة
لهذه االمرا�ض.

ويف الـ  30من يونيو 2018م
عقدت جمعية ال�صيادلة ب�أ�سمرا،
ِ
�ضوء
املنتدى العلمي ال�سابع ع�رش على
الإحتفال باليوبيل الف�ضي لت�أ�سي�سها
حتت �شعار " 25عاما من العمل املهني
املتفاين" .و�أو�ضح رئي�س اجلمعية
ال�سيد /ابرهام اندريا�س ,يف الكلمة التي

وذكر ب�أن �إجراء الفحو�صات الطبية
امل�ستمرة للتعرف على الأو�ضاع ال�صحية
وتناول الدواء ب�شكل منتظم و�ضمان
تنفيذ �سيا�سة منع التدخني يف االماكن
العامة وتقوية التوعية ب�شان االمرا�ض
غري املعدية ا�سبابها وا�رضارها وتوفري
عوامل ال�سالمة يف مكان العمل وا�ستئ�صال
ا�ساليب العالج غري العلمية التي تزيد
من هذه االمرا�ض حتتاج اىل كثري من
االهتمام.
وقال م�س�ؤول فحو�ص االمرا�ض الغري

القاها انه مت تنفيذ الكثري من املهام
الناجحة يف ال�سنوات اخلم�س والع�رشينَ
املا�ضية ،وت�سري اجلمعية نحو ر�ؤياها
لتنظيم الدورات الت�أهيلية والتعليمية
الع�ضائها.
وقال املدير العام مل�ؤ�س�سة ازل
النتاج الدواء وم�ؤ�س�سة توفري االدوية
ال�سيد/م�سقنا تخلآب"� ،إن هدف جمعية
ال�صيادلة هو العمل لتطوير املهنة
واملهنيني ،وتقدمي خدمات جيدة
للمواطنني ،اىل جانب دورها يف ت�أطري
ال�صيادلة وخلق االر�ضية امل�شرتكة
للحوار والتفاكر ،وقد ا�سهمت جيد ًا يف
تطوير ال�صحة العامة خالل ال�سنوات
اخلم�س والع�رشين من عمرها.
ويف الـ  3من اكتوبر 2018م
�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أهمية دفن
الربك واماكن توالد البعو�ض و�ضمان
نظافة كل اللوزام والأدوات ملكافحة
ُح َّمى ال�شيكونغونيا التي َعبرَ ت �إىل
�إرتريا من والية ك�سال ال�سودانية.
ويف التو�ضيح الذي �أدىل به مدير
مراقبة الأمرا�ض املعدية بوزارة ال�صحة
الدكتور� /أر�أيا برهاين ،لوكالة الأنباء
الإرترية (�إيرينا) قال" �إن املر�ض الذي
ينتقل بني الب�رش عن طريق لدغات �أنثى
البعو�ض املعدية  ،ويعرف بال�سواحلية
بحمى ال�شيكونغونيا و(كرف�س) حمليا،
ي�سبب حمى و�آالما مربحة يف مفا�صل

االيدي والأكتاف واحمرار العيون والآالم
الع�ضلية وال�صداع والتق ّي�ؤ والتعب والطفح
اجللدي ،وغالب ًا ما ي�ؤدي �أمل املفا�صل
الناجم عن املر�ض �إىل عجز كبري ،وقد
�إجتاح املر�ض يف الوقت احلايل واليات
ال�رشق ال�سودانية املتاخمة لإرتريا
ك�سال والبحر االحمر .وافاد الدكتور/
يتعر�ض ال�شخ�ص
�أر�أيا� ،أنه وبعد �أن
ّ
لل�سعات البعو�ض ،تظهر عليه �أعرا�ض
املر�ض عادة يف غ�ضون فرتة ترتاوح
بني يومني و ا�سبوع ًا واحد ًا ،وال يوجد
عالج حمدد بالأدوية امل�ضادة لفريو�سات
مر�ض ال�شيكونغونيا ،وي�ستهدف العالج
�أ�سا�س ًا تخفيف حدة الأعرا�ض ،مبا فيها
�آالم املفا�صل با�ستعمال م�ضادات احلمى
و�أف�ضل امل�سكنات واملهدءات ،حيث
ي�شفى املري�ض متاما ،مو�ضحا بان
وزارة ال�صحة وبالتعاون مع �رشكائها
وال�شعب ت�سعى جاهدة لتعزيز معرفة
ال�شعب واخلرباء ال�صحيني باملر�ض،
ا�ضافة اىل ّ
ر�ش مبيدات احل�رشات للتخلّ�ص
من البعو�ض الطائر و�إبادة الريقات ،
وكذلك تنظيم �أن�شطة نفري للنظافة العامة
وغريها من الأن�شطة الفعالة.
ويف الـ  11من دي�سمرب2018م
اختتم امل�ؤمتر الوطني للنظافة
وا�صحاح البيئة اعماله بفندق ا�سمرا

بال�س با�صدار اعالن ركز على تعزيز
ال�صحة العامة وا�صحاح البيئة ،مبا
يعمل على �ضمان النظافة العامة،
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
واالهلية ،وحت�سني خطط النظافة
العامة يف املدن والقرى ،والعمل على
توجيه مقدمي اخلدمات يف املرافق
اخلدمية باالهتمام بالنظافة ومتابعة
ذلك ل�ضمان ال�صحة العامة وغريه من
الربامج.
قدمت يف امل�ؤمتر اوراق �شكلت خارطة
طريق حول مبادرة احلكومةلإ�صحاح
البيئة وتو�سيع ثقافة ا�ستخدام املراحي�ض
واملنافع العامة ،وتعزيز مفهوم ا�سلوب
التن�سيق و امل�ؤ�س�سية يف العمل
بح�ضور كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة
واجلبهة ،وممثلي االقاليم واالعيان
وال�رشكاء وغريهم من ال�ضيوف
املدعوين  ،تناولت اهداف وتوقعات
وخمرجات امل�ؤمتر ،ودور ارتريا الرائد
يف �ضمان �إ�صحاح البيئة ،وتعزيز العمل
امل�ؤ�س�سي لفهم االقليم حول ا�صحاح
البيئة ،والنظافة  ،وار�شادات فيما
يتعلق بالنظافة ،ا�ضافة اىل تن�سيق
املجتمع ،وجهود املبادارات الوطنية
ل�ضمان ا�صحاح البيئة ،و دور ال�رشكات
االمنوذجية يف النظافة ،وتبادل
االفكار ومنح االهتمام لقوة املجتمع
االرتري للتغيري االيجابي وغريها من
املوا�ضيع.
ويف الـ  14من دي�سمرب 2018م
اختتم امل�ؤمتر الوطني اخلام�س للآثار
اجلانبية لالدوية يف الرابع ع�رش من
دي�سمرب املا�ضي فعالياته التي نظمت
ليومني حتت �شعار" كل التقارير لها
ثمن ،ت�ؤكد الوعي ال�صحي وحتافظ على
احلياة".
و�شهدت مداوالت امل�ؤمتر الوطني الذي
�شارك فيه ممثلني من املهنيني ال�صحيني
القادمني من خمتلف �أقاليم البالد ،ت�شهد
مناق�شة االثار اجلانبية التي تعقب تناول
االدوية وخا�صة اثناء معاجلة امرا�ض
ال�سل واملالريا وغريها من االمرا�ض .
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�أهم الأن�شطة والإجنازات لعام 2018
العام للمرة العا�رشة.

ويف الـ  12من مار�س2018م

عقد �أجتماع م�شرتك بني �إرتريا
وفينلند لتقييم التعاون اجلاري يف
جمال التعليم العايل،خا�صة تقانة
املعلومات واالت�صاالت.
وقال وزير التعليم ال�سيد � /سمري
ر�ؤ�سوم يف الكلمة التي �ألقاها "
ب�أن تقييم التعاون الذي انطلق يف
نوفمرب  ،2015وبالنظر �إىل التجارب
واملعارف املكت�سبة يتقدم يف طريقه
نحو حتقيق الهدف املبتغى.
و �أو�ضح املدير التنفيذي
للمفو�ضية الوطنية للتعليم العايل
والبحوث الدكتور هيلي حمظون
 ،ب�أن التعاون اجلاري مع فينلندا
وتطوره يعك�س الثقة املتبادلة،
وقال "ان التعاون بني كليات البالد
واجلامعات الفينلندية خا�صة يف
تقانة املعلومات واالت�صاالت �أحدث
نتائج م�شجعة من حيث حت�سني
نوعية التعليم وخدمات املكتبات
وتقوية كفاءة التدري�س والبحوث.
و�أكد ع�ضو الربملان الفينلندي
ال�سيد  /بيكا هافي�ستو ،على فعالية
التعاون التنموي مع ارتريا ،مو�ضحا
ب�أن الربنامج القائم يدعم �أ�سا�سا
�سيا�سة التنمية االرترية امل�ؤمنة
بتطوير القدرات.
و�أ�شار ال�سفري تارجا فرينانديز من
وزارة خارجية فينلندا �،إىل النتائج
املر�ضية من امل�شاريع املنفذة،
م�ؤكدا ب�أن الزيارات �سواءا لكبار
امل�س�ؤولني والطالب تعك�س
مدى العالقات املتطورة.

ويف الـ  7من يوليو 2018م..

فان اال�ستثمار يف القدرات واملوارد
الب�رشية تعد من اول االولويات ،وان
كلية العلوم وتقانة البحار تنطلق من
ذلك يف تنفيذ ان�شطتها.
واو�ضح عميد الكلية الدكتور /
زكريا عبدالكرمي  ،ان الكلية ظلت
تقدم الدرا�سة هذا العام حلوايل 230
طالب لدرجة البكالريو�س واكرث
من  130طالب لدرجة الدبلوم ،وان
م�شاركة الإناث بلغت  % 50م�شريا
اىل ان جهود حت�سني نوعية التعليم
حتقق نتائج مر�ضية.
يذكر ان كلية العلوم وتقانة البحار
خرجت اكرث من  1500طالب يف
ال�سنوات الع�رش املا�ضية.
ويف الـ  7من يونيو 2018

خرجت املدر�سة الزراعية الفنية
بحقات  128طالب بدرجة ال�شهادة
يف اربعة جماالت بعد اكمالهم درا�سة
ل�سنتني.

ويف الـ  12من مار�س 2018م

عقدت جمعية املعلمني
�سمنارا لتعريف �أع�ضائها
بالق�ضايا التعليمية الآنية
واكت�ساب جتارب الدول
امل�سرية
يف
املختلفة
التعليمية وحتديات العمل
و�سبل حلها وتنمية املفاهيم
امل�شرتكة.
و �أو�ضح املدير العام لق�سم
التعليم العام ال�سيد  /مو�سى نائب
يف ال�سمنار الذي عقد مل�س�ؤويل �أق�سام
وزارة التعليم ،ب�أن جتارب الدول يف
تقدمي التعليم ،و �أ�شار يف التحليل
الذي قدمه اىل مميزات ونواق�ص
جتارب كل من فنلندا ،كوريا ،
بولندا والواليات املتحدة االمريكية
وال�سنغال وهون كونغ .
كما �أو�ضح رئي�س جمعية املعلمني
الأ�ستاذ �/سم�ؤون حماري لوكالة
�إيرينا ب�أن اجلمعية تقوم بتنظيم
ال�سمنارات والربامج التنويرية
املنتظمة للمعلمني وم�س�ؤويل التعليم
 ،باعتبار املعلم موجه للمجتمع.و
�أ�شار اىل وجود برنامج لتو�سيع
ال�سمنارات يف الأقاليم عرب القيام
بالدرا�سات.
ويف الـ  8من يونيو 2018م

خرجت كلية العلوم وتقانة
البحار  94طالب بدرجة الدبلوم
والبكالريو�س يف الهند�سة البحرية
والرثوة ال�سمكية واالحياء البحرية.
وقال وزير الرثوة البحرية ال�سيد/
تولدي قالتي يف مرا�سم التخريج التي
جرت للمرة احلادية ع�رش،انه ويف
الوقت الذي منح فيه االهتمام الكبري
لال�ستغالل اجليد للموارد البحرية ،
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فقد تخرج  22من الطالب يف الزراعة
الآلية ،و 37يف علم احليوان و 37يف
علم النبات  ،و 32يف علم درا�سةالرتبة
واملياه والتنمية املروية.
يذكر ان املدر�سة الزراعية الفنية
بحقات خرجت خالل  18دفعة ،
 2417طالب بينهم  873طالبة يف
خمتلف املجاالت املهنية.

يف تطوير املجتمع ،وقال" ان
احلكومة ظلت وال زالت تعمل وا�ضعة
تعليم كف�ؤ
�سيا�سة وا�ضحة لرت�سيخ
ٍ
ٍ
وهام ملواطنيها ،ويتوقع
ومتوازن
ٍ
َ
تلبية ما يطلب منهم
من اخلريجني
وان يكونوا معلمني اكفاء يف �أماكن
عملهم.
من جانبه قال وزير التعليم ال�سيد/
�سمري ر�ؤ�سوم�" ،إن احلكومة قامت
خالل  27عاما م�ضت با�ستثمار كبري
يف قطاع التعليم وقد و�ضعته يف اوىل
اولوياتها ،مو�ضح ًا يف الوقت ذاته
انه يتم التو�سع يف الربنامج من فرتة
لأخرى ،كما نا�شد املجتمع بالعمل
على تعزيز دوره وا�سهاماته باعتبار
ان اال�ستثمار اجلاري يف هذا القطاع
ا�ستثمار جماعي..
ويف الـ  30من يونيو 2018م

كماخرجت مدر�سة ا�سمرا الفنية
 200طالب بينهم
 80طالبة يف خمتلف
املجاالت الفنية بعد
درا�سة لعامني .
الطالب
وتخرج
يف جماالت مكنكة
والهند�سة
ال�سيارات
والتخطيط والكهرباء
وااللكرتونيات واحلدادة
والنجارة
واخلراطة
وامل�سح  .ودعا مدير
املدر�سة اال�ستاذ كبدي
تدال يف مرا�سم التخريج يف االول من
يوليو الطالب لتطوير املعرفة التي
اكت�سبوها بالعمل الد�ؤوب.
ويف الـ  10من يوليو 2018

خرجت كلية العلوم ال�صحية 459

خرجت كلية الزراعة  393طالب
يف الدفعة احلادية ع�رش من طالبها
منهم  10بدرجة املاج�ستري و189
بالبكالريو�س و 194بالدبلوم.
واو�ضح وزير الزراعة ال�سيد /
�أرفايني برهي يف املنا�سبة ان خريجي
الكلية ال�سابقني يقومون مبهام فاعلة
با�ستخدام التقانة ،م�شريا اىل ان
الدرا�سة التي تطلبت الذكاء العايل
وبينت املجاالت التي �سيتابعونها
م�ستقبال ،من جانبه او�ضح عميد الكلية
ال�سيد �/سمري امل�سوم عن تقدمي �ستة

برامج للدبلوم وثمانية للبكالريو�س
واربعة للماج�ستري يف جماالت عدة.
واكد على حدوث قفزة كبرية يف عدد
املدر�سني االرتريني حيث غطوا 70
%من العدد الكلي،يجدر بالذكر ان
كلية الزراعة بحملمالو قد خرجت
منذ تا�سي�سها  4249طالب % 51 ،
منهم طالبات يف احد ع�رشة دفعة.
ويف الـ  30 - 29من �أغ�سط�س 2018م

عقدت وزارة التعليم يف العا�صمة
ا�سمرا اجتماعها لتقييم ان�شطة فروع
الوزارة يف االقاليم ومدر�سة وار�ساي
يك�ألو الثانوية ومركز التدريب
املهني يف �ساوا .
قدمت يف االجتماع كلمات
حول االعمال امل�سرية يف العام
الدرا�سي2017/2018وتطورات تلك
االعمال بالنظر اىل التحديات التي
واجهتها ،كما قدم تو�ضيح ًا مف�صال
حول الت�شجري والتعليم االكادميي.
و قدم تو�ضيح مف�صفل فيما

ويف الـ  12من يونيو 2018م

خرجت مدر�سة حمابار الفنية
 179طالب بينهم  46طالبة يف ت�سع
جماالت تعليمية.
حيث در�س الطالب نظريا وتطبيقيا
ل�سنتني يف جماالت امليكانيكا
والتخطيط والكهرباء وال�سباكة
واحلدادة وااللكرتونيات وامل�سح
والنجارة واخلراطة.
يجدر بالذكر ان مدر�سة حمابار
الفنية خرجت حتى االن  4166طالب
يف ت�سعة ع�رش دفعة.
ويف الـ  30من يونيو 2018م .

الرتبية با�سمرا
خرجت كلية
 365من املعلمني امللتحقني حديث ًا
واملعلمني القدامى ،منهم  93بدرجة
الدبلوم و 272بدرجة ال�شهادة.
وذكر مدير الكلية ال�سيد /برخت
عقباربي ،دور التعليم والتدريب

خرجت كلية الآداب والعلوم
االجتماعية  238طالب ًا منهم  12بدرجة
املاج�ستري و 164بالبكالريو�س و40
بالدبلوم و 22بدرجة ال�شهادة ،يف
جماالت اجلغرافية وعلم االن�سان
والآثار واللغة االجنليزية واللغات
االرترية و الفنون والتاريخ والقانون
والعلوم ال�سيا�سية والعالقات
الدولية والعلوم االجتماعية واالعمال
االجتماعية وال�صحافة والو�سائل
االجتماعية ،والفنون اجلميلة.
كما خرجت كلية التجارة
واالقت�صاد  283طالب ًا منهم 131
بدرجة البكالريو�س و 152بالدبلوم
يف جماالت املالية والإدارة العامة

واملحا�سبة و االقت�صاد وال�سياحة
وادارة الفندقة در�سوا بها من عامني
اىل اربعة �أعوام.
ويف الـ  8من �سبتمرب 2018م

�أو�ضح م�س�ؤول فرع التخطيط
وتطوير مناهج تعليم الكبار يف
وزارة التعليم ال�سيد تكابو �أميوت
ب�أن العمل جار بهدف تقلي�ص ن�سبة
الأمية التي تبلغ يف �إرتريا حاليا
� 20%إىل ع�رشة يف املائة.
ففي مقابلة �أجرتها معه وكالة
الأبناء الإرترية مبنا�سبة الثامن من
�سبتمرب اليوم العاملي للق�ضاء على
الأمية ،قال ال�سيد تكابو ب�أن حمالت
حمو الأمية بد�أت يف العام  1983خالل
مرحلة الن�ضال من �أجل التحرير،
وبعد اال�ستقالل بذلت جهود مكثفة
يف هذا اجلانب حتى انخف�ضت ن�سبة
الأمية التي كانت � 80%إىل  20%يف
العام  ،2015م�شريا �إىل �أن هناك خطة
يجري العمل عليها حاليا تق�ضي ب�أن
يتم تخفي�ض هذا الرقم �إىل الن�صف
بحلول العام .2022
هذاوقد احتفي بهذه املنا�سبة حتت
�شعار "حمو الأمية وتطوير القدرات"
للمرة  53على م�ستوى العامل واملرة
 17على امل�ستوى الوطني.
ويف الـ  5من اكتوبر 2018م

طالب منهم  18باملاج�ستري و178
بالبكالريو�س و 263بالدبلوم.
وتخرج  192مبجال التمري�ض و82
يف ال�صيدلة ،و 47بالرعاية ال�صحية
و 138باملهن ال�صحية.
واو�ضحت وزيرة ال�صحة /امينة
نور ح�سني ،ان االجنازات التي
حتققت يف املجاالت كافة  ،خا�صة
يف املجال ال�صحي  ،نتاج لال�ستثمار
واجلهد الكبري الذي تقوم به احلكومة
لتطوير القدرات الب�رشية ،وقالت
"ان هناك الكثري من املهام املتبقية
الي�صال اخلدمات اجليدة وال�رسيعة
اىل كافة مناطق البالد ،مما يتطلب
من اخلريجني لتعزيز دورهم
باملعرفة التي اكت�سبوها.
يجدر بالذكر ان كلية للعلوم
ال�صحية تا�س�ست عام 1995حتت
ا�رشاف جامعة ا�سمرا ،وتخرج هذا

يتعلق بالتحديات التي تواجه
ت�سيري ومراقبة االعمال يف بداية
العام الدرا�سي ،وتو�سيع خدمات
تعليم ريا�ض االطفال واهميتها،
وتطور تعليم الكبار وجودة التعليم
االكادميي وكفاءته ،وا�سباب تدين
نتائج الطالب ،واهمية االن�شطة
الطالبية االجتماعية والثقافية
والريا�ضية ،وحتديات املكتبات
العامة يف املدار�س ،ا�ضافة اىل دور
ت�أكيد االدارة الت�شاركية يف العلمية
التعليمية وغريها من املوا�ضيع
الهامة.
ويف الـ  8من �سبتمرب 2018م

خرجت كليتي االداب والعلوم
االجتماعية والتجارة واالقت�صاد
مبدينة عدي قيح  521طالب ًا وطالبة
بدرجات املاج�ستري والبكالريو�س
والدبلوم وال�شهادة يف خمتلف
املجاالت.

احتفل املعلمون باليوم العاملي
للمعلم حتت �شعار "حقوق التعليم
تت�أكد عرب معلم كف�ؤ" .والقى رئي�س
جمعية املعلمني اال�ستاذ� /سم�ؤون
حماري كلمة او�ضح فيها بان اجلمعية
ت�سعى جاهدة ل�ضمان تعليم اكادميي
جيد يف كافة ارجاء البالد ،بالتن�سيق
مع اجلهات ال�رشيكة .
وقال اال�ستاذ �/سم�ؤون "ان تطور
وتقدم الدول يرتكز �إىل نوعية التعليم
املقدم يف الدولة ،وان اال�ستثمار
ال�ضخم الذي تقوم به احلكومة
االرترية يف القطاع التعليمي ينطلق
من هذا االميان،
من جانبها او�ضحت الدكتورة/
حليمة حممد من وزارة التعليم
م�ضمون ور�سالة �شعار هذا العام
 ،كما قدمت تو�ضيحا مف�صال حول
�صفات املعلم الكف�ؤ وت�أكيدها ل�ضمان
كفاءة التعليم.
هذا ويتم احياء اليوم العاملي
للمعلم على م�ستوى البالد للمرة
 22والعاملي للمرة  25ويف االقليم
االو�سط احتفل باملنا�سبة " يف
ال�ساد�س من اكتوبر بتكرمي  88معلما
بينهم  25من املعلمات.
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�صحة
�أبرز الإجنازات الطبية يف العامل لعام 2018
�إعداد /هاجر حممد نور

كان عام  2018حافال ب�إجنازات طبية عدة،
مما جعله عاما مهما يف قطاع ال�صحة ،منها
عالج فقدان الب�رص وال�شلل والتقدم يف مكافحة
ال�رسطان ف�إىل ابرزها .-:

"�أول طفل معدل وراثيا"
�أثار عامل �صيني �ضجة هائلة يف الأو�ساط
العلمية �ست�ستمر رمبا ل�سنوات ،بالإعالن عن
ميالد �أول طفل معدل وراثيا يف العامل.
وقال العامل ال�صيني هيه جيانكوي �إنه
�أجرى التعديل على فتاتني تو�أم حلمايتهما من
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سب ،وقال �إنهما
بحالة �صحية جيدة.
لكن مل يتم ن�رش �أية تفا�صيل �أخرى حول ما
قام به العامل ال�صيني ،لذلك �شكك البع�ض يف
املعلومات التي ك�شفها.
كما �أثار هذا الإعالن جدال �أخالقيا كبريا حول
ال�سماح ب�إجراء مثل هذه العمليات.
ال�سري جمددا بعد ال�شلل
جنح �أطباء �سوي�رسيون يف م�ساعدة عدد من
املر�ضى على امل�شي جمددا بعد �سنوات من
ال�شلل واجللو�س على الكر�سي املتحرك ،بف�ضل
جراحة ناجحة يف العمود الفقري.
وت�سببت �إ�صابات يف العمود الفقري لدى
املر�ضى يف توقف عمل الأع�صاب و�إعاقة نقل
الإ�شارات الع�صبية من املخ �إىل الع�ضالت.
واعتمدت التقنية اجلراحية اجلديدة على زرع
جهاز كهربائي حول العمود الفقري لكل مري�ض
يعمل على تقوية الإ�شارات التي ير�سلها الدماغ
�إىل الرجلني.
ومازالت هذه التقنية قيد التجربة .لكن
يف �إحدى احلاالت ت�ستخدم مري�ضة اجلهاز يف
املنزل ملمار�سة الأ�شغال اليومية.
�أما يف احلاالت الأخرى ،فهناك دليل على
بداية التعايف وترميم �أع�صاب مت�رضرة يف

النخاع ال�شوكي.
مكافحة ال�سرطان بطريقة مبتكرة
جنت الأمريكية جودي بريكنز ،من مر�ض
ال�رسطان بف�ضل �أ�سلوب عالجي جديد لتن�شيط
اجلهاز املناعي.
وكان لديها ورم �رسطاين بحجم كرة التن�س
يف الكبد ،بالإ�ضافة �إىل �أورام ثانوية يف مناطق
متفرقة باجل�سم ،و�أخربها الأطباء با�ستحالة
ال�شفاء ،و�أن �أمامها ثالثة �أ�شهر لتفارق
احلياة.
لكن يف تلك الأثناء ،كان الأطباء باملعهد
الوطني الأمريكي لل�رسطان ،يجرون جتارب
جديدة لعالج ال�رسطان با�ستخدام عقاقري
لتن�شيط اجلهاز املناعي ،وقررت جودي
امل�شاركة يف التجارب.
و�أجرى الأطباء حتليال جينيا لورم جودي
لتحديد التغيريات النادرة التي رمبا جتعله
مرئيا للجهاز املناعي حتى يتعامل معه.
وبعد ذلك �أخذ الباحثون يف متابعة املوقف،

وبد�أ اجلهاز املناعي للمري�ضة يف مهاجمة
الورم.
وم�سح العلماء خاليا جودي البي�ضاء،
ال�ستخال�ص تلك القادرة على مهاجمة ال�رسطان،
وجرى تخليقها يف املعمل و�إنتاج  90مليار
خلية ،و�إعادة حقنها يف ج�سدها لتبد�أ يف
مهاجمة ال�رسطان.
والدة �أول طفل من رحم مزروع
�شهد عام  2018والدة �أول طفل ب�صحة جيدة
نتيجة زراعة رحم لوالدته ،م�أخوذ من امر�أة
توفيت يف الربازيل.
وكانت املر�أة ،التي خ�ضعت لعملية الزرع،
قد ولدت من دون رحم.
والدة �أول طفلة بعملية زراعة رحم م�أخوذ
من امر�أة ميتة
وح�صلت على الرحم من برازيلية �أجنبت
بالفعل ثالثة �أطفال ،وماتت نتيجة نزيف يف
املخ ،وا�ستغرقت العملية � 10ساعات يف عام
 2016يف مدينة �ساوو باولو  ،وح�صلت بعد
ذلك على عالج للعقم.
وبعد �ستة �أ�سابيع بد�أ الرحم املزروع يعمل،
وبد�أت املر�أة ( 32عاما) ت�شعر بحياة طبيعية
وت�أتيها الدورة ال�شهرية ،وبعد �سبعة �أ�شهر مت
زراعة بوي�ضات خم�صبة يف الرحم.
وا�ستمرت فرتة احلمل ب�شكل طبيعي ليولد،
يف النهاية ،طفل �سليم وب�صحة جيدة بعد عملية

قي�رصية.
ا�ستعادة الب�صر
حقق الأطباء �إجنازا كبريا يف عالج نوع �شائع
من العمى ينتج عن ال�ضمور البقعي املرتبط
بالتقدم يف العمر.
وبقعة ال�شبكية هي جزء من العني ي�سمح
بالر�ؤية املبا�رشة للأمام� ،سواء للتعرف على
الوجوه �أو م�شاهدة التلفزيون �أو عند قراءة
الكتب.
وتوجد فيها خاليا خمروطية بها م�ستقبالت
�ضوئية عالية احلدة للألوان ،وخلفها توجد
طبقة من اخلاليا املغذية.
وعندما تف�شل طبقة الدعم هذه يف �أداء مهامها،
تت�سبب يف ال�ضمور البقعي والعمى.
وابتكر العلماء طريقة لبناء طبقة من خاليا
الدعم ،ثم قاموا ب�إدخالها بدقة يف اجلزء

اخللفي من العني.
تخليق بوي�ضات ب�شرية
جنح فريق طبي من جامعة ادنربة يف ا�سكتلندا
يف تطوير بوي�ضات ب�رشية يف املخترب لأول
مرة.
وتولد الفتيات مببي�ضني يحتويان على
بوي�ضات غري نا�ضجة ،وال ميكن �أن تتطور
ب�شكل كامل �إال بعد �سن البلوغ.
وا�ستغرق الو�صول لهذا النجاح عقودا من
العمل ،لكن العلماء ي�ستطيعون الآن زراعة
البوي�ضات خارج املبي�ض حتى ت�صل ملرحلة
الن�ضج.

وقد ت�ؤدي هذه التقنية �إىل طرق جديدة
للحفاظ على خ�صوبة الأطفال الذين يعانون من
ال�رسطان.
كما �أنها توفر فر�صة ال�ستك�شاف كيف تتطور
البوي�ضات الب�رشية ،والتي مازال الكثري منها
ميثل لغزا للعلم.
اختبار يك�شف كل �أنواع ال�سرطان
حقق العلماء خالل  2018خطوة علمية كبرية
متثلت يف التو�صل �إىل اختبار دم �شامل يك�شف
كل �أنواع ال�رسطان.
و�أجرى فريق من جامعة جونز هوبكنز جتربة
على طريقة جديدة الكت�شاف ثمانية �أ�شكال
�شائعة من ال�رسطان.
وتعتمد على تتبع �آثار �ضئيلة من احلم�ض
النووي املتحول والربوتينات التي تطلقها
الأورام ال�رسطانية يف جمرى الدم.
ويبحث هذا االختبار عن طفرات يف  16جينا
تظهر ب�شكل منتظم يف ال�رسطان ،وثمانية
بروتينات يتم �إطالقها غالبا.
وجرت االختبارات على �أكرث من �ألف مري�ض
ب�أنواع �رسطان خمتلفة قبل انت�شارها يف
الأن�سجة الأخرى.
وب�صورة عامة جنح االختبار يف اكت�شاف

حوايل  70يف املائة من �أنواع ال�رسطان.
دور امليكروبات يف �أج�سامنا
يوا�صل العلم اكت�شاف الأهمية الكبرية
للميكروبات وت�أثريها على �صحتنا.
ومت هذا العام حتديد �أهمية كبرية
للميكروبات ،التي يت�سبب نق�صها يف انت�شار
�أحد �أكرث ال�رسطانات �شيوعا بني الأطفال.
وي�صيب �رسطان اللوكيميا الليمفاوي احلاد
طفال من بني كل .2000
وقد جمع الربوف�سور ميل غريفز ،من
معهد �أبحاث ال�رسطان ،الأدلة على مدار 30
عاما لإظهار �أن اجلهاز املناعي ميكن �أن
ي�صاب بال�رسطان �إذا مل "يواجه" ما يكفي من
امليكروبات يف وقت مبكر من احلياة.
وهو ما يعني �أن الأطفال يف �سن مبكرة يجب
�أن يتعر�ضوا للميكروبات لتدريب جهازهم
املناعي على مواجهة الأمرا�ض والت�صدي لها.
وال يعني هذا �أن الدرا�سة تطالب الآباء بعدم
احلفاظ على �صحة �أبنائهم ،والتوقف عن
م�ساعدتهم ليعي�شوا يف بيئة نظيفة و�صحية.
لكنها ت�شري �إىل �أن هناك ثمنا يتم دفعه للتقدم
الذي نحققه يف املجتمع ،والطب يف جماالت
خمتلفة مثل املياه النظيفة.
والهدف على املدى الطويل هو �إعطاء الأطفال
جمموعة �آمنة من البكترييا ،كما هو احلال يف
م�رشوب الزبادي ،والتي �ست�ساعد يف تدريب
جهازهم املناعي على مواجهة الأمرا�ض.
الذكاء اال�صطناعي وطب العيون
جنح جهاز كمبيوتر يف تف�سري �صور م�أخوذة
للجزء اخللفي من العني وت�شخي�ص �أكرث من 50
من �أمرا�ض العيون ،مثلما يفعل خرباء كبار يف
هذا املجال.
ومت ا�ستخدام الآالف من عمليات امل�سح
لربجمة اجلهاز على كيفية قراءة نتائج امل�سح
الذي يقوم به للعني.
وبعد ذلك� ،أجريت مقارنة بني الذكاء
اال�صطناعي والب�رش يف ت�شخي�ص �أمرا�ض
العيون.
ُ
وطلب من كل منهم تقدمي ت�شخي�ص حلاالت
 1000مري�ض.

وي�أمل الأطباء �أن يلعب الذكاء اال�صطناعي
دورا كبريا يف امل�ساعدة على حتديد املر�ضى
الذين يحتاجون �إىل عالج عاجل ،دون ت�أخري
حتى ال ت�سوء حالتهم.
عالج جديد ملر�ض ال�شلل الرعا�ش.
بد�أت هذا العام التجارب الإكلينيكية على
عالج جديد ملر�ض ال�شلل الرعا�ش Parkinson
والذي يعاين فيه املري�ض من حركة ال �إرادية
يف �أطرافه .وقد قام بهذه التجارب علماء من
جامعة �أريزونا بالواليات املتحدة.
ومن املعروف �أن العالج احلايل والأ�سا�سي
للمر�ض وهو الليفي دوبا  levodopaيعالج
املر�ض بكفاءة ويقلل من حدة احلركة التي
ت�شبه الرع�شة .ولكن على الرغم من كفاءة
العالج �إال �أن هناك ن�سبة تبلغ نحو  40يف
املائة من املر�ضى يعانون من �أعرا�ض جانبية
�صعبة من العالج مثل حركات ال �إرادية ي�صعب
التحكم فيها uncontrollable movements
والتجارب �أ�شارت �إىل �أن ه�ؤالء املر�ضى الذين
يعانون من الأعرا�ض حت�سنوا ب�شكل كبري ومل
يعانوا من احلركات الال�إرادية جمددا.
عالج جديد لل�سكتة الدماغية .متكن العلماء يف
عيادة كليفالند بالواليات املتحدة هذا العام
من التو�صل �إىل عالج حا�سم لل�سكتة الدماغية
عن طريق �إثارة املخ ب�شكل مبا�رش deep brain
 .stimulationوا�ستعادت املري�ضة البالغة من
العمر  59عاما والتي مت جتربة هذا الإجراء
عليها ،الكثري من الوظائف احلركية التي كانت
قد توقفت بفعل جلطة املخ .وتعتمد فكرة
اجلهاز على حتفيز اخلاليا الع�صبية يف املخ
من خالل توجيه موجات ذات تردد منخف�ض
للق�رشة املخية مما ي�ساعدها على ا�ستعادة
عملها والوظائف احليوية التي ت�سيطر عليها
ومنها احلركة يف الأطراف وعلى الرغم من �أن
فكرة العالج منذ العام املا�ضي �إال �أن النتائج
الإكلينيكية التي مت �إجرا�ؤها هذا العام تعترب
�أول نتائج على الب�رش حتقق جناحا كبريا
وت�ستعيد احلركة بالفعل وهو الأمر الذي يفتح
الباب م�ستقبال لتاليف حاالت ال�شلل الدائم التي
حتدث نتيجة تلف خاليا املخ.
ومن الق�ص�ص الأخرى التي نالت االهتمام،ق�صة
جناة الر�ضيعة بنديكت ،من جمهورية الكونغو
من براثن فريو�س �إيبوال القاتل .و�أ�صبحت
الر�ضيعة مبثابة معجزة طبية ملواجهتها
املر�ض وعمرها �ستة �أيام فقط.
و�إ�صابة بريطاين ب�أ�سو�أ حالة يف العامل
للإ�صابة مبر�ض ال�سيالن املقاوم للم�ضادات
احليوية.
وبالن�سبة ملر�ض ال�سكري ،يقول العلماء �إن
هذا املر�ض هو خم�سة �أمرا�ض منف�صلة ،وميكن
تكييف العالج لكل �شكل منها.
كما متكن العلماء يف  2018من ح�سم اجلدل
حول م�ضادات االكتئاب ،وقالوا �إنهم ا�ستطاعوا
ح�سم �أحد �أكرث الق�ضايا الطبية �إثارة للجدل،
وذلك بعدما خل�صت درا�سة طبية �ضخمة �إىل �أن
م�ضادات االكتئاب فعالة يف عالج املر�ض.
وجل�أ علماء يف الواليات املتحدة �إىل حليف
غري متوقع يف م�ساعيهم الرامية �إىل تطوير عالج
جديد للأنفلونزا ،متثل يف حيوان الالما.
وك�شفت درا�سة رائدة عن ال�سبب يف �أن بع�ض
�أنواع ال�رسطان التي ت�صيب املر�ضى تكون
�أكرث فتكا من غريها ،على الرغم من ظهورها
متطابقة.
و�أو�ضحت �أن الطعام الذي ن�أكله ميكن �أن
يغري منو وانت�شار ال�رسطان ،وي�أمل العلماء يف
اال�ستفادة من "�أنواع الطعام" لل�رسطان لتح�سني
العالج.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�شبابيات

�أهم و�أبرز ان�شطة احتاد ال�شباب لعام 2018

قام االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة
ارتريا ،خالل العام املا�ضي 2018
بالعديد من االن�شطة والربامج  ،ومبا ان
املجال اليت�سع لإجمال كل تلك الن�شاطات
 ،نوجز يف هذه ال�صفحة لأبرزها .

احتاد ال�شباب يقيّم �أن�شطته وي�ضع خطة
للعام 2018
لل�شباب
قام االحتاد الوطني
والطلبة يومي الع�رشين واحلادي
والع�رشين من يناير 2018بو�ضع
خطة العمل للعام ا�ستنادا �إىل اخلطة
اال�سرتاتيجية اخلم�سية املو�ضوعة
يف �إطار الربنامج الوطني للتنمية
والت�صدي والتي متتد حتى العام
.2021
و �أو�ضحت تقارير الأق�سام وفروع
الأقاليم املقدمة يف االجتماع الذي
عقده مبركز الكفاءة امل�ؤ�س�ساتية
ب�إمباتكال ،عن حتقيق نتائج مر�ضية
من جهود الإرتقاء بالوعي ال�سيا�سي
والتنظيمي والربامج ال�صحية
والثقافية
واالجتماعية
والتدريب املهني ،وفتح
الفر�ص للح�صول على
للمتدربني
القرو�ض
وتطوير مراكز ال�شباب
ودور املجتمع وال�رشكاء
ال�شباب
برامج
يف
ال�شباب
وم�ساهمات
الأرتري يف املهجر يف
الربامج الوطنية.
وبعد نقا�شات م�ستفي�ضة
التي �أجراها املجتمعون
املقدمة،
التقارير
حول
تو�صلوا اىل تفاهم للعمل مبوا�صلة
برفع الوعي
الربامج اخلا�صة
ال�سيا�سي لل�شباب والعمل لتقوية
م�شاركتهم والدفع بربنامج ت�أهيل
الكادر الذي بد�أ يف الكليات ،وتنظيم
مهرجانات يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل مبا يعك�س م�ستوى وكفاءة
الطالب ،والعمل لتنظيم املهرجان
ال�شبابي الثامن يف �ساوا متا�شيا مع
جهود التنمية و�إدخال و�سائل لت�سهيل
انتقال ال�شباب املتدربني �إىل العمل.
و دعا رئي�س االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة ال�سيد � /صالح
�أحمددين يف الكلمة اخلتامية التي
�ألقاها لأهمية اال�ستثمار املن�سق

لل�شباب لتحقيق نتائج فاعلة ،م�ؤكد ًا
ب�أن االحتاد �سيعمل بالرتكيز على
الأ�رسة يف جميع الأقاليم لأهمية دور
وم�ساهمة املجتمع والأ�رسة خا�صة يف
بناء ال�شباب .
افتتاح مهرجان ال�شباب الثامن وتخريج
الدفعة  31للخدمة الوطنية
الرئي�س ا�سيا�س افورقي يقدم جائزتي �ساوا
واالبتكار واالخرتاع للمتفوقني
افتتح يف الثالث ع�رش من يوليو
باملركز الوطني للتعليم والتاهيل
ب�ساوا ،مهرجان ال�شباب الوطني
الثامن وتخريج الدفعة  31ملنت�سبي
اخلدمة الوطنية حتت �شعار "ال�شباب
طاقة التطور امل�ستدام ".
و يف املنا�سبة التي ح�رضها الوزراء
وقادة اجلي�ش وحكام االقاليم وكبار
م�س�ؤويل اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة واالحتادات الوطنية ،و�آالف
املواطنني من الداخل واملهجر ،القى
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي كلمة
يف املنا�سبة جاء
فيها" ان

يج
تخر
احلادية
الدفعة
والثالثني تعترب ا�ستثنائية لكونها
جرت يف الوقت الذي جدد فيه �شعبي
ارتريا واثيوبيا االحتفال با�ستقاللهما
 ،وال�سري معا لتحقيق الرخاء
واال�ستقرار امل�شرتك.
واو�ضح بان انت�صار خريجي الدفعة
احلادية والثالثني والدورة التا�سعة
ملركز التاهيل املهني ،ال بد منه اذا

عملو بعقل مفتوح وتفان ،وت�سخري
املعرفة والعلم،
و ا علن

فخا مته
انه متوجه يف
الرابع ع�رش من يوليو اىل
ادي�س ابابا حامال كلمة ال�شعب".
�شارك يف املهرجان الذي نظم يف
الفرتة من الثالث ع�رش وحتى اخلام�س
ع�رش من يوليو،
�ألف مواطن قدموا من كندا و�شمال
امريكا وال�رشق االو�سط وافريقيا
 ،او�ضحوا بان مهرجان هذا العام
متميز باعتباره نظم يف مرحلة مب�رشة
بال�سالم.

وعربوا عن ارتياحهم و�سعادتهم
للفر�صة التي اتيحت لهم من اجل
زيارة مدينة ال�شباب التي لعبت
والزالت تلعب دور ًا بارز ًا يف تن�شئة
اجيال كفوءة ،م�شريين اىل ان فرتة
اجازاتهم التي يق�ضونها يف بالدهم
تفيد االباء وابنائهم من ال�شباب
مع ًا.
من جانبهم قال ال�شباب
القادمني من اخلارج �إن" �ساوا
تعد ج�رس التالقي بالن�سبة
لنا "،وعربوا عن امنياتهم
الكبرية بان تَ �ضاعف اعداد
املواطنني القادمني من
خمتلف دول العامل اىل �ساوا
لأداء الواجب عاما �إثر �آخر،
لتت�ضاعف اكرث فاكرث.
ركز مهرجان ال�شباب الثامن
 ،على ابداع ال�شباب وابتكاراتهم
والدور الهام الذي لعبه االحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة خالل 40
عاما م�ضت يف الت�أطري وبناء ال�شباب،
ا�ضافة اىل دور ال�شباب يف نيل احلرية
وحماية ال�سيادة واعمار البالد،
كما �إ�شتمل على ان�شطة نفريوبرامج
ثقافية وريا�ضية و�سمنارات وعرو�ض
لالبتكارات وال�صناعات ،ونقا�شات
جماعية وغريها من الربامج التي تهم
ال�شباب.
ويف ال�سمنار الذي عقده يف �ساوا
مل�شاركني يف مهرجان ال�شباب
الثامن يف �ساوا القادمني من الداخل
واملهجر.
قال الرئي�س ا�سيا�س افورقي "ان
العمل مب�ستوى اعلى �سيجري لتو�سيع
االر�ضية امل�ساعدة لل�شعبني االرتري
واالثيوبي ليعمالن بقوة العادة
الفر�ص املهدرة".
او�ضح ان جميع بوابات االت�صال
�ستفتح لتطوير اجلهود التي يقوم بها
ال�شعبني االرتري واالثيوبي لتطوير
ظروفهم االجتماعية واالقت�صادية
امل�شرتكة ،وتتخذ اخلطوات الفعلية
لتحقيق ذلك.
وا�شاد فخامته بالر�ؤية ال�صحيحة
والو�ضوح يف العمل التي يتمتع
بها رئي�س وزراء جمهورية اثيوبيا
االحتادية الدميقراطية ،واكد على
ثقته الكاملة به التباعه ا�سلوب يفيد
ال�شعبني االرتري واالثيوبي.
و�شدد بعدم وجود و�ضع ننظر فيه
للوراء ابدا ،لدخول منطقتنا يف
مرحلة تاريخية جديدة ،ودعا ال�شعب
عامة وال�شباب خا�صة لتوظيف مرحلة

ال�سالم هذه لبناء التنمية امل�ستدامة
واملجتمع املزدهر.
قدم الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
الثاين ع�رش من يوليو يف املركز
الوطني للتعليم والتدريب ب�ساوا ،
جائزة �ساوا لالبتكار واالخرتاع.
قدمت اجلائزة لنا�شطني يف االبتكار
واالخرتاع املن�ضوين يف اثني ع�رش
فريقا ،و 130من ال�شباب القادمني من
املهجر الذين اكملو التعليم الثانوي
بنجاح.
تهدف جائزة �ساوا لت�شجيع
ال�شباب املولودين والنا�شئني يف
املهجر لالهتمام باكت�ساب التعليم
واملهن ،وتعزيز ربطهم بوطنهم.
بينما تهدف جائزة االبتكار
واالخرتاع ت�شجبع ان�شطة الت�صنيع
واالبتكار التي يقوم بها ال�شباب،
وحتميلهم م�س�ؤولية لكونهم بناة
الوطن وتطويره امل�ستقبلي.
رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يعقد
�سمنار لطالب كليتي عدي قيح
عقد رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة ال�سيد �/صالح احمد الدين
مبنا�سبة اختتام مهرجان الكليات
التا�سع يف الرابع من اغ�سط�س
لطالب كلية عدي قيح للآداب
والعلوم االجتماعية و كلية التجارة
واالقت�صاد ،ركز ال�سمنار على ا�سهامات
ال�شباب يف التنمية والت�صدي.
وحتدث ال�سيد� /صالح با�سهاب
حول دور وا�سهامات ال�شباب يف
املا�ضي والوقت الراهن بخ�صو�ص
الق�ضايا الوطنية ،داعيا الطالب
لال�ستفادة اجليدة من فر�ص التعليم
العايل املتاحة لهم وكذا املرحلة
الآنية املب�رشة ،والعمل بوعي من
اجل م�ستقبلهم امل�رشق واجناح ر�ؤية
ال�شعب والوطن.
وقال ال�سيد �/صالح ان " من
مبادئ االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة ي�سعى جاهد ًا لي�سري �شباب
ارتريا للربط بني االم�س واليوم
والغد"،مو�ضحا يف الوقت ذاته ان
مرحلة ال�سالم احلالية ثمار �صمود
وا�ست�شهاد ال�شعب االرتري خا�صة
ال�شباب ،م�شددا بان حتمل م�س�ؤلية
احلفاظ على تلك املكت�سبات تعود اىل
ال�شباب.ا
ا�ستمر مهرجان الكليات الذي انتظم
يف كل كلية على لفرتة اربعة ا�شهر
ا�شتمل على برامج تعليمية وريا�ضية
وثقافية وغريها من الربامج.
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يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة
توهج كني واختفاء جورجينيو يت�صدران م�شاهد تخطي توتنهام لت�شيل�سي
ح�سم توتنهام الق�سم الأول من مواجهته �أمام ت�شيل�سي،
بالفوز  ،1-0الثالثاء املا�ضي ،يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س
رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة .و�أحرز هاري كني ،هدف
املباراة الوحيد من �رضبة جزاء ،ليمنح توتنهام الأف�ضلية
قبل موقعة الإياب على ملعب "�ستامفورد بريدج" .ومرة
برهن قائد املنتخب الإجنليزي هاري كني ،على
�أخرىّ ،
�أنه الرجل القادر على حتقيق حلم جمهور توتنهام ،يف
ال�صعود على من�صات التتويج ،حيث �أحرز هدف املباراة
الوحيد من �رضبة جزاء .كما �أنه ح�صل على �رضبة اجلزاء
بنف�سه ،بعدما تخل�ص من �سيزار �أزبيليكويتا وانفرد
باحلار�س كيبا �إيرزاباالجا الذي عرقله ،لي�سددها بهدوء يف
ال�شباك ،ويثبت �أنه رجل املنا�سبات الكبرية� .رضبة اجلزاء التي ح�صل عليها جدل كبري ،بعدما ت�أخر احلكم مايكل �أوليفر
يف اتخاذ قراره� ،إذ وجد يف البداية �أن كني كان مت�سلال حلظة مترير الكرة ،قبل �أن يلج�أ لتقنية الفيديو ،ويقرر احت�سابها.

خالل حفل جوائز االحتاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
�صالح يتوج بجائزة �أف�ضل العب �إفريقي للمرة الثانية
ُتوج امل�رصي حممد �صالح ،جنم ليفربول الإجنليزي،
بجائزة العب العام يف �أفريقيا لعام  ،2018خالل حفل
جوائز االحتاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعا�صمة
ال�سنغالية ،داكار .و�أعلن الكاف خالل حفله ال�سنوي،
الثالثاء املا�ضي ،تتويج الدويل امل�رصي باجلائزة
للعام الثاين على التوايل .وتفوق �صالح على زميله يف
ليفربول ال�سنغايل �ساديو ماين ،واجلابوين بيري �إميرييك
�أوبامياجن ،مهاجم �آر�سنال ،بعدما ح�صد �أعلى ن�سبة من
الأ�صوات .وجاء تتويج العب روما ال�سابق ،باجلائزة
بعدما قدم م�ستويات رائعة على مدار العام املن�رصم،
الذي �شهد فوزه بلقب هداف الدوري الإجنليزي
هدفا .وا�ستطاع امللك امل�رصي،
املمتاز بر�صيد 32
ً
كما تلقبه جماهري الريدز ،قيادة فريقه للو�صول للمباراة النهائية لدوري �أبطال �أوروبا ،قبل
اخل�سارة على يد ريال مدريد الإ�سباين ( .)3-1و�أ�صبح �صالح ،رابع العب يفوز باجلائزة مرتني
متتاليتني بعد الإيفواري يايا توريه ،والكامريوين �صامويل �إيتو ،وال�سنغايل احلاج �ضيوف.

بف�ضل ت�ألقه مع دورمتوند على مدار الأ�شهر املا�ضية
�أ�رشف حكيمي �أف�ضل العب �شاب يف
�أفريقيا لعام 2018

ا�ستطاع املغربي �أ�رشف حكيمي ،ظهري
بورو�سيا دورمتوند ،الظفر بجائزة �أف�ضل العب
�شاب يف �أفريقيا لعام  ،2018خالل حفل جوائز
االحتاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ،بالعا�صمة
ال�سنغالية داكار .ونال الدويل املغربي اجلائزة،
بعدما تفوق على الإيفواري فرانك كي�سي ،العب
و�سط ميالن ،والنيجريي ويلفريد نديدي ،جنم
لي�سرت �سيتي .وي�أتي تتويج حكيمي ،باجلائزة
لأول مرة يف م�سريته ،بف�ضل ت�ألقه مع دورمتوند
على مدار الأ�شهر املا�ضية .وا�ستطاع النجم
املغربي ال�شاب ،تقدمي م�ستويات رائعة مع
�أ�سود الفي�ستيفال ،رغم م�شاركته يف غري مركزه،
كظهري �أي�رس ،لي�ساهم يف ت�صدر فريقه جدول
ترتيب الدوري الأملاين حتى نهاية الدور الأول.

خيخون يفاجئ فالن�سيا ويهزمه
بذهاب ثمن نهائي ك�أ�س امللك

ف َّجر �سبورتنج خيخون ،من الدرجة الثانية ،مفاج�أة من العيار الثقيل
بعدما فاز على �ضيفه العريق فالن�سيا ( )2-1الثالثاء املا�ضي يف �أوىل
لقاءات ذهاب دور الـ 16بك�أ�س ملك �إ�سبانيا .وعلى ملعب املولينون،
انتهت الـ 45دقيقة الأوىل بهدف يف كل �شبكة ،حيث بادر �أ�صحاب الأر�ض
بافتتاح باب الت�سجيل يف الدقيقة  34عن طريق خافيري نوبليخا�س� .إال �أن
قائد قالن�سيا ،داين باريخو ،رف�ض الدخول لال�سرتاحة ،وهم مت�أخرين يف
النتيجة بعد �أن �أدرك هدف التعادل يف الدقيقة الأخرية من عمر ال�شوط.
ويف الن�صف الثاين ،انتظر الفريق امل�ضيف حتى قبل النهاية بـ 11دقيقة
لت�سجيل هدف الفوز بوا�سطة نيك بالكمان .وعلى الرغم من هذه اخل�سارة،
�إال �أن العبي فالن�سيا ب�إمكانهم تعوي�ض فارق الهدف ،ال�سيما و�أن مباراة
الإياب �ستقام على ملعبهم و�أمام جماهري امل�ستايا ،منت�صف ال�شهر اجلاري.

يف ت�صريحات ن�شرتها �صحيفة مريور:
رونالدو� :س�أعود للمنتخب الربتغايل يف 2019

حتدث الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل،
عن قرب عودته ملنتخب بالده ،بعد غيابه عن �صفوفه ،منذ
ختام نهائيات ك�أ�س العامل ،ال�صيف املا�ضي يف رو�سيا .وقال
رونالدو ،يف ت�رصيحات ن�رشتها �صحيفة مريور "القرار ال�صائب
كان ترك املنتخب الوطني لفرتة ق�صرية ،ولكني �س�أعود �إليه
جمددا يف العام احلايل  ."2019وعن ان�ضمامه لل�سيدة العجوز،
ً
قادما من ريال مدريد� ،أو�ضح رونالدو
ال�صيف املا�ضي،
ً
"لقد رحب بي اجلميع يف تورينو بطريقة رائعة" .وتابع الدون
الربتغايل "ال �أعرف متى �ستنتهي م�سريتي الكروية ،ولكنني
بخري الآن" .وختم رونالدو حديثه بقوله "�أريد اال�ستمرار
ل�سنوات �أخرى يف املالعب" .ويت�صدر كري�ستيانو رونالدو،
جدول ترتيب هدايف الدوري الإيطايل هذا املو�سم بر�صيد 14
هدفا ،كما يت�صدر ناديه يوفنتو�س ،جدول ترتيب الكالت�شيو
ً
بر�صيد  53نقطة ،بفارق  9نقاط عن الو�صيف نابويل.
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لإ�صابة ع�ضلية

العرب يبحثون عن بداية قوية يف جمموعات دوري �أبطال �أفريقيا ريال مدريد يعلن غياب العمالق كورتوا عن مباريات مهمة
تنطلق اليوم اجلمعة مباريات اجلولة
الأوىل ملجموعات دوري �أبطال �أفريقيا،
و�سط تواجد عربي مكثف ،متمثل يف
� 7أندية متثل م�رص وتون�س واملغرب
واجلزائر.
ويبحث الفر�سان العرب عن بداية
قوية ،تعزز من فر�صهم يف جتاوز دوري
املجموعات ،والت�أهل لربع النهائي
وموا�صلة الهيمنة على اللقب ،بعد
التتويج ب�آخر ن�سختني.
وي�ستهل الرتجي التون�سي حامل
اللقب ،م�شواره يف البطولة ،بعدما �أعفي
من خو�ض دور الـ ،32مبواجهة حوريا
الغيني ،خارج ملعبه.
وا�صطحب معني ال�شعباين املدير
العبا� ،إىل غينيا ،فيما
الفني للرتجيً 22 ،
حذر خليل �شمام قائد الفريق ،زماله ،من
اال�ستهانة بالفريق الغيني ،م�ؤك ًدا �أن
دائما على الفريق
مواجهته تكون �صعبة
ً
التون�سي.
ويف املجموعة الأوىل ،ي�ست�ضيف الوداد
املغربي ،حامل لقب الن�سخة قبل الأخرية،
�أ�سيك ميموزا الإيفواري.
ويقود الوداد مدرب خم�رضم هو
التون�سي فوزي البنزرتي ،الذي ي�سعى
لبداية مثالية يف املجوعة بتجاوز ال�ضيف
الإيفواري.
و�ضمن نف�س املجموعة يحل ماميلودي
�صن داونز اجلنوب �أفريقي ،حامل اللقب
يف ن�سخة � ،2016ضيفًا ثقيلاً على
لوبي �ستارز النيجريي ،يف مباراة متيل
كفتها لرجال املدرب اجلنوب �أفريقي
موت�سيماين.
ويف املجموعة الثالثة ،يحاول الأفريقي
التون�سي ا�ستعادة �أجماده القارية،
حينما ي�ست�ضيف الريا�ضي الق�سنطيني،

�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين لكرة
القدم يف بيان  ،تعر�ض حار�سه الدويل
البلجيكي ،تيبو كورتوا ،لإ�صابة ع�ضلية
يف وركه ،قد تبعده عن مباريات مهمة يف
الأيام القليلة املقبلة.
و�أ�شار النادي امللكي اىل �أن �إ�صابة
كورتوا هي من الدرجة الأوىل ،وهو خارج
الت�شكيلة التي �ستواجه ليغاني�س يف
ذهاب دور الـ  16مل�سابقة ك�أ�س �إ�سبانيا،
وفق "فران�س بر�س".
وقال النادي امللكي" :بعد االختبارات
التي �أجريت على العبنا تيبو كورتوا من
قبل اخلدمات الطبية يف ريال مدريد ،مت

بعد انتهاء عقده مع �أتليتكو مدريد

�إنرت ميالن يتو�صل �إىل اتفاق ل�ضم غودين يف ال�صيف املقبل
بطل الدوري اجلزائري املو�سم املا�ضي،
واملنت�شي بفوزين متتاليني علي �شبيبة
القبائل ون�رص ح�سني داي يف البطولة
اجلزائرية.
مباريات ال�سبت لن تكون �أقل �سخونة
من �سابقاتها ،حيث ي�ست�ضيف الأهلي
امل�رصي ،و�صيف الن�سختني الأخريتني،
نظريه فيتا كلوب الكونغويل ،و�صيف
الكونفيدرالية العام املا�ضي.
وي�سعى مدرب الأهلي ال�سارتي لبداية
قوية يف دوري املجموعات ،خا�صة بعد
تدعيم �صفوفه بعدد كبري من الالعبني
�أبرزهم رم�ضان �صبحي من هيدير�سفيلد
الإجنليزي ،وح�سني ال�شحات العب العني
الإماراتي ال�سابق.

و�ضمن نف�س املجموعة ي�ست�ضيف
�سيمبا التنزاين� ،شبيبة ال�ساورة اجلزائري،
يف لقاء متكافئ بني الفريقني.
و�سيكون الإ�سماعيلي امل�رصي ،يف
مهمة �صعبة للغاية حينما يحل �ضيفًا على
مازميبي الكونغويل ،حامل اللقب خم�س
مرات.
الإ�سماعيلي الذي يعاين من تراجع
حمليا ،ي�سعى للعودة ولو بنقطة
النتائج
ً
من الكونغو الدميقراطية� ،أملاً يف م�ساعدته
على جتاوز املرحلة احلالية.
ويف �آخر املباريات ي�ست�ضيف بالتينيوم
الزميبابوي �أوراندو بايرت�س اجلنوب
�أفريقي ،وتبدو فر�صة ال�ضيوف �أف�ضل
للعودة بنتيجة �إيجابية.

احتفظ باجلائزة للعام الثاين على التوايل

فرحة م�ضاعفة مل�صر بنيل �صالح جائزة �أف�ضل العب �إفريقي

منح هداف ليفربول الإنكليزي حممد
�صالح بالده م�رص فرحة م�ضاعفة ،بنيله
الثالثاء جائزة �أف�ضل العب يف �إفريقيا
للعام الثاين تواليا ،وذلك بعد �ساعات
معدودة على نيل الفراعنة �رشف ا�ست�ضافة
ك�أ�س الأمم الأفريقية �صيف .2019
وبعد مناف�سة مع جنوب �إفريقيا،
�صوتت اللجنة التنفيذية لالحتاد القاري
التي اجتمعت الثالثاء يف العا�صمة
ال�سنغالية دكار ،ل�صالح ا�ست�ضافة م�رص
البطولة املقررة بني  15يونيو و13
يوليو املقبلني ،وذلك بعد �سحبها من
الكامريون على خلفية الت�أخر يف �إجناز
�أعمال البنى التحتية ومن�ش�آت املالعب،
�إ�ضافة اىل خماوف من الو�ضع الأمني.
وبعد �ساعات معدودة من العا�صمة
ال�سنغالية �أي�ضا ،وقع اخليار على �صالح
ك�أف�ضل العب �إفريقي للعام الثاين
تواليا.
وعلى غرار عام  ،2017تفوق �صالح
على زميله يف ليفربول ال�سنغايل �ساديو

الت�شخي�ص ب�أنه يعاين �إ�صابة من الدرجة
الأوىل يف ع�ضلة ي�رسى يف الورك".
وبالإ�ضافة �إىل مباراة ذهاب دور ثمن
النهائي �ضد ليغاني�س ، ،من املرجح �أن
يغيب كورتوا عن مباراة يف الدوري �أمام
ريال بيتي�س ،الأحد.
ويلعب ريال مدريد مباراة الإياب �ضد
ليغاني�س  ،قبل �أن ي�ست�ضيف �إ�شبيلية
�صاحب املركز الثالث يف الدوري بعدها
بثالثة �أيام.
ومن املتوقع �أن ينوب الكو�ستاريكي
كيلور نافا�س عن كورتوا يف حرا�سة
املرمى خالل فرتة غياب الأخري.

مانيه واملهاجم الغابوين لأر�سنال
الإنكليزي بيار�-إميرييك �أوباميانغ.
و�سبق للمهاجم امل�رصي البالغ  26عاما
�أن توج هذا العام بجائزة هيئة االذاعة
الربيطانية "بي بي �سي" لأف�ضل العب يف
�إفريقيا اي�ضا.
و�سجل �صالح  44هدفا يف خمتلف
امل�سابقات لليفربول خالل املو�سم
املا�ضي الذي كان الأول له يف "�أنفيلد"
بعد انتقاله من نادي روما الإيطايل.
وبعد بداية بطيئة يف املو�سم احلايل
�ضمن الدوري الإنكليزي املمتاز� ،سجل
اجلناح الأمين  13هدفا ،بهدف �أقل من
مت�صدري ترتيب هدايف الدوري� ،أوباميانغ
ومهاجم توتنهام الدويل الإنكليزي هاري
كاين.
ووزعت جوائز �أخرى على الأم�سية التي
ح�رضها رئي�س االحتاد الدويل "فيفا"
ال�سوي�رسي جاين �إنفانتينو وعدد كبري
من جنوم القارة ال�سابقني على ر�أ�سهم
الرئي�س الليبريي وياه ،الفائز باجلائزة

ثالث مرات ( 1989و 1994و)1995
والالعب الإفريقي الوحيد الذي نال جائزة
الكرة الذهبية التي متنحها جملة "فران�س
فوتبول" (.)1995
وتفوقت اجلنوب �إفريقية كري�ستينا
كغاتالنا التي قادت منتخب بالدها �إىل
و�صافة ك�أ�س الأمم الأفريقية لل�سيدات
عام  ،2018على جنمتي منتخب
نيجرييا بطل �أفريقيا �أ�سي�سات �أو�شواال
وفران�سي�شكا �أورديغا ،ونالت �أف�ضل العبة
يف القارة.
ونالت موريتانيا لقب �أف�ضل منتخب
للرجال بعد ت�أهلها اىل نهائيات ك�أ�س
الأمم الأفريقية للمرة الأوىل يف تاريخها،
متفوقة على مدغ�شقر التي ت�أهلت �أي�ضا
للمرة الأوىل ،و�أوغندا.
وكانت جائزة �أف�ضل منتخب ن�سائي
لنيجرييا التي توجت بلقب بطولة �أفريقيا
للمرة الثالثة تواليا واحلادية ع�رشة من
�أ�صل  13ن�سخة �أقيمت حتى الآن منذ عام
.1991
وتوج الفرن�سي هريفيه رونار بجائزة
�أف�ضل مدرب يف القارة للمرة الثالثة يف
م�سريته ،بقيادته منتخب املغرب اىل
نهائيات مونديال رو�سيا  ،2018فيما
نالت اجلنوب �أفريقية ديزيريه �إيلي�س
جائزة �أف�ضل مدرب لل�سيدات بقيادة
منتخب بالدها اىل نهائي ك�أ�س �أفريقيا
 2018حيث خ�رس �أمام نيجرييا بركالت
الرتجيح .
وحاز رئي�س االحتاد املغربي لكرة القدم
فوزي لقجع بجائزة �أف�ضل رئي�س احتاد
وطني ،فيما نال مواطنه �أ�رشف حكيمي،
مدافع ريال مدريد الإ�سباين املعار هذا
املو�سم اىل بورو�سيا دورمتوند الأملاين،
جائزة �أف�ضل العب واعد.

تو�صلت �إدارة نادي �إنرت ميالن
الإيطايل� ،إىل اتفاق ل�ضم الالعب
الأوروغوياين املخ�رضم دييغو غودين ،يف
ال�صيف املقبل.
وذكرت �شبكة "�سكاي �سبورت" �أن
نادي �إنرت ميالن تو�صل �إىل اتفاق مع
غودين قلب دفاع فريق �أتليتكو مدريد
اال�سباين ،يق�ضي بانتقال الالعب �إىل
النرياتزوري ملدة مو�سمني ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة يف �شهر
يونيو حزيران القادم.
دييغو غودين �سيكون العبا ً حراً ،خالل
ال�صيف القادم� ،إذ ينتهي عقد الالعب
مع الروخيبالنكو�س يف �شهر يونيو
املقبل.
ورف�ض غودين كل العرو�ض التي
قدمها له ناديه �أتلتيكو مدريد للبقاء مع
�صفوفه ،وال توجد �أي نية لديه لتجديد

عقده ،وبالتايل يحق له التفاو�ض مع �أي
نادي �آخر يف الوقت احلايل واالتفاق معه
على االن�ضمام ل�صفوفه بعد �أن ينتهي
عقده.
وبح�سب التقارير الإيطالية ف�إن �إدارة
النرياتزوري � ،ستتخلى عن املدافع
ال�سلوفاكي ميالن �سكرنيار املطلوب
من عدة �أندية ،وذلك بع�ض التعاقد مع
غودين.
ي�شار �إىل �أن غودين يبلغ من العمر
 32عاما ً ،وان�ضم ل�صفوف �أتليتكو
مدريد قادما ً من فياريال يف �أغ�سط�س
عام  ،2010مع العلم �أنه خا�ض مع
الروخيبالنكو�س حتى الآن  368مباراة.
جدير بالذكر �أن نادي الإنرت �سبق له �أن
تعاقد مع مدافع �آخر من �أتليتكو مدريد،
وهو الربازيلي جواو مرياندا ،الذي انتقل
�إىل النرياتزوري يف �صيف عام .2015

يف ظل �إ�رصار من مدرب فريق البلوز

املهاجم االرجنتيني هيغواين يقرتب من ت�شيل�سي

�أ�شارت تقارير �صحافية �إيطالية
الأربعاء اىل �أن املهاجم الأرجنتيني
غونزالو هيغواين تو�صل �إىل اتفاق مع
نادي ت�شيل�سي الإنكليزي لكرة القدم،
لالن�ضمام اىل �صفوفه من فريقه احلايل
ميالن.
وان�ضم املهاجم البالغ من العمر 31
عاما اىل النادي اللومباردي يف يوليو
املا�ضي معارا ملدة مو�سم مع خيار ال�رشاء،
اال �أنه عانى يف �صفوف الفريق ومل يقدم
الأداء املتوقع منه ،مكتفيا بت�سجيل
ثمانية �أهداف يف خمتلف امل�سابقات.
و�أ�شارت التقارير الإيطالية اىل �أن
هيغواين يرغب يف االنتقال اىل النادي
اللندين حيث �سيكون جمددا حتت �إ�رشاف
املدرب الإيطايل ماوريت�سيو �ساري الذي
�سبق له �أن تعاون معه يف نادي نابويل،
مو�ضحة �أن ت�شيل�سي �سيدفع قيمة البند
اجلزائي يف عقد هيغواين ،والبالغة 36
مليون يورو.

و�أفادت �صحيفة "غازيتا ديللو
�سبورت" اىل �أن "ت�شيل�سي تو�صل اىل
اتفاق مع هيغواين لالن�ضمام اىل �صفوفه
ب�شكل فوري" ،علما �أن فرتة االنتقاالت
ال�شتوية ت�ستمر حتى �أواخر يناير.
ومتتع هيغواين ب�أف�ضل مو�سم له يف
كرة القدم الإيطالية مع �ساري يف نابويل،
حينما �سجل  36هدفا (رقم قيا�سي) يف
الدوري املحلي يف مو�سم .2015-2016
ويف ثالثة �أعوام �أم�ضاها مع نابويل� ،سجل
املهاجم الدويل الأرجنتيني  91هدفا ،قبل
االنتقال اىل يوفنتو�س يف  2016لقاء 90
مليون يورو.
وعانى هيغواين بداية هذا املو�سم من
�إ�صابة يف الظهر ،وغاب عن هز ال�شباك
لنحو �شهرين ،قبل �أن يفك النح�س يف
املباراة الأخرية قبل العطلة ال�شتوية،
وي�سجل هدفا يف املباراة التي انتهت
بفوز فريقه على �سبال  2-1يف املرحلة
التا�سعة ع�رشة من الدوري.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/عادل �صالح

�إرتريا..ياغابة
�صدى
احلروف الزيتون ..نوارة الأمل
لقد تخطينا كل مربعات الظالم

اقوال ماثورة

جمال بحالياي

ومكعبات احل�صار ومتاهات اخلوف

والتهديد والقهر الذي تعر�ضنا له قرون و�أجيال� .إنها �إرادة ال�سالم
ونامو�س ال�صمود وبراعم التحدي والف�أل املغرو�سة يف �شرايني
هذا ال�شعب الأ�صيل واملبثوثة يف حناياه جي ً
ال �إثر جيل و�إنها حكمة
الأباء والأجداد املو�سومة يف �أعلى اجلنب ويف الأهداب .ن�سقط �أفواجا
و�أرتا ً
ال ليعتلي يف الف�ضاء الأزرق الرحيب� ،صوت احلرية و�أن�شودة

ال�سالم  .ال�سالم واحلرية لي�س لنا وحدنا ،بل لكل جوارنا و�أقليمنا
والعامل ب�أ�سره .كان هذا نهجنا ومنوالنا وتطلعاتنا حني كان العامل
يرفل يف حرير ال�سلم و�سند�س ال�سالم ،بذلنا الدماء وبعنا غاليات
الأرواح ودفنَّا �أج�ساداً طاهرة كرمية من �أجل هذا ال�شعاع .ويوم

�أحتوينا راية الن�صر نادينا بال�سالم ونا�ضلنا من �أجله .حتى الحت
ب�شائره�..أخرياً� ..إن ورود ال�سالم وعناقيد الأمان التي تدلت يف
منت�صف هذا العام 2018م .من فروع �شجرة احلرية و�أقوا�س الن�صر

وجباه ال�شهداء هي خري هدية للعام امليالدي اجلديد .و�إن القلوب
حتقق معاً والأرواح واخلواطر كلها يف ربوع قرننا الإفريقي واملنطقة

تن�شد وتهزج وتهتف لل�سالم وللنماء والأمل ..وتبقى �إرتريا على
ال�شط القدمي غابة الزيتون و�أن�شودة الزاحفني ونوارة الأمل.

طـــــرفــــة

�س�أل ُ
بع�ض االعراب �آخر عن ا�سمه
فقال  -:بحر .قال ابن من ؟ قال ابن
فيا�ض .قال ما كنيتك  -:قال ابو الندى
أحد لقا�ؤك �إال يف زورق
،فقال الأعرابي ال ينبغي ل ٍ
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1759م -:ظهور �أول �شركة ت�أمني على احلياة
وذلك يف مدينة فيالدلفيا الأمريكية.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1919م -:رومانيا ت�ضم منطقة تران�سيلفانيا
بعدما كانت تابعة للإمرباطورية النم�ساوية املجرية.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1922م� -:أول حماولة ناجحة ملعاجلة مر�ضى
ال�سكري بعقار الإن�سولني.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1942م -:اليابان تعلن احلرب على هولندا
وتغزو الهند الهولندية وذلك يف احلرب العاملية الثانية.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1942م -:القوات اليابانية ت�سيطر على
مدينة كواالملبور املاليزية.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1944م -:جمموعة من الربجوازية والأعيان
يف املغرب يقدمون وثيقة للمطالبة باال�ستقالل عن فرن�سا.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1946م� -:أنور خوجة ينهي امللكية يف �ألبانيا
ويعلن قيام اجلمهورية ال�شعبية برئا�سته.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1972م -:باك�ستان ال�شرقية تغري ا�سمها �إىل
بنغالدي�ش.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 1990م -:م�سرية �ضخمة يف لتوانيا للمطالبة
با�ستقاللها عن االحتاد ال�سوفيتي.
يف احلادي ع�شر من يناير عام 2015م -:انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيت�ش
رئي�سة لكرواتيا وبذلك ت�صبح �أول �سيدة تر�أ�س كرواتيا.

من �أقوال بيكا�سو
 املر�أة يف نظري ،خليط من الأ�شكالوالألوان.
 كل �شيء ميكنك �أَ ْن تتخيله ،فهو حقيقيبالن�سبة اليك.
 يجب �أال نبحث  ..بل يجب �أن جند. الر�سم طريقة �أخرى لكتابة املذكرات. كل طفل فنان ،ان امل�شكلة كيف تبقىفنان عندما نكرب.
َ
ً
 انني �أعمل دائما ما ال �أ�ستطيعُ عمله..لكي �أتع ّلم كيفية عمله.
 �أحب �أن �أعي�ش كرجل فقري ومعيالكثري من املال.

اقوال العظماء عن ال�صرب
ال يعترب ال�صرب على �أنه غياب
للعمل ،فهو م�صدر القوة لدى
الإن�سان" .فولتون �شني"
 ال�صرب واحلكمة �شيئانمي�شيان بجانب بع�ضهما البع�ض،
ال يتفارقان مهما ح�صل" .جارود
كينتز"
 يعترب ال�صرب �شيئ ًا هام ًا ،لأنهيبقي ال�شخ�ص دائم ًا على �أهبة
الإ�ستعداد" .باولو كويلهو"
 ال�شخ�ص الذي ينتظر طويالًهو �شخ�ص �صبور ،تعني كلمة
ال�صرب البقاء باملكان الذي نحن
فيه ،والعي�ش من �أجل االعتقاد
بوجود �شيء ما �سيظهر لنا يف يوم
من الأيام" .هرني نوين"
 كل �شخ�ص على هذا الكوكب�سيموت ،ولكن امنحهم بع�ض
الوقت وكن �صبور ًا".نيل
جيمان"
 �أجمل �شيء يف احلياة �أنميتلك ال�شخ�ص ال�صرب والوقت
الكايف الذي يحتاجه" .ليو
تول�ستوي"
 ال يوجد فائدة من �إ�سراعكيف هذه احلياة ،كن �صبور ًا
حت�صل على مبتغاك" .ما�سا�شي
كي�شيموتو"
 يتمتع الإن�سان ب�صرب رائعوغري عادي� ،إذا انتظر وحتمل
امل�صاعب ليح�صل على ال�شيء
الذي كان يريده" .مارغريت
تيت�شر"

�أغلى �سمكة تونة يف �أول مزادات عام 2019م

بيعت �سمكة تونة ،ذات
زعانف زرقاء ،يبلغ وزنها 278
كيلوغراما مببلغ  3ماليني دوالر
يف املزاد الأول لعام .2019
يعد هذا �أي�ضا �أول مزاد منذ نقل
�سوق ت�سوكيغي ال�شهري يف طوكيو
�إىل موقع جديد على الواجهة
البحرية للمدينة.وكان العر�ض
الفائز بالن�سبة للنوع الثمني –
و�إن كانت مهددة باالنقرا�ض -يف
مزاد فجر ال�سبت املا�ضي هو �أكرث
من �ضعف ما انتهى �إليه املزاد
ال�سنوي يف عام 2013م .وا�شرتت هذه ال�سمكة �رشكة كيومورا ،التي يدير
مالكها كوي�شي كيمور �سل�سلة (�سو�شي زامناي) .وكانت �رشكة كيومورا قد فازت
باملزاد ال�سنوي ال�سابق.
�أظهرت هيئة االذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.ات�ش.كيه) كيومورا مبتهجا
وهو يقول �إنه فوجئ بارتفاع �سعر التونة هذا العام .لكنه �أ�ضاف "جودة التونة
التي ا�شرتيتها هي الأف�ضل" .و�أ�سعار املزاد هي �أعلى من املعتاد بالن�سبة للتونة
ذات الزعانف الزرقاء .تباع الأ�سماك عادة ب�سعر ي�صل �إىل  40دوالرا للرطل
الواحد ( 88دوالرا للكيلوغرام) لكن ال�سعر يرتفع �إىل ما يزيد عن  200دوالر
للرطل قرب نهاية العام ،خا�صة بالن�سبة لل�صيد الثمني القادم من "�أوما" يف
�شمال اليابان.
وكان مزاد العام املا�ضي الأخري يف ت�سوكيغي ،قبل �أن ينتقل ال�سوق �إىل
من�ش�أة جديدة على موقع �سابق مل�صنع غاز يف خليج طوكيو .وت�أخر هذا النقل
مرارا ب�سبب املخاوف من تلوث الرتبة.
واليابانيون �أكرب م�ستهلكي �سمك التونة ذات الزعانف ،وقد �أدى ارتفاع
اال�ستهالك هناك ويف اخلارج �إىل الإفراط يف �صيد هذه الأنواع .ويحذر اخلرباء من
�أنها قد تواجه خطر االنقرا�ض املحتمل ،حيث انخف�ضت هذا النوع يف املحيط
الهادئ بن�سبة  96يف املائة عن م�ستويات ما قبل ال�صناعة.

كعكة "امللوك الثالثة" تتحدى العامل

جترى حماولة ل�صنع كعكة قيا�سية
عاملية يف �إ�سبانيا ،حيث ثمة تقليد
�شعبي من بني تقاليد كثرية خالل
احتفاالت عيد امليالد (كري�سما�س)
ويتمثل يف �صنع "كعكة امللوك
الثالثة".يف الليلة التي ت�سبق و�صول
"كعكة امللوك الثالثة" وتوزيعها،
يقوم �أطفال متحم�سون من �أع�ضاء
املنظمة غري احلكومية الإ�سبانية
"�ألديا�س �إنفانتيلي�س" بتوزيع �رشائح
من الكعك و�أكواب من ال�شكوالتة
ال�ساخنة.وي�صطف مواطنون وزائرون

يف �ساحة بورتا ديل �سول و�سط
مدريد لتناول �رشائح الكعك
الد�سمة.
يطلق على الكعكة ا�سم
"رو�سكون" ،الكلمة التي
ترتجم على نحو ف�ضفا�ض �إىل
"عجلة" .ودائما ما حتتوي
الكعكة املغطاة مب�سحوق
ال�سكر على مفاج�آت.وثمة
هدية ملن يتناول �رشيحة الكعكة
الفائزة هذا العام ،وتتمثل يف زيارة
�إىل "يوروديزين".
ي�صل طول كعكة العام احلايل �إىل
 50مرتا ووزنها �إىل �ألف كيلوغرام.
الكعكة �ضخمة فعال ،ولكن �صفوف
حمبيها يف ال�ساحة املكتظة طويلة
�أي�ضا.اعتادت "�ألديا�س �إنفانتيلي�س"
تقدمي الكعكة على مدار الأعوام
القليلة املا�ضية كدعاية لدور التبني
ومالجئ الأطفال املعوزين التابعة
لها.

ارتفاع قيا�سي بعدد م�ستخدمي لعبة الببجي ""PUBG

لعبة ببجي باتت م�شهورة يف العامل العربي ح�سب
ما�أعلنت ال�رشكة املطورة للعبة ببجي ""PUBG
ال�شهرية �أن عدد م�ستخدمي اللعبة حول العامل على
الأجهزة املحمولة جتاوز  200مليون م�ستخدم.
ووفقا ملوقع "ذا فريج" ف�إن هذه الأعداد ال تت�ضمن
امل�ستخدمني يف ال�صني ،كما �أنها ال ت�شمل �أي�ضا �أكرث
من  50مليون ن�سخة مدفوعة من اللعبة على جهازي
الألعاب "بالي �ستي�شن  "4و"�إك�س بوك�س ون" و�أي�ضا
�أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية.ي�أتي الإعالن عن هذه
الأرقام �ضمن املناف�سة القوية مع لعبة فورتنايت
" ،"Fortniteالتي و�صلت �إىل رقم الـ  200مليون
العب يف �شهر نوفمرب املا�ضي ،وفقا لبلومربغ.و�أ�شار "ذا فريج" �إىل �أن ببجي
" ،"PUBGالتي اختريت ك�أف�ضل علبة على متجر "غوغل بالي" يف  ،2018تتمتع
حاليا بـ  30مليون م�ستخدم ن�شط يوميا.
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