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والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  عقد  
من  السادس  وحتى  الرابع  من  عنسبا  فرع 
للطالب  االول  املنتدى  كرن  مدينة  فرباير يف 
سالحنا”.   الوعي  ايضا  “اليوم  شعار  تحت 
واوضح مسؤول الفرع السيد/ أزازي برختآب 
، تنفيذ برامج مرضية للتعرف عىل املصاعب 
التي تعيق مشاركة الطالب وكفاءتهم والدفع 
والتاطري  املجاالت  جميع  يف  الطالب  بنشاط 
وتعزيز  املدرسة  يف  الطالب  ريادة  وضامن 

دورهم يف لجان اآلباء.
كفالي  االستاذ/  التعليم  مسؤول  واكد 
عندمكئيل االستعداد القائم من جانب وزارة 
يف  الطالب  ومساهمة  دور  لتعزيز  التعليم 

التعليم والعملية التعليمية.
التقييم  حول  توضيحا  املنتدى  يف  وقدم 
وبحث   ، املنفذة  الربامج  عن  اجري  الذي 
قضايا دور التعليم لتطوير املجتمع ومساهمة 
الوعي  واهمية  التعليم  كفاءة  لرفع  الطالب 

التعليمة  والسياسة  التعليم   خدمات  يف  
وتنفيذها.

للشباب  الوطني  االتحاد  رئيس  واوضح 
والطلبة السيد/ صالح احمدين وحاكم اقليم 
عنسبا السفري/ عبدالله موىس ، ان االنشطة 
املنفذة جزء من االستثامر الحكومي لتطوير 

قطاع التعليم.
الصادر   القرار  لتنفيذ  املشاركون  ودعا 

بشأنها يف املنتدى.

املسئولون بقنصلية جدة يعقدون مسنار لالرتريني يف جنوب اململكة  

السيد/  جده  يف  ارتريا  قنصل  عقد 

الشؤون  ومسؤول  عثامن  عبدالرحمن 

سعيد  محمد  عيل  محمد  السيد/  الشعبية 

اململكة  جنوب  يف  لالرتريني  سمنارات 

الثالث  من  الفرتة  يف  السعودية  العربية 

يف  االوضاع  حول  فرباير  من  العارش  وحتى 

البالد والخدمات القنصلية.

خميس  مدن  يف  السمنارات  وعقدت 

مشيط وجازان وتنوما وأمناس بهدف تقوية 

التنظيم ورفع الوعي للمساهمة يف الربامج 

الوطنية.

 ، املقدمة  بالخدمات  املواطنون  واشاد 

التصدي  بربامج  للدفع  االستعداد  مؤكدين 

الوطني.

امناس  يف  االرترية  الجالية  اعضاء  وقدم 

وتنوما مبلغ 13,000 ريال لربامج التصدي.

سقنييت:  تدريب املزارعني  على اعداد 
السماد الطبيعي   

تلقى 69 مزارعا من مديرية سقنيتي دورة تدريبية يف إعداد السامد واملبيدات الطبيعية.

تضمن التدريب الذي استمر ليوم واحد اساليب إعداد السامد واملبيدات الطبيعية  وكيفية 

استخدامها.

لها  الكيميائية  واملبيدات  السامد   ، برقي  محرنا  السيد/  التدريب  عىل  املرشف  واوضح 

تأثري ضار عىل الرتبة وانتاجيتها وصحة االنسان  والنباتات، مناشدا املزارعني الستخدام املواد 

الطبيعية املتواجدة يف محيطهم.

واكد املزارعون اهمية التدريب التطبيقي  الذي يساعد يف حل النواقص بسهولة لتطوير 

االنتاج.

مشفى عدي قيح جيري عمليات جراحة العيون  
اجري مستشفى عدي قيح عمليات جراحة العيون مجاناً لـ 209 مواطن يف الفرتة من االول 

وحتى الثامن من فرباير الجاري.

واوضحت مسؤول طب العيون يف املستشفى ايدن تزاري ، ان العمليات الجراحية اجريت 

ملواطنني قادمني من مديريات عدي قيح وظرونا وصنعفي وسقنيتي وماي عيني.

واوضح املدير الطبي للمستشفى الدكتور /ظقازآب كفلزقي ، ان عمليات مامثلة كانت قد 

اجريت يف شهري اكتوبر ونوفمرب املاضيني.

اجلنوبي: تنظيم دورات تدريب للمرأة الشابة   
نظم االتحاد الطني للشباب الطلبة فرع االقليم الجنويب دورة تدريبية الكرث من 70 امراة 

شابة من 12 مديرية يف االدارة والقيادة يف الفرتة من السادس وحتى التاسع من فرباير.

وقال مسؤول االتحاد يف االقليم السيد/ قرماي قربو “ان التدريب هدف اىل رفع قدرات 

املراة الشابة.

 كام نظم فرع االتحاد الوطني للشباب والطلبة يف مديرية امني حييل دورة تدريبية لواحد 

وعرشين إمراة يف تربية الدجاج  والعلوم االجتامعية الكرث من 360 شاب وشابة.

االرتريون يف ايطاليا حيتفلون بذكرى عملية فنقل

احتفل االرتريون يف ايطاليا بالذكرى الثالثة والثالثني لعملية فنقل.

 جرت االحتفاالت  يف الثاين عرش من فرباير يف مدن روما وباري وكاتانيا وبيزا وأبرسوتسو 

وبارما وفريونا وبولونيا بتنظيم انشطة ثقافية وفنية.

وقدم سفري ارتريا يف ايطاليا السيد/  فسهاظيون بيطروس يف االحتفال الذي جرى يف روما 

، توضيحا حول عملية فنقل التاريخية وتأثريها العسكري والسيايس ، وان احياء هذه الذكرى 

التي فتحت الباب واسعاً لالستقالل تحملنا مسؤولية كبرية لتنفيذ امانة الشهداء.

 شهدت احتفاالت املدن االخرى القاء كلامت مامثلة من مسؤويل املنظامت .

ونابويل  وفلورنسا  ميالنو  مدن  يف  فرباير  من  عرش  التاسع  يف  مامثلة  احتفاالت  وستنظم 

وبالريمو وتورينو.

مكتب حجر النبات واحليوان بتسين يدعواملزارعني  تقديم  منتجات جيدة
يف  والحيوان  النبات  حجر  مكتب  دعا 
خدمات  تقديم  املزارعني   ، تسني  مديرية 

جيدة معروفة املصدر للمواطنني.
واوضح خبري رقابة الرثوة النباتية السيد /
تخيل كداين ، رضورة السيطرة عىل منتجات 
رشت  التي  والطامطم  البصل  من  املزراعني 
املصنع يف غري  والسامد  الكيمياية  باملبيدات 

وقته .
الكيميائية  املواد  استخدام  “مينع  وقال 

التي مل ترصح بها وزارة الزراعة.
السيد/  الحيوانية  الرثوة  وذكر خبري رقابة 
العسل  من  كبري  كمية  احمد ضبط  محمود 
املغشوش مؤخرا بتعاون العديد من الجهات 

املعنية.

مشتقات  بجلب  التجار  قيام  اىل  واشار 
يف  وبيعها  سالمتها  مضمون  غري  حيوانية 
السوق ، مؤكدا رضورة الكف عن هذا العمل 

لتأثريه الصحي الضار.
توعية  بانشطة  القيام  الخرباء  وذكر 

لتعريف مرضة هذه املواد .

قندع: عيادة  دماس حتقق جناح يف توسيع  التطعيم  
/ املمرض  دماس  عيادة  مسؤول  اوضح 
عجيل محمود تطور رعاية االمومة والطفولة 
والتطعيم يف الضاحية التابعة ملديرية قندع.

والطفولة  االمومة  رعاية  ارتفاع  وذكر 
سن  دون  لالطفال  والتطعيم   8% بنسبة 

الخامسة بنسبة 5%.
وقال ان ادارة الضاحية بنت غرف انتظار 
اضافية اىل جانب الغرف القدمية ، الستضافة 

الحوامل من االرس املرتحلة.
موسم  يف  الناموسيات  توزيع  اىل  واشار 

ملكافحة  املبيدات  رش  اىل  اضافة  الخريف 
املالريا.

وافاد السكان ان جميع الحوامل يراجعن  
انشطة  نتيجة  للوالدة  الصحة  مؤسسات 

التوعية  املقدمة من الكادر الصحي.

 فرع الشباب بعنسبا يعقد منتدى للطالب
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اجتماع للوكالة الدولية 
للطاقة لبحث مواجهة أزمة الغاز

تنظيم  الدولية  الطاقة  أعلنت وكالة 

وزيرا   40 حرضه  الفيديو  عرب  اجتامع 

ملء  سبل  خالله  بحثوا  ومسؤوال، 

للفرتة  الغاز  من  أوروبا  مخزونات 

الوقود  أزمة  تأثري  من  والحد  املقبلة، 

عىل العامل.

ويأيت ذلك فيام أشار تقرير صادر عن 

األربعاء  للغاز  املصّدرة  الدول  منتدى 

بشكل  انخفض  الغاز  استهالك  أن  إىل 

العامل،  يف  مناطق  بعدة  يناير  يف  كبري 

 )-19%( األورويب  االتحاد  يف  خصوصا 

ويف اململكة املتحدة )16%-(.

عرب  نظم  الذي  املؤمتر  واستعرض 

الفيديو ويعد أول اجتامع خاص بشأن 

يف  الدولية  الطاقة  وكالة  تعقده  الغاز 

التاريخ الحديث، التدابري التي ميكن أن 

تحد من آثار هذه األزمة والتي ميكن 

حسبام  املترضرة،  البلدان  تدعم  أن 

أوضحت وكالة الطاقة الدولية يف بيان.

املمثلة حوايل نصف  الدول  وتشكل 

الطلب العاملي عىل الغاز، من أسرتاليا 

إىل املجر وفرنسا واليابان وبريطانيا.

باإلجراءات  املشاركني  كل  ورحب 

مثل  الطاقة،  أمن  لتعزيز  املتخذة 

املتجددة  الطاقة  مصادر  استخدام 

وغريها من التدابري.

غري أن أزمة الغاز مل تنته بعد، فقد 

أشارت الوكالة إىل أن اإلجراءات قصرية 

الغاز  إمدادات  زيادة  مثل  األجل، 

توترات  من  خففت  املسال،  الطبيعي 

العوامل  من  سلسلة  لكن  اإلمداد، 

تشري إىل أن عدم اليقني سيمتد طوال 

العام 2023، معتربة أن “شتاء 2023 - 

االختبار  يكون  أن  املحتمل  من   2024

الحقيقي”.

األمريكية  الطاقة  وزيرة  وقالت 

يف  شاركت  التي  غرانهومل،  جنيفر 

الدويل  املجتمع  “كان  االجتامع  ترؤس 

لدينا  برسعة..  االستجابة  عىل  قادرا 

باستجابة  ربطا  خيارات  إلعداد  فرصة 

منسقة”.

روسيا تدعو النعقاد جملس األمن الدولي وحبث 
املعلومات اجلديدة حول تفجري “السيل الشمالي”

األمم  لدى  روسيا  مندوب  نائب  أعلن 

روسيا  أن  بوليانسيك،  دميرتي  املتحدة، 

الدويل يف  األمن  عقد جلسة ملجلس  طلبت 

حول  الجديدة  املعلومات  لبحث  فرباير   22

تفجري أنابيب غاز “السيل الشاميل”.

وقال بوليانسيك عىل “تيليغرام” “يف ضوء 

خط  بتفجري  املتعلقة  الجديدة  املعلومات 

عقد  طلبنا  الشاميل”،  “السيل  الغاز  أنابيب 

اجتامع ملجلس األمن الدويل يف 22 فرباير “.

وكان الصحفي األمرييك سيمور هريش قد 

مقاال،  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  يف  نرش 

كشف فيه أن الواليات املتحدة دبرت تفجري 

يف  الشاميل”  “السيل  غاز  أنابيب  خطوط 

نفذها  التفجري  عملية  وأن  البلطيق،  بحر 

الرنويجيون يف مياههم يف سبتمرب املايض.

يف  ضلوعها  املتحدة  الواليات  ونفت 

نظرا  علنا،  فيه  روسيا  تتهمها  فيام  التفجري، 

الجرمية،  هذه  من  الوحيد  املستفيد  ألنها 

وعىل خلفية تهديدات علنية أصدرها بايدن 

مبنع وصول الغاز الرويس إىل أملانيا عرب هذه 

األنابيب.

 رصح املتحدث باسم السفارة الروسية يف 

الواليات املتحدة إيغور غريينكو بأن الجانب 

املتعلق  الوضع  بتجاهل  يسمح  لن  الرويس 

التحتية  البنية  بتفجري 

الحيوية للطاقة.

ويف تعليقه عىل ترصيح 

وزارة  باسم  للمتحدث 

نيد  األمريكية  الخارجية 

بالده  أن  مفاده  برايس 

تفجري  يف  تورطها  تنفي 

الغاز  أنابيب  خطي 

وترتك  الشاميل”  “السيل 

التحقيق للدول التي وقع الحادث يف نطاق 

اختصاصها، قال غريينكو: “لن يسمح الجانب 

البنية  تفجري  حول  الوضع  بتجاهل  الرويس 

األخذ  مع  وخاصة  للطاقة،  الحيوية  التحتية 

بعني االعتبار أنه ال توجد هناك أي معلومات 

عن بعض العبوات الناسفة غري املنفجرة التي 

بقيت عىل ما يبدو يف قاع البحر”.

من جهة أخرى  كشف الصحفي األمرييك 

سيمور هريش أن وكالة االستخبارات املركزية 

التي  الغوص  حجرة  نقلت  األمريكية 

للتدريب عىل تفجري  الرنويجيون  استخدمها 

مياههم  يف  الشاميل”  “السيل  غاز  أنابيب 

ببحر البلطيق.

Democra-  وقال هريش يف حديث ملوقع

االستخبارات  إن “وكالة  اإلعالمي،   cy Now

السفينة.  إىل  الغوص  حجرة  نقلت  املركزية 

الغوص 260 قدما  يبلغ عمق  والغواصون... 

األقل  املكان  الرنويجيون  وحدد  مرتا(.   79(

عمقا يف بحر البلطيق بني السويد والدمنارك 

وتدربوا هناك”. ذكر الصحفي سيمور هريش 

أن الرئيس األمرييك جو بايدن مل تكن لديه 

الغاز  أنابيب  خطوط  لتفجري  جاهزة  خطة 

مع  اجتامع  عقد  لحظة  الشاميل”  “السيل 

فرباير  يف  شولتس  أوالف  األملاين  املستشار 

.2022

هريش  به  أدىل  حديث  يف  ذلك  جاء 

الثالثاء،  األملانية  تزايتنغ”  “برليرن  لصحيفة 

من  سابق  وقت  يف  نرشه  لتحقيق  متابعة 

الواليات  فيه عن وقوف  الشهر كشف  هذا 

يف  الشاميل”  “السيل  تخريب  وراء  املتحدة 

سبتمرب 2022.

انهيارات جليدية يف طاجيكستان 
ختلف مقتل 10 أشخاص  

جراء  أشخاص   10 مبرصع  طاجيكستان  بجمهورية  الطوارئ  لجنة  أفادت 

انهيارات جليدية وقعت  األربعاء يف أرايض البالد.

وجاء يف بيان صدر عن اللجنة ونرش يف موقعها الرسمي: “يف 15 فرباير الجاري 

االنهيارات  غطت  الرسيع  دوشانبه-فارزوب  طريق  من  كيلومرتا   65,8 عند 

الجليدية 4 سيارات... لسوء الحظ، لقي سائق واحد مرصعه”.

هذا وأفادت اللجنة مبرصع 9 أشخاص جراء انهيارات جليدية وقعت  األربعاء 

يف منطقة غورنو باداخشانسكايا ذاتية الحكم يف رشق الجمهورية.

اخلارجية الصينية: الواليات املتحدة 
رائدة عمليات التجسس حول العامل

بأن  الصينية،  الخارجية  وزارة  أفادت 

األوىل  املرتبة  تحتل  املتحدة،  الواليات 

الدول  عىل  التجسس  مجال  يف  عامليا، 

األخرى، مبا فيها الدول األوروبية.

باسم  املتحدث  بني  ون  وانغ  وأوضح 

دمناركية،  إعالم  وسائل  عن  نقال  الوزارة، 

أن وكالة األمن القومي األمريكية بالتعاون 

مع املخابرات الدمناركية، مارست عمليات 

التجسس عىل العديد من السياسيني ومن 

ونرويجيون،  أملان،  سياسيون  ضمنهم 

األملانية  املستشارة  فيهم  مبن  وفرنسيون، 

السابقة، أنغيال مريكل.

املركزية  املخابرات  وكالة  أن  وأضاف، 

استخبارية  معلومات  جمعت  األمريكية، 

عن العديد من الدول، باستخدام معدات 

 Crypto AG لرشكة  تابعة  تشفري 

السويرسية.

 Qian بكني  مركز  أن  إىل  وانغ،  وأشار 

عىل  حصل  السيرباين،  لألمن   Pangu

منظمة  بأن  تفيد  استخبارية  معلومات 

التابعة  اإللكرتونية،  للقرصنة   Equation

شنت  األمريكية،  القومي  األمن  لوكالة 

هجامت سيربانية، وراقبت 45 دولة حول 

العامل، ألكرث من 10 سنوات، مبا فيها روسيا، 

والصني، وبريطانيا، وأملانيا، وهولندا.

ونوه وانغ، بأن وزارة الدفاع األمريكية، 

مليارات  استثمرت   ،1997 العام  منذ 

الدوالرات يف األبحاث التي تهدف لتطوير 

عىل  التحليق  بإمكانها  استطالع،  مناطيد 

تم   ،2022 العام  ويف  عالية،  ارتفاعات 

عىل  التجسس  عمليات  يف  استخدامها 

الصواريخ فرط الصوتية، الروسية والصينية.

الحذر  إىل  الدويل  املجتمع  وانغ،  ودعا 

عىل  األمريكية  التجسس  ظاهرة  من 

بعني  وأخذها  الدوليني،  الدبلوماسيني 

االعتبار.

جاء ذلك ردا عىل ترصيحات أمني عام 

حلف الناتو، ينس ستولتنربغ، يوم االثنني، 

سامء  يف  املجهولة  البالونات  ظاهرة  بأن 

تكثيف  عىل  مؤرش  املتحدة،  الواليات 

روسيا والصني أنشطتهام االستخبارية ضد 

دول الحلف.

بوليفيا:  وفاة 26 شخصا حبمى الضنك 
واكتظاظ مستشفيات شرق البالد باملصابني

تبذل مستشفيات إقليم سانتا كروز رشقي 

بوليفيا قصارى جهدها يف عالج مصايب حمى 

عىل  شخصا   26 بحياة  أودت  التي  الضنك 

األقل حتى اآلن.

انتشار  أكرب  متثل  األخرية  التفيش  موجة 

جائحة  منذ  البعوض  ينقله  الذي  للمرض 

كورونا.

منذ  اكتشافها  تم  التي  الحاالت  معظم 

يناير املايض والتي يبلغ عددها 7 آالف حالة 

كانت يف سانتا كروز، اإلقليم األكرث اكتظاظا 

تفيش  رصد  تم  حيث  البالد،  يف  بالسكان 

ساللتني من بني السالالت األكرث فتكا للمرض.

ال  ما  إن  البوليفية  الصحة  وزارة  وقالت 

يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم.

شبيهة  أعراضا  الضنك  حمى  وتسبب 

معظم  منها  يتعاىف  األنفلونزا  بأعراض 

األشخاص، لكنها ميكن أن تؤدي أيضا برسعة 

وحتى  األعضاء  يف  وفشل  داخيل  نزيف  إىل 

املوت.

لهذا  محدد  عالج  يوجد  ال  عام،  بشكل 

املرض، لكن اللقاحات متوفرة.

يف  وتنترش  بوليفيا  يف  متوطنة  الحمى 

رشق البالد خالل موسم األمطار من ديسمرب 

وحتى مارس.

لإلصابة  الرئيسية  األسباب  أحد  وتعد 

بأمراض خطرية والوفاة يف نحو 120 دولة يف 

أمريكا الالتينية وآسيا.
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الرئيس اإلماراتي يستقبل الدبيبة يف أبو ظيب

الشيخ  اإلمارايت  الرئيس  استقبل 

امس  اول  مساء   زايد،  بن  محمد 

عبد  الليبي  الوزراء  رئيس  األربعاء 

الحميد الدبيبة، بقرص الشاطئ يف أبو 

ظبي.

العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

وأوجه  األخوية 

التعاون والعمل 

إضافة  املشرتك، 

أهمية  إىل 

الجهود  دعم 

واملبادرات كافة 

تحفظ  التي 

ليبيا  سيادة 

أراضيها  ووحدة 

فيها  واالزدهار  التنمية  مسار  وتضمن 

وتحقق تطلعات شعبها.

دعم  رضورة  عىل  زايد  بن  وأكد 

يف  االنتخابات  إلجراء  الدولية  الجهود 

ليبيا، وزيادة آفاق التعاون يف مجاالت 

الطاقة املتجددة والغاز واالستثامر بني 

البلدين.

الحكومة  جهود  الدبيبة  وأوضح 

االنتخابية، مشددا عىل  العملية  لدعم 

رضورة إجراءها وفق قاعدة دستورية 

عادلة وقوانني انتخابية نزيهة.

الدبيبة إىل رضورة فتح آفاق  وأشار 

التعاون االقتصادي مع دولة اإلمارات، 

واالستثامرية  االقتصادية  املجاالت  يف 

املختلفة.

عىل  اللقاء  خالل  الطرفان  واتفق 

تسيري رحالت جوية بني البلدين، وفتح 

عمل  وعودة  للمواطنني  التأشريات 

السفارة اإلماراتية من طرابلس.

اجليش اجلزائري يطلق النار على منّقبني 
موريتانيني وتعتقل آخرين انتهكوا احلدود

عىل  النار  الجزائري  الجيش  أطلق 

املوريتانيني  املنّقبني  من  مجموعة 

منهم،  واعتقل عددا  الحدود،  انتهكوا 

جراء  بجروح  أحدهم  أصيب  فيام 

إطالق النار.

املصاب،  املوريتاين  املنقب  وُنقل 

لتلقي العالج يف املنطقة التي يتمركز 

فيها األمن املوريتاين، ويوجد بها مركز 

للتنقيب األهيل عن الذهب.

دورية  أن  املصادر  ذات  وأضافت 

من  عددا  أوقفت  الجزائري  الجيش 

املنقبني املوريتانيني عن الذهب.

خالل  الجزائري،  الجيش  واحتجز 

تلك العملية، سيارتني للمنقبني. 

أن  املوريتانية،  للحكومة  وسبق 

املواطنني  مرة،  من  أكرث  طالبت 

املوريتانيني العاملني يف مجال التنقيب 

باحرتام  الذهب،  عن  السطحي 

الجهات  من  الصادرة  التعليامت 

التزامهم  رضورة  بخصوص  املعنية 

الرتاب  داخل  نشاطاتهم  مبامرسة 

املوريتاين تفاديا للخطر.

وزير خارجية االردن  يلتقي 
األسد  معزيًا  وداعمًا

بشار  السوري  الرئيس  استقبل 

وزير  األربعاء،  امس  اول  األسد، 

الخارجية وشؤون املغرتبني يف األردن، 

أمين الصفدي، الذي يزور دمشق ألول 

مرة منذ عام 2011.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية 

تحيات  لألسد  نقل  الصفدي  بأن 

وأكد  الثاين،  الله  عبد  امللك  وتعازي 

تتضامن  وشعبا  قيادة  األردن  أن 

جراء  به  أمّل  ملا  السوري  الشعب  مع 

الزلزال، وستستمر بتوصيات من امللك 

ما ميكن ملساعدة سوريا  كل  بتقديم 

والشعب السوري لتجاوز هذه املحنة 

يف  السورية  الحكومة  جهود  ودعم 

إغاثة املترضرين منها.

واعترب الصفدي أن عىل دول العامل 

وفقا  املحنة  هذه  مع  تتعامل  أن 

للمبادئ اإلنسانية بحيث يتم إيصال 

املطلوبة  اإلغاثية  واملواد  املساعدات 

متييز  دون  املنكوبة  املناطق  لجميع 

الذي  اإلنساين  للوضع  تسييس  ودون 

يعيشه السوريون.

تقدير  عن  األسد  أعرب  جانبه  من 

والشعبي  الرسمي  للموقف  سوريا 

لألردن، وأشار إىل أن الشعب السوري 

يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجايب 

تجاهه وخاصة من األشقاء العرب.

بني  الثنايئ  التعاون  أهمية  وأكد 

سوريا واألردن “ألن االمتداد الجغرايف 

والشعبي بني البلدين يجعل الشعبني 

متشابهة  وظروف  تحديات  يعيشان 

عىل العديد من األصعدة، ويف الوقت 

يف  املشرتك  للعمل  الفرص  يوفر  ذاته 

عىل  بالنفع  تعود  عديدة  مجاالت 

الشعبني الشقيقني.

هذا والتقى الصفدي خالل الزيارة، 

نظريه السوري فيصل املقداد.

تشمل  زيارة الصفدي سوريا تليها 

األردن  تضامن  عن  تعبريا  تركيا،  إىل 

مع البلدين يف مواجهة تبعات الزلزال 

املدمر.

الزيارتني  خالل  الصفدي  ويبحث 

واالحتياجات  اإلنسانية  األوضاع 

إذ  البلدان،  يحتاجها  التي  اإلغاثية 

تستمر اململكة بإرسال املساعدات إىل 

لتوجيهات  تنفيذا  الشقيقني  البلدين 

امللك عبدالله الثاين.

وقد وصلت طائرة أردنية إىل مطار 

دمشق الدويل تحمل مساعدات إغاثة 

للمترضرين جراء الزلزال.

تونس تعلن القبض على خلية 
تنتمي لتنظيم الدولة

اول امس  التونسية  السلطات  أعلنت 

بخلية  وصفتها  ما  عىل  القبض  األربعاء 

شاميل  داعش  لتنظيم  تابعة  إرهابية 

البالد، وقالت إنها كانت تخطط الغتيال 

رجال أمن خالل الدور الثاين لالنتخابات 

الترشيعية يف يناير املايض.

تنديد  وسط  اإلعالن  هذا  ويأيت 

الداخل  يف  املعارضة  من  وآخر  أممي 

طالت  التي  “التعسفية”  باالعتقاالت 

شخصيات سياسية وإعالمية خالل األيام 

التونيس  الرئيس  اتهام  ووسط  املاضية، 

بأنهم  مؤخرا  املوقوفني  سعيد  قيس 

الدولة  أمن  عىل  التآمر  يف  متورطون 

املواد  توزيع  أزمات  عن  ومسؤولون 

الغذائية ورفع أسعارها.

وذكرت وزارة الداخلية يف بيان اليوم 

تكفريية  خلية  عن  “الكشف  تم  أنه 

مبايعة ملا يسمى تنظيم داعش اإلرهايب 

تنفيذ  يف  املتمثل  مخططها  وإحباط 

بنزرت  بوالية  ألمنيني  اغتيال  عمليات 

يف  الترشيعية  االنتخابات  يوم  )شامل( 

دورها الثاين )29 يناير املايض(”.

عىل  القبض  تم  أنه  البيان  وأوضح 

كامل عنارص الخلية، دون ذكر أعدادهم 

إحالتهم  تم  أنه  إىل  مشريا  هوياتهم،  أو 

القضايئ  بالقطب  العامة  النيابة  إىل 

ملكافحة اإلرهاب، والتي “فتحت تحقيقا 

إيداع  بطاقات  وأصدرت  الغرض  يف 

بالسجن يف شأنهم”.

السلطات  كانت   2022 وطوال 

آخر ضبط  إىل  تعلن من حني  التونسية 

داعش  لتنظيم  تتبع  إرهابية”  “خاليا 

يف  ضبط  عملية  آخر  وكانت  البالد،  يف 

أكتوبر املايض.

تواصل  مع  اإلعالن  هذا  ويأيت 

استنكار املعارضة واألمم املتحدة حملة 

طالت  التي  “التعسفية”  االعتقاالت 

شخصيات سياسية وإعالمية يف هذا البلد 

املنهك بسبب تواصل األزمات.

السبت  االعتقاالت  حملة  وانطلقت 

أغلبيتها  10 شخصيات،  بتوقيف  املايض 

النهضة،  لحزب  املنتمني  املعارضني  من 

بحسب  منازلهم،  من  اقتيادهم   وتم 

مدير محطة  توقيف  تم  كام  محاميهم، 

املحلية  اإلذاعية  إم”  إف  “موزاييك 

األوساط  يف  مؤثر  أعامل  ورجل  البارزة 

السياسية.



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 4 اجلمعة  17 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )98( 	

سليمان حممد سعد

القارئ  بتعريف  تفضلت  هال  البدء  يف 

مباي دما؟

التي  بالدنا  مدن  مثل  ليست  دما  ماي 

اإليطايل. االستعامر  فرتة  خالل  تأسست 

عهد  يف   1964 عام  يف  إنشاءها  تم  فقد 

تحتوي  بدايتها  يف  كانت  سياليس.  هيال 

ساليس  بإندا  تعرف  واحدة  كنيسة  عىل 

الصغرية   واملتاجر  املنازل  من  قليل  وعدد 

الخمور.ومبرور  لبيع  ومحالت  واملقاهي 

الوقت ، بدأت تتوسع ويزداد عدد سكانها  

قليلة  سنوات  غضون  يف  أصبحت   أن  إىل 

ومنذ  التجارية.  لألنشطة  مزدحاًم  مركزاً 

تتطور  دما   ماي  بدأت  اإلستقالل  فجر 

بشكل تدريجي  إىل أن تم إعتامدها رسمياً  

كمدينة عام 2004  .

التي  الضواحي  وإدارات  القرى  هي  ما 

تشملها مدينة ماي دما؟ 

تتكون إدارة مدينة ماي دما من 12 قرية 

ضاحية  هي  ضواحي   ثالث  تحت   تدار 

عدي قابا وحديش عدي  ومالد منتا، ويبلغ 

عدد سكانها 18 ألف نسمة.

قبل  املعتمدة من  العيش  ما هي سبل 

سكان مدينة ماي دما؟ 

يعتمد مصدر رزق غالبية سكان املدينة 

عىل األنشطة التجارية، ويف املقابل  تعتمد 

يف  يعيشون  الذين  أولئك  عيش  سبل 

املناطق الريفية عىل الزراعة والرعي. وغالباً 

ما يذهب بعضهم إىل مناطق إقليم القاش 

- بركة لرعي مواشيهم يف وقت الصيف.

هل جرت من قبل عملية توزيع أراٍض يف 

هذه املدينة ألغراض سكنية أو مؤسسية ؟

جرت يف عام 2003 عملية توزيع أراٍض 

 500 مجملها  بلغ  املدينة  هذه  يف  للسكن 

مالكيها  قبل  من  وبنيت  سكنية،  قطعة 

عىل  الحصول  إجراءات  إيقاف  قبل 

أراض محجوزة  تراخيص البناء. هناك ايضاً 

يف  توزيعها  املمكن  من  التي  للمؤسسات 

أنشطة  ببدء  السامح  حال  يف  املستقبل 

البناء. 

حدثنا عن الخدمات اإلجتامعية املتوفرة 

مبدينة ماي دما  ؟

توجد يف إدارة مدينة ماي دما عدد من 

خدمات   تقدم  التي  الخدمية  املؤسسات  

واسعة للمواطنني.وميكن تناولها واحدة تلو 

األخرى لتكون واضحة أكرث.

التعليم املتوفرة  فإذا نظرنا إىل خدمات 

بإدارة مدينة ما ي دما،نجد بها   8 مدرسة  

ما بني رياض األطفال وحتى الثانوية. توجد 

روضة  املدينة  داخل  املدارس  هذه  من 

إضافة  إبتدائينت  ومدرستني  واحدة  اطفال 

إىل مدرسة واحدة متوسطة وواحدة أخرى 

ثانوية.وتوجد يف الضواحي الثالثة للمدينة 

ثالثة مدارس إبتدائية تخدم تعليم الطلبة 

التي تدار تحت  إليها من القرى  الوافدين 

إدارات تلك الضواحي، والتي هي بالد منتا 

عدي قابا وماي حريش. ويبلغ عد الطالب 

ين  لذ ا

طالب   6900 املدارس  هذه  يف  يدرسون 

وطالبة حسب تقييم هذا العام.

يوجد   ، الصحة  بخدمات  يخص  وفيام 

طبية  خدمات  يقدم  صحي  مركز  لدينا 

للمواطنني يف إدارة مدينة ماي دما ولسكان  

والتابعة  لنا  املجاورة  الضواحي  بعض 

هذا  يستقبل   . وملقي  عرزا  ملديريتي  

املركز عدد كثيف من الزوار لكونه  يقدم 

وكذلك  دما  ماي  مدينة  لسكان  خدماته  

لسكان املناطق التي ذكرتها أعاله. وقد يتم 

تزويده  خالل  من  آلخر  حني  من  تطويره 

من  واملمرضني  وباألطباء  الطبية  باملعدات 

أجل أن يتمكن من تقديم خدمات صحية 

املركز  يحتاج هذا  ولكن  للمواطنني.  كفؤة 

املخصص  املبنى  ،ألن   أكرث  التطوير  إىل 

العيون  لطب  السابق  يف  شيد  قد  كان  له 

الحايل غري مناسب  الوقت  مام يجعله  يف 

لكثافة متلقي العالج.لذا نخطر يف تقاريرنا  

الجهة املعنية  بهذا النقص .

الصالحة  املياه  خدمات  بخصوص  أما 

للرشب ،فقد تم إنشاء سدين  قبل عامني 

يف إدارة املدينة إلثراء املياه الجوفية مببادرة 

إدارة اإلقليم الجنويب ومبشاركة السكان.تم  

بني  يقع   الذي  الخور  يف  أحدهام  إنشاء 

ضاحيتي عدي قابا وما شيو بإتجاه الجنوب 

من مدينة ماي دما ، واآلخر بني يف الجانب 

يف  يوجد  النهر  عىل  املدينة   من  الشاميل 

هذه  أثرت  وبالفعل  ويبا.  كساد  قرية  

الجوفية ملدينة ماي دما  املياه  السدود يف 

التي توجد تحتها   األنهار  أن اصبحت   إىل 

املياه،  بتدفق  ذلك غنية  اسهم  مام 

املياه  توفر  ضامن  الصالحة للرشب يف 

لسكان هذه املدينة. 

السكان  عىل  املياه  بتوزيع  يتعلق  فيام 

 12 و  للمياه  خزانني  املدينة  يف  ،لدينا 

توزيع  يتم  ،حيث  مياه  توزيع  محطة  

الخزانني  من  املدينة  سكان  عىل  املياه 

أحياء  يف  توجد  التي  املحطات  هذه  عرب 

برئاً  ، هناك 14  ذلك  إىل  باإلضافة  املدينة. 

تم تجهيزها بدعم من رشكة حفر أبار املياه 

لسكان  نقية  رشب   وتوفرمياه  اليابانية 

من  الرغم  وعىل  للمدينة.  التابعة  القرى  

جراء  من  ترضرت  األبار   هذه  بعض  أن 

برسعة.  إصالحها  تم   أنه  إال  الفيضانات، 

ماي  مدينة  إدارة  بأن  القول  ميكننا  لذلك 

دما ليس لديها نقص يذكر يف توفر املياه. 

يوجد   ، النقل   خدمات  بخصوص  اما   

يربطها  رئيسيان  طريقان  دما  ماي  يف 

أحدهام  مبندفرة  عاصمة اإلقليم الجنويب 

واآلخر مع مديرية مولقي وبارنتو  عاصمة 

إقليم القاش - بركة. هناك حافلتان لرشكة 

مدينة   وإىل  من  املسافرين   تنقل  حارات 

مندفرا.  إىل  املؤدي  الطريق  عرب  دما  ماي 

كافيتني  غري  الحافلتني  بأن  القول  وميكننا 

عرب  املدينة  من  املتنقلني  بكثافة  مقارنة 

الخط  هذا  يف  نحتاج  لذلك  الطريق.  هذا 

الشعب  لتمكني  أخرى  حافالت  إضافة  إىل 

من الحصول عىل خدمات النقل مبا يتامىش 

مع كثافتهم. 

إىل  دما  ماي  من  املؤدي  الخط  اما  

،حيث  النقل  يف  مشكلة  توجد  ال  بارنتو  

عرب  املسافرين  تنقل  التي  الحافلة  تعترب 

العديد  هناك  ان  إال  كافية.  الخط  هذا 

ومل  املدينة  بهذه  ترتبط  التي  املناطق  من 

وهي  بعد،  لها  مواصالت  تخصيص  يتم 

منطقة  عوبل  وملقي وعرزا.حيث يضطر 

األشخاص الذين يسافرون إىل هذه املناطق 

إىل دفع املبلغ الذي يدفعه املسافرون  إىل 

مندفرا وبارنتو. أود أن أحث عىل االهتامم 

النقص  ملعالجة  حارات  رشكة  جانب  من 

يف  املناطق  هذه  سكان  منه   يعاين  الذي 

عملية التنقل.

اما فيام يتعلق  بخدمات اإلتصاالت  يف 

ينة  ماي دما ، لدينا  خدمات مد

افضل للهوتف النقالة بشكل عام. رمبا قد  

اإلنقطاعات يف شبكة  بعض  تكون حدثت 

اإلتصاالت  خالل األشهر  الخمسة املاضية 

متت  موضوعية.وقد  ألسباب   2022 للعام 

السكان  يحصل  ،حيث  الحقا  معالجتها  

حالياً عىل خدمات الهواتف النقال. 

الكهرباء،تحصل  خدمات  يخص  وفيام 

عىل  لها   التابعة  والقرى  دما  ماي  مدينة 

عرب  الساعة  مدار  عىل  اإلضاءة  خدمات 

الخط الذي أدخل إليها من محطة الطاقة 

حريش  ماي  قريتي  هناك  الشمسية. 

الكهرباء  خدمات  بعد  تصلهام  مل  ودنقني 

.ويعود سبب ذلك إىل أن قرية ماي حريش 

تقع عىل مسافة بعيدة من مدينة ماي دما 

، ومل يتم بعد مد خطوط الطاقة الشمسية 

موقعها  يساعد  مل  دنقني  قرية  إليها.اما 

مدها  إىل  والوديان  التالل  تقع عىل  حيث 

بخدمات الكهرباء ،وأخرياً تم إقناع سكانها 

بأن يتجمعوا يف مكان مالئم للحصول عىل 

الكهرباء  وخدمات  عام  بشكل  الخدمات  

ملد  اإلستعداد  حاليا  خاص.ويجري  بشكل 

سكان هذه القرية بخدمات الكهرباء فور 

لهم. املحدد  املكان  يف  تجمعهم  إكتامل 

التفكري يف مد قرية ماي حريش  يتم أيضاً 

بالكهرباء يف املستقبل القريب. لذلك ميكننا 

التابعة  القول بأن مدينة ماي دما والقرى 

لها تتلقى خدمات كهرباء عرب محطة الطاقة 

ذكرتهام. التي  القريتني  بإستثناء  الشمسية 

الشمسية  الطاقة  محطات  ساعدت  فقد 

املدشنة يف مدينة ماي دما ومديرية عرزا يف 

ولألغراض  لإلضاءة  الناس  احتياجات  تلبية 

الحد  ،مام ساهم ذلك يف  األخرى  الحياتية 

من  قطع  االشجار  واالرضار بالغابات.

هال أوضحت لنا أحوال السوق يف مدينة 

ماي دما؟

توجد يف مدينة ماي دما محالت  مبنية 

أنواع  مختلف  لبيع  حديث  طراز  عىل 

محاصيل الذرة واملحاصيل الزيتية والخرض 

والفواكه. هناك أيًضا سوق كبري للامشية يف 

مختلف  من  التجار  إليه  يأيت  املدينة  هذه 

مدن وقرى اإلقليم ومن بعض مدن الوطن. 

يف   مزدحم  تسوق  دما  ماي  مدينة  تشهد 

يوم  وهو  إسبوع  كل  من  الخميس  يوم  

يعرف بسوق ماي دما األكرب. سوق املاشية 

األسواق  من  يعترب  دما  ماي  مدينة  يف 

الكبرية املعروفة عىل مستوى الوطن ، كام 

النقفة  عملة  حجم  وتقدر  مسبقاً  أرشت 

الخميس  ليوم  املاشية  سوق  يف  املتداولة 

بحوايل 10 مليون نقفة. هناك أيًضا حوايل 

املدينة  يف  خاصة  تجارية  مؤسسة   330

واملأكوالت  التجارية  السلع  مختلف  تبيع 

واملرشوبات .

هل هناك أنشطة للزراعة املروية مباي 

دما ؟

منطقة ماي دما ليس بها أرايض زراعية 

كافية، ولذلك ال توجد لدينا أنشطة زراعة 

هناك  ولكن  املطلوب.  باملستوى  مروية 

الصغرية  البساتني  أصحاب  من  قليل  عدد 

الزيتية  والحبوب  املانجو  ينتجون  الذين 

املدينة  إحتياجات  تلبي  التى  والخرضوات 

ورمبا يف بعض األحيان يتم نقلها باملزارعني 

إىل  أسواق أسمرا ومندفرا لبيعها هناك.

هذا  ختام  يف  توجيهها  تود  رسالة   

الحوار؟

صحفي  الفرصة  هذه  منتهزاً  أشكر   

خاص  بشكل  األرترية  الصحافة  قسم 

أحوال  لتقيص  يبذلونها  التي  الجهود  عىل 

وتغطية  للبالد  البعيدة  واملديريات  القرى 

أن  أود  .كام  فيها  الجارية  التنمية  أنشطة 

واملسموعة  املقروءة  إعالمنا  اشريلوسائل 

بشكل  إعتمدت  دما  ماي  بأن  واملرئية 

مدينة.وعىل  كشبه  وليس  كمدينة  رسمي 

الرغم من ذلك التزال وسائل إعالمنا تذكرنا 

بأن  ُأذكر  .لذا  دما  ماي  مدينة  شبه  بإسم 

مدينة  شبه  وليس  مدينة  هي  دما  ماي 

قبل  من  اإلسم  هذا  إعتامد  يجب  وبالتايل 

وزارة اإلعالم.

السيدة/ يوردانوس هبتاي

الطاقة الشمسية يف ماي بدات تسهم أيضًا يف احلد من إزالة الغابات
مدينة ماي دما هي واحدة من مدن اإلقليم الجنويب البالغ عددها مثانية  . تقع هذه املدينة عىل بعد 60 كم غرب مدينة  مندفرا  

عاصمة اإلقليم و 18 كم غرب مدينة عرزا عاصمة املديرية. وتقع املدينة يف منطقة عميقة مامثلة لبلديت عيالبرعد يف إقليم عنسبا  

وسقنيتي يف اإلقليم الجنويب.

تشتهر ماي دما أيًضا مبواردها الطبيعية العديدة،حيث تتوفر فيها أنواع كثرية من األشجار الكبرية والصغرية املحلية التي متنحها جاماًل 

فريداً.باإلضافة إىل ذلك نجد بساتينها مليئة بأشجار الفواكه الكبرية مثل أشجار املانقو والزيتون)الجوافة( والربتقال. باإلضافة إىل  ذلك 

تعترب ماي دما غنية باملياه الجوفية التي ميكن العثور عليها بحفر أمتار قليلة من سطح األرض. وبفضل ذلك ال توجد مشكلة لدى سكانها 

يف الحصول عىل املياه للرشب ولألغراض الزراعية. 

وللتعرف أكرث عىل أنشطتها التنموية وسبل عيش سكانها ومرافقها الخدمية التي تحتويها ،اجرى الزميل/ عندوم قرماي حواراً مفصال 

مع مديرها السيد/ محاري اآلزار ، فإىل ماورد فيه. 
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معرض وزارة الثروة البحرية يف ذكرى عملية فنقل 2023

مجال حممد علي
اجلزء االول 

فسها  بالشاب/  إلتقينا  البدء  يف 

املحتوى  عن  وسالنأه  ويني،  تخيل 

 “ فأجابنا  املعرض،  يف  يقدمه  الذي 

وزارة  جناح  من  القسم  هذا  يضم 

تعريفية  مواد  البحرية   الرثوة 

والتأكد  البحري  باإلنتاج  تتعلق 

توزيع  وطرق  املرافق  كفاءة  من 

ومحالت  الصيد  وقوارب  األسامك 

لوصول  املستخدم  البيع، واالسلوب 

إىل  سليمة  بصورة  املنتجات  

التأكد   “ آخر   مبعنى  املستهلك، 

إىل  بلوغه  وكيفية  املنتج  كفأة  من 

املستهلك يف أجود وأحسن صورة. و 

العملية التي مير بها حتى الوصول 

إىل املستهلك”.

فسها  الشاب  وأضاف   

البحرية  الرثوة  وزارة  موضحاً”لدى 

واللوائح  االإعالنات  من   الكثري 

اوقات  يف  صدرت  التى  الرسمية 

مراقبة  عن  الئحة  ،منها  متعددة 

ومن  السمكية  للمنتجات  الجودة 

 105/1998 رقم   اإلعالن  بينها 

إىل  كفؤ  منتج  توصل   كيف   (

املستهلك( . ويتم التحقق من ذلك 

كاآليت:-

البحر  من  التحقق   1-

 )fishing ground(الصيد ومناطق 

عينة  بأخذ  ذلك  من  التحقق  ويتم 

من  سالمتها  من  للتأكد  املخترب  إىل 

أي ملوثات.

التحقق من مراكب وسفن   2-

الصيد وتفتيشها ،  اي التحقق من 

كفأتها من حيث قدرتها عىل الشحن 

الثالجات  وكفاءة  التخزين  وأماكن 

وعملية التنظيف قبل وبعد الصيد. 

 check( وتوجد قامئة تدقيق معدة

القوارب  تستوفيها  ان  يجب   )  list

مبزاولة  لها  يسمح  حتى  والسفن 

عملها.

مرافئ  كفاءة  التحقق من   3-

يف  واملراقبة  التدقيق  يتم  االسامك، 

تدقيق،  قامئة  عرب  شهريا،  املرافئ 

يجب  حيث  التخزين   لعملية 

عىل  االسامك  من  نوع  كل  تخزين 

حدى يف الثالجات وأماكن املعالجة.

عملية التوزيع:  ويتم ذلك   4-

لنقل  بثالجات  مجهزة  سيارات  عرب 

األسامك، يتم التدقيق يف كفأتها من 

حيث كفاءة الثالجة ونظافتها ومتنح 

التحقق   ( فرع  من  صحية  شهادة 

لتسمح  االسامك(  كفاءة  ومراقبة 

مبوجبها بعملية النقل.

محالت البيع: يتم التدقيق   5- 

ومراقبة محالت البيع شهرياً عرب فرع 

االسامك،  كفاءة  ومراقبة  التحقق 

الرتخيص عند  قبل منح  ويبدأ هذا 

التأكد  يتم  حيث  اإلنشاء  عملية 

للمحل من قبل  التحتية  البنية  من 

 ، سني مهند

ا  مو يقو

من  بالتحقق 

املحل  كفاءة 

حيث  من 

ين  لتخز ا

ك  سام ال ا

لجتها  معا و

وصولها  ثم 

 ، للمستهلك

وكذلك االرضية 

هل  واألسطح 

قابلة  هي 

. . . . للتنظيف

الخ، بعده مينح 

إستامرة  املحل 

له  تسمح 

مبزاولة العمل. 

فسها”  الشاب/  وأضاف 

والخطوات املتبعة التدقيق 

واملراقبة يف عملية التصدير 

من  لذلك،  مشابهة  هي 

حيث نوع وكفاءة  االسامك 

واملرافئ  الصيد  وعملية 

وعملية النقل، فكل مرحلة 

لها خطواتها وما يجب ان

حتى  رشوط  من  توفيه 

مرخصة  العملية  تكون 

وعملية  للعمل.   وصالحة 

بعد  األسامك  وصول 

مرورها بكل مراحل مراقبة 

نهاية  يف  تكون  الجودة 

املطاف عندما تقدم للمستهلك هو 

سالمة  من  للتاكد  مستمرا  نشاط 

املنتج وصالحيته ليصل بصورة أمنة 

أناشد  الختام  ويف  املستهلك.  إىل 

املستهلكني أن يقوموا برشاء االسامك 

لها  املرخص  االسامك  محالت  من 

االسامك  رشاء  يتجنبوا  وان   ، فقط 

ال  محالت  اي  من  او  الشوارع  من 

تحمل ترخيصاً.

تحدثنا بعده إىل الشابني/ فلمون 

قسم  من  برقي،  فلمون  و  برخت 

التنمية  وحدة  فرع   ، التنمية 

والتكنلوجيا بوزراة الرثوة البحرية ، 

وقدموا لنا رشحاً عن أنواع مختلفة 

يف  املعروضة  الصيد  شباك  من  

مثل  الزوار  عليها  ليتعرف  املعرض 

الطويلة  الخيوط  صيد  شباك   “

ميتد  شباك  وهي   )  long line   (

طولها من 500 إىل 1000 مرت. شباك 

الجر السفيل و شباك الصيد العامئة، 

وشباك الفخ  )trap net  ( ، وشباك 

الربسني “ وكل نوع من هذه الشباك 

يستخدم يف طرق معينة من عملية 

معينة  انواع  إستهداف  إىل  الصيد 

من االسامك، باإلضافة إىل اإلستخدام 

الصيد  رشكات  قبل  من  التجاري 

الصغرية  الصيد  وعمليات  الكبرية 

التي تتم عرب قوارب الصيد الصغرية 

وكذلك عمليات الصيد التي تتم يف 

اطراف البحر بالعمل العضيل.

التقنية  قسم  يف  تجولنا  بعده 

البحرية  الرثوة  بوزارة  والهندسة 

والحديد،  الخشب  معمل  قسم 

األثاثات  العديد من  حيث شاهدنا 

واملقاعد  الطاوالت  مثل  املنزلية 

إفريم  الشاب/  عنها  وسالنا  وغريها 

كام  قائاًل”  لنا  ووضح  محاري، 

األثاثات فهي بسيطة  نشاهد هذه 

وعادية، لكن ما يجعلها فريدة هو 

كونها مصنوعة من شجر السيسبان 

فان هذه  نعلم  وكام   ) موىس  )متر 

الشجرة دخيلة وغري محبوبة ويقال 

انها تقيض عىل جميع انواع االشجار 

للقضاء  حمالت  وهناك  حولها  من 

لكننا  املناطق،  من  الكثري  يف  عليها 

يف  منها  اإلستفادة  مبحاولة  قمنا 

ونحن  املنزلية،  األثاثات  صناعة 

املرشوع،  هذا  تطوير  بصدد  يف 

وكرايس  مقاعد  بصناعة  قمنا  وقد 

سنستفيد  املستقبل  ويف  وطاوالت، 

القوارب  يف  أثاث  صناعة  يف  منه 

شجرة  خشب  وميتلك  وغريه. 

به   خاصة  طبيعية  ألوان  السيسبان 

املصنوع  األثاثات  لصبغ  تحتاج  وال 

إستخدام  ميكن  كام  باأللوان،  منه 

الشجرة  وأوراق  الخشب  مخلفات 

بعد طحنها يف املواقد وبذلك نكون 

الشجرة  هذه  من  إستفدنا  قد 

بهذا  عليها  القضاء  وميكن  بالكامل 

الشكل او باإلستفادة منها يف أشكال 

متنوعة من اإلبداع .

تحدثنا بعده إىل الشاب/ جوبيرت 

قسم  يعرضه  عام  ليحدثنا  قرماي 

يعرض  قائاًل)  لنا  فرشح  التنمية، 

يف  استخدامها  ميكن  سبل  الفرع 

إىل  السمكية  املنتجات  تحويل 

حيث  الغذاء،  من  مختلفة  انواع 

املسجلة  اإلحصائيات  وحسب  انه 

يتم صيد  80ألف طن من األسامك 

و50   ، وطننا  يف  والصغرية  الكبرية 

صغرية  اسامك  هي  منها  طن  ألف 

للحيوانات،  اغذية  إىل  تتحول 

إستخدام  ميكن  كيف  هنا  ونعرض 

بلم  نوع)  من  وهي  االسامك  هذه 

حيث  الطعام،  يف  وباقة(  ووزيف 

مغلق  مكان  يف  بتجفيفها  نقوم 

الطاقة  ونستخدم  أيام،  ثالثة  ملدة 

التجفيف،  عملية  يف  الشمسية 

بعده يتم تعبئته يف أكياس بكميات 

محددة، وميكن تناوله بعد تجفيفه 

كام هو، بطرق مختلفة، مثل بله يف 

املجفف(  )اللحم  مثل  وتناوله  املاء 

طحنه  بعد  إستخدامه  ميكن  او 

كبهارات يف االكل. 

اليوم  ونعرض  موضحاً”  وأضاف 

هذه  إستخدام  يف  جديدة  طرق 

وجباتنا  يف  الصغرية  االسامك 

إستخدمناها  حيث  الغذائية 

صناعة  يف  وطحنها  تجفيفها  بعد 

من  غريه  ويف  والبسكويت  الخبز 

الناس  ليستفيد   ، املأكوالت  أنواع 

كثرية،  غذائية  فوائد  ويحصلوا عىل 

لالسامك  ان  املعروف  من  حيث 

تحتويه من  عالية مبا  قيمة غذائية 

وكبار  للصغار  خاصة  مغذيات، 

السن والحوامل.”

فلمون برخت و فلمون برقي

 فسها ختلي 

إفريم حماري،

جوبيرت قرماي

مبناسبة الذكرى الـ33 لعملية فنقل التاريخية ، نظم معرض ضم جناحا 

البحرية  الرثوة  لوزارة  وجناح  الدفاع  بوزارة  والتوجيه  التعبئة  لضابط 

باملعرض  تجوالنا  األطفال ومن خالل  قرية  املعرض جناح  ،  كام ضم 

كان لنا وقفة يف معرض وزارة الرثوة البحرية، للتعرف عىل محتويات 

املعرض كانت لنا هذه املقابالت القصرية مع عدد من الشباب.

“فنقل عهدنا الراسخ”
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حممود عبداهلل ابوكفاح

هذا  يف  شبابيات  صفحة  تستضيف 

العدد شاب متعدد املواهب  سخر  وقته  

اإلعالمي  والعمل  والفن   الثقافة  لخدمة 

هذه  يف  إنخرط  أظافره  نعومة  ,فمنذ 

املجاالت فأحسن آداءها ليرتبع أينام وجد 

يف القمة ,للتعرف عىل تجربته الرثة أجرينا 

مضابط  فإىل  املطول  اللقاء  هذا  معه 

الحوار :

يف حوار مع الشاب حممد  دافال

يف حوار مع الشاب محمد  دافال
ووسع  شخصيتي  صاغ  من  هو   اإلتحاد 

مداريك منذ الصغر !!!
يتعمق  أن  ويجب  التكفي  وحدها  املوهبة 

الشخص يف املجاالت التي يعمل بها!!!
دفال.اإلسم  محمد  الشباب  هو  من 

بالكامل,النشأة والدراسة؟
هذه  يل  إتاحتكم  عىل  أشكركم  البدء  يف 
الفرصة  , إسمي   محمد محمد عيل   محمد 
اسمي   يخترصون   الناس  معظم  ولكن  دافال  
جدي   إسم  دافال  لكون  دافال   محمد  بإسم 
وعن النشأة فقد ولدت يف عامل 1984م ببلدة 
ملبسو ودرست حتى الصف الخامس يف ملبسو 
أما الصفني السادس والسابع فقد درستهام  يف 
الثامن  الصف  ومن  الداخلية  أسامط  مدرسة 
وحتى الصف الحادي عرش درست  يف مدرسة 
دقمحرى الداخلية وبعد أن نجحت يف إمتحان 
نفحي   ماي  بكلية  إلتحقت  الثانوية  الشهادة 
,ونظراً لوجود نقص يف املعلمني حينها يف عموم 
تدريب  معهد  مقررات  تدريسنا   تم  البالد 
,وبكل  التدريس  سلك  يف  ننخرط  يك  املعلمني 
رصاحة كنت لست راضياً عن تلك الدراسة يف 
البداية النني كنت أقول يف  قرارة نفيس ملاذا 
اليسمح يل مبواصلة الدراسة يف الكلية  السيام 
لدراستها   تؤهلني  التي  النقاط  احرزت  وأنني 
بدراسة تخصص  أخرياً  أمنيتي   تحققت  ولكن 
و2015م   2014 عامي  الكبار  يف  تعليم  إدراة 

بجامعة أسمرا ..
انك تنقلت يف  الشاب  محمد دافال..إعتقد 
التعليم األكادميي  عدة مدارس  للحصول عىل 
,ماذا كان هدفك من كل تلك التنقالت وخوض 

الصعاب  التي ظللت تواجهها؟
يف  التخصص  رصاحة  بكل  أمنيتي  كانت   
اآلن   فيه  أعمل  والذي  والصحافة  الفن  مجال 
السيام وأنني يف الصغر  كنت أشارك يف إعداد 
برامج االطفال ولكنني بدأت اإلنخراط يف هذا 
العام  من   سبتمرب  يف  رسمي  بشكل  املجال 
تعليم  راديو   يف  توزيعي  تم  حيث  2013م 
الكبار)بانا(  بوزارة التعليم  ألعد برنامج الرتبية 
العمل حتى  فيه  أواصل  أزال  وال  اإلجتامعية  
اليوم  وهنا أود ان أشري بأنني واصلت دراستي 
يف الكلية  وأنا أعمل يف الراديو ,,وبكل رصاحة 
الفن  يف  العمل  البداية  منذ  كانت  رغبتي 
والصحافة  وأحمد الله انني مل إبتعد عن هذين 
املجالني  وال أزال أقدم فيهام قدر إستطاعتي .

معظم  درست  دافال,أنت  محمد  الشاب   
يف  أي  أرستك  خارج  الدراسية  املراحل 
ذلك  لك  أضاف  ماذا  املدرسية.  الداخليات 

وماهي التجربة التي إكتسبتها ؟

كان  سبب  ألي  أرستك  من  تخرج  عندما 
أن  وإما  وتتوه  تضيع  ان  إما  خيارين  هنالك 
تزدهر وتنمو نحو األفضل  ففي خارج أرستك 
اليوجد من يقول لك أين تذهب او ماذا تقعل  
ولكن  الضياع   فرصة    لك  يوفر  ماقد  وهذا 
االمر  كان  بها  ندرس  كنا  التي  الداخليات  يف 
مختلف متاماً حيث كنا نجد الرعاية  واإلهتامم 
الوضع  كان  املثال  سبيل  ,فعىل  الكبريين 
التحرير   عقب  الداخلية  أسامط  مدرسة  يف 
حينها  أشبه  بحال الثورة حيث كنا ننظر اىل 
األستاذ  حينها  املدرسة  مدير  بقيادة  املعلمني 
الكبار  وهم من  آدم إدريس  كآبائنا واخوتنا 
الينا  ويسدون  تحركاتنا  كل  يف  يراقبوننا  كانوا 
حينها  ندرس  كنا  اننا  بإستمرار,كام  النصائح 
من  املبنية  والفصول  الظليلة  األشجار  تحت 
مبنية  فصول  هنالك  تكن  ومل   املحلية   املواد 
بناءاً حديثاً  كام ان مطبخنا كان مبنياً من الزنك  
اآلخر  والبعض  الخيام  يف  يقيم  كان  وبعضنا 
تم  اآلونة  تلك  يف  وانه  السيام  األشجار  تحت 
تغيري مقر املدرسة الذي كان يتواجد يف الوادي 
املطل عىل بلدة  أسندا   اىل أسفل جبل  دبلوش 
وبكل رصاحة كنت يف تلك اآلونة أشتاق كثرياً 
كان  ووالدي  للغاية  كنت صغرياً  ألنني  ألرسيت 
الداخلية  يف  بزياريت  عني   يخفف  أن  يحاول 
الحني واآلخر  وبشكل عام فقد إستفدت  بني 
ومنها  بالداخليات  دراستي  من  كثرية  أشياء 
واإلختالط  الناس  مع  التعامل  كيفية  تعلمت 
معظمهم  ,فالطالب  قبل  من  التعرفهم  مبن 
كانوا من قومية التقرى وعدد قليل من قوميتي 
البداويت والبلني  ولكنهم قادمون من مناطق 
مختلفة   ونحن مل نكن نعرف حينها سوى أبناء  
التعرف  بالداخلية ساعدنا يف  وإلتحاقنا  بلدتنا 
والتعرف  األصدقاء   من  ممكن  قدر  أكرب  عىل 
أنني  ومبا  املتنوعة  والعادات  اللهجات  عىل 
كنت مهتم منذ البداية بالعادات إستطعت أن 
أوثق أوجه الشبه واإلختالف  يف عادات قومية 
التقرى فعيل سبيل املثال كنت يف اإلحتفاالت 
أالحظ   األعياد   يف  بالداخلية  نجريها  كنا  التي 
اإلختالفات يف  رقصة أسوميا  املشهورة يف كل 
من ماريا طالم وهربو وماريا قيح وقلب  وغريها 
,أضف اىل ذلك ساعدتنا  الداخليات يف تطوير 
مهارة النقاش الجامعي  وتحمل املسؤولية  .  

كيف تصف مدرسة دقمحرى  الداخلية التي 
خرجت اآلالف من الطالب اإلرتريني؟

أقول  كنت  دقمحرى  مبدرسة  التحاقي  عند 
بسبب  املدرسة   هذه  يف  تجمعت  إرتريا  بأن 
رصاحة  وبكل  به  تتميز  كانت  الذي  التنوع 
من  بالكثري  زاخرة  كانت  دقمحرى  تجربة 
ومجتمعاتنا  واقعنا  عن  املختلفة  األشياء 
من  كل  تجاوزنا  وأننا  السيام  نعرفها  التي 
االقليم                                                                                                                                           وصلنا  حتى  واألوسط  عنسبا  إقليم 
املدرسة  هذه  فيه  تتواجد  الذي  الجنويب   
مختلفة  كانت  هنا  السائدة   العريقة,فاللغة 
التقرنية واملدرسة تضم طالب  من  وهي لغة 
كانت  دقمحرى  قوميات,وبإختصار  تسعة 
أحسنت  إذا  فيه  السباحة  ميكنك  بحر  مبثابة 
فيه  وتضيع   تغرق  أن  وميكنك  معه  التعامل 
رساً  أخفي  ال  وهنا  التأقلم   عن  عجزت  اذا 
هذه  يف  تشكلت  الكبرية  تجاريب  معظم  بأن 
القوميات  كل  فيها عىل  تعرفت  التي  املدرسة 
الكتابة  اآللة  إستخدام  فيها  ودرست  االرترية 
ومن بعدها علوم الحاسوب  وكذا فن الدفاع 
اإلتحاد  فرع  دار  يف  واملوسيقى   النفس  عن 
الوطني لشباب وطلبة إرتريا باملدينة,أضف اىل 
ذلك اتذكر بأنني انخرطت يف مجموعة سباق 

يف  الطالب  بعض  مع  ومثلتها  باملدرسة  العدو 
كان  حيث  املديريات  طالب  بني  املسابقات 
بسباق  دباروا  مديرية  متثيل  يف  معنا  يشارك 
الذي  تديس  زرئسناي  تري  اإلر  العداء  العدو 
احرزت يف  حيث  عاملياً  بعد عداءاً  فيام  اصبح 
واصلت  اذا  ورمبا  الثالثة  املرتبة  املسابقة  تلك 
ذلك املشوار كانت سأصبح عداءاً اليستهان به .

يقاطعون  الحايل  الوقت  يف  الطالب  بعض 
قراهم  عن  املدارس  بعد  بحجة  الدراسة 
السابق  يف  أنكم  من  بالرغم  وبلداتهم 
طلباً  جداً  بعيدة  مسافات  تقطعون  كنتم 
للعلم,ماهي النصائح التي تقدمها ملثل هؤالء 

الطالب؟
وهو  نفسه  الشخص  لفائدة  هو  التعليم 
اىل  تحتاج  والدراسة  الحيوان  عن   مامييزه 
يف  جالس  وانت  لك  تتوفر  ال  وهي  تضحيات 
من  كل  بأن  أقول  ان  استطيع  وعليه  بيتك 
يدعي يف الوقت الحايل بعد املدارس عنه ومن 
ان  حيث  مخطئ  بانه  لها   تربيرمقاطعته  ثم 
من  قريبة  الحايل  الوقت  يف  توجد  املدارس 
التي  املناطق  يف  بعدها  واليتجاوز  السكان 
نقول عنها نائية عن  3 كيلومرتات  فقط ,ففي 
أيامنا كانت الدراسة تتطلب السفر بعيداً عن 
األرسة والسكن يف الداخليات ولكن اليوم تتوفر 
الطالب  املدارس يف كل قرية وبلدة ومقاطعة 
للدراسة بحجة البعد ماهو اال نوع من الدلع 
الغري مرغوب لذا يجب ان ننتبه اىل هذا األمر 
ونشجع طالبنا لإللتزام واملواظبة عىل دراستهم.
وبالفعل  الصحافة  دراسة  يف  ترغب  كنت 
الصحفي  العمل  يف  التخرج  بعد  إنخرطت 
براديو بانا والتزال تعمل فيه حتى اآلن,كيف 
تصف تجربة عملك يف هذه املحطة اإلذاعية؟

الكورسات  من  العديد  نلت  التخرج  بعد 
الداخل  بواسطة خرباء من  بالصحافة  املتعلقة 
يف  بفعالية  للعمل  أهلني  ما  وهذا  والخارج 
وانا  اآلن  وحتى  2003م  العام  منذ  بانا  راديو 
العديد  يل  فتحت  التي  املؤسسة  لهذه  مدين 
ذات  يف  بأنني  أشري  ان  أود  وهنا  الفرص  من 
يف  بفعالية  منخرطاً  حينها  كنت  الوقت 
كتابة  يف  سواء  الفنية  والفعاليات  املسابقات 
القصص والشعر أو التمثيل وهذا ساعدين أكرث 
يف عميل بالراديوالسيام يف إعداد برامج الرتبية 

اإلجتامعية التي تحتاج التي تلك املهارات .
متعدد  شخص  انت  دافال  محمد  الشاب 
املواهب ,ياحبذا لو رشحت لنا كيفية انخراطك 
يف مجال الفنون وماهي التجربة التي إكتسبتها 

من هذا املجال؟
الفن  مع  ولدت  بإنني  أقول  ان  استطيع 
به  مولعاً  ازال  وال  كنت  الصغر  منذ  انني  اي 
وأغني  املدرسة  يف  األشعار  أقدم  كنت  حيث 
احياناً  وبعده دخلت يف مجاالت كتابة القصص 
الصحفي  زيارة  وعقب  التمثيل  يف  واملشاركة 
الداخلية  لنا يف املدرسة  محمد إدريس محمد 
بأسامط بدأت بتشجيع منه يف املشاركة بصوت 
الجامهري اإلرترية قسم التقرايت بقراءة الشعر 
وبهذه املناسبة  اود ان اقدم له الشكر كام اشكر 
ساعدنا  الذي  ديني  ود  عمر  محمود  االستاذ  
مسؤوالً  كان  حيث  الصحافة  اىل  الولوج  يف 
عن الثقافة يف املدرسة و يقرأ لنا القصص  يف 
عىل  ويشجعنا  بإستمرار  الدراسية  الفصول 
الكتابة وبإختصار هو من أدخل الفن يف دماءنا  
جئت  وعندما  والتقدير  التجلة  كل  مني  فله 
اىل أسمرا شد من أذري يف مجال الفن األستاذ 
محمد سعيد عثامن والذي اليزال يقف بجانبي 
املعلوم  والتقدير,ومن  اإلحرتام  كل   مني  وله 

انني يف البدايات كنت اشارك يف متثيل املدارس 
التي كنت ادرس بها وكذا عىل مستوى املديرية 
واإلقليم ولكن بعد قدومي اىل أسمرا والتحاقي 
باالنخراط  بدأت  العام 2003 م  بانا يف  براديو 
يف  املشاركة  خالل   من  الفن  مجال  يف  بقوة 
عىل  اإلحتفاالت  يف  املقدمة  املرسحيات  متثيل 
مستوى الوطن وكذا يف كتابة الربامج الدعائية 
يف االذاعة والتلفزيون والدراما اإلذاعية  واألفالم 
االفالم  ومن  اإلخراج  وحتى  فيها   والتمثيل 
الكبرية التي شاركت فيها مسلسل رورا كمخرج 
ومسلسل  أول  كمخرج  ترياب  ومسلسل  ثاين 
إمتت  مسلسل  يف  اما  أول  كمخرج  عميكايل 
فأعمل فيه ككاتب وممثل ومدير كام مثلت يف 
العديد من املرسحيات و املسلسالت كمسلسل 

دونك ورسفريفت  وغريها.
ان  يجب  مالذي  الرثة  تجربتك  خالل  من 
يف  سواء  ناجحاً  كاتباَ  ليصبح  شاب  أي  يفعله 

كتابة القصص أواألفالم واملرسحيات؟
ان  ويجب  التكفي   وحدها  املوهبة  أوالً 
كام  بعمق  املجاالت  هذه  الشخص   يدرس 
يجب عليه ان يقرأ ويتابع املرسحيات واألفالم 
واملسلسالت وعىل الصعيد الشخيص فقد بدأت 
مشواري مع هذا املجال مبتابعة األفالم وقراءة 
الكتب وبعدها درست هذه املجاالت بطريقة 
علمية حتى أجود أدايئ ,فهنالك مقولة  مفادها 
إذا اردت ان تكتب كتاباً فأقرأ عرشة كتاب وإذا 
عليك  واحداً  فيلاًم  تخرج  او  تكتب  ان  أردت 
ان تشاهد عرشة أفالم,عموماً يجب ان تعرف 
وكذا  التمثيل  يف  املشاركة  الشحصيات  طبيعة 
أساسيات  من  والقمة وغريها  والرصاع  الحبكة 

صناعة املرسحيات واألفالم واملسلسالت.
اإلتحاد  إعالم  يف  مساهامتك  عن  وماذا 

الوطني لشباب وطلبة إرتريا؟
الناطقة   - تاكيات   – مجلة  كتاب  من  انا 
الثقافة  مكتب  يصدرها  والتي  بالتقرايت 
 - اكتب يف جريدة  انني  باإلتحاد كام  واإلعالم 
توعية  يف  تسهم  موضوعات   - حداث  إرتريا  
الشباب واشارك أيضاً يف إعداد برنامج – بارهت 
- االذاعي التابع لإلتحاد الوطني للمراة اإلرترية 
وإكتسايب  معاريف  زيادة  يف  ساعدين  كله  وهذا 

للتجارب.
ماهي أول مرة قمت فيها بالتمثيل وماهي 
الرشوط الواجب توفرها يف املمثل من وجهة 

ظهرك؟
عام  اإلبتدائية  املدرسة  يف  التمثيل  بدات 
املرحلتني  بالداخلية يف  التحاقي  وبعد  1995م 
يف  النشاط  هذا  واصلت  والثانوية  املتوسطة 
التحقت  وعندما  اإلتحاد  خاليا   ويف  املدرسة 
بكلية ماي نفحي كنت اشارك يف إعداد برامج 
الثقافية  الفعاليات  من  وغريها  الشباب  راديو 
وبشكل عام التمثيل مهنة والميكن الولوج اليها 
يف  ينوون  الذين  الشباب  وعىل  مقومات  بال 
لديهم  تتوفر  ان  املجال  يجب  بهذا  اإلنخراط 
عليهم  ثم  ومن  أوالً   للتمثيل  وامليل  الرغبة  
التمثيل  فن  دراسة  خالل  من  أدائهم  تطوير 
الن  بإستمرار  أبوابه  بطرق  عملياً  ومامرسته 
هذا املجال مفتوح للجميع واتذكر ان العديد 
العام  يف  بتدريسهم  قمنا  الذين  الشباب  من 
2006م مهارات فن التمثيل  يف مدرسة أسامط 
الداخلية ويف أغردات ومصوع وأفعبت وغريها 
قد حققوا نتائج مثمرة يف مجال التمثيل الحقاً 
يف  لدينا   اصبح  ,حيث  بهم  فخورين  ونحن 
نقفة  اكفاء يف كل من  الحايل  ممثلني  الوقت 
وأفعبت وأسمرا  ومن  واغردات  وقندع وكرن 
هنا أقول لكل الشباب الذين مل يجدوا الفرصة 

ونحن  بنا  يتصلوا  ان  التمثيل  يف  للمشاركة 
جاهزين ملساعدتهم والوقوف معهم.

دوراً  تلعب  الرتجمة  دافال  محمد  الشاب 
لديك  وتطويرها.هل  الثقافات  تالقح  يف  كبرياً 

اي تجربة يف هذا املجال؟
واليعني  بذاتها  قامئة  مهنة  هي  الرتجمة 
عىل  القدرة  له  اللغات  يجيد  شخص  اي  ان 
ومهارات  قدرات  اىل  تحتاج  الرتجمة,فالرتجمة 
بداية  يف  الزلنا  نحن  رصاحة  وبكل  خاصة  
ينبغي  الكتب  من  العديد  وهنالك  الطريق 

علينا ترجمتها حتى تعم الفائدة .
يف  منخرط  فإنا  الشخيص  الصعيد  وعىل 
العربية  اللغة  من  الرتجمة  املجال السيام  هذا 
والتقرنجة اىل التقرايت بحكم عميل يف مجال 
كنت  م  و2003   2004 العام  ويف  الصحافة 
ترجمة موضوعات   يف  ايضاً  زماليئ   مع  انشط 
اليونسيف  كمنظمة  الطوعية   املنظامت 
ومنظمة هامسيت وغريها من اللغة اإلنجليزية 
اىل التقرايت ومن خالل تجربتي هذه اتضح يل 
تحتاج  و  الكثري  ينقصها  بالدنا  الرتجمة يف  بأن 
الصحيح  اإلتجاه  يف  تسري  حتى  كبري  جهد  اىل 
بحيث  الرتجمة  يف  املختارة  الكلامت  كإختيار 
ثقافة  مع  تتامىش  التي  الكلامت  نستخدم 
مجتمعاتنا ونتجنب الرتجمة الحرفية للكلامت 
التي  قد تكون عيباً اوغري مستساغة يف ثقافاتنا 
وهنا اود ان أشكر األستاذ يوسف ادريس أمري 
اىل  السيكولوجيا  عن  كتاب  برتجمة  قام  الذي 
اثناء  بتقييمه  انا  قمت  والذي  التقرايت  لغة 
حفل التدشني واليزال الكتاب يرتبع يف مكتباتنا 
يومنا  بشكل جيد حتى  منه  ونستفيد  املنزلية 
أثر  إلقتفاء  الجميع  ادعو  املناسبة  وبهذه  هذا 
األخ يوسف إدريس أمري والرتجمة من اللغات 
العاملية اىل لغاتنا املحلية الهمية ذلك يف ضامن 

تطورنا.
مسريتك  يف  اإلتحاد   لك  أضافه  الذي  ما 

الحياتية؟
ومشاركاً  باإلتحاد  لصيقاّ  كنت  صغري  منذ 
فاعاًل يف كل برامجه ,وبالتايل إستطيع أن أقول 
ووسع  شخصيتي  صاغ  من  هو   اإلتحاد  بان 
تعلمت  ففيه  أظافري  نعومة  منذ  مداريك 
مهارات الحياة ونلت العديد من  الدورات يف 
مجاالت السياسة والعادات وغريها,كام أتاح يل 
لذا  تفاصيله  بكل  الوطن  عىل  التعرف  فرصة 
ارجو من الشباب والطالب ان ينخرطوا بفعالية 
يف برامج اإلتحاد حتى ينضجوا سياسياً وميتلكوا 

مختلف املهارات واملعارف.
إذا كانت لديك كلمة أخرية  توجهها للشباب 

اإلرتري,نتيح لك الفرصة؟
و  اإلستعداد  دائم  بطبعه  اإلرتري  الشباب 
ولكن  باإلستعداد  املستعد  تنصح  ان  الميكن 
يجب  األشياء,أوالً  ببعض  التذكري  من  البأس 
ان نتمسك بوطنيتنا والنسمح ألي  سبب من 
بحامية  اوصيهم  وثانياً  يؤثرعليها  ان  األسباب 
,وثالثاً  الوسائل   بكل  عنه  والزود  الوطن 
اويص الشباب بعدم التأثر بالدعايات املغرضة 

والصمود عىل املبدأ مهام كانت التحديات.
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منتخبنا الوطين ينهي اللمسات األخرية قبيل املشاركة يف طواف رواندا الدولي
ميتلك سجل خالب يف تاريخ التتويجات لهذا الطواف

الهوائية  أكمل منتخبنا الوطني للدراجات 

مشاركته  قبيل  الالزمة  اإلستعدادات  كافة 

التي  الهوائية  للدراجات  رواندا  بطواف 

سوف تقام يف الفرتة من التاسع عرش ولغاية 

السادس والعرشين من فرباير الجاري.

توديع  مبراسم  الوطني  منتخبنا  وحظي 

والرياضة  الثقافة  مفوضية  مقر  يف  رسمية 

السفري/  والرياضة  الثقافة  مفوض  حرضه   ،

مفوضية  يف  املسؤولني  وكبار  تخيل  زمدي 

العام  اإلتحاد  ومسؤويل  والرياضة  الثقافة 

للدراجات الهوائية.

 ، املناسبة  يف  بها  أدىل  مقتضبة  كلمة  ويف 

أشار السفري/ زمدي تخيل أن منتخبنا الوطني 

حافظ عىل لقبه ببطولة افريقيا لهذا العام ، 

يف إشارة إىل تتويج الدراج/ هينوك ملؤبرهان 

بذهبية سباق الطريق يف نسخة 2023 التي 

األنظار سوف  واالن   ، بغانا  مؤخراً  أختتمت 

تتجه اىل طواف رواندا الدويل وهي البطولة 

هيامنوت  تخيل  دانئيل  رفاق  إستهلها  التي 

رضورة  إىل  مشدداً   ، والتتويجات  باأللقاب 

وجوب الحفاظ عىل املكانة املرموقة للدراجة 

االرترية يف هذه البطولة.

للمنتخب  الفني  املدير  أوضح  بدوره 

إىل صعوبة  أسهيل  موسيي  الكابنت/  الوطني 

املنافسة يف طواف رواندا الدويل خصوصاً مع 

الدراج  غرار  عىل  مرموقني  دراجني  مشاركة 

إجراءهم  مؤكداً   ، فروم  كريس  الربيطاين 

اإلستعدادات الكافية لهذا الحدث ، وباألرقام 

أشار املدرب/ مويس إىل إجراء 64 ساعة من 

 1600-2000 من  مايعادل  أي  التدريبات 

كيلومرت من التدريبات.

تشكيلة  أن  إىل  الفني  املدير  وأضاف 

جانب  إىل  صاعدين  نجوم  تضم  املنتخب 

الذي  هيامنوت  تخيل  دانئيل  الخربة  عنرص 

يعود إىل املنافسة الدولية بعد طول إنقطاع 

الفريق سوف  بإن تواجد دانئيل يف  ، مؤكداً 

والخربات  اإليجابيات  من  الكثري  يضيف 

لعنارص منتخبنا الوطني.

الوطني/ منتخبنا  قائد  أوضح  جانبه  من 

وإعتزازه  فخره  عن  هيامنوت  تخيل  دانئيل 

لعودته مجدداً للمشاركة مع منتخبنا الوطني 

انه  إىل  منوهاً   ، الدولية  االستحقاقات  يف 

الكبرية  الدولية  املامرسة  إستجالب  سيحاول 

اىل  الوطني  منتخبنا  لقيادة  ميتلكها  التي 

منصات التتويج ، ولتناقل الخربات إىل األجيال 

الحديثة التي إنضمت إىل هذه التشكيلة.

املتوجهة  الوطني  منتخبنا  تشكيلة  وتضم 

، هم دانئيل تخيل  الدويل  إىل طواف رواندا 

هيامنوت ، اخليلو أرفايني ، هقر عندماريام 

، يوائيل هبتأب ، عوت امان  ، بقيادة املدير 

الفني مويس أسهيل.

العام  االتحاد  يف  التحكيم  مسؤول  وتقود 

هبتاي  مريام   / الهوائية  الدراجات  اللعاب 

الشؤون اإلدارية للمنتخب الوطني.

االرترية  املشاركة  ترتفع  وسوف  هذا 

من   ، 2023م  لعام  الدويل  رواندا  طواف  يف 

افريقيا هينوك ملؤبرهان  تواجد بطل  خالل 

املحرتف مع فريق باردياين اإليطايل ، ومتكل 

إيوب مع فريق نرينجانو املاليزي ، وداويت 

مع فريق بايك إيد األملاين وناهوم زرايئ .

للدراجات  الدويل  رواندا  طواف  ويقام 

الهوئاية هذا العام يف نسخته الخامسة عرش 

سجالت  يف   )2.1( تصنيف  بدرجة  ويتمتع   ،

اإلتحاد الدويل للدراجات الهوائية.

4 مواجهات عربية نارية تشعل جولة دوري أبطال أفريقيا
الجولة  منافسات  الجمعة،  اليوم  تنطلق 

أبطال  بدوري  املجموعات  ملرحلة  الثانية 

أفريقيا، تحت شعار الصدامات العربية، التي 

تتصدر املشهد يف جولة مرتقبة ومثرية.

وستكون املواجهات املرصية - السودانية، 

الحلقة األهم يف جولة األبطال، حيث يخرج 

الزمالك واألهيل ملواجهة املريخ والهالل، عىل 

الرتتيب.

ويخوض شبيبة القبائل الجزائري مواجهة 

شباب  ويلتقي  املغريب  الوداد  أمام  صعبة 

بلوزداد الجزائري منافسه الرتجي التونيس.

قوية  ملواجهة  املغريب  الرجاء  ويخرج 

داونز  صن  يحل  بينام  التنزاين،  سيمبا  ضد 

الجنوب أفريقي ضيفا عىل القطن الكامريوين 

حوريا  منافسه  األوغندي  فايربز  ويستضيف 

مع  الكونغويل  كلوب  فيتا  ويلعب  الغيني 

بيرتو أتلتيكو األنجويل.

ويسلط كووورة الضوء يف السطور التالية، 

أبطال  دوري  يف  املرتقبة  الجولة  هذه  عىل 

أفريقيا.

الوداد واختبار شبيبة القبائل

يتطلع الوداد حامل اللقب لبداية قوية يف 

مشوار املجموعات، بعد تأجيل مواجهة فيتا 

مبونديال  النشغاله  األوىل  الجولة  يف  كلوب 

األندية.

مهدي  التونيس  مدربه  بقيادة  الوداد 

النفطي، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج 

دياره يف مواجهة شبيبة القبائل، الباحث عن 

تحقيق الفوز بعد تعادله خارج الحدود مع 

بيرتو أتليتكو باملجموعة األوىل.

ومل يتقابل الفريقان يف أي مناسبة رسمية، 

منذ مواجهة ربع نهايئ كأس االتحاد األفريقي 

عام 2001 حني فاز الشبيبة ذهابا وإيابا عىل 

الوداد.

األهيل والهالل.. رصاع مثري

يدور رصاع مثري بني األهيل املرصي وصيف 

السوداين  الهالل  ومضيفه  املاضية  النسخة 

باملجموعة  الزرقاء(  )الجوهرة  ملعب  عىل 

الثانية، بينام يلعب صن داونز خارج ملعبه 

مع القطن.

صن  أمام  بخسارته  رضبة  تلقى  الهالل 

املدرب  ويأمل  أفريقيا،  جنوب  يف  داونز 

الفني  املدير  إيبينجي  فلوران  الكونغويل 

للهالل تحقيق الفوز عىل األهيل ولكن فريقه 

يفتقد أهم أسلحته وهو الحضور الجامهريي، 

بدون حضور  اللقاء  بإقامة  الكاف  قرار  بعد 

جامهريي.

عبد  محمد  مهاجمه  عىل  الهالل  ويعول 

آباجنا،  ودافيد  أجاجون  وعبدول  الرحمن 

الفريق  مدافع  الله  عبد  الطيب  غياب  يف 

صن  أمام  الحمراء  البطاقة  عىل  لحصوله 

داونز.

مميزة  مستويات  لتقديم  األهيل  ويسعى 

يف  كولر  مارسيل  السويرسي  مدربه  مع 

مواجهة الهالل، بعد تأجيل لقاء الجولة األوىل 

ضد القطن، لالنشغال مبونديال األندية.

األهيل يفتقد جهود عمرو السولية العب 

الفتاح  عبد  وخالد  لإلصابة  الوسط  خط 

عىل  يعول  املرصي،  الفريق  ولكن  لإليقاف 

وأيضا  القادر  عبد  أحمد  املوهوب  تألق 

رسعات حسني الشحات وكهربا.

الرجاء يخىش مفاجآت سيمبا

سيمبا،  مضيفه  مفاجآت  الرجاء  يخىش 

يف  املغريب  الفريق  دشنها  قوية  بداية  بعد 

املجموعة الثالثة، بالفوز عىل فايربز بخامسية 

يف الجولة األوىل.

الثاين،  الفوز  تحقيق  يف  الرجاء  ويطمع 

لتعزيز الصدارة يف مواجهة سيمبا الذي خرس 

أمام حوريا الغيني.

ضد  املجموعة  نفس  يف  حوريا  ويلعب 

فايربز يف مواجهة مثرية أيضا لتصحيح املسار 

للفريق األوغندي أو تعزيز االنطالقة للفريق 

الغيني.

بلوزداد  وصدام  املريخ..  يصارع  الزمالك 

ضد الرتجي

املسار  لتصحيح  واملريخ  الزمالك  يسعى 

مواجهة،  يف  األوىل  الجولة  يف  الخسارة  بعد 

مدينة  يف  بنينا(  )شهداء  ملعب  يستضيفها 

بنغازي الليبية.

الربتغايل  مدربه  بقيادة  الزمالك  ويتطلع 

جيسوالدو فرييرا لعبور عقبة املريخ وتعويض 

بلوزداد،  شباب  أمام  ملعبه  عىل  الخسارة 

سموحة  عىل  بالفوز  االنتصارات  عودة  بعد 

بالدوري.

أحمد  األبرز  نجمه  عىل  الزمالك  ويعول 

مصطفى “زيزو” بجانب القائد محمود عبد 

بقيادة  املريخ  الرازق “شيكاباال” يف مواجهة 

مدربه الربازييل ريكاردو، بعدما خرس األخري 

عىل يد الرتجي يف تونس.

العبيه  بعض  عىل  أيضا  املريخ  ويعول 

نوح  الجزويل  مثل  املميزة  املوهبة  أصحاب 

ورمضان عجب وباولو سريجيو.

ويخوض الرتجي مهمة صعبة خارج ملعبه 

تونسية،  مواجهة  يف  بلوزداد  شباب  أمام 

مدرب  معلول  نبيل  بني  الخطوط  خارج 

الرتجي ونبيل الكويك مدرب الرتجي.ويسعى 

الرتجي لتحقيق الفوز الثاين وتأكيد انطالقته 

املميزة يف مواجهة بلوزداد املنتيش بفوزه عىل 

الزمالك يف الجولة األوىل.

مانشسرت سييت يهزم أرسنال بثالثية 
وينتزع صدارة الدوري اإلجنليزي

فاز مانشسرت سيتي حامل اللقب 3-1 

منه  لينتزع  أرسنال،  عىل  أرضه  خارج 

لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  صدارة 

القدم.

وتقّدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي 

ساكا  بوكايو  لكن  دقيقة،   24 مرور  بعد 

جزاء  ركلة  من  ألرسنال  التعادل  أدرك 

بني  املؤجلة  املباراة  من   42 الدقيقة  يف 

الفريقني.

لحامل  التقدم  غريليش  جاك  ومنح 

اللقب بتسديدة قوية يف الدقيقة 72.

الهدف  هاالند  إرلينغ  زميله  وسّجل 

ليعزز  دقائق،   10 بعد  لسيتي  الثالث 

صدارته لهدايف الدوري اإلنجليزي املمتاز 

 9 بفارق  هدفا،   26 برصيد  املوسم  هذا 

كني  هاري  مالحقيه  أقرب  أمام  أهداف 

هداف توتنهام.

وبات سيتي يتصدر الدوري برصيد 51 

األهداف  وبفارق  مباراة،   23 من  نقطة 

الثاين  للمركز  تراجع  الذي  أرسنال  عن 

لكنه خاض 22 مباراة وله مباراة واحدة 

مؤجلة.

من  دفاعيا  خطأ  بروين  دي  واستغل 

تاكيهريو تومياسو يف إعادة الكرة للخلف، 

آرون  مرمى  يف  ساقطة  كرة  وسدد 

رامسديل.

لصاحب  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 

إيدرسون  الحارس  أن  بداعي  األرض 

عقب  نكيتياه  إيدي  ضد  خطأ  ارتكب 

تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفذ ساكا 

الحارس.ومن  اتجاه  بعكس  الجزاء  ركلة 

هجمة رسيعة، وصلت الكرة إىل غريليش 

الذي سدد كرة ملست تومياسو وخدعت 

ثم  مرماه،  ودخلت  رامسديل  الحارس 

تلقى  بعدما  األهداف  هاالند  اختتم 

متريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل 

الشباك من مدى قريب.
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حكمة اليوم
احلب ليس للحبيب األول احلب ملن إهتم 

بك وأويف وملن إذا أردته يف كل مرة أتى 
.. احلب للحبيب األفضل وليس لألول

 دفعا آالف الدوالرات مقابل كوبني من القهوة
يف  أوكالهوما  من  زوجان  تفاجأ 
أكرث  بدفعهام  مؤخرا،  املتحدة  الواليات 
من  كوبني  مقابل  دوالر،  آالف   4 من 

القهوة.
بوست”  “نيويورك  صحيفة  ونقلت 
إنه  قوله،  أوديل  جييس  عن  األمريكية 
من  دوالر   4456 مبلغ  بخصم  تفاجأ 
كوبني  مثن  دفع  بعدما  املرصيف،  حسابه 

من قهوة “ستاربكس”.
لزوجته  طلب  فإنه  أوديل  ووفق 
تناول  بينام  مثلجة،  “أمريكانو”  قهوة 
هو “كراميل فرابتشينو”، ودفع دون أن 
 4 عن  يزيد  الذي  الباهظ  املبلغ  ينتبه 

آالف دوالر.
مل  أنه  إىل  “املصدوم”  الزوج  وأشار 
يف  مسجال  كان  الذي  الرقم  إىل  ينتبه 
دوالر،   4.45 أنه  اعتقد  حيث  فاتورته، 
عندما دفع باستخدام بطاقته االئتامنية.

مساعدة  بخط  “اتصل  أنه  وأوضح 

إىل   30 من  األرجح  عىل  العمالء  خدمة 
40 مرة يف ذلك اليوم”.

رحلة  إلغاء  إىل  “اضطررنا  وأضاف: 
عائلة كنا نخطط للقيام بها، ألننا خرسنا 
هذا  بسبب  دوالر  آالف   4 من  أكرث 

الخطأ”.
إن  “ستاربكس”،  من  متحدث  وقال 
عن  كتعويض  أوديل  باسم  حرر  شيكا 

لوجد خطأ مطبعي  ارتجع  لكنه  الخطأ، 
يف االسم، وقد تم رصف شيك جديد.

أوديل  عىل  باللوم  املتحدث  وألقى 
خالل  الرقم  أدخل  الذي  الشخص  كونه 
األخري  نفاه  الذي  األمر  الدفع،  عملية 
قائال إن مدير منفذ البيع أخربه أن الرقم 
الدفع  شبكة  يف  خلل  إىل  يعود  الظاهر 

اإللكرتوين.

الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

سيدة  حتتال على 3 شركات تأمني..!!
متكنت سيدة أردنية من االحتيال عىل 

حادثة  فربكة  تأمني عن طريق  3 رشكات 

ونص  مليون  مبلغ  عىل  والحصول  وفاتها 

 2( دينار  املليون 

بوصل  دوالر(  مليون 

تأمني عىل الحياة.

مصدر  وكشف 

ملوقع  أردين  أمني 

عربية”  نيوز  “سكاي 

أن التحقيقات كشفت 

به  قامت  مخطط 

مع  باالشرتاك  سيده 

عدد من األشخاص.

الحياة  عىل  بالتأمني  السيدة  وقامت 

لدى 3 رشكات تأمني أردنية وبعد مدة من 

الزمن وتحديدا يف شهر أكتوبر، أعلن عن 

وفاة السيدة وتم إقامة جنازة وفتح بيت 

األوراق  تجهيز  ذلك  بعد  وبدأت  للعزاء 

عن  التأمني  مبلغ  للحصول عىل  املطلوبة 

طريق عدد من املحامني.

رشكات  يف  العاملني  لدى  الشك  وتولد 

عىل  الحصول  عدم  عند  وخاصة  التأمني 

ملف طبي للسيدة لتقوم األجهزة األمنية 

بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبني أنه ال 

صحة لحادثة الوفاة وتم نبش القرب الذي 

به  السيدة  دفن  ادعوا 

مجسم  عىل  العثور  ليتم 

“لعبة بالستيكية” تم دفنها 

بالقرب.

“سكاي  موقع  واطلع 

كتاب  عىل  عربية”  نيوز 

التأمني  اتحاد  من  موجه 

التأمني  لرشكات  األردين 

بشأن  معلومات  تضمن 

عىل  والتأكد  القضية 

العام  األمن  مع  التعاون 

أي  وكشف  االحتيال  عمليات  تكرار  ملنع 

تالعب سابق.

احلكومة اهلندية ترتاجع عن محلة “حضن األبقار” يف عيد احلب
حملة  عن  الهند  حكومة  تراجعت 

تشجع  واسع  نطاق  عىل  انتقدت 

من  بدال  األبقار”  “حضن  مواطنيها عىل 

االحتفال بعيد الحب.

الهند  يف  الحيوان  رعاية  وقال مجلس 

عناق  “يوم  بشأن  اقرتاحه  سحب  إنه 

األبقار  واصفا  فرباير،   14 يف  البقرة” 

الهندية  للثقافة  الفقري  “العمود  بأنها 

واالقتصاد الريفي”.

عيد  مع  البقر”  عناق  “يوم  ويتزامن 

الهندوس  فيه  انتقد  والذي  الحب، 

املتدينون االحتفال املنترش بشكل متزايد 

تعليام  واألكرث  سنا  األصغر  الهنود  بني 

باعتباره انتهاكا للقيم الهندية التقليدية.

مشورة  يقدم  الذي  املجلس  وقال 

وتربية  السمكية  الرثوة  لوزارة  قانونية 

الهند،  يف  األلبان  ومنتجات  الحيوانات 

إن البقرة هي “املانحة للجميع”، وتوفر 

الغذاء للبرشية.

لكن املواطنني يف البالد استقبلوا الفكرة 

نكات  وتداول  السخرية،  من  بسيل 

ووسوم عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

أثار  الذي  األمر  التلفزيونية،  واإلذاعات 

شكوكا حول نجاح الفكرة. صدى 
احلروف

إرتريا الشعبية ... 
وروسيا اإلحتادية

جمال بحالياي

والثوري  التاريخي  توجهها  واالنعتاق  واإلستقالل  الحرية  إرتريا  إن 

هذه  بوصلة  كانت  الزمن  ومجريات  التاريخ  مدى  وعىل  واإلسرتاتيجي 

املسرية واملسار الواضح الراكز تتجه مقاومة الظلم واالعتداءات والهيمنات 

والسيطرات االجنبية التي كانت تزحف من هنا وهناك ... إن ارتريا الثورة 

وهي يف قمة حصارها  وهي تبني معامل ثورتها ومحددات نضالها واسرتاتيجية 

كفاحها العادل الطويل املرير ... حيث ال سند هناك وال معني إال جامهريها 

الواعية ومقاتلها الثوري ومبادئها الثورية والوطنية القومية ...وقفت الثورة 

الشعبية أمام أعتى املؤامرات املفضوحة واملكشوفة واإلنتقامية من الغرب 

الواليات   “ وخطاهة  زمامه  وتقود  تتزعمه  والذي  اإلستكباري  االمربيايل 

املتحدة “ ... إن الغريب يف األمر هذه “املتحدة “...األنانية امليكافيلية تريد 

كل خري ووحدة وثراء لها وحدها ... والعامل بأرسه يف الجحيم تسعى بكل ما 

أوتيت من مكر و حيلة وثراء مادي وتقدم عسكري لرضب كل “ الثورات “... 

وحلحله وفكفكة وحدات الشعوب وتوحد أحالمها يف بناء دولها ... إن سالح 

التدخالت الخفية والعلنية عرب مراكز استخباراتها وعمالءها الذين الينامون 

لرضب الشعوب الحرة ... إن االتحاد السوفيتي أحد  األقطاب العاملية والتى 

كانت تقف باملرصاد ألطامع وحيل اإلمربيالية وبعد سلسلة الحروب “ الباردة 

“... لعقود طويلة وشد وجذب بني الرشق املستنري والغرب املعتدي األثيم 

واصبحت  غورباتشوف...  سنوست”...  “وغال  الربوترسويكا...   “ تفتقت   ...

بعصاها  ولوح  السوفيتي  االتحاد  بها  برش  التى   ... واالممية  االشرتاكية... 

امام الشبح الغريب االمربيايل... ورؤاه الكبرية وطموحاته يف وحدة البرشية 

 ... العامل  الثوري يف فضاء  ... فتناثرت خيوط االشرتاكية ونسيجها  وأحالمها 

وخلت الساحة الدوليه لجهابذة االمربياليه ورؤوس االستعامر واإلستكبار ... 

إال إن الفكر االتحادي والتقدمي وإن انحرس يف روسيا “ االتحادية “ .. إن 

الحلم مل يخبو وأن الفكر التحرري التقدمي ظل لعقود وعقود ناراً تحت 

الرماد ... والح من جديد يف الساحة الدولية “ميزاناً” للعدل ... و”توازناً “ 

... يف السياسة وقوى الدفاع واالقتصاد الدويل... أرتريا الشعبية “ الثورية”  

لهجوم   ... اإلستقالل  من  عاما  الثالثون  خالل  تعرضت   1993 العام  ومنذ 

 “ وحظر  وحصارات   ... معارك حدودية  بحجة  الجوار  من  ومعلنا  رصيحاً 

الحلم  دونكيشوتية ضد  قرارات  واصدار  ومالحقات  دفاعي..(  اقتصادي... 

خارجية  وزير  كلمة  إن  واالنعتاق...  والحرية  السالم  يف  االرتري  واملرشوع 

روسيا السيد / سريغى الفروف يف زيارته األخرية تجسد عمق هذه األحالم 

األحادية  االمربيالية  الهيمنة  طوفان  امام  الحرة  الشعوب  وقفة  وتكرس 

تضم  والتي   “ املتحدة  االمم  ميثاق  عن  املدافعني  األصدقاء  )مجموعة   ...

من  موقفها  أعلنت  قد  ارتريا،  و  الرويس  االتحاد  ذلك  مبايف  دولة  عرشون 

الحرب امام االمم املتحدة ...( ودامت العالئق الطيبة والثابتة والنقية بني 

الشعوب ودامت “ ارتريا الشعبية ...( وروسيا االتحادية ... امنوذجاً صادقاً 

وخارطة طريق لهذا املسار واملرشوع الدوىل والتحرري الجديد...
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