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إريتريا بين ماضي الكفاح المسلح وتطلعات المستقبل.. بعيون »األنباء«

تتمة المشور ص 29

املسجد والكنيسة جنبا إلى جنب في أسمرة

في البالد.
وتعتب���ر العربية الى جانب 
التيجرينية األكثر انتشارا وهناك 
التيجري  أيضا لغات قومي���ات 
والساهو والبيلني والعز والكوناها 

والنارا واحلدارب.

اللغات

تدرس كل لغ���ة في املدارس 
التي  القومية  االبتدائية ألبن���اء 
تس���تخدمها ثم يتحول اجلميع 
العليا للتركيز على  املراحل  في 
االجنليزية املنتشرة بشكل جيد 

في البالد.
الذين  وبحسب املس���ؤولني 
قابلناهم ورغم ان نس���بة االمية 
التزال مرتفع���ة، اال انها اقل في 
اوساط الصغار خاصة ان احلكومة 
ما بعد الث���ورة وجهت تركيزها 
على اجلانبني التعليمي والصحي 
محقق���ة تقدما كبي���را في هذين 

املجالني.
ويشير املسؤولون االريتريون 
الى انحسار االوبئة املعروفة في 
القارة السمراء عن بالدهم والنسب 
املنخفضة جدا ألمراض منتشرة 

في القارة مث���ل االيدز واملالريا 
وغيرهما.

الرشايدة

حتتل قبيلة الرشايدة مكانة 
مهمة في تاريخ اريتريا النضالي 
وتعد من مكونات الشعب املهمة 
وهي تس���اهم في اث���راء التراث 
العربي في اطار االمة االريترية، 
ويتجل���ى ذلك ف���ي املهرجانات 
الشعبية واملناسبات الوطنية التي 

يجتمع االريتريون إلحيائها.

بوشكين

في قلب أسمرة ساحة حتمل 
اس���م ش���اعر روس���يا االشهر 
»بوشكني« يتوسطها متثال له وهو 

يحمل ريشة وينظم قصيدة.
وض���ع التمث���ال ف���ي 2009 
مبناس���بة االحتفال مبرور 210 
اعوام على والدة بوش���كني ذي 
االصول االريتري���ة التي ينتمي 

اليها جده الثالث.

اإلعالم

مبنى وزارة االعالم االريترية 
شاهد ايضا على النضال الشعبي، 

ففي وسط املبنى الفسيح الواقع 
على رأس تلة تطل على املدينة 
وعلى ستاد أسمرة مجسم ضخم 
خليمة فيها مقاتالن كانا يتوليان 
بث اخبار الثورة وروح احلماس 

في نفوس وقلوب الثوار.
وعلى هامش الزيارة، كان لقاء 
مع وزي���ر االعالم االريتري علي 
عبده احمد ومسؤولي وموظفي 
التلفزي���ون واالذاعة  قطاع���ات 
ان أغلقت  والصحاف���ة. وبع���د 
جميع الصحف اخلاصة في 2001 
ي�����تاب���ع االري���تريون االخبار 
التي  الرس���م���ية  في الصحيفة 
حتمل اسم »اريتريا ال�ح��دي�ث���ة« 
وتص���در بالعربية واالجنليزية 

والتيجرينية والتيجرية.

السياحة.. والعوائق

مبوجب املقوم���ات املتوافرة 
في اريتري���ا تعتبر البالد مهيأة 
لتكون احد اهم املواقع السياحية 
في العالم نظرا جلوها وتاريخها 
وطبيعة شعبها الطيب واملضياف 
وحياته���ا النهاري���ة والليلي���ة 
الصاخبة. لكن املشكلة الرئيسية 
تبقى في البنى التحتية السياحية، 

ففي العاصمة أس���مرة ال يوجد 
اال فندق واح���د يحمل تصنيف 
5 جنوم وهو »أس���مرة پاالس« 
أو االنتركونتينانت���ال س���ابقا، 
أما باقي الفن���ادق فهي دون هذا 

التصنيف.
كما ان قطاع االتصاالت اليزال 
ضعيفا نوعا ما، فشبكة املوبايل 
ال توفر خدمة التجوال وخدمات 
االنترنت بطيئة وغير متوافرة 
عل���ى نطاق واس���ع، كما تغيب 
املجمعات التجارية الضخمة عن 

العاصمة واملدن الكبرى.
الزائر  لكن باملقابل يستمتع 
باملأكوالت االريتري���ة واملميزة 
والتواصل مع ال���شعب االري���تري 
احمل���ب للحياة واملطلع بش���كل 
واس���ع على االح���داث الثقافية 
املهمة في  والرياضية والفني���ة 
العالم، خاصة جيل الشباب في 
املفتوحة  الفضاءات  انتشار  ظل 
بفضل الصحون الالقطة املنتشرة 

على نطاق واسع في البالد.

الجزر والمشاريع

اضافة الى اكثر من 1000 كلم 
من السواحل الغنية تضم اريتريا 

أرخبيل ج���زر »دهلك« ذا املوقع 
اخلالب.

اليوم  ف���ي دهل���ك  وتق���وم 
مشاريع سياحية ضخمة تنفذها 
قطر عبر ش���ركة »الديار« ومن 
املتوقع ان تكون لها شهرة كبيرة 

مستقبال.

األمن وغياب االزدحام

تنظيم السير وغياب االزدحام 
يجعل من أسمرة واملدن االريترية 
الرئيسية استثناء على مستوى 
العالم. ويلفت الزائر للبلد غياب 
اجلرمية واستتباب األمن بشكل 

تام.

طريق طويل

خالل 17 عاما بعد االستقالل 
ميكن الق���ول ان اريتريا قطعت 
شوطا جيدا على صعيد التنمية 
في اغلب املجاالت، وهي تتطلع 
كما قال رئيسها ل� »األنباء« الى 
عودة االهتم���ام العربي بها كما 
في مرحلة الكفاح، والى حتقيق 
الكثير من اخلطوات التي تالقي 
تطلع���ات االريتريني في الداخل 

واخلارج.

السفير السعودي ناصر احلوطي مستقبال نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني في مقر سفارة اململكة في إريتريا

السفير السعودي في أسمرة استقبل وفد »األنباء«
استقبل سفير اململكة العربية السعودية الشقيقة في إريتريا ناصر بن علي بن عبدالرحمن احلوطي وفد »األنباء« الزائر خالل وجودنا في مدينة أسمرة، وأولم السفير احلوطي على شرف الوفد بحضور سفير دولة قطر 

الشقيقة محمد بن علي النعيمي وسفير دولة اليمن الشقيقة عبدالقادر محمد هادي.

باقة شكر

   سفير دولة إريتريا في السعودية محمد عمر محمود.
    وزير اإلعالم اإلريتري علي عبده أحمد.

   القائم باألعمال في سفارة إريتريا بالكويت قرماي فسهاصيون.
    سفير جمهورية مصر العربية بالكويت طاهر فرحات.

   سفير جمهورية مصر العربية في إريتريا إيهاب حمودة.
   سفير اململكة العربية السعودية في إريتريا ناصر بن علي احلوطي.

   سفير دولة قطر في إريتريا محمد بن علي النعيمي.
   مكتبي شركة مصر للطيران في الكويت وأسمرة.

   أسرة سفارة الكويت في القاهرة.

القائم باألعمال قرماي فسهاصيون السفير محمد عمر محمود

لم تكن زيارة وفد »األنباء« 
إلى إريتريا لتنجح لوال دعم 
مجموعة من الشخصيات 
التي تستحق منا كل الشكر 
والتقدير. وبهذه املناسبة 
نتوجه بالشكر اجلزيل إلى 

كل من:




