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أخبار الوطن
 الثروة البحرية إلارترية تتعرض إلى استغالل بشع من قبل شركات أجنبية:

ٌ
تقرير وصل من عناصر جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية في الداخل إلى أن الثروة البحرية إلرتريا أصبحت تتعرض إلى
أشار
استغالل بشع من قبل قوارب صيد ضخمة يملكها مصريون ويمنيون .وأفاد التقرير  ،أن هذه القوارب تصطاد ألاسماك في
املياه إلاقليمية إلارترية دون مراعاة للقواننن املتبعة خصصو صيد ألاسماك وتالتااقيا الدولية اليي تنم ذل ..مما أن
القوراب ،وخاصة تل .اململكومة من قبل شركا مصرية ،تستنزف الثروة البحرية إلارترية ،حيث تقوم خصيد ألاسماك على
مدار السنة ،دون ألاخذ في تالعتبار فترة تكاثر ألاسماك ونموها ،واليي كان ياترض أال يت الصيد خاللها .وعلمت مصادر جبهة
إلانقاذ الوطني إلارترية أن النمام سمح لهذه املجموعا ألاجنبية الصيد في امليادة إلاقليمية إلارترية مقاخل أن تسدد له

 %06من مجموع أرباحها خالعملة الصعبة .وفي الوقت ناسه يقوم النمام الديكتاتوري خالتضييق على صيادي ألاسماك
إلارترينن ،تارة خاقتياده إلى معسكرا التجنيد إلاجباري وتارة أخرى خوضع عراقيل مثنرة أمامه في ممارسة الصيد في املياه
إلارترية  ،ألامر الذي أجبر املئا منه إلى ترك مناطقه واللجوء إلى الدول املجاورة .التقطت كامنرا عناصر جبهة إلانقاذ
عدد من سان صيد حصلت
صيد مبنريتنن تابعتنن لشركا مصرية على الشاطئ إلارتري للبحر ألاحمر ،ومذلٍ .
ساينيي ٍ
عليها إرتريا ختمويل أجنبي راسية على الشاطئ منذ فترة طويلة ،دون أن تبدأ نشاطها .وكان النمام الديكتاتوري قد حصل
وع ِدي ،من خالل
على قرض من خن .التنمية ألافريقي خقيمة  12مليون دوالر لتنمية املناطق الساحلية مثل قلعو وطيعو ِ
إقامة خنية تحتية مناسبة وتزويدها خمياه شرب صالحة ومهرباء ،وجلب أجهزة صنع الثلوج وغنرها من ألادوا ألاساسية
اليي يحتاجها املواطنون ليتمكنوا من ممارسة نشاط اقتصادي يدر عليه وعلى الوطن الاائدة .إال أن النمام ل يق
ختنايذ املشاريع اليي حصل خموجبها على القرض من خن .التنمية ألافريقي ،خل على العكس من ذل .سمح لشركا أجنبية
ً
تهديدا خ ً
طنرا على الثروة السمكية إلرتريا.
استباحة املياه إلاقليمية إلارترية الصطياد ألاسماك بشكل خا يشكل
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 أسعار املواد الغذائية في البالد تشهد ار ً
تفاعا جنونيا عشية عيد الفصح املجيد
أشار تقرير وصل إلى مكتب إلاعالم والثقافة لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية إلى أن أسعار املواد الغذائية في البالد شهد
ً
ارتااعا جنونيا عشية عيد الاصح املجيد .وقد أمد مصادر جبهة إلانقاذ في أسمرا أن املواطننن إلارترينن خدأوا يعبرون
عن سخطه وغضبه بشكل علني ضد سياسة التجويع اليي تمارسها سلطا الجبهة الشعبية الحاممة .وأضاف التقرير
أن أسعار كافة السلع الضرورية ظلت تتضاعف في السنوا ألاخنرة رغ التصريحا اليي يطلقها بعض مسؤولي النمام
ومن خينه الديكتاتور إسياس خأن النمام سيقوم خإجراءا ملعالجة هذه املشكلة .ويتوقع بعض املحللنن الذين التقت به
عناصر جبهة إلانقاذ تصاعد الغضب الشعبي في إرتريا ،بعض أن ضاقت خه سبل العيش الكري  .وأشار التقرير إلى قائمة
تشنر إلى ارتااع ألاسعار لبعض املواد تالستهالمية الضرورية اليي ال يمكن للمواطن تالستغناء عنها ،حيث وصل سعر ميلو

البصل  12نقاة ،والطماط  52نقاة ،والبطاطس  84نقاة ،والثوم  246نقاة ،والدجاج يتراوح سعره من  866إلى 826
ً
نقاة ...أما اللحوم فيشنر التقرير إلى أنها أصبحت من الكماليا ً .
تقريبا،
علما خأن الدوالر ألامريكي يساوي  1.8نقاة
ً
وفضال عن انتشار البطالة في البالد فإن ً
ً
ً
عددا ً
مبنرا
تقريبا،
شهريا ال يتجاوز  56دوالر
والدخل املتوسط للارد في إرتريا
من القوة املنتجة يعمل ممجند في أعمال السخرة دون مقاخل مادي .مما عل مكتب إلاعالم أن تحويال إلارترينن من
ً
تقريبا ،بسبب السياسة تالحتكارية للنمام ،ومذل .بسبب ندرة العملة الوطنية املعروضة في
الخارج إلى ذويه قد توقات
ألاسواق ،مما خا يتسبب في مزيد من تااق الوضع املعيش ي للمواطننن.

" كل عام وأنت خصنر خمناسبة عيد الاصح املجيد " !!
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