
  

  
  

  روما/ بايطاليا  - لرابطة ابناء المنخفضات ا�رتريةشبكة عمل عن تكوين  تقرير أخباري  عن 
 

روما   - إلتم شمل عدد غفير من أبناء المنخفضات ا�رترية بالعاصمة ا�يطالية   ٢١/٠٦/٢٠١٤بتاريخ  
بھدف تكوين شبكة عمل للرابطة  وقد شرف 

مود مح/ا7ستاذ  ا�جتماع رئيس الرابطة
جمال ب=ل  وقد تم السيد  ونائبه  أبراھيم 

إفتتاح ا�جتماع بآيات عطرة من الذكر الحكيم 
وبعد الكلمة الترحيبية باسم الحضور الكريم . 

علي / الذي لبى الدعوة والتي ألقاھا المھندس 
مرحباً فيھا بالرئيس ونائبه  ، تلتھا كلمة  مندر 

لجھود جمال ب=ل ثمن فيھا ا/ السيد النائب 
التي بذلت من قبل اللجنة التحضيرية  لعقد ھذا 

اً الضوء على المحطات نضال الشعب ا�رتري  ملقي عرض سريع لمسيرة    تقديم   في أومن ثم بد  الجمع 
لتلك المسيرة البطولية وصوTً إلى الرئيسية  

مشروع وثيقة لم شمل أبناء المنخفضات 
مجال تاركا ال   سلوب سلس وسريعاب ا�رترية 
الذي استھل حديثه قائ= و   محمود/ ل=ستاذ 
في توضيح وشرح بعض فقرات  أقبل البد

الوثيقة التي يدور حولھا اغلب التساؤTت اود 
لمي=د الوثيقة    وصف ذلك المخاض العسير

ل من قبل القائمين عليھا بذالذي  والجھد 
للخروج بالصورة التي اصبحت فيه بمتناول 

، كما نوه الى انھا نتاج لكل اTراء المؤيدة والمناھضة للفكرة ثم شرع في تعريف  يم بالجھد العظ ايدينا
غامضة   ت بدبالشرح المستفيض للفقرات التي متناوTً  ستمرا، ومعنى المنخفضات كما تعنيه الوثيقة 

 واجاب  حول الوثيقة منذ مي=دھا عبر وسائل ا�ع=م المختلفة  تكرارا اTسئلة اTكثر عددكما  ، لبعضل
  .  باسھابعليھا 

ياق سلم تخرج عن أنھا بالموضوعية حيث  اTسئلة  وقد اتصفت ومن ثم فتح باب اTسئلة للحضور  
وبعد نقاش مفتوح رحبت به الصدور وضاق به  ،حتوى الوثيقة مما اثرى جو النقاش وعمت الفائدةمو

عبه تالدور الذي  أھمية الى يراً شم ،سيس فروع لھا أيع الرابطة عبر توقف الرئيس على اھمية توسالزمن 
  اTجتماعية/ سيةالمسئولية السيا لتحمل الشباب  طيرأالمجتمع المستفيد وت ھذه الفروع من حشد

خلص بعدھا اللقاء إلى انتخاب مكتب 
لشبكة عمل الرابطة بايطاليا والذي 

أشخاص انتخبوا اعتماداً  تكون من ث=ثة
 على الترشيح الفردي واجماع الحضور

وقد تم تشكيل المكتب  من ا�خوة اnتية .
  : أسمائھم 



 

  صالح محمد على / الرئيس ا7ستاذ 
  على مندر / المھندس  : المسؤول ا�ع=مي  

  عمد معلم : ا7مين المالي 

  
                         روما/ إيطاليا -فضات شبكة عمل رابطة أبناء المنخالمسؤول ا�ع=مي ل 

 ويستمر نضال منخفضات إرتريا 

  


