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 حريق  مبنطقة بدا  احدث 
اضرار باملمتلكات

قلعلو  مديرية  بدا  مبنطقة  املنرصم  ديسمرب  من  والعرشين  الخامس  ليلة  حريق  شب 
تسبب يف احداث ارضار باملمتلكات واملنازل.

وأفاد مراسل وكالة االنباء االرترية” ايرينا” عن تدمري 8 منازل وأيضا 8 مؤسسات تجارية 
، فيام مل يحدث أي ارضار باألرواح.

وتفيد املعلومات الواردة بان أسباب نشوب الحريق التزال قيد التحقيق.

شركة مسبل ألعمال احلديد والنجارة تسهم يف برامج التنمية
الحديد  العامل  سمبل  رشكة  تسهم 
والنجارة بدور مشهود يف مشاريع التنمية .
مكئيل  السيد/  الرشكة  مدير  واوضح 
والقدرات  الحديثة  املعدات  ان  قربمسقل 
البرشية التي متتلكها الرشكة تعمل لتوفري 
والصحة  التعليم  مؤسسات  متطلبات 

وادوات العمل الزراعي.

وذكر قيام الرشكة بتنمية قدرات اعضائها 
يف  املؤسسات  مع  بالتعاون  واداريا  فنيا 
الداخل والخارج. وتنظيم دورات تدريبية 
مهنية للمحتاجني عرب وزارة العمل والرعاية 

االجتامعية.
النجارة  فرع  مسؤول  اوضح  جانبه  من 
يف الرشكة السيد/ فسهايي برهي ، ان رشكة 

سمبل العامل الحديد والخشب تعترب مركز 
نقل للمعرفة املهنية، مشيدا بكفاءة وتفاين 

وابتكارات الشباب.
اكتسابهم  اىل  الشباب  املهنيون  واشار 
التي  الفرصة  من  حياتهم  لتسيري  املهن 
جاهدين  يعملون  وانهم   وجدوها 

لتطويرها.

توسيع اخلدمات االجتماعية يف اقليم عنسبا
الخدمات  لقسم  العام  املدير  اوضح 
العقيد/  عنسبا  اقليم  يف  االجتامعية 
تسفاظيون قرماي بان التقدم املحرز اليصال 
الخدمات االجتامعية عامة والتعليم والصحة 
واملواصالت واالتصاالت خاصة احدثت تغيرياً 

يف الحياة املعيشية للمواطنني.
الخدمات  لتوسيع  يعمل  القسم  ان  وقال 
وذلك  املواطنني  منها  ليستفيد  االجتامعية 

بالتعاون مع السكان والرشكاء.
وأشار اىل إيصال خدمات الصحة والتعليم 
الوسع املناطق ، وينتقل التعليم من التوسع 

عىل  النائية  املناطق  وحصول  النوعية،  اىل 
 ، الصحة  وكالء  عرب  الصحية  الخدمات 
وتتواصل الجهود لتطوير املؤسسات الصحية 

كام ونوعا.
قلب  مديريات  سكان  حصول  اىل  واشار 
وحملاملو وهربو واسامط عىل خدمات رشكة 
حرات للمواصالت العامة، وتجري الدراسات 
عيالبرعد  مديريتي  يف  الخدمات  لبدء 
لنرش  مشجعة  اعامل  تنفيذ  وذكر  وحقات. 
خدمات الكهرباء والهاتف ، مشيدا باملشاركة 

الشعبية.
مبؤسسات  للعناية  املواطنني  ودعا   
الخدمات االجتامعية لدوام عملها وخدماتها.

 تسين: برامج تنموية ناجحة 
سيوم  السيد/  تسني  مديرية  مدير  افاد 
تنموية  برامج  تنفيذ  عن   ، قربإييسوس 
الحكومة  مؤسسات  بتنسيق  ناجحة 

والجبهة.
الثامن  يف  عقد  الذي  االجتامع  يف  ودعا 
عامة  املجتمع  ديسمرب  من  والعرشين 
والشباب خاصة تعزيز  مساهمتهم لتنفيذ 

فاعل لحزمة برامج التصدي.
واوضح االجتامع التي قدمت فيه انشطة 
االدارة والخدمات االجتامعية ومساعدة ارس 
السياسية  واالنشطة  واملحتاجني،  الشهداء 
ونجاح  ابتدائية  مدارس  ثالثة  افتتاح   ،
حملة تطعيم  رسطان عنق الرحم، وخفض 

االيرادات بنسبة 7%.

االجتامع  افاد  الزراعي  النشاط  وحول 
تنفيذ انشطة واسعة لحفظ املياه  وحامية 
البيطرة  خدمات  يف  جيدة  واعامل  الرتبة 

ومنتجات الخرض والفاكهة.
نواقص  لحل  العمل  اىل  االجتامع  ودعا 
عىل  والحصول  االجتامعية  الخدمات 
وبناء  الزراعة  موسم  اثناء  الجرارات رسيعا 
تنمية  باعامل  والقيام  املراعي  يف  الحفاير 

محتوى سد فانكو.
السيد/  تسني  مديرية  مدير  وطالب 
السنة  هذه  االهتامم  قربإييسوس  سيوم 
بانشطة  والدفع  جيد  رضيبي  لتحصيل 
الدين  واعادة  البيئة  ونظافة  التشجري  

املستحق لربنامج مّول.

سقنييت: غزراة االمطار أثرت  سلبا على االنتاج الزراعي 
سقنيتي  مديرية  يف  الزراعة  مكتب  افاد 
االنتاج  عىل  سلبا  اثرت  االمطار  غزراة  بان 

الزراعي يف الخريف  .
اياسو  السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 
اسفاو خالل لقائه مسؤويل مكاتب الوزارات 
وممثيل املزارعني يف السادس والعرشين من 
بدأت  التي  االمطار  ان   ، املنرصم  ديسمرب 
  ، توقف  دون  واستمرت   بغزارة  الهطول 

اثرت سلبا عىل منو املزروعات وانتاجها.
وذكر خبري وقاية النباتات السيد /مربهتو 

مزارع   240 لـ  التدريب  تقديم  كداين 
الطبيعي  العلف  واعداد  االمراض  ملكافحة 
بذور  من  مرضية  نتائج  عىل  والحصول   ،
املزارعني  من  املجربة  املحسنة  الخرضوات 

النموذجيني.
الف   100 من  اكرث  اعداد  اىل  واشار 
شتلة اشجار يف مشتل سقنيتي  وزرعت يف 
مختلف مناطق املديرية ، وتقديم 43 الف 
شتلة ملديريات صنعفي وظرونا وماي عيني 

ودقمحري وفرو.

/ السيد  دقمحري  مديرية  مدير  ودعا 
للقيام  الزراعة  خرباء  عيل  حاج  عبدالقادر 
الزراعي،  االنتاج  لرفع  طليعي  بدور 
املياه  خزانات  من  املزارعني   واستفادة 
تنمية  يف  املياه  استهالك  وترشيد  املشيدة 

البساتني.
قام  ملزاع  الجائزة  املناسبة  يف  قدمت 
االنتاج  رفع  عىل  ساعده  امنوذجي  بعمل 
املياه  حفظ  انشطة  خالل  من  واالنتاجية 

حامية الرتبة و وتنمية البذور املحسنة.

املؤسسات الصحية يف قحتيالي 
وانقرني تقدم خدمات جيدة

منطقتي  يف  الصحية  املؤسسات  تقدم 
مبديرية  وانقرين  قندع  مبديرية  قحتيالي 

اغردات خدمات صحية مرضية. 
عيادة  يف  الصحيون  املهنيون  وأوضح 
ادى  مام  الحوامل،  وعي  ارتفاع  قحتيالي 
املؤسسات  يف  الوالدة   زيادة  اىل  ذلك 
اثناء  الناجمة  االمراض  ، وانخفاض  الصحية 

الوالدة وما بعدها.
اىل  محمد  /جمع  الوالدة  ممرض  واشار 
 ،6% بـ  العيادة  يف  الوالدة  نسبة  ارتفاع 
بـ  الحوامل  ورعاية   ،2021 بالعام  مقارنة 

.20%
قايم  /زرآي  السيد  الضاحية  مدير  وذكر 
بناء سور للعيادة مبشاركة اهلية ، فيام متنح 
ادارته تجديد عنابر االنتظار أوىل  اولويات 

برامجها القادمة.
الوالدة  خدمات  قحتيالي  عيادة  وتقدم 

وبعد  قبل  الحوامل  ورعاية  والصيدلية 
وبرامج  االطفال  رعاية  اىل  باالضافة  الوالدة 

التطعيم والفحص الطوعي.
وقال مسوؤل العيادة يف انقرين املمرض/ 
التي  الحوامل  رعاية  ان   “ عثامن  منصور 
خالل  ارتفع   ،  2021 خالل   %  32 كانت 
 ،  42% اىل   2022 عام  من  اشهر  التسعة 
دون  االطفال  تطعيم  نسبة  ارتفعت  كام 

الخمسة اعوام اىل 90%.
اعامل  انجاز  /منصور  املمرض  وذكر 
ضخمة يف مكافحة االمراض املعدية ، ورغم 
غزارة االمطار هذا العام مل تظهر اي خطورة 
وإصحاح  النظافة   انشطة  بفضل  للمالريا 

البيئة.
  عيادة انقرين التي تاسست عام 1995 
وعرشين  ألربعة  الصحة  خدمات  تقدم   ،
منطقة بضواحي دقَسْ وانقرين وعيل باناي.

فرع اجلبهة الشعبية بشمال البحر االمحريقّيم انشطته 

قيم مكتب الجبهة الشعبية للدميقراطية 
االحمر  البحر  شامل  اقليم  يف  والعدالة  
يف  عقده  اجتامع  يف   2022 عام  انشطة 

مصوع يف الثالثني من ديسمرب املنرصم.
يف  شاركت  الذي  االجتامع  يف  قدمت 
الحكومية  املؤسسات  وعامل  االدارات 
املجاالت  يف   2022 عام  عمل  تقارير 
واالمنية  واالقتصادية  االجتامعية 

والتنظيمية وبرامج التنمية والتصدي. 
السياسية  الشؤون  مسؤول  واوضح 
ومسؤول  جعفر  احمد  السيد/  باملكتب 
الشؤون التنظيمية السيد /احمد عبدالقادر 

، بتنفيذ اعامل مرضية يف التنظيم ومساهمة 
املواطنني يف تنمية صندوق امانة الشهداء 
ومساعدة ارس الشهداء والتاهيل يف العلوم 

االجتامعية وغريها.
الشعبية  الجبهة  سكرتري  واوضح 
للدميقراطية والعدالة يف اقليم شامل البحر 
االحمر السيد /رزين ادوناي ، ان االنشطة 
مبؤسسات  والعامل  الشعب  من  املنفذة 
التنمية  برامج  يف  خاصة   ، الحكومة 
املستقبلية،  الربامج  اساس  تعترب  والتصدي 
والدفع  للكوادر  التاهيل  تقوية  “ان  وقال 
عىل  املوضوعة  الربامج  يف  مبساهامتهم 

لعام  االساسية  الربامج  من  البالد  مستوى 
.2023

املراة  تاطري  لتقوية  االجتامع  واوىص 
تنمية  يف  الشعب  مساهمة  ومواصلة 
بانشطة  والدفع  الشهادء  امانة  صندوق 

النفري التنموي.
وذكرت حاكم اقليم شامل البحر االحمر 
االجتامع،   ختام  ابرها يف  /اسمرت  السيدة 
تعترب  املايض  العام  املنفذة  الربامج  بان 
مرضية بالنظر لالوضاع والتحديات، داعية 
السنة  لهذه  املوضوعة  الربامج  لتنفيذ 

حسب اولوياتها .
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إستيقظ على مكاملة ختربه أنه 
ربح 30 مليون دوالر..!!

الصباح  هاتف 

املبكر املفاجئ يحمل 

يف طياته دامئاً إزعاجاً 

الكثريون،  يريده  ال 

اسرتالّياً  رجاًل  لكن 

هاتفه  صوت  أيقظه 

مبا  يقدر  خرب  عىل 

ثالثني  عىل  يزيد 

مليون دوالر.

الرجل  هذا  وكان 

احتفظ  قد  اسمه،  ذكر  يتم  مل  الذي 

بقسيمة اليانصيب الفائزة يف سحب  6 

ديسمرب 2022. ومل يستطع الرجل تحمل 

يردد  فكان  السارة،  املفاجأة  صدمة 

عندما تأكد فوزه: “يا إلهي! يا إلهي! أنا 

عىل وشك البكاء. شكراً جزياًل”

عىل  مواظب  أنه  الرجل  ح  وضَّ وقد 

باستخدام  اليانصيب،  بطاقات  سحب 

التي تعود ألرقام العبي  أرقامه املفضلة 

الرياضة املفضلني لديه.

يف  يعيش  الذي  الرجل  وتحدث 

مدينة ميلبورن عن خططه للتعامل مع 

قائاًل:  فجأة  عليه  هبط  الذي  املال  هذا 

“طاملا قلت إنني إذا فزت بجائزة كهذه، 

ثم  األول،  املقام  يف  بوالدي  فسأعتني 

أحاول أن أتعامل مع املال بحكمة” 

وكان الرجل قد اشرتى أرقامه املميزة 

 ”thelott.com“ عرب اإلنرتنت عىل موقع

أسرتاليا.  يف  لليانصيب  الرسمي  املوقع 

وكانت األرقام الفائزة يف سحب أوز لوتو 

و   2 ديسمرب 2022، هي   6 يوم   ،1503

بينام  24 و 34 و 44 و 5 و 32 و 11، 

كانت األرقام التكميلية 46 و 20 و 39.

“أوز  يانصيب  جائزة  أكرب  بأن  يذكر 

تم طرحها  مليون دوالر  تبلغ 50  لوتو” 

ما  ويناير 2022، وفق  نوفمرب 2021  يف 

أوردت صحيفة دييل ميل الربيطانية. 

 هذا الكرسي 
مقابل 3400 دوالر

شبه  األحجار  ملعالجة  يابانية  رشكة  تبيع 

ين  ألف   450 بقيمة  مكتب  كريس  الكرمية 

جمشت  قطعة  من  مصنوع  دوالر(   3400(

.L عمالقة عىل شكل حرف

مقره  متجر  وهو   Factory-M حاز 

سايتاما ومتخصص يف األحجار الطبيعية شبه 

نرش  بعد  االهتامم  من  الكثري  عىل  الكرمية، 

التواصل  وسائل  عىل  عروضه  ألحدث  صور 

اليابانية  الرشكة  شاركت  حيث  االجتامعي. 

تم  ميم  أنه  الكثريون  ظن  ملا  صور  ثالث 

أدوات  من  نوًعا  أو  بالفوتوشوب  تعديله 

بيان  إصدار  إىل  الرشكة  واحتاجت  التعذيب 

يوضح أنه بالفعل منتج حقيقي.

معرفة  السهل  من  الصور،  إىل  النظر  عند 

نوع من  أنه  الناس  الكثري من  اعتقاد  سبب 

املزاح، وليس كريس مكتب فعيل، لكن املصنع 

يرص عىل أنه ميكنك الجلوس عليه بالفعل إذا 

كنت تستطيع رشاءه.

ومالك  مؤسس  هاسيغاوا،  كويتيش  أخرب 

أنه توصل إىل فكرة كريس  املصنع، املراسلني 

إىل  رحلة  أثناء  املظهر  عادي  غري  مكتب 

طبيعية  أحجار  عن  بحًثا  املتحدة،  الواليات 

قطعة  رؤية  عند  اليابان.  إىل  إلحضارها 

 ،L الكبرية هذه عىل شكل حرف  الجمشت 

قام عىل الفور بتصويرها ومعالجتها يف كريس 

وقرر امليض قدًما يف الفكرة.

شظاياه  تنحني  أن  الجمشت  عىل  كان 

املدببة ليجعل الجلوس عىل الحجر آمًنا، لكنه 

ال يزال ال يبدو مريًحا للغاية، عىل الرغم من 

الكريس  يتكون  ادعاء هاسيغاوا عكس ذلك. 

من جمشت يجلس عىل إطار معدين مقوى 

ويدعي املصنع- M أنه ميكنه بسهولة دعم 

مصارع السومو، إذا لزم األمر.

املكتب  فإن كريس  تتخيل،  أن  كام ميكنك 

عىل  صنع  كريس  أخف  ليس  هذا  الفريد 

الكرمية  شبه  الحجر  قطعة  تزن  اإلطالق. 

املعدين  اإلطار  ومع  كيلوجراًما،   88 وحدها 

املتضمن، يصل وزن الكريس إىل 99 كيلوجراًما 

ومن الجيد أن تدحرجه إذا كنت بحاجة إىل 

تحريكه.

مقابل  ين  ألف   450 الرشكة  تتقاىض 

غري  يبدو  الذي  الفريد  املكتبي  كرسيها 

مريح ويدعي املالك أن العرشات من األفراد 

والرشكات أبدوا اهتامًما برشائه. 

شركة تسعى يف استخدام البول لتصنيع مساد عضوي
رشكة  تتطلع 

إىل  ناشئة  فرنسية 

إىل  البول  تحويل 

الستخدامه  ُمنتج 

الزراعة.  مجال  يف 

يف  فكرتها  وتتمثل 

الفضالت  جمع 

السائلة ومعالجتها 

تطوير سامد  ُبغية 

برشي  مورد  من 

متوافر  طبيعي 

بكرثة.

 Toopi”أورغانيك يب  “تو  رشكة 

من  اسمها  أخذت  التي   ،organics

 to pee”يب “تو  اإلنجليزي  اللفظ 

عىل  الحصول  حالياً  تنتظر  )التبول(، 

الضوء األخرض من السلطات لتسويق 

منتجاتها القامئة عىل البول.

لقاء بني مايكل روس،  الفكرة مثرة 

الذي كان يتوىل إدارة رشكة متخصصة 

كان  وشخص  العضوية،  األسمدة  يف 

يعمل يف مجال املراحيض الجافة التي 

تعالج فضالت البرش عن طريق عملية 

بيولوجية تسمى “التسميد”، واشتىك 

إىل  التوصل  صعوبة  من  األخري  هذا 

حل للتخلص من بقايا البول.

إمكانية  ناقشوا  العلامء  أن  معلوم 

استخدام البول كسامد عضوي طوال 

سنوات عدة، وذلك نظراً إىل العنارص 

الغذائية التي يحتوي عليها. ويف وقت 

نقلت مجلة  الحايل،  العام  سابق من 

 Scientific أمريكان”  “ساينتفيك 

عن  املتخصصة  العلمية   American

هيلفي هاينونني - تانسيك، وهو عامل 

يف مجال البيئة، قوله إنه “باملستطاع 

كسامد  اإلنسان  بول  استخدام  متاماً 

عوضاً عن األسمدة الصناعية”.

يحتوي  البول  أن  إىل  ذلك  وُيعزى 

يف الحقيقة عىل مستويات عالية من 

والفوسفور،  والبوتاسيوم  النيرتوجني 

الرئيسة  املكونات  عادة  تشكل  التي 

يف األسمدة، بحسب ما جاء يف املجلة.

ومن جهته، فإن كيني ويست، مغني 

الراب الشهري، كان يخطط لتطوير ما 

urine gar- البول” “حديقة   سامه 

تلك  استخدام  ينوي  حيث   ،den

نباتات يف  لتغذية  البرشية  املخلفات 

لتقارير عدة صدرت  استناداً  مزرعة، 

يف وقت سابق من العام الحايل.

وتقول الرشكة الناشئة املعنية بهذا 

مجرد  ليست  فكرتها  إن  املرشوع، 

منتج  من  لالستفادة  ناجعة  طريقة 

يتعدى  وإمنا  النفايات،  من  يعترب 

املنتظر  منتجها  كون  إىل  ذلك  األمر 

مفيدة  كياموية  مبواد  غنياً  )السامد( 

للزراعة.

وسيكون مبقدور الرشكة أن تجمع 

واملختربات  املهرجانات  من  البول 

الطبية، عىل سبيل املثل، ثم إخضاعه 

ُبغية  معالجة  لعملية 

منه  امللوثات  إزالة 

إليه  البكترييا  وإضافة 

لإلستفادة من إمكاناته 

الكامنة كمنتج زراعي.

مايكل  وأوضح 

مؤسيس  أحد  روس، 

ملجلة  الرشكة، 

األمريكية  “وايرد” 

النبيذ  “منتجي  أن 

البكترييا  يضيفون 

من  العنب  عصري  إىل 

نحن  آخر.  منتج  إىل  تحويله  أجل 

نعتمد نفس الطريقة، لكن من خالل 

استعامل البول”.

وتكمن فكرة الرشكة يف أن املزارعني 

األسمدة  استخدام  من  سيتمكنون 

جاءت  وقد  البول.  عىل  تعتمد  التي 

واعدًة،  السامد  لهذا  األولية  النتائج 

التي  االختبارات  كشفت  حيث 

للهندسة  الوطنية  “الكلية  أجرتها 

National School of Ag- ”الزراعية

أن سامد   ricultural Engineering

النمو  الذرة عىل  نباتات  البول ساعد 

املئة  يف   110 إىل  بـ60  أكرب  مبعدل 

مقارنة باألسمدة الكياموية.

تتوفر  “فرنسا  أن  روس  ويضيف 

فيام  مبكان  الرصامة  من  قوانني  عىل 

هذا  ليس  لذا  باألسمدة؛  يتصل 

ترصيح  عىل  )الحصول  اليسري  باألمر 

يعني  لكن  البول(،  سامد  باستخدام 

ذلك أنه مبجرد الحصول عىل الرتخيص 

سيكون  الفرنسية،  السلطات  من 

املنتج جاهزاً تقريباً لتسويقه يف شتى 

أنحاء العامل”.

عرض ليلة رأس السنة يدخل موسوعة “غينيس
موسوعة  توثق 

لألرقام  “غينيس” 

احتفال  القياسية 

الشيخ  مهرجان 

امليالدي  بالعام  زايد 

خالل  من  الجديد 

لأللعاب  عرض  أضخم 

عرض  وأضخم  النارية 

“الدرونز”  لطائرات 

إىل  ميتدان  واللذين 

نحو 60 دقيقة تقريبا.

فعاليات  شهدت   

عروضا  املهرجان 

عرض  أضخم  مقدمتها  يف  استثنائية 

ألكرث  استمر  والذي  النارية  لأللعاب 

 3 وحطم  متواصلة  دقيقة   40 من 

لألرقام  “غينيس”  موسوعة  يف  أرقام 

والوقت  الكمية  حيث  من  القياسية 

والشكل.

عرض  أضخم  أيضا  املهرجان  وقدم 

سيحطم  والذي  “الدرونز”  لطائرات 

“غينيس”  موسوعة  يف  قياسيا  رقام 

أكرث  باستخدام  القياسية  لألرقام 

ترسم  حيث  درون  طائرة   3000 من 

ترحيبية  رسالة  “الدرونز”  طائرات 

بالعام الجديد يف نهاية العرض الشيق.
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احلصاد التنموي لعام 2022
السبت 01 /01 /2022م

نقفة  مديرية  يف  الزراعة  مكتب  وزع 

املزارعني  عىل  الهضبة  فواكه  شتول 

/ السيد  املكتب  والسكان.واوضح مسؤول 

محمد

التفاح والخوخ  بان شتول  صالح محمد 

(ب)  فديل  يف   2013 عام  غرست  التي 

توجد يف وضع جيد، فيام تشتمل الشتول

الجوافة  شتول  عىل  العام  هذا  املوزعة 

والتفاح والنب.

الثالثاء 04 /01 /2022م

إدراة  أجرته  الذي  التقييم  أوضح   

مديرية تسني بأن  الجهود الحثيثة الجارية 

الربامج  انجاح  بهدف  تسني  مديرية  يف 

تحقق   ظلت  للتنفيذ  املوضوعة  التنموية 

نتائج مرضية.

الخميس 13 /01 /2022م

يف  ألرستها  راعية  امرأة  عرشون  تلقت 

ضاحية وادي مبديرية جنوب دنكاليا دورة 

تدريبية يف اشغال السعف

 بهدف   تحسني ظروفهن املعيشية.

الجمعة 14 /01 /2022م

بدور  تسني  مدارس  ساهمت  

بانشطة  الخرضاء  التنمية  يف  كبري 

التشجري التي تقوم بها.

الثالثاء 18/ 01 /2022م

 حققت الربامج التنموية املنفذة 

جامهريية  مبشاركة  م   2021 خالل 

املياه  حفظ  انشطة  واسعة،خاصة 

حقات  مديرية  يف  الرتبة  وحامية 

نتائج جيدة وعالية.

السبت 22 /01 /2022م

 اعلنت ادارة مديرية افعبت يف اجتامع 

فاعلة يف  انشطة  تنفيذه من  تم  ما  تقييم 

واوضح  الرتبة.  املياه وحامية  مجال حفظ 

نور  محمد  /احمد  السيد  املديرية  مدير 

رجب يف التقرير الذي قدمه تنفيذ انشطة 

تنموية مبشاركة شعبية واسعة .

الخميس 27 /01 /2022م 

املتحدة رسميا يف  ارتريا واالمم  اطلقت 

اسمرا  يف  يناير   من  والعرشين  الخامس 

اطار عمل التعاون للتنمية املستدامة الذي 

يستمر لخمس سنوات.

الجمعة 28 /01 /2022م

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  دعت   

لحامية  واملجتمع  دوراإلدارات  لتعزيز 

الغطاء النبايت والحياة الربية.

السبت 29 /01 /2022م

قام سكان ثالث ضواحي يف مدينة قندع 

الف شجرة عرب حملة  اكرث من 10  بغرس 

النفري الجامعي.  

افادت سلطة الغابات والحياة الربية يف 

الثامن  يف  اجرته  الذي  التقييمي  االجتامع 

البالد  بان   ، ينايراملايض  من  والعرشين 

شهدت  غرس حوايل 3.2مليون شتلة خالل 

عام   2021 . 

الزراعة اجتامعها السنوي  عقدت وزارة 

يومي السابع والعرشين والثامن والعرشين 

. من 

وذكر   2021 برامج  لتقييم  يناير   شهر 

واسعة عىل   برامج  تنفيذ  عن  االجتامع  يف 

مستوى البالد متثلت يف حفظ املياه وحامية 

الرتبة بلغت  22850 هكتار ، ساهمت يف  

ارتفاع نسبة العمل املنفذ ب % 40 مقارنة  

بعام 2020  م .

لالتصاالت  تيل  اري  رشكة  اعضاء  نظم 

من  والعرشين  الثالث  يف  تسني  مبديرية 

نفري  عىل  اشتملت  تفقدية  جولة  يناير  

تنموي يف مرشوع قرست الزراعي .

السبت 05 /02 /2022م 

اعلنت وزارة الزراعة بان مزارع النخيل 

يف اقليم شامل وجنوب البحر االحمر ظلت 

تحقق تطورا ملموسا.

اقليم  يف  هيكوتا  مديرية  ادارة  اعلنت 

من  والعرشين  السادس  يف  بركة   - القاش 

للحد من  تتخذ خطوات جادة  بانها  يناير 

تدمري الغابات والقطع الجائر لالشجار.

الخميس 10 /02 /2022م

يف  زقب  منطقة  وطلبة  شباب  نظم 

املياه  لحفظ  تنموي  نفري  االوسط  االقليم 

وحامية الرتبة وصيانة الطرق الرتابية.

يف  العسل  منتجي  جمعية  رئيس  افاد 

ان  قهاد  هبتآب  السيد/  االوسط  االقليم 

العسل  متطلبات  لتامني  تعمل  الجمعية 

باسعار مناسبة. 

الجمعة 11 /02 /2022م

االقليمية  الرقابة  خدمات  فرع  نظم 

مديريتي  ملزراعي  ندوة  بركة  القاش  يف 

اغردات ودقي تركزت حول الطرق السليمة 

الستخدام مبيدات االفات الزراعية.

السبت 12 /02 /2022م

لزراعة  إرتريا  يف  الزراعة  وزارة  تروج 

الوطن  أرض  من  مختلفة  أجزاء  التمور يف 

منذ عام 2003 م وقد وزعت الوزارة حتى 

اآلن أكرث من 20000 شتلة من شتول التمر 

يف أرجاء مختلفة من البالد .

الثالثاء 15 /02 /2022م

السيد/  رسجقا  مديرية  مدير  اعلن 

كفلامريام قربمسقل بان برامج حفظ املياه 

التى  املنتظم  والتشجري  الرتبة  وحامية 

املاضية  االعوام  نفذت بشكل واسع خالل 

نتائج  اعطت  االوسط  باالقليم  املديرية  يف 

مشجعة.

من  الفرتة  يف  مندفرا  مدينة  شهدت 

فرباير  من  عرش  الحادي  وحتى  التاسع 

االخرتاع  حول  مؤمتر  تنظيم  الجاري 

اخرتاعات  تنشيط  شعار”  تحت  والصناعة 

الشباب للتطور املستدام.

 قام سكان خمسة قرى يف ضاحية درفو 

يبلغ  ترايب  طريق  بصيانة  اخريا  مبديرية 

طوله 15  كيلومرت بدعم من اآلليات.

السبت 19 /02 /2022م

 % منو  واالرايض  الزراعة  قسم  اعلن 

80.5 من اكرث من مليون ومئة الف شجرة 

 2021 عام  االوسط  االقليم  يف  غرست 

الحكومية واالتحادات  مبشاركة املؤسسات 

وحملة الطالب الصيفية.

الثالثاء 22 /02 /2022م 

لعامل  الوطنية  الكنفدرالية  رصحت 

التي  االشجار  بان  ارتريا  

غرستها خالل االعوام العرشة 

املاضية يف مناطق امبادرهو 

توجد يف وضع جيد.

 02/  24 الخميس   

/2022م 

اقرع  ضاحية  سكان  ذكر 

حصاد  نقفة  مديرية  يف 

محصول وفري نتيجة التنظيم 

فاعلة  بانشطة  والقيام 

لحفظ املياه وحامية الرتبة.

الجمعة 25 /02 /2022م 

تقوم جمعية مربو النحل 

يف مديرية دباروا بجهود لرفع انتاجها من 

يف  كبرية  امكانات  وجود  بفضل  العسل 

طوال  النحل  تربية  عىل  تساعد  املديرية 

السنة .

السبت  26 /02 /2022م

االقليم  يف  واالرايض  الزراعة  قسم  نظم 

املايض  العام  فاعلة  نفري  انشطة  االوسط 

رفع  بهدف  الرتبة  وحامية  املياه  لحفظ 

االنتاج الزراعي. 

الخميس 03 /03 /2022م

اوضح ممثل املزارعني يف تسني مبؤسسة 

بذل  ابرهام  السيد/ فسها  املوايش والغالل 

الجهود الجادة يف السنتني املاضيتني لضامن 

وتطعيمها  انتاجيتها،  ورفع  املوايش  صحة 

ملكافحة االمراض العابرة للحدود.

السبت 05 /03 /2022م

دعت وزارة الزراعة ملراقبة قوية لجراد 

اقليم  مناطق  مختلف  يف  املنترش  االشجار 

القاش- بركة.

الثالثاء 08 /03 /2022م

نفري  انشطة  مندفرا  مديرية  يف  نظمت 

مقربة  يف  االشجار  رعاية  يف  متثلت  تنموي 

املؤسسات  مختلف  يف  ونظافة  الشهداء 

العاملي  اليوم  مارس  من  الثامن  مبناسبة 

للمراة. 

الجمعة 11 /03 /2022م

والفاكهة  الخرض  منمو  جمعية  قدمت 

البطاطس  بذور  حييل  امني  مديرية  يف 

اطار  يف  االمنوذجيني  للمزارعني  املحسنة 

جهود رفع االنتاجية.

السبت 12 /03 /2022م

مديرية   يف  ظناف  منطقة  سكان  قام 

طريق  بصيانة  االوسط  االقليم  قاالنفحي 

ترايب بطول 7 كيلومرتات بدعم االليات

التنمية  برامج  قندع  مديرية  بحثت 

حرضه  اجتامع  يف  املجتمعية  واملشاركة 

مدير املديرية ومدراء الضواحي ومسؤولو 

املؤسسات الحكومية.

اعلنت وزارة الزراعة نجاح التجارب التي 

الحار  املناخ  يف  البطاطس  لزراعة  اجريت 

املنخفضات  املناخ يف  اعتدال  فرتة  باختيار 

مستقبال.

الطالبية  الحملة  تنسيق  مكتب  افاد 

من  اكرث  منو  الجنويب  االقليم  يف  الصيفية 

% 80 من شتول االشجار 116 الف شجرة 

التي غرسها الطالب يف الحملة الصيفية  .

الخميس  17 /03 /2022م

يف  االقتصادية  التنمية  مسؤول  افاد 

السيد/ دانئيل عن نجاح منو  مديرة قندع 

% 70 شتول أألشجار البالغ عددها 44 الف 

شتلة 

الجمعة 18 /03 /2022م

قام سكان 22 ضاحية يف مديرية عدي 

ايام يف االسبوع  لثالثة  بانشطة نفري  خواال 

املياه  لحفظ  فرباير2022م   شهر  منذ 

وحامية الرتبة .

 الثالثاء 22 /03 /2022م

قامت  وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة 

تدريبية  دوارت  بتقديم  البحرية  الرثوة 

وبرامج تاهيل متنوعة تساهم يف مساعدة 

من  خليط  استخدام  اجل  من  املزارعني 

السامد  استخدام  وعدم  الطبيعي  السامد 

الكيميايئ.  

الخميس 24 /03 /2022م 

االقليم  يف  قرقش  بيت  مشتل  قام  

االوسط بدوركبري  النجاح اعامل التشجري.

السيد/  الزراعة  وحدة  مسؤول  واوضح 

عامة   مؤسسة   18 قيام  ايوب  ابراهام 

وخاصة واتحادات وطنية  بعملية التشجري. 

الرابع  يف  االرترية  املرأة  افتتحت 

العاصمة  يف  مارس  من  والعرشين 

الزراعية  للمنتجات  بازار  معرض  اسمرا 

كالنسيج  اليدوية  االعامل  وتنميةاالسامك 

والتطريز واعامل الفخاريات ولوحات فنية. 

عدي  مديرية  يف  الزراعة  مكتب  نظم 

النموذجيني  للمزراعني  تدريبية  دورة  قيح 

عىل  ،ركزت  املديرية  قرى  من  القادمني 

الربامج  من  كجزء  الطبيعي  السامد  اعداد 

الجارية بداية كل خريف.  

الغالل  ملؤسسة  التنفيذي  املدير  رصح 

واملوايش الرائد /كربآب ابرهام بان املؤسسة 

الزراعي  االنتاج  متطلبات  لتامني  تعمل 

باسعار زهيدة.

الحرب  ملعاقي  الوطنية  الجمعية  دعت 

يف  اعضائها  مع  عقدته  الذي  اللقاء  يف 

الثامن عرش من مارس يف مدينة تسني اىل 

الجهود  النجاح  املواطنني  مساهمة  تعزيز 

الجارية من اجل تحسني االقتصاد املعييش 

العضاء الجمعية.

01 /04 /2022م

االقليم  يف  قاالنفحي  مشتل  يساهم 

االوسط يف انجاح انشطة الحملة الخرضاء 

باعداد شتول متنوعة.

 السبت 02 /04 /2022م

اوضح رئيس اعضاء جمعيتي الفرقتني ال 

70 وال 16 التعاونيتني املناضل /عندبرهان 

فسهايي نجاح اكرث من % 95 من الشتول 

يف  املايض  الخريف  خالل  غرسوها  التي 

منطقة ماي دمنت باالقليم االوسط.

شهدت البالد خالل العام 2022م تنفيذ العديد من الربامج التنموية التي 

للفائدة  تعمياًم  .و  للمواطنني  املعييش  املستوى  عىل  إيجايب  تأثري  لها  كان 

إليكم   حصاد أبرز تلك الربامج  التنموية.
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يف  شحاي  دقي  منطقة  سكان  قام 

بركة  القاش-  اقليم  عنسبا  لوقو  مديرية 

بشق طريق ترايب عرب تنظيم نفري جامعي 

وملزاناي  شحاي  دقي  مناطق  بني  يربط 

ويؤدي اىل منطقة زبان.

 الخميس 07 /04 /2022م

اقليم   يف  واالرايض  الزراعة  قسم  نظم 

جنوب البحر االحمر يف الثالثني من مارس 

2022م  لقاًء ملدراء الضواحي ومساعديهم 

والجمعيات التعاونية بهدف مناقشة سبل 

وخاصة  البحرية  الرثوات  عىل  الحفاظ 

اشجار

الشورا . 

الجمعة 08 /04 /2022م

يف  البحرية  الرثوة  وزارة  مكتب  نظم   

اقليم جنوب البحر االحمر دورة تدريبية 

لشهر واحد لثالثني امراة يف صناعة شباك 

الصيد .

_ جهود فعالة لجمعية تربية النحل يف 

قندع

يف  النحل  مربو  جمعية  اعضاء  اوضح 

جمعية  يف  انضوائهم  ان  قندع  مديرية 

واوضح  والدخل.  االنتاج  رفع  من  مكنهم 

املديرية  سكان  من  الجمعية  اعضاء 

والقادمني من اقاليم االوسط

السبت 09 /04 /2022م

الوطنية  الخدمة  تدريب  مركز  قام  

بالنفري  ساوا  فورتو  ساوا-  طريق  بصيانة 

الخور  به  مير  الذي  الجزء  اصالح  بهدف 

من الطريق النجرافه بالسيول.

قام سكان وموظفو الحكومة يف مديرية 

بارنتو بتنظيم انشطة نفري جامعي لحفظ 

املياه  وحامية الرتبة واصالح مساقط املياه 

وصيانة الطرق الرتابية . 

الجمعة 15 /04 /2022م

اعلنت مؤسسة املوايش والغالل تحقيق 

الذرة  زراعة  تجارب  من  مرضية  نتائج 

املحسنة يف مساحة 300 هكتار يف عد ِعيل 

مبديرية قندع.

السبت 16/04/2022م

املوارد  ومتابعة  الدراسات  نظم مكتب 

االحمر   البحر  جنوب  اقليم  يف  السياحية 

يف عصب  الثانوية  املرحلة  لطالب  سمنار 

حول السياحة واملوارد الطبيعية.

محمية  بان  قندع  مديرية  سكان  افاد 

جيدا  منت  الوطنية  وسلكونا  دونقولو 

كثريا يف  وتسهم   ، الحراسة  انشطة  نتيجة 

تطور الحياة الربية. 

الثالثاء 19 /04 /2022م

باعامل  حقات  مديرية  سكان  قام  

صيانة طريق كرمد - دمبي زراظني البالغ 

طوله مثاين كيلومرتات بنفري سكان قرى

عدي  دمبي  زراظني،  دمبي  عمر،  عد 

ظقاي ،قولدميت و دمبي عدي تسفو.

بقسم  النباتات  تنمية  خبري  ناشد 

االوسط  االقليم  بادارة  واالرايض  الزراعة 

السيد/ يوناس قربو املزارعني لالستخدام

ومبيدات  الطبيعي  للسامد  الجيد 

الحرشات يف اطار الجهود الجارية لتعزيز 

االنتاج واالنتاجية.

يف  الحليب  ابقار  مربو  عقدت جمعية 

مديرية قندع يف الخامس عرش من ابريل 

مؤمترها الثالث.

يف  وتخول  وقريت  قريتي  سكان  قام  

نفري  انشطة  بتنظيم  دقمحري  مديرية 

مدرجات  وبناء  الرتابية  الطرق  لصيانة 

وحواجز.

الثانية  املحسنة  البطاطا  بذور  حققت 

عرب  زرعت  التي   ( إيلكرتا  ب  املعروفة 

املزارعني النموذجيني يف مديرية صنعفي.

يف  فاكاي  عد  منطقة  سكان  يقوم 

نفري  بتنظيم  عنسبا  اقليم  مديرية حقات 

ورفع  واملياه  الرتبة  عىل  للحفاظ  تنموي 

االنتاج

الزراعي.

تعقد  الربية  والحياة  الغابات  سلطة 

ورشة عمل

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  عقدت 

من  والعرشين  السادس  يف  عمل  ورشة 

املؤسسة  مهام  لتوضيح  اسمرا  يف  ابريل 

ومساهمة الرشكاء.

 السبت 30 /04 /2022م

الوطنية  الكنفدرالية  مكتب  نظم 

للعامل يف اقليم القاش - بركة نفري تنموي 

يف السابع والعرشين من ابريل ، مبناسبة 

االول من مايو اليوم العاملي للعامل.

الف  اكرث من 45  جهز مشتل شقنيتي 

شتلة اشجار لغرسها يف شهر يونيو مبناسبة 

النجاح  مساهمته  اطار  يف  الشهداء  يوم 

برامج التشجري.

 الجمعة 06 /05 /2022م

تحقيق  عمر  عد  ضاحية  ادارة  افادت 

االشجار  حامية  عملية  من  مرضية  نتائج 

املستوطنة.

يف  نفاس  عدي  ضاحية  سكان  قام  

مديرية اخريا باالقليم االوسط بنفري حفظ 

املياه وحامية الرتبة إستمر لشهرين بدءاً 

من السادس والعرشين من ابريل 2022م 

.

يف  العسل  منتجي  جمعية  عقدت 

مديرية قندع اقليم شامل البحر االحمر يف 

الخامس من مايو مؤمترها الثالث.

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  دعت 

املواطنني والجهات املعنية العمل بالرتكيز 

عىل انشطة التشجري حفظ واملياه وحامية 

مايو  من  عرش  الخامس  مبناسبة  الرتبة 

اليوم الوطني للحملة الخرضاء.

يف  الزراعة  وزارة  احيت 

اليوم  مايو  الثاين عرش من 

العاملي لصحة النبات.

وقال املدير العام لقسم 

والرقابة  القوانني  خدمات 

تخآلب  السيد/  الوزارة  يف 

العاملي  اليوم  ان  مسقانا” 

لصحة النبات له دور دافع 

ومكافحة  العاملي  للوعي 

وتنمية  والفقر  املجاعة 

التنوع االحيايئ .

نظم فرع الرثوة البحرية يف اقليم عنسبا 

وفانا  بادوب  ضاحيتي  سكان  من   59 ل 

مواطنة   29 بينهم  حقات  مدينة  وكذلك 

دورة تاهيلية حول تربية االسامك يف املياه 

العذبة.

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  عقدت 

مايو  من  عرش  الثالث  يف   عمل  ورشة 

املعرفة واملشاركة يف حامية وتنمية  لرفع 

االشجار يف االقليم االوسط.

الغابات  وسلطة  الزراعة  وزارة  دعت 

مبناسبة  الربية يف ترصيح مشرتك  والحياة 

الوطني  اليوم  مايو  من  عرش  الخامس 

للحملة الخرضاء ، الدفع بانشطة التشجري 

و حفظ املياه وصيانة الرتبة.

وحقات  عيالبرعد  مديريات  قيمت 

عنسبا  إقليم  يف  وعدتلكيزان  وحملاملو 

أنشطة حفظ املياه وحامية الرتبة وخاصة

. أنشطة التشجري املنتظمة عام 2021  .

 الخميس 19 /05 /2022م

ونظام  االحصاء  قسم  مسؤول  قال 

عنسبا  اقليم  يف  الجغرافية  املعلومات 

مكتب  بان  اسقالوي  /مهتمي  السيد 

القرارات  اتخاذ  يف  يسهم  املدين  السجل 

وتنفيذ الربامج التنموية.

 _تنفيذ برامج زراعية كبرية يف تسني

يف  االقتصادية  التنمية  مسؤول  افاد 

مديرية تسني السيد /ادريس احمد تنفيذ 

برامج زراعية كبرية يف سنوات االستقالل

لرفع االنتاج كام ونوعا. 

شاركت ارتريا يف املؤمتر العاملي ملكافحة 

الجفاف وفقر الرتبة الذي انعقد يف الفرتة 

يف  مايو  من  العرشين  وحتى  التاسع  من 

مدينة ابيدجان بساحل العاج

الجمعة 27 /05 /2022م

يف  والري  املياه  تنمية  خبري  واوضح 

اعامل  عىل  املرشف  الجنويب  االقليم 

التشييد املهندس /تسفاماريام تخيل انجاز 

يشيد  الذي  السد  من   50  %

بارتفاع 20 مرت.

السبت 28 /05 /2022م 

مديرية  يف  بقال  سكان  قام 

املياه وحامية  نقفة بنفري حفظ 

الرتبة وصيانة طرق املواصالت.

الثالثاء 31 /05 /2022م

افاد قسم الزراعة واالرايض يف 

االقليم االوسط ان الجهود تبذل 

ملوازنة نسبة العرض والطلب يف املنتجات 

الحيوانية ،خاصة اللحوم وااللبان والعسل 

والبيض.

والبيئة  واملياه  االرايض  وزارة  دعت 

العاملي  اليوم  يونيو  من  الخامس  مبناسبة 

لحامية  الجاد  للعمل  املجتمع   ، للبيئة 

البيئة.

والطالب  نقفة  مديرية  سكان  قام 

وعامل املؤسسات الحكومية ، بنفري لحفظ 

املياه وحامية الرتبة .

مندفرا  مديرية  يف  كَبَتا  سكان  قام 

بصيانة الطريق املؤدي اىل قريتهم متفرعا 

من طريق

اربعة  طوله  البالغ  مندفرا   - اسمرا 

كيلومرتات مبساعدة بعض اآلليات الثقيلة.

الجمعة 03 /06 /2022م

االقليم  يف  النباتات  تنمية  مكتب  افاد 

جهود  يف  جيدة  نتائج  تحقيق  االوسط 

والتنويع  الرتبة  وحامية  املياه  حفظ 

الزراعي

يف  الحديثة  الزراعة  وسائل  واستخدام 

االقليم.

افاد سكان ضاحية عد عمر يف مديرية 

حقات التى يقطنها اكرث من 2150 شخص 

املعمرة  لالشجار  الحامية  أنشطة  بأن 

واملستوطنة حققت نتائج مرضية.

االقليم  الزراعة واالرايض يف  وجه قسم 

املؤسسات  لجميع  دعوة   ، االوسط 

رعاية  مسؤولية  إلتخاذ  واالتحادات 

االشجار املغروسة يف ماي دمنت منذ عام 

2021 يف مساحة 38  هكتار ، والتى بلغت 

نسبة النمو االشجار

فيها اىل % 80  

للدفعة  التعاونية  الجمعية  اعضاء  قام 

االوىل من منتسبي الخدمة الوطنية بنفري 

ماي  يف  يونيو  من  الخامس  يف  تنموي 

دمنت  النجاح الحملة الخرضاء . 

الثاين  االجتامع  يف  ارتريا  شاركت  

والثالثني لهيئة مكافحة الجراد يف املنطقة 

والثالثني  السادس  واالجتامع  الوسطى 

للجنة التنفيذية للهيئة الذي عقد يف الفرتة 

يف  يونيو  من  التاسع  وحتى  الخامس  من 

مدينة جدة بالسعود.ية.

 الجمعة 10 /06 /2022م 

قام سكان ضاحيتي زوال وافتا يف مديرية 

فرو بصيانة مجرى تحوييل

الهضبة عربالنفري  املنحدرة من  للسيول 

،ان  النفري  الشعبي واوضح املرشفون عىل 

العمل 

أعلن قسم التنمية املعامرية يف االقليم 

والخطوات  املنفذة  الربامج  بان  االوسط 

البنية  مشكالت  لحل  اتخذت  التى 

فيام  االقليم  مناطق  مختلف  يف  التحتية 

 – االقتصادية  املعيشية  باألوضاع  يتعلق 

االجتامعية قوبلت باستحسان السكان.

مديرية  يف  اتكارو  ماي  مشتل  قام 

لتغرس  الف شتلة  باعداد 150  ماي مني 

يوم  ذكرى  يونيو  من  العرشين  مبناسبة 

الشهداء.

نظمت يف اغلب مناطق االقليم االوسط 

انشطة نفري تنموي يف الثاين عرش من يونيو 

مبناسبة العرشين من يونيو يوم الشهداء.

الخارجية  الشؤون  وزارة  اعضاء  قام  

يف  يونيو  من  العارش  من  تنموي  بنفري 

وحامية  املياه  لحفظ  دمنت  ماي  منطقة 

الرتبة .

وافعبت  بارنتو  مديريتي  يف  جرت 

الشهداء  مقابر  يف  تنموي  نفري  انشطة 

يوم  يونيو  من  العرشين  مبناسبة  وغريها 

الشهداء.

يف  قومبولو  عدي  منطقة  سكان  اتخذ 

مديرية قاالنفحي بإالقليم االوسط مبادرة 

بناءة لصيانة طريق ترايب منسقني 

بدعم  ومصحوبني  واموالهم  قدراتهم 

من اآلليات الثقيلة .

بحثت إدارة مديرية أفعبت يف السادس 

من يونيو بحضور مدراء الضواحي ولجان 

التنمية  ،برامج  حديثا  املنتخبون  القرى 

وحمالت التصدي املنفذة.

منظمة  بتعاون  الزراعة  وزارة  عقدت 

األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة يف 

ورشة  يونيو  من  عرش  السادس  يف  أسمرا 

يف  الغذائية  والثقافة  الوعي  حول  عمل 

و  املياه  حفظ  نفري  _هيكوتة:  املجتمع. 

الرتبة

االقتصادية  التنمية  مسؤول  واوضح   

ان  برهاين  داويت  املهندس/  املديرية  يف 

العمل جرى يف 12 ضاحية بدعم الجرارات 

الزراعية  االرايض  ومتهيد  تدريج  بهدف  

قبل حلول موسم االمطار.

السبت 25 /06 /2022م

بحث حاكم اقليم القاش- بركة السفري/ 

t محمود عيل حروي لدى لقائه املواطنني 

الثامن  وحتى  عرش  الثالث  من  الفرتة  يف 

عرش من يونيو حزمة برامج التصدي. 

ولدماريام  ولدأب  مدرسة  طالب  قام 

االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف  الثانوية 

املشاركون يف العمل الصيفي بنفري تنمية 

منذ الثالث عرش من يونيو وملدة شهر. 

والحياة  الغابات  مراقبة  مسؤول  دعا 

الربية يف مديرية عدي قيح السيد/ أبراهام 

الشعبية  املساهمة  تعزيز  إىل  حقوس 

لحامية األشجار من القطع الجائر.

الخميس 30 /06 /2022م

 63 لإلنشاءات  سقن  رشكة  دربت 

بارنتو  مديريات  من  قدموا  وشابة  شابا 

يف  دورة  يف  أقاميت  وضاحية  وشامبقو 

مجاالت الحدادة والبناء والنجارة إستمرت 

ألربعة أشهر .



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 5 اخلميس  05 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )73( 	
الجمعة 1 /7 /2022 م

عدي  مديرية  يف  إيام  شاخا  مشتل  اعلن 
خواال اعداده اكرث من 120 الف شتلة النجاح 
السيد/  املشتل  مدير  وذكر  التشجري.  برنامج 
تسفاي فسهايي تنمية ستة انواع من شتول 
االشجار. مشريا اىل امكانية تطوير العمل اذا 
حلت اشكالية خزان املياه والتخزين. واوضح 
يف  الربية  الحياة  وحامية  التشجري  خبري 
السيد/ تخلامريام هيلو  مديرية عدي خواال 
، وجود برنامج لغرس الشتول يف 22 ضاحية 
ودور العبادة واملنازل واملدارس واملؤسسات. 
 قام سكان عدي حوشا بصيانة سد القرية 
الذي ترضر من االمطار التي هطلت يف التاسع 
والعرشين من يونيو . واوضح مدير الضاحية 
العمل  ان  استيفانوس،  /قربهويت  السيد 
وضامن   ، االنهيار  من  السد  النقاذ  يهدف 
املياه  حفظ  خبري  وقال  خدمته.  استمرارية 
املهندس/  االوسط  االقليم  يف  الرتبة  وحامية 
السد حدث  من  جزء  انجراف  ولدقابر  أبيل 
نتيجة االمطار التي سجلت 90 ملمرت ، داعيا 
املشيدة  للسدود  قوي  بناء جدار حامية  اىل 

بقدرات القرى.”
ُمالك  تدرب  خواال  بعدي  يف  الزراعة 

البساتني 
يف غضون ذلك نظم مكتب الزراعة دورة 
يف  الزراعيني  واملهنيني  للمزارعني  تدريبية 
السامد  واستخدام  اعداد  حول  خواال  عدي 
الطبيعي. اشتمل التدريب املقدم لثالثة ايام 
الطبيعي  للسامد  الرسيع  اإلعداد  أساليب 
واعداد  الطبيعية  الزراعية  اآلفات  ومبيدات 
وذكر  السائل.  البيلوجي  السامد  واستخدام 
يف  الزراعة  مكتب  يف  النباتات  وقاية  خبري 
تخلهيامنوت  السيد/  خواال  عدي  مديرية 
اعداد  هدف  التدريب  أن   ، تولدمدهن 
من  للحد   ، الطبيعية  واملبيدات  السامد 

استخدام املواد الكيميائية . 
الطالب  حملة  ان  التعليم  وزارة  علنت   
الثانوي  املرحلة  لطالب  الصيفية  التنموية 
التي بدات عام 1994 ، ستنظم هذه السنة 
يوليو.  من  الخامس عرش  السابع وحتى  من 
يف  التنموية  الطالب  حملة  مسؤول  واوضح 
ولدقيورقيس،  فتوي  السيد/  التعليم  وزارة 
الف    23 من  اكرث  فيها  شارك  الحملة  ان 
عمل  موقع   140 يف  مرشف   850 و  طالب 
الحملة  أنشطة  أن  .وقال  مديرية   40 يف 
والتشجري  الرتبة  وحامية  املياه  تشمل،حفظ 
املائية  والحواجز  املدرجات  وصيانة  وبناء 
وصيانة الطرق الرتابية، مشريا اىل تجهيز وزارة 
 200 وعمل  الالزمة.  العمل  ادوات  التعليم 
لتنظيم   100 و  املرور  حركة  لتنظيم  طالب 

وثائق مركز البحوث والتوثيق.
الجمعة 8 /7 /2022 م

يف  الربية  والحياة  الغابات  سلطة  افادت 
اقليم القاش- بركة وضع برنامج لزراعة اكرث 
واوضح  السنة.  هذه  شجرة  الف   700 من 
كفلامريام  /تخستي  السيد/  السلطة  ممثل 
والجيش  الحكومية  املؤسسات  تفقد  خالل 
الذي  التشجري  ان   ، الشتول  اعداد  لعملية 
 ، االقليم  مستوى  عىل  الخريف  يف  سيجري 
يهدف اعادة الغطاء النبايت اىل سباق عهده.

شتلة  مليوين  العداد  برنامج  وضع  اىل  واشار 
اشجار هذه السنة يف مشاتل بارنتو واغردات 
وتسني  حجر  وام  وتكمبيا  عنسبا  ولقو 
وشامبقو ومنصورة، لكن شح املياه تسبب يف 

اعداد 800 الف شتلة اشجار فقط .
السبت 9 /7 /2022 م

وتوعية  مبادرات  الزراعة  وزارة  بدأت 
وادارة  واالعالم  الصحة  وزاريت  مع  بالتعاون 
النفايات  من  سامد  لتصنيع  االوسط  االقليم 
اعداد  عملية  بان  الوزارة  وافادت  املنزلية. 
السامد من النفايات املنزلية الذي بدأ يف شهر 
فرباير 2022 يف مساكن دمبي سمبل وبعده 
ومستشفى  االعالم  ووزارة  ظظرات  حي  يف 

اروتا املرجعي يحقق نتائج مرضية.
االقليم  يوليو يف  الثاين عرش من  بدأت يف 
الصيفية   التنموية  الطالب  ،حملة  االوسط 
حتى  إستمرت  التي  الحملة  يف  ويشارك 
العرشين من اغسطس اكرث من سبعة آالف 

املعلمني  من  املرشفني  اىل  باالضافة  طالب 
حملة  مسؤول  الزراعيني.واوضح  واملهنيني 
/ السيد  التعليم  وزارة  يف  التنموية  الطالب 

ابرهام برهي ان الطالب سيعملون يف برامج 
حفظ املياه وحامية الرتبة والسالمة املرورية 
لالنشاءات  عيل  موىس  رشكة  اعضاء  م  قا 
للخدمة  االوىل  للدفعة  التعاونية  والجمعية 
املحلية  الحكومات  وزارة  واعضاء  الوطنية 
الخامس عرش والسادس  يومي  بنفري تشجري 
عرش من يوليو يف منطقة ماي دمنت ، غرسوا 
خاللها اكرث من 23 الف شتلة وبناء املدرجات 
الحوضية.وافاد مكتب سلطة الغابات والحياة 
الربية يف االقليم االوسط ان الحملة الخرضاء 
مبشاركة  ونصف  عام  منذ  بفعالية  تسري 
الوزارات واالتحادات الوطنية ورشكات البناء 
االمن  وقوات  الجيش  واعضاء  واالدارات 

والطالب. 
للعامل  الوطنية  الكنفدرالية  اعضاء  قام    
االوسط  باالقليم  املؤسسات  مختلف  يف 
هطول  مع  بالتزامن  شتول  غرس  بحملة 
امطار الخريف . وقد بدأ عامل 31 مؤسسة 

منذ العارش من يوليو بأنشطة بناء مدرجات 
وإعداد حفر لشتل 10 االف شجرة يف منطقة 
يوليو  من  العرشين  يف  اكتملت  زاول  دمبي 
.يذكر انه ومبناسبة االول من مايو قام عامل 
 50 مبساحة  مامثلة  بأنشطة  مؤسسة   21
هكتار 50 الف غرسوا فيها حتى عام 2021 
شتلة ، يف منطقة ماي حوظا بإدارة امبادرهو 
، والزالت املتابعة مستمرة عرب عمل اسبوعي 
التابعة  التشجري  لجنة  به  افادت  ما  وفق 

للكنفدرالية. 
ناجحة  بجهود  الزراعة  وزارة  قامت   
الثامن عرش من  منذ  الحشد  ملكافحة دودة 
واالوسط.  والجنويب  عنسبا  اقاليم  يف  يوليو 
املتنقلة  االفات  مكافحة  مسؤول  واوضح 
سيوم،  /تيدروس  السيد  الزراعة  وزارة  يف 
حوايل  مساحة  يف  انترشت  الحشد  دودة  ان 
وقلب  عيالبرعد  مديريات  يف  هكتار   510
وحلحل يف اقليم عنسبا ومساحة 22 هكتار 

يف مديرية ماي مني باالقليم 
من  اكرث  ومساحة   ، الجنويب 
قاال  مديريتي  يف  هكتار   30
نفحي وبريخ وكذلك ضاحية 

بيت مخا باالقليم االوسط. 
الجمعة 5 /8 /2022 م

افاد منسق حملة الطالب 
شامل  اقليم  يف  التنموية 
 / االستاذ  االحمر  البحر 
تنفيذ  عن   ، تيك  فسهاظني 
حملة  يف  واسعة  انشطة 
الصيفية.  التنموية  الطالب 

وذكر مشاركة 1500 طالب و 25 معلم و 25 
الجارية يف  التنموية  الحملة  يف  زراعي  خبري 
مديريات نقفة ،افعبت ، قرورة وقندع لبناء 
املدرجات و حواجز املياه وانه تم شتل حوايل 
افعبت وقندع.كام تجري  30 الف شجرة يف 
مديرية  يف  املدرسية  االثاثات  صيانة  اعامل 
قرورة واوضح خبري الزراعة يف مديرية قندع 
من   50  % منو  قربتنسايئ  /كستي  املهندس 
1300 شجرة تم غرسها العام املايض بالطالب 

والسكان.
الثالثاء 9 /8 /2022 م

قام 350 من الطالب املشاركني يف الحملة 
بانشطة  الصيفية يف مديرية تسني  التنموية 
زراعيا.  خبريا   12 بارشاف  فاعلة  تنموية 
يف  الرتبة  وحامية  املياه  حفظ  خبري  واوضح 

قيام  قربمكئيل  مرهاوي  املهندس/  املديرية 
الطالب ببناء املدرجات وإعداد الحفر وغرس 
خطة  وضع  ايرينا  مراسل  وافاد  الشتول. 
 18000 بطول  مدرجات  لبناء  للعام2022 
باالشجار  وزراعتها  حفرة   1800 وإعداد  مرت 

ورعاية 7200 من شتول االشجار.
الخميس 11 /8 /2022 م

ساهم مشتل شامنقوس لعالي يف مديرية 
 340 باعداده  التشجري  أنشطة  يف  رسجقا 
الزراعة  مكتب  مسؤول  وأوضح  شتلة.  الف 
يف املديرية السيد/ ابراهام برهاين غرس 160 
لشتل  املوضوع  الربنامج  ضمن  شجرة  الف 
 169 مساحة  يف  املشتل  يف  املعدة  االشجار 
يوسيف  السيد/  املشتل  مدير  وقال  هكتار. 
قرباي” ان املشتل يقوم باعداد مختلف انواع 

شتول االشجار املستوطنة وغري املستوطنة .
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف  اختتمت 
منذ  بدأت  التي  التنموية  الطالب  حملة 
عصب  مديريات  يف  يونيو  من  عرش  الثالث 
ووسط دنكاليا. شارك يف الحملة 250 طالب 
بينهم 94 طالبة ، نفذوا خاللها اعامل فعالة 
شتول  وغرس  الرتبة  وحامية  املياه  لحفظ 
اشجار الشورى يف الجزر. وذكر مكتب التعليم 
انه تم شتل اشجار الشورى (املانجروف) يف 
جزيرة عروقيا وشاطئ سالينا يف مساحة 150 

هكتار. 
 السبت 13 /8 /2022 م

افاد منسق الحملة الطالبية الصيفية باقليم 
ان  قربيسوس  هبتوم  االستاذ/  بركة   - القاش 
فعالة  تنموية  انشطة  تنفيذ  الحملة شهدت 
متثلت يف حفظ املياه وحامية الرتبة وصيانة 
 2023 الحملة  يف  شارك   . الرتابية  الطرق 
طالب وطالبة و 85 مرشف من املعلمني من 
ومنسقي  زراعيني  خرباء  وكذلك  مدرسة   12
 65 ورعاية  شتلة   123 غرس  وتم   ، الحملة 
الف شتلة اخرى واعامل مدرجات بطول 90 
الف مرت وحواجز مائية بطول 4 االف و 600 

مرت مكعب. 
الثالثاء 16 /8 /2022 م

يف  بريخ  مديرية  يف  قرية   21 سكان  قام 
اإلقليم االوسط بأنشطة حفظ املياه وحامية 
الرتبة منذ شهر مارس إلنجاح برامج الحملة 
الخرضاء. وأوضح مسؤول الزراعة يف املديرية 
املدرجات  بناء  منقستآب  ماجور  السيد/ 
والجبال،  الزراعية  االرايض  يف  املياه  وحواجز 
جانبه  من  اشجار.  شتلة  الف   250 وغرس 
تسفو  السيد/  بريخ  مديرية  مدير  اوضح 
فسهاظني ، ان الربنامج الذي نفذ بعد القيام 

بإستعدادات مناسبة قارب عىل نهايته. 
 الثالثاء 23 /8 /2022 م

التنمية  حملة  يف  املشاركون  الطالب  قام 

الصيفية بانشطة فعالة للحفظ املياه و حامية 
الرتبة يف مديريات مندفرا ، ماي مني وعرزا 
يف االقليم الجنويب. وعمل الطالب يف مديرية 
املياه  حواجز  و  املدرجات  بناء  يف  مندفرا 
والتشجري اىل جانب بناء السكان للمدرجات 
واملزارع.  الجدباء  االريض  املياه يف  و حواجز 
كام قام الطالب يف مديريتي ماي مني وعرزا 
الحوضية وصيانتها و  املدرجات  بناء  باعامل 
منازل  وصيانة  الشتول  وغرس  املياه  حواجز 
ارس الشهداء.ويف ماي دما ذكر مكتب الزراعة 
يف  كثريا  أسهم  املديرية  مشتل  ان  باملديرية 
طالب  بها  قام  التي  التشجري  برامج  إنجاح 

الحملة التنموية الصيفية والسكان.
وحلحل  اسامط  مديريتي  سكان  قام 
بتنظيم انشطة نفري جامعي و اسعة لحفظ 

الطرق  الرتبة وصيانة  املياه وحامية 
مكتب  مسؤول  واوضح  الرتابية. 
الشاب/  اسامط  مديرية  يف  الزراعة 
مناطق  سكان  ان  عثامن،  ياسني 
،شاكا  ،إمبلداي  ،هاوش  اسندا 
وشغايل  واروتا  ووقريت  ،اسامط 
وايرا ، انجزوا ابتداء من يوليو 3438 
و  املياه  حواجز  من  مكعب  مرت 
وصيانة  املدرجات  من  مرت   7300
الرتابية.  الطرق  من  كيلومرت   12
اوالد  ماي  مناطق  يف  نظمت  كام 
وحلحل وملبسو ورهاي يف مديرية 

منذ  الفرتة  واسعة يف  تنموية  انشطة  حلحل 
من  العارش  وحتى  يوليو  من  االخري  االسبوع 
من  مختلفة  انواع  متثلت يف غرس  اغسطس 
افادة  حسب  املناخ  تناسب  التي  االشجار 

مدير املديرية السيد /قرماظيوون ابرها .
الثالثاء 30 /8 /2022 م

نتائج  تحقيق  الزراعة  وزارة  اعلنت 
مرضية للتجارب التي ظلت تجريها منذ عام 
واملبيدات.  الطبيعية  االسمدة  النتاج   2021
بالوزارة  النباتات  وقاية  مسؤولة  واوضحت 
املبيدات  النتاج  املصغرة  اللجنة  ومنسقة 
ان عملية   ، /لؤوال مكونن  السيدة  الطبيعية 
العشبية  املبيدات من مختلف املواد  تصنيع 
حققت نتائج مرضية يف ابادة مختلف انواع 

الحرشات. 
الجمعة 2 /9 /2022 م

الحملة  تنسيق  مكتب  مسؤول  اوضح 
الطالبية للتنمية يف وزارة التعليم يف الإلقليم 
 ، مياين  قيتؤوم  االستاذ/  باالنابة  االوسط 
 210 حفر  من  متكنت  عام2022  حملة  ان 
الجديدة  الحوضية  القنوات  من  كيلومرت 
يوميا هي  قناة قدمية خالل 33  وصيانة 80 
 23 بناء  جانب  اىل   ، الطالبية  الحملة  مدة 
مرت مكعب من حواجز حجرية واعداد 300 
املغروسة.شارك  االشجار  ورعاية  حفرة  الف 
أيضاً  اكرث من 468 طالب وطالبة يف تصفية 
ومركز  املدارس  يف  مستند  الف   20 من  اكرث 
طالب   120 قام  فيام  والتوثيق،  االبحاث 
وطالبة باعامل مهمة يف الحفاظ عىل السالمة 

املرورية.
يف  تدريبية  دورة  الزراعة  وزارة  نظمت 
الثاين  من  الفرتة  يف  امتدت  البذور  جودة 
من  االول  وحتى  اغسطس  من  والعرشين 
سبتمرب ل 65 خبريا وعضوا يف كلية الزراعة. 
قسم  يف  النباتات  رقابة  مسؤول  واوضح 
الزراعة  وزارة  يف  والرقابة  القوانني  خدمات 
السيد /سعيد نور الدين، ان الدورة التدريبية 
مدرسون  عليها  ارشف  دفعتني  عىل  املنظمة 
بكلية الزراعة وخرباء من الوزارة ، حول جودة 

وسالمة البذور . وقال وزير الزراعة السيد /
 “ التدريبية  الدورة  ختام  يف  برهي  ارفايني 
ان ضامن البذور بالجودة والنوعية املطلوبة 
ورضوري  اسرتاتيجية  اهمية  ذو  يعترب 
واوضح  واالنتاجية.”  الزراعي  االنتاج  لرفع 
باملزارعني  تنميتها  يتم  التي  البذور  بان 
النموذجيني هي مصدر اسايس للبذور يجب 

عىل خرباء الزراعة مراقبة جودتها باستمرار.
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  حاكم  التقى 
السابع  يومي  منتاي  سعيد  محمد  السفري/ 
والعاملني  السكان  سبتمرب  من  والثامن 
التنمية.  برامج  تنفيذ  وبحث  العام  بالقطاع 
“ان  منتاي  سعيد  محمد  السفري/  وقال 
 ، الربامج  هذه  من  هام  جزء  الشباب  بناء 
للقيام  خاصة  واالرسة  عامة  املجتمع  داعيا 

والقيم  بالثقافة  االجيال  لبناء  طليعي  بدور 
املشاركة  اهمية  عىل  وشدد  السمحة.” 
الشعبية يف برامج التنمية من التخطيط حتى 

التنفيذ. 
الخميس 22 /9 /2022 م

افتتح امس مؤمتر وطني للبطاطس ،تحت 
أجل  من  منسق  وعمل  واحدة  رؤية  شعار” 
أسمرا  “ يف  البطاطس  لبذور  مستدام  إمداد 
الوطني  املؤمتر  حرض  بالس.  أسمرا  بفندق 
املركز  من  ممثاًل   11 ليومني  يستمر  الذي 
الدويل للبطاطس ، ومنظمة البحوث الزراعية 
أبحاث  ومعه   ، أفريقيا  وقرن  وسط  يف 
وانتاج البطاطس األيرلندي ، وهيئة البحوث 
واملعهد   ، األيرلندية  والغذائية  الزراعية 
الزراعية ، ومنظمة  التنزاين للبحوث  الوطني 
االعتامد عىل الذات األفريقية ومشاركني من 

فيتا إنرتناشونال.
االحمر  البحر  جنوب  إقليم  حاكم  تفقد   
السفري / محمد سعيد منتاي يف السابع عرش 
مربا  ضاحيتي  يف  التنمية  برامج  سبتمرب  من 
وأفمبو يف مديرية وسط دنكاليا. وزار السيد/ 
الحاكم مشاريع الزراعة وبناء مجرى تحوييل 
له  وُقدم  مربا،  منطقة  يف  النفري  حملة  عرب 
رشحا من املرشفني عىل العمل. وأشار السفري 
التنموية  الربامج  أهمية  اىل  سعيد  /محمد 
يف  إلنجازها  العمل  لتنسيق  داعياً  الجارية، 
إزالة  أنشطة  سعادته  املحدد.وتفقد  الوقت 
باملشاركة  مشيدا  أفمبو،  سد  من  الطمي 
الالزم  الدعم  تقديم  مؤكداً  للسكان،  القوية 
إلنجاح العمل. كام زار السيد الحاكم مشتل 
أفمبو حيث تم إعداد 50 الف شتلة للتشجري.

 الخميس 29 /9 /2022 م
قام سكان منطقة قالس يف مديرية حقات 
لحفظ  فعالة  انشطة  بتنفيذ  عنسبا  بإقليم 
املياه وحامية الرتبة وتنمية الجبال . واوضح 
مدير ضاحية قالس السيد/ محاري بيطروس 
مشاركة حوايل 200 شخص يوميا النجاز مهام 
يوليو  شهر  بداية  منذ  بدأت  التي  االنشطة 
لعام 2022 هدفت اىل تنمية االماكن الجرداء 
يف منطقتي قالس ودوبعات. وأشار إىل إنجاز 
أكرث من 8 االف و 200 مرت مربع من حواجز 
بشتول  مستقبال  غرسها  يتم  وسوف   ، املياه 

تتامىش مع تربة ومناخ املنطقة. 
الجمعة  30 /9 /2022 م

افادت جمعية الخرض والفاكهة يف مديرية 
رشكاء  مع  بالتنسيق  عملت  بانها  اغردات 
وتنمية  االسواق  استقرار  اجل  من  العمل 
ر  وذكَّ والنوعية.  الكمية  حيث  من  االنتاج 
رئيس الجمعية السيد/ داويت كيداين منمي 
نقل  قبل  الجمعية  مع  للتفاهم  البساتني 
مصلحتهم  اجل  من  االسواق  اىل  منتجاتهم 
داويت  السيد/  ودعا  املجتمع.  ومصلحة 
بهدف  اكرب  إهتامم  ملنح  املعنية  الجهات 
والنواقص  للقصور  مستدامة  حلول  إيجاد 

التي تواجه منمي البساتني. 
دعا حاكم االقليم الجنويب السيد /هبتآب 
و  املياه  حفظ  انشطة  ملواصلة  تسفاظيون 
يف  املايض  العام  نفذت  التي  الرتبة  حامية 
حييل.  امني  مديرية  يف  مخل  اقري  منطقة 
واوضح لدى لقائه ممثيل السكان يف ضاحية 
عدي عاقوا يف السادس والعرشين من سبتمرب 
املياه  وحواجز  املدرجات  بناء  اعامل  نجاح 
بارشاف الخرباء الصالح مساقط املياه يف اقري 
الستفادة  ودعا  بتوسيعها.  الدفع  و  مخل، 
تشمل  التي  الطبيعية  املوارد  من  راشدة 
املياه  ومصادر  واملراعي  الزراعية  االرايض 

والغابات
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الثالثاء 4 /10 /2022 م

اوضح خبري تنمية وانتاج اللحوم يف مكتب 
أرأيا  رؤسوم  السيد/  تسني  مبديرية  الزراعة 
جيد  وضع  يف  توجد  املديرية  يف  املراعي  ان 
توفر غذاء  ان   “ املاطر. وقال  الخريف  بفضل 
وان  الحيوان،  توفر علف  يعتمد عىل  االنسان 
وزارة الزراعة تعمل اىل جانب جهودها الجارية 
سمنارات  بتنظيم  الزراعي  االنتاج  ملضاعفة 
توعية تساعد عىل تقوية وعي وتاطري املزارعني 
حوايل  وجود  اىل  واشار  الفوائد.  ملضاعفة 
منها  املديرية،  يف  املراعي  من  هيكتار   27152
26667 هيكتار مراعي مفتوحة للرعي ، و 450 
هيكتار مراعي موقتة، و 35 هيكتار محميات 
عىل  يعتمد  الغذايئ  االمن  ضامن  ان  وذكر   .
ضامن العلف الحيواين، مناشدا املزارعني لجمع 

العلف وادخاره ملوسم الشتاء. 
الجمعة 7 /10 /2022 م

لالرساع  املزارعني  يدعو  االوسط  حاكم 
بالحصاد

السيد/ فسهايي  االوسط  االقليم  دعا حاكم 
التتلف  بالحصاد حتى  لالرساع  املزارعني  هييل 
خالل  ذلك  جاء   . مزارعهم  املتأخرة  االمطار 
تفقده اوضاع املزارع والسدود يف الخامس من 
اكتوبر رفقة خرباء الزراعة يف ضاحيات ظلوت 
قاال  مديرية  يف  وعدي حمشتي  حوشا  وعدي 
تفقده  لدى  الحاكم  السيد/  واعرب  نفحي. 

اوضاع الزراعة عامة والقمح املحسن خاصة. 
الجمعة 14 /10 /2022 م

عن  فرو  مديرية  يف  الزراعة  مكتب  افاد 
تحقيقه لنتائج جيدة يف أنشطة التشجري التي 
ودنانلو.  وأيرومايل  مالكا  ضواحي  يف  جرت 
وأشار مسؤول تنمية النباتات السيد/ اسمروم 
شهرأغسطس  يف  السكان  قيام  إىل  شمندي 
املايض بغرس حوايل 29 الف شجرة مستقدمة 
قرى  يف  وكذلك  وحمربيت  سقنيتي  مشتيل  من 
عمر قابري وأوميل ودنانلو . وقال “ان تجهيز 
للمدرجات والحفر ساعد عىل  السكان مسبقا 
شتول  منو  نجاح  اىل  مشريا  التشجري.  انجاح 
االشجار املغروسة عامي 2021 2022-  بنسبة  

%85 وتخصيص الحراسة لها. 
الثالثاء 18 /10 /2022 م

املديرية  يف  البحرية  الرثوة  مسؤول  ذكر 
السيد/ صالح محمد جابر، أن اشجار الشورى 
التي تم غرسها عىل شواطئ زوال وافتا مبديرية 
فورو اقليم شامل البحر االحمر قبل ثالثة اعوام 
بارشاف وزارة الرثوة البحرية ، توجد يف وضع 
من  هيكتارا   40 حوايل  نجاح  اىل  وأشار  جيد. 
اصل خمسة وخمسني هيكتارا غرست باشجار 
الرتبة  الشورى يف عام 2020 ملكافحة انجراف 
صالح  السيد/  وذكر  اخرى.  والستخدامات 
اهمية اشجار الشورى يف حفظ التنوع االحيايئ 
، مشريا اىل تنفيذ برامج لغرس شتول الشورى 
يف كافة الجزر وشواطئ شامل البحر االحمر . 

دعت وزارة الزراعة املزارعني للدفع بانشطة 
 . للعلف  الرتبة  من  الخالية  املائية  الزراعة 
وزارة  يف  الزراعي  االبتكار  مسؤولة  واوضحت 
الزراعة السيدة / املاظ قربيوهنس ان الهدف 
االسايس من ادخال هذه الوسيلة الزراعية هو 
ويجري  الحيواين،  العلف  يف  النقص  تخفيض 
الذرة  عىل  الخاص  بالرتكيز  حاليا  العمل 

والبقوليات عامة والقمح خاصة.
الخميس 20 /10 /2022 م

للغذاء تحت شعار  العاملي  اليوم  احياء  تم 
واليوم  الركب”،  احد خلف  ترك  لعدم  “دعوة 
العاملي للقضاء عىل الفقر تحت شعار “الكرامة 
للجميع”. واوضح وزير الزراعة السيد/ ارفايني 
وكبار  الوزراء  حرضها  التي  املناسبة  يف  برهي 
وممثيل  والجبهة  الحكومة  يف  املسؤولني 
الحكومة  ان   ، والسفراء  الدولية  املنظامت 
بربامج  تقوم  االستقالل  غداة  ومنذ  االرترية 
وتطوير  الرتبة  وحامية  املياه  لحفظ  واسعة 
لرفع  تطبيقية  دورات  وتنظيم  الزراعة،  قطاع 
املزارعني  معيشة  وتحسني  واالنتاجية  االنتاج 
حياة  تحقيق  بهدف  املحسنة  البذور  وتوزيع 
والغذاء  الجيد  باالنتاج  للمواطنني  جيدة 

املتكامل الجيد والبيئة الجيدة. 
السبت 22 /10 /2022 م

قام سكان ضاحيتي درعا وحينبا يف مديرية 

الشهداء  ارس  ملزارع  حصاد  بنفري  قيح  عدي 
مدير  وذكر  الوطن.  عن  للدفاع  واملرابطون 
مشاركة  مسقنا  /ملس  السيد  درعا  ضاحية 
مزارع  لحصاد  النفري  يف  مواطن   400 من  اكرث 
96 ارسة يف قريتي درعا وسٌمدي . وذكر مدير 
ضاحية حينبا السيد/ جامل محمد شفا مشاركة 
160 مواطن يف النفري الذي جرى لحصاد مزارع 
16 ارسة شهيد ومحتاج. كام قام 160 من طالب 
كلية التجارة والعلوم االجتامعية يف عدي قيح 

بنفري مامثل يف ضاحية مألويا.
الثالثاء 1 /11 /2022 م

قام قسم االرايض والزراعة يف االقليم االوسط 
بتوزيع اكرث من 40 الف كتكوت باسعار رمزية 
تربية  وحدة  مسؤول  واوضح  مزارعا.  لتسعني 
تسفاظيون  فسهايي  السيد/  والدجاج  النحل 
تحسني  برامج  من  جزء  املقدمة  الكتاكيت  ان 
املزارعني. وذكر وجود خمسة  ظروف واوضاع 
عضوا   181 تضم  النحل  تربية  جمعيات 
 9235 و  حديثة  منحلة   8148 حوايل  ميتلكون 
الدورات  تنظيم  اىل  مشريا   . تقليدية  منحلة 

التدريبية ملريب النحل.
و  يف مديرية عدي قيح افاد مربوا النحلبان 
نتائج  تحقق  العسل  انتاج  لرفع  جهودهم 
ينتجون  بانهم  النحل  املربون  واوضح  مرضية. 
بالتجول  السنة  يف  مرات  خمسة  العسل 
خبري  وذكر   . املختلفة  املناخات  يف  مبناحلهم 
تطور  زونقيل  يوهنس  السيد/  النحل  تربية 
الحديثة  باملناحل  املديرية  يف  النحل  تربية 
والتقليدية ، وتسهم يف تحسني حياة املزارعني.

مببادرة  االوسط  االقليم  يف  الرياضيون  قام 
حصاد مزارعى أرس الشهداء واملرابطون للدفاع 
عن الوطن يف الثامن والعرشين من اكتوبر يف 
عدي ابيتو . كام قام الرياضيون بنفري مامثل يف 
السابع والعرشين من أكتوبر يف ضاحية عدي 

نفاس.

يف غضون ذلك قام أكرث من الفني من العامل 
يف  حصاد  بنفري  ظرونا  مديرية  يف  والطالب 
مزارعي املحتاجني. من جهة اخرى قام مكتب 
فورتو  مديرية  يف  االجتامعية  والرعاية  العمل 
ساوا بتأهيل نوعي لتحسني األوضاع املعيشية 
لالرس. وقد تم مساعدة االرس بالتجارة واملوايش 

بقيمة عرشة ألف نقفة لكل ارسة. 
والتقانة  الهندسة  كلية  وعامل  طالب  قام 
وكلية العلوم بنفري حصاد 200 ارسة شهيد يف 
نفحي  قاال  مديرية  يف  واباردأ  ضاحية حمربيت 
كلية  عميد  واوضح  نوفمرب.  من  الثاين  يوم 
النفري  ان  اسقدوم  قرباي  الربوفيسور/  العلوم 
الشعب  بها  يتحىل  التي  التعاون  قيم  يعكس 
االرتري، داعيا اىل مواصلة هذا العمل النبيل يف 
مختلف املجاالت. وقال مدير االدارة واملالية يف 
كلية الهندسة والتقانة السيد/ هبتآب ظقي ان 
الفي شخص نظم  الذي شارك فيه نحو  النفري 

بتنسيق مابني الكليات.
السبت 5 /11 /2022 م

تهجني  عملية  بان  الزراعة  وزارة  اعلنت 
استمرت  التي  الحديثة  بالوسائل  االلبان  ابقار 
زادت  املاضية  السبع  السنوات  يف  ببطئ 
واوضحت   .2022 عام  يف  اضعاف  باربعة 
االشهر  يف  بقرة  ومئتي  الف  تهجني  الوزارة 
والزراعة  املعامل  يف  بالتلقيح  املاضية  التسعة 
يف الرحم من الثريان املختارة . واوضح مسؤول 
/ السيد  الزراعة  وزارة  يف  الحيوانات  تربية 

هينوك تطور عملية تهجني االبقار التي كانت 
وادخال  البرشية  القدرات  لتنمية  ببطئ  تسري 
يف  العملية  تجري  حيث  الحديثة،  املعدات 

اقاليم االوسط والجنويب وعنسبا.
الطالب والعامل يف مديرية ماي عيني  قام 
االقليم  يف  بريخ  ومديرية  الجنويب  االقليم  يف 

االوسط بحصاد مزارع ارس الشهداء واملرابطون 
عيني  ماي  نفري  يف  .شارك  الوطن  عن  للدفاع 
نحو ستة آالف من الطالب والعامل وذلك يف 
الثالثني  وحتى  والعرشين  الثامن  من  الفرتة 
 634 مزارع  حصاد  خالله  وتم   ، اكتوبر  من 
كلية  وعامل  ومدرسو  طالب  قام  كام  ارسة.  
يف  حصاد  بنفري  الصحية  والعلوم  للطب  اروتا 
مديرية  يف  كرستيان  وظعدا  دبا  ويك  ضاحيتي 
بريخ. وشارك يف النفري  يومي الرابع والخامس 
من نوفمرب أكرث من 1230 شخص بينهم 971 

من الطالب و 260 مدرسا وعامال.
قام اكرث من 700 من عامل وزارات الزراعة 
والعدل والسياحة ومؤسسات الجبهة الشعبية 
عرش  الحادي  يف  بنفري  والعدالة  للدميقراطية 
من نوفمرب لحصاد مزارع الشهداء واملرابطون 
يف مديرية بريخ. جرى الحصاد يف قرى ظعدا 
مسؤول  واوضح   . يعقوب  عدي  كرستيان 
منقستآب  /ماجور  السيد  املديرية  يف  الزراعة 

حصاد مزارع 50 ارسة محتاجة عربالنفري.
الخميس 17 /11 /2022 م

للمناضلني  التعاونية  الجمعية  اعضاء  ذكر 
سابقا ان الزراعة الجامعية التي قاموا بها هذه 
هكتار   20 مساحة  يف  والدخن  بالذرة  السنة 
الجمعية  رئيس  واوضح  جيدة.  نتائج  حققت 
 ، ايرينا  لوكالة  يوهنس  قربهويت  السيد/ 
الجمعية املقامة عام2016 ، %75 من اعضائها 
انتاج  عىل  سنة2022  يف   حصلت  قد  نساء،و 
اىل  مشريا  الرشكاء.  وعون  االمطار  لغزارة  وفري 
تقديم وزارة الزراعة البذور املحسنة ومؤسسة 
باسعار  والدقاقات  الجرارات  والغالل  املوايش 

مناسبة ألعضاء الجمعية.
الحكومية  املؤسسات  وعامل  السكان  قام 
القاش  اقليم  يف  شامبقو  مديرية  يف  والطالب 
الجنويب  االقليم  يف  صنعفي  ومديرية  بركة   –
للدفاع  واملرابطني  الشهداء  ارس  مزارع  حصاد 

عن الوطن. شارك يف نفري شامبقو 8200 شخص 
من  الكرث  والقصب  املحصول  وجمع  لحصد 
الحصاد  . وان نفري  1200 ارسة يف 15 ضاحية 
جميع  يف  مامثل  نفري حصاد  وجرى   . مستمر 
شهر  منتصف  منذ  صنعفي  مديرية  ضواحي 

اكتوبر. 
السبت 19 /11 /2022 م

قام السكان واعضاء الجيش الشعبي وعامل 
املؤسسات الحكومية يف مديرية هيكوتة بنفري 
حصاد. شارك يف النفري اكرث من 7600 شخص ، 
حصدوا خالله مساحة 750 هكتار يف مرشوعي 
للدفاع  للمرابطني  تابعة  وفانكو  عمر  عد 
القرى  متابعة  مسؤول  واوضح  الوطن.  عن 
ابرها  /فسهايي  السيد  املديرية  يف  واملشاريع 
 450 من  الذرة  محصول  جمع  ايرينا  لوكالة 
 300 و  وفانكو  عمر  عد  مرشوعي  يف  هكتار 

هكتار يف 12 ضاحية.
نظم نفري حصاد يف مناطق االقليم االوسط 
للدفاع  واملرابطني  واملحتاجني  الشهداء  ملزراع 
عن الوطن. شارك يف النفري اكرث من 700 شخص 
من  لالنشاءات  عيل  موىس  رشكة  اعضاء  من 
نوفمرب  الثامن عرش من  السادس عرش وحتى 
يف قرى ظعزقا وظعدا كرستيان. واوضح النقيب 
/عثامن محمد موىس من منسقي الربنامج ان 
يقومون  طويلة  فرتة  منذ  ظلوا  الرشكة  اعضاء 
من  اكرث  قام  ذلك  غضون  يف  النفري.  بانشطة 
والبيئة  واملياه  االرايض  وزارة  اعضاء  من   500
 1500 من  اكرث  قام  كام   . مامثل  بنفري حصاد 
من اعضاء املكتب املركزي للشؤون االقتصادية 
والعدالة  للدميقارطية  الشعبية  الجبهة  يف 
وطالب  والعدل  والسياحة  الزراعة  ووزارات 
كلية اعداد املعلمني بنفري حصاد يومي السابع 
عرش والثامن عرش من نوفمرب يف ضواحي عدي 

قام  أخرى  جهة  من  سقدو.  وعدي  قومبولو 
من   437 مزارع  بحصاد  ظرونا  مديرية  سكان 
الوطن.  عن  للدفاع  واملرابطون  الشهداء  ارس 
شارك يف النفري الذي جرى يف 15 ضاحية اكرث 
املؤسسات  السكان وعامل  من ستة آالف من 

الحكومية. 
الجمعة 25 /11 /2022 م

مديرية  يف  امبريمي  ضاحية  مزارعو  قام 
الرتبة  وحامية  املياه  حفظ  بانشطة  مصوع 
باالستفادة من السيول املنحدرة من املرتفعات. 
مكافحة  مجال  يف  عملهم  اىل  السكان  وأشار 
منادين  املياه،  مساقط  واصالح  الرتبة  انجراف 
اكرث  لفعالية  اآلليات  بتوفري  املعنية  الجهات 
للعمل. وذكر مدير الضاحية السيد/ عبدالقادر 
االمني ان العمل يجري بإستخدام الثريان وعدد 
كبري من املزارعني وشيد حتى اآلن حاجز مياه 

بطول 200 مرت.
السبت 3 /12 /2022 م

السفري/  بركة  القاش-  اقليم  حاكم  عقد 
مديرية  ملزارعي  اجتامع  حروي  عيل  محمود 
قلوج يف الخامس والعرشين من نوفمرب حول 
االنشطة  اىل  واشار  واالنتاجية.  االنتاج  رفع 
بان  موضحا  املديرية،  يف  الواسعة  الزراعية 
ادارة االقليم تقوم بالدراسات املتواصلة التباع 
الوسائل  املطرية  النقدية  الزراعة  مزارعي 
 . االرايض  استخدام  مصاعب  وحل  القانونية 
وقال “ ان االرايض التي تقدم للزراعة النقدية 
املطرية يجب ان تقاس باالنتاجية ، مشريا اىل ان 
املزارعني يسهمون للدفع باالنتاج الزراعي، رغم 
استحواذ البعض عىل اراض كبرية دون تنميتها 
الواجبات  توضيح  اللقاء  من  الهدف  وان   ،
التي يجب توفرها يف استخدام االرايض خاصة 

للزراعة النقدية.
- طالب مزارعو بويا يف مديرية قلعلو بتوفري 
الزراعية  التحتية  البنية  لصيانة  اآليل  الدعم 
من  املنحدرة  القوية  السيول  جراء  املنجرفة 
الهضبة التي تتسبب يف انجراف الرتبة. واوضح 
الدؤوب  عملهم  يواصلون  انهم  املزارعون 
قدراتهم.  التي ترضرت حسب  املزارع  لصيانة 
وذكر املزارعون زراعة مساحة 70 هكتار فقط 

من حوايل 400 هكتار بسببانجراف االرايض .
الخميس 8 /12 /2022 م

الدفع  مواصلة  اىل  الزراعة  وزارة  ناشدت 
ذلك  جاء  الرتبة.  وتنمية  حامية  بانشطة 
العاملي  اليوم  ديسمرب  من  الخامس  مبناسبة 
تم  الذي  اليوم  بهذا  االحتفاء  .ويهدف  للرتبة 
الغذاء  يبدأ  حيث  “الرتبة  شعار  تحت  احيائه 
نظم  الحفاظ عىل  باهمية  الوعي  زيادة  اىل   “
لتحسني  املجتمعات  وتشجيع  الصحية  البيئة 
الرتبة واستقرار البيئة. واوضحت وزارة الزراعة 
الكبرية  القضايا  الرتبة من  انجراف محتوى  ان 
املستدام  االنتاج  يف  ظاهر  وتأثريها  املقلقة 
الصحي والكاف للغذاء املتوازن، مشرية اىل ان 
الحية  الكائنات  من  الكثري  من  مكونة  الرتبة 
واملعادن واملكونات العضوية ، وملنحنا االنتاج 
املطلوب علينا امدادها باملواد املغذية املتوازنة 

واملتنوعة وادارتها جيدا.
السبت 10 /12 /2022 م

دعا مكتب الزراعة يف مديرية تسني الرعاة 
وجميع املتنقلني يف املديرية لتوخي الحذر من 
غري  واالعامل  االهامل  نتيجة  الحرائق  اندالع 
واوضح  جيدا.  منت  التي  املراعي  يف  املسؤولة 
املكتب  يف  واملراعي  اللحوم  تنمية  مسؤول 
يف  الحرائق  ظاهرة  ان   ، أرآيا  /رؤسوم  السيد 
عىل  السجائر  اعقاب  إلقاء  سببها  املراعي 
دون  الرعاة  يرتكها  التي  والنار  الطرق  جوانب 
مكتب  مسؤول  اوضح  جانبه  من  اطفائها. 
مرح  السيد/  تسني  مديرية  يف  العام  االدعاء 
باالهامل  سواء  الحرائق  أحداث  ان  حيآلب 
القانونية  املسآءلة  اىل  يؤدي  معرفة  بدون  او 

كقضية  اليه  وينظر  واملدين،  الجنايئ  بالقانون 
عىل  الكبرية  الرضاره  واخالقيا  قانونيا  كبرية 

املوارد الطبيعية.
بلدة  الذي عقد يف  التقييمي  االجتامع  افاد 
من  السابع  يف  عيالبرعد  مديرية  يف  إيدن 
، تنظيم انشطة نفري واسعة ل حفظ  ديسمرب 
املياه وحامية الرتبة هذه السنة. واوضح التقرير 
والحواجز  املدرجات  بناء  اعامل  تنفيذ  املقدم 
املائية يف االريض الزراعية واملنحدرات الجبلية 
باالضافة  الف شخص.   173 مبشاركة  واملراعي 
التقرير   الف شجرة.واشار  اىل غرس حوايل 40 
اىل ان 12 سدا وستة حفاير تسهم يف توفري مياه 
الرشب الغلب القرى ويجري العمل يف القرى 

املتبقية. 
الجمعة 16 /12 /2022 م

بحصاد  والغالل  املوايش  مؤسسة  قامت 
الغربية  الجنوبية  املنطقة  يف  املطرية  املزارع 
يف اقليم القاش- بركة بالنفري الشعبي. واوضح 
مسؤول املؤسسة يف املنطقة الجنوبية الغربية 
زراعة   ، هبتي  حيلزقي  السيد/  االقليم  يف 
مساحة 6450 هكتار يف مناطق قرست وكتاي 
وتسني وفانكو وعد عمروعيل قدر هذه السنة 
، ستة آالف هكتار منها بالذرة و 250 هكتار 
ان  وقال   . بالدخن  هكتار   200 و  بالسمسم 
وعامل  السكان  من  شخص   3400 من  اكرث 
املؤسسات الحكومية واعضاء القيادة الشاملية 
الغربية لحرس الحدود واعضاء الجيش الشعبي 
من اقليمي القاش- بركة وعنسباشاركوا يف نفري 

الحصاد.
االحتفاء  ديسمرب  من  عرش  الرابع  يف  جرى 
املزارعني مبديرية رسجقا بحضور ممثلني  بيوم 
مسؤول  ودعا   . ومسفنتو  قرمي  قريتي  من 
قسم الزراعة واالرايض يف االقليم االوسط السيد 
/أرسات هييل يف املناسبة التي جرت يف املزارع 
لحصاد  الزراعية  املهنيني  ارشادات  التباع   ،
محصول وفري ببذور أقل . من جانبها اوضحت 
قرزقهري  /قنت  االنسة  البذور  تطوير  مسؤولة 
االستفادة من املناسبة لتعريف املزارعني بانواع 
اىل  مشرية   ، وافر  محصول  تقدم  التي  البذور 
تنمية البذور املحسنة  للشعري والقمح والذرة 
الزيتية  والحبوب  والدخن  الشامية  والذرة 

والحمص والفاصوليا.
الفرتة  يف  عقد  الذي  التقييمي  االجتامع  يف 
من ال 21 وحتى ال 23 من ديسمرب يف مدينة 
كرن ، دعا حاكم اقليم عنسبا سعادة السفري/ 
البذور  الستخدام  املزارعني  موىس  الله  عبد 
وزارة  دراسات  اثبتت  والتي  املجربة  املحسنة 
الزراعي.  انتاجهم  ملضاعفة   ، نجاحها  الزراعة 
الرئيسية  التنموية  الربامج  ”ان  سعادته  وقال 
املياه  تعتمد عىل حفظ  الغذايئ،  االمن  خاصة 
االقطع  ومكافحة  والتشجري  الرتبة  حامية  و 
الجائر لالشجار وبناء الخزانات و والرتكيز عىل 
الزراعة الحديثة ، مناشدا كافة الرشكاءباملجتمع 
دورها.  لتعزيز  والجبهة  الحكومية  والجهات 
وُأوضح يف املناسبة ، ان نسبة بناء سدود أيبابا 
وكودي وشنَّارا واجربب ودقي قربو بلغت % 
التي  قارعوبل  مدرسة  صيانة  تم  فيام   ،  75
دمرتها العواصف، ومكتب ادارة مديرية حقات 

واملجرى الصحي لكلية حملاملو الزراعية.
البحر  شامل  اقليم  يف  السياحة  قسم  دعا 
الثاين  يف  اجراه  الذي  التقييم  يف  االحمر 
والعرشين من ديسمرب بحضور ممثيل املرافق 
السياحة  لتطوير  املنسق  العمل  الخدمية عىل 
ومتابعة  الدراسات  مسؤول  الداخلية.واوضح 
املوارد يف القسم السيد/ ابراهام تسفاماريام ان 
عىل املرافق الخدمية امتالك املعرفة والكفاءة 
لتقديم خدمات جيدة ومرضية للزبائن، ولهذا 
نظم القسم بالتعاون مع الكنفدرالية الوطنية 
للعامل والرشكاء اآلخرين الدورات التدريبية و 

االنشطة التوعوية يف اوساط الشعب.
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مفوضية الثقافة والرياضة تكّرم الوجوه الرياضية النسوية املتألقة
بهدف حثهّن عىل تقديم عطاءات أكرب يف املحافل العاملية

عدد  والرياضة  الثقافة  مفوضية  كرّمت 
تألقت  التي  النسوية  الرياضية  الوجوه  من 
الثالثاء  أقيم يوم  ، بحفل  الريايض  املجال  يف 
الثقافة  مفوضية  بقاعة   )2023 يناير   03(

والرياضة.
الحفل الذي شارك فيه كبار املسؤولني يف 
مفوضية الثقافة والرياضة ، وكبار قادة االتحاد 

االرترية  االوملبية  واللجنة  الوطنية  الرياضية 
والرياضة  الثقافة  مفوضية  مفوض  أدىل   ،

مقتضبة  كلمة  تخيل  زمدي  السفري/  سعادة 
من  املضاعف  العمل  رضورة  إىل  فيها  أشار 
إنجازات  االرتريات  الرياضيات  تحقيق  اجل 
ترسيخ  وبهدف   ، العاملية  املحافل  يف  كربى 
موكدا   ، الحديثة  األجيال  يف  إيجابية  صورة 
بكافة  والرياضة  الثقافة  مفوضية  دعم  عىل 

السبل من أجل إنجاح هذا الربنامج.
وجرى يف املناسبة تكريم عدة 
لها  كانت  نسوية  رياضية  وجوه 
األخرية  الفرتة  إنجازات مقدرة يف 
االوملبية  العداة  ضمنها  من 
هبتي  ونبيات   ، ولدو  نازريت 
دانئيل ودوليش  وراهيل   ، ماريام 

تسفو من منشط العاب القوى.
الدراجات  العاب  منشط  ويف 
املتسابقة  كرمت   ، الهوائية 

املعتزلة موسانا دبساي .
فقد  القدم  كرة  منشط  يف  أما 
تم تكريم الحكمتان الدوليتان سوزانا سمرأب 
ليتسلمن   ، نجايس  ويوهانا  يوهانس  والسا 

من  تقديرية  شهادات 
السفري/ زمدي تخيل.

وشهدت  هذا 
عرض  تقديم  املناسبة 
إلنجازات  بالفيديو 
يف  االرترية  املرأة 
يف  الريايض  املجال 
االستقالل  قبل  فرتة 
طريق  عن  ومابعده 
كال من السيدة/ سارة 
والسيدة/  قربمكائيل 

مرييام هبتي ماريام.
كذلك تم إستعراض 
التي  االنجازات  أهم 
املناشط  يف  سجلت 
بالفرتة  الرياضية 

االخرية من قبل املكرمات.
تقديم  اىل  دعوة  املناسبة  يف  وقدمت 
يف  االرتريات  للرياضيات  واملساندة  الدعم 
سبيل تحقيقهن إنجازات مضاعفة يف املحافل 

الرياضية العاملية.
ستيت  مرب  مركز  كرّم  ذلك  غضون  يف 
والرياضيات  الرياضيني  الريايض  للتدريب 
املتوهجات يف العام املنقيض يف منشط العاب 

القوى.

التذكارية  الهدايا  املناسبة  يف  وقدمت 
دانئيل  راهيل   ، ولدو  نازريت  للعداءات 
كام   ، األخرية  إنجازاتهن  بفضل  سهيل  وروزا 
تم تكريم املدرب الوطني ليفنجستون أبرهام 

يف املناسبة .

مجهور النصر السعودي خيصص استقباال جنونيا لـ”العاملي”
رونالدو املتعطش لتحقيق املزيد من التألق

النجم  السعودي  النرص  جمهور  خص 
الربتغايل كريستيانو رونالدو باستقبال جنوين، 
به  يحظى  اململكة  يف  نوعه  من  األول  هو 
الفريق  جامهري  وهتفت  القدم.  كرة  العب 
نجم  باسم  كثريا  املدرجات  بها  غصت  التي 
عاما(،   37( رونالدو  وقال  الجديد.  النرص 
باملناسبة: “مهمتي يف أوروبا انتهت، تلقيت 
العديد من العروض من أوروبا، والعديد من 
وحتى  املتحدة  والواليات  وأسرتاليا  الربازيل 
للفوز،  إىل هنا  الربتغال”، مضيفا: “جئت  يف 
البلد  نجاحات  من  جزءا  ألكون  أللعب، 
يونايتد  مانشسرت  مهاجم  وانضم  وثقافته”. 
صفقة  يف  السعودي  النادي  إىل  اإلنكليزي 

قدرت بأكرث من 200 مليون يورو.
الربتغايل كريستيانو رونالدو  النجم  حظي 
جمهور  طرف  من  جنوين  باستقبال  الثالثاء 
عقب  إليه  انتقل  الذي  السعودي،  النرص 
عىل  الكروي  العطاء  من  طويلة  مسرية 
فيها  اسمه  برز  حيث  األوروبية  املالعب 
بشكل الفت. وتم تقديم امللقب يف اململكة 
أجواء  النرص وسط  “العاملي” لجمهور  باسم 
احتفالية وألعاب نارية، فيام كان اسمه يدوي 
يف أرجاء امللعب. ووصف الربتغايل كريستيانو 
“فريد”  العب  بأنه  نفسه  الثالثاء  رونالدو 
“مهمتي  أن  مؤكدا  السعودية،  إىل  النتقاله 

لتحقيق  متعطش  وأنه  انتهت”،  أوروبا  يف 
مزيد من النجاح بعد االنضامم لنادي النرص 
يف صفقة مقدرة بأكرث من 200 مليون يورو.

مؤمتر  يف  تقدميه  خالل  رونالدو  ورصح 
يف  بارك  مرسول  ملعب  يف  ُعقد  صحايف 
من  نوعي.  من  فريد  العب  “أنا  الرياض: 
الجيد الحضور إىل هنا )السعودية(. حطمت 
وأود  )أوروبا(  هناك  القياسية  األرقام  كافة 

كرس القليل من األرقام القياسية هنا”.
وأكد رونالدو، صاحب الرقم القيايس لعدد 
األهداف املسجلة مع املنتخبات الوطنية ويف 
دوري أبطال أوروبا، أن كرة القدم قد تغريت 
املاضية”،  والعرشين  العرش  “السنوات  يف 
عىل  السعودي  املنتخب  بفوز  مستشهدا 
قطر  مونديال  من  االول  الدور  يف  األرجنتني 
نهاية  يعني  ال  للسعودية  “املجيء   .2022
مسرييت”.  وبعد تقدميه، تدرب رونالدو مع 
يف  قال  أنه  علام  مرة،  ألول  الجديد  فريقه 
الفرنيس  املدرب  جانب  إىل  الصحايف  املؤمتر 
رودي غارسيا: “أمتنى حتى أن ألعب بعد غد 
إذا وافق املدرب”.  واجتمع رونالدو بالعبي 
الجمهور  كان  فيام  لدقائق  الجديد  فريقه 
شديدة  أجواء  يف  بجنون  باسمه  يهتف 
الربودة لكنها شديدة الحامسة. وأشاد مقدم 
الحفل بـ”أعظم العب يف التاريخ” كام وصف 

واحدة  مرة  إال  تحدث  بـ”مناسبة ال  األجواء 
فقط”.

بدقائق، دخل رونالدو مرتديا  وبعد ذلك 
امللعب  إىل  واألزرق  األصفر  النرص  قميص 
ألف   25 من  بأكرث  جنباته  فاضت  الذي 

متفرج وهي أقىص طاقته االستيعابية.
األطفال  من  صفني  بني  رونالدو  وسار 
النرص،  قمصان  ارتدوا  الذين  والفتيات 
صيحات  ودوت  نارية  ألعاب  أطلقت  فيام 
الجامهري “رونالدو رونالدو”. وحمل كثري من 
باألخرض  عليها  كتب  أعالما صفراء  الجمهور 
لوح  فيام   ،”7“ املميز  ورقمه  “رونالدو” 

البعض بأعالم بلده الربتغال.
العاصمة  يف  الرئيسية  الشوارع  وتزينت 
حملت  مضيئة  كبرية  بلوحات  السعودية، 
صور رونالدو بقميص النرص األزرق واألصفر 
صفقة  وتضيف  رونالدو”.  “هال  كلامت  مع 
رونالدو الكثري من الربيق لسمعة السعودية 
مع  خصوصا  الدويل،  الصعيد  عىل  الرياضية 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  استضافتها 
واحد  للفورموال  العامل  بطولة  إحدى جوالت 
ورايل دكار ومسابقات غولف ضمت صفوة 

الالعبني ورشاء نادي نيوكاسل اإلنكليزي.

آرسنال يكتفي بنقطة أمام “العنيد” نيوكاسل 
..و مانشسرت يونايتد يقسو على بورمنوث بثالثية

ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري اإلنجليزي املمتاز

التعادل  فخ  يف  آرسنال  املتصدر  سقط 
الجولة  يف   0-0 يونايتد  نيوكاسل  ضيفه  مع 
التاسعة عرش من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وارتفع رصيد آرسنال إىل 44 نقطة، بفارق 
يلعب  الذي  سيتي  مانشسرت  عن  نقاط   8
ارتفع  فيام  تشيليس،  أمام  الخميس  مساء 
رصيد نيوكاسل إىل 35 نقطة، ليحتفظ باملركز 
الثالث، بفارق األهداف أمام الرابع مانشسرت 

يونايتد.
وبدأ آرسنال املباراة مهاجام، حيث اقتحم 
لرتتد محاولته من  الجزاء،  منطقة  مارتينييل 
إىل  بعد  فيام  وصلت  الكرة  لكن  تريبييه، 
املرمى  فوق  تسديدة  أطلق  الذي  أوديجارد 

بالدقيقة الرابعة.
أجواء  عىل  السيطرة  الفريقان  وتبادل 
اللقاء، لكن دون وجود فرص حقيقية، حتى 
ركلة  أوديجارد  نفذ  عندما   ،78 الدقيقة 
برأسه  وسددها  مارتينييل  لها  ارتقى  ركنية، 

لتمر مبحاذاة القائم البعيد.
الثمني  الفوز  هدف  يسجل  آرسنال  وكاد 
داخل  الكرة  وصلت  عندما   ،88 الدقيقة  يف 
الكرة  الذي سدد  نكيتياه  إىل  الجزاء  منطقة 

ليصدها الحارس بوب بقدميه برباعة تامة.
يف  جزاء  بركلة  آرسنال  العبو  وطالب 
داخل  يد  ملسة  بعد  الضائع،  بدل  الوقت 
مبواصلة  أمر  الحكم  لكن  الجزاء،  منطقة 
اللعب، وسط غضب عارم من املدرب أرتيتا 

الذي تالسن مع مدرب نيوكاسل.
وواصل مانشسرت يونايتد عروضه القوية يف 
اآلونة األخرية، بالتغلب عىل ضيفه بورمنوث 

بثالثية نظيفة، عىل ملعب أولد ترافورد. 
يف  كاسيمريو  اليونايتد  ثالثية  وسجل 
 )49( الدقيقة  يف  شاو  ولوك   )23( الدقيقة 

وماركوس راشفورد يف الدقيقة )86(.

يونايتد  مانشسرت  رفع  النتيجة  بتلك 
بينام  الرابع،  املركز  نقطة يف   35 إىل  رصيده 
تجمد رصيد بورمنوث عند 16 نقطة يف املركز 

الخامس عرش.
لصالح  املباراة  يف  األوىل  املحاولة  جاءت 
مانشسرت يونايتد، بارتقاء من أنتوين مارسيال 
لعرضية من شاو من الجانب األيرس، مسدًدا 

رأسية مرت إىل جوار القائم.
يف  التسجيل  يونايتد  مانشسرت  وافتتح 
عرضية  كاسيمريو  تابع  بعدما   ،23 الدقيقة 
إريكسن،  كريستيان  نفذها  مخالفة  من 
مسدًدا من داخل منطقة الست ياردات كرة 

مبارشة عىل الطائر سكنت الشباك.
حتى  التالية،  الدقائق  يف  املباراة  هدأت 
الدقيقة  يف  لإلصابة  بيك  دي  فان  تعرض 
يتمكن  ومل  سينييس،  مع  احتكاك  بعد   ،42
من إكامل اللقاء، ليغادر أرض امللعب وحل 
األول  الشوط  لينتهي  جاراناتشو،  مكانه 

بتقدم اليونايتد )1-0(.
بدأ مانشسرت يونايتد الشوط الثاين بقوة، 
بعد   ،49 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف  بإضافة 
امللعب  وسط  قبل  من  شاو  من  انطالقة 
ممررًا الكرة إىل فرينانديز ومنه إىل جاراناتشو 
يف الجانب األمين ملنطقة الجزاء، الذي أرسل 
مبارشة  بتسديدة  شاو  تابعها  أرضية  عرضية 

سكنت الشباك.
يف  الثالث  الهدف  عىل  راشفورد  ووقع 
بينية  فرينانديز  تلقى  بعدما   ،86 الدقيقة 
الطائر  عىل  ليمرر  املنطقة،  داخل  شاو  من 
لراشفورد الخايل من الرقابة إىل جواره، الذي 

سدد مبارشة يف الشباك.
لتسديدة  بتصديه  خيا  دي  تألق  واستمر 
من  الثانية  الدقيقة  يف  أنتوين  من  مميزة 
بفوز  اللقاء  لينتهي  الضائع،  بدل  الوقت 

اليونايتد بثالثية نظيفة.
هزمية  إيفرتون  بنظريه  برايتون  وألحق 
 ،)4-1( بارك  جوديسون  ملعب  عىل  مذلة 
مسجاًل 3 أهداف يف 6 دقائق، ليضع املدرب 

فرانك المبارد يف موقف حرج.
األول  الهدف  ميتوما  كاورو  الياباين  أحرز 
فريجوسون  إيفان  األيرلندي  وتناوب   ،)14(
)51(، وسويل مارتش )54(، واألملاين باسكال 
الثالثة  األهداف  تسجيل  عىل   )57( جروس 

الهدف  جراي  دمياراي  أحرز  فيام  توالًيا، 
الرشيف لـ”توفيز” من ركلة جزاء )90 2(.

سيتي  مانشسرت  عىل  التعادل  فرضه  بعد 
فشل  املاضية،  املرحلة  يف   )1-1( الوصيف 
إيفرتون يف البناء عىل هذه النتيجة، وتعرض 
الرابعة يف آخر 5 مباريات، ويعود  للخسارة 

فوزه األخري إىل أواخر.
وقد  نقطة،   15 برصيد   16 املركز  ويحتل 
عطًفا  الهبوط  منطقة  مراكز  يف  نفسه  يجد 

عىل نتائج املرحلة.
سكة  إىل  برايتون  عاد  جهته،  من 
االنتصارات بعد خسارته أمام آرسنال )4-2(، 
ورفع رصيده إىل 27 نقطة يف املركز 8 بفارق 
)0-1( عىل  الفائز  فولهام  عن  ومركز  نقطة، 
مضيفه ليسرت سيتي بهدف الرصيب ألكسندر 

ميرتوفيتش.
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مرص  من  علامء  إن  املصدر  وقال 

مالمح  بناء  إلعادة  تعاونوا  وإنجلرتا 

وجه رمسيس الثاين، باستخدام منوذج 

ثاليث األبعاد .

عملية  أول  هي  “النتيجة  وأضاف: 

الفرعون-  لوجه  علمية  بناء  -إعادة 

املقطعية  باألشعة  فحص  عىل  بناًء 

لجمجمته الحقيقية”.

جامعة  من  سليم  سحر  وذكرت 

القاهرة، وهي مبتكرة النموذج ثاليث األبعاد 

حاكم  عن  كشفت  النتيجة  أن  للجمجمة، 

لوجه  “مخيلتي  وتابعت:  جدا”.  “وسيم 

رمسيس الثاين تأثرت بوجه موميائه. أجد أن 

بناؤه هو شخص مرصي  أعيد  الذي  الوجه 

وسيم للغاية، له مالمح وجه مميزة”.

من جهتها، وصفت كارولني ويلكينسون، 

ليفربول  جامعة  يف  الب”  “فايس  مديرة 

التصوير  منوذج  “أخذنا  مورس:  جون 

أعطانا  بدوره  والذي  للجمجمة،  املقطعي 

شكلها ثاليث األبعاد”.

وأبرزت: “ثم لدينا قاعدة بيانات لترشيح 

أساسا  نحن  لذلك  مسبقا..  املصمم  الوجه 

نبني الوجه، من سطح الجمجمة إىل سطح 

وطبقات  العضالت  بنية  خالل  من  الوجه، 

الدهون ثم أخريا طبقة الجلد”.

لألرسة  الثاين  رمسيس  امللك  وينتمي 

امتد  القدمية، حيث  التاسعة عرش يف مرص 

حكمه بني عامي 1279 و1212 قبل امليالد.

دفعا 8 دوالرات.. ويطالبان “يونيفرسال” بـ 5 ماليني دوالر

ألعاب نارية ولقطات طريفة يف  استقبال العام اجلديد

الثنني  األمريكية  املحاكم  سمحت 

رشكة  مبقاضاة  بالسينام  املولعني  من 

إنتاج هوليودية يتهامنها بعرض مقطع 

ترويجي مضلل دفعهام الستئجار فيلم 

ممثلتهام  مشاهد  أن  يكتشفا  أن  قبل 

املفضلة اقُتطعت من العمل.

فعندما أنفق كل منهام 3,99 دوالراً، 

فيلم  ملشاهدة  دوالرات،   8 نحو  أي 

“يسرتداي” عىل منصة “أمازون برايم”، 

كاليفورنيا  من  أحدهام  الرجالن،  كان 

أنهام  يعتقدان  مرييالند،  من  واآلخر 

آنا  لديهام  املحببة  املمثلة  سيشاهدان 

دورها  يف  املعروفة خصوصاً  أرماس،  دي 

كجاسوسة يف فيلم جيمس بوند “نو تايم 

تو داي”.

وقد ظهرت املمثلة يف البداية يف املقطع 

الدعايئ للفيلم الذي أنتجته “يونيفرسال 

من  النهائية  النسخة  يف  لكن  بيكترشز”، 

موسيقي  قصة  تروي  التي  “يسرتداي” 

منغمس يف واقع مواٍز ال وجود فيه لفرقة 

البالغة ثالثني عاماً  للممثلة  أثر  بيتلز، ال 

بعد اقتطاع مشاهدها يف املونتاج.

رفع  إىل  باملدعيني  ذلك  دفع  وقد   

االحتيال،  بتهمة  الجمعة  مشرتكة  دعوى 

وفق ما ذكرت وسائل إعالم أمريكية.

يحصل  “مل  الشكوى،  وبحسب 

املتوقعة  القيمة  عىل  املستهلكون 

إليجارهم أو رشائهم”.

“يونيفرسال  قالت  دفاعها،  يف   

بيكترشز” إن “املقاطع الرتويجية لألفالم 

لدستور  األول  التعديل  مبوجب  محمية 

حرية  يكفل  الذي  املتحدة،  الواليات 

التعبري”.

رفض،  بالقضية  املكلف  القايض  لكّن 

رشكة  منتقدا  الحجة،  هذه  الخميس، 

اإلنتاج الهوليوودية الضخمة.

املقطع  األساس،  “يف  القايض:  وقال 

لبيع  إعالن مصمم  لألفالم هو  الرتويجي 

بنظرة  املستهلك  تزويد  خالل  من  فيلم 

عامة” عن العمل الروايئ الطويل. وسمح 

بذلك بإطالق املسار القضايئ ضد الرشكة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، طلب 

تعويضا  القضائية  الدعوى  يف  املدعيان 

قدره خمسة ماليني دوالر.

ومن املقرر إطالق جلسات االستامع يف 

القضية يف 3 أبريل.

جديد  ميالدي  عام  بدء  مع 
Good- “وانقضاء آخر تصدر وسم 

 ”2022 “وداعا  أو   ”bye2022#
فيام  االجتامعي،  التواصل  منصات 

عمت االحتفاالت أرجاء العامل.
من  كبري  عدد  احتفل  وبينام 
خالل  من  الجديد  بالعام  البرش 
الجديدة  واملالبس  األثواب  ارتداء 
املبهرة  والزينة  املزركشة  والحيل 
بطرق   2022 عام  متفاعلون  ودع 

الفيديو  ومقاطع  بالصور  وثقوها  عدة 
املتنوعة.

األوروبية  العواصم  سامء  وشهدت 
احتفاالت بألعاب نارية، وسط آمال بانتهاء 
الحياة  إىل  والعودة  أوكرانيا  يف  الحرب 

الطبيعية بعد فريوس كورونا يف آسيا.
آسيا  يف  أوال   2023 عام  بدأ  وبعدما 
احتفاالت  انطلقت  وأوروبا  وأفريقيا 
املعتاد،  بأسلوبها  الجديد  بالعام  نيويورك 
حيث احتشد اآلالف تحت املطر الغزير يف 
لساعات  وانتظروا  سكوير”،  “تاميز  ساحة 
الشهرية  “تاميز سكوير”  حتى تسقط كرة 

إيذانا ببدء العام الجديد.
املاليني  شاهد  نفسه،  الوقت  ويف 
لسقوط  املصاحبة  املوسيقية  العروض 
الكرة البلورية والعد التنازيل عرب شاشات 

التلفزيون من غرف املعيشة حول العامل.
زينت  أوروبا  من  أخرى  أماكن  ويف 
األلعاب النارية السامء فوق البارثينون يف 
وقوس  برلني،  يف  براندنبورغ  وبوابة  أثينا، 
الحشود  تجتمع  حيث  باريس،  يف  النرص 
األلعاب  ملشاهدة  الشانزليزيه  شارع  يف 
عام  منذ  الفرنسية  العاصمة  يف  النارية 

.2019
حفلها  جانريو  دي  ريو  واستضافت 

عىل  الجديد  العام  رأس  لليلة  الشهري 
شاطئ “كوباكابانا” دون قيود للمرة األوىل 

منذ الجائحة.
كانت  النارية  األلعاب  احتفاالت 
بعض  لدى  التوثيق  لحظات  يف  حارضة 
آخرون  استعرض  حني  يف  املستخدمني، 
مقاطع توثق محطات مختلفة من حياتهم 

يف العام املايض. 
مقاطع  الحسابات  بعض  وشاركت 
العام  ودع  الذي  “أوريو”  كالقط  طريفة، 
من خالل دورانه عىل املكنسة الكهربائية 
االسم  يحمل  لحساب  فيديو  يف  الروبوت 

نفسه عىل تويرت.
بروس”  “وارنر  أستوديوهات  وودعت 
العام بصورة طريفة من املسلسل الكرتوين 

الشهري “توم آند جريي”.
 ”24 رادار  “فاليت  حساب  ونرش 
تتبع  يف  املتخصص   )Flightradar24(
الجوية عرب تويرت صورة الحتفاء  الرحالت 
طيار أسكتلندي بالعام الجديد وهو يحلق 
رقم  راسام  الشامل  بحر  فوق  بالطائرة 

“23” بالطائرة.

 علماء يكشفون الوجه احلقيقي لرمسيس الثاني

حكم مجيلة
- التحزن اذا ضاقت بك الحياة فرمبا اشتاق الله لسامع صوتك وانت تدعوه. 

- سقوط االنسان ليس فشال امنا الفشل ان يبقي االنسان حيث يسقط . 

- الضعيف اليغفر امنا املغفرة شيمة القوي. 

- اليصنع الرجل الحياة بينام الحياة تصنع منه رجال. 

- مهام بلغت درجة اتقانك لن تستطيع التمثيل مدي الحياة. 

- عش عفويتك واترك للناس اثم الظنون فلك اجرك ولهم ذنب مايعتقدون. 

- كلام ازاد  االنسان غباءا ازداد يقينا انه افضل من غريه يف كل شئ 

- لن تكرب دون ان تتأمل ولن تتعلم دون ان تخطئ ولن تنجح دون ان تفشل ولن تحب 

دون ان تفقد هكذا هي الحياة. 

- اصبحنا بحاجة لقلوب اصطناعية التتأمل والتحب وال تشتاق بل تنبض فقط!. 

- التجعل طيبتك كتاب يتصفحه الجميع فهناك أناسا اليستحقون منه حرفا. 

- اكره التفاهم مع شخص يري كل شئ يفعله صحيحا.

- الوحدة مؤملة لكنها افضل من ان يتذكرك االخرون بوقت فراغهم. 

- من السهل ان تجد شخص تتحدث اليه لكن من الصعب ان تجد شخص تثق به. 

- التخلط بني شخصيتي واسلويب فشخصيتي هي انا اما اسلويب فيعتمد عليك. 

- قمة الثقة ان تصمت عندما يسخر منك االخرون فانت تعلم من انت ومن هم. 

- ال تسطيع التحكم يف الرياح لكنك تستطيع التحكم يف رشاعك لتصل ملاتريد. 

- التخدعك املظاهر فهدوء املقابر اليعني ان الجميع يف الجنة. 

- الترقص عىل جرح االخرين.

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

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية:-

- يف الخامس من يناير عام 1980م:- هجوم الجيش الشعبي عىل دفاعات العدو يف شامل 
رشق الساحل والذي بدأ هجومه من الخامس وحتى العارش من يناير.

األحداث الخارجية:-
- يف الخامس من يناير عام 1781م:- األسطول البحري الربيطاين يحرق ريتشموند يف فريجينيا 

وذلك يف أيام الثورة األمريكية.
- يف الخامس من يناير عام 1846م:- مجلس النواب األمرييك يصوت عىل إيقاف مشاركة 

مقاطعة أوريغون مع اململكة املتحدة.
كونراد  فيلهلم  قيام  عن  تكشف  منساوية  صحيفة  1896م:-  عام  يناير  من  الخامس  يف   -

رونتغن باكتشاف نوع من اإلشعاعات عرف الحقا باسم األشعة السينية.
- يف الخامس من يناير عام 1909م:- كولومبيا تعرتف باستقالل بنام.

- يف الخامس من يناير عام 1945م:- االتحاد السوفيتي يعرتف بالحكومة يف بولندا.
- يف الخامس من يناير عام 1948م:- رشكة وارنر برذرز تنتج أول فيلم وثائقي ملون.

- يف الخامس من يناير عام 1972م:- الرئيس األمرييك ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير 
برنامج املكوك الفضايئ.

- يف الخامس من يناير عام 1973م:- هولندا تعرتف بأملانيا الرشقية.
- يف الخامس من يناير عام 1976م:- كمبوديا تغري اسمها إىل “كمبوتشا الدميقراطية”.

- يف الخامس من يناير عام 1997م:- انسحاب القوات الروسية من الشيشان.

حكمة لليوم
إذا أعطيت فقري مسكة تكون قد سددت جوعه ليوم 

واحد فقط  أما إذا علمته كيف يصطاد السمكة 
تكون قد سددت جوعه طول العمل
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