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فرع الشباب بالقاش-بركة يوضح اجنازه برامج تصدي موحدة
افاد االتحاد الوطني لشباب وطلبة ارتريا 
يف االجتامع الذي عقده يف الثالث من يناير 

انجاز برامج ناجحة لتاطري الشباب. 
الشاب  التنظيمية  الشؤون  مسؤول  وقال 
قدمه  الذي  التقرير  يف  يوسف  سليامن   /
الورود  وتنشئة  االجتامعية  العلوم  دورة  ان 
اهم  من  كانت  السيايس  والتثقيف  الحمر 
مشرياً  كبري،  باهتامم  حظيت  التي  الربامج 
اىل ان كافة الربامج املوجهة للشباب حققت 

نتائج جيدة.
السياسة  مسؤول  اوضح  جهته  من 
بالفرع  قرماظيني  مارقوس  السيد/  والتنظيم 
الشباب  وعي  لرفع  املنتظمة  الربامج  ان 
ومتتني تاطريهم إال انها تتطلب مشاركة كافة 
، داعيا مسوؤيل  الحكومية والجبهة  الجهات 
فروع الشباب الناشطني يف املديريات للعمل 

مع مسؤويل الجهات الحكومية واملجتمع.

رئيس  وناشد 
الوطني  االتحاد 
والطلبة  للشباب 
/صالح  السيد 
الدين  احمد 
العمل  الشباب 
وهمة  بنشاط 
برامج  بتخطيط 
مع  تتوافق 
الراهنة  االوضاع 
التنموية  والربامج 
ان  باعتبار    ،
هي  االتحاد  مهام 
وتثقيف  توعية 

وتسليح الشباب، بخلق بيئة صلبة للتاطري يف 
النشاطات الشبابية .

بناءة من  اراء وتوصيات   قدم املشاركون 

ضمنها دراسة نتائج الدورات املهنية املنظمة،  
ومنح اهتامم لتقوية املراكز الشبابية ومتتني 
تنشئة  يف  واملجتمع  الحكومية  الجهات  دور 

الشباب وغريها من التوصيات.

دعم عيين العضاء االعاقة الذهنية واجلسدية  بعدي خواال
خواال  عدي  مديرية  يف  العضائها  عيني  دعم  والجسدية  الذهنية  االعاقة  جمعية  قدمت 

يساعدهم يف حياتهم اليومية.
وقالت مسؤولة الفرع يف املديرية االستاذة /زفان أبرها، ان الدعم املقدم يف الثالثني من 

ديسمرب لـ 103 من االعضاء، متثل يف اجهزة  طاقة شمسية وادوات  نظافة وبراميل.
واوضحت املديرة التنفيذية للجمعية يف االقليم السيدة  /عقبا حروي عدم تاطري بعضا من 
اصحاب االعاقة الذهنية والجسدية ، داعية مدراء الضواحي للعمل الجاد بالتنسيق مع االباء 
لتاطري مثل هؤالء املعاقني. وشكرت الجهات التي قدم لها الدعم، للمساعدات العينية التي 

قدمت لها ، داعني ملنح فرص تعليمية لهؤالء املعاقني.

سلطة الغابات واحلياة الربية تدعو  حلماية املوارد الطبيعية

نيافة االنبا 
بيطروس 

يوجه كلمة 
بعيد امليالد

 وزير الشؤون اخلارجية يبعث برسالة 
لوزير خارجية الصني اجلديد

الربية  والحياة  الغابات  سلطة  دعت 
من  الرابع  يف  اجرته  الذي  التقييم  يف 
يناير لعام 2022 القيام بالرعاية والعناية 
الالزمة لشتول االشجار املغروسة لضامن 

منوها.
السلطة  فروع  تقارير  اوضحت 
الصالح  املنفذة  االنشطة  االقاليم  يف 
قطع  عمليات  ومراقبة  املياه  مساقط 
القاونية  االجراءات  واتخاذ  االشجار  
لقاطعي االشجار  وجهود اعادة التشجري 
الربية.  الحياة  الشتول  وحامية  واعداد 
 5.7 من  اكرث  اعداد  التقارير  وافادت 

 2022 عام  شتول  مركز   30 يف  شتلة  مليون 
نسبة  يعادل  ما  اي   ، شتلة   4.8 منها  غرس 
مهام  حول  رشحا  االجتامع  يف  وقدم   .84%
اقامة املحميات لضامن تنمية الحياة الربية  ، 
والحد من نفوق الحيوانات الربية ، باالضافة 

اىل تنمية القدرات البرشية . 
وقال املدير العام لسلطة الغابات والحياة 
الربية العقيد /كنفي هبتوم يف ختام االجتامع 
ان حامية وتنمية الرثوة الغابية ، له دور كبري 
اىل  االحيايئ  والتنوع  الربية  الحياة  لتنمية  يف 
جانب استقرار الرتبة ، داعيا ملواصلة برامج 

الحملة الخرضاء.
الشعبية  لتقوية الجهود واملشاركة  وناشد 
واتخاذ  لالشجار  الجائر  القطع  من  للحد 
االشجار  اجراءات عقابية ضد عمليات قطع 

لضامن منو الحياة الربية املهددة باالنقراض.

الكنيسة  بطرياركية  كريس  امني  وجه 
بيطروس  االنبا  نيافة  االرترية  االرثذوكسية 

كلمة مبناسبة عيد امليالد املجيد .
بسالم،  املجيد  العيد  بحلول  نيافته  وهنأ 

شارحا مغزى العيد ومضمونه الروحي.
التعاون  عيد  هو  امليالد  عيد  ان  وقال 
وتعزية  املحتاج   مساعدة  ويجب   ، والتكافل 
السجناء   وزيارة  املرىض  وعيادة  املكلوم 

والتصالح.
عام  ليكون  بيطروس  االنبا  نيافة  ومتنى 

2023 عام سالم  لبلدنا وبلدان العامل.

الشؤون  وزير  بعث 
/عثامن  السيد  الخارجية 
لوزر  تهنئة  رسالة  صالح 
الصني  جمهورية  خارجية 

الشعبية املعني قني غانغ.
الوزير  معايل   ذكر 
رسالة  يف  صالح  عثامن 
والصني   ارتريا  بان  التهنئة 
املاضية  العقود  يف  طورا 
دافئة  اسرتاتيجية  عالقات 
قيم  اساس  عىل  ومتينة 
والتفاهم  االحرتام  مبادئ 

املشرتك .
 واعرب عن ثقته لتطور 
لعالقة   مستقبال  اكرب 
هذه  والرشاكة  االخاء 
التعاون  من  متتد  التي 
والفني  االقتصادي  الثنايئ 
يف  الوثيق  التشاور  اىل 
والقضايا  السياسات 

الدولية الهامة.
الذي  الوقت  يف  عثامن  الوزير  واضاف 
باملصالح  مرتبطة  تحديات  العامل  فيه  يشهد 

الجهد  ستواصل  ارتريا  فان  سياسية،  الجيو 
الشعبية  الصني  جمهورية  مع  بتعاونها 
لتحقيق نظام عاملي جديد عادل مرتكز إىل 

القانون.

استشهاد املناضل حامد حممد علي
مدير  يناير  من  السادس  يف  استشهد 
الحكومات  وزارة  يف  سابقا  حلحل  مديرية 
عثامن   عيل  محمد  حامد  املناضل/  املحلية 
جراء مرض فجايئ عن عمر ناهز ال71 عاما.

التحق املناضل /حامد محمد عيل  بقوات 
التحرير الشعبية عام 1972وخدم يف مرحلة 
ملستوى  وصوال  املقاتلة  القوات  يف  النضال 
الخارجية  بالعالقات  وكذلك   ، كتيبة  مفوض 
التدريب  وجهاز  الشعبية  االدارة  وجهاز 

العسكري مبختلف مستويات املسؤولية.
الشؤون  وزارة  يف  االستقالل  بعد  عمل   
للعامل   الوطنية  والكنفدرالية  الخارجية 
مديرا  املحلية  الحكومات  وزارة  يف  وكذلك 
وقلعلو  وادوبحا  وحقات  هربو  ملديريات 

ودهلك وحلحل.
املناضل/ حامد محمد عيل عثامن متزوج واب لستة ابناء.

وقد ووري جثامنه الرثى عرص امس الجمعة السادس من يناير يف مقربة الشهداء يف 
اسمرا.

 وزارة الحكومات املحلية إذ تعرب عن بالغ حزنها الستشهاد املناضل/ حامد محمد 
عيل تقدم تعازيها الحارة الرسته ورفاقه وزمالئه.
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فربكة  و إحباط   قناة اليب بي سي الناطقة بالتقرنية!!!
أفورقي  إسياس  الرئيس  فخامة  بها  بعث  التي  واملتوازنة   القصرية  الرسالة  ان  يبدو 

للشعب اإلرتري كافة ومحبيه مبناسبة العام الجديد 2023 م  والتي أشار فيها مبوضوعية  

لألحداث اإلقليمية والعاملية   بإسلوب أرىض الجميع  أثارت إحباط   وكالة  البي يب يس 

الناطقة بالتقرنية اىل أبعد الحدود.

الناطقة  يس  يب  البي  وكالة   حاولت  أفورقي   إسياس  الرئيس  فخامة  رسالة  فبعد 

بالتقرنية  إعطاء تلك  الرسالة معنى أخر بإسلوب غري واضح يصعب تحديده ما إذا 

كان خرباً أم تقريراً, لتتهافت بإلصاق مكتوب إنحدر بسمعة  القناة   اىل الدرك األسفل  

,حيث أن محتواه تنقصه القيمة املهنية واالخالقية  ويكشف بوضوح إحباط ومعاناة  

كتاب هذه القناة.

 بالرغم من ان خدمة البي يب يس الناطقة بالتقرنية  هي واحدة من  وكاالت االنباء 

العاملية  التي لها وزنها اال ان إمتالكها لصحفيني  حديثي العهد باملهنة  يكتبون كيفام 

, حيث   الكفاءة  وتفتقد اىل دليل ناضج   انباء  تنقصها  أرادو, جعلها تبدو  كوكالة 

يجرب القراء عىل متابعة كتاباتها  املليئة اىل حد بعيد  باألخطاء النحوية  واللغة الغري 

سليمة  املليئة بالحروف املتناقضة  ويف بعض االحيان يقول املتابع )هل  تفتقد هذه 

الوكالة التي متتلك إساًم مشهوراً ملصحح  يتمتع بالكفاءه  أم  تأسست هذه الوكالة 

الخاطئة  باتت تسيئ  لكرامة  التقرنية عن معرفة وقصد( ألن  كتاباتها  لتدمري لغة 

اللغة واملتحدثني بها .

نظراً ألن  مشكلة  سالمة اللغة ميكن ان تكون بسب نقص الكفاءة  فمن الطبيعي  

ان تتجاهلها بالقول  الكل يكتب حسب كفاءته واذا كانت املوضوعات التي يتم تناولها  

دقيقة وموضوعية فسوف لن تكون هنالك معاناة  يف فهمها  بصعوبة وعن طريق 

تناولها لكل مايتعلق  بالتقرنية  يف  الناطقة  ان وكالة يب يب يس  املقارنة..ولكن األسوأ 

بإرتريا  تنرش اخبار مليئة بالتحامل واالدعاءات وتبث تقارير رخيصة اىل أبعد الحدود.

ففي العامني املاضيني كشفت هذه الوكالة عن حقيقتها بإنحيازها الواضح, دن مراعاة  

لقيم مهنة الصحافة املرتكزة عىل  الحقيقة واملوضوعية والدقة  واألمانة  حيث ظلت 

إداة  ملن  بال خجل   لتصبح  إرتريا وشعبها,   تشويه سمعة  تنشط يف  الوكالة   هذه 

وكرامة  ثقافة  شان  من  التقليل   يف  وتتورط  املغرضة  والدعايات  األكاذيب  ينرشون 

الشعب اإلرتري  وجيشه الباسل املعروف  بإنضباطه العايل ,وتبث  أخبار كثرية  وبذيئة   

تثري الكراهية والحقد  بني  الشعوب ,وميكننا أن نتوقع بأنها  تنفذ  تلك املهام التي 

منحت لها من مشغليها ,ويف الوقت الذي تصدى فيه الشعب اإلرتري  لكل الدسائس 

واملؤامرات املحاكة من قبل القوى العظمي  وحقق انتصاراً  سياسياً وعسكرياً باهراً  

مل تتمكن وكالة البي يب يس من  إخفاء ومداراة  غضبها  وإحباطها لتلجأ اىل اإلساءات  

والفربكة  والقلق واإلحباط  باملكشوف. نرتحم عليها حتى تطلع  عىل القيمة املهنية 

للصحافة   ,أما مسرية الشعب اإلرتري  فهي عىل الدوام مسرية نرص وعز,الكالب تنبح  

والجمل يواصل مسريته بفخر وإعتزاز.

إعــالنـات
حرضت لدى املحكمة السيدة / امرية حامد محمود ادريس وقدمت عرضاً قالت فيه لقد 

استشهد والدى املرحوم / حامد محمود ادريس بتاريخ 02/ 12/ 2020م وترك من الورثة نحن 

املذكورين أسامئنا أدناه:-

1/ فاطمة محمد نور عثامن        زوجته      2/ محمود حامد محمود ادريس       إبنه 

3/ خرضاء حامد محمود ادريس   إبنته        4/ امرية حامد محمود ادريس          إبنته

5/ كسايل حامد محمود ادريس   إبنته        6/ حياة حامد محمود ادريس          إبنته

7/ صابرين حامد محمود ادريس  إبنته

وليس له وارث غرينا وعىل من يعرتض او يدعى باالرث ان يتقدم اىل محكمة  قندع الرشعية 

بتاريخ 9/ 2/ 2023م .

محكمة قندع الرشعية 

*****************************

تقدمت السيدة / فاطمة أحمد ابراهيم إىل املحكمة الرشعية بعرض بعصب قالت فيه تويف 

زوجى املرحوم / اسامعيل محمد ابراهيم بتاريخ 10/ 11/ 2022م وترك من الورثة الرشعيني 

له املذكورين ادناه وهم :-

1/ فاطمة أحمد ابراهيم                زوجته   2/ اماتو اسامعيل محمد ابراهيم       إبنته 

3/ عيل جبيتو اسامعيل محمد ابراهيم إبنه            4/ سعيدة اسامعيل محمد ابراهيم     

إبنته

5/ محمد اسامعيل محمد ابراهيم    إبنه

وليس له ورثة سوانا نحن املذكورين اعاله وعليه كل من يدعى باألرث أو يعرتض عليه أن 

يتقدم إىل املحكمة الرشعية بعصب خالل شهر من صدور هذا اإلعالن .

محكمة عصب الرشعية 

*****************************

تعلن املدعية / نورة إدريس عىل من سكان تسني أمام محكمة تسني الرشعية بأن والدها 

تويف بتاريخ 26/ 11/ 2021م وأنها الوريثة الوحيدة وإذا كان هناك معرتض فعليه التقدم أمام 

املحكمة الرشعية بتسنى يف مدة أقصاه شهر من تاريخ اإلعالن يف الجريدة .

محكمة تسنى الرشعية

*****************************

السيد/ عبدالله حجي صالح محمود مبا ان زوجتك السيدة / فاطمة محمود محمد تقدمت 

اىل املحكمة بعرض تدعى فيه انك تركتها منذ 8 سنوات دون نفقة أو عرشة زوجية مترضرة 

أشد الرضر بغيابك عنها لذا نعلنك للحضور اىل محكمة كرن الرشعية خالل ثالثون يوماً من 

نرش اإلعالن يف الجريدة الرسمية وإذا مل تحرض يف الزمن املحدد ستفصل املحكمة يف القضية 

بغيابك حسب الدعوة املرفوعة.

محكمة كرن الرشعية 

**************

املرحوم  عمى  ابن  تويف  لقد  فيه  قال  بعرض  املحكمة  اىل  عمر  أدم  جمع   / السيد  تقدم 

اسامعيل محمد أدم بتاريخ 2/ 1/ 2022م وترك من الورثة الرشعيني املذكورين أدناه:-

أخته  2/أمنة محمد أدم   والدته  1/ مريم محمد سعيد 

4/ جمع أدم     اخ  3/ جمع محمد أدم  

6/أمنة أدم  5/ محمد أدم    

وعىل كل من يعرض او يدعى أنه وارث فليتقدم اىل املحكمة معه مستندات ما يثبت به 

انه وارث خالل شهر من نرش اإلعالن يف جريدة إرتريا الحديثة.

محكمة كرن الرشعية 

*****************************

تقدمت السيدة/ فاطمة محمد أدم حامد اىل املحكمة بعرض قالت فيه لقد توفيه زوجي 

الورثة الرشعيني املذكورين  املرحوم/ ادريس أدم محمد بتاريخ 17/ 11/ 2022م وترك من 

أدناه :-

زوجته  زوجته     2/ فاطمة حامد   1/ فاطمة محمد أدم حامد 

إبنته إبنته       4/ منصورة ادريس أدم   3/ نورة ادريس أدم  

إبنته       6/ نعامت ادريس أدم              إبنته 5/ أسامء ادريس أدم 

إبنه إبنته       8/ أدم ادريس أدم   7/ اخيار ادريس أدم  

إبنته إبنته    10/ كوكب ادريس أدم   9/ مواهب ادريس أدم 

11/ كلثومة سليامن محمد عيل والدته

وعىل كل من يعرتض أو يدعى انه وارث فليتقدم اىل املحكمة معه مستندات ما يثبت به 

انه وارث خالل شهر من نرش اإلعالن يف الجريدة إرتريا الحديثة .

محكمة كرن الرشعية 

  شرطة اقليم عنسبا  
تسجل جناحات

اغلب  حل  عنسبا  اقليم  رشطة  افادت 
القضايا املرفوعة اىل الرشطة عام 2022.

استقبال  عنسبا  اقليم  رشطة  واوضحت 
اكرث  حل  تم  وقد   ،  2022 عام  شكوى   1226

من %94 منها.
الرائد  الجنائية  التحقيقات  واوضح مسؤول 
القضايا  هذه  من   895 ان  تسفاهوين  تسفو 

مرتبطة بالجرمية.
وذكر بان الرشطة االهلية املقامة يف القرى 
بالصلح  البسيطة  القضايا  لحل  عمل  واملدن 
امام  الجناة  لتقديم  الرشطة  مع  والتعاون 
التي  التوعية  سمنارا  بان  موضحا  القانون، 
والطالب  الشعب  اوساط  يف  الرشطة  تنظمها 

تحقق نتائج مرضية.
واوضح مسؤول رشطة املرور يف اقليم عنسبا 
الرائد/ محاري كداين ازدياد الحوادث املرورية 
عام 2022 بنشبة %43 عن عام 2021، اودت 
بجروح،   145 واصابة  مواطنني  خمسة  بحياة 
اصابة 62 منها جروح بليغة وتدمري ممتلكات 

تقدر بحوايل اربعة مليون نقفة.

وقال ان السبب الرئييس للحوادث املرورية 
عدم منح االولوية للمشاة والحفاظ عىل البعد 
جودة  وعدم  الخطرية  والقيادة  السيارات  بني 

السيارات.
الهوائية  الدراجات  وخاصة  السائقني  ودعا 
للحوادث  الرئييس  السبب  اصبحت  التي 

املرورية لتوخي الحذر واحرتام قوانني املرور.

اعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة الربية يف مديرية مندفرا السيد /ولدو ولدقرقيس عن 

نجاح برامج التشجري يف املدارس.

واوضح بان الشتول املغروسة سنويا يف املدارس تتميز بالنجاح والنمو الرسيع، وهذا يدل 

عىل الجهود الحثيثة التي تبذلها املدارس.

واوضح مدير مدرسة شاخا ودي برسات االبتدائية واملتوسطة االستاذ قرببرهان هييل ان 

املدرسة النموذجية يف التشجري بدات التشجري يف 2020 وغرست حتى االن 5200 شتلة ، وقد 

بلغت تلك الشتول اىل مستوى جيد برعاية الطالب واملعلمني.

وقال مسؤول التعليم يف املديرية االستاذ /قربزقابهري تولدي ان املدارس اتخذت خطوات 

نبيلة وامنوذجية وفق الربنامج املوضوع لتشجري املدارس.

توجد يف مديرية مندفرا من رياض االطفال وحتى املرحلة الثانوية 42 مدرسة.

 ماي مين : مسنار التشجري يف مدارس مندفرا حيقق نتائج جيدة
للطالب حول القانون 
ومكافحة اجلرائم 

سمنار  مني  ماي  مديرية  يف  نظم 
يف  القانوين  وعيهم  رفع  حول  للشباب 
يف  الرشطة  قائد  وناشد  الجرائم.  مكافحة 
الشباب  سقالت  /قرماي  الرقيب  املديرية 
لالبتعاد  القانوين  وفهمهم  وعيهم  لرفع 
عن ارتكاب الجرائم واملخالفات اىل جانب 

تعليمهم االكادميي.
رسالة  بخصوص  مفصال  توضيحا  وقدم 
مكافحة  “ان  وقال  الرشطة  ومهامت 
الجرمية مسالة ال ترتك للرشطة فقط، داعيا 
ارتكاب  عن  لالبتعاد  املجتمع  افراد  كافة 
قدم  كام  املجرمني.  ومالحقة  الجرائم 
/تخالي  السيد  الجرائم  مكافحة  مسؤول 
العام  املرتكبة  واملخالفات  الجرائم  قلتي 
مع  التعاون  البداء  الطالب  داعيا   ، املايض 

الرشطة.

سكان دقمحري يقدمون 
دعمهم لقوات الدفاع

قدم سكان مديرية دقمحري دعام ماليا 
لقوات  نقفة  مليون  ستة  من  باكرث  وعينيا 
ادارة  يف  التنفيذي  املدير  واوضح  الدفاع. 
االجتامع  يف  ديس  /قرماي  السيد  املديرية 
عامل  ان  يناير  من  الثاين  يف  عقد  الذي 
قدموا  املديرية  يف  الحكومية  املؤسسات 
نقدا وسكان  نقفة   مليون  اربعة  من  اكرث 
ضواحي املديرية باكرث من 2.1 مليون نقفة 

عينياً.
وذكر قيام 18 ضاحية بحصاد مزارع ارس 

الشهداء واملحتاجني وجمع املحصول.
من جانبه اوضح املدير الطبي ملستشفى 
بان   ، مياين  يوسيف  الدكتور/  دقمحري 
السكان قدموا عرب لجان الصحة اكرث من 185 
املياه للمستشفى  انابيب  الف نقفة لرشاء 
مشرياً  املختلفة،  التحتية  البنى  واعامل 
الخدمات.  الطبيعي  العالج  مركز  بدء  اىل 
ورشح مسؤول الرشطة يف مديرية دقمحري 
السيد/ تخستي مويس الجرائم واملخالفات 
املرتكبة التي ارسلت اىل االدعاء العام والتي 

تم حلها بالصلح.
ودعا مدير مديرية دقمحري السيد/ مياين 
أبرا يف ختام االجتامع للدفع بانشطةحفظ 
جميع  ومساهمة  الرتبة    وحامية  املياه 

املواطنني يف انجاح حزمة برامج التصدي.



أخبار عاملية
3

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى

نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
         هاتف 117099

                                   طباعة �سوئية وت�سميم �سفحات:                
فاطمة حمد  اإدري�س                                 نورة عثمان حممد              

اخبار خارجية
عربي حممد قيتا
   �ص.ب: 247

فاك�ص: 127749

هاتف التوزيع:  200454
هاتف االعالنات:  125013

�ص.ب: 1284

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت  السبت  07 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )75( 	

2022 /1 /1
صندوق  لتنمية  مالية  تربعات  قدمت 
الشهداء  ارس   وكفالة  الشهداء  امانة  
ووفق  نقفة   يورو.8904  الف   55 بلغت 
معلومات وزارة العمل والرعاية االجتامعية 
واملرأة  االرترية  الجالية  تنظيامت  تربعت   .
وضواحيها  االملانية  دارمشتات  مدينة  يف 
يورو،   5االف  ب  املتخذة  الخطوة  اطار  يف 
االملانية   غيسن  يف  االرترية  الجالية  تربعت 
1260وضواحيها  شهداء  ارس  لكفالة  يورو 
اضافية، ومجموعة حنداي يف مدينة غيسن  
/برخت  املتويف  ارسة  تربعت  كام  يويو.630 
ومواد  بلحوم  اسمرا  يف  املقيمة  قربماريام 
استهالكية  9االف نقفة لالعضاء واملرىض يف 

بقيمة مستشفى غالس العسكري.
 2022 /1 /4

نظمت الكنفدرالية الوطنية للعامل حفل 
يف  للعاملني  الجديد  العام  مبناسبة  ترفيهي 
مرشوع سد قحتيالي. حرضت املناسبة حاكم 
اقليم شامل البحر االحمر السيدة/ اسمرت 
ابرها وسكرتري الجبهة الشعبية للدميقراطية 
والعدالة السيد /رزين ادوناي وقادة الجيش .
عقد  االتحاد  الوطني  للشباب  والطلبة    

التقييمي النشطة  الفرتة 2021اجتامعه  يف  
من   الرابع  و الخامس  من  يناير  تحت  
شعار “ ليوعى الشباب ، ويتأطر ، ويتسلح” 
ومبارشة  الجديد  للعام   خططه   ،ووضع 
تنفيذها . وتم  تقييم التقارير املقدمة من  

الفروع واملدارس  والكليات.
 2022 /1 /11

اكد االرتريون املقيمون يف ممباسا بكينيا 
وضواحيها يف سمنار يحمل عنوان “ التعبئة 
كرضورة مرحلية “ الذي عقدوه ، جاهزيتهم 
ارتريا  سفري  التصدي.واوضح  مستوى  العىل 
 ، السمنار  يف  رؤسوم  بيني  السيد/  كينيا  يف 
االوضاع يف البالد والتطورات االقليمية.وقال 
للشعب  عملية جديدة  ليست  التعبئة  “ان 
وهي   ، االجيال  عرب  انتقلت  وقد  االرتري، 

مصدر جميع االنتصارات وأساس قيم 
 2022 /1 /14

يف  القاهرة  يف  املقيمون  االرتريون  اكد   -
التعبئة  تحت”شعار  عقدوه  الذي  االجتامع 
رضورة مرحلية”، عىل متتني وتقوية صفوفهم 
النجاح برامج التصدي وايفاء كل املتطلبات .

2022 /1 /15
مختلف  يف  املقيمون  االرتريون  -نظم 
)التعبئة  اطار  يف  سمنارات  سويرسا  مدن 
دورهم  حول  تركزت  رضورية(  مرحلة 
القائم  .وقدم  التصدي  برامج  يف  واسهامهم 
السيد/  السفارة االرترية يف سويرسا  باعامل 
يتعلق  فيام  مفصال  توضيحا  عثامن  آدم 
تواجه  كانت  التي  والعدائيات  بالتحديات 
ارتريا منذ االزل ، مشريا اىل الخطوات التي 

ميكن اتخاذها ملواجهة هذه العدائيات. 
االتحاد  قيم  يناير  من  عرش  الثالث  -يف 
البحر  بشامل  والطلبة  للشباب  الوطني 
لتوسيع  فعالة  تاطري  انشطة  تنفيذ  االحمر 
تنظيم الشباب يف مديريتي دهلك وادوبحا 

التقييمي،د   االجتامع  املايض.واوضح  العام 
تقديم دورات تدريبية لرفع القدرات املهنية 
للشباب يف تربية الدجاج والنحل واملحاسبة 

وصناعة شباك صيد االسامك.
 2022 /1 /13

يف  ألرستها  راعية  امرأة  عرشون  تلقت 
دورة  دنكاليا  وادي مبديرية جنوب  ضاحية 
التدريب  تدريبية يف اشغال السعف هدف 
الذي استمر لثالثة اشهر ، استفادة املرأة مام 
وإستغاللها  محيطها  موارد  من   متوفر  هو 

لتحسني ظروفها  املعيشية.
 2022 /1 /18

الوطنية  الحرب  معاقي  جمعية  اعلنت 
الوضع  لتحسني  الجارية  الجهود  بان 
االقتصادي   العضائها حققت نتائج مرضية. 
واعادة  التاهيل  قسم  مسؤول  واوضح 
تهيئة  كفلظيون  /ابرهام  السيد  التنسيق 
وتقديم  تاهيلية  دورات  لتنظيم  بيئة صلبة 
ملعاقي  الصحية  والخدمات  املالية  القروض 
الدورات  السيادة. إشتملت  الحرب وحامية 
عىل ، مهام القيادة واعامل الفخار والتطريز 
الحاسوب  وتقانة  واملوايش  النحل  وتربية 

والبناء. 
2022 /01 /20

لصالح  نقفة  مليون  تتربع  ارترية  أرسة 
إرترية  الوطني تربعت أرسة  التصدي  برامج 

تقيم يف بريطانيا مبليون نقفة لصالح برامج 
التصدي الوطني. 

يف الـ  15 والـ 16 من يناير
مهرجانهم  اسرتاليا    يف  االرتريون  نظم 
شعار”  تحت  والعرشون  الثاين  السنوي 
والقى  االحتامالت.”  لكل  مستعدون 
/ياسني  السيد  الجامهري  شؤون  مسؤول  
أقيم يف ملبورن كلمة  الذي  الحفل  عمر يف 
اوضح فيها اهمية املهرجان يف متتني الرتابط 
الوطنية   والهوية  الثقافة  وتنشئة  الوطني 
وكذلك تقوية برامج التصدي التنموي، معربا 

عن متنياته الطيبية. 
الشعبية  الجبهة  شباب  فرع  عقد  كام 
للدميقراطية والعدالة يف ايطاليا يف السادس 
عرش من يناير مبدينة ميالنو  بايطاليا مؤمتره 

الخامس.  
والعرشين  والحادي  العرشين  يومي  يف 

من يناير 
عقد املجلس املركزي للكنفدرالية الوطنية 
وقيم   ، الثالث   الدوري  اجتامعه  للعامل  
.2022 وبحث خطط عمل عام  2021انشطة 
السيد/  الكنفدرالية  عام  أمني  واوضح  عام 
ان   ، قدمه  الذي  التقرير  يف  بايري  تخستي 
يف  واضعا  التنظيم  لتوسيع  تبذل   جهود 
املؤسسات  يف  العاملني  للشباب  االعتبار 

العامة وشبه العامة. 
2022 /2 /4

بريطانيا  يف  املقيمون  االرتريون  تربع 
وايرلندا وكذلك يف العاصمة الفرنسية باريس 
وإعالة  التنموي  التصدي  لصالح  وضواحيها 
جنية  الف   113 من  باكرث  الشهداء  ارس 

اسرتليني وحوايل 3 االف يورو.
 2022 /2 /5

افريقيا  جنوب  يف  ارتريا  سفري  عقد 
/صالح  السيد  االفريقي  الجنوب  ومنطقة 
عمر سمنار لالرتريني يف انغوال حول االوضاع 

االقليمية  والتطورات  البالد  يف 
للمواطنني.  املرحلية  واملهام 
يف  /صالح  السفري  واوضح 
بعنوان  عقد  الذي  السمنار 
  ،“ مرحلية  كرضورة  “التعبئة 
الوطنية  القيم  من  التعبئة  ان 

للشعب االرتري.
افتتحت  ثانية  ناحية  من 
االنغولية  العاصمة  يف  رسميا 
لواندا مكتب القنصلية االرترية 

بحضور االرتريني وكبار املسؤولني االنغوليني 
التقى  اخرى  جهة  من   . والدبلوماسيني 
انغوال  خارجية  وزير  عمر  /صالح  السفري 
واوضاع  الثنائية  العالقات  معه  وبحث  

االرتريني املقيمني يف انغوال.
 2022 /2 /8

 تلقى طالب املرحلة الثانوية بينهم 141  
طالبة دورة تأهيلية حول العلوم االجتامعية 
أمتدت لفرتة اسبوعني. واوضح مسؤول   83
االتحاد يف االقليم االوسط السيد/ سامسوم 
كفيل يف مراسم االختتام التي جرت يف الرابع 
من فرباير ، ان الدورة تساهم يف رفع املعرفة 

يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية.
2022 /2 /10

نظم شباب وطلبة منطقة زقب يف االقليم 
وحامية  املياه   لحفظ  تنموي  نفري  االوسط 
اشتملت  الرتابية.  الطرق  وصيانة  الرتبة 
ادارة  بني  بالتنسيق  نظمت  التي  االعامل 
مديرية قاال نفحي  وسكان منطقة زقب عىل 
املدرجات  وبناء  ترابية  طرق  وصيانة  شق 
حجرية  ومدرجات  املياه  مساقط  واصالح 

واعداد الحفر لغرس الشتول . 
 2022 /2 /11

يف  االرترية  للمرأة  الوطني  االتحاد  نظم 
الصحة  فرع  مع  بالتعاون  االوسط  االقليم 
مبكافحة  خاصة    ، صحية  ندوة  االقليم  يف 
فريوس كورنا ل 84 من اعضائه يف ثالث من 

مديريات الريف .
شباب  بحث  فرباير  من  السادس  -يف 
يف  والعدالة  للدميقراطية  الشعبية  الجبهة 
جوبا بجنوب السودان وضواحيها يف السمنار 
شعار”  تحت  بجوبا  االرترية  بالسفارة  عقد 
 ، البالد  وازدهار  نهوض  يف  املجتمع  دور 

وبحث برامج التصدي. “
تربع االرتريون املقيمون يف املدن الكندية 
امرييك و45200 دوالر  مببلغ 21740 دوالر 

كندي ألعالة أرس الشهداء. 
جمعية معاقي الحرب تحصل عىل دعم 

من جمعية بيشتينو السورسية
- يف التاسع من فرباير حصلت  الجمعية  
الوطنية  ملعاقي  الحرب  مساعدات  مادية  
من  جمعية  بيشتينو السورسية التعاونية. 
واملعلومات  التنظيم  قسم  مسؤول  واوضح 
املمتلكات  بان  ادريس  /محمدنور  السيد 
الدفع  عربات  شملت   ، استالمها  تم  التي 

اليدي  وعكازات ذات االرجل االربعة .
نظم يف الخامس من فرباير

  يف املانيا  سمنار عرب الفيديو االفرتايض 
واوضح  شبابية.  وتحديات  فرص  تركز حول 
السيد/  املانيا  يف  الجامهري  شؤون  مسؤول 
نظمه  الذي  السمنار  يف  تولدي  كحساي  
فيه  وشارك  الجامهريية  الشؤون  مكتب 
اكرث من 500 شاب وشابة، اوضح املؤامرات  
الشعب  إلركاع  جرت  التي  والعدائيات 
بتصدي  فشلت  عاما   خالل80  االرتري 

الشعب االرتري القوي ووعيه العايل. 
 2022 /02 /15

السودانية  العاصمة  يف  االرتريون  إحتفل 
باململكة  والرياض  وضواحيها  الخرطوم 
الثانية والثالثني  بالذكرى  العربية السعودية 
لعملية فنقل التاريخية. وقد نظمت السفارة 
يف  االرترية  والجالية  السودان  يف  االرترية 
كجزء  رياضية  منافسات  العاصمة  الخرطوم 

من برامج االحتفال بالذكرى الثانية والثالثني 
لعملية فنقل التاريخية ، كام اكد االرتريون 
يف الخرطوم يف االجتامع الذي عقدوه لرفع 
الربامج  لتعزيز  تاطريهم  وتقوية  وعيهم 
الوطنية بعنوان “ التعبئة كرضورة مرحلية”  
واوضح السفري عيىس ان رس االنتصار الرئيس 
العايل  الوعي  عن  نابع  االرتري  للشعب 
والوحدة القوية والتاطر الجيد، داعيا العمل  
املرحلة  لتجاوز  كمواطنني  التاطرات  لتمتني 

الراهنة وتسيري برامج ملموسة. 
السادس عرش من فرباير عقد رئيس  -يف 
السيد/  والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد 
صالح احمدين سمنار  لطالب كلية الهندسة 
باسهاب  فيه  رشح  نفحي  ماي  يف  والتقانة 
حذر  االتحاد.  وانشطة  الراهنة  االوضاع 
تنفيذها  يتم  التي  واالفعال  املامرسات  من 

نتيجة تهور املراهقني لن تحيد عن املساءلة 
القانونية، داعيا لبذل الجهد املشرتك لتنشأة 

شباب واع كفؤ يتحىل باالخالق الحميدة . 
 2022 /2 /19

تلقت جمعية معاقي الحرب دعام بحوايل 
مجموعة  اعضاء  من  نقفة   مليون  ستة 
التواصل  مواقع  عىل  الشعبية  الجبهة  غرفة 
معاقي  جمعية  رئيس  واوضح  االجتامعي. 
مراسم  يف  اياسو  قرببرهان  االستاذ/  الحرب 
الغرفة  من  عضوين  بحضور  الدعم  تلقى 
االرتري  املواطن  اعتزاز  يعكس  الدعم  ان   ،

بالشهداء واملعاقني وارتباطه بوطنه. 
 2022 /2 /22

لعامل  الوطنية  الكنفدرالية  رصحت 
خالل  غرستها  التي  االشجار  بان  ارتريا 
االعوام العرشة املاضية يف مناطق امبادرهو 
نائب مسؤول  توجد يف وضع جيد. واوضح 
الكنفدرالية السيد/ كربآب كيداين ان برامج 
التشجري بدأت يف يوليو  2010عام بالتنسيق 
واملرأة(  )الشباب  الوطنية   االتحادات  مع 
2011اخذت  عام   ومنذ  الجيش،  واعضاء 
الكنفدرالية بغرس االشجار يف  مكان خاص 
يف  غرسوها  وقد   ، امبادرهو  مناطق  يف  بها 
مساحة   50  هكتار  %90 منها من االشجار 

املعمرة 
2022 /2 /25

من الشباب العامل بينهم 302تلقى  شابة 
من االقليم االوسط ، دورة 172 تدريبية يف 
مختلف املهن. مجاال ، 26 اشتمل التدريب 
وإرسال   واستقبال  االعامل  إدارة  منها  عىل 
واالعامل  املشاريع  وإدارة  املمتلكات   
،وتركيب  التقنية  ،واملشرتيات  والتجارة 
الكهرباء   ،ومد  الشمسية  الطاقة  معدات 
والهاتف  املولدات  وصيانة  وااللكرتونيات 

النقال . 
يف السابع عرش من فرباير

تلقى 283  شاباوشابة  من مديرية امني 
يف  اشهر،  لثالثة  مهنية  تدريبية  دورة  حييل 

يف  وذكر   . الشعر  وتصفيف  التصوير  فن 
كدوأبعور  يف  جرت  التي  التخريج  مناسبة 
التدريب  من  االستفادة  املتدربني  ان عىل   ،
املقدم لتحسني  ظروفهم املعيشية وتطوير 

منطقتهم. 
يف الخامس والعرشين من فرباير 

دورة  وشابة  شاب   170 من  اكرث  تلقى 
وثالثة  شهر  بني  استمرت  مهنية  تدريبية 
الوطني  االتحاد  مسؤول  واوضح   . اشهر 
يف  الجنويب  االقليم  يف  والطلبة  للشباب 
هدف  التدريب  ان    ، التخريج   مراسم 
يف  تغيري  الحداث  مهنيا  الشباب  تأهيل  اىل 

حياتهم ومحيطهم.  

حصاد اجلاليات واإلحتادات الفئوية
العام  خالل  البالد  شهدت 

برامج  من  العديد  تنفيذ  2022م 

الفئوية   واإلتحادات  الجاليات 

كان لها تأثري إيجايب عىل املستوى 

املعييش للمواطنني.  إليكم حصاد 

أبرز تلك الربامج تعمياًم للفائدة.
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 2022 /3 /4
العاملي  اليوم  مارس  من  بالثامن  أحتفل 
انشطة  بتنظيم  البالد   مستوى  عىل  للمراة 
االحرتازية  باإلجراءات  بااللتزام  متنوعة 
تحت  كورونا  فريوس  ملكافحة  الصادرة 
شعار “ الثبات عىل املبدأ لرضورة مرحلية( 
الخدمات  قسم  مسؤولة  واوضحت 
/سنايت  السيدة  واالجتامعية  االقتصادية 
من  االول  منذ  بدأت  االنشطة  ان  محاري 
مارس و ان االتحاد الوطني للمراة االرترية 
انجز تسعني  مرشوعا وضعه لتنمية قدرات 
املرأة  ومساعدة   ، عضواته  من  املائة  33يف 
املحتاجة بتقديم دورات مهنية حسب امليول 
وإقراضها مبلغ مايل اكرث من 47 مليون نقفة  

يف اقليمي القاش- بركة واالوسط.
- يف  االول وحتى الثالث من مارس عقد 
االتحاد الوطني للمراة فرع االقليم االوسط 
سمنارات  يف مختلف القضايا مبناسبة الثامن 
قائد  وقال  للمراة.  العاملي  اليوم  مارس  من 
رشطة االقليم االوسط باالنابة املقدم/ قرماي 
قاعة  يف  عقد  الذي  السمنار  يف  قربمكئيل 

املجتمع  نصف  باعتبارها  املراة  ان  الرشطة 
للدفع  التاثري  هذا  من  االستفادة  عليها 
مكافحة  يف  واملساهمة  القانون  باحرتام 
الجرمية والعمل النشط ملكافحة  والعادات 

ًالعنف الجنيس الذي يحدث نادرا الضارة.
 2022 /03 /10

للمرأة  الوطنى  االتحاد  فرع  إحتفل 
اإلرترية باالقليم االوسط بالثامن من مارس 
نشاطات  بتنظيم  للمرأة  العاملي  اليوم 
تحت  الذكرى   مكانة  يعكس  متعددة 
تفرضها  املبدأ رضورة   الثبات عىل   “ شعار 

املرحلة.” 
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  واحتفل   
بالثامن من مارس اليوم العاملي للمراة ، يف 

مدينة عصب. عصب.
االحمر  البحر  شامل  اقليم  واحتفل 
يف  للمرأة  العاملي  اليوم  ماس  من  بالثامن 
منظام  االقليم  مستوى  عىل  مصوع  مدينة 

نشاطات متنوعة. 
 2022 /03 /17

قدم مكتب العمل والرعاية االجتامعية يف 
اقليم جنوب البحر االحمر دعام عينيا عبارة 
عن معدات تصفيف الشعر للمراة يف مدينة 
عصب ملساعدتها يف العمل وتحسني ظروفها 

املعيشية.
ينتج  للنظارات  املعاقني  جمعية  مصنع 

نظارات عالية الجودة
التابع  الطبية  النظارات  مصنع  افاد 
اسمرا  يف  الكائن  الحرب  معاقي  لجمعية 
مناسبة  باسعار  جيدة  نظارات  ينتج  انه   ،
حصولهم  املصنع  خدمات  متلقو  .واوضح 
من  لهم  مقررة  جيدة  طبية  نظارات  عىل 

طبيب العني .
يف الحادي عرش من مارس 

نظمت الكنفدرالية الوطنية للعامل دورة 
مع  بالتعاون  وعاملة  عامل   52 لـ  تدريبية 
ادارة اقليم شامل البحر االحمر يف مجاالت 
مسؤول  .وقال  املكاتب  وادارة  املحاسبة 
الكنفدرالية الوطنية للعامل يف اقليم شامل 
البحر االحمر السيد /هبتامريام تسفامكئيل 
يف  يايت  التدريب  ان   ، التخريج  مراسم  يف 
بها  التي تقوم  القصرية  التاهيل  برامج  اطار 
الكنفدرالية بالتعاون مع الرشكاء اىل جانب 
التدريب املطول يف مركز التدريب التابع لها 

بهدف رفع قدرات العمل .
 2022 /3 /22

اقليم  يف  للمراة  الوطني  االتحاد  نظم 
جنوب البحر االحمر دورة تدريبية لعرشين 
استمرت  دنكاليا  جنوب  مديرية  يف  امراة 
واعامل  اليدوية  االشغال  يف  اشهر  لثالثة 
السعف. واوضحت مسؤولة املراة يف مديرية 
ان  عيىس  حسنى  السيدة/  دنكاليا  جنوب 
نقفة   600 بتقديم مرصوف  نظم  التدريب 
عىل  وسيساعدهن  املشاركات،  من  لكل 

العمل باستخدام موارد محيطهن. 
يف الرابع عرش من مارس 

عقد رئيس االتحاد الوطني لشباب وطلبة 
سمنارا  احمددين  صالح  السيد/  ارتريا 
حول  تسني   مديرية  يف  العامل  للشباب 
من  تحمله  وما  اآلنية  واملرحلة  التاريخ 
صالح  السيد/  للشباب.وذكر  مسؤوليات 
دفعه  الذي  الباهظ  والثمن  املرير  النضال 
وحامية  استقالله  لتأكيد  االرتري  الشعب 
سيادته عرب مراحل، داعيا الشباب اىل تعزيز 
مساهامتهم بخلق وعي عايل تتطلبه املرحلة 

وتوسيع وتعميق معارفهم التاريخية. 
يف الفرتة من الخامس وحتى التاسع عرش 

من مارس  
ختاما للربامج الوطنية املنتظمة يف جميع 
املدن االملانية تحت شعار” الثبات عىل املبدأ 
السكرتري  من  كل  والقى  مرحلية.  لرضورة 
السيد/  باملانيا  االرترية  السفارة  يف  االول 
االحتفاالت  يوهنس  ولدو  وسكرتري  لجنة 
فسهايي  موسيي  السيد/  باملانيا  الوطنية 
كلمتا االفتتاح .من جهته قدم القنصل العام 
 “ تخستي  كربآب  السيد/  فرانكفورت  يف 

سمنارا بعنوان دور املرأة يف اعامر البالد.
- يف الرابع والعرشين من مارس افتتحت 
معرض  اسمرا  العاصمة  يف  االرترية   املرأة 
االسامك  وتنمية  الزراعية  للمنتجات  بازار 
واعامل  والتطريز  كالنسيج  اليدوية  االعامل 

الفخاريات ولوحات فنية. 
يف التاسع عرش من مارس

عالج  خبري  ملكوت  هبتي  الدكتور  دعا 
الدعم  انواع  كل  لتقديم  املجتمع  الناسور 
وتشجيعهن  الناسور  ملريضات  واملساعدة 
االقليم  مستشفى  اىل  الذهاب  اجل  من 
الجنويب املرجعي للحصول عىل املعالجة من 
قامت  التي  الزيارة  خالل  ذلك  .جاء  املرض 
يف  للمرأة  الوطنى  االتحاد  فرع  اعضاء  بها 
االقليم  مستشفى  اىل  مني   ماي  مديرية 
عىل  قرب  عن  للتعرف  املرجعي  الجنويب 

اوضاع مريضات الناسور.
يف الرابع والعرشين من مارس

للمرأة  الوطني  االتحاد  فرع  خرج 
بعد  مواطنا   23  ، عسنبا  اقليم  يف  االرترية 
لعام  امتدت  تدريبية  دورة  عىل  حصولهم 
عىل  السيدات  من   10 حصلت  كامل.وقد 
دورات تدريبية يف التطريز واالعامل اليدوية 
تقانة  يف  شباب   4 بينهم  و13  والتصميم 

الحاسوب.
يف الخامس والعرشين من مارس

الوطنى  االتحاد  فرع  عضوات  قامت 
وتشجيع  بضيافة  بارنتو  مديرية  يف  للمرأة 
يتلقون  كانوا  الذين  الدفاع  قوات  اعضاء 
دورة تدريبية هناك .وذكرت سكرتري الفرع 
اتخذ  الربنامج  بان  سيال   كاريال  السيدة/ 
تقديم  اىل  ويهدف  االمهات،  من  مببادرة 
الشكر العضاء الجيش املرابطني يف مختلف 

املناطق االرترية 
الثامن والعرشين والتاسع والعرشين  يف 

من مارس 
عقد الشباب العامل يف مديرية عيالبرعد 

انشطته.واوضح  لتقييم  االول  مؤمترهم 
التقرير املقدم بان السنوات الثالث املاضية 
نقل  يف  متثلت  فعالة  اعامل  تنفيذ  شهدت 
التنظيم  وتوسيع  والثورية  املجتمعية  القيم 
ورفع الوعي ومساعدة ارس الشهداء وكذلك 

مكافحة وتصدي من كوفيد 19 .
يف الرابع من ابريل

االوسط   االقليم  يف  العامل  الشباب  قام 
بزيارة ملواقع التنمية يف االقليم الجنويب.

وزار الشباب العامل سدي لوغو ومسالم 
والتنمية الزراعية ومؤسسة انتاج االلبان يف 

حلحيل .
يف االول والثاين من ابريل 

نظم فرع االتحاد الوطني للمرأة االرترية 
ملديرات  تدريبية  دورة  بركة  القاش  يف 
الجدد  املنتخبات  ومساعديهن  الضواحي 
واملراة  االهلية  املحاكم  يف  الناشطة  واملراة 
الدورة   .واشتملت  واالدارة  القيادة  حول 
املرأة يف  بارنتو عىل دور واهمية  يف مدينة 
القيادة واعداد خطة عمل اسرتاتيجية وادارة 
التقارير  اعداد  وسبل  البرشية  القدرات 
وادارة الوقت وسبل حل الخالفات والرقابة 

واملتابعة وحفظ وتوثيق املستندات.
2022/ 04 /14

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  اعلن 
شاب  و800   آالف  اربعة  من  اكرث  تدريب 
متابعة  مسؤولة  واوضحت   . املايض  العام 
أميني  هيلني   / السيدة  االتحاد  يف  االقاليم 
ان الشباب املدربني تم اختيارهم باالدارات 
الدواجن والنحل وتصفيف  ، وتدربو لرتبية 
وااللكرتونيات  الفخار   وصناعة   الشعر 
الكمبيوتر  والكهرباء  والسباكة  وتقانة    

والتصوير واملونتاج.
 2022 /4 /16

بريطانيا  يف  املقيمون  االرتريون  اكد 
يف  املقيمون  والشباب  الشاملية  وايرلندا 
املانيا املنضوون يف مجموعة ظنعت ، تعزيز 

املشاهمة يف برامج التعبئة الوطنية.
يومي  الثالث عرش  والرابع  عرش  من  

ابريل
نظم االتحاد الوطني للمرأة دورة تدريبية 
الضواحي   انتخنب  مديرات   امرأة   لـ  46  
يف ستة مديريات. تضمن  التدريب  املقدم    
يف  مدينة مندفرا  اساليب    االدارة  وحل  
وقضايا  الوقت  وادارة  والتوثيق  النزاعات 

اخرى.
يف السابع عرش من ابريل

ملعاقي  الوطنية  الجمعية   افتتحت  
اللياقة  مركزاً  مندفرا  مدينة  يف  الحرب  
البدنية العضائها.ويضم  املركز  الذي  انشأ 
الخارج  الجمعية وفروعها يف   بالتعاون بني 
ورشكائها  ،  معدات بالطاقة  تعمل  رياضية 

الكهربائية والعضلية.
االول  من  مايو

للعامل     العاملي   اليوم  البالد     احيت  
وفعالية  بالتنظيم  “نتقوى  شعار   تحت  
جرى   الذي   الحفل   بالعمل.”ويف   االداء 
الوطنية   الكنفدرالية   مبقر   يف   باملناسبة 
املسؤولني   وكبار   الوزراء   بحضور   للعامل 

يف الجبهة  واملسؤولون  
 2022 /5 /5

قدم االرتريون املقيمون يف املانيا 76 الف 
نقفة للمحتاجني يف منطقة افلبا يف مديرية 

دقمحري مبناسبة عيد الفصح وعيد الفطر.
يف الثامن من مايو 

تلقى 433 شابا من مديرية مصوع دورة 

تدريبية يف مختلف املجاالت املهنية.واوضح 
مسؤول االتحاد الوطني للشباب والطلبة  يف  
مديرية  مصوع  السيد/  داويت تخلوم يف 
مراسم التخريج  ، ان  االتحاد يقدم التأهيل 
والتدريب  للشباب  والطلبة  بالتعاون  مع 

رشكائه.
يف  السابع من مايو

عقد  مستشار  الرئيس  ومسؤول  الشؤون 
السياسية  يف  الجبهة  الشعبية  للدميقراطية 
سمناراً    قربآب   مياين   السيد/   والعدالة  

لالرتريني يف جوبا وضواحيها 
السودان.واوضح   جنوب  جمهورية  يف 
عقده  الذي  السمنار   يف   مياين   السيد/  
ان    ، نتجه”  اين  واىل  نحن  “اين  بعنوان 
الستني  السنوات  امىض  االرتري  الشعب  
االستقالل  اجل   النضال  من   املاضية  يف  
للتمييز وعدائيات  والتصدي   ، عنه  والدفاع 

القوى الكربى.
-يف الرابع من مايو عقد  تنظيم  الشباب  
مؤمتره  ساوا   فورتو  مديرية  يف   العامل  
واوضح  مسؤول   الشؤون   .السياسية  
للشباب  الوطني   االتحاد   والتنظيمية  يف  

والطلبة  يف  اقليم  القاش  -بركة  السيد  /
مارقوس قرماظني يف املؤمتر ، وجوب تعزيز 
تاطري  وتنظيم  الشباب  ملستوى  الضواحي 
التنمية  يف   القوية   مساهمتهم   لضامن  

واالعامر.
عقد  قنصل  ارتريا  يف  اسرتاليا  السيد/  
محاري  تخستي  سمنار  لالرتريني املنضوين 
والعدالة  للدميقراطية  الشعبية  الجبهة  يف  
السيد/  وقدم   . ونيوزيلندا  اسرتاليا  مدن  يف 
البالد  يف  االوضاع  بشان  توضيحا  محاري 
 ، البالد  عىل  وتاثريها  العاملية  والتطورات 
ورشح االعامل املنفذة يف املجاالت االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية .
يف الثالثني من ابريل    

عقد الشباب االرتريون يف املانيا مؤمترهم   
يف مدينة فرانكفورت مبشاركة اكرث من 100 
االملانية.وقدم  املدن  مختلف  من  شاب 
والجامهريية  الشعبية  الشؤون  مسؤول 
السيد/  كحساي  تولدي  يف  افتتاح  املؤمتر  

، توضيحاً عن اوضاع البالد ودور الشباب.
- يف العرشون  من  مايو 

افتتح    وزير  الشؤون  الخارجية  السيد /
عثامن  صالح معرض  نظمه  االتحاد  الوطني  
والثالثني  الحادية  الذكرى  مبناسبة  للمراة 
الخدمات   مسؤولة   لالستقالل.وقالت  
االجتامعية واالقتصادية  يف  االتحاد  السيدة/  
يف   املنظم   املعرض   ان   محاري   سنايت 
املكتب املركز  لالتحاد  اعدته  النساء  الاليت  
بهدف   النسيج   يف   املايض   العام   تدربن 
التعريف مبنتجاتهن  والحصول  عىل  الدعم  

من الجهات املعنية.
كارلرسوه  يف  املقيمون  االرتريون  احتفل 

وضواحيها يف املانيا بالذكرى الحادية والثالثني 
املستقل  “خيارنا  شعار  تحت  لالستقالل 
بعد  مواطن   150 االحتفال  يف  عزتنا”.شارك 
أن كان يتم إجراءه افرتاضيا لعامني متتاليني 

بسبب تفيش جائحة كورونا.
تربع  فرع  الجمعية  ملعاقي  الحرب  يف 
  70 مببلغ     السويدية   اوروبرو   مدينة  
الف كرونر بهدف إنجاح مشاريع الجمعية.

“  سعري   لوحة   املناسبة     يف   وبيعت  
من   كانت     ، كرونر     10500 بقيمة    “
تربع   فيام   /منقس  سيوم،   السيد   اعامل 
 32 مببلغ  واألطفال  الشباب  من  املشاركون 

الف كرونر لتنمية صندوق املرشوع .
احتفل  االرتريون  املقيمون  يف  السودان 
ومونرتيال  ووينبينغ  الكندية  وزامبيا  بعيد 
االستقالل. واحتفل  االرتريون  يف  الخرطوم  
مجلس   عضو   مبشاركة   االستقالل   بعيد 
السيادة السوداين  السيد  /الهادي  ادريس  
/غرهام   السيد   والثقافة   االعالم   ووزير 
عبدالقادر وحاكم  اقليم  دارفور  السيد  /

مني  اركو مناوي والدبلوماسيني املعتمدين 
السياسية  القوى  ومختلف  السودان  يف 
ومسؤويل  ارتريا  واصدقاء  السودانية 
واالعيان. الدين  ورجال  االرترية  االتحادات 

يف  عيىس   احمد   عيىس   السفري/   وقال  
املناسبة “ ان خيارنا  القاها يف  التي  الكلمة 
املستقل  أمن  مصلحتنا  ورفع  عزة  وكرامة 
ممجدا   ، مستوى  اعىل  اىل  الوطنية  هويتنا 
الشهداء  الذين  اوصلونا  اىل  يوم  االستقالل 

بتضحياتهم .
احتفل االرتريني يف اسرتاليا، واونتاريو  يف 
واحتفل  لالستقالل.   ال31  بالذكرى   بكندا 
املقيمون يف مدن ميلربن واداليد  وبريزبن  

وغولد كوست  االسرتالية  بعيد الحادي  يف  
االستقالل والعرشين من مايو.وقال  قنصل 
العام  يف  اسرتاليا  السيد   /محاري  تخستي 
االحتفال  “  ان  الشعب بصموده  االرتري 

ووحدته هزم العدائيات وأّمن سيادته.”
والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  نظم 
فرع االقليم االوسط دورة تدريبية للشباب 
، شارك فيها 3427 شاب  بينهم 1853 شابة.

 2022 /6 /4
قدمت جمعية إري حنب لالرتريني املقيمني 
االمريكيتني،  وواشنطن  أطلنطا  مدينتى  يف 
دعام عينيا للجمعية الوطنية ملعاقي الحرب 
عبارة عن اجهزة ومعدات تساعد يف  الحركة 

ويف تقديم الرعاية الصحية للمعاقني .
يف  املقيمة  االرترية  الجالية  احتفلت 
مبدينة  وكذلك  ونيوزيلندا  اسرتاليا  من  كاًل 
شيكاغو األمريكة والعاصمة اللبنانية بريوت 

بالذكرى الحادي والثالثني لعيد االستقالل.
2022 /6 /7

اوضحت مسؤولة الخدمات القانونية  يف 
الفرع السيدة/ حرقو قربمسقل ، ان االتحاد 
رفع  بهدف  للمحتاجات  واسعة  فرصا  فتح 
ميرسة  قروض  وتقديم  املادية  امكاناتهن 
بعد التعرف عىل ميولهن املهنية اىل جانب 

الربامج املنظمة لرفع ثقافتهن ووعيهن.
تخرجت  20  امرأة  حصلت  عىل  دورة 
املالبس  وتطريز   تصميم   حول   تدريبية  
نظمتها  الكنفدرالية  الوطنية  لعامل  ارتريا 
مواصلة للمساعي الجارية من اجل تحسني 

املستوى  املعييش  واالقتصادي للمرأة.
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يف  الرابع  من يونيو
إحتفل  االرتريون  املقيمون    يف  بلجيكا 
بالذكرى  ال31  لالستقالل      يف  مدينة  
بروكسل.  حيث  شهد االحتفال    العديد  

من  الربامج  الثقافية والفنية. 
2022 /6 /14

من  كاُل  يف  املقيميون  االرتريون  تربع 
املتحدة  والواليات  السودان  جنوب 
لصالح  دوالر   27780 بـ  واملانيا  االمريكية 
اربع  من  اكرث  وكذلك  الشهداء  أرس  رعاية 
االف يورو واكرث من 57 الف نقفة لنفس 

الغرض.
يقوم  مكتب  االتحاد  الوطني  للمرأة 
بتنظيم   كركبت   مديرية   يف   االرترية  
تاطري   تقوية   يف   تسهم   فعالة   اعامل 
العادات  من  والحد  وعيها  ورفع  املراة  

الضارة.
 2022 /6 /16

سمنار  أملانيا  يف  ارتريا  قنصل  عقد 
مدينتي   يف   املقيمة   االرترية   للجالية 
اوضاع   بشأن   وكاسل     فرانكفورت 

الخدمات  القنصلية هناك.  
-يف الحادي عرش من يونيو

عربالفيديو  جرى   الذي  التقييم  افاد 
االفرتايض بان االرتريني املقيمني يف ايطاليا ، 
قدمو مبلغ 310.540 يورو  النجاح  برنامج  

التصدي  كمرحلة رضورية.
2022 /6 /23

تلقى 98 طالب وطالبة يف مديرية ماي 
مني دورة تدريبية مهنية لشهرين يف مجال 
التصوير واالسعافات االولية وااللكرتونيات 

والكاراتيه.

السابع  وحتى  السابع  من  الفرتة  -يف 
عرش من يونيو 

تلقى  189  من  الشباب  العامل  من  12 
مديرية يف االقليم الجنويب دورة تدريبية يف 
مدينة مندفرا  .تضمن  التدريب  املنظم  
للدميقراطية   والعدالة   بني  بالتعاون  
الشعبية  الجبهة واالتحاد الوطني للشباب 
والطلبة يف االقليم الجنويب  ،  دروس  حول  
أهمية  ودور  الفكر السيايس والتنظيمي، 
ودور الشباب يف التنمية وبرامج  التصدي    
والدين  بالنظر  لتاريخه وتأثريه،  والحرب  

النفسية  وتاثريها  وامليثاق الوطني.
 2022 /6 /28

يف   للمرأة   الوطني   االتحاد   أعلن  
اقليم القاش -بركة تواصل الجهود لتوسيع 
ورفع  الضارة  العادات  ومكافحة  التأطري 

املشاركة يف برامج التنمية.
 2022 /7 /1

االرترية   الجاليات   اعضاء   تربع  
وإيطاليا   هولندا   مدن   يف   املقيمون 
من  بأكرث  والسعودية   وأمريكا  وأسرتاليا  
يورو  الف   61 من  وأكرث  دوالر  الف   88
أرس  وإعالة  الشهداء  أمانة  لصندوق 

الشهداء مبناسبة  يوم الشهداء.
 2022 /7 /2

دورة  بركة   - القاش  اقليم  يف  تلقى 
نظمها  االجتامعية  العلوم  يف  تاهيلية 
االتحاد الوطني للشباب والطلبة يف مدينة 
الكادر  اهمية  التاهيل  بارنتو.تضمن 
الوطني   امليثاق   و   النفيس     واالنتصار 
ومبادئ   الفكر   والسياسة   والشباب 
واالقتصاد والشباب وحامية البيئة  وتقانة 

املعلومات.
يتربعون لصندوق  امريكا  االرتريون يف 

امانة الشهداء
املدن   يف   املقيمون   االرتريون   تربع  
110592االمريكية  امانة  لصندوق  دوالر 
وذلك   ، الشهداء  ارس  واعالة  الشهداء  بـ 

الشهداء. ذكرى  مبناسبة 
يف   االرتريون   تربع   كام  
 21,556 فيغاس   الس  
دوالر ومنيابولس منيسوتا 
شامل  36,230دوالر.ويف 
املتحدة  الواليات  رشق 
دوالر  االمريكية    
االرتريون   تربع    25,348
   2255 بوسطن   يف  
دوالر  وراتشسرت 13,563 
 6500 دوالر  ونيويورك  
3140دوالر  وفيالدلفيا 

وبافالو  دوالر.2000وهاريسبريغ.
  2022 /7 /9

نظم  االتحاد  الوطني  للشباب  والطلبة 
بالقاش-بركة دورة تأهيل يف بارنتو ل132 
طالًبا للمرحلة املتوسطة من 13 مديرية يف 
العلوم االجتامعية   .شملت الدورة دراسة 
  ، النجاح  ،وسيكولوجية  وأهميته  الكادر   ،
وادارة  والشباب     ، الوطني   امليثاق   و  
االعامل ، ومفاهيم اساسية يف األيديولوجيا 
والسياسة ، والشباب والحفاظ عىل البيئة ، 

والتكنولوجيا واملعلومات. 
يوليو   من   والعارش   التاسع   يومي    -
الفيض  اليوبيل  غيسن  مدينة  يف  نظم 
ملهرجان االرتريني يف  املانيا  تحت  شعار  
آالف   عزتنا “مبشاركة   املستقل   “خيارنا  
املواطنني.    اشتمل  املهرجان الذي  شارك  
فيه  حكام  االقاليم  االرترية  عىل سمنار  
،وبرامج  للبالد   الراهنة   االوضاع   حول  
اصدقاء  ،واستضافة  ترفيهية  وفنية  ثقافية 
اطفال ومسابقات  وبرامج  االجانب  ارتريا 
يعكس  للصور  وعرض  ادبية 
مسرية 25 عاما وفعاليات توضح 
االقليمية  االرترية  العالقات 
التي   والتحديات   والدولية 

تواجه افريقيا.
 2022 /7 /22

عرش  الخامس  -يومي 
نظم  يوليو  من  عرش  والسادس 
االرتريون يف هولندا  ، مهرجانهم  يف مدينة 
راسفايك  .شارك يف املهرجان الذي حرضه 
وبلجيكا  الهولندية  املدن  يف  االرتريون 
البحر  وجنوب  عنسبا  اقليمي  حاكام   ،
ارتريا  سفري  رشف.وقال  كضيوف  االحمر 
ان  كاسا  نقايس  السيد  االرويب  االتحاد  يف 
لتنظيمه  استثنايئ  السنة  هذه  مهرجان 
كورونا   جائحة  بسبب  لعامني  توقف  بعد 

ومشاركة حكام االقاليم االرترية.
 2022 /7 /23

العارش     منذ   مؤسسة    31 عامل  بدأ   
بناء  مدرجات   بأنشطة   يوليو     من    
يف   شجرة  االف   10 لشتل  حفر   وإعداد 
منطقة دمبي  زاول  اكتملت  يف  العرشين  

من  يوليو  .  
يف  يوليونظم  من  عرش  السابع  يف   -
التنظيامت  ملسؤويل  سمنار  السويد 
حول   االسكندنافية   الدول   يف   االرترية 
القنصلية. والخدمات  والتعليامت  االدارة 

يف   والشؤون  االدارة   مسؤول   واوضح  
االرترية  السفارة  يف  القنصلية اسكندنافيا    
السيد/  اسياس  قرباي  يف السمنار  الذي  
يرشح  اسلوب  العمل الجديد الذي ادخل 
املشاركون  وقدم  القنصلية،  الشؤون  يف 
واسلوب  الخدمات  حول  آراء  السمنار  يف 
من  مزيد  يتطلب  الذي  الجديد  العمل 

التوضيح وتعزيزه.
  2022 /7 /26

للمراة   الوطني   االتحاد  فرع   نظم    
يف  تدريبية   دورة   االوسط   االقليم  يف  
جمعية  هيئة  يف  عضوة  لثامنني  القيادة  
املرأة الشابة .ارشف  عىل  التدريب نقويس  

هييل  الدكتور القادم من امريكا.
والرابع  والعرشين  الثالث  يومي  

والعرشين من يوليو
مهرجانهم  بريطانيا  االرتريون يف   نظم 
التاسع عرش تحت شعار “خيارنا املستقل 
عزتنا”  يف  مدينة  لندن  . افتتح املهرجان 

الذي شارك فيه آالف املواطنني  من  جميع  
  ، املدعوين   الربيطانية والضيوف   املدن  
االقليم  ،حاكم  العام  هذا  رشف   ضيف  

الجنويب السيد هبتآب تسفاظيون .
-يف الثاين والعرشين  من  يوليو

اقليم  فرع  للمراة  الوطني  االتحاد  قيم 
عنسبا انشطته نصف السنوية   ،  وبحث  
برامج العمل املستقبلية.وجرى يف التقييم 
اعادة تنظيم عامالت املؤسسات الحكومية 
وانتخابات الهيئة االدارية،  وتقديم  محال  
امراة  العمل لعرشين  لبدء  مالية  ومبالغ  
وقلب  وحلحل  تكليزان  عد  مديريات  يف 
وعيالبرعد ، واالعالن عن تدريب 55 امراة 
والنسيج   الغزل     يف   كرن     مدينة  يف 

والتطريز وتقانة الكمبيوتر.
  يف السادس والعرشين من يوليو

للعامل  الوطنية   الكنفدرالية   نظمت  
دورة تدريبية لستة اشهر لـ 165 عامل يف 
مصوع.واوضح   يف  املهني  التدريب  مركز 
املهندس   ّ املهني  التدريب   مركز   مدير  
تطور  التخريج    مراسم  يف  /أرفايني 
املتطورة  املعدات  نتيجة  املقدم  التدريب 

والقدرات  املكتسبة  يف  املركز، 
-يف  الثامن  والعرشين  من  يوليو 

افتتح  االرتريون  يف  مدينة  استوكهومل 
بالسويد  مهرجانهم   تحت شعار “خيارنا 
حكام   فيه  يشارك   عزتنا.”  املستقل 
جميع  االقاليم  االرترية  وآالف االرتريني 
ودول  االسكندنافية  الدول  من  القادمني 
اخرى ،”واوضح  القائم  باعامل  السفارة  
االرترية يف  سويرسا  السيد/  ادم  عثامن  
،  اهمية املهرجان  للحفاظ  ونقل  القيم  
الهوية   وابراز   االرتري   التامسك   وتقوية 

الوطنية  ،
تقوية تنظيم الشباب يف اقليم القاش- 

بركة
والطلبة   للشباب  الوطني  االتحاد  اعلن 
  165 تدريب   بركة  القاش-   اقليم   يف  
املاضية،  وعقد   الستة   شاب يف  االشهر  
يف  الشباب  لتوعية  ومحارضات  سمنارات 
تلقى   ثانية   ناحية   املجاالت.من   كافة 
114  شاب  يف مديرية عدي خواال دورة 
اسالك  ومد  الشعر  تصفيف  يف  تدريبية 
من  تراوحت  والتصوير  والرسم  الكهرباء 

شهرين لثالثة اشهر.
- يف الثالث والعرشين من يوليو  

االرتريون   اكد  
يف   املقيمون  
ارسائيل  يف السمنار 
عقدعىل  الذي 
مساهمتهم  تعزيز 
حزمة  النجاح 
التصدي.  برامج 
االرتريون   وتربع  
باكرث  ارسائيل   يف  
الف     600 من  
دوالر  تحت  شعار  

“التعبئة كرضورة مرحلية.”
 - يف  الثالث  والعرشين  من  يوليو

عقدت السفارة االرترية يف املانيا  سمنار  
للجالية االرترية يف فينا بالنمسا.وقدم  يف  
السمنار  رشحا  حول  الخدمات القنصلية  
والتعاون  بني  املواطنني  والسفارة لتقديم 
السفارة  اعضاء  جيدة.والتقى  خدمات 
االرترية يف أملانيا باعضاء جمعية االرتريني 
املنفذة  االنشطة  وقيموا  النمساويني 

وبحثوا الربامج املستقبلية.
- يف الثامن والعرشين من يوليو 
املراة  تدريب  مركز  دشن  املايض 
بتكلفة  املشيد  تسني  مدينة  يف 
من  بتمويل  نقفة  مليون   33
للمراة  الوطني  االتحاد  عضوات 
االرترية فرع سويرسا.يضم املركز  
املشيد ، قاعة إجتامعات تسع لـ 
500 شخص مع غرف خاصة بها 
وقاعة للتدريب وخمسة مكاتب 
عىل  مياه  دورات  وعرشمن  

مساحة 2500 مرت مربع .
-من االول وحتى الثالث من اغسطس

لالرتريني  الوطني  املجلس  عقد 
يف   الرابع   السنوي   مؤمتره   االمريكيني  
وطن  “بناء  شعار  تحت  دالس    مدينة  
برفع  املؤمتر  بدأ  الشعب.”  اساسه  قوي 
العلمني االرتري واالمرييك ، وبحث القضايا 
يف   املجلس   ودور  والتنظيمية  الوطنية 
والتصدي  الشعبية  الدبلوماسية   انشطة  

الوطني.
االول  يومي 
من  والثاين 

اغسطس.
ت   عقد
الهيئة  التنفيذية  
لالتحاد  الوطني 
اجتامعها  للمرأة 
نصف  التقييمي 
يف  السنوي  
مدينة كرن ودعا  

االجتامع  املراة  لتعزيز  دورها واسهاماتها  
لتنفيذ  القصور  باملميزات  وحل   للدفع  

فاعل لالنشطة يف النصف الثاين منه 
الرابع السادس  وحتى  الفرتة  من   يف 

من أغسطس
زار االرتريني القادمون من  الخارج  من  
دول والواليات  أوروبا املتحدة  االمريكية 
يف   والسياحة  التنمية   وافريقيا  مواقع  
تفقدوا        . االحمر   البحر   إقليم  شامل 
،  يف الزيارة التي نظمها الوطني  االتحاد 
للشباب والطلبة ، سد قحتيالي ومصنعي 
شامل  اقليم  ومتحف  والعلب  البالستيك 
مصوع  وميناء   ومطار   االحمر   البحر  

وعدوليس  االثرية  ومسجد  الصحابة.
شهدت حارضة االقليم الجنويب يف الثاين 
  142 تخريج     الجاري   اغسطس   من  
شابا وشابة  من  دورة  مهنية  استغرقت  
ثالثة اشهر.وبأن 38 شاباً تخرجوا من دورة 
يف تقانة الحاسوب و19 من دورة يف فنون 
التصوير الثابتة واملتحركة ، فيام تم تخريج 
الشعر  تصفيف  يف  دورة  من  شابة    85

والتجميل.
من  السابع  وحتى   الخامس   -من  

أغسطس
الواليات   يف   اإلرتريون   نظم    
الثامن  املهرجان  االمريكية    املتحدة 
واألربعني مبدينة  داالس    تحت  شعار  

املهرجان  عزتنا.”أفتتح  املستقل  “خيارنا 
الشعبية   الجبهة   رئيس  الرشف  بضيوف  
األوسط  االقليم  والعدالة يف  للدميقراطية  
يف  إرتريا  وسفرية  صائغ  يوسف  السيد/ 
األمم املتحدة السيدة/ صوفيا  تسفاماريام  
ومبشاركة  12  ألف ارتري  واصدقاء  ارتريا. 

-يومي السادس والسابع من اغسطس
االرتريون يف غرب كندا مهرجان   نظم  
“خيارنا  شعار  تحت  كالغاري    مدينة  يف 

عقد  املهرجان  عزتنا.”تضمن  املستقل 
ومنافسات  ثقافية  وانشطة  شعبي  سمنار 
االحتفاالت  لجنة  رئيس  .وذكر  رياضية 
السيد/ متسقن ظقاي  ،  اهمية  املهرجان  
ويورث  الوطنية  الوحدة  بعزز   لكونه  

القيم،
قام اعضاء جمعية االرتريني املقيمني يف 
بريوت بلبنان  سابقا ، بزيارة  ملركز عالج 
املرجعي   مندفرا   مبستشفى   الناسور    
توضيحا  وقدم  اغسطس  من  التاسع  يف 
حول اسباب وعالج الناسور وكيفية الحذر 
منه، وكذلك  انشطة    املركز  من  قبل    

القامئني عىل االمر ،  
-من الرابع وحتى السابع من اغسطس

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  عقد 
سمنار  االحمر  البحر  جنوب  اقليم  فرع 
مدينة  العامل يف  الشباب  العضاء جمعية 
وذكر  املرحلية.  املهام  حول  عصب  
مسؤول الفرع السيد/ عثامن عبدالقادر يف 
التوضيح الذي قدمه الدور الفاعل للشباب 

يف برامج التصدي ، موضحاً بان كل مرحلة 
لها فرصها ومميزاتها ، ويجب عىل الشباب 
تقوية تأطريهم ورفع الوعي متاشياً مع كل 

مرحلة.
  2022 /8 /16

يف   للمرأة   الوطني   اإلتحاد   نظم  
اإلدارة  يف  تدريبية  دورة  الجنويب  اإلقليم 
واملحاسبة لـ 37 من عضواته يف 12 مديرية 

يف اإلقليم الجنويب.
الثالث  وحتى  الثامن  من  الفرتة  يف   -

عرش من اغسطس 
دورة  للمراة  الوطني  االتحاد  نظم 
تدريبية يف االدارة والقيادة للمرأة العاملة 
بارنتو. مدينة  ، يف  املؤسسات  مختلف  يف 
تضمن  التدريب  اهمية  االدارة  والقيادة    
والحوار   واملمتلكات     الوقت   وادارة  

وتبادل التجارب .
 2022 /8 /25

لفرع  السنوي  نصف  التقييم  اشاد 
االتحاد الوطني  للمراة  يف  اقليم  القاش-  
بركة باملشاركة  الفعالة  للمراة  يف  برامج  

التنمية والتصدي.
 2022 /8 /27

فرع  للمراة   الوطني   االتحاد   اعلن  
عمل  برنامج  وضع  بركة   - القاش  اقليم 
واداريا.  مهنيا  العضوات  قدرات  لتنمية 
فيها  شاركت  التي  الدورة   تضمنت 
وعضوات  املديريات   فروع   مسؤوالت  
البرشية  القدرات  ادارة   ، االقليم  مكتب 
وتنظيم  الوقت  واملحاسبة  والتوثيق وحل 

الخالفات واهمية القيادة الكفؤة.
  - يف السادس والعرشين من اغسطس 
السيد/  السودان  يف  ارتريا  سفري  عقد 
ملسؤويل   سمنارا   عيىس     احمد  عيىس 
حول   الخرطوم   يف  الوطنية   التنظيامت  
املحيل  الصعيد  عىل   الراهنة   االوضاع  

والتطورات االقليمية . 
-يومي الـ 27 و28 من أغسطس  

املانيا    يف   املراة   اتحاد   فرع   عقد  
سمنارا يف مدينة منهايم لـ 160 عضوة من 

20 فرعا مصغرا.
  2022 /9 /8

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  نظم 
فرع  االقليم  الجنويب  دورة  تأهيلية  لـ 
202  شاب  وشابة  من  مديريات  االقليم 
الجنويب  يف  العلوم  االجتامعية  إستمرت 

ملدة إسبوع.
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-يف الرابع من سبتمرب  
خرج  االتحاد  الوطني  لشباب  وطلبة 
إرتريا فرع اقليم عنسبا  231 شابا  وشابة 
أشهر   6 اىل   3 مابني  استمرت  دورة  من 
املهنية املقدمة بشقيها  الدورات  .اشتملت 
النظري والتطبيقي عىل املحاسبة والتصوير 
واإلخراج    والغرافيكس  وتقانة  الحاسوب 
واملوسقى  والطهي  الشعر  وتصفيف 
والرقص والدراما  وتأليف  االفالم  والكتابة    

وكذلك االنتاج الدرامي واالفالم. 
 2022 /9 /15

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  نظم 
دورة تدريبية ليومني  لـ 45 شابا عامال يف 

مديرية اغردات يف االدارة والقيادة.
 2022 /9 /17

سمنار  املانيا  يف  الوطنية  اللجنة  عقدت 
يف الثالث من سبتمرب لالرتريني املقيمني يف 
مدينة ميونخ باملانيا بشان االوضاع الراهنة 

ومسؤوليات املرحلة. 
االرترية يف  للمرأة  الوطني  االتحاد  نظم 
امرأة  الربعني  العمل  ورشكاء  عنسبا  اقليم 
راعية لالرس دورات تدريبية متثلت يف  تقانة 

 4 اىل   3 مابني  امتدت  والتطريز  الحاسوب 
اشهر.

 2022 /9 /27
تربع 12 مواطنا من كندا بـ 8640 دوالر 
اوتاوا   االحتفاالت يف  تنسيق  ولجنة  كندي، 
160 2 دوالر كندي ، فيام تربعت مواطنة 
جمعية  وكذلك   ، دوالر  بالف  امريكا  من 
أرس  لرعاية  يورو   4320 بـ  مختي  حلناوي 
جمعية  تربعت  ذلك  غضون  الشهداء.يف 
الشهداء التعاونية بـ 3 االف والسيدة/ لؤول 
دوالر   900 بـ  ايدمننت  يف  املقيمة  نقاش 
 7600 بـ   اوتاوا  سكان  تربع  فيام   ، كندي 
نورنربغ  ، كام تربعت جمعية  كندي  دوالر 
االملانية وضواحيها بـ   630 3يورو لتنمية 

صندوق امانة الشهداء.
تأطري  لتقوية  دعوة   2022  /9  /29
معاقي الحرب والعمل املنسق  يف مديرية 

قندع
الوطنية  الجمعية  فرع  مسؤول  دعا 
البحر  ل  شام  اقليم  يف  الحرب  ملعاقي 
االحمر السيد/محمد سعيد شنقب معاقي 
تاطريهم  لتقوية  قندع  مديرية  يف  الحرب 

والعمل املنسق.
يجدر بالذكر  انه يوجد يف مديرية قندع 

حوايل 300 معاق حرب.
 2022/ 10 /4

الوطني   االتحاد   عضوات   قدمت  
للمرأة االرترية  فرع  السويد  دعام  عينيا  
االقليم   مستشفى   يف   الناسور   ملريضات 
  2070 حوايل   وتلقى   املرجعي.   الجنويب 

مريضة العالج الشايف يف املستشفى ،
-يف الثاين من اكتوبر 

للشباب  الوطني   االتحاد   فرع   عقد  
والطلبة  باقليم  القاش-  بركة  اجتامعاً   يف 
مدينة اغردات  بهدف تقييم تنفيذ الربامج 

وتقوية تأطري الشباب.
-يف الثاين  عرش  من  اكتوبر  

للشباب  الوطني  االتحاد  رئيس  التقى 
والطلبة  السيد  صالح  احمددين   الشباب  
مصوع  مدينة  يف  العام  القطاع  يف  العامل 
تناول اللقاء  دور  التنظيم  الشبايب  الواعي 

والقوي ومساهمته يف الربامج الوطنية.
  2022 /10 /21

يف   املقيمون   االرتريون   يواصل  
للتصدي  تربعاتهم  السودان  جنوب 
“االولوية  شعار  تحت  كورونا  لجائحة 
يف  املواطنون  والسالمة.”وتربع  للصحة 
مببلغ   التربعات   من  السابعة  الدفعة 
109812      دوالر  امرييك و17109550 
يف   االرتريون   سوداين.وكان   جنوب  جنيه 
ستة   عىل   تربعوا   قد   السودان  جنوب  
دوالر   769910 مجموعه  مبا   دفعات  
و35170800    امرييك 
سوداين. جنوب  جنيه 

جملة  بلغت  وبهذا 
يف  االرتريني  تربعات 
جنوب  السودان  خالل  
دفعات722  سبعة  
امرييك   دوالر     879،
جنيه   و52289350    

جنوب سوداين.
-يف الثاين والعرشين من اكتوبر

للمراة  الوطني  االتحاد  رئيسة  عقدت 
السيدة/ تخأ تسفامكئيل سمنار  للمعلامت 

الشابات يف االقليم االوسط . 
 2022 /10 /29

يف   والتنظيمية   الشؤون  مسؤول  دعا 
فرع  االتحاد  الوطني للشباب والطلبة يف 
طالب   ، همد  أونور  السيد/  عنسبا  اقليم 
مدرسة حقات الفنية والزراعية  لالستفادة  
املنافسة  روح  ورفع  املتاحة  املوارد   من  

لضامن مستقبلهم.

-يف الثامن والعرشين من اكتوبر
قطر  يف   االرترية   الجالية   عقدت  
“الجالية  شعار  تحت  الثامن   مؤمترها 
للجميع.”واوضح سفري ارتريا يف قطر السيد 
اهمية   ، املؤمتر   افتتاح  يف  ابراهيم  /عيل 
الجالية  لتاطري  املواطنني  ،  وترسيخ القيم  
وصورة   الهوية  وتعزيز   الثقافة   وحامية  
الوطن،  مشيدا  بجهود  اللجنة التحضريية. 

 2022 /11 /4
 20 من  عاملة  امراة  اربعون  تلقت 
درة  اغردات  مديرية  يف  حكومية  مؤسسة 

تدريبية يف  االدارة والقيادة.
 2022 /11 /5

يف  تكودا  ضاحية  يف  شابا   59 تلقى 
مديرية قونيا  دورة تدريبية يف االسعافات 
التدريب  اشهر.وهدف  ثالثة  ملدة  االولية 
للشباب  الوطني  االتحاد  قبل  من  املنظم 

والطلبة واملركز الصحي يف املديرية ، ايصال 
النائية.تضمن  للمناطق  الصحية  الخدمات 
والنزيف  والوالدة  العظام  كرس  التدريب 
ومراقبة االمراض املعدية واساليب مكافحة 

املالريا.
2022 /11 /6

اعلن  معاقو  الحرب  يف  اقليم  عنسبا  
ان القروض  التي  حصلوا  عليها  ساعدتهم  

كثريا عىل تحسني أوضاعهم املعيشية.  
واوضح املعاقون الذين افتتحوا مؤسسات 
ومحطات   املخابز   متنوعة)   تجارية  
والنجارة  الغالل  وطواحني  الوقود  توزيع 
التجارية(،  واملحالت  والبساتني  والحدادة 
املستحق  الدين  اعادة  يعملون عىل  بانهم 

ويعملون لتطوير مرافقهم التجارية.
-يف التاسع والعرشين  من  اكتوبر    

اعلن  فرع  جمعية  معاقو  الحرب  يف 
السويد يف االجتامع الذي عقده  يف  مدينة 
يف  املساهمة  تعزيز  عىل  عزمهم  اوبساال، 
مشاريع الجمعية الوطنية ملعاقي الحرب. 

2022 /11 /15
جدة  مدينة   يف   االرتريون   اختتم    
السعودية  العربية   باململكة   وضواحيها  
مهرجانهم . اشتمل املهرجان عىل فعاليات 
ثقافية  وعرض  لالشغال  الرتاثية  واالزياء 
والرقصات  الفلكلورية  التي  اعدها  طالب 
املدرسة  العاملية  التابعة  للجالية  االرترية 

وبرامج ترفيهية ورياضية. 
-يف الخامس من نوفمرب  

قيم فرع االتحاد الوطني للمراة االرترية 
يف سويرسا انشطته .وُذكر  يف  التقييم  بان  

تنفيذ  بناء  مركز التدريب يف مديرية تسني 
يف اقليم القاش -  بركة  بكلفة  33  مليون  

نقفة  احد  اكرب نجاحات الفرع.
2022 /11 /19

تربع  االرتريون  يف  الخرطوم  بالسودان  
امرييك وسكان مديرية  الف دوالر  ب 20 
لربامج  نقفة  الف   300 اسمرا  وسط 
امني   ارسة   املوحدة.وتربعت   التصدي 
سابقا   للعامل   الوطنية   الكنفدرالية  عام  
ب100  بايري  تخستي  /املناضل  الشهيد  
الشهداء.من  امانة  لصندوق  نقفة  الف 
جهة اخرى تربع احد املحسنني بـ 15 الف 
ابا  لثالثني ارسة محتاجة  يف مديرية  نقفة 
ارسة.وقدم   لكل  نقفة   500 مبعدل  شاول  
االرترون  املقيمون  يف  اشتوتغارت باملانيا 
كرايس مدولبة وارسة وافرشة وادوات اخرى 

للجمعية الوطنية ملعاقي الحرب.

 2022 /11 /26
اإلرترية   للمراة  الوطني  االتحاد  يقوم 
بتنفيذ  برامج  لرفع قدرات  املراة  مهنيا  
تنظيم  عن  واوضحت  معيشتها.   وتحسني 
الغزل   واشغال   للمراة  تدريبية  دورات 
السعف  وقيادة   السيارات   يف  مجال  
االرضية  ومتهيد    ، والطهي   واملوسيقى  

لتسويق منتجاتهن.
والرابع  والعرشين  الثالث  يومي   -

والعرشين من نوفمرب
يف  للمراة  الوطني  االتحاد  فرع  قيم 
اقليم عنسبا  انشطة  عام  2022  ووضع  
.واوضحت   اجتامع  يف   2023 عمل  خطة 

رئيسة  الفرع  السيدة/  
برامج  ان  حسن  امنة 
شملت   2022 عام 
وتحسني   املراة  تاطري 
االجتامعية   اوضاعها  
وتقديم  واالقتصادية  
واملايل  العيني  الدعم 

ومتكينها مهنيا.
الثالث  يف الفرتة من 
وحتى  والعرشين 
الخامس والعرشين من 

نوفمرب
نظم  االتحاد  الوطني  للشباب  والطلبة 
فرع  اقليم  جنوب  البحر  االحمر  دورة 
تدريبية للمراة املنتخبة يف ادارات الضواحي 
ومسؤوالت االتحاد يف املديريات يف االدارة 
والقيادة.    تضمن  التدريب  الذي  نظم  
والتقارير  الخطط  اعداد  يف مدينة عصب  

والتوثيق والقانون .
- يف  السادس  والعرشين  من نوفمرب 

والطلبة  للشباب  الوطني  االتحاد  عقد 
اجتامع   لطالب املرحلة الثانوية يف عصب 
الشباب.ووجه   اصدقاء  لجنة  دور   حول 
االجتامع    الذي  متحور  يف القانون والصحة 
الدعوة الولياء االمورللقيام بجهد  والتعليم 

اكرب  لرعاية الشباب.
-يف العرشين من نوفمرب

عقد  قنصل  ارتريا  العام  يف  فرانكفورت 
اجتامعا   ، السيد/ كربآب تخستي   االملانية 
برامج  لهم  رشح  إشتوتغارت  يف  لالرتريني 

التصدي.
والعرشين وحتى  الثامن  الفرتة من  -يف 

الثالثني من نوفمرب 
فرع   للمراة   الوطني   االتحاد   نظم  
اقليم شامل  البحر  االحمر  دورة  تدريبية  
الضواحي  ادارات  يف  منتخبة  امراة   45 لـ  
االتحاد  ومسؤوالت  املديريات  جميع  من 

باملديريات . 
-يف  الخامس  من  ديسمرب 

العاملي للقضاء  البالد   االسبوع  احيت  
عىل جميع أشكال التمييز  ضد  املرأة  تحت  
السالم  “   شعار  “نقوي وحدتنا  لضامن  
الذي  يحتفى  به من الخامس والعرشين 

من نوفمرب وحتى العارش من ديسمرب. 
نوفمرب  من  والعرشين  الثامن  من   -

وحتى الرابع من ديسمرب 
نظم  االتحاد  الوطني  للشباب  والطلبة 
دورة تأهيلية من املستوى الثاين يف العلوم 

االجتامعية لـ 245 طالب وطالبة من طالب 
مدرسة وارساي يكألو .

-يف التاسع من ديسمرب
قيم فرع االتحاد الوطني للشباب الطلبة 
يف االقليم االوسط انشطته يف اجتامع عقده 
.واوضح  مسؤول  الفرع  السيد  /سامسوم 
تنفيذ   القاها   التي   الكلمة   يف   هييل  
اعامل فاعلة  هذه  السنة  لتاطري  الشباب  

ورفع الوعي يف الشباب والطالب.
-يف الثالث من ديسمرب

قيم  االتحاد  الوطني  للمرأة  االرترية 
فرع اوروبا انشطته السنوية  يف لقاء عقده 
عرب الفيديو االفرتايض  .كام وضع خطة عمل 

عام  2023 وشاركت يف اللقاء اكرث من 30 
عضوة من هيئات ادارية من تسع دول هي 
الدمنارك وفرنسا  واملانيا  وهولندا  وايطاليا  

وبريطانيا والرنويج والسويد وسويرسا.
-يومي  15 و16 من ديسمرب

يف  للمرأة    الوطني   االتحاد   نظم  
العاصمة اسمرا ورشة عمل لتقييم انشطة 
لجان تطور املرأة يف االقاليم املنفذة خالل 

3 سنوات مضت.
من  والعرشين   عرش   التاسع  -يومي 

ديسمرب 
التنفيذية  لالتحاد   الهيئة  عقدت   
لتقييم  للمراة اجتامعا يف اسمرا    الوطني 
الخطة 2022االسرتاتيجية   برامج   وبحث  

الجديدة. 
من  عرش  والثامن  عرش  السابع  -يومي 

ديسمرب 
لفروع  االدارية  الهيئات  عقدت 
االتحادات الفئوية  من  12  مدينة  ايطالية  
هي  روما ونابويل وكاتانيا وباري وابروسو 
وتورينو   وفريونا   وبارما     وبولونيا  وبيزا 
وميالنو  اجتامعا تقييميا  يف مدينة ميالنو.

-يف  السابع عرش من ديسمرب
تربع  االرتريون  املقيمون  يف  ارسائيل 
والكويت بحوايل مليون ومئتي الف دوالر 
امرييك ملختلف املجاالت. وقيمت املنظامت  
يف  ارسائيل    يف  اجتامع  عقدته   ، برامج 

عام 2022 وبحثت خطة عمل 2023. 
- يومي 22 و 23 من ديسمرب 

قيم  املجلس  املركزي  لالتحاد  الوطني 
العاصمة  يف  السنوية  انشطته  للمراة    
فروع   مسؤوالت   فيه   شاركت   اسمرا. 
مؤسسات   و   وساوا   االقاليم   يف  املرأة  
تم   الخارج،   واقليم   العايل    التعليم    
فيه  بحث  ومناقشة التقارير املقدمة حول 
التنظيامت   وعي   وتقوية  شابات  تنشئة 
املرأة  اقتصاد  لتقوية  املنفذة   والربامج  

وسبل تطورها.
2022 /12 /31

الجبهة  الشعبية   فرع  اعضاء   نظم  
للدميقراطية والعدالة بشامل املانيا اجتامعا 
السنوية.مسؤول   انشطته  لتقييم  سنويا 
السيد    / الجامهريية  الشؤون   وقدم 
واالهلية يف  تودال  كحساي االجتامع الذي 
شارك فيه  اعضاء  قدامى توضيحا  وجدد 
مسهبا  حول  انشطة كانت  تنتظم  خالل 
العزل   نتيجة  للرتاخي    السنوات  املاضية  
لوائح  عن املفروضة  جراء  جائحة  كورونا. 
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يف ختام املنافسات التي أقيمت عىل رشف ذكرى الحكم الراحل قرماي قربساليس
“املتخصص” فريق عنسبا يتغلب على دندن ويتوج بلقب البطولة الودية

شهر مارس
طواف  بلقب  يتوج  تسفاظني  ناتنائيل 

رواندا الدويل 
تسفاظني  ناتنائيل  االرتري  الدراج  توج 
للدراجات  الدويل  رواندا  طواف  بلقب 

الهوائية لعام 2022 .
يف  رفيعة  مستويات  ناتنئايل  وقدم 
من  عرش  الرابعة  النسخة  منافسات 
الذي  ًالرواندي  اللقب  لينال   ، الطواف  
إذ   ، مشواره  يف  الثانية  للمرة  سنويا  يقام 
كانت املرة األوىل  مع منتخبنا الوطني يف 

نسخة عام 2020م.
وجمع ناتنائيل ثالثة القاب وقمصان  يف 
هذه النسخة ، فإىل جانب تتويجه باللقب 
العام والقميص األصفر ، فاز بلقب أفضل 
املخصص  االبيض  والقميص  شاب  دراج 
هذه  يف  افريقي  دراج  أفضل  وبلقب   ،

النسخة من البطولة .
العداءة راهيل دانئيل تحرز لقب سباق 

إخرتاق الضاحية بالربتغال
دانئيل  راهيل  االرترية  العداءاة  ظفرت 
الخرتاق  ألبوفريا  سباق  يف  االول  باملركز 

الضاحية للعدو الذي جرى بالربتغال.
 وخاضت العداء االرترية الشابة سباق 
حامي الوطيس أمام متسابقات ومنافسات 
الوزن الثقيل ، قبل أن تقهر الجميع وتتوج 
بالصدارة بفارق ضئيل عن أقرب منافسة 

لها. 

الفوز  بهذا  دانئيل  راهيل  وصعدت 
العاملي  الرتتيب  صدارة  اىل  حققته  الذي 
امام  الضاحية  اخرتاق  سباق  للعداءات يف 
اللتان  ماويا  والكينية  أميباو  االثيوبية 

تقبعان يف مركز الوصافة. 
أرون كفيل وهبتوم سامئيل يتألقان يف 

السباقات العاملية
عطاءات  االرتريون  العداءؤون  سطر 
العاب  ملنشط  الدولية  املحافل  يف  كبرية 
القوى العاملية ، حيث أحرز العداء االرتري 
أرون كفيل املركز الثاين ووصافة الرتتيب يف 
الجولة   ، االسبانية  سباق  مبدينة سرياديال 
لسباقات  العاملية  السلسلة  من  االخرية 

إخرتاق الضاحية .
أرون  االرتريان  السباق  هذا  يف  وشارك 
تحقيق  بغية  ساليس  هييل  ومياين  كفيل 
 2022 يف  مركزيهام  وتعزيز  طيبة  نتائج 
سباقات  يف  للرجال  العاملي  التصنيف 
الثالث  املركز  وذهب   ، الضاحية  إخرتاق 

للعداء االرتري األخر مياين هييل ساليس.
االرتري  الدراج  يزين  االبيض  القميص 

بنيام قرماي للمرة االوىل يف تاريخه
يف قفزة نوعية تاريخية مبنشط الدراجات 
االرتري  الدراج  إرتدى   .. االرترية  الهوائية 
األبيض  القميص  مرة  ألول  قرماي  بنيام 

يف  الشباب  بفئة  الخاص 
نيس   – باريس  طواف 
للدراجات  الفرنيس 

الهوائية.
قرماي  بنيام  وأنهى   
بالطواف  يشارك  الذي 
مارتيش  )إنرت  فريق  مع 
 ، البلجييك  وانتي( 
االوىل  املرحلة  مجريات 
باملركز  الطواف  من 

الدراجني  ترتيب  بنيام  وتصدر   ، السادس 
للدراج  يحسب  أخر  إنجاز  يف   ، الشباب 

االرتري الشاب .
يف بطولة ارتريا اللعاب القوى

ولدو  نازريت  القوى  ألعاب  نجمة 
تروض رقم قيايس جديد 

بذهبية  تألقه  يكمل  هبتي  وعوت 
الرجال 

االرقام  مندفرا..تساقطت  مضامر  يف 
جديدة  أحرف  معها  وتسطر  القياسية 
املحيل  املستوى  عىل  اللعبة  إنجازات  من 
، وتربز اهمية التنظيم البعيد عن شوارع 
أعداد  إلستقطاب  املناخ  وتهيئة  اسمرا 
كربى من املشاركة املوعودة من املواهب 
القادمة بقوة اىل فضاءات التألق واالبداع 

يف اللعبة.
الجنويب  االقليم  حارضة  واحتضنت 
الوطنية  البطولة  منافسات  مندفرا  مدينة 

اللعاب القوى يف املضامر وامليدان.
عوت  العداء  الرجال  سباق  يف  وتفوق 

عىل  الجنويب  االقليم  منتخب  من  هبتي 
 ، البطولة  بلقب  ليتوج  املنافسني  جميع 
وليحقق أفضل رقم قيايس محيل يف تاريخ 

هذا السباق. 
نازريت  االوملبية  العداءة  وبسطت 
ولدو من االقليم االوسط هيمنتها املطلقة 
، لتنال املركز االول عن جدارة واستحقاق 
الخاص  القيايس  الرقم  كرست  بعدما 

بالسباق مسجلة .

دخل العام املنقيض )2022م( تاريخ 

أكرث  من  كواحدأ  االرترية  الرياضة 

إرترية  إنجازات  شهدت  التي  األعوام 

 ، املناشط  مختلف  يف  كربى  رياضية 

وما محمله من أرقام وتتويجات عاملية 

املستحيالت  من  السابق  يف  كانت 

الوطني  الصعيد  عىل  سواء  الرياضية 

القارة السمراء ، حيث  أو عىل مستوى 

قرماي  بنيام  تتويجات  أبرزها  كان 

...عىل  العاملي  للصعيد  إرتقت  التي 

األرقام وغريها سنحاول من خالل  هذا 

هذه النافذة الوقوف والتطرق ملاشهده 

الشارع الريايض يف الـ 12 شهراً املايض...

حصاد الرياضية االرترية يف عام 2022م المثيل له
هينوك  االرتري  املحرتف  توج  أن  بعد 
ملؤبرهان باملركز االوىل وامليدالية الذهبية 

عن جدارة واستحقاق يف سباق الطريق.
بتتويجه بلقب سباق جنت البلجييك

أوسع  من  التاريخ  يدخل  قرماي  بنيام 
أبوابه 

من  التاريخ  قرماي  بنيام  الدراج  دخل 
أوسع أبوابه بعدما حقق لقب سباق جنت 
الدراجات  منشط  يف  الكالسييك  البلجييك 
، ليكون أول دراج أفريقي يبلغ  الهوائية  

هذا الرشف. 
وبعد هذا التتويج الذي هللت الصحافة 
واسعة  مساحات  له  وخصصت  العاملية 
بنيام  الشاب  الدراج  بات   ، التغطية  من 
قرماي أول دراج افريقي يحرز لقب سباق 

كالسييك يف املستوى االحرتايف.
الدرجة  دوري  كأس  يرفع  البحراالحمر 

االوىل لكرة القدم باالقليم االوسط 
أختتمت منافسات دوري الدرجة االوىل 
لكرة القدم باالقليم االوسط بتتويج فريق 
حضور  وسط  الدوري  بلقب  البحراالحمر 
استاد  جنبات  به  غصت  غفري  جامهريي 

ااسمرا الدويل.
ونال العب فريق التحرير روميل عبده 
فريق  وحاز   ، البطولة  يف  الهداف  بلقب 
النظيف. ونال  اللعب  قزاباندا عىل جائزة 
فريق سقن عىل املركز الثالث وامليداليات  
الف نقفة ، ذهب املركز الثاين وامليداليات 

الفضية لفريق دندن  .
نجوم  بإنجازات  تحتفل  أسمرا  شوارع 

الدراجات الهوائية يف املضامري الخارجية 
حظي نجوم منتخبنا الوطني للدراجات  
بإستقبال حار يليق باالبطال لدى عودتهم 
تتويجهم  إثر   ، الدويل  اسمرا  مطار  اىل 
وجرى  والعاملية.  القارية  االلقاب  بعديد 
تسجيل  بعيد  الحافل  االستقبال  تنظيم 
الهوائية  للدراجات  الوطني  نجوم منتخبنا 
وتحطيمهم  األطراف  مرتامية  إنتصارات 
أرقام قياسية وتربعهم عىل عرش اللعبة يف 

القارة السمراء.
حرارة  االرتريني  النجوم  واستحق   
يف  الفت  بشكل  بروزهم  عقب  االستقبال 
سيد  وكان   ، مؤخرا  جرت  التي  السباقات 
بنيام  العاملي  الدراج  التتويجات  هذه 
جديد  قيايس  رقم  حقق  الذي  قرماي 
قبل  من  إفريقي  دراج  أي  إليه  يصل  مل 
وهو تتويجه بلقب سباق جنت البلجييك 

الكالسييك  .
منتخبنا  فرض   ، ذلك  اىل  باالضافة 
البطولة  عىل  املطلقة  نجوميته  الوطني 
أقيمت  التي  الهوائية  للدراجات  االفريقية 
وتتويجه   ، املرصي  الشيخ  منتجع رشم  يف 
االرتري  الدراج  وتتويج   ، االجاميل  باللقب 
رواندا  طواف  بلقب  تسفاظني  ناتنائيل 

للدراجات الهوائية.

بحث تطوير الرياضة يف حقات
عقد يف مديرية حقات اجتامع  لبحث 
وتنشأة  الرياضية  االنشطة  تطوير 
عن  تقرير  االجتامع  يف  وقدم  الرياضيني. 
مسؤويل  بحضور  الرياضية  االنشطة  
عنسبا  اقليم  يف  الرياضية  االتحادات 
االتحادات  وممثيل  الوزارات  ومكاتب 

الوطنية واملعلمني والطالب. 
رقم  تسطر  دانئيل  راهيل  العداءة 
قيايس جديد ببطولة العامل اللعاب القوى 
راهيل  ًالشابة  االرترية   العداء  حققت 
دانئيل رقام  جديدا يف سباق مرت 3 االف 
العامل  ببطولة  مشاركتها  بعيد   ، عدو  مرت 
اللعاب القوى داخل الصاالت التي أقيمت 
بالعاصمة الرصبية بلغراد ، مسجلة املركز 

الثامن يف السباق.
تجدر االشارة بإن راهيل 
عداءة  أول  تعد  دانئيل 
بطولة  يف  تشارك  إرترية 
القوى داخل  العامل اللعاب 
اىل  لينضاف   ، الصاالت 
التي  االنجازات  من   قامئة 

حققتها يف الفرتة األخرية.
االرتريون  النجوم 

املحرتفون بيدعون يف السباقات العاملية
سباق  يف  األنظار  يجذب  قرماي  بنيام 

ميالن العريق 
سجل الدراج العاملي بنيام قرماي الذي 
اإلعالم  ووسائل  العامل  أنظار  محط  كان 
الهوائية  الدراجات  لعبة  يف  املختصة 
ملوهبته الفذة التي تسطع فرتة إثر أخرى 
، مركزا يف سباق ميالن – سان رميو العريق 

بنيله املركز الحادي عرش.
جوندوجمس”  “جراند  سباق  ويف  هذا 
االرتري  الدراج  حل   ، برتكيا  أقيم  الذي 

متكل إيوب باملركز الثاين . 
الهوائية  للدراجات  الوطني  منتخبنا 
يحصد األخرض واليابس يف بطولة افريقيا 

للدراجات الهوائية 
اليخطئ  حرض  مبن  الوطني  “منتخبنا 
سكة االنتصارات” ، مقولة يطلقها البعض 
التي  واملنتخبات  األندية  من  عديد  عىل 
ديدنها  بااللقاب  والفوز  اإلنتصار  يبقى 
مهام تغريت األسامء ومهام تبدلت االزمان 
منتخبنا  مع  ماحصل  وهو   ، والبلدان 
تسلح  الذي   ، الهوائية  للدراجات  الوطني 
املضامري  الخربة يف  شبابية حديثة  بعنارص 
عن  بعيدة  كانت  وأخرى   ، القارية 
تشكيك  حملة  وبعد   ، العالية  املستويات 
وحالة من عدم اليقني ، أثبت منتخبنا أنه 
عىل الدوام فارس الرهان وقلب التوقعات 
واالستنتاجات اىل وقائع وبراهني ، وأكد أن 
الوطني  منتخبنا  بني  مرتبط  دوما  العهد 
منتخبنا  حقق  حيث   ، القاري  واملجد 
جدارة  بكل  الكاملة  العالمة  الوطني 
ببطولة  مشاركته  مستهل  يف  واستحقاق 
الشيخ  برشم  الهوائية  للدراجات  افريقيا 

املرصية.
للدراجات  الوطني  منتخبنا  وتربع 
الهوائية عىل واجهة النسخة السنوية التي 
ينظمها االتحاد االفريقي للعبة مرة واحدة 
كل عام ، بعدما حصد سبعة ميداليات من 
باالضافة  فضيات  وست  النفيس  املعدن 
اىل برونزية واحدة. وكانت مسرية منتخبنا 
الختام  البطولة اتسمت مبسك  الوطني يف 

أختتمت بحارضة إقليم عنسبا مدينة كرن ، يوم االربعاء املايض البطولة الودية التي ظلت تقام عىل رشف ذكرى الحكم الراحل قرماي قربساليس بعد مسرية 
إمتدت لشهرين بني فرق دوري إقليم عنسبا لكرة القدم.

اليوم الختامي للبطولة التي عرفت مواجهة فريقا دندن وعنسبا جاءات حامسية ، حيث كان الرتقب سيد املوقف يف املواجهة التي تجددت لثاين مرة بعد 
األوىل التي إنتهت بفوز دندن.

بني رغبة دندن لتأكيد االنتصار والتتويج بلقب البطولة ، وإرصار عنسبا لقلب املعطيات والتوقعات والخروج بالنتيجة املرجوة ، بدأت املواجهة يف الثالثة 
والنصف عرصاً مبلعب كرن البلدي وسط حضور كثيف من جمهور كال الفريقني.

وسيطر الرتاجع الدفاعي واللعب الحذر عىل شوط املباراة األول ، لكن فريق عنسبا الذي كانت له أفضلية نسبية يف املباراة ، متكن من التقدم يف النتيجة 
بالهدف األول الذي أحرزه العبه أبرهام هزقيل بالدقيقة )44( ، ليضمن تقدم فريقه بهدف نظيف من إنقضاء شوط املباراة األول.

يف الشوط الثاين ، حاول العبو فريق دندن اىل املباراة وتعديل النتيجة ، لكن جهودهم تلقت رضبة أخرى بتسجيل فريق عنسبا هدف اإلطمئنان الثاين 
بحلول الدقيقة )82( عن طريق الالعب إيرسوم هبتاي من عالمة الجزاء لتنتهي املواجهة بفوز مستحق لفريق عنسبا بهدف نظيف.

وأعاد فريق عنسبا تكرار مافعله املوسم املايض بتتويجه بلقب البطولة الودية التي كانت أقيمت عىل رشف الراحل كرار أدم ، ليجمع كأيس البطولتني 
الوديتني.

يف الختام تسلمت الفرق املتوجة بلقب البطولة الجوائز والكؤوس من مختلف املسؤولني وأرسة الراحل قرماي قربساليس .
الفقيد الراحل قرماي قربساليس نشط يف مجال التحكيم الكروي يف الفرتة من )1985 ولغاية 2017( ، ملسرية إمتدت لـ )36 عاما( ، ويشار له بالبنان طوال 

مسريته بأخالقه الحميدة وتفانيه العايل للعبة وترك مبصة المتحى يف ذاكرة كرة القدم بإقليم عنسبا ، قبل أن يفارق الحياة يف عام 2021م.
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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

حكمة اليوم
اخلربة.. هي املشط الذي تعطيك إياه احلياة.. 

عندما تكون قد فقدَت شعرك

سياح يوثقون والدة حوت بفيديو مؤثر
أنثى  أنجبت  للدهشة،  مثري  مشهد  يف 

أمام  صغريها،  ضخمة  رمادية  حوت 

مجموعة محظوظة من السياح، بالقرب من 

دانا بوينت، يف كاليفورنيا األمريكية.

وبينام كانت مجموعة من السياح تراقب 

حوتا يف املاء، الحظوا وجود دم، فاعتقدوا أن 

الحوت قد يكون مصابا.

السياحية  الجولة  عىل  املرشفون  وأعلم 

مراقبي أنثى الحوت البالغ طولها 35 قدما 

بأنها تلد.

الذي نرشته صحيفة  الفيديو  ويسمع يف 

امرأة وهي  الربيطانية، صوت  ميل”  “دييل 

يف  واحدة  مرة  تحدث  أشياء  “إنها  تصيح: 

العمر”.

قبطان الرحلة غاري بريجهاوس، قال إن 

الرحلة بأكملها تحولت إىل احتفالية بوالدة 

الحوت الصغري.

التي  فوكس،  ستاييس  قالت  جانبها  من 

صورا  والتقطت  القارب  منت  عىل  كانت 

للوالدة، إنها شعرت بسعادة غامرة ملشاهدة 

من  فريدة  تجربة  بأنها  ووصفتها  الوالدة، 

نوعها

مثل  الرمادية  الحيتان  ُترى  ما  وغالبا 

جنوب  يف  تصويرها  تم  التي  الحيتان 

أالسكا  الشتوية من  أثناء رحلتها  كاليفورنيا 

إىل املكسيك بحثا عن مياه أكرث دفئا.

فندق “جليدي” يوفر لك الدفئ

 Hotel أو  الجليد”  “فندق  يستقطب 

of Ice عدداً كبرياً من السياح، ويقع عىل 

ارتفاع 2034 مرتا يف أعىل سلسلة جبال 

الكاربات بالقرب من بحرية بيليا برومانيا، 

اّلتي  رومانيا  مناطق  أكرث  من  واحدة  يف 

تشهد تساقًطا للثلوج.

الثلج  من  بالكامل  الفندق  وُبني 

 .2005 عام  يف  بيليا  بحرية  من  والجليد 

الفندق  لبناء  اسُتخدم  مبنى  كل  ويزن 

حوايل 30 كيلوغراًما، بينام تتميز الغرف، 

األوروبية،  بالعواصم  تيمناً  سميت  التي 

ومغطى  الجليد  من  مصنوع  بأثاث 

بالبطانيات الحرارية وجلود الغنم.

الفندق  ومع ذلك، أوضح مدير 

املناخ  “تغري  أن  كلينغيس  أرنولد 

الفندق  بناء  يزيد من صعوبة  قد 

يف املستقبل”.

الفندق  أن  من  الرغم  وعىل   

عن  تقّل  حرارة  درجة  يسجل 

الصفر، إال أنه مينح السياح الراحة 

والدفء أثناء وجودهم يف الداخل.

الفندق  زائري  أحد  توم،  وقال   

يوفرون  “إنهم  رويرتز:  لوكالة 

التي  واألشياء  املعدات  كل  لك 

بارًدا  الجو  يكون  ولن  تحتاجها، 

من  طبقات  ارتداء  مبجرد  الداخل  يف 

املالبس”.

وُيذكر أن فنادق الجليد األخرى حول 

العامل تقع يف مناطق مامثلة مثل الدول 

من  وأجزاء  األلب  وجبال  االسكندنافية 

أمريكا الشاملية.

أغرب خمالفة على حدود سويسرا وأملانيا
تفاجئها  عن  الثالثاء  الرشطة  أعربت 

عقب رصد مركبة عىل الحدود السويرسية 

يستقلها  األملانية 

العائلة  من  فردا   23

نفسها.

الرشطة  وذكرت 

األملانية أن مسؤوال يف 

الجمركية  السلطات 

االثنني  صباح  أوقف 

تّتسع  التي  السيارة 

وكانت  ركاب  لسبعة 

“عائلة  أفراد  تقل 

من  متوجهني  كبرية” 

بولندا إىل العاصمة السويرسية برن.

املسؤول  أن  بيان  يف  الرشطة  وأكدت 

عىل  رصده  مام  “تفاجأ”  السويرسي 

األملانية  راين  أم  فايل  بلدة  بني  الحدود 

األرسة  أن  البيان  بازل.وأضاف  ومنطقة 

التي تضم تسعة بالغني و14 طفال، ُمنعت 

وتم  سويرسا  دخول  من  وجيزة  لفرتة 

“إخطار” السلطات األملانية بالواقعة.

من  االنتهاء  وبعد 

الرسمية،  اإلجراءات 

بدخول  لألرسة  ُسمح 

“ُمنع  لكن  سويرسا 

التواجد  من  أفرادها 

جميعهم داخل املركبة”، 

بحسب الرشطة.

إىل  الرشطة  وأشارت 

وهو  السيارة،  سائق  أن 

قد  سويرسا،  يف  مقيم 

بسبب  غرامة”  “يتّلقى 

نقله ركابا داخل سيارته “بصورة غري آمنة 

مطلقا”.

صدى 
احلروف

دمنا اإلرتري.. بارقات 
النصر.. وإشعاعات السالم

جمال بحالياي بعد  حتى  الشعبية  الجامهريية  ثورتنا  إن 

اإلستعامرية  القبضة  من  اإلستقالل  إنجاز 

السوداء مل ترتاخى ومتسكت باملنطلقات الثورية اإلسرتاتيجية والتي قطعتها عىل نفسها .. 

وسعت سعياً دؤوباً بجهودها املتواضعة والهادئة والنقية يف بذر من بذور الحرية واإلنعتاق 

منطلقة من الجوار.. وبرز ذلك عملياً يف إنجاز اإلستقالل يف مطلع التسعينات وتحرير أسمرا 

وأديس أبابا يف وقت واحد من قبضة “الدرق” وخلق أجواء واعدة مع جبهة تحرير تقراي 

وتتامسك  املنطقة  عموم  يف  النهضوية  اإلستقاللية  واملسرية  الحر  املساء  هذا  يتمدد  وإن 

األيدي وتتصافح القلوب وتتوحد الرؤى والوجهات من أجل مستقبل القرن اإلفريقي وعموم 

املنطقة وإن تنزوي سحب الحرب والرصاعات واملجاعات وإىل األبد من أفاقنا ويغني صغارنا 

وأجياليا مع بالبل الحرية وحاممات السالم... 

خالل الثالثون عاماً من تحرير إرتريا وعرب هذا النضال التحرري الصامد دفعنا فاتورة هذه 

الرؤى وهذه األحالم واألشواق الكبرية نحو مشارف اإلستقالل الحر والسالم الشامل الكامل..

)دماً أحمر(.. )وإشالءاً وجامجاًم( .. هذا الدم اإلرتري الطاهر املبارك سيكون جذوة مباركة 

لنور ينبلج يف سامء القارة السمراء ولو بعد حني... وإن إرادة األحرار ونبض الثوار سينترص 

أخرياً ويتهاوى وإىل األبد هشيم الباطل وعنجهيات اإلستعامر وأباطيل كبار السحرة فراعنة 

لها  بعد  وتصوغ  التي متوسق  الثوار.. هي  وبنادق  األحرار  وإن عصا موىس وعىص  العرص 

وإرشاقها ونقاءها سمفونية السالم وتراتيل الحق والعدل اإلنساين!!!

إن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ومنذ إنطالقتها األوىل يف مطالع السبعينيات من رحم 

الثورة اإلرترية سعت وناضلت يف معالجه الكثري من القضايا املصريية واإلسرتاتيجية يف مسار 

الحقيقي...  السالم  وآفاق  التاريخي  اإلنتصار  إىل فضاء  والحتمى  الواضح  الثورة وصعودها 

يف سبيل ذلك عقدت قيادتها الطليعية والثورية العديد من املؤمتر والجلسات والتداوالت 

الرائدة تحت ظالل األشجار وتحت رساديب وأغوار الجبال ...مبا أن النضال الحقيقي يبدأ 

أوالً من مواجهة الذات وتطلعها نحو األفضل فأسست الثورة لهذا الجانب مؤسسات ضخمة 

ومربمجاً  يأت مغلفاً  والتعبوي مل  التوعوي  الوطني  الربنامج  ثوري مدروس. هذا  برنامج  و 

من الخارج، بل خطته وكتبته وأعدته أقالم وعقول ثورية إرترية. هذا الربنامج الوطني من 

الشعب وبالشعب إىل الشعب... بهذا املسار إستطاعت الجبهة الشعبية ويف فرتة وجيزة أن 

تعالج كل اإلنكسارات والهزائم التي تعرضت لها الثورة “األم” وصعدت بشعبها وجامهريها  

اىل عتبات ومدارح النضال الحر والصعود الحتمي إىل مشارف وفضاءات إستقالل وإنعتاق 

كامل من ربقة اإلستعامر..

لقوى  املرير  ورصاعها  نضالها   يف  إرتريا  وأوجدتها  وجدتها  التي  الذهبية  الفرصة  إن 

ان  الواعية  وقياداتها  اإلرترية  الثورة  مكن  واألصعدة..  امليادين  كل  يف  وأذياله  اإلستعامر  

اإلنسانية والشعوب  العدوانية والجهنمية تجاه  تستوعب اإلستعامر وكل أطامعه وأفكاره 

والسلم العاملي واإلقليمي. إن األساليب والوسائل واألقنعة الرشيرة لإلستعامر كلها تكشفت 

من خالل النضال الطويل يف ساحة إرتريا وميدانها امللتهب نضاالً ومقاومة وكفاحاً... عكس 

الشعوب األخرى عندما متلص اإلستعامر سلمياً من حدودها ترك لها يف أرضها وبني شعوبها 

ومجتمعاتها الكثري من الدسائس واملطبات واألشواك...

إن الثورة اإلرترية التي جربت اإلستعامر ومكائده وخربت كل حيله  وضعت يف إعتبارها  

هذا التحدي وهذه املواجهة الكربى مع اإلستعامر،، وكانت دامئاً تناقش هذه القضايا بوضوع 

يف لقاءاتها الثورية ومؤمتراتها الوطنية وعندما تم تحرير أرض إرتريا من قبضة اإلستعامر مل 

تنىس الثورة عهودها وعهدها بل ناضلت من هذا املنطلق يف سبيل السلم واألمن اإلقليمي 

حتى تتكامل كل محاور السالم وأركان السلم... وأيقنت إرتريا إن هدوء املنطقة وإستقرارها 

الحيوي  والجرس  واالمن  الوحيد  الطريق  هو  األجنبي  التدخل  من  الكامل  وإستقاللها 

تجارياً  نهضوية  إقليمية  ورشاكات  ومتكامل  مزدهر  إفريقي  ملستقبل  األخرض  والرشيان 

وثقافياً وإقتصاديا وأمنياً حتى تحيا إرتريا وكل سكان وشعوب املنطقة  يف جو مفعهم باألمن 

واإلستقرار وعندها تعزف الشعوب بنبض واحد وإيقاع موحد وصوت حر متناغم أهزوجة 

النرص ونشيد الحرية وأنغام السالم العادل وأنه آلٍت حتاًم ولو كره الحاقدون والطامعون...
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