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مدر�سة م�ساعدي التمري�ض يف بارنتو تخرج دفعة من طالبها حقات :تو�سع تطعيم االطفال يف �أ�شرا
او�ضح م�س�ؤول عيادة �أ�رشا يف مديرية
حقات املمر�ض ا�سيا�س دب�ساي ارتفاع
تغطية تطعيم االطفال يف ال�ضاحية
الكرث من .90%
وقال "ان الوالدة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية بلغت اكرث من ، 85%
وا�صحاح البيئة يف جميع قرى
ال�ضاحية التي تبعد م�سافة 16
كيلومرت اىل اجلنوب من حقات".
وذكر ان جهود مكافحة مر�ض املالريا
حتقق نتائج مر�ضية  ،ويقدمون

خدمات اف�ضل حلل ا�شكالية �سيارة
اال�سعاف والكهرباء.
واعرب ال�سكان عن ر�ضاهم للخدمات
ال�صحية خا�صة رعاية االمومة
والطفولة  ،وار�شادات وتوعية الكادر
ال�صحي.
يجدر بالذكر ان عيادة �أ�رشة تقدم
اخلدمات لقرى �شايتاخ وقروت
جنار و�سرب بيجوك و�سقار ومبالتوخ
وعندالي واجزاء من �ضاحية عد اري
ومن�صورة.

نفري تنمية يف دما�س
يقوم �سكان دماي يف مديرية قندع
بنفري تنموي حلفظ املياه و حماية
الرتبة والت�شجري.
�شمل العمل بناء املدرجات واحلواجز

خرجت مدر�سة م�ساعدي التمري�ض يف
بارنتو يف الرابع ع�رش من اغ�سط�س
الدفعة العا�رشة املكونة من 100
طالب.
واو�ضح مدير املدر�سة اال�ستاذ توما�س
زرئماريام يف املنا�سبة ا�ستقبال
املدر�سة  116طالب اكمل منهم 100
طالب التعليم مبعيار املدر�سة
ووزارة ال�صحة.
وقال "ان معظم اخلريجني قدموا من
مدر�سة وار�ساي يك�ألو بعد اكمال

ال�صف الثاين ع�رش واحل�صول على
درجة ال�شهادة  ،وقلة كانو يعملون
يف اخلدمة العامة" .
مدار�س
من�سقة
واو�ضحت
يف االقاليم
م�ساعدي التمري�ض
املمر�ضةالقاني�ش تخل قرقي�س
تخريج  3369م�ساعد متري�ض منذ عام
� 2003ضمن برنامج تاهيل القدرات
الب�رشية ال�صحية كما ونوعا.
وهن�أت اخلريجني واملدر�سني الكمال
التعليم باحلفاظ على اجراءات مكافحة

افادت املعلومات الواردة م�ؤخر ًا
بان االمطار الغزيرة التي هطلت يف
منطقة �رسعي اكرث من  3ايام واحلقت
ا�رضارا بامل�ساكن واملحا�صيل .
ودمرت القنوات التحويلية التي كانو
ي�ستفيدون من خدماتها لع�رشات
ال�سنوات جراء ال�سيول املتفقدة التي
اعقبت االمطار الغزيرة ،كما �أ�رضت
االمطار الغزيرة الذرة التي كانت

بلغت م�ستوى جيد يف  70هيكتار
والطاف يف  160هكتار،ا�ضافة اىل
احلاقها اال�رضار بامل�ساكن واملاعز
واالغنام ،ح�سب ماافاد به مرا�سل
ايرينا".
و افادت املعلومات الواردة بان
االمطار وال�سيول احلقت ا�رضار
مماثلة يف منطقة قهاد بامل�ساكن
واملزارع واملا�شية .

ماي عيني :االمطار حتدث ا�ضرار بامل�ساكن واملزارع

مندفرا:تد�شني م�شروع مياه يف منطقة عدي �شحا
د�شن يف الثالث ع�رش من �سبتمرب
م�رشوع مياه �رشب �صاحلة يف منطقة
عدي �شحا مبديرية مندفرا باالقليم
اجلنوبي كلف  1.9مليون نقفة.
امل�رشوع �شيد بالتعاون بني ادارة
االقليم وق�سم الرثوة املائية و�سكان
منطقة عدي �شحا مبد انابيب مياه
بطول كيلومرتين ،يعمل بالطاقة
ال�شم�سية بقوة  5 .7كيلو واط وخزان
ي�سع لـ 25مرت مكعب ،وكذلك نقاط
توزيع املياه.
والقى م�س�ؤول ق�سم الرثوة املائية
يف االقليم ال�سيد /كربوم م�سقنا كلمة
او�ضح فيها ان منطقة عدي �شحا تقع
على منطقة مرتفعة من م�صدر املياه،

وقد واجهوا نتيجة لذلك �صعوبات
يف مد االنابيب ،م�شيدا بدور ووفاء
ال�سكان الفعال والبناء الجناز املهام
يف وقت وجيز.
وذكر مدير مديرية مندفرا ال�سيد /
هزقيا�س وهبت ،ان �شح املياه كان
احد اهم م�شاكل منطقة عدي �شحا،
وبف�ضل احلملة املن�سقة ا�ستطاعوا حل
امل�شكلة  ،منوها يف الوقت ذاته بان
اال�ستفادة اجليدة من امل�رشوع.
عرب ال�سكان عن �سعادتهم حل�صولهم
على املياه و�سط منطقتهم.
هذا وتقع منطقة عدي �شحا على بعد
 18كيلومرتا من جهة ال�شمال ال�رشقي
ملدينة مندفرا.

كورونا وال�ضغوط التي خلقها .واكد
ممثل اخلريجني على العمل خلدمة
املجتمع بتفان واخال�ص.
وذكر املدير العام باالنابة لق�سم
ال�سيا�سات والتخطيط وتنمية املوارد
الب�رشية يف وزارة ال�صحة الدكتور
برهاين دبرو ،ان املهنة التي
اكت�سبها اخلريجون مهنة اخالقية
تتطلب الرافة واالن�سانية والتعاون
 ،وعليهم تنفيذ مهامهم بالتقيد بهذه
القيم.

و�إعداد احلفر للت�شجري و�صيانة طريق
دما�س -قحتيالي ونظافة البيئة.
و�سيتم �ضمن الربنامج غر�س خم�سة
الف �شجرة با�رشاف خرباء الزراعة.

االرتريون يف مانهامي يتربعون ملكافحة كورونا
تربع االرتريون املقيمون يف مدينة
مانهامي باملانيا مببلغ  29الف
يورو منها  27الف يورو للمقيمني
يف املدينة و�ضواحيها و  1600يورو
من مدر�سة لغة االم لالرتريني يف
مانهامي و 400يورو من �شباب اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة يف
مانهامي.

من جهة اخرى قدمت جمموعة بالتوك
�إي بي �إيل �إيف هقدف فيجن روم
املقيمني يف خمتلف دول املهجر 36
الف و 262دوالر امريكي لدعم ان�شطة
ارتريا مل�شاركة املعاقني يف اوملبياد
املعاقني بارالومبيك التي �ستقام يف
اليابان .2021

مكافحة اجلراد يف �صنعفي و�سلعا

اعلن مكتب الزراعة يف مديرية
�صنعفي ال�سيطرة على ا�رساب
اجلراد القادمة من اثيوبيا وظهرت
يف م�ساحة اكرث من  300هكتار من
اخلام�س والع�رشين وحتى احلادي
والثالثني من اغ�سط�س يف �ضواحي
ك�ساد �إمبا وقولو ودقوقولو وعدي
بقع وماي قودف ومنخ�سيتو  ،وذلك
دون احداثها اال�رضار يف املزارع
واملراعي واال�شجار.
وكانت ا�رساب اجلراد كثيفة يف
�ضواحي ك�ساد امبا وقولو ودقوقولو
وعدي بقع ،وبكميات قليلة يف �ضواحي
ماي قودف ومنخ�سيتو ،ومت ال�سيطرة
عليها بر�ش املبيدات بالتعاون بني
املواطنني وقوات الدفاع واملهنيني
الزراعني واالدارة.
واو�ضح خبري تنمية النباتات يف

املديرية ال�سيد /نرب قربهويت ان
اجلراد الذي انت�رش يف �ضاحيتي قولو
ودقوقولو مت مكافحة بو�سائل اخرى
غري املبيدات و�ضعا يف االعتبار
لرتبية النحل يف ال�ضاحيتني.
وقال "ان وجود ا�رساب اجلراد يف
دول اجلوار ي�ستدعي التواجد على
اهبة اال�ستعداد حتى زوال خماطره من
املنطقة".
واو�ضح م�س�ؤول الزراعة يف مديرية
�صنعفي ال�سيد� /رسقي م�سقانا قيام
وزارة الزراعة بالتجهيزات امل�سبقة ،
ف�ضال عن متابعة ومراقبة املزارعني،
م�شيدا بالتعاون والتن�سق خالل عملية
املكافحة.
و يف �ضاحية طحرا مبديرية �سلعا
اقليم القا�ش -بركة مت ال�سيطرة
على غزو ا�رساب اجلراد ال�صحراوي

يف م�ساحة 42هكتار ويف اخلام�س
من �سبتمرب يف مديرية هربو  ،اال
انه وبر�ش املبيدات احل�رشية متت
ال�سيطرة عليه دون ان يوقع ا�رضارا
تذكر على املزارع ، .اال ان يرقات
اجلراد و�صلت اىل منطقة �رشئيت
باعداد قليلة ،ما تطلب املتابعة
وال�سيطرة تتطلب اعمال م�ستمرة.
�شارك يف اعمال ال�سيطرة التي اجريت
خالل  6ايام اع�ضاء وزارة الزراعة
وال�سكان ووحدات قوات الدفاع.
ومنذ منت�صف �شهر اغ�سط�س املن�رصم
�شهدت البالد اعماال فعالة لل�سيطرة
على اجلراد متت ال�سيطرة على
افة اجلراد  ،اال ان القلق اىل االن
قائما ،لذلك تدعو وزارعة الزراعة
املزارعني للمتابعة اجلادة واالبالغ
الفوري حتى يتم جمع احل�صاد .
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مايلي موا�صلة لتربعات املواطنني وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة بالداخل
�إعداد� /سليمان حممد �سعد
ويف التقارير التي بثت يف التا�سع ع�رش من
يوليو افاد تقرير وزارة ال�صحة بان عمال �رشكة
ا�سمرا للتعدين تربعو ب 125110نقفة ،عمال
ادارة مديرية ماي مني وعمال ادارة بلدة ماي
مني ب 55393نقفة �،صندوق تنمية ح�شي�شاي
ب 20000نقفة �،ضاحية �أ�رشا ب 10000نقفة.
و تلقى املحتاجون يف �شمال البحر االحمر
وزعت اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب 20000
نقفة لـ  25من اع�ضائها يف مدينة نقفة.
وقدمت مدر�ستي ظربا وال�صمود الداخليتني يف
مديرية نقفة  40كنتال ذرة ومواد غذائية اخرى
للمحتاجني يف �ضواحي بقال و�إندالل وماريت
والبا.
وقدمت جمعية مزارعي دوغلي  12كنتال ذرة
ومواد عينية اخرى للمحتاجني  ،وبع�ض التجار
يف م�صوع اكرث من �سبعة كنتال ذرة.
وقدم ال�شباب العمل يف وزارة الرثوة البحرية
�ستة كنتال ذرة الثني ع�رش ا�رسة حمتاجة يف
م�صوع.
ويف االقليم االو�سط وزع مبلغ  300000نقفة
لال�رس املحتاجة يف كتمولع مبديرية غاال نفحي
 ،و 22000نقفة يف عدي قوعداد.
كماقدم دعم عيني للمحتاجني يف كوازين
مبديرية �رسجقا و 31000نقفة يف ماي انب�سا
مبديرية اخريا.ويف مديرية عدي قيح قدم 15
كنتنال ذرة يف �ضاحية �سافريا.
==
ويف التقارير التي بثت يف الع�رشين من يوليو
وزع مبلغ ربع مليون نقفة مت جمعه بلجنة اعيان
مدينة افعبت للمحتاجني.وقدم مبلغ 25000
نقفة امل�ستخرج من املتاجر واالفراد وا�صحاب
ال�سيارات وعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية واع�ضاء
قوات الدفاع ،لـ  815ا�رسة حمتاجة.
واو�ضح من�سق جلنة جمع البرتعات ان
التربعات جزء من القيم االجتماعية ،م�شيدا
بدور وم�ساهمة ا�صحاب املتاجر.
وكان عمال امل�ؤ�س�سات احلكومية يف مدينة
افعبت تربعو بـ  96000نقفة ال�رس ال�شهداء
املحتاجني.
،مت اعفاء ايجارات البيوت يف عدي غومبولو
مبديرية قاال نفحي وعدي قوعداد من املقيمني
يف الداخل ل�شهرين وثالثة ا�شهر.
ويف مديريات اربعتي ا�سمرا وابا�شاول وعداقا
حمو�س وت�سني والكني�سة االجنيلية اللوثرية
يف ا�سمرا وكرن ومندفرا مت اعفاء ايجارت �شهر
و�شهرين وثالثة ا�شهر و�سنة يف ت�سني.
من جهة �أخرى تلقى املحتاجون يف مديرية
�صنعفي باالقليم اجلنوبي وقاال نفحي باالقليم
االو�سط امل�ساعدات املالية ،واعفاء ايجارات
البيوت يف مدينة �صنعفي.
ووزع بلغ  16,800نقفة ال�رس ال�شهداء يف
�ضاحية جغارو – عدي ح�شي و 9600نقفة يف
�ضاحية بيحات مبديرية �صنعفي  ،وكذلك
اكرث من  42000نقفة يف �ضواحي تيلهي نارعي
ومزبا وزغفيت ومرارا واكرث من  10000نقفة يف
فورتو.
وقدم مبلغ  226000نقفة ل 50ا�رسة لي�س لها
راع يف امب�ستي قلبا.كما اعفى ا�صحاب املنازل
يف مدينة �صنعفي ايجارات البيوت �شهر و�شهرين
وثالثة ا�شهر.
ويف االقليم االو�سط وزع اكرث من  200000نقفة
للمحتاجني يف �ضاحية عدي حو�شا مبديرية غاال
نفحي ومبلغ  116,140نقفة يف مرحنو.كمامت
تقدمي  20000نقفة للمحتاجني يف قجرت.
ويف التقارير التي مت بثها يف اخلام�س
والع�رشين من يوليوافاد تقرير وزارة ال�صحة
بان وم�ؤ�س�سة نا�شنال اخليلو �سامئيل للبويات
والكيماويات تربعت ب30000نقفة لتنمية
�صندوق مكافحة كورنا .كما تربع ا�صحاب
مغالق مدينة كرن ب 1800نقفة ،جمعية
املخل�صني اجلمركيني يف ا�سمرا يف ال�سك حديد
واملطار ب 8000نقفة.
من جهة �أخرى تلقى املحتاجون يف مديرية
�صنعفي باالقليم اجلنوبي وغاال نفحي باالقليم
االو�سط امل�ساعدات املالية ،واعفاء ايجارات
البيوت يف مدينة �صنعفي.
ووزع مبلغ  16,800نقفة ال�رس ال�شهداء يف
�ضاحية جغارو – عدي ح�شي و 9600نقفة يف
�ضاحية بيحات مبديرية �صنعفي  ،وكذلك
اكرث من  42000نقفة يف �ضواحي تيلهي نارعي
ومزبا وزغفيت ومرارا واكرث من  10000نقفة يف
فورتو.
وقدم مبلغ  226الف نقفة خلم�سني ا�رسة لي�س

لها راع يف امب�ستي قلبا.
واعفة ا�صحاب املنازل يف مدينة �صنعفي
ايجارات البيوت �شهر و�شهرين وثالثة ا�شهر.
ويف االقليم االو�سط وزع اكرث من  200الف نقفة
للمحتاجني يف �ضاحية عدي حو�شا مبديرية غاال
نفحي ومبلغ  116,140نقفة يف مرحنو.
وتقدمي  20000نقفة للمحتاجني يف قجرت.
ويف �إطار الدعم املقدم للمحتاجني ورد يف
التقارير التي مت بثها يف ال�ساد�س والع�رشين من
يوليو بان املحتاجون يف عدي خواال ودباروا
تلقو م�ساعدات عينية ومالية واعفاءات مدفوعات
ايجارات البيوت.
ووفق ذلك ،قدم املح�سنون يف عدي كنزناب
مبديرية عدي خواال  227,640نقفة وزعت لـ 91
ا�رسة حمتاجة مبعدل  2500لكل ا�رسة.
كما اعفى املواطنون مدفوعات ايجارات
البيوت من �شهر �إىل �شهرين وحت زوال كورونا
من البالد.
ويف مديرية دباروا وزع مبلغ  156,516نقفة
للمحتاجني يف طاال و 136,500نقفة يف عدي
�أحفرا و 102000نقفة يف عدي �رشفتو و70000
نقفة يف عدي ظنعاي و 30000نقفة يف عدي
بزحن�س و 10000نقفة يف مدينة دباروا.
ويف التقارير التي بثت يف ال�سابع والع�رشين
من يوليو ويف اطار امل�ساعدات املالية والعينية
اجلارية للمحتاجني يف مديرية دقمحري �ساهمت
ا�رسة ال�سيد /ظهايي تخلي هيمانوت بـ 7500
نقفة لذات مل�ساعدة املحتاجني.
ويف �ضاحية �س�سح �ساهم �سكان منطقة دقي
نازو بـ  59000نقفة وزع لال�رس املحتاجة ،كما
ا�ستخرج املواطنون  20300نقفة لزارعة مزارع
املحتاجني بوا�سطة اجلرارات الزراعية.
كما تربع �سكان منطقة غادين ب 10200نقفة
لزراعة ا�رس ال�شهداء باجلرارات ،ومت توزيع
مواد ا�ستهالكية كلفت  4550نقفة للمحتاجني.
يف غ�ضون ذلك� ،ساهم املواطنون يف �ضاحية
تخول بزراعة مزارع  10ا�رسة �شهيد بالثريان،
فيما وزع املزارع هبتي �سال�سي حقو�س  180كيلو
من الفواكه لكبار ال�سن واملحتاجني.
كما قامت جمعية ابناء كورباريا بتقدمي
م�ساعدات مالية للمحتاجني و 5500نقفة �أخرى
للمحتاجني يف �ضاحية و�سط مدينة دقمحري.
من جهة ثانية� ،أعفى ال�سيد /تخلو قربزقي
مدفوعات ايجارات  7م�ؤ�س�سات جتارية يف
و�سط مدينة دقمحري لثالثة ا�شهر ،ال�سيد/
تخلي هيمانوت يوهن�س لثالث م�ستاجرين
ل�شهرين .ويف �ضاحية مظالو اعفت ال�سيدة/
جمر ت�سفاميكائيل لثالثة م�ستاجرين ايجار �شهر
وال�سيد حمرت�آب هبتي قربئيل مل�ستاجر واحد
ل�شهر واحد.
ويف التقارير التي بثت يف الثامت والع�رشين
قدمت جمعية معاقي احلرب يف مديريات اعايل
القا�ش ومولقي واغردات ودقي وكركبت باقليم
القا�ش بركة م�ساعدات مالية وعينية الع�ضائها
املحتاجني .
ومبوجب ذلك ،افاد مرا�سل وكالة االنباء
االرترية " ايرينا" بان مديرية اعايل القا�ش
�شهدت توزيع  52كنتال ذرة و 38600نقفة لـ 52
معاق حرب ،فيما �شهدت مديرية مولقي توزيع
 28كنتال ذرة و 36400نقفة لنف�س الغر�ض.
و �شهدت مديرية اغردات توزيع  75كنتال ذرة
و 22500نقفة لـ  75معاق حرب ،ومديريتي دقي
وكركبت توزيع  35كنتال ذرة و 29400نقفة لـ
 35من معاقي احلرب.
يف غ�ضون ذلك� ،ساهم �سكان �ضاحية عدي
هالكي يف مديرية اعايل القا�ش ب�ستة كنتال ذرة
للجهات املحتاجة مبنطقتهم ،فيما �ساهم �سكان
�ضاحية انتوري بزارعة مزارع  75ا�رسة �شهيد
بالثريان.
ويف خ�ضم املبادرات املتخذة لدعم
املحتاجني يف مناطق البالد ،و ال�رس ال�شهداء
واملحتاجني.
قدم مبلغ  93,225نقفة م�ستخرج من عمال
امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلمعيات االهلية ودور
العبادة واالحتاد الوطني للمراة واملواطنني
يف مدينة عدي قيح و�ضواحي عونابور وحينبا
وهدامو وح�شكلي  ،و�سبعة كنتنال ذرة يف
�ضاحية �إيغيال.
ويف مديرية مندفرا قدم �سكان �ضاحية عدي
باري  37كنتال قمح وذرة مت �رشا�ؤها باكرث من
 27000نقفة ال�رس ال�شهداء واملحتاجني.
من نحية اخرى اعفى ال�سيد /ولداي عندمكئيل
ايجار �شهرين يف عدي حاري ،ال�سيد /داويت
ا�سمال�ش ايجار �شهر وال�سيد /قرماي ت�سفازقي
ايجار �شهر.

ويف �إطار توا�صل الربعات االهلية للمحتاجني
يف اقليمي االو�سط و�شمال البحر االحمر،ورد يف
التقارير التي مت بثها يف التا�سع الع�رشين من
يوليو بان �سكان منطقة ظعدا امبا يف مديرية
بريخ االقليم االو�سط ا�ستخرجو  204000نقفة
لال�رس املحتاجة �،سكان منطقة ظعزغا اكرث
من  286000نقفة و�سكان هزغا اكرث من258000
نقفة وزع على املحتاجني.
يف غ�ضون ذلك� ،ساهم �سكان منطقة عدي قنظي
باكرث من  455000نقفة ويف منطقة عدي بني
اكرث من  142000نقفة  ،و�سكان وكي دبا اكرث
من  141000نقفة مت توزيعها للمحتاجني الذين
حددتهم االدارات.
كما �ساهم �سكان مناطق دنانلو وحمفيد
وكومهويل وقدم -الحزين وايرافايل يف مديرية
فورو اقليم �شمال البحر االحمر باكرث من 15
كنتال ذرة وزع للمحتاجني.
يف غ�ضون ذلك �ساهم اع�ضاء اللواء االول يف
الفرقة احلادية وال�ستني بـ  12200نقفة ووزع
للمحتاجني يف مديريتي م�صوع ودهلك.
كما قامت ادارة م�صوع بتقدمي دعم عيني ،
واعفت ال�سيدة /مرمي عمر حمدان املقيمة يف
م�صوع �ستة م�ستاجرين ل�شهرين.
ويف التقارير التي بثت يف الثالثني من يوليو
ويف �إطار اعفائ مدفوعات الإيجار ،اعفى ال�سيد/
منق�ست�آب ف�سهاظيون ايجار �شهرين يف فيالجو
،ال�سيد /يوهن�س تيدرو�س ايجار �شهرين يف
دقمحري  ،ال�سيدة/ا�سفا�ش تخلو ايجار ثالثة
ا�شهر يف �سمبل ،ال�سيدة /جمعة احمد حاي�ش
ايجار ثالثة ا�شهر يف ظرونا ،ال�سيد /يوهن�س
ظقاي ايجار �شهرين يف ا�سمرا،ال�سيد /هبتو
هيلماريام ايجار �شهر يف ا�سمرا  ،ال�سيد/جنا�سي
ولد�سال�سي ايجار �شهر وال�سيد/قرن�سئي برهي
ايجار ثالثة ا�شهر.
من جهة �أخرى �شهدت مديريات غاالنفحي
و�ص�رصات وقجرت باالقليم االو�سط ومديرية
عيالبرعد باقليم عن�سبا تقدمي م�ساعدات مالية
وعينية لأ�رس ال�شهداء واملحتاجني.
ووفق امللعوات التي افاد بها مرا�سلو
"ايرينا" �ساهم �سكان منطقة عدي ظناف يف
مديرية غاالنفحي بـ  20000نقفة وزعت ل50
من اال�رس املحتاجة ،ويف مديرية ظظرات وزع
 4000االف نقفة ومواد ا�ستهالكية بذات الطريقة
للمحتاجني.
ويف ادارة قجرت �ساهم ال�سيد /مولقيتا ق�شي
ِق�سمو �صاحب م�ؤ�س�سة (وار�سا) ب 50كنتال ذرة
لال�رس املحتاجة.
يف غ�ضون ذلك� ،ساهم �سكان منطقة ُغو�ش يف
مديرية عيالبرعد بـ  37500نقفة ،فيما �ساهم
التجار واحلكومة يف الدائرتني االوىل والثانية
ببلدة ايدن بـ  16200نقفة واكرث من  4كنتال ذرة
ومواد ا�ستهالكية للمحتاجني.
تربعات �شهر �أغ�سط�س
يف الثاين من اغ�سط�س بثت و�سائل الإعالم ويف
�إطار اعفاءت �إيجارات البيوت بان املواطني يف
�ضاحية وكي دبا اعفو ايجارات البيوت لفرتات
متتد من �شهر �إىل �شهرين ومن ثالثة ا�شهر اىل
واربعة ا�شهر وحتى زوال كورونا من البالد.
ويف مديرية عداقا حمو�س اعفى املواطنون
ايجارات بيوت ومتاجر لفرتات �شهر و�شهرين
وثالثة ا�شهر .كما مت يف �ضاحية قحوتا اعفاء
ايجارات بيوت ل�شهر و�شهرين.
والتقارير التي مت بثها يف الرابع من اغ�سط�س
تربع املواطنون يف الداخل باكرث من 700000
نقفة ل�صندوق مكافحة وباء فريو�س كورنا.
وافاد تقرير وزارة ال�صحة بان عمال �رشكة
تران�سهورن للنقل الربي تربعو مبرتبهم
ال�شهري ليبلغ التربع  668,977نقفة ،وقدمت
اجلمعية الوطنية لالعاقة الذهنية واجل�سدية يف
مدينة افعبت دعما عينيا متثل يف  12كنتال ذرة
و 3كنتال �سكر ومواد النظافة لـ 23من �ضحايا
االعاقة الذهنية واجل�سدية.
يف غ�ضون ذلك ،قدم املواطنون يف ظرونا 35
كنتال من الذرة للجهات املحتاجة
و�سكان منطقة دقي ليفاي  8كنتال ذرة لذات
الغر�ض.
وتربع العاملون باخلطوط اجلوية االرترية
نا�س اير جويت فينت�رش ،براتبهم ال�شهري
 239900نقفة ،دير دبري�سنا ب 50000نقفة،
عمال اخلطوط اجلوية االرترية ب 24976نقفة
،ا�صحاب دكاكني القطاع االول مبدمينة كرن
 14531نقفة والقطاع الرابع باملدينة ب13432
نقفة ،ا�صحاب دكاكني املواد اال�ستهالكية
بالقطاع الثاين يف مدينة كرن ب 13832نقفة،
ويف القطاع اخلام�س ب 11484نقفة ،والقطاع
الثالث ب 9486نقفة ،والقطاع ال�ساد�س ب1186

نقفة.
كما تربعت جمعية �سالم دقمحري دمبزان
التعاونية بالفي نقفة ،وجمعية ماريام � ِ
أدغنا
مبديرية دقمحري الفي نقفة ،وجمعية القدي�س
مكئيل التعاونية ببارنتو الف و 477نقفة،
باال�ضافة جمعية مدهاين �أمل التعاونية مبنطقة
دقي َب ُخوري املقيمني يف ا�سمرا ،ودكان �صالح
عبد القادر للمواد اال�ستهالكية وم�ؤ�س�سة مارتا
لبيع و�صيانة املوقد الكهربائي وجمعية القدي�س
مكئيل مبنطقة ماي حرماز وجمعية القدي�س
قربئيل التعاونية باخريا ودكان طابا وبوتيك
ظقي برهاين ودكان حممد عبد القادر لبيع احذية
ال�شدة ودكان ابوبكر عبد القادر و�صاحب بقالة
فيوري  ،وم�ؤ�س�سة كيداين ف�سهايي للحدادة
والنجارة تربع كل منهم بالف نقفة.
من نحية �أخرى �ساهم اح�صاب الب�ساتني يف
منطقة عاال ب 20كنتال ذرة للمحتاجني يف بلدة
غادين مبديرية دقمحري االقليم اجلنوبي.
ويف �ضاحية ماي ورقي قدم خم�سة حم�سنني
ف�ضلو عن عدم ذكر ا�سمائهم م�ساعدات لثالثني
من املحتاجني .
يف غ�ضون ذلك اعفى ا�صحاب املنازل يف
مناطق ماي ورقي ومظالو وماي �صعدا مدفوعات
ايجارات البيوت للم�ستاجرين.
ويف التقارير التب بثت يف التا�سع من اغ�سط�س
او�ضحت املعلومات الواردة من خمتلف مناطق
اقليم القا�ش بركة موا�صلة تقدمي امل�ساعدات
للجهات املحتاجة عرب مبادرة من ال�شعب
واع�ضاء قوات الدفاع واملواظفني .
ووفق املعلومات التي ادىل بها مرا�سلو ايرينا
 ،تربعت وحدات اجلي�ش املرابطة يف هيكوا
ب 27150نقفة ،جمعية ا�صحاب الب�ساتني
بهيكوتا ب 50600نقفة ،عمال احلكومة يف
املديرية ب 14663نقفة ،اع�ضاء م�صنع قا�ش
�ستيت ب 15000نقفة.
كما تربع املح�سنون ب 119216نقفة لال�رس
املحتاجة عبارة عن ذرة ونقدا ماليا ،اع�ضاء
اخلدمات الفنية العامة بالبو ب 17كنتال ذرة
واع�ضاء مو�س�سة املوا�شي والغالل بفي�سكو ب14
كنتال ذرة.
وقدمت وحدات قوات الدفاع املاربطة يف ام
حجر الذرة وال�سكر والطحني االبي�ض والعد�س
لذات الغر�ض.
من جهة ثانية اعفى املواطنون يف هيكوتا
وبارنتو وتكومبيا مدفوعات ايجارت البيوت
وامل�ؤ�س�سات ل�شهر وحتى زوال كورنا من البالد
.
وقدم ا�صحاب املتاجر ال�صغرية يف اندا افرا�س
مبديرية عداقا حمو�س اكرث من  3000نقفة ،
واملح�سنني يف دقري مبديرية �رسجقا اكرث من
 52000نقفة.
وقدم املح�سنون يف عدي دعرو مبديرية بريخ
اكرث من  73000نقفة � ،سكان زقب مبديرية قاال
نفحي  65000نقفة لال�رس املحتاجة.
من جهة �أخرى تلقى املعاقون واملحتاجون يف
اقليمي عن�سبا واجلنوبي الدعم واعفاء ايجارات
البيوت.
وقدمت اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب فرع
اقليم عن�سبا الدعم املايل لـ  364من اع�ضائها
يف ت�سعة مديريات االقليم،حي مت توزيع
 322,800نقفة للمحتاجني يف دقمحري دمبزان
مبديرية عدتكليزان و 5000نقفة للمحتاجني يف
عدي غوالغول.
وقدمت اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب
الدعم املايل الحد ع�رش ا�رسة يف مديرية عدي
قيح ،وتقدمي الذرة ل�سبعة و�سبعني ا�رسة يف
�ضاحية �سافريا.
ويف مديرية مندفرا قدمت جمعية املعاقني
ذهنيا دعم الغذاء ومواد النظافة لـ  32من
اع�ضائها وتوزيع مبلغ  146000نقفة ال�رس
ال�شهداء واملحتاجني يف عدي غاول.
يف غ�ضون ذلك اعفى ا�صحاب البيوت ،
مدفوعات امل�ستاجرين يف مديريات عد تكليزان
وعدي قيح ومندفرا.
ويف التقرير الذي مت بثه يف الرابع ع�رش
من اغ�سط�س قدم املح�سنون يف مديرية عدي
خواال  188000نقفة ال�رس ال�شهداء واملحتاجني
وامل�سنني يف قرية عدي مرعيت .
كما قدمت جمعية معاقي احلرب  1000نقفة
لكل من  13من اع�ضائها يف مديرية �سقنيتي.
من جهة اخرى اعفى ال�سيد� /سعيد عبدالرقيب
ايجارات �شهرين الثنني وع�رشين م�سكن وت�سعة
متجر يف مدينة عدي خواال .كما اعفت ال�سيدة/
ل�ؤوال مقو�س من ظرونا ايجار �شهرين لثالثة
ا�رس.
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ال�سنة الثالثون

العدد (التا�سع)

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الفنان�/سليمان احمد -:على الفنان ان يكون على دراية وعلم بالرتاث وثقافة املجتمع ،ليقدم عمل فني مميز نابع من ثقافته
يف لقاء مع الفنان ال�شاب� ،سليمان
احمد(�سافرا) حول م�شواره الفني منذ
بدايته الفنية واالعمال التي قدمها خالل
هذا امل�شوار ،و�إجنازاته وم�شاركاته على
ال�صعيد الوطني ،والبومه الذي ا�صدره
يف العام 2018م ،والفنانني الذين
ت�أثر بهم خالل ن�ش�أته ،وحدثنا بدوره
عن ن�ش�أته ومراحل درا�سته االكادميية،
ودوره كفنان يف توعية املواطن الإرتري
يف حملة الت�صدي جلائحة كورونا وغريها
من ر�سائل توعوية قدمها و�شارك فيها يف
م�شواره يف الدراما والتمثيل،يف احلوار
ادناه نتمنى لكم قراءة ممتعة و�شيقة.

حاوره /جمال حممد علي
يف البدء هال عرفت نف�سك للقارئ؟
�إ�سمي� ،سليمان احمد حممد،
و�شهرتي (�سافرا) ،من مواليد العام
1990م يف مدينة �أغردات حيث املولد
والن�ش�أة ،وتلقيت التعليم االكادميي
من املرحلة الإبتدائية �إىل الثانوية
فيها و اكملت املرحلة الثانوية يف
�ساوا �ضمن الدفعة ال 23للخدمة
الوطنية ،بعد جلو�سنا لإمتحان
ال�شهادة الثانوية ،مت تعيني يف هيئة
الكهرباء مبدينة اغردات ،بعد فرتة
من العمل يف هيئة الكهرباء �إكت�سبت
خربة يف هذا املجال ،مت تغيريي
�إىل ال�شئ�ؤن الثقافية للجبهة ال�شعبية
للدمقراطية والعدالة .وانا الآن ع�ضو
يف فرقة بي�شا الفنية.
كيف كانت بداياتك مع الفن؟
ت�أثرت بالفن وانا يف مرحلة مبكرة
من عمري ،فاغردات مدينة تع�شق
الفن ومن ابنائها الكثري من الفنانني
ال�شعبيني ،ممن �إ�شتهروا بالفن ب�شتى
ا�شكاله احلديث وال�شعبي .وكان
الت�أثري االبرز من حميطي اال�رسي حيث
كان والدي �شاعر يلقي ال�شعر ال�شعبي
وكان ي�شتهر بذلك يف بيئته ،كذلك كان

الخوتي االكرب �سن�أ مني ،حماوالت يف
الغناء ،لذلك كنت حماط ًا بالبيئة
الفنية داخل املنزل وخارجه مما
ترك االثر البارز يف م�شواري الفني منذ
بدايته و�إىل الآن.
اول جتربة �أداء لك و عر�ض قدمته؟
�إ�ستهليت املجال الفني بعزف
الربابة وغناء االحلان الرتاثية
واغاين الفنانني الكبار الذين كانو يف
ال�ساحة الفنية من ابناء مدينة اغردات
وغريهم من فنانني �إرتريني ،ثم بد�أت
يف ت�أليف ق�صائد واحلان وكنت اعر�ض
كل ما قمت بت�أليفه من ق�صائد على
فنانني وعارفني بال�شعر واالحلان من
�أبناء مدينتي ،وكنت ا�سجل اغنياتي
اخلا�صة يف ا�رشطة الكا�سيت .وبعد
ان ان عملت يف هيئة الكهرباء مبدينة
اغردات ،بد�أت ان�شط ب�شكل فعال يف
الفن ،و كنت اغني يف االعرا�س ويف
منا�سبات �إجتماعية اخرى ،كما
كثفت ن�شاطي وم�شاركاتي مع فرقة
"عركوكباي" التابعة لإحتاد ال�شباب
والطلبة و �شاركت معهم يف تقدمي
عرو�ض فنية يف العديد من اجلوالت
داخل الإقليم مبنا�سبة االعياد
الوطنية ،و �إ�ستفدت كثري ًا من
تلك التجارب التي قدمت
فيها اغاين يف مناطق
وحمافل خمتلفة منها
يف �رسادق االفراح
خ�شبة
وعلى
امل�رسح و�إ�ستطعت
ان اتعرف من
خاللها على امل�رسح
واجلمهور.
بعد ان خ�ضت جتاربي
داخل الإقليم ،تقدمت خطوة
�إىل االمام وبد�أت اقدم اعمايل �إىل
اللجنة الوطنية للإحتفاالت يف ا�سمرا
من اجل امل�شاركة يف الإحتفاالت
واملنا�سبات الوطنية ،فكنت �أتي �إىل
مدينة ا�سمرا واقوم بت�سجيل االغنية
التي اود ان ا�شارك بها يف
الإ�ستديو وكان يعزف يل
�صديقي العازف �إبراهيم
احمد (�سعودي) وكنت
اقدمها للجنة الإحتفاالت،
فتنظر اللجنة ما ان
كانت االغنية منا�سبة
 ،وبالفعل مت �إختيار
اغنيتي للم�شاركة و اذكر
اول م�شاركاتي كانت يف
العام 2013م مبنا�سبة
الإحتفال باليوبيل الف�ضي
ملعركة "وقاو �إز" وكان
ذلك اول ظهور ا�سجله على
�صعيد الوطن .بعد عام
من ذلك قدمت اغنية وطنية
بعنوان" انا �إريرتي" يف
الإحتفال بالعيد الثالث
للإ�ستقالل
والع�رشون
الذي اقيم يف �إ�ستاد
ا�سمرا ،ونلت جائزة بهذه
االغنية� ،شاركت اي�ض ًا

مع �إقليم القا�ش -بركة يف مهرجان
ال�شباب ب�ساوا.
حدثنا عن االعمال التي قدمتها خالل
م�شوارك الفني؟
�إعترب نف�سي مازلت يف بداية
م�شواري الفني ،وما زال لدي الكثري
التعلمه يف هذا املجال الكبري ،فخالل
هذا امل�شوار الق�صري قدمت اكرث
من ثالثني عمل فني ،اول عمل فني
قمت بت�أليفه وتلحينه كانت اغنية
بعنوان"قريمان" يف العام 2006م،
وهي واحدة من االغاين الإثنى ع�رش
التي �سجلتها �ضمن البوم ا�صدرته يف
العام 2018م  ،وقدمت اي�ض ًا بع�ض
اال�شعار واالحلان التي �ألفتها للعديد
من زمالئي الفنانني.
كليبات
عدة
اي�ض ًا
�سجلت
منها� ،سنت،راكب،هبق ،لزايرو
كنتيما،بدهو وعجب � ،سنت من كلمات
احمد عافا ،و هبق من ت�أليف حممد
�سعيد عثمان ،كما قدمت اي�ض ًا عدة
ا�شعار واحلان من ت�أليفي لعدد من
زمالئي الفنانني ومنهم ،اغنية بعنوان

" �شلملما "
قدمتها للفنان منق�ست�أب هبتي قرق�ش،
قدمت اي�ض ًا اغنيتني للفنان حممد خري
ود كرن بعنوان"حكاكيتو" و"ارميوا"،
قدمت اي�ض ًا للفنان ابوبكر عثمان ود
عجي اغنيتني ،وهناك اي�ض ًا بع�ض
االغاين قدمتها لفنانني �سيقومون
بعر�ضها يف امل�ستقبل القريب،
�إن�شاءالله.
حدثنا عن البومك الذي ا�صدرته قبل ما
يقارب العامني؟
كان �إ�صدار هذا االلبوم مبثابة
خطوة لتتويج املجهود الذي بذلته
يف املجال الفني ،وقد طرح علي هذه
الفكرة � ،صديقي العازف احمد �إبراهيم
"�سعودي" ب�أنه يجب علي ا�صدار البوم
ً
إ�ضافة العمال
اجمع فيه اعمايل الفنية �
حديثة اقدمها فيه وذلك الهميته يف هذا
املجال ،اعجبتني الفكرة فبد�أت يف
ت�أليف ق�صائد واحلان تليق بااللبوم
وف�ضلت ان يحتوي على اغاين وطنية
و�إجتماعية وغرامية� ،إ�ستطعت ان
ا�صدر االلبوم بعنوان "عجب" �ضم
احد ع�رش اغنية بلغة التقري واغنية
واحدة باللغة العربية بعنوان الق�سم

من ت�أليف ال�شاعر عبدالله
كرام واحلان منق�ست�أب.
وقمت بتد�شني االلبوم يف
مدينة اغردات الغالية.
ما دور الرتاث يف اعمالك
الفنية ؟
لقد ن�ش�أت على الرتاث
واالحلان الرتاثية ،لذلك
ال �إ�ستطيع الإ�ستغناء عنه
يف اعمايل ،واعتقد انه ال
بد الفنان الذي يعمل يف
املجال الفني ان يكون على
دراية وعلم بالرتاث وثقافة
املجتمع حتى يقدم عمل فني
نابع من تراث املجتمع،
وانا كفنان احاول بقدر
معرفتي ان اقدم اعمال فنية
نابعة من الرتاث الذي
امثله ،ففي بداياتي كنت اعزف على
الربابة واغني .واود يف االيام املقبلة
ان اقوم ببحث يف الرتاث حتى �إ�ستطيع
ان اقدم عمل فني مميز.
ما هي املجاالت الفنية االخرى التي تن�شط
فيها؟
�إ �ضا فةً
لعملي

كفنا ن
يف
اعمل
ولدي
التمثيل
م�شاركات عديدة يف االفالم
،وكانت
والدراما
وامل�سل�سالت
جتربتي االوىل يف التمثيل مع فرقة
"عركوكباي" التابعة لإحتاد ال�شباب
والطلبة ب�أغردات ،وابرز عمل �شاركت
فيه بعد ذلك كان فيلم بعنوان" دونك"
يت�ألف من ثالثني حلقة ،من ت�أليف
حممد �سعيد وحممد نور �إدري�س
ومو�سى مندر ،وقام يالإخراج حممد
نور �إدري�س� ،شاركت اي�ض ًا يف فيلم
بعنوان"رورا" ،واخر م�شاركة يل كانت
دراما بعنوان" مروة قبيل" قدمت يف
الإحتفال بالذكرى التا�سعة واخلم�سون
للكفاح امل�سلح� ،سجلت عدد من
امل�شاركات تقدر بخم�سة ع�رش عمل
درامي وفيلم.
هل هناك عمل فني توعوي قدمته يف حملة
الت�صدي جلائحة كورونا؟
قدمت اغنية توعوية بامل�شاركة مع
كل من الفنان تيتا ومنق�ست�أب و�شام
قي�شوو�إ�سحاق ،قدمنا االغنية باربعة
لغات �إرترية ،بالتقري والبداويت
والتقرنية والكناما ،و كانت جزء من
حملة الت�صدي لكورونا و عنوانها " اي
ن�ساءن" ،قمت بتاليف جزء االغنية

من لغة التقري� ،شاركت الفنانة
�شام قي�شو يف ت�أديتها معي ،وكان
هذا العمل جزء من واجباتي كفنان يف
الدور التوعوي جتاه �شعبي.
وخالل م�شواري الفني يف التمثيل
قدمت و�شاركت بالتعاون مع وزارة
ال�صحة يف عدد من االعمال الدرامية
التوعوية منها عن التربع بالدم،
ومكافحة املالريا وغريها من اعمال
تقدم ر�سائل توعوية وتوجيهية
للمواطن.
فنانني �أعجبت بهم ون�ش�أت ت�ستمع �إىل
�أغنياتهم ؟
ن�ش�أت وانا �إ�ستمع لالحلان الرتاثية
واحلان الفنان مو�سى �صالح و�إدري�س
حممد علي وبولتبياي و زرئ وغريهم
من فنانني قدمو اعمال فنية ما زالت
تبث الفرحة لدى حمبيها وكل من
ي�ستمع �إليها ،وكنت اقدم اغنياتهم
الرائعة يف حفالت االفراح التي كنت
احيها يف بداية م�شواري يف الفن وما
زلت اقدم اغانيهم كلما �سنحت يل
الفر�صة ،فانا ا�ستمتع بها كثري ًا،
وبف�ضل اغانيهم �إ�ستطعت ان اكون
قاعدة وا�سعة من املعجبني الذين
يح�سو بالبهجة لإحيائي تلك االعمال
ال�ؤلئك الفنانني
الفنية الرائعة
الكبار .وانا فخور بتقدمي اغانيهم
التي ن�ش�أت عليها.
كما انني من ع�شاق االغنية ال�سودانية
ومن املعجبني بالفنان ع�صام حممد
نور ونان�سي عجاج وحممود عبد
العزيز وغريهم من فنانني من جيل
ال�شباب ،واقدم بع�ض من اغانيهم
اجلميلة يف االفراح ويف بع�ض احلفالت
واالم�سيات الفنية.
كلمة او ر�سالة اخرية تود ان تقدمها
اود ان اقدم حتياتي و�شكري جلميع
من �ساهم يف تكويني كفنان وقدم يل
الدعم املعنوي خالل م�سريتي ،واود ان
اقدم �شكري لهيئة الكهرباء يف اغردات
وخا�صة كح�ساي قندر ،وا�شكر ال�شئون
الثقافية للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ،وزميلي العازف �إبراهيم
�سعودي الذي رافقني يف م�شواري
منذ البداية ،وا�شكر �صحيفة �إرتريا
احلديثة لإتاحتها يل هذه ال�سانحة.
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ال�سنة الثالثون

العدد (التا�سع)

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
عادل �صالح

�أقوال م�أثورة

�أ�سماء

و معانيها

 �سياط -:مايٌقرب به من جلد يقال له�سوط.
 �سيف� -:سالح من حديد ذو ن�صل طويلومقب�ض ي�رضب به باليد.
 �سيمان -:املاء الذي يجري على وجهالأر�ض و�إذا غار يف االر�ض او نهر من
انهار اجلنة.
 �شادن -:امل�ستغني عن امه املرتعرع. �شادي -:املغني او �صاحب ال�صوتاجلميل.
 �شارد -:ال�سارح او الذي ي�سري بغريهدى.
 �شاطر -:اخلبيث الفاجر الذي �أعيا �أهلهوم�ؤدبه خبثا ومكرا.
 �ش�أ�س -:الفلق من مر�ض �أو غم. �شافع� -:صاحب ال�شفاعة. �شايف -:املعايف او الدواء الناجح.� -شاكر -:احلامد الذي ي�شكر الله دوماً.

من �أقوال العظماء

 االحرتام ال يُطلب  ،بل يُكت�سب.(املهامتا غاندي)
 االختبار احلقيقي للذكاء  ,لي�س يفمدى معرفتنا كيف نت�صرف بل يف معرفتنا كيف نت�صرف عندما ال نعرف ماذا نفعل.
(فران�سي�س بيكون)
ً
ً
 كن يف �صمتك حكيما  ،وال تكن يف كالمك �أليما(.موليري) �أيتها ال�صداقة لوالك لكان املرء وحيدا وبف�ضلك ي�ستطيع املرء �أن ي�ضاعفنف�سه و�أن يحيا يف نفو�س الأخرين(.فولتري)
 ال�سعادة هي امر داخلي ولي�س خارجي  ،وهكذا ف�إنها ال تعتمد على ما لدينا ،ولكن على ما نحن عليه(.هرني فان دايك)
 نحن ال نح�سن �إال عمل الأ�شياء التي نحب عملها( .كوليت) املت�شائم يرى حمنة يف كل منحة  ،واملتفائل يرى منحة يف كل حمنة (.ون�ستونت�شر�شل)
 من �ضربك على خدك الأمين ف�أدر له الأي�سر  ،ومن �أراد �أن يخا�صمك لي�أخذ�سرتتك  ،فاترك له رداءك � ً
أي�ضا(.ليو تول�ستوي)
 �أ�سلوب حياة املرء ميزان ل�ش�أنه(.فيليب الركن) ﻤﺑﻘﺪﻭﺭﻙ �ﺃﻻ ﺤﺗﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟ�ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴ�ﺲ ﻋﻠﻴﻚ �ﺃﻥ ﺗﺮﻓ�ﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞﺍ�ﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ�(.سلمان العودة)
 �إن من ينتظرون يحظون بكل الأ�شياء الطيبة لكنهم ال ي�أخذون �إال ماتركهه�ؤالء الذين يقتن�صون الفر�ص�(.إبراهام لينكولن)
 �ضاعف من عدد مرات املحاولة لكي تنجح(.توما�س وات�سون) قال حكيم :القلق ال مينع امل الغد  .لكنه ي�سرق متعة اليوم. ح�سبك من ال�سعادة يف الدنيا � :ضمري نقي ونف�س هادئة وقلب �شريف(.م�صطفىلطفي املنفلوطي)
 رب عمل �صغري تعظمه النية ،ورب عمل كبري ت�صغره النية(.عبد اهلل بناملبارك)
 ال�شخ�ص الذي ت�سيطر عليه م�شاعر اخلوف والقلق ي�صبح دوره يف احلياة �سلبي.(�ألدو�س هك�سلي)
 ال ي�ضريين �أن لي�س على ر�أ�سي تاج ما دام يف يدي قلم(.فولتري) ميوت اجلبناء مرات عديدة قبل �أن ي�أتي �أجلهم� ،أما ال�شجعان فيذوقون املوتمرة واحدة(.وليم �شك�سبري

ً
"�سعيا منا لتنويع مواد �صفحتكم
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

فيل �صغري يداعب
�أمه بثمار املوز

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1952م -:الأمم املتحدةتوافق على �ضم �إرتريا �إىل �إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة الربيطانية
لها.
االحداث ا خلارجية-:
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1830م -:افتتاح خط �سكةاحلديد بني ليفربول و مان�ش�سرت.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1864م -:توقيع اتفاقية�سبتمرب بني احلكومة الإيطالية ونابليون الثالث.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1894م -:اليابانيون يلحقونبال�صني هزمية ع�سكرية كبرية يف معركة بينغ يانغ.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1916م -:ا�ستخدام الدباباتلأول مرة يف التاريخ من قبل اجلي�ش الربيطاين يف معركة ال�سوم
�أثناء احلرب العاملية الأوىل.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1928م -:الطبيب الربيطاين�ألك�سندر فلمنج يكت�شف البن�سلني.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1950م -:بد�أ معركة �إن�شون�أثناء احلرب الكورية.
 يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 1963م -:انتخاب �أحمد بنبلة رئي�س ًا للجزائر.
 -يف اخلام�س ع�شر من �سبتمرب عام 2017م� -:إنهاء مُهمة م�سباركا�سيني-هويجنز يف نظام زحل عن طريق �إر�ساله طوعً ا �إىل قلب
غالف زحل اجلوي.

تعد الفيلة من �أ�ضخم احليوانات
التي تعي�ش على �سطح الأر�ض،
وتعتمد على خرطومها الطويل يف
تناول الطعام .ورغم قوة الفيلة،
�إال �أن جهازها اله�ضمي ال يه�ضم
الأطعمة بكفاءة عالية وهو ما
يجعلها تتناول كميات كبرية من
الطعام للح�صول على ما يكفيها من
العنا�رص الغذائية.ويتنوع غذاء
الفيلة وفقا لف�صول العام والأماكن
التي يوجد بها ،ويعد املوز من
الثمار التي يتناولها الفيل للح�صول
على غذائه.
متداولة على
ويظهر �صورة
�شبكة التوا�صل االجتماعي "تويرت"
فيل �صغري يداعب �أمه بثمار املوز
املوجودة يف مكان وجودهما،
حيث يقوم بدفع بع�ضها بعيدا ثم
جذب ثمار �أخرى جلعل �أمه تتناول
بع�ضها قبل �أن تبادر الأم بدفع تلك
الثمار بعيدا ليبد�أ الفيل ال�صغري يف
تناولها.

ق�صة وعربة

اخلياط واحلفيد

ب�صنع املالب�س اجلميلة لأهل القرية،
كان هناك خياط يف قدمي الزمان يقوم ُ
يوما
ريا ،وكان ال
يح ُب
ُ
ُ
جده كث ً
وكان لدى هذا اخلياط حفيد �صغري َ
يرتكه ً
جده
ور�شته ال�صغرية ،وكان الطفل �شديد الذكاءُ ،يراقب
معه �إىل
الإ وذهب
ُ
ُ
ُ
دائما وهو يعمل.
ً
تنفعه يف
ويف يوم من الأيام �أراد اخلياط �أن ُيعلم احلفيد حكمة وعربة
ُ
حياته ،فقام اخلياط ب�إح�ضار قطعة قما�ش كبرية احلجمُ ،ثم �أتى باملق�ص
ُ
اخلا�ص ِ
به ،وهو مق�ص ممُ يز للغاية وغايل الثمن ،وبد�أ اخلياط يف ق�ص
قطعة القما�ش بذلك املق�ص وحتويلها �إىل قطع �صغرية للغاية ،وبعد �أن
ُ
حيث جاء حتت
انتهى من ق�ص القطعة كاملة ،قام برمي ذلك املق�ص بعي ًدا،
ِ
قدميه.
إبرته ،وبد�أ يف خياطة القطع مع بع�ضها
�
إح�ضار
�
ب
اخلياط
قام
ذلك
بعد
ُ
البع�ض؛ حتى ي�صنع ثوب جديد ،وبالفعل انتهى اجلد من ُ�صنع الثوب ،وقام
أ�سه ،تعجب احلفيد من
بعدها بو�ضع الإبرة يف العمامة املو�ضوعة فوق ر� ُ
يفعله اجلد.
جده ،وبد�أ ي�ستف�رس عما
فعل
ُ
ُ
فقال  :يا جدي ملاذا ُقمت برمي املق�ص اخلا�ص بك وهو غايل الثمن �أ�سفل
رجليك ،بينما و�ضعت الإبرة زهيدة ال�سعر والتي ال تُ �ساوي ب�ضعة قرو�ش
ِ
عليه اجلد قائلاً  :يا ُبني �أنك لو الحظت �أن هذا املق�ص الثمني
فوق ر�أ�سك؟ فرد
قام بتمزيق القطعة الكبرية وفرقها عن بع�ضها ،وجعل منها قطع �صغرية ال
قيمة لها ،بينما تلك الإبرة الرخي�صة هى التي جمعت القطع مرة �أخرى،
وجعلت منها ثوب من �أجمل الثياب ،فكهذا الأمر بالن�سبة للأ�شخا�صُ ،هناك
من ي�سعى �إىل التفرقة بني الأ�شخا�ص ،ون�رش الفتنة والتفرق بينهم ،فيكون
مكانه املنا�سب عند القدمني ،بينما ُهناك من يقوم بجمع ال�شمل وتوحيد
ُ
مكانه فوق
الأ�شخا�ص ،ليجعلهم �أيد قوية مع بع�ضهم البع�ض ،وهذا من يكون
ُ
دائما يا بني من ه�ؤالء الذين يوحدون �صفوف النا�س.
الر�أ�سَ ،فكُ ن
ً

كلبة تتبنى  4قطط �صغرية  ..بعد موت �صغارها يف
حادثة �أليمة!!.

عرثت منظمة للحيوانات الأليفة
على كلبة حامل تدعى «جورجيا»
وهي يف حالة يرثى لها بالقرب
من حمطة وقود على احلدود بني
الواليات املتحدة واملك�سيك،
حيث كانت تعي�ش على قطع قما�ش
بالية .حيث كان عليها اخل�ضوع
لعملية قي�رصية طارئة نتيجة
مبكرا ،لكن على
ملجئ خما�ضها
ً
الرغم من بذل الفريق ق�صارى
جهده ،مل يتمكنوا من �إنقاذ اجلراء
ال�صغرية التي مل تولد بعد .وقد �أ�صبحت الكلبة الأ�سرتالية م�سعورة بعدما
�أدركت �أن �صغارها مل تنجو ،وتبحث بي�أ�س عنهم يف كل مكان .
قالت "�أنيتا �أو�سا" م� ِؤ�س�سة حمطة (  )ABC15الإخبارية "كان الأمر حمزنً ا
للغاية ..لقد مزقت املرتبة ،يف حماولة للعثور على �أطفالها" .يف حماولة
يائ�سة مل�ساعدة الكلبة خالل هذه املحنة املروعة ،ن�رشت "�أنيتا"عرب ح�سابها
يف في�سبوك مهمة للعثور على كالب �صغرية يتيمة ميكن �أن ت�ستفيد من حب
جورجيا – وحليبها.
و�ضع القدر  4قطط �أيتام يف حاجة ما�سة �إىل "�أم" ،ترددت �أنيتا بالنظر �إىل
�أنهم من نوع خمتلف ،اعتنت الكلبة بالقطط ب�شكل ال ي�صدق لتظهر معجزة
ً
تعوي�ضا عن �صغارها.
الأمومة يف حنانها على القطط ال�صغرية

عمرها  83عاما وطول �شعرها � 6أمتار!!...

�أفادت و�سائل �إعالم فيتنامية ب�أن
�شعر العجوز جنوين تاي دينة (83
عاما) بلغ طوله � 6أمتار بعد �أن
توقفت عن ق�صه قبل � 64سنة.

ونقلت و�سائل �إعالم فيتنامية عن
العجوز قولها �إنها ق�صت �شعرها
لأول مرة عندما كان عمرها  19عاما،
وبعدها عانت �صداعا �شديدا ،لدرجة
�أنها ذهبت �إىل الطبيب طلبا للعالج،
�إال �أن العالج الذي و�صفه لها الطبيب
مل يجد نفعا ،وا�ستمرت �أعرا�ض
ال�صداع تالحقها ،لكنه بد�أ يختفي
رويدا رويدا عندما بد�أ �شعرها ينمو،
ومنذ ذلك احلني امتنعت عن ق�صه.
ويف عام  1990طلبت دينة الإذن
لالنتقال �إىل معبد بوذي ،ومنذ ذلك
احلني تعي�ش هناك ،حيث تتبع
نظاما غذائيا نباتيا �صارما ،الأمر
الذي �ساعدها على احلفاظ على
�صحتها اجل�سدية والعقلية حتى يف
�سن  83عاما.
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