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جنوب البحر االمحر: جهود بناءة 
ملكافحة االمراض املعدية  

جنوب  اقليم  يف  الصحة  مكتب  افاد 
ملكافحة  بناءة  اعمل  تنفيذ  االحمر  البحر 
االمراض املعدية عامة ومرض نقص املناعة 

املكتسبة خاصة.
واملعلومات  التوعية  مسؤول  واوضح 
تنظيم  نقوس  محمد  السيد/  املكتب  يف 
جميع  يف  للعاملني  التدريبية  الدورات 
املؤسسات الصحية لتعزيز دورهم ملكافحة 
مرض فريوس نقص املناعة املكتسبة وااليدز، 
والقيام بالتوعية الصحية يف اوساط الشعب 

، وتقديم خدمات التحاليل الطوعية. 
البعيدة  القرى  يف  التجول  ان  وقال 

كثريا  ساهمت  والتحاليل  الصحية  للتوعية 
يف التصدى لفريوس نقص املناعة املكتسبة 

و”االيدز”.
ودعا مسؤول  الصحة يف االقليم السيد/ 
مصاعب  لحل  الجهود  لبذل  انوار  محمد 
من  االعضاء  تواجه  التي  خاصة  العمل 

حيث  اللغة.
الخدمات  لقسم  العام  املدير  وناشد 
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف  االجتامعية 
السيد/ حمد عيل سريو  الستمرار الدورات 
يف  لدورها  لالعضاء  املقدمة  التدريبية 

فعالية الخدمات املقدمة.

للمرأة  الوطني  االتحاد  فرع  عقد 
مؤمتره  السودان  جنوب  يف  االرترية 
الثالث يف جوبا يف  الحادي والثالثني من 
التعبئة  شعار”  تحت  املنرصم  ديسمرب 

كرضورة مرحلية.”
واوضحت نائبة رئيسة الفرع السيدة/ 
كربا تولدي يف التقرير الذي قدمته ، ان 
من  االنشطة  وفعالية  التنظيم  توسيع 

الربامج التي متنح االولوية عام 2023.

الجبهة  شباب  تنظيامت  قدمت 
والجالية  والعدالة  للدميقراطية  الشعبية 
يف  تضامنية  كلامت  الجالية  ومدرسة 
فرع  لتقوية  العمل  مؤكدة   ، املؤمتر 
االتحاد الوطني للمرأة االرترية وانشطته.

واشار سفري ارتريا يف جنوب السودان 
الدور  اىل  مكئيل  تخىل  يوهنس  السيد/ 
يف  االرترية  املراة  به  قامت  الذي  الكبري 
السيادة،  عن  والدفاع  التحرري  النضال 

مشيداً باسهامات  االتحاد الوطني للمراة 
االرترية يف جنوب السودان الذي انطلق 

عام 2015 تحت شعار” التنظيم قوة .”
جديد  اداري  مجلس  املؤمتر  انتخب   
مكون من 30 عضوة يعمل ملدة عامني.

الثورية  واالغاين  االناشيد  املؤمتر  شهد 
الجالية  مدرسة  اطفال  من  والوطنية 

وفرقة عوت الفنية.

اجمللس املركزي جلمعية معاقي احلرب يقّيم اعماله
الوطنية  للجمعية  املركزي  املجلس  قيم 
اجتامع  يف  السنوية  انشطته  الحرب  ملعاقي 
عقده يف الثالث من يناير يف اسمرا . واوضح 
الرئيس ومسؤول قسم االدارة واملالية  نائب 
تسفامكئيل  فسهايي  السيد/  الجمعية  يف 
فروع  مسؤولو  فيه  شارك  الذي  االجتامع  يف 
االقاليم ، ، تنفيذ اعامل بناءة ميكن االعضاء  
انفسهم  وحصولهم عىل  من  االعتامد عىل 

الرعاية الجيدة.
املهام  عن  تقارير  االجتامع  يف  قدمت 
املعاقني  قدرات  تقوية  بهدف  املنفذة 

الربامج   تنفيذ  يف  الرشكاء  ودور  اقتصاديا 
وتحسني معيشة املعاقني عرب برنامج االعتامد 
مختلف  يف  التدريب  وبرامج  الذات  عىل 
التقارير  وذكرت  والحرفية.  املهنية  املجاالت 
تقديم قروض بأكرث من خمسة مليون نقفة 
عام 2022 لـ 234 معاق، بزيادة %150 عن 
املركزي  املجلس  اجتامع  وأبان   .2021 عام 
رفع  بان   ، الحرب  ملعاقي  الوطنية  للجمعية 
التوعية من  مساهمة الرشكاء وزيادة برامج 
برامج  وتنفيذ  الجدد  االعضاء  تاطري  أجل 
التمويل والقيام بانشطة متكن الجمعية من 

واقسام  فروع  وتقوية  الذات   عىل  االعتامد 
الجمعية، تعترب من بني الربامج الرئيسية لعام 

.2023

 مديرية دباروا تقّيم انشطتها

انشطة  دباروا  مديرية  ادارة  قيمت 
يف  عقدته  اجتامع  يف  املايض  العام 

الثالثني من ديسمرب املنرصم.
وافادت التقارير املقدمة يف االجتامع 
والحبوب  والبقوليات  الذرة  زراعة 
حسب  يكن  مل  االنتاج  لكن  الزيتية، 
التي  االمطار  كفاية  لعدم  املأمول 

هطلت خالل خمسة واربعني يوما .
افادت  االجتامعية،  الخدمات  وحول 
برنامج  مواطن   462 متابعة  التقارير 

شكتي  مدرستي  وصيانة  الكبار  تعليم 
الثانوية  ودباروا  واملتوسطة  االبتدائية 
باكرث  القروض  مّول  برنامج  وتقديم   ،
لـ 309 مواطن،  نقفة  من ثالثة مليون 
ومساهمة ستة عيادات ونقطة صحية  

لضامن صحة املجتمع.
من  اكرث  قدمت  الحكومة  بان  وُذكر 
11.2 مليون نقفة اعالة الرس الشهداء، 
الحكومية  املؤسسات  عامل  وتقديم 

133 الف نقفة لـ 130 ارسة شهيد.

السيد/  دباروا  مديرية  مدير  واشاد 
باملشاركة  هيامنوت   تخيل  فرونقيل 
غرف  وصيانة  لبناء  للشعب  القوية 
بزحنس  عدي  يف  الحوامل  انتظار 
وعيادة شكتي والصلح بني قريتي عدي 
الطرق  وشق  دحنا  وعداقا  حارربو 
تسع  يف  املياه  انابيب  خطوط  وادخال 

قرى.
التي  العمل  روح   لتجديد  ودعا 

ظهرت عام 2022 ، يف عام 2023.

دعوة لدعم االطفال املعاقني ملواصلة تعليمهم
قدم سكان منطقتي دنانلو يف مديرية فورو ودمحينا يف مديرية عدي قيح دعوة 

لتقديم الدعم الالزم لتمكني االطفال املعاقني مواصلة  تعليمهم .
الطالب  توعية تسهم يف متكني  التعليم وتكثيف  املجتمع يف  لرفع وعي  وناشدوا 
املعاقني من  الحصول  عىل فرص التعليم ، وان االطفال املعاقني يف مناطقهم يتابعون 

دراستهم ، وعىل املدراس املقامة يف املناطق البعيدة ان تضع االعتبار للمعاقني.
الطالبات املعاقات الاليت يواصلن دراستهن يف مدرسة دنانلو  واوضح السكان ان 
اصبحن امنوذجا لعودة الطالبات االخريات الاليت يتمتعن بالصحة والعافية اىل مائدة 

التعليم، داعني إلتاحة فرص تساهم يف تشجيع الطالبات املعاقات.
واوضح مدير مدرسة دنانلو االبتدائية واملتوسطة االستاذ/ ادم احمد بان االدارة 
ر لتقديم دعم  قدمت منزال الحدى الطالبات املعاقات من اجل مواصلة تعليمها ، وذكَّ

عربات الدفع للمعاقات االخريات .
وشكرت الطالبة /سمرية عثامن طالبة الصف الثالث الدعم املعنوي الذي تحصل 

عليه من والديها واملعلمني وزمالئها الطالب واالدارة .

 قندع:اشادة مبشاركة املواطنني 
يف حفظ املياه و الرتبة  

الجارية  الحثيثة  التنموية  الجهود  اطار  يف 
اشيد مبشاركة املواطنني الفعالة يف حفظ  املياه 

وحامية الرتبة يف مديرية قندع.
واوضح مدير املديرية السيد/ عمر يحيى يف 
االجتامع الذي عقد يف الـ 31 من ديسمرب املنرصم 
بحضور املدراء واعضاء املجلس ومسؤويل فروع 
ضاحية   17 يف  نفري  انشطة  تسيري  الوزارات، 
عام 2022 شارك فيه اكرث من 24 الف مواطن، 
وحواجز  مدرجات  وصيانة  بناء  انجاز  شهدت 
مياه وقنوات تحويل السيول وغرس اكرث ن 36 
الف شتلة وتنفيذ %80 من مرشوع مياه رشب 

ميتد حتى منطقة عد نبب.
وعادل  واسع  انتشار  توفر  اىل  واشار 
املراحيض  استخدام  و   ، الصحية   للمؤسسات 

بنسبة %90 بهدف تامني اصحاح البيئة.

ومساعدة   926 ارسة شهيد  مببلغ مايل2.6 
مليون نقفة وتوزيع 312 الف نقفة جمعت من 
محتاجة،  شهيد  ارسة   56 لـ  الحكومة  موظفي  

ودعم عيني لـ 6 ارسة شهيد.
 – حظيت  ماي  طريق  اكامل  بان  وذكر 
فوروبيا وبناء فصول دراسية يف مدرسة قحتيالي 
دنقولو  مياه  انابيب  خطوط  وصيانة  الثانوية 
لعالي ومتكل ابيت وتحسني ملعب مدينة قندع 
للتنفيذ  املوضوعة  الربامج  اهم  القدم من  لكرة 

هذا العام.
وطالب املشاركون بتجهيز حاويات النفايات 
دفع  يف  التاخري  من  والتنبيه  املناطق  حسب 
لعربات  جادة  مبراقبة  والقيام  الكهرباء  فواتري 
القرص،  عرب  تدار  التي  اطارات   3 ذات  الدفع 

وغريها من االراء والتوصيات.

فرع املراة جبنوب السودان يعقد مؤمتره الثالث
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 أسرة حترير صحيفة إرتريا احلديثة حتتفل بالعام 2023
املناسبات  من  السنة  برأس  اإلحتفال 
يف  بها  يحتفل  التي  السعيدة  االجتامعية 
مؤسسات  و  العامل  دول  مجتمعات  أغلب 
خري  بشارة  الكثريون   ويعتربها  ورشكات 
وأمل نحو بلوغ األمنيات وتحقيق األهداف، 
أجواء  يف  باالحتفاالت  االستمتاع  وميكن  
بسيطة للرتفيه عن النفس بعد عام كامل من 
االعامل  من  وغريه  الوظيفي  العمل  أجواء  
الحياة.  نحو  والتفاؤل  األمل  روح  لتجديد 
وإلظهار السعادة والكلامت الطيبة الصادقة 
زمالء  من  بنا  املحيطني  جميع  مع  بالتهنئة 

وأقارب وأصدقاء وجريان.
الحديثة  إرتريا  صحيفة  أرسة  تحتفل     
كل عام بهذه املناسبة وغريها من املناسبات 
العائلة  جو  اىل  ماتكون  اقرب  أجواء  يف 
االحد  يوم  إحتفلت   العام   الواحدة، وهذا 
الجاري  يناير  من  لألول   املوافق  املايض 
شارك  إحتفال  يف  الجديدة  امليالدية  بالسنة 
الضيوف  إىل  باإلضافة  اعضاءها  جميع  فيه 
املدعوين يتقدمهم وزير اإلعالم السيد/ مياين 
الصحافة  لقسم  العام  واملدير  مسقل  قربي 
لقسم  العام  واملدير  برهي،  سلمون  السيد/ 
عسيمبا(،  برهي)  قرماي  السيد/  اإلذاعة 
اإلعالم  بوزارة  واملالية  اإلدارة  ومسؤول 
فرع  ومسؤول  قربميكائيل  ابرهام   السيد/ 
ابرها  تأزاز  السيد/  الفوتوغرايف  التصوير 

والفنان املبدع منقستأب قربقرقش.
الساعة  متام  يف  بدأ  الذي  اإلحتفال  اقيم 
الـ12 ظهراً   بقاعة تنمية القدرات البرشية 
مبنى  يف  الواقعة    ،)HRDالـ للوزارة) 
بابهى صورة  إعدادها  تم  حيث   ، الصحافة 
وزينة لتستضيف هذا الحفل البهيج مبجهود 

االعضاء وإبداعاتهم .
ثقافية  بفقرات  الحفل  برنامج  حفل 
وقصائد  ألعاب  شملت  متنوعة  وترفيهية  
بالعربية  والتقرينية وأغاين متنوعة باكرث من 
منقستاب  املبدع  الفنان  قدمها  محلية  لغة 
والتقرينية  والتقري  بالكناما  تغني  الذي 

والعربية. 

قدم  ظهراً  الواحدة  الساعة  متام  ويف 
موائد،  يف  الحضور  إلتف  ،حيث  الطعام 
وجوههم  عىل  مرتسمة  والرسور  والبهجة 
وهم يتناولون الغداء مع بعضهم. بعد تناول 
الغداء ، جلس الجميع إستعداداً لبدء برنامج 

الحفل.
الساعة  متام  يف  الحفل  برنامج  إنطلق 
صمت  دقيقة  بالوقوف  والنصف،  الواحدة 
الشهداء،  ثم قدم مقدم  ارواح  حداداً عىل 
سعد  محمد  /سليامن  الزميل  الربنامج 
قدمتها   كلمة  فقراته  اوىل  وكانت  فقراته. 
الحديثة  إرتريا  صحفية  تحرير  رئيس  نائب 
هنأت  باملناسبة،  سليامن  حواء  السيدة/ 
ثم وضحت  الجديدة،  بالسنة  الحضور  فيها 
قالت”،عندما  حيث  اإلحتفال  من  الهدف 
اليتجاوز  التى  الجمعية  إلقامة  خططنا 
الـ 14 شخصاً يف الوقت الحايل كان  عددها 
الهدف منها أن تلتقى أرسة التحرير وأعضاء 
للرتفية  العمل  عن  بعيدة  بيئة  يف  الجمعية 
عرب  ونتذكرها  ذكراها  ُتخلد  وقت   وقضاء 
إرتريا  صحيفة  ارسة  تحتفل  و   ، السنوات 
اجواء  يف   ، املناسبة  بهذه  عام  كل  الحديثة 
جميلة متلؤها البهجة والرسور وتخلق روح 
بهذه  املايض   العام  إحتفلنا  الوحدة.  من 
الساحلية. وبهذه  املناسبة يف مدينة مصوع 
املناسبة اود ان استذكر زميلنا الراحل محمد 
العام  يف  معنا  إحتفل  الذي  حميدة  عيل 

السابق وندعو له باملغفرة. واضافت قائلة” 
باإلحتفال  تنحرص  ال  الجمعية   أهداف  إن 
الحياة  لتشمل  توسعت  بل  باملناسبات،  
يف  معهم  لتتضامن   ، الفرادها  االجتامعية 
تخصيص  فكرة  فجاءت   ، واالتراح  االفراح 
ويف  والوفيات،  الزواج  لحاالت  مايل  مبلغ 
هذا الصدد قامت الجمعية خالل السنوات 
الثالث املاضية بتقديم مبلغ 7764 نقفة يف 
الفرتة من 2022-2019 يف مناسبات االفراح 
التذكر  بسيطة  مساهمة  وهي   ، واالتراح 
املناسبة  لصاحب  للتعبري  وسيلتنا  لكنها 
يف  اعضاءها  مع  والوقوف   ، له  مبساندتنا 
املناسبات اإلجتامعية . ويف الختام متنت دوام 
الصحة والنجاح والسعادة للحضور، وللوطن 

الرفاهية واألمان وعام سعيد للجميع. 
منقستأب  املبدع  الفنان  بعده  عزف 
وغنى  غيتار،  بوكس  أوتار  عىل  قربقرقش 
اغنية بالكناما بعنوان”تافيدا” وسط  تفاعل 
وترديد  والتشجيع  بالتصفيق  الحضور  من 
األغنية مع الفنان.  قدم بعده الزميل محمود 
  . أرحل”  بعنوان”  قصيدة  ابوكفاح  عبدالله 
اغنية”  منقستأب  الفنان  بعده  من  ليعزف 
بابوراي” بالتقري للفنان إدريس محمد عيل. 
ثم قدم الزميل/ سليامن محمد سعد قصيدة 
بالعربية بعنوان” نحتفل رافعني راية النرص”

قدمت بعده قرعة عبارة عن أرقام لجميع  
عليه  حصل  الذي  الرقم  وحسب  الحضور 

الهدايا  من  نوع  من  يكون حظه  واحد  كل 
البسيطة والرمزية.

منقستآب  الفنان  بعده  من  قدم  ثم 
وتعرف  بها  إشتهر  والتي  املعروفة  أغنيته 
عن  نبذة  قدم  حيث  الجمهورعليه،  بها  
مكان وتوقيت تأليف االغنية وتلحينها وقال 
كنت  عندما  االغنية  هذه  بتأليف  قمت   “
الفرتة  مل  ادرس يف مدينة اغردات ويف تلك 
تكن لدي االمكانيات املادية لتسجيلها فقام 
شخص اخر بتقدميها باسمه، دون ان يطلب 
اإلعالم  وزارة  بتعاون من  لكن   ، مني  اإلذن 
حصلت عىل حقوق ملكيتها وقمت بتسجيل 
املناسبة  ،وبهذه  للجمهور  وتقدميها  االغنية 
معي  لتعاونهم  اإلعالم  وزارة  اشكر  ان  اود 

وإرجاع حقي يف ملكية االغنية”.
بعده جاء الدور عىل مسابقة شارك فيها 
جميع الحضور وهي لعبة التمثيل الصامت 
فيها   الجميع  وشارك  مجموعات،  عرب  تتم 
وقدمها الزميل عبدالله محمد عيل، ويف ختام 

املسابقة تم توزيع الجوائز عىل الفائزين.
بعد إنتها املسابقة جاء الدور عىل مراسم 
قربمسقل  مياين  الوزير  بيد  التورتة  تقطيع 
جديدة  بسنة  والتمنيات  التصفيق  وسط 
ترمز  رمزية  هدايا  قدمت  ثم  سعيدة. 
عام  مدير  قدمها  الحديثة  إرتريا  لصحيفة 
لكل  برهي  سلمون  السيد/  الصحافة  قسم 
اإلدارة  ومسؤول  قربمسقل  مياين  الوزير  من 

قسم  ومسؤول  ابرهام،  السيد/  واملالية 
التصوير الفوتوغرايف السيد/تأزاز ابرها ، كام 
الحديثة  ارتريا  صحيفة  تحرير  رئيس  قدم 
السيد محمد نور يحيى هدية للمدير العام 

لقسم الصحافة السيد/ سلمون برهي.
أشاد  الهدايا  تسلم  مراسم  خالل  و   
التكاتف  وروح  اإلحتفالية  باالجواء  الوزير 
والتعاون الذي عكسته أرسة التحرير، معترباً 
االقسام  به   تقتدي  ان  يفرتض  أمنوذجاً  أياه 
بيئة واجواء عمل  الوزارة، لخلق  االخرى يف 

إيجابية تطغى عليها روح االخوة والتعاون.
وغنى  منقستاب  الفنان  بعده  عزف  ثم 
اغنيتني بالعربية االويل كانت اغنية “ علمينا 
يا   “ الثانية   واالغنية  الصامدين”  يابالد 
اغىل من عيني” للفنان الراحل عبد الكريم 
بالغناء  معه  الحضور  وتفاعل  الكابيل، 

والتصفيق والرقص والتشجيع. 
وأختتم الحفل  بإلتقاط الصور التذكارية 
الجامعية وتبادل التهاين والتمنيات السعيدة 
الجديدة  السنة  يف  واالفراح  الصحة  بدوام 

والتفوق يف العمل .

تدشني كتاب  “عوت” للكاتب/ فظوم امها
بعنوان  امها  فظوم  للكاتب  كتاب  دشن 
)عوت( النرص، يوم الخميس 22 ديسمرب 2022 
يف فندق إمباسريا )إمربيال( بحضور عدد كبري 
السلك  من  أعضاء  بينهم  من  املشاركني،  من 
الكاتب  وارسة  بإرتريا  الصيني  الديبلومايس 
برامج  تقديم  التدشني  حفل  شمل  وأصدقائه. 

فنية متنوعة.
حداداً  صمت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  بدأ 
الشهداء، قدمت من بعده فقرات  عىل أرواح 
ايضاً  اإلشارة  بلغة  التقديم  شمل  الربنامج، 
والحفالت  للمناسبات  مشجعة  بادرة  وتعترب 
شاملة  برامجها  لتكون  مستقبال  تقدم  التي 

للجميع.
تقديم  التدشني،  حفل  فقرات  أوىل  وكانت 
باللغة  للكتاب  قراءة  يسوس  فقري  الدكتور/ 
اإلنجليزية، جاء فيها” ترجم الكتاب من اللغة 
هيل،  نابليون  للمؤلف  كتاب  من  اإلنجليزية 
طريقة   17keys for success( 17  ( بعنوان 
تدل  التي  املهمة   الكتب  من  وهو  للنجاح، 
يف  النجاح  لتحقيق  مجربة  ُطرق  عىل  االفراد 
الحياة. وقيام  الكاتب فظوم أمها برتجمته للغة 
التقرينية ملا يتضمنه من فوائد عدة ، هو امر 

إيجايب منه تجاه مجتمعه”.
يف  بالصوت  )عوت(  كتاب  تسجيل  وتم 

يف  تعمل  مجموعة  قبل  من  اندرويد  تطبيق 
تكنلوجيا املعلومات، ولتوضيح هذا العمل قدم 
األستاذ/ ابرهام يعقوب، رشحاً مفصاًل قال فيه” 
فكرة تسجيل كتاب “عوت” بالصوت ليستفيد 
اكرب عدد من افراد املجتمع من املعارف التي 
اندرويد  بتطبيق  وتقدميه  الكتاب  يضمها 
ملختلف  القراءة  يستطيعون  ال  من  ،ليتمكن 
مبختلف  الصوت  عرب  سامعه  من  االسباب 
ساعية  تعمل  املجموعة  ان  وأضاف  االجهزة. 
الربامج  هذا  مثل  تطبيق  عىل  العمل  ملواصلة 
يف  والثقافية  االدبية  اإلصدارات  مختلف  عىل 
املستقبل” موضحا “ أنه وبهدف الحفاظ عىل 
التطبيق  تشفري  تم  للكاتب  املادية  الحقوق 
تحويل  بعد  إال  إستخدامه  ميكن  ال  بحيث 

التطبيق من إستديوهات تتعامل مع الكاتب.
تخيل،  دجن  املهندس/  بعده  من  قدم 
الكتاب هو متوسط   فيها”  للكتاب، قال  قراءة 
 A5  الحجم و يتكون من 220 صفحة مبقاس
، يتحدث  الكتاب عن 17 طريقة او تعليامت 
العملية  الحياة  يف  النجاح  عىل  االفراد  تدل 
اهداف  وضع  اوالً،  كاآليت:  واإلجتامعية.وهي 
كبرية وصغرية وواضحة، والعمل عىل تطويرها 
، ثانياً: تطويرعقلية متفتحة ومستعدة للعمل 
الجامعي. ثالثاً: تطوير هوية وشخصية جذابة 

جذابة  شخصية  لديك  يكون  ان  يعني  وذلك 
تتميز بها. رابعاً: إمتالك مبدأ للعمل يؤمن به 
الفرد وميكن تطبيقها عىل ارض الواقع . خامساً: 
أبعد  اىل  ليصل  الفرد  تتحدى  أجواء  العمل يف 
ويعني  ذاتية،  مبادرة  إبتكار  سادساً:  الحدود. 

اإلرتكاز  وعدم  خاصة  مبادرات  امتالك  ذلك 
عىل الغري. سابعاً: بناء وتطوير ذهنية إيجابية 
بوجهة  واالشخاص  لالمور  النظر  ذلك  ويعني 
وضبط  السيطرة  ثامناً:  إيجابية.  وذهنية  نظر 
التفكري  تاسعاً:  القوية.  والعواطف  الحامس 
اي عدم  النفس،  اإليجايب. عارشاً: تعزيز ضبط 
التفكري بتأين وتأمل  اإلنجرار وراء العواطف و 
االمور واألحداث برتوي وتفكري صحيح. الحادي 

تطوير  عرش:  الثاين   . الجيد  الرتكيز  عرش: 
من   التعلم  عرش:  الثالث  الجامعي.  العمل 
تطوير  عرش:  الرابع   . والتحديات  الهذمية 
املبادئ، الخامس عرش: الحفاظ عىل الصحة 
السابع  واملال.  الوقت  إدارة  عرش:  الستة   .
متلكها  التي  الالمتناهية  القوة  عرش:تسخري 

واإلستفادة منها.
الكتاب  يضم   “ دجن  املهندس/  وأضاف 
تفيدنا  إيجابية  وافكار   وآراء  نظر  وجهات 
نحو  الصحيح  الطريق  يف  حياتنا  توجيه  يف 

اشكر  ان  اود  املناسبة  والتفوق وبهذه  النجاح 
الكتاب  لهذا  ترجمته  امها عىل  فظوم  الكاتب 
ليستفيد الكثريون منا يف توجيه حياتنا بافكار  
مليئة  وحياة  وتفاؤول  إيجابية  نظر  ووجهات 

بالنجاح.
ويف ختام حفل التدشني قدم الكاتب/ فظوم 
امها،كلمة قال فيها “ هديف من ترجمة الكتاب 
مام  القراء  يستفيد  التقرينية، هوأن  اللغة  إىل 
يحتويه من طرق ومعلومات توجيهية مفيدة 
يف بناء حياة ناجحة بإتباع التعليامت والطرق 
باتباعها  النجاح  بلوغ  كيفية  توضح  التي 
يتعرف  وعندما  تخطيط.   وحسن  بإنضباط 
القراء عليها بلغة يفهموها جيداً تكون مفيدة 
 ، سهلة  بطريقة  يفهموها  ان  وميكنهم  اكرث 

فمعظم الدول املتقدمة وشعوبها بلغوا التطور 
النهم يتلقون العلوم واملعرفة  بلغاتهم”

و يف الختام قال” أود أن أشكر كل من تعاون 
معي يف العمل عىل هذا الكتاب من مؤسسات 
واشخاص. حيث من مبادئنا وتقاليدنا الوطنية 
عمل  لتقديم  واملشرتك  الجامعي  العمل  هو 
عمل  قدمت  قد  اكون  ان  وامتنى  متكامل 
عملية  حياة  بناء  يف  الجميع  منه  يستفيد 

ومستقبل افضل”.
من  عدد  له  امها  فظوم  الكاتب  ان  يذكر 
منقدي  بعنوان”  كتاب  مثل  املرتجمة  الكتب 
إيت  بعنوان”  كتاب  التطور،  طريق  معبايل” 
مسطري”وله كتاب  ترجم إىل عدة لغات عاملية 
 The  ”Secretary General of“  ( بعنوان  

The United Nation( ، وكتب أخرى .

تقرير : مجال حممد علي
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اجتامع   يف  يناير  من  عرش  الحادي  يف 
تقييمي عقده مكتب التعليم يف اقليم شامل 
املدارس  مسؤويل  مبشاركة  االحمر   البحر 
لتضافر  دعا   واملدارء  الرتبويني  واملرشفني 
الشهادة  امتحانات  نتائج  لتحسني  الجهود 
وأوضح  تنخفض.  اخذت  التي  املتوسطة 
الوطنية  الشهادة  امتحانات  منسق  من   كل 
عمر  احمد  االستاذ/  املتوسطة  للمرحلة 
الوطنية  واالمتحانات  الزمالة  قسم  ومديرة 
نتيجة  تحسني  ان   ، محمد  الدكتورة/حليمة 

االمتحانات تتطلب احداث تغيري يف العمل. 
- اوضح مسؤول الصحة االنجابية يف وزارة 
الصحة السيد/ افريم زبآي أن تغطية خدمات 
صحية،  مؤسسة   259 يف  الحوامل  متابعة 
الحوامل  متابعة  أن  وذكر  بلغت 98%.   قد 
التي كانت اربعة مرات يف السنة زادت هذه 
السنة اىل مثانية مراجعة طبية. واشار اىل ان 
للحوامل  تجري  التي  املخربية  الفحوصات 
انخفاض  اظهرت   ،H.I.V فريوس  لتشخيص 
اىل %0.36 حوايل %2.4 عام 2003،  االصابة 
للوالدة  التي جرت  التوعية  انشطة  ان  وذكر 
يف املؤسسات الصحية، ساعدت عىل ان ترتفع 

نسب الوالدة يف املؤسسات الصحية 71%. 
يف  القاش-بركة  يف  التلعيم  فرع  بحث   -
لتقييم  يناير  الـرابع من  املنعقد يف  االجتامع 
بحث   ، الوطنية  املتوسطة  الشهادة  امتحان 
الجهود التي ميكن ان تبذل وأساليب تساعد 
ونتائجهم.  الطالب  مستوى  تحسني  عىل 
مسؤولة  اسمالش  سالس  االستاذة/  وقدمت 
املتوسطة  للشهادة  الوطني  االمتحان  متابعة 
 52.8  % نجاح  فيه  اوضحت  مفصال  تقريرا 
امتحان  يف  شاركوا  طالب    8466 اصل  من 
العام2020/ 2021، داعية التباع سبل تساعد 
عىل رفع مستوى الطالب وتضييق الفجوة يف 

املستويات بني املدارس.
2022 01- 18-

القروض  و  االدخار  برنامج  وزع 
 2021 عام  عنسبا  باقليم  املصغرة”موِّل” 
مام   ، الزبائن  اىل  نقفة  مليون   27 حوايل 
ايجابياً. واضح  أثرذلك عىل املستفيدين تأثرياً 
مسؤول برنامج االدخار والقروض املصغرة يف 
الهدف  ،ان  هبتظني  /قيتؤوم  السيد  االقليم 
الرئييس من برنامج”موِّل”هو تحسني األوضاع 
املعيشية للمواطنني ، واىل جانب ذلك تطوير 

املؤسسات التجارية املصغرة. 
االقليم  يف  باالنابة  الرشطة  قائد  رصح   -
االوسط املقدم/ قرماي قربميكائيل يف املقابلة 
التي اجراها مع وكالة ايرينا ، ازدياد حوادث 
 .2021 عام   18.5% بنسبة  االقليم  يف  املرور 
واشار املقدم /قرماي اىل الخسائر التي سببتها 
بلغ  حيث  واملمتلكات،  االرواح  يف  الحوادث 
الوفيات 18 شخصا، واصابة 84 شخصا  عدد 
بجروح بليغة و291 طفيفة، وقدرت الخسائر 

املادية بـ 9.2 مليون نقفة.
22 01- 25-

شامل  اقليم  يف  التعليم  مكتب  دعا 
البحراالحمر للعمل املنسق للحد من املقاطعة 
للتعليم يف االقليم. وأوضح مسؤول  املتزايدة 
يف  عثامن  محمد  رشيد  االستاذ/  املكتب 

االجتامع التقييمي لنتائج امتحانات الشهادة 
وقرورة  ونقفة  افعبت  ملديريات  املتوسطة 
الذي عقد يف افعبت ان نقص املعلمني كانت 
داعيا   ، لها  ايجاد حال  امكن  أساسية  مشكلة 
مكثف  بشكل  االمورالعمل  واولياء  املعلمني 

لوضع حد ملقاطعة الطالب للتعليم. 
27-01-22

- قام مكتب العمل والرعاية االجتامعية يف 
االقليم االوسط بتنفيذ برامج إيجابية لضامن 
للمواطنني.وأوضح  االجتامعية  الرعاية  تأمني 
فسهايي  تيدروس  السيد/  املكتب  مسؤول 
تقديم أكرث من أربعة مليون نقفة إعانة ألرس 
، وتوزيع حوايل 310  عام 2021  الشهداء يف 
من  املهتمني  املواطنني  من  مقدم  نقفة  الف 

الداخل واملهجر،لـ 82 أرسة شهيد.
03-02-22

العامة  للمواصالت  - وسعت رشكة حرات 
خدماتها يف إقليم جنوب البحر االحمر بفتح 
خطوط جديدة. وافاد مراسل ايرينا ان الخط 
اىل  عصب  من  الرشكة  فتحته  الذي  الجديد 

دباي سيام بعث االرتياح يف نفوس السكان.
08-02-22

القاش -بركة  إقليم  - قدم فرع الصحة يف 
النايئ  الريف  لسكان  خدمات صحية مجانية 
الصادر  الربنامج  مبوجب  العمى  ملكافحة 
ادىن  اىل  وتخفيضه  العمى  عىل  للسيطرة 
غري  االمراض  مسؤول  واوضح  له.  مستوى 
من  الهدف  أن  ظقاي،  هبتو  السيد/  املعدية 
مديريات  اىل  بالتنقل  أجريت  التي  الحملة 
عىل  إشتملت  وكركبت،  ساوا  وفورتو  قلوج 
عمليات  وإجراء  العيون  ألمراض  فحوصات 
جراحية  عمليات  أُجريت  فيام   ، جراحية 
ألف   15 أصل  من   918 ل  وطفيفة  معقدة 
بينام  الطبية،  للفحوصات  خضعوا  شخص 

خضع 92 منهم لعمليات جراحة العيون.
- رصح فرع الرعاية االجتامعية يف االقليم 
الجنويب تنفيذه برامج رعاية إجتامعية فعالة 
بتكلفة مالية بلغت أكرث من 86 مليون نقفة.  
وأكد االجتامع التقييمي الذي عقد يف العارش 
من فرباير مبدينة مندفرا بأن الربامج املنفذة 
ودعم  الشهداء  أرس  إعالة  عىل  اشتملت 
مدرسية  ولوازم  املحتاجة  الجهات  وتأهيل 

للطالب املحتاجني ومساعدة اليتامى. 
- قيم فرع وزارة الصحة باإلقليم األوسط 
الجاري  فرباير  من  عرش  والحادي  العارش  يف 
بقاعة فندق الربامج املنفذة خالل عام2021 
آمينة  الصحةالسيدة/  وزيرة  بحضور  ، وذلك 
نور حسني ومسؤولوا منظامت االمم املتحدة 
يف ارتريا . واوضحت التقارير 
املقدمة يف التقييم بان نسبة 
واالطفال  األمهات  تطعيم 
 99.4  % بلغت  باالقليم 
نسب  انخفضت  فيام   ،
اإلصابة باملالريا اىل % 0.05 
، يف حني امكن تنفيذ % 97 
برامج  االقليم  مناطق  من 
اال  االهيل،  البيئي  االصحاح 
منه  االستفادة  نسبة   ان 

الزالت تبلغ % 69.
ا  يف  االرترية  الطريان  كلية  خرجت   -
االوىل  الدفعة  فرباير  من  والعرشين  لخامس 
اسياس  الرئيس  فخامة  بحضور  اعضائها  من 
االعضاء  تخرج  وقد  الدبلوم.  بدرجة  افورقي 
التي  التخرج  مراسم  يف  والجدد  القدامى 
بعد   ، الجوية مبصوع  القوات  جرت يف مركز 
حصولهم عىل دراسة نظرية وتطبيقية امتدت 
وصيانة  الطريان  عىل  اشتملت   ، اعوام   3 ل 

الطائرات و صيانة االلكرتونيات والرادارات .
- اعلن فرع الصحة يف اقليم شامل البحر 
االحمر تحقيق تغيري نوعي يف تطور الخدمات 
وتوظيف  الحديثة  املعدات  بادخال  الصحية 
يف  عقده   التقييمي   االجتامع  يف  املهنيني 
من  والعرشين  والثاين  والعرشين  الحادي 

فرباير. 
بدورها القت وزيرة الصحة  السيدة/ امينة 
نورحسني كلمة اوضحت فيها خلق بيئة صلبة 
تساعد يف رفع مشاركة اهلية نشطة يف كافة 
دافع  دور  من  يلعبه  ملا  الصحية  املجاالت 
لتحقيق اهداف التطور املستدام، داعية تامني 

استمراريتها.
01-03-22

فوزية  السيدة/  العدل  وزيرة  عقدت   -
والجهات  املواطنني  ممثيل  مع  لقاًء  هاشم 
الحكومية يف إقليم القاش- بركة حول تقييم 
الجارية، ومواضيع قضائية  العدل-  -خدمات 
اخرى تساعد يف تقديم الحكم مبا يتامىش مع 
قيم املجتمع والسبل املتخذة لحل الخالفات 
الطرق  جانب  اىل  االجيال  تتوارثها  والتي 
العرصية التى تساهم يف اصدارالحكم وخلق 

البيئة املناسبة الستمراريتها.
03-03-22

- افاد مكتب الصحة يف اقليم جنوب البحر 
االحمر يف التقييم الذي اجراه ، قيامهم بتنفيذ 
وسد  الصحة  لتطويرخدمات  بناءة  اعامل 

النواقص.
محمد  السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 
الصحة/  الذي حرضته وزيرة  التقييم  انور يف 
السفري/ االقليم  وحاكم  حسني  نور  أمينة 

محمد سعيد منتاي، ارتقاء الخدمات الصحية 
خالل عام 2021 كام ونوعا نتيجة التطور يف 
بإدخال  خاصة  واملعدات،  البرشية  القدرات 
والتعقيم  واألشعة  للتحاليل  حديثة  معدات 

والتخدير ، وخدمات العالج الطبيعي.
حسني  نور  امينة  الصحة/  وزيرة  وقالت 
“ان اعامالً مرضية قد نفذت يف اقليم جنوب 
االقليم  االعتبار سعة  األحمر وضعا يف  البحر 
بأن  موضحة   ، املوارد  وقلة  القرى  وانتشار 
والعمل  بالجهد  يأيت  املجتمع  صحة  تأمني 
املزمع  الربامج  برشح  قامت  كام   . املتواصل 

تنفيذها هذا العام.
/محاري  العقيد  ارتريا  رشطة  قائد  دعا   -
املامرسات  لتجنب  الكليات  طالب  ظقاي 
يف  دورهم  وتعزيز   ، واملخالفات  الضارة 
الذي  السمنار  يف  ورشح  الجرمية.  مكافحة 
كلية  لطالب  مارس  من  الثاين  يف  عقده 
نفحي،  ماي  يف  التقانة  وعلوم  الهندسة 
الكليات  طالب  بعض  من  الضارة  املامرسات 
وتجنب  بدراستهم  االهتامم  الطالب  وعىل   ،
مثل هذه االفعال التي تضعهم امام القانون. 
وقال ان رؤية الرشطة ضامن السلم وسيادة 
القانون ، ولتحقيق ذلك يعمل افراد الرشطة 
الشعب  ممتلكات  وحامية  القانون  الحالل 
طالب  وعىل  الجرمية،  ومكافحة  والحكومة 
الكليات القيام بدور رائد وواع يف هذا املجال.

مصوع  مديرية  يف  التعليم  مكتب  اكد   -
االمور  الولياء  النشطة  املشاركة  اهمية  عىل 
وتخريج  التعليم  يف  نوعي  تغيري  الحداث 

طالب اكفاء.
وقال مسؤول التعليم يف اقليم شامل البحر 
االحمر االستاذ/ رشيد محمد عثامن املشاركة 
نتائج  تحقق  خاصة  واملراة  عامة  التعليم  يف 
ويف  املعلمني.  لتاهيل  العمل  داعيا  مرضية، 
مديرية قندع دعا االجتامع التقييمي للعملية 

التعليمية ، للدفع بجهود تقوية التعليم.
التعليم  فرع  عقد  مارس  من  الثالث  يف   -
حول  مؤمتراً  كرن  مبدينة  عنسبا   اقليم  يف 
تطور التعليم االكادميي وتقييم نتائج الطالب 

ووضع برامج لتحسني كفاءاتهم التعليمية.
عند  كفالي  االستاذ/  الفرع  مسؤول  وذكر 
ميكائيل بان املؤمتر ،مواصلة للجهود الجارية 
لتعزيز العملية التعليمية ، ودعا املعلمني إىل 
بذل جهود حثيثة وتخصيص إستثامر مدريس 
اىل  مشريا  الطالب،  نتائج  وتحسني  لرفع  كبري 
انه ومن أجل تفعيل ذلك يجب عىل مديري 
 ، مبثالية  العمل  التعليم  ومسؤويل  املدارس 
االمتحانات  ،وإعداد  التعليم  بسبل  والدفع 
الجديدة،  التدريس  مهارات  اىل  بالنظر 
وعىل  املعلمني،  كفاءة  لرفع  الجاد  والعمل 
باعامل  القيام  ومساعديهم  املدارس  مديري 

مساعدة اساسها املدارس.
عقدته  اجتامع  يف  الصحة  وزارة  قيمت   -
يومي التاسع والعارش من مارس انشطة سنة 

2021وبحثت برامج سنة 2022.
امينة  الصحةالسيدة/  وزيرة  وذكرت 
نورحسني، ان التقارير املقدمة بينت القصور 
مناشدة  املقدمة،  الخدمات  بشان  والنواقص 
تعزيز الجهود لسد النواقص واتخاذ خطوات 
واعية فيام يتعلق بكورونا حتى القضاء عليه 
الختام  يف  العاملي.   املستوى  عىل  بالكامل 
تطوير  منها   2022 برامج  املجتمعون  بحث 
يتعلق  فيام  االسرتاتيجية  والخطط  السياسة 
واكتامل  والتشخيص  واملختربات  بالصيدلة 
وانشاء  الحديثة  الصحية  املعدات  متطلبات 
الكىل  غسيل  واجهزة  مكثفة  رعاية  خدمات 
معدات حديثة  وارساء  يف مستشفى حليبت 

لتامني حفظ الدم خالل عام 2022.
- نظمت رشطة املرور االرترية فرع شامل 
الربي  النقل  فرع  بالتعاون مع  االحمر  البحر 
يف االقليم يف الحادي عرش من مارس  سمناراً 
تثري  بدأت  املرورالتى  حوادث  مكافحة  حول 

املزيد من القلق.
االقليم  يف  املرور  رشطة  مسؤول  واوضح 
قدمه،  الذي  التقرير  يف  ظقاي  نرأيو  الرائد/ 
راح  مرورياً  حادثاً   149 شهد   2021 عام  ان 
شخصا   70 وجرح  اشخاص  خمسة  ضحيته 
والحقت خسائر مادية قدرت ب 3.8 مليون 
الحوادث  لتلك  الرئييس  السبب  وكان  نقفة، 
السكر،  اثناء  املركبة  وقيادة  التجاوز  محاولة 
وعدم التزام الطريق الصحيح ومخالفة قوانني 
الحمولة  سالمة  من  التأكد  وعدم  القيادة 
التعرجات  يف  للسيارات  الرسيع  واملرور 
وعدم املحافظة عىل تباعد املسافات وكذلك 
عدم منح االولوية ملن يستحقها، وغريها من 

املخالفات املرورية.
االقليم  يف  اجري  الذي  التقييم  اشاد   -

السادس عرش من مارس بحضور  االوسط يف 
ابراهام  السيد/  االقليم  مجلس شعبي  رئيس 
سمري ومدراء 16 مديرية ومسؤولني اخرين 
لتنفيذ  املواطنون  أبداه  الذي  باالهتامم   ،
اجراءات مكافحة جائحة كورونا عامي 2020 

و 2021.
االوسط  االقليم  حاكم  قال  جهته  من 
أنه   ، السيد/فسهايي هييل يف ختام االجتامع 
وبالرغم من االنخفاض الكبري لجائحة كورونا 
منذ البداية، إال ان مخاطره مل تنتهي ، ويجب 
الحكومية  واالدارات  املؤسسات  جميع  عىل 
مواصلة املتابعة واحرتام تعليامت املكافحة ، 
ومواصلة الشعب للتعاون والتعاضد ، ووضع 

حد لالنتهاكات التي تظهر يف بعض أالحيان.

شهدت البالد خالل العام 2022م 

الخدمية  الربامج  من  العديد  تنفيذ 

عىل  إيجايب  تأثري  لها  كان  التي 

املستوى املعييش للمواطنني .  إليكم 

حصاد أبرز تلك الربامج والنشطات 

الخدمية تعمياًم للفائدة

حصاد اخلدمات االجتماعية لعام 2022
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مارساحتضنت  من  والعرشين  الثاين  يف   -
ممثيل  بني  جرت  حوار  جلسة  كرن    مدينة 
باقليم  مديريات  سبعة  ومدراء  املواطنني 
التي  العدلية  الخدمات  إثراء  عنسبا من أجل 

توجد قيد التنفيذ.
فوزية  السيدة/  العدل  وزيرة  واوضحت 
هاشم ان الهدف من النقاش هو تهيئة أرضية 
الذي  العريق  الرتاث  ومزج  لتوريث  صلبة 
كان ومازال تتوارثه االجيال املتعاقبة، وكذلك 
عادات املجتمع الشفهية واملخطوطة املرتكزة 
عىل مهارات حل الخالفات بالقوانني الحديثة. 
والتقيد  القانون  سيادة  إحرتام  ان  وقالت 
االرتري،  املجتمع  واميان  متوارثة  ثقافة  به 
املؤامرات  كافة  واجهنا  ذلك  عىل  وباالعتامد 
واالحرتام  والحب  بسالم  للعيش  والتحديات 

املتبادل والتعاون والتعاضد .
- يف  الثاين والعرشين من مارس اعلن فرع 
التعليم يف اإلقليم االوسط  يف اجتامع  عقده  
لتقييم انشطة التعليم يف نصف العام الدرايس 
الذين  الطالب  نسبة  بارتفاع   2022 و   2021

احزوا درجات مؤهلة للنجاح.
الفرع  مسؤول  قدمه  الذي  التقرير  ويف 
بأن  اوضح  قابر  هبتي  بالي  االستاذ/ 
طالبة   %  49 بينهم  طالب  الف  متابعة140 
دراستهم االكادميية يف املراحل الثالث ، حيث 
ارتفعت نسبة النجاح يف املرمحلتني االبتدائية 
يف   87 و%   ،  95  % اىل   93 من  واملتوسطة 

املرحلة الثانوية.
وقال حاكم االقليم االوسط السيد/ فسهايي 
مسؤولية  التعليم  وكفاءة  نتائج  ان  هييل 
جهود  تتطلب  انها  اال  الجميع  يتحملها 
تنظيم  املدارس  وعىل  املعلمني،  ومهارات 
كفاءة  من  وترفع  تساعد  تأهيلية  دورات 

املعلمني دون االنتظار من الوزارة.
31-03-22

املرجعي يف عام  اوروتا  - اجرى مستشفى 
ناجحة  اكرث من 2500 عملية جراحية   2021
هم  ملن  اجريت  جراحية  عملية   300 بينها 
مسؤول  واوضح  االطفال.  من  عاما   14 دون 
قسم الجراحة يف املستشفى الدكتور/ يوسيف 
اجريت  التى  الجراحية  العمليات  ان  تولدي 
وجراحة  العامة  الجراحة  تشتمل عىل  بنجاح 
املخ واالعصاب ،املسالك البولية، االنف واالذن 
الطب  وكذلك  والفك  االسنان   ، والحنجرة 

الجراحي ملادون 14 عاما من املراهقني. 
ال  يف  للمواصالت  حرات  رشكة  دشنت   -
جديد  بري  نقل  خط  املنرصم  مارس  من   23
بني  يربط  االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف 

عصب وواِد يف اطار الخطوة املتخذة لتوسيع 
الخدمات. وعرب املستفديون من الخدمات عن 
الخدمات يقلل من  ان بدء  باعتبار  ارتياحهم 
كانت  التي  االجتامعية  االقتصادية  املشاكل 

تواجههم. 
05-04-22

- يف اطار الجهود الجارية لتفعيل وتطوير 
املعمل الوطني الصحي ،اوضح مسؤول رقابة 
السيد/  الوطني  باملعمل  الخدمات  جودة 
يقدم  ظل  املعمل  بان  تسفاهيوت،  رسقي 
كافة  عن  للكشف  جيدة  صحية  خدمات 
العرصية  لالجهزة  امتالكه  بفضل  االمراض 

والكادر الصحي الكفوء. 
12-04-22

اصحاب  الربي  النقل  سلطة  دعت   -
 174/2013 رقم  املرسوم  احرتام  السيارات 
السلطة  وتوجيهات  النقل  بخدمات  الخاص 
واوضح  والحركة.  القانونية  التعرفة  بشأن 
مسؤول مراقبة سالمة السيارات السيد/ بيني 

باملراقبة  القيام  ايرينا  لوكالة  تسفاماريام 
والتعليامت  املراسيم  تنفيذ  لضامن  املستمرة 

وتصحيح االخطاء. 
العامة  للمواصالت  حرات  رشكة  قامت   -
بتوسيع خدماتها وفتح خطوط جديدة لتقديم 
القاش-  اقليم  يف  مناسبة  باسعار  الخدمات 
بركة. واوضح مسؤول مكتب الرشكة يف اقليم 
تقديم  ابراهيم  عبدالله  السيد/  -بركة  القاش 
بارنتو شامبقو  خدمات منتظمة عىل خطوط 
وبارنتو ماي دما وبارنتو شاللو واغردات فورتو 
نسبي  تخفيف  اىل  مشريا   ، حجر  ام  وتسني 

ملصاعب املواصالت يف االقليم. 
22-04-22

الصحة  متابعة  برنامج  منسقة  اوضحت   -
االوسط  باالقليم  الصحة  فرع  يف  الطالبية 
املمرضة / لتربهان عندمكئيل تقديم خدمات 
صحية مجانية للطالب وخاصة الطالب الطغار 
التي  االمراض  ومعالجة  مبتابعة  يتعلق  فيام 
امراض  مثل  عاجلة  بصورة  االطفال  تصيب 
يف  تتسبب  اخرى  وامراض  والسمع  البرص 
إعاقة االطفال عن متابعة تعليمهم. كامراض 
االباء  داعية   ، واالسنان  واالنف  الحنجرة 
التعاون مع املهنيني الصحيني والتعرف الرسيع 

عىل صحة ابنائهم مدركني اهمية ذلك جيداً.
الوسط  االقليم  يف  بريخ  مديريى  يف  جرت 
الذي  للمالريا  العاملي  اليوم  احياء  مناسبة 
تحت  ابريل  من  والعرشين  الخامس  صادف 
مسؤول  وقال  املالريا”.  ملكافحة  “لعل  شعار 
الدكتور/  االوسط  االقليم  يف  الصحة  وزارة 
املالريا  مرض  ان  املناسبة  يف  هييل  ملوقيتا 
من االمراض القاتلة يف العامل .  ويشري تقرير 
مليون   241 اصابة  العاملية  الصحة  نظمته 
الوفيات  وبلغت   2020 عام  باملالريا  شخص 
 95 وكانت %  الف،   627 حوايل  املرض  جراء 
القارة  الوفيات يف  من   96 االصابات و%  من 
االفريقية.   وذكر ازدياد وفيات املالريا باكرث 
الذي  بالعام  مقارنة   2020 عام   900  % من 
ومؤرش  املرض  خطورة  يؤكد  والذي  سبقه، 

التخاذ خدوات جادة ملكافحته. 
وقلوج وهيكوتا  تسني  مدن  افاد سكان   -
يف  العيون  طب  خدمات  تقديم  بدء  بان 
عيادة تسني ساعدتهم يف تخفيف املنرصفات 
التى كانوا ينفقونها للسفر اىل مدن  الباهظة 
اخرى لتلقي العالج اىل جانب متاعب اخرى. 
بارنتو  اىل  يسافرون  كانو  بانهم  واوضحوا 
نتيجة  العيون  طب  يف  العالج  لتلقى  واسمرا 
مام  املنطقة،  يف  مؤسسة صحية  لعدم وجود 
باهظة فضال عن  مالية  نفقات  يكبدهم  كان 
مشريين   ، الوقت  هدر 
املشاكل  هذه  انتفاء  اىل 
بفضل بدء خدمات طب 

العيون يف عيادة تسني.
اقليم  رشطة  افادت   -
حوادث  ازدياد  عنسبا 
االول  الربع  يف  املرور 
بسبب  العام  هذا  من 
املرور.  قونني  انتهاك 
واوضح مسؤول الحوادث 
السيد/  التحقيقات 
قرماي تسفاي تسجيل 4262 مخالفة مرورية 
يف الربع االول من هذه السنة، ووقوع  103 
بنسبة %  زيادة  ذلك  ويعترب  مروري،  حادث 
واشار  املايض.  العام  من  االول  الربع  عن   37
اىل مرصع شخصني واصابة 42 بجروح وتدمري 
وخمسمئة  مليون  من  اكرث  بقيمة  ممتلكات 
ان  واوضح  الحوادث.  هذه  جراء  نقفة  الف 
للمشاة  االولوية  منح  وعدم  الفائقة  الرسعة 
وحدوث  املرور  بقوانني  معرفة  وجود  وعدم 
أعطال يف السيارات وعدم وجود إشارات مرور 
الزائد  الشحن  اىل  باالضافة  املدينة  يف  املشاة 
املرور،  لوقوع حوادث  الرئيسية  االسباب  من 
االماكن املخصصة  السري يف  املشاة عىل  داعيا 
لهم وإحرتام تعليامت الرشطة. وافادت رشطة 
اقليم عنسبا تسجيل 10,724 مخالفة سيارات 

يف االقليم العام املايض.
اطلقت  ابريل  من  والعرشين  الثامن  يف   -
وزارة الصحة خطة اسرتاتيجية خمسية للتنفيذ 
مراسم  يف   ، رئيسية  وثائق  اربعة  تتضمن 

ممثيل  بحضور  بالس  اسمرا  فندق  يف  جرت  
املتحدة يف  االمم  منظامت  الرشكاء ومسؤويل 
عام  من  تخدم  التي  الخطط  تشمل  ارتريا. 
2022 وحتى 2026 الخطة االسرتاتيجية الثالثة 
لتطوير قطاع الصحة وحزمة مقرتحات الرعاية 
متابعة  ووثيقة  ارتريا  يف  االساسية  الصحية 
الثالثة  االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  وتقييم 
الوطنية  الخطة  وكذلك  الصحة  قطاع  لتطور 

لتنفيذ ضامن الخدمات الصحية يف ارتريا.
املنسق  للعمل  عنسبا  اقليم  سكان  دعا   -
للحد من حوادث املرور الناتجة بخرق قانون 
املرور. وذكر السكان ان تقرير الرشطة الذي 
االشهر  يف  املرورية  الحوادث  الرتفاع  يشري 
الثالثة االوىل من هذه السنة يستدعي اتخاذ 
الخطوات الرسيعة ، منادين للقيام اىل جانب 
حوادث  عقويات  بتشديد   ، املرورية  التوعية 
املرور وسحب رخصة القيادة يف حال ارتكاب 
وافاد  متكررة.  بصورة  املرورية  الحوادث 
منح  وعدم  الفائقة  الرسعة  بان  السكان 
املرور  قوانني  معرفة  وعدم  للمشاة  االولوية 
واالعطال  الطرق  وسوء  رخص  دون  والقيادة 
اسباب  اهم  من  الزائد  والشحن  امليكانيكية 

حوادث املرور.
- افاد مدير مكتب الصحة يف اقليم القاش 
نتائج  بتحقيق  كداين  حيلوم  الدكتور/  -بركة 
القطاع  يف  الصحة  وزارة  به  تقوم  ملا  مرضية 
الصحي. واوضح ادخال أجهزة الفحص املخربي 
املستشفيات   يف  االمراض  لتشخيص  االساسية 
واملراكز الصحية عامي 2020 و 2021. واشار 
الحديثة يف  املعدات  ادخال  اىل  بصفة خاصة 
مستشفى بارنتو املرجعي.  وقال” ان املعدات 
يف  تسهم  ادخلت  التي  الحديثة  واالجهزة 
االسنان  وطب  السكري  مرض  تطور  متابعة 
وتشخيص   ، والجراحة  الوالدة  وخدمات 
االمراض عامة. وذكر ان تطوير قطاع الصحة 
العدالة  الحالل  الحكومة  تعهد  يعكس 
الجيدة  االستفادة  املجتمع  داعيا  االجتامعية، 
منها والعمل الجاد للمهنيني الصحيني للحفاظ 
عليها . يجدر بالذكر انه توجد يف اقليم القاش 
صحي  مركز   16 و  مستشفيات  اربع  بركة   -
 60 و  والطفولة  االمومة  رعاية  مراكز  وثالثة 

عيادة .
13-05-22

- اعلنت مؤسسة التأمينات الوطنية تسجيل 
تطور يف التامني عىل الحياة. اوضح املدير العام 
قائال”ان  ولدمكئيل  زرؤ  السيد/  للمؤسسة 
عدد املشرتكني يف التامني عىل الحياة كان قليال 
جدا بسبب املدفوعات املطلوبة، وقد تم منذ 
عام 2019 ادخال التامني الجامعي مبدفوعات 
حتى  التامني  شمل   ، كبري  وتعويض  قليلة 
اآلن اعضاء وزارات االعالم والتعليم والزراعة 
واملياه  واالرايض  االجتامعية  والرعاية  والعمل 
والبيئة وجمعيات املناضلني وغريهم. “   وذكر 
ان الشخص امُلأِمن عىل حياته يقدم له يف حال 
الوفاة نتيجة مرض من  60 الف اىل 75 الف 
الوفاة  يف  الرسته  التعويض  ويتضاعف  نقفة، 
تعويضا  املؤسسة  وقدمت  الحادث،  نتيجة 

بحوايل 19 مليون نقفة . 
عمليات  الجنويب  االقليم  يف  اجريت   -
جراحية لزرقة العني ل 246 مواطن يف حملة 
واوضح  االقليم.  مديريات  ستة  يف  نفذت 
املعدية  غري  االمراض  عىل  السيطرة  مسؤول 
الجراحية  العمليات  ان  ظقاي،  مياين  السيد/ 
وعرزا  ومندفرا  دباروا  مديريات  يف  اجريت 
وامني حييل وعدي خواال وماي مني بتغطية 
تنفيذ  وذكر  الحكومة.  من  املنرصفات  كامل 

التي  بالنفرة  العمى  ملكافحة  ناجحة  اعامل 
قام بها وكاالء الصحة الريفية والكادر الصحي 

املهني يف جميع املديريات.
21-05-22

يف  الصحي  املخترب  مسؤول  اوضح   -
مستشفى اروتا املرجعي السيد /مكئيل تخيل 
وزارة  به  تقوم  الذي  االستثامر  ان  ميكائيل 
 ، للمواطنني  جدية  خدمات  لتقديم  الصحة 
تحقق  الحديثة،  الطبية  املعدات  وادخالها 
“ان  ايرينا  نتائج مرضية. وقال يف مقابلة مع 
متطورة  املخترب  يف  ادخلت  التي  املعدات 
التي  والفحوصات  العاملية،  املعايري  وتواكب 
كانت ترسل اىل الخارج من قبل وتبقى ملدة 
املحلية  بالقدرات  حاليا  فحصها  يم   ، شهر 
للمخترب ،االمر الذي يسهم يف االنجاز الرسيع 
يف  جراحية  عملية   52 واجريت  للخدمات. 
اروتا  مستشفى  يف  لالطفال  البولية  املسالك 
االرتريني  االطباء  مع  بالتعاون  املرجعي 
الجراحة  قسم  مسؤول  واوضح  واالسرتاليني.  
يف مستشفى اروتا املرجعي الدكتور/ يوسيف 
من  اجريت  الجراحية  العمليات  ان  تولدي 
السادس عرش وحتى العرشين من مايو، حيث 
من  يعانون  كانو  الطفال  عملية   36 اجريت 
و 16 طفل من   ، البولية  املسالك  مشكلة يف 
حصوات يف الكىل تم تفتيتها مبوجات الليزر. 

مهرجان  انتظم   -
والعلوم  التجارة  كلية 
الفرتة  يف  االجتامعية 
عرش  السادس  من 
عرش  التاسع  وحتى 
من مايو بحفاوة كبرية. 
فعاليات  وشهدت 
عكست  التي  املهرجان 
عىل  مجاال   11 انشطة 
معلومات  مسابقات 
غنائية  والحان  عامة 

الزي  عرض  وكذلك   ، وفنية  رياضية  وانشطة 
وقال  الرائعة.  الفقرات  من  وغريها  التقليدي 
ولدتنسايئ   / الدكتور  الطالب  شؤون  مدير 
جانب  اىل  املنتظمة  املسابقات  ان  تولدي 
فعالة  بايجابيات  اتسمت  االكادميي  التعليم 
بطرق  الطالب  معارف  توسيع  يف  ساهمت 
وميول  قدرات  وفتشت  وعكست  سهلة 

الطالب.  
27-05-22

من   78  % ان  التعليم  وزارة  افادت   -
كانت  االستقالل  سنوات  يف  املشيدة  املدارس 
للريف  االولوية  الحكومة  مبنح  الريف  يف 
وتطوير  توسيع  الهادفة  سياستها  يف  النايئ 
التعليم.  واوضح املدير العام للتعليم العام يف 
وزارة التعليم السيد/ موىس نايب، ان سياسة 
الحكومة االرترية تتمحور يف تأمني حق جميع 
مجانا  التعليم  ،وتقديم  التعليم  يف  املواطنني 
مبا  املناطق  جميع  يف  الجيد  التعليم  وتامني 
مبدأ  اساس  الشعب عىل  يحافظ عىل وحدة 
املؤسسات  “ان  وقال  االجتامعية.  العدالة 
اكادميية  مؤسسة   280 كانت  التي  التعليم 
سنوات  يف  ارتفعت   ، واحدة  فنية  ومدرسة 
االستقالل اىل 2142 مؤسسة اكادميية وسبعة 
فنية، مع االولوية للريف”.  الذي كان محروما 
من التعليم، لذلك تبلغ نسبة املدارس املشيدة 
التعليم  يف  املشاركة  وحول   22  % املدن  يف 

وعدد املعلمني ،
28-05-22

العدل  كاتب  مكتب  مسؤول  دعا   -
نقاش  سلمون  السيد/  االوسط  االقليم  يف 
ملكية  نقل  اثناء  الحيطة  لتوخي  املواطنني 
املمتلكات غري املتحركة. واوضح يف مقابلة مع 
 ، ارتريا  العدل يف  كاتب  اهمية مكتب  ايرينا 
وقال “ان املكتب بدأ النشاط يف شهر ديسمرب 
االوسط  االقليم  ادارة  ارشاف  تحت   1995
للممتلكات  امللكية  ونقل  املعاهدات  لتوثيق 
الثابتة. واشار اىل ان مبادئ واهداف املكتب 
ملكية  بشان  اثباتات  تقديم  يف  تتمثل 
املصلحة  لخدمة  الصحيحة  الثابتة  املمتلكات 
قانوية  وتأكيد  قانونيتها  ،وتاكيد  العامة 
شهادات التوكيل والوثائق االخرى التي تخدم 

العملية القانونية. 

والبيئة  واملياه  االرايض  وزارة  دعت   -
العاملي  اليوم  يونيو  من  الخامس  مبناسبة 
البيئة.   الجاد لحامية  ، املجتمع للعمل  للبيئة 
الوزارة  يف  باإلنابة  البيئة  قسم  مدير  واوضح 
السيد/ كربوم اسمروم، ان يوم البيئة يحتفى 
سوى  منلك  “ال  شعار  تحت  السنة  هذه  به 
أرض واحدة لنحافظ عليها”، وتشمل فعالياته 
مسابقات معلومات عامة وسمنارات تنويرية 
لرفع الوعي وانشطة نظافة. وذكر بان من 10 
بسبب  سنويا  تنجرف  الرتبة  من  12 طن  اىل 
السيول يف البالد ، مشريا اىل االنواع املعروضة 
ويجب   ، والحيوانات  النباتات  يف  لالنقراض 

الدفع بجهود رعاية وحامية البيئة. 
وقال ان مصاعب البيئة الكبرية التي تظهر 
يف  تتمثل  املناخي  التغري  بسبب  ارتريا  يف 
الجفاف املتكرر وفقر الرتبة وانخفاض االنتاج 
الزراعي واملياه ودمار الغطاء النبايت وانقراض 
التحديات  هذه  وملواجهة  االحيايئ،  التنوع 
االجتامعية  والرعاية  العمل  وزارة  قامت 
باعداد 61 دراسة بشأن التنوع اإلحيايئ وادارة 
املناخي  والتغري  الكيميائية  واملواد  النفايات 
والقوانني  السياسات  اىل  باالضافة  وتأثريه 
اعامل  اىل  واشار  والتعليامت  والترشيعات 
وسائل  وادخال  الرتبة  وحامية  املياه  حفظ 
من  للحد  البالد  تنتظم  التي  البديلة  الطاقة 

هذه الظواهر.
02-06-22

- قال مسؤول التعليم يف اقليم شامل البحر 
ان   “ عثامن  محمد  رشيد  االستاذ/  االحمر 
التعليم  الذي جرى يف قطاع  الكبري  االستثامر 
مرضية.  نتائج  حقق   ، االستقالل  سنوات  يف 
محدودا  كان  االقليم  يف  التعليم  بان  واوضح 
موجودة  والعرشين  الثامنية  املدارس  وكانت 
الجهد  ان  وذكر   . مصوع   - اسمرا  خط  عىل 
الذي بذل بعد االستقالل مبنح الريف االولوية 
مكن من تقديم خدمات التعليم يف 94 روضة 
ابتدائية و 79 مدرسة  اطفال و 175 مدرسة 
متوسطة و 14 مدرسة ثانوية ، اضافة اىل 83 
مركزتعليمي لربنامج عريوت. واشار اىل ارتفاع 
عدد الطالب الكرث من 62 الف طالب وازدياد 
التعليمية  املراحل  يف  الطالبات  مشاركة 
املختلفة. واشار اىل املساهمة الكبرية للمدارس 
بالعملية  الدفع  يف  الداخلية  وشبه  الداخلية 
من  الفرتة  يف  الدراسة  وتقديم   ، التعليمية 
ادوبحا ونقفة  يناير يف مديريات  مايو وحتى 
املعيشية  والحياة  املناخ  مع  متاشيا  وقرورة 
للسكان. من جهته قال االستاذ / رشيد محمد 
عثامن ان حياة الرتحال وقلة مشاركة الطالبات 
وعدم وجود بنية تحتية جيدة للمدارس فضال 
عن عدم تجمع القرى من بني التحديات التى 

تواجه عملية التعليم يف االقليم.
نظمت وزارة االرايض واملياه والبيئة ورشة 
يف قاعة الكنفدرالية الوطنية للعامل مبناسبة 
الخامس من يونيو اليوم العاملي للبيئة.وقال 
وزير االرايض واملياه والبيئة السيد / تسفاي 
قربساليس يف الورشة التي شارك فيها ممثلون 
عن مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية 
النظام  البيئية  االزمات  جميع  سبب  ان   ،
االقتصادي العاملي، وان االنسان ظل يتسبب 
اجل  من  الطبيعة  وتدمري  البيئة  تلوث  يف 
ما  هوادة.  دون  الطبيعية  املوارد  استنزاف 
تطلب ايجاد الحل العاملي للمشكلة. واوضح 
االرض  بان”  القائل  السنة  هذه  شعار  ان 
واحدة لنحافظ عليها “يرسل رسالة ان انقاذ 
مناشد  بالتساوي،  الجميع  مسؤولية  االرض 
اهداف  لتحقيق  التفاين  ووطن  كشعب 

حامية البيئة العاملية.
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امتحانات  بدات   يونيو  الثامن من  - يف 
يف  الثامن  الصف  املتوسطة  لشهادة  ا 
السعودية  اىل  اضافة  البالد  اقاليم  جميع 
والسودان . وتجري االمتحانات حتى العارش 
بينها 397 مدرسة  مركز  يونيو يف 430  من 
واللغة  الرياضيات  هي  مواد  خمس  يف 
والرتبية  االجتامعي  والتعليم  االنجليزية 
يف  االمتحانات  وتقدم  والعلوم.  الوطنية 
العربية  اململكة  يف  وجدة  الرياض  مركزي 
ويجلس   . بالسودان  كسال  ويف  السعودية 
المتحانات املتوسطة للصف الثامن 56,558 
وان   ، طالبات  منهم   48  % حوايل  طالب 
بنسبة % 11  يزيد  املمتحنني  الطالب  عدد 
مقارنة مع السنة املاضية. الطالب الجالسني 
التعليم  يف  املتواجدين  هم  لالمتحانات 
قوات  واعضاء  املسايئ  والتعليم  النظامي 

الدفاع ونزالء اصالحية سمبل.
11-06-22

قام فرع البنك التجاري يف منطقة عدي 
بنكية جيدة بفضل  بتقديم خدمات  وقري 
توسيع  بهدف  الحاسوب  انظمة  ادخال 
وتسهيل الخدمات لعمالئه.  واوضح املدير 
التنفيذي للبنك السيد/ يوسيف تسفاي، ان 
البنك عزز من قدراته املهنية بفضل إدخال 
التوسع  التي ساهمت يف  الحديثة  املعدات 
بعد أن كانت محصورة يف خدمات اإلدخار 
واالموال  الحوالة  خدمات  لتشمل  فقط 
تقديم  عىل  ساعد  ذلك  وأن   ، املتحركة 

خدمات رسيعة .
احياء  تم  يونيو  من  عرش  الثالث  يف    -
اليوم العاملي ملكافحة الناسور عىل مستوى 
البالد يف مدينة مندفرا. ويف مراسم االحتفال 
الجنويب  االقليم  يف  الصحة  مسؤول  قال 
ان  املناسبة  يف  محرتآب  /امانئيل  الدكتور 
كانت  التي  الوالدة  اثناء  االمهات  وفيات 
بداية  يف  والدة  ألف   100 كل  من   1590
اىل  الحايل  الوقت  يف  انخفضت  االستقالل، 
184 من 100 ألف ،ورغم ذلك فان العادات 
الضارة املرتسخة مثل زواج القارصات وختان 
االناث والوالدة يف املنزل تعيق الوصول اىل 
الهدف املنشود وهو تخفيض نسبة وفيات 

االمهات اثناء الوالدة اىل الصفر.
يف  الشهداء  أرس  رعاية  مسؤول  اعلن   -
السيد/  االجتامعية  والرعاية  العمل  وزارة 
من  أكرث  قدمت  الحكومة  أن  تخآلب  زرآي 
إعالة  نقفة  مليون  ومئتي  مليار  خمسة 
الشهداء. وأوضح يف مقابلة مع وكالة  الرس 
من  العرشين  مبناسبة  إيرينا”   “ اإلرترية 
يف  بدأت  الحكومة  أن  الشهداء  يوم  يونيو 
1995 بتقديم 10 آالف نقفة ألرس الشهداء 
 2004 يناير  شهر  ومنذ   ، رعايتها  لضامن 
شهريا  نقفة   500 مببلغ  بتقديم  بدأت 
لكل أرسة شهيد ، حيث قدمت حتى شهر 
مليارات  خمسة  من  أكرث   2021 ديسمرب 
الشهداء.  أرس  إلعالة  نقفة  مليون  ومئتي 
واملهجر  الداخل  يف  األرتريني  أن  اىل  وأشار 
قدموا أكرث من 160 مليون نقفة ل 18299 

أرسة شهيد محتاجة.
23-06-22

- أفاد قسم املياه يف االقليم الجنويب تأمني 
اإلقليم  ريف  من   72  % يف  املياه  خدمات 
مسؤول  وأوضح  اإلستقالل.  سنوات  خالل 
بداية  يف  انه  مسقانا  كربوم  السيد/  القسم 
االستقالل كان هناك 56 مضخة مياه تعمل 
ذلك  ولتحسني   ، االقليم  يف  اليدوي  بالدفع 
من  امكن  كبري  إستثامر  تخصيص  جرى 
تعمل  التي  املياه  مشاريع  ارساء  خالله 
الكهربايئ والدفع  بالطاقة الشمسية والتيار 
اليدوي يف 641 قرية. وذكر تقديم خدمات 
بنسبة % 77 عىل مستوى  باالنابيب  املياه 
اىل  مشريا  املياه.  بصهاريج   23 و%  االقليم 
القرى  بعض  يف  املياه  مشاريع  ارساء  عدم 
املياه  وشح  املالمئة  غري  للتضاريس  نتيجة 

الجوفية.
28-06-22

- قدم فرع العمل والرعاية االجتامعية يف 
والنصف   2021 عام  خالل  االوسط  االقليم 
مليون   84 من  أكرث   2022 العام  من  االول 

نقفة إلعالة أرس الشهداء.
واوضح مسؤول وحدة الرعاية االجتامعية 
يف الفرع السيد/ تيدروس فسهايي أن املبلغ 
من  جزء  الشهداء  ارس  إلعالة  املقدم  املايل 
اكرث من 5 مليار و 200  البالغ  املايل  املبلغ 

نقفة،  مليون 
قدمته  والذي 
منذ  الحكومة 
الرس   2004 عام 
كام  الشهداء.  
تربع االرتريون يف 
والخارج  الداخل 
العام  خالل 
من  اكرث   2021
نقفة  الف   634
، وزعت عىل 95 
يف  شهيد  أرسة 

اإلقليم األوسط.
يونيو  من  والعرشين  السادس  يف    -
خرجت مدرسة مساعدي التمريض يف بارنتو 
إستمرت  دراسة  بعد  وطالبة  طالب   121
لقسم  العام  املدير  وذكر  أشهر.   18 لـ 
القدرات  وتنمية  والتخطيط  السياسات 
/برهاين  الدكتور  الصحة  وزارة  يف  البرشية 
اإلنسانية  تتطلب  الطب  مهنة  أن  دبرو 
بهذه  التحيل  الخريجني  وعىل  واإلهتامم، 
املنظم  الصحي  التدريب  وهدف  القيم. 
الطفولة  وصندوق  الصحة  وزارة  بتعاون 
التابع لالمم املتحدة “اليونسيف”، اىل متهيد 
عىل  النايئ  الريف  سكان  لحصول  االرضية 
الخدمات الصحية. وقال ممثل اليونسيف يف 
ارتريا السيد/ سامئيل منقوزا “ان التمريض 
املتطورة،  الصحية  الخدمات  أساس  الجوال 

داعياً املتخرجني للعمل املتفاين.
2022 /7 /1

افاد مكتب الصحة يف االقليم االوسط بان 
نسبة الشفاء من مرض السل يف االقليم بلغت 
اكرث من % 90 وقالت منسقة برامج مكافحة 
السل املمرضة /ناظنت قربيوهنس شفاء اكرث 
الدواء كام  تناولوا  الذين  من 9% من املرىض 
يجب. وذكرت بان السل يصيب الرئة بنسبة، 
%80 وباقي اجزاء الجسم بنسبة % 20 وهو 
اىل  واشارت  عربالتنفس  معدي  قاتل  مرض 
وجود حوايل 69 من وكالء الصحة يف مديريات 
فاعل  لتنفيذ  وبريخ  نفحي  وقاال  رسجقا 
اقرب  اىل  للتوجه  املواطنني  داعية  للربنامج، 

مؤسسة صحيةيف حال ظهور اعراض املرض.
2022 /7 /5

معدات  ُتدخل  بركة  القاش-  مستشفيات 
واجهزة العالج الطبيعي

بركة  القاش-  إقليم  مستشفيات  ادخلت 
لتوسيع  الطبيعي  العالج  معدات  املرجعى 
خبري  واوضح  بها.  الصحية  الخدمات  وتطوير 
السيد/ كيداين  الطبيعي يف املستشفى  العالج 
كانت  الطبيعي  العالج  أن خدمات  قربمكئيل 
املهنية  القدرات  ، بسبب محدودية  محدودة 
وعدم وجود معدات حديثة ، - ساهم ادخال 
املعدات يف تخفيف آالم االعصاب والعضالت 
الفقري  والعمود  الدموية  والدورة  واملفاصل 
والرقبة . وقال املدير الطبي ملستشفى إقليم 
أسياس  الدكتور/  املرجعي  -بركة  القاش 
منقستآب “أن خطوات تطوير خدمات العالج 
الخدمات  تحسني  جهود  من  جزء  الطبيعي 
قرب.  عن  الخدمات  عىل  والحصول  الطبية 
االعصاب  مرىض  الصحيون  املهنيون  ودعا 
الدموية  والدورة  واملفاصل  والعضالت 
العالج  عن  لالبتعاد  والرقبة  الفقري  والعمود 
الشعبي والتوجه اىل املؤسسات الصحية لتلقي 

العالج الجيد.
ماي  يف  والتقانة  الهندسة  كلية  خرجت   *
يف  والدبلوم  بالبكالريوس  طالب   360 نفحي 
يوليو. وتخرج 139 طالب  السادس عرش من 
الكمبيوتر  هندسة  بعلوم  بالبكالوريوس 
املدنية  والهندسة  امليكانيكية  والهندسة 
البحار  علوم  وهندسة  الكيميائية  والهندسة 
التعدين  وهندسة  املعادن  صناعة  وهندسة 
وتخرج  وااللكرتونية.  الكهربائية  والهندسة 
221 طالب بالدبلوم يف تقانة املحركات وتقانة 

املسح والتخطيط وتقانة االلكرتونيات وتقانة 
البناء و برمجيات الكمبيوتر و التعليم وتقانة 
وتقانة  الشبكات  وربط  والكمبيوتر  الزراعة 

الكهرباء املربدات. 
ساوا  اىل  االوسط  االقليم  طالب  توجه   *
الثاين  الصف  يف  التعليم  الكامل 
يف  الوطنية  الخدمة  وأداء  عرش 
مسؤول  واوضح   .  35 الدفعة 
الثانوية يف مكتب  متابعة املدارس 
السيد  االوسط  االقليم  يف  التعليم 
الطالب  ان  سلمون،  يوهنس   /
الذاهبني اىل ساوا عىل دفعتني هم 
من 21 مدرسة. واكد الطالب القيام 
للدراسة  الالزمة  باالستعدادات 
ملدة سنة يف مدرسة وارساي يكألو 
الوطنية.  الخدمة  واجب  وأداء   ،
ابنائهم  تجهيز  االمور  اولياء  وذكر 
امانة  وتسلم  التعليم  يف  للنجاح 
جوانب  بكل  عودتهم  مؤملني   ، الشهداء 

النجاح. 
مديرية صنعفي  التعليم يف  مكتب  افاد   *
يف التقييم الذي اجراه من الثاين عرش وحتى 
نتائج مرضية  ، تحقيق  الرابع عرش من يوليو 
الجهات.  جميع  من  املنسقة  الجهود  نتيجة 
االستاذ  املديرية  يف  املدارس  مسؤول  واوضح 
قدمه  الذي  التقرير  يف  محمد  الدين  عمر   /
بان نتيجة النجاح بلغت % 86.4 يف املراحل 
 2021  2022- الدرايس  العام  يف  الدراسية 
الدرايس  العام  عن  الثالثة   / نسبية  بزيادة 

الفائت. 
واالمن  الرشطة  تاهيل  مركز  خرج   *
يوليو   من  والعرشين  الحادي  يف  بدقمحري 
33 من افراد الرشطة يف دورة ادارية استمرت 
ملدة شهر . شملت الدراسة ، االدارة ، والقانون 
التقارير.  تقديم  وكيفية  العامة  والعالقات   ،

قرقيس  عندي  /ولدقربائيل  الرائد  والقى 
،كلمة  باملركز  الفني  التعليم  قسم  مسئول 
من  ابدوه  وما  املتدربني  بدور  فيها  أشاد 
درسوه  ما  ان  عىل  وأمن   ، بالدراسة  اهتامم 
مع خرباتهم السابقة الشك سيدعم مهامهم يف 

حفظ القانون ومكافحة الجرمية . 
* نظمت الكنفدرالية الوطنية للعامل دورة 
مركز  يف  عامل   165 ل  اشهر  لستة  تدريبية 
التدريب املهني يف مصوع. واوضح مدير مركز 
يف  ّي  ب  /أرفايني  املهندس  املهني  التدريب 
من  والعرشين  السادس  يف  التخريج  مراسم 
املعدات  نتيجة  املقدم  التدريب  تطور  يوليو 
املتطورة والقدرات املكتسبة يف املركز، مشرياً 
اىل القيام ايضا بدراسات للتعرف عىل نواقص 

القدرات املهنية للمؤسسات. 
* ادخلت معدات العالج الطبيعي الحديثة 
املقدمة  الخدمات  لتوسيع  كرن  يف مستشفى 
العالج  خبري  واوضح  محدودة.  بقدرات 
الطبيعي السيد/ يوناتان تيدروس، ان املعدات 
الجديدة تحل بصفة خاصة النقص يف العالج 
الصحي يف  للكادر  التدريب  تقديم  اىل  واشار 
مستشفى كرن الستخدام جيد ملعدات العالج 
آالم  عالج  من  ميكن  مبا  املتطورة  الطبيعي 
التواء  اىل  باالضافة  العضالت  والرقبة  الظهر 
خدمات  قسم  ويستقل  االطفال.  يف  االرجل 
العالج الطبيعي يف مستشفى كرن الذي يضم 
تسعة خرباء ، املرىض من جميع مناطق اقليم 
االحمر  البحر  اقليم شامل  من  واجزاء  عنسبا 

والقاش- بركة. 
* دعا قسم النقل الربي يف اإلقليم الجنويب 
أصحاب السيارات والسائقني لفحص السيارات 
من  والحد  سالمتها  لضامن  دوري  بشكل 

الفحص  خالل  ذلك  جاء  املرورية.  الحوادث 
يف  القسم  به  يقوم  الذي  للسيارات  السنوي 
يف  يوليو  من  والعرشين  الحادي  من  الفرتة 
وأوضح  قيح.  وعدي  ودقمحري  مندفرا  مدن 
مسؤول النقل الربي يف االقليم الجنويب السيد/ 
محاري هبتي أن الفحص الداخيل والخارجي 
لسالمة السيارات يشمل الشاحنات والسيارات 

الخاصة والدراجات النارية . 
2022 /8 /5

أفادت إدارة اقليم القاش- بركة بان العمل 
أنظمة  وإدارة  االحصاء  أعامل  لتسيري  جار 
خدمات  لتقديم  املديريات  يف  املعلومات 
رسيعة وجيدة. وأوضح مسؤول قسم االحصاء 
دبساي  السيد/  االقليم  يف  املعلومات  ونظم 
السجل  خدمات  يقدم  القسم  أن  منقستآب 
بطاقة  وتقديم  وطبع  االقامة  وتغيري  املدين 
واملعلومات  البيانات  وتحليل  وجمع  اإلقامة 
والزواج  والوفاة  امليالد  شهادة  وإستخراج 

والطالق. 
يف  االوسط  باالقليم  الصحة  مكتب  اعلن 
الثاين  يومي  عقده  الذي  التقييمي  االجتامع 
والثالث من اغسطس تحقيق نتائج جيدة من 
حيث تامني الخدمات الصحية الجيدة. واوضح 
املدير الطبي للمكتب الدكتور / ملوقيتا هييل 
يف االجتامع الذي بحث الحفاظ عىل املميزات 
وحل النواقص ، ان املعدات املتطورة التي يتم 
طورت  املؤهلة  البرشية  والقدرات  ادخالها 
خفض  تم  انه  وذكر  املقدمة.  الخدمات  من 
تنامي  نتيجة  االيدز  املعدية وخاصة  االمراض 
لتقوية  االجتامع  وطالب  الصحي.  الوعي  
الرقابة الصحية يف املؤسسات الصحية والدفع 

بانشطة التوعية لنظافة وإصحاح البيئة. 
 2022 /8 /9

/ االستاذ  الجمعية  رئيس  وقال  املهنية. 
الجمعية  “ان  ايرينا  لوكالة  محاري  سيمؤون 

وتعمل  معلم،  الف   29 من  اكرث  حاليا  تضم 
الجمعية  ان  وذكر  املعلمني.”  رؤى  لتحقيق 
املساهمة  من  املعلم  متكني  بهدف  تعمل 
املشارك  بإعتباره  األجيال  بناء  يف  بكفاءة 
وثائق  وتشري  املجتمع.  وتطور  لنامء  االسايس 
الذي  الكبري  االستثامر  ان  اىل  التعليم  وزارة 
عدد  رفع   ، سنة   31 خالل  التعليم  يف  جرى 
وواحدة  اكادميية  مدرسة   280 من  املدارس 
فنية اىل 2142 مدرسة اكادميية وسبع مدارس 
املناطق  يف  شيدت  منها   78  %  ، حاليا  فنية 

التي كانت محرومة من التعليم. 
يف  الصحية  املؤسسات  مسؤول  أفاد   *
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف  ارعتا  مديرية 
الصحية  الخدمات  تطور  احمد عيل  املمرض/ 
يف املديرية. وأشار اىل وجود مستشفى عمومي 
وثالثة عيادات ونقطة صحية تخدم أكرث من 
ان االستثامر  اىل  السكان، مشريا  الف من   20
الجاري يف القدرات البرشية واملعدات الطبية 
ساهم كثريا يف تطور الخدمات الصحية. وقال 
الصحية  للمؤسسات  الكثيف  اإلستخدام  إن 
السكان،  لدى  الصحي  الوعي  تنامي  يعكس 
موضحا ارتفاع املراجعة الصحية يف املؤسسات 
الصحية بنسبة % 24 يف االشهر الستة املاضية 
ودعا   ، املايض  العام  الفرتة  نفس  مع  مقارنة 
للعمل عىل ادخال هذه الخدمة يف مستشفى 

طيعو النقاذهن من متاعب السفر.
* أعلنت جمعية السالمة املرورية تنشيط 
بهدف  املرورية  التوعية  مجال  يف  عملها 
الجمعية  رئيس  وقال  الحوادث.  مكافحة 
الجمعية  ان   “ /استيفانوس هبتامريام  السيد 
بالتوعية  الحوادث املرورية  تأسست ملكافحة 
الحوادث  من   90  % من  أكرث  بان  وذكر   ”.

عزمهم  ،واوضح  االهامل  عن  ناتجة  املرورية 
العمل مستقبال لرتكيب مرايات سالمة عاكسة 
عىل طريق اسمرا- كرن، وتنفيذ مرشوع توعية 
النقل العام يف اقليمي القاش- بركة وعنسبا ، 
الزائدة  الرسعة  مبخاطر  التوعية  اىل  باالضافة 

والتحدث بالهاتف النقال أثناء لقيادة. 
 2022 /8/ 11 *

مكتب  يف  املالريا  مكافحة  مسؤول  قال 
الصحة يف اقليم القاش- بركة السيد/ ابراهيم 
يعقوب ، ان ازالة مخاطر املالريا ووصوله اىل 
مستوى السيطرة جاء بفضل املشاركة الواعية 
بأن  وذكر  املعنية.  الجهات  وجهود  للمجتمع 
سلبي  تأثري  يخلق  االحيان  بعض  يف  اإلهامل 
املجتمع  ويجب عىل   ، املكافحة  أنشطة  عىل 
إلنجاح  املكافحة  يف  املكتسبة  الخربة  تطبيق 
عىل  للسيطرة  املوضوعة  األنشطة  كافة 

املالريا.. 
االحمر  البحر  جنوب  اقليم  يف  اختتمت   *
حملة الطالب التنموية التي بدأت منذ الثالث 

ووسط  عصب  مديريات  يف  يونيو  من  عرش 
دنكاليا. شارك يف الحملة 205 طالب بينهم 94 
طالبة ، نفذوا خاللها اعامل فعالة لحفظ املياه 
الشورى  اشجار  شتول  وغرس  الرتبة  وحامية 
شتل  تم  انه  التعليم  مكتب  وذكر  الجزر.  يف 
اشجار الشورى (املانجروف) يف جزيرة عروقيا 
وقد  هكتار.   150 مساحة  يف  سالينا  وشاطئ 
ساهم التنسيق الجيد لالتحاد الوطني للشباب 
والطلبة ووزارة التعليم ووزارة الرثوة البحرية 
للحملة  املطلوبة  النتائج  عىل  الحصول  يف 

الطالبية التنموية.
الجنويب  االقليم  يف  التعليم  فرع  قيم   *
التاسع  يف  عقد  الذي  االجتامع  يف  برامجه 
مندفرا  من  كل  يف  أغسطس  من  والعارش 
ودقمحري . وأشار االجتامع اىل أن نسبة نجاح 
الطالب يف العام الدرايس 2021 / 2022 كانت 
هبتزقي  االستاذ/  الفرع  مسؤول  وقدم   88%
النجاح  نسبة  أن  فيه  جاء  تقريراً   ، كيداين 
ويف   ،  92.6  % كانت  االبتدائية  املرحلة  يف 
وتوجه   78.6  % والثانوية   83  % املتوسطة 
ساوا  اىل  طالبة   1618 بينهم  طالب   3400

الكامل الصف الثاين عرش. 
* إرتفاع الحوادث املرورية يف النصف االول 
من سنة2022 مقارنة بنفس الفرتة العام الذي 
االقليم  يف  املرور  رشطة  قائد  واوضح  سبقه. 
االوسط الرائد /هييل براخي مرصع 15 شخصا 
يف 1355 حادث مروري وقع يف االشهر الستة 
بجروح   306 واصابة   2022 عام  من  االوىل 
بليغة وطفيفة وإتالف ممتلكات باكرث من 8.8 
انتهاك 39465 سيارة  اىل  مليون نقفة. واشار 
من  باكرث  تغرميها  تم  حيث   ، املرور  قوانني 
7.7 مليون نقفة. كام تم معاقبة 108 سيارة 
خصويص بخمسة آالف نقفة لكل منها ومنعها 
لنقلها ركاب مببالغ   ، الحركة ملدة ثالثة اشهر 

مالية خارج إطار القانون. 
2022 /8 /18

االوسط  االقليم  يف  الصحة  مكتب  افاد 
املعدية  غري  االمراض  ملتابعة  انشطة  تنفيذ 
،خاصة السكري وضغط الدم. واوضح منسق 
املكتب  يف  املعدية  غري  االمراض  متابعة 
اىل  خدمات  تقديم  برهاين  تولدي  املمرض/ 
جانب متابعة مرض ضغط الدم العايل، فضال 
العيون،  أمراض  يف  تقدم  التى  الخدمات  عن 
والربو  واالسنان  والحنجرة  واالذن  واالنف 
والرسطان . مشريا اىل ارتفاع املراجعني واملرىض 
الفرتة  نفس  مع  مقارنة   11% بنسبة  الجدد 

العام املايض. 
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اجرت  اغسطس   من  عرش  السادس  *يف 
رشطة املرور يف عنسبا بعقد اجتامع الصحاب 
ايجاد  مناقشة  اجل  من  والورش  املركبات 
حوادث  من  الحد  عىل  تساعد  حلول  آليات 
اللقاء  ويف  القانونية.  غري  واالنشطة  املرور 
مسؤول  اوضح   ، كرن  مدينة  احتضنته  الذي 
رشطة املرور يف عنسبا الرائد /محاري كيداين 
ان االقليم شهد خالل الفرتة من يناير وحتى 
يونيو من هذا العام 172 حادث مروري ، مام 
تسببت يف وفاة 3 اشخاص واصابة 88 شخصا 

وإتالف ممتلكات قيمت مبليوين نقفة. 
والثالثني  الخامسة  الدفعة  منتسبو  بدأ   *
يف  ساوا   اىل  توجهو  الذين  الوطنية  للخدمة 
واكامل  والوطنية  الخدمة  الداء  شهريوليو 
الدرايس  العام  يبدؤون  عرش،  الثاين  الصف 
عسكري  تدريب  تلقي  بعد   2023 و   2022
وارساي  مدرسة  مدير  قدم  اسابيع.   3 ملدة 
يكالو الثانوية بساوا االستاذ /رؤسوم قربهيوت 
الدرايس  للعام  الرسمي  االفتتاح  مراسم  يف 
من  العرشين  يف  جرى  الذي   2023 و   2022
التعريف  حول  عامة  توضيحات  اغسطس 
باملدرسة واللوائح املدرسية التي يجب اتباعها.

 2022 /8 /26
يقوم سكان ضواحي مديرية بارنتو بالتنسيق 
اصبحت  التي  الطرق  بصيانة  املديرية  ادارة  مع 
خارج نطاق العمل نتيجة للسيول املتدفقة بقوة 
التنمية  واوضح مسؤول   . الغزيرة  االمطار  جراء 
السيد/ ولديسوس تكئي  االقتصادية يف املديرية 
يف  مرة  الجامعي  بالعمل  يقومون  املواطنني  ان 
االسبوع حسب مناطق سكناهم، وينجزون املهام 

يف املدينة وخارجها. 
 2022 /8 /30

االقليم  يف  الرقابة  خدمات  مكتب  اعلن 
االوسط تنفيذ اعامل رقابية فعالة يف رقابة جودة 
الطبيعية.  واملوارد  الحيوانية  والرثوة  النباتات 
واوضح مسؤول املكتب السيد / يوهنس قربولد 
، ان االعامل الرقابية التي نفذت يف االشهر الستة 
والقانون  النظام  مكتب  مع  بالتعاون  املاضية 
الشمس  ادوية معرضة الشعة  مكنت من ضبط 
البيطرية  االدوية  بان  وذكر  واملبيدات.  والرياح 
مصدرها  غرياملعروف  الحرشية  واملبيدات 
يف  وتتسبب  بالبيئة  االرضار  تلحق  وجودتها 
داعيا  الحيوية،  املضادات  مقاومة  اضعاف 
البيطرية  االدوية  جودة  من  للتأكد  املزارعني 

واملبيدات التي يستخدمونها. 
2022 /9 /2

نجاح  تعلن  التعليم  وزارة 
 50 من % 

لطالب  يف ا

إمتحانات الشهادة املتوسطة
النجاح يف  نسبة  بان  التعليم  وزارة  اعلنت   *
المتحان  الجالسني  والطالبات  الطالب  أوساط 
 ،-2021 الدرايس2022  للعام  املتوسطة  الشهادة 
قد بلغت %50.4 . وأن   النتائج ستعلن رسميايف 
كل املدارس . واوضح  مسؤول  وحدة إمتحانات  
االستاذ/  التعليم  وزارة  يف  املتوسطة  الشهادة 
طالب   27507 نجاح  ايرينا  لوكالة  أسفها  هبتي 
من جملة 54578 طالب وطالبة يف اإلمتحانات 
يف  النجاح  نتيجة  وكانت  املتوسطة.  الشهادة 
االقاليم عىل النحو التايل: إقليم عنسبا 46.6% ، 
الجنويب %48.3 ، القاش- بركة %39.9 ، االوسط 
،جنوب   25.5% االحمر  البحر  شامل   ،  70.1%
البحر االحمر %50.4، السعودية %71.7 ، قوات 
الدفاع %72والسودان .%100 وقال إن درجات 
املاضية  السنوات  يف   40% كانت  التي  النجاح 
تقرر رفعها اىل %45 هذه السنة ، موضحا بان أي 
طالب  وطالبة لديه تساؤالت أن يراجع مدرسته 
، وعىل املدرسة تقديم الرد يف غضون أسبوعني. 
شهر  يف  املتوسطة  الشهادة  امتحانات  واجريت 
يونيو يف خمس مواد يف 430 مركز امتحان ثالثة 
السعودية وواحدة يف  اثنتان يف  الخارج  منها يف 

السودان.
االوسط  باالقليم  التعليم  وزارة  فرع  اعلن   *
السادس  يف  اجراه  الذي  التقييمي  االجتامع  يف 
الدرايس  العام  يف  مهامه  تنفيذ  سبتمرب  من 
2021/2022 رغم بعض القصور والجوانب التي 
التعليم  مكتب  وثائق  وتشري  للتحسني.  تحتاج 
العام  امتحانات  نتائج  بان  االوسط  االقليم  يف 
الدرايس يف 2021/2022 بلغت فيها نسبة النجاح 
املرحلة ويف ،%94.5 االبتدائية املرحلة املتوسطة  

و يف املرحلة الثانوية 85.5% . 
وقيمت وزارة التعليم يف اجتامع عقدته يومي 
الثامن والتاسع من سبتمرب يف اسمرا انشطة العام 
املستقبلة  الربامج  الدرايس 2021/2022 وبحثت 
التدريب  ومركز  االقاليم  تقارير  االجتامع  وقيم 
يف  االرترية  الجاليات  ومدارس  ساوا  يف  املهني 
برامج  اىل  باالضافة   ، السعودية  العربية  اململكة 
. قضايا  الوزارة املنفذة وغري املنفذة  وتوجيهات 
التعليم بحث االجتامع جميع الرياضية الثقافية 
واالنشطة وتحدياتها والصحية، ودور الطالب يف 
حملة التنمية الصيفية والتدريب الفني واملهني . 

2022 /9 /13
افاد املدير الطبي ملستشفى العيون املرجعي 
الوطني الدكتور/ كحساي فسهاظيون بان توسيع 
يف  ساهمت  االقاليم  يف  العيون  طب  خدمات 
املستشفى  يف  العملية  الضغوط  نسبة  خفض 
بــ %10. وذكر الدكتور/ كحساي ان املستشفى 
مضت  اشهر  ستة  خالل  الصحة  خدمات  قدم 
البرص  اجرت جمعية  فيام   ، مواطن  الف   33 لـ 
عمليات  اغسطس   شهر  خالل  السودانية 
جراحية ناجحة لـ 900 مواطن كانت قد تاجلت 
/ الدكتور  واشار  كورونا  تفيش  جراء  مواعيدهم 

كحساي اىل ان امراض عن قلة النظافة كانت اكرث 
العيون الناتجة االمراض انتشارا يف اوساط مرىض 

العيون. 
2022 /9 /16

عيادة  يف  العاملون  الصحيون  املهنيون  افاد 
فلدارب ان االجهزة الطبية يف العيادة ظلت تسهم 
 . للمواطنني  الصحة  خدمات  انجاز  يف  بفعالية 
ان   ، مياين  بيلول  الشاب/  الصحة  خبري  واوضح 
بالعيادة معدات وتحاليل العيون لطب متطورة 
وكذلك  اجهزة  ومعمل  والسل  الباطنية  االمراض 
وعرصي حديث متطورة تعمل بالطاقة الشمسية 
، مام ساهم ذلك يف تقليل الضغط العميل عىل 

مستشفى كرن وتقديم خدمات صحة فعالة. 
2022 /9 /20

طب  وحدة  ساهمت 
اقليم  مستشفى  يف  العيون 
املرجعي  بركة  القاش- 
خدمات  وتقديم  العمى  مكافحة  يف  بفعالية 
طب  وحدة  مسؤول  واوضح  للمواطنني.  ناجعة 
قربتاتيوس  /يوناس  السيد  املستشفى  يف  العيون 
،ان الخدمات العامة املقدمة يف الوحدة تشتمل 
االجهزة  وان   ، جراحية  وعمليات  طبية  تحاليل 
الوحدة  يف  املتوفرة  واالدوية  البرشي  والكادر 

تسهم بكفاءة وفعالية النجاز اعاملهم بنجاح. 
االوسط  االقليم  يف  التعليم  مكتب  نظم 
الطالب  ودراسات  التعليم  مركز  مع  بالتعاون 
دورة تدريبية يف تقانة الكمبيوتر وتقانة الروبوت 
من  طالب   142 لـ  املوسقى  يف  اويل  وتدريب 
التعليم  وزارة  بتعاون  تأسس  الذي  مدرسة.   19
ووزارة العمل والرعاية والبحوث التوثيق ومركز 
يساعد   ، االوسط  االقليم  وادارة  االجتامعية 
والتطبيقية  النظرية  املعرفة  الكتساب  الطالب 

أثناء االجازة الصيفية. 
* تم تنظيم جولة للمشاركني يف إحياء مصنع 
فريد هولوس لتأسيس الذكرى الثالثني لعدسات 
الحادي  يف  العمومي  قودايف  ملستشفى  النظر 
برنامج  عضو  وذكر  سبتمرب.  من  والعرشين 
دور  زونقيل  /سلمون  السيد  العمى  مكافحة 
لتطوير  هولوس  فريد  الربوفيسور/  ومساهمة 

طب العيون يف ارتريا، موضحا تحقيق تطور كبري 
الطبي  املدير  واوضح  العيون.  طب  خدمات  يف 
داويت  ابرهام  الدكتور/  قواديف  ملستشفى 
وخبري طب العيون السيد/ بإمنت تسفالدت  ان 
العامة  العيون  طب  خدمات  يقدم  املستشفى 
املتطورة. يذكر ان  التشخيص  باستخدام معدات 
االحتفال الرسمي مبناسبة الذكرى الثالثني لتاسيس 
من  العرشين  يف  نظم  قد  هولوس  فريد  مصنع 

سبتمرب يف اسمرا.
* افاد االجتامع التقييمي الذي عقد يف مديرية 
مصوع يف العرشين من سبتمرب ، بان سد النقص 
يف أعداد املعلمني اسهم ايجابا يف عملية التعليم 
. بحث االجتامع املميزات والقصور ، وجهود حل 
عامة  املجتمع  مساهمة  لتعزيز  داعيا   ، النقص 

واولياء االمور خاصة للدفع بعملية التعليم. 
إحياء  تم  سبتمرب  من  والعرشين  الثامن  يف   *
الزراعيني  يف  الكالب  داء  ملكافحة  العاملي  اليوم 
بحضور  اسمرا  العاصمة  بقاعة  جمعية  املهنيني 
بوزارة  الصحة  وزارة  وممثيل  املسؤولني  كبار 
الزراعة  وكلية  باالقاليم  و  بحملاملو  الزراعة 
املتحدة  لالمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 
عرش  السادسة  للمرة  املناسبة  هذه  احياء  تم   .
مستوى  عىل  والخامسة  العاملي  املستوى  عىل 
للقضاء عىل  املنسقة  البالد تحت شعار “الصحة 

الوفيات البرشية والحيوانية” .
2022/ 10 /1

املديريات  متابعة  فرع  مسؤولة  رصحت 
واملجلس يف إدارة االقليم االوسط السيدة / لتأمني 
املاظ ابرها عن تسيري أعامل جادة خدمات نشطة 
لتصحيح  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  ورسيعة 
القصوروالنواقص. وذكرت السيدة /املاظ يف اللقاء 
الذي أجرته مع وكالة ايرينا ، ان ادارة املديريات 
بني  كجرس  تخدم  مهمة  وهياكل  بعنارص  متتاز 
ً يف نقل  ، وتلعب دورا كبريا  الشعب والحكومة 
الضواحي  إدارات  اىل  الحكومية  التوجيهات 
إستفسارات ومطالب  املواطن، ورفع  اىل  وعربها 

املواطنني اىل الجهات املعنية. 
التعليم يف االقليم الجنويب يف  * بحث مكتب 
مندفرا  مدينة  يف  سبتمرب  من  والعرشين  الثاين 
تحسني  ، سبل  العام  التعليم  قسم  مع  بالتعاون 
يف  وُذكر   . االبتدائية  املرحلة  يف  الطالب  كفاءة 
طالب  آالف  اربعة  بدراسات  القيام  االجتامع 
الثالث  الصفني  من  وطالبة  شملت  استكشافية 
 ، الستة  االقاليم  يف  الرابعة  للمرة  والخامس 

ساعدت للتعرف عىل اسباب الضعف.
2022 /10 /13

لجهود  مواصلتها  الصحة  وزارة  اعلنت 
اهداف  لتحقيق  السل  مرض  عىل  السيطرة 
مكافحة  مسؤول  واوضحت  املستدامة.  التنمية 
نقويس  هويت  املمرضة/  الوزارة  يف  السل  مرض 
لوكالة ايرينا ، بلوغ شفاء مرض السل نسبة 92% 
.  وأن جهودا  الفرتة من 2017 وحتى 2021  يف 
املرىض  عىل  العثور  أجل  من  رضورية  إلضافية   ً

الذين مل يذهبوا اىل املؤسسات الصحية . 
الصحية  والعلوم  للطب  اروتا  كلية  * خرجت 
األسنان  وطب  العام  الطب  كلية   ( تشمل  التى 
، وكلية العلوم الصحية ( ، يف الخامس عرش من 
اكتوبر 269 طالب وطالبة بدرجتي البكالوريوس 
والدبلوم بينهم 106 من اإلناث يف مراسم جرت 
تخرج  بدرجة وطالبة طالب 28  اسمرا.  بجامعة 
و16بدرجة  الصيدلة  علم  يف  البكالوريوس  فقد 
الدبلوم ، فيام تخرح 29 ممرض يف طب العيون، 
وتخرج   ، البكالوريوس  بدرجة  عام  طبيب  و28 
138 طالب وطالبة يف مختلف مجاالت التمريض 
شملت صحة البالغني، التخدير، االسعافات االولية 
والحاالت الحرجة، التوليد، طب العيون،التمريض 
الصحة  وطالبة يف  طالبة   18 تخرج  فيام   . العام 

العامة بدرجة الدبلوم. 
* نظم مكتب الصحة يف االقليم االوسط ورشة 
عمل يف الحادي والعرشين من اكتوبر يف ظعدا 

االقليم  مستوى  عىل  خطة  لوضع   ، كرستيان 
لتنفيذ حملة التطعيم )25-21 اكتوبر( لرسطان 
الصحة  مكاتب  مسؤولو  مبشاركة  الرحم  عنق 

والتعليم ومدراء املديريات. 
مديريات  يف  املحتاجون  الطالب  تلقى   *
اقليم  يف  وقلوج  واغردات  ساوا  وفورتو  شامبقو 
مدرسية  لوازم  عن  عبارة  دعام  -بركة  القاش 
والرعاية  العمل  مكاتب  مسؤولو  واوضح   .
االجتامعية يف هذه املديريات ان الدعم املقدم 
بان  مؤكدين   . الكاملة  الدراسية  للسنة  يكفي 
اختيارهم عرب  تم  الدعم  الحاصلني عىل  الطالب 
بان  الطالب  ارس  واوضحت  الضواحي.  ادارات 
الدعم الذي حصل عليه ابنائهم يسهم يف تشجيع 

ومواصلة ابناءهم تعليمهم .
* عقد فرع التعليم يف االقليم الجنويب إجتامعا 
اكتوبر   والعرشين من  والحادي  العرشين  يومي 
نتائج  تحسني  سبل  لبحث  مندفرا  مدينة  يف 
مدراء  بحضور  املتوسطة  الشهادة  إمتحانات 
املدارس واملرشفون الرتبويون ومسؤولوا التعليم 
واوضح  منسق  إمتحانات  الشهادة  املدارس.  يف 
أسمروم  املتوسطة  يف  االقليم  الجنويب  االستاذ/ 
أكرث  جلوس  قدمه  الذي  التقرير  يف  سيسينوس 
من 19 الف طالب وطالبة يف إمتحانات الشهادة 
اىل  مشريا   ،H.8 النجاح  نسبة  وكانت  املتوسطة 

نسبة هذا العام أفضل مقارنة بالعام املايض. 
* اعلنت هيئة الكهرباء يف اقليم جنوب البحر 
االحمر عن صيانة أعمدة الكهرباء التي سقطت 
جراء العواصف والسيول يف ضواحي شخايتو وأبو 
السيد/  الهيئة  مكتب  مسؤول  واوضح  حرسيل. 

ان  تسفاي  يوناس 
املصحوبة  العواصف 
التي هطلت  باالمطار 
سبتمرب  من  الثامن  يف 
وضواحيها  عصب  يف 
سقوط  اىل  أدت 
ما  الكهرباء،  اعمدة 
خدمات  لتوقف  ادى 
صيانة  وتم  الكهرباء، 
وتغيري  االعمدة 

القديم منها وإعادة الخدمة الكهربائية. 
عن  عبارة   ً دعام  الصم  جمعية  قدمت   *
االقليم  يف  للصم  الراعية  لالرس  الكارو  عربات 
الجنويب. قدم الدعم يف مديريات مندفرا وامني 
لعرشين  ودقمحري  خواال  وعدي  وعرزا  حييل 
السيد/   الجمعية  فرع  مسؤول  واوضح   . ارسة 
مويس بالي ان الدعم يهدف إىل تحسني معيشة 
مواصلة  وذلك  لها،  دخل  مصدر  وايجاد  االرس 

لربامج التأهيل املستمرة. 
2022 /10 /27

يف  االجتامعية  والرعاية  العمل  مكتب  قدم 
مديرية تسني الدعم الربع ارس محتاجة باملوايش 
لكل  نقفة  بقيمة عرشة آالف  املصغرة  والتجارة 
ارسة. واوضحت مسؤولة املكتب السيدة/ دهب 
املجاالت  يف  مساعدتها  تم  االرس  ان  يوسيف، 
التي اختارتها، داعية املجتمع واالدارات للتعاون 

لتحسني معيشتها. 
املتوسطة   ساقم  مدرسة  ادارة  افادت   *
الجهد لتحسني  والثانوية يف مديرية تسني بذل 
نتائج امتحانات الشهادة املتوسطة. واوضح مدير 
املدرسة االستاذ / تكئي مدهاين يف االجتامع الذي 
عقد لتشجيع وصلت الطالب الذين احرزوا نتائج 
مميزة امتحانات الشهادة اىل اكرث من 85 % يف 
2021-2022. الدرايس للعام املتوسطة تأيت هذه 
النتيجة يف وقت كانت فيه نسبة العام للطالب يف 
املدرسة افضل، وهذه النتيجة اقل من املتوقع. 

يف  اجتامعا  ذهنيا  املعاقني  جمعية  عقدت   *
مندفرا يف  السابع والعرشين من اكتوبر لتحقيق 
ومصلحة  حقوق  متساوية  معرفة  شعار”  تحت 
مسؤول  تنمية  القدرات  يف  ذهنيا.”  املعاقني 
بالرغم  هييل  /يعقوب  السيد  الجمعية  واوضح 
فانها   ، الذهنية  االعاقة  وتعقيدات  صعوبة  من 
العمل  وزارة  ان  اىل  مشريا   ، وتتطور  تتحسن 
والرعاية االجتامعية تقوم بدور رائد لتعزيز دور 

الرشكاء
وقرورة  وافعبت  نقفة  مديريات  قيمت   *
من  السابع  يف  االحمر  البحر  بشامل  وادوبحا 
املتوسطة  الشهادة  امتحانات  نتائج   ، نوفمرب 
الدرايس  للعام   2021/2022 برامج  وبحثت   ،

وبحث  الدرايس  العام  عمل   .  2023/2022
امتحانات  قسم  من  املقدم  التقرير  االجتامع 
ان  اىل  مشريا   ، االقليم  يف  املتوسطة  الشهادة 
النتيجة افضل يف الريف منها يف املدن والبلدات. 
* اعلنت وزارة الصحة بدء  تطعيم  رسطان 
عنق الرحم  يف البالد عامة يف الحادي والعرشين 
التطعيم  برنامج  مسؤول  واوضح  نوفمرب.  من 
الوطني يف الوزارة السيد /تيدروس يحدقو ، ان 
حملة التطعيم  تستمر حتى الخامس والعرشين 
من نوفمرب جرت يف 1382 مدرسة و301 مؤسسة 
 60 اىل  باالضافة  صحية  و250  مراكز  مؤقتة، 
التاسعة وحتى  وحدة متنقلة للفتيات من عمر 

الرابعة عرش، وتوقع تطعيم 300 الف فتاة. 
* قيم مكتب التعليم يف اقليم القاش- بركة يف 
الثاين عرش من نوفمرب يف مدينة اغردات، نتائج 
املتوسطة  للمرحلة  الوطنية  الشهادة  امتحانات 
يف العام الدرايس 2021/2022 . املدارس متابعة 
يف  املكتب  االستاذة/  سالس  واوضحت  مسؤولة 
املتوسطة اسمالش يف التقرير الذي قدمته نجاح 
من  اكرث  عددهم  البالغ  املمتحنني  من   40%
تضافر  تتطلب  النتيجة  وان هذه  9800 طالب. 
واملجتمع  الحكومية  املؤسسات  جميع  جهود 

عامة لتحسينها. 
عرش  السادس  يومي  التعليم  مكتب  قيم   *
والسابع عرش من نوفمرب يف مدينة مصوع العملية 
وقدم   2021/2022  . الدرايس  للعام  التعليمية 
مسؤول املكتب االستاذ/ رشيد محمد عثامن يف 
االجتامع رشحا حول وتطوير لتوسيع الحكومية 
من  املقدمة  التقارير  وذكرت  التعليم.  الجهود 

مسؤويل املدارس املميزات والتحديات وخطوات 
حلها ومساهمة اولياء االمور واملجتمع. 

من  املان  وأطباء  ارتريون  اطباء  أجرى   *
ملصابني  جراحية  عمليات  فورم  هامر  مؤسسة 
الطبيعية  واالعاقة  العظام  وكسور  بحروق 
الطبي  املدير  واوضح  حليبت.  مستشفى  يف 
ملستشفى حليبت الدكتور/ لؤول بانتريغا لوكالة 
“ان  العمليات  الجراحية  تجرى  االرترية  االنباء 
العظام  وكسور  بالحروق  للمصابني  “إيرينا 
الناتجة عن الحوادث املرورية ومن يعانون من 

مصاعب خلقية يف العظام والعضالت . 
2022 /12 /16

البحر  شامل  باقليم  التعليم  مكتب  قيم 
يف  املتوسطة  الشهادة  امتحانات  نتائج  االحمر 
ورشة عمل / للعام الدرايس 2022/ 2021 ُعقد 

يف مدينة قندع.
البحر  جنوب  باقليم  الصحة  مكتب  اشاد   *
ورشكاء  للمواطنني  الكبرية  باملشاركة  االحمر 
العمل يف الجولة االوىل من حملة تطعيم رسطان 
الحادي  من  الفرتة  يف  جرت  التي  الرحم  عنق 
والعرشين وحتى الخامس والعرشين من نوفمرب. 
االكرب  التحدي  “ان  ادريس  / حمد  السيد  وقال 
يتوجب  الاليت  الفتيات  من   70  % وجود  كان 
البعيدة  القرى  يف  املدرسة  خارج   ، تطعيمهن 
الكبري  الجهد  بفضل  التحدي  تجاوز  تم  وقد   ،

والتفاين يف العمل.
االجتامعية  والرعاية  العمل  وزارة  عقد ت   *
اجتامع قّيمت فيه عملها يومي ال 19 وال 20 
العمل  وزيرة  رت  ذكَّ  . اسمرا  يف  ديسمرب  من 
فيه  قربآب  /لؤول  السيدة  االجتامعية  والرعاية 
بتطوير العمل االنجازي ومتتني التنسيق النجاح 
يف  املقدمة  التقارير  واوضحت  الوزارة.  رسالة 
 4 ببناء  قاموا  بارنتو  يف  املواطنني  ان  املناسبة 
طبليات   60 توزيع  وتم  الحرب،  ملعاقي  مسكن 
املحتاجني  من   1648 ل  الكارو  عربات  وتقديم 
ترضرو  الذين  للمواطنني  ومايل  عيني  دعم  و 

بالسيول والعواصف.
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حصاد الرياضية االرترية يف عام 
2022م المثيل له

شهر يناير
الشعبية  لاللعاب  الوطنية  البطوالت  أوىل 

تنظم يف اسمرا وسط حضور كبري من االقاليم 
أوىل   ، الشعبية   لاللعاب  العام  االتحاد  نظم 
البطوالت الوطنية يف االلعاب الشعبية بالعاصمة 

اسمرا ، مبشاركة كافة أقاليم البالد . 
املنافسات التي أقيمت يف كال الجنسني مبضامر 
مجمع مفوضية الثقافة والرياضة بضاحية براديزو 

، شهدت منافسات ساخنة .
 ويف منافسات اللعبة الشعبية )توسط( ، حقق 
أركفري  محمد  البحراالحمر  جنوب  إقليم  ثنايئ 
وحسني عدالرحمن املركز االول عىل حساب ثنايئ 
السيدات  فئة  يف   ، قرماي   أبرهيل  الدفاع  وزارة 
وبتيلهيم  فظوم  باتسيبا  حازت   ، اللعبة  لنفس 
الريادة  البحراالحمر  جنوب  اقليم  من  ابرهام 
عىل حساب ممثلتا االقليم االوسط ديانا كحساي 

وايلن.
ضمن بطولة االقليم االوسط لكرة الريشة 

سامئيل هييل يسطع يف فئة الكبار
الريشة  لكرة  االوسط  االقليم  بطولة  أقيمت  
)البادمينتون( التي إستمرت لفرتة ثالثة أسابيع يف 
قاعة دندن املغطاة. املناسبة التي حرضها لفيف 
اللعبة جرت يف  املسؤولني وعدد من عشاق  من 
أجواء رياضية حافلة. يف النتائج املسجلة ، حقق 
الالعب سيم  عاما 15ماريقوس املركز االول ليتوج 

بامليدالية الذهبية .
االمامية  باملراكز  الفائزون  تسلم   ، الختام  ويف 
املسؤولني  مختلف  قبل  من  وامليداليات  الجوائز 

وكبار الشخصيات.
يف بطولة ارتريا إلخرتاق الضاحية ...

يف  املشهد  تستأثر عىل صدارة  دانئيل  راهيل 
السيدات ...وعوت هبتي يقهر الصعاب

عىل مشارف العاصمة اسمرا ويف ضواحي عدي 
أبيتو ، جرت واحدة من أقوى البطوالت الوطنية 
يف  والعداءات  العدائني  بني  تنافسية  وأكرثها 
منشط العاب القوى وهي بطولة ارتريا الخرتاق 

الضاحية .
الريايض  املوسم  فاتحة  تعترب  التي  البطولة 
كشفت عن بعض أوجه املنافسة الراقية واملحتدمة 
يف كال الجنسني ، لتمتد رقعة املنافسة اىل سبعة 
 ، الجنسني  كال  يف  للناشئني  العدو  سباق   ( فئات 
وسباق الشباب يف كال الجنسني باالضافة اىل سباق 
التتابع املختلط ، وسباق الكبار يف كال الجنسني( 
 ، ، الجنويب  ، مبشاركة واسعة من أقاليم االوسط 

عنسبا ، القاش بركة ومنتخب وزارة الدفاع. 
عرشة  ملسافة   نظم  الذي  السيدات  سباق 
كيلومرتات كان شاهدا عىل قوة العداءة االوملبية 
قمة مستواها  انها يف  أثبتت  التي  دانئيل  راهيل 

وحققت املركز االول دون أي عناء .
متقلبة  احداثا   ، الرجال  سباق  عرف  كذلك 
سيطرت  حيث   ، متفوقعة  غري  وسيناريوهات 

الرسعة عىل معظم أطوار السباق ، بعدما إستأثر 
املشهد  صدارة  عىل  عثامن  أبرار  االوملبي  العداء 
لتنقلب   ، دورتني  اول  وحتى  السباق  بداية  يف 
االوسط  االقليم  منتخب  يف  زميله  لصالح  االمور 
االوملبي مياين هييل ساليس . ويف الختام ، أكد عداء 
االقليم الجنويب عوت هبتي جدارته بنيله الريادة 
هييل  مياين  االوسط  االقليم  عداء  عىل  متفوقا   ،
املركز  ذهب  بينام   ، الثاين  املركز  ساليس صاحب 

الثالث لعداء االقليم الجنويب فلمون عندي .
منتخب  حاز   ، للفرق  االجاميل  املجموع  ويف 
االقليم االوسط عىل الريادة يف فئة الذكور ، بينام 
نال منتخب االقليم الجنويب الزعامة عىل مستوى 

اإلناث. 
يف نهايئ دوري عنسبا الكروي

النرص  راية  ويرفع  دندن  صمود  يقهر  النرص 
املؤكدة يف سامء إقليم عنسبا 

الناري إلحتالل  الرصاع  من  أشهر  بعد خمسة 
القمة  عىل  والجذب  الشد  وحاالت  الصدارة 
محطتها  يف  عنسبا  إقليم  دوري  سفينة  رست   ..
األخرية ..وكشفت النقاب عن بطل جديد متجدد 
..متمرس قديم ..وقاهر البطوالت .. وحامل رهان 

االنتصارات .. هو النرص العريق!!! 

 ويف الختام ، تسلم فريق النرص كأس البطولة  
حاز  بينام   ، مالية  وجائزة  الذهبية  وامليداليات 
وامليداليات  الوصافة  مركز  عىل  دندن  فريق 
الربونزية  وامليداليات  الثالث  املركز  أما   ، الفضية 

فحازه فريق السايل .
 ويف الجوائز الفردية ، حاز مدرب فريق النرص 
جزايئ كربأب عىل جائزة أفضل مدرب يف البطولة. 
بلقب  هييل  يوناس  النرص  فريق  وتوج العب 

هداف البطولة 
عبدالعليم  الصمود  فريق  العب  نال  فيام 
يف  العب  أفضل  جائزة  )تشاكا(  محمدسعيد 

البطولة. 
قربكيدان  مسقنا  النرص  مرمى  حارس  وفاز 

بجائزة أفضل حارس مرمى يف البطولة.
التاريخ يف مضامري  بنيام قرماي يواصل كتابة 

الدراجات الهوائية
سباق  يف  االول  باملركز  يتوج  الفيض  الفتى 

تريفيو الكالسييك بإسبانيا 
مرة  قرماي  بنيام  الشاب  االرتري  الدراج  عاد 
بااللقاب  والتتويج  هواياته  مامرسة  إىل  أخرى 
سباق   بلقب  ظفر  بعدما   ، العاملية  البطوالت  يف 
Trofeo تريفيو بورت الكالسييك ” الذي أقيم يف 

Port d’Alcúdia إسبانيا.
شهر فرباير

يخرج  الريايض  ستيت  مرب  تدريب  مركز 
مواهب رياضيية 

تلقى 34 شابا تدريبا الربعة اعوام يف كرة القدم 
الريايض  للتدريب    سيتيت  مرب  مركز  نظمه 

الكائن يف االقليم االوسط .
واوضح مؤسس ورئيس املركز السيد تولدبرهان 
تسفاقابر يف مراسم التخريج يف الثامن والعرشين 
من يناير ، ان التدريب جزء من الجهود الجارية 

يف البالد لتاهيل الرياضيني . 
ويقوم مركز مرب سيتيت برتكيز انشطته حاليا 
القوى  والعاب  للناشئني  القدم  كرة  منافسات  يف 

والسباحة الحرة.
يف حفل إفتتاح أوملبياد بكني الشتوية
املتزلج شانون أبيدا يحمل علم إرتريا

علم  برفع  أبيدا  شاون  االرتري  املتزلج  ترشف 
ارتريا يف  حفل إفتتاح النسخة الرابعة والعرشين 
لدورية االلعاب االوملبية الشتوية التي إستضافتها 

الصني يف فرباير 2022.
املولود يف  شانون  املتزلج  يقوم  الثانية  وللمرة 
بحمل  ترشف  قد  كان  حيث   ، األمر  بذلك  كندا 
علم الوطن بدورة االلعاب االوملبية الشتوية التي 

كانت قد أقيمت يف كوريا الجنوبية عام 2018.
ببطولة ارتريا للدراجات الهوائية للناشئني

أخليلو أرفايني وفريق االتصاالت يستعرضون 

عضالتهم 
الهوائية  للدراجات  ارتريا  بطولة  أقيمت 
مرة  ألول  العام  االتحاد  نظمها  التي  للناشئني 
بهدف جلب االحتكاك واملنافسة بني كافة أقاليم 
البالد. االستحقاق ، كان شاهدا عىل مواهب فذة 
وقدمت   ، الهوائية  الدراجات  مضامري  يف  تألقت 

أوراق إعتامدها بشكل الئق. 
أقيم مبضامر ماي دمنت  البطولة  خامتة هذه 
كال  يف  اسمرا  العاصمة  بإطراف  قرقيش  بيت   –
حسمت   ، الناشئات  فئة  سباق  يف  و  الجنسني. 
املركز  دندن  فريق  من  داويت  أديام  املتسابقة 

االول لصالحها.
بعدما  الرتتيب  بياجة  أرفايني  أخليلو  وتوج 
 ، والثانية  االوىل  املرحلتني  يف  االول  املركز  حقق 
فيها  فرض  التي  املرحلة  هذه  يف  أخليلو  وتفوق 
الفريق  فريق االتصاالت هيمنته ، عىل زميله يف 

املركز  اما   ، هبتأب  يوائيل 
الثالث فحازه ناؤود برهاين.

االنتقاالت  نافذة  فتح 
االقليم  بدوري  الشتوية 

االوسط 
رأس  عىل  عداقاحموس 

القامئة بأربعة صفقات 
االنتقاالت  نافذة  فتحت 
الدرجة  بدوري  الشتوية 
باالقليم  القدم  لكرة  االوىل 
التاسع  يوم  االوسط 
يناير  من  والعرشين 
عرش  الثاين  لغاية  وتواصلت 
هذا  ويف   ،2022 فرباير  من 
االطار كانت للفرق املشاركة 
إبرام  يف  نصيب  بالبطولة 
الالعبني  وتنقالت  الصفقات 

من فريق ألخر. وضم فريق مديرية 
ينشط  الذي  عداقحموس 

لكرة  االوىل  الدرجة  بدوري 
 ، االوسط  باالقليم   القدم 
صفوفه  إىل  العبني  أربعة 
بعيد فتح باب االنتقاالت . 

يف  جديد  نجم  والدة 
فنقل  عملية  ذكرى  إستحقاق 

التاريخية
املاراثون  نصف  بلقب  أماري  سامسوم 

..ونازريت ولدو تحلق يف العاليل 
مصوع  مدينة  االحمر  البحر  لؤلؤة  شهدت 
تنظيم   ، االحمر  البحر  شامل  اقليم  حارضة 
افريقيا  ووسط  رشق  ماراثون  نصف  استحقاق 
البالد  احتفاالت  مع  سنويا  ينظم  الذي  للعدو 

بذكرى عملية فنقل ًتزامنا التاريخية.
عداءاً   50 اصطف  للسباق  البداية  خط  يف   
 ، اثيوبيا    ، )ارتريا  هي  دول  خمسة  ميثلون   ،
فيام   ، وتنزانيا(  السودان  جنوب   ،10 السودان  
وطنية  اندية  ميثلن  ارتريات  عداءات  شاركت 

مختلفة يف سباق السيدات.
ويف سباق الرسعة القصوى النهايئ حقق املركز 
االول العداء سامسوم اماري من االقليم الجنويب. 
فيام نال املركز الثاين العداء االثيويب بالي طالهون 
االوملبي  العداء  نصيب  من  الثالث  املركز  وكان 

آرون كفيل من نادي االقليم االوسط .
االناث  فئة  من  الذهبية  امليدالية  نالت  فيام 
خطفت  التي  ولدو  نازريت  االوملبية  العداءة 
الرقم  وتحطيمها  باللقب  بتتويجها  األنظار 

القيايس.
دوري “إير ليج” االرتري بالسودان

فريق فنقل يتوج ببطولة ذكرى عملية فنقل 
التي نظمتها الجالية االرترية بالسودان

 .. كاملني  لشهرين  إمتدت  منافسات  عقب 
القدم  لكرة  ليج(  )إيري  دوري  بطولة  وصلت 
الخرطوم عىل  السودانية  بالعاصمة  أقيمت  التي 
رشف الذكرى الثانية والثالثني لذكرى عملية فنقل 

التاريخية وتحرير مصوع أخر محطاتها.
وشهد اليوم الختامي للبطولة شخصيات هامة 
عيىس  احمد  عيىس  السفري/  سعادة  يتقدمهم 
بالسفارة  واالهلية  الشعبية  الشؤون  ومسؤول 
االرترية السيد/ إسامعيل الحاج ووزيرة الرياضة 
حكيم  الحاج  حنان  الخرطوم  بوالية  والشباب 

واملواطنني  والدبلوماسيني 
االرتريني بالخرطوم. 

وتقابل يف اليوم الختامي للبطولة فريقا فنقل 
بطولة  كأس  ود  خطب  أجل  من  والبحراالحمر 
فنقل يف املشهد الختامي. وتوج فريق فنقل بلقب 

البطولة بعد خروجه فائزا بركالت الجزاء.
 وعاد املركز الثاين وامليداليات الفضية لفريق 
البحراالحمر ، بينام حاز فريق االتحاد عىل املركز 

الثالث وامليداليات الربونزية. 
فريق  العب  فاز   ، الفردية  الجوائز  ويف 

البحراالحمر هينوك أبدوم بجائزة أفضل 
العب يف البطولة ، فيام تسلم العب فريق فنقل 
ليمون سلمون جائزة أفضل هداف يف  البطولة. 
ناشئ لالعب فريق  أفضل العب  وذهبت جائزة 
، فيام نال حارس مرمى فريق  النرص أمان حدرا 
أفضل حارس مرمى يف  أمري جائزة  توماس  فنقل 
البطولة. وكانت جائزة أفضل مدير فني بالبطولة 
حاز  حني  يف   ، برهي  سامي  فنقل  فريق  ملدرب 
فريق السادة عىل جائزة السلوك النظيف والروح 

الرياضية.
ختام املنافسات الرياضية املصاحبة الحتفاالت 

البالد بذكرى عملية فنقل 
بلؤلؤة  جرت  التي  الرياضية  املنافسات  ختام 
البحراالحمر مدينة مصوع عىل رشف ذكرى الثانية 
والثالثني لعملية فنقل التاريخية يف مناشط عدة. 
وتم توزيع الجوائز والكؤوس عىل الفرق املتوجة 
يف مناشط كرة الطائرة الشاطئية والسباحة وكرة 
القدم يف إستاد مصوع بحضور حاكم إقليم شامل 
ومسؤويل  أبرها  أسمرت  السيد/  البحراالحمر 
املديريات وكبار الشخصيات والضيوف املدعوين.

يف  بصمتها  تضمع  دانئيل  راهيل  العداءة 
إستحقاق رشق ووسط افريقيا الخرتاق الضاحية 
االرترية  القوى  اللعاب  يحسب  إنجاز  يف 
باملركز  دانئيل  راهيل  االرترية  العداءة  ...ظفرت 
افريقيا إلخرتاق  إستحقاق رشق ووسط  الثاين يف 

الضاحية الذي أقيم بإثيوبيا.
ونالت  الجميع  الشابة  العداءة  وفاجئت 
منافسة  عرف  الذي  السباق  يف  الفضية  امليدالية 
افريقيا  ووسط  رشق  منطقة  عدايئ  بني  كبرية 
لتحرز املركز الثاين ، خلف العداءة االثيوبية جيتي 

أملايو املتوجة باملركز االول .
قرماي قربساليس يعود اىل منصات التتويج من 

بوابة ماراثون إشبييلة 
يف  متقدمة  نتائج  االرتريون  العداؤون  حقق 
نهاية  جرت  التي  العاملية  القوى  العاب  سباقات 

االسبوع املنقيض. 
برز هذه النتائج تحققت عىل يد العداء قرماي 
الثالث يف سباق  املركز  الذي حاز عىل  قربساليس 

إشبيلية للامراثون 
، نال  هذا ويف إستحقاق أخر أقيم يف بلجيكا 
يف  الثالث  املركز  هبتوم  سامئيل  االرتري  العداء 

إستحقاق إخرتاق الضاحية.

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...

إجنازات تسطر .. وأرقام تدّون ..والنصر األكرب ببصمة العاملي بنيام قرماي
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املطاف  نهاية  يف  أصيب  إنه  قال  برييك 
هذه  تناوله  بعد  وجسدي”  “نفيس  برضر 
نحو  عىل  تحتوي  التي  اللحوم  من  الكمية 

250 ألف سعرة حرارية 
 124 للطعام  عاشق  بريطاين  رجل  التهم 
وجبة من الكباب خالل شهر واحد، مسجاًل 
التي  اللحوم  من  قياسيا  مستوى  بذلك 
ربع  نحو  عىل  تحتوي  إنها  حيث  التهمها، 
الرجل كشف  أن  إال  مليون سعرة حرارية، 
بعد  ونفيس”  “جسدي  بتحول  شعر  أنه 

تناول هذه الكمية الضخمة من اللحوم.
جريدة  نرشته  الذي  التقرير  وبحسب 
عليه  واطلعت  الربيطانية،   Metro “مرتو” 

ُيدعى  الرجل  فإن  “العربية.نت” 
 36 العمر  من  ويبلغ  برييك  ديس 
مانشسرت  مدينة  من  وهو  عاماً، 
شهر  طوال  وكان  إنجلرتا،  شاميل 
من  وجبات  أربع  يلتهم  كامل 

الكباب يف املساء ثم ينام.
يف  أصيب  إنه  برييك  ويقول 
“نفيس  برضر  املطاف  نهاية 
وجسدي” بعد تناوله هذه الكمية 
التي تحتوي عىل نحو  اللحوم  من 

250 ألف سعرة حرارية.
لكنه  لطفلني  أب  وهو  مهندس  وبرييك 
يقول إنه محب للطعام، وُيفضل تناوله يف 
ساعات املساء والليل، حتى إنه فضل “عدم 
يف  املشاوي  يتضمن  ال  الذي  العشاء  تناول 
ليلة عيد امليالد، وذلك إلفساح املجال ملزيد 
من  متأخر  وقت  يف  الشهية  األطباق  من 

الليل”.
ويضيف برييك أنه يشعر بشعور كبري من 
“اإلنجاز”، حيث إنه نجح يف جمع ألف جنيه 
إسرتليني من أجل أعامل خريية، ويؤكد أنه 
األكل  تحديات  من  “للتقاعد  اآلن  يخطط 

الشديدة”.
هذه  أخرى.  مرة  ذلك  أفعل  “لن  وقال: 
لقد  أتقاعد..  اآلن  أنا  األخرية.  رقصتي 
جسدياً.  يؤملني  لكنه  بالطعام،  استمتعت 
أي  عىل  أحصل  ال  بالحامقة.  شعرُت  لقد 
فاكهة، وال خرضاوات، وال تغذية. مل أستطع 

أكل أي يشء آخر”.
من  الكمية  هذه  التهم  قد  برييك  وكان 
الكباب كنتيجة لدخوله فيام ُيسمى “تحدي 
األكل امللحمي”، وهو عبارة عن مسابقة أو 
تحٍد لألكل، لكن األمر انتهى به إىل “متاعب 

جسدية ونفسية”، كام يؤكد.
وبدأ ديس برييك “تحدي األكل امللحمي” 
إىل  وسافر  املايض،  ديسمرب  من  األول  يف 
عن  بحثاً  يوم  كل  املختلفة  الكباب  متاجر 
عىل  حريصاً  وكان  امللفوفة،  اللحوم  أطباق 
عدم تناول أي طعام طوال اليوم حتى يكون 
لديه متسع لوجبات الكباب التي فرض عىل 

نفسه التهامها يف املساء.
وقال: “كنُت أجوع نفيس طوال اليوم يف 
العمل. كنُت أنتهي يف الخامسة مساًء، وبعد 

ذلك أتناول أربعة وجبات من الكباب”.

   غامر حبياته ألجل إنقاذ قرش

 طيار ينقذ عائلة يف هبوط اضطراري

رد  فإن  أمامه،  قرشا  اإلنسان  يرى  عندما 

من  يفلت  حتى  الفرار  هو  التلقايئ  الفعل 

الهالك، لكن راكب أمواج يف أسرتاليا، هرع 

مياه  يرتنح عىل  رآه  عندما  قرش،  إنقاذ  إىل 

الشاطئ، دون أن يخىش التعرض لعضة من 

الحيوان البحري املفرتس.

األمواج  راكب  فيديو  مقطع  وأظهر 

األسرتايل وهو يسارع إىل إنقاذ قرش بدا وهو 

والية  يف  فيو”،  “إيسرتن  شاطئ  عىل  يرتنح 

فكتوريا، جنويب أسرتاليا.

ميلز،  بول  األسرتايل،  حاول  البداية،  ويف 

القرش  يدفع  أن  الخمسني،  يفوق  وعمره 

منصة  استخدام  عرب  املحيط،  مياه  صوب 

بشكل  يالمسه  ألن  تفاديا  األمواج،  ركوب 

مبارش.

حمل  األوىل،  الخطة  يف  أخفق  وحني 

القرش  األسرتايل  الرجل 

به  ومىض  ذراعيه،  بني 

مياه  يف  ورماه  قدما، 

إياه  منقذا  املحيط، 

وبدا  محقق.  نفوق  من 

القرش وهو يرتنح بشدة، 

عندما كان راكب األمواج 

األسرتايل يحمله من أجل 

اإلعادة إىل مياه املحيط.

القرش  إن  بول  وقال 

يزن نحو عرشين كيلوغراما، وهو ذو أنف 

ميارس  أنه  مضيفا  أزرق،  ولونه  طويل، 

عاما،  أربعني  نحو  منذ  الشاطئ  يف  رياضته 

عل  القرش  أسامك  رأى  أن  له  يسبق  ومل 

اليابسة إال يف حاالت نادرة.

وتابع أنه ال يعرف ما إذا كان القرش قد 

إنه مريض،  أم  املحيط  مياه  ضل مساره يف 

“كل ما حرصت عليه هو أعطيه فرصة ثانية 

للعيش”.

بإشادة  األسرتايل  الرجل  سلوك  وقوبل 

واسعة عىل املنصات االجتامعية، عىل اعتبار 

أنه عرض سالمته للخطر يف سبيل أن يعيد 

قرشا تائها إىل حيث ميكنه أن يواصل الحياة.

بيرتز،  بروك  هبط  مثرية،  رحلة  يف 
أبناء عمومه  بطائرة تحمل  عاما،   18
رسيع  طريق  عىل  اضطراريا  وجدته، 
أربعة  بعد  وذلك  كاليفورنيا،  جنوب 
رخصة  عىل  حصوله  من  فقط  أشهر 

طيار.
ارتفاع  عىل  األرسة  تحليق  وأثناء 
محرك  تعطل  الهواء،  يف  قدم   5500

الطائرة فجأة.
من  صوتا  سمع  إنه  بيرتز  وقال 
املحرك، وفقد بعد ذلك مبارشة القوة 

التي يولدها املحرك.
هدفه  يتمثل  الذي  بيرتز،  وأضاف 
الوظيفي يف أن يصبح طيارا، أنه سمع جدته 
عىل  والرتكيز  أعصابه  ضبط  فحاول  تبيك، 
نقلت  حسبام  االضطراري،  الهبوط  عملية 

شبكة “يس يب إس”.

أشهر  أحد  عىل  االضطراري  الهبوط  وتّم 
املتحدة،  الواليات  يف  الرسيعة  الطرق 

الطريق 66.
وبعد نجاح الهبوط، قال بيرتز إن رسالته 
وتذكر  هادئا،  “ابق  بسيطة:  لآلخرين 

تدريبك وثقتك بالله”.
يزورونه،  كانوا  عمه  أبناء  أن  وأوضح 

وخططوا لرحلة عىل بعد حوايل 
فايل”  “آبل  مطار  من  ميال   60

إىل مطار “ريفرسايد”.
حقول  “هناك  بيرتز:  وتابع 
من  كوين  لكن  الطائرة،  أسفل 
املنطقة، أعلم أن هناك صخور 
مكان،  كل  يف  أيضا  وأشجار 
نتعرض  فسوف  هبطت،  إذا 
وستدمر  خطرية،  إلصابات 

الطائرة بالكامل”.
أفضل  أن  بيرتز  قرر  وهكذا 
 ،66 الرسيع  الطريق  كانت  للهبوط  فرصة 
رغم أن السيارات تتحرك باالتجاهني وأسالك 

الهاتف متشابكة بشكل معقد.
ووصف بيرتز عملية الهبوط قائال: “كل ما 
كان عيّل فعله يف هذه املرحلة هو التباطؤ. 

كان الهبوط سلسا مثل أي هبوط آخر”.

رجل تناول 124 وجبة “كباب” يف شهر.. !!

عبارات قصرية عن املاء
* ليس اللؤلؤ سوى رأي البحر يف الصدف وليس املاء سوى رأي الزمن يف الفحم.

* إياك والسؤال فإّنه يذهب ماء الحياء من الوجه.

* ليس هناك خطر يف أن تكون الباخرة يف املاء، املهم أال ترتك املاء يخرتقها 

فتغرق.

* دوماً يأخذ املاء شكل اإلناء.

* يغسل املاء كل يشء تقريبا إاّل اللسان السيئ.

* عندما يعطش الحصان ال يلعن املاء العكر.

* خيط املاء يثقب الصخرة أحسن وأفضل من الشالل.

* وقائع التاريخ الكربى عامئات جليد، طرفها ظاهر فوق املاء، وكتلتها الرئيسية 

تحت سطحه، ومن يريد استكشافها عليه أن يغوص.

* الرضا كوب من املاء الصايف ميكن ألّي يشٍء أن يفسده.

* عواطفنا كاملاء والنار: خدم جيدون، وأسياد سيئون.

* عقل الفيلسوف يبني دولة يف الهواء، وعقل القصيص يبني دولة فوق املاء، 

وعقل الطاغية يبني دولة فوق مستودع بارود، وعقل املؤمن يبني دولة أصلها 

ثابت وفرعها يف السامء.

* إذا أردت شيئاً بقدر ما تريد الهواء حني تكون غارقاً يف املاء فإنك ستحصل 

عليه.

* قلة هم الذين يعرفون أّن رشب املاء هو أهم موارد التفكري الفّعال.

كان يف  وإن  الغرق،  أخىش  فال  املاء  كان يف  إن  إليك،  راحاًل  أحبك  * سأبقى 

اليابسة فال أهاب سيوف الطريق.

الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

يف مثل هذا اليوم
- يف السادس من يناير عام 1066 - تتويج هارولد جودوينسون ليصبح 

ملكاً إلنجلرتا.

- يف السادس من يناير عام 1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة 

بالتلغراف الكهربايئ وألول مرة.

التي  الوالية 47  نيومكسيكو تصبح   - يناير عام 1912  السادس من  - يف 

تنضم للواليات املتحدة.

- يف السادس من يناير عام 2018 - مرصع 32 عىل األقل وإصابة العرشات 

إيرانية مع سفينة شحن صينية يف بحر الصني  ناقلة نفط  يف حادثة تصادم 

الرشقي.

يتلّقى جائزة  - املمثل جيف بريدجز  يناير عام 2019  السادس من  - يف 

السادس  الغولدن غلوب  الفخرّية يف حفل توزيع جوائز  سيسيل يب دوميل 

والسبعني.

كابيتول  ملبنى  املتظاهرين  اقتحام   -  2021 عام  يناير  من  السادس  يف   -

االنتخابات  عىل  األمرييك  الكونغرس  تصديق  عطل  مام  املتحدة،  الواليات 

الرئاسية األمريكية 2020.

إذا أردت أن ينجز عملك فقم به وحدك، وإذا 
أردت لعملك أن ال ينجز فكلف به غريك.

حكمة اليوم
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