
 

 2222حصاد  الخدمات  لعام 

م تنفيذ العديد من البرامج الخدمية التي كان لها تأثير إيجابي 2222شهدت البالد خالل العام 

إليكم حصاد أبرز تلك البرامج والنشطات الخدمية تعميماً  . على المستوى المعيشي للمواطنين

 .للفائدة

مكتب التعليم في اقليم شمال البحر في الحادي عشر من يناير في اجتماع تقييمي عقده 

االحمر بمشاركة مسؤولي المدارس والمشرفين التربويين والمدارء دعا لتضافر الجهود 

وأوضح كل من منسق  .لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة التي اخذت تنخفض

زمالة احمد عمر ومديرة قسم ال /امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة المتوسطة االستاذ

واالمتحانات الوطنية الدكتورة/حليمة محمد ، ان تحسين نتيجة االمتحانات تتطلب احداث 

  .تغيير في العمل

اوضح مسؤول الصحة االنجابية في وزارة الصحة السيد/ افريم زبآي أن تغطية خدمات  -

وذكر أن متابعة الحوامل التي  .%29مؤسسة صحية، قد بلغت  252متابعة الحوامل في 

انت اربعة مرات في السنة زادت هذه السنة الى ثمانية مراجعة طبية. واشار الى ان ك

، اظهرت انخفاض H.I.Vالفحوصات المخبرية التي تجري للحوامل لتشخيص فيروس 

، وذكر ان انشطة التوعية التي جرت للوالدة .222عام  %232حوالي  %23.0االصابة الى 

  .%17ترتفع نسب الوالدة في المؤسسات الصحية في المؤسسات الصحية، ساعدت على ان 

بركة في االجتماع المنعقد في الـرابع من يناير لتقييم امتحان -بحث فرع التلعيم في القاش -

الشهادة المتوسطة الوطنية ، بحث الجهود التي يمكن ان تبذل وأساليب تساعد على تحسين 

الش مسؤولة متابعة االمتحان مستوى الطالب ونتائجهم. وقدمت االستاذة/ سالس اسم

 9200من اصل  5239الوطني للشهادة المتوسطة تقريرا مفصال اوضحت فيه نجاح % 

، داعية التباع سبل تساعد على رفع مستوى 2227/ 2222طالب شاركوا في امتحان العام

 .الطالب وتضييق الفجوة في المستويات بين المدارس

18- 01- 2022 

ِّل”لقروض المصغرةوزع برنامج االدخار و ا مليون  21حوالي  2227باقليم عنسبا عام ” مو 

 ً واضح مسؤول برنامج االدخار  .نقفة الى الزبائن ، مما أثرذلك على المستفيدين تأثيراً ايجابيا

والقروض المصغرة في االقليم السيد /قيتؤوم هبتظين ،ان الهدف الرئيسي من 

ل”برنامج ِّ لمواطنين ، والى جانب ذلك تطوير المؤسسات هو تحسين األوضاع المعيشية ل”مو 

  .التجارية المصغرة

صرح قائد الشرطة باالنابة في االقليم االوسط المقدم/ قرماي قبرميكائيل في المقابلة التي  -



. 2227عام  %7935اجراها مع وكالة ايرينا ، ازدياد حوادث المرور في االقليم بنسبة 

التي سببتها الحوادث في االرواح والممتلكات، حيث بلغ واشار المقدم /قرماي الى الخسائر 

طفيفة، وقدرت الخسائر  227شخصا بجروح بليغة و 92شخصا، واصابة  79عدد الوفيات 

 .مليون نقفة 232المادية بـ 

25- 01- 22 

دعا مكتب التعليم في اقليم شمال البحراالحمر للعمل المنسق للحد من المقاطعة المتزايدة 

االقليم. وأوضح مسؤول المكتب االستاذ/ رشيد محمد عثمان في االجتماع  للتعليم في

التقييمي لنتائج امتحانات الشهادة المتوسطة لمديريات افعبت ونقفة وقرورة الذي عقد في 

افعبت ان نقص المعلمين كانت مشكلة أساسية امكن ايجاد حال لها ، داعيا المعلمين واولياء 

  .ضع حد لمقاطعة الطالب للتعليماالمورالعمل بشكل مكثف لو

27-01-22 

قام مكتب العمل والرعاية االجتماعية في االقليم االوسط بتنفيذ برامج إيجابية لضمان تأمين  -

الرعاية االجتماعية للمواطنين.وأوضح مسؤول المكتب السيد/ تيدروس فسهايي تقديم أكثر 

الف نقفة  72.، وتوزيع حوالي  2227من أربعة مليون نقفة إعانة ألسر الشهداء في عام 

 .أسرة شهيد 92مقدم من المواطنين المهتمين من الداخل والمهجر،لـ 

03-02-22 

وسعت شركة حرات للمواصالت العامة خدماتها في إقليم جنوب البحر االحمر بفتح خطوط  -

سيما جديدة. وافاد مراسل ايرينا ان الخط الجديد الذي فتحته الشركة من عصب الى دباي 

 .بعث االرتياح في نفوس السكان

08-02-22 

بركة خدمات صحية مجانية لسكان الريف النائي لمكافحة -قدم فرع الصحة في إقليم القاش  -

العمى بموجب البرنامج الصادر للسيطرة على العمى وتخفيضه الى ادنى مستوى له. واوضح 

من الحملة التي أجريت بالتنقل  مسؤول االمراض غير المعدية السيد/ هبتو ظقاي، أن الهدف

الى مديريات قلوج وفورتو ساوا وكركبت، إشتملت على فحوصات ألمراض العيون وإجراء 

ألف  75من أصل  279عمليات جراحية ، فيما أُجريت عمليات جراحية معقدة وطفيفة ل 

 .منهم لعمليات جراحة العيون 22شخص خضعوا للفحوصات الطبية، بينما خضع 

ع الرعاية االجتماعية في االقليم الجنوبي تنفيذه برامج رعاية إجتماعية فعالة صرح فر -

وأكد االجتماع التقييمي الذي عقد في العاشر من  .مليون نقفة 90بتكلفة مالية بلغت أكثر من 

فبراير بمدينة مندفرا بأن البرامج المنفذة اشتملت على إعالة أسر الشهداء ودعم وتأهيل 

  .ة ولوازم مدرسية للطالب المحتاجين ومساعدة اليتامىالجهات المحتاج

قيم فرع وزارة الصحة باإلقليم األوسط في العاشر والحادي عشر من فبراير الجاري بقاعة  -



، وذلك بحضور وزيرة الصحةالسيدة/ آمينة نور  2227فندق البرامج المنفذة خالل عام

واوضحت التقارير المقدمة في التقييم  . حسين ومسؤولوا منظمات االمم المتحدة في ارتريا

، فيما انخفضت نسب اإلصابة  2232بان نسبة تطعيم األمهات واالطفال باالقليم بلغت % 

من مناطق االقليم برامج االصحاح  21، في حين امكن تنفيذ %  2325بالمالريا الى % 

 .02البيئي االهلي، اال ان نسبة االستفادة منه الزالت تبلغ % 

ت كلية الطيران االرترية في ا لخامس والعشرين من فبراير الدفعة االولى من خرج -

اعضائها بحضور فخامة الرئيس اسياس افورقي بدرجة الدبلوم. وقد تخرج االعضاء 

القدامى والجدد في مراسم التخرج التي جرت في مركز القوات الجوية بمصوع ، بعد 

اعوام ، اشتملت على الطيران وصيانة  . حصولهم على دراسة نظرية وتطبيقية امتدت ل

 . الطائرات و صيانة االلكترونيات والرادارات

اعلن فرع الصحة في اقليم شمال البحر االحمر تحقيق تغيير نوعي في تطور الخدمات  -

الصحية بادخال المعدات الحديثة وتوظيف المهنيين في االجتماع التقييمي عقده في الحادي 

  .والعشرين من فبرايروالعشرين والثاني 

بدورها القت وزيرة الصحة السيدة/ امينة نورحسين كلمة اوضحت فيها خلق بيئة صلبة 

تساعد في رفع مشاركة اهلية نشطة في كافة المجاالت الصحية لما يلعبه من دور دافع 

 .لتحقيق اهداف التطور المستدام، داعية تامين استمراريتها

01-03-22 

السيدة/ فوزية هاشم لقاًء مع ممثلي المواطنين والجهات الحكومية في  عقدت وزيرة العدل -

الجارية، ومواضيع قضائية اخرى تساعد في  -خدمات العدل-بركة حول تقييم  -إقليم القاش

تقديم الحكم بما يتماشى مع قيم المجتمع والسبل المتخذة لحل الخالفات والتي تتوارثها 

التى تساهم في اصدارالحكم وخلق البيئة المناسبة  االجيال الى جانب الطرق العصرية

 .الستمراريتها

03-03-22 

افاد مكتب الصحة في اقليم جنوب البحر االحمر في التقييم الذي اجراه ، قيامهم بتنفيذ  -

 .اعمال بناءة لتطويرخدمات الصحة وسد النواقص

يرة الصحة/ أمينة واوضح مسؤول المكتب السيد/ محمد انور في التقييم الذي حضرته وز

نور حسين وحاكم االقليم السفير/محمد سعيد منتاي، ارتقاء الخدمات الصحية خالل عام 

كما ونوعا نتيجة التطور في القدرات البشرية والمعدات، خاصة بإدخال معدات حديثة  2227

 .للتحاليل واألشعة والتعقيم والتخدير ، وخدمات العالج الطبيعي

ان اعماالً مرضية قد نفذت في اقليم جنوب البحر “مينة نور حسين وقالت وزيرة الصحة/ ا

األحمر وضعا في االعتبار سعة االقليم وانتشار القرى وقلة الموارد ، موضحة بأن تأمين 



صحة المجتمع يأتي بالجهد والعمل المتواصل . كما قامت بشرح البرامج المزمع تنفيذها هذا 

 .العام

العقيد /محاري ظقاي طالب الكليات لتجنب الممارسات الضارة دعا قائد شرطة ارتريا  -

والمخالفات ، وتعزيز دورهم في مكافحة الجريمة. وشرح في السمنار الذي عقده في الثاني 

من مارس لطالب كلية الهندسة وعلوم التقانة في ماي نفحي، الممارسات الضارة من بعض 

هم وتجنب مثل هذه االفعال التي تضعهم امام طالب الكليات ، وعلى الطالب االهتمام بدراست

القانون. وقال ان رؤية الشرطة ضمان السلم وسيادة القانون ، ولتحقيق ذلك يعمل افراد 

الشرطة الحالل القانون وحماية ممتلكات الشعب والحكومة ومكافحة الجريمة، وعلى طالب 

 .الكليات القيام بدور رائد وواع في هذا المجال

التعليم في مديرية مصوع على اهمية المشاركة النشطة الولياء االمور الحداث اكد مكتب  -

 .تغيير نوعي في التعليم وتخريج طالب اكفاء

وقال مسؤول التعليم في اقليم شمال البحر االحمر االستاذ/ رشيد محمد عثمان المشاركة في 

ل المعلمين. وفي مديرية التعليم عامة والمراة خاصة تحقق نتائج مرضية، داعيا العمل لتاهي

 .قندع دعا االجتماع التقييمي للعملية التعليمية ، للدفع بجهود تقوية التعليم

في الثالث من مارس عقد فرع التعليم في اقليم عنسبا بمدينة كرن مؤتمراً حول تطور  -

 .التعليم االكاديمي وتقييم نتائج الطالب ووضع برامج لتحسين كفاءاتهم التعليمية

كفالي عند ميكائيل بان المؤتمر ،مواصلة للجهود الجارية  /مسؤول الفرع االستاذ وذكر

لتعزيز العملية التعليمية ، ودعا المعلمين إلى بذل جهود حثيثة وتخصيص إستثمار مدرسي 

كبير لرفع وتحسين نتائج الطالب، مشيرا الى انه ومن أجل تفعيل ذلك يجب على مديري 

العمل بمثالية ، والدفع بسبل التعليم ،وإعداد االمتحانات بالنظر  المدارس ومسؤولي التعليم

الى مهارات التدريس الجديدة، والعمل الجاد لرفع كفاءة المعلمين، وعلى مديري المدارس 

 .ومساعديهم القيام باعمال مساعدة اساسها المدارس

شطة سنة قيمت وزارة الصحة في اجتماع عقدته يومي التاسع والعاشر من مارس ان -

 .2222وبحثت برامج سنة 2227

وذكرت وزيرة الصحةالسيدة/ امينة نورحسين، ان التقارير المقدمة بينت القصور والنواقص 

بشان الخدمات المقدمة، مناشدة تعزيز الجهود لسد النواقص واتخاذ خطوات واعية فيما 

لختام بحث المجتمعون في ا .يتعلق بكورونا حتى القضاء عليه بالكامل على المستوى العالمي

منها تطوير السياسة والخطط االستراتيجية فيما يتعلق بالصيدلة والمختبرات  2222برامج 

والتشخيص واكتمال متطلبات المعدات الصحية الحديثة وانشاء خدمات رعاية مكثفة واجهزة 

 .2222غسيل الكلى في مستشفى حليبت وارساء معدات حديثة لتامين حفظ الدم خالل عام 

نظمت شرطة المرور االرترية فرع شمال البحر االحمر بالتعاون مع فرع النقل البري في  -



االقليم في الحادي عشر من مارس سمناراً حول مكافحة حوادث المرورالتى بدأت تثير المزيد 

 .من القلق

م اواوضح مسؤول شرطة المرور في االقليم الرائد/ نرأيو ظقاي في التقرير الذي قدمه، ان ع

شخصا والحقت  12حادثاً مرورياً راح ضحيته خمسة اشخاص وجرح  722شهد  2227

مليون نقفة، وكان السبب الرئيسي لتلك الحوادث محاولة  39.خسائر مادية قدرت ب 

التجاوز وقيادة المركبة اثناء السكر، وعدم التزام الطريق الصحيح ومخالفة قوانين القيادة 

ولة والمرور السريع للسيارات في التعرجات وعدم المحافظة وعدم التأكد من سالمة الحم

على تباعد المسافات وكذلك عدم منح االولوية لمن يستحقها، وغيرها من المخالفات 

 .المرورية

اشاد التقييم الذي اجري في االقليم االوسط في السادس عشر من مارس بحضور رئيس  -

مديرية ومسؤولين اخرين ،  70راء مجلس شعبي االقليم السيد/ ابراهام سمري ومد

و  2222باالهتمام الذي أبداه المواطنون لتنفيذ اجراءات مكافحة جائحة كورونا عامي 

2227. 

من جهته قال حاكم االقليم االوسط السيد/فسهايي هيلي في ختام االجتماع ، أنه وبالرغم من 

لم تنتهي ، ويجب على جميع االنخفاض الكبير لجائحة كورونا منذ البداية، إال ان مخاطره 

المؤسسات واالدارات الحكومية مواصلة المتابعة واحترام تعليمات المكافحة ، ومواصلة 

 .الشعب للتعاون والتعاضد ، ووضع حد لالنتهاكات التي تظهر في بعض أالحيان

في الثاني والعشرين من مارساحتضنت مدينة كرن جلسة حوار جرت بين ممثلي المواطنين  -

 .راء سبعة مديريات باقليم عنسبا من أجل إثراء الخدمات العدلية التي توجد قيد التنفيذومد

واوضحت وزيرة العدل السيدة/ فوزية هاشم ان الهدف من النقاش هو تهيئة أرضية صلبة 

لتوريث ومزج التراث العريق الذي كان ومازال تتوارثه االجيال المتعاقبة، وكذلك عادات 

والمخطوطة المرتكزة على مهارات حل الخالفات بالقوانين الحديثة. وقالت المجتمع الشفهية 

ان إحترام سيادة القانون والتقيد به ثقافة متوارثة وايمان المجتمع االرتري، وباالعتماد على 

ذلك واجهنا كافة المؤامرات والتحديات للعيش بسالم والحب واالحترام المتبادل والتعاون 

 . والتعاضد

اني والعشرين من مارس اعلن فرع التعليم في اإلقليم االوسط في اجتماع عقده في الث -

بارتفاع نسبة الطالب الذين  2222و  2227لتقييم انشطة التعليم في نصف العام الدراسي 

 .احزوا درجات مؤهلة للنجاح

ف ال 722وفي التقرير الذي قدمه مسؤول الفرع االستاذ/ بالي هبتي قابر اوضح بأن متابعة

طالبة دراستهم االكاديمية في المراحل الثالث ، حيث ارتفعت نسبة  % 22طالب بينهم 

في المرحلة  91، و%  95 % الى .2النجاح في المرمحلتين االبتدائية والمتوسطة من 



 .الثانوية

وقال حاكم االقليم االوسط السيد/ فسهايي هيلي ان نتائج وكفاءة التعليم مسؤولية يتحملها 

اال انها تتطلب جهود ومهارات المعلمين، وعلى المدارس تنظيم دورات تأهيلية الجميع 

 .تساعد وترفع من كفاءة المعلمين دون االنتظار من الوزارة

31-03-22 

عملية جراحية ناجحة  2522اكثر من  2227اجرى مستشفى اوروتا المرجعي في عام  -

من االطفال. واوضح مسؤول قسم عاما  72عملية جراحية اجريت لمن هم دون  22.بينها 

الجراحة في المستشفى الدكتور/ يوسيف تولدي ان العمليات الجراحية التى اجريت بنجاح 

تشتمل على الجراحة العامة وجراحة المخ واالعصاب ،المسالك البولية، االنف واالذن 

  .عاما من المراهقين 14والحنجرة ، االسنان والفك وكذلك الطب الجراحي لمادون 

من مارس المنصرم خط نقل بري جديد في اقليم  .2دشنت شركة حرات للمواصالت في ال  -

وعبر  .جنوب البحر االحمر يربط بين عصب ووادِّ في اطار الخطوة المتخذة لتوسيع الخدمات

المستفديون من الخدمات عن ارتياحهم باعتبار ان بدء الخدمات يقلل من المشاكل االقتصادية 

  .لتي كانت تواجههماالجتماعية ا

05-04-22 

في اطار الجهود الجارية لتفعيل وتطوير المعمل الوطني الصحي ،اوضح مسؤول رقابة  -

جودة الخدمات بالمعمل الوطني السيد/ سرقي تسفاهيوت، بان المعمل ظل يقدم خدمات 

صحية جيدة للكشف عن كافة االمراض بفضل امتالكه لالجهزة العصرية والكادر الصحي 

  .لكفوءا

12-04-22 

الخاص  .712/227دعت سلطة النقل البري اصحاب السيارات احترام المرسوم رقم  -

بخدمات النقل وتوجيهات السلطة بشأن التعرفة القانونية والحركة. واوضح مسؤول مراقبة 

سالمة السيارات السيد/ بيني تسفاماريام لوكالة ايرينا القيام بالمراقبة المستمرة لضمان 

  .يذ المراسيم والتعليمات وتصحيح االخطاءتنف

قامت شركة حرات للمواصالت العامة بتوسيع خدماتها وفتح خطوط جديدة لتقديم الخدمات  -

بركة -بركة. واوضح مسؤول مكتب الشركة في اقليم القاش  -باسعار مناسبة في اقليم القاش

تو شامبقو وبارنتو ماي دما السيد/ عبدالله ابراهيم تقديم خدمات منتظمة على خطوط بارن

وبارنتو شاللو واغردات فورتو وتسني ام حجر ، مشيرا الى تخفيف نسبي لمصاعب 

  .المواصالت في االقليم

22-04-22 

اوضحت منسقة برنامج متابعة الصحة الطالبية في فرع الصحة باالقليم االوسط الممرضة /  -



ب وخاصة الطالب الطغار فيما يتعلق لتبرهان عندمكئيل تقديم خدمات صحية مجانية للطال

بمتابعة ومعالجة االمراض التي تصيب االطفال بصورة عاجلة مثل امراض البصر والسمع 

وامراض اخرى تتسبب في إعاقة االطفال عن متابعة تعليمهم. كامراض الحنجرة واالنف 

هم ى صحة ابنائواالسنان ، داعية االباء التعاون مع المهنيين الصحيين والتعرف السريع عل

 .مدركين اهمية ذلك جيداً 

جرت في مديريى بريخ في االقليم الوسط مناسبة احياء اليوم العالمي للمالريا الذي صادف 

وقال مسؤول وزارة ”. لعل لمكافحة المالريا“الخامس والعشرين من ابريل تحت شعار 

مرض المالريا من الصحة في االقليم االوسط الدكتور/ ملوقيتا هيلي في المناسبة ان 

مليون شخص  227ويشير تقرير نظمته الصحة العالمية اصابة  . االمراض القاتلة في العالم

من  25الف، وكانت %  021وبلغت الوفيات جراء المرض حوالي  2222بالمالريا عام 

وذكر ازدياد وفيات المالريا باكثر من %  .من الوفيات في القارة االفريقية 20االصابات و% 

مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي يؤكد خطورة المرض ومؤشر التخاذ  2222عام  222

  .خدوات جادة لمكافحته

افاد سكان مدن تسني وقلوج وهيكوتا بان بدء تقديم خدمات طب العيون في عيادة تسني  -

ساعدتهم في تخفيف المنصرفات الباهظة التى كانوا ينفقونها للسفر الى مدن اخرى لتلقي 

عالج الى جانب متاعب اخرى. واوضحوا بانهم كانو يسافرون الى بارنتو واسمرا لتلقى ال

العالج في طب العيون نتيجة لعدم وجود مؤسسة صحية في المنطقة، مما كان يكبدهم نفقات 

مالية باهظة فضال عن هدر الوقت ، مشيرين الى انتفاء هذه المشاكل بفضل بدء خدمات طب 

 .يالعيون في عيادة تسن

افادت شرطة اقليم عنسبا ازدياد حوادث المرور في الربع االول من هذا العام بسبب انتهاك  -

 2202قونين المرور. واوضح مسؤول الحوادث التحقيقات السيد/ قرماي تسفاي تسجيل 

حادث مروري، ويعتبر ذلك  103مخالفة مرورية في الربع االول من هذه السنة، ووقوع 

واشار الى مصرع شخصين واصابة  .ن الربع االول من العام الماضيع 1.زيادة بنسبة % 

بجروح وتدمير ممتلكات بقيمة اكثر من مليون وخمسمئة الف نقفة جراء هذه الحوادث.  22

واوضح ان السرعة الفائقة وعدم منح االولوية للمشاة وعدم وجود معرفة بقوانين المرور 

ات مرور المشاة في المدينة باالضافة الى وحدوث أعطال في السيارات وعدم وجود إشار

الشحن الزائد من االسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور، داعيا المشاة على السير في 

االماكن المخصصة لهم وإحترام تعليمات الشرطة. وافادت شرطة اقليم عنسبا تسجيل 

 .مخالفة سيارات في االقليم العام الماضي 727122

ين من ابريل اطلقت وزارة الصحة خطة استراتيجية خمسية للتنفيذ في الثامن والعشر -

تتضمن اربعة وثائق رئيسية ، في مراسم جرت في فندق اسمرا بالس بحضور ممثلي 



الشركاء ومسؤولي منظمات االمم المتحدة في ارتريا. تشمل الخطط التي تخدم من عام 

طاع الصحة وحزمة مقترحات الخطة االستراتيجية الثالثة لتطوير ق 2220وحتى  2222

الرعاية الصحية االساسية في ارتريا ووثيقة متابعة وتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية الثالثة 

 .لتطور قطاع الصحة وكذلك الخطة الوطنية لتنفيذ ضمان الخدمات الصحية في ارتريا

قانون  دعا سكان اقليم عنسبا للعمل المنسق للحد من حوادث المرور الناتجة بخرق -

المرور. وذكر السكان ان تقرير الشرطة الذي يشير الرتفاع الحوادث المرورية في االشهر 

الثالثة االولى من هذه السنة يستدعي اتخاذ الخطوات السريعة ، منادين للقيام الى جانب 

التوعية المرورية ، بتشديد عقويات حوادث المرور وسحب رخصة القيادة في حال ارتكاب 

وافاد السكان بان السرعة الفائقة وعدم منح االولوية  .المرورية بصورة متكررةالحوادث 

للمشاة وعدم معرفة قوانين المرور والقيادة دون رخص وسوء الطرق واالعطال الميكانيكية 

 .والشحن الزائد من اهم اسباب حوادث المرور

ية اني بتحقيق نتائج مرضبركة الدكتور/ حيلوم كد-افاد مدير مكتب الصحة في اقليم القاش  -

لما تقوم به وزارة الصحة في القطاع الصحي. واوضح ادخال أجهزة الفحص المخبري 

. 2227و  2222االساسية لتشخيص االمراض في المستشفيات والمراكز الصحية عامي 

ان ” وقال .واشار بصفة خاصة الى ادخال المعدات الحديثة في مستشفى بارنتو المرجعي

جهزة الحديثة التي ادخلت تسهم في متابعة تطور مرض السكري وطب االسنان المعدات واال

وخدمات الوالدة والجراحة ، وتشخيص االمراض عامة. وذكر ان تطوير قطاع الصحة يعكس 

تعهد الحكومة الحالل العدالة االجتماعية، داعيا المجتمع االستفادة الجيدة منها والعمل الجاد 

بركة اربع  -ظ عليها . يجدر بالذكر انه توجد في اقليم القاش للمهنيين الصحيين للحفا

 . عيادة 02مركز صحي وثالثة مراكز رعاية االمومة والطفولة و  70مستشفيات و 

13-05-22 

اعلنت مؤسسة التأمينات الوطنية تسجيل تطور في التامين على الحياة. اوضح المدير العام  -

ان عدد المشتركين في التامين على الحياة كان قليال ”للمؤسسة السيد/ زرؤ ولدمكئيل قائال

ادخال التامين الجماعي بمدفوعات  2019جدا بسبب المدفوعات المطلوبة، وقد تم منذ عام 

قليلة وتعويض كبير ، شمل التامين حتى اآلن اعضاء وزارات االعالم والتعليم والزراعة 

 “ .والبيئة وجمعيات المناضلين وغيرهموالعمل والرعاية االجتماعية واالراضي والمياه 

ن على حياته يقدم له في حال الوفاة نتيجة مرض من  الف الى  60وذكر ان الشخص الُمأمِّ

الف نقفة، ويتضاعف التعويض السرته في الوفاة نتيجة الحادث، وقدمت المؤسسة  15

  . مليون نقفة 72تعويضا بحوالي 

مواطن في حملة نفذت في  220احية لزرقة العين ل اجريت في االقليم الجنوبي عمليات جر -

ستة مديريات االقليم. واوضح مسؤول السيطرة على االمراض غير المعدية السيد/ يماني 



ظقاي، ان العمليات الجراحية اجريت في مديريات دباروا ومندفرا وعرزا وامني حيلي وعدي 

ر تنفيذ اعمال ناجحة لمكافحة وذك .خواال وماي مني بتغطية كامل المنصرفات من الحكومة

العمى بالنفرة التي قام بها وكاالء الصحة الريفية والكادر الصحي المهني في جميع 

 .المديريات

21-05-22 

اوضح مسؤول المختبر الصحي في مستشفى اروتا المرجعي السيد /مكئيل تخلي ميكائيل  -

ة للمواطنين ، وادخالها المعدات ان االستثمار الذي تقوم به وزارة الصحة لتقديم خدمات جدي

ي ان المعدات التي ادخلت ف“الطبية الحديثة، تحقق نتائج مرضية. وقال في مقابلة مع ايرينا 

المختبر متطورة وتواكب المعايير العالمية، والفحوصات التي كانت ترسل الى الخارج من 

،االمر الذي يسهم في  قبل وتبقى لمدة شهر ، يم فحصها حاليا بالقدرات المحلية للمختبر

عملية جراحية في المسالك البولية لالطفال في  52االنجاز السريع للخدمات. واجريت 

واوضح مسؤول قسم  .مستشفى اروتا المرجعي بالتعاون مع االطباء االرتريين واالستراليين

يت يوسيف تولدي ان العمليات الجراحية اجر /الجراحة في مستشفى اروتا المرجعي الدكتور

عملية الطفال كانو يعانون من  0.من السادس عشر وحتى العشرين من مايو، حيث اجريت 

  .طفل من حصوات في الكلى تم تفتيتها بموجات الليزر 70مشكلة في المسالك البولية ، و 

انتظم مهرجان كلية التجارة والعلوم االجتماعية في الفترة من السادس عشر وحتى التاسع  -

مجاال على  77بحفاوة كبيرة. وشهدت فعاليات المهرجان التي عكست انشطة عشر من مايو 

مسابقات معلومات عامة والحان غنائية وانشطة رياضية وفنية ، وكذلك عرض الزي 

التقليدي وغيرها من الفقرات الرائعة. وقال مدير شؤون الطالب الدكتور / ولدتنسائي تولدي 

عليم االكاديمي اتسمت بايجابيات فعالة ساهمت في ان المسابقات المنتظمة الى جانب الت

  .توسيع معارف الطالب بطرق سهلة وعكست وفتشت قدرات وميول الطالب

27-05-22 

من المدارس المشيدة في سنوات االستقالل كانت في الريف  19افادت وزارة التعليم ان %  -

واوضح  .يع وتطوير التعليمبمنح الحكومة االولوية للريف النائي في سياستها الهادفة توس

المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد/ موسى نايب، ان سياسة الحكومة االرترية 

تتمحور في تأمين حق جميع المواطنين في التعليم ،وتقديم التعليم مجانا وتامين التعليم الجيد 

العدالة االجتماعية. وقال في جميع المناطق بما يحافظ على وحدة الشعب على اساس مبدأ 

مؤسسة اكاديمية ومدرسة فنية واحدة ، ارتفعت في  292ان المؤسسات التعليم التي كانت “

الذي كان  .”مؤسسة اكاديمية وسبعة فنية، مع االولوية للريف 2722سنوات االستقالل الى 

لمشاركة في وحول ا 22محروما من التعليم، لذلك تبلغ نسبة المدارس المشيدة في المدن % 

 التعليم وعدد المعلمين ،



28-05-22 

دعا مسؤول مكتب كاتب العدل في االقليم االوسط السيد/ سلمون نقاش المواطنين لتوخي  -

الحيطة اثناء نقل ملكية الممتلكات غير المتحركة. واوضح في مقابلة مع ايرينا اهمية مكتب 

تحت اشراف  7225ط في شهر ديسمبر ان المكتب بدأ النشا“كاتب العدل في ارتريا ، وقال 

ادارة االقليم االوسط لتوثيق المعاهدات ونقل الملكية للممتلكات الثابتة. واشار الى ان مبادئ 

واهداف المكتب تتمثل في تقديم اثباتات بشان ملكية الممتلكات الثابتة الصحيحة لخدمة 

 توكيل والوثائق االخرى التي تخدمالمصلحة العامة ،وتاكيد قانونيتها وتأكيد قانوية شهادات ال

  .العملية القانونية

دعت وزارة االراضي والمياه والبيئة بمناسبة الخامس من يونيو اليوم العالمي للبيئة ،  -

واوضح مدير قسم البيئة باإلنابة في الوزارة السيد/  .المجتمع للعمل الجاد لحماية البيئة

ال نملك سوى أرض واحدة “هذه السنة تحت شعار كبروم اسمروم، ان يوم البيئة يحتفى به 

، وتشمل فعالياته مسابقات معلومات عامة وسمنارات تنويرية لرفع الوعي ”لنحافظ عليها

طن من التربة تنجرف سنويا بسبب السيول في  72الى  72وانشطة نظافة. وذكر بان من 

لحيوانات ، ويجب الدفع البالد ، مشيرا الى االنواع المعروضة لالنقراض في النباتات وا

  .بجهود رعاية وحماية البيئة

وقال ان مصاعب البيئة الكبيرة التي تظهر في ارتريا بسبب التغير المناخي تتمثل في الجفاف 

المتكرر وفقر التربة وانخفاض االنتاج الزراعي والمياه ودمار الغطاء النباتي وانقراض 

امت وزارة العمل والرعاية االجتماعية باعداد التنوع االحيائي، ولمواجهة هذه التحديات ق

دراسة بشأن التنوع اإلحيائي وادارة النفايات والمواد الكيميائية والتغير المناخي وتأثيره  07

باالضافة الى السياسات والقوانين والتشريعات والتعليمات واشار الى اعمال حفظ المياه 

 .لتي تنتظم البالد للحد من هذه الظواهروحماية التربة وادخال وسائل الطاقة البديلة ا

02-06-22 

ان  “ قال مسؤول التعليم في اقليم شمال البحر االحمر االستاذ/ رشيد محمد عثمان -

االستثمار الكبير الذي جرى في قطاع التعليم في سنوات االستقالل ، حقق نتائج مرضية. 

س الثمانية والعشرين موجودة على واوضح بان التعليم في االقليم كان محدودا وكانت المدار

مصوع . وذكر ان الجهد الذي بذل بعد االستقالل بمنح الريف االولوية مكن من  -خط اسمرا 

مدرسة متوسطة و  12مدرسة ابتدائية و  715روضة اطفال و  22تقديم خدمات التعليم في 

ى ارتفاع عدد مركزتعليمي لبرنامج عريوت. واشار ال .9مدرسة ثانوية ، اضافة الى  72

الف طالب وازدياد مشاركة الطالبات في المراحل التعليمية المختلفة.  02الطالب الكثر من 

واشار الى المساهمة الكبيرة للمدارس الداخلية وشبه الداخلية في الدفع بالعملية التعليمية ، 

يا رة تماشوتقديم الدراسة في الفترة من مايو وحتى يناير في مديريات ادوبحا ونقفة وقرو



مع المناخ والحياة المعيشية للسكان. من جهته قال االستاذ / رشيد محمد عثمان ان حياة 

الترحال وقلة مشاركة الطالبات وعدم وجود بنية تحتية جيدة للمدارس فضال عن عدم تجمع 

 .القرى من بين التحديات التى تواجه عملية التعليم في االقليم

والبيئة ورشة في قاعة الكنفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة  نظمت وزارة االراضي والمياه

الخامس من يونيو اليوم العالمي للبيئة.وقال وزير االراضي والمياه والبيئة السيد / تسفاي 

قبرسالسي في الورشة التي شارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية 

االقتصادي العالمي، وان االنسان ظل يتسبب في  ، ان سبب جميع االزمات البيئية النظام

تلوث البيئة وتدمير الطبيعة من اجل استنزاف الموارد الطبيعية دون هوادة. ما تطلب ايجاد 

االرض واحدة لنحافظ عليها ” الحل العالمي للمشكلة. واوضح ان شعار هذه السنة القائل بان

تساوي، مناشد كشعب ووطن التفاني يرسل رسالة ان انقاذ االرض مسؤولية الجميع بال“

 .لتحقيق اهداف حماية البيئة العالمية

في الثامن من يونيو بدات امتحانات ا لشهادة المتوسطة الصف الثامن في جميع اقاليم  -

 2.2البالد اضافة الى السعودية والسودان . وتجري االمتحانات حتى العاشر من يونيو في 

مواد هي الرياضيات واللغة االنجليزية والتعليم مدرسة في خمس  21.مركز بينها 

االجتماعي والتربية الوطنية والعلوم. وتقدم االمتحانات في مركزي الرياض وجدة في 

المملكة العربية السعودية وفي كسال بالسودان . ويجلس المتحانات المتوسطة للصف الثامن 

الممتحنين يزيد بنسبة % منهم طالبات ، وان عدد الطالب  29طالب حوالي %  507559

مقارنة مع السنة الماضية. الطالب الجالسين لالمتحانات هم المتواجدين في التعليم  77

 .النظامي والتعليم المسائي واعضاء قوات الدفاع ونزالء اصالحية سمبل

11-06-22 

 ةقام فرع البنك التجاري في منطقة عدي وقري بتقديم خدمات بنكية جيدة بفضل ادخال انظم

واوضح المدير التنفيذي للبنك السيد/  .الحاسوب بهدف توسيع وتسهيل الخدمات لعمالئه

يوسيف تسفاي، ان البنك عزز من قدراته المهنية بفضل إدخال المعدات الحديثة التي 

ساهمت في التوسع بعد أن كانت محصورة في خدمات اإلدخار فقط لتشمل خدمات الحوالة 

 . ذلك ساعد على تقديم خدمات سريعةواالموال المتحركة ، وأن 

في الثالث عشر من يونيو تم احياء اليوم العالمي لمكافحة الناسور على مستوى البالد في  -

امانئيل /مدينة مندفرا. وفي مراسم االحتفال قال مسؤول الصحة في االقليم الجنوبي الدكتور 

ألف  722من كل  1590كانت  محرتآب في المناسبة ان وفيات االمهات اثناء الوالدة التي

ألف ،ورغم ذلك  722من  184والدة في بداية االستقالل، انخفضت في الوقت الحالي الى 

فان العادات الضارة المترسخة مثل زواج القاصرات وختان االناث والوالدة في المنزل تعيق 

 .ى الصفرالوصول الى الهدف المنشود وهو تخفيض نسبة وفيات االمهات اثناء الوالدة ال



زرآي  /اعلن مسؤول رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية االجتماعية السيد -

تخآلب أن الحكومة قدمت أكثر من خمسة مليار ومئتي مليون نقفة إعالة السر الشهداء. 

بمناسبة العشرين من يونيو يوم الشهداء أن ” إيرينا“ وأوضح في مقابلة مع وكالة اإلرترية 

آالف نقفة ألسر الشهداء لضمان رعايتها ، ومنذ شهر  72بتقديم  7225بدأت في  الحكومة

نقفة شهريا لكل أسرة شهيد ، حيث قدمت حتى شهر  522بدأت بتقديم بمبلغ  2222يناير 

أكثر من خمسة مليارات ومئتي مليون نقفة إلعالة أسر الشهداء. وأشار الى  2227ديسمبر 

أسرة شهيد  79222مليون نقفة ل  702هجر قدموا أكثر من أن األرتريين في الداخل والم

 .محتاجة

23-06-22 

من ريف اإلقليم خالل  12أفاد قسم المياه في االقليم الجنوبي تأمين خدمات المياه في %  -

سنوات اإلستقالل. وأوضح مسؤول القسم السيد/ كبروم مسقانا انه في بداية االستقالل كان 

بالدفع اليدوي في االقليم ، ولتحسين ذلك جرى تخصيص  مضخة مياه تعمل 50هناك 

إستثمار كبير امكن من خالله ارساء مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والتيار 

 11وذكر تقديم خدمات المياه باالنابيب بنسبة %  .قرية 027الكهربائي والدفع اليدوي في 

را الى عدم ارساء مشاريع المياه في بصهاريج المياه. مشي .2على مستوى االقليم و% 

 .بعض القرى نتيجة للتضاريس غير المالئمة وشح المياه الجوفية

28-06-22 

والنصف االول  2227قدم فرع العمل والرعاية االجتماعية في االقليم االوسط خالل عام  -

 .مليون نقفة إلعالة أسر الشهداء 92أكثر من  2222من العام 

لرعاية االجتماعية في الفرع السيد/ تيدروس فسهايي أن المبلغ واوضح مسؤول وحدة ا

 222مليار و  5المالي المقدم إلعالة اسر الشهداء جزء من المبلغ المالي البالغ اكثر من 

كما تبرع االرتريون في  .السر الشهداء 2222مليون نقفة، والذي قدمته الحكومة منذ عام 

أسرة شهيد في  25الف نقفة ، وزعت على  0.2ر من اكث 2227الداخل والخارج خالل العام 

 .اإلقليم األوسط

طالب  727في السادس والعشرين من يونيو خرجت مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو  -

أشهر. وذكر المدير العام لقسم السياسات والتخطيط  79وطالبة بعد دراسة إستمرت لـ 

ور /برهاني دبرو أن مهنة الطب تتطلب وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكت

وهدف التدريب الصحي المنظم  .اإلنسانية واإلهتمام، وعلى الخريجين التحلي بهذه القيم

، الى تمهيد ”اليونسيف“بتعاون وزارة الصحة وصندوق الطفولة التابع لالمم المتحدة 

يونسيف في االرضية لحصول سكان الريف النائي على الخدمات الصحية. وقال ممثل ال

ان التمريض الجوال أساس الخدمات الصحية المتطورة، “ارتريا السيد/ سامئيل منقوزا 



 .داعياً المتخرجين للعمل المتفاني

1/ 7/ 2022 

افاد مكتب الصحة في االقليم االوسط بان نسبة الشفاء من مرض السل في االقليم بلغت اكثر 

رضة /ناظنت قبريوهنس شفاء اكثر من وقالت منسقة برامج مكافحة السل المم 22من % 

من المرضى الذين تناولوا الدواء كما يجب. وذكرت بان السل يصيب الرئة بنسبة،  %2

وهو مرض قاتل معدي عبرالتنفس واشارت الى  22وباقي اجزاء الجسم بنسبة %  92%

من وكالء الصحة في مديريات سرجقا وقاال نفحي وبريخ لتنفيذ فاعل  02وجود حوالي 

 .للبرنامج، داعية المواطنين للتوجه الى اقرب مؤسسة صحيةفي حال ظهور اعراض المرض

5/ 7/ 2022 

 بركة تُدخل معدات واجهزة العالج الطبيعي -مستشفيات القاش
بركة المرجعى معدات العالج الطبيعي لتوسيع وتطوير  -ادخلت مستشفيات إقليم القاش

الطبيعي في المستشفى السيد/ كيداني قبرمكئيل  الخدمات الصحية بها. واوضح خبير العالج

أن خدمات العالج الطبيعي كانت محدودة ، بسبب محدودية القدرات المهنية وعدم وجود 

ساهم ادخال المعدات في تخفيف آالم االعصاب والعضالت والمفاصل  -معدات حديثة ، 

ركة ب-مستشفى إقليم القاش والدورة الدموية والعمود الفقري والرقبة . وقال المدير الطبي ل

أن خطوات تطوير خدمات العالج الطبيعي جزء من “المرجعي الدكتور/ أسياس منقستآب 

جهود تحسين الخدمات الطبية والحصول على الخدمات عن قرب. ودعا المهنيون الصحيون 

مرضى االعصاب والعضالت والمفاصل والدورة الدموية والعمود الفقري والرقبة لالبتعاد 

 .عن العالج الشعبي والتوجه الى المؤسسات الصحية لتلقي العالج الجيد

طالب بالبكالريوس والدبلوم في  02.خرجت كلية الهندسة والتقانة في ماي نفحي  *

طالب بالبكالوريوس بعلوم هندسة الكمبيوتر  7.2السادس عشر من يوليو. وتخرج 

الكيميائية وهندسة علوم البحار وهندسة  والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة

طالب  227صناعة المعادن وهندسة التعدين والهندسة الكهربائية وااللكترونية. وتخرج 

بالدبلوم في تقانة المحركات وتقانة المسح والتخطيط وتقانة االلكترونيات وتقانة البناء و 

ربط الشبكات وتقانة الكهرباء برمجيات الكمبيوتر و التعليم وتقانة الزراعة والكمبيوتر و

  .المبردات

توجه طالب االقليم االوسط الى ساوا الكمال التعليم في الصف الثاني عشر وأداء الخدمة  *

. واوضح مسؤول متابعة المدارس الثانوية في مكتب التعليم في  5.الوطنية في الدفعة 

لى ساوا على دفعتين هم من االقليم االوسط السيد / يوهنس سلمون، ان الطالب الذاهبين ا

مدرسة. واكد الطالب القيام باالستعدادات الالزمة للدراسة لمدة سنة في مدرسة وارساي  27

يكألو ، وأداء واجب الخدمة الوطنية. وذكر اولياء االمور تجهيز ابنائهم للنجاح في التعليم 



  .وتسلم امانة الشهداء ، مؤملين عودتهم بكل جوانب النجاح

مكتب التعليم في مديرية صنعفي في التقييم الذي اجراه من الثاني عشر وحتى الرابع افاد  *

عشر من يوليو ، تحقيق نتائج مرضية نتيجة الجهود المنسقة من جميع الجهات. واوضح 

مسؤول المدارس في المديرية االستاذ / عمر الدين محمد في التقرير الذي قدمه بان نتيجة 

بزيادة نسبية  2227 -2222المراحل الدراسية في العام الدراسي  في 9032النجاح بلغت % 

  ./ الثالثة عن العام الدراسي الفائت

من افراد  33خرج مركز تاهيل الشرطة واالمن بدقمحري في الحادي والعشرين من يوليو  *

الشرطة في دورة ادارية استمرت لمدة شهر . شملت الدراسة ، االدارة ، والقانون ، 

قات العامة وكيفية تقديم التقارير. والقى الرائد /ولدقبرائيل عندي قرقيس مسئول قسم والعال

التعليم الفني بالمركز ،كلمة أشاد فيها بدور المتدربين وما ابدوه من اهتمام بالدراسة ، وأمن 

على ان ما درسوه مع خبراتهم السابقة الشك سيدعم مهامهم في حفظ القانون ومكافحة 

  . الجريمة

عامل في مركز  705نظمت الكنفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية لستة اشهر ل  *

أرفايني ب ي  /التدريب المهني في مصوع. واوضح مدير مركز التدريب المهني المهندس 

في مراسم التخريج في السادس والعشرين من يوليو تطور التدريب المقدم نتيجة المعدات 

بة في المركز، مشيراً الى القيام ايضا بدراسات للتعرف على المتطورة والقدرات المكتس

  .نواقص القدرات المهنية للمؤسسات

ادخلت معدات العالج الطبيعي الحديثة في مستشفى كرن لتوسيع الخدمات المقدمة بقدرات  *

محدودة. واوضح خبير العالج الطبيعي السيد/ يوناتان تيدروس، ان المعدات الجديدة تحل 

اصة النقص في العالج واشار الى تقديم التدريب للكادر الصحي في مستشفى كرن بصفة خ

الستخدام جيد لمعدات العالج الطبيعي المتطورة بما يمكن من عالج آالم الظهر والرقبة 

العضالت باالضافة الى التواء االرجل في االطفال. ويستقل قسم خدمات العالج الطبيعي في 

ة خبراء ، المرضى من جميع مناطق اقليم عنسبا واجزاء من مستشفى كرن الذي يضم تسع

  .بركة -اقليم شمال البحر االحمر والقاش

دعا قسم النقل البري في اإلقليم الجنوبي أصحاب السيارات والسائقين لفحص السيارات  *

بشكل دوري لضمان سالمتها والحد من الحوادث المرورية. جاء ذلك خالل الفحص السنوي 

ت الذي يقوم به القسم في الفترة من الحادي والعشرين من يوليو في مدن مندفرا للسيارا

ودقمحري وعدي قيح. وأوضح مسؤول النقل البري في االقليم الجنوبي السيد/ محاري هبتي 

أن الفحص الداخلي والخارجي لسالمة السيارات يشمل الشاحنات والسيارات الخاصة 

  . والدراجات النارية

5/ 8/ 2022 



بركة بان العمل جار لتسيير أعمال االحصاء وإدارة أنظمة  -أفادت إدارة اقليم القاش

المعلومات في المديريات لتقديم خدمات سريعة وجيدة. وأوضح مسؤول قسم االحصاء ونظم 

المعلومات في االقليم السيد/ دبساي منقستآب أن القسم يقدم خدمات السجل المدني وتغيير 

يم بطاقة اإلقامة وجمع وتحليل البيانات والمعلومات وإستخراج شهادة االقامة وطبع وتقد

  .الميالد والوفاة والزواج والطالق

اعلن مكتب الصحة باالقليم االوسط في االجتماع التقييمي الذي عقده يومي الثاني والثالث 

واوضح المدير  .من اغسطس تحقيق نتائج جيدة من حيث تامين الخدمات الصحية الجيدة

الطبي للمكتب الدكتور / ملوقيتا هيلي في االجتماع الذي بحث الحفاظ على المميزات وحل 

النواقص ، ان المعدات المتطورة التي يتم ادخالها والقدرات البشرية المؤهلة طورت من 

الخدمات المقدمة. وذكر انه تم خفض االمراض المعدية وخاصة االيدز نتيجة تنامي الوعي 

جتماع لتقوية الرقابة الصحية في المؤسسات الصحية والدفع بانشطة الصحي. وطالب اال

  .التوعية لنظافة وإصحاح البيئة

9/ 8/ 2022  

ان الجمعية تضم حاليا “وقال رئيس الجمعية االستاذ /سيمؤون محاري لوكالة ايرينا  .المهنية

عمل بهدف تمكين وذكر ان الجمعية ت” الف معلم، وتعمل لتحقيق رؤى المعلمين. 22اكثر من 

المعلم من المساهمة بكفاءة في بناء األجيال بإعتباره المشارك االساسي لنماء وتطور 

المجتمع. وتشير وثائق وزارة التعليم الى ان االستثمار الكبير الذي جرى في التعليم خالل 

مدرسة  2722مدرسة اكاديمية وواحدة فنية الى  280سنة ، رفع عدد المدارس من  7.

منها شيدت في المناطق التي كانت محرومة من  19يمية وسبع مدارس فنية حاليا ، % اكاد

  .التعليم

أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية ارعتا في اقليم جنوب البحر االحمر الممرض/  *

احمد علي تطور الخدمات الصحية في المديرية. وأشار الى وجود مستشفى عمومي وثالثة 

الف من السكان، مشيرا الى ان االستثمار الجاري  22حية تخدم أكثر من عيادات ونقطة ص

في القدرات البشرية والمعدات الطبية ساهم كثيرا في تطور الخدمات الصحية. وقال إن 

اإلستخدام الكثيف للمؤسسات الصحية يعكس تنامي الوعي الصحي لدى السكان، موضحا 

في االشهر الستة الماضية  22ية بنسبة % ارتفاع المراجعة الصحية في المؤسسات الصح

مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي ، ودعا للعمل على ادخال هذه الخدمة في مستشفى 

 .طيعو النقاذهن من متاعب السفر

أعلنت جمعية السالمة المرورية تنشيط عملها في مجال التوعية المرورية بهدف مكافحة  *

ان الجمعية تأسست لمكافحة “ يد /استيفانوس هبتماريام الحوادث. وقال رئيس الجمعية الس

من الحوادث المرورية ناتجة عن  22وذكر بان أكثر من % .” الحوادث المرورية بالتوعية 



 -االهمال ،واوضح عزمهم العمل مستقبال لتركيب مرايات سالمة عاكسة على طريق اسمرا

بركة وعنسبا ، باالضافة الى  -قاشكرن، وتنفيذ مشروع توعية النقل العام في اقليمي ال

  .التوعية بمخاطر السرعة الزائدة والتحدث بالهاتف النقال أثناء لقيادة

* 11 /8/ 2022  

بركة السيد/ ابراهيم يعقوب ،  -قال مسؤول مكافحة المالريا في مكتب الصحة في اقليم القاش

المشاركة الواعية  ان ازالة مخاطر المالريا ووصوله الى مستوى السيطرة جاء بفضل

للمجتمع وجهود الجهات المعنية. وذكر بأن اإلهمال في بعض االحيان يخلق تأثير سلبي على 

أنشطة المكافحة ، ويجب على المجتمع تطبيق الخبرة المكتسبة في المكافحة إلنجاح كافة 

  ..األنشطة الموضوعة للسيطرة على المالريا

حملة الطالب التنموية التي بدأت منذ الثالث عشر  اختتمت في اقليم جنوب البحر االحمر *

طالبة ،  22طالب بينهم  225من يونيو في مديريات عصب ووسط دنكاليا. شارك في الحملة 

نفذوا خاللها اعمال فعالة لحفظ المياه وحماية التربة وغرس شتول اشجار الشورى في 

انجروف) في جزيرة عروقيا الجزر. وذكر مكتب التعليم انه تم شتل اشجار الشورى (الم

هكتار. وقد ساهم التنسيق الجيد لالتحاد الوطني للشباب  752وشاطئ سالينا في مساحة 

والطلبة ووزارة التعليم ووزارة الثروة البحرية في الحصول على النتائج المطلوبة للحملة 

 .الطالبية التنموية

 ماع الذي عقد في التاسع والعاشر منقيم فرع التعليم في االقليم الجنوبي برامجه في االجت *

أغسطس في كل من مندفرا ودقمحري . وأشار االجتماع الى أن نسبة نجاح الطالب في العام 

وقدم مسؤول الفرع االستاذ/ هبتزقي كيداني ، تقريراً  %99كانت  2222/  2227الدراسي 

 .9المتوسطة % ، وفي  2230جاء فيه أن نسبة النجاح في المرحلة االبتدائية كانت % 

طالبة الى ساوا الكمال الصف الثاني  7079طالب بينهم  222.وتوجه  1930والثانوية % 

  .عشر

مقارنة بنفس الفترة العام الذي  2222إرتفاع الحوادث المرورية في النصف االول من سنة *

صا شخ 75سبقه. واوضح قائد شرطة المرور في االقليم االوسط الرائد /هيلي براخي مصرع 

بجروح  20.واصابة  2022حادث مروري وقع في االشهر الستة االولى من عام  7.55في 

سيارة  2205.مليون نقفة. واشار الى انتهاك  939بليغة وطفيفة وإتالف ممتلكات باكثر من 

سيارة  729مليون نقفة. كما تم معاقبة  131قوانين المرور ، حيث تم تغريمها باكثر من 

نقفة لكل منها ومنعها الحركة لمدة ثالثة اشهر ، لنقلها ركاب بمبالغ  خصوصي بخمسة آالف

  .مالية خارج إطار القانون

18/ 8/ 2022 

افاد مكتب الصحة في االقليم االوسط تنفيذ انشطة لمتابعة االمراض غير المعدية ،خاصة 



/ السكري وضغط الدم. واوضح منسق متابعة االمراض غير المعدية في المكتب الممرض

تولدي برهاني تقديم خدمات الى جانب متابعة مرض ضغط الدم العالي، فضال عن الخدمات 

التى تقدم في أمراض العيون، واالنف واالذن والحنجرة واالسنان والربو والسرطان . مشيرا 

 .مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي %77الى ارتفاع المراجعين والمرضى الجدد بنسبة 

ر من اغسطس اجرت شرطة المرور في عنسبا بعقد اجتماع الصحاب في السادس عش*

المركبات والورش من اجل مناقشة ايجاد آليات حلول تساعد على الحد من حوادث المرور 

واالنشطة غير القانونية. وفي اللقاء الذي احتضنته مدينة كرن ، اوضح مسؤول شرطة 

م شهد خالل الفترة من يناير وحتى يونيو المرور في عنسبا الرائد /محاري كيداني ان االقلي

شخصا  99اشخاص واصابة  .حادث مروري ، مما تسببت في وفاة  712من هذا العام 

  .وإتالف ممتلكات قيمت بمليوني نقفة

بدأ منتسبو الدفعة الخامسة والثالثين للخدمة الوطنية الذين توجهو الى ساوا في  *

 2222ال الصف الثاني عشر، يبدؤون العام الدراسي شهريوليو الداء الخدمة والوطنية واكم

اسابيع. قدم مدير مدرسة وارساي يكالو الثانوية  .بعد تلقي تدريب عسكري لمدة  .222و 

 .222و  2222بساوا االستاذ /رؤسوم قبرهيوت في مراسم االفتتاح الرسمي للعام الدراسي 

ريف بالمدرسة واللوائح الذي جرى في العشرين من اغسطس توضيحات عامة حول التع

  2222/ 9/ 20المدرسية التي يجب اتباعها.

يقوم سكان ضواحي مديرية بارنتو بالتنسيق مع ادارة المديرية بصيانة الطرق التي اصبحت 

واوضح مسؤول  . خارج نطاق العمل نتيجة للسيول المتدفقة بقوة جراء االمطار الغزيرة

/ ولديسوس تكئي ان المواطنين يقومون بالعمل التنمية االقتصادية في المديرية السيد

  .الجماعي مرة في االسبوع حسب مناطق سكناهم، وينجزون المهام في المدينة وخارجها

30/ 8/ 2022  

اعلن مكتب خدمات الرقابة في االقليم االوسط تنفيذ اعمال رقابية فعالة في رقابة جودة 

ة. واوضح مسؤول المكتب السيد / يوهنس النباتات والثروة الحيوانية والموارد الطبيعي

قبرولد ، ان االعمال الرقابية التي نفذت في االشهر الستة الماضية بالتعاون مع مكتب النظام 

والقانون مكنت من ضبط ادوية معرضة الشعة الشمس والرياح والمبيدات. وذكر بان االدوية 

تلحق االضرار بالبيئة وتتسبب  البيطرية والمبيدات الحشرية غيرالمعروف مصدرها وجودتها

في اضعاف مقاومة المضادات الحيوية، داعيا المزارعين للتأكد من جودة االدوية البيطرية 

  .والمبيدات التي يستخدمونها

2/ 9/ 2022 

 من الطالب في إمتحانات الشهادة المتوسطة 52وزارة التعليم تعلن نجاح % 

في أوساط الطالب والطالبات الجالسين المتحان اعلنت وزارة التعليم بان نسبة النجاح  *



. وأن النتائج ستعلن  %5232، قد بلغت 2227- 2222الشهادة المتوسطة للعام الدراسي

رسميافي كل المدارس . واوضح مسؤول وحدة إمتحانات الشهادة المتوسطة في وزارة 

طالب  52519ة طالب من جمل 21521التعليم االستاذ/ هبتي أسفها لوكالة ايرينا نجاح 

وطالبة في اإلمتحانات الشهادة المتوسطة. وكانت نتيجة النجاح في االقاليم على النحو 

 %1237، االوسط  %232.بركة  -، القاش %48.3، الجنوبي  %2030التالي: إقليم عنسبا 

، قوات  %1731، السعودية %5232،جنوب البحر االحمر  %2535، شمال البحر االحمر 

في السنوات  %22وقال إن درجات النجاح التي كانت  %722لسودان .وا%12الدفاع 

هذه السنة ، موضحا بان أي طالب وطالبة لديه تساؤالت أن  %25الماضية تقرر رفعها الى 

يراجع مدرسته ، وعلى المدرسة تقديم الرد في غضون أسبوعين. واجريت امتحانات 

مركز امتحان ثالثة منها في  2.2الشهادة المتوسطة في شهر يونيو في خمس مواد في 

 .الخارج اثنتان في السعودية وواحدة في السودان

اعلن فرع وزارة التعليم باالقليم االوسط في االجتماع التقييمي الذي اجراه في السادس من  *

رغم بعض القصور والجوانب التي  2227/2222سبتمبر تنفيذ مهامه في العام الدراسي 

وثائق مكتب التعليم في االقليم االوسط بان نتائج امتحانات العام  تحتاج للتحسين. وتشير

االبتدائية  %2235بلغت فيها نسبة النجاح المرحلة وفي ، 2227/2222الدراسي في 

  . %85.5المرحلة المتوسطة و في المرحلة الثانوية 

طة را انشوقيمت وزارة التعليم في اجتماع عقدته يومي الثامن والتاسع من سبتمبر في اسم

وبحثت البرامج المستقبلة وقيم االجتماع تقارير االقاليم ومركز  2021/2022العام الدراسي 

التدريب المهني في ساوا ومدارس الجاليات االرترية في المملكة العربية السعودية ، 

 قضايا التعليم بحث االجتماع . باالضافة الى برامج وتوجيهات الوزارة المنفذة وغير المنفذة

جميع الرياضية الثقافية واالنشطة وتحدياتها والصحية، ودور الطالب في حملة التنمية 

  . الصيفية والتدريب الفني والمهني

13/ 9/ 2022 

افاد المدير الطبي لمستشفى العيون المرجعي الوطني الدكتور/ كحساي فسهاظيون بان 

ضغوط العملية في توسيع خدمات طب العيون في االقاليم ساهمت في خفض نسبة ال

. وذكر الدكتور/ كحساي ان المستشفى قدم خدمات الصحة خالل ستة %72المستشفى بــ 

الف مواطن ، فيما اجرت جمعية البصر السودانية خالل شهر اغسطس  ..اشهر مضت لـ 

مواطن كانت قد تاجلت مواعيدهم جراء تفشي كورونا واشار  222عمليات جراحية ناجحة لـ 

اي الى ان امراض عن قلة النظافة كانت اكثر العيون الناتجة االمراض انتشارا الدكتور /كحس

  .في اوساط مرضى العيون

16/ 9/ 2022 



افاد المهنيون الصحيون العاملون في عيادة فلدارب ان االجهزة الطبية في العيادة ظلت تسهم 

ن بيلول يماني ، ا بفعالية في انجاز خدمات الصحة للمواطنين . واوضح خبير الصحة الشاب/

بالعيادة معدات وتحاليل العيون لطب متطورة االمراض الباطنية والسل ومعمل اجهزة وكذلك 

وعصري حديث متطورة تعمل بالطاقة الشمسية ، مما ساهم ذلك في تقليل الضغط العملي 

  .على مستشفى كرن وتقديم خدمات صحة فعالة

20/ 9/ 2022 

بركة المرجعي بفعالية في مكافحة  -فى اقليم القاشساهمت وحدة طب العيون في مستش

العمى وتقديم خدمات ناجعة للمواطنين. واوضح مسؤول وحدة طب العيون في المستشفى 

السيد /يوناس قبرتاتيوس ،ان الخدمات العامة المقدمة في الوحدة تشتمل تحاليل طبية 

توفرة في الوحدة تسهم بكفاءة وعمليات جراحية ، وان االجهزة والكادر البشري واالدوية الم

  .وفعالية النجاز اعمالهم بنجاح

نظم مكتب التعليم في االقليم االوسط بالتعاون مع مركز التعليم ودراسات الطالب دورة 

طالب من  142تدريبية في تقانة الكمبيوتر وتقانة الروبوت وتدريب اولي في الموسقى لـ 

ليم ووزارة العمل والرعاية والبحوث التوثيق مدرسة. الذي تأسس بتعاون وزارة التع 72

ومركز االجتماعية وادارة االقليم االوسط ، يساعد الطالب الكتساب المعرفة النظرية 

  .والتطبيقية أثناء االجازة الصيفية

تم تنظيم جولة للمشاركين في إحياء مصنع فريد هولوس لتأسيس الذكرى الثالثين  *

العمومي في الحادي والعشرين من سبتمبر. وذكر عضو  لعدسات النظر لمستشفى قودايف

برنامج مكافحة العمى السيد /سلمون زونقيل دور ومساهمة البروفيسور/ فريد هولوس 

لتطوير طب العيون في ارتريا، موضحا تحقيق تطور كبير في خدمات طب العيون. واوضح 

ب العيون السيد/ بإمنت المدير الطبي لمستشفى قواديف الدكتور/ ابرهام داويت وخبير ط

تسفالدت ان المستشفى يقدم خدمات طب العيون العامة باستخدام معدات التشخيص 

المتطورة. يذكر ان االحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى الثالثين لتاسيس مصنع فريد هولوس 

 .قد نظم في العشرين من سبتمبر في اسمرا

مصوع في العشرين من سبتمبر ، بان سد افاد االجتماع التقييمي الذي عقد في مديرية  *

النقص في أعداد المعلمين اسهم ايجابا في عملية التعليم . بحث االجتماع المميزات والقصور 

، وجهود حل النقص ، داعيا لتعزيز مساهمة المجتمع عامة واولياء االمور خاصة للدفع 

  .بعملية التعليم

ليوم العالمي لمكافحة داء الكالب في الزراعيين في الثامن والعشرين من سبتمبر تم إحياء ا *

المهنيين جمعية بقاعة العاصمة اسمرا بحضور كبار المسؤولين وممثلي وزارة الصحة 

بوزارة الزراعة بحملمالو و باالقاليم وكلية الزراعة منظمة األغذية والزراعة التابعة لالمم 

على المستوى العالمي والخامسة على  المتحدة . تم احياء هذه المناسبة للمرة السادسة عشر



 . ”الصحة المنسقة للقضاء على الوفيات البشرية والحيوانية“مستوى البالد تحت شعار 

1/ 10 /2022 

لتأمين  / صرحت مسؤولة فرع متابعة المديريات والمجلس في إدارة االقليم االوسط السيدة

ن جهة، ومن جهة ثانية الماظ ابرها عن تسيير أعمال جادة خدمات نشطة وسريعة م

لتصحيح القصوروالنواقص. وذكرت السيدة /الماظ في اللقاء الذي أجرته مع وكالة ايرينا ، 

ان ادارة المديريات تمتاز بعناصر وهياكل مهمة تخدم كجسر بين الشعب والحكومة ، وتلعب 

واطن، ورفع دورا كبيرا ً في نقل التوجيهات الحكومية الى إدارات الضواحي وعبرها الى الم

  .إستفسارات ومطالب المواطنين الى الجهات المعنية

بحث مكتب التعليم في االقليم الجنوبي في الثاني والعشرين من سبتمبر في مدينة مندفرا  *

وذُكر في  . بالتعاون مع قسم التعليم العام ، سبل تحسين كفاءة الطالب في المرحلة االبتدائية

بعة آالف طالب استكشافية شملت وطالبة من الصفين الثالث االجتماع القيام بدراسات ار

 .والخامس للمرة الرابعة في االقاليم الستة ، ساعدت للتعرف على اسباب الضعف

13/ 10/ 2022 

اعلنت وزارة الصحة مواصلتها لجهود السيطرة على مرض السل لتحقيق اهداف التنمية 

الوزارة الممرضة/ هويت نقوسي المستدامة. واوضحت مسؤول مكافحة مرض السل في 

 . 2227وحتى  2271في الفترة من  %22لوكالة ايرينا ، بلوغ شفاء مرض السل نسبة 

وأن جهودا ً إلضافية ضرورية من أجل العثور على المرضى الذين لم يذهبوا الى المؤسسات 

  . الصحية

ام وطب األسنان ، خرجت كلية اروتا للطب والعلوم الصحية التى تشمل ) كلية الطب الع *

طالب وطالبة بدرجتي  202وكلية العلوم الصحية ( ، في الخامس عشر من اكتوبر 

بدرجة وطالبة  .من اإلناث في مراسم جرت بجامعة اسمرا 720البكالوريوس والدبلوم بينهم 

 22بدرجة الدبلوم ، فيما تخرح 70تخرج فقد البكالوريوس في علم الصيدلة و 29طالب 

طالب وطالبة  7.9طبيب عام بدرجة البكالوريوس ، وتخرج  29العيون، وممرض في طب 

في مختلف مجاالت التمريض شملت صحة البالغين، التخدير، االسعافات االولية والحاالت 

طالبة وطالبة في الصحة  79الحرجة، التوليد، طب العيون،التمريض العام . فيما تخرج 

  .العامة بدرجة الدبلوم

صحة في االقليم االوسط ورشة عمل في الحادي والعشرين من اكتوبر في نظم مكتب ال *

اكتوبر(  25-27ظعدا كرستيان ، لوضع خطة على مستوى االقليم لتنفيذ حملة التطعيم )

  .لسرطان عنق الرحم بمشاركة مسؤولو مكاتب الصحة والتعليم ومدراء المديريات

ورتو ساوا واغردات وقلوج في اقليم تلقى الطالب المحتاجون في مديريات شامبقو وف *

بركة دعما عبارة عن لوازم مدرسية . واوضح مسؤولو مكاتب العمل والرعاية -القاش 



االجتماعية في هذه المديريات ان الدعم المقدم يكفي للسنة الدراسية الكاملة . مؤكدين بان 

ت اسر الطالب بان الطالب الحاصلين على الدعم تم اختيارهم عبر ادارات الضواحي. واوضح

 . الدعم الذي حصل عليه ابنائهم يسهم في تشجيع ومواصلة ابناءهم تعليمهم

عقد فرع التعليم في االقليم الجنوبي إجتماعا يومي العشرين والحادي والعشرين من  *

اكتوبر في مدينة مندفرا لبحث سبل تحسين نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة بحضور 

مشرفون التربويون ومسؤولوا التعليم في المدارس. الشهادة إمتحانات مدراء المدارس وال

منسق واوضح االستاذ/ الجنوبي االقليم في المتوسطة أسمروم سيسينوس في التقرير الذي 

الف طالب وطالبة في إمتحانات الشهادة المتوسطة وكانت نسبة  72قدمه جلوس أكثر من 

  .أفضل مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى نسبة هذا العام H.8 النجاح

اعلنت هيئة الكهرباء في اقليم جنوب البحر االحمر عن صيانة أعمدة الكهرباء التي سقطت  *

جراء العواصف والسيول في ضواحي شخايتو وأبو حرسلي. واوضح مسؤول مكتب الهيئة 

بر بتمالسيد/ يوناس تسفاي ان العواصف المصحوبة باالمطار التي هطلت في الثامن من س

في عصب وضواحيها أدت الى سقوط اعمدة الكهرباء، ما ادى لتوقف خدمات الكهرباء، وتم 

  .صيانة االعمدة وتغيير القديم منها وإعادة الخدمة الكهربائية

قدمت جمعية الصم دعما ً عبارة عن عربات الكارو لالسر الراعية للصم في االقليم  *

ا وامني حيلي وعرزا وعدي خواال ودقمحري لعشرين الجنوبي. قدم الدعم في مديريات مندفر

موسي بالي ان الدعم يهدف إلى تحسين  /اسرة . واوضح مسؤول فرع الجمعية السيد

  .معيشة االسر وايجاد مصدر دخل لها، وذلك مواصلة لبرامج التأهيل المستمرة

27/ 10/ 2022 

الربع اسر محتاجة بالمواشي  قدم مكتب العمل والرعاية االجتماعية في مديرية تسني الدعم

والتجارة المصغرة بقيمة عشرة آالف نقفة لكل اسرة. واوضحت مسؤولة المكتب السيدة/ 

دهب يوسيف، ان االسر تم مساعدتها في المجاالت التي اختارتها، داعية المجتمع واالدارات 

  .للتعاون لتحسين معيشتها

في مديرية تسني بذل الجهد لتحسين نتائج افادت ادارة مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية  *

تكئي مدهاني في االجتماع  / امتحانات الشهادة المتوسطة. واوضح مدير المدرسة االستاذ

الذي عقد لتشجيع وصلت الطالب الذين احرزوا نتائج مميزة امتحانات الشهادة الى اكثر من 

جة في وقت كانت فيه . الدراسي للعام المتوسطة تأتي هذه النتي2227-2222في  % 95

  .نسبة العام للطالب في المدرسة افضل، وهذه النتيجة اقل من المتوقع

عقدت جمعية المعاقين ذهنيا اجتماعا في مندفرا في السابع والعشرين من اكتوبر لتحقيق  *

في القدرات تنمية مسؤول ” معرفة متساوية حقوق ومصلحة المعاقين ذهنيا.” تحت شعار

السيد /يعقوب هيلي بالرغم من صعوبة وتعقيدات االعاقة الذهنية ، فانها واوضح الجمعية 



تتحسن وتتطور ، مشيرا الى ان وزارة العمل والرعاية االجتماعية تقوم بدور رائد لتعزيز 

 دور الشركاء

قيمت مديريات نقفة وافعبت وقرورة وادوبحا بشمال البحر االحمر في السابع من نوفمبر ،  *

للعام الدراسي  2227/2222ات الشهادة المتوسطة ، وبحثت برامج نتائج امتحان

. عمل العام الدراسي وبحث االجتماع التقرير المقدم من قسم امتحانات  2222/.222

الشهادة المتوسطة في االقليم ، مشيرا الى ان النتيجة افضل في الريف منها في المدن 

  .والبلدات

ان عنق الرحم في البالد عامة في الحادي والعشرين اعلنت وزارة الصحة بدء تطعيم سرط *

تيدروس يحدقو ، /من نوفمبر. واوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني في الوزارة السيد 

 27.مدرسة و 7.92ان حملة التطعيم تستمر حتى الخامس والعشرين من نوفمبر جرت في 

للفتيات من عمر  وحدة متنقلة 02صحية باالضافة الى  252مؤسسة مؤقتة، مراكز و

  .الف فتاة 22.التاسعة وحتى الرابعة عشر، وتوقع تطعيم 

بركة في الثاني عشر من نوفمبر في مدينة اغردات،  -قيم مكتب التعليم في اقليم القاش *

.  2227/2222نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة المتوسطة في العام الدراسي 

سالس االستاذة/ المكتب في المتوسطة اسمالش في المدارس متابعة مسؤولة واوضحت 

طالب. وان هذه  2922من الممتحنين البالغ عددهم اكثر من  %22التقرير الذي قدمته نجاح 

  .النتيجة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع عامة لتحسينها

ة ي مدينة مصوع العمليقيم مكتب التعليم يومي السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر ف *

وقدم مسؤول المكتب االستاذ/ رشيد محمد عثمان  2227/2222التعليمية للعام الدراسي . 

في االجتماع شرحا حول وتطوير لتوسيع الحكومية الجهود التعليم. وذكرت التقارير المقدمة 

من مسؤولي المدارس المميزات والتحديات وخطوات حلها ومساهمة اولياء االمور 

  .لمجتمعوا

أجرى اطباء ارتريون وأطباء المان من مؤسسة هامر فورم عمليات جراحية لمصابين  *

بحروق وكسور العظام واالعاقة الطبيعية في مستشفى حليبت. واوضح المدير الطبي 

لمستشفى حليبت الدكتور/ لؤول بانتيرغا لوكالة االنباء االرترية تجرى الجراحية العمليات 

صابين بالحروق وكسور العظام الناتجة عن الحوادث المرورية ومن يعانون إيرينا للم“ان “

  . من مصاعب خلقية في العظام والعضالت

16/ 12/ 2022 

قيم مكتب التعليم باقليم شمال البحر االحمر نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في ورشة 

 .ُعقد في مدينة قندع 2227/ 2222عمل / للعام الدراسي 

مكتب الصحة باقليم جنوب البحر االحمر بالمشاركة الكبيرة للمواطنين وشركاء العمل اشاد  *



في الجولة االولى من حملة تطعيم سرطان عنق الرحم التي جرت في الفترة من الحادي 

ان التحدي “حمد ادريس  / والعشرين وحتى الخامس والعشرين من نوفمبر. وقال السيد

يات الالتي يتوجب تطعيمهن ، خارج المدرسة في القرى من الفت 12االكبر كان وجود % 

 .البعيدة ، وقد تم تجاوز التحدي بفضل الجهد الكبير والتفاني في العمل

 22وال  72عقد ت وزارة العمل والرعاية االجتماعية اجتماع قي مت فيه عملها يومي ال  *

لؤول قبرآب فيه /السيدة  من ديسمبر في اسمرا . ذكَّرت وزيرة العمل والرعاية االجتماعية

بتطوير العمل االنجازي وتمتين التنسيق النجاح رسالة الوزارة. واوضحت التقارير المقدمة 

 02مسكن لمعاقي الحرب، وتم توزيع  2في المناسبة ان المواطنين في بارنتو قاموا ببناء 

اطنين الذين من المحتاجين و دعم عيني ومالي للمو 7029طبليات وتقديم عربات الكارو ل 

 .تضررو بالسيول والعواصف


