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إعداد جريدة " ارتريا الحديثة " 
حصاد في شهر يناير


 سكاناألوسطيؤكدونالعملالمنسقلتنفيذالبرامجالتنمويةفي  2018/1/5

أكدالسكانباالقليماألوسطفياالجتماعاتالتيعقدوهابمديرياتهمبأنهوفيالعام2018سيعملونبقوةلتفعيلالبرامج
التنمويةالهادفةإلىتحسينمعيشةالمواطنينوفياالجتماعاتالتينظمتفي1منمديرياتاإلقليمناقشالحضورفي
التقاريرالتيقدمتعبرالمدراءوالمدراءالتنفيذيين،بأناالنشطةالتينظمتفيالعام201ستتممواصلتهاللدفعبها
قدمافيالعامالجاريوفيالختامقدمواآراءومقترحاتبناءةحولالجهودالمبذولةلتحسينمعيشةالمواطنينوالتأكيدعل
ىفعاليةالبرامجالجارية 
________________________ 

وزير الزراعة يدعوالمزارعين باالوسط للتركيز على المحاصيل النقدية 2018 / 01 / 12
دعامعاليوزيرالزراعةالسيد/ارفاينيبرهي،المزارعينباإلقليماألوسطإلىضرورةالتركيزعلىزراعةال
محاصيلالنقديةوضعافياالعتبارقلةالمساحاتالزراعية،وتماشيامعاألولوياتالوطنيةلضمانإنتاجاأللبان
واللحوموالخضروالفاكهةوحمايةالمواردالطبيعية 
كماأكدالمديرالعامللزراعةواألراضيفياإلقليماألوسطالسيد/يمانيأباي،علىتنفيذأعمالكبيرةلتوفيرالغ
ذاءوالمياهلالنسانوالماشيةواالنتقالمنالزراعةالتقليديةإلىالحديثة،مشيراإلىأنالحمالتالشعبيةلحفظال
مياهوحمايةالتربةساعدتعلىزيادةاإلنتاجالزراعي 
وأكدالتقريرالمقدم،وجود12منالسدودوعددكبيرمنالحفايرتسعأكثرمن0مليونمترمكعبمنال
مياهفياالقليم،يتمحولهاتنميةمساحاتزراعيةتبلغأكثرمن1525هكتاربالخضر،وحوالي18هكتاربالف

واكهوأفادالتقريرإلىالقيامبأنشطةناجحةلتهجيناألبقارورفعإنتاجاأللبانوتوزيعهاللمزارعينوتنفيذأنشط
ةمشجعةلتربيةالنحلوالدواجنوزراعةالعلف 
منجانبهدعاحاكماإلقليماألوسطاللواء/رمضانعثمانأولياي،فيالكلمةالتيألقاهاإلىالقيامبالدراساتال
الزمةلألراضيالتييمكنتنميتهاوتطبيقإرشاداتالمهنيينالزراعيينونظافةالسدودالمطمورةبالطمي،وم
كافحةاآلفاتالزراعيةومحاربةقطعواقتالعاألشجار،وإدخالالمواقداالقتصادية 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مشاركة السكان في صيانة طريق انداقرقيس ماي منى 2018/ 01 / 12

عبرسكانمديريةمايمنىعننيتهملمضاعفةجهودهممنأجلإكمالصيانةطريقمايمنىعديقرقيسفيا
لوقتالمحددله 
وأكدالسكانإستعدادهمللمحافظةعلىاألعمالالتيأنجزتفيالعام 201
،وذلكفياالجتماعالذيعقدلتقييماألنشطة،كمابحثالبرامجالموضوعةللعام ،2018
وأوضحالمديرالتنفيذيفيالمديريةالسيد/كيدانىفرويفياالجتماعالذيعقدفيالرابعمنينايرالجاريوالذيشا
ركفيهممثلونل1منإداراتالضواحيأوضحعننجاح80منالبرامجالموضوعةللعام 201
وأفادالسيد/كيدانىبأنالبرامجالتيأنجزتتضمنشروتوسيعالطاقةالكهربائيةفيمديريةمايمنىوتنفيذعمليةإع
ادةتوزيعاألراضيوبناءوصيانةالبنيةالتحتيةللخدماتالتعليميةوالحفاظعلىالمياهوحمايةالتربةوالتشجير 
وتباحثالمشاركونفيالتقاريرالتيقدمتفيالمناسبةحولاالنجازاتالصحيةوالتعليميةوالزراعةوالرعايةاالجتم
اعية،فيبرامجالتعليموالزراعةوالرفاهيةاالجتماعية 
يزاولونشخصألف0منأكثرالجنوبياإلقليمجنوبفيتقعالتيمنيمايمديريةفييقطنانهبالذكريجدر
والتجارةوالرعيالزراعة
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

شمال البحر :أنشطة واسعة لحفظ المياه وحماية التربة 2018/1/12
أعلنفرعالزراعةواألراضيفيإقليمشمالالبحراألحمرعنتنفيذأنشطةواسعةلحفظالمياهوحمايةالتربةفياالقليم
وقالمسؤولحفظالمياهوحمايةالتربةوالتنميةفيالمكتبالشاب/حروييوهنس،بأنحفظالمياهوحمايةالتربة،عا
ملأساسيفيالتنميةالزراعيةواستقرارالتربة،مشيدابالمشاركةالشعبيةالكبيرةخاصةالمرأة 
وأوضحأنبناءمدرجاتوحواجزمائيةفيمساقطالمياهبطول5كيلومترفيمديرياتنقفةوأفعبتوقندعوصيان
ةالحفايرفيضاحيتيفلكتوقالمتبمديريةافعبت 
وأشارإلىأنالحفايرالتيشيدتفيضواحيانداللوماريتوبقالوالبابمديريةنقفةحققتنتائججيدة،ويقومالسكا
نبأنشطةحفظالمياهوحمايةالتربةبشكلمنظموفعال 
كماتمبناءحواجزبدعمحكوميفيمزارعشعبوقادمحليبوفرووزوالوأفتاوإمبيرميودوقاعلي 

×××××××××××××××××××××
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اإلقليم األوسط :ورشةعمل لدراسة إنتاج األسماك في المياه العذبة
نظمتفيالثالثوالعشرينمنينايرفياإلقليماألوسطورشةعمللدراسةسبلإنتاجاألسماكفيالمياهالعذبةفي12منالسدودوال
حفائروأآلبارباالقليم 
ووفقاللدراسةالمقدمة،بأنهيمكنالعملفيإنتاجاألسماكفيالمياهالعذبةفيمعظمالسدودالمنتشرةباالقليم 
وقدممسؤولالثروةالسمكيةفياالقليمالسيد/إيساوتكؤكلمةأوضحفيها،بأنالهدفمنالمشروعهوإتاحةالفرصإلنتاجاألسماكللس
كانالقاطنينفيالمناطقالبعيدةعنالسواحلالبحرية،حيثالسدودالمتوفرةفيبيئتهم،وذلكلضمانالتغذيةالسليمةذاتالمحتوىالج
يدمنتلكاألسماك 
وأشارالخبراءالذينقدمواأوراقالعملإلىأنإنتاجاالسماكفيالمياهالعذبةيقللمناالعتمادعلىاللحومالحمراء،إضافةإلىدوره
البارزفيضماناألمنالغذائي،كماأنهاتخلقفرصاللعمل،باالضافةالىدورهافياستمراريةتأميناالنشطةاالقتصاديةالصغيرة 
كماأوضحفيالمناسبةعنتنظيمحمالتتوعويةودوراتتأهيليةللمزارعينلتوسيعمشروعالخمسيةإلنتاجاالسماكالذيشرعالعم
لفيهمنذبدايةالعام201فيسدودتوكروماينفحيوعديشاكاوغاالوحيلووعديبيدلوطعرش،وقدشجعتالتجاربالمكتسبة
علىتوسيعالمشروع 
وفيالكلمةالتيألقاهاحاكماإلقليماألوسطاللواءرمضانعثماناوليايقالفيهابأناإلهتمامبتنميةاألسماكفيالمياهالعذبةيلعبدور
اكبيرافيضماناألمنالغذائيوتحسينمعيشةالمجتمعالريفي،منوهاإلىبذلجهودمنسقةلتوظيفخبراءفيكافةالمديرياتوتنظيم
دوراتتأهيليةللمزارعينلضمانالتغذيةالسليمة 
منجانبهذ َّكرمسؤولقسمالتنميةالزراعيةفياإلقليماألوسطالسيد/يمانيأبايالىتنفيذبرامجبناءحواجزالمياهوإصالحمساقطالم
ياهباستمرارللحدمنامتالءالسدودبالطميوضماننظافةالمياه،باعتبارأنوجوداألسماكيرتبطبوجودالمياه ،
كماأفادالتقريرالمقدمبإمكانيةإنتاجاألسماكفيجميعمديرياتاالقليم،حيثأنهناك1سدابمديريةسرجقاوسبعةفيمديريةبري
خوستةفيمديريةقاالنفحي،وأربعةسدودفيمناطقأسمرا،وكلهاحققتنتائجمشجعة 
هذاوتوجدفياإلقليماألوسطستةسدودكبيرةتسعمليونمترمكعبمنالمياه،وعشرةسدودأخرىتسعخمسمائةألفمترمكعبمن
المياه،و51سداتسعحوالي00مترمكعب 


قندعدورةمهنيةلـ50شابافيتربيةالنحلوالدواجن 1/ 2
  2018/
نُظمت دورة تأهيلية ل 50شاب في مديرية قندع  ،ركزت على افضل واحدث السبل لتربية النحل والدواجن
.أوضحمسؤولاالتحادالوطنيللشبابوالطلبةفيإقليمشمالالبحراالحمرالشابإدريسعثمانبأنالتدريبهدفإلىالتعرفعلىمصاعبالشبابوت
مهيداألرضيةلهملتحسينمعيشتهم،داعياالمتدربينإلىتطبيقالتدريبالذيتلقوه،وتشجيعالمؤسساتواالداراتلهموقدتسلمالمتدربونالشهاداتعل
ىيدمديرمديريةقندعالسيد/عمريحيىحجيومسؤولالمكتبالمركزيلالتحادالسيد/عقبايبرهيكماقدمتفيالمناسبةالدراجاتالهوائيةتشجيع
اللطالبالذينيأتونالىالمدارسمنأماكنبعيدةهذاوكانفرعاالتحادالوطنيللشبابوالطلبةفيمديريةقندعقددرب0شاباالعامالماضيفياعم
الالنجارةوالحدادةومبادئالكمبيوتروالغرافيكلمدةسبعةأشهر 

×××××××××××××××××
وزير الزراعة يدعو الدفع بانشطة حفظ المياه وحماية التربة2018/1/



دعا معالي وزير الزراعة السيد  /أرفايني برهي ،إلى الدفع بأنشطة حفظ المياه وحماية التربة لدورها الكبير في رفع اإلنتاج
الزراعي .
أوضح ذلك في االجتماع الذي عقده في مدينة بارنتو في نهاية ديسمبر أثناءتقييم أنشطة مكتب الزراعة في القاش -بركة
،مؤكدا على وجوب الدفع بعمليات النفير الشعبي لحفظ المياه وحماية التربة لزيادة االنتاج الزراعي سواءا المطري منه
والمروي والقيام بالتغيير الزراعي المنتظم والتسميد الطبيعي ومكافحة اآلفات .
قدم في االجتماع تقرير عن أنشطة المكتب حول تنمية الخضر والفاكهة ،ومنتجات األلبان واللحوم وتربية النحل والدواجن
وحفظ المياه وحماية التربة ووقاية النباتات والبيطرة وأعمال المراقبة والتدبير المنزلي ودورها اإليجابي في حياة السكان .
و أوصى االجتماع بالعمل الدؤوب في تربية الماشية ومنتجاتها بما يفيد المزارع  ،وتمهيد األرضية لزيادة منتجات الخضر
والفاكهة وتحسين عملية توزيع الجرارات الحكومية .
ودعا حاكم اإلقليم في ختام االجتماع للعمل علىتطوير البساتين والمجاري التحويلية لضمان فعاليتها.

××××××××××××××××××××

سلطةالغابات والحياة البرية تضع خطة للحد من إقتالع األشجار2018/1/20
أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية عن وضع خطة هذا العام لمكافحة القطع الجائر لألشجار والدفع ببرامج التشجير
وحماية الحياة البرية.
وأوضح االجتماع الذي عقد في السابع عشر من يناير بحضور كل من وزير الزراعة السيد  /ارفايني برهي ووزير
األراضي والمياه والبيئة السيد /تسفاي قبرسالسي ،عن القيام بالمراقبة الالزمة في محميات شمال بحري وجنوب بحري
وبوري وأيروري وهواكل والقاش سيتيت والمنطقة المخصصة للفيلة وجزيرة دهلك ،والقيام بالدراسات الالزمة عن
محمية زرا كركبت ،وتنفيذ أنشطة ناجحة لتعريف الشعب بالحيوانات الزاحفة والبرمائيات والدفع بالحملة الخضراء.
و أشار االجتماع الى تحسن أوضاع الحياة البرية بفضل أعمال الحراسة ،والقيام ببحوث حول حمار الوحش ،موضحا بأن
عدم إقامة المحميات لحمير الوحش وتحديد حدود المحميات الوطنية أدى إلى التداخل مع الحيوانات األليفة .
و ذكر التقرير المقدم عن تنمية شتول ألكثر من  45نوعا من األشجار بينها  22من األشجار المستوطنة وتجميع وغرس
800كيلوغرام من البذور  ،مشيرا إلى تجهيز أكثر من  4.3مليون شتلة لألشجار في  29مشتال خالل العام الماضي ،بما
يزيد بنسبة 40 %عن العام السابق.
وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية السيد  /أبرها قرزا في الكلمة التي ألقاها بأن العمل جار بقوة إلنجاح برامج
التشجير وحراسة المحميات وإعادة تحسين األراضي القاحلة  ،مشيرا إلى أن هذه األنشطة تساهم في تكاثر الحيوانات
البرية وضمان حمايتها.
من جانبه دعا وزير الزراعة السيد  /أرفايني برهي إلى ضرورة أن تساهم إدارات القرى والبلدات في إنجاح أنشطة تنمية
األشجار والعمل لضمان حماية وحراسة األشجار.
كما أهاب وزير األراضي والمياه والبيئة السيد  /تسفاي قبرسالسي بضرورة العمل مع الوضع في االعتبارحقوق
األجيال القادمة  ،مشيدا باألعمال الكبيرة التي قامت بها سلطة الغابات والحياة البرية رغم التحديات.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

وزارة الزراعة تحقق إنجازات في برنامج حفظ المياه وحماية التربة2018/1/0
قامتوزارةالزراعةبإجراءتقييمشامللبرامجهافيالخامسوالعشرينوالسادسوالعشرينمنيناير،أشارت
فيهبأنبرامجحفظالمياهوحمايةالتربةقدحققتنتائجفعالةعلىمستوىالبالدبالنظرالىالثرواتوالقدراتالوطن
يةالمتوفرة 

وجاءفيالتقييمالذيشاركفيهمسؤولوفروعاألقاليمواألقسامفيوزارةالزراعة،عنإنجازأعمالفعالةفيت
نميةالخضروالفواكهوالنباتاتوإنتاجاأللبانواللحوموالصحةالحيوانيةوالتنميةالمرويةوالبذورالمحسنةالتجري
بية 
وأشارالتقريرإلىقلةاألمطارهذاالعامإضافةإلىالتأخيرالذيحدثفيتنفيذعمليةإعادةتوزيعاألراضي
الزراعيةالتيجرتالعامالماضيفيمعظممناطقالبالد،مماأثرسلباعلىاالنتاجية،فيماأظهرتاألعمال
الجاريةفيإنتاجالتفاحوالخوخوالتمرنتائجملموسة 
وفيمايتعلقباألعمالالبحثيةوالمراقبةتأكدتنفيذأعمالفعالةمقارنةبالدراساتالبحثيةالمتمثلةفيإعدادقوائم
بالمزروعاتالمحليةللمزارعينوإجراءدراساتحولاآلفاتالزراعية،وإزالةالمبيداتالحشريةوللحشائشالتي
انتهتصالحيتها،ومراقبةاالنتاجالزراعيالعابرللحدودونتائجه،ومتابعةأدويةالحيواناتغيرالقانونيةووقاية
صحةالنباتات 
وفيالختامأوضحالتقريرعنوضعبرامجللعام،2018منهاتعزيزبرامجلحفظالمياهوالتربةوتوزيعأبقارإنتا
جاأللبانللمزارعين،وإنشاءمحطتينلألرصادالجوية،وتشجيعوخلقالبيئةالمناسبةلتبادلالمزارعيناالفكارفيما
بينهم،باالضافةإلىتوزيعالبذورالمحسنةالمؤكدةبالدراساتالبحثيةللمزارعين 
وقالالوزيرأرفاينيبرهيبأنبرامجحفظالمياهوالتربةحققتنتائجفعالة،إالأنهيتطلبمناإجراءالمزيدمن
التحقيقات،مشدداعلىالدفعبإنجاحدورةالبذورالزراعية،وتربيةالدواجنوإنتاجالمحاصيلالنقديةوغيرها 
وبعدأنناقشالمشاركونالتقريرالمقدم،قدمواآراءبناءةمنهاإجراءعملياتالتطعيمالمنظملوقايةصحةالحيوان
اتوخاصةاألمراضالمتنقلةمنالحيواناتإلىاإلنسانفيكلستةأشهرسنويا،وقدتمبحثاألسبابالحقيقيةلظا
هرةالتأخيرفيإعادةعمليةتوزيعاألراضيالزراعيةللعملعلىحلها،وإعدادالبنىالتحتيةإليجادحلول
إلنجرافالتربةالتيتحدثفيإقليمشمالالبحراألحمرلالراضيالزراعية،وكذلكإيجادحلولدائمةللنقص
فيأدويةالحيواناتوغيرهامناآلراءالبناءة 


فبراير 2018

ورشة عمل حول إنتاج األسماك في المياه العذبة بالقاش-بركة 2018/2/


ُعقدتفيالثالثينمنينايرفيمدينةبارنتوورشةعملبحثت،كيفيةاالستفادةمنإنتاجاالسماكفيالمياهالعذبةبالس
دودالكبيرةوالمتوسطةوالصغيرةباقليمالقاشبركة،وذلكمنخاللتقييماالعمالالجاريةفيهذاالمجالمنذالعام
 2008
وقدمالمديرالعاملقسمالزراعةواألراضيفياالقليمالسيد/أبوبكرعثمانكلمةذكرفيهابأنإنتاجوصيداألسماك
فياالقليمبدأمعبناءالسدودبكمياتقليلة،مشيراالىإمكانيةاالهتمامبانتاجاألسماكلتلبيةطلباتالسكانفي 
الوقتالحالينظراللثرواتالمائيةالمخزونةفياالقليم،وكذلكاالستفادةالجيدةوالالزمةمنتلكالثروات 
وقدممسؤولالثروةالبحريةفياالقليمالسيد/مكننقرمايتوضيحامسهباحولاألنشطةالجاريةفياالقليمموضحا
بأنهمقاموابتنميةاالسماكالمختارةالمعروفةبأسماكالمياهالعذبةفيسدودقرست،فانكوراويوظمؤوبادميت
وكركبتومقل،فيماتوجداسماكعاشتبشكلطبيعيمشيراالىالنموالجيدلتلكاالسماك 

وأشارإلىصيد1800كيلوغراممناألسماكمنثالثةسدودمنذبدايةالعام200وحتىالعام،201ممايشيرإل
ى
أهميةاالنتاجالذييمكنالحصولعليهمنجانبهمقدمالخبراءفيمجالالثروةالبحريةأوراقابحثيةحولتنميةا
السماكفيالمياهالعذبةبارترياوأهميتهاباالضافةإلىطرقإدارةالثروةالسمكية 
ووفقالألوراقالمقدمةتمالتوضيحبأنبرنامجالتوسعفيإنتاجأسماكالمياهالعذبةيرتبطبالبرامجالوطنيةالجارية
لضماناالمنالغذائيوتعزيزبرامجالتغذيةالسليمة 
كماتمتاإلشارةإلىأناالعمالجاريةإلدخالالوسائلالتيمنشأنهاأنتساعدالسكانالقاطنينفيأطرافالسدود
عليتربيةوصيداألسماك،إضافةالىاألنشطةالزراعيةالجاريةفياالقليم 
وفيالكلمةالختاميةالتيألقاهاحاكماالقليمالسيد/فسهاييهيليدعافرعالثروةالبحريةفياالقليمإلىالعملبتوصيات
الخبراءلضماناالستغاللالجيدلتنميةوصيداألسماكفيالمناطقالتيتوجدفيهاالسدودالكبيرة 

××××××××××××××××××××



وزارة الصحة تضع خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2018/2/1

وضعت وزارة الصحة خارطة طريق صحية  ،وذلك في اجتماعها الذي عقدته بقاعة أروتا في الخامس عشر من
فبراير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتوقع الوصول إليها حتى العام2030.
هدفت خارطة الطريق التي أعدت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إلى وضع خارطة عامة تساعد
في تنفيذ أهداف التنمية والقيام باالستعدادات المسبقة لحل االشكاالت التي تطرأ ،باعتبار أن إرتريا تعتبر واحدة من الدول
األفريقية العشر التي حققت تقدما جيدا في تحقيق أهداف األلفية .
وقال مدير النظام الصحي في مكتب منظمة الصحة العالمية فرع إفريقيا الدكتور ديالنيو دوفلو في التقرير الذي قدمه" بأن
واحدة من أهم أهداف التنمية المستدامة المبتغى الوصول إليها هي تأمين الصحة لجميع األعمار ،ومن المهم جدا وضع
السياسات المساعدة لتحقيق ذلك والقيام باالستعدادات الالزمة لتجاوز التحديات وتعريف الجميع بأهداف التنمية المستدامة
المخطط بلوغها في العام"2030.
و أوضح المدير العام لقسم الخدمات الصحية الدكتور برهاني قبرتنسائي في الكلمة التي ألقاها ممثال لوزارة الصحة بأن
خارطة الطريق الموضوعة التي تساعد في إنجاز أعمال وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركاء ،ضرورية لضمان
الصحة على المستوى العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها أكدت مندوبة منظمة الصحة العالمية في إرتريا السيدة  /جوزفين نامبوزي على اإلنجازات التي حققتها إرتريا
في أهداف األلفية ،معربة عن ثقتها في مساهمة خارطة الطريق الصحية في تحقيق تقدم كبير في إنجاح أهداف التنمية
المستدامة .
هذا وتشمل أهداف التنمية المستدامة سبعة عشر هدفا من بينها األهداف الخاصة بالصحة ،و 169من األهداف األخرى
المرتبطة بها ،حيث توجد مشاريع تمويلية كبيرة تضع األولويات لتنفيذ هذه المهام الكبيرة بكفاءة وفعالية.



شركة حارات للمواصالت توسع خدماتها باإلقليم األوسط 2018/2/1

تقومشركةحراتللمواصالتالعامةبتوسيعخدماتهافياإلقليماألوسط،حيثفتحتخطوطاجديدةللمواصالت
لقريتيعمظيودعروباولوس 

وقالمديرمكتبالشركةالسيد/ابرهامقرقيشبأنالشركةفتحت5خطافيالبالدعامة2،منهافياإلقليماألوسط
الذيتقدمفيهخدماتمنتظمةتضعفياالعتبارأوضاعالطالبوالعمالوقدأشارإلىنقلحافالتالشركةالتيتنطلقمن
أسمراحوالي10أالفمنالركابيوميا،وتقديمخدماتالمواصالتفيالمناسباتالمختلفةوأكثرمن85حافلةصغيرة
لنقلعمالالوزاراتوالمؤسساتفيأسمراوقدأعربالمواطنونعنارتياحهملخدماتالمواصالتالتيتقدمهاشركةح
راتبأسعارمناسبة 



حاكم عنسبا يدعو المزارعين بتنمية األراضي على ضفتي نهرعنسبا 2018/2/2
دعاحاكمإقليمعنسباالسيد/عليمحمودخاللالزيارةالتفقديةللمواردواالمكاناتالموجودةفيمديريةهبرو،إلىتنس
يقالجهودمنأجلتنميةاالراضيالخصبةالواقعةعلىضفتينهرعنسبا،وذلكبشقالمجاريالتحويلية 
وقالإنهيتوجبمنحاالهتمامبالريعلىضفتينهرعنسباالذييمتلكأراضخصبةوواسعةتتوفرفيهاالمياه،
مذكرابأنالعملالذيبدألبناءالمجرىالتحويليفيمنطقةفيزاقدتكوناالنطالقةاألولى،مطالبابتسريعالبرنامج
منأجلإنجازهقبلبدءالخريف 
وقالالمديرالعاملقسمالزراعةواألراضيفيإقليمعنسباالسيد/باهتاتيدروسبأنالبنيةالتحتيةالزراعيةالتي
أرسيتكانتتغطيفقطمساحة50هكتارافيضاحيةفيزا،ويهدفالبرنامجالحاليإلىرفعالمساحةإلى100من
الهكتارات 
وأكدالسيد/باهتاوجود2هكتارمناألراضيالتييمكنتنميتهاإلىجانباألراضيالمزروعةبمشروعفيزا،
مطالباالمزارعينباالستفادةمنالمواردالموجودةفيمحيطهممنأجلتحسينمعيشتهم 


عميد كلية الزراعة بحملمالو  :االستثمار متواصل لتنمية القدرات البشرية2018/2/1

قالعميدكليةالزراعةبحملمالوالسيد/سمرياملسوماناالستثماريتواصللتنميةالقدراتالبشرية،باعتبارهاساس 
النماءوضمانالمستقبلواوضحبانالتطوراالقتصاديوالزراعييرتكزعلىالقدراتالبشريةالمؤهلة،مؤكدابانكلية
الزراعةتعملباهتماملتطويرالمجالالزراعيوضمانتحقيقاالمنالغذائيوذكربانالكليةفتحتفرصالتعليم 
لدرجةالماجستيرفيالعامالدراسي2012/201وذلكلتمهيداالرضيةلفرصتعليميةاوسع،حيثتقدمحالياالدراسةف
يخمسمجاالتهيالثروةالحيوانيةوعلمالنباتوالتربةوالبيئةوتنميةالخضروالفاكهةووقايةالنباتات 
وبعداناشارالىتخريجطالبابدرجةالماجستيرفيالسنواتالخمسالماضية،اوضحالسيد/سمرياملسوم،
تواصلعمليةإستبدالالمدرسيناالجانببالمواطنينوقالانالكليةتعمللتقويةالعالقةمعالجامعاتوالكليات
والمراكزالبحثيةوالتنمويةالتيتقومباالبحاثالزراعيةفيالمنطقةوالعالم،حيثيقدمالتعليملدرجةالدكتوراةبالتعاون
معالشركاءفيكينياواوغنداوالسودانوبريطانياوالهندواليابانمنجانبهماشارالطالبالدارسينبدرجةالماجستير
الىاهدافهمالمتمثلةفيادخالالتقانةالحديثةبتوسعورفعاالنتاجكماونوعا 





تنظيم سمنار لصيادي االسماك التقليديين في قلعلو 2018/2/1

نظمتوزارةالثروةالبحريةسمناراألعضاءالجمعيةالتعاونيةلممارسيالصيدالتقليديلالسماكالناشطينفيإدارات
ضواحيإنقلومكعنيالوبكاعوبديدافيمديريةقلعلويساعدةفيتعزيزاالنتاجية 
يهدفالسمنارالذينظمفيالفترةمنالسادسعشروحتىالثانيوالعشرينمنينايرتأطيرالجمعياتالتعانويةالقديمة
وانشاءجمعياتاخرىلتعزيزانتاجيةاالسماكمنحيثالنوعيةوالكمية 
وقدممسؤولمتابعةالصيدالتقليديفيوزارةالثروةالبحريةالسيد/محمدداليكلمةاوضحفيهاالدورالهامالذييلعبه
تنشيطالجمعياتالتعاونيةالقديمةوتاطيرالصيادينالناشطينتحترايةالجمعياتالتعاونيةفيتعزيزاالنتاجواالنتاجية،
مشيراالىضرورةتجميعالنسوةالعامالتفياالنشطةالبحريةفياطارالجمعيات 
منجانبهقالمسؤولمكتبالثروةالبحريةفياقليمشمالالبحراالحمرالسيد/سامسومزكارياسانالسمناريلعبد
ورامحوريافيتلبيةاحتياجاتالصايديناليومية،اضافةالىدورهالبارزفيالتعرفعلىايجابياتهموسلبياتهم 
واشارالسيد/احمدبُكاليامديرمديريةقلعلو،الىاناالنتاجالحالياليتناسبمععددالصيادينالناشطينفيالمنطقة،
وانتجمعهمفياطارالجمعياتالتعاونيةيمكنهممنتحسينظروفهمالمعيشية،اضافةالىتعزيزاالنتاج،واعربعنا
منياتهالكبيرةالستمراريةمثلهذاالسمنار 
بدورهماكدالمشاركونعلىجاهزيتهملتقديمكلمايطلبمنهم،مناشدينتقديمانتاجهمالىاالسواق،وبدءالمرفأالمش
يدفيمديريتهمنشاطهفيوقتوجيز 
هذاويوجدفيمديريةقلعلواكثرمنآالفمنالصيادينالتقليديينينشطونتحترايةعشرجمعياتتعاونية 


برامج التنمية في جنوب البحر األحمر 2018/0/1

دعاحاكمإقليمجنوبالبحراألحمرالسفير/محمدسعيدمنتاي،لدىلقائهبسكانطيعووعديوواديإلىتعزيزمشاركة
المواطنينفيتنفيذناجحلبرامجالتنميةالموضوعةلهذاالعام 
وقدقدمشرحاحولالبرامجالتيانطلقتالعامالماضيوتتواصلبتوسعهذاالعام،موضحاالعمللتوسيعاالنشطةالزرا
عيةالتيظلتجاريةفيمناطقمحدودةوالعمللتحسينالحياةاالجتماعيةواالقتصاديةللمواطنين 
وأشارالىالجهودالجاريةلحلمشكلةالمياهبطيعووعديوبرعسولي،مؤكدابأنإرساءمشاريعالمياهسيسهمفي
تجميعالقرى 
وذكربأنالعملسيجريبتنسيقإمكاناتالسكانوالحكومةعلىمراحللصيانةوتوسيعالطريقالذييربطاإلقليم
باالقاليماألخرىوالطرقالفرعيةالتيتربطقرىاإلقليم،حاثاالسكانبتقويةأنشطتهمالنفيرية 
وناشدالسفير/محمدسعيدمنتاي،المواطنينبتعزيزدورهمفيمكافحةختاناالناثوزواجالقاصراتوحلتدني
المشاركةفيالتعليملتأثيرهاالسلبيعلىالتنمية،والمشاركةفيتنفيذتوجيهاتومراسيمضريبةاألرضوالماشية 
منجانبهأوضحسكرتيرالجبهةالشعبيةللديمقراطيةوالعدالةالسيد/آدمعلي،عنوجودبرامجكبيرةفيالمجاالت
السياسيةوالتنظيميةواالقتصادية،معرباعنثقتهفيمواصلةسكاناإلقليممشاركتهم 
وقدأكدالسكانعلىالعملإلنجاحالبرامجالموضوعةلدورهافيتحسينحياتهمالمعيشية 





÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

السوق المشيد بجوار استاد اسمرا يبدأ خدماته 2018//5

بدأالسوقالمشيدبالقربمناستاداسمراالخدماتبعدتوزيعهللمواطنينواكتمالالجزءاالكبرمن
بنيتهاالتحتية 
وقدأوضحالمسؤولاالداريوالماليفياالقليماالوسطالعقيد/كنفيهبتوم،بأنالسوقشيدبطريقة
حديثةلخدمةالمنطقةالشماليةالغربيةالسمراوالقرىالواقعةفيهذهاالنحاء،مشيراالىبناءالمرافقالعا
مةوتوظيفعمالنظافةفيه 
وذكرانالسوقيضممتاجرللخضروالفاكهةوالبقولياتوالدواجنوالمالبسواالحذيةويوجدبرنامج
لتخصيصخطمواصالتاليه 
وقدقررتادارةاالقليماالوسطتقديممتاجرالسوقالى00منالمحتاجينبعدالدراساتالتيقامتبها
اللجانالمشكلةبمستوىاالقليموالمديريات 
وسمحتوزارةالعملوالرعايةاالجتماعيةبتقديمقروضبمبلغ0الفنقفةللمواطنينالذينسيعملون
فيالسوقلبدءنشاطهم،وقدبدأوالعملمبدئيابمبلغعشرةألفنقفة 
وقالالمسؤولاالداريوالماليالدارةاالقليماالوسطالعقيد/كنفيهبتوم،إنالمواطنينالحاصلينعلى
متاجرالسوقاليمكنهمايجارالمتجراوتحويلهلشخصآخردونمعرفةادارةاالقليموالجهاتالمختصة

واكدالمواطنونالحاصلونعلىالمتاجرالعملفيالسوقببذلكلالجهدلالستفادةمنهذهالفرصة
لتحسينحياتهمالمعيشية 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 


دورة تدريبية لمكافحة اآلفات الزراعية2018//


نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في مدينة مندفرا لخمسة وثالثين من خبراء وقاية النباتات القادمين من أقاليم الجنوبي
وشمال البحر االحمر وجنوب البحر األحمر حول األنشطة المنسقة لمكافحة اآلفات عامة ودودة الحشد الخريفية المتجولة
خاصة .
وقد أوضح مسؤول مكافحة اآلفات الزراعية المتنقلة في وزارة الزراعة السيد /تيدروس سيوم ،بأن دودة الحشد الخريفية
المتنقلة الغير معروفة في البالد سابقا  ،قد أحدثت أضرارا كبيرة بالمزارع في أكثر من  0دولة افريقية عامة ودول
الساحل الغربي خاصة في السنوات القليلة الماضية ،وأن الدورة التي استمرت من السابع والعشرين وحتى الحادي
والثالثين من مارس هدفت إلى التعرف على طبيعة هذه اآلفة الزراعية واتخاذ الجهود المنسقة لمكافحتها .
وقال بأن دودة الحشد الخريفية المتنقلة نشأت في األمريكيتين الشمالية والجنوبية وتلحق أضرارا كبيرة بالمزروعات ،
مالم يتم السيطرة عليها عاجال ،لذلك تقدم السمنارات والدورات التنويرية للخبراء والمزارعين للمساعدة في مكافحتها .

وقد تضمنت الدورة التدريبية شرحا موسعا حول طبيعة وأطوار دودة الحشد الخريفية المتنقلة والنباتات التي تهاجمها
والمقاومة التي طورتها ضد المبيدات الحشرية .هذا وكانت دورة تدريبية مماثلة قد نظمت في مدينة كرن مؤخرا
بحضور خبراء الزراعة من إقاليم عنسبا واالوسط والقاش بركة ومزارعي اقليم عنسبا .
ومن جهة أخرى نظم سمنار تنويري للمزارعين بمديرية غاال نفحي باالقليم االوسط حول مكافحة اآلفات الزراعية
واستخدام المواد الكيميائية .
وقد أوضحت مسؤولة وقاية النبا تات في قسم الزراعة واالراضي باالقليم االوسط السيدة  /هيمانوت إمبايي بأنه يتوجب
على المزارعين القيام بمراقبة ومتابعة مستمرة لمزارعهم لدورها في مكافحة اآلفات الزراعية عامة  ،ودودة الحشد
الصيفية المتجولة بصفة خاصة .
وقد ناشدت المزارعين برش المبيدات الحشرية الحاصلة على موافقة المهنيين الزراعيين  ،وقالت بأن التنويع الزراعي
والحفاظ على موسم الزراعة من االساليب المساعدة في تجنب أضرار المبيدات الكيميائية  .
هذا وتوجد في مديرية غاال نفحي مساحة حوالي  11ألف هكتار من االراضي الزراعية التي تزرع بالذرة والبقوليات
والبذور الزيتية.
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عنسبا  :تواصل الجهود لتوسيع الخدمات الكهربائية 2018//10


صرحمكتبهيئةالكهرباءفياقليمعنسبابانعمليةنشروتوسيعالخدماتالكهربائيةالجاريةفياالقليمتتواصل
بوتيرةعاليةوتحرزتطوراملموسا 
وقدأوضحالمديرالتنفيذيللفرعالمهندسزبويإدريسبانالجهودالجاريةلتوسيعالخدماتالكهربائيةالتيكانت
منحصرةفيمدينةكرنوضواحيهافقط،ساعدتفيتقديمالخدماتالكهربائيةالتيتمدهامحطةحرقيقولللطاقة
الكهربائيةلـ2منالقرىفيستمديرياتباالقليم،وكذلكمديريةافعبتباقليمشمالالبحراالحمروضاحية
عدرديباقليمالقاشبركةلـ2ساعة 
ووفقاللمعلوماتالتيادلىبهاالمهندسزبوي،أنأكثرمنفيالمائةمنسكاناقليمعنسبايتلقونالخدمات
الكهربائية،والزالتتجريعملياتنشروتوزيعالخطوطالكهربائيةعلىالمناطقالمتبقية 
وقدأكدالمهندسزبويارتفاععددالزبائنمنأقلمنألفزبونفيالماضيإلىأكثرمن1ألف،فيالوقت
الحالي 
وسوفتتضاعفاالعدادبعداكتمالعملياتتوزيعالخطوطالكهربائيةالجارية،مناشداالزبائنبإتخاذالحذر
واالستعمالالجيد 
منجانبهقالالشابداويتراكامسؤولمشروعتوزيعالخطوطالكهربائية،بأنتوزيعالخطوطالجاريةفي8من
قرىاالقليموصلتالىالمرحلةالرابعة،موضحااكتمالعملياتالتوزيعفي20قريةوالزالالتوزيعجارفيالقر
ىالمتبقية 
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حاكم عنسبا يبحث مع سكان هبرو تنفيذ البرامج التنموية 2018/5/5


التقى حاكم اقليم عنسبا السيد /علي محمود ،سكان ضواحي مزرت وهبرو ظعدا وبلدة عريتاي بمديرية هبرو ،بحث
فيه معهم تنفيذ البرامج التنموية والدور األهلي الرائد في انجاح البرامج الموضوعة .
شرح السيد/علي محمود وضع برنامج اليصال وتوسيع الطريق الذي تم شقه  ،والذي يربط بين منطقة بركنتيا
بمديرية حملمالو وحتى منطقة فلفلي بمديرية هبرو الى بلدة عريتاي .
واشار السيد /الحاكم الى القيام بالعمل إلجراء الدراسات والبحوث بواسطة الخبراء لحل اشكالية مياه الشرب في
منطقة هبرو ظعدا ،مذ ِّكرا المواطنين لالستفادة الجيدة من ثروات بيئتهم والعمل على تحسين ظروفهم واوضاعهم
المعيشية .
من جانبه ناشد المدير العام لقسم الزراع ة واالراضي السيد/بهتا تيدروس المواطنين الصالح مساقط المياه باالضافة
الى الدفع بقوة لتسيير االنشطة الجارية لحفظ المياه وحماية التربة ،داعيا اياهم لتطوير الزراعة المروية لمضاعفة انتاج
الخضروات والفواكه،مستفيدين من السدود والحفاير السطحية والجوفية المبنية عبر مراحل الثراء محتوى المياه .
وبدرهم قال كل من المدير العام لقسم التنمية السيد /تخستي اسقدوم ،ومدير مديرية هبرو السيد /فتوي قبري مسقل
"ان الهيكل والموقع الجغرافي غير المالئم للمديرية يتطلب العمل باستمرار ،مذ ِّكرين المواطنين للتركيز على صيانة
الطرق قبل حلول موسم الخريف وتسميد االراضي الزراعية .
قدم السكان بدورهم مقترحات بناءة،منها منح اهتمام اكبر لبناء طريق هبرو ظعدا  -مزرت ،و ايصال خدمات
الهاتف النقال في كل مناطق المديرية،وتخصيص الجرارات الزراعية وغيرهامن المقترحات واالراء البناءة .
من جهة اخرى تتواصل اعما ل بناء خزان لتجميع المياه في ضاحية مزرت بمديرية هبرو بكلفة تقدر باكثر من
اربعة ماليين نقفة .
وقال المشرف على البناء المهندس /تسفاي كداني" ،ان الخزان يبني بطول  85مترا وارتفاع تسعة امتار ويسع لـ
 220الف متر مكعب مياه ،وان % 0من اعمال البناء قد اكتملت ،مشيدا بالمشاركة الشعبية .
واوضح مدير ضاحية مزرت السيد/محمد فرج،بان الجهود تبذل الكمال البناء قبل حلول موسم االمطار ،مؤكدا بان
السد سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب وتطوير التنمية المروية .

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

حاكم االوسط يبحث برامج التنمية مع سكان سرجقا وقاال نفحي 2018/5/15


ُ
عقِدَتاجتماعاتشعبيةفيمديريتيسرجقاوقاالنفحيلبحثبرامجالتنمية،ودورالمواطنينفيتنفيذها 
وقدمحاكماالقليماالوسطاللواءرمضانعثماناوليايتوضيحاحولالبرامجالتنمويةالموضوعة،كماقدم
مسؤولواالقسامشرحاحولاراضيالملكيةالخاصةالطيسا،واعادةتوزيعاالراضيالزراعيةوخدمات
التعليموالصحةوالبنىالتحتيةوغيرها 
واجابحاكماالقليماللواءرمضاناوليايوالمسؤوليناآلخرينعلىاستفساراتحولملكيةاالراضي
الزراعيةواالراضيالمحميةوقضيةالمؤجروالمستأجر 
شاركفياالجتماعات،رئيسالجبهةالشعبيةللديمقرايطةوالعدالةباإلقليماالوسطالسيد/يوسفصائغ
ومدراءالمديرياتوالمدراءالعامونالقسامالتنميةالمعماريةوالزراعةواالراضيومسؤولومكاتبالصحة
والتعليم،وقائدشرطةاالقليماالوسط 
وكانحاكماالقليماالوسطاللواءرمضانعثماناوليايقدعقداجتماعامماثالفيالسابعمنمايولسكان
مديريةبريخ 
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في يوم التشجير وزير الزراعة :لتحقيق التنمية نشجع التشجير و انشاءالمحميات2018/5/1



احتفتالبالدفيالخامسعشرمنمايو،باليومالوطنيللتشجيرتحتشعاراالرضالخضراءلحياةآمنة 
واوضحوزيرالزراعةالسيد/ارفاينيبرهي،فيالحفلالذيحضرهكبارالمسؤولينفيالحكومةوالجبهةوالضيوفال
مدعوين،انالهدفالنهائيلحكومةوشعبارترياالتنميةورفعانتاجيةالبالد،،ولتحقيقذلكيجريالعمللتنميةالغطاء
النباتيوالحدمنتدميرالغطاءالنباتيعبرالتشجير،واقامةالحظائرالطبيعيةوالمحميات،وانجازالتنميةباالستخدام
الجيدلها،والعملعلىالرقابةالرقابةالمستمرة 
منجانبهاوضحالمديرالعاملسلطةالغاباتوالحياةالبريةالسيد/ابرهاقرزا،اناليومالوطنيللتشجيرنجددفيهالعهدل
تنميةالغطاءالنباتيومكافحةاقتالعاالشجار،داعيالمواصلةالجهودالمنسقةلوضعحدلظاهرةاقتالعاالشجارالمقلقة 
وذكرمنسقلجنةالحملةالخضراءالسيد/فظومحقوس،انانشطةالتشجيرالجاريةبتعاونمؤسساتالحكومةوالجبهة
والمؤسساتالدينيةوالمدارسواالفرادتحققنتائجمرضية،لكناستفحالاقتالعاالشجاريعتبرالتحدياالكبر 
وتمفيالمناسبةمناقشةالتقريرالمقدمحولمحتوىالثروةالغابيةوالمحمياتوالمناطقالتيتشهدباستمراراقتالع
االشجاروانشطةالتشجيروتحدياتها،ودورمختلفقطاعاتالمجتمعفيالتشجيرواستمراريته 
كماتمتقديمشرححولانشطةتنميةشتولاالشجارفيجميعاالقاليم،وحملةالتشجيرونسبةالنموواعمالالمراقبة
ومستوىالعقابواعمالادخالالطاقةالبديلة 
وشهدتالمناسبةانشطةتشجيرمنقبلالمسؤولينورجالالدين،كماتمتقديمالميدالياتلـ88شخصاومؤسسةلقيامهم
بعملأنموذجيهذاالعام 
احيتالحفلفرقةفيورينالالطفالهذهالمناسبة 

مؤسسة التأمينات الوطنية تعقد اجتماع ألصحاب االسهم 2018//05


عقدتمؤسسةالتأميناتالوطنيةاالجتماعالدوريالرابععشرواالجتماعاالستثنائيالثانيالصحاباالسهم،فيالثانيمنيونيوبفن
دقاسمراباالسوالقىرئيسلجنةاصحاباالسهمبمؤسسةالتأميناتالوطنيةالسيد/قرمايقبريمسقلكلمةبالمناسبة،ذكرفيهابان
االجتماعالدوريوكجزءمنالعناصراالداريةالعلياللمؤسسة،كانيمررالتوصياتحولاالجندةالتيجمعتبدايةمنعام200والت
ييتمالتباحثفيهابشفافيةوتركيزووعيتام،ويتميزمناالجتماعاتالسابقةلضمهاالجتماعاالستثنائيالثاني 
منجانبهقالالمديرالتنفيذيلمؤسسةالتأميناتالوطنيةالسيد/زرؤولديميكائيلانالبالدشهدتفيالعام201حوادثمرورية
ألصحاباالسهممناالشخاصوالمؤسساتتقدرماليابـمليوننقفة،وانخفضتتلكالحوادثبـنسبة25عنعام201
واوضحالسيد/زرؤانمؤسسةالتاميناتالوطنيةسجلتفيالعام201ارباحمنخدماتالتاميناتالتسويقيةالعامةتقدربـ
18مليوننقفة،وقدقررتاللجنةتقديم88مليوننقفةالصحاباالسهموبحثالمشاركونبتوسعتقاريرلجنةمؤسسةالتاميناتال
وطنيةالمتمثلةفياالنشطةالمالية،وكيفيةتوزيعاالرباحعلىاصحاباالسهمفيالعام،201واألجندةالموضوعةفياالجتماعالدور
يالثالثعشرباالضافةالىالمواضيعالمقررتنفيذهامستقبالواوضحبانمؤسسةالتاميناتالوطنيةالتيتأسستفيالعام12ت
ضم2200مناصحاباالسهم
منالمواطنين،باالضافةالىالحكومةوصندوقأمانةاسرالشهداء،ويتمسنوياتقييمالعملبمشاركةاصحاباالسهموتوزيعاالرباح
حسباالسهمالتييملكونها

فرو :تنفيذ برامج تنموية بمشاركة شعبية واسعة 2018//


افادمديرمديريةفروالسيد/عثمانعرفةانهتمتنفيذبرامجتنمويةبمشاركةشعبيةفاعلةفيالمديريةوقالان
السكانقاموابانشطةحفظالمياهوحمايةالتربةومكافحةدودةالحشدالخريفيةالطائرةوصيانةالطرقوبرامجاخرى،
وبناءوصيانةمجرىتحويليللسيولفيضاحيةمالكا،وصيانةالحواجزالمائيةفيضواحيزوالوأفتاوحديشوفرو
وصيانةطريقمالكاالىبلدةفرو 
واشارالىتامينمياهالشربللقرىالواقعةفيالسهول،وتجريالدراساتلتجميعالقرىلمزيدمنالبرامجالفاعلة
وذكروجوداكثرمنمدرسةبدءامنرياضاالطفالوحتىالمرحلةالثانوية،وارتفاعنسبالمشاركةفيالتعليم 
وحولاالوضاعالزراعية،اوضحالسيد/عثمانعرفةوجودمساحةاكثرمنثمانيةآالفهكتارمناالراضيالزراعي
ةالتيتزرعباالعتمادعلىاالمطارالشتويةوالصيفية،وتجريحمالتتوعيةلتنويعالزراعة،النالزراعةالمتداولةف
يالمديريةهيالذرةالشاميةالتياصبحتعرضةلدودةالحشدالخريفية 
واشارالىبدءطريقفروإيغالدمحيناالذييربطباالقليمالجنوبيعملهوشقطريقفروزوالأفتامالكاكادرا
الترابي،وخصصتالحكومةمولدينكبيرينللطاقةالكهربائيةلضماناستمرارخدماتالكهرباءفيبلدةفروحيث
يقطنمديريةفرواكثرمنالفنسمة 


الخطوط الجوية االرترية تبدأ رحالتها الديس ابابا2018/8/7
بدأتالخطوطالجويةاالرتريةرحالتهاالسبتالماضيالرابعمناغسطسرحالتهاالىاديسابابا 
واقلتطائرةالرحلةاالولى1مسافراتتقدمهموزيرةالسياحةالسيدة/اسكالومنقريوسووزيرالمواصالتواالت
صاالتالسيد/تسفاسالسيبرهاني،وعددمنالمسؤولين 
وقالالسيد/قبرتنسائيبيطروسمنالقسمالتجاريللخطوطالجويةاالرتريةانالخدماتالتيبدأتالىاديسابا
باباسعارتذاكرمناسبة،ستكونالرحالتثالثةايامفياالسبوع،أياياماالثنينوالخميسوالسبت 
وذكربانالخطوطالجويةاالرتريةقامتبتفاهماتمعالخطوطالجويةاالثيوبيةتمكنهامنتسييررحالتبخيارا
تسريعةلزبائنهالمختلفالدول 
وتسيرالخطوطالجويةاالرتريةرحالتمنتظمةمنوالىاسمراالقاهرةالخرطومجدةدبي 
وكانتالخطوطالجويةاالثيوبيةقدبدأترحالتهاالىاسمرافيالثامنعشرمنيوليوالماضيبموجباعالنالس
الموالصداقةالمبرمبينارترياواثيوبيافيالتاسعمنيوليوالماضيفياسمرا 

وزارة الزراعة تدعو المزارعين التباع اسلوب آمن لرش المبيدات 2018/8/18


دعا مسؤول وحدة الوقاية من المواد الكيمائية الزراعية بوزارة الزراعة السيد /قاآلب هيلي في تصريح ادلى به لوكالة
االنباء االرترية ايرينا المزراعين لالستخدام اآلمن للمبيدات الحشرية  .
واشار السيد /قاآلب الى ان المبيدات الحشرية يستفاد منها في السيطرة والقضاء على اآلفات الزراعية  ،وفي حال
استخدام المزارعين لها بشكل جيد فإنها تساعد على مضاعفة االنتاج  ،بينما يؤدي عدم االستخدام السليم الى حدوث
اضرار التحمد عقباها ،وذ ّكر المزارعين بضرورة التشاور مع الخبراء قبل االقدام على رش المبيدات ،ومنح االهتمام
االكبر لضمان صحة االنسان والحيوان والبيئة اثناء الرش .
واوصى السيد /قاآلب المزراعين بضرورة تسليم المعدات واالواني التي استفادو منها في رش المبيدات الحشرية القرب
مكتب لفرع الزراعة ،الن المبيدات تسبب امراض السرطان واالعصاب باالضافة الى احداث العديد من المشاكل
الصحية في الوالدة .
وقال السيد /قاآلب ان " المبيدات الحشرية تتخذ كخيار نهائي"مناشدا المزراعين لحرث اراضيهم وتنظيفها بشكل جيد
واستخدام الدورة الزراعية للتغلب على اآلفات الزراعية .
وفي الختام اوضح مسؤول وحدة الوقاية من الكيميائيات الزراعية بوزارة الزراعة السيد /قاآلب هيلي ضرورة تنظيم
دورات وندوات لتعزيز معرفة المزارعين باالستخدام الجيد للمبيدات الحشرية  ،داعيا الى تعزيز العالقة بين المزارعين
والخبراء الزراعيين للحصول على المزيد من االنجازات بطريقة علمية .


السيد/مبرهتو اياسو :سياسة ارتريا الدارة المياه ترتكز إلى ضمان االدارة المنسقة واالستفادة اآلمنة 2018/8/2

أعلنالمديرالعاملقسمالمياهبوزارةاالراضيوالمياهوالبيئةالسيد/مبرهتوإياسو،بانسياسةارترياإلستغاللالثروة
المائيةتركزعلىضماناالدارةالمنسقةواالستفادةاآلمنةللتنميةوالمحافظة 
وفياللقاءالذياجراهمعوكالةاالنباءاالرتريةايرينااوضحالسيد/مبرهتوبانالمياهعنصراساسيوهاملتطور
االقتصاداالجتماعيللشعوبواالمم،ومعانارترياتقععلىمنطقةشبهالساحلوالصحراء،ظلتالحكومةاالرترية
تبذلجهوداحثيثةللتنميةوالحفظواالستفادةاآلمنةمنالمياهبشكلاكبر 
ممادفعذلكقسمالثروةالمائيةإلجراءدراسةاستكشافيةلكميةونوعيةالمواردالمائيةالمخزونة،والعملبالتركيزعلى
أهمالنقاطالرئيسية،كالتنميةبأسسعلميةلتعزيزاالستفادةوادارةالمياه،والحدمناالسرافومكافحةتلوثالثروة
المائية،اضافةالىضماناستمراريةاالستفادةالمتوازنةمنالثروةالمائية 
واشارالسيد/اياسومبرهتوالىانهتمإنجازاكثرمن00سدخاللسنواتاالستقاللفيمختلفمناطقالبالد،
موضحابمااننسبةالمياهالسطحيةالمستفادمنهافياإلستخداماتالمنزليةوالصناعيةوغيرهامنالمصالحتصلالى
20فقط،االاننسبة0المستفادمنهاحتىاالنلتغطيةالمتطلباتتُستمدمنالمياهالجوفية 
وقالالسيد/مبرهتوإنمصادرالمياهالمرتكزةعلىالمياهالجوفيةالتضمناالستمرارية،لذلكنجبرللتركيزعلى
بناءخزانات،وشددباناالكثارمنالخزانات،وتنظيمانشطةفعالةلمكافحةالتصحرمناهماالختياراتالمتاحةالنجا
جمشاريعالثروةالمائية 
واوضحالمساعيالجاريةلضمانمتطلباتمياهالشربالصالحة،حيثنفذبعداالستقالل151نظاممتطلباتالمياه،
مماادىذلكالىضمانتوفيرمياهالشربالصالحةفيالمدنبنسبة2وفيالقرى85فيالختامقالالسيد/مبرهت
وانمسؤوليةضماناستمراريةالمشاريعالمائيةالمشيدةتقععلىعاتقالمجتمعباسره،داعياكافةافرادالمجتمعلرعاية
نظاممتطلباتمياهالشربالصالحةلضماناستمراريته 

البنك الوطني يدعو الى العناية الجيدة بعملة نقفة 2018/8/0

دعاالبنكالوطنيالىالعنايةالجيدةوالتعاملالفعالمععملةنقفةالتيتعكسهويتناوتاريخنا،اضافةالى
المنصرفاتالضخمةالتيتتطلبطباعتها 
وفياللقاءالذياجراهالمديرالتنفيذيلقسمالمحاسبةبالبنكالوطنيالسيد/تولديظقيفيالسابعوالعشري
نمناغسطسمعوكالةايريناوإذاعةصوتالجماهيرقالانعلمناهوشعاراستقاللنا،وعملتنارمز
حريتناالسياسيةواالقتصادية،وشددعلىمحاربةالمجتمعلالهمالالسائدالذييقللمنمكانةالعملة
واالفكارالمتخلفةالمنطلقةمنمصطلحاتعاملمعنقوديكيفماأشاء 
واوضحالسيد/تولديبانالعملةلهاوجهانيتمثلفيالهويةالرأسماليةوالحركةالرأسمالية،بحيثتعط
يالحركةالرأسماليةاصحابالمالحقوقالتعاملالحرمعاموالهملشراءمايريدون،بينماتعدالهوية
الرأسماليةحقللبنكالوطنيدوناالشخاص،مشددابانهالينبغيالتعاملمعالعملةالوطنيةباالهمالوعدم
منحهااالهتمامالمطلوب 
واشارالسيد/تولديالىانالتعاملوالعنايةغيراالمنةبالعملةيضرباالقتصادالوطني،وذكرفي
الوقتذاتهبانطباعةوتوزيععملةنقفةتتطلبميزانيةوطاقةعضليةضخمة،وقدمتوضيحامفصالبان
البنكالوطنييدفعمنالى1نقفةلطباعةايعملةورقيةمنالنقفة،فيماتكلفالطباعةالواحدةحوال
ي0مليوندوالر 
وذ َّكرالمؤسساتالخاصةوالحكوميةوكذلكجميعالمستفيدنمنعملةنقفةللتعاملفيجميعانشطتهم
الماليةوالتجاريةبالشيكات،باعتبارهيساعدعلىمراقبةوسيطرةمستوىالتضخماالقتصاديوكثرةالنقو
دالورقيةوترددميزاتها،كمايسهمفيالحدمنوقعمختلفاالضرار،اضافةالىذلكانهيقيويكافحتلف
العملة 
فيالختامدعاالمديرالتنفيذيلقسمالمحاسبةبالبنكالوطنيالسيد/تولديظقيكافةالمواطنينللتعامل
الجيدمععملةنقفةمدركينبانتلفهايمحوجمالناوماهيتنا،مشيراالىانالعنايةوالتعاملالجيدمعالعملة
ومكافحةاالعمالالمؤديةالىتلفهامسؤوليةتقععلىعاتقكافةالمواطنين 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
االقليم االوسط 
تكريم المزارعين األنموذجيين 2018/12/8

تمتكريمالمزارعيناألنموذجيينباالقليماالوسطوالذينقاموابانشطةالتشجيرالفاعلةولعبوادوراكبيرافيمضاعفة
االنتاج،وادخالموقدادحنتالتقليديالخاليمنالدخان .
فيمراسمالتكريم،قدملخمسةعشرمزارعمثاليبالتنسيقبينوزارة
الزراعةوهيئةالغاباتوالحياةالبريةفياالقليمعددمنالمعداتالزراعية 

والقىالمديرالعامللزارعةواالراضيفياالقليماالوسطالسيد/هيليميكائيلايوبكلمةاوضحفيها،بانالتشجير
يلعبدوراكبيرافيالحفاظعلىتوازنالبيئةوخلقالطقسالمناسباضافةالىالفوائدالجمةالتيتقدمهالالنسان،وان
المزراعينالذينتمتكريمهمقاموابعملاستثنائيفيهذاالشأن 
منجهتهقالممثلهيئةالغاباتوالحياةالبريةفياالقليماالوسطالسيد/ابرهامتخلي،انتشجيعوتكريمالمزارعين
المثاليينفيالوقتالذيتجريفيهجهودحثيثةلتحويلالمناطقالجرداءالىاراضيخضراء،يدفعقدماببرنامج
التشجير 
وتشيرتقاريرقسمالزراعةواالراضيفياالقليماالوسط،الىتسييرانشطةفعالةفياستصالحالمنحدراتوإعادة
تشجيرهاوقدتمبموجبذلكتشجيراكثرمنتسعةآالفهيكتار 
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