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البرامجلتفعيلبقوةسيعملون2018العاموفيبأنهبمديرياتهمعقدوهاالتياالجتماعاتفياألوسطباالقليمالسكانأكد

فيالحضورناقشاإلقليممديرياتمن1فينظمتالتياالجتماعاتوفيالمواطنينمعيشةتحسينإلىالهادفةالتنموية

التقاريرالتيقدمتعبرالمدراءوالمدراء،التنفيذيينبأناالنشطةالتينظمتفيالعام201ستتممواصلتهاللدفعبها

علوالتأكيدالمواطنينمعيشةلتحسينالمبذولةالجهودحولبناءةومقترحاتآراءقدمواالختاموفيالجاريالعامفيقدما

الجاريةالبرامجفعاليةى

________________________

  2018/  01/  12 يدعوالمزارعين باالوسط للتركيز على المحاصيل النقدية الزراعة وزير  

 

الزراعةالتركيزعلىضرورةإلىاألوسطباإلقليمالمزارعينبرهي،ارفايني/السيدالزراعةوزيردعامعالي

األلبانإنتاجلضمانالوطنيةاألولوياتمعوتماشياالزراعية،المساحاتقلةاالعتبارفيوضعا  النقديةمحاصيل

واللحوموالخضروالفاكهةوحمايةالمواردالطبيعية

لتوفيرالغكبيرةأعمالتنفيذعلىأباي،يماني/السيداألوسطاإلقليمفيواألراضيللزراعةالعامالمديركماأكد

اللحفظالشعبيةالحمالتأنإلىمشيراالحديثة،إلىالتقليديةالزراعةمنواالنتقالوالماشيةلالنسانوالمياهذاء

الزراعياإلنتاجزيادةعلىساعدتالتربةوحمايةمياه

المنمكعبمترمليون0منأكثرتسعالحفايرمنكبيروعددالسدودمن12،وجودالمقدمالتقريرأكدو

بالفهكتار18وحوالي،بالخضرهكتار1525منأكثرتبلغزراعيةمساحاتحولهاتنميةيتماالقليم،فيمياه



أنشطوتنفيذللمزارعينوتوزيعهااأللبانإنتاجورفعاألبقارلتهجينناجحةبأنشطةالقيامإلىالتقريرأفادوواكه

العلفوزراعةوالدواجنالنحللتربيةمشجعةة

البالدراساتالقيامإلىألقاهاالتيالكلمةفيأولياي،عثمانرمضان/اللواءاألوسطاإلقليمحاكمدعاجانبهمن

،ومبالطميالمطمورةالسدودونظافةالزراعيينالمهنيينإرشاداتوتطبيقتنميتهايمكنالتيلألراضيالزمة

االقتصاديةالمواقد،وإدخالاألشجارواقتالعقطعومحاربةالزراعيةاآلفاتكافحة

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

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



افيقرقيسعديمنىمايطريقصيانةإكمالأجلمنجهودهملمضاعفةنيتهمعنمنىمايمديريةسكانعبر

لهالمحددلوقت

201العامفيأنجزتالتياألعمالعلىللمحافظةإستعدادهمالسكانأكدو

،وذلكفياالجتماعالذيعقدلتقييماألنشطةكما،بحثالبرامجالموضوعةللعام2018،

شاوالذيالجاريينايرمنالرابعفيعقدالذياالجتماعفيفرويكيدانى/السيدالمديريةفيالتنفيذيالمديروأوضح

201للعامالموضوعةالبرامجمن80نجاحعنأوضحالضواحيإداراتمن1لممثلونفيهرك

إععمليةوتنفيذمنىمايمديريةفيالكهربائيةالطاقةوتوسيعنشرتضمأنجزتالتيالبرامجبأنكيدانى/السيدأفادو

والتشجيرالتربةوحمايةالمياهعلىوالحفاظالتعليميةللخدماتالتحتيةالبنيةوصيانةوبناءاألراضيتوزيعادة

االجتموالرعايةوالزراعةوالتعليميةالصحيةاالنجازاتحولالمناسبةفيقدمتالتيالتقاريرفيالمشاركونوتباحث

االجتماعيةوالرفاهيةوالزراعةالتعليمبرامجفي،اعية

يجدربالذكرانهيقطنفيمديريةمايمنيالتيتقعفيجنوباإلقليمالجنوبيأكثرمن0ألفشخصيزاولون

 والتجارةوالرعيالزراعة

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

  12/1/2018 شمال البحر  :أنشطة واسعة لحفظ المياه وحماية التربة

 

االقليمفيالتربةوحمايةالمياهلحفظواسعةأنشطةتنفيذاألحمرعنالبحرشمالإقليمفيواألراضيالزراعةفرعأعلن

وقالمسؤولحفظالمياهوحمايةالتربةوالتنميةفيالمكتبالشاب/حروي،يوهنسبأنحفظالمياهوحماية،التربةعا

المرأةخاصةالكبيرةالشعبيةبالمشاركةمشيدا،التربةواستقرارالزراعيةالتنميةفيأساسيمل

وصيانوقندعوأفعبتنقفةمديرياتفيكيلومتر5بطولالمياهمساقطفيمائيةوحواجزمدرجاتبناءأنأوضحو

افعبتبمديريةوقالمتفلكتضاحيتيفيالحفايرة

السكاويقوم،جيدةنتائجحققتنقفةبمديريةوالباوبقالوماريتانداللضواحيفيشيدتالتيالحفايرأنإلىأشارو

وفعالمنظمبشكلالتربةوحمايةالمياهحفظبأنشطةن

كماتمبناءحواجزبدعمحكوميفيمزارعشعبوقادمحليبوفرووزوالوأفتاوإمبيرميودوقاعلي

××××××××××××××××××××× 



2 /1 /218

 إنتاج األسماك في المياه العذبة لدراسة ورشةعملاإلقليم األوسط :
والالسدودمن12فيالعذبةالمياهفياألسماكإنتاجسبللدراسةعملورشةاألوسطاإلقليمفيينايرمنوالعشرينالثالثفينظمت

باالقليموأآلبارحفائر

ووفقاللدراسة،المقدمةبأنهيمكنالعملفيإنتاجاألسماكفيالمياهالعذبةفيمعظمالسدودالمنتشرةباالقليم

للساألسماكإلنتاجالفرصإتاحةهوالمشروعمنالهدف،بأنفيهاأوضحكلمةتكؤإيساو/السيداالقليمفيالسمكيةالثروةمسؤولوقدم

الجالمحتوىذاتالسليمةالتغذيةلضمانوذلكبيئتهم،فيالمتوفرةالسدودالبحرية،حيثالسواحلعنالبعيدةالمناطقفيالقاطنينكان

األسماكتلكمنيد

دورهإلى،إضافةالحمراءاللحومعلىاالعتمادمنيقللالعذبةالمياهفياالسماكإنتاجأنإلىالعملأوراققدمواالذينالخبراءأشارو

الصغيرةاالقتصاديةاالنشطةتأميناستمراريةفيدورهاالىباالضافةللعمل،فرصاتخلقأنهاكماالغذائي،األمنضمانفيالبارز

العمشرعالذياالسماكإلنتاجالخمسيةمشروعلتوسيعللمزارعينتأهيليةودوراتتوعويةحمالتتنظيمعنالمناسبةفيأوضحكما

المكتسبةالتجاربشجعتوقدوطعرش،بيدلوعديوحيلووغاالشاكاوعدينفحيومايتوكرسدودفي201العامبدايةمنذفيهل

علىتوسيعالمشروع

دوريلعبالعذبةالمياهفياألسماكبتنميةاإلهتمامبأنفيهاقالاوليايعثمانرمضاناللواءاألوسطاإلقليمحاكمألقاهاالتيالكلمةوفي

وتنظيمالمديرياتكافةفيخبراءلتوظيفمنسقةجهودبذلإلىمنوهاالريفي،المجتمعمعيشةوتحسينالغذائياألمنضمانفيكبيرا  ا  

السليمةالتغذيةلضمانللمزارعينتأهيليةدورات

الممساقطوإصالحالمياهحواجزبناءبرامجتنفيذالىأباييماني/السيداألوسطاإلقليمفيالزراعيةالتنميةقسممسؤولذكَّرجانبهمن

المياه،بوجوديرتبطاألسماكوجودأنباعتبار،المياهنظافةوضمانبالطميالسدودامتالءمنللحدباستمرارياه

بريمديريةفيوسبعةسرجقابمديريةسدا1هناكأنحيث،االقليممديرياتجميعفياألسماكإنتاجبإمكانيةالمقدمالتقريرأفادكما

مشجعةنتائجحققتوكلهاأسمرا،مناطقفيسدودوأربعةنفحي،قاالمديريةفيوستةخ

منمكعبمترألفخمسمائةتسعأخرىسدودوعشرة،المياهمنمكعبمترمليونتسعكبيرةسدودستةاألوسطاإلقليمفيوتوجدهذا

،المياه51وسداتسعحوالي00مترمكعب



 2 /1 والدواجنالنحلتربيةفيشابا50لـمهنيةدورةقندع

/2018 
شاب  في مديرية  قندع ، ركزت على افضل واحدث السبل لتربية النحل والدواجن  50نُظمت  دورة تأهيلية ل

وتالشبابمصاعبعلىالتعرفإلىهدفالتدريببأنعثمانإدريسالشاباالحمرالبحرشمالإقليمفيوالطلبةللشبابالوطنياالتحادمسؤولأوضح.

علالشهاداتالمتدربونتسلموقدلهمواالداراتالمؤسساتوتشجيع،تلقوهالذيالتدريبتطبيقإلىالمتدربينداعيامعيشتهم،لتحسينلهماألرضيةمهيد

تشجيعالهوائيةالدراجاتالمناسبةفيقدمتكمابرهيعقباي/السيدلالتحادالمركزيالمكتبومسؤولحجييحيىعمر/السيدقندعمديريةمديريدى

اعمفيالماضيالعامشابا0دربقدقندعمديريةفيوالطلبةللشبابالوطنياالتحادفرعوكانهذابعيدةأماكنمنالمدارسالىيأتونالذينللطالبا

أشهرسبعةلمدةوالغرافيكالكمبيوترومبادئوالحدادةالنجارةال

××××××××××××××××× 

 /1/2018وزير الزراعة يدعو الدفع بانشطة حفظ المياه وحماية التربة 

 





دعا معالي وزير الزراعة السيد / أرفايني برهي ،إلى الدفع بأنشطة حفظ المياه وحماية التربة لدورها الكبير في رفع اإلنتاج 

الزراعي.

بركة  -أثناءتقييم  أنشطة مكتب الزراعة في القاشديسمبر نهاية أوضح  ذلك في االجتماع الذي عقده  في مدينة بارنتو في 

،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.

أنشطة المكتب حول تنمية الخضر والفاكهة ،ومنتجات  األلبان واللحوم وتربية النحل والدواجن قدم في االجتماع تقرير عن 

وحفظ المياه وحماية التربة ووقاية النباتات والبيطرة وأعمال المراقبة والتدبير المنزلي ودورها اإليجابي في حياة السكان.

ها بما يفيد المزارع ، وتمهيد األرضية لزيادة  منتجات الخضر و أوصى االجتماع بالعمل الدؤوب في تربية الماشية ومنتجات

والفاكهة وتحسين عملية توزيع الجرارات الحكومية.

 ودعا حاكم  اإلقليم في ختام االجتماع  للعمل علىتطوير البساتين والمجاري التحويلية لضمان فعاليتها.

×××××××××××××××××××× 

 

 20/1/2018خطة للحد من  إقتالع األشجار تضع البرية والحياة سلطةالغابات
 

 

 التشجير ببرامج والدفع لألشجار الجائر القطع لمكافحة العام هذا خطة وضع عن البرية والحياة الغابات سلطة أعلنت

 .البرية الحياة وحماية

 ووزير برهي ارفايني / السيد الزراعة وزير من كل بحضور يناير من عشر السابع في عقد الذي االجتماع وأوضح

 بحري وجنوب بحري شمال محميات في الالزمة بالمراقبة القيام عن قبرسالسي، تسفاي/ السيد والبيئة والمياه األراضي

 عن  الالزمة بالدراسات والقيام دهلك، وجزيرة للفيلة المخصصة والمنطقة سيتيت والقاش وهواكل وأيروري وبوري

 .الخضراء  بالحملة والدفع والبرمائيات الزاحفة بالحيوانات الشعب عريفلت ناجحة أنشطة وتنفيذ كركبت، زرا محمية

 بأن موضحا الوحش، حمار حول ببحوث والقيام الحراسة، أعمال  بفضل البرية الحياة أوضاع تحسن الى االجتماع أشار و

  .األليفة الحيوانات مع التداخل إلى أدى الوطنية المحميات حدود وتحديد الوحش لحمير المحميات إقامة عدم 

  وغرس وتجميع المستوطنة األشجار من 22 بينها األشجار من نوعا 45 من ألكثر شتول تنمية عن المقدم التقرير ذكر و

 بما الماضي، العام خالل  مشتال 29 في لألشجار شتلة مليون 4.3 من أكثر تجهيز إلى مشيرا ،  البذور من كيلوغرام 800

 .السابق العام عن%   40 بنسبة  يزيد

 برامج إلنجاح بقوة جار العمل بأن ألقاها التي الكلمة في قرزا أبرها / السيد البرية والحياة الغابات لسلطة العام المدير وقال

 الحيوانات تكاثر  في تساهم األنشطة هذه أن إلى مشيرا ، القاحلة األراضي تحسين وإعادة المحميات وحراسة التشجير

 .حمايتها وضمان البرية

 تنمية أنشطة إنجاح  في والبلدات القرى إدارات تساهم أن ضرورة إلى برهي أرفايني / السيد الزراعة وزير دعا جانبه من

 .األشجار وحراسة حماية لضمان والعمل األشجار

  االعتبارحقوق في الوضع مع العمل  بضرورة قبرسالسي تسفاي / السيد  والبيئة والمياه األراضي وزير أهاب كما

 .التحديات رغم البرية والحياة الغابات سلطة بها قامت التي الكبيرة باألعمال مشيدا ، القادمة األجيال

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 0/1/2018وزارة الزراعة تحقق  إنجازات في برنامج حفظ المياه وحماية التربة

أشارت،ينايرمنوالعشرينوالسادسوالعشرينالخامسفيلبرامجهاشاملتقييمبإجراءالزراعةوزارةقامت

فيهبأنبرامجحفظالمياهوحمايةالتربةقدحققتنتائجفعالةعلىمستوىالبالدبالنظرالىالثرواتوالقدراتالوطن

المتوفرةية



تفيفعالةأعمالإنجاز،عنالزراعةوزارةفيواألقساماألقاليمفروعمسؤولوفيهشاركالذيالتقييمفيجاءو

التجريالمحسنةوالبذورالمرويةوالتنميةالحيوانيةوالصحةواللحوماأللبانوإنتاجوالنباتاتوالفواكهالخضرنمية

بية

 األراضيتوزيعإعادةعمليةتنفيذفيحدثالذيالتأخيرإلىإضافةالعامهذااألمطارقلةإلىالتقريروأشار

الزراعيةالتيجرتالعامالماضيفيمعظممناطق،البالدمماأثرسلباعلى،االنتاجيةفيماأظهرتاألعمال 

الجاريةفيإنتاجالتفاحوالخوخوالتمرنتائجملموسة

قوائمإعدادفيالمتمثلةالبحثيةبالدراساتمقارنةفعالةأعمالتنفيذتأكدوالمراقبةالبحثيةباألعماليتعلقوفيما

التيوللحشائشالحشريةالمبيداتوإزالة،الزراعيةاآلفاتحولدراساتوإجراءللمزارعينالمحليةبالمزروعات

انتهت،صالحيتهاومراقبةاالنتاجالزراعيالعابرللحدود،ونتائجهومتابعةأدويةالحيواناتغيرالقانونيةووقاية

النباتاتصحة

إنتاأبقاروتوزيعوالتربةالمياهلحفظبرامجتعزيزمنها2018،للعامبرامجوضععنالتقريرأوضحالختاموفي

فيمااالفكارالمزارعينلتبادلالمناسبةالبيئةوخلقوتشجيع،الجويةلألرصادمحطتينوإنشاءللمزارعين،األلبانج

،بينهمباالضافةإلىتوزيعالبذورالمحسنةالمؤكدةبالدراساتالبحثيةللمزارعين

منالمزيدإجراءمنايتطلبأنه،إالفعالةنتائجحققتوالتربةالمياهحفظبرامجبأنبرهيأرفاينيالوزيروقال

،التحقيقاتمشدداعلىالدفعبإنجاحدورةالبذورالزراعية،وتربيةالدواجنوإنتاجالمحاصيلالنقديةوغيرها

الحيوانصحةلوقايةالمنظمالتطعيمعملياتإجراءمنهابناءةآراءقدمواالمقدم،التقريرالمشاركونناقشأنوبعد

لظاالحقيقيةاألسباببحثتموقدسنويا،أشهرستةكلفياإلنسانإلىالحيواناتمنالمتنقلةاألمراضوخاصةات

 حلولإليجادالتحتيةالبنىوإعداد،حلهاعلىللعملالزراعيةاألراضيتوزيععمليةإعادةفيالتأخيرهرة

إلنجرافالتربةالتيتحدثفيإقليمشمالالبحراألحمرلالراضي،الزراعيةوكذلكإيجادحلولدائمةللنقص 

فيأدويةالحيواناتوغيرهامناآلراءالبناءة



2018فبراير

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




بالسالعذبةالمياهفياالسماكإنتاجمناالستفادةكيفية،بحثتعملورشةبارنتومدينةفيينايرمنالثالثينفيُعقدت

العاممنذالمجالهذافيالجاريةاالعمالتقييمخاللمنوذلك،بركةالقاشباقليموالصغيرةوالمتوسطةالكبيرةدود

2008

 األسماكوصيدإنتاجبأنفيهاذكركلمةعثمانأبوبكر/السيداالقليمفيواألراضيالزراعةلقسمالعامالمديرقدمو

فياالقليمبدأمعبناءالسدودبكمياتقليلة،مشيراالىإمكانيةاالهتمامبانتاجاألسماكلتلبيةطلباتالسكانفي

الثرواتتلكمنوالالزمةالجيدةاالستفادةوكذلكاالقليم،فيالمخزونةالمائيةللثرواتنظرا  الحاليالوقت

 موضحااالقليمفيالجاريةاألنشطةحولمسهباتوضيحاقرمايمكنن/السيداالقليمفيالبحريةالثروةمسؤولوقدم

بأنهمقاموابتنميةاالسماكالمختارةالمعروفةبأسماكالمياهالعذبةفيسدودقرستفانكو،راويوظمؤوبادميت 

وكركبتومقل،فيماتوجداسماكعاشتبشكلطبيعيمشيراالىالنموالجيدلتلكاالسماك



إليشيرمما201،العاموحتى200العامبدايةمنذسدودثالثةمناألسماكمنكيلوغرام1800صيدإلىأشارو

 ى

أهميةاالنتاجالذييمكنالحصولعليهمنجانبهمقدمالخبراءفيمجالالثروةالبحريةأوراقابحثيةحولتنميةا

السمكيةالثروةإدارةطرقإلىباالضافةوأهميتهابارترياالعذبةالمياهفيالسماك

 الجاريةالوطنيةبالبرامجيرتبطالعذبةالمياهأسماكإنتاجفيالتوسعبرنامجبأنالتوضيحتمالمقدمةلألوراقووفقا

لضماناالمنالغذائيوتعزيزبرامجالتغذيةالسليمة

السدودأطراففيالقاطنينالسكانتساعدأنشأنهامنالتيالوسائلإلدخالجاريةاالعمالأنإلىاإلشارةتمتكما

عليتربيةوصيداألسماك،إضافةالىاألنشطةالزراعيةالجاريةفياالقليم

بتوصياتالعملإلىاالقليمفيالبحريةالثروةفرعدعاهيليفسهايي/السيداالقليمحاكمألقاهاالتيالختاميةالكلمةوفي

الخبراءلضماناالستغاللالجيدلتنميةوصيداألسماكفيالمناطقالتيتوجدفيهاالسدودالكبيرة

×××××××××××××××××××× 

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



 من عشر الخامس في أروتا بقاعة عقدته  الذي اجتماعها في وذلك ، صحية طريق خارطة الصحة وزارة وضعت

 .2030 العام حتى إليها  الوصول  يتوقع التي المستدامة التنمية أهداف  لتحقيق  فبراير

 تساعد عامة خارطة وضع إلى العالمية الصحة ومنظمة الصحة وزارة بين بالتعاون أعدت  التي الطريق خارطة هدفت

 الدول من  واحدة تعتبر إرتريا أن ،باعتبار تطرأ التي االشكاالت لحل المسبقة باالستعدادات والقيام التنمية أهداف  تنفيذ في

  .األلفية أهداف  تحقيق في جيدا تقدما حققت التي العشر األفريقية

 بأن"  قدمه الذي التقرير في دوفلو ديالنيو الدكتور إفريقيا فرع العالمية الصحة منظمة مكتب في الصحي النظام مدير وقال

 وضع جدا المهم ومن األعمار، لجميع الصحة تأمين هي إليها الوصول المبتغى المستدامة التنمية أهداف أهم من واحدة

 المستدامة التنمية بأهداف الجميع وتعريف التحديات لتجاوز الالزمة باالستعدادات والقيام ذلك لتحقيق المساعدة السياسات

 ".2030 العام في بلوغها المخطط

 بأن الصحة لوزارة ممثال ألقاها  التي الكلمة في قبرتنسائي برهاني الدكتور الصحية الخدمات لقسم العام المدير أوضح و

  لضمان ضرورية  الشركاء، مع بالتنسيق الصحة وزارة أعمال  إنجاز  في تساعد التي الموضوعة الطريق خارطة

 .المستدامة التنمية أهداف  وتحقيق العالمي المستوى على الصحة

 إرتريا حققتها التي اإلنجازات على نامبوزي جوزفين / السيدة إرتريا في العالمية الصحة منظمة  مندوبة أكدت  جانبها من

 التنمية أهداف إنجاح في كبير تقدم تحقيق في الصحية الطريق خارطة مساهمة في ثقتها عن معربة األلفية، أهداف في

  .المستدامة

 األخرى األهداف من 169و بالصحة، الخاصة األهداف بينها من هدفا عشر سبعة المستدامة التنمية أهداف وتشمل هذا

 .وفعالية بكفاءة الكبيرة المهام هذه لتنفيذ األولويات تضع كبيرة  تمويلية مشاريع توجد حيث بها، المرتبطة





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


 للمواصالتجديدةخطوطافتحتحيث،األوسطاإلقليمفيخدماتهابتوسيعالعامةللمواصالتحراتشركةتقوم

باولوسودعروعمظيلقريتي



األوسطاإلقليمفيمنها2عامة،البالدفيخطا5فتحتالشركةبأنقرقيشابرهام/السيدالشركةمكتبمديروقال

منتنطلقالتيالشركةحافالتنقلإلىأشاروقدوالعمالالطالبأوضاعاالعتبارفيتضعمنتظمةخدماتفيهتقدمالذي

صغيرةحافلة85منوأكثرالمختلفةالمناسباتفيالمواصالتخدماتوتقديم،يومياالركابمنأالف10حواليأسمرا

حشركةتقدمهاالتيالمواصالتلخدماتارتياحهمعنالمواطنونأعربوقدأسمرافيوالمؤسساتالوزاراتعماللنقل

مناسبةبأسعاررات



2/2/2018يدعو المزارعين بتنمية األراضي على  ضفتي نهرعنسبا حاكم عنسبا
تنسهبرو،إلىمديريةفيالموجودةواالمكاناتللمواردالتفقديةالزيارةخاللمحمودعلي/السيدعنسباإقليمحاكمدعا

التحويليةالمجاريبشقوذلك،عنسبانهرضفتيعلىالواقعةالخصبةاالراضيتنميةأجلمنالجهوديق

 ،المياهتتوفرفيهاوواسعةخصبةأراضيمتلكالذيعنسبانهرضفتيعلىبالرياالهتماممنحيتوجبإنهوقال

  مذكرابأنالعملالذيبدألبناءالمجرىالتحويليفيمنطقةفيزاقدتكوناالنطالقةاألولى،  مطالبابتسريعالبرنامج 

منأجلإنجازهقبلبدءالخريف

 التيالزراعيةالتحتيةالبنيةبأنتيدروسباهتا/السيدعنسباإقليمفيواألراضيالزراعةلقسمالعامالمديروقال

أرسيتكانتتغطيفقطمساحة50هكتارافيضاحيةفيزا،ويهدفالبرنامجالحاليإلىرفعالمساحةإلى100من 

الهكتارات

 فيزا،بمشروعالمزروعةاألراضيجانبإلىتنميتهايمكنالتياألراضيمنهكتار2وجودباهتا/السيدوأكد

  مطالباالمزارعينباالستفادةمنالمواردالموجودةفيمحيطهممنأجلتحسينمعيشتهم



  1/2/2018عميد كلية الزراعة بحملمالو : االستثمار متواصل لتنمية القدرات البشرية



اساس،باعتبارهالبشريةالقدراتلتنميةيتواصلاالستثماراناملسومسمري/السيدبحملمالوالزراعةكليةعميدقال

كليةبانمؤكدا  المؤهلة،البشريةالقدراتعلىيرتكزوالزراعياالقتصاديالتطوربانواوضحالمستقبلوضمانالنماء

التعليمفرصفتحتالكليةبانوذكرالغذائياالمنتحقيقوضمانالزراعيالمجاللتطويرباهتمامتعملالزراعة

فالدراسةحالياتقدمحيثاوسع،تعليميةلفرصاالرضيةلتمهيدوذلك2012/201الدراسيالعامفيالماجستيرلدرجة

النباتاتووقايةوالفاكهةالخضروتنميةوالبيئةوالتربةالنباتوعلمالحيوانيةالثروةهيمجاالتخمسي

 ،املسومسمري/السيداوضحالماضية،الخمسالسنواتفيالماجستيربدرجةطالباتخريجالىاشارانوبعد

 والكلياتالجامعاتمعالعالقةلتقويةتعملالكليةانوقالبالمواطنيناالجانبالمدرسينإستبدالعمليةتواصل

والمراكزالبحثيةوالتنمويةالتيتقومباالبحاثالزراعيةفيالمنطقة،والعالمحيثيقدمالتعليملدرجةالدكتوراةبالتعاون

 الماجستيربدرجةالدارسينالطالباشارجانبهممنواليابانوالهندوبريطانياوالسودانواوغنداكينيافيالشركاءمع

الىاهدافهمالمتمثلةفيادخالالتقانةالحديثةبتوسعورفعاالنتاجكماونوعا

 







  

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



إداراتفيالناشطينلالسماكالتقليديالصيدلممارسيالتعاونيةالجمعيةألعضاءسمنارا  البحريةالثروةوزارةنظمت

ضواحيإنقلومكعنيالوبكاعوبديدافيمديريةقلعلويساعدةفيتعزيزاالنتاجية

القديمةالتعانويةالجمعياتتأطيرينايرمنوالعشرينالثانيوحتىعشرالسادسمنالفترةفينظمالذيالسمناريهدف

وانشاءجمعياتاخرىلتعزيزانتاجيةاالسماكمنحيثالنوعيةوالكمية

يلعبهالذيالهامالدورفيهااوضحكلمةداليمحمد/السيدالبحريةالثروةوزارةفيالتقليديالصيدمتابعةمسؤولوقدم

واالنتاجية،االنتاجتعزيزفيالتعاونيةالجمعياترايةتحتالناشطينالصيادينوتاطيرالقديمةالتعاونيةالجمعياتتنشيط

الجمعياتاطارفيالبحريةاالنشطةفيالعامالتالنسوةتجميعضرورةالىمشيرا

ديلعبالسمنارانزكارياسسامسوم/السيداالحمرالبحرشمالاقليمفيالبحريةالثروةمكتبمسؤولقالجانبهمن

وسلبياتهمايجابياتهمعلىالتعرففيالبارزدورهالىاضافة،اليوميةالصايديناحتياجاتتلبيةفيمحوريا  ورا  

المنطقة،فيالناشطينالصيادينعددمعيتناسبالالحالياالنتاجان،الىقلعلومديريةمديربُكاليااحمد/السيدواشار

اعنواعرباالنتاج،تعزيزالىاضافةالمعيشية،ظروفهمتحسينمنيمكنهمالتعاونيةالجمعياتاطارفيتجمعهموان

السمنارهذامثلالستمراريةالكبيرةمنياته

المشالمرفأوبدء،االسواقالىانتاجهمتقديممناشدينمنهم،يطلبماكللتقديمجاهزيتهمعلىالمشاركوناكدبدورهم

وجيزوقتفينشاطهمديريتهمفييد

تعاونيةجمعياتعشررايةتحتينشطونالتقليديينالصيادينمنآالفمناكثرقلعلومديريةفيويوجدهذا



1/0/2018برامج التنمية في جنوب البحر األحمر



مشاركةتعزيزإلىوواديوعديطيعوبسكانلقائهلدىمنتاي،سعيدمحمد/السفيراألحمرالبحرجنوبإقليمحاكمدعا

المواطنينفيتنفيذناجحلبرامجالتنميةالموضوعةلهذاالعام

الزرااالنشطةلتوسيعالعملموضحا،العامهذابتوسعوتتواصلالماضيالعامانطلقتالتيالبرامجحولشرحاقدموقد

للمواطنينواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةلتحسينوالعملمحدودةمناطقفيجاريةظلتالتيعية

 فيسيسهمالمياهمشاريعإرساءبأنمؤكداوبرعسولي،وعديبطيعوالمياهمشكلةلحلالجاريةالجهودالىأشارو

تجميعالقرى

 اإلقليميربطالذيالطريقوتوسيعلصيانةمراحلعلىوالحكومةالسكانإمكاناتبتنسيقسيجريالعملبأنذكرو

باالقاليماألخرىوالطرقالفرعيةالتيتربطقرى،اإلقليمحاثاالسكانبتقويةأنشطتهمالنفيرية

 تدنيوحلالقاصراتوزواجاالناثختانمكافحةفيهمدوربتعزيزالمواطنينمنتاي،سعيدمحمد/السفيروناشد

المشاركةفيالتعليملتأثيرهاالسلبيعلى،التنميةوالمشاركةفيتنفيذتوجيهاتومراسيمضريبةاألرضوالماشية

 المجاالتفيكبيرةبرامجوجودعنعلي،آدم/السيدوالعدالةللديمقراطيةالشعبيةالجبهةسكرتيرأوضحجانبهمن

السياسيةوالتنظيميةواالقتصادية،معرباعنثقتهفيمواصلةسكاناإلقليممشاركتهم

المعيشيةحياتهمتحسينفيلدورهاالموضوعةالبرامجإلنجاحالعملعلىالسكانأكدوقد







÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

/0182/5السوق المشيد  بجوار استاد اسمرا يبدأ خدماته



 مناالكبرالجزءواكتمالللمواطنينتوزيعهبعدالخدماتاسمرااستادمنبالقربالمشيدالسوقبدأ

بنيتهاالتحتية

 بطريقةشيدالسوقبأنهبتوم،كنفي/العقيداالوسطاالقليمفيوالمالياالداريالمسؤولأوضحوقد

حديثةلخدمةالمنطقةالشماليةالغربيةالسمراوالقرىالواقعةفيهذه،االنحاءمشيراالىبناءالمرافقالعا

فيهنظافةعمالوتوظيفمة

 برنامجويوجدواالحذيةوالمالبسوالدواجنوالبقولياتوالفاكهةللخضرمتاجريضمالسوقانوذكر

لتخصيصخطمواصالتاليه

 بهاقامتالتيالدراساتبعدالمحتاجينمن00الىالسوقمتاجرتقديماالوسطاالقليمادارةقررتوقد

اللجانالمشكلةبمستوىاالقليموالمديريات

 سيعملونالذينللمواطنيننقفةالف0بمبلغقروضبتقديماالجتماعيةوالرعايةالعملوزارةوسمحت

فيالسوقلبدءنشاطهم،وقدبدأوالعملمبدئيابمبلغعشرةألفنقفة

 علىالحاصلينالمواطنينإنهبتوم،كنفي/العقيداالوسطاالقليمالدارةوالمالياالداريالمسؤولوقال

متاجرالسوقاليمكنهمايجارالمتجراوتحويلهلشخصآخردونمعرفةادارةاالقليموالجهاتالمختصة



 الفرصةهذهمنلالستفادةالجهدكلببذلالسوقفيالعملالمتاجرعلىالحاصلونالمواطنونواكد

لتحسينحياتهمالمعيشية

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷



 //2018دورة  تدريبية لمكافحة اآلفات  الزراعية


لخمسة وثالثين من خبراء وقاية النباتات القادمين من أقاليم الجنوبي  نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في مدينة مندفرا

وشمال البحر االحمر وجنوب البحر األحمر حول األنشطة المنسقة لمكافحة اآلفات عامة ودودة الحشد الخريفية المتجولة 

خاصة. 

تيدروس سيوم، بأن دودة الحشد الخريفية وقد أوضح مسؤول مكافحة اآلفات الزراعية المتنقلة في وزارة الزراعة السيد/ 

دولة افريقية عامة ودول  0المتنقلة الغير معروفة في البالد سابقا ، قد أحدثت أضرارا  كبيرة بالمزارع في أكثر من 

الساحل الغربي  خاصة  في السنوات القليلة الماضية، وأن الدورة التي استمرت من السابع والعشرين وحتى الحادي 

هدفت إلى التعرف على طبيعة هذه اآلفة الزراعية واتخاذ الجهود المنسقة لمكافحتها. ين من مارس والثالث

وقال بأن دودة الحشد الخريفية المتنقلة نشأت في األمريكيتين  الشمالية  والجنوبية   وتلحق أضرارا كبيرة بالمزروعات ، 

والدورات التنويرية للخبراء والمزارعين للمساعدة في مكافحتها. مالم يتم السيطرة عليها عاجال، لذلك تقدم السمنارات



وقد  تضمنت الدورة التدريبية  شرحا موسعا حول طبيعة وأطوار دودة الحشد الخريفية المتنقلة والنباتات التي تهاجمها 

في مدينة كرن مؤخرا والمقاومة التي طورتها   ضد المبيدات الحشرية.  هذا  وكانت دورة تدريبية  مماثلة قد نظمت 

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.

تات في قسم الزراعة واالراضي باالقليم االوسط السيدة  / هيمانوت إمبايي بأنه يتوجب  وقد أوضحت مسؤولة وقاية النبا

على المزارعين القيام بمراقبة ومتابعة مستمرة لمزارعهم لدورها في مكافحة اآلفات الزراعية عامة ، ودودة الحشد 

الصيفية المتجولة  بصفة خاصة.

الحاصلة على موافقة المهنيين الزراعيين ، وقالت بأن التنويع الزراعي   وقد ناشدت  المزارعين برش المبيدات الحشرية

والحفاظ على موسم الزراعة من االساليب المساعدة في تجنب أضرار المبيدات الكيميائية .

ألف هكتار من االراضي الزراعية التي تزرع بالذرة والبقوليات  11هذا وتوجد في مديرية غاال نفحي مساحة حوالي 

 بذور الزيتية.وال
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  /2018/10عنسبا : تواصل الجهود لتوسيع الخدمات الكهربائية 


تتواصلاالقليمفيالجاريةالكهربائيةالخدماتوتوسيعنشرعمليةبانعنسبااقليمفيالكهرباءهيئةمكتبصرح

ملموساتطورا  وتحرزعاليةبوتيرة

 كانتالتيالكهربائيةالخدماتلتوسيعالجاريةالجهودبانإدريسزبويالمهندسللفرعالتنفيذيالمديرأوضحوقد

منحصرةفيمدينةكرنوضواحيها،فقطساعدتفيتقديمالخدماتالكهربائيةالتيتمدهامحطةحرقيقولللطاقة

 وضاحيةاالحمرالبحرشمالباقليمافعبتمديريةوكذلك،باالقليممديرياتستفيالقرىمن2لـالكهربائية

عدرديباقليمالقاشبركةلـ2ساعة

 الخدماتيتلقونعنسبااقليمسكانمنالمائةفيمنأكثرأن،زبويالمهندسبهاادلىالتيللمعلوماتووفقا

،الكهربائيةوالزالتتجريعملياتنشروتوزيعالخطوطالكهربائيةعلىالمناطقالمتبقية

الوقتفيألف،1منأكثرإلىالماضيفيزبونألفمنأقلمنالزبائنعددارتفاعزبويالمهندسأكدوقد

الحالي

 الحذربإتخاذالزبائنمناشدا  الجارية،الكهربائيةالخطوطتوزيععملياتاكتمالبعداالعدادتتضاعفوسوف

واالستعمالالجيد

من8فيالجاريةالخطوطتوزيعبأنالكهربائية،الخطوطتوزيعمشروعمسؤولراكاداويتالشابقالجانبهمن

قرىاالقليموصلتالىالمرحلةالرابعة،موضحااكتمالعملياتالتوزيعفي20قريةوالزالالتوزيعجارفيالقر

المتبقيةى
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 5/5/2018حاكم عنسبا يبحث مع سكان هبرو تنفيذ البرامج التنموية
 



التقى حاكم اقليم عنسبا السيد/ علي محمود، سكان ضواحي مزرت وهبرو ظعدا وبلدة عريتاي بمديرية هبرو، بحث 

البرامج الموضوعة.فيه معهم تنفيذ البرامج التنموية والدور األهلي الرائد في انجاح 

والذي يربط بين منطقة بركنتيا   ،شرح السيد/علي محمود وضع برنامج اليصال وتوسيع الطريق الذي تم شقه 

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 

را  المواطنين لالستفادة الجيدة من ثروات بيئتهم والعمل على تحسين ظروفهم  واوضاعهم  منطقة هبرو ظعدا، مذكِّ

المعيشية.

ة واالراضي السيد/بهتا تيدروس المواطنين الصالح مساقط المياه باالضافة من جانبه ناشد المدير العام لقسم الزراع

الى الدفع بقوة لتسيير االنشطة الجارية لحفظ المياه وحماية التربة، داعيا  اياهم لتطوير الزراعة المروية لمضاعفة انتاج 

ر مراحل الثراء محتوى المياه.  الخضروات والفواكه،مستفيدين من السدود والحفاير السطحية والجوفية المبنية عب

وبدرهم قال  كل من المدير العام لقسم التنمية السيد /تخستي اسقدوم، ومدير مديرية هبرو السيد/ فتوي قبري مسقل 

رين المواطنين للتركيز على صيانة  "ان الهيكل والموقع الجغرافي غير المالئم للمديرية يتطلب العمل باستمرار، مذكِّ

ول موسم الخريف وتسميد االراضي الزراعية.الطرق قبل حل

مزرت، و ايصال خدمات  -قدم السكان بدورهم مقترحات بناءة،منها منح اهتمام اكبر لبناء طريق هبرو ظعدا  

الهاتف النقال في كل مناطق المديرية،وتخصيص الجرارات الزراعية وغيرهامن المقترحات واالراء البناءة.

ل بناء خزان لتجميع المياه في ضاحية مزرت بمديرية هبرو بكلفة تقدر  باكثر من من جهة اخرى تتواصل اعما

اربعة ماليين نقفة.

مترا وارتفاع تسعة امتار ويسع لـ  85وقال المشرف على البناء المهندس/ تسفاي كداني، "ان الخزان  يبني بطول 

%من اعمال  البناء قد اكتملت، مشيدا بالمشاركة الشعبية. 0الف متر مكعب مياه، وان  220

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.
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 15/5/2018حث برامج التنمية مع سكان  سرجقا وقاال نفحيحاكم االوسط يب


تنفيذهافيالمواطنينودورالتنمية،برامجلبحثنفحيوقاالسرجقامديريتيفيشعبيةاجتماعاتُعقَِدت  

قدمكما،الموضوعةالتنمويةالبرامجحولتوضيحااوليايعثمانرمضاناللواءاالوسطاالقليمحاكموقدم

وخدماتالزراعيةاالراضيتوزيعواعادة،الطيساالخاصةالملكيةاراضيحولشرحااالقساممسؤولو

وغيرهاالتحتيةوالبنىوالصحةالتعليم

 االراضيملكيةحولاستفساراتعلىاآلخرينوالمسؤوليناوليايرمضاناللواءاالقليمحاكماجابو

الزراعيةواالراضيالمحميةوقضيةالمؤجروالمستأجر

شاركفي،االجتماعاترئيسالجبهةالشعبيةللديمقرايطةوالعدالةباإلقليماالوسطالسيد/يوسفصائغ 

ومدراءالمديرياتوالمدراءالعامونالقسامالتنميةالمعماريةوالزراعةواالراضيومسؤولومكاتبالصحة

االوسطاالقليمشرطةوقائدوالتعليم،

 لسكانمايومنالسابعفيمماثالاجتماعاعقدقداوليايعثمانرمضاناللواءاالوسطاالقليمحاكموكان

مديريةبريخ
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1/5/2018 المحمياتنشاءلتحقيق التنمية نشجع التشجير و اوزير الزراعة: في  يوم التشجير 

آمنةلحياةالخضراءاالرضشعارتحتللتشجيرالوطنيباليوم،مايومنعشرالخامسفيالبالداحتفت

الوالضيوفوالجبهةالحكومةفيالمسؤولينكبارحضرهالذيالحفلفيبرهي،ارفايني/السيدالزراعةوزيرواوضح

الغطاءلتنميةالعمليجريذلكولتحقيق،البالد،انتاجيةورفعالتنميةارترياوشعبلحكومةالنهائيالهدفان،مدعوين

النباتيوالحدمنتدميرالغطاءالنباتيعبرالتشجيرواقامة،الحظائرالطبيعيةوالمحمياتوانجاز،التنميةباالستخدام 

الجيدلها،والعملعلىالرقابةالرقابةالمستمرة

لالعهدفيهنجددللتشجيرالوطنياليومقرزا،انابرها/السيدالبريةوالحياةالغاباتلسلطةالعامالمديراوضحجانبهمن

المقلقةاالشجاراقتالعلظاهرةحدلوضعالمنسقةالجهودلمواصلةداعيا  االشجار،اقتالعومكافحةالنباتيالغطاءتنمية

والجبهةالحكومةمؤسساتبتعاونالجاريةالتشجيرانشطةانحقوس،فظوم/السيدالخضراءالحملةلجنةمنسقوذكر

االكبرالتحدييعتبراالشجاراقتالعاستفحاللكن،مرضيةنتائجتحققواالفرادوالمدارسالدينيةوالمؤسسات

 اقتالعباستمرارتشهدالتيوالمناطقوالمحمياتالغابيةالثروةمحتوىحولالمقدمالتقريرمناقشةالمناسبةفيوتم

االشجاروانشطةالتشجير،وتحدياتهاودورمختلفقطاعاتالمجتمعفيالتشجيرواستمراريته

 المراقبةواعمالالنموونسبةالتشجير،وحملةاالقاليمجميعفياالشجارشتولتنميةانشطةحولشرحتقديمتمكما

ومستوىالعقابواعمالادخالالطاقةالبديلة

لقيامهمومؤسسةشخصا88لـالميدالياتتقديمتمكماالدين،ورجالالمسؤولينقبلمنتشجيرانشطةالمناسبةوشهدت

بعملأنموذجيهذاالعام

المناسبةهذهلالطفالفيورينافرقةالحفلاحيت 

 
/2018/05مؤسسة التأمينات الوطنية تعقد اجتماع ألصحاب االسهم 


بفنيونيومنالثانيفي،االسهمالصحابالثانياالستثنائيواالجتماععشرالرابعالدورياالجتماعالوطنيةالتأميناتمؤسسةعقدت

بانفيها،ذكربالمناسبةكلمةمسقلقبريقرماي/السيدالوطنيةالتأميناتبمؤسسةاالسهماصحابلجنةرئيسوالقىباالساسمرادق

والت200عاممنبدايةجمعتالتياالجندةحولالتوصياتيمرركانللمؤسسة،العليااالداريةالعناصرمنوكجزءالدورياالجتماع

الثانياالستثنائياالجتماعلضمهالسابقةاالجتماعاتمنويتميزتام،ووعيوتركيزبشفافيةفيهاالتباحثيتمي

 مروريةحوادث201العامفيشهدتالبالدانميكائيلولديزرؤ/السيدالوطنيةالتأميناتلمؤسسةالتنفيذيالمديرقالجانبهمن

ألصحاباالسهممناالشخاصوالمؤسساتتقدر  ماليابـمليون،نقفةوانخفضتتلكالحوادثبـنسبة25عنعام201

 بـتقدرالعامةالتسويقيةالتاميناتخدماتمنارباح201العامفيسجلتالوطنيةالتاميناتمؤسسةانزرؤ/السيدواوضح

18مليون،نقفةوقدقررتاللجنةتقديم88مليوننقفةالصحاباالسهموبحثالمشاركونبتوسعتقاريرلجنةمؤسسةالتاميناتال

الدوراالجتماعفيواألجندةالموضوعة201،العامفياالسهماصحابعلىاالرباحتوزيعوكيفيةالمالية،االنشطةفيالمتمثلةوطنية

ت12العامفيتأسستالتيالوطنيةالتاميناتمؤسسةبانواوضحمستقبال  تنفيذهاالمقررالمواضيعالىباالضافةعشرالثالثي

 االسهماصحابمن2200ضم

من،المواطنينباالضافةالىالحكومةوصندوقأمانةاسر،الشهداءويتمسنوياتقييمالعملبمشاركةاصحاباالسهموتوزيعاالرباح 

حسباالسهمالتييملكونها 



//2018تنفيذ برامج تنموية بمشاركة شعبية واسعة فرو:


 انوقالالمديريةفيفاعلةشعبيةبمشاركةتنمويةبرامجتنفيذتمانهعرفةعثمان/السيدفرومديريةمديرافاد

السكانقاموابانشطةحفظالمياهوحمايةالتربةومكافحةدودةالحشدالخريفيةالطائرةوصيانةالطرقوبرامجاخرى، 

وبناءوصيانةمجرىتحويليللسيولفيضاحيةمالكا،وصيانةالحواجزالمائيةفيضواحيزوالوأفتاوحديشوفرو

فروبلدةالىمالكاطريقوصيانة

 الفاعلةالبرامجمنلمزيدالقرىلتجميعالدراساتوتجريالسهول،فيالواقعةللقرىالشربمياهتامينالىواشار

وذكروجوداكثرمنمدرسة  بدءامنرياضاالطفالوحتىالمرحلة،الثانويةوارتفاعنسبالمشاركةفيالتعليم

الزراعياالراضيمنهكتارآالفثمانيةمناكثرمساحةوجودعرفةعثمان/السيداوضح،الزراعيةاالوضاعوحول

فالمتداولةالزراعةالن،الزراعةلتنويعتوعيةحمالتوتجريوالصيفية،الشتويةاالمطارعلىباالعتمادتزرعالتية

الخريفيةالحشدلدودةعرضةاصبحتالتيالشاميةالذرةهيالمديريةي

كادرامالكاأفتازوالفروطريقوشقعملهالجنوبيباالقليميربطالذيدمحيناإيغالفروطريقالىبدءواشار

حيثفروبلدةفيالكهرباءخدماتاستمرارلضمانالكهربائيةللطاقةكبيرينمولدينالحكومةوخصصت،الترابي

نسمةالفمناكثرفرومديريةيقطن


 7/8/2018الخطوط الجوية االرترية تبدأ رحالتها الديس ابابا

  

ابابااديسالىرحالتهااغسطسمنالرابعالماضيالسبترحالتهااالرتريةالجويةالخطوطبدأت

واالتالمواصالتووزيرمنقريوساسكالو/السيدةالسياحةوزيرةتتقدمهممسافرا1االولىالرحلةطائرةواقلت

المسؤولينمنوعددبرهاني،تسفاسالسي/السيدصاالت

ابااديسالىبدأتالتيالخدماتاناالرتريةالجويةللخطوطالتجاريالقسممنبيطروسقبرتنسائي/السيدوقال

والسبتوالخميساالثنيناياماالسبوع،أيفيايامثالثةالرحالت،ستكونمناسبةتذاكرباسعاربا

بخيارارحالتتسييرمنتمكنهااالثيوبيةالجويةالخطوطمعبتفاهماتقامتاالرتريةالجويةالخطوطبانوذكر

الدوللمختلفلزبائنهاسريعةت

دبيجدةالخرطومالقاهرةاسمراوالىمنمنتظمةرحالتاالرتريةالجويةالخطوطوتسير

الساعالنبموجبالماضييوليومنعشرالثامنفياسمراالىرحالتهابدأتقداالثيوبيةالجويةالخطوطوكانت

اسمرافيالماضييوليومنالتاسعفيواثيوبياارتريابينالمبرموالصداقةالم

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





دعا مسؤول وحدة الوقاية من المواد الكيمائية الزراعية بوزارة الزراعة السيد /قاآلب هيلي في تصريح ادلى به لوكالة 

لالستخدام اآلمن للمبيدات الحشرية .    االنباء االرترية ايرينا المزراعين

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 

التحمد عقباها، وذّكر المزارعين بضرورة التشاور مع الخبراء قبل االقدام على رش المبيدات، ومنح االهتمام  اضرار

االكبر لضمان صحة االنسان  والحيوان  والبيئة اثناء الرش.

القرب  واوصى السيد/ قاآلب المزراعين بضرورة تسليم المعدات واالواني التي استفادو منها في رش المبيدات الحشرية

مكتب لفرع الزراعة ،الن  المبيدات تسبب امراض السرطان واالعصاب باالضافة الى احداث   العديد من المشاكل 

الصحية في الوالدة.

لحرث اراضيهم وتنظيفها بشكل جيد  وقال السيد/ قاآلب ان " المبيدات الحشرية تتخذ كخيار نهائي"مناشدا المزراعين

واستخدام  الدورة الزراعية للتغلب على اآلفات الزراعية.

وفي الختام اوضح مسؤول وحدة الوقاية من الكيميائيات الزراعية بوزارة الزراعة السيد/ قاآلب هيلي  ضرورة تنظيم 

شرية ، داعيا الى تعزيز العالقة بين  المزارعين دورات وندوات لتعزيز معرفة المزارعين باالستخدام الجيد للمبيدات الح

والخبراء الزراعيين للحصول على المزيد من االنجازات بطريقة علمية.


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



 الثروةإلستغاللارترياسياسة،بانإياسومبرهتو/السيدوالبيئةوالمياهاالراضيبوزارةالمياهلقسمالعامالمديرأعلن

المائيةتركزعلىضماناالدارةالمنسقةواالستفادةاآلمنةللتنميةوالمحافظة

 لتطوروهاماساسيعنصرالمياهبانمبرهتو/السيداوضحايرينااالرتريةاالنباءوكالةمعاجراهالذياللقاءوفي

االقتصاداالجتماعيللشعوب،واالممومعانارترياتقععلىمنطقةشبهالساحل،والصحراءظلتالحكومةاالرترية 

تبذلجهوداحثيثةللتنميةوالحفظواالستفادةاآلمنةمنالمياهبشكلاكبر

 علىبالتركيزوالعمل،المخزونةالمائيةالمواردونوعيةلكميةاستكشافيةدراسةإلجراءالمائيةالثروةقسمذلكدفعمما

أهمالنقاطالرئيسية،كالتنميةبأسسعلميةلتعزيزاالستفادةوادارة،المياهوالحدمناالسرافومكافحةتلوثالثروة 

،المائيةاضافةالىضماناستمراريةاالستفادةالمتوازنةمنالثروةالمائية

البالد،مناطقمختلففياالستقاللسنواتخاللسد00مناكثرإنجازتمانهالىمبرهتواياسو/السيدواشار

الىتصلالمصالحمنوغيرهاوالصناعيةالمنزليةاإلستخداماتفيمنهاالمستفادالسطحيةالمياهنسبةانبماموضحا

20،فقطاالاننسبة0المستفادمنهاحتىاالنلتغطيةالمتطلباتتُستمدمنالمياهالجوفية

 علىللتركيزنجبرلذلك،االستمراريةالتضمنالجوفيةالمياهعلىالمرتكزةالمياهمصادرإنمبرهتو/السيدوقال

بناء،خزاناتوشددباناالكثارمنالخزاناتوتنظيم،انشطةفعالةلمكافحةالتصحرمناهماالختياراتالمتاحةالنجا

المائيةالثروةمشاريعج

المياه،متطلباتنظام151االستقاللبعدنفذحيث،الصالحةالشربمياهمتطلباتلضمانالجاريةالمساعيواوضح

مبرهت/السيدقالالختامفي85القرىوفي2بنسبةالمدنفيالصالحةالشربمياهتوفيرضمانالىذلكادىمما

 لرعايةالمجتمعافرادكافةداعياباسره،المجتمععاتقعلىتقعالمشيدةالمائيةالمشاريعاستمراريةضمانمسؤوليةانو

نظاممتطلباتمياهالشربالصالحةلضماناستمراريته



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



الى،اضافةوتاريخناهويتناتعكسالتينقفةعملةمعالفعالوالتعاملالجيدةالعنايةالىالوطنيالبنكدعا

طباعتهاتتطلبالتيالضخمةالمنصرفات

والعشريالسابعفيظقيتولدي/السيدالوطنيبالبنكالمحاسبةلقسمالتنفيذيالمديراجراهالذياللقاءوفي

 رمزوعملتنااستقاللنا،شعارهوعلمناانقالالجماهيروإذاعةصوتايريناوكالةمعاغسطسمنن

العملةمكانةمنيقللالذيالسائدلالهمالالمجتمعمحاربةعلىوشددواالقتصادية،السياسيةحريتنا

أشاءكيفمانقوديمعاتعاملمصطلحمنالمنطلقةالمتخلفةواالفكار

تعطبحيثالرأسمالية،والحركةالرأسماليةالهويةفييتمثلوجهانلهاالعملةبانتولدي/السيدواوضح

الهويةتعدبينمامايريدون،لشراءاموالهممعالحرالتعاملحقوقالمالاصحابالرأسماليةالحركةي

وعدمباالهمالالوطنيةالعملةمعالتعاملينبغيالبانهمشددا  االشخاص،دونالوطنيللبنكحقالرأسمالية

منحهااالهتمامالمطلوب

 فيوذكرالوطني،باالقتصاديضربالعملةاالمنةغيروالعنايةالتعاملانالىتولدي/السيدواشار

الوقتذاتهبانطباعةوتوزيععملةنقفةتتطلبميزانيةوطاقةعضليةضخمة،وقدمتوضيحامفصالبان

البنكالوطنييدفعمنالى1نقفةلطباعةايعملةورقيةمنالنقفة،فيماتكلفالطباعةالواحدةحوال

دوالرمليون0ي

 انشطتهمجميعفيللتعاملنقفةعملةمنالمستفيدنجميعوكذلكوالحكوميةالخاصةالمؤسساتوذكَّر

الماليةوالتجاريةبالشيكات،باعتبارهيساعدعلىمراقبةوسيطرةمستوىالتضخماالقتصاديوكثرةالنقو

تلفويكافحيقيانهذلكالىاضافةاالضرار،مختلفوقعمنالحدفييسهمكماميزاتها،وترددالورقيةد

العملة

 للتعاملالمواطنينكافةظقيتولدي/السيدالوطنيبالبنكالمحاسبةلقسمالتنفيذيالمديردعاالختامفي

الجيدمععملةنقفةمدركينبانتلفهايمحوجمالنا،وماهيتنامشيراالىانالعنايةوالتعاملالجيدمعالعملة

المواطنينكافةعاتقعلىتقعمسؤوليةتلفهاالىالمؤديةاالعمالومكافحة

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

االوسط االقليم

8/12/2018تكريم  المزارعين األنموذجيين 



 مضاعفةفيكبيرا  دورا  ولعبواالفاعلةالتشجيربانشطةقامواوالذيناالوسطباالقليماألنموذجيينالمزارعينتكريمتم

االنتاجو،ادخالموقدادحنتالتقليديالخاليمنالدخان.

 وزارةبينبالتنسيقمثاليمزارععشرلخمسةقدم،التكريممراسمفي

الزراعةوهيئةالغاباتوالحياةالبريةفياالقليمعددمنالمعداتالزراعية



 التشجيربانفيها،اوضحكلمةايوبميكائيلهيلي/السيداالوسطاالقليمفيواالراضيللزارعةالعامالمديروالقى

يلعب  دورا  كبيرافيالحفاظعلىتوازنالبيئةوخلقالطقسالمناسباضافةالىالفوائدالجمةالتيتقدمها،لالنسانوان 

المزراعينالذينتمتكريمهمقاموابعملاستثنائيفيهذاالشأن

 المزارعينوتكريمتشجيع،انتخليابرهام/السيداالوسطاالقليمفيالبريةوالحياةالغاباتهيئةممثلقالجهتهمن

المثاليينفيالوقتالذيتجريفيهجهودحثيثةلتحويلالمناطقالجرداءالىاراضيخضراء،يدفع  قدماببرنامج 

التشجير

 وإعادةالمنحدراتاستصالحفيفعالةانشطةتسييرالىاالوسط،االقليمفيواالراضيالزراعةقسمتقاريروتشير

تشجيرهاوقدتمبموجبذلكتشجيراكثرمنتسعةآالفهيكتار
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