
 2019حصاد ابرز واهم البرامج واالنشطة  التنموية  لعام 

 

 

 

تنفيذ العديد من البرامج واالنشطة  التنموية  في مختلف أرجاء البالد السيما في  2019شهد العام 

والخدمية  والتي تعتبر العمود الفقري لنهضة البالد وتطورها ولتذكير  القطاعات  الزراعية واإلقتصادية

القراء بتلك البرامج المنفذة  خالل العام الماضي نقدم لكم هذا الحصاد الذي قمنا بإعداده  حسب تاريخ 

 تنفيذ تلك االنشطة والبرامج ,مع تمنياتنا لكم بقراءة شيقة وممتعة:

 

 

   2019 /1 /3 الخميس

 المواطنين عثمان، ابوبكر/ السيد بركة- القاش اقليم في واالراضي الزراعة لقسم العام يرالمد دعا

 .التربة وحماية المياه وحفظ التشجير بانشطة للدفع

//// 

           2019 /1 / 5 السبت

 في للشباب الفاعلة المشاركة االحمر البحر جنوب اقليم فرع والطلبة للشباب الوطني االتحاد اكد

 والثقافية واالجتماعية السياسية االنشطة عن تقارير  التقييمي االجتماع في .الماضي العام التنمية

 في الشباب وتاطير فاعل، عمل اجل من االقسام جميع في الهيكلة باعادة والقيام ونتائجها، والتنظيمية

 .هواياتهم حسب اندية

 الجمعية اعضاء واوضح  .االلبان انتاج لرفع بجهود اغردات مديرية في االبان منتجي جمعية تقوم 

 العلف من وفير النتاج ساهم العام هذا االمطار غزارة بن مؤكدين ، الماشية لتربية المديرية مالئمة عن

 .الزراعي

///// 

  2019 /1 /8  لثالثاء

 المواطنين بين بالتنسيق نظمت التي التنموية البرامج لتقييم اجتماع قيح عدي مديرية في عقد

 في للمديرية التنفيذي المدير ماريام، قبري كيروس/السيد واوضح  2018 العام خالل  واالدارة

 8 في الطرق من كيلومتر 51 صيانة الوزارات وفروع ضاحية 21 ممثلي فيه شارك الذي االجتماع



 الشهداء،وكذا السر الدعم وتقديم االشجار، من الف 315 وغرس الجماهيري، النفير عبر ضواحي

 .البذور لشراء المحتاجة لألسر المالي الدعم تقديم

///// 

  2019 /1 / 10   الخميس

 ضد ضاحية، إدارة 11 في تطعيم   حمالت   الشركاء، مع بالتعاون نقفة، مديرية في الزراعة مكتب نَظَّمَ 

 .الحيوانات امراض مختلف

/// 

 2018 العام في تنموية برامج انجاز عن عقدته الذي التقييمي االجتماع في قندع مديرية ادارة أعلنت

 فيه اوضح مفصال، تقريرا حاج يحيى عمر/ السيد المديرية مدير وقدم.نقفة ماليين عشرة حوالي كلفت

 .بفعالية المنفذة المهام أهم

///// 

  2019 /1 /11 الجمعة 

 خدمات لتوسيع يعملون بانهم محاري، برهاني /السيد اغردات مدينة في المياه قسم مسؤول صرح

 .المجاورة والقرى المناطق الى المدينة في محصورة كانت التي الصالحة الشرب مياه

 

 2019 / 1 /15 الثالثاء

 يناير من العاشر في عقدته الذي اإلجتماع في بحلحلي الزراعية لألبحاث الوطنية المؤسسة أكدت

  .اإلنتاج مضاعفة أجل من الجارية األنشطة لتعزيز بقوة ستعمل بأنها

///// 

 2019 /1 /17  الخميس

 .الشتوية المطرية لمزارعهم جيد نمو عن قندع بمديرية وشبح ابيت متكل ضاحيتي مزارعو اعلن

 المسبقة المعرفة نتيجة عليها السيطرة تم لكن ، الخريفية الحشد دود ظهور الى المزارعون واشار

 .محاربتها وكيفية عنها

///// 

  2019 /1 /19  السبت       

 الدفع عثمان، ابوبكر /السيد بركة -القاش اقليم في واالراضي الزراعة لقسم العام المدير اوضح

 .2019  عام خالل التربة وحماية المياه حفظ بانشطة

///// 

  2019 /1 /26  السبت

 الناشطين من وغيرهم االدارة اعضاء مع عقد الذي االجتماع في جاهزيتهم افعبت مديرية سكان اكد

  الموضوعة التنموية البرامج لتنفيذ االخرى الجهات من المديرية في

///// 

  2019 /1 /31  الخميس

 القاش، واعالي ،دقي منصورة مديريات في الموضوعة البرامج لتنفيذ جرى الذي االجتماع في أُعلن

 فعالة كانت واسعة جماهيرية بمشاركة  التربة وحماية المياه بحفظ يتعلق فيما المنتظمة االنشطة بان

 .ومثمرة



///// 

 2019 /2 /1   الجمعة

 التربة وحماية المياه لحفظ الشعبية باالنشطة ادحنوم، عندمسقل /السيد خواال عدي مديرية مدير اشاد

 وتوزيع عدنفي ضاحية مياه مشكلة بحل االجتماع واوصى .الشهداء اسر ومساعدة الطرق وصيانة 

 .خواال عدي في( الطيسا) الخاصة، الملكية  اراضي

///// 

  2019 /2 /16   السبت       

 المحسنة البذور ان الى اشير ، المحسنة البطاطا بذور انتشار لتوسيع الجارية المساعي اطار في

 في الزراعة وفرع بحلحلي الزراعية لالبحاث الوطني المركز بين بالتنسيق شامبقو مديرية في المجربة

 .للزراعة ومالءمتها جودتها اثبتت شامبقو، مديرية ومزارعي بركة- القاش

///// 

 2019 /2 /19   الثالثاء      

 .العام هذا اشجار شتلة الف 80 لغرس خطة وضع عن عنسبا لقو مديرية ادارة افادت

 البان اشجار شتول من 16500 من %85 نمو نجاح عن السكان لقائها لدى االدارة واوضحت

 مكافحة و المياه لحفظ التشجير انشطة في العام هذا التوسع وسيتم ، الماضي العام غرست والنخيل

  .التربة انجراف

///// 

 2019 /2 /22  الجمعة      

 بتعاون لسنتين استمرت التي المياه مشكلة حل تسني بمديرية وانجحاي قدر علي ضاحيتي سكان ذكر

 حل بعد الصالحة المياه خدمات على حصولهم الى السكان وأشار .الحكومية والمؤسسات المواطنين

 .المياه مشاريع وادارة الطاقة اشكالية

///// 

 2019 /2 /23   السبت     

 

 التنمية برامج تنفيذ حول للمعنيين توضيحا  اولياي عثمان رمضان/ اللواء االوسط االقليم حاكم قدم

 .2019 عام خالل االزراعية

 تولدبرهان زرئيت /السيد االوسط االقليم الدارة التنفيذي المدير حضره الذي االجتماع في وقدم

 الموضوعة البرامج عن  توضيحا ايوب، مكئيل هيلي /السيد واالراضي الزراعة لقسم العام والمدير

  .للتنفيذ الالزمة والموارد العام لهذا

///// 

 2019 /2 /26  الثالثاء 

 سكان من %79 حصول عن مسقنا كبروم /السيد الجنوبي االقليم في المياه قسم مسؤول اوضح

 بكلفة فقط الماضي العام مياه مشروع عشر احد ارساء الى واشار.للشرب الصالحة المياه على االقليم

 وطالب .ومدينتين  قرية عشر ستة في مواطن الف 40 من اكثر لخدمة نقفة مليون 16.6 حوالي

 الطالب مقاطعة اسباب على للتعرف الخطوات واتخاذ المعلمين، نقص لحل االجتماع في المشاركون

 .حلها على  العمل و اللدراسة



///// 

  2019 /2 /28  الخميس 

 اكثر بكلفة كرن مدينة في المياه خزانات وبناء اآلبار وحفر  للمياه، اضافية خطوط مد عملية اكتملت

 .نقفة مليون 31 من

///// 

 2019 /3 /2  السبت 

 ، الشعبي والجهد  الحكومية  المؤسسات  بين للتعاون ونتيجة  انه ، الزراعة  وزارة اوضحت

  مكافحة  تم قد  انه  تعلن  فإنها المستمر،  ،والعمل والدولية االقليمية  المنظمات  مع وبالتنسيق

 .مقلقا    الوضع يعد  لم  االن  انه حيث ،  الصحراوي  الجراد

///// 

 2019 /3 /5  الثالثاء

 . الماضيتين السنتين في الثانوية دباروا مدرسة بها قامت التي التشجير بانشطة الزراعة خبراء اشاد

 الماضيين، العامين في المدرسة في اشجار شتلة الفي حوالي غرس ان الزراعيون المهنيون وذكر

 .األنموذجي العمل لهذه الزراعة وزارة من جائزة على المدرسة وحصلت

///// 

 2019 /3 /12  الثالثاء

  .الموضوعة التنمية برامج النجاح العمل ،على المديرية مدير لقائهم لدى قندع مديرية سكان اكد

 17 في فبراير شهر منذ المنعقدة الشعبية االجتماعات في يحيى عمر/السيد المديرية مدير وقال

 . المنظمة الشعبية بالمشاركة يتأتى التنمية برامج تنفيذ نجاح ان ضاحية،

///// 

 2019 /3 /15  الخمس

 العمل متابع واوضح .انداقرقيس خواال عدي خط على جديد طريق ببناء لالنشاءات بدهو شركة  قامت

 بديال وذلك ، خوتيو عدي الى وصوال خواال عدي من ينطلق الجديد الطريق ان قبرمكئيل عقباي/ السيد

 واسعا ويعتبر السيارات، حركة سيرورة على الجبلية بالمنعطفات يمر الذي خوتيو عدي لطريق

 .وقصيرا

///// 

   2019 /3 /16السبت

 الوسطى المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحة لهيئة التنفيذي االمين العلوي مأمون السيد أكد

 وتهديد خطورة على ارتريا سيطرة  عن المتحدة باالمم ( الفاو ) والزراعة الغذاء لمنظمة التابعة

  .الصحراوي  الجراد

///// 

 2019 /3 /19 الثالثاء

 التجارة مجال في للعاملين تنويريا سمنار االحمر البحر شمال اقليم في والمعادن الصناعة قسم عقد

 .القانوني العمل حول قندع مدينة في والمعادن والصناعة

 ///// 

 2019 /3 /22  الجمعة



 تدريبية دورة وعدتكليزان عيالبرعد مديريتي من امراة 39 بينهم زراعيا ومهنيا مزارعا 75 تلقى

  .الحشرية المبيدات ادارة حول

///// 

 واوضح .مزارعهم الى المرتفات سيول لتحويل الحواجز بناء بانشطة قندع بمديرية شبّح مزارعو قام

 . وفير انتاج  على حصولهم على ساعد 2018 العام الحكومة قدمته الذي اآللي الدعم ان المزارعون

///// 

 2019 / 3/ 23 السبت

 المروية التنمية أنشطة لتكوير الالزم والتشجيع الدعم على شامبقوالحصول مديرية مزارعو طالب

  .القاش نهر ضفاف على بها يقومون التي

///// 

  2019 /3 /26  الثالثاء

 الزراعية، اراضيهم وخدمة االنتاجية لتعزيز واسعة نفير انشطة حقات بمديرية فانا ضاحية سكان نظم

 .التربة وحماية المياه حفظ برامج وكذلك ، المواصالت خدمات اشكاليات حل في واإلسهام

///// 

 2019 /3 /28 الخميس

 كيفية حول مارس من والعشرين الثاني  في سمنار االوسط االقليم في واالراضي الزراعة قسم عقد

  .الحشرية بالمبيدات والفاكهة الخضر تلوث مكافحة

///// 

 2019 /3 /29  الجمعة

 الدعم ،نتيجة 2019 عام خالل وفير انتاج جني من تمكنوا فرو مديرية مزارعي ان االنباء أفادت

 ///// .والبذور الزراعية االليات في والمتمثل لهم المقدم

 2019 /4 /2  الثالثاء

 الزراعة وزارة بتعاون التربة وحماية  المياه بانشطةحفظ  عرزا بمديرية ضاحية 22 سكان قام

 لبناء يجري العمل ان ارآيا محرتو/ السيد المديرية في الرزاعة مسؤول واوضح .المديرية وادارة

 .العام هذا هكتار 886 مساحة في والحواجز 148 حوالي مساحة في المدرجات وصيانة

 ///// 

 2019 /4 /5 الجمعة

 قيح بعدي اإلجتماعية والعلوم واإلقتصاد التجارة كلية فرع والطلبة للشباب الوطني اإلتحاد فرع عقد

 هيئة وانتخب الماضيتين، السنتين انشطة المؤتمر قيم .2019مارس من والعشرين السابع في مؤتمره

 . الموضوعة الخمسية الخطة وفق عضوا 14 من ادارية

 

 البديلة والطاقة المحميات حراسة قندع سكان مع االحمر البحر شمال اقليم شعبي مجلس اعضاء بحث

 .البيئة التربةواصحاح وحماية المياه حفظ وانشطة

///// 

 2019 /4 /6 السبت



 تقدم ابريل،أنها من الرابع في أسمرا في عقدته الذي اإلجتماع في والغالل الماشية مؤسسة أعلنت

 االنتاج رفع في للمساعدة االمطار موسم حلول قبل البالد انحاء كافة في للمواطنين والخدمات الدعم

 .الزراعي

 الحشد ودودة الجراد إلبادة بنجاح انتهت التي الحملة في للمشاركين المنظمة التدريبية الدورة تضمنت

 تنظيمها تم التي الدورة هدفت  .اإلبادة عملية في المستخدمة والمعدات المبيدات حفظ ، الخريفية

 خاصة بصورة والبيئة االحياء لنظافة شعب منطقة في ألسبوع

///// 

 2019 /4 /9 الثالثاء

 على للتعرف  استكشافية جولة االقليم في والمسؤولين محمود علي/السيد عنسبا اقليم حاكم اجرى

 وبلقت وشلحات عايون اف ضواحي سكان ممثلي لقائه خالل الحاكم/ السيد وبحث .الزراعية االمكانات

 اسماط، بمديرية وشقالي ووانكي وهوش ووقريت شاكا وضواحي هبرو بمديرية وألقعتا وسرغون

  .المستوطنة االشجار وحماية الزراعية االراضي توسيع

/// 

 في المزارعين جمعية رئيس وذكر .التربة وحماية المياه حفظ بانشطة شعب مديرية مزارعو يقوم

 وتحسين الغذائي االمن وتحقيق االنتاج رفع هدفهم ،ان ايرينا لوكالة موسى نور محمد /السيد المديرية

  .مرضية نتائج تحقق الطويلة خبرتهم وان المزارعين،  أوضاع 

 اعوام شهدتها التي الجهود اطار في أنه االحمر البحر شمال اقليم في المياه موارد  مكتب اعلن

 وذلك ، صالحة شرب مياه على يحصلون االقليم سكان من %62 بان المياه لتوفير الماضية االستقالل

 .نقفة مليون 267 من اكثر بتكلفة مياه مشروع 184 بتنفيذ 

 والفواكه النباتات في حلحلي ابحاث نجاح

  والفواكه النباتات في المركز بها قام التي االبحاث بان الزراعية لالبحاث الوطني حلحلي مركز اعلن

 نتائج حققت قد االقتصادية  اوضاعهم  بتحسين حياتهم انماط  وتغيير المزارعين انتاجية لرفع

- والقاش والجنوبي االوسط اقاليم في النموذجيين للمزارعين االبحاث نتائج توزيع الى واشار.مرضية

  .االحمر البحر وشمال وعنسبا بركة

///// 

 2019 /4 /11 الخميس

 كافية، خصبة واراضي المياه توفرت ما اذا كيداني، داويت /والسيد اسماعيل، محمد /السيد من كل قال

 الزراعة وزارة دعم اهمية الى وذكَّرا واجتهاد، بوفاء المزارع عمل اذا مضاعف انتاج حصاد يمكن

 .العلمية الزراعية السبل لتدعيم

//// 

 على للقضاء جرت التي االنشطة حملة لتقييم اجتماع مصوع مدينة في ابريل من الخامس في نظم

  .ونتائجها الماضية االربع السنوات خالل االحمر البحر شمال اقليم في الصحراوي الجراد

///// 

 2019 /4 /12  الجمعة



 فيزا مشروع مزارعي لقائه لدى تيدروس، بهتا /السيد عنسبا اقليم في الزراعة لقسم العام المدير دعا

 الزراعي والعلف والفاكهة الخضر لتنمية 1995 عام منذ المشروع في العاملين المزارعين الزراعي،

 .ونوعا كما االنتاج لرفع ، الحيوانات وتربية

////   

 لمزارعي تنويريا سمنارا بركة- القاش اقليم في النباتية الثروة ومراقبة االقليمية الخدمات قسم عقد

  . الحشرية المبيدات استخدام حول خاصة البساتين ومنمي عامة ودقي تسني

///// 

 2019 /4/ 19  الجمعة

 مستلزمات وتوفير واالنتاجية االنتاج لرفع الحكومي البرنامج لشرح اجتماعا كرن مدينة في عقد

  .ودعمها الزراعية

 بالتجهيزات قامت الحكومة ان ابريل من عشر السادس في عقد الذي االجتماع في التوضيح وتم

 االنتاج لرفع والحيوانية الزراعية واالدوية المحسنة والبذور الحديثة الزراعية واآلليات االسمدة لتوفير

 . نقفة 350 الى الجرارات ايجارات وخفض الزراعي،

///// 

 لتوفير هيكوتة بساتين بمساهمة يوسيف، يوناس /السيد هيكوتا مديرية في الزراعة مسؤول أشاد

  .المعيشية المزارعين حياة وتحسين والفاكهة الخضر متطلبات

///// 

 2019 / 4/ 20 السبت

 به قامت الذي المنسق االسلوب ،ان مصوع بمدينة اجرته الذي التقييم في  الزراعة وزارة اعلنت

 تالئج حققت قد ، الطماطم بمنتج االضرار وتحدث 2012 عام ظهرت التي ابسلوتا توتا دودة لمكافحة

 .مرضية

///// 

 2019 /4 /23  الثالثاء

 السنة هذه تقديمه الحكومة قررت الذي الدعم حول بارنتو في توضيحا والماشية الغالل مؤسسة قدمت

  .للمستهلك الزراعية المنتجات وتوفير المزارع انتاجية لرفع المناسبة واالسعار الزراعية للخدمات

///// 

             2019 /4/ 26  الجمعة

 لحل  عنسبا لقو بمديرية شحاي دقي ضاحية في والسكان الحكومة بتعاون سد بناء اعمال جرت

 .المياه مشكلة

///// 

 بها يقومون التي الجهود ،ان فرو بمديرية روبروبيا ضاحية في البساتين  اصحاب المزارعون اوضح

 .مرضية نتائج تحقق المياه موارد من لالستفادة

///// 

 اليجاد ابرها، قرماظيون السيد المديرية مدير لقائهم لدى حلحل بمديرية ضواحي ثماني سكان طالب

 واالنشطة المطرية للظراعة المسبقة االستعدادات اللقاء وبحث .الشرب مياه لنقص سريع حل

  .المياه وحفظ التربة لحماية المجتمعية



///// 

             2019 /4/ 27  السبت

 ، امهميمي ببلدة ابريل من العشرين في عقد اجتماع في قرورة مديرية ضواحي سكان ممثلو بحث

 الزراعية االراضي الستغالل السيول لتحويل القنوات لبناء الحكومة السكان وطالب .التنمية برامج تنفيذ

  .الواسعة

 عرزا بساتين تطوير جهود

 مكتب واعضاء االعضاء فيه شارك الذي االجتماع في تكابو عندمسقل /السيد الجمعية رئيس قدم

 الجهد لبذل االعضاء داعيا وتحدياتها، الجمعية انشطة حول موسعا تقريرا  المديرية، وادارة الزراعة

  .الجمعية وتطوير االنتناج لرفع

///// 

          2019 /4 /30  الثالثاء

 التنمية برامج تنفيذ الشعب ممثلي مع يبحث االحمر البحر جنوب اقليم حاكم

 طيعو مناطق في الشعب ممثلي مع منتاي سعيد محمد/ السفير االحمر البحر جنوب اقليم حاكم بحث

 .2019 للعام الموضوعة التنمية برامج ،تنفيذ وبيلول وأفمبو وعدي

///// 

 

 لموسم ،استعدادا التربة وحماية المياه لحفظ نفير بانشطة عنسبا لقو بمديرية مقركا ضاحية سكان قام

 يشارك االسبوع في ايام ثالثة الجاري النفير ان اسمالش انجسوم السيد الضاحية مدير وذكر .الخريف

 لتخفيف سد لبناء والتمهيد الجوفية المياه وتنمية الزراعية االراضي لتمهيد مواطن، 200 من اكثر فيه

   .المياه اشكاليات

///// 

           2019/ 1/ 3الخميس 

بركة السيد /ابوبكر عثمان، المواطنين -دعا المدير العام لقسم الزراعة واالراضي في اقليم القاش 

 التشجير وحفظ المياه وحماية التربة. للدفع بانشطة

//// 

           2019/ 1/  5السبت 

اكد االتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع اقليم جنوب البحر االحمر المشاركة الفاعلة للشباب في التنمية 

ظيمية العام الماضي. في االجتماع التقييمي  تقارير عن االنشطة السياسية واالجتماعية والثقافية والتن

ونتائجها، والقيام باعادة الهيكلة في جميع االقسام من اجل عمل فاعل، وتاطير الشباب في اندية حسب 

 هواياتهم.

تقوم جمعية منتجي االبان في مديرية اغردات بجهود لرفع انتاج االلبان.  واوضح اعضاء الجمعية  

ر هذا العام ساهم النتاج وفير من العلف عن مالئمة المديرية لتربية الماشية ، مؤكدين بن غزارة االمطا

 الزراعي.

///// 

  2019/ 1/ 8لثالثاء  



عقد في مديرية عدي قيح اجتماع لتقييم البرامج التنموية التي نظمت بالتنسيق بين المواطنين واالدارة  

لذي واوضح السيد/كيروس قبري ماريام، المدير التنفيذي للمديرية في االجتماع ا  2018خالل العام 

ضواحي عبر النفير  8كيلومتر من الطرق في  51ضاحية وفروع الوزارات صيانة  21شارك فيه ممثلي 

الف من االشجار، وتقديم الدعم السر الشهداء،وكذا تقديم الدعم المالي لألسر  315الجماهيري، وغرس 

 المحتاجة لشراء البذور.

///// 

  2019/ 1/  10الخميس   

إدارة ضاحية، ضد  11في مديرية نقفة، بالتعاون مع الشركاء، حمالت  تطعيم  في نَظََّم مكتب الزراعة 

 مختلف امراض الحيوانات.

/// 

 2018أعلنت ادارة مديرية قندع في االجتماع التقييمي الذي عقدته عن انجاز برامج تنموية في العام 

مدير المديرية السيد /عمر يحيى حاج تقريرا مفصال، اوضح فيه  كلفت حوالي عشرة ماليين نقفة.وقدم

 أهم المهام المنفذة بفعالية.

///// 

  2019/ 1/ 11الجمعة  

صرح مسؤول قسم المياه في مدينة اغردات السيد/ برهاني محاري، بانهم يعملون لتوسيع خدمات 

 والقرى المجاورة.مياه الشرب الصالحة التي كانت محصورة في المدينة الى المناطق 

 

 2019/  1/ 15الثالثاء 

أكدت المؤسسة الوطنية لألبحاث الزراعية بحلحلي في اإلجتماع الذي عقدته في العاشر من يناير بأنها 

 ستعمل بقوة لتعزيز األنشطة الجارية من أجل مضاعفة اإلنتاج. 

///// 

 2019/ 1/ 17الخميس  

ية قندع عن نمو جيد لمزارعهم المطرية الشتوية. اعلن مزارعو ضاحيتي متكل ابيت وشبح بمدير

واشار المزارعون الى ظهور دود الحشد الخريفية ، لكن تم السيطرة عليها نتيجة المعرفة المسبقة عنها 

 وكيفية محاربتها.

///// 

  2019/ 1/ 19السبت         

ابوبكر عثمان، الدفع  بركة السيد/ -اوضح المدير العام لقسم الزراعة واالراضي في اقليم القاش

 .2019بانشطة حفظ المياه وحماية التربة خالل عام  

///// 

  2019/ 1/ 26السبت  

اكد سكان مديرية افعبت جاهزيتهم في االجتماع الذي عقد مع اعضاء االدارة وغيرهم من الناشطين 

 في المديرية من الجهات االخرى لتنفيذ البرامج التنموية الموضوعة 

///// 

  2019/ 1/ 31يس  الخم



أُعلن في االجتماع الذي جرى لتنفيذ البرامج الموضوعة في مديريات منصورة ،دقي واعالي القاش، 

بان االنشطة المنتظمة فيما يتعلق بحفظ المياه وحماية التربة  بمشاركة جماهيرية واسعة كانت فعالة 

 ومثمرة.

///// 

 2019/ 2/ 1الجمعة   

ال السيد/ عندمسقل ادحنوم، باالنشطة الشعبية لحفظ المياه وحماية التربة  اشاد مدير مديرية عدي خوا

وصيانة الطرق ومساعدة اسر الشهداء. واوصى االجتماع بحل مشكلة مياه ضاحية عدنفي وتوزيع 

 اراضي  الملكية الخاصة، )الطيسا (في عدي خواال.

///// 

  2019/ 2/ 16السبت          

لتوسيع انتشار بذور البطاطا المحسنة ، اشير الى ان البذور المحسنة  في اطار المساعي الجارية

المجربة في مديرية شامبقو بالتنسيق بين المركز الوطني لالبحاث الزراعية بحلحلي وفرع الزراعة في 

 بركة ومزارعي مديرية شامبقو، اثبتت جودتها ومالءمتها للزراعة.-القاش 

///// 

 2019/ 2/ 19الثالثاء         

 الف شتلة اشجار هذا العام. 80افادت ادارة مديرية لقو عنسبا عن وضع خطة لغرس 

من شتول اشجار البان والنخيل  16500% من 85واوضحت االدارة لدى لقائها السكان عن نجاح نمو 

مياه و مكافحة انجراف غرست العام الماضي ، وسيتم التوسع هذا العام في انشطة التشجير لحفظ ال

 التربة. 

///// 

 2019/ 2/ 22الجمعة        

ذكر سكان ضاحيتي علي قدر وانجحاي بمديرية تسني حل مشكلة المياه التي استمرت لسنتين بتعاون 

المواطنين والمؤسسات الحكومية. وأشار السكان الى حصولهم على خدمات المياه الصالحة بعد حل 

 مشاريع المياه. اشكالية الطاقة وادارة

///// 

 2019/ 2/ 23السبت        

 

قدم حاكم االقليم االوسط اللواء /رمضان عثمان اولياي  توضيحا للمعنيين حول تنفيذ برامج التنمية 

 .2019االزراعية خالل عام 

مدير وقدم في االجتماع الذي حضره المدير التنفيذي الدارة االقليم االوسط السيد/ زرئيت تولدبرهان وال

العام لقسم الزراعة واالراضي السيد/ هيلي مكئيل ايوب، توضيحا  عن البرامج الموضوعة لهذا العام 

 والموارد الالزمة للتنفيذ. 

///// 

 2019/ 2/ 26الثالثاء   

% من سكان االقليم 79عن حصول  اوضح مسؤول قسم المياه في االقليم الجنوبي السيد/ كبروم مسقنا

على المياه الصالحة للشرب.واشار الى ارساء احد عشر مشروع مياه العام الماضي فقط بكلفة حوالي 



الف مواطن في ستة عشر قرية  ومدينتين. وطالب المشاركون  40مليون نقفة لخدمة اكثر من  16.6

على اسباب مقاطعة الطالب اللدراسة و في االجتماع لحل نقص المعلمين، واتخاذ الخطوات للتعرف 

 العمل  على حلها.

///// 

  2019/ 2/ 28الخميس   

اكتملت عملية مد خطوط اضافية للمياه،  وحفر اآلبار وبناء خزانات المياه في مدينة كرن بكلفة اكثر 

 مليون نقفة. 31من 

///// 

 2019/ 3/ 2السبت   

ون بين  المؤسسات  الحكومية  والجهد الشعبي ، اوضحت وزارة  الزراعة ، انه  ونتيجة للتعا

وبالتنسيق مع  المنظمات  االقليمية والدولية ،والعمل  المستمر، فإنها  تعلن  انه  قد تم  مكافحة  الجراد  

 الصحراوي  ، حيث انه  االن  لم  يعد الوضع  مقلقا .

///// 

 2019/ 3/ 5الثالثاء  

التي قامت بها مدرسة دباروا الثانوية في السنتين الماضيتين .  اشاد خبراء الزراعة بانشطة التشجير

وذكر المهنيون الزراعيون ان غرس حوالي الفي شتلة اشجار في المدرسة في العامين الماضيين، 

 وحصلت المدرسة على جائزة من وزارة الزراعة لهذه العمل األنموذجي.

///// 

 2019/ 3/ 12الثالثاء  

لدى لقائهم مدير المديرية ،على العمل النجاح برامج التنمية الموضوعة.  وقال  اكد سكان مديرية قندع

ضاحية، ان  17مدير المديرية السيد/عمر يحيى في االجتماعات الشعبية المنعقدة منذ شهر فبراير في 

 نجاح تنفيذ برامج التنمية يتأتى بالمشاركة الشعبية المنظمة .

///// 

 2019/ 3/ 15الخمس  

ركة بدهو لالنشاءات ببناء طريق جديد على خط عدي خواال انداقرقيس. واوضح متابع العمل قامت  ش

السيد /عقباي قبرمكئيل ان الطريق الجديد ينطلق من عدي خواال وصوال الى عدي خوتيو ، وذلك بديال 

لطريق عدي خوتيو الذي يمر بالمنعطفات الجبلية على سيرورة حركة السيارات، ويعتبر واسعا 

 قصيرا.و

///// 

 2019/ 3/ 16السبت  

أكد السيد مأمون العلوي االمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة 

لمنظمة الغذاء والزراعة ) الفاو ( باالمم المتحدة عن  سيطرة ارتريا على خطورة وتهديد الجراد  

 الصحراوي. 

///// 

 2019/ 3/ 19الثالثاء 



د قسم الصناعة والمعادن في اقليم شمال البحر االحمر سمنار تنويريا للعاملين في مجال التجارة عق

 والصناعة والمعادن في مدينة قندع حول العمل القانوني.

 ///// 

 2019/ 3/ 22الجمعة  

امراة من مديريتي عيالبرعد وعدتكليزان دورة تدريبية  39مزارعا ومهنيا زراعيا بينهم  75تلقى 

 حول ادارة المبيدات الحشرية. 

///// 

قام مزارعو شبّح بمديرية قندع بانشطة بناء الحواجز لتحويل سيول المرتفات الى مزارعهم. واوضح 

 ساعد على حصولهم على  انتاج وفير . 2018المزارعون ان الدعم اآللي الذي قدمته الحكومة العام 

///// 

 2019/  3/ 23السبت 

طالب مزارعو مديرية شامبقوالحصول على الدعم والتشجيع الالزم لتكوير أنشطة التنمية المروية التي 

 يقومون بها على ضفاف نهر القاش. 

///// 

  2019/ 3/ 26الثالثاء  

نظم سكان ضاحية فانا بمديرية حقات انشطة نفير واسعة لتعزيز االنتاجية وخدمة اراضيهم الزراعية، 

 حل اشكاليات خدمات المواصالت ، وكذلك برامج حفظ المياه وحماية التربة.واإلسهام في 

///// 

 2019/ 3/ 28الخميس 

عقد قسم الزراعة واالراضي في االقليم االوسط سمنار في  الثاني والعشرين من مارس حول كيفية 

 مكافحة تلوث الخضر والفاكهة بالمبيدات الحشرية. 

///// 

 2019/ 3/ 29الجمعة  

،نتيجة الدعم  2019أفادت االنباء ان مزارعي مديرية فرو تمكنوا من جني انتاج وفير خالل عام 

 المقدم لهم والمتمثل في االليات الزراعية والبذور. /////

 2019/ 4/ 2الثالثاء  

ضاحية بمديرية عرزا  بانشطةحفظ المياه  وحماية التربة بتعاون وزارة الزراعة وادارة  22قام سكان 

لمديرية. واوضح مسؤول الرزاعة في المديرية السيد /محرتو ارآيا ان العمل يجري لبناء وصيانة ا

 هكتار هذا العام. 886والحواجز في مساحة  148المدرجات في مساحة حوالي 

 ///// 

 2019/ 4/ 5الجمعة 

تماعية بعدي قيح عقد فرع اإلتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع كلية التجارة واإلقتصاد والعلوم اإلج

. قيم المؤتمر انشطة السنتين الماضيتين، وانتخب هيئة 2019مؤتمره في السابع والعشرين من مارس

 عضوا وفق الخطة الخمسية الموضوعة . 14ادارية من 

 



بحث اعضاء مجلس شعبي اقليم شمال البحر االحمر مع سكان قندع حراسة المحميات والطاقة البديلة 

 ه وحماية التربةواصحاح البيئة.وانشطة حفظ الميا

///// 

 2019/ 4/ 6السبت 

أعلنت مؤسسة الماشية والغالل في اإلجتماع الذي عقدته في أسمرا في الرابع من ابريل،أنها تقدم 

الدعم والخدمات للمواطنين في كافة انحاء البالد قبل حلول موسم االمطار للمساعدة في رفع االنتاج 

 الزراعي.

التدريبية المنظمة للمشاركين في الحملة التي انتهت بنجاح إلبادة الجراد ودودة الحشد تضمنت الدورة 

الخريفية ، حفظ المبيدات والمعدات المستخدمة في عملية اإلبادة.  هدفت الدورة التي تم تنظيمها 

 ألسبوع في منطقة شعب لنظافة االحياء والبيئة بصورة خاصة

///// 

 2019/ 4/ 9الثالثاء 

حاكم اقليم عنسبا السيد/علي محمود والمسؤولين في االقليم جولة استكشافية  للتعرف على اجرى 

االمكانات الزراعية. وبحث السيد /الحاكم خالل لقائه ممثلي سكان ضواحي اف عايون وشلحات وبلقت 

وسرغون وألقعتا بمديرية هبرو وضواحي شاكا ووقريت وهوش ووانكي وشقالي بمديرية اسماط، 

 ع االراضي الزراعية وحماية االشجار المستوطنة. توسي

/// 

يقوم مزارعو مديرية شعب بانشطة حفظ المياه وحماية التربة. وذكر رئيس جمعية المزارعين في 

المديرية السيد/ محمد نور موسى لوكالة ايرينا ،ان هدفهم رفع االنتاج وتحقيق االمن الغذائي وتحسين  

 هم الطويلة تحقق نتائج مرضية. أوضاع  المزارعين، وان خبرت

اعلن مكتب  موارد المياه في اقليم شمال البحر االحمر أنه في اطار الجهود التي شهدتها اعوام 

% من سكان االقليم يحصلون على مياه شرب صالحة ، وذلك  62االستقالل الماضية لتوفير المياه بان 

 قفة.مليون ن 267مشروع مياه بتكلفة اكثر من  184بتنفيذ 

 نجاح ابحاث حلحلي في النباتات والفواكه

اعلن مركز حلحلي الوطني لالبحاث الزراعية بان االبحاث التي قام بها المركز في النباتات والفواكه  

لرفع انتاجية المزارعين وتغيير  انماط حياتهم بتحسين  اوضاعهم  االقتصادية قد حققت نتائج 

-اث للمزارعين النموذجيين في اقاليم االوسط والجنوبي والقاش مرضية.واشار الى توزيع نتائج االبح

 بركة وعنسبا وشمال البحر االحمر. 

///// 

 2019/ 4/ 11الخميس 

قال كل من السيد/ محمد اسماعيل، والسيد/ داويت كيداني، اذا ما توفرت المياه واراضي خصبة كافية، 

هاد، وذكَّرا الى اهمية دعم وزارة الزراعة يمكن حصاد انتاج مضاعف اذا عمل المزارع بوفاء واجت

 لتدعيم السبل الزراعية العلمية.

//// 

نظم في الخامس من ابريل في مدينة مصوع اجتماع لتقييم حملة االنشطة التي جرت للقضاء على 

 الجراد الصحراوي في اقليم شمال البحر االحمر خالل السنوات االربع الماضية ونتائجها. 



///// 

 2019/ 4/ 12 الجمعة 

دعا المدير العام لقسم الزراعة في اقليم عنسبا السيد/ بهتا تيدروس، لدى لقائه مزارعي مشروع فيزا 

لتنمية الخضر والفاكهة والعلف الزراعي  1995الزراعي، المزارعين العاملين في المشروع منذ عام 

 وتربية الحيوانات ، لرفع االنتاج كما ونوعا.

  //// 

بركة سمنارا تنويريا لمزارعي -دمات االقليمية ومراقبة الثروة النباتية في اقليم القاش عقد قسم الخ

 تسني ودقي عامة ومنمي البساتين خاصة حول استخدام المبيدات الحشرية . 

///// 

 2019/ 4/ 19الجمعة  

تلزمات عقد في مدينة كرن اجتماعا لشرح البرنامج الحكومي لرفع االنتاج واالنتاجية وتوفير مس

 الزراعية ودعمها. 

وتم التوضيح في االجتماع الذي عقد في السادس عشر من ابريل ان الحكومة قامت بالتجهيزات لتوفير 

االسمدة واآلليات الزراعية الحديثة والبذور المحسنة واالدوية الزراعية والحيوانية لرفع االنتاج 

 نقفة . 350الزراعي، وخفض ايجارات الجرارات الى 

///// 

أشاد مسؤول الزراعة في مديرية هيكوتا السيد/ يوناس يوسيف، بمساهمة بساتين هيكوتة لتوفير 

 متطلبات الخضر والفاكهة وتحسين حياة المزارعين المعيشية. 

///// 

 2019/  4/ 20السبت 

اعلنت وزارة الزراعة  في التقييم الذي اجرته بمدينة مصوع ،ان االسلوب المنسق الذي قامت به 

وتحدث االضرار بمنتج الطماطم ، قد حققت تالئج  2012لمكافحة دودة توتا ابسلوتا التي ظهرت عام 

 مرضية.

///// 

 2019/ 4/ 23الثالثاء  

قدمت مؤسسة الغالل والماشية توضيحا في بارنتو حول الدعم الذي قررت الحكومة تقديمه هذه السنة 

 اجية المزارع وتوفير المنتجات الزراعية للمستهلك. للخدمات الزراعية واالسعار المناسبة لرفع انت

///// 

             2019/ 4/ 26الجمعة  

جرت اعمال بناء سد بتعاون الحكومة والسكان في ضاحية دقي شحاي بمديرية لقو عنسبا  لحل مشكلة 

 المياه.

///// 

جهود التي يقومون بها اوضح المزارعون اصحاب  البساتين في ضاحية روبروبيا بمديرية فرو ،ان ال

 لالستفادة من موارد المياه تحقق نتائج مرضية.

///// 



طالب سكان ثماني ضواحي بمديرية حلحل لدى لقائهم مدير المديرية السيد قرماظيون ابرها، اليجاد 

حل سريع لنقص مياه الشرب. وبحث اللقاء االستعدادات المسبقة للظراعة المطرية واالنشطة المجتمعية 

 ية التربة وحفظ المياه. لحما

///// 

             2019/ 4/ 27السبت  

بحث ممثلو سكان ضواحي مديرية قرورة في اجتماع عقد في العشرين من ابريل ببلدة امهميمي ، 

تنفيذ برامج التنمية. وطالب السكان الحكومة لبناء القنوات لتحويل السيول الستغالل االراضي الزراعية 

 الواسعة. 

 تطوير بساتين عرزاجهود 

قدم رئيس الجمعية السيد/ عندمسقل تكابو في االجتماع الذي شارك فيه االعضاء واعضاء مكتب 

الزراعة وادارة المديرية،  تقريرا موسعا حول انشطة الجمعية وتحدياتها، داعيا االعضاء لبذل الجهد 

 لرفع االنتناج وتطوير الجمعية. 

///// 

          2019/ 4/ 30الثالثاء  

 حاكم اقليم جنوب البحر االحمر يبحث مع ممثلي الشعب تنفيذ برامج التنمية

بحث حاكم اقليم جنوب البحر االحمر السفير /محمد سعيد منتاي مع ممثلي الشعب في مناطق طيعو 

 .2019وعدي وأفمبو وبيلول ،تنفيذ برامج التنمية الموضوعة للعام 

///// 

 

ية لقو عنسبا بانشطة نفير لحفظ المياه وحماية التربة ،استعدادا لموسم قام سكان ضاحية مقركا بمدير

الخريف. وذكر مدير الضاحية السيد انجسوم اسمالش ان النفير الجاري ثالثة ايام في االسبوع يشارك 

مواطن، لتمهيد االراضي الزراعية وتنمية المياه الجوفية والتمهيد لبناء سد لتخفيف  200فيه اكثر من 

 ليات المياه.  اشكا

///// 

دعت وزارة الزراعة ، المزارعين للقيام باالستعدادات الالزمة للموسم الزراعي المطري بالعمل 

 على تخصيب التربة  ومكافحة اآلفات الزراعية.

//// 

  2019/ 5/ 7ا لثالثاء  

باسمرا قدم وزير الحكومات المحلية السيد /ولدنكئيل ابرها  توضيحا  في السادس من مايو 

لمسؤولي االدارة والمالية وفروع ادارات ايجارات البيوت القادمين من االقاليم الستة حول القيمة 

 المحسنة اليجارات البيوت غير السكنية الخاصة والعامة. 

/// 

 2019/ 5/ 7ا لثالثاء  

قال المشرفون على  بناء سد قحتيالي بان السد يشيد بطريقة تؤمن المياه لمدينة مصوع 

 وبرامج التنمية في المنطقة.

 



 //// 

  2019/ 5/ 9الخميس 

تفقد حاكم اقليم عنسبا السيد /علي محمود في الخامس من مايو الطريق الجديد الذي يتم شقه 

 كيلو متر ويربط هوش وإروتا وايرا واسندا.  35البالغ طوله 

///// 

   2019/ 5/ 16الخميس 

/فظوم حقوس في مناسبة اإلحتفال باليوم الوطني اوضح منسق لجنة الحملة الخضراء السيد 

للتشجير بان تدمير االشجار والحياة البرية من الظواهر المقلقة التي اصبحت تشكل تحديا، وقال 

"ان مبادرة قوات الدفاع لحماية المحميات واقامة مختلف المؤسسات الحكومية المشاتل ،تعتبر 

 من االعمال النموذجية هذا العام. 

////// 

    2019/  5/ 18السبت 

اوضح مسؤول حفظ المياه وحماية التربة والتنمية المروية في مكتب الزراعة باالقليم الجنوبي 

% من اعمال بناء سبعة سدود صغيرة تشيدها 75السيد /تخلي هيمانوت زرآي عن اكمال 

 الحكومة في خمس مديريات باالقليم الجنوبي .

//// 

  2019/ 5/ 23الخميس 

% من 57مسؤول التنمية االقتصادية في مديرية مندفرا السيد/ مأكلي تسفامكئيل تنفيذ اعلن 

الخطة الموضوعة لحماية التربة وحفظ المياه وتمهيد االراضي الزراعية. واشار الى وضع خطة 

 هكتار من االراضي الزراعية والجبال المجدبة. 700لبناء المدرجات في مساحة 

//// 

  2019/ 5/ 30الخميس 

أشارت وزارة األراضي والبناء الى أن ارتريا تركز اكثر على االمطار، موضحة بناء حوالي 

 عاما الماضية إلثراء ثروات المياه الجوفية. 28سدا  خالل الـ  300

////// 

   2019/ 6/ 1السبت 

عقدت الكونفدرالية الوطنية للعمال ورشة عمل يوم الثالثين والحادي والثالثين من مايو 

 لتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت شعار "مستقبل العمل في ارتريا ."با

///// 

   2019/ 6/ 4لثالثاء  

انعقد في االول من يونيو في فندق اسمرا باالس االجتماع الدوري الخامس عشر والجلسة 

 االستثنائية الثالثة لمالكي االسهم في مؤسسة التأمينات الوطنية .

//// 

 2019/ 6/ 4لثالثاء  



جرت اعمال بناء سد بكلفة اكثر من عشرة مليون نقفة في عدي حنس بمديرية لقو عنسبا 

بمبادرة السكان بتوظيف اموالهم وطاقاتهم.واشاد مدير مديرية لقو عنسبا السيد /ابرهام حقوس 

 بمناسبة وضع حجر االساس في االول من يونيو،  بمبادرة السكان التي تعكس وعيهم.

//// 

  2019/ 6/ 14الجمعة 

اوضح مسؤول السدود والقنوات التحويلية  في مديرية بارنتو السيد/غورجا وردي، ان السد  

بنفير في مجموعات عمل  2109الف متر مكعب، وقام السكان منذ  ابريل 84يسع اكثر من   

 السراع عملية البناء .

///// 

  2019/ 6/ 14الجمعة 

اقليم عنسبا مؤتمرها في الحادي عشر من يونيو عقدت جمعية منتجو الخضر والفاكهة في 

بحاضرة االقليم مدينة كرن ، ركز المؤتمر على تعزيز اإلنتاج بتقوية التأطير والحصول على 

 الدعم المهني والفني.

//// 

    2019/ 7/ 2الثالثاء  

 اعلنت ادارة اقليم جنوب البحر االحمر في التقييم نصف السنوي الذي اجرته في  السابع

 والعشرين من يونيو ان التنمية الزراعية عامة وتنمية البساتين خاصة تحقق نتائج مرضية.

///// 

  2019/ 7/ 9ا لثالثاء   

نفذت بطريقة جيدة ، اعمال المرحلة االولى من بناء وصيانة وتوسيع الطرق داخل االقاليم 

ت االهمية االجتماعية وبين االقاليم والمرتبطة مع الحدود االثيوبية والطرق الفرعية ذا

واالقتصادية الكبيرة بتنسيق مشاريع عدي هالو وشركات سقن والبحر االحمر واسبيكو وبدهو 

 لالنشاءات ووحدات قوات الدفاع.

///// 

    2019/ 7/ 26الجمعة 

دعا مكتب الزراعة في اقليم عنسبا ، المزارعين إلستخدام الوسائل العلمية لرفع اإلنتاج والعمل 

اية البيئة. وفي اإلجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة كرن في الثالث والعشرين من على حم

يوليو، دعا مسؤول المكتب السيد/ ورآي نورو  للعمل من اجل رفع اإلنتاج باإلستفادة من 

 الخريف المبشر.

 ///// 

   2019/ 7/ 27السبت 

مي النشطة الزراعة في اقليم القاش دعا وزير الزراعة السيد /ارفايني برهي في االجتماع التقيي

بركة الذي ُعقد في الرابع والعشرين من يوليو بمدينة بارنتو للدفع بانشطة حفظ المياه و حماية -

 التربة.

///// 

   2019/ 7/ 30الثالثاء  



ذكر السكان بأن مشتل مديرية مندفرا  لعب دورا كبيرا في انجاح انشطة التشجير واعادة 

واوضح السكان بان المشتل ظل يوزع الشتول مجانا لصالح االستخدام المحلي  الغطاء النباتي.

 ،اضافة الى الدور الكبير في اعادة الغطاء النباتي للمناطق الجرداء

    2019/ 8/ 8الخميس 

يَْت إصالحاٌت في محطة  حافالت  سقنيتي ببناء  جسر  للسيول التي كانت تغمُر المحطة،  أُْجر 

اكن  إنتظار  الركاب. واوضح المشرف على العمل السيد/ فسهايي تسفامكئيل، أن باإلضافة إلى أم

َز خالل أربعة اشهر من بدء العمل بفضل تضافر جهود العاملين.   العمل أُنْج 

////// 

    2019/ 8/ 9الجمعة 

يتم تنفيذ اعمال صيانة الطريق الترابي المتفرع عن طريق شاخا ودي بسرات المسفلت ،والذي 

 قرية بضواحي كساد دعرو وقرططي وعدي قي تخوال بمديرية دباروا. 15تفيد من خدماته تس

///// 

     2019/ 8/ 10السبت 

اعلن االستاذ/ ابرهام برهي مسؤول حملة التنمية التي يقوم بها الطالب باالقليم االوسط عن 

 الف شتلة بحملة التنمية الطالبية في االقليم. 100غرس اكثر من  

///// 

  15/8/2019الخميس 

ذكر المدير التنفيذي لفرع التجارة المهندس أننيا تسفاماريام بان هيئة الكهرباء االرترية ادخلت 

 طرقا جديدة مدعومة بالكمبيوتر لجمع مستحقات فاتورة الكهرباء.

//// 

     2019/ 8/ 16الجمعة    

-جرت اعمال توسعة وصيانة واسعة للطريق الذي يربط بين االقليم االوسط والقاش 

بركة،والذي يبدأ من منطقة ظعدا كرستيان ويمتد حتى منطقة عدي نأمن،اضافة الى سفلتة طريق 

 حزامي الذي يربط بين منطقتي  بيت قرقيس وامبادرهو.

///// 

 29/8/2019الخميس 

/علي محمود مع سكان منطقة ملبسو  بمديرية حلحل في الرابع بحث حاكم اقليم عنسبا السيد 

والعشرين من اغسطس تنفيذ برامج التنمية الزراعية.وذكر السيد /علي اهمية االنتاج الزراعي 

الوفير في استقرار الحياة االجتماعية واالقتصادية واالسواق، فضال عن دور االستعداد المسبق 

 ع المحصول .والمتابعة الجيدة حتى مرحلة جم

///// 

 3/09/2019األربعاء 

قام سكان عد شوما بمديرية قندع باقليم شمال البحر االحمر باستعدادات مسبقة لتنمية البساتين في 

 ماليين نقفة. 3اسفل السد الجاري تشييده بتكلفة بلغت 

///// 

 5/09/2019الخميس  



المياه الجوفية وتامين مياه الشرب  شيد في مديرية حلحل سد بمساهمة اهلية واسعة الثراء

 وتوسعة االنشطة الزراعية.

من جهته اشاد مدير المديرية السيد/ قرماظيون ابرها بمعرفة السكان على جوانب القصور واتخاذ 

المبادرة  لحلها، وعبر عن امنياته لتنتفي مشكلة قلة المياه واختتام عملية التشييد في اوانها، 

 شيدة في ضواحي ماي اولد  وعد حزباي وحلحل .مستشهدا  بالسدود الم

///// 

 07/09/2019السبت/

دعا حاكم اقليم القاش بركة السيد/ ابرها قرزا للدفع بالتنسيق والتكامل, للمضي قدما ببرامج التنمية 

 في كافة المجاالت والمناطق.

ة والجبهة واوضح في االجتماع الذي عقده في الخامس من سبتمبر لمسؤولي مؤسسات الحكوم

واعضاء المجلس وفروع االتحادات العاملة باالقليم ، بان الحكومة ظلت تقوم باستثمار كبير وضعا في 

االعتبار للموارد التي يزخر بها االقليم ، داعيا  الى تعزيز مشاركة الشعب والعمال والطالب بفعالية في  

 انجاز  البرامج.

أن البرامج المنفذة تهدف الى  تحسين مستوى معيشة الشعب، لذا يجب منح االهتمام  ”وقال

 الكبيربانشطة التشجير وحفظ المياه وحماية التربة نظرا للمخاطر المناخية واتساع رقعة  التصحر.

///// 

التنقيط طالب سكان منطقة أزايحي في مديرية دباروا االقليم الجنوبي الستئناف مشروع ازايحي للري ب

هيكتار، لكنه توقف قبل االكتمال نتيجة لمشكالت  50لتنمية حوالي  2012الذي شرع العمل فيه العام 

 فنية. 

///// 

 12/09/2019الخميس 

، بان ذكر مسؤول حفظ المياه والتربة وتنمية الري في االقليم الجنوبي السيد/ تخلي هيمانوت زرآي

مليون نقفة خزنت مياه كافية، وظلت  4.3سبع حفائر شيدت هذا العام في خمس مديريات باالقليم  كلفت 

 تقدم خدمات جدية للمواشي وتنمية الري. 

واضاف السيد/ تخلي هيمانوت ان االقليم شهد في اغسطس هطول امطار غزيرة واسعة االنتشار، ما 

في االقليم ،خاصة الحفائر السبع التي شيدت في مديريات مندفرا ادى ذلك الى حفظ الخزانات المنتشرة 

 وعرزا ودقمحري وسقنيتي وامن حيلي مياه كافية.

////// 

 13/09/2019الجمعة 

نظم في التاسع من سبتمبر في مديرية مقلو مؤتمر اكاديمي للمساعدة على تعزيز تطور العملية 

ون التربويون ومديرو المدارس ومدراء الضواحي التعليمية واكمال جوانب القصور،  حضره المشرف

 ورجال الدين ولجان المدارس واالتحادات.

وذكر مدير المديرية السيد/ ابرهام كيداني ،بان الهدف من المؤتمر هو التعرف على جوانب القصور 

مدراء  االكاديمية واتخاذ خطوات اليجاد حلول لها ومناقشة اسباب المقاطعة الطالبية للتعليم، داعيا

الضواحي الدفع بالخطوات المتخذة للتعرف على القصور ومكافحة التسيب  والتغيب عن الدراسة 

 باسباب غير مقنعة، وتعجيل عملية تجمع القرى.



///// 

 24/09/2019الثالثاء ا

دعا قسم القانون والرقابة في مصنع اسمرا لاللبان المواطنين للحذر واالنتباه لاللبان التي تباع في 

 لمتاجر والشوارع دون التاكد من صحتها .ا

واشار القسم الى ان بعض التجار والمزارعين استغلوا النقص المؤقت لألكياس البالستيكية لتعبئة 

االلبان في المصنع ،ويقومون ببيع االلبان قبل التاكد من صحتها ودون االلتفات لالضرار الذي قد تحدثه 

 لم يتم تحليلها يمكنها نقل االمراض من الحيوان الى االنسان.. على الصحة، مؤكدا بان االلبان التي

///// 

 26/09/2019الخميس 

نظم في اسمرا ورشة عمل حول التنمية الوطنية للحملة الخضراء بالتعاون بين وزارة االراضي 

 والمياه والبيئة ومكتب االتحاد االوروبي في ارتريا.

عشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر التي تشمل شارك في الورشة التي عقدت من الثالث وال

 على دورة تاهيل  اعضاء من مختلف الوزارات واالتحادات الوطنية ومهنيين من اثيوبيا. 

///// 

 27/09/2019الجمعة 

من سبتمبر ا لممثلي  19بحث حاكم اقليم عنسبا السيد/ علي محمود، في اإلجتماع الذي عقده في 

 فعالية تنفيذ البرامج الزراعية والمعمارية. مديرية عيالبرعد

ذكَّر السيد/علي، اآلباء إلرسال أبنائهم في العمر المحدد  2020/ 2019ومع بداية العام الدراسي 

إن التجمع أساس متين للتطور، لذلك يجب تسريع عملية تجمع القرى “للتعليم إلى مائدة التعليم، وقال 

 ية ومفيدة.  في مركز مالئم لتلقي خدمات أساس

///// 

ذكر المستفيدون من خدمات برنامج اإلدخار والقروض المصغرة في مديريات حقات ومنصورة 

 وكركبت ،بأن البرنامج ظل يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

% 16وعبروا عن إرتياحهم إلتاحة الفرص، اال انهم مستاؤون من ارتفاع نسبة الفوائد التي بلغت 

 دة النظر لتلك النسبة.من، مطالبين باعا

///// 

 1/10/2019الثالثاء

تلقى سبعون شابا راعيا لالسرة من مديرية دباروا دورة تدريبية لتربية الدواجن والنحل وتصفيف 

 الشعر. 

واوضح مدير مديرية دباروا السيد فرونقيل تخلي هيمانوت ان التدريب يهدف تاهيل الشباب وضمان 

 وجود مصدر دخل لهم .

///// 

مشروع مياه ظعدا امبا بمديرية بريخ والذي كلف  2019دشن في التاسع والعشرين من سبتمبر 

 انشائه حوالي مليوني نقفة.

واوضح مدير ظعدا امبا ومدير مديرية بريخ ان المشروع سيمكن السكان  من الحصول على المياه من 

 لمشروع.امام منازلهم ، مشيدا بادارة االقليم االوسط والشركاء النجاز ا



///// 

 3/10/2019الخميس 

بركة السيد/ ابرها قرزا بزيارة تفقدية للمزارع في االقليم يرافقه المدير العام  -قام حاكم اقليم القاش

لقسم الزراعة واالراضي السيد /ابوبكر عثمان من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من 

 سبتمبر.

ذرة والسمسم ، التي  نمت بشكل  جيد  خاصة االجزاء الجنوبية وتفقد السيد/ الحاكم اوضاع مزارع ال

 والغربية لالقليم .

///// 

 5/10/2019السبت 

 دعا مكتب الزراعة في مديرية نقفة المزارعين لمتابعة مزارعهم حتى الحصاد وجمع المحصول.

ان المزروعات في وضع جيد نتيجة لغزارة االمطار هذه “واوضح مسؤول المكتب السيد /جابرا علي  

السنة، وعلى المزارعين متابعة ومراقبة المزارع من االفات الزراعية ، واالبالغ فورا في حالة 

 ظهورها..

///// 

 م8/10/2019الثالثاء 

 يقوم المزارعون المنضوون في جمعية بمديرية حلحل بجهود لتطوير الزراعة المروية

ول الزراعة في المديرية السيد/ تولدمكئيل برهاني امتالء سبعة خزانات تجمع المياه واوضح مسؤ

وسدين بالمياه نتيجة غزارة االمطار، وتنفذ انشطة التوعية والتنوير لالستفادة من االراضي الموجودة 

 اسفلها في البستنة.   

///// 

 10/10/2019الخميس

 د وعد حزباي بمديرية حلحل بتكلفة ستون مليون نقفةتجري اعمال بناء سدين في منطقتي ماي اوال

 واوضح سكان ماي اوالد ان السد سيساهم في تنمية المياه الجوفية والتنمية الزراعية. 

///// 

 11/10/2019الجمعة 

إن أنشطة التوعية التي جرت للتنويع الزراعي  أعلن قسم الزراعة واألراضي في اقليم عنسبا

 والتركيز على البقوليات والبذور الزيتية حققت نتائجج مرضية.

أوضحت ذلك ممثلة القسم السيدة/ كبرا قبرمسقل، في االجتماع التقييمي الذي عقد في الثامن اكتوبر 

رفايني برهي وكبار المسؤولين بمدينة كرن. وُذكر في التقييم الذي شارك فيه وزير الزراعة السيد/ ا

 الف هكتار ، ونمو جيد للمراعي.  56الزراعيين والخبراء ، زراعة مساحة اكثر من 

///// 

 

 15/10/2019الثالثاء 

برامج ارساء  بركة السيد /ابرها قرزا للتنسيق وتقوية المبادرات النجاز-دعا حاكم اقليم القاش 

 الخدمات االجتماعية وبرامج التنمية االخرى في مختلف مناطق االقليم.



واوضح خالل الزيارة التي قام بها لمديريات سلعا ،كركبت ،فورتو ساوا ،تسني وهيكوتة وقونيا 

لتفقد اوضاع المؤسسات الخدمية وبرامج التنمية وكيفية االستفادة منها ، اوضح بان على المجتمع 

ستفادة الجيدة من الخدمات والمساهمة في االسراع بتنفيذ برامج  ارساء المؤسسات الخدمية قيد اال

 االنشاء.

///// 

 18/10/2019الجمعة 

% من اعمال بناء سد دقي 80أوضح مدير مديرية لقو عنسبا السيد/ ابرهام حقوس، انه تم  انجاز 

 شحاي.

ان حصول السكان على مياه الشرب الصالحة من  “وقال لدى لقائه السكان بعد تفقد انشاءات السد 

 ”أولويات االدارة.

///// 

دعا حاكم اقليم عنسبا السيد/ علي محمود، خالل لقائه سكان هبرو، لتجمع السكان في موقع يتم 

 إختياره لتسيير حياة مستقرة واالستفادة من الخدمات اإلجتماعية.

لدة عريتاي على العمل لحفظ المياه و حماية التربة، وحث لدى لقائه سكان هبرو ظعدا وهبرو ظليم وب

 وبناء الطرق وإقامة المحميات لتنمية الحياة البرية والغابات.

//////// 

 24/10/2019الخميس 

نظم مكتب الزراعة في اقليم عنسبا دورة تاهيلية حول مرحلة تبادل االرشاد المهني للمزارعين في 

 بما يساعد على تعزيز االنشطة الزراعية ومضاعفة االنتاج الزراعي.. مديرية عدتكليزان

///// 

 26/10/2019السبت 

قيم االجتماع الذي نُظم في الثالث والعشرين  من اكتوبر في مدينة مندفرا انشطة النفير الفعالة 

ترة من الثامن  من والناجحة التي سيرت في اطار الحملة الطالبية التنموية الصيفية التي اُنتظمت في الف

 يوليو وحتى العاشر من اغسطس في االقليم الجنوبي .

///// 

 1/11/2019الجمعة 

جرت  عملية جمع محاصيل المحتاجين من اسر الشهداء والمعاقين وكبار السن وغيرهم من الجهات 

فيها المحتاجة في مديريتي عدي قيح وسقنيتي عبر  انشطة نفير نظمتها  ادارات الضواحي ويشارك 

 اعضاء قوات الدفاع والمواطنين والطالب.

///// 

قال المدير التنفيذي الدارة مديرية مندفرا السيد/ تسفاي ظقاي بتنظيم نفير من الثاني والعشرين من 

 طالب وافراد قوات الدفاع والسكان لحصاد المزارع .  3500اكتوبر يشارك فيه 

///// 

 

 5/11/2019الثالثاء 



بركة السيد /ابرها قرزا تنفيذ برامج التنمية واهمية  مشاركة المجتمع  فيها -القاش بحث حاكم اقليم 

 مع سكان مقلو ودقي واغردات ومنصورة.

واوضح مواصلته لتطوير وتوسيع المؤسسات الخدمية لتلبية متطلبات المواطنين، مشيدا بمبادرات 

 السكان لسد النواقص.

///// 

 7/11/2019الخميس 

دي في ضاحية درعا مديرية عدي قيح االقليم الجنوبي في الثالث من نوفمبر شهدت منطقة سم

 مليون نقفة.  1.7تدشين مشروع مياه شرب صالحة بـ 

///// 

 8/11/2019الجمعة 

تسهم في توفير مياه السقي  ذكر الرعاة والمزارعون بان السدود والحفاير المشيدة في مديرية حقات

 وتنمية المياه الجوفية والثروة الحيوانية.

واشاروا الى حصول ماشيتهم على المياه والمرعى عن قرب وتقديم منتجات وافرة، معربين عن قلقهم 

 من انخفاض المياه المتالئها بالطمي.

///// 

 9/11/2019السبت 

الحكومية لكبار المسؤولين وخبراء المفوضية  أختتم  االجتماع السنوي الثالث والعشرين للجنة

االقتصادية االفريقية لشرق افريقيا الذي التأم في فندق اسمرا بالس من الخامس من نوفمبر تحت شعار 

  «خلق فرص جديدة لتكامل اقليمي. »

يق بحث االجتماع عدد كبير من اوراق العمل المتعلقة بالشراكة والتنسيق االقليمي ووضع خارطة الطر

 للموجهات المستقبلية.

//// 

   14/11/2019الخميس 

اغردات المسفلت  -دشنت في الحادي عشر من نوفمبر بحبال ، المرحلة االولى لبناء طريق عدي قعداد

 بركة . -كيلومتر ويربط االقليم االوسط مباشرة باقليم القاش  134ذو الخطين البالغ طوله 

طريق المتوقع انجازه خالل سنتين، حيث يبلغ طول المرحلة وتقوم شركة سفيكو الصينية بتشييد ال

 كيلومتر من حبال وحتى جعيتات  .  30االولى 

///// 

 16/11/2019السبت 

قامت مؤسسة الماشية والغالل  االرترية بحصاد محصول اكثر من ستة آالف هكتار من مزارع 

 تنظمه قيادة الجبهة الغربية واالدارات.بركة بالنفير الذي  -المنطقة الجنوبية الغربية باقليم القاش

///// 

 19/11/2019الثالثاء 

اوضح مسؤول الزراعة في مديرية مقلو السيد/ فرزون قبرولد ان تجارب زراعة الذرة والبقوليات 

 والحبوب الزيتية في المديرية حققت نتائج مرضية.



انواع من الدخن  والحمص ونبات عباد مشيرا  الى اجراء التجارب على اربعة انواع من الذرة وثالثة 

 الشمس الصينية.

////// 

 21/11/2019الخميس 

اعلن مكتب الزراعة في االقليم الجنوبي  السيطرة على الجراد الذي ظهر في بعض مناطق محدودة 

 بمديريات ظرونا وعدي قيح وسقنيتي وماي عيني وصنعفي قبل احداثه اضرار بالمزارع والمراعي.

/////////// 

 بدأ مشتل قرست الكائن اسفل السد تنمية الشتول لسد متطلبات مؤسسة المواشي والغالل.

وقال مدير المشتل الشاب/ ارمياس زرآي لوكالة ايرينا ان المؤسسة كانت تستورد الشتول من الخارج 

سة باسعار باهظة، ولتوظيف القدرات البشرية المؤهلة يتم تنمية مختلف انواع الشتول بطريقة مدرو

 وارسالها الى مناطق البالد التنموية

  ///// 

 22/11/2019الجمعة 

قام الطالب وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية تسني بنفير حصاد في قرست. شارك في النفير 

الجاري بالتعاون مع قيادة الجبهة الغربية واالدارة في مزارع المنطقة الجنوبية الغربية من اقليم القاش 

 من عمال المؤسسات الحكومية. 250كثر من الف طالب  وحوالي بركة ، ا-

////////// 

 

عقدت سلطة الغابات والحياة البرية في اقليم عنسبا اجتماعات في المديريات المختلفة لتعزيز مشاركة 

 المواطن لحماية وتنمية الغابات والحياة البرية والدفع باالنجازات في هذا المجال.

///// 

 26/11/2019الثالثاء 

 %.70سدا باالقليم بنسبة  22قيم مكتب الثروة السمكية في االقليم الجنوبي نجاح زراعة االسماك في 

واوضح مدير المكتب السيد/ األمين احمد في االجتماع الذي عقده في الحادي والعشرين من نوفمبر 

المالئمة وجدت القبول من  في السدود 2019وحتى  2017في دباروا ، أن عملية زرع االسماك منذ عام 

 المجتمع  واالستفادة من االسماك.  

///// 

 29/11/2019الجمعة 

اعلن مكتب الزراعة في اقليم القاش بركة حصاد معظم المزارع بنتظيم حمالت النفير  تحسيا لالمطار 

 واآلفات الزراعية.

زراعة مطرية لمساحة حوالي  واوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد /نقاسي هبتمكئيل

الف هكتار بالذرة والسمسم والدخن ، وقد تم جمع معظم المحصول عبرانشطة نفير نظمتها جبهة  220

 االقليم الغربي للتنمية منذ منتصف شهر اكتوبر .

////// 

 7/12/2019السبت 

 ماليين نقفة. 3ُشيد في منطقة ماي اوالد مديرية حلحل باقليم عنسبا سد كلف 



واوضح السيد /تخستي اسقدوم المدير العام لقسم التنمية المعمارية في االقليم بانه يتوقع من السد 

 هيكتار اضافة الى حل مشكلة مياه الشرب للسكان والماشية. 14الُمشيد في االول من ديسمبر  تنمية 

///// 

 10/12/2019الثالثاء 

دي بزاقي في مديرية دباروا بجهود بناءة منذ قام المواطن يوسيف تولدي من قرية قاقبدا بضاحية ع

 لحفظ المياه وحماية التربة والتشجير . 2014عام 

ان التغيير ياتي بالعمل الدؤوب ، وانه قام بغرس اكثر من سبعة آالف من “وقال المواطن يوسيف 

 في مساحة هكتارين مساهما في اخضرار االرض المجدبة. 2017مختلف االشجار عام 

///// 

 12/12/2019بت الس

عقدت اجتماعات في مديريتي بارنتو ولقو عنسبا للدفع باالنشطة المجتمعية  في التنمية والبنى 

 التحتية.

بركة السيد /ابرها قرزا في االجتماعين الذين عقدهما يومي الثالث والخامس -وذَكر حاكم اقليم القاش 

اعل لالنشطة التنموية الشعبية بتنظيم اقوى من دسمبر بضرورة القيام باالستعدادات الالزمة لتنفيذ ف

 ، الى جانب برامج التنمية الكبيرة التي تسيرها الحكومة . 2020للعام 

///// 

 13/12/2019الجمعة  

قام المزارعون في ضاحية دينانلو بمديرية فرو بجهود لتوفير متطلبات المديرية من الخضر والفاكهة 

 وتوجيه لفائض الى االسواق االخرى. 

ودعا منمو البساتين لذين بدأو الزراعة المروية في منطقة غالعلي بجلب البذور من مديرية قندع 

 الجهات المختصة لتقديم الدعم لتدعيم الخبرة المكتسبة  باالسلوب العلمي .

///// 

 14/12/2019السبت 

ى الثالث عشر نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية إستمرت لخمسة ايام في الفترة  من التاسع وحت

 خبيرا في مجال تنمية الخضر والفاكهة. 46من ديسمبر لـ 

تضمنت الدورة التدريبية مواصفات الخضر والفاكهة والعوامل المؤثرة عليها واحتياطات الواجب  

 اتخاذها قبل وبعد جمع المحصول والتخزين.

///// 

 17/12/2019الثالثاء  

مندفرا بتشجيع اعضاء قوات الدفاع وشركة بدهو لالنشاءات قامت عضوات االتحاد الوطني للمرأة في 

 الناشطين في شق طريق عدي خواال انداقرقيس الجديد.

التنموية في الثاني عشر من ديسمبر بان الهدف  وذكرت العضوات الالتي سجلن زيارة تفقدية لالعمال

من الزيارة تشجيع ورفع معنويات الناشطين في المهام التنموية، مشيدات بالتفاني والكفاءة المهنية 

 الشبابية.

 

////// 



 21/12/2019السبت 

 قُدمت دعوة للحد من ظاهرة قطع االشجار دون تصريح والعمل المنسق لتنمية الثروة الغابية في

 االقليم االوسط.

وقدم المدير العام لقسم الزراعة واالراضي السيد/ هيلي ميكائيل ايوب في تصريح ادلى به على هامش 

من ديسمبر في العاصمة اسمرا هذه الدعوة لتقييم انشطة الزراعة  18والـ  17االجتماع الذي عقد في الـ

 وتنمية الغابات والحياة البرية.

///// 

 -نشاءات بالتعاون مع السكان ومركز تدريب الخدمة الوطنية بصيانة طريق كيروقامت شركة سقن لال

 فورتو ساوا الذي جرفته السيول. -إيقاييب

ويشمل العمل الجاري لشهرين بدعم اآلليات ، اصالح مساقط المياه وشق المواقع التي جرفتها 

 السيول وتمهيد الطريق.

///// 

ياتفي االقليم الجنوبي دورة تدريية حول تربية الدواجن مربيا للدواجن من خمس مدير 278تلقى 

لتساعدهم في عملهم.شملت الدورة التدريبية لمربي الدواجن والمزارعين في مديريات دقمحري ،دباروا 

 ،مندفرا  وامني حيلي وعدي خواال، رعاية وتغذية الدواجن ووقايتها وعالجها من األمراض..

///// 

بركة دورة مهنية تمثلت في  -لخضر والفواكه بمديرية هيكوتا اقليم القاشتلقى الناشطون في تنمية ا

 التنمية الناجحة، وخاصة عملية االنتاج والتوزيع.

////// 

 24/12/2019الثالثاء  

دعا فرع السيطرة على الغابات والحياة البرية في اقليم شمال البحر االحمر لتعزيز دور المجتمع 

 والحياة البرية.للحفاظ على سالمة الغابات 

واوضح التقرير المقدم في االجتماع التقييمي الذي عقد في السادس عشر من ديسمبر في مدينة قندع 

 ظبية هذا العام  وغيرهم من انواع الحياة البرية . 16غزاال و 92عن نفوق حوالي 

///// 

حمود ، المزارعين الى لدى لقائه ممثلي سكان مديرية عيالبرعد دعا حاكم اقليم عنسبا السيد /علي م

العناية بالمنتجات الزراعية وتخزينها.واشار الى التوقعات لحصاد محصول وفير لغزارة االمطار هذه 

 السنة، وحث على استغالل المحصول الزراعي جيدا.

///// 

 26/12/2019الخميس 

 العشرين من ديسمبر . .قامت ادارة مديرية تسني  بتقييم مشاركة المواطنين في برامج التنمية  في 

واوضح مدير المديرية السيد/ سيوم قبريسوس تنظيم انشطة نفير لتنظيف المزارع والحصاد وحفظ 

 يوما. 170الف مواطن واعضاء قوات الدفاع لمدة  25المياه وحماية التربة والنظافة بمشاركة 

بها في التلوث البيئي والمياه لتسني وعد عمر وانجحاي،  ونقل مسلخ تسني الى مكان آمن لتسب

 واالهتمام بطرق تسني لحل مشكلة مخاطر مرور للمشاة والسيارات وازالة الطمي من ترعة علي قدر.

////////// 



 أعلن مكتب الزراعة في اقليم عنسبا مالئمة مناخ االقليم المعتدل لتربية الدواجن.

تخلي ميكائيل انه تم انتاج  واوضح مسؤول وحدة تربية الدواجن والنحل في المكتب السيد /سمري

ربع مليون من الفراخ في مدينة كرن العام الماضي وتم توزيعها لكافة انحاء البالد، مشيرا الى وجود 

 خطة لتوسيع البرنامج.

///// 

 27/12/2019الجمعة 

قام سكان مديرية بارنتو بنفير تنموي لمدة ثالثة ايام في االسبوع في مجال حفظ المياه و حماية 

 تربة.ال

واوضح مسؤول التنمية االقتصادية في المديرية السيد/ ولديسوس تكئي، ان السكان يعملون في 

انشطة حفظ المياه و حماية التربة، ادراكا الهميتها في رفع االنتاج واالنتاجية، واستقرار التربة وتنمية 

 المياه الجوفية.

 /////////// 

 28/12/2019السبت 

دعا حاكم االقليم االوسط اللواء رمضان عثمان اولياي في االجتماع الذي عقده لسكان مديرية سرجقا 

 .2020في الرابع والعشرين من ديسمبر ، الى تعزيز المشاركة الشعبية في برامج التنمية لعام 

”وقال ي والقاري تتطلب إن مرحلة السالم الراهنة واالوضاع الدبلوماسية الجيدة على المستويين االقليم 

 العمل المضاعف من الشعب في المجاالت التنموية


