
 0202الحصاد التنموي لعام 

 

 

ونحن في تأمل على تحقيق   0200وإستقبلنا  العام الجديد   0202قد ودعنا عام 

 .مستقبل وضاء ومزدهر لبالدنا ارتريا وشعبها من خالل مواصلة مشوارنا التنموي

مختلف االنشطة والمشاريع التنموية التي جرت في العام ص لكم مختصر نلخ

  .0202المنصرم 

 0202/ 4/ 21السبت 

 مراقبة البذوررة الزراعة تحقق نتائج  جيدة في وزا

وزارة الزراعة تحقق نتائج مشجعة فيما يتعلق بمراقبة ثروة البذور عن طريق قسم   

سعيد / واوضح مسؤول فرع رقابة ثروة البذور السيد.قانونية والرقابيةالخدمات ال

فيما يتعلق برقابة حجر البذور  0222نور الدين ان القسم انجز مهاما فاعلة منذ عام 

 .والكيماويات الزراعية وكذلك جودة وسالمة البذور

 0202/ 4/ 02الثالثاء

  نوزارة الزراعة تحرز تقدما ملحوظا في تربية الدواج

صرحت وزارة الزراعة بان الجهود الحثيثة الجارية لتنمية تربية الدواجن كما 

 .ونوعا ساهمت في احراز تقدم ملحوظ



سابا قبري سالسي بان / واوضحت مسؤولة وحدة تنمية الدواجن في الوزارة السيدة

الوزارة سيرت اعماال فعالة في تامين الدواجن التقليدية  وادخال الفراخ والنسل 

ول من الدواجن التي دخلت البالد وبناء مساكن وادخال معدات الدواجن وتحفيز اال

المستثمرين، وكذلك تنظيم دورات تاهيلية وحمالت توعية مكثفةحوار مع  مسئول 

 التنمية االقتصادية بمديرية  شعب

موسى إبراهيم مسؤول التنمية في مديرية شعب الثروة الحيوانية في / قال السيد

تشتمل على الماعز والضان واألبقار واإلبل وبخصوص المراعي تمتلك المديرية 

  . المديرية خمسة أودية وهي ماي أولي، ماي اوالد، البا ،قرقر ،شالقن   وقرسيلي

وفيما يتعلق بزارعة البساتين بالمديرية أوضح  بانها تسير بشكل جيد في هذه 

 .اآلونة

 0202/ 4/ 04السبت

 ر الفاكهة والخضروات على المزارعينوزارة الزراعة توزع  بذو

نوعا من بذور الخضراوات والفواكه المحسنة عبر  44وزارة الزراعة  توزع 

من  02المشتل الوطني لالبحاث الزراعية وسبعة وعشرون من بذور الخضراوات و

واوضحت خبيرة ابحاث الخضروات والفواكه في المشتل اآلنسة ايدن .بذور الفواكه

بحاث لمدة ثالث سنوات على االقل في انواع البذور المستوردة التي عندي القيام با

  .تتناسب مناخ البالد وتحمل اآلفات واالمراض وتقدم انتاج وفير

 0202/ 4/ 02الخميس

 وزارةالزراعة تنجز انشطة في رقابة السالمة الغذائية

ذائية وجودة صرحت وزارة الزراعة تنفيذ انشطة فعالة فيما يتعلق برقابة السالمة الغ

ووفق المعلومات التي ادلى بها القائم باعمال فرع رقابة الثروة .االنتاج الحيواني

تسفاهيوت قبري تنسائي، ان الفرع  انجز مهام فعالة تملثت في / الحيوانية السيد

تامين سالمة وجودة االلبان واللحوم ومشتقاتها وكذلك في مسالة العلف الحيواني 

 .نتاج الحيواني المستوردوحجر الحيوانات واال

 0202/ 5/ 22السبت



   في حوار مع مسؤول مكتب الخرائط والمعلومات

قيتاشو مرهظين بان المكتب /اوضح مسؤول الخريط والمعلومات العقيد والمهندس

في مدينة مصوع من اجل جمع أدق المعلومات الخاصة  0222تأسس في عام 

رسم خرائط تتضمن مصداقية تلك بإنشاء مختلف  المشاريع التنموية ومن ثم 

المعلومات وتقديمها للجهات المختصة بصنع قرارات إقامة مشاريع التنمية وإعادة 

وأشار إلى ان المكتب ومنذ تأسيسه ساهم في إجراء الدراسات وجمع . اإلعمار

المعلومات واعداد الخرئط للمشاريع التنموية الضخمة التي شيدت في البالد  ويمتلك 

واضاف بانه تم  بناء .وئين يقومون بتفنفيذ جميع مهامه بدقة وجودة عاليةأعضاء كف

سد وخزان كبير ومتوسط الحجم في سنوات االستقالل لتوفير مياه الشرب  145

 . مليون متر مكعب مياه 222والسقي والري وتخزن من مئة الف متر مكعب الى 

 0202/ 5/ 22الثالثاء

 حقق تطور ملحوظزراعة الفاكهة ت: وزارة الزراعة 

اعلنت وزارة الزراعة تحقيق تقدم  ملحوظ لتنمية الخضر والفاكهة من حيث 

اإلنتاجية خالل سنوات اإلستقالل الماضية والتي أثمرت بدورها عن تحقيق تغيير 

وأوضح مسؤول تنمية النباتات في وزراة . ملموس في ضمان األمن الغذائي

المزارعين الناشطين في مجال الخضر إرمياس أسمالش أن عدد / الزراعة السيد

و ذكر وجود إهتمام بتنمية . والفاكهة زاد بسبعة اضعاف بالتوازي مع اإلنتاج

البطاطس والبصل والفلفل األحمر والطماطم والكرنب والخس من الخضروات التي 

ارمياس بان الفواكه النامية في / واضاف السيد. الف هيكتار 21تنمو في أكثر من 

االف  هيكتار تشتمل على البرتقال والليمون واليوسفي والموز والباباي  5مساحة 

 .والجوافة والمانجو وكذلك فواكه المناطق الباردة

 0202/ 5/ 22الخميس

 فرو -إنجاز جزء من طريق عدي قيح

 –إنهاء جزء من طريق فرو  4أعلن مدير شركة البناء في مشروع عدي هالو رقم 

كيلو متر والذي يربط اقليم شمال البحر األحمر  225عدي قيح البالغ طوله 



فتوي زرئي أنه تم إنجاز / وأضح السيد. والجنوبي وبدأ بتقديم الخدمات المنتظمة

وقال إن للطريق أهمية .المرحلة األولى من الطريق بكفاءة نتيجة الخبرات المتراكمة

شركة حرات كبيرة في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والسياحية  وقد بدأت 

للمواصالت العامة بتسيير الحافالت من عدي قيح إلى أوملي مع إنتهاء المرحلة 

 .األولى من إنجاز الطريق

 0202/ 5/ 24الجمعة

 بركة بعد اإلستقالل–المساحات الزراعية تضاعفت بالقاش 

بركة أن األراضي الزراعية  -أوضح قسم الزراعة واألراضي في إدارة إقليم القاش

أبوبكر عثمان أن األراضي / ، واوضح المدير العام للقسم السيد% 42زادت 

ألف هيكتار بداية اإلستقالل زادت مساحتها  22الزراعية والمطرية التي  كانت 

وقال إن هذه الزيادة نتاج البرامج الكبيرة التي . ألف هيكتار 052حالياً إلى أكثر من 

موضحاً بأن بناء . عائدين من اللجؤتنفذها الحكومة لتشجيع المزارعين وتأهيل ال

السدود والحفاير  وتوفير معدات الزراعة مجاناً بأسعار مناسبة وإدخال البذور 

المحسنة وتوزيع أدوات الزراعة وتنظيم دورات التدريب الزراعية وأنشطة النفير 

تفع ونتجة لذلك إر. لحفظ المياه وحماية التربة تعد من البرامج الرئيسية لرفع اإلنتاج

 . إنتاج الذرة من مليون ومئتي ألف كنتال إلى مليون وثمانمئة ألف كنتال

 0202/ 5/ 25السبت

 مليون شتلة بالتنمية الخضراء 52غرس : وزارة الزراعة 

مليون شتلة أشجار في حملة التنمية  52أعلنت وزارة الزراعة غرس أكثر من 

لرسالة التي بعثتها لوكالة واوضحت الوزارة في ا. 0222الخضراء التي أطلقت عام 

،  0202أيرينا بمناسبة الخامس عشر من مايو اليوم الوطني للتنمية الخضراء لعام 

مشيرة .القيام سنوياً في هذا اليوم بتقييم األنشطة المنفذة بالمعيار الوقتي والمساحة

الف هكتار  في مجاري المياه واألراضي  242إلى بناء المدرجات في مساحة 

 542ذكرت ايضاً إقامة . الف متر مكعب 422ة وحواجز مائية بأكثر من الزراعي

 .من االندية الخضراء عبر الطالب في كافة أرجاء البالد



 0202/ 5/ 24الثالثاء

 إحياء اليوم الوطني للحملة الخضراء

احيى األقليمين االوسط والجنوبي اليوم الوطني للحملة الخضراء الذي وافق الخامس 

وجرت انشطة .بالتشجير ورعاية االشجار  0202في العام المنصرم  عشر من مايو

وقال ممثل  . يوم الحملة الخضراء في االقليم االوسط  في المدارس وبيت قرقيس

ابرهام تخلي ان برنامج التشجيير التي تم / سلطة  الغابات والحياة البرية السيد

شتلة لغرسها من مختلف إجرائها على مستوى األقليم  تم إعداد اكثر من مليون 

وذكر مسؤول البرامج الطالبي للحملة الخضراء .الجهات مع دخول موسم االمطار

 .مدرسة باالقليم االوسط 224من االندية الخضراء في  224وجود 

وفي االقليم الجنوبي اشاد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد قبرمكئيل 

واوضحت .اتريب باشراف النادي االخضربرهي بالتشجير الذي جرى في مدرسة س

نوعا  24من  0522مديرة المدرسة االستاذة ظقي ولدقبرئيل غرس اكثر من 

     . طالب 220بـ  0222-0220لألشجار بانشطة النادي االخضر التي بدأت عام 

 0202/ 5/ 00السبت

 وزارة الثروة البحرية ترسي بنية تحتية بمليار نقفة

لبحرية ارساء بنية تحتية بحوالي مليار نقفة في سنوات اعلنت وزارة الثروة ا

وقال مدير مكتب الوزير .االستقالل بهدف تفعيل ودفع تنمية الموارد البحرية  

تخلي منجستو ان مهام الوزارة يتمثل في تنمية الموارد البحرية / باإلنابة السيد

  . وادارتها ومراقبتها

محمود ادريس الى العمل الذي قامت / بة السيدواشار مدير التوثيق والمعلومات باإلنا

به الوزارة لتأطير الصيادين في جمعيات تعاونية وتدريبهم مهنيا واداريا وتقديم 

جمعية تعاونية للصيادين في اقليمي شمال البحر  21حيث توجد . الدعم العيني لهم

   .االحمر وجنوب البحر االحمر

ياد سمك اشتمل على قيادة القوارب ص 0422وقال ان التدريب المقدم لحوالي 

واساليب الصيد وطهي االسماك وصيانة المحركات ورقابة جودة االسماك وادارة 



ومراقبة الثروة البحرية   وتقديم القوارب وشباك الصيد وادوات اخرى بالدعم 

  .مليون نقفة 252والقروض بقيمة اكثر من 

من  022تاهيل الوزارة اكثر من   محتا قيتؤوم/ وذكر مدير البحوث باالنابة السيد

 .اعضائها في الداخل والخارج في مختلف المهن

 0202/ 5/ 05الثالثاء

 وزارة الزراعة تحقق انجازات كبيرة  في  مكافحة  االفات  المترحلة

اعلنت وزارة الزراعة ان الجهود المبذولة في السنوات الثالثين الماضية لمكافحة 

وقال مسؤول .الصحراوي خاصة  قد ححققت انجاز كبيراآلفات عامة وغزو الجراد 

تيدروس بان ارتريا تعتبر الجبهة االمامية / وحدة اآلفات الزراعية المهاجرة السيد

لتكاثر اآلفات المهاجرة عامة والجراد خاصة  وقد اقامت وحدة خاصة بعد 

 .االستقالل لمراقبة اآلفات المهاجرة

ثماني عشر سنة خالل الثالثين سنة الماضية ، واشار الى تفاوت حجم الجراد في ال

الف  222الف الى  52حيث ظهرت اسراب الجراد بخطورة في مساحات من 

وكذلك  0224-0222و 0221-0222و 2225هكتار بصفة خاصة في اعوام 

واوضح التمكن من السيطرة على .وتم السيطرة عليها بتضافر الجهود  0202

 . الف هكتار عموما 504مساحة اكثر من اسراب  الجراد التي انتشرت في 

 0202/ 5/ 04الجمعة

 تنفيذ حملة التمية الخضراء في اقليم عنسبا

 

نفذت في تسع مديريات باقليم عنسبا حملة التنمية الخضراء بتعاون سلطة الغابات 

والحياة البرية ومكتب وزارة التعليم ، بمناسبة اليوم الوطني للحملة الخضراء وذلك 

وتضمنت االنشطة التي جرت حتى الثالث .قوية للطالب والعمال بمشاركة 

والعشرين من مايو اعداد حفر شتول االشجار ورعاية االشجار والنظافة وغيرها 

في المدارس والمؤسسات الحكومية ودور العبادة ومؤسسات الخدمات االجتماعية 



الخضراء في  من االندية 42وتوجد في اقليم عنسبا اكثر من .واالراضي المجدبة

 .المدارس

 0202/ 2/ 22الخميس

 بركة تفقد  مشروعات التنمية  في  كركبت-حاكم القاش

زار حاكم اقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي مديرية كركبت من الخامس 

والعشرين وحتى السابع والعشرين من مايو تفقد خاللها البرامج المنفذة الرساء 

كما تفقد السفير . سية في المناطق النائية من المديريةالخدمات االجتماعية االسا

محمود علي حروي الطريق الذي شيد من اماليت وحتى حرانايت ومشاريع المياه 

التي تم ادخالها في ضواحي لوكاييب وأتاي وأغماييت ومناطق اخرى والمدارس 

ية التي قارب تشييدها إلى اإلنتهاء في ضواحي أتاي وأغماييت وأكايدي وتنم

  . البساتين الجماعية التي بدأت  تزدهرفي أتاي وانشطة عيادتي لوكاييب وأغماييت

 04/2/0202الخميس

 بناء سد جديد في  عدي حوشا

واوضح المشرفون .جرت اعمال بناء سد جديد في عدي حوشا بمديرية غاال نفحي

أكملت  0202على بناء السد ان اعمال بناء السد االتي جرت منذ شهر ابريل للعام 

الف متر مكعب مياه ويتوقع أن  245ويسع السد الذي شيدته الحكومة لـ .جيدا 

ودعى مدير مديرية غاال .ويسهم في تخفيف مشكلة المياه والدفع بالزراعة المروية

محاري يوهنس السكان للقيام بانشطة نفير لتجميع المياه الجارية من / نفحي السيد

 .دعدي حوشا وحتى منطقة زغب في الس

 

  02/2/0202السبت 

 تنمية البساتين في فورتو ساوا تسجل تطور ملحوظ

 



عقباي قبري / اعلن مسؤول وحدة التنمية االقتصادية في مديرية فورتو ساوا  السيد

وذكر  .امالخ عن تطور تنمية البساتين في المديرية من حيث كمية ونوعية االنتاج

هيكتار على ضفاف وادي  2222 بستان في مساحة تقدر بـ 022تنمية اكثر من 

 .كنتال 252الى  222ساوا وتنتج سنويا ما بين 

 أعمال بناء في طريق بارنتو  شامبقو

جرت اعمال بناء في الطريق الذي كان يشكل صعوبة لمرور السيارات بشركة 

وتشمل أعمال البناء تقصير الطريق . بدهو لالنشاءات العامة ومشروع عدي هالو

متر وأنجز  02وقد تمت توسعة الطريق بعرض .ت فيه االلتواءاتالسابق الذي كثر

وإشتملت االعمال على تقصير . العمل في الجزء الممتد من بشوكا الى بارنتو

 .الطريق السابق الذي كثرت فيه االلتواءات

 

 مكافحة  االفات  المترحلة

ة لمكافحة اعلنت وزارة الزراعة ان الجهود المبذولة في السنوات الثالثين الماضي

وقال مسؤول .اآلفات عامة وغزو الجراد الصحراوي خاصة  قد ححققت انجاز كبير

تيدروس بان ارتريا تعتبر الجبهة االمامية / وحدة اآلفات الزراعية المهاجرة السيد

لتكاثر اآلفات المهاجرة عامة والجراد خاصة  وقد اقامت وحدة خاصة بعد 

 .االستقالل لمراقبة اآلفات المهاجرة

واشار الى تفاوت حجم الجراد في الثماني عشر سنة خالل الثالثين سنة الماضية ، 

الف  222الف الى  52حيث ظهرت اسراب الجراد بخطورة في مساحات من 

وكذلك  0224-0222و 0221-0222و 2225هكتار بصفة خاصة في اعوام 

على  واوضح التمكن من السيطرة.وتم السيطرة عليها بتضافر الجهود  0202

 . الف هكتار عموما 504اسراب  الجراد التي انتشرت في مساحة اكثر من 

 0202/ 5/ 04الجمعة

 تنفيذ حملة التمية الخضراء في اقليم عنسبا

 



نفذت في تسع مديريات باقليم عنسبا حملة التنمية الخضراء بتعاون سلطة الغابات 

لوطني للحملة الخضراء وذلك والحياة البرية ومكتب وزارة التعليم ، بمناسبة اليوم ا

وتضمنت االنشطة التي جرت حتى الثالث .بمشاركة قوية للطالب والعمال 

والعشرين من مايو اعداد حفر شتول االشجار ورعاية االشجار والنظافة وغيرها 

في المدارس والمؤسسات الحكومية ودور العبادة ومؤسسات الخدمات االجتماعية 

من االندية الخضراء في  42اقليم عنسبا اكثر من  وتوجد في.واالراضي المجدبة

 .المدارس

 0202/ 2/ 22الخميس

 بركة تفقد  مشروعات التنمية  في  كركبت-حاكم القاش

زار حاكم اقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي مديرية كركبت من الخامس 

ذة الرساء والعشرين وحتى السابع والعشرين من مايو تفقد خاللها البرامج المنف

كما تفقد السفير . الخدمات االجتماعية االساسية في المناطق النائية من المديرية

محمود علي حروي الطريق الذي شيد من اماليت وحتى حرانايت ومشاريع المياه 

التي تم ادخالها في ضواحي لوكاييب وأتاي وأغماييت ومناطق اخرى والمدارس 

ي ضواحي أتاي وأغماييت وأكايدي وتنمية التي قارب تشييدها إلى اإلنتهاء ف

  . البساتين الجماعية التي بدأت  تزدهرفي أتاي وانشطة عيادتي لوكاييب وأغماييت

 04/2/0202الخميس

 بناء سد جديد في  عدي حوشا

واوضح المشرفون .جرت اعمال بناء سد جديد في عدي حوشا بمديرية غاال نفحي

أكملت  0202االتي جرت منذ شهر ابريل للعام على بناء السد ان اعمال بناء السد 

الف متر مكعب مياه ويتوقع أن  245ويسع السد الذي شيدته الحكومة لـ .جيدا 

ودعى مدير مديرية غاال .ويسهم في تخفيف مشكلة المياه والدفع بالزراعة المروية

من  محاري يوهنس السكان للقيام بانشطة نفير لتجميع المياه الجارية/ نفحي السيد

 .عدي حوشا وحتى منطقة زغب في السد

 



  02/2/0202السبت 

 تنمية البساتين في فورتو ساوا تسجل تطور ملحوظ

 

عقباي قبري / اعلن مسؤول وحدة التنمية االقتصادية في مديرية فورتو ساوا  السيد

وذكر  .امالخ عن تطور تنمية البساتين في المديرية من حيث كمية ونوعية االنتاج

هيكتار على ضفاف وادي  2222بستان في مساحة تقدر بـ  022اكثر من تنمية 

 .كنتال 252الى  222ساوا وتنتج سنويا ما بين 

 أعمال بناء في طريق بارنتو  شامبقو

جرت اعمال بناء في الطريق الذي كان يشكل صعوبة لمرور السيارات بشركة 

البناء تقصير الطريق وتشمل أعمال . بدهو لالنشاءات العامة ومشروع عدي هالو

متر وأنجز  02وقد تمت توسعة الطريق بعرض .السابق الذي كثرت فيه االلتواءات

وإشتملت االعمال على تقصير . العمل في الجزء الممتد من بشوكا الى بارنتو

 .الطريق السابق الذي كثرت فيه االلتواءات

01 /07 /2021 

 شابا مهنيا في بارنتو 245تدريب 

ا في مدينة بارنتو دورة تدريبية مهنية لثالثة اشهر في مجاالت شاب 245تلقى 

 . .االلكترونيات وتصفيف الشعر والكمبيوتر واالسعافات االولية

02 /07 /2021 

 صيانة الحواجز المائية في شعب

. قام مزارعو ضاحية جنوب منشب في مديرية شعب بصيانة الحواجز المائية بالنفير

لمزارعين قامو بصيانة الحواجز المائية بطول اكثر من وافاد مراسل ايرينا ان ا

 .متر بالنفير الجاري منذ شهر فبراير الماضي 242

03 /07 /2021 



 صيانة طريق قرمي في سرجقا

قام سكان قرمي في مديرية سرجقا بصيانة الطريق المؤدي الى القري متفرعا من 

 . طريق اسمرا كرن

دماريام ان السكان وظفو طاقاتهم واوضح مدير الضاحية السيد بيطروس عن

 . واموالهم لصيانة الطريق الذي تم اصالحه وتوسعته

03 /07 /2021 

 طالب 221مدرسة اسمرا الفنية تخرج 

طالب في تسعة مجاالت تعليمية بعد دراسة  221خرجت مدرسة اسمرا الفنية اليوم 

 .لعامين

والتخطيط والكهرباء وقد تخرج الطالب في مجاالت الميكانيكا والبناء 

 . وااللكترونيات واعمال الحديد العامة والخراطة والمسح والنجارة

06 /07 /2021 

 البنى التحتية تسهم في الدفع ببرامج التنمية في القاش بركة

قال المدير العام لقسم التنمية المعمارية في اقليم القاش بركة المهندس ادريس 

ارسيت في االقليم ساهمت في الدفع ببرامج التنمية  ابراهيم بان البنية التحتية التي

 .وتحسين الحياة المعيشية للسكان

جسرا ارضيا  20جسرا كبيرا وصغيرا ، و 42واشار الى بناء وصيانة  

 .وطرق ترابية بطول حوالي الفي كيلومتر( زحلقانيات)

06 /07 /2021 

 نفير حماية التربة والمياه في سقنيتي

دا بمديرية سقنيتي بانشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ قام سكان ضاحية حدي

 .المياه منذ منتصف شهر مايو الماضي



وقال خبير حماية التربة والمياه في المديرية السيد زرئماريام طعومزقي ان الهدف 

من النفيرهو  حماية التربة من االنجراف والحفاظ على مياه االمطار لتنمية المياه 

 .ة الغابيةالجوفية والثرو

09 /07 /2021 

 برامج التنمية الزراعية في اقليم جنوب البحر االحمر تُؤتي ثمار جيدة

صرحت ادارة اقليم جنوب البحر االحمر في االجتماع التقييمي الذي عقدته بمدينة 

عصب في السابع والثامن من يوليو بان برامج التنمية الزراعية في االقليم بدأت 

 .تؤتي ثمارا جيدة

كما ذكر التقرير بان اعمال بناء الحاجز المائي الكبير الجاري تشييده في منطقة 

، مثمناً مشاركة المواطنين الفعالة في بناء %22افمبو مديرية وسط دنكاليا بلغ الى 

 . الحواجز المائية وصيانة الطرق

09 /07 /2021 

 تدريب الشباب مهنيا في حقات

تدريبية لتربية الدواجن وتصفيف الشعر شاب في مدينة حقات دورة  222تلقى 

 .والكمبيوتر واالسعافات االولية وجاالت اخرى لثالثة اشهر

واوضح مسؤول االتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع اقليم عنسبا السيد ازازي 

 .برختآب ان العمل جار لتدريب الشباب حسب الموارد  المتوفرة في كل منطقة

11 /07 /2021 

 في عدي خواالتدريب الشباب 

شابا في مديرية عدي خواال دورة تدريبية في تربية الدواجن والنحل  225تلقى 

 .وتصفيف الشعر واالسعافات االولية ، وذلك في اطار رفع قدرات الشباب

12 /07 /201 

 تدريب الشباب مهنيا في االقليم االوسط



لوطني للشباب شابا دورة تدريبية مهنية لستة اشهر نظمها االتحاد ا 045تلقى 

 . والطلبة بالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للعمال واالتحاد الوطني للمراة

وتضمن التدريب صيانة الكمبيوتر وتقانة المعلومات والتصوير المتحرك والثابت  

 .والمونتاج والغرافيكس وتوثيق برامج التلفزيون وكتابة المقاالت واوليات الصحافة

12 /07 /201 

 سعة للتشجير واصالح مساقط المياهانشطة وا

اعلنت سلطة الغابات والحياة البرية ان انشطة واسعة تنتظم في البالد من  االسبوع 

 .الرابع لشهر يونيو  الماضي، للتشجير واصالح مساقط المياه

واوضحت تجهيز ادوات العمل والشتول في جيمع االقاليم ، بمشاركة كافة مؤسسات 

دارات الشعبية وقوات الدفاع والشركات واالتحادات الوطنية الحكومة والجبهة واال

  .وجمعيات النضال وحملة الطالب التنموية

12 /07 /201 

 ارتياح لتوفير جرارات الحراثة في حقات

اعرب مزارعو مديرية حقات عن ارتياحهم لتوفير جرارات الحراثة الحكومية 

 .باسعار مناسبة

عشرين التي قدمتها الحكومة تعمل الحراثة منذ وافاد المزارعون ان الجرارات ال

 .الثامن من يوليو لهطور امطار جيدة من السادس من يوليو

/13 /07 /2021 

 شتلة اشجار للخريف في القاش بركة 252اعداد 

اعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في اقليم القاش بركة السيد تخستي كفلماريام 

ار لغرسها في الخريف ضمن الحملة الوطنية للتشجير شتلة اشج 252اعداد حوالي 

  .واصالح مساقط المياه



واشار الى  اقامة المشاتل في بارنتو واغوردات وتسني وام حجر وتكمبيا وعدي 

 . نأمن ومنصورة وشامبقو

13 /07 /2021 

 تدريب اعضاء الزراعة في اقليم شمال البحر االحمر

ست مديريات ومكتب اقليم شمال البحر  من اعضاء وزارة الزراعة في 04تلقى 

 .االحمر دورة تدريبية في االحصاء والمعلومات اآلنية

وتضمنت الدورة المنظمة في قندع من الحادي والشعرين من يونيو وحتى الخامس 

 .من يوليو ، تحليل المعلومات وتنفيذ الدراسات واستخدام برامج الكمبيوتر

14 /07 /2021 

 بياصيانة الطرق في تكوم

يقوم سكان منطقة تكومبيا في مديرية اعالي القاش بصيانة الطرق التي كانت تتسبب 

 .في اعاقة حركة المرور

واوضح المدير المؤقت للبلدة السيد تسفاي وردي ان النفير يشتمل اعمال التمهيد 

 .والردم بالحجارة وانجز بما يالئم حركة المرور

 تدريب الشباب في دباروا

من مديرية دباروا دورة تدريبية في تربية الدواجن والنحل وتصفيف شابا  42تلقى 

 .الشعر

وهدفت الدورة التدريبية التي استمرت لشهرين وثالثة اشهرتحسين االوضاع 

  .االقتصادية للشباب من خالل التدريب وفتح فرص العمل

 الحملة التنموية الصيفية للطالب في قندع تنفذ اعمال مرضية

الصيفي التنموي بانشطة فاعلة للتشجير واصالح مجاري المياه في  قام طالب العمل

  ضواحي لعايتن ومحابار ونفاسين ومدينة قندع في مديرية قندع



 122وقد شارك في الحملة التنموية الطالبية الصيفية في مديرية قندع اكثر من 

ر في طالب  من طالب المرحلة الثانوية في اعداد الحفر للتشجير ورعاية االشجا

 .مقبرة الشهداء وبناء وصيانة المدرجات

 نفير لغرس مليون شتلة في االقليم االوسط

نظمت يومي الثالث عشر والرابع عشر من يوليو حملة واسعة للتشجير في االقليم 

االوسط بموجب الخطة الموضوعة لغرس اكثر من مليون شتلة واصالح مجاري 

 .لة الخضراءالمياه تحت شعار جهود قوية إلنجاح ا لحم

وشملت الحملة التي جرت في مناطق بيت قرقش وبالينيكي وماي سروا اعداد الحفر 

  .للتشجير

15/07/201 

 

  الحملة الطالبية التنموية الصيفية تواصل بفعالية في االقليم االوسط

افاد منسق الحملة الطالبية التنموية الصيفية في االقليم االوسط السيد ابرهام برهي 

حملة التي بدأت في السابع من يوليو وتمتد حتى الخامس عشر من اغسطس بان ال

 .ظلت تتواصل بفعالية ونشاط عالي

 21متوزعين في  422االف و 1وقال ان الطالب البالغ عددهم على مستوى االقليم 

نقطة ينشطون في اعمال التشجير واعداد الحفر للغرس ورعاية النباتات وكذلك 

  .اعمال التدريج

  يذ أنشطة التشجير في مديرية دقمحريتنف

افاد مراسل وكالة االنباء االرترية ايرينا في مديرية دقمحري بان المديرية شهدت 

 .تنفيذ انشطة نفير واسعة النجاح الحملة الوطنية الخضراء واصالح مساقط المياه

 22و 45و 50وبموجب ذلك قام اعضاء جمعيات المناضلين القدامى التعاونية للفرق

شتلة في حديقة  122وكذلك اعضاء القيادة الوسطى بغرس اكثر من  22و 22و

  .الشهداء



 

19/07/2021 

  دعوة لرعاية وحراسة شتول االشجار

دعا سكان مديرية اربعتي اسمرا للقيام بارعاية والحراسة لشتول االشجار المغروسة 

 .ضمن الحملة الوطنية للتشجير واصالح مجاري المياه

جاء ذلك خالل قيام سكان ثالث ضواحي في المديرية بنفير التشجير يوم الثامن 

 .عشر من يوليو

 انشطة تنموية فعالة في الحملة التنموية الطالبية بظرونا

طالب  في حملة التنمية الصيفية الطالبية في مديرية ظرونا باعمال فاعلة  202قام  

 .هرلرعاية االشجار من االسبوع االول لهذا الش

وذكر خبير التنمية المروية وحماية التربة والمياه المهندس زينا قرماي ان برنامج 

متر من المدرجات  202شجرة وبناء  0522العمل الذي يقوم به الطالب يشمل شتل 

 .شجرة 2022متر مكعب حواجز ، ورعاية  102و

////////////// 

21/07/2021 

 منتجات مرضية لبساتين بيان

لبساتين في ضاحية بيان بمديرية نقفة تحقيق نتنائج مرضية من اوضح اصحاب ا

 .االنتاج وسد حاجة سوق الضاحية

وذكر المزارعون بان التنمية المروية التي بدأت بمساحة محدودة توسعت وتطورت   

وان منتجاتهم من الخضروات والفواكه تسوق في مدينة نقفة وافعبت ، بعد اكتفاء 

 .الضاحية

21/07/2021 

 يير أعمال تشجير  وإصالح مجاري المياه في االقليم االوسطتس



جرت  حملة  تشجير وإصالح مجاري المياه في االقليم االوسط بمشاركة واسعة من 

السكان ومؤسسات الحكومة والجبهة واالتحادات الوطنية وجمعيات المناضلين 

 .واعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وشركات البناء

مل العمل الجاري منذ الثاني عشر من يوليو باشراف خبراء الزراعة ، اعداد ويش

 . الحفر  للتشجير وبناء وصيانة المدرجات وغرس شتول االشجار

  تسيير انشطة نفير واسعة في افعبت

شهدت مديرية افعبت تسيير انشطة نفير واسعة بمشاركة  جماهيرية واسعة من   

 . لدفاعموظفو الحكومة واعضاء قوات ا

وافاد مراسل وكالة االنباء االرترية ايرينا بان المهام التي تعد جزًء من الحملة 

الوطنية للتشجير واستصالح مساقط المياه تشتمل على رعاية االشجار واعداد الحفر 

 . والتدريج

 

22/07/2021 

 دورة تدريبية لتربية الدواجن في عرزا

 .ية لتربية الدواجن استمرت لشهرينتلقى الشباب في مديرية عرزا دورة تدريب

وذكر في مناسبة التخريج في السابع عشر من يوليو ان الهدف من الدورة هو ايجاد 

فرخة  05مصدر دخل للشباب ، حيث قدم لكل شاب مشارك في الدورة التدريبية 

 . وغذائها لمدة ستة اشهر

 

23/07/2021 

 صيانة جسر قرقف في مديرية قلوج

 



رقف في مديرية قلوج الذي ظل يشكل صعوبة كبيرة في مرور تم صيانة جسر ق

  .السيارات

واوضح المشرف على اعمال صيانة الجسر الواقع على طريق قلوج ام حجر 

المهندس حسن ادريس ، ان اعمال الصيانة قامت بها شركة بدهو لالنشاءات العامة 

 .ومبادرة السكان واعضاء قوات الدفاع في المنطقة/ 

 

 تدريبية لشباب امن حيلي لتربية الدجاج والنحلدورة 

 

شابا من مديرية امني حيلي دورة تدريبية لتربية الدواجن والنحل وتصفيف  41تلقى 

 .الشعر

وتاتي الدورة التدريبية النظرية والتطبيقية المقدمة لشهرين ، في اطار رفع قدرات 

 .الشباب وخلق فرص العمل لهم

  

  تكاثر الحياة البريةالحملة الخضراء تسهم في 

أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية تكاثر الحياة البرية  بصورة ملحوظة مع 

   .انطالقة الحملة الخضراء  والجهود الحثيثة الجارية في الحراسة والتوعية

واشار السيد فظوم الى تحديد اماكن اضافية  مع تاسيس سلطة الغابات والحياة البرية 

الف هيكتار في اقليمي شمال  222للمحميات الوطنية، منها  اماكن 22وتخصيص 

 252الف هيكتار في اقليم القاش بركة ، واكثر من  44وجنوب البحر االحمر  و

الف هيكتار في بوري وآيروري وحوالي الفين هيكتار في جزيرة دهلك ، وتسيير 

 .اعمال فعالة بتوثيق اسماء الحيوانات البرية وتخصيص الحراس

24/07/2021 

 شاب   في دورة عن  التمثيل وكتابة القصص 222تخريج 



 

شاب مهني دورة تدريبية لخمسة اشهر في التمثيل وكتابة القصص نظمها  222تلقى 

 .قسم السؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة

 

25/07/2021 

 الف شجرة في عدي قيح 022برنامج لغرس 

 

ان السكان وخاصة طالب الحملة التنموية قاموا  بشتل حوالي افاد مراسل ايرينا ب

 . شجرة ضمن برنامج  الحملة الخضراء 022

ضاحية  20وأوضح خبير تنمية االشجار السيد قرماي ابرها بان التشجير  جري في 

 . لعشرة انواع من شتول االشجار أعدت  في مشتل قرقرا

 

26/07/2021 

 نفيرتنموي في نقفة

حيتي اقرع تحات وعيال طالم بمديرية نقفة بانشطة نفير واسعة لحماية قام سكان ضا

 . التربة وحفظ المياه بهدف زيادة االنتاج الزراعي

ويجري النفير لتمهيد االراضي الزراعية واصالح االراضي المنجرفة وصيانة 

 .المجاري التحويلية وازالة الطمي من الحفاير

  

 

 ب التنمويةانشطة فعالة تقوم بها حملة الطال



قام الطالب المشاركون في الحملة التنموية الطالبية في اقليم شمال البحر االحمر 

 .باعمال فعالة للتشجير وبناء وصيانة المدرجات

طالب  2422وقد شارك في الحملة التنموية الطالبية في اقليم شمال البحر االحمر 

 .طالبة 542بينهم 

  دورات تأهيلية  مهنية في مديرية مولقي تخريج شباب تلقو

شهدت مديرية مولقي اقليم القاش بركة  في السابع والعشرين من يوليو المنصرم 

  .اشهر 2شابا تلقو تورات تاهيلية مهنية امتدت الى  22

من الدارسين هن من االناث المحتاجات  05وافاد مراسل وكالة االنباء االرترية بان 

فيف الشعر وادارة الممتلكات مدفوعات مبلغ مالي شهري، حصلن على دورة تص

  .شابا على دورة االسعافات االولية 44فيما حصل 

 

28/07/2021 

 تنفيذ اعمال مرضية بالحملة التنموية الطالبية في تسني

 

من الطالب المشاركون في الحملة التنموية الطالبية في مديرية تسني ،  552قام  

 .وحمماية التربة والمياه باعمال مرضية للتشجير

وشملت  االعمال اعداد الحفر والتشجير ورعاية االشجار وبناء الحواجز المائية 

  .والنظافة العامة

 مشاتل االقليم االوسط تسهم في التنمية الخضراء

 

اوضح مسؤولو مكاتب الزراعة في مديريات االقليم االوسط ، بان مشاتل االقليم 

 .التنمية الخضراء التي تنتظم البالدتسهم بدور كبير النجاح 



الف شتلة في  002الف شتلة في مديرية غاال نفحي و 252وافاد المسؤولون باعداد 

الف شتلة في مديرية سرجقا لخمسة عشر نوعا من االشجار،  422مديرية بريخ  و

 .وبدء غرسها بالحملة التنموية الطالبية والمجتمع

29/07/2021 

 ذور البطاطس المحسنجهود لتوسيع منتجات ب

على توسيع انتاج بذور البطاطس  0222اعلنت وزارة الزراعة بانها تعمل منذ عام 

 .المحسنة عالى االنتاج والمقاوم  لالمراض

واوضحت الوزارة توزيع عشرة انواع بذور بطاطس مستجلبة من الخارج واجريت 

 .توردانوعا مس 12فيها االبحاث وحققت انتاج وفير ، من جملة حوالي 

02/08/2021 

 

 حملة تطعيم المواشي في نقفة

 

 22نفذ مكتب وزارة الزراعة في اقليم شمال البحر االحمر حملة تطعيم المواشي في 

 .ضاحية بمديرية نقفة ضد امراض الخريف وكذلك ضد داء الكلب

واوضح مسؤول المكتب السيد دمحم صالح دمحم علي ان الوعي المترسخ باهمسة 

 .د لنجاح الحملة ، مشيدا باهتمام اصحاب المواشيالتطعيم ساع

04/08/2021 

 شركة حارات للمواصالت تنظم دورة مهنية البناء الشهداء

 

دورات مهنية ألبناء   0222نظمت   شركة حارات للمواصالت  ابتداًء من العام 

 .الشهداء المختارين عبر وزارة العمل والرعاية االجتماعية



سلمون المسؤول الفني في الشركة بانهم قدمو حتى االن واوضح السيد ابرهام 

نقفة الى جانب  522دورات مهنية ألربعين طالبا دافعة لهم شهريا مبلغ مالي  قدره 

تعليمهم االكاديمي ، وتمثلت الدورات المهنية المقدمة على المجاالت المكنكية  

  والكهربائية والحدادة

 البحر االحمر توزيع الفراخ والدجاج في اقليم شمال

 

الف من الفراخ والدجاج الموزع في  212اوضحت وزارة الزراعة بان اكثر من 

اقليم شمال البحر االحمر لتحسين الحياة االقتصادية للمواطنين ، يحقق نتائج 

 .مرضية

واوضح مسؤول تنمية الحيوانات في االقليم السيد دانئيل تكئي ان البرنامج المنفذ 

من الفراخ لالسرة بحساب  05عة مع الشركاء ، يشمل تقديم بتعاون وزارة الزرا

اسرة، وقد قدم  1212نقفة للفرخة الواحدة، واستفادت منه منذ بدأه حوالي  25

 .لالسر المحتاجة علف الدجاج مجانا لمدة شهرين

05/08/2021 

  حملة التشجير في المدارس تحقق نتائج جيدة بمديرية كرن

 

عاما مضت عن  02ي المدارس بمديرية كرن خالل بلغت االشجار المغروسة ف

طريق الحملة الطالبية الصيفية الى المستوى المطلوب بفضل برامج التشجير 

 .والرعاية والمتابعة الجيدة

واوضح منسق الحملة الطالبية التنموية الصيفية في المديرية االستاذ تولدي 

تمتلك االسوار، وان مدارس بيطروس اهمية تنفيذ برامج التشجير في المدارس التي 

اللمبا المتوسطة وفتحي وسالم االبتدائيتين وكذلك مدرسة كرن ومقارح الثانويتين 

  .بلغت الى مستوى االستفادة االقتصادية عالوة الى االستظالل والزينة

06/08/2021 



 اعمال تشجير وصيانة مساقط مياه في شمال البحر االحمر واالوسط

  

لبحر االحمر واالوسط تسيير برامج تشجير واسعة وصيانة شهد اقليما شمال ا 

 .مساقط مياه، حسب  ما افاد به مراسل وكالة االنباء االرترية ايرينا

من اعضاء شركة  222واوضح قسم الزراعة واالراضي بادارة االقليم االوسط ان  

حارات قامو في الخامس من اغسطس بانشطة نفير واسعة في منطقة بيت قرقيس 

حفرة للشتول ، بالاضافة الى صيانة مساقط مياه في  052اهمة في اعداد الف ووس

  .مناطق واسعة

 العمل على تنمية االشجار المعرضة لالنقراض في عنسبا

شهد اقليم عنسبا  اعماال جادة لتنمية االشجار المعرضة لالنقراض  بمختلف  

 .االسباب وكذلك مكافحة  عمليات اقتالع االشجار

 55سؤول الغابات والحياة البرية في االقليم السيد كستي تسفاصيون ان واوضح م

نوعاً من أنواع االشجار المعرضة لالنقراض على مستوى البالد توجد في اقليم 

عنسبا، مشيرا الى تسيير اعمال تلقيح واسعة لتلك االشجار في المشاتل، وكذلك 

 . انشطة مكثفة لرفع فهم ومعرفة المجتمع المدني

 

 ضاء مكتب المراجع العام ينفرون للتشجيراع

 

قام اعضاء مكتب المراجع العام بنفير لغرس الشتول في الفترة  من الثالث وحتى 

 .السادس من اغسطس في ماي دمنت

واوضح المراجع العام السيد قبرزقابهير قبرمدهن شتل اعضاء المكتب اكثر من 

ؤولية رعابية الشتول لضمان شجرة وبناء المدرجات ، وسيقومون باتخاذ مس 2022

  .نموها



 

07/08/2021 

 جهود لرفع االنتاج الزراعي في اغوردات

دعا مسؤول الزراعة في مديرية اغوردات السيد تيدروس قبرماريام المزارعين 

 .التباع ارشادات وزارة الزراعة  لرفع االنتاج الزراعي

رفع االنتاج في اوساط واوضح جهود خبراء الزراعة في المديرية ترسيخ اساليب 

 .المزارعين

 حماية االشجار المستوطنة في فرو

 

اعلن مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية فرو بذل جهود شعبية لحماية 

 . االشجار المستوطنة

وقال نائب مسؤول المكتب السيد ابرار صالح ان االشجار الكبيرة المستوطنة ظلت 

  .م توظيف حراس طوعيين للحد من ذلكتشهد القطع الجائر ، وقد ت

 

 دعوة لحراسة شتول االشجار في دباروا

 

طالب المشاركون في حملة الطالب التنموية الصيفية برعاية وحراسة شتول 

 .االشجار المغروسة في مختلف الفترات لضمان نموها

اه واوضح طالب المرحلة الثانوية في دباروا ، العاملون لحماية التربة وحفظ المي

والتشجير في محمية معكنو في قزا المزا من السابع من يوليو الماضي وكذلك 

معلموهم والمشرفون عليهم وخبراء الزراعة، ان اجراء الحراسة والرعاية بشتول 

 .االشجرا المغروسة سنويا ، يساعد لتحقيق الهدف

09/08/2021 



 سطاعمال تشجير وصيانة مساقط مياه في شمال البحر االحمر واالو

  

شهد اإلقليم  االوسط وإقليم شمال البحر االحمر تسيير برامج تشجير واسعة  

 .وصيانة مساقط مياه

من اعضاء شركة  222واوضح قسم الزراعة واالراضي بادارة االقليم االوسط ان  

حارات قامو في الخامس من اغسطس بانشطة نفير في منطقة بيت قرقيس وساهموا 

  .للشتول ، باالضافة الى صيانة اماكن انجراف التربة حفرة 052في اعداد الف و

 دعوة لتضافر جهود مكافحة قطع االشجار

دعا مكتب سلطة الغابات والحياة البرية  في مديرية حقات لتضافر جهود الجهات 

 . المعنية النجاح جهود الحد من القطع الجائر لالشجار

لى مستوى المديرية لمنع قطع وذكر المكتب النتائج المرضية من الجهود الجاية ع

  .االشجار ، مناديا للعمل المنسق مع االدارات المجاورة لفعالية االجراءات المتخذة

/10/08/2021 

 انتاج االلبان ومشتقاته في مدرسة حقات الزراعية الفنية

 

قال مسؤول مصنع االلبان في مدرسة حقات الزراعية والفنية السيد عوت نجوسي 

 .ل على سد احتياجات المنطقة من االلبان ومشتقاتهبان المصنع يعم

واشار الى  انتاج الزبادي واالجبان والسمن في المصنع بجودة عالية، لسد 

 .احتياجات المنطقة نسبيا

 

12/08/2021 

 



 اعمال فاعلة بالحملة التنموية الطالبية في حقات

 

حقات بانشطة فعالة من الطالب المشاركون في الحملة التنموية في مديرية  222قام 

 .معلما ومهنيا زراعيا 22في نقاط حقات وغالس وشبق وحشيشاي وأشرا باشراف 

وذكر خبير حماية التربة وحفظ المياه المهندس بهيموت ايني ألم صيانة اربعة آالف 

 .شجرة 0452متر من المدرجات ورعاية اكثر من ثالثة آالف شجرة وغرس 

 

13/08/2021 

 

 ر لزرعها بالحملة الخضراء في مندفراتوزيع شتول االشجا

 

الف شتلة اشجار لزرعها بالحملة  212قام مشتل مديرية مندفرا بتوزيع اكثر من 

 .الخضراء للمدارس والمعابد والمؤسسات العامة والخاصة واالفراد

واوضح خبير التشجير وحماية الحياة البرية في مكتب وزارة الزراعة في مديرية 

 . نوعا 22و قبرقرقش ان الشتول الموزعة تضم مندفرا السيد ولد

 

16/08/2021 

 مساهمة مشتل ترإمني في التشجير

 

قال مدير مشتل ترإمني في مديرة دباروا السيد قرماي ارآيا ان المشتل يسهم في 

  .انشطة التشجير بتقديم الشتول لطالب العمل الصيفي التنمي والمشجرين االفراد



الف شتلة  225ف شتلة لالشجار المستوطنة ، بينها ال 022واوضح اعداد حوالي 

 .البان

 من اعمال بناء سد افمبو% 25اختتام 

افادت المعلومات الواردة من قسم التنمية المعمارية في اقليم جنوب البحر االحمر 

 . من اعمال السد الجاري بنائه في منطقة افمبو بمديرية وسط دنكاليا% 25باكتمال 

العمل المهندس عندي برهان قبري هيوت ان السد ذو خمسة واوضح المشرف على 

  الف متر مكعب من 252متر عرض سوف يسع بعد اكتماله  22امتار طول و

 . المياه

  تسيير اعمال فعالة عبر الحملة الطالبية التنموية في اغردات

يفية بان الحملة التنموية الطالبية الص” ايرنا“ افاد مراسل وكالة االنباء االرترية 

التي انتظمت في الفترة من السابع من يوليو الماضي وحتى الخامس عشر من 

  .اغسطس الجاري في مديرية اغردات، ساهمت في انجاز انشطة فعالة

وذكر مسؤول سلطة الغابات والحيات البرية في المديرية السيد برهي هبتوم 

على اصالح طالبة في الحملة، واشتمل العمل  202طالب بينهم  222مشاركة 

 .مساقط المياه وغرس الشتول ورعاية االشجار وصيانة الطرق

19/08/2021 

 بحث اولويات برامج التنمية في اقليم جنوب البحر االحمر

 

التقى حاكم اقليم جنوب البحر االحمر السفير دمحم سعيد منتاي مسؤولي مؤسسات 

التي تمنح االهتمام الحكومة والجبهة يوم الثامن عشر من اغسطس وبحث الرامج 

 .في الربع االخير من السنة ودور مؤسسات الحكومة والجبهة

20/08/2021 

 دعوة لمزارعي مندفرا لالستفادة القصوى من االمطار



دعا مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفرا المزارعين لالستفادة القصوى من 

 .حشائش الضارةاالمطار التي بدأت متأخرة ومتابعة مزارعهم من اآلفات وال

واوضح مسؤول المكتب السيد برخت تخلسالسي ان هطول امطار الجيدة االنتشار 

منذ نهاية شهر يوليو وحراثة االراضي الزراعية بالجرارات الحكومية، مكن من 

 .نمو جيد للمزروعات

21/08/2021 

  دعوة لتنفيذ اعمال التشجير في مديرية قلعلو

رية قلعلو اقليم شمال البحر االحمر ان المبادرات دعا المشجرون المتطوعون في مدي

الشخصية المتخذة لغرس الشتول وتنفيذ برامج التشجير بصورة واسعة لتحقيق نتائج 

 .ملموسة

  تنظيم دورة تدريبية حول تربية الدواجن والنحل في مديرية ظرونا

لعشرين خرج االتحاد الوطني لشباب وطلبة ارتريا في مديرية ظرونا في الحادي وا

من اغسطس النساء المشاركات في دورة تدريبية حول الدواجن والنحل استمرت 

 .لشهرين

 .وهدفت الدورة التدريبية الى اكتساب الشباب قدرات مهنية بما تتمشى مع ميولهم

23/08/2021 

   الطالب المشاركون في الحملة الخضراء يكملون اعمالهم بنجاح

ة الخضراء بميدريتي نقفة وافعبت اقليم شمال اكمل الطالب المشاركون في الحمل

البحر االحمر اعمالهم بنجاح ، وقد تمثلت االنشطة التي انجزوها خالل الحملة التي 

بدأت من السابع من يوليو المنصرم على حماية التربة وحفظ المياه وغرس الشتول 

 .ورعاية االشجار

حمر االستاذ فسهاظيون تكئي واشاد منسق الحملة الخضراء في اقليم شمال البحر اال

 .باالوفاء واالخالص الذي ابداه الطالب والمشرفون عليهم

 



26/08/2021 

  تخريج منتسبات دورة مهنية في مديرية اغردات اقليم القاش بركة

من راعيات االسر  05شهدت مديرية اغردات في السابع عشر من اغسطس تخريج 

  .بربعد حصولهن على دورة مهنية لتصفيف الشع

وقال مدير مديرية اغردات السيد ايساق طعوم ان االستثمار الجاري لرفع قدرات 

الشباب المهنية وتعزيز انتاجيتهم يخلق دافعا قويا للبرامج التنموية ، داعيا للدفع به 

 .قدما باجراء دراسات دقيقة

27/08/2021 

  شابا حصلو على درة تدريبية مهنية في مديرية سرجقا 12تخريج 

 

رج االتحاد الوطني لشباب وطلبة ارتريا في مديرية سرجقا باالقليم االوسط في خ

شابة حصلو على دورة مهنية  42شابا بينهم  12السادس والعشرين من اغسطس 

 . تدريبية امتدت الى فترة ثالثة اشهر

وقد افاد التقرير الذي قُدم في المناسبة بان الدورة التدريبية الهادفة الى تحسين 

يات المعيشية واالقتصاد االجتماعي للشباب ، اشتملت على تربية الدواجن الح

  .والنحل وتصفيف الشعر وتقانة الحاسوب

 نفير شعبي لصانة وادي البا في مديرية شعب

 

افاد مراسل وكالة االنباء االرترية ايرينا بان المزارعين في مديرية شعب اقليم 

لصيانة قنات وادي لبكا التحويلة التي جرفتها شمال البحر االحمر نظمو حملة نفير 

 .السيول المتدفقة بقوة من الهضبة االرترية

وقد اتخذ المزارعون مبادرة بتنسيق قدراتهم لصيانة القنات التي تلعب دور كبير 

  . لري اراضيهم الزراعية مستفيدين من طاقاتهم العضلية والثيران



03/09/2021 

 الف شتلة 12ة في االقليم االوسط تغرس اكثر من سلطة الغابات والحيات البري

صرحت سلطة الغابات والحيات البرية في االقليم االوسط بان انشطة النفير الجاري 

ابتداًء من يوليوم الماضي في منطقة ماي دمنت المتمثلة في التشجير واصالح 

 222الف شتلة وتدريج اكثر من  12مجاري المياه ساهمت في غرس اكثر من 

 .هيكتار

% 25واوضح خبير تنمية التشجير في السلطة السيد مكئيلي ابرهام نجاح اكثر من 

  .من تلك الشتول وتوجد في وضع جيد

 االسماك النامية في سد سممو تحقق  انتاج جيد

صرح اعضاء جمعية ِظنعت التعاونية لصيد االسماك في مديرية عدي خواال بان 

 .و ظلت تحقق انتاج وفيرانشطتهم الجارية للصيد في سد سمم

عندي ولدي يوهنس ان سد سممو يقدم في هذه الفترة / واوضح رئيس الجمعية السيد

خدمات جيدة متمثلة في اكتمال متطلبات مياه الشرب والسقي وتنمية البساتين اضافة 

  .الى دوره البارز في انتاج االسماك، خاصة للقرى الواقعة حول السد

 

  يرية مندفراشابا في مد 022تخريج 

في اطار الدورات المقدمة لرفع قدرات الشباب المهنية شهدت مديرية مندفرا في 

شابا حصلو على دورات مهنية تراوحت فترتها  022االول من سبتمبر تخريج  

   .اشهر 2الى  2مابين 

الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا اشتملت على صيانة المضخات وتصفيف الشعر 

  .انة الحاسوب وكذلك الرقصات الشعبية والحديثةوالتجميل وتق

 

07/09/2021 



  من اعضائها بمجال الموسيقى 24وزارة الدفاع تخرج 

 24تخرج في  الرابع من سبتمبربمركز التدريب للقوات البحرية في منطقة دنقولو 

 .فنانا قدمو من مختلف الوحدات العسكرية بالمجال الموسيقى

ها فرع التوجيه التعبوي والمعلومات في وزارة الدفاع ان الدورة التي اشرف علي

استمرت لفترة شهرين  اشتملت على تعليم نظري لقراءة النوتا  والتنسيق الموسيقي 

 .وتطوير االلحان المنسقة والخالق المهنية وغيرها من المجاالت

14/09/2021 

   العمل لتطوير اقتصاد المرأة في القاش بركة

اد الوطني للمرأة االرترية في القاشر بكرة السيد يحدقا اوضحت مسؤولة االتح

يوهنس تنفيذ برامج تساعد في تطوير القدرات االقتصادية للمرأة وخاصة راعيات 

 .االسر

وذلك في اختتام الدورة التالهيلية التي قدمت في الفترة من الرابع وحتى السابع من 

نب المهام المسيرة لتمتين تاطر سبتمبر لراعيات االسر ، وقالت ان المرأة والى جا

 .المرأة تقوم ببذل جهود حثيثة لتعزيزة في البرامج التنموية ورفع مصالحهن

  شابا في الموسيقي في االقليم االوسط 41تخريج 

 

شابا ن االقليم االوسط دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في االدوات الموسيقية  41تلقى 

  لتسعة اشهر. والصوت

االتحاد الوطني للشباب والطلبة اسيد صالح احمدين في مراسم التخريج واشاد رئيس 

في التاسع من سبتمبر  بجهد المدرسين لنقل المعرفة للشباب، داعيا الخريجين 

 .لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل

واكد الخريجون على العمل لتطوير هوياتاتهم بالمعرفة مستفيدين من التدريب الذي 

 .تلقوه

 ياة البرية في قلعلونمو الح



 

اعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية قلعلو السيد دمحم احمد نمو جيد 

 .للغابات والحياة البرية في المديرية

وذكر ان المديرية غنية بمختلف االشجار المستوطنة والحيوانات البرية ، مشيدا 

 .بدور الشعب لحراستها

نتشار هذه السنة جعل وفرة من الحشائش والمياه وقال ان هطول امطار جيدة اال

 .للبهايم، مؤكدا اتخاذ اجراءات عقابية ضد قاطعي االشجار

وتجري في مديرية قلعلو انشطة التشجير في بلدة قلعلو ومقبرة الشهداء ودور العبادة 

 .والمنازل والمؤسسات ضمن الحملة الخضراء التي تنتظم البالد

 ن انشطة نفير تنمويسكان منطقة ليبان ينظمو

قام سكان منطقة ليبان في مديرية لوقو عنسبا اقليم القاش بركة بالتنسيق مع قوات 

الدفاع المرابطة في المنطقة باصالح االرضي المتضررة من انجراف التربة لفترة 

 . طويلة

واوضح المير التنفيذي للمديرية السيد تسفاي كستي بان العمل الجاري باشراف 

 .، وينجز بمشاركة فاعلة 0202ديرية بدأ منذ منتصف ادارة الم

 فرع المرأة في الجنوبي ينظم دورات تدريبية حول تربية الدواجن والنحل

 

نظم فرع االتحاد الوطني للمرأة االرترية في الجنوبي دورات تدريبية لثالثين من 

 .النسوة، الالتي تخرجن في العاشر من سبتمبر

اسم التخريج السيدة سنايت افورقي كلمة قالت  فيها ان والقت مسؤولة الفرع في مر

الهدف من الدورة هو خلق بيئة صلبة تسهم في مساعدة المحتاجات وتحسين حياتهن 

  .المعيشية

16/09/2021 



 المواشي في مشروع تسني علي قدر التنموي توجد في وضع جيد

لتنموي بان المواشي افاد السيد ارون كفلي المدير التنفيذ لمشروع تسني علي قرد ا

 .الجاري رعايتها في المشروع توجد في وضع جيد

وذكر السيد ارون ان برنامج تربية وتسمين المواشي في المشروع بدأ قريبا ، بهدف 

توفير متطلبات االلبان واللحوم ومشتقاتها، حيث يقومون بتسويق عدد جيد من 

 .المواشي في المناسبات الوطنية  والدينية

 

 زيز مشاركة اهلية على أنشطة التشجير في مديرية قندعدعوة لتع

قدمت دعوة في مديرية قندع لتكرار المشاركة االهلية الفعالة التي شهدتها انشطة 

 .حماية التربة والمياه في برامج التشجير

حفرة  222االف و 5وافاد مراسل وكالة االنباء االرترية ارينا وضع برنامج العداد 

مصوع الرئيسي الذي يمر عبر مدينة قندع وغرس  –سمرا على اطراف طريق ا

  . الشتول عليها في الخريف البحري عن طريق الحملة التنموية الطالبية

17/09/2021 

 دورة تدريبية للمرأة لتربية الدواجن والنحل في االقليم االوسط

نظم االتحاد الوطني للمراة بالتعاون مع االتحاد الوطني للشباب والطلبة 

لكونفدرالية الوطنية للعمال، دورة تدريبية لخمسين امراة لتربية الدجاج والنحل في وا

 .االقليم االوسط

ونظمت الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية في أباردأ بمديرية غاال نفحي وظعدا 

 .كرستيان بمديرية بريخ

ألم بالي  واوضحت مسؤولة فرع االتحاد الوطني للمراة في االقليم االوسط السيد

امراة راعية لالسرة شاركت في التدريب ومنحلتين  22من الفراخ لكل من  05تقديم 

  .امراة تدربت لتربية النحل 02لكل من 

  اتخاذ خطوات نموزجية في مديرية عدي خواال لتفعيل انشطة التشجير



تشهد ضاحية بحرو بمديرية عدي خواال االقليم الجنوبي مساعي حثيثة ساهمت 

 . والزالت تساهم في  تفعيل انشطة التشجير التي ظلت تحقق نتائج جيدة

في انجاح برامج  0222وقدىساهم المزارع النموزجي مكونن فسهايي منذ العام 

في  4التشجير الجارية في المديرية ومناطق اخرى بانشاء مشتل في مساحة تقدر بـ 

 . متر مستفيدا من مياه سد سممو 25

///////// 

21/09/2021 

 

 صيانة طريق بارنتو غرمي شهاتي

 

قام سكان ضاحية كونان وافارد قوات الدفاع في المنطقة بصيانة طريق بارنتو 

 .غرمي شهاتي الذي جرفته السيول

واوضح مسؤول التنمية االقتصادية في مديرية بارنتو السيد ولديسوس تكئي ان 

 .اعمال الصيانة تجري بالنفير يومين في االسبوع

  

 تاج جيد لبساتين تسني علي قدران

حققت بساتين مشروع تسني علي قدر الزراعي تطورا ملحوظا في االنتاج الكمي 

 .والنوعي

واوضح مدير المشروع السيد داويت ابرها ان المشروع ينشط الى جانب الزراعي 

المطرية ، في التنمية المروية وزراعة الخضروات والفواكه والعف االخضر في 

 . هكتار في كامبو ثمانية وعشرة وضواحي تسني 12مساحة 

 

 تدريب الشباب في الرقص في االقليم االوسط



 .شابا من االقليم االوسط دورة تدريبية لتسعة اشهر في الرقص 24تلقى 

واشتملت الدورة المنظمة بتعاون االتحاد الوطني للشباب والطلبة واالتحاد الوطني 

مال في ادارة الرقص عامة والرقص التراثي للمراة والكونفدرالية الوطنية للع

 .الرتريا

وقال رئيس االتحاد الوطني للشباب والطلبة السد صالح احمددين في مراسم التخريج 

 .ان التدريب جزء من جهود رفع قدرات الشباب في المجاالت المختلفة

 تدريب الشباب في اقليم عنسبا

 

حملمالو في اقليم عنسبا دورة شابا من مديريات اسماط وقلب وهبرو  215تلقى 

تدريبية نظرية وتطبيقية من ثالثة الى ستة اشهر في االشغال اليدوية وتربية الدجاج 

والنحل وصيانة محركات ضخ المياه نظمها فرع االتحاد الوطني للشباب والطلبة في 

 .اقليم عنسبا

   

23/09/2021 

 مساهمة مشتل ماي دما في التشجير

 

ا بدور كبير في اعمال التشجير الجارية في المنطقة بانتاج يساهم مشتل ماي دم

 .شتلة سنويا 222الى  252

مليون شتلة في  4.5واوضح مسؤول المشتل السيد محرتو أرآيا انتاج حوالي 

 .السنوات الثالثين الماضية ، والعمل لتوسيع انتاج االشجار الكبيرة المثمرة

السيد فقادو ولديوهنس وان شتول  وذكر خبير حماية االشجار والحياة البرية

ضاحية بالمديرية بالطالب  00االشجار الكبيرة المعدة في المشتل تغرس في 

 .والمشجرين االفراد والمجتمع



 .واشارت العامالت في المشتل الى المساهمة الكبيرة للمشتل في الحملة الخضراء

  تخريج دفعة جديدة من اعضاء قيادة الجيش الشعبي في كرن

من اعضاء قيادة الجيش الشعبي حصلو على دورة  244ت مدينة كرن تخريج شهد

 .مهنية نظريا وتطبيقيا

على  0202واشتملت الدورة التي امتدت الربعة اشهر من مايو وحتى سبتمبر 

 .المنتاج والتصوير الفوتوغرافي والمحاسبة وتكنولوجيا الحاسوب وصيانة الكهرباء

ة المهنية تساهم في رفع قدرات االعضاء وانجاز وأُوضح في المناسبة بان الدور

 .اعمال مهنية جيدة

 . في الختام تسلم المتخرجون الجوائز والشهادات

 تنفيذ انشطة واسعة لحماية التربة والمياه في مديرية افعبت

افاد مراسل وكالة االنباء االرترية في مديرية افعبت بان ضاحيتي فلكت وقالمت 

 .  ذ انشطة واسعة وفعالة لحماية التربة وحفظ المياهبالمديرية شهدتا تنفي

متر مربع في منطقة فلكت  222حفائر صغيرة وحواجز مائية بطول  5وقد تم بناء 

  .مواطن 022بمشاركة اكثر من 

كيلومترات ،  5كما تم صيانة طريق ترابي يربط بين منطقتي فلكت وقالمت بطول 

 . أسقاق ومطحوت  وحركالت فصول دراسية في مناطق 2فضالً عن بناء 

 االتحاد الوطني للشباب والطلبة في الجنوبي ينظم دورات مهنية للشباب

 

أعلن مكتب االتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع االقليم الجنوبي في االجتماع 

التقييمي المنعقد في التاسع عشر من سبتمبر في حاضرة االقليم مدينة مندفرا عن 

 .اهمت في تسليح الشباب بالمعرفة المهنيةانجاز اعمال فعالة س

وقدم مسؤول المكتب في االقليم الشاب قرماي قبرو في مناسبة التقييم التي شارك 

فيها مسؤولو الشباب في االقليم وشركاء العمل، قال فيه ان المكتب قدم خالل تسعة 



 اشهر مضت دورات مهنية للشباب تحت شعار فليوعى ولينظم و ليتسلح الشياب،

شاب بهدف ترسيخ التاريخ الوطني والوعي السياسي  221قدم دورات مهنية أللف و

 .في  الشباب وكذلك تعزيز قدرات وكفاءة الشباب بالمعرفة المهنية

24/09/2021 

  الزراعة  المروية تسجل نموا ملحوظاً في مديرية فورتو ساوا

مية المروية الزراعية افاد مدير مديرية فورتو ساوا السيد ابوبكر محمود بان التن

 .ظلت تحقق تطورا ملحوظاً من حيث النوعية والكمية

وذكر السيد ابوبكر بان سكان المديرية يميلون الى الزراعة المروية اخذا في 

االعتبار اوضاع االمطار واستغالال لثروات المديرية ، مشيرا الى تدني انتاج 

 .الزراعة المطرية هذا العام نتيجة لقلة االمطار

 

25/09/2021 

 تكاثر الفيلة في ارتريا

 

 .افاد المهنيون الزراعيون بزيادة تكاثر الفيلة في ارتريا

اظهرت وجود  2221واوضحوا بان انشطة االستكشاف التي جرت بالطائرة عام 

فيلة في ارتريا ، ورغم اهمية اجراء دراسات وافية ، فان عدد الفيلة حاليا وصل  25

الف هكتار تمتد من هيكوتة حتى نهر  44مساحة تقدر بـ  فيل في 022الى  252من 

 .سيتيت

28/09/2021 

 نفير تنموي في حينبا

 



قام سكان خمسة قرى في ضاحية حينبا بمديرية عدي قيح بصيانة طريق جرفته 

 .السيول وحماية التربة وحفظ المياه

كيلومترا وقم تمت  صيانة طريق عدي قيح عدي عوبوكليداقي البالغ طوله اربعة 

 .ببناء جدار حماية على اطرافه

 تسيير اعمال فاعلة في الحملة الخضراء

اعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في االقليم االوسط السيد ابرهام تخلو تنفيذ 

اعمال فاعلة في الحملة الخضراء في الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية اغسطس 

0202.  

 221هكتار وصيانة مدرجات في مساحة  220 واوضح تدريج مساحة اكثر من

هكتار  بمشاركة مؤسسات الحكومة والجبهة واالدارات ونفرة الطالب الصيفية 

 .واالفراد

الف حفرة  وغرسها باالشجار، مشيدا بمشاتل  424واشار الى اعداد اكثر من 

 .االقليم االوسط لتجهيز الشتول

ؤسسات والمكاتب ومعسكرات قوات وذكر القيام بانشطة التشجير الناجحة في الم

 .الدفاع، واالماكن المجدبة الجرداء

 

 صيانة الحواجز المائية في شعب

شهدت مديرية شعب في اقليم شمال البحر االحمر صيانة مصطبات مائية في 

المزراع الحقلية التي جرفتها السيول المتدفقة من الهضبة االرترية والتي كانت فوق 

 .مقدرات المزارعين

وضح مسؤول التنمية االقتصادية في المديرية السيد موسى ابراهيم ان اعمال وا

الصيانة التي جرت في مناطق قدقد وشمال وجنوب منشب وتيلوك وكيلو يسهم 

 .بفعالية في مضاعفة االنتاج واالنتاجية

 تدريب الشباب في االقليم االوسط



امراة ، دورة تدريبية  24تلقى ستون شابا عامال في ادارة االقليم االوسط بينهم 

 .بالتعاون مع الشركاء في تقانة نظام المعلومات

شارك في الدورة التدريبية التي نظمت في قسم االحصاء ونظام المعلومات 

 .الجغرافية لشهر وواحد ، اعضاء المكتب المركزي وادارات المديريات

الكمبيوتر واوضح مسؤول القسم السيد تيدروس تخلي ان التدريب شمل تقانة 

 ومتابعة جودة وسالمة شبكات الكمبيوتر  وسالمة نظم الكمبيوتر وصيانة الكمبيوتر

. 

شابا قدموا من  221فرع االتحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا بإقليم عنسبا يخرج 

 ضاحية 22

شاب  221صرح مكتب االتحاد الوطني لشباب وطلبة ارتريا في مراسم تخريج  

حية  التي جرت في التاسع عشر من سبتمبر بانه يعمل على ادارة ضا 22قدمو من 

 .توسيع تاطيراته وتعزيز  دور الشباب

واشتملت الدورة التي اجريت في كلية حملمالو الزراعية على تقوية القدرات 

السياسية واالدارية لمسؤولي االتحاد وخلق فهم عملي مشترك وكذلك اعداد خطط 

 .عمل

 صيانة الطرق في لقو عنسبا

 .ضاحية في مديرية لقو عنسبا  بصيانة الطرق التي جرفتها السيول 22قام سكان 

و جري نفير الصيانة في ثالثة خطوط رئيسية هي اسمرا ليبان ديدا واسمرا مقركا 

 .مليزاناي  ودقي شحاي عدي نأمن درسناي

ن وقال مسؤول متابعة ادارات الضواحي والمشاريع في المديرية السيد اياسو هيلي ا

 .طريق دقي شحاي عدي نأمن يشكل بصفة خاصة تحديا النجرافه سنويا

 0202/ 22/ 22الجمعة

 وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل  حول  تحقيق نظام  غذائي  متوازن



عقدت وزارة الزراعةة ورشةة عمةل فةي التاسةع والعشةرين مةن سةبتمبر الماضةي فةي 

غذائي متةوازن عبةر اللقةاءات اسمرا للتباحث العداد كتاب مرشد لخدمة تحقيق نظام 

ارفةايني / وفي افتتاح الورشة قال وزير الزراعة السيد. والتغيير االجتماعي والثقافي

ان الورشة ختام لمرحلة استمرت الكثر من سنة فةي مشةروع تحسةين النظةام ”برهي 

الغذائي في ارتريا، ويهدف الى التعرف على الغةذاء المتةوازن الةذي يمكةن الحصةول 

 .ولة في ارتريا الثراء المائدةعليه بسه

 

 0202/ 22/ 25الثالثاء 

 .منظمة  مكافح  الجراد  تعقد  اجتماعها  باسمرا

افتةةتح فةةي اسةةمرا فةةي الرابةةع مةةن اكتةةوبر االجتمةةاع الةةدوري السةةادس والسةةتين للجنةةة 

التنفيذية لمنظمة مكافحة الجراد الصةحراوي فةي شةرق افريقيةا يشةارك فةي االجتمةاع 

ممثلون من ارتريةا واثيوبيةا وكينيةا والصةومال وجنةوب السةودان والسةودان وتنزانيةا 

 .واوغندا

 المياه في المنطقةسد  محابار  يسهم  في  توفير 

الصغير المشةيد  0222افاد سكان محابار بمديرية قندع ان السد يسهم في توفير مياه 

واوضح السكان ان ماشيتهم تجد المياه عن قرب المتالء السةد، . عام الشرب والسقي

 .فضال عن خدمات الشرب والري الزراعي

 

 0202/ 22/ 21الخميس

  افق  الخدمية  في حملة التنميةالسياحة  باالوسط  تبحث  دور  المر

فةةي اطةةار احيةةاء االقلةةيم االوسةةط اليةةوم العةةالمي للسةةياحة عقةةد فةةي الثالةةث مةةن اكتةةوبر 

بحةث . الجاري سمنار حول دورمرافق الخدمات السةياحية فةي حملةة التنميةة الوطنيةة

السةمنار الةةذي عقةةد بعنةةوان السةةياحة لكافةة جوانةةب التطةةور ، اوضةةاع قطةةاع السةةياحة 



واالولويات الواجب تنفيذها ودور مرافق الخدمات السةياحية لتفعيةل وتطةوير  عامة ،

 .السياحة الداخلية بشكل خاص

 خبير النباتات  بصنعفي  يدعو المزارعين  لالهتمام  بمزارعهم

عقبةاي مبرهتةو ، المةزارعين / دعا خبيةر تنميةة النباتةات فةي مديريةة صةنعفي السةيد 

واشةار . للمزارع اثمةرت حاليةا حتةى مرحلةة الحصةاد  التى الى زيادة برامج المتابعة

 .ملمتر 415ان نسبة االمطار التى هطلت خالل خريف هذا العام وصل الى 

 

 0202/ 22/ 24الجمعة 

افتتةةاح  االجتمةةاع الةةوزاري لمنظمةةة مكافحةةة  الجةةراد  الصةةحراوي  بشةةرق  :  اسةةمرا

 افريقيا

االجتمةةاع الةةوزاري الةةدوري  افتةةتح أمةةس الخمةةيس ، السةةابع مةةن اكتةةوبر فةةي اسةةمرا

السةةادس والسةةتين للةةدول االعضةةاء فةةي منظمةةة مكافحةةة الجةةراد الصةةحراوي لشةةرق 

شةارك فةي االجتمةاع الةوزاري الةذي جةاء مواصةلة الجتمةاع اللجنةة التنفيذيةة . افريقيا

للمنظمة الذي عقد في الفترة مةن الرابةع وحتةى السةادس مةن اكتةوبر، وزارء زراعةة 

ان والصةومال واثيوبيةا والسةودان وتنزانيةا وجيبةوتي ويوغنةدا ارتريا وجنةوب السةود

 .وكينيا

  تنظيم برناممج  تعريف  المزارعية على البحوث  الزراعية: حلحلي 

نظمت وزارة الزراعة في مركز المعهد الةوطني بحلحلةي فةي الخةامس مةن لالبحةاث 

اعيةةة ونتائجهةةا الزراعيةةة اكتةةوبر برنامجةةا ً تعريفيةةا ً للمةةزارعين حةةول االبحةةاث الزر

أرفةةايني برهةةي / شةةارك فيةةه وزيةةر الزراعةةة السةةيد. وذلةةك بمناسةةبة يةةوم المةةزارعين 

وخبراء الزراعة ومزارعين أنموذجيين حيث قدم من االقليمةين الجنةوبي واالوسةط ، 

المهنيون شرحاً  عن أهمية االنشطة البحثية لرفع انتاجية النباتات التةي تجةري عليهةا 

 . جهااالبحاث حاليا ونتائ

 

 0202/ 22/ 22السبت



المجلةةس الةةةوزاري لمنظمةةةة مكافحةةة  الجةةةراد  الصةةةحراوي  بشةةرق  افريقيةةةا يختةةةتم  

 اجتماعه

اختتم امس الجمعة الثامن من اكتوبر في اسةمرا االجتمةاع الةدوري السةادس والسةتين 

وبحةةث . للمجلةةس الةةوزاري لمنظمةةة مكافحةةة الجةةراد الصةةحراوي فةةي شةةرق افريقيةةا

عقةةد ليةةومين ، المواضةةيع التةةي اثيةةرت فةةي مةةؤتمر المنظمةةة سةةابقا االجتمةةاع الةةذي 

وميزانيةةة سةةنة وكلمةةات المةةراقبين المشةةاركين فةةي  0200/ 0202وتقةةارير االنشةةطة 

 .االدارية االجتماع والمساهمة المالية للدول االعضاء لدعم المنظمة

 .نفير  تنموي  بقندع

قنةةدع بنفيةةر لحفةةظ الميةةاه  يقةةوم سةةكان ضةةاحيتي دنقولةةو لعةةالي وتحتةةاي فةةي مديريةةة

قام السكان بصيانة مدرجات بطول ثمانيةة متةر . وحماية التربة لتنمية محمية المنطقة

مكعةةب،  45ونصةةف كيلةةومتر وحةةواجز مائيةةة بةةـ الةةف مةةن االشةةجار الضةةارة  2242

وفةي دنقولةو تحتةاي . وازالة وصيانة طريق بطول ستة كيلومترات في دنقولو لعالي

مدرجات حوضية فةي حةوالي متةر مكعةب ، وبنةاء  12ة كيلومتر ، قام السكان بصيان

بطةةول ثالثةةة كيلةةومترات وإزالةةة االشةةجار  25وحةةواجز بةةـ الةةف مةةن  422طريةةق 

 .الضارة

 اصحاح  البيئة  بعدي  خواال

اوضةةح مكتةةب الصةةحة فةةي مديريةةة عةةدي خةةواال الةةدفع بانشةةطة نظافةةة البيئةةة لةةدر  

اسةياس يعبيةو فةي مناسةبة تدشةين / ممةرضواشاد ممثل المكتةب ال. االمراض المعدية

 .اصحاح البيئة في قزا كرن ، بالمشاركة الواسعة للمواطنين الصحاح البيئة

 

 0202/ 22/ 22السبت 

 مسئول  الشئون  االقتصادية بالجبهة  يعقد  سمنار  لالرتريين  باالمارات

الشةةؤون االقتصةةادية فةةي الجبهةةة الشةةعبية للديمقراطيةةة والعدالةةة السةةيد  عقةةد مسةةؤول

حقةةوس قبرهويةةت سةةةمنار فةةي الثةةةامن مةةن اكتةةةوبر لالرتةةريين المقيمةةةين فةةي دولةةةة /

االمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة تنةةةاول فيةةةه االوضةةةاع الراهنةةةة فةةةي الةةةبالد والتطةةةورات 



االمنيةةة والتنمويةةة  حقةةوس فةةي السةةمنار ، بةةرامج التصةةدي/واوضةةح السةةيد . االقليميةةة

والسياسةةية مةةع  تزامنةةا ، واالعالميةةة والدبلومامسةةية تطةةورات االوضةةاع االقليميةةة 

 .والعالمية

 . احياء يومي الغذاء  ومكافحة  الفقر  

تةةم بةةاألمس الخةةامس عشةةر مةةن اكتةةوبر الجةةاري إحيةةاء اليةةوم العةةالمي للغةةذاء واليةةوم 

وفةي مراسةم االحتفةال ” .ن مسةتقبلناخطواتنا ضما“العالمي لمكافحة الفقر تحت شعار 

الذي جري بمقر وزارة الزراعةة بحضةور الةوزراء وممثلةي منظمةات االمةم المتحةدة 

/ فةةي إرتريةةا والمةةزارعين النمةةوذجيين وضةةيوف مةةدعوين قةةال وزيةةر الزراعةةة السةةيد

أن إرتريا باعتبارها تقع فةي منطقةة السةاحل والصةحراء “ارفايني برهي في المناسبة 

انةه مةن الضةرورة القيةام بأنشةطة لحفةظ الميةاه للحصةول علةى إنتةاج وفيةر، الجافة ، ف

وحماية التربة مشيراً  الى تنفيذ بةرامج ناجحةة بمشةاركة شةعبية واسةعة فةي السةنوات 

 .الثالثين الماضية

 0202/ 22/ 02الخميس 

 دورة  للمزارعين  حول  استخدام  المبيدات  الحشرية: أغردات 

بركة دورة تأهيليةة حةول اسةتخدام وادارة  -نظم مكتب خدمات الرقابة في إقليم القاش

 المبيدات الحشرية ،للمزارعين والمهنيين العاملين

شةةارك فةةي برنةةامج التأهيةةل مهنيةةون زراعيةةون مةةن مةةديريات . فةةي مةةديريات االقلةةيم 

لقةةاش اغةةردات وبةةارنتو وتسةةني ومنصةةورة وفورتةةو سةةاوا ومقلةةو وهيكوتةةة واعةةالي ا

 . وقونيا وشامبقو

 

 0202/ 22/ 00الجمعة 

  . تشييد  سد في  قلعي

وذكةةر . شةةيد فةةي قلعةةي بمديريةةة قةةاال نفحةةي سةةد بتكلفةةة اكثةةر مةةن خمسةةة مليةةون نقفةةة

أبراهةةام دانئيةةل فةةي / مسةةؤول البنةةى التحتيةةة الزراعيةةة فةةي االقلةةيم االوسةةط المهنةةدس

بحضةةور كةةل مةةن وزيةةر مراسةةم التدشةةين التةةى جةةرت فةةي التاسةةع عشةةر مةةن اكتةةوبر 



فسةةهايي برهةةي وقائةةد هيئةةة / ارفةةايني برهةةي وحةةاكم االقلةةيم االوسةةط السةةيد/الزراعةةة 

أركان قوات الدفاع الفريق فلبةوس ولةدى هةنس ورئةيس الجبهةة الشةعبية للديمقراطيةة 

يوسةةف صةةايغ ورئةةيس مجلةةس االقلةةيم االوسةةط / والعدالةةة فةةي االقلةةيم االوسةةط السةةيد

متر ، يحجز  41متر وعرض  24.5السد المشيد بارتفاع  ابراهام سمري، ان/ السيد

 .من سعته p الف متر مكعب مياه ، وحجز حاليا حوالي 222

 .مركز  حلحلي  لالبحاث الزراعية   يحقق نتائج مشجعة 

يقوم مركز حلحلي لالبحاث الزراعية بانشطة جيدة للتعرف على البذور التي تتحمةل 

ح العاملون في المركز عن اجرائهم لالبحاث في واوض. الجفاف واالمراض وتنميتها

نوعةةا وتوزيعهةةا علةةى  45نةةوع مةةن البةةذور ، حيةةث تةةم التعةةرف حاليةةا علةةى  422

 .المزارعين

 0202/ 22/ 02الثالثاء 

 وزارة الزراعة تنظم ورشة  حول االمن  الغذائي

 02عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في اسمرا حول االمن الغذائي فةي الفتةرة مةن 

بحثةةت الورشةةة التةةي شةةاركت فيهةةا . اكتةةوبر فةةي فنةةدق امباسةةويرا باسةةمرا 00الةةى 

المؤسسةةات العامةةة والخاصةةة والمهنيةةين الناشةةطين فةةي المجةةال مةةن الكليةةات، بحثةةت 

 .بعمق القوانين الدولية المتعلقة باألمن الغذائي

 .قسم  الموارد  المائية  يحقق انجازات  في  توفير  المياه

راضةةي والميةةاه والبيئةةة بانةةه تةةم انجةةاز اكثةةر مةةن فةةي خةةدمات ميةةاه افةةادت وزارة اال 

واوضةح المةدير العةام لقسةم المةوارد المائيةة فةي الةوزارة . الشرب الصالحة في البالد

بلةدة وقريةة بتكلفةة اكثةر  2124مسقانا قبرسالسي ، ارساء مشاريع الميةاه فةي /السيد 

ئة الةةف مةةواطن علةةى ميةةاه مةةن خمسةةة مليةةار نقفةةة ، ليحصةةل اكثةةر مةةن مليةةون وسةةبعم

 .الشرب الصالحة نتيجة الجهود الجادة التي ظلت جارية منذ غداة االستقالل

 

 0202/ 22/ 04الخميس 



 .تشييد  سد  في  افمبو

اوضح سةكان افمبةو بةان السةد الصةغير الةذي يشةيد فةي منطقةتهم وفةر لهةم الميةاه قبةل 

علةى حيةاتهم المبنيةة علةى  وذكر السكان ان عدم وجود مصدر ميةاه أثةر سةلبا.اكتماله

 .مزاولة الرعي ، وسيساهم السد في سد حاجتهم من المياه للشرب والسقي

 .سمنار  لتطوير  القطاع  السياحي:  بارنتو

دعا السمنار الذي عقد في بارنتو مةن العشةرين وحتةى الثالةث والعشةرين مةن اكتةوبر 

ة تعكةةس ثقافةةة وقةةيم اصةةحاب وعمةةال المرافةةق الخدميةةة السةةياحية لتقةةديم خةةدمات جيةةد

واوضةح ميةؤول الدراسةات ومتابعةة المةوارد فةي . المجتمع والةدفع بالقطةاع السةياحي

قسةةةم السةةةياحة السةةةيد سةةةمرت قبرمةةةدهن ان خةةةدمات المرافةةةق تةةةؤثر مباشةةةرة بقطةةةاع 

السةةياحة، ويجةةب ان تعكةةس ثقافةةة وقةةيم المجتمةةع والتعريةةف بةةالموارد السةةياحية فةةي 

 .المنطقة

 والتربة نفير حفظ المياه:نقفة

يقوم سكان مديرية نقفة بانشطة حفظ المياه وحماية التربة بالعمل يومين في االسةبوع 

ويجري العمةل حةول الحفةاير لحمايتهةا مةن والطةرق التةي . باالضافة الى نظافة البيئة

وتنفةةذ فةةي مدينةةة نقفةةة انشةةطة نفيةةر . الطمةةي والمةةدرجات والحةةواجز خربتهةةا السةةيول

واوضح المشةاركون فةي النفيةر ، ان العمةل . المراض المعديةلنظافة البيئة للحد من ا

 .الذي يقومون به يحقق نتائج مشجعة، وسيواصلونه بانتظام

 0202/ 22/ 22السبت 

 مشتل اكلالت  يسهم  في  التنمية  الزراعية:قلوج 

بةةدور كبيةةر فةةي التنميةةة  يسةةاهم مشةةتل اكلةةالت لالبحةةاث الزراعيةةة فةةي مديريةةة قلةةوج

وفةةي مناسةةبة احيةةاء يةةوم المةةزارعين فةةي المشةةتل ، تةةم . الزراعيةةة وتحسةةين البةةذور

 التوضيح بان الهدف من البرنامج تبادل الخبرات والتجارب بين

 .الخبراء المهنيين والمزارعين ، وتفقد االبحاث الزراعية

 0202/ 22/ 20الثالثاء 



 .اصحاح  البيئة  في  دباروا

قريةة فةي اطةار  04مكتب الصحة في مديرية دباروا انه تم انجاز اصةحاح بيئةة علن 

واوضح مسؤول . الجهود الجارية لمكافحة االمراض المعدية بنظافة و اصحاح البيئة

سيراك دبةاس، ان اصةحاح بيئةة المجتمةع يعمةل بةه كمشةروع منةذ / المكتب الممرض

 54مةل الجةاد الصةحاح بيئةة ، داعيا مةدراء الضةواحي ولجةان القةرى الع 0224عام 

ان اصحاح بيئةة ”فرونقيل تخلهيمانوت /وقال مدير مديرية دباروا السيد . قرية متبقية

المجتمةةع يضةةمن نقةةاوة الميةةاه ويكةةافح االمةةراض المنتقلةةة عبةةر الميةةاه داعيةةا القةةرى 

 . المتبقية لتنفيذ البرنامج

 0202/ 22/ 25الجمعة 

 . حاكم  عنسبا  يتفقد  الزراعة

عبدهللا موسى  بزيارة رفقة المسؤولين لثماني مديريات / حاكم اقليم عنسبا السفيرقام 

وعلةةم فةةي الزيةةارة التةةي جةةرت فةةي الفتةةرة مةةن السةةابع عشةةر . لتفقةةد اوضةةاع الزراعةةة

وحتى الثالثين من اكتوبر ان االنتاج الزراعي ليس بالمستوى المأمول علةى مسةتوى 

ارها وتوقفهةةا سةةريعا ، باسةةتثناء ضةةاحية االقلةةيم لتةةاخر هطةةول االمطةةار ومةةدى انتشةة

ملبسو التي يتوقع فيهةا حصةاد محصةول جيةد لقيةام مزارعيهةا باالسةتعدادات المسةبقة 

 .لحفظ المياه و حماية التربة

 0202/ 22/ 22الخميس

 .سقنيتي تفعيل برامج حفظ  المياه والتربة

ان ” ايي قبرمسةقلظهة/قال خبير حفةظ الميةاه وحمايةة التربةة والتنميةة المرويةة السةيد 

ضةةاحية فةةي مديريةةة سةةقنيتي  25انشةةطة حفةةظ الميةةاه وحمايةةة التربةةة التةةي قامةةت بهةةا 

ضمن حملة التنمية الخضراء ، ساهمت في رفع االنتاج الزراعي ومكافحةة انجةراف 

 . التربة وتنمية االشجار

 بذور القمح  المحسنة بعرزا  تحقق نتائج  جيدة

محرتةو أرآيةا تحقيةق نتةائج جيةدة مةن / زا السةيد فاد مسؤول الزراعة في مديريةة عةر

وقةةال ان وزارة الزراعةةة . زراعةةة ثالثةةة انةةواع مةةن بةةذور القمةةح المحسةةنة هةةذه السةةنة



قدمت البذور المحسنة الثالثة المسةماة قومريةة وقفةزا وأتةيال لتسةعين مزارعةا اضةافة 

 .الى السماد ، وسيتم توسيع التوزيع للقبول الذي وجده من المزارعين

 

 0202/ 22/ 02السبت

 اسماط-توسعة  طريق كرن

تجري اعمال توسعة واصالح طريق جبل عسرتي بدعم اآلليات على طريق اسةماط 

واوضةح سةكان اسةماط اهميةة الطريةق . كرن الذي كان يعيق سيرورة المواصةالت -

فةةةي حيةةةاتهم االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية وتطةةةور منطقةةةتهم، مؤكةةةدين المسةةةاهمة بكةةةل 

ى انجاز العمل، داعين لتمهيدها بالتربة المختارة وبناء مجاري وحاجز المتطلبات حت

 .في اطرافه لحمايته من االنجراف بالسيول

 تربية النحل  في  مديرية قلب

دعةةا مكتةةب الزراعةةة فةةي مديريةةة قلةةب مربةةو النحةةل السةةتغالل جيةةد لمةةوارد منطقةةتهم 

/ تربيةة النحةل السةيدواوضح مسؤول المكتب وخبيةر . والعمل النتاج وافر من العسل

زكرياس كداني بان مناطق قربت وقلب وقادماي وبيلتا مالءمة لتربيةة النحةل وانتةاج 

فةةي الصةةيف والخريةةف ومنةةاطق زيةةن ومزابةةاط ومةةارات وكةةالوق فةةي موسةةم .وفيةةر 

مةزارع يربةون النحةل بالوسةائل الحديثةة واكثةر  222الخريف بالوسائل التقليديةة فةي 

 45ال عسةل، وقةد انخفةض االنتةاج هةذه السةنة لتةدمير واشار الةى وجةود كنتة 24من 

المديرية ، وقد تم السنة الماضية انتاج اكثر من االمطار المصحوبة بالثلوج في شهر 

 .سبتمبر لالزهار

 

 0202/ 22/ 02الثالثاء

 دورة تدريبية  لمربي  النحل  في  فرو

مةةل التقليةةدي الةةى تلقةةى عشةةرون مزارعةةا مربيةةا للنحةةل دورة تدريبيةةة لالنتقةةال مةةن الع

وقةةةد . الحةةةديث نظمتهةةةا وزارة الزراعةةةة بالتعةةةاون مةةةع الكنفدراليةةةة الوطنيةةةة للعمةةةال 



واوضح مسةؤول مكتةب الزراعةة . وزعت منحلتين لكل متدرب مع كامل تجهيزاتها 

اسةةمروم شةةمندي فةةي المناسةةبة ،ان علةةى المشةةاركين فةةي الةةدورة /فةةي المديريةةة السةةيد 

 .جمعية تعاونية لتطوير العملادراك اهمية التاطير وتكوين 

 

 0202/ 22/ 01السبت

 ايرا -صيانة  طريق  ابلوا

تجةةةري اعمةةةال الصةةةيانة المدعومةةةة باآلليةةةات علةةةى طريةةةق بةةةالوا إيةةةرا فةةةي مديريةةةة 

واوضح سةكان القةرى الواقعةة علةى الطريةق ، معانةاتهم للسةفر الحصةول . عيالبرعد

وقةةال مةةدير . ي عيالبرعةةدعلةةى الخةةدمات الصةةحية والخةةدمات االجتماعيةةة االخةةرى فةة

ان السةةكان ظلةةوا يقومةةون بنفيةةر مسةةتمر “ قةةابر تخةةالي / ضةةاحية إيةةرا تحتةةاي السةةيد

 .لصيانة الطريق ، معربا عن ارتياحه الحصول على الدعم اآللي اليجاد حل دائم

 سلطة  الغابات  بعنسبا  تدعو  للحفاظ  على  االشجار  المتوطنة

دعةةت سةةلطة الغابةةات والحيةةاة البريةةة فةةي اقلةةيم عنسةةبا الةةدفع بجهةةود حمايةةة االشةةجار 

واوضةةح حةةراس الغابةةات والسةةكان . المسةةتوطنة الموجةةودة فةةي عيالبرعةةد وحملمةةالو

وجود عدد كبير من االشجار المستوطنة في منطقة واسدمبا في مديريةة عيالبرعةد ، 

قةال ممثةل سةلطة الغابةات والحيةاة و. وذلك نتيجة الحراسةة وغةرس االشةجار الجديةدة

تسةفاهويت ظقةاي وعضةو السةلطة قتةؤوم تخةالي /البرية في مديرية عيالبرعد السيد 

 0224ان تطةةور التنميةة الخضةةراء “مسةةقانا سيسةاي / ومةدير ضةاحية واسةةدمبا السةيد

يعكس الوعي المتنامي باهميةة الغطةاء االخضةر ، وحققةت انشةطة الحراسةة المشةددة 

جيةةدة ، مشةةيرين الةةى ان االجةةراءات العقابيةةة التةةي تخةةذ ضةةد قلةةة مةةن منةةذ عةةام نتةةائج 

وفةةي مديريةة حملمةةالو دعةةا . مرتكبةي قطةةع االشةةجار ، يسةهم فةةي نمةةو الغطةاء النبةةاتي

برهةةاني نقوسةةي الةةى االهتمةةام لتنميةةة / ممثةةل سةةلطة الغابةةات والحيةةاة البريةةة السةةيد

 0202. االشةةجار االشةةجار المعرضةةة لالنقةةراض، مشةةيدا بةةالوعي الشةةعبي لحمايةةة

واشار الى السيطرة هذا العام على القطع الجائر لالشةجار الةذي ظهةر بمسةتوى قليةل 

 .جدا عام ، بتضافر جهود الجيش الشعبي والشرطة واالدارات والشعب

 0202/ 22/ 22الثالثاء



 . حصاد وفير  للمزارع  الجماعية: حقات

اد محصةةول وفيةةر مةةن اوضةةحت جمعيةةة المناضةةلين التعاونيةةة فةةي مدينةةة حقةةات حصةة

قبرهيت يوهنس ان /واوضح رئيس الجمعية السيد . الزراعة الجماعية التي قامت بها

عضةةوا ، وقةةاموا بزراعةةة  54مةةن اعضةةاء الجمعيةةة البةةالغ عةةددهم  u المةةراة تشةةكل

. هكتةةار بةةدعم ادارة مدينةةة حقةةات، وحصةةدوا محصةةول وفيةةر مةةن الةةدخن 02مسةةاحة 

والةدقاقات التةي قةدمتها الحكومةة نفةذت اعمةال وذكر اعضةاء الجمعيةة ان الجةرارات 

جيةةدة، موضةةحين اكتسةةابهم الخبةةرة والتنسةةيق فيمةةا بيةةنهم الةةى جانةةب الحصةةول علةةى 

“ هبتةي تيةدروس /وقال عضو مؤسسة المواشي والغالل السةيد . المحصول الزراعي

ان جهد وتنسيق االعضاء كان له دور كبير في النتيجة التةي تحققةت ، داعيةا لقيةامهم 

 ”.االستعدادات للموسم القادمب

 ابادة  الجراد  الصحراوي  في  قلعلو 

اعلنت وزارة الزراعة السيطرة على حورية الجراد الصحراوي الذي اباضه الجةراد 

القادم من دولة مجاورة في السادس عشر من اكتةوبر فةي منطقةة عةدايتو فةي مديريةة 

تسةةفيت / االحمةةر السةةيدواوضةةح مسةةؤول الزراعةةة فةةي اقلةةيم شةةمال البحةةر . قلعلةةو 

قبرإقزآبهير ان الجراد الصحراوي انتشر الى سهول سيموتي ومزارع بويا وووضع 

البيض لوجةوده الرطوبةة الكافيةة ، وقةد اتخةذت خطةوات ابادتةه بعةد خةروج الحوريةة 

 .نتيجة االستعدادات المسبقة في القدرات البشرية ومعدات الرش

 

 0202/ 20/ 22الجمعة 

 ي  دباروااصحاح  البيئة ف

دعا مسؤول الصحة فةي مديريةة دبةاروا المجتمةع وادارات الضةواحي ولجةان القةرى 

جاء ذلك خةالل تدشةين اصةحاح بيئةة . لتعزيز جهود هم النجاج برامج اصحاح البيئة

سةةيراك دبةةاس فةةي /واوضةةح مسةةؤول الصةةحة الممةةرض . عشةةرة قةةرى فةةي المديريةةة

ض المعدية، داعيا جميع القرى لتنفيةذ المناسبة ،ان اصحاح البيئة يكافح معظم االمرا

 .برنامج اصحاح البيئة في الجدول الزمني الموضوع



 

 0202/ 20/ 24السبت 

 .تسهم  في  التنمية  الزراعية. السدود في حلحل

تسةةاهم سةةدود مديريةةة حلحةةل فةةي التنميةةة الزراعيةةة المرويةةة الةةى جانةةب تةةوفير ميةةاه 

كنةةتهم مةةن التنميةةة الزراعيةةة لكامةةل واوضةةح منمةةو البسةةاتين ،ان السةةدود م. الشةةرب

السنة، داعين لحةل نواقصةهم لرفةع االنتةاج كمةا ونوعةا، مشةيرين الةى اسةتجابة ادارة 

  .االقليم لتوسيع االراضي الزراعية وترشيد استهالك المياه

 صيانة خدمات المياه في تسني

انة بعةد بدات خدمات مياه مدينةة تسةني فةي جميةع اجةزاء المدينةة للقيةام باعمةال الصةي

واوضةح مسةؤول . اقتصارها في اجزاء محدودة لعامين لعطل فني في البئر االساسي

خةةدمات ميةةاه تسةةني السةةيد عثمةةان حسةةن ان الحكومةةة قامةةت بارسةةاء البنيةةة التحتيةةة 

الالزمة لتامين مياه المدينة قبةل عشةرة ان العطةل الةذي اصةاب البئةر سةنوات ، غيةر 

ش لمشروع المياه ، ادى في تقص المياه عناغلب االساسي من ثالثة آبار في نهر القا

 .اجزاء المدينة، وقد حلت المشكلة حاليا

 0202/ 20/ /22الخميس 

 متابعة  لالشجار  المغروسة عبر الحملة التنموية: ظعداكرستيان 

اكةةد طةةالب مدرسةةة ظعةةدا كرسةةتيان الثانويةةة فةةي االقلةةيم االوسةةط متابعةةة االشةةجار 

وذلةك فةي حملةة النفيةر التةي . الطالبية مرة في االسبوعالمغروسة عن طريق الحملة 

قام بها الطالب فةي الرابةع مةن ديسةمبر لرعايةة االشةجار المغروسةة فةي جبةال ظعةدا 

كستي مسقنا اهمية انشطة / واوضح مدير المدرسة االستاذ. كرستيان وعدي قونظي 

 .ب قولهالمتابعة الجارية لتنمية الشتول المغروسة وسيتم الدفع به بقوة حس

 

 0202/ 20/ 24الثالثاء 

 وزارة الزراعة تدرب على االستخدام  االضافي  للموز واللبرتقال



اعلنةةت وزارة الزراعةةة ان بةةرامج التةةدريب التةةي ظلةةت تقةةدمها للخبةةراء والمةةزارعين 

لمختلف االستخدامات االضافية للموز والبرتقال تحقةق  0224والمستهلكين منذ عام  

ت الوزارة ان التدريب المقدم للمدربين يهدف زيةداة اسةتخدام واوضح. نتائج مرضية

وافةةادت مسةةؤولة الزراعةةة . المةةوز  والبرتقةةال بةةدل تناولةةه فقةةط كمةةا هةةو وبالعصةةير

ليديا تخلمكئيل ان العمةل جةار الدخةال / المتوسطة والنقدية في وزارة الزراعة السيدة

 وسائل طهي الموز واستخدامه في الخبر والحلويات

 لتعليم  بشمال  البحر  يقيّم  الحملة  الطالبية للتنميةفرع  ا

قام اقليم شمال البحر االحمةر فةي التاسةع مةن ديسةمبر بتقيةيم انشةطة الحملةة الطالبيةة 

التنمويةة التةةي جةةرت فةةي الفتةةرة مةةا بةةين السةابع مةةن يوليةةو وحتةةى الخةةامس عشةةر مةةن 

والصةةةحة شةةةارك فيهةةةا فةةةروع وزارات التعلةةةيم والزراعةةةة  0202اغسةةةطس لعةةةام 

واوضةةح مسةةؤول الحملةةة الطالبيةةة التنمويةةة فةةي فةةرع التعلةةيم . والشةةركاء االخةةرين

تسفاظيون تكئي، ان الحملة التي نفذت هذا العةام فةي مةديريات نقفةة وافعبةت / االستاذ

طالةب ، فعالةة تمثلةت  2422وقندع وخمسة مواقع عمةل انجةزوا اعمةاال شةارك فيهةا 

 ية الشتول واالشجار واعداد حفر لغرس الشةتولفي حفظ المياه وحماية التربة ورعا

. 

 0202/ 20/ 02الثالثاء

 المحمية الوطنية  بقندع تسهم  بدور كبير  في  انتاج  العسل

أفةةاد مربةةو النحةةل بةةان المحميةةة الوطنيةةة فةةي مديريةةة قنةةدع بشةةكل عةةام ومنةةاطق فلفةةل 

لةةى تربيةةة سةةلمونا ودنقولةةوا بشةةكل خةةاص ظلةةت تسةةاهم فةةي الةةدفع بانشةةطتهم الراميةةة ا

واوضح الشباب العامل فةي تربيةة النحةل، ان عملهةم تطةور . النحل والجذب السياحي

وذكةروا ان المحميةة تستضةيف مربةوا النحةل . كثيرا بفضل تغذية النحل في المحمية 

منحلة والقادمين من خمسة اقاليم في موسم الخريف ويسةيرون  4522الذين يمتلكون 

 . نشاطهم باتباع توجيهات االدارة

 0202/ 20/ 02الخميس

 تدشين  مشروع  تنمية  الزراعة المروية   في  قاالنفحي



فسةةهايي / أرفةةايني برهةةي وحةةاكم االقلةةيم االوسةةط السةةيد/ دشةةن وزيةةر الزراعةةة السةةيد

 هيلي، في الحادي والعشرين

مليةون نقفةة فةي منطقةة  24من ديسمبر ، مشروع التنمية المروية المقام بتكلفة بلغت 

 .بمديرية قاال نفحي حمبرتي

أسةةرات هيلةةي فةةي / ودعةةا ممثةةل قسةةم الزراعةةة واالراضةةي فةةي االقلةةيم االوسةةط السةةيد

 المناسبة ، المزارعين لالستفادة

 . الجيدة من المشروع المقام اسفل سدي ماقي نفحي وشيخا

 

 0202/ 20/ 04الثالثاء

 .صيانة طريق  زقب  بمقاالنفحي

بصةيانة الطريةق الترابةي المةؤدي الةى قةريتهم  قام سكان زقب في مديريةة قةاال نفحةي

يونةاس قبرماريةام عةن / واوضح المشرف علةى اعمةال الصةيانة السةيد. بدعم اآلليات

وذكةر السةكان بةان خةراب .  أمتةار 22قيامهم بتوسعة الطريق مةن اربعةة أمتةار الةى 

الطريق اثر سلبا على انشطتهم وعلى حصولهم على الخدمات ،مؤكدين انهم يعملون 

 .على توظيف اموالهم وطاقاتهم لحل المشكلة

   انشطة حماية االشجار  في  كرن  تحقق نتائج

أوضح حراس الغابةات والسةكان فةي مديريةة كةرن أن أنشةطة حمايةة االشةجار تحقةق 

عجيةا دمحم درمةاس الناشةطان فةي / فسةها ولةدو والسةيد/ وأضةح السةيد. نتائج مرضةية 

د اشةجار معمةرة عمرهةا الكثةر مةن سةنة ظلةت حماية االشةجار والحيةاة البريةة  وجةو

وذكر بإن توسيع انتشار موقد أدحنت الةذي يسةتهلك القليةل مةن . بفضل ثقافة الحماية 

 . الحطب سيحد من قطع االشجار

 


