
                                 

 

 

      

          

 

 

Filazana an-gazety 
 

Ny Alakamisy ny  Fandraharahana " Ny alakamisy fahatelo isam-bolona,  amin'ny 2 tolakandro,  dia hisy 

fihaonambe na latabatra boribory miaraka amin'ireo manampahaizana Malagasy, frantsay ary hafa zom-

pirenena, izay  hetsika atolotra maimaim-poana mba hampivoarana ny fahalalanao momba ny tontolon’ny 

fandraharana . Amin'ny alakamisy 19 septambra 2019 izao,  amin'ny 2 ora tolakandro  no atao ny  fihaonana 

isam-bolana voalohany  ao amin'ny Ivontoerana frantsay eto  Madagasikara  (IFM) ka ny  lohahevitra dia : Ny 

fandraharana sy ny asa ». 

Izany dia atao eo ambany fiahian’ny  Atoa Fabrice RAHARIJAONA, Sekretera jeneralin'ny ministeran'ny 

Indostria,ny  Varotra ary ny  Asa tanana ;  Atoa Patrick PEREZ, Mpanolotsaina momba ny   fiaraha-miasa sy 

hetsika ara-kolontsaina sady   talen'ny Ivontoerana frantsay eto  Madagasikara  (Masoivoho frantsay) ary 

Ramatoa Valérie ZAFINDRAVAKA, Sekretera mpanatanteraka ny tetikasa FIHARIANA an'ny fiadidiana ny 

Repoblika Madagasikara. 

Ny masoivoho frantsay  eto Madagasikara no nandray an-tanana  ny  fisantarana ny  hetsika. 

Ny masoivoho frantsay dia niara-niasa tamin'ny sampan-draharaha ny  Ministeran'ny Indostria, ny Varotra sy ny 

asa tanana, ny tetikasa  FIHARIANA ny Fiadidiana ny Repoblikan'i Madagasikara, ny vondron’ny 

Mpandraharaha Mpianatra ny  Fihaonan’ny  mpandraharaha ary mpisehatra maromaro ao anatin'ny tamban-

tontolo iainana ny  fandrarahana Malagasy ho fanatanterahina izany. 

Ny famelabelaram-kevitra  voalohany dia hiompana amin’ny  "Ny Fandrarahana sy ny asa" ary handray anjara 

amin’izany  : 

- Rtoa Valérie ZAFINDRAVAKA, Sekretera mpanatanteraka ny tetikasa  FIHARIANA an'ny fiadidiana 

ny Repoblikan'i Madagasikara 

- Dr. Thierry RAKOTOBE, Mpiandraikitra ny laminasa  LCM (Teny Kolontsaina sy fitantanana ao 

amin'ny Oniversiten’ Antananarivo) 

- Atoa Landry R. TSAO, Tale jeneralin’ny IECD / MED (Ivontoerana  Eropeanina amin'ny fiaraha-miasa 

sy fampandrosoana /Madagasikara Fikambanana amin’ny asa Fivoarana ) 

- Atoa Andrianiaina RAKOTONARIVO, Tale jeneralin'ny MERCATHON 

- Atoa  Narindra ANDRIAMIARANA, mpanorina sy mpitantana ny orinasa  FOLIE FRUIT 

 

Malalaka ary misokatra ho an'ny rehetra, mpitarika tetikasa, mpamorona, mpianatra, mpanatanteraka, mpitarika 

tanora, mpitarika za-draharaha, mpampianatra ... sy izay rehetra liana, ny hetsika ! 

Ny votoatin’ny fandaharana amin’io  andro io: 

 

- Kabary ofisialy 

- Fampidirana ny famelabelaram-kevitra mikasika ny lohahevitry ny fandraisana anjara  

- Anjara fitenenan’ny mpandray anjara  

- Fifanakalozana miaraka amin'ny daholobe  

 

 

Mpanohana: 

      


