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الحديدة/ سبأ
ــاد بمحافظة الحديدة  نظم مكتب األوقاف واإلرش
ــاء والخطباء  ــاوري املوسع للعلم ــاء التش أمس اللق
ــن  م ــني  عام ــرور  م ــة  بمناسب ــة  املحافظ ــدي  ومرش

الصمود يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــاد القايض  ــاف واإلرش ــر األوق ــد وزي ــاء أك ويف اللق
ــا اللقاء الذي  ــة التي يكتسبه ــيص األهمي رشف القلي
ــريا إىل  يأتي يف ظل استمرار العدوان عىل اليمن .. مش
ــف العدوان السعودي األمريكي الغادر الذي  أن تحال
ــني يف الـ 26 من مارس 2015م يؤكد مدى  فاجأ اليمني

الحقد الذي يكنه تاريخياً عىل الشعب اليمني.
ــج التوعية  ــا تكثيف برام ــب علين ــال " يستوج وق
ــد الوحدة  ــادي توعوي يجس ــاب إرش ــاج خط وانته
ــة الداخلية  ــك الجبه ــظ عىل تماس ــة ويحاف الوطني
ــيته وانتهاكاته لحقوق  وإبراز جرائم العدوان ووحش
ــا يواجهه الوطن من عدوان متعدد  اإلنسان وتبيني م
ــوي  ــري وج ــري وبح ــار ب ــاً بحص ــه مصحوب األوج
انعكست آثاره السلبية ونتائجه املدمرة عىل مختلف 
ــر والبطالة  ــار الفق ــاة وتسبب يف انتش ــب الحي جوان

وسوء التغذية وتنامي النزوح الداخيل".
ــرار  استم إىل  ــع  الجمي ــيس  القلي ــايض  الق ــا  ودع
ــدوان وإحياء ذكرى الصمود  الصمود يف مواجهة الع
ــاء  الخطب وإرشاك  ــاءات  اللق ــم  تنظي ــالل  خ ــن  م
ــب  الخط ــة  وإقام ــدوات  الن ــد  عق يف  ــن  واملرشدي
ــم  ــا والتعمي ــة له ــر املصاحب ــارضات والخواط واملح
بمحاور وعنارص ومضامني الخطاب اإلرشادي الذي 

ينبغي إبرازه وتكثيف برامج التوعية حوله.
ــك  ــدوان ال ش ــة الع ــود يف مواجه ــد أن الصم وأك
ــي املؤمن  ــعب اليمن ــرص ملظلومية الش ــوج بالن سيت
ــىل آله أفضل  ــف نبيه الكريم عليه وع ــر بوص والصاب
ــى وأتم التسليم "وسيذهب ريحهم ويرد  الصالة وأزك

كيدهم يف نحورهم".
أول  ــل  وكي ــن  م ــات  كلم ــاء  اللق ــالل  خ ــت  وألقي
ــاش قحيم ونائب مدير  ــة الحديدة محمد عي ملحافظ
ــي وعن العلماء  ــاف واإلرشاد عيل الهطف مكتب األوق
ــه حسن خريات،  ــاء واملرشدين ألقاها عبدالل الخطب
ــار بري  ــن من حص ــرض له اليم ــا يتع ــت م استعرض
وبحري وجوي واقتصادي وقصف للمنشآت املدنية 
ــني نساء وأطفال وشيوخ وتدمري املنازل  وقتل املواطن

والبنية التحتية.
وأكدت الكلمات أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف 
ــاوز الخالفات والعمل عىل توحيد الصف والكلمة  تج
ــوق اإلنسان وال  ــذي لم يراع حق ــة العدوان ال ملواجه

الدين والقيم واملبادئ واألعراف واملواثيق .
ــاوالت العدوان املستمرة  ــار املتحدثون إىل مح وأش
ــان االقتصادي  ــرب الرشي ــي تعت ــدة الت ــة الحدي ملدين
ــاء اليمن ..  ــن أبن ــون م ــذي 25 ملي ــي تغ ــن والت لليم
داعية املنظمات الدولية واإلنسانية إىل العمل باتجاه 

إيقاف العدوان ورفع الحصار .
ــر مكتب األوقاف واإلرشاد محمد  حرض اللقاء مدي
ــب األوقاف  ــب مدير مكت ــدل ونائ ــن مقبول األه حس

سليمان الفقيه وعدد من املسؤولني.

صنعاء /سبأ
نظمت مديرية الثورة  بأمانة العاصمة 
ــرب  بعنوان"الح ــة  إعالمي ــدوة  ن ــس  أم
النفسية وآثارها .. ودور وسائل اإلعالم يف 

مواجهتها".
ــي يف إطار  ــي تأت ــدوة الت ــت الن وناقش
ــن حملة أشداء  ــني الحملة الثالثة م تدش
ــة يف مديرية  ــة العاصم ــار بأمان عىل الكف
ــمايل، ثالث أورق  الثورة حي الحصبة الش
ــة  ــن أم ــة م ــت األوىل واملُقدم ــل تناول عم
ــف الحرب  ــاف  تاريخ وتعري ــرزاق جح ال

النفسية وأهدافها وتطور وسائلها.
وأوضحت أن الحرب النفسية أصبحت 
ــود  ــط بالوج ــادة ترتب ــرة معت ــوم ظاه الي
ــل عن أي مرحلة من  االنساني فال تنفص
ــا وحربا،  ــرشي سلم ــور الب ــل التط مراح
ــال النفيس  ــوع من القت ــة إىل إنها ن إضاف
ــدو، ويسعى إىل  ــذي ال يتجه إال إىل الع ال
ــع  ــه بجمي ــة ل ــي املعنوي ــم النواح تحطي

الوسائل للقضاء عىل ثقته بنفسه.
ــة املقدمة  ــة الثاني ــت الورق ــا تناول فيم
ــي عيل حميد الدين،  من الناشط الحقوق
ــالم يف مواجهة الحرب  ــل االع "دور وسائ
ــل  ــة العم ــارت ورق ــا أش ــة"  بينم النفسي
ــه الحارضي،  ــة من عبدالل ــة املقدم الثالث
ــة  ــالم الوطني ــل االع ــة دور وسائ إىل أهمي
ــة  مواجه يف  ــة  الرسمي ــري  وغ ــة  الرسمي
العدوان وحربه النفسية، من خالل كشف 

ــاءات واألكاذيب الباطلة التي  زيف االدع
ــني املواطنني من أجل  ــا ويسوقها ب ينرشه
اضعاف معنوياتهم وهز ثقتهم، خاصة يف 

ظل استمرار العدوان الغاشم.
ــدوان سابقاً  ــأ إليه الع ــت إىل ما لج ولف
ــة، من  ــرية ورشس ــرب نفسية خط ــن ح م
خالل نرش كثري من االدعاءات واألكاذيب 
ــة واملجحفة، التي منها اتهام ابناء  الباطل
ــوس وشيعة  ــي بأنهم مج ــعب اليمن الش
ــه رضوان الله  ــوا صحابة رسول الل ويسب
عليهم وأمهات املسلمني وسيدات العاملني، 

باإلضافة إىل إشاعة قرب دخولهم صنعاء 
وغريها من األكاذيب واالدعاءات الباطلة، 
التي يسعى من خاللها العدو إىل إضعاف 
ــعب اليمني وهز ثقته  معنويات أبناء الش

بالله ونفسه.
ــدوة عىل رضورة  ــاركون يف الن وأكد املش
ــني وعدم االنجرار  نرش الوعي بني املواطن
ــاءات املزيفة التي  خلف االكاذيب واالدع
ــالم التابعة للعدوان  تقوم بها وسائل االع
ــك االكاذيب وعدم  ــل تل ــه وتجاه ومرتزقت

تناقلها إطالقا ..

ــود  والصم ــات  الثب ــىل  ع ــدوا  أك ــا  كم
ــدوان الغاشم  ــرار يف مواجهة الع واالستم
ــال بالرجال  ــات القت ــد مختلف جبه ورف

والعتاد واملال حتى تحقيق النرص.
ــي حرضها أمني عام  وأُثريت الندوة الت
ــورة  عصام  ــة الث ــيل ملديري ــس املح املجل
ــالت والنقاشات  ــي بعدد من املدخ القائف
ــن  م ــن  والحارضي ــاركني  املش ــل  قب ــن  م
ــني  والناشط ــني  واألكاديمي ــني  املثقف

واإلعالميني.

قيادة السلطة المحلية بذمار تنعي مستشار المحافظة أحمد صالح الحجيقيادة السلطة المحلية بذمار تنعي مستشار المحافظة أحمد صالح الحجي
ــة املحلية  ــت قيادة السلط نع
ــار  مستش ــار  ذم ــة  بمحافظ
ــب الثقافة  ــة مدير مكت املحافظ
ــالح الحجي  ــق أحمد ص الساب
ــن عمر  ــل ع ــاه األج ــذي واف وال
ــاة حافلة  ــز 70عاما بعد حي ناه
ــال  املج يف  ــي  الوطن ــل  بالعم

الثقايف.

ــه  تلقت ــي  النع ــان  بي ــاد  وأش
(سبأ) بمناقب الفقيد وما تمتع 
ــق والنزاهة  ــة الخل ــن دماث به م
ــذا  وك ــاء،  والعط ــالص  واإلخ
ــل الثقايف من  إسهاماته يف العم
ــأول مدير للمركز  خالل عمله ك
ــرا ملكتب  ــار ثم مدي ــايف بذم الثق
ــارا  مستش ــم  ث ــار  بذم ــة  الثقاف

ثقافيا للمحافظة.
ــد  ــان إىل أن الفقي ــار البي وأش
ــادات الثقافية  ــي من القي الحج
ــوز  ــن رم ــة وم ــة الوطني والفكري
ــار، حيث  ــة بمحافظة ذم الثقاف
ــج الفكر،  ــال وطنيا ناض كان رج
ومثاال للمثقف الواعي واإلداري 
الناجح، والذي تجاوز الصعاب 

ــايف  ــهد الثق ــرية املش ــع مس وتاب
األوىل  ــه  مراحل يف  ــاري  الذم
ــه دوره الحيوي يف بنائه،  وكان ل
ــس  تأسي دور يف  ــه  ل ــان  ك ــا  كم
ــدد  ــكيل ع ــايف وتش الثق ــز  املرك
ــرق الفنية  ــات والف ــن الجمعي م
ــة باملحافظة، وله أيضا  والثقافي
ــة الطالبية  ــه يف الحرك إسهامات

ويف مجايل التعليم واإلعالم.
ــص  خال ــن  ع ــان  البي ــرب  وع
ــاة ألرسة الفقيد  ــزاء واملواس الع
أن  ــل  وج ــز  ع ــوىل  امل ــال  سائ  ..
يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

إب - سبأ
اطلع وزير الزراعة والري غازي 
ــالل زيارته  ــيل محسن خ ــد ع أحم
أمس ملزرعة رباط القلعة بمديرية 
ــة عن  ــىل األرضار الناجم ــم ع يري

توقف العمل.
ــري  ــة وال ــر الزراع ــى وزي والتق
ــي  ومنتسب ــني  املزارع ــن  م ــدداً  ع
ــة  الزراعي ــة  القلع ــاط  رب ــة  جمعي
ــع إىل أوضاعهم  باملنطقة .. واستم

وهمومهم يف الجانب الزراعي.
ــع  م ــازي  غ ــر  الوزي ــش  وناق
ــادر  مص ــني  تحس ــة  آلي ــني  املزارع
ــالل دعم  ــيش من خ ــل املعي الدخ
ــن التدخالت يف  ــدد م ــني بع املزارع
ــذور املحسنة والخدمات  توفري الب
الزراعية األخرى يف مجال مكافحة 
ــة وخدمات اإلرشاد  اآلفات النباتي
ــة  الحيواني ــة  والصح ــي  الزراع

وشبكات الري والتقنيات الزراعية 
ــع  رف يف  ــم  تسه ــي  الت ــة  الحديث
ــن  م ــدة  الواح ــدة  الوح ــة  إنتاجي

املحاصيل الزراعية.
ــر الزراعة أهمية إعادة  وأكد وزي
ــوزارة  ل ــة  التابع ــة  املزرع ــل  تأهي
الزراعة والري والعمل عىل صيانة 
ــة  ــون إنتاجي ــة لتك ــم املزرع وترمي
ــي احتياجات  ــدم املنطقة وتلب تخ

أبنائها من األمن الغذائي .
ــي  ــق زراع ــف فري ــه بتكلي ووج
ــة  املنطق إىل  ــزول  للن ــص  متخص
ــل  ح ــىل  ع ــني  املزارع ــدة  ملساع
ــا وتحفيزهم  ــاكلهم ومعالجته مش
ــة  ــع يف زراع ــو التوس ــه نح للتوج
ــم  ــا يسه ــة بم ــل املختلف املحاصي
ــادر الدخل لألرس  ــني مص يف تحس
الزراعية خاصة يف املناطق الريفية 
ــذاء  ــادر الغ ــني مص ــب تأم إىل جان

لتلك األرس .
ــم  لتقدي ــداد  االستع ــد  أك ــا  كم
ــة ودعم جوانب  التسهيالت املمكن
النباتي  ــقيه  الزراعي بش ــاج  اإلنت
ــه تطوير  ــا من شأن ــي بم والحيوان
ــز دوره يف  ــي وتعزي ــاع الزراع القط

األمن الغذائي .
ــة  ــر الزراع ــى وزي ــك التق إىل ذل
ــباب وأبناء  ــن الش ــدداً م والري ع
ــة باملديرية من  منطقة رباط القلع
ــايض  ــوة الري ــادي شب ــي ن منتسب

واطلع عىل احتياجاتهم.
 500 ــغ  مبل ــم  بتقدي ــه  ووج
ــادي وتزويد  ــاً للن ــال دعم ألف ري
ــدالت  بالب ــادي  الن ــي  منتسب
ــرى  ــات األخ ــة واملستلزم الرياضي
ــك  ــة وذل ــات املتاح ــا لإلمكاني وفق
ــجيعهم عىل ممارسة  كمبادرة لتش
األنشطة الرياضية واالستفادة من 
أوقات فراغهم يف ممارسة األنشطة 

الرياضية والشبابية.
ــىل  ع ــة  الزراع ــر  وزي ــث  وح
ــباب  رضورة االهتمام برشيحة الش
ــم  وقي ــم  مفاهي ــىل  ع ــم  وتربيته
ــدة  ــن والوح ــاء للوط ــب االنتم ح

ــادة من طاقاتهم يف خدمة  واالستف
التنمية املحلية .

ــال" إن البلد يتعرض لعدوان  وق
ــل  ــد أن نعم ــم وال ب ــار غاش وحص
ــي  ــاء ذات ــق اكتف ــن لتحقي جاهدي
ــز  لتعزي ــة  الزراعي ــة  اإلنتاجي يف 
ــدوان،  الع ــة  مواجه يف  ــود  الصم
ــا  أنفسن ــىل  ع ــاد  االعتم ــب  ويج
ــب الوطن  ــم عىل ح ــة أبنائه وتربي
ــر التطرف  ــن مخاط ــم م وحمايته
ــن الوطن  ــدد الذي يهدد أم والتش

واستقراره وسلمه االجتماعي ".
وأكد وزير الزراعة والري العمل 
ــف  مختل يف  ــباب  الش ــج  دم ــىل  ع
املجاالت اإلنتاجية سواء الزراعية 

أو التسويقية واألنشطة املفيدة .
ــس  رئي ــارة  الزي ــالل  خ ــه  رافق
ــي الزراعي محمد  اإلتحاد التعاون

محمد بشري وعدد من املسئولني .

وزير الداخلية يشيد بجهود رجال األمن وزير الداخلية يشيد بجهود رجال األمن 
بالحديدة ويزور الميناء بالحديدة ويزور الميناء 

الحديدة / يحيى كرد 
ــة اللواء  ــر الداخلي ــاد وزي أش
محمد عبدالله القويس بالجهود 
ــي يبذلها رجال األمن  الكبرية الت
ــل  ظ يف  ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
ــل  املتواص ــار  والحص ــدوان  الع
ــن  األم ــظ  حف يف  ــا  بالدن ــىل  ع
ــدة  بالحدي ــة  العام ــة  والسكين
ــرية  كب ــة  أهمي ــب  تكتس ــي  الت
ــي  ــعب اليمن ــة للش واسرتاتيجي
ــذي يعترب  ــالل مينائها ال ــن خ م
املنفذ أو املتنفس الوحيد لتوفري 
ــعب اليمني  الغذاء والدواء  للش
ــىل مختلف  ــر الذي يحتم ع األم
ــة  والعسكري ــة  األمني ــزة  األجه
ــة  الجاهزي ــع  رف ــة  باملحافظ
ــة أي  ــة ملواجه ــة والقتالي األمني
ــدف السيطرة عىل  عدوان يسته
ــا  ــا واحتالله ــة ومينائه املحافظ
ــعب اليمني  وقطع إمدادات الش

من الغذاء والدواء .
ــه  ــالل لقائ ــويس خ ــد الق وأك
ــادات وضباط  ــع أمس بقي املوس
ــزة األمنية بمحافظة  كافة األجه
ــالء  إي ــة  أهمي ــىل  ع ــدة  الحدي
ــة  التدريبي ــدادات  االستع
ــام من  ــل االهتم ــة ك والتسليحي
ــدوان الغاشم  أجل التصدي للع
املتواصل عىل بالدنا منذ عامني.

ــود  صم ــويس  الق ــن  وثم
وتضحيات وصرب الشعب اليمني 
ــم مما يواجهه من  العظيم بالرغ
قصف وقتل وحصار من العدوان 
ــي  الت ــات  الصعوب ــب  جان اىل 
ــة  ــعب  يف املعيش ــا الش يواجهه
ــات  ــاع رصف املرتب ــة انقط نتيج
ــة أشهر متتالية  ألكرث من خمس

اال أنه صابر وصامد.
ــب وزير  ــه أشار نائ ــن جانب م
ــم  ــد عبدالحكي ــة العمي الداخلي
ــة  محافظ أن  إىل  ــي  الخيوان
ــة  منطق ــت  أصبح ــدة  الحدي
ــوى العدوان  ــاً عسكرياً لق وهدف

ــون للسيطرة عليها  الذين يسع
ــعب اليمني  لهذا  ــع  الش وتجوي
ــا االستعداد  ــب علينا جميع يج
ــة الحتمية  ــة العسكري للمواجه
ــن  م ــة  محاول ألي  ــدي  للتص
العدوان للسيطرة عىل املحافظة 
و مينائها اإلسرتاتيجي والقومي 
ــي الوحيد  ــا املصدر الغذائ كونه

للشعب.
ــال األمن رفع  ــىل رج مؤكدا ع
ــاب  واكتس ــة   األمني ــة  اليقظ
ــع  ووض ــة  العسكري ــارات  امله
ــط العسكرية ملواجهة أي  الخط
ــدوان  كون  ــه الع ــوم ب ــارئ يق ط
ــدة يمثلون  ــال األمن بالحدي رج
جميع الشعب اليمني الصامد.  

ــن  ــر أم ــد مدي ــه أك ــن جانب م
 . ــد  العمي ــدة  الحدي ــة  محافظ
أن  ــىل  ع ــد  املؤي ــد  عبدالحمي
ــة  باملحافظ ــة  األمني ــزة  األجه
ــدور كبري يف حفظ  ــوم حاليا ب تق
ــة املمتلكات العامة  األمن وحماي
ــف  ــدي ملختل ــة والتص والخاص
ــض عىل مرتكبيها  الجرائم والقب

وإحالتهم إىل القضاء .
ــزة  األجه أن  إىل  ــريا  مش
ــاذ   باتخ ــا  ــوم  حالي تق ــة  األمني
ــة  األمني ــدادات  االستع ــة  كاف
التدريب  ــالل  والعسكرية من خ
ــف  ملختل ــايل  القت ــل  والتأهي

ــىل مختلف  ــزة األمنية وع األجه
ــل  أج ــن  م ــرة  املتوف ــة  األسلح
ــدوان   للع ــدي  والتص ــة  مواجه
ــات  واإلمكاني ــل  الوسائ ــل  بك
ــا. مثمنا دعم قيادة  املتاحة لدين
ــة لألجهزة األمنية  وزارة الداخلي

باملحافظة.
ــع وزير الداخلية  إىل ذلك اطل
ــد عبدالله القويس  ــواء .محم الل
ــة  الداخلي ــر  وزي ــب  نائ ــه  ومع
ــم  الخيواني  العميد. عبدالحكي
ــزي  املرك ــن  األم ــوات  ق ــد  وقائ
ــي  املرون ــرزاق  عبدال ــد.  العمي
ــل بأرصفة ميناء  ــري العم عىل س
ــة رجال األمن  الحديدة وجاهزي
املكلفني بحماية امليناء ومنشآته 
ــة  واإلسرتاتجي ــة  االقتصادي
للبالد  واألرضار التي تعرضت له 
ــة الحصار البحري  امليناء نتيج
ــل  العدوان منذ  ــروض من قب املف

عامني. 
ــر  ــدد وزي ــارة ش ــالل الزي وخ
ــىل الضباط واألفراد  الداخلية ع
ــذل  ــاء ب ــة املين ــني بحماي املكلف
ــة  واليقظ ــود  الجه ــن  م ــد  املزي
ــالالت  ــة أي اخ ــة ملواجه األمني
أمنية بامليناء ومختلف منشآته 
ــة والتصدي للعدوان  االقتصادي

املرتبص بها.
ــة  الداخلي ــر  وزي ــع  اطل ــا  كم
ــذي  ال األرضار  ــم  حج ــىل  ع
ــن وسجن  ــه إدارة أم ــت ل تعرض
مديرية الزيدية شمال محافظة 
ــة قصف الطريان  الحديدة نتيج
ــهاد  استش يف  ــب  تسب ــذي  وال
ــن املواطنني  وإصابة العرشات م

ورجال األمن. 
وأكد وزير الداخلية بأن تدمري 
ــة التحتية لألجهزة األمنية  البني
ــا من  ــا عموم ــا  وبالدن خصوص
ــدوان لن يزيدنا إال  قبل دول الع
ــة  ــىل مواجه ــودا وإرصارا ع صم

العدوان حتى النرص.

بمناسبة مرور عامين على العدوانبمناسبة مرور عامين على العدوان

الحرب النفسية وآثارها في ندوة إعالمية بصنعاءالحرب النفسية وآثارها في ندوة إعالمية بصنعاء

اطلع على األضرار بمزرعة رباط القلعة بيريم اطلع على األضرار بمزرعة رباط القلعة بيريم 

ــد الـــعـــمـــل فــــي عـــــدد مــن  ــق ــف ــت ــد الـــعـــمـــل فــــي عـــــدد مــن وزيــــــر الـــصـــحـــة ي ــق ــف ــت وزيــــــر الـــصـــحـــة ي
ــه وزبــيــد ــي ــق ــف ــة فـــي بــيــت ال ــي ــب ــط ـــق ال ـــراف ـــم ــه وزبــيــدال ــي ــق ــف ــة فـــي بــيــت ال ــي ــب ــط ـــق ال ـــراف ـــم ال

الحديدة - سبأ
ــان  والسك ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــد  تفق
ــن حفيظ ومعه مدير  ــور محمد سالم ب الدكت
ــة الدكتور  ــة باملحافظ ــة العام مكتب الصح
ــار الله أمس عددا من املرافق  عبدالرحمن ج

الصحية بمديريتي بيت الفقية وزبيد .
ــن حفيظ عىل التجهيزات  واطلع الوزير ب
ــة  الفقي ــت  بي ــفى  بمستش واألداء  ــة  الطبي
ــب الصحة  ــع من مدير مكت ــي ، واستم الريف
ــزي حمودي  ــور عبدالله ع ــة الدكت باملديري
ــذا الصعوبات  ــل وك ــري العم ــن س إىل رشح ع
ــل ويف مقدمتها النقص يف  ــي تواجه العم الت
ــر الوقود الكايف  ــة، وعدم توف األدوية املجاني
ــفى عىل مدار الساعة  لتغطية عمل املستش

إلستقبال حاالت الطوارئ.
ــفى  وأشار إىل الضغط الكبري عىل املستش
بفعل تزايد النازحني للمديرية من مديريات 
ــدوان السعودي  ــراء الع ــرضرت ج ــرى ت أخ
ــة اإلمكانيات بفعل الحصار  األمريكي وشح

الجائر.
ــة بتوفري فريق  ــر الصحة العام ووجه وزي
ــة  ــات متكامل ــرف عملي ــي وغ ــي جراح طب

ــن  م ــص  النواق ــري  وتوف
ــة .. مؤكدا  ــزة الطبي األجه
ــزة  األجه ــة  صيان رضورة 
ــم  تقدي ــان  لضم ــة  القديم
ــل للمواطنني  ــة أفض خدم

وجرحى العدوان.
ــع وزير الصحة  كما اطل
ــه  ومع ــان  والسك ــة  العام
ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي
باملحافظة عىل سري األداء 
ــوي  الكل ــل  الغسي ــز  بمرك
ــذي  ال ــد  زبي ــة  مديري يف 
ــات طبية ألكرث  يقدم خدم
ــل  ــن 150 مريض بالفش م
ــاء املديرية  الكلوي من أبن

وعدد من املديريات املجاورة.
ــة سعيد  ــام املديري ــن مدير ع ــع م واستم
ــة  ــة باملديري ــب الصح ــر مكت ــش ومدي جرم
ــارون إىل رشح عن  ــد اللطيف ه ــور عب الدكت
ــري العمل وتهدد  ــي تواجه س ــات الت الصعوب
ــر الديزل  ــدم توف ــا ع ــز وأبرزه ــف املرك بتوق
ــم  يت ــي  الت ــراءات  واإلج ــاء،  الكهرب ــري  لتوف

ــك  ذل ــاوز  لتج ــا  اتخاذه
بصورة مؤقتة.

ــه الوزير بن حفيظ  ووج
ــي  ــات الت ــل الصعوب بتذلي
 .. ــل  العم ــري  س ــرتض  تع
ــاع الصحي  ــدا أن القط مؤك
سيشهد تطورا خالل الفرتة 
ــام  االهتم ــل  ظ يف  ــة  املقبل
ــه حكومة اإلنقاذ  التي تولي
ــاع  القط ــذا  به ــي  الوطن

الحيوي.
ــب  مكت ــود  بجه ــاد  وأش
ــة  باملحافظ ــة  الصح
ــة  ــادة مديري ــة وقي واملديري
ــل  عم ــرار  استم يف  ــد  زبي
ــالل تعزيز العمل وتوفري الديزل  املركز من خ
ــاء للمركز  ــة الكهرب ــرار خدم ــان استم لضم

وتقديم خدمات للموطنني.
ــم  ــة دع ــظ أهمي ــن حفي ــور ب ــد الدكت وأك
ــدات وتوفري  ــزة واملع ــز باألجه ــوزارة للمرك ال
ــدر يضمن رصف مستحقات العاملني يف  مص
ــن يعملون يف ظل  ــن املتعاقدين الذي املركز م

ظروف العدوان.
ــل  العم ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــد  وتفق
ــل  بتذلي ــه  ووج ــام  الع ــد  زبي ــفى  بمستش
ــل به  ــري العم ــرتض س ــي تع ــات الت الصعوب
ــة باملحافظة  ــي الصح ــق بني مكتب بالتنسي
ــة بما  ــة باملديري ــة املحلي ــة والسلط واملديري
ــات الصحية  ــرار تقديم الخدم يضمن استم

والعالجية للمواطنني.
ــة بعمل  ــة باملحافظ ــه مكتب الصح ووج
ــات الرضورية  ــة متكاملة باالحتياج مصفوف
ــات املحافظة ورفعها  ــفيات مديري يف مستش
ــع املنظمات  ــا التخاطب م ــىل ضوئه ليتم ع
ــي  الصح ــال  املج يف  ــة  العامل ــة  الدولي
ــة  ملواجه ــا  توفريه ــل  أج ــن  م ــي  واإلنسان
ــق الصحية بفعل  ــىل املراف ــط الكبري ع الضغ
ــدوان  ــراء الع ــم ج ــني وترضره ــزوح املواطن ن

السعودي األمريكي.
ــام املركز  ــارات مدير ع ــالل الزي ــه خ رافق
ــي عبد  ــف الصح ــالم والتثقي ــي لإلع الوطن
ــب الصحة  ــر مكت ــالم ونائب مدي ــالم س الس

باملحافظة الدكتور محمد قطقط.
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ــاء تحليل عروض  ــك املركزي اليمني بصنع ــرى أمس يف البن ج
ــة التنافسية للمزاد رقم (988) بقيمة 116 ملياراً  رشاء أذون الخزان
و 502 مليون و820 ألف ريال لآلجال الثالثة (91، 182، 364) يوماً .
ــة منه أن  ــت /سبأ/ نسخ ــك تلق ــادر عن البن ــح بيان ص وأوض
متوسط معدل الفائدة لآلجال الثالثة بلغ (16.61 %) (15.83 %) 

( 15.81 % ) عىل التوايل.
وأشار البيان إىل أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غري التنافسية 

يوم األحد القادم.
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