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ــة  حج ــة  محافظ ــادة  قي ــت  أدان
ــي ارتكبها طريان العدوان  الجريمة الت
ــق املواطنني  ــعودي األمريكي بح الس
ــعبي بمديرية حريان أمس  يف سوق ش
ــهداء وإصابة  وراح ضحيتها أربعة ش

أربعة آخرين بجروح بالغة.
ــالل  ــة ه ــل أول املحافظ ــال وكي وق
ــم يعد هناك  ــبأ) "إنه ل ــويف لـ(س الص
ــي  اليمن ــعب  الش ــدى  ل ــك  ش ــى  أدن
ــع تحالف  ــع الدويل م ــؤ املجتم بتواط
ــذي  ال ــعودية  الس ــادة  بقي ــدوان  الع
ــق اليمنيني  ــادة بح ــرب إب ــارس ح يم
ــني واملواثيق  ــراف والقوان غري آبه لألع

الدولية واإلنسانية.
ــيطاً مما  ــاف: "لو أن جزءاً بس وأض
ــي، يتعرض  ــعب اليمن يتعرض له الش
له الكيان الصهيوني، فإن العالم بأرسه 
سيتحرك لحمايتهم وهذا دليل واضح 
ــت  ــدويل يف الصم ــع ال ــد املجتم بتعم
ــا يتعرض له  ــل والتغايض عم والتجاه
ــه مجتمع يتحرك وفق  أبناء اليمن ألن

ــا يدعي  ــق م ــه وف ــه ومطامع مصالح
بحماية حقوق اإلنسان والسالم ".

أن  إىل  ــويف  الص ــل  الوكي ــار  وأش
يف  ــهم  أس ــدويل  ال ــع  املجتم ــت  صم
ــي  ــدوان اإلجرام ــف الع ــادي تحال تم
ــن القيم األخالقية  ــدا تجردهما م ليؤك
ــا  ومخالفتهم ــانية  واإلنس ــري  والضم
ــماوية..مؤكدا أن  لكل الترشيعات الس
ــبقتها من جرائم  ــذه الجريمة وما س ه
ــام  ــق النظ ــار تالح ــة ع ــتظل وصم س

ــع الدويل  ــي واملجتم ــعودي الباغ الس
الصامت .

ــة  حج ــة  محافظ ــل  وكي ــاد  وأش
يف  ــعب  الش ــاء  أبن ــات  وثب ــود  بصم
ــعودي .. منوهاً  ــة العدوان الس مواجه
بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــن  ــرشف والذي ــزة وال ــع الع يف كل مواق
ــة يف مختلف  ــطروا املالحم البطولي س

الجبهات.

صنعاء - سبأ
ــة ببيت بوس بمديرية  نظمت بمنطق
ــة  فعالي ــاء  صنع ــة  محافظ ــر  مط ــي  بن
ــود يف  ــن الصم ــني م ــرور عام ــرى م بذك
ــم  ــعار " رغ ــت ش ــدوان تح ــة الع مواجه

قصفهم ملدارسنا نحن صامدون".
ــل  وكي ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــارس  ف ــات  الخدم ــاع  لقط ــة  املحافظ
ــل أول املحافظة حميد  ــايل، أكد وكي الكه
عاصم أهمية استمرار العملية التعليمية 

وإفشال مخططات العدوان اإلجرامية.
ــة  ــة يف إقام ــود املبذول ــاد بالجه وأش
ــن  ــزز م ــي تع ــطة الت ــات واألنش الفعالي
ــي وطالب  ــعب اليمن ــاء الش ــود أبن صم

وطالبات املدارس يف موجه العدوان .
ــة  الرتبي ــب  مكت ــر  مدي ــار  أش ــا  فيم
ــادي عمار ومدير  ــم باملحافظة ه والتعلي
ــوس إىل أن هذه  ــة النرص يف بيت ب مدرس
ــم بصمود  ــالة للعال ــد رس ــات تع الفعالي
يف  ــكه  وتماس ــه  وثبات ــي  اليمن ــعب  الش

مواجهة العدوان ومخططاته.

ــة  ــة التعليمي ــتمرار العملي ــدا اس وأك
ــادا  ــود يف مواجهة العدوان .. وأش والصم
ــكادر الرتبوي وطالب وطالبات  بإرصار ال
املدارس عىل مواصلة العملية التعليمية.

ــوان "  ــت بعن ــة أوبري ــل الفعالي تخل
ــعرية من  عدونا أمريكا " ومتقتطفات ش
ــا ملياء النجار  ــعر معاذ الجنيد قدمته ش

ومالك الكبيس ومرسحية.
إىل ذلك افتتح وكيال محافظة صنعاء 
ــايل معرض  ــارس الكه ــم وف ــد عاص حمي

ــة بذكرى مرور  ــغال اليدوي الصور واألش
ــود يف مواجهة العدوان،  عامني من الصم
ــر مديرية  ــالن ومعهما مدي ــاف الوكي وط
ــام  ــي مطر عبداللطيف اللمذي بأقس بن

املعرض.
ــادا بما تضمنه املعرض من صور  وأش
ــغوالت يدوية عكست  ــمات ومش ومجس
صمود الشعب اليمني وجسدت بشاعة 
ــق  ــدوان بح ــا الع ــي يرتكبه ــم الت الجرائ

اليمن أرضا وإنسانا.

 صنعاء - سبأ
اطلع وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد 
ــيل  ــح ع ــم صال ــرآن الكري ــاع الق لقط
ــجن  الخوالني أمس يف إصالحية الس
ــري إجراء  ــىل س ــاء ع ــزي بصنع املرك
ــجن  ــات الجراحية لنزالء الس العملي
ــالة  ــن مركز الرس ــادرة م ــزي بمب املرك

الطبي .
ــتمع الخوالني  ــالل الزيارة اس وخ
ــري  س ــن  ع ــؤولني  املس ــن  م رشح  إىل 
ــا  ــي ينفذه ــة الت ــات الجراحي العملي
ــن املرحلة  ــالة الطبي ضم مركز الرس
األوىل من برنامجه الذي يشتمل عىل 
ــات جراحية وفحوصات  تنفيذ عملي
ــجن  ــة الس ــزالء إصالحي ــة لن ومعاين

املركزي بصنعاء .
ــز  مرك ــن  م ــادرة  املب ــذه  ه ــن  وثم
ــا  ــداء به إىل االقت ــاً  .. داعي ــالة  الرس
ــذ برامج ومخيمات طبية لنزالء  وتنفي

اإلصالحيات يف عموم املحافظات .
ــاف  األوق ــل وزارة  ــع وكي اطل ــا  كم

ــاد عىل أوضاع نزالء إصالحية  واإلرش
ــجن املركزي وإعادة تأهيل عدد  الس
ــروف الصعبة  ــم الظ ــق رغ ــن املراف م
ــكل عام جراء  التي تمر بها اليمن بش

العدوان الغاشم وحصاره الهمجي.
ــر عام مركز  ــن جانبه أوضح مدي م
ــي الدكتور  ــي الجراح ــالة الطب الرس
ــذه  ــراء ه ــث أن إج ــز اللي ــد العزي عب

العمليات يأتي ضمن مرشوع إنساني 
يقدمه املركز إلجراء عمليات جراحية 
ــدا أن  ــزي.. مؤك ــجن املرك ــزالء الس لن
العدوان السعودي وحلفاءه وحصاره 
ــري والجوي عىل اليمن،  الربي والبح
ــود  الصم ــن  ع ــني  اليمني ــي  يثن ــن  ل
ــات والوقوف مع بعضهم كل من  والثب

موقعه وبحسب إمكانياته .

ريمة - سبأ
ــة ريمة  ــب بمحافظ ــد بمكتب الرضائ ــاع عق ــش اجتم ناق
ــة محافظ املحافظة حسن عبدالله العمري سري عمل  برئاس
ــني  ــبل تحس املكتب وآليات تحصيل اإليرادات الرضيبية وس

األداء.
ــظ  حاف ــة  املحافظ ــال  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــب  ــام مكت ــر ع ــتعرض مدي ــايض اس ــح العي ــدي وصال الواح
ــتوى تحصيل املوارد  الرضائب باملحافظة قيس الرشيف مس
ــاري حيث بلغ  ــام الج ــع االول من الع ــالل الرب ــة خ الرضيبي
ــة 60مليوناً و573  ــرتكة واملركزي ــوارد املحلية واملش إجمايل امل
ألفاً  منها 13مليوناً و716 ألف ريال ايرادات محلية ومشرتكة.

ــات التي تواجه العمل  ــرق التقرير إىل بعض الصعوب وتط
يف ما يخص تحصيل اإليرادات والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأشار االجتماع إىل تنشيط العمل يف تحصيل املوارد ورفع 
ــرتكة والحد من التهرب الرضيبي  ــبة املوارد املحلية واملش نس

خصوصاً لرضيبة القات يف مديريات السلفية ومزهر.
ــكيل لجنة مشرتكة من مكتب الرضائب  وأقر االجتماع تش
ــوارد املالية باملحافظة للنزول امليداني اىل مراكز تحصيل  وامل
ــد حجم الوعاء  ــات القات بحرص وربط وتحدي رضائب مبيع

الحقيقي.

ــر يف اإلجراءات املتبعة  ــد االجتماع رضورة إعادة النظ وأك
ــع آلية جديدة تهدف ايل رفع  ــل رضيبة القات ووض يف تحصي
ــي ترافق عملية  ــلبيات الت ــرادات الدولة والقضاء عىل الس إي

التحصيل.
ــوارد  امل ــز  تعزي رضورة  ــىل  ع ــري  العم ــظ  املحاف ــدد  وش
ــني املتهربني من توريدها وبذل مزيد  الرضيبية وضبط املكلف
ــني املوارد املحلية واملشرتكة والتي تخدم  من الجهود يف تحس

عملية التنمية باملحافظة.
ــيق مع  ــع والتنس ــاون الجمي ــد من تع ــه ال ب ــار إىل ان وأش
ــي للوصول  ــة بالتحصيل الرضيب ــات ذات العالق كافة الجه
ــل ..مثمنا كافة  ــتوى عاٍل من التحصي ــبة أفضل ومس اىل نس
ــف  ــب يف مختل ــني باملكت ــل العامل ــن قب ــة م ــود املبذول الجه
األقسام واإلدارات ..متمنيا للجميع التوفيق ونجاح وتحقيق 
ــتعداد  ــة ..مبديا اس ــة العام ــدم املصلح ــل ويخ ــا هو أفض م
ــهيل كافة  ــة  التعاون وتس ــلطة املحلي ــادة املحافظة والس قي

الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه املكتب.
ــدة املرحلة عىل  ــري بمتابعة األرص ــظ العم ــه املحاف ووج
املتحصلني خالل الفرتة القادمة واتخاذ اإلجراءات القانونية 

امام املتخلفني عن سدادها أوًال بأول.

ــب  مكت ــرادات  إي ــت  بلغ
ــة  ــارة بمحافظ ــة والتج الصناع
ــع األول من  ــالل الرب ــاء خ صنع
ــني  ــة مالي ــاري ثماني ــام الج الع

و178 ألف ريال.
ــن  ع ــادر  ص ــر  تقري ــح  وأوض
املكتب تلقت (سبأ) نسخه منه 
ــع األول منح  ــالل الرب ــه تم خ أن
ــجالت تجارية و تجديد  204 س
ــجًال آخراً و تعديل بيانات  44 س

16 منشأة تجارية ..
ــم  ت ــه  أن إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــات من املواد  ضبط وإتالف كمي
ــة  املنتهي ــات  واملنظف ــة  الغذائي
الصالحية تضمنت أربعة أطنان 
ــان ، ألف  ــن األلب ــم م و 932 كج

ــون  ــان ، 18 كرت ــون أجب و20 كرت
ــت ، طن و10  ــور ، 200 دبة زي تم
ــاي ، باإلضافة إىل نحو  ــم ش كج
عرشة أطنان عصائر ومرشوبات 

، 120 كيس قمح .
ــم ضبط  ــر أنه ت ــر التقري وذك
ــعري وإتالف  ــاج الش ــًال إلنت معم
ــه منتهية  ــن منتجات ــرتاً م 125 ل
ــل  معم ــالق  وإغ  ، ــة  الصالحي
ــف  مخال ــني  الهيدروج ــاج  إلنت
 254 ــالف  وإت ــاج  اإلنت ــرشوط  ل
ــا  ــه ، كم ــاً بداخل ــاً منتهي كرتون
ــاج امللح  ــًال إلنت ــط معم ــم ضب ت

اليحتوي عىل مادة اليود.
ــرق  ــر إىل أن الف ــت التقري ولف
ــة  ــت 25 مخالف ــة ضبط امليداني

 11 ــا  منه ــة  ومحلي ــة  مركزي
ــعار  مخالفة تتعلق بزيادة األس
ــهار  و ثماني مخالفات عدم إش
ــل  معام ــي  ومخالفت ــعار  األس
ــام  ــة مه ــات إعاق ــع مخالف وأرب

اللجان .
ــام مكتب  ــر ع ــد مدي ــا أك فيم
ــني  أم ــة  باملحافظ ــة  الصناع
ــاذ اإلجراءات  ــايع أنه تم اتخ ش
ــات  ــذه املخالف ــة إزاء ه القانوني
ــالت  الحم ــتمرار  باس ــاً  منوه  ،
ــعار  ــة للرقابة عىل األس امليداني
ــع  الوض ــتقرار  اس ــة  ومتابع
التمويني وضبط املواد املنتهية 

الصالحية لحماية املستهلك .

قيادة محافظة حجة تدين جريمة قصف قيادة محافظة حجة تدين جريمة قصف 
العدوان سوقًا شعبيًا بحيرانالعدوان سوقًا شعبيًا بحيران

فعالية احتفالية في بني مطر بمرور فعالية احتفالية في بني مطر بمرور 
عامين من الصمودعامين من الصمود

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة أمس برئاسة املحافظ حسن أحمد 
الهيج، جهود فرع الهيئة العامة للمساحة واألرايض والتخطيط العمراني 

يف الحفاظ عىل عقارات وأرايض الدولة باملحافظة.
ــة عيل قرش ونواب مدير  ــتعرض االجتماع بحضور وكيل املحافظ واس
ــكاليات التي تواجه  ــدراء اإلدارات املختصة بالهيئة، اإلش ــرع الهيئة وم ف

فرع الهيئة واالعتداءات التي تتعرض لها أرايض الدولة.
ــع املحافظ الهيج عىل القضايا الخاصة بأرايض الدولة واملنظورة  واطل

لدى املحاكم والنيابات املتخصصة .
ــة واإلدارات  ــة باملحافظ ــؤون القانوني ــدة الش ــظ الحدي ــه محاف ووج
ــاهل يف قضايا أرايض الدولة  املختصة بهيئة األرايض بعدم التهاون والتس

والحفاظ عليها بكل الوسائل والطرق القانونية.

ــارات الدولة يف  ــة أرايض وعق ــرع هيئ ــود ف ــاع جه ــتعرض االجتم واس
الحفاظ عىل ممتلكات وعقارات ومساحات أرايض الدولة، واألرايض التي 
عليها نزاع مع الجهات األخرى وما تزال قضاياها منظورة لدى النيابات 

واملحاكم.
ــا األرايض وتحديد  ــدم تأجيل البت يف قضاي ــد االجتماع رضورة ع وأك
ملكيتها بما يسهم يف الحد من أعمال البسط الجديد ويحد من النزاعات 

حول األرايض.
وكان االجتماع استمع من مدير فرع الهيئة العامة للمساحة واألرايض 
ــطة التي قامت  والتخطيط العمراني إبراهيم الهادي إىل تقرير عن األنش
ــاهمت يف الحفاظ عىل أرايض الدولة،  ــا الهيئة خالل الفرتة القادمة وس به

واالحتياجات التي يتطلبها فرع الهيئة لالستمرار يف ذلك.

اجتماع بالحديدة يستعرض جهود هيئة اجتماع بالحديدة يستعرض جهود هيئة 
األراضي للحفاظ على عقارات الدولةاألراضي للحفاظ على عقارات الدولة

الثورة/ يحيى كرد 
ــن  ــدة حس ــة الحدي ــظ محافظ ــاد محاف أش
ــزة  املتمي ــات  والخدم ــود  بالجه ــج  هي ــد  احم
ــة للربيد  ــا الهيئة العام ــي تقدمه ــة  الت واملتنوع
ــة  ــدة وريم ــة الحدي ــدي بمنطق ــري الربي والتوف
للمواطنني وكافة مديرياتهما الريفية بالرغم من 
الحرب العدوانية والحصار املفروض عىل بالدنا 
ــة يف النقل الربيدي  ــذ أكرث من عامني واملتمثل من
ــات  ــليم املرتب ــري وتس ــديد الفوات ــه وتس بأنواع
ــواالت  والح ــل  والتحصي ــدي  الربي ــري  والتوف
ــة التي  ــن الخدمات الربيدي ــا م ــة وغريه الربيدي

يتميز بها الربيد. 
ــي ألقاها يف افتتاح  ــدد هيج يف  كلمته الت وش
ــة  ــب الربيدي ــاء املكات ــاوري لرؤس ــاء التش اللق
ــا  ومديرياتهم ــة  وريم ــدة  الحدي ــي  بمحافظت
ــني بالربيد   ــع  العامل ــىل جمي ــس  ع ــد أم املنعق
ــد باملحافظة  بذل  ــة أوضاع مكاتب الربي ملناقش
ــد من الجهود واالرتقاء بالخدمات الربيدية  املزي
ــة  ــوح واملنافس ــتوى الطم ــني  إىل مس للمواطن
ملحالت الرصافة الخاصة ولن تأتي هذه املنافسة 
ــب موظف الربيد  ثقة املواطنني  إال يف حالة  كس
ــم  بأخالق عالية وأمانة  ــن خالل التعامل معه م

والرسعة يف توفري الخدمات الربيدية له.
ــر  مدي ــن   م كل  ــتعرض  اس ــا  جانبهم ــن  م
ــري الربيدي  ــد والتوف ــة للربي ــة العام ــام الهيئ ع
ــر املايل  ــد الوجيه واملدي ــد خال ــدة محم بالحدي
ــات التي يقدمها  ــل عبدالجبار اهم الخدم فيص
ــني باملحافظة  ــدة للمواطن ــة الحدي بريد منطق
ــة  ومنها  ــة ومديرياتهما الريفي ــة ريم ومحافظ

التوفري الربيدي والحواالت الربيدية والتحصيل 
ــرود  الط ــات  وخدم ــة  الجاري ــابات  والحس
ــا الربيد  ــي يتميز به ــات الت ــن الخدم وغريها م
ــة الحرب  ــي تواجهه نتيج ــم الصعوبات الت رغ
العدوانية والحصار وشحة امليزانية التشغيلية.
ــاالت جليدان  ــر االتص ــن عىل ان وزي مؤكدي
محمود ومدير عام الهيئة املهندس محمد مرغم 
ــاً خاصاً  ــة الحديدة اهتمام ــان بريد منطق يولي
لهذا يجب  عىل رؤساء مكاتب الربيد باملديريات 
تفعيل وتنشيط الخدمات الربيدية ويف مختلف 
ــة يف ظل  ــة ريم ــة ومحافظ ــات باملحافظ املديري
ــة العدوان  ــا بالدنا نتيج ــي تمر به ــاع الت األوض
ــن التعامل مع املواطنني  وترشيد النفقات وحس
ــب ثقتهم تحديد احتياجات املواطنني من  وكس

ــتها وإمكانية  ــات ورفع املقرتحات لدراس الخدم
ــريين إىل أن منطقة بريد الحديدة  تنفيذها. مش
ــة B.R. الخاصة بتحصيل  ــال خدم بصدد إدخ
ــيار  ــاء والهاتف عرب التلفون الس ــاه والكهرب املي
ــري الربيدي  للعام  ــب توزيع ارباح التوف إىل جان

املايض2016م  البالغة نسبتها 70.14 % .
ــات مستفيضة حول  وتخللت اللقاء مناقش
ــد وكيفية  ــي تواجه مكاتب الربي ــات الت الصعوب
ــا وتحديد احتياجات  معالجتها والتغلب عليه
ــة والرفع بها إىل  ــني من الخدمات الربيدي املواطن
ــك كرم محافظ املحافظة عدداً  املنطقة.عقب ذل
ــن من العاملني بالربيد . كما كرم مدير  من املربزي
ــظ املحافظة  ــد الحديدة محاف ــام منطقة بري ع

بدرع املنطقة.   

محافظ الحديدة يشيد بجهود البريد في محافظ الحديدة يشيد بجهود البريد في 
تسهيل الخدمات للمواطنينتسهيل الخدمات للمواطنين

وكيل األوقاف يتفقد إصالحية السجن المركزيوكيل األوقاف يتفقد إصالحية السجن المركزي

محافظ ريمة يشدد على ضرورة تعزيز الموارد محافظ ريمة يشدد على ضرورة تعزيز الموارد 
الضريبية وضبط المتهربينالضريبية وضبط المتهربين

٨٨ ماليين ريال إيرادات مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء ماليين ريال إيرادات مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء

إب / سبأ
ــالم التوعوية  ــابقة األف ــة إب أمس حفل تكريمي للفائزين بمس ــم بمحافظ أقي
ــر االجتماعية تحت  ــة التنوي ــاد العربي للتطوع ومؤسس ــرية، نظمها االتح القص

شعار " ألجلك وطني ".
ــابقة التي سبق تسجيل املتسابقني خالل ستة أشهر وخضعت  تنافس يف املس
لتقييم لجنة فرع نقابة الفنانني اليمنيني 21 فيلما توعويا من مختلف املحافظات.
ــابقات  ــل املحافظة الدكتور أرشف املتوكل إىل أهمية املس ــار وكي ويف الحفل أش
ــتوى األعمال الفنية واإلبداعية للشباب والفتيات  التوعوية الهادفة لالرتقاء بمس

واحتضان املبدعني وتطوير مواهبهم.
ــة االجتماعية خالد العزب ورئيس  ــة التطوير للتنمي فيما أوضح رئيس مؤسس
لجنة التحكيم يف املسابقة الفنان عمار عبدالغني أن األفالم املشاركة رغم تباينها 
ــزت أغلبها  ــع املعاش، تمي ــا ومحاكاة الواق ــاليب املعالجة للقضاي ــكار وأس يف األف

بتناول قضايا اإلنسان اليمني.
وأكدا رضورة االستمرار يف إقامة املسابقات الفنية ودعمها إلستيعاب مزيد من 

املبدعني واستفادة املجتمع من طاقاتهم اإلبداعية والفنية.
ــم األفالم الفائزة باملراكز  ــتكتش فني تم تكري ويف ختام الحفل الذي تخلله إس
األوىل، حيث فاز فريق إبداع من محافظة حرضموت باملركز الثالث عن فيلم "أفتقد 
ــة  ــان نادر عزيز من محافظة إب باملركز الثاني عن فيلم "ريش ــي" فيما فاز الفن أب
ــن محافظة صنعاء عن  ــب املركز األول للفنانة ندى الدعيس م ــالم" يف حني ذه س

فيلمها الذي حمل عنوان "الضالل".
ــن الرابع والخامس يف  ــت جار عرب موقع اليوتيوب عىل املركزي ــر أن التصوي يذك

املسابقة.
ــفى الثورة العام للشئون الفنية الدكتور  حرض الحفل نائب رئيس هيئة مستش
جرب الخوالني وعدد من املسؤولني واألكاديميني وممثيل منظمات املجتمع املدني 

باملحافظة.

تكريم الفائزين بمسابقة األفالم تكريم الفائزين بمسابقة األفالم 
التوعوية القصيرة التوعوية القصيرة 

خالل ثالثة أشهر:خالل ثالثة أشهر:

ــاء  صنع يف  ــل  املقب ــني  االثن ــوم  ي ــدأ  تب
ــث للمخرتعني الذي  فعاليات املعرض الثال
تنظمه إدارة حماية امللكية بوزارة الصناعة 
ــاء  ــة صنع ــع جامع ــاون م ــارة بالتع والتج

ويستمر يومني.
يهدف املعرض إىل عرض ابتكارات وأفكار 
ــن املدارس  ــالب م ــني وط ــو 210 مخرتع نح
والجامعات الحكومية واألهلية من مختلف 
محافظات الجمهورية يف املجاالت العلمية 
ــل  ــة والعم ــة ، التقني ــة ، الخدمي ، الصناعي
ــة عىل أرض  ــاريع فعلي عىل ترجمتها كمش
ــا يف تحريك عجلة  ــتفادة منه الواقع واالس

االقتصاد الوطني والدفع بها إىل األمام.
ــارة عبده  ــة والتج ــر الصناع ــار وزي وأش

محمد برش يف ترصيح لوكالة 
ــبأ/ أن املعرض يكتسب  /س
ــه ينعقد  ــة كون ــة خاص أهمي
يف ظل الظروف االستثنائية 
التي تمر بها البالد وذلك من 
ــرص عىل إيجاد  منطلق الح
ملواجهة  ــول  والحل ــل  البدائ
ــا  يعانيه ــي  الت ــات  األزم
ــدوان  الع ــراء  ج ــن  املواط

الغاشم .
ــرض  املع أن  إىل  ــت  ولف
ــجيل  ــىل تس ــرص ع ــن يقت ل
ــيتم  ــات فقط بل س االخرتاع

تبني وتمويل االخرتاعات املميزة لتنفيذها 

ــة  ــة ومنتج ــاريع فاعل كمش
ــاً  مبين  ، ــل  العم ــوق  س يف 
ــاريع  واملش ــات  االخرتاع أن 
ــرض  املع يف  ــاركة  املش
ــاً  ــو 148 اخرتاع ــة نح البالغ
للتقييم  ستخضع  ومرشوعاً 
ــن قبل  ــق م ــص الدقي والفح
ــة من  ــة مكون ــان مختص لج
والخرباء  ــات  الجامع دكاترة 
يف  ــم  بكفاءته ــهود  املش
ــس  ميدان العمل ووفقاً لألس
العلمية الحديثة يف مختلف 

املجاالت.
ــاذ  ــة اإلنق ــرش أن حكوم ــر ب ــد الوزي وأك

ــني  باملبدع ــام  االهتم ــت  وضع ــي  الوطن
ــات  ــن أولوي ــباب ضم ــن الش ــن م واملبتكري
ــاريعهم  املرحلة لألخذ بأيديهم لتنفيذ مش
ــادل  ــن تب ــًال ع ــور ، فض ــا إىل الن وإخراجه
ــة  ثقاف ــجيع  وتش ــم  بينه ــا  فيم ــربات  الخ
ــباب وبما يخدم  ــاط الش ــرتاع بني أوس االخ

التنمية يف البالد.
ــر الصناعة والتجارة إىل تعزيز  ودعا وزي
ــة وتطوير عملية  ــات التعليمي دور املؤسس
ــز األبحاث  ــل مراك ــي وتفعي ــث العلم البح
ــجيع  ــة إىل تش الهادف ــات  الفعالي ــة  وإقام
االبداع واالبتكار يف أوساط الشباب وطالب 
ــية األوىل  املدارس ابتداء من املراحل الدراس

إىل التعليم الجامعي.

المعرض الثالث للمخترعين يبدأ االثنين المقبل بصنعاءالمعرض الثالث للمخترعين يبدأ االثنين المقبل بصنعاء
بمشاركة بمشاركة ٢١٠٢١٠ مخترعين من مختلف المحافظات مخترعين من مختلف المحافظات
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تحليل عروض شراء أذون تحليل عروض شراء أذون 
خزانة بـخزانة بـ١١٦٫٦١١٦٫٦ مليار ريال مليار ريال

ــي بصنعاء  ــك املركزي اليمن ــس يف البن جرى أم
تحليل عروض رشاء أذون الخزانة التنافسية للمزاد 
ــاراً و695 مليوناً و 520  ــم ( 993 ) بقيمة 116 ملي رق

ألف ريال لآلجال الثالثة (91، 182، 364) يوماً .
ــبأ)  ــك تلقت (س ــن البن ــان صادر ع ــح بي وأوض
ــال  ــدة لآلج ــدل الفائ ــط مع ــه أن متوس ــخة من نس
ــغ (16.59 % ) (15.82 %) ( 15.81 %)  ــة بل الثالث

عىل التوايل.
وأشار البيان إىل أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات 

غري التنافسية يوم األحد القادم.

فريق متخصص إلعادة برمجة فريق متخصص إلعادة برمجة 
أنشطة برنامج "علم طفال"أنشطة برنامج "علم طفال"

صنعاء / سبأ 
ــة نائب وزير  ــف اجتماع بصنعاء أمس برئاس  كل
ــه الحامدي فريق  ــم الدكتور عبدالل الرتبية والتعلي
ــطة برنامج علم طفال  متخصص إلعادة برمجة أنش
ــة لضمان  ــهر القادم ــل لـ 6 األش ــداد خطة عم وإع

تحقيق أهداف الربنامج .
ــن وكالء الوزارة  ــذي ضم عدداً م ــاع ال ويف االجتم
ــتعرض  ــف واملختصني اس ــيل منظمة اليونيس وممث
ــعيد جهود  ــود س ــم طفال محم ــج عل ــق برنام منس
ــول  ــذا الوص ــتهدفة وك ــات املس ــج يف املديري الربنام
ــا 50 مديرية موزعة  ــات البالغ عدده ــة املديري لبقي
عىل محافظات حجة، عمران، تعز، الحديدة، لحج، 

عدن، صعدة وأبني .
ــول  ــاء فص ــعى إىل إنش ــج يس ــح أن الربنام وأوض
ــل يف الفصول  ــتمرار العم ــة جديدة مع اس مجتمعي
ــذا ترميم  ــية وك ــابقة وتوفري التجهيزات املدرس الس
ــة والعمل عىل  ــن الخدم ــي خرجت ع ــول الت الفص
ــوا من  ــن حرم ــال الذي ــة لألطف ــول بديل ــاد فص إيج
ــرياً اىل بقية  ــدم توفر املكان .. مش ــبب ع التعليم بس
ــدرات املعلمني  ــطة الربنامج املتمثلة يف " بناء ق أنش
ــة بأهمية  ــات والتوعي ــس اآلباء واألمه ــم مجال ودع
ــع املعلمات  ــد م ــم والتعاق ــال بالتعلي ــاق األطف إلح
ــب اإلرشاف واملتابعة  ــة إىل جان ــول املجتمعي للفص

والتقييم .
ــتفادة من  ــة أهمية االس ــر الرتبي ــد نائب وزي وأك
ــدد ممكن من  ــرب ع ــال يف إلحاق أك ــم طف ــج عل برنام
ــن  ــني م ــك املحروم ــيما أولئ ــة س ــال باملدرس األطف

التعليم .
ــار إىل رضورة تنفيذ أنشطة الربنامج يف إطار  وأش
ــف  ــرتك بني الوزارة ومنظمة اليونيس ــيق املش التنس
وكذا مكاتب الرتبية باملحافظات املستهدفة لتحقيق 

األهداف املرجوة منها.

.. وعملية اقتحام
ــددة  ــة متع ــكرية ومحلي ــادر عس ــدت مص واك
ــوات الجيش  واللجان  ــدام املعارك امس بني ق احت
ــة  ــعودي واملرتزق ــدوان الس ــب الع ــعبية وكتائ الش
ــاحلية، فيما  ــة املخا الس ــمال مديري يف مناطق ش
ــة لتحالف  ــيش التابع ــات االبات ــوهدت مروحي ش
ــاء  ــوق أرج ــة ف ــق بكثاف ــعودي تحل ــدوان الس الع

املديرية.
ــدوان واملرتزقة  ــادر أن جحافل الع وأفادت املص
تفاجأوا بهجمات عسكرية نوعية ألبطال الجيش 
ــاك كبري يف  ــال ارب ــط ح ــاء امس وس واللجان مس

صفوفهم.
وبحسب مصادر محلية فقد دفعت قوات الغزو 
ــة  الجنجويد  ــن مرتزق ــب م ــدة كتائ ــة بع اإلماراتي
ــاليف انهيار  ــا لت ــات يف املخ ــودانيني إىل الجبه الس

شامل لكتائب العدوان املنترشة يف املديرية.

ــع دك القوة  ــة يف أملها م ــة الليلي ــن العملي وتزام
ــى قيادة  ــان ليال مبن ــش واللج ــة للجي الصاروخي
ــة يف مدينة مأرب  لصلية  ــكرية الثالث املنطقة العس

من صواريخ الكاتيوشا حققت إصابات مبارشة.
صواريخ "زلزال

ــة  بصاروخ من طراز  ــا دكت القوة الصاروخي كم
ــون  ــع املت ــة يف مجم ــا للمرتزق ــزال ـ 1" تجمع " زل
ــارشة كبدت  ــوف محققة إصابة مب ــة الج بمحافظ

تحالف العدوان واملرتزقة خسائر فادحة.
ــتهدفت القوة  ــد اس ــادر ذاتها فق ــا للمص وطبق
ــك بصلية من  ــان كذل ــش واللج ــة للج الصاروخي
ــة العدوان  ــات  ملرتزق ــا "تجمع ــخ "كاتيوش صواري
ــزم، وبينهم  ــع الحكومي بالح ــعودي يف املجم الس
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال كان  ــودانيون  س
حشدهم هناك إلسناد فلول  املرتزقة مشرية إىل أن 

ــتهدف موقع تجمعهم محققا إصابات  القصف اس
مبارشة ومخلفا قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.

استشهاد 13
ــعودي أمس جرائم  ــدوان الس ــاود طريان الع وع
االغتيال من الجو مستهدفا بغارة منزل مواطن يف 
ــن غارات أخرى عىل أنحاء  مديرية رصواح، كما ش
ــآت واملرافق  ــببا يف أرضار باملنش ــن املديرية متس م

والطرق .
ــعودي كذلك سلسلة  ــن طريان العدوان الس وش
غارات عىل مديرية املتون بمحافظة الجوف، فضال 
ــرض وميدي  ــىل مديريتي ح ــنه 13 غارة ع ــن ش ع
ومنطقة املزرق بمحافظة حجة، وغارة عىل منطقة 
ــزال يف منطقة آل   ــتهدفت من ــرى اس ــات وأخ الثعب
ــدة، فضال  ــم محافظة صع ــي بمديرية باق الحماق
ــة من كهبوب  ــتهدافه بغارة املناطق الرشقي عن اس

بمحافظة لحج.
ضبط خلية

ولفت املصدر األمني إىل ان املضبوطني يعتربون 
ــة املطلوبني لألجهزة  ــر العنارص اإلجرامي من أخط
ــان  ــن واللج ــال األم ــود رج ــا جه ــة .. مثمن األمني

الشعبية وتعاون املواطنني يف ضبط هذه الخلية.
يف  ــي  األمن ــاز  االنج ــذا  ه إن   " ــدر  املص ــال  وق
ــدي  التص يف  ــة  العالي ــة  اليقظ ــد  يؤك ــة  املحافظ
واملتابعة لعنارص ألعمالة واإلجرام وخاليا الطابور 
ــزو  الغ ــوى  لق ــم  أوطانه ــوا  باع ــن  الذي ــس  الخام

واالحتالل".
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــعبية باملرصاد لكل من تسول له نفسه العبث  الش
ــا املواطنني إىل املزيد  ــن واملواطن.. داعي بأمن الوط
من التعاون واالبالغ عن اي عنارص مشبوهة ملا من 

شأنه تعزيز األمن واالستقرار والسكينة العامة .
القوة الصاروخية

ــك عمليات  ــناد املدفعي كذل ــوة اإلس ــذت ق ونف
نوعية يف العمق السعودي استهدفت فيها معسكر 
االستطالع واإلسناد وتجمعات للجيش السعودي 
ــة الجنوبية بجيزان، محققة  خلف الرشفة والخوب

إصابات مبارشة.
ــة  ــوة املدفعي ــتهدفت الق ــري اس ــة عس ويف جبه
ــلمان  ــات لكتائب بن س ــان تجمع ــش واللج للجي
ــدد من قذائف  ــني رشق الربوعة  بع ــع املس يف موق
ــتهدافها   ــة وإصابات مبارشة فضال عن اس املدفعي

تجمعات للجنود السعوديني يف منفذ علب.
ويف جبهة جيزان دكت القوة املدفعية بالقذائف 
ــتحدث يف املعزاب ومركز  ــع موقع مس الثقيلة مواق
ــتهدفت  اس ــا  كم ــعودي  الس ــكري  العس ــل  القف

ــلمان يف موقع الفريضة ما  تجمعات لكتائب بن س
ــقوط جرحى يف صفوفهم، فضال عن  ــفر عن س أس
ــعودي ومرتزقته  ــا للجيش الس ــتهدافها تجمع اس

شمال منفذ الطوال بقذائف املدفعية.
ــة  ــدات القناص ــت وح ــا تمكن ــك فيم ــاء ذل وج
ــقاط  ــعبية من إس ــش واللجان الش ــة للجي التابع

جندي سعودي يف موقع الدفينة بجيزان.
كوريا الشمالية

ــمالية  ــت الصحيفة إن مهنديس كوريا الش وقال
ــن طائرات "إي  ــع األجزاء املعدنية م يقومون بخل
ــتخدم يف رش املحاصيل الزراعية  ــي تس إن 2"، الت
ــبية، وطالئها  ــتبدالها بأجزاء خش ــا، واس يف أوروب
ــرادار، ثم  ــات ال ــاص موج ــتطيع امتص ــواد تس بم
ــات حربية ال  ــك الطائرات كقاذف ــتخدام تل يتم اس

تستطيع الرادارات اكتشافها.
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