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 صنعاء - سبأ
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــى  التق
ــر  ــه الوزي ــل عبدالل ــدس نبي املهن
أمس املستشار اإلقليمي بمنظمة 

اليونيسف عمر الحطاب .
جرى خالل اللقاء الذي حرضه 
ــاه عبدالغني  ــل أول وزارة املي وكي
املداني، مناقشة الخطط والربامج 
ــا وزارة املياه بالتعاون  التي تنفذه
ــع منظمة اليونيسف  والتنسيق م
ــة الوطنية ملكافحة  يف إطار الحمل
الكولريا واملراحل التي تم تنفيذها 

خالل الفرتة املاضية.
ــود  جه إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة  مواجه يف  ــة  املعني ــات  الجه
ــب املختصني  ــراض وكذا تدري األم
ــاه والبيئة وخاصة  يف مجاالت املي
ــار  اآلب ــاه  مي ــورة  كل ــال  مج يف 

وتعقيمها.

ــاء االتفاق  ــالل اللق ــم خ ــا ت كم
ــكيل لجنة لعمل دراسات  عىل تش
ــاه والبيئة  ــز املي ــرب مرك ــة ع بحثي
التي  ــة  الحقيقي ــاب  ملعرفة األسب

أدت إىل انتشار الكولريا يف اليمن.
ــاه  ــر املي ــاد وزي ــاء أش ويف اللق
والبيئة بجهود منظمة اليونيسف 
 .. ــن  لليم ــه  ــذي تقدم ال ــم  والدع
مثمنا تلك الجهود التي تسهم يف 
ــني يف مختلف  ــع معاناة املواطن رف
ــاه  املي ــاع  قط ــا  ومنه ــب  الجوان

والبيئة للحد من الكولريا.
ــاه  املي وزارة  ــداد  استع ــد  وأك
ــة  كاف ــم  تقدي ــة  املعني ــات  والجه
ــي تسهم  الت ــم والتسهيالت  الدع
ــف ..  ــطة اليونيس ــاح أنش يف إنج
ــري  ــوزارة يف توف ال ــريا إىل دور  مش
املياه واستمرار ضخها للمواطنني 
ــدم  ــدوان وع ــرار الع ــل استم يف ظ

ــو  وه ــة  الالزم ــات  اإلمكاني ــر  توف
ــة  ــع منظم ــل م ــب العم ــا يتطل م
ــكل  ــف لتوفري املياه بش اليونيسي

مستمر .
ــار اإلقليمي  ــد املستش فيما أك
ــة  املنظم ــداد  استع ــف  لليونيس
ــات املعنية بما  ــع الجه التعاون م
ــني يف ظل  ــاة املواطن ــف معان يخف

األوضاع الراهنة .
ــم  قس ــس  رئي ــاء  اللق ــرض  ح
ــاح  واإلصح ــاه  املي ــج  برنام
ــار سيد  ــف نص ــي باليونيس البيئ
ــاح  واإلصح ــاه  املي ــة  وأخصائي
ــر  الخط ــق  بمناط ــي  البيئ
ــف أحالم املتوكل ومدير  باليونيس
ــدن الحرضية املهندس  مرشوع امل
ــدي والقائم بأعمال  جمال الصاي
ــة العاصمة  ــاه بأمان ــة املي مؤسس

املهندس محمد مداعس .

افتتح محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج أمس 
ــفى  ــني لعالج الكولريا بهيئة مستش مركزين إضافي
الثورة العام بالتعاون مع مكتب الصحة باملحافظة، 

تنفذهما مؤسسة التواصل للتنمية اإلنسانية.
ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي ــور  بحض ــاح  االفتت ويف 
ــن جار الله ورئيس هيئة  العامة الدكتور عبدالرحم
ــد سهيل ..  ــور خال ــام الدكت ــورة الع ــفى الث مستش
ــود مكتب الصحة وهيئة  ــاد املحافظ الهيج بجه أش

مستشفى الثورة العام يف مواجهة الكولريا.
ــي ملؤسسة  ــي واالجتماع ــدور اإلنسان ــن ال وثم
ــاريعها  ــل للتنمية اإلنسانية من خالل مش التواص
ــات أبناء املحافظة  ــة التي المست احتياج الخدمي

وساهمت يف دعم جهود السلطة املحلية.
ــج املنظمات الدولية واملحلية  ودعا املحافظ الهي
ــز معالجة اإلسهاالن  ــال األعمال إىل دعم مراك ورج
ــف معاناة  ــة وتخفي ــريا يف املحافظ ــة الكول ومكافح

املواطنني.
ــة ورئيس هيئة  ــب الصحة العام ــان مدير مكت وك
ــفى الثورة العام، أشارا إىل دور مركزي عالج  مستش
ــب املراكز  ــا إىل جان ــم افتتاحهم ــن ت ــريا اللذي الكول

األخرى يف مكافحة الكولريا باملحافظة.

ــي  الت ــاالت  االسه ــاالت  ح ــدد  ع أن  ــا  وأوضح
ــة أكرث من 14  ــز املعالجة باملحافظ ــا مراك استقبلته

ألف حالة.
ــا أوضح مدير فرع مؤسسة التواصل للتنمية  فيم
ــدي أن افتتاح  ــدة صادق السعي ــة بالحدي اإلنساني
ــرشوع مكافحة الكولريا الذي  املركزين يأتي ضمن م
ــون للتنمية  ــل مؤسسة الع ــذه املؤسسة بتموي تنف
ــة بالتعاون  ــة حرضموت الصحي حرضموت ومنظم
ــب الصحة  ــورة العام ومكت ــفى الث مع هيئة مستش

باملحافظة.
ــن بفريقني من  ــز املركزي ــه تم تجهي ــار إىل أن وأش
ــة مخربيني و24 ممرض وممرضة و  ستة أطباء وست
12 خدمات إضافة إىل 60 رسير تمريض، كما سيتم 
دعمهما بالعالجات واملحاليل واملغذيات ملدة ثالثة 

أشهر .
ــفى  ــس هيئة مستش ــواب رئي ــاح ن ــرض االفتت ح
ــريي والدكتور أحمد  ــور عبد الله الزح الثورة الدكت
ــان الحمادي ومدير مدير مركز  معجم والدكتور ردم
ــة الدكتور  ــراض املعدي ــارة واألم ــق الح ــب املناط ط

محمد الكمراني ومدير عام التمريض عبد عبيد.

تعز / نزار الخالد
ــة بتعز  ــة املحلي ــت السلط أدان
ــريي  الهست ــف  القص ــدة  بش
ــدوان  الع ــريان  لط ــيش  والوح
السعودي األمريكي الغاشم الذي 
ــاء السكنية  ــني واألحي طال املدني
بمديرية صالة أمس  وراح ضحيته 
ــهداء والجرحى من  ــدد من الش ع
األطفال والنساء والشيوخ وتدمري 

للممتلكات العامة والخاصة.
ــد  التصعي أن  ــان  البي ــد  وأك  
ــوق لتدمري  ــري املسب ــري غ العسك
ــني  بمديرية  ــل املدني ــازل وقت املن
ــن  واليم ــة  خاص ــة  بصف ــة  صال
بصفة عامة يعكس حالة اإلفالس  
واإلنساني  ــي  األخالق ــوط  والسق
لدول تحالف العدوان الذي أوغل 
ــادة  ــية يف إب ــه الوحش ــن جرائم م
ــري مقدراته  ــعب اليمني وتدم الش
والنيل من حضارته وتاريخه عىل 
ــرأى ومسمع من املجتمع الدويل  م
ــم  ــا يف الجرائ ــد رشيك ــذي يع وال
ــدوان عىل بالدنا  التي يرتكبها الع
ــم واألعراف  ــي تتنايف مع القي والت

واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــم املتحدة  ــان األم ــد البي  وناش
ــعوب  والش ــالم  الس ــي  ومحب
ــي لكبح  ــل اإلنسان ــرة التدخ الح
ــدوان السعودي  الع جماح صلف 
ــعب  ــم عىل الش ــي الغاش األمريك

اليمني واحرتام إرادته.
ــت  الصم ــان  البي ــر  واستنك  
املزري للمنظمات املعنية بحقوق 

اإلنسان التي تتشدق باإلنسانية  
ــا إزاء تلك  ــا لم تحرك ساكن ولكنه

الجرائم التي يرتكبها العدوان.
 وأكد البيان أن الشعب اليمني 
ــرية نضاله وكفاحه   سيواصل مس
للدفاع عن الدين والوطن والرشف 
ــل الوسائل املرشوعة   والعرض  بك

مهما بلغت التضحيات.
ــارات  االنتص ــان  البي ــا  وحي
ــا أبطال  ــي يسطره ــة الت العظيم
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــرشف والبطولة  جميع جبهات  ال
ــن وسيادته وأمنه  دفاعا عن الوط

واستقراره.
ــد  محم ــده  عب ــه  وج ــك  ذل اىل 
ــة تعز  ــظ محافظ ــدي محاف الجن
ــر  ــيل مدي ــس املح ــس املجل - رئي
ــة والتحسني  النظاف عام صندوق 
ــة متابعة  ــز ..برسع ــة تع بمحافظ
ــاء لرصف  ــزي بصنع ــك املرك البن
ــي النظافة  ــال وموظف ــب عم روات
ــرثة  ــن واملتع ــني املتعاقدي والتحس
ــق  ــذي سب ــزي وال ــك املرك يف البن
ــا  ــز توفريه ــة تع ــظ محافظ ملحاف

ــات املحافظة تقديرا  من مخصص
ــوم به  ــي يق ــي الت ــدور  االنسان لل
ــال النظافة يف خدمة املجتمع,  عم
ــل عامل  ــن شكره لك ــا اعرب ع كم
نظافة يبذل كل مجهوده من أجل 
ــي  ــة لك ــه الباسل ــة محافظت نظاف
ــر باملظهر املرشف الذي يليق  تظه
ــهر  ــا كل عمال تعز بش ــا، مهنئ به

رمضان املبارك.
ــاركته  مش ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج  
عمال النظافة، وقد  استمع رئيس 
املجلس املحيل _ محافظ محافظة 
تعز ملشاكلهم وقضاياهم ورد عىل 
ــن خالل  ــم م ــع استفساراته جمي

مواقع التواصل االجتماعي.
وعىل جانب متصل أعرب عدد 
ــة  النظاف ــدوق  صن ــي  موظف ــن  م
ــن امتنانهم لتلمس  ــني ع والتحس
ــل  والتواص ــم  همومه ــظ  املحاف
معهم، مؤكدين بأن تهنئة املحافظ  
لهم بشهر رمضان أسعدت قلوبهم 
وشجعتهم جميعا عىل االستمرار 

يف بذل كافة الجهود يف العمل.

الثورة/ 
ــات بمديرية  ــب الواجب ــم مكت نظ
ــة  برئاس ــة   رمضاني ــة  أمسي ــم  يري
ــد  عبدالحمي االخ  ــة  املحافظ ــالء  وك
ــة إب واالخ  ــاهري وكيل محافظ الش
ــؤون املالية  عيل بن النوعة وكيل الش
ــب واعضاء  ــدراء املكات ــة وم واالداري
ــان  وأعي ــائخ  ــيل ومش املح ــس  املجل

واالمناء .
ــري   وخالل األمسية ألقى األخ بش
الريشة مدير فرع الواجبات باملديرية 
ــع   ــة دف ــىل أهمي ــا ع ــد فيه ــة أك كلم
ايرادات الزكاة وحث عيل التعاون مع 
ــة املواطنني وكبار  ــني لتوعي املتحصل
ــىل  ــدد ع ــال وش ــال واالعم ــال امل رج
ــأداء واجبها  ــة ب ــزة األمني دور األجه
ــني واملتمنعني عىل  ــط املتالعب يف ضب
ــاه لتطهري  ــم من زك ــداد ما عليه الس

أموالهم وركن من أركان االسالم.
ــد  عبدالحمي االخ  ــب  طال ــا  فيم
ــة بتطوير  ــل املحافظ ــاهري وكي الش
ــة  واملتابع ــة  الرقاب ــات  آلي ــل  وتفعي
ــد  وتحدي ــوال  االم ــة  لجباي ــادة  الج
املبالغ املستحقة للزكاة بعد تفحص 
ــل رؤوس  ــق ع ــغ املستح ــع املبل ورف

االموال ..
ــيل النوعة  ــن ع ــيل ب ــد ع ــا اك فيم
ــزول امليداني  ــة إب الن وكيل محافظ

ــىل  ــري ع ــني والتح ــل املكلف ــن قب م
ــث  ــاء  وح ــدول واالمن ــه الع ــا يبذل م
ــم بدفع ما عليهم  املواطنني وتوعيته
ــرة  ــغ املتأخ ــك املبال ــاة وكذل ــن زك م
ــا تذهب اىل  ــدورات السابقة النه وامل
بيت مال املسلمني لتوزع عىل الفقراء 
ــه كتاب الله وسنة   واملساكني كما سن
ــى لتفعيل دور  ــال : نسع ــه . وق رسول
ــة يف كافة مديريات  ــرادات الزكوي اإلي
ــة املواطنني لدفع ما  املحافظة  لتوعي

عليهم من زكاة للدولة. 
ــد املهندس  ــر أك ــد آخ ــىل صعي ع
ــام  ــر ع ــاف مدي ــد السق ــام محم بس
ــرق بمحافظة  ــال العامة والط االشغ
ــىل  ــف ع ــه يعك ــب وفروع إب أن املكت
ــن عبارات  ــات م ــع املخلف ــح ورف مس
ــرات السيول ونظافتها من بداية  ومم
ــىل سالمة   ــار حفاظا ع ــم األمط موس

املواطنني  من كوارث األمطار .
ــورة" إىل  ــح لـ"الث ــار يف ترصي وأش
ــف العبارات  أن املكتب مستمر تنظي
ــن شوارع  ــات السيول م ــع مخلف ورف
ــول  سي ــراء  ج ــل  والسوائ ــة  املدين
االمطار الغزيرة التي من بها الله عىل 
ــق مع  ــاون والتنسي بالتع ــة  املحافظ
ــة والتحسني  ــدوق النظاف مكتب صن
ــور حملة  ــرق والجس ــة الط ومؤسس
ــوارع  الش ــىل  ع ــة  املوسع ــوارئ  الط

ــن  ــرضرة م املت ــة  املدين ــاء يف  واالحي
سيول االمطار التي تسببت يف تجمع 
ــا  اغالقه اىل  ادت  ــي  والت ــات  املخلف

بالكامل وعرقلت حركة السري . 
ــه   بأن ــاف   السق ــدس  املهن ــوه  ون
ــة  حجم  ــي ملعرف ــزول امليدان ــم الن ت
ــىل  ع ــد  والتأك واالرشاف  االرضار 
ــن قبل  ــال ذلك م ــذه حي ــم تنفي ما ت
ــب  املكت أن  ــا  كم ــي  امليدان ــق  الفري
ــة  ــالت وازال ــن الحم ــد م ــذ العدي ينف
ــة  النفطي ــتقات  للمش ــات  املحط
ــة والعمل  ــوارع املحافظ املخالفة لش
ــوائي  ــع  البناء العش ــة ومن ــىل إزال ع
ــواق والباعة  ــاك واألس ــة االكش وإزال
ــوط الطريق إىل  ــىل خط ــني ع املتجول
ــة االختناقات  ــة وازال خارج املحافظ
واالزدحامات املرورية لشوارع املدينة 
ــك يف االسواق بجولة  التي تسبب ذل
العدين والخط الدائري ومفرق ميتم 
ــل جهودنا  ــث نسعى بك ــة حي وجبل
ــم االسواق والباعة  وباستمرار لتنظي
ــة  ــم  حرك ــك تنظي ــات وكذل والبسط

السري مع رجال املرور. 
ــي  ــدم الوع ــاك ع ــا اىل ان هن الفت
ــىل  ع ــاظ  والحف ــام  بالنظ ــزام  وااللت
ــة  وخلق  ــايل للمحافظ ــر الجم املظه

بيئة نظيفة خالية من األمراض.

وزير المياه بحث مع مستشار اليونيسف وزير المياه بحث مع مستشار اليونيسف 
التعاون المشترك لمواجهة  الكوليرا التعاون المشترك لمواجهة  الكوليرا 

افتتح مركزين لمعالجة الكوليرا بمستشفى افتتح مركزين لمعالجة الكوليرا بمستشفى 
الثورة بالحديدةالثورة بالحديدة

صعدة / سبأ
بدأت بمحافظة صعدة أمس دورة تدريبية ملعلمي 
ــول املهارات األساسية  ــات الصفوف املؤقتة ح ومعلم

يف التعليم النشط.
وتهدف الدورة التي ينظمها عىل مدى خمسة أيام 
ــن منظمة اليونيسف  ــة أبناء صعدة بتمويل م جمعي
ــن مختلف مديريات  ــاب 87 معلما ومعلمة م إىل إكس
املحافظة، مهارات وأساليب وطرق التدريس الحديثة 

لتطوير.
ــاح الدورة أكد وكيل محافظة صعدة عادل  ويف افتت
الضيني، أهمية الدورة لتطوير مهارات املعلمني الذين 
ــول وأماكن بديلة  ــم التعليمية يف فص ــؤدون رسالته ي
ــذي دمر أكرث من 250  ــة جراء قصف العدوان ال ومؤقت

مدرسة ومنشأة تعليمية .

ــدد عىل رضورة االستفادة من العطلة الصيفية  وش
ــارات ومعارف  ــدورات لتطوير مه ــل هذه ال لتنفيذ مث

املعلمني.
ــة  باملحافظ ــة  الرتبي ــب  مكت ــر  مدي ــار  أش ــا  فيم
ــني  املعلم ــة  مواكب رضورة  إىل  ــرايف  الظ ــن  عبدالرحم
لألساليب الرتبوية الحديثة وتطوير مهاراته وقدراته.. 
ــم يف نفوس  ــادئ والقي ــىل أهمية غرس املب ــددا ع مش

الطالب إىل جانب العلم واملعرفة.
ــاء صعدة لطف  ــس جمعية أبن ــن جانبه أكد رئي م
ــاريع الجمعية  ــن مش ــدورة تأتي ضم ــواوي أن ال الع

"علم طفال".
ــذي للجمعية  ــر التنفي ــدورة املدي ــرض افتتاح ال ح

املهندس عبدالله القحوم.

تدريب معلمي ومعلمات الصفوف المؤقتة بصعدةتدريب معلمي ومعلمات الصفوف المؤقتة بصعدة

السلطة المحلية بتعز تدين جريمة السلطة المحلية بتعز تدين جريمة 
قصف العدوان للمدنيين بمديرية صالةقصف العدوان للمدنيين بمديرية صالة

أمسيه رمضانية حول اإليرادات الزكوية بمحافظة إبأمسيه رمضانية حول اإليرادات الزكوية بمحافظة إب

الجندي يشيد بجهود عمال النظافةالجندي يشيد بجهود عمال النظافة

 مكتب االشغال ينفذ حملة لرفع المخلفات وفتح  العّبارات وممرات السيول  مكتب االشغال ينفذ حملة لرفع المخلفات وفتح  العّبارات وممرات السيول 

افتتاح أعمال مؤسسة تنمية وإنتاج البذورافتتاح أعمال مؤسسة تنمية وإنتاج البذور

مقبولي يؤكد استعداد الحكومة إشراك القطاع الخاص في تبني زراعة الحبوبمقبولي يؤكد استعداد الحكومة إشراك القطاع الخاص في تبني زراعة الحبوب
صنعاء / سبأ

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الدكتور 
حسني مقبويل، استعداد الحكومة دعم وإرشاك القطاع 
ــوب وخاصة  ــل الحب ــة محاصي ــي زراع ــاص يف تبن الخ

مستوردو القمح.
ــني أعمال  ــاح وتدش ــويل يف افتت ــور مقب ــار الدكت وأش
ــة وإنتاج الحبوب أمس بصنعاء  املؤسسة العامة لتنمي
ــاع الخاص  ــىل إرشاك القط ــل ع ــة ستعم إىل أن الحكوم
إلقامة املشاريع االسرتاتيجية .. مبينا أن العائد من تلك 
ــذي يتحصلون عليه  ــل العائد ال ــاريع سيحل مح املش
ــاريع ستعود  من استرياد الحبوب، باعتبار أن تلك املش

بالنفع عىل القطاع الخاص واالقتصادي الوطني.
ــب تعتمد  ــت يف املايض القري ــن كان ــت إىل أن اليم ولف
عىل نفسها يف توفري احتياجاتها من محاصيل الحبوب 

والفواكه والخضار .
ــة  ــا الزراعي ــة أراضين ــن زراع ــا م ــاف " إذا تمكن وأض
ــن  ــن م ــة سنتمك ــة الحديث ــزة الزراع ــدات وأجه وبمع
ــكل كبري وسنوفر املليارات  تخفيض تكاليف اإلنتاج بش
ــا يف رشاء الحبوب  ــي ننفقه ــة الت ــالت الصعب ــن العم م
ــب األخرى يف  ــا لتنمية الجوان ــارج، وسنوجهه من الخ

البالد".
وبني أن اليمن يستورد من الحبوب ما يزيد عن أربعة 
ــف مئات املاليني  ــك الكميات تكل ــني طن سنويا وتل مالي
ــالد من عدوان  ــا إىل ما تواجهه الب ــدوالرات .. الفت من ال
ــعب اليمني من خيار  ــس أمام الش ــي وحصار ولي همج

ــاج املحيل ورفع نسبة االكتفاء  سوى تبني مفهوم اإلنت
الذاتي من االحتياجات األساسية كالغذاء.

ــؤون االقتصادية  ــوزراء للش ــب رئيس ال ــا أكد نائ كم
ــوم  بمفه ــوب  الحب ــة  لزراع ــة  املؤسس ــي  تبن رضورة 
الزراعات الواسعة والحديثة وتخفيض تكاليف اإلنتاج 
ــار يف املدرجات  ــىل األمط ــدة ع ــات املعتم ــم الزراع ودع

والقيعان الزراعية.

ــة األرايض الزراعية غري  ــىل زراع ــة ع ــث املؤسس وح
املستغلة من أرايض الدولة واستصالح وزراعة مساحات 
ــجيع  ــة ودعم وتش ــة للزراع ــن األرايض القابل ــة م واسع
ــه نحو زراعة محاصيل الحبوب  القطاع الخاص للتوج
والعمل عىل تكوين جمعيات ملنتجي الحبوب ودعمهم.

ويف حفل االفتتاح الذي حرضه وزيرا الرثوة السمكية 
محمد الزبريي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن 

املختار ونائب وزير الخدمة املدنية والتأمينات عبدالله 
ــوزارات والجهات ذات العالقة،  ــد وعدد من وكالء ال املؤي
ــاج عيل  ــة اإلنت ــاع تنمي ــة لقط ــل وزارة الزراع ــد وكي أك
عبدالكريم الفضيل، رضورة أن يسعى الجميع لتحقيق 

األمن الغذائي.
وقال " من الواجب علينا السعي إلنتاج احتياجاتنا 
ــي منها خاصة  ــة وتحقيق اكتفاء ذات ــواد الغذائي من امل
ــن األرايض الزراعية الخصبة  ــات كبرية م ولدينا مساح
ــاج الزراعي  ــا وكذا مقومات اإلنت ــي يجب استثماره الت
ــذ أكرث من  ــار من ــدوان وحص ــن نواجه ع ــة ونح وخاص

عامني ".
ــة إنتاج  ــان يتبنى عملي ــاء كي ــار إىل أهمية إنش وأش
الحبوب بطرق مبارشة عرب زراعة األرايض غري املستثمرة 
ــة لالستصالح  ــة أو تلك األرايض القابل ــن أرايض الدول م
وبطرق غري مبارشة عن طريق تشجيع القطاع الخاص 

وتكوين جمعيات ملنتجي الحبوب .
ــطتها بما  ــم ومساندة املؤسسة أنش وأكد رضورة دع

يمكنها من تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها .
ــدوره دعا نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة  ب
ــر التنفيذي أحمد الخالد  ــة وإنتاج الحبوب املدي لتنمي
رجال املال واألعمال إىل الرشاكة مع املؤسسة لالستثمار 
ــة زراعية  ــاريع إنتاجي ــي وإقامة مش ــال الزراع يف املج

تخدم التنمية املحلية وتخفف معاناة الشعب اليمني.
ــاء املؤسسة رضورة فرضها الواقع جراء  وأكد أن إنش
ــي عمليات  ــا يحتم تبن ــار م ــدوان والحص ــرار الع استم

ــوب وتخفيض  ــر إنتاجية الحب ــز وتطوي ــاج وتعزي اإلنت
ــف اإلنتاج وحماية اإلنتاج املحيل ودعم الزراعات  تكالي
ــوب وتحسني  ــجيع املزارعني لزراعة الحب ــة وتش املطري
التسويق وتطوير السعة التخزينية ملحاصيل الحبوب.
ــى إلدخال التقنيات الزراعية  وبني أن املؤسسة تسع
الحديثة لإلنتاج يف مناطق الزراعات املطرية وكذا تبني 
ــاريع زراعية وصناعية وتجارية يف مجاالت  ــاء مش إنش
ــجيع القطاع الخاص للدخول يف مشاريع  الحبوب وتش
ــق اإلنتاج وعمل دراسات  اسرتاتيجية يف مختلف مناط

جدوى فنية واقتصادية.
ــة وإنتاج  ــة لتنمي ــت املؤسسة العام ــك كرم عقب ذل
ــة  ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــوب نائ الحب
ــؤون القانونية والرثوة السمكية ونائب وزير  ووزيرا الش
ــام املالحي ووكيل  ــة ومحافظ الجوف س الخدمة املدني
وزارة اإلدارة املحلية عبدالسالم الضلعي ووكالء وزارات 
ــارة محمد الهاشمي والتخطيط لقطاع  الصناعة والتج
ــاع التنظيم يحيى  ــاريع أحمد البابيل وقط برمجة املش

املحاقري بدروع لدعمهم للمؤسسة.
ــة  ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــان نائ وك
ــرثوة السمكية  ــر ال ــويل ومعه وزي ــني مقب ــور حس الدكت
ــة عبدالله  ــر الخدمة املدني ــريي ونائب وزي ــد الزب محم
ــري عيل الفضيل ووكيل  ــد ووكيل وزارة الزراعة وال املؤي
اإلدارة املحلية عبدالسالم الضلعي قص الرشيط وأزاح 
ــا بافتتاح املؤسسة  ــن اللوحة التذكارية إيذان الستار ع

وتدشني أعمالها .
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الثقافة تنعي الشاعر باحارثةالثقافة تنعي الشاعر باحارثة
صنعاء - سبأ 

ــه با حارثة  ــري حسن عبد الل ــاعر الكب ــت وزارة الثقافة الش نع
ــذي وافاه األجل يوم أمس األول السبت املوافق 10/ 6/ 2017م  ال
عن عمر ناهز الـ 63 عاماً بعد عمر أثرى خالله الساحة الثقافية 
ــن القصائد واملؤلفات التي تفرد فيها  واألدبية اليمنية بالعديد م
ــبواني  ــه الخاص وكان فيها من عمالقة شعراء الدان والش بطابع

ومن رواد مدارة الشبواني.
ــددة التي  ــه املتع ــل بإبداعات ــاز الراح ــد امت ــان فق ــق البي ووف
ــاركاته  استطاع من خاللها أن يكون شاعرا متفردا ومتميزا يف مش
ــي أهلته ليكون أحد  ــة والخارجية يف الوطن العربي والت الداخلي

أعمدة الشعر واألدب يف اليمن.
ــان أن ابداعات الراحل ستظل ماثلة يف ذاكرة الثقافة  وأكد البي
ــعر واألدب  ــارة كبرية للش ــوزارة رحيله خس ــة، واعتربت ال اليمني

اليمني.
ــد عام 1954 يف  ــا حارثة من موالي ــن عبد الله ب ــاعر حس و الش
مدينة سيئون بمحافظة حرضموت صدر له العديد من الدواوين 
ــارث (1990) والنقش  ــو ح ــني (1988) ويقول ب ــا أنني وحن منه
ــالد الدان  ــن ب ــدان (1998) وم ــاط ال ــىل بس ــدان (1993) وع بال

(1998) ودندنة (2003).

أدوية ومحاليل طبية لنزالء السجن المركزيأدوية ومحاليل طبية لنزالء السجن المركزي
صنعاء / سبأ

ــت منظمة تعايف كمية من األدوية واملحاليل الطبية لنزالء  قدم
السجن املركزي بصنعاء بالتنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان.

ــوزارة  ال ــطة  أنش ــن  ــل ضم ــة واملحالي األدوي ــع  توزي ــي  ويأت
ومتابعتها ألوضاع السجناء والسجون واحتياطيات التوقيف يف 

إطار جهود مكافحة الكولريا.

تخريج تخريج ٧٠٧٠ حافظا وحافظة للقرآن الكريم بالبيضاء حافظا وحافظة للقرآن الكريم بالبيضاء
البيضاء /محمد املشخر

ــرآن الكريم بمدينة البيضاء  ــت مدرسة األنصار لتعليم الق كرّم
ــات  ــي الحلق ــن خريج ــم م ــرآن الكري ــة للق ــاً وحافظ 70 حافظ
ــرآن هو  ــار (" الق ــك تحت شع ـــ  وذل ــام 1438ه ــة للع النموذجي
ــيس الطبية  ــة القي ــة مجموع ــي ), وبرعاي ــي .ورس سعادت حيات
ــرشق للمعاوز  ــة ومعرض ال ــارة عزان الخريي ــة شباب ح وجمعي

بمدينة البيضاء.
ــؤون  الش ــة  لجن ــس  رئي ــرضه  ح ــذي  ال ــم  التكري ــل  حف ويف   
ــاء جعبل حسني  ــة البيض ــس املحيل بمدين ــة باملجل االجتماعي
ــن  الحبيب طاهر محمد  ــرب عضو جمعية علماء اليم العبوس ع
ــم حفظة كتاب  ــاركة يف تكري ــدار  عن سعادته للمش ــه اله عبدالل
ــم داعيا إياهم إىل رضورة جعل تعاليم القرآن سلوكا يف  الله الكري

حياتهم يقتدي به اآلخرون.
ــباب الواعي  ــم نموذج للش ــدار اىل ان الخريجني ه ــار اله وأش
ــة وبناء  ــاء والتنمي ــة والعط ــح والوسطي ــم التسام ــح بقي املتسل
ــة األنصار  ــن قبل مدرس ــود املبذولة م ــيدا بالجه ــع , مش املجتم
ــه والعمل عىل إعداد جيل يعي  ــم القرآن يف خدمة كتاب الل لتعلي
ــه وأمته ووطنه . مؤكدا أن الخريجني واملكرمني هم  دوره تجاه دين
ــم التسامح والحب  ــن الواعي املتسلح بقي ــباب املؤم نموذج للش

والخري والعطاء والتنمية وبناء املجتمع.
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هكذا تناثرت

ــي  الحرب ــالم  اإلع ووزع 
ــع فيديو وصورا  أمس مقاط
توثق الخسائر الكبرية التي 
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــا  تكبده
ــودي خالل  العمليات  السع
ــش  الجي ــال  ألبط ــة  النوعي
ــة الصلو  ــان يف منطق واللج
ــت بتطهري هذه  ــي انته والت
ــوب املرتزقة  الجبهة من جي
ــر  خسائ ــم  تكبيده ــد  بع

فادحة يف األرواح والعتاد.
ــث  جث ــور  الص ــرت  واظه
ــة العدوان  العديد من مرتزق
يف  ــرة  متناث ــودي  السع
ــي  ــات والت ــة املواجه منطق
خلفها  املرتزقة بعد فرار من 

تبقى منهم.
عسكرية  ــادر  مص وأكدت 
ــش واللجان  ــوات الجي إن ق

تمكنت أمس من تأمني كامل 
ــي حاول مرتزقة  املناطق الت
يف  ــا  إليه ــدم  التق ــدوان  الع
ــرية  جبهة الصلو بتعز، مش
ــش  ــال الجي ابط ــن  إىل تمك
ــري ثالث  ــن تطه ــان م واللج
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــرى م ق
ــا  استعادته ــن  ع ــال  فض
رابعة  ــة  ــرة عىل قري السيط
ــل املرتزقة إليها  بعد أن تسل
يف عمليات تكتيكية خاطفة 
ــن  م ــريا  كب ــددا  ع ــت  أوقع

املرتزقة بني قتىل وجرحى.
ــد  فق ــادر  للمص ــا  وطبق
ــش من  ــوات الجي ــت ق تمكن
تطهري قرية الحور والصيار 
ــرشف  ــة ال ــري قري ــد تطه بع
ــن  ع ــال  فض ــس  أم ــاح  صب
ــش  الجي ــال  ابط ــادة  استع
واللجان السيطرة عىل قرية 
ــا  ذاته ــة  املديري يف  ــرشف  ال
ــة  ــد املرتزق ــرية إىل تكب ، مش

األرواح  يف  ــرية  كب ــر  خسائ
ــان  ــم مسلح ــاد وبنيه والعت
ــا مرصعهما أمس  لقي اثنان 
ــش واللجان يف  ــريان الجي بن

الجبهة ذاتها.
ــروض  االق ــة  جبه ويف 
ــة  عسكري ــادر  مص ــدت  أك
ــة  ــن مرتزق ــة م ــرصع أربع م
ــدوان السعودي وإصابة  الع
ــال  ــد ابط ــدى ص ــن ل آخري
محاولتهم  واللجان  الجيش 
ــف باتجاه  تبة العسق  الزح
ــوات  ق ــن  تمك إىل  ــرية  مش  ،
الجيش واللجان من تطهري 
ــت  كان ــي  الت ــع  املواق ــد  اح
املرتزقة   ــرة  لسيط ــة  خاضع
ــت قتىل  ــارك أوقع ــدد مع بع
ــى يف صفوف املرتزقة  وجرح
ــرة  ــم متناث ــدت جثثه شوه
ــي  سام ــزق  املرت ــم  وبينه
سيف الجعفري فيما تركت 
جثث مرتزقة اخرين يف هذه 

ــع دون ان يتمكنوا من  املواق
انتشالها.

ــا تمكنت  ــاء ذلك فيم وج
ــرى من الجيش  وحدات أخ
ــادة  استع ــن  م ــان  واللج
الخلوة  السيطرة عىل تبتي 
ــرم  الح ــل  وجب ــوداء  والس
ــي  ــاب غرب ــة الضب يف منطق
ــارك  مع ــد  بع ــز،  تع ــة  مدين
ــن مرصع وإصابة  اسفرت ع
ــا  فيم ــة،  املرتزق ــن  م ــدد  ع
ــرى  أخ ــدات  وح ــت  تمكن
ــد املواقع يف  ــري اح ــن تطه م
ــة  بمديري ــقب  الش ــة  جبه
ــري عدد  ــوادم وتطه ــرب امل ص
ــة باتجاه  ــات املرتزق من ثكن
ــر  ومعسك ــعب  الش ــرص  ق

الترشيفات.
ــة  محلي ــادر  مص ــت  وكان
 7" ــل  طف ــة  إصاب ــدت  أك
يف  ــاري  ن ــق  بطل ــوات"  سن
ــات  عملي يف  ــرس  األي ــه  كتف

ــوائية للمرتزقة  ــف عش قص
ــة الرضيبات يف  ــىل منطق ع

مديرية مقبنة.

القوة الصاروخية

أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
وصاروخيا  ــا  مدفعي ــا  قصف
استهدف تجمعات للجيش 
ــي  موقع يف  ــودي  السع
ــي  ــة وغرب ــس ونهيق السدي

الفواز.
ــدر  ــر املص ــري ذك ويف عس
ــا مدفعيا استهدف  أن قصف
ــود  للجن ــات  تجمع
يف  ــم  ومرتزقته ــني  السعودي
قلل الشيباني ومنفذ علب .

أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
السعودي  ــدوان  الع ــريان  ط
ــىل  ــارة ع ــن غ ــي ش األمريك

جبل الدود


