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ــر إرادته  ــي إضعافه وكس ــلوا ف ــات واألعداء فش ــطورة التضحي ــا وأس ــزة الدني ــن معج ــر إرادته اليم ــي إضعافه وكس ــلوا ف ــات واألعداء فش ــطورة التضحي ــا وأس ــزة الدني ــن معج اليم
ــرف  الش ــاحات  س ــى  عل ــراً  كبي ــداً  تواف ــن  الماضيي ــهرين  الش ــالل  خ ــنا  ــرف لمس الش ــاحات  س ــى  عل ــراً  كبي ــداً  تواف ــن  الماضيي ــهرين  الش ــالل  خ ــنا  لمس
ــن المعتدي ــوكة  ش ــر  وكس ــر  النص ــراب  اقت ــى  عل ــل  دلي ــذا  وه ــب  التدري ــن  ــنوميادي المعتدي ــوكة  ش ــر  وكس ــر  النص ــراب  اقت ــى  عل ــل  دلي ــذا  وه ــب  التدري ــن  وميادي

ذمار/سبأ
ــات  الهيئ ــادات  لقي ــع  موس ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة ذمار  ــة وجامع ــة بمحافظ ــات الزراعي واملؤسس
ــاد التعاوني الزراعي  ــالمي واالتح وكاك بنك اإلس
ــني املقديش تطلعات  برئاسة املحافظ محمد حس
ــرتك بما يسهم يف  ــيق املش القطاع الزراعي والتنس

تعزيز التنمية الزراعية.
ــني عام املجلس  ــاع الذي حرضه أم ويف االجتم
ــايف العنيس ورئيس  املحيل باملحافظة مجاهد ش
ــور طالب النهاري أكد املحافظ  جامعة ذمار الدكت
ــاء بأداء  ــود لالرتق ــز الجه ــة تعزي ــديش أهمي املق
ــق التنمية  ــهم يف تحقي ــاع الزراعي وبما يس القط

االقتصادية وتقليص الفجوة الغذائية.
ــت اىل ان محافظة ذمار من أهم املحافظات  ولف
ــد يف  ــن وتتواج ــذاء اليم ــلة غ ــد س ــة و تع الزراعي
ــات والهيئات املتعلقة  ــد من املؤسس إطارها العدي
ــل بروح  ــب ان تعم ــي يج ــي والت ــاع الزراع بالقط

الفريق الواحد للوصول اىل التنمية الزراعية.
ــاع  ــه القط ــي تواج ــات الت ــار اىل التحدي وأش
ــف  الزراعي باملحافظة ويف مقدمتها الوضع املؤس
ــة  ــان برصاب ــاج األلب ــزارع إنت ــه م ــت إلي ــذي آل ال
ــطبالت تربية الخيول والتي وصلت اىل نفوق  وإس
ــبب نقص  ــول بس ــوب والخي ــار الحل ــع األبق قطي

الغذاء.
ــديش أهمية اإلرساع يف وضع  وبني املحافظ املق
ــة يف  ــة األصيل ــول العربي ــاذ الخي ــات إلنق معالج

ــة البان اليمن  ــة والحفاظ عىل أصول مزرع املزرع
ــتعادة الدور  ــة االقتصادية، واس التابعة للمؤسس

اإلنتاجي للمؤسسة .
وأشار اىل املساعي التي تبذلها قيادة املحافظة 
ــك  ــروع بن ــد ف ــالمي أح ــك اإلس ــكاك بن ــع ب للدف
التسليف التعاوني الزراعي اىل التدخل واستثمار 
ــة االقتصادية بما  ــع املؤسس ــيق م املزرعة بالتنس
يسهم يف إنقاذ القطيع وإعادة املزرعة اىل ما كانت 
عليه سابقا كأحد القطاعات االقتصادية الواعدة.

ــف الهيئات  ــكيل لجنة تضم مختل ووجه بتش
ــة  ــة بجامع ــة الزراع ــة وكلي ــات الزراعي واملؤسس
ــات الحتياجات القطاع  ذمار إلعداد خطط ودراس
ــة الراهنة والبحث عن تمويالت  الزراعي يف املرحل

لتنفيذها.
ــد العنيس اىل  ــام مجاه ــار األمني الع ــدوره أش ب
ــل جماعي ينعكس  ــاء يعد باكورة عم ــذا اللق ان ه
ــي والحفاظ عىل  ــة القطاع الزراع ــا يف خدم إيجاب
ــة وتعزيز جهود  ــان اليمن رصاب ــول مزرعة الب أص

التنمية الزراعية.
ــار الدكتور طالب  ــار رئيس جامعة ذم فيما أش
ــور عبد امللك  ــد كلية الزراعة الدكت النهاري وعمي
ــاندة  ــة مس ــة والكلي ــتعداد الجامع ــران اىل اس عم
ــه  ــىل وج ــي ع ــاع الزراع ــة والقط ــلطة املحلي الس
الخصوص والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم 

يف تعزيز التنمية الزراعية.
ــة الزراعة عىل  ــة ممثلة بكلي ــدا ان الجامع وأك

ــهام يف خدمة القطاع الزراعي  ــتعداد تام لإلس اس
وتقديم املشورات والدراسات اىل جانب زمالئهم يف 

هيئة البحوث الزراعية
ــالمي  ــكاك بنك اإلس ــذي ل ــر التنفي وكان املدي
ــك لتمويل  ــتعداد البن ــار اىل اس عادل الكبيس أش
ــة البان  ــل بمزرع ــادة العم ــة إع ــاريع الزراعي املش

اليمن رصابة واالستثمار يف هذا الجانب.
ــا  ــي يقدمه ــهيالت الت ــا والتس ــت اىل املزاي ولف
ــي  ــليف التعاون ــك التس ــع بن ــذي يتب ــك وال البن
ــكل قروض  الزراعي "كاك بنك" للمزارعني عىل ش
ــري مضخات بالطاقة  ــواء يف مجاالت توف ميرسة س
ــة  ــات وانظم ــال رشاء الحراث ــية أو يف مج الشمس

الري أو يف مجال النحل وغريها من املجاالت.
ــور عبدالله  ــوث الدكت ــة البح ــل هيئ وكان ممث
ــة العامة إلكثار البذور  ــيالن ومدير عام املؤسس س
ــريي أكدا  ــد صالح النص ــور محم ــنة الدكت املحس
ــيق املشرتك وإنجاح دور القطاع  عىل أهمية التنس
ــهم يف إنجاح الجهود الهادفة اىل  الزراعي وبما يس

تحقيق األمن الغذائي.
ــي  ــاد التعاون ــرع االتح ــس ف ــار رئي ــدوره اش ب
ــة اىل الدور املعول عىل  ــي عبد الوهاب عالي الزراع
ــات الزراعية وأهمية تفعيل دورها وترتيب  الجمعي
ــهام الفاعل يف تحقيق  ــا لتتمكن من االس أوضاعه

التنمية االقتصادية.

محافظ ذمار يوجه بتشكيل لجنة إلعداد خطط محافظ ذمار يوجه بتشكيل لجنة إلعداد خطط 
احتياجات القطاع الزراعياحتياجات القطاع الزراعي

الثورة /أحمد األسد

ــاز املركزي  ــيل العماد رئيس الجه ــد األخ ع    أك
ــود  ــر جه ــىل رضورة تضاف ــبة ع ــة واملحاس للرقاب
الجميع ملكافحة الفساد وتجفيف منابعه والعمل 
ــال اختصاصه  ــالص كل يف نطاق عمله ومج بإخ
ــة الخاضعة  ــات الحكومي ــتوى املؤسس ــىل مس ع

لرقابة الجهاز.
ــر الجهاز  ــالل افتتاحه أمس بمق ــاء ذلك خ  ج
ــاص بتعزيز  ــتثنائي الخ ــاء للربنامج االس بصنع
ــوارد الدولة للفرتة  ــاز الفابي يف تنمية م دور الجه

من مارس- يونيو من العام الجاري.
ــار إىل أهمية تطوير أداء بعض الوحدات     وأش
ــة تحديث  ــذا عملي ــة الجهاز وك ــة لرقاب الخاضع
ــيس داخل الجهاز بما يكفل  منظومة العمل املؤس
ــاد والرقابة  ــال مكافحة الفس ــل دوره يف مج تفعي

عىل املال العام وتنمية إيرادات الدولة ملا من شأنه 
ــيش للمواطن  ــني الوضع االقتصادي واملعي تحس
ــتثماريه صحيحة وخاليه  اليمني وخلق بيئة اس
ــة  ــىل ثقاف ــاء ع ــوال إىل القض ــدين وص ــن الفاس م

الفساد التي كانت سائدة خالل الفرتة املاضية.
ــا النية  ــاز ليس لديه ــأن قيادة الجه ــا ب    منوه
ــدر حرصها عىل  ــهري بق ــد األخطاء أو التش لتصي
ــال العام  ــة وحماية امل ــم الرقابي ــح املفاهي تصحي
ــىل عاتقنا  ــرية ملقاة ع ــؤولية كب ــام مس ــا أم كونن
ــذي تواجهه  ــل العدوان ال ــه خصوصا يف ظ وأمان
ــة والذي  ــوام متتالي ــة أع ــدى ثالث ــىل م ــا ع بالدن
ــة والزراعية  ــة الصناعي ــتهدف البنية التحتي اس
ــتوى  ــة, وبالتايل علينا ان نكون عند مس والخدمي
املسؤولية ونبدأ بتقييم أنفسنا أوال داخل الجهاز 
وذلك بجهود كوادره املتخصصة من خالل تفعيل 
ــودة واللوائح الداخلية  ــل الرقابي والج أدلة العم

ــات  ــو منظم ــا ندع ــي كم ــلوك املهن ــاق الس وميث
ــة  الفاعل ــاهمة  ــي إىل رضورة املس ــع املدن املجتم
ــف منابعه ملا من  ــاد وتجفي بأهمية محاربة الفس
ــأنه تحسني األوضاع االقتصادية والقضاء عىل  ش
اإلختالالت اإلدارية والتنظيمية والفنية والكشف 
ــن الضعف يف إجراءات الرقابة الداخلية  عن مكام

لإليرادات وإيجاد الحلول املناسبة.
ــن الربنامج اإلجراءات التنفيذية   هذا وقد تضم
ــي للجهاز يف تنمية  ــة بتعزيز الدور الرقاب الخاص
ــات الحكومية  ــىل الجه ــني ع ــذا القائم ــوارد وك امل
ــج مصفوفة املائة يوم  ــمل الربنام اإليرادية، كما ش
ــود تعزيز دور  ــف جه ــن خالل تكثي ــة م التنفيذي
الجهاز الرقابي والفني عىل املؤسسات والجهات 
ــزي  املرك ــاز  للجه ــيل  الداخ ــاء  والبن ــة  الحكومي

للرقابة واملحاسبة.

تدشين البرنامج االستثنائي لتعزيز دور الجهاز تدشين البرنامج االستثنائي لتعزيز دور الجهاز 
الرقابي في تنمية موارد الدولةالرقابي في تنمية موارد الدولة

صنعاء / سبأ
استعرض نواب الشعب يف جلسة يوم أمس برئاسة رئيس 
ــرتكة  ــان يحيى عيل الراعي تقرير اللجنة الربملانية املش الربمل
ــاع واألمن ، والخاصة  ــة من وزارة العدل واألوقاف والدف املكون
ــأن االتفاقية العربية  ــالمية بش ــني أحكام الرشيعة اإلس بتقن
ــة يف إطار تنفيذ  ــات العقابية واإلصالحي ــل نزالء املؤسس لنق

األحكام الجزائية.
ــة تتكون من ديباجة  ــارت اللجنة  إىل أن االتفاقي حيث أش
ــادة يندرج تحت كل منها عدد من البنود والفقرات  و (12) م
ــود  بن  (8) ــا  تحته ــدرج  تن ــة  ختامي ــكام  أح إىل  ــة  باإلضاف

والخاتمة.
ــاون  ــز التع ــدف إىل تعزي ــة ته ــاروا إىل أن االتفاقي ــا أش كم
العربي يف مجال العدالة الجزائية عىل أساس مبادئ احرتام 
ــيادة الوطنية والوالية القضائية الوطنية وعدم التدخل  الس
ــذا التعاون العربي يف  ــة لكل منها، وأن ه ــؤون الداخلي يف الش
ــداف العدالة  ــأنه إن يدعم أه ــال العدالة الجزائية من ش مج
ــوم عليهم،  ــيس واالجتماعي للمحك ــتقرار النف ــادة االس وإع
ــا إن تنفيذ الحكم عىل املحكوم عليه يف وطنه األصيل أو يف  كم
الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدًال من تنفيذه يف 
ــهم أيضاً يف إعادة اندماجه يف املجتمع خالل  دولة أخرى يس

فرتة أقرص وعىل نحو أكرث فعالية .
ــرتكة يف تقريرها أن نصوص  ــرت اللجنة الربملانية املش وذك
ــراءات  واإلج ــرتاطات  االش ــن  تتضم ــة  االتفاقي ــكام  وأح

والخطوات التنفيذية املنظمة لحاالت نقل النزالء املشمولني 
ــب الترشيعية والقانونية واإلجراءات  بهذه االتفاقية والجوان
العقابية وتنفيذ األحكام والعقوبات الصادرة بحقهم والعالقة 

ما بني الدول األطراف يف املجاالت املشمولة باالتفاقية .
وأشارت اللجنة إىل أن نصوص وأحكام مواد هذه االتفاقية 

تتناول اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بنطاق تطبيق االتفاقية 
ــاق تطبيق أحكام  ــي تدخل يف نط ــارات باألحكام الت واإلخط
ــزالء ومرفقات  ــم طلبات النقل للن ــة وإجراءات تقدي االتفاقي
ــل والفصل فيها  ــات النق ــاالت رفض طلب ــل وح ــات النق طلب
وتنسيق إجراءاتها ونفقاتها ونظام تنفيذ األحكام وما يخص 

ــكام العفو العام أو  ــة بالتنفيذ ورسيان أح ــات املتعلق املعلوم
الخاص التي تصدر بحق النزالء باإلضافة إىل أحكام ختامية 
ــائل التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار لالتفاقية  تنظم مس
ــول  ــة ودخ ــة العربي ــاء يف الجامع ــدول األعض ــل ال ــن قب م
االتفاقية حيز التنفيذ وتعارضها مع أي اتفاقيات أخرى بني 
ــدول األطراف  ــا يخص تحفظ ال ــدول األعضاء ، وم ــض ال بع

عىل االتفاقية واقرتاح تعديلها واالنسحاب منها .
ــذه االتفاقية تحفظ  ــارت إىل أن نصوص وأحكام ه كما أش
ــيادتها وواليتها القضائية والقانونية  لكل دولة طرف فيها س
ــن إجراءات  ــا تتخذه م ــكام قضائية وم ــا تصدره من أح يف م
ــذه االتفاقية ويف حالة  ــمولني به قانونية تجاه مواطنيها املش
ــدول األطراف يتم معالجة  ــود أي تعارض أو خالف بني ال وج
ــول إىل اتفاق  ــراف للوص ــاوض بني الدول األط ــك عرب التف ذل

بشأنه يخضع ملوافقة الدولة الطرف املعنية باملوضوع.
ــرتكة املجلس باملصادقة  وقد أوصت اللجنة الربملانية املش
عىل هذه االتفاقية..فيما أرجأ املجلس مناقشته لهذا التقرير 
واملصادقة عىل االتفاقية إىل جلسة قادمة وبحضور الجانب 
الحكومي املختص واملتمثل بوزراء العدل والداخلية وحقوق 

اإلنسان.
ــتعراض محرض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــيواصل أعماله صباح  ــابقة واملوافقة عليه ، وس جلسته الس

اليوم الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.

(النواب) يستعرض تقريرًا بشــــــــــأن االتفاقية العربية لنقل نزالء (النواب) يستعرض تقريرًا بشــــــــــأن االتفاقية العربية لنقل نزالء 
المؤسسات العقابية واإلصالحية المؤسسات العقابية واإلصالحية 

تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية:تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية:

ــاوري األول  عقد أمس يف عدن اللقاء التش
ــة والتحريض عىل  ــاب  الكراهي ملواجهة خط
ــة، والذي  ــالم  اليمني ــائل اإلع ــف يف وس العن
ــات  ــة منصة لإلعالم والدراس ــه مؤسس نظمت
ــع منظمة األمم املتحدة  التنموية بالتعاون م
ــكو)،  (يونس ــوم  والعل ــة  والثقاف ــة  للرتبي

.(IPDC) والربنامج الدويل لتنمية االتصال
ــر املرشوع  إن  ــادل عبداملغني مدي وقال ع
انعقاد هذا اللقاء التشاوري لعدد من قيادات 
ــائل اإلعالم   يف عدن يف ظل هذه الظروف  وس
ــوة جيدة من  ــن يعد خط ــها اليم التي تعيش
أجل مواجهة خطاب الكراهية والتحريض يف 

وسائل اإلعالم .
ــن املرشوع  ــا موجزا ع ــي رشح ــدم  املغن وق
الذي قال انه يهدف إىل خلق قناعات مشرتكة 
ــائل اإلعالم  بخطورة  ــدى القائمني عىل وس ل
ــض،  والتحري ــة  الكراهي ــاب  خط ــتمرار  اس
ــد من هذا  ــبل الكفيلة للح ــن الس والبحث ع
ــىل مبادئ  ــه، والتوافق ع ــاب ومواجهت الخط
عامة تتضمن معايري مهنية وأخالقية تراعي 
ــائل اإلعالم  يف  ــة لوس ــؤولية االجتماعي املس
ــة  الكراهي ــذ  ونب ــش  والتعاي ــلم  الس ــة  خدم

والعنف.
ــالم  بجامعة  ــتاذ اإلع ــدد أس من جهته ش
ــة  أهمي ــىل  ع ــادي  عبداله ــد  محم د.  ــدن  ع
ــة بعد أن  ــرضورة ملح ــرشوع ك ــذ هذا امل تنفي
ــائل اإلعالم  عن وظيفتها  خرجت غالبية وس
األساسية وتحولت إىل أدوات لتأجيج الرصاع 

وتغذية الكراهية.
ــالم  تحول إىل  ــادي إن اإلع ــال عبداله وق

إقطاعيات متعددة بوالءات مختلفة ومتنافرة 
ــالة اإلعالمية،  ــا أدى إىل تمزيق جذور الرس م
وأوضح أن وضع الخطاب اإلعالم ي اليوم هو 
ــادة الفكر ،  ــيايس ولق انعكاس للخطاب  الس
ولضعف دور منظمات املجتمع املدني، وشدد 
عبدالهادي عىل رضورة  التمسك باملسؤولية 

األخالقية للصحافة  تجاه املجتمع.
ــعيبي  ــد الش ــايف ماج ــتعرض الصح واس
ــدن ومحافظات  ــالم  يف ع ــائل اإلع ــع وس وض
ــددة وخطاب  ــل الوالءات املتع ــوب يف ظ الجن
التحريض وضعف املهنية. وأوضح الشعيبي 
ــات امللحة  ــالم  واالحتياج ــائل اإلع واقع وس
ــالم   اإلع دور  ــز  وتعزي ــره  وتطوي ــاوزه  لتج
االيجابي ، مشددة عىل رضورة تنظيم اإلعالم  

وفق ضوابط ولوائح مهنية .
ــاركون إىل عرض توصيف  كما استمع املش
قانوني ومهني لخطاب الكراهية والتحريض، 
ــتعراض النصوص القانونية  تم من خالله  اس
ــة  املجرم ــة  والدولي ــة  املحلي ــات  الترشيع يف 
ــتحضار قيم  ــة، ورضورة اس ــاب الكراهي لخط
ــاد ميثاق رشف مهني  املهنة والعمل عىل إيج

ومدونات سلوك مهنية.
ــتعرض معجم خطاب الكراهية  كما تم اس
ــة منصة  ــل مؤسس ــداده من قب ــم إع ــذي ت ال
ــتهدفت 15  لإلعالم بناء عىل تقارير رصد اس
ــرز املصطلحات  ــمل اب ــة، وش ــيلة إعالمي وس
ــة  الكراهي ــاب  خط ــن  ضم ــدرج  تن ــي  الت
ــائل  وس ــن  م ــدد  ع ــا  وتداولته ــض  والتحري

اإلعالم .

لقاء تشاوري لمواجهة خطاب الكراهية لقاء تشاوري لمواجهة خطاب الكراهية 
في وسائل االعالمفي وسائل االعالم

إب-سبأ
دشن محافظ إب عبدالواحد صالح ، أمس بمركز املحافظة 
ــع املخلفات املرتاكمة  ــة عبارات مياه االمطار ورف حملة تصفي
من السيول ، والتي ينفذها مكتب األشغال وصندوق النظافة 

واملؤسسة املحلية للمياه ومؤسسة الطرق والجسور .
ــنة وريف إب  ــات الظهار واملش ــتهدف الحملة مديري وتس

وتستمر شهر.
ــس املحيل أمني  ــذي حرضه أمني عام املجل ــني ال ويف التدش
ــي وعبدالرحمن  ــة عبدالواحد املروع ــورايف ووكيال املحافظ ال
ــة مخالفات البناء  ــه املحافظ صالح ، برفع وإزال الزكري ، وج

الواقعة بجوار السوائل والعبارات.
واكد املحافظ اهمية الصيانة الدورية للعبارات تفاديا ألي 
ــىل أرواح وممتلكات  ــم األمطار وحرصا ع ــاكل خالل موس مش

املواطنني.
كما تفقد محافظ إب سري العمل يف سائلة الخربة بمديرية 
ــار بإب، ووجه برفع املخلفات املجاورة لها لتجنب خطر  الظه
ــاكن املواطنني والطرقات  ما حصل العام املايض من إرضار ملس
ــدار أي تراخيص  ــدم إص ــا وجه بع ــيول كم ــراء تدفق الس ج

للبناء بجوار حرم السوايل.
ــام  ــة املهندس بس ــغال باملحافظ ــب األش ــر مكت وكان مدي
ــقاف أوضح أن اعمال تصفية العبارات ستبدأ من سائلة  الس

ــة  ــمل كاف ــى تش ــتتواصل حت ــبل وس ــة الس ــة بمنطق الخرب
العبارات والسوايل .

كما ناقش محافظ إب عبدالواحد صالح خالل لقائه أمس 
أصحاب املخابز واألفران بإب آلية ضبط أسعار رغيف الخبز 

وأوزانها.
ــؤون الصناعة  وأكد اللقاء الذي حرضه وكيل املحافظة لش
ــة العامة  ــرع الهيئ ــام ف ــر ع ــاوى ومدي ــم املس ــارة قاس والتج
ــاعد مدير  ــم ومس للمواصفات واملقاييس عبدالواحد آل قاس
ــب الصناعة  ــب مدير مكت ــاس ونائ ــور ماهر مي ــنة الدكت املش
ــل الزبيدي أهمية دور أصحاب األفران واملخابز  والتجارة فض

يف توفري احتياجات املواطنني من الخبز .
ــة لتنظيم  ــالح أهمية وضع آلي ــد املحافظ ص ــاء أك ويف اللق
عمل املخابز واألفران وتوحيد أسعار رغيف الخبز وأوزانها يف 

جميع املخابز عىل مستوى مديريات املحافظة .
ــتمرار حمالت  ــىل اس ــة والتجارة ع ــب الصناع ــث مكت وح
ــعار واألوزان وضبط  ــش يف األس ــد من ظاهرة الغ ــة للح الرقاب

املخالفني واملتالعبني بأقوات املواطنني وإحالتهم للنيابة.
ــعار مسؤوليتهم  ودعا أصحاب املخابز واألفران إىل استش
ــروف املواطنني خاصة يف ظل  ــة يف مراعاة ظ ــة والوطني الديني
ــتمرار العدوان  ــة التي تمر بها البالد جراء اس ــة الصعب املرحل

والحصار.

محافظ إب يدشن أعمال التصفية محافظ إب يدشن أعمال التصفية 
لعَبّارات مياه األمطارلعَبّارات مياه األمطار

آلية لضبط أسعار رغيف الخبز بالمحافظةآلية لضبط أسعار رغيف الخبز بالمحافظة

تفقد محافظ صنعاء حنني محمد قطينة 
ــس إدارة صندوق صيانة الطرق  ورئيس مجل
ــرشوع  ــس م ــماوي أم ــس الس ــدس أني املهن
ــم بطريق صنعاء - الحديدة  الصيانة والرتمي

يف الحيمة الخارجية.
ــدس  واملهن ــة  قطين ــظ  املحاف ــع  واطل
ــة لقطاع  ــل املحافظ ــا وكي ــماوي ومعهم الس
ــري العمل يف  ــات فارس الكهايل عىل س الخدم

مرشوع نقيل املنار - مقحف.
ــدس  ــرشوع املهن ــر امل ــن مدي ــتمعا م واس
ــات  مكون ــول  ح رشح  إىل  ــي  اليناع ــد  احم
ــفلتية  ــن طبقة أس ــون م ــذي يتك ــرشوع ال امل
وفتح مصارف ترصيف مياه األمطار للحفاظ 
ــة  ــاف باإلضاف ــف األكت ــق ورص ــىل الطري ع
ــن منطقة  ــق م ــة للطري ــة الدوري إىل الصيان

الصباحة وحتى باب الناقة.
ــادة  ــود قي ــاء بجه ــظ صنع ــاد محاف وأش
ــني  ــرق وكافة املهندس ــة الط ــدوق صيان صن
ــم طريق صنعاء  ــدوق يف إعادة ترمي يف الصن
ــىل  ع ــرق  الط ــة  وكاف ــا  خصوص ــدة  الحدي
ــهيل  ــتعداد لتس ــوم.. مؤكدا االس ــه العم وج

الصعوبات التي تواجه سري العمل.
ــماوي إىل أن  الس ــدس  ــار املهن ــا أش فيم
ــرتا  ــم 23 كيلوم ــمل ترمي ــكيل يش ــرشوع ال امل
ــون ريال،  ــار و200 ملي ــة إجمالية ملي بتكلف
ــة  ــم وصيان ــه ترمي ــة األوىل من ــمل املرحل تش
ــون ريال  ــة 400 ملي ــرتا بتكلف ــة كيلوم ثماني

بتمويل الصندوق.
ونوه املحافظ قطينة ورئيس مجلس إدارة 
ــرق بدور وكيل أول وزارة  صندوق صيانة الط
ــذاري يف البدء  ــد ال ــغال املهندس محم األش
بالعمل وتوفري املعدات واإلمكانات للمرشوع..
مؤكدين الحرص عىل ترميم الطريق ملا له من 

أهمية اسرتاتيجية واقتصادية.
ــدة الطوارئ بصندوق  رافقهما رئيس وح
ــل املؤيد ومدير  ــرق املهندس نبي ــة الط صيان
ــدوق  بالصن ــم  والتصامي ــات  الدراس ــام  ع
ــات  الدراس ــر  ومدي ــاد  زي ــي  يحي ــدس  املهن

والتصاميم املهندس بشري الصانع.
ــس  ورئي ــاء  صنع ــظ  محاف زار  ــك  ذل إىل 

مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق ومعهما 
ــوق  ــات، س ــاع الخدم ــة لقط ــل املحافظ وكي
رضوان بمديرية همدان بهدف تفعيل مرشوع 

توسعة السوق بعد توقفه لفرتة طويلة.
ــدوق  ــن صن ــول م ــرشوع املم ــدف امل ويه
صيانة الطرق وتنفيذ وحدة الشق باملحافظة 
ــرض 20 مرتا يف  ــوق رضوان بع ــعة س إىل توس
ــق الضيقة و26 مرتا يف املناطق األخرى  املناط

وبمسافة ألف و 200 مرت.
ــدس  واملهن ــة  قطين ــظ  املحاف ــار  وأش
السماوي إىل رضورة توسعة السوق بما يكفل 
تسهيل حركة مرور السيارات من املحافظات 
األخرى والتخفيف من االختناقات املرورية.

قطينة يتفقد أعمال ترميم طريق صنعاء الحديدةقطينة يتفقد أعمال ترميم طريق صنعاء الحديدة
تكلفته تكلفته ١٫٢١٫٢ مليار ريال مليار ريال

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران

ــزال 2 وعدد من  ــاروخ زل ــالق ص - إط
ــع للجنود  ــىل تجم ــة ع ــف املدفعي قذائ

السعوديني يف رقابة سقام
- مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــات  تجمع ــىل  إغارةع ــة  عملي ــذون  ينف
ــع املخروق  ــعوديني يف موق ــود الس للجن
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس ــري  الصغ

صفوفهم
ــكريني سعوديني  - مرصع وجرح عس
ــف عىل مواقعهم يف رقابة  يف هجوم خاط

السديس
?مرصع وإصابة عسكريني سعوديني 
ــع املخروق  ــة هجومية عىل موق يف عملي

الصغري
جيزان

ــعودي  س ــكري  عس ــم  طق ــراق  إح  -
ــان  ــع بوج ــب يف موق ــوع جي ــيارة ن وس

بقذائف اآلر بي جي
- إطالق صلية صواريخ كاتيوشا عىل 
تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم 

يف معسكر املخيل بقطاع العارضة
ــعودي  ــكري س ــم عس ــاب طق - إعط
ــري بقناصة عيار  ــة جاضع نم خلف قري

خمسني
ــات  تجمع ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  -

للجنود السعوديني يف الطوال
ــة  تب يف  ــعودي  س ــدي  جن ــص  قن  -

الخزان بقرية قوى
عسري

- قنص منافق خلف منفذ علب

االحد 2018/2/25       

تعز

ــع ملرتزقة العدوان يف  -إحراق طقم تاب
الساحل الغربي

ــكر  ــراق آلية للمرتزقة رشق معس - إح
خالد بمديرية موزع بقذائف املدفعية

لحج

ــىل  ع ــراد  غ ــي  صاروخ ــالق  إط  -
تجمعات مرتزقة العدوان رشق كهبوب

مارب

ــق صاروخاً  ــوة الصاروخية تطل - الق
ــىل تجمعات  ــرm2 ع ــوع قاه ــتياً ن بالس

للمنافقني يف معسكر أم ريش بمارب
البيضاء

ــعبية  ــزة األمنية واللجان الش - األجه
ــني  عبوت ــكك  تف ــاء  البيض ــة  بمحافظ
ــني عىل الطريق  ــفتني كانتا مزروعت ناس

العام الرابط بني الجريبات والوهبية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة

- قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
ــن مديرية  ــق متفرقة م ــتهدف مناط يس

رازح الحدودية
ــة  وإصاب ــن  مواط ــهاد  استش  -
ــف  ــراء القص ــرية ج ــروح خط ــر بج آخ
ــعودي عىل  ــي الس ــي واملدفع الصاروخ

مديرية رازح الحدودي
- أرضار يف منازل ومزارع املواطنني إثر 
قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل 

مديرية غمر الحدودية
- طريان العدوان  األمريكي السعودي 

يشن 4 غارات عىل مديرية باقم
ــف  القص ــن  م ــف  يكث ــدوان  الع  -
ــق  مناط ــىل  ع ــي  واملدفع ــي  الصاروخ

متفرقة من مديرية رازح الحدودية
تعز

ــعودي  - 6 غارات لطريان العدوان الس
األمريكي عىل مديرية الصلو

نجران

- طريان العدوان األمريكي السعودي 
يشن غارة عىل موقع الرشفة

حجة

- طريان العدوان األمريكي السعودي 
ــي حرض  ــىل مديريت ــارات ع ــن 5 غ يش

وميدي
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الحديدة / سبأ
حرض األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
ــوات  ــىل للق ــد األع ــىل القائ ــيايس األع الس
ــاحل البحر  ــلحة واألمن أمس عىل س املس
ــدة حفل تخريج  ــر بمحافظة الحدي األحم
ــن إسماعيل  ــهيد اللواء طه حس دفعة الش

املداني من قوات األمن املركزي.
ــرضه وزير الداخلية  ــل الذي ح ويف الحف
ــاوري ونائبه  ــم امل ــن عبدالحكي ــواء الرك الل
ــم الخيواني وقائد  ــن عبدالحكي اللواء الرك
قوات األمن املركزي .. حيا الرئيس الصماد 
ــىل الصمود يف  ــة والخريجني ع ــاء تهام أبن
ــاع عن اليمن وأمنه  مواجهة العدوان والدف

واستقراره.
ــوات  ــة وق ــادة وزارة الداخلي ــارك لقي وب
ــرج هذه  ــني،  تخ ــزي والخريج ــن املرك األم
ــتوى االنضباط  ــة التي تدل عىل مس الدفع
ــاهدناه خالل العرض  األمني .. وقال " ما ش
من حركات وفنون قتالية تدل عىل مستوى 
ــب الذي تلقاه الخريجون يف  األداء والتدري

هذه الدفعة".
وأضاف " اليوم يف ساحل تهامة يفصلنا 
ــام الثالث من  ــاء الع ــن انته ــهر ع ــط ش فق
ــام الرابع،  ــىل بالدنا ودخول الع ــدوان ع الع
ــرج هذه  ــن تخ ــا لندش ــا إىل هن ــن أتين ونح
ــرج دفعة قبل أقل  ــبقها تخ الدفعة التي س

من أسبوعني من قوات األمن املركزي ".
ــتجابة  اس يف  ــعادته  س ــن  ع ــرب  وأع
ــوات األمنية  ــدات األمنية لتجميع الق الوح
ــذ  ــدات يف تنفي ــة الوح ــام إىل بقي واالنضم

املهام األمنية والعسكرية املناطة .
ــىل  ــلم ع ــة لنس ــا إىل تهام ــع " نزلن وتاب
ــذه الدفعة  ــرض حفل تخرج ه ــا ونح أبنائه
ــاطكم،  ــم ويف أوس ــون معك ــا إال أن نك وأبين
ــم ودماء  ــن دمائك ــا أغىل م ــت دماؤن فليس

زمالئكم يف مختلف الجبهات".
يف  ــا  مواقعن ــخر  نس ــم  ل إذا   " وأردف 
ــم يف  ــة زمالئك ــم وخدم ــؤولية لخدمتك املس
ــطرون  يس ــن  الذي ــكرية  العس ــات  الجبه
ــن هذه  ــال خري م ــة ف ــم البطولي أروع املالح
ــؤولية، وإذا لم نكن جميعا خداما لهذا  املس
ــايل والرخيص من  ــذل الغ ــعب الذي ب الش
أجل عزته وكرامته فاألفضل لكل واحد منا 
أن يذهب للقتال إىل جانب الرجال األبطال 

يف ساحات وميادين الوغى". 

ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ولفت رئي
ــاول خالل ثالثة  ــف العدوان ح إىل أن تحال
ــة الوهن  ــول باليمن إىل مرحل ــوام الوص أع
ــام اليمن  ــه وقف عاجزا أم ــار، لكن واالنكس

معجزة الدنيا وأسطورة التضحيات.
ــنا يف الفرتة األخرية  ــتطرد " لقد ملس واس
ــا  ــهرين، زخم ــن ش ــل م ــل أق ــدا قب وتحدي
ــاحات الرشف وميادين  ــدا كبريا إىل س وتواف
ــه من  ــة لم نلمس ــورة إيجابي ــب بص التدري

ــة العدوان، وهذا يدل عىل أننا زاحفون  بداي
نحو النرص فالعدو خارس وضال ألنه ارتمى 

يف حضن األمريكان والصهاينة ".
ــاد الخريجني"  ــس الصم ــب الرئي وخاط
ــال التي  ــوة العزيمة وصالح الب ــًال إن ق قائ
ــبقوكم  ــناها فيكم ويف الرجال الذين س ملس
ــىل أنكم عىل  ــل ع ــى دلي ــاحات الوغ إىل س
الحق وعدوكم عىل الباطل وأنكم من أصلح 

الله بالكم وعدوكم من بدد الله قوته".
ــر للخريجني عىل  ــكر والتقدي ــدم الش وق
صربهم وصمودهم واستبسالهم واندفاعهم 
ــرشف .. معربا عن  ــن ال ــاحات وميادي إىل س
ــة  ــذه الدفع ــام ه ــكل انضم ــه يف أن يش أمل
ــكرية  والعس ــة  األمني ــدات  الوح ــة  بقي إىل 
ــت دعائم األمن  ــريا يف تثبي ــا ورافدا كب زخم
ــم  الحس ــاعة  بس ــل  والتعجي ــتقرار  واالس

واملعركة.
ــم  ــي ينتظرك ــعب اليمن ــال ": إن الش وق
ــدو  بالع ــل  للتنكي ــرك  التح ــم  منك ــد  ويري
ــتقرار  واالس ــن  األم ــز  تعزي ــىل  ع ــل  والعم
ــكينة العامة ورفع معاناة اليمنيني " ..  والس
مشيدا بدور قيادات وزارة الداخلية وقوات 
ــادة الزخم  ــهامها يف إع ــن املركزي وإس األم
ــتضيف نقلة  ــي س ــة والت ــدات األمني للوح

نوعية يف امليدان.

ــن  ــذي يش ــدوان ال ــف الع ــد تحال وتوع
ــنوات بمواجهة  حربا منذ ما يقارب ثالث س
ــوكة  ــمة حتى تحقيق النرص وكرس ش حاس

املعتدين .
ــم  ــب وزير الداخلية باس ــن جانبه رح م
ــزي  املرك ــن  األم ــوات  وق وزارة  ــادات  قي
والخريجني باألخ رئيس املجلس السيايس 
ــلحة  ــوات املس ــىل للق ــد األع ــىل القائ األع

واألمن لحضور حفل تخرج هذه الدفعة.
ــم نحتفل  ــن اليوم بحضورك ــال " نح  وق
ــوات األمن  ــة تخصصية من ق ــرج دفع بتخ
ــن  ــهيد اللواء طه حس ــة الش ــزي دفع املرك
ــم بني  ــز بوجودك ــي ونعت ــماعيل املدان إس
ــوات األمن املركزي  ــم وأبنائكم من ق إخوانك
كما كان لوجودكم يف األمس القريب واأليام 
ــهيد أبوعبد  ــة الش ــرج دفع ــة يف تخ املاضي

امللك الكبيس".
ــور  ــزاز بحض ــر واالعت الفخ ــن  ــرب ع وع
ــذا  ه يف  ــكرية  والعس ــية  السياس ــادة  القي
ــذي يعرب عن اهتمامها ورعايتها  الحفل وال
ــذه  ــرج ه ــاً إىل أن تخ ــن ..الفت ــوات األم لق
ــالة قوية لدول العدوان باستمرار   الدفع رس
ــاً  ــعباً وجيش ــادة وش ــي قي ــعب اليمن الش
ــة يف الصمود  ــوات أمني ــعبية وق ــاً ش ولجان

والتصدي للعدوان الغاشم عىل اليمن.

ــباب  ــاوري إىل أن الش ــر امل ــت الوزي ولف
ــموخهم  ــذه الدفعة  بش ــن ه ــني م املتخرج
ــن  ــبوه م ــا اكتس ــجاعتهم وبم ــم وش وإباه
ــيكون  ــاءة تدريبية س ــة وكف ــارات قتالي مه
ــد الجبهات الرشف إىل  ــم دوراً بارزا يف رف له
ــعبية  ــش واللجان الش ــب أبطال الجي جان
ــيكون لهم دور  يف مختلف الجبهات، كما س

بازا يف تعزيز األمن واالستقرار للمجتمع .
ــادة وزارة الداخلية يف  ــتمرار قي ــد اس وأك

ــائل  ــد والتدريب بكل الوس اإلعداد والحش
ــىل اليمن  ــم ع ــدوان الغاش ــى دحر الع حت
ومرتزقته الذين سيحل بهم الخزي والعار.

ــني عىل  ــة الخريج ــر الداخلي ــأ وزي وهن
ــذه  ه ــن  م ــم  وتخرجه ــدورة  لل ــم  اجتيازه
ــيكونون  الدفعة .. معربا عن الثقة يف أنهم س
ــش واللجان  ــن الجي ــم م ــب زمالئه إىل جان
ــعبية لتلقني تحالف العدوان ومرتزقته  الش
ــية يف التضحية والفداء ودحر  دروساً قاس

الغزاة واملعتدين. 
وترحم عىل أرواح الشهداء  الذين جادوا 
بأرواحهم للذود عن تراب  الوطن الطاهر .. 
ــفاء العاجل للجرحى والحرية  متمنيا الش

لألرسى.
ــد  العه ــني  الخريج ــة  كلم ــدت  أك ــا  فيم
ــية وامليض  والوفاء للوطن والقيادة السياس
ــاء لتضحياتهم  ــهداء والوف ــىل درب الش ع

والسري عىل خطاهم حتى تحقيق النرص. 
ــة  ــوض معرك ــة لخ ــدت الجاهزي ــا أك كم
ــر   والبح ــرب  ال يف  ــة  والبطول ــرشف  ال
ــال  العدوان وإفش ــة  ــتعدادهم مواجه واس

مخططاته. 
ــرج مدير أمن محافظة  حرض حفل التخ

الحديدة.
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ـــول عـــلـــى هـــذه  ـــع ن
الــدمــاء الــجــديــدة يف 
األمــن  دعــائــم  تثبيت 
واالستقرار والتعجيل 

بساعة الحسم

تخرج  الــداخــلــيــة:  وزيـــر 
هذه الدفع رسالة لدول 
الــــعــــدوان بــاســتــمــرار 
ــي يف  ــن ــم ــي ــب ال ــع ــش ال

الصمود والتحدي

الحديدة/ سبأ
ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــس  أم ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة  آلي ــج،  الهي ــد  أحم ــن  حس ــظ  املحاف ــة  برئاس
التنسيق بني املكاتب الخدمية واإليرادية وإدارات 

األمن وأقسام الرشطة يف مديريات املحافظة.
ويف االجتماع الذي حرضه رئيس النيابة العامة 
ــاز املركزي  ــل الجه ــة ووكي ــادي عيض ــايض ه الق
ــم ووكيال املحافظة  ــبة محمد نعي للرقابة واملحاس
ــني، أكد املحافظ  هاشم العزعزي ومجدي الحس
ــات ذات العالقة  ــيق بني الجه الهيج أهمية التنس

لتحقيق املستوى املطلوب للنظافة يف املحافظة.

يف  ــة  األمني ــات  الجه دور  ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــات املخالفة  ــط ومتابعة الجه ــب لضب ــذا الجان ه
ــة  الخاص ــتحقات  املس ــداد  س ــن  ع ــرة  واملتأخ
ــني وكذا التأخري يف توريدها إىل  بالنظافة والتحس

الصندوق.
وأكد االجتماع أهمية وضع الصندوق آلية لرفع 
ــطية  وترصيف القمامة التي ترتاكم يف الجزر الوس
للشوارع والنقاط الخاصة بوضع القمامة وإرشاك 

الجهات ذات العالقة يف األشغال يف هذا الجانب.
ــدد االجتماع عىل أهمية التحصيل للموارد  وش
املالية يف املحافظة وخاصة يف الجمارك والرضائب 

والواجبات، وضبط املمتنعني عن السداد.
ــني  ــاع صندوق النظافة والتحس وكلف االجتم
ومكاتب األشغال والرضائب والجمارك والواجبات 
والسياحة وضع خطط لتنظيم األسواق الشعبية 
ــوارع وإعداد  ــن الش ــة م ــات الصلب ــة املخلف وإزال
خطة لتحسني مستوى النظافة يف املدينة وتنمية 

املوارد املحلية.
كما كلف االجتماع صندوق النظافة والتحسني 
ــواق  ــال النظافة لألس ــام بأعم ــود للقي ــل عق بعم
ــهرية  ــوم ش ــل أجور ورس ــة مقاب ــعبية األهلي الش

محددة.

استعراض آلية التنسيق بين المكاتب الخدمية استعراض آلية التنسيق بين المكاتب الخدمية 
والجهات األمنية بالحديدةوالجهات األمنية بالحديدة

رئيس الوزراء يعزي في وفاة رئيس الوزراء يعزي في وفاة 
الشيخ المناضل القميشيالشيخ المناضل القميشي

صنعاء/ سبأ
ــور عبدالعزيز صالح  ــوزراء الدكت ــرب رئيس ال ع
ــاته  ــه الحارة وصادق مواس ــن حبتور، عن تعازي ب
ــتاذ القانون بجامعة  للدكتور هادي املنصوري أس
ــا  ــة بديوانه ــؤون القانوني ــام الش ــر ع ــدن ومدي ع
ــاة والدهم  ــك يف وف ــدي وذل ــالم ومه ــقيقيه س وش
الشيخ املناضل محمد نارص املنصوري القمييش .
ــن  ــزاء ع ــة الع ــوزراء يف برقي ــس ال ــرب رئي وأع
آل  ــة  وكاف األرسة  ــراد  أف ــة  وبقي ــم  له ــاطرته  مش

القمييش حزنهم وأملهم يف هذا املصاب .
ــد النضايل للفقيد  ــوه بالدور الوطني والرصي ون
ــيخ القمييش يف مقاومة االستعمار الربيطاني  الش
ــورة والجمهورية والوحدة املباركة  والدفاع عن الث
ــد ودوره  الفقي ــود  ــت بجه الوق ــيدا يف ذات  .. مش
ــد ايجابية  ــالح ذات البني وتأكي ــي وإص االجتماع
ــه  ــاه وأمن ــن وقضاي ــاه الوط ــيل تج ــه املح مجتمع

واستقرار .
ــبحانه  ــل الدكتور بن حبتور إىل املوىل س وابته
ــع الرحمة واملغفرة  ــد الفقيد بواس ــاىل أن يتغم وتع
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

رئيس الوزراء يؤكد

ــة الدفاعية  ــي الكبري الذي تضطلع به املؤسس ــام الدور الوطن أم
ــافرا  ــه فيها الوطن عدوانا س ــتثنائية التي يواج ــرتة االس ــذه الف يف ه

وحصارا خانقا عىل مدى ثالث سنوات..
ــبيها  ــة ومنتس ــن عىل هذه املؤسس ــا الوط ــي يعلقه ــال الت  واآلم

بمواصلة دورها يف مواجهة العدوان ومرتزقته يف كافة الجبهات.
ــات  ــام رصف مرتب ــة النتظ ــات الالزم ــاء إىل املتطلب ــرق اللق وتط
ــات  ــري االحتياج ــوزارة وتوف لل ــة  التابع ــدات  ــة الوح ــبي كاف منتس
ــا يقدمونه من  ــة وم ــم الوطني ــجم وأدواره ــم، بما ينس ــة له الرضوري

تضحيات من أجل حارض ومستقبل الوطن.
ــية العايل لألدوار  ــوزراء عن تقدير القيادة السياس وعرب رئيس ال
ــة اليمنية رغم ما  ــة للجمهوري ــة الدفاعي ــي تضطلع بها املؤسس الت

يعرتضها من تحديات وصعوبات فرضها العدوان والحصار.
ــب  ــز الجوان ــىل تعزي ــاذ ع ــة اإلنق ــرص حكوم ــد ح ــدد تأكي وج
اللوجستية للجبهات وتوفري ورصف مرتبات الجيش وانتظامها وكذا 

املتطلبات الرضورية األخرى.

ويشدد على دور

ــة وكوادرها  ــادة الهيئ ــا تبذله قي ــن حبتور م ــن الدكتور ب وثم
ــالمة  ــني دورها الوطني تجاه س ــبيل تطوير وتمت ــن جهود يف س م

املواطنني واالقتصاد الوطني .
ــا  ــب بم ــذا الجان ــود يف ه ــن الجه ــد م ــذل املزي ــىل ب ــث ع وح
ــة  ــام بواجباتها وممارس ــة يف القي ــوي للهيئ ــق الحضور الق يحق
ــة وكافة  ــم الحكومة للهيئ ــداً دع ــة .. مؤك ــا القانوني اختصاصاته
ــتوى أدائها العام وتعزيز  برامجها وخططها لتطوير وتوطيد مس

دورها تجاه حماية املستهلك واالقتصاد الوطني .
ــة ودورها تجاه حماية  ــة أوضاع الهيئ وجرى يف اللقاء مناقش
ــاه  ــا تج ــىل دوره ــالوة ع ــالمته، ع ــىل س ــاظ ع ــتهلك والحف املس
ــة لتأكيد  ــة الالزم ــة واملادي ــات الفني ــي واملتطلب ــاد الوطن االقتص
ــتوردة والتأكد من سالمتها  ــاطها الفاعل يف فحص املواد املس نش
ــتيفائها لرشوط ومعايري الجودة وتمتني حضورها تجاه  ومدى اس
ــية امليدانية بما  ــا التفتيش ــناد جهوده ــة وإس ــات املحلي الصناع

يخدم االقتصاد والرأسمال الوطني .

ــه إىل رشح  ــة ونائبي ــن مدير الهيئ ــوزراء، م ــتمع رئيس ال واس
ــرتة املقبلة للنهوض بدورها  ــن جهود وخطط وبرامج الهيئة للف ع
ــراء الفحوصات  ــودة املنتج الوطني وإج ــاه تعزيز ج النوعي تج
الالزمة ملختلف السلع املستوردة والتأكد من سالمتها ومطابقتها 

لرشوط ومعايري الجودة .
وتطرقوا إىل ما تم إنجازه من خطوات إلعادة تأهيل املختربات 
ــام بمهامها يف فحص مختلف  ــة للهيئة بما يمكنها من القي التابع
ــات  ــة العالق ــني إىل طبيع ــة .. الفت ــة والوطني ــات الخارجي املنتج
ــن خطوات معهم يف  ــاع الخاص وما تم إنجازه م ــة مع القط القائم
ــري الدولية  ــم وفقا للمعاي ــودة منتجاته ــالمة وج ــاه تعزيز س اتج

املعتمدة .
ــا الهيئة  ــي نفذته ــالت التفتيش الت ــج حم ــتعرضوا نتائ واس
ــدد 155 محطة،  ــاه ولع ــات املي ــة عىل محط ــرتة املاضي ــالل الف خ
ــة .. مؤكدين أن  ــة األغذي ــال صناع ــأة يف مج ــب 126 منش إىل جان
ــة األوىل للتوعية حول  ــني الحملة الوطني الهيئة تعد حاليا لتدش
ــعار " لنتعاون جميعا من أجل منتجات  جودة املنتجات تحت ش

مطابقة للمواصفات ".

مقبويل : الحكومة

ــني  ــة الدكتور حس ــوزراء وزير املالي ــس ال ــب رئي ــح نائ ــا افتت كم
ــة بمتابعة  ــل الخاص ــة العم ــاء ورش ــس بصنع ــويل أم ــه مقب عبدالل

تحصيل املوارد العامة للدولة وتنميتها.
ــتهدف الورشة التي تنظمها وزارة املالية عىل مدى ثالثة أيام  تس
ــابية عىل مستوى أمانة  مدراء مكاتب املالية ومدراء الوحدات الحس

العاصمة واملحافظات.
ــة عىل  ــاركني يف الورش وحث نائب رئيس الوزراء وزير املالية املش
ــىل حرص كافة األوعية االيرادية ومتابعة  مضاعفة الجهود والعمل ع
ــد  ــاهم يف رف ــا يس ــأول بم ــة أوال ب ــتحقة للدول ــوارد املس ــل امل تحصي
ــتثنائي  الخزينة العامة والحفاظ عىل املال العام يف ظل الوضع االس

الذي يمر به الوطن.
ــاليب  ــق رؤى تحديثية واتباع األس ــل وف ــىل رضورة العم وأكد ع
ــايل للوصول إىل  ــط األداء امل ــاهم يف تصحيح وضب ــا يس ــة بم الحديث
ــت األداء خالل  ــي رافق ــالالت الت ــة االخت ــة ومعالج ــج املطلوب النتائ

الفرتات السابقة.

ــج  ــيخضعون لربام ــع س ــويل إىل أن الجمي ــور مقب ــار الدكت وأش
ــىل جميع  ــم تطبيقها ع ــددة يت ــس مح ــري وأس ــق معاي ــة وف تقييمي

العاملني يف املجال املايل لرفع درجة الكفاءة وتحسني األداء.
ــة العمل برؤية واضحة لتفعيل دور  وأكد عىل أهمية خروج ورش

مكاتب املالية ملتابعة تحصيل وتنمية املوارد العامة للدولة.
فيما استعرض وكيل مساعد قطاع التنظيم وحسابات الحكومة 
ــة املتمثل بتحديد املهام  ــوزارة املالية وليد فايع، برنامج عمل الورش ب
ــة العاصمة واملحافظات وكيفية تنمية  املناطة بمكاتب املالية يف أمان
ــوارد وتنميتها  ــة املقرتحة ملتابعة تحصيل امل ــوارد من خالل الخط امل

وفق برنامج عمل ونماذج محددة.
ــات التي تواجه  ــتناقش كذلك الصعوب ــة س ــار إىل أن الورش وأش
ــة  ــب املالية إلثراء الورش ــدراء مكات ــة .. داعيا م ــب املالي ــل مكات عم
ــرتكة والخروج  ــات واملقرتحات الالزمة للوصول إىل رؤية مش بالنقاش

بتوصيات تحقق أهداف الورشة.
ــوزارة املالية طارق  ــب الفني ب ــة رئيس املكت ــرض افتتاح الورش ح
ــؤون النفقات  ــم لش ــاع التنظي ــاعد قط ــرشيف ووكيل مس ــه ال عبدالل

محمد عامر.
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