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صنعاء / سبأ
ــم الفني  ــوزارة التعلي ــب الفتاة ب ــم وتدري ــاع تعلي ــم قط   نظ
ــارات والتدريب  ــورد العربي لالستش ــة الب بالتعاون مع مؤسس
والتنمية البرشية أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة بوضع إطار 
ــرتاتيجية اتصال مجتمعي بني التعليم الفني  عام لتأسيس اس

والجهات ذات العالقة.
ــي  ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــر التعلي ــد وزي ــة أك ويف الورش
ــعت إىل  تعزيز وترسيخ عالقاتها  ــن النقيب أن الوزارة س محس
ــع كافة الجهات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني والقطاع  م
ــة بهدف االتصال والرشاكة يف العمل  الخاص واملنظمات الدولي

وبناء شبكة عالقات فعالة ومستمرة.
ــوم  ــة ومفه ــف بأهمي ــة يف التعري ــة الورش ــار إىل أهمي وأش
ــال املجتمعي وإيجاد إطار منظم للرشاكة املجتمعية بما  االتص
ــتمرارية االيجابية عىل ارض الواقع، منوها بدور  ــبها االس يكس
ــات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص  الجه
ــرتكة  ــز تلك الرشاكة من خالل تنفيذ برامج تدريبية مش يف تعزي

تستهدف كادر التعليم الفني واملهني.
ــي الذي يقدم  ــورد العرب ــب بتعاون  الب ــاد الوزير النقي وأش
ــان واحرتاف  ــع بإتق ــف رشائح املجتم ــة ملختل ــات تدريبي خدم
ــتويل  ــاهمة يف تحقيق التطور والنماء، مؤكدا أن الوزارة س للمس
ــا بالغا وتحرص عىل ضمان  ــل االتصال املجتمعي اهتمام تفعي

بناء شبكة عالقات مستدامة.
ــب الفتاة  ــم وتدري ــاع تعلي ــت وكيل قط ــا أوضح ــن جانبه م
ــيد يف الورشة التي حرضها مدير مكتب الرتبية  بالوزارة وفاء رش
ــدف إىل الخروج  ــة ته ــم باألمانة زياد الرفيق، أن الورش والتعلي
ــة باالتصال املجتمعي  ــرتاتيجية الخاص ــار عام لبناء االس بإط
ــبكة عالقات متكاملة بني الوزارة والجهات الحكومية  وإيجاد ش

املعنية ومؤسسات املجتمع املدني.
ــبة  ــهم يف إيجاد أرضية مناس ــة ستس ــارت إىل أن الورش وأش
ــداد لها  ــة التي يتم اإلع ــاركة املجتمعي ــة املش ــتكمال الئح الس

حاليا، مثمنة جهود كل من ساهم يف تنظيم الورشة .
ــتعرض  ــدري بدوره اس ــي ماهر الب ــورد العرب ــام الب ــر ع مدي

ــة والنتائج  ــاركة املجتمعي ــة البورد العربي يف مجال املش تجرب
ــاون التدريبي  ــذا برامج التع ــذا الجانب وك ــي تحققت يف ه الت
ــل جانب الرشاكة  ــدا أهمية تفعي ــم الفني، مؤك ــع وزارة التعلي م
ــاص يف هذا  ــني العام والخ ــوط بالقطاع ــدور املن ــة وال املجتمعي

الجانب.
ــار إىل أنه ويف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن  وأش
ــات املجتمع بحاجة إىل دعم القطاع الخاص  يف الوقت الراهن ب
ــهم يف تحقيق  ــا يس ــي بم ــاع الحكوم ــود القط ــاندته لجه ومس

النتائج املرجوة.
ــور بندر  ــورد العربي الدكت ــي الب ــدم كبري مدرب ــن جهته ق م
ــة التي  ــني الورش ــج ومضام ــي لربنام ــرض توضيح ــوص ع النب
ــائية من الوزارة ومؤسساتها التدريبية  ــارك فيها كوادر نس يش

املختلفة.
ــة وكيل قطاع سوق العمل بوزارة التعليم الفني  حرض الورش
ــاعد لقطاع سوق العمل  الدكتور عبدالحميد داود والوكيل املس

املهندس عيل زهرة.

النقيب يؤكد على أهمية التعرف بمفهوم االتصال المجتمعي النقيب يؤكد على أهمية التعرف بمفهوم االتصال المجتمعي 
وإيجاد إطار منظم للشراكة المجتمعيةوإيجاد إطار منظم للشراكة المجتمعية

ــني املقديش أمس  ــن محافظ ذمار محمد حس دش
ــي تنفذها وزارة  ــة العامة والت ــد والتعبئ حملة الحش
ــع  ــاء وإب والضال ــار وصنع ــات ذم ــاع بمحافظ الدف

كمرحلة اوىل.
ــام املجلس املحيل  ــور أمني ع ــني بحض ويف التدش
ــايف العنيس ووكييل املحافظة  للمحافظة مجاهد ش
ــظ  ــار املحاف ــة، أش ــال معوض ــارون وجم ــن ه محس
ــم  ــن عدوان غاش ــه الوطن م ــر ب ــا يم ــديش اىل م املق
ــتهدف كافة أبناء اليمن ومقدراته ووحدة أراضيه  يس

ونسيجه االجتماعي.
ــوف يف  ــة الصف ــار يف مقدم ــاء ذم ــت اىل أن أبن ولف
ــارز يف كل املواقف  ــات ولهم حضور ب مختلف الجبه
ــبيل  ــرية يف س ــات الكب ــون التضحي ــة ويقدم الوطني

الوطن.
ــعار الجميع  ــد املحافظ املقديش أهمية استش وأك
ملسئولياتهم يف هذه املرحلة والتفاعل الجاد والصادق 
ــع املديريات بما  ــد والتعبئة يف جمي ــع لجنة الحش م
ــد  ــة وتحقيق أهدافها يف حش ــاح الحمل ــن إنج يضم
ــلحة ليقوموا بدورهم يف الدفاع عن  أبناء القوات املس

الوطن.
ــة خطة للنزول  ــار إىل أن لدى قيادة املحافظ وأش
امليداني اىل املديريات وترتيب لقاءات موسعة يف إطار 
ــد والتعبئة العامة وتعزيز الجهود  تنفيذ خطة الحش

لرفد الجبهات بالرجال واملال والقوافل الغذائية.
ــية إليالء  ــا املحافظ املقديش القيادة السياس ودع
منتسبي القوات املسلحة االهتمام واألولوية يف توفري 
ــبيل  مرتباتهم كونهم يقدمون أرواحهم رخيصة يف س

عزة وكرامة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
كما ألقيت يف الفعالية كلمات من قبل رئيس لجنة 
ــني عزيز  ــة العميد حس ــة باملحافظ ــد والتعبئ الحش
ــة ناجي القويس  ــة الربملانية للمحافظ ــس الكتل ورئي
ــي  الديمقراط ــي  الوطن ــف  التحال ــزاب  أح ــس  ورئي
ــني الصويف، أكدت يف مجملها عىل أهمية تعزيز  حس
وحدة الجبهة الداخلية ورفد الجبهات ملواجهة قوى 
ــتهدف اليمن  ــال مخططاته التي تس ــدوان وإفش الع

أرضا وإنسانا.
ــباقني إىل  الفتني إىل أن أبناء محافظة ذمار من الس

نرصة الوطن يف مختلف املراحل والظروف..
وأكدت أهمية التكاتف وتعزيز روح املحبة واإلخاء 
والتسامح والتعاون بني أبناء املجتمع ورص الصفوف 
ــي والتصدي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ملواجه

ملؤامراته.
ــني مدير امن املحافظة العميد أحمد  حرض التدش
ــدد  ــة وع ــد والتعبئ ــة الحش ــاء لجن ــس وأعض أدري
ــة وقيادات  ــة والتنفيذي ــلطة املحلي ــادات الس من قي
ــخصيات اجتماعية  ــائخ وش ــكرية وأمنية ومش عس

ومدنية.
ــس فعاليات  ــة إب أم ــادة محافظ ــنت قي ــا دش كم
ــلحة يف إطار  ــبي القوات املس ــة ملنتس ــة العام التعبئ

إب  ــظ  محاف ــور  بحض ــم  أقي ــل  حف يف  ــة  املحافظ
ــة التعبئة باملحافظة  ــد صالح ورئيس لجن عبدالواح
ــر  ــرع املؤتم ــس ف ــاد ورئي ــؤاد العم ــن ف ــد الرك العمي
ــكرية والشخصيات  ــعبي العام والقيادات العس الش
االجتماعية ومدراء املديريات وأعضاء لجنة التعبئة.
ــعب  ــظ إب إىل أن الش ــار محاف ــني أش ويف التدش
ــلحة يقفون اليوم جبهة واحدة  اليمني والقوات املس
يف خندق املواجهة مع العدوان مسطرين أروع املالحم 

البطولية يف مواجهة املعتدين.
ــاء محافظة إب كانوا والزالوا  وقال " يرشفنا أن أبن
ــة الصفوف ويف الخطوط األمامية ضد العدو  يف مقدم
للدفاع عن الوطن .. مضيفا " لقد قدم أبناء إب كوكبة 
ــداد الجبهات خالل  ــهداء والجرحى عىل امت من الش
ــداء للوطن  ــنقدم املزيد ف ــزة والكرامة وس ــة الع معرك

وذودا عن سيادته وكرامته".
ــتهدفنا جميعا ومواجهته بشتى  وقال "العدو يس
ــتثناء ونحن جاهزون  الطرق واجبنا جميعا دون اس

ولن نرتدد عن االستجابة لنداء الواجب".
ــالة من  ــار محافظ إب إىل أن الفعالية تعد رس وأش
أبناء محافظة إب للمعتدين بأن عليهم أن يعلموا أن 

جبال وصحاري اليمن مقابر لهم ولعتادهم.
ــات  املديري ــدراء  وم ــاء  والوجه ــائخ  املش ــث  وح
ــبي القوات  ــد والدفع بمنتس ــىل العمل كفريق واح ع
ــم وكذا الدفع  ــلحة يف إطار مناطقهم ومديرياته املس

بالشباب لاللتحاق بالجبهات .
ــن أبناء  ــرر بهم م ــالح املغ ــظ ص ــا املحاف ــا دع كم
ــدوان إىل العودة  ــف الع ــن يقفون يف ص ــة وم املحافظ
ملناطقهم ومنازلهم واالنضمام إىل زمالئهم يف مواجهة 
املعتدين .. مؤكدا أن من سيعودون لهم األمان الكامل 

يف وجه الدولة.
ــة باملحافظة إىل أن  ــس لجنة التعبئ ــار رئي كما أش
ــام طبيعة  ــع الجميع أم ــؤولية التي تض ــة املس عظم
ــك بالثوابت الوطنية وعدم  وحجم العدوان يف التمس

التفريط بها.
وأوضح أن القوات املسلحة تؤدي مهامها الوطنية 
ــوم  الي ــش  ــدوان وتعي الع ــة  ــتورية يف مواجه والدس
لحظات فاصلة يف تاريخها ونضالها الوطني منترصة 

إلرادة وكرامة الشعب اليمني.
عىل صعيد متصل  عقد بصنعاء أمس لقاء موسع 
لدعم وتوحيد الجبهة الداخلية ورفد جبهات الرشف 
ــر الدولة نبيه  ــال والرجال بحضور وزي والبطولة بامل
ــة وقائد  ــاء حنني قطين ــظ صنع ــطان ومحاف أبو نش
ــن محمد  ــة اللواء الرك ــكرية السادس ــة العس املنطق

يحيى الحاوري.
ــس النواب  ــرضه أعضاء مجل ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــة وعدد  ــلطة املحلي ــادات الس ــة وقي ووكالء املحافظ
ــائخ واألعيان وممثيل  ــكرية واملش من القيادات العس
ــة إىل أن  ــار املحافظ قطين ــية، أش ــات السياس املكون
ــىل الوقوف  ــد التأكيد ع ــي لتجدي ــع يأت اللقاء املوس
صفا واحدا يف مواجهة العدو املتغطرس الذي يرتكب 
ــة آلية  ــعب اليمني ومناقش املجازر املروعة بحق الش

الرد عىل العدوان.
ــا وما يزال  ــة من األىس خلفه ــحب داكن وقال " س
ــاء واألطفال  ــي بحق النس ــعودي األمريك العدو الس
ــمع  ــيوخ منذ قرابة ثالثة أعوام عىل مرأى ومس والش

من العالم واملجتمع الدويل".
ــه الظاملة  ــدو يف حرب ــتخدم الع ــاف " لقد اس وأض
ــائل لرتكيع أحفاد اسعد الكامل  عىل اليمن كافة الوس
ــماوية  ــك كافة القوانني واألعراف والرشائع الس وانته
ــم يندي لها الجبني لفرض الوصاية عىل أهل  يف جرائ

الحكمة واإليمان"
وأشار املحافظ قطينة إىل أن قوى تحالف العدوان 
ــش واللجان  ــن الجي ــال الرجال م ــا رج ــدى له يتص
ــعبية والقبائل ..مؤكدا عىل أهمية تفاعل جميع  الش
ــة  ــل األبي ــها القبائ ــىل رأس ــة وع ــات املجتمعي املكون
والعسكريون واألمنيون للدفع بالرجال إىل الجبهات 

ــار  ــعبية لالنتص الش ــان  ــش واللج الجي ــب  إىل جان
للوطن والذود عن األرض والعرض.

ــن قوافل  ــه محافظة صنعاء م ــا قدمت ــت إىل م ولف
ــبيل الحرية والكرامة منذ  ــهداء والعتاد يف س من الش
بدء العدوان الرببري.. وقال" نحن عىل ثقة بأن أبناء 
ــتعدون  ــائخ وأعيان ووجهاء هذه املحافظة مس ومش
لتقديم املزيد واملزيد من التضحيات إليمانهم بعادلة 
ــا ورفضهم الخنوع حتى  القضية التي يدافعون عنه

تحقيق النرص".
وأكد محافظ صنعاء عىل أهمية اضطالع الجميع 
ــي يمر بها  ــة الت ــؤولية خالل املرحلة الحساس باملس
الوطن من خالل التحرك الجاد لرفد جبهات البطولة 
ــد  ــاق بالتجني ــباب إىل اإللتح ــا الش ــرشف.. داعي وال
ــام من وزارة  ــيحظون بالرعاية واالهتم ــي، وس الطوع

الدفاع.
ــة  باملحافظ ــة  التنفيذي ــب  املكات ــة  بكاف ــاب  وأه
ــادات  والقي ــات  املديري ــوم  عم ــدراء  وم ــات  واملديري
ــيد..  ــتمرار يف عملية التحش ــائخ االس ــة واملش املحلي
ــكريني  ــوة العس ــف ودع ــد الص ــدا رضورة توحي مؤك
ــم  واجبه ألداء  ــكراتهم  بمعس ــاق  وااللتح ــودة  للع

الوطني يف التصدي للعدوان.
ــال  ــدور املجتمعي يف إفش ــىل أهمية ال ــا أكد ع كم
ــال كل من موقعه  ــدوان والتحرك الفع مخططات الع
ــح .. الفتا إىل  ــة الوطن فوق كل املصال ــع مصلح ووض
أنه تم تدشني مرشوع الوفاء ألرس األرسى واملفقودين 

برعاية مؤسسة الشعب االجتماعية.
ــعبي العام  ــر الش ــرع املؤتم ــس ف ــار رئي ــا أش فيم
ــينا  ــري إىل أن اللقاء يأتي تدش ــة محمد بش باملحافظ
ــب  ــات إىل جان ــه إىل الجبه ــوف للتوج ــرص الصف ل
ــيادة  ــال الرجال للدفاع عن األرض والعرض والس رج

الوطنية.
ــكراتهم  ــكريني للعودة إىل معس ــري العس ودعا بش
ــدوان.. الفتا  ــال مخططات الع لدعم الجبهات وإفش

ــاكل أو  ــل املش ــواء يف ح ــرية س ــؤولية كب إىل أن املس
ــعب اليمني  ــتمرار عملية التنمية.. مؤكدا أن الش اس

يقف يف خندق الدفاع عن الوطن.
ــة  باملحافظ ــه  الل ــار  أنص ــل  ممث ــد  أك ــدوره  ب
عبدالباسط الهادي، أهمية التصدي لكل من يحاول 
ــذ مخططات  ــتقرار الوطن لتنفي ــن واس ــاس بأم املس

العدوان اإلجرامية.
ــا  برجاله ــباقة  الس ــي  ه ــاء  صنع أن  إىل  ــار  وأش
ــا يف الدفاع عن الوطن.. مؤكدا أهمية التفاعل  وأبنائه

الجاد للتصدي للعدوان.
فيما أوضح رئيس لجنة التعبئة العامة باملحافظة 
العميد لطف الشيباني أن العدوان بقيادة السعودية 
ــائل لرتكيع  ــه كل الوس ــتخدم يف عدوان ــارات اس واإلم
ــتنفار للتصدي  ــعب اليمني.. مؤكدا رضورة االس الش

الحازم للعدوان.
ــؤولية الدفاع عن األرض والعرض  ولفت إىل أن مس
ــتثناء ويف املقدمة  ــع دون اس ــق الجمي ــىل عات تقع ع
منتسبو القوات املسلحة واألمن الذين اقسموا بالذود 
عن الوطن.. داعيا أفراد الجيش واألمن املنخرطني يف 

صف العدوان إىل العودة إىل حضن الوطن.
ــن  ــش واألم ــدور الجي ــيباني ب ــد الش ــوه العمي ون
ــباته  ــن وحماية مكتس ــاض الوط ــن حي ــاع ع يف الدف

ومقدراته.
ــائخ  ــيخ نايف االعوج يف كلمة املش بدوره دعا الش
ــا باملقاتلني والتحرك الجاد  إىل دعم الجبهات ورفده

إىل ميادين الصمود ملواجهة قوى العدوان.
ــر مكتب  ــب مدي ــا نائ ــي ألقاه ــاء الت ــة العلم كلم
ــاني أكدت  ــاف باملحافظة القايض محمد العرش األوق
ــني مكوني أنصار  ــز روابط اإلخاء ب ــىل رضورة تعزي ع
ــد الجبهات  ــل عىل رف ــعبي والعم ــر الش ــه واملؤتم الل

ودعوة املرتزقة للعودة إىل جادة الصواب.

تدشين حملة التعبئة العامة والحشد بمحافظتي ذمار وإبتدشين حملة التعبئة العامة والحشد بمحافظتي ذمار وإب
 لقاء موسع بصنعاء لدعم الجبهة الداخلية ورفد الجبهات: لقاء موسع بصنعاء لدعم الجبهة الداخلية ورفد الجبهات:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  *
يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس ــود  للجن

معسكر جبال العقبة وقرية حامضة
ــعودي  ــكري س ــم عس ــاب طق * إعط

بقناصة عيار 50 يف قرية قوى
نجران

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  *
ـــ“آر بي جي“ يف  ــعوديني بقذائف ال الس

موقع السديس
* مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعودي يف  ــات مرتزقة الجيش الس تجمع

صحراء البقع
عسري

ــة  ــعودي يف رقاب ــدي س ــص جن * قن
ــات  ــتهدف تجمع ــة تس ــبة واملدفعي قش

للجنود السعوديني بذات الرقابة

الجمعة 2018/3/2       

الجوف
ــني  ــكرية يف كم ــات عس ــري 3 آلي * تدم
ــة ومرصع  ــدة الهندس ــي نفذته وح نوع
ــة  ــا يف جبه ــىل متنه ــن كان ع ــرح م وج

صربين بخب والشعف
ــىل تجمعات  ــي ع ــتهداف مدفع * اس
ــب  ــمة بخ املهاش ــة  ــة يف منطق للمرتزق

والشعف
*  مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــع  ــىل مواق ــة ع ــة مباغت ــذون عملي ينف
ــقوط  ــة يف الهيجة باملصلوب وس املرتزق

عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم
* اطالق صلية من صواريخ الكاتيوشا 
ــكر  معس يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــىل  ع

الخنجر بمديرية خب والشعف
تعز

* مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــىل مواقع  ــة ع ــة هجومي ــذون عملي ينف
ــاحل الغربي وتم  ــة يف جبهة الس املرتزق
ــرشات القتىل  ــقوط ع ــم وس ــل به التنكي
ــراق مدرعة  ــى يف صفوفهم واح والجرح
ــة كانوا عىل  ــكرية ومرصع 10 مرتزق عس

متنها 
الضالع

* مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــة  ــىل قري ــة ع ــة هجومي ــذون عملي ينف
ــقوط قتىل  ــس والحيايف بمريس وس يعي

وجرحى يف صفوفهم
لحج

* مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ينفذون عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة 
ــارك والتباب املجاورة لها يف  يف تبة الجم
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت طور الباحة وس

صفوفهم
ميدي

ــش  الجي ــة  مرتزق ــن  م  3 ــص  قن  *
ــدي  مي ــراء  صح ــمال  ش ــعودي  الس
ــتهدف تجمعات العدو يف  واملدفعية تس

نفس الجبهة

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــىل  ــارة ع ــن غ ــدوان يش ــريان الع - ط
ــني  ــي مع ــفل يف بن ــوار األس ــة س منطق

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

رازح الحدودية
ــر  ــرة إث ــراح خط ــل بج ــة طف - إصاب
ــدوان  ــات الع ــن مخلف ــة م ــار قنبل انفج
األمريكي السعودي يف منطقة آل فاضل 

بمديرية حيدان
صنعاء

- طريان العدوان األمريكي السعودي 
يشن غارتني عىل منطقة عطان

- طريان العدوان األمريكي السعودي 
ــان وغارة  ــن 3 غارات عىل جبل عيب يش

عىل منطقة  الصباحة
مارب

ــارات لطريان العدوان األمريكي  -  3 غ
السعودي عىل مديرية رصواح

حجة
-  9 غارات لطريان العدوان السعودي 

األمريكي عىل مديريتي حرض وميدي

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

أكد على اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتورطين وإنشاء نيابات متخصصة بالبيئةأكد على اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتورطين وإنشاء نيابات متخصصة بالبيئة

صنعاء / سبأ
 أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس املجلس األخ 
ــمكية  ــي، تقرير لجنة الزراعة والري والرثوة الس ــى عيل الراع يحي
ــأن كمية املبيدات املحظورة واملنتهية واملهربة التي تم ضبطها  بش

خالل األعوام -2016-2015 2017م .
كما أقر املجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد التزام 
ــازي أحمد عيل  ــًال بوزير الزراعة والري غ ــب الحكومي ممث الجان
ــؤون مجليس النواب والشورى  ــن وبحضور وزير الدولة لش محس

الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة .
ــة بمكافحة  ــس إىل دور الجهات املعني ــارت توصيات املجل وأش
ــة هذه الظاهرة عموماً  ــؤوليتها يف مواجه التهريب انطالقا من مس
ــوع تداولها واملنتهية الصالحية  وتهريب املبيدات املحظورة واملمن

عىل وجه الخصوص .
وأكدت توصيات املجلس عىل اتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد كل 
ــورة واملهربة إىل البالد  ــه يف إدخال املبيدات املحظ ــن يثبت تورط م
نظراً ملا يرتتب عىل إدخالها من أرضار وخسائر فادحة تمس حياة 

املواطنني .
ــات متخصصة  ــاء نياب ــىل رضورة إنش ــات ع ــددت التوصي وش
ــدات ورسعة  ــوص قضايا املبي ــة وعىل وجه الخص ــا البيئ يف قضاي
ــة العامة واملحاكم  ــا واضطالع النياب ــت يف القضايا الخاصة به الب
ــي باملهربني ومن يقف  ــزال العقاب القانون ــة بدورها يف إن القضائي

وراءهم.
ــني وزارة الزراعة والري ممثلة  ــت التوصيات أهمية تمك وتضمن
باإلدارة العامة لوقاية النبات من تنفيذ مهامها املحددة يف القوانني 

ــاإلدارة العامة  ــة ب ــابات الخاص ــادة فتح الحس ــة بها وإع الخاص
ــي والتي  ــليف التعاوني والزراع ــك التس ــرف بن ــة النبات ط لوقاي
خصصت لها وفقاً للقانون وألهمية املهام التي تقوم بها واملرتبطة 

ارتباطا مبارشا بحياة اإلنسان والحيوان والبيئة.
ــدات ومخترب  ــد مخترب املبي ــات املجلس إىل تزوي ــت توصي ودع
ــة بكافة املحاليل  ــدات ومخترب الصحة النباتي ــر املتبقي للمبي األث
ــة  الفني ــوادر  بالك ــربات  املخت ــك  تل ــد  وتزوي ــة  املطلوب ــزة  واألجه
ــتمرار  ــة وتوفري قطع الغيار الالزمة لضمان اس املتخصصة واملؤهل
ــان من جهة  ــل تلك املختربات ملا لذلك من أهمية لصحة اإلنس عم

ودعم االقتصاد الوطني من جهة أخرى .
ــواحل  ــات املجلس مصلحة الجمارك وخفر الس ــت توصي وكلف
ــراء املعاينة والتفتيش  ــيق مع وزارة الزراعة والري عند إج بالتنس
للشحنات خاصة املبيدات والطرود الواصلة إىل أرايض الجمهورية 
ــحنات للمواصفات  ــالمة ومطابقة هذه الش ــة للتأكد من س اليمني

واملقاييس.
ــته باستعراض محرضه السابق  وكان املجلس قد استهل جلس
واملوافقة عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم األحد بمشيئة الله 

تعاىل.
ــني  ــة مدير عام إدارة وقاية النباتات عبدالله حس حرض الجلس
السياني ومدير التخطيط واملتابعة بوزارة الزراعة والري املهندس 
ــدس محمد  ــر املتبقي املهن ــر مخترب األث ــيل معجم ومدي محمد ع
ــه عيل  ــدس عبدالل ــدات املهن ــر إدارة املبي ــي ومدي ــه الربط عبدالل
ــري أبوبكر يحيى البصري  ــايل بوزارة الزراعة وال ــعود واملدير امل مس

ومن كادر وزارة الزراعة والري املهندس مطهر زيد.
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لقاء موسع بحجة لمناقشة تعزيز الدور لقاء موسع بحجة لمناقشة تعزيز الدور 
اإلرشادي والتربوي في مواجهة العدواناإلرشادي والتربوي في مواجهة العدوان

حجة  / سبأ:
ــادي والثقايف  ــدور اإلرش ــبل تعزيز ال ــعا  بمحافظة حجة س ــاءا  موس ــش لق  ناق
والرتبوي يف مواجهة العدوان وأهمية حث املواطنني عىل التحرك الفاعل يف التصدي 

له ومواجهته عىل كافة املستويات.
ــيق مع  ــاد باملحافظة بالتنس ــاف واإلرش ــب األوق ــه مكت ــذي نظم ــاء ال ــد اللق وأك
ــزول امليداني  ــل من قبل الجميع والن ــم رضورة التحرك الفاع ــب الرتبية والتعلي مكت
ــع  ــدوان والدف ــة الع ــل يف مواجه ــر التكاس ــة بمخاط ــدارس للتوعي ــات وامل للمديري
ــا لذلك من اثر  ــمية عرب وزارة الدفاع مل ــاق بحملة التجنيد الرس ــباب اىل االلتح بالش

ايجابي مستقبيل عىل امن الوطن وحريته واستقالله.
ــاف والرتبية  ــاد يحي جح ــرا مكتبي مكتب األوقاف واإلرش ــار مدي ــاء  أش ويف اللق
ــل فيها العدوان عىل  ــب ،إىل خطورة املرحلة الراهنة التي يعم ــم أحمد القطي والتعلي

تصعيد أعماله اإلجرامية ضد أبناء الشعب اليمني .
ــة تلك األعمال  ــل كل فئات املجتمع ملواجه ــرك الفاعل من قب ــدا رضورة التح وأك

التعيدية للعدوان وإفشال مخططاته .
ــبي  ــت جحاف والقطيب إىل أهمية الدور الحيوي امللقى عىل عاتق كل منتس ولف
ــدوان والتصدي ملؤامراته  ــاد والرتبية والتعليم يف مواجهة الع مكتبي األوقاف واإلرش

باعتبارهما من أكرث القطاعات تواصل وتأثريا يف أبناء املجتمع.

ويشيد بتضحيات

 والتصدي للعدوان يف مختلف جبهات الرشف والبطولة .. 
ــات وتقديم الدعم  ــة وقبائلها يف رفد الجبه ــيداً بدور أبناء املحافظ مش

باملال والرجال والعتاد.
فيما استعرض محافظ عمران جهود قيادة املحافظة والسلطة املحلية 
ــتمرار العدوان والحصار  ــب التنفيذية يف تجاوز التحديات جراء اس واملكات
واستهدافه للمدنيني وتدمري املنشآت العامة وكذا الطرق والجسور بصورة 

مستمرة.
وجرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع يف املحافظة وسري العمل اإلداري 
ــات الدولة وكذا خطة  ــتوى االنضباط الوظيفي يف مؤسس والتنفيذي ومس
السلطة املحلية ومكاتبها باملحافظة للعام الجاري وما تضمنته من برامج 

تعزز من الصمود يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــتعرض اللقاء برنامج العمل الذي تنفذه قيادة املحافظة والسلطة  واس
ــات  ــطة وتكامل األدوار بني املؤسس ــر األداء وتفعيل األنش ــة لتطوي املحلي

ــلطة املحلية والشخصيات االجتماعية ملواجهة التحديات  الرسمية والس
الراهنة التي فرضها العدوان والحصار.

ــتمرار  ــري العمل يف ظل اس ــرق اللقاء إىل الصعوبات التي تواجه س وتط
ــذا جهود  ــنوات، وك ــارب ثالث س ــذ ما يق ــروض من ــار املف ــدوان والحص الع

السلطة املحلية واملكاتب ذات العالقة يف التغلب عىل تلك الصعوبات .
اجتماع حكومي

ــة بهذا الجانب ورفع تقرير  ــتمرة لكافة الخطوات املرتبط للمتابعة املس
متواصلة عن أية صعوبات قد تعرتض عملها .

ــؤولية عن حالة عدم  ــدوان وحصاره الجائر ، املس ــل االجتماع الع وحم
ــية التي ما  ــهده املواد االساس ــلعي الذي تش ــتقرار االقتصادي والس االس
ــعارها لوال  ــات واالرتفاعات الكبرية يف اس ــهد مثل هذه االختناق ــت لتش كان
ــة االقتصادية عىل  ــتخدامه للورق ــعب اليمني واس ــاره للش ــه وحص عدوان
ــعب االبي والشهم  ــعيا منه لتجويع وتركيع الش ذلك النحو الالأخالقي س

والكريم والصابر .
ــفينة صافر وما تشهده  ــتعرض االجتماع التقرير الخاص عن الس واس
ــاه البحر نتيجة عدم اجراء  ــا من ترسيب للنفط املخزون فيها اىل مي حالي
الصيانة الالزمة لها وقيام العدوان بمنع الرشكات الراغبة يف رشاء الكميات 
ــع  ــحة للتوس املوجودة حاليا فيها .. وأكد التقرير أن عملية الترسيب مرش
ــر بالكامل وصوال  ــذي يهدد بيئة البحر األحم ــالل الفرتة املقبلة األمر ال خ

اىل قناة السويس .
ــة بالبيئة  ــات الدولية املعني ــع الدويل واملنظم ــد االجتماع املجتم وناش
ــان والبيئة وتدارك الكارثة البيئية  ــالمة االنس ــؤولياتها تجاه س تحمل مس
ــفينة وترسب مخزونها  ــرية التي قد تنجم يف حال االنهيار الكامل للس الكب
ــؤولية  ــار واملس ــدوان اآلث ــف الع ــال تحال ــر.. محم ــاه البح ــل اىل مي بالكام

القانونية املرتتبة عىل حدوث الكارثة ال قدر الله .
ــفينة محملة  ــرة وزارة النفط عن دخول س ــيل مذك ــع االجتماع ع واطل
ــوليني ) مخالفة للمواصفات وغري  ــتقات نفطية ملوثة تسمى (ناش بمش

صالحة لالستخدام .

ــئ املتخصصة  ــر اىل املوان ــة بواخ ــول أي ــع دخ ــاع ، بمن ــه االجتم ووج
ــه حماية  ــات املعتمدة ، ملا في ــة للمواصف ــة ومخالف ــحنات ملوث تحمل ش
املستهلك والبيئة من أرضارها البالغة وكذلك صحة االنسان ، وتحميل أية 
ــر املماثلة كافة  ــذه الباخرة وغريها من البواخ ــاعد عىل إدخال ه جهة تس
ــة األموال العامة التخاذ االجراءات  ــؤولية القانونية وإحالتهم اىل نياب املس

القانونية بحقهم.
طريان العدوان

إىل ذلك شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس ثالث غارات عىل 
مديرية رصواح بمأرب.

ــزارع املواطنني  ــتهدفت منازل وم ــيل أن الغارات اس ــح مصدر مح وأوض
بمناطق متفرقة برصواح وخلفت أرضارا فيها.

ــار املصدر اىل ان مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية عددا  وأش
من املناطق برصواح.
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