
الثورة / أسماء البزاز 

ــارة  والتج ــة  الصناع وزارة  يف  ــد  عق
ــة  ــر الصناع ــن  وزي ــم كال م ــاع ض اجتم
ــى  يحي ــاب  عبدالوه األخ  ــارة  والتج
ــوكل ونائب  ــر الصحة طه املت الدرة ووزي
ــد رشف  ــتثمار خال ــة لالس ــة العام الهيئ
ــني   اليمني ــني  املنتج ــاد  واتح ــن  الدي
ــرتاتيجية الوطنية لتطوير  ملناقشة االس

الصناعات الدوائية
ــر  وزي ــايل  مع ــب  رح ــاع  االجتم ويف 
ــاب الدرة بالحارضين  الصناعة عبدالوه
مؤكدا أهمية الرشوع الوطني نحو تطوير 
الصناعات الدوائية باعتبار ذلك رضورة 
ــريات  واملتغ ــة  املرحل ــا  تقتضيه ــة  وطني
ــا  ــة وم ــاحة اليمني ــىل الس ــارعة ع املتس
ــف العديد  ــن دمار خل ــدوان م ــه الع خلف
ــن تضج  ــى الذي ــا والجرح ــن الضحاي م
ــد الطلب  ــفيات حيث يتزاي ــم املستش به
ــكل الحصار أزمة يف  عىل الدواء والذي ش

انقطاع العديد من األدوية.
ــيخفف  ــذا املرشوع س ــريا إىل أن ه مش
ــى  ــعب والجرح ــاة الش ــم معان ــن حج م
واملرىض عىل حد الخصوص خاصة حال 
ــراض  ــة باألم ــة املتعلق ــام باألدوي االهتم
ــعة من  ــة والتي تعني رشيحة واس املزمن

الناس.
ــتكون خري  مؤكدا أن وزارة الصناعة س
داعم لهذه املرشوع الوطني الهام وستمد 
ــة وكل الجهات  ــوزارة الصح ــون ل يد الع
املعنية وصوال إىل مرحلة االكتفاء الذاتي 
ــة من صعدة  ــات الجمهوري لكل محافظ
ــرث  ــيل أك ــج املح ــون املنت ــرة  ولك إىل امله
ــك األدوية  ــالمة من تل ــا وس ــة وضمان ثق

املستوردة.

ــن جانبه أثنى وزير الصحة الدكتور  م
طه املتوكل عىل الدور الذي يبذله اتحاد 
ــة والتي انتجت ما لم  الصناعات الدوائي

تستطع الدولة فعله يف السنوات املاضية.
ــة  قائم ــىل  ع ــز  الرتكي رضورة  ــدا  مؤك
ــادة  زي ــم  تت ــي  الت ــية  األساس ــة  األدوي

ــتمرار ورضورة توفري  ــا باس الطلب عليه
مخزون اسرتاتيجي للدواء يف ظل الدعم 

الحكومي لهذا املرشوع الجيد.
ــا حرصه عىل مد يد الرشاكة نحو  مبدي
ــى بصناعة الدواء  أي مرشوع محيل يعن
ــار ذلك  ــة باعتب ــوق املحلي ــريه للس وتوف
ــؤولية وطنية وإنسانية لحل العديد  مس
ــة  ــات الصحي ــا  واالحتياج ــن القضاي م
ــل العدوان  ــب خاصة يف ظ ــذا الجان يف ه
ــعبنا والذي  ــروض عىل ش ــار املف والحص
سيكون بالنسبة لليمنيني محطة للبناء 

والتنمية الذاتية يف مختلف املجاالت.
ــة  ــر الصناع ــب وزي ــاء نائ ــرض اللق ح
ــمي ووكيل قطاع  والتجارة محمد الهاش
التجارة الداخلية منذر الرشجبي ووكيل 
ــام الغرباني  قطاع التجارة الخارجية بس
وزارة  ــل  وكي ــدل  االه ــن  وعبدالرحم
ــد املداني رئيس  املغرتبني والدكتور محم

الهيئة العامة لألدوية.

صنعاء-سبأ
ــس إدارة  ــاع ملجل ــاء اجتم ــس بصنع ــد أم عق
ــة  ــة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب برئاس املؤسس
ــني  ــوزراء وزير املالية الدكتور حس ــب رئيس ال نائ

عبدالله مقبويل.
ــس اللجنة  ــذي حرضه رئي ــاع ال ــش االجتم ناق
العليا للمناقصات املهندس فوزي مجاهد ووكيل 
ــدس عيل الفضيل ووكيل وزارة  وزارة الزراعة املهن

ــل وزارة الصناعة  ــد البابيل ووكي ــط محم التخطي
ــذي  التنفي ــر  واملدي ــم،  عبدالكري ــي  يحي ــد  محم
ــات زيادة  ــوب، آلي ــاج الحب ــة وإنت ــة تنمي ملؤسس
ــني مدخالت  اإلنتاج الزراعي من الحبوب، وتحس

اإلنتاج من خالل البذور وآالت الري الحديثة.
ــنوي  ــتعرض االجتماع التقرير نصف الس واس
ــري  ــة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وس للمؤسس
املشاريع التي تنفذها املؤسسة يف جوانب تطوير 

ــجيع  ــة يف دعم وتش ــري، ودور املؤسس ــة ال أنظم
ــدات الزراعية  ــآلالت واملع ــم ل ــني وامتالكه املزارع

الحديثة.
ــر املالية عىل  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك
ــن خالل  ــة م ــاريع املؤسس ــام بمش رضورة االهتم
ــداث  ــىل إح ــادر ع ــن والق ــكادر املتمك ــار ال اختي
ــوب  ــاج الحب ــة وإنت ــال تنمي ــة يف مج ــة نوعي نقل
ــاً يف الظروف الحالية التي تمر بها البالد  خصوص

ــن العدوان  ــة ع ــة الناجم ــات االقتصادي والتحدي
والحصار.

ــاج  وإنت ــة  تنمي ــة  مؤسس ــود  بجه ــاد  وأش
ــي حققتها رغم الظروف  الحبوب والنجاحات الت
ــذ  ــا من ــي واجهته ــات الت ــتثنائية والصعوب االس
ــة لبنة اقتصادية مهمة  ــائها.. معترباً املؤسس إنش
ــل فاتورة  ــي وتقلي ــن الغذائ ــق األم ــاه تحقي باتج

الرشاء من القمح والحبوب األخرى.

ــل  ــة تفعي ــىل أهمي ــويل ع ــور مقب الدكت ــد  وأك
ــخاصا،  ــة مع القطاع الخاص رشكات أو أش الرشاك
ــوب وتطوير منظومات  ــتثمار يف زراعة الحب لالس
ــن تجارب  ــتفادة م ــذور واالس ــني الب الري وتحس

الدول يف هذا الجانب.
ــة تنمية  ــر التنفيذي ملؤسس ــا أوضح املدي فيم
أن  ــد  الخال ــد  أحم ــدس  املهن ــوب  الحب ــاج  وإنت
املؤسسة قطعت شوطاً يف مشاريع الري الحديث 

ــني مدخالت إنتاج الحبوب وهو ما أنعكس  وتحس
بشكل إيجابي عىل كميات اإلنتاج.

ــاريع  ــة عىل مش ــة مقبل ــار إىل أن املؤسس وأش
ــع القطاع  ــة م ــاون والرشاك ــة بالتع ــة زراعي وطني

الخاص، ومن ذلك إنشاء رشكة إلنتاج القمح.
ــي من  ــات الت ــن اآللي ــددا م ــاع ع ــر االجتم وأق
ــاحة وتخفيض  ــدة املس ــادة إنتاج وح ــأنها زي ش

تكاليف اإلنتاج.

رأس اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوبرأس اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب

وزير التربية يحث على سرعة إنجاز عملية تقدير وزير التربية يحث على سرعة إنجاز عملية تقدير 
ورصد درجات امتحانات الشهادة العامةورصد درجات امتحانات الشهادة العامة

0202أخبار وتقارير

محلي ذمار يقر منع استخدام األلعاب النارية والرصاص في األعراس والمناسباتمحلي ذمار يقر منع استخدام األلعاب النارية والرصاص في األعراس والمناسبات
ــة  أقر املجلس املحيل بمحافظة ذمار يف اجتماعه  برئاس
ــني املقديش، مخاطبة هيئة مستشفى  املحافظ محمد حس
ــة  ــالت تجاري ــاء مح ــات إلنش ــداد الدراس ــام إلع ــار الع ذم
ووحدات سكنية استثمارية يف الركن الشمايل الرشقي لسور 
ــوي بتمويل  ــيل الكل ــح مركز الغس ــفى لصال هيئة املستش

رشكة داديه والذي كان املجلس وافقه عليه سابقا.
ــني عام محيل  ــس يف اجتماعه بحضور أم ــا أقر املجل كم
ــيس ووكييل املحافظة عباس  ــائف العن املحافظة مجاهد ش
ــتخدام األلعاب  ــدي وجمال عبدالله معوضة، منع اس العم
ــبات وفرض غرامات  ــة والرصاص يف األعراس واملناس الناري

عىل املخالفني حسب القانون.
ــت يف املحافظة  ــازات التي تحقق ــاد املجلس باإلنج وأش
ــة والخدمية وتوفري  ــاالت التنموي ــرية يف املج ــة األخ يف اآلون
ــة للتخفيف من  ــع املنظمات الدولي ــات والتواصل م الخدم
ــة وتعزيز  ــاكل االجتماعي ــانية وحل املش ــار األزمة اإلنس آث

األمن والسكينة العامة.
ــال الصيانة  ــة اإلرساع يف تنفيذ أعم ــد املجلس أهمي وأك
ــذا  ــرق به ــة والط ــغال العام ــر األش ــة وزي ــرق ومخاطب للط

الخصوص.
ــب التنفيذية التي  ــره للمكات ــن تقدي ــرب املجلس ع وأع
حققت نجاحات يف أداء مهامها رغم التحديات التي تواجه 

البالد جراء العدوان والحصار.
ــديش التحديات  ــظ املق ــتعرض املحاف ــاع اس ويف االجتم
ــتمرار العدوان  ــل اس ــة يف ظ ــلطة املحلي ــه الس ــي تواج الت
ــاد الوطني  ــىل االقتص ــي فرضت ع ــود الت ــار والقي والحص
ــات وأداء  ــر الخدم ــتوى توف ــىل مس ــك ع ــات ذل وانعكاس

مؤسسات الدولة.

وأشار إىل آثار األزمة اإلنسانية جراء حركة النزوح وعدم 
ــحة املوارد  ــات جراء ش ــاء بااللتزام ــات الوف ــدرة املؤسس ق

والدور املحدود للمنظمات الدولية.
ــة من جهود يف طرق  ــرق إىل ما تبذله قيادة املحافظ وتط
ــرض التحديات  ــة لع ــانية والدولي ــات اإلنس ــواب املنظم أب
ــانية التي يواجهها أبناء ذمار والنازحون للمحافظة  اإلنس

والذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر.
ــة والتحديات  ــاع األمني ــار إىل األوض ــظ ذم ــت محاف ولف
ــن جهود يف  ــة م ــة األمني ــادة اللجن ــه قي ــا تبذل ــة وم القائم
ــاكل  ــكينة العامة وحل املش ــتقرار والس ــز األمن واالس تعزي

االجتماعية العالقة.
ــاندة  ــاء املجالس املحلية يف مس ــة دور أعض ــد أهمي وأك
ــة  ــة التعليمي ــتمرار العملي ــوي يف اس ــاع الرتب ــود القط جه

واإلسهام الفاعل يف إنجاح العام الدرايس املقبل .
ــد والتعبئة  ــة يف عملية الحش ــود املبذول ــت إىل الجه ولف
ــول عىل أعضاء  ــات بالرجال واملال والدور املع ــد الجبه ورف
ــد أبناء  ــب .. منوها بتواج ــذا الجان ــة يف ه ــس املحلي املجال
ذمار يف مختلف جبهات العزة والكرامة، ما يجسد مواقفهم 
ــال  املرشفة يف مختلف املحطات ويف مواجهة العدوان وإفش

مخططاته.
ــز دور املجالس  ــديش أهمية تعزي ــد املحافظ املق ــا أك كم
ــزة التنفيذية  ــىل أداء األجه ــة واملتابعة ع ــة يف الرقاب املحلي
ــود ملواجهة  ــات وتعزيز الصم ــتمرار يف تقديم الخدم واالس
ــتقرار  ــن واالس ــز األم ــل يف تعزي ــهام الفاع ــدوان واإلس الع

والسلم االجتماعي.
ــتمرار يف  وجدد التأكيد عىل حرص قيادة املحافظة االس
تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية بما يمكنها 

من القيام بدورها يف خدمة املجتمع وتلبية تطلعاته.
ــة اضطالع  ــيل املحافظة أهمي ــام مح ــد أمني ع ــدوره أك ب
ــة ألداء املكاتب  ــة واملتابع ــز الرقاب ــدوره يف تعزي ــس ب املجل
ــز األمن  ــري الخدمات وتعزي ــهم يف توف ــا يس ــة وبم التنفيذي

واالستقرار.
ــد اجتماعات املجالس  ــتمرار يف عق ولفت إىل أهمية االس

املحلية وتعزيز دورها يف تلبية تطلعات املجتمع .
وكان املجلس املحيل باملحافظة استعرض التقرير املقدم 
ــن العام الجاري  ــة اإلدارية خالل النصف األول م من الهيئ
واملتضمن األنشطة واالنجازات والفعاليات التي نفذت من 
قبل قيادة املحافظة والقرارات الصادرة عن املجلس املحيل 

للمحافظة.
ــط والتعاون  ــر مكتب التخطي ــتمع املجلس من مدي واس
ــاط  ــر عن نش ــي إىل تقري ــمري املذحج ــدس س ــدويل املهن ال
ــف من آثار  ــات الدولية يف التخفي ــب وتدخالت املنظم املكت

األزمة اإلنسانية وخطط املنظمات للفرتة املقبلة.
ــه عيل الثاليا تقرير  ــا قدم مدير مكتب املالية عبدالل فيم
ــرتكة خالل  ــة واملش ــة املحلي ــة املحقق ــرادات املالي ــن اإلي ع
ــبة الزيادة املحققة والتي  النصف األول للعام الجاري ونس

بلغت 158 باملائة.
ــة املحلية للمياه والرصف  بدوره استعرض مدير املؤسس
ــالل العام  ــا تم إنجازه خ ــه الهندي م ــي املهندس ط الصح

2017م والنصف األول من العام 2018م.
ــغال العامة املهندس  ــر مكتب األش ــرض االجتماع مدي ح

هيصمي أحمد الهيصمي.

بدعم من الحكومة الهولندية:بدعم من الحكومة الهولندية:

محافظ صعدة يفتتح الوحدة الصحية  وقسم النساء محافظ صعدة يفتتح الوحدة الصحية  وقسم النساء 
باإلصالحية المركزية بالمحافظةباإلصالحية المركزية بالمحافظة

الثورة/ معني حنش

ــد  محم ــدة  صع ــظ  محاف ــح  افتت
ــدة الصحية   ــس الوح ــَوض أم ــر ِع جاب
ــة   باملحافظ ــة  املركزي ــة  باإلصالحي
الطبية  واملزودة باألجهزة واملستلزمات 
ــل  ــرب املتكام ــة واملخت ــة املختلف واألدوي
ــاء باإلصالحية بعد تأثيثه  ــم النس وقس
ــال والذي  ــة األطف ــه مع حضان وترميم
ــالح  لإلص ــة  الدولي ــة  املنظم ــه  نفذت
ــة  للتنمي ــويا  س ــة  ومؤسس ــي  الجنائ

بتمويل  من الحكومة الهولندية.
ــاد محافظ محافظة  وِيف االفتتاح أش
ــة الدولية لإلصالح  ــدور املنظم صعدة ب
ــة  للتنمي ــويا  س ــة  ومؤسس ــي  الجنائ
ــة الهولندية وبما  ــن الحكوم ــة م واملمول
ــف  مختل يف  ــاريع  مش ــن  م ــه  تقدمان
ــىل  ع ــة  املركزي ــجون  الس يف  ــاالت  املج
أرض الواقع والتي تسهم بشكل كبري يف 
ــجناء يف ظل  ــف من معاناة الس التخفي
ــروف التي تمر بها البالد من عدوان  الظ

وحصار.
ــس مصلحة  ــار رئي ــه أش ــن جانب  م

ــة  الداخلي ــوزارة  ب ــالح  واإلص ــل  التأهي
ــادي إىل أن افتتاح  ــه اله ــواء عبدالل الل
ــن االتفاقية  ــي ضم ــاريع  يأت ــذه املش ه
ــة ومصلحة  ــني وزارة الداخلي ــة ب املوقع
ــالح  لإلص ــة  الدولي ــة  واملنظم ــل  التأهي
ــة إىل النهوض بأوضاع  الجنائي الهادف

السجون وتحسني اوضاع السجناء .
ــه الهادي دعم  ــواء عبدالل و ثمن الل
ــي  الجنائ ــالح  لإلص ــة  الدولي ــة  املنظم
ــويا واملمولة من الحكومة  ــة س ومؤسس
ــجون  ــة  س ــل خمس ــة يف تأهي الهولندي
ــة  ــدات الصحي ــز الوح ــة وتجهي مركزي

ــتلزمات  فيها وتوفري كافة األدوية واملس
الطبية الالزمة.

ــل  ــام التأهي ــر ع ــا مدي ــك  دع إىل ذل
ــد عبدالله  ــالح  باملصلحة العمي واإلص
ــة  املحلي ــات  املنظم ــع  جمي ــم  الحكي
ــة  ــذو املنظم ــذو ح ــة إىل أن تح والدولي
ــة  ــالح الجنائي ومؤسس ــة لإلص الدولي
ــويا والعمل عىل دعم مشاريع تخدم  س
اإلصالحيات املركزية والسجناء يف كثري 
ــني أوضاع  ــاالت لرعاية وتحس ــن املج م
ــجناء وخاصة الفئات املستضعفة  الس
ــم  ــم له ــداث وتقدي ــاء واألح النس ــن  م

الرعاية والدعم يف كافة املجاالت.
ــة  منظم ــدوب  من ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــذي  ــر التنفي ــي واملدي ــالح الجنائ اإلص
أن  ــي  الحزم ــامي  س ــويا  س ــة  ملؤسس
ــة الهولندية  ــة وبتمويل الحكوم املنظم
ــاريع التمويلية  ــد من املش نفذت العدي
ــجون املركزية  والتأهيلية لعدد من الس
ــزت الوحدات  ــات وجه ــدة محافظ يف ع
ــتلزمات  ــرت لها كافة املس الصحية ووف
ــربات  بمخت ــدات  الوح ــد  ورف ــة  الطبي
ــهر يف  ــتة أش متكاملة باملحاليل ملدة س
ــة  ــا إصالحي ــة وآخره ــجون املركزي الس
ــة العديد  ــذت املنظم ــا نف ــدة .. كم صع
ــاء  النس ــام  أقس ــم  وترمي ــل  تأهي ــن  م
ــال  لألطف ــات  الحضان ــتحداث  واس
املصاحبني ألمهاتهم والذي يأتي ضمن 

النهوض بأوضاع السجون.
ــن املركزي  ــاح قائد األم حرض االفتت
ــة املركزية  ــة ومدير اإلصالحي باملحافظ
ــة ونائبه  ــان عيض ــح خرس ــدم صال املق
ــو املنظمة  ــادل مطهر وموظف النقيب ع
ــض  وبع ــي  الجنائ ــالح  لإلص ــة  الدولي

الشخصيات االجتماعية.

ــاه والــبــيــئــة يــلــتــقــي مــحــافــظ الــضــالــع ــي ــم ــــر ال ــاه والــبــيــئــة يــلــتــقــي مــحــافــظ الــضــالــعوزي ــي ــم ــــر ال وزي
ناقش وزير املياه والبيئة املهندس 
ــالل لقائه  ــه الوزير خ ــل عبدالل نبي
أمس محافظ الضالع حنني الدريب، 
ــن املواضيع املتصلة بالوضع  عدداً م

املائي باملحافظة.
ــاريع املياه  ــرق اللقاء إىل مش وتط
ــي تتطلبها املحافظة  واألولويات الت

يف مجال املياه والرصف الصحي.
ــتعراض  واس ــة  مناقش ــم  ت ــا  كم
ــي رشعت  ــة الت ــوات التنفيذي الخط
ــأن  ــا وزارة املياه والبيئة بش بتنفيذه
ــاه مدينة  ــرشوع مي ــذ م ــدء بتنفي الب

ــث  حي ــاه،  املي ــبكة  ش ــذا  وك ــت  دم
ــرشوع  ــع امل ــاول موق ــليم املق ــم تس ت
ــدة املدن  ــرب وح ــايض ع ــبوع امل األس

الحرضية التابعة للوزارة.
ــتوى أداء فروع  وتناول اللقاء مس
ــات والهيئات املائية يف عدد  املؤسس
ــة تفعيل فرع  ــات، وأهمي ــن املديري م
ــرصف  ــاه وال ــة للمي ــة العام املؤسس
ــت لالضطالع  ــي بمديرية دم الصح
باملهام املناطة به عىل الوجه األكمل.

ــر املياه  ــب وزي ــاء نائ ــرض اللق ح
عبدالله الهادي .

اجتماع لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية بالجوفاجتماع لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية بالجوف
الجوف/سبأ

ــظ الجوف  ــة محاف ــع أمس برئاس ــش اجتماع موس ناق
ــبل  ــة وس ــب التنفيذي ــتوى أداء املكات ــان، مس ــح درم صال

تطويرها وتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني.
ويف االجتماع الذي ضم قيادات السلطة املحلية ومدراء 
ــد املحافظ درمان الحرص  املكاتب التنفيذية باملحافظة، أك
ــني مستوى األداء بما  عىل تفعيل املكاتب التنفيذية وتحس

ينعكس إيجابا عىل الخدمات املقدمة للمجتمع.
ــب تكثيف  ــة تتطل ــة الراهن ــان إىل أن املرحل ــار درم وأش
ــود بما يخدم مصلحة أبناء املحافظة وتعويضهم عن  الجه
ــذي عانوا منه خالل  ــية وال ــان من الخدمات األساس الحرم

الحكومات السابقة.

ــة للربع الثاني  ــتعرض االجتماع تقرير املوارد املالي واس
ــات التي  ــرادات والصعوب ــتوى اإلي ــام 2018م ومس ــن الع م

تواجه عملية تحصيلها.
كما ناقش املجتمعون تقرير مدير مكتب الهيئة الوطنية 
ــول  ح ــة  باملحافظ ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة 
املشاريع التي نفذت بدعم املنظمات اإلنسانية خالل الربع 

الثاني من العام 2018م.
ــري  ــة تقريرا عن س ــب الرتبي ــتعرض مدير مكت ــا اس فيم

التحضريات لبدء العام الدرايس الجديد.
ــراءات تضمنت التأكيد  ــاع بعدد من اإلج وخرج االجتم
ــال والرجال  ــات ورفدها بامل ــيد للجبه ــة التحش ــىل أهمي ع
ــي يف مواجهة العدوان  ــم واالصطفاف الوطن وتعزيز التالح

ــا التنفيذية وكذا  ــة وأجهزته ــلطة املحلي ــل دور الس وتفعي
ــاة املجتمع  ــات وتخفيف معان ــني الخدم ــل عىل تحس العم

واالرتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية.
ــاني  ــة تصويب العمل اإلنس ــد املجتمعون أهمي ــا أك كم
ــا  ــوارد وتحصيله ــة امل ــذا تنمي ــالالت وك ــن اإلخت ــد م والح
ــب الرقابي  ــرادات وتفعيل الجان ــة باإلي ــد خزينة الدول ورف

واإلرشايف.
ــاملة  ــة ش ــداد خط إع ــىل رضورة  ــاع ع ــدد االجتم وش
ــف املجاالت  ــانية للمحافظة يف مختل ــات اإلنس لالحتياج
وتعزيز الجانب األمني وتفعيل دور القضاء والنيابة العامة 

وحماية الحقوق والحريات.

صنعاء/سبأ
ــم  والتعلي ــة  الرتبي ــر  وزي ــد  أك
ــة  أهمي ــي  الحوث ــن  بدرالدي ــى  يحي
ــر ورصد درجات  ــاز عملية تقدي إنج
ــة بأرسع  ــهادة العام ــات الش امتحان

وقت.
وشدد خالل تفقده أمس بصنعاء 
ــد درجات  ــر ورص ــة تقدي ــري عملي س
ــام  ــة للع ــهادة العام ــات الش امتحان
ــدرايس 2017/ 2018م عىل رضورة  ال
ــان إعالن  ــرية عالية لضم العمل بوت
النتيجة النهائية يف الوقت املناسب .

ــود  ــي بجه ــر الحوث ــاد الوزي وأش

ــة التقدير  ــة يف عملي ــان العامل اللج
ــروف  الظ ــل  ظ يف  ــيما  س ــد  والرص
ــر  تم ــي  الت ــة  الصعب ــتثنائية  االس
ــتمرار العدوان  ــراء اس ــالد ج بها الب

والحصار.
ــر  ــتمع الوزي ــارة اس ــالل الزي وخ
ــج والتوجيه  ــاع املناه ــل قط من وكي
ــس  ــقاف ورئي ــد الس ــور محم الدكت
ــة  للثانوي ــة  واملراقب ــام  النظ ــة  لجن
إىل  ــري  الغاب ــالم  عبدالس ــة  العام
ــر بها  ــي تم ــل الت ــول املراح رشح ح
ــد الدرجات من  ــر ورص ــة تقدي عملي
ــة ، حيث تضم  ــل اللجان املختص قب

ــة معلمني مختصني  ــة ثماني كل لجن
ــات حيث  ــم مقدري درج ــتة منه وس
ــؤال  ــم تصحيح س ــكل معل ــدد ل يح
ــع الذي  ــي دور املراج ــم يأت ــد ث واح
يقوم بمراجعة عملية التقدير واخرياً 
يسلم الدفرت لرئيس املادة الذي يقوم 
ــة تقدير وجمع  باإلرشاف عىل عملي

الدرجات وتوزيع اللجان".
أن  ــري  والغاب ــقاف  الس ــح  وأوض
ــد  الرص ــة  عملي يف  ــاز  اإلنج ــبة  نس
ــهادة األساسية بلغت  والتقدير للش
ــاز  ــبة اإلنج ــت نس ــا بلغ 95 % فيم

للثانوية العامة 70 %.

ــة ــاء بريم ــاريع الكهرب ــة مش ــةمناقش ــاء بريم ــاريع الكهرب ــة مش مناقش
صنعاء /سبأ

ناقش وزير الكهرباء والطاقة املهندس لطف الجرموزي 
ــة  ــات والتنمي ــؤون الخدم ــة لش ــة ريم ــل محافظ ــع وكي م
ــاريع كهرباء  ــب املتصلة بمش ــه الضبيبي، الجوان عبدالل

املحافظة التي ترشف عليه الوزارة وهيئة كهرباء الريف.
ــاريع  ــي تواجه مش ــات الت ــاء إىل الصعوب ــرق اللق وتط
ــاء الريف يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد  كهرب

جراء استمرار العدوان.
ــة الحرص عىل  ــاء والطاق ــر الكهرب ــد وزي ــاء أك ويف اللق
ــلطة املحلية بريمة  ــادة الس ــيق مع قي تعزيز أوجه التنس
ــاريع الكهرباء وعىل وجه الخصوص  فيما يخص أداء مش

املشاريع املعتمدة للمحافظة يف مختلف املديريات.
ووجه وزير الكهرباء كهرباء الريف والوحدة التنفيذية 
ــواد  ــن م ــيل ع ــر تفصي ــع تقري ــوزارة برف ــات بال للمرشوع

ــة .. مؤكدا  ــة نقلها للمحافظ ــدة وإمكاني ــبكات املعتم الش
ــول ومعالجات كفيلة  ــعي لوضع حل ــام الوزارة بالس اهتم
ــة  ــة املحافظ ــاء بعاصم ــدات الكهرب ــغيل مول ــادة تش بإع
ــيق مع الجهات  ــني وفقا لإلمكانيات املتاحة وبالتنس الجب

ذات العالقة.
ــادة وزارة الكهرباء  ــا ثمن الوكيل الضبيبي تفهم قي فيم
ــي والعمل عىل  ــة من التيار الكهربائ الحتياجات املحافظ
ــاء املحافظة  ــة بتخفيف معاناة أبن ــاد معالجات كفيل إيج

بالتعاون مع القطاع الخاص.
ــاع الكهرباء  ــة يف قط ــات املحافظ ــتعرض احتياج واس
ومنها استكمال رصف أي مواد شبكات للمشاريع املعتمدة 
ــهم  للمحافظة ونقل املواد الكهربائية إىل املحافظة بما يس
يف تنفيذ املشاريع وفقا لآلليات املتبعة يف مشاريع كهرباء 

الريف.

حملة لضبط المتالعبين باألسعار بمحافظة صنعاءحملة لضبط المتالعبين باألسعار بمحافظة صنعاء
صنعاء/ سبأ

ــس حملة لضبط تجار الجملة  ــذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أم نف
املتالعبني باألسعار بمركز املحافظة واملديريات.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة باملحافظة أمني شايع أن الحملة تهدف  إىل 
ــلع األساسية واالستهالكية وعدم املغاالة  ــعار وإشهارها عىل الس تحقيق تثبيت األس

فيها.
ــىل مختلف الرشائح  ــل بالفواتري ع ــاء التعام ــن أهداف الحملة إرس ــار إىل أن م وأش

التجارية .. الفتا إىل استمرار الحملة حتى تجاوز االضطرابات السعرية يف األسواق.
ــات التجارية لتجار الجملة  ــذا الصدد أنه تم ضبط عدد من املخالف ــايع به وبنّي ش
بمديرية سنحان .. مؤكدا عدم التهاون مع املتالعبني باألسعار خاصة يف ظل الظروف 

االستثنائية الصعبة التي تمر بها البالد .

مقبولي: مؤسسة الحبوب لبنة هامة في اتجاه تحقيق األمن الغذائيمقبولي: مؤسسة الحبوب لبنة هامة في اتجاه تحقيق األمن الغذائي

(الصناعة) و (الصحة) تناقشان االستراتيجية الوطنية للصناعات الدوائية (الصناعة) و (الصحة) تناقشان االستراتيجية الوطنية للصناعات الدوائية 
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الرئيس املشاط

ــس  املجل ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــى  التق ــا  كم
ــن  ــورى حس ــس عضو مجلس الش ــىل أم ــيايس األع الس

يحيى ثورة.
ــس  ــاء مجل ــة دور أعض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــم  ــة وتقدي ــة الداخلي ــك الجبه ــز تماس ــورى يف تعزي الش
ــتمرار  الرؤى واملقرتحات حول مختلف القضايا يف ظل اس
العدوان والحصار وما خلفه من آثار كارثية وتداعيات عىل 

مختلف املستويات.
الرئيس املشاط يمنح

محققني لليمن وشعبه االنتصار والصمود األسطوري 
الذي أصبح مدرسة يف تاريخ النضال والصمود.

ــهداء  ــهيد وكل أرس الش ــه ألرسة الش ــن تعازي وعرب ع
األبرار الذين يحققون بتضحياتهم العزة والصمود لليمن 
والشعب اليمني وأصبحوا ورفاقهم األبطال الصامدين يف 
ــة واإليمان الذي  ــا للفخر والعزة والكرام ــع عنوان كل املواق

ال يتغري.
ــىل القائد  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي ــا وج كم

األعىل للقوات املسلحة بمنح الشهيد رتبة مالزم أول.
ــوي العميد  ــه املعن ــرة التوجي ــاء مدير دائ ــرض اللق ح

يحيى رسيع.
إطالق صاروخ

ــة إغارة  ــعبية أمس عملي ــش واللجان الش ــذ الجي ونف
ــعودي يف  الس ــي  ــدوان األمريك الع ــة  ــع مرتزق ــىل مواق ع

الساحل الغربي .
ــرصع وإصابة عدد  ــبأ) م ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــار14.5 خالل  ــا معدل عي ــري آلية عليه ــة وتدم ــن املرتزق م

إغارة الجيش واللجان عىل مواقعهم يف الجاح .
ــني  ــن غارت ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

ملساندة املرتزقة يف منطقة الجاح .

ــاء أمس  ــعبية مس ــال الجيش واللجان الش ونفذ أبط
ــدوان يف جبهة  ــة الع ــع مرتزق ــىل مواق ــة هجومية ع عملي

الساحل الغربي.
ــة  العملي أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــت  ــا انته ــرب التحيت ــة غ ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع الهجومي

بالسيطرة عليها .
وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية كرسوا 

زحفاً لقوى العدوان يف محاولة الستعادة املواقع.
ــكريتني  ــني عس ــة وآليت ــاب مدرع ــدر إعط ــد املص وأك
ــقوط عدد كبري من  ــة خالل العملية وس ــراق آلية ثالث وإح
القتىل والجرحى من الغزاة واملرتزقة والزالت جثث قتالهم 

يف املواقع.
ــتهدف مواقع  وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً اس

وتحصينات املرتزقة يف الجبلية محققاً إصابات مبارشة.
ــة  ــرت آلي ــة دم ــدة الهندس ــدر إىل أن وح ــت املص ولف
عسكرية ومرصع وإصابة من كانوا عىل متنها يف الجبلية.

ــدوان مرصعهم وأصيب  ــن مرتزقة الع ــا لقي عدد م كم
ــكرية و كمني نفذه الجيش  آخرون أمس يف تدمري آلية عس
ــوادم  ــرب امل ــة وص ــي الوازعي ــعبية بمديريت ــان الش واللج

بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لـ(سبأ) أن عدداً من املرتزقة 
ــلل يف جبهة  ــوا وجرحوا يف كمني أثناء محاولتهم التس قتل

الشقب بمديرية صرب املوادم .
ــل وحدة  ــكرية من قب ــة عس ــري آلي ــدر تدم ــد املص وأك
ــرصع وإصابة من  ــروي بالوازعية وم ــة يف وادي ال الهندس

كانوا عىل متنها.
احتجاجا على تردي

ــراء إطالق  ــوا ج ــن أصيب ــن املتظاهري ــت أن 3 م وتابع
قوات الرشطة النار عىل املتظاهرين.

ــام تخضع  ــكل ع ــات الجنوبية بش ــر أن املحافظ يذك

لسيطرة ونفوذ قوى العدوان وتلعب بمقدراتها وتستحوذ 
عىل ثرواتها ضمن مخطط عدواني واستعماري.

املحتجون: العدوان
ــعار والعمالت األجنبية  ــح البيان أن ارتفاع األس وأوض
هي أحد وسائل الحرب التي يستخدمها تحالف العدوان 

إىل جانب الحصار ونقل البنك وعدم رصف املرتبات.
ــبب ارتفاع األسعار  ــاركون يف الوقفة س كما أرجع املش
وسعر الرصف إىل تحالف العدوان وحكومة املرتزقة واألمم 
ــرى لدول  ــا الفرصة تلو األخ ــا وإعطائه ــدة بصمته املتح
ــع اليمنيني وفرض  ــتمرار يف عدوانها وتجوي العدوان لالس
ــري البنى التحتية وتجنيد  الحصار وإيقاف املرتبات وتدم
ــب بها  ــة للتالع ــن بالعمل ــني واملتاجري ــن الرصاف ــدد م ع

باإلضافة إىل تالعب بعض التجار بأسعار املواد الغذائية.
إقرار التحضريات

ــة مضامني عهد  وأوضح أن املؤتمر يهدف أيضا لدراس
ــاء وإدارة الدولة  ــؤون بن ــام عيل، خاصة ما يتعلق بش اإلم
ــذا الجانب  ــري الالزم توفرها يف ه ــس واملعاي وتوضيح األس
ــة واملالية  ــة االقتصادية واإلداري ــح الرؤي ــا توضي بما فيه
ــة واألخالقية يف ذلك  ــة والقضائي ــس الرقابي ومعرفة األس

العهد وإمكانية تطبيقها.
ــيتناول أكرث من  ــامي أن املؤتمر س ــر الدكتور الش وذك
ــادي،  ــاور“ اإلداري، واالقتص ــمل مح ــل تش ــة عم 25 ورق
ــي،  ــوي، االجتماع ــي والرتب ــي، األخالق ــي والرقاب القضائ

واملحور السيايس“.
ــات  ــا للجه ــيتم رفعه ــر س ــات املؤتم ــني أن مخرج وب
ــج عمل  ــی برنام ــا إل ــا وتحويله ــتفادة منه ــة لالس املعني
ــاهمة يف االرتقاء  ــاتهم للمس تنفيذي لتطبيقها يف مؤسس

بالعمل املؤسيس.


