
0202أخبار وتقارير
ــة ــزة والكرام ــتلهام دروس الع ــة الس ــبة العظيم ــة المناس ــد أهمي ــاف يؤك ــر األوق ــةوزي ــزة والكرام ــتلهام دروس الع ــة الس ــبة العظيم ــة المناس ــد أهمي ــاف يؤك ــر األوق وزي

صنعاء/ سبأ
ــاد ومكاتبها يف  ــاف واإلرش ــادة وزارة األوق ــاوري لقي ــاء أمس لقاء تش ــد بصنع ٌعق
ــعار " بوالئنا لرسول  املحافظات لإلعداد والتحضري لالحتفاء باملولد النبوي تحت ش

الله سننترص عىل أعدائنا ".
وناقش اللقاء برئاسة وزير األوقاف واإلرشاد القايض رشف القلييص ووكالء الوزارة 
ــور حميد املطري ونجيب العجي والعزي راجح وصالح الخوالني وعبدالوهاب  الدكت
ــادية لالحتفاء باملولد النبوي  ــاعد جربي إبراهيم، الخطة اإلرش املهدي والوكيل املس

للعام 1440 هـ.
ــاف  ــوزارة األوق ــادية  ب ــظ االرش ــام الوع ــر ع ــم مدي ــذي ض ــاء ال ــتعرض اللق واس
ــواب مدراء  ــاد باملحافظات ون ــدراء مكاتب األوقاف واإلرش ــكي وم ــن املوش عبدالرحم
ــتهدفة  ــاد، آلية تنفيذ الخطة والجدول الزمني لها واملواقع املس املكاتب ومدراء اإلرش

وأعمال ومهام اللجان املكلفة بتنفيذها.
ــبة  ــاد أهمية التحضري لالحتفاء بهذه املناس ــر األوقاف واإلرش ــاء أكد وزي ويف اللق
ــلم  ــول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وس الدينية العظيمة بما يليق بمكانة الرس

من خالل األنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة األوقاف ومكاتبها باملحافظات.
ــار إىل أهمية اإلعداد والتهيئة لإلحتفاء بهذه املناسبة، إىل جانب تعزيز األداء  وأش
ــوزارة ومكاتبها يف املحافظات  ــتوى قطاعات ال ــذ املهام املوكلة عىل مس اإلداري لتنفي
ــاجد واملعاهد واملدارس من خالل املحارضات والندوات  وتفعيل العمل امليداني باملس

والفعاليات واستغالل هذه الذكرى العطرة الستلهام دروس العزة والكرامة.
وشدد القايض القلييص عىل رضورة اضطالع العلماء والخطباء واملرشدين بدورهم 
ــي من جرائم  ــعب اليمن ــدوان وما يتعرض له الش ــة بمخططات الع ــز التوعي يف تعزي

وحصار وحرب اقتصادية، فأقمت معاناة اليمنيني .
ــالق يف تنفيذ املهام  ــادية واالنط ــون الخطة اإلرش ــزام بمضم ــا أكد أهمية االلت كم
ــس واضحة وضوابط معلومة وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة  املوكلة للقطاعات بأس
ــات الخاصة بهذه  ــطة والفعالي ــات ورفع تقارير يومية عن األنش ــا باملحافظ ومكاتبه

املناسبة.
ــىل الجانب االجتماعي وتعزيز  ــاد إىل رضورة الرتكيز ع ولفت وزير األوقاف واإلرش
ــا البالد جراء  ــل األوضاع التي تمر به ــل املجتمعي خاصة يف ظ ــم الرتاحم والتكاف قي

العدوان وما يفرضه من حصار منذ ما يقارب أربعة أعوام.
من جانبه استعرض وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح، ما 
ــة لالحتفال بذكرى املولد النبوي واملتمثلة يف تنظيم الخواطر  تتضمنه الخطة املكرس
ــاجد  ــة والندوات املركزية يف املس ــارضات التوعوي ــائل اإلعالم واملح ــة عرب وس الديني

واملدارس واملجالس والقاعات والتجمعات.
ــات وتكريم أرس  ــا تنظيم مهرجان ــادية تتضمن أيض ــة اإلرش ــرق إىل أن الخط وتط

ــهداء، إىل جانب أهمية تناول خطباء الجمعة دالالت  ــهداء وزيارات روضات الش الش
ودروس املولد النبوي.

ــور حميد  ــاع األوقاف الدكت ــاد لقط ــل وزارة األوقاف واإلرش ــتعرض وكي ــدوره اس ب
ــني روضات  ــي تتضمن تحس ــد النبوي والت ــال باملول ــوزارة لالحتف ــري، خطة ال املط

الشهداء وتوزيع هدايا لطالب وطالبات العلم وكذا تزيني مبنى الوزارة واملكاتب.
ــاد هي الجهة الرسمية املعنية باالحتفاء باملناسبات  وأكد أن وزارة األوقاف واإلرش
ــة واإلرساء واملعراج" .. الفتا  ــوي الرشيف، وذكرى الهجرة النبوي ــة " املولد النب الديني
إىل أهمية بذل املزيد من الجهود وتوفري اإلمكانيات وحشد الطاقات إلنجاح فعاليات 

وأنشطة املولد النبوي بما يليق بعظمة الرسول الكريم صىل الله عليه وآله وسلم.
وحث الدكتور املطري مدراء مكاتب األوقاف واإلرشاد يف املحافظات عىل املساهمة 
ــي بها، مع  ــوزارة واإللتزام الزمن ــا لخطة ال ــطة والربامج وفق ــذ األنش ــة يف تنفي بفعالي
إضافة املقرتحات الكفيلة بإنجاح الخطة بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات والجهات 

ذات العالقة.
ــدراء مكاتب  ــا عدد من م ــتفيض، قدمه ــاء باملالحظات والنقاش املس ــري اللق وأث

ــا أهمية تضافر  ــات، أكدت يف مجمله ــة العاصمة واملحافظ ــاد يف أمان األوقاف واإلرش
ــل الصالة وأزكى  ــىل صاحبها أفض ــد النبوي الرشيف ع ــاء ذكرى املول ــود إلحي الجه

التسليم.
ــس، االجراءات  ــة، أم ــة آزال بأمانة العاصم ــاء بمديري ــش لق ــب آخر ناق ــن جان م
ــوي الرشيف يف أحياء ومدارس  ــة والرتتيبات الالزمة لالحتفال باملولد النب التحضريي

ومساجد املديرية.
ــة رئيس اللجنة الفرعية لالحتفاء والحشد للمولد النبوي  وتطرق االجتماع برئاس
ــة ومدير عام  ــاعد محروس عقب ــن القايض، وضم الوكيل املس ــاعد أحس الوكيل املس
ــعالن وأمني عام محيل املديرية عادل الشعثمي، إىل أهمية  مديرية آزال عبدالعزيز ش

مشاركة الجميع بشكل فاعل وإيجابي يف الحشد لالحتفال باملولد النبوي.
ــدي ومدراء  ــني العاصمة عيل األس ــار أم ــاع الذي ضم مستش ــتعرض االجتم واس
ــة وبرامج املكاتب  ــام وأعمال اللجن ــة آزال، مه ــة والخدمية بمديري ــب التنفيذي املكات
التنفيذية يف تنظيم الفعاليات واألنشطة املتنوعة يف االحياء واملدارس واملساجد، إىل 

جانب الحشد املناسب لالحتفال بهذه املناسبة العظيمة.

ــي إىل األحياء  ــزول امليدان ــدء يف العمل والن ــىل رضورة الب ــون، ع ــدد املجتمع  وش
ــد النبوي التي  ــاركة يف احتفاالت املول ــاس للمش ــد الن ــق بمديرية آزال لحش واملناط
ــتقام عىل مستوى االحياء والحارات وكذا املشاركة املرشفة بالفعالية املركزية التي  س

ستقام يف إطار املديرية.
ــري الجيدين  ــداد والتحض ــل يف اإلع ــة الجهود والعم ــة مضاعف ــىل أهمي ــدوا ع وأك
ــليم .. الفتني  ــالم وازكى التس ــد النبي األعظم محمد عليه أفضل الس ــال بمول لالحتف
ــبة يف تعزيز مبادئ وأخالق وقيم رسولنا الكريم يف نفوس  ــتغالل املناس إىل رضورة اس

أبنائنا وبناتنا.
وأكدوا أهمية إحياء مناسبة ذكرى نور الهدى وخري خلق الله سيد البرشية نبينا 
محمد صىل الله عليه وآله وسلم، والتأكيد عىل مدى ارتباط وحب اليمنيني لرسولهم 

الكريم.
ــري لالحتفال  ــة العاصمة أمس التحض ــة الثورة بأمان ــش لقاء بمديري ــك ناق إىل ذل

بذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــاعد  ــة الفرعية وكيل األمانة املس ــة رئيس اللجن ــاء الذي عقد برئاس ــرق اللق وتط
ــة االدارية وأعضاء  ــة محمد الدرواني والهيئ ــويس، وضم مدير عام املديري ناجي الق
ــة ،إىل رفع الجاهزية  ــائخ والعقال باملديري ــب التنفيذية واملش ــس املحيل واملكات املجل

والبدء يف التحشيد واالستعداد للمناسبة.
ــباقة يف الحشد والتعبئة  ــاعد القويس أن مديرية الثورة هي الس وأكد الوكيل املس
ــتوى مديريات األمانة. مشرياً إىل أن أبناء مديرية الثورة هم من أوائل  العامة عىل مس

املتقدمني يف الجبهات واملرابطني ولهم مواقف تشهد لها كافة الجبهات.
ــن الجهود يف  ــل الجميع وبذل مزيد م ــة إىل رضورة تفاع ــار مدير املديري ــا أش فيم
ــداد الجيد لالحتفال  ــة يف املديرية واالع ــطة املختلف ــة الفعاليات واألنش ــبيل إقام س

بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــتعداد  ــيش محافظة صنعاء أمس جوانب االس وناقش اجتماع بمديرية بني حش

إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف .
ــدراء املكاتب  ــايض وم ــة محمد الق ــام املديري ــم مدير ع ــذي ض ــاع ال ــد االجتم وأك
ــاركة الفاعلة يف إحياء هذه املناسبة العظيمة  التنفيذية والقطاع الرتبوي، اهمية املش

والغالية يف قلوب الشعب اليمني.
ــة العدوان وبذل  ــيش يف مواجه ــاع إىل دور ابناء مديرية بني حش ــرق االجتم وتط

الغايل والنفيس يف سبيل نرصة الدين واالنتصار ملظلومية الشعب اليمني.
ونوه االجتماع بدور أبناء اليمن يف منارصة الدين اإلسالمي منذ بزوغ فجر اإلسالم 
عند إحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
وثمن تفاعل الجميع يف سبيل إنجاح االحتفاء بالذكرى يف كافة قرى وعزل املديرية.
تصوير/ فؤاد الحرازي
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ريمة/ سبأ
ــكان الدكتور طه  ــة العامة والس تفقد وزير الصح
ــؤون  ــة ريمة لش ــه وكيل محافظ ــس ومع ــوكل أم املت
ــتوى  مس ــي  الضبيب ــه  عبدالل ــة  والتنمي ــات  الخدم
ــفى الثاليا  ــة يف مستش ــة والعالجي ــات الطبي الخدم

العام بمديرية الجبني بريمة.
ــل املحافظة  ــي رافقه فيها وكي ــالل الزيارة الت وخ
ــة باملحافظة  ــر مكتب الصح ــدي ومدي ــظ الواح حاف
ــر املتوكل عىل  ــوري،اطلع الوزي ــور صادق املس الدكت
الخدمات املقدمة للمرىض بالعيادة الخارجية وقسم 
ــني وغرفة  ــم التحص ــرب وقس ــة املخت ــوارئ وغرف الط
ــز معالجة  ــة وكذا مرك ــوارئ التوليدي ــات والط العملي
ــام  ــعة واألقس ــود واألش ــم الرق ــة وقس ــوء التغذي س

األخرى باملستشفى.
ــفى  ــرة املستش ــن مدي ــة م ــر الصح ــتمع وزي واس
ــات  الخدم ــول  ح رشح  إىل  ــوض  ع ــزا  لي ــورة  الدكت
ــل الظروف  ــفى يف ظ ــة التي يقدمها املستش العالجي
ــات التي  ــار والصعوب ــالد والحص ــا الب ــي تمر به الت
ــر الكوادر  ــدم توف ــيما ع ــفى س ــه إدارة املستش تواج
ــص األدوية واملحاليل الطبية  الطبية املؤهلة فيه ونق

والعالجية.
ــم  الدع ــم  تقدي ــة  أهمي ــة  الصح ــر  وزي ــد  وأك
ــفى خاصة فيما يتعلق بتوفري االحتياجات  للمستش

واإلمكانيات الخاصة بقسم الطوارئ.
ــة توفري العناية  ــدد الدكتور املتوكل عىل أهمي وش
ــة للمرىض.. مبينا  ــيع الخدمات الصحي املركزة وتوس
ــن  ــا يضم ــفى بم ــم للمستش ــتقدم دع ــوزارة س أن ال
استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنني بالشكل 

املطلوب
ــل االرتقاء  ــود من أج ــة الجه ــث عىل مضاعف وح
ــات ذات جودة عالية  ــع الصحي وتقديم خدم بالوض
ــوادر الطبية والصحية  ــيدا بصمود الك للمرىض..مش
ــم الخدمات عىل  ــتمرار يف تقدي ــىل االس ــا ع وحرصه
ــتثنائية التي يمر  ــروف الصعبة واالس ــم من الظ الرغ

بها الوطن.
ــة ريمة أمس  ــد بمحافظ ــاع عق ــا ناقش اجتم كم
ــكان الدكتور طه  ــة العامة والس ــة وزير الصح برئاس

املتوكل الوضع الصحي باملحافظة واحتياجاته.
واستعرض االجتماع الذي حرضه وكيال املحافظة 
ــم الكوادر  ــظ الواحدي وض ــه الضبيبي وحاف عبدالل

ــب الصحة  ــر مكت ــر مدي ــة ،تقري ــة باملحافظ الصحي
باملحافظة الدكتور صادق املسوري حول احتياجات 
ــات التي  ــة والصعوب ــز الصحي ــفيات واملراك املستش
ــات جراء  ــحة اإلمكان ــل يف ظل ش ــري العم ــه س تواج

العدوان والحصار.
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــر إىل التحدي ــرق التقري وتط
ــة  الرعاي ــم  تقدي يف  ــة  باملحافظ ــي  الصح ــاع  القط
ــة  األوبئ ــة  ومكافح ــرىض  للم ــة  الصحي ــات  والخدم
ــني بمديريات  ــة املواطن ــدد صح ــراض التي ته واألم
ــا واملالريا وحمي  ــريا والدفتريي ــل الكول ــة مث املحافظ
ــي انترشت  ــة الفتاكة الت ــن األوبئ ــا م ــك وغريه الضن

مؤخرا باملحافظة .
ــتعداد الوزارة  ــاع أكد وزير الصحة اس ويف االجتم
ــل أي صعوبات  ــة وتذلي ــاع الصحي بريم دعم القط
ــفيات واملراكز الصحية بحسب  تعرتض عمل املستش
ــىل  ع ــب  التغل يف  ــهم  يس ــا  وبم ــة  املتاح ــات  اإلمكان

التحديات الراهنة.
ــي تواجه  ــة الصعوبات الت ــة معالج ــه برسع ووج
ــفيات الثاليا  ــات الصحية والعالجية بمستش الخدم
ــالد الطعام  ــة ب ــاق يف مديري ــني وامليث ــة الجب بمديري

واملسجدين بمديرية السلفية.
ــات الدولية العاملة  ــور املتوكل املنظم وحث الدكت
ــورة عاجلة  ــي بالتدخل بص ــال الصح ــن باملج باليم
لدعم القطاع الصحي بمحافظة ريمة الذي يفتقر إىل 
ابسط اإلمكانيات الصحية الرضورية لخدمة املرىض.

ــكان باملحافظة  ــة والس ــب الصح ــه مكت ــا وج كم
ــة ليتم  ــاء ريم ــن أبن ــاء م ــماء األطب ــع أس ــة رف برسع
ــة  القانوني ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ ــم  معه ــيق  التنس
ــل فيها  ــة للعم ــفيات املحافظ ــم إىل مستش بإرجاعه
ــة والتعاقد مع  ــوادر الصحي ــذا تدريب وتأهيل الك وك
ــي يحتاجها القطاع الصحي بكل  الكوادر الطبية الت

املستشفيات.
ــه الضبيبي  ــة عبدالل ــل ريم ــه ثمن وكي ــن جانب م
ــات  ــها الحتياج ــة وتلمس ــادة وزارة الصح ــود قي جه
ــاع الصحي بمحافظة ريمة وتوفري الدعم املمكن  القط
واملتاح بما يضمن استمرار عمل املستشفيات واملراكز 

الصحية واالرتقاء بالخدمات الصحية يف املحافظة.
ــاون الفني بوزارة  ــاع مدير عام التع حرض االجتم
ــام الطوارئ  ــع ومدير ع ــور محمد فاي ــة الدكت الصح

الدكتور عيل صالح..

صنعاء-سبأ
ــري املهندس  ــر الزراعة وال ــه وزي وج
ــة العامة إلكثار  عبد امللك الثور املؤسس
ــة العامة  ــنة، برفد املؤسس البذور املحس
ـــ800 طن من  ــاج الحبوب ب ــة وإنت لتنمي
ــول القمح  ــن محص ــنة م ــذور املحس الب
لتوزيعها عىل املزارعني بأسعار مدعومة.
ــح  ترصي يف  ــة  الزراع ــر  وزي ــح  وأوض
ــة من بذور  ــع هذه الكمي ــبأ) أن توزي (س
ــني باملحافظات التي  ــىل املزارع القمح ع
ــم الزراعي  يزرع فيها القمح خالل املوس
ــات الوزارة  ــار توجه ــايل يأتي يف إط الح
ــة  بزراع ــع  للتوس ــني  املزارع ــجيع  لتش
ــع إنتاجيته لتلبية  ــول القمح ورف محص
ــهام  ــن األمن الغذائي واإلس ــاج م االحتي
ــترياد  يف التخفيف من تكاليف فاتورة اس

القمح.
وأكد حرص الوزارة عىل تقديم الدعم 
ــب  ــذا الجان ــة يف ه ــهيالت املمكن والتس
ــطة الزراعية  ــىل تفعيل األنش والعمل ع
ــني الخدمات  ــب تحس ــة إىل جان املختلف
الزراعية واالهتمام بالرثوة الحيوانية بما 
ــهم يف تعزيز األمن الغذائي يف اليمن  يس
ــل املعييش  ــادر الدخ ــني مص وكذا تحس
ــألرس الزراعية خاصة باملناطق الريفية  ل
ــدوان  الع ــراء  ج ــم  معاناته ــف  وتخفي

والحصار.
كما أكد وزير الزراعة والري املهندس 
ــر البيانات  ــة توف ــور أهمي ــك الث عبداملل
اإلحصائية الدقيقة عن القطاع الزراعي 
ــات  السياس ــاذ  اتخ يف  ــاعد  يس ــا  بم
ــة لتعزيز جوانب األمن  والتدابري العاجل

الغذائي يف اليمن.
وأشار الوزير الثور خالل افتتاح دورة 
ــات وجمع  ــة بأخذ العين ــة خاص تدريبي
ــات اإلحصائية الزراعية وتحليلها  البيان
ملختيص اإلحصاء الزراعي باملحافظات، 
ــة  ــوادر الفني ــل الك ــب وتأهي إىل أن تدري
ــوحات زراعية وجمع  الذين ينفذون مس
ــهم يف الوصول  البيانات واملعلومات، يس
ــة  وواضح ــة  دقيق ــات  بيان ــدة  قاع إىل 
ــمي  وراس ــرار  الق ــذي  متخ ــاعد  ستس
ــرتاتيجيات  االس ــع  وض ــات  السياس
ــطة  واألنش ــج  الربام ــي  وتبن ــط  والخط

الخاصة بالقطاع الزراعي.
إدارات  ــاط  نش ــل  بتفعي ــه  ووج
اإلحصاء يف مكاتب الزراعة باملحافظات 
ــاركة  ــم للمش ــام بمهامه ــم للقي وتأهيله
ــات  ــات واملعلوم ــداد البيان ــع وإع يف جم
ــن لألمن  ــع الراه ــن الوض ــة ع اإلحصائي
الغذائي بما يضمن جودة ودقة البيانات 

وشموليتها.

ــذه  ــل ه ــذ مث ــة تنفي ــت إىل أهمي ولف
ــز عىل توفري  ــة التي ترك ــدورات النوعي ال
ــن  لألم ــن  الراه ــع  الوض ــن  ع ــات  بيان
الغذائي يف البالد خاصة يف ظل الظروف 
ــالد جراء  ــي تمر بها الب ــة الت االقتصادي

العدوان والحصار.
ــري املتدربني  ــث وزير الزراعة وال وح
ــات الدورة  ــن محتوي ــتفادة م ــىل االس ع
ــع  وجم ــجيل  تس يف  ــم  قدراته ــر  لتطوي
ــن  ــة ع ــات اإلحصائي ــات واملعلوم البيان
ــة  ــا دور منظم ــي.. مثمن ــاع الزراع القط
ــة لألمم املتحدة (الفاو)  األغذية والزراع
ــطة األمن الغذائي  ــا لربامج وأنش ودعمه

يف اليمن.
ــن جانبه أوضح مدير برنامج تعزيز  م
ــبل العيش  ــود س ــي وصم ــن الغذائ األم
املمول من االتحاد األوروبي عرب منظمة 
ــم أن الدورة  ــدس محمد معج الفاو املهن
ــة  ممثل ــة  الزراع وزارة  ــا  تنظمه ــي  الت
ــاء الزراعي ملدة  ــاإلدارة العامة لإلحص ب
ــبوع تهدف تدريب 33 متدربا من 13  أس

محافظة يستهدفها الربنامج .
ــدف لتعزيز  ــدورة ته ــار إىل أن ال وأش
ــال أخذ العينات  قدرات املتدربني يف مج
ــة وتحليلها  ــات اإلحصائي ــع البيان وجم

وترتيب البيانات وفقا ألهميتها. صنعاء-سبأ
وزارة  ــني  ب ــرتكة  املش ــة  اللجن ــدت  عق
الرتبية والتعليم ومصلحة األحوال املدنية 
اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس املصلحة 
ــم الحاكم ووكيل  ــواء محمد عبدالعظي الل
ــج والتوجيه الدكتور  ــوزارة لقطاع املناه ال

محمد لطف السقاف .
ــبكي  ــت اللجنة، آلية الربط الش ناقش
بني املصلحة والوزارة وتفعيل هذا الجانب 
ــات الطالب  ــق بيان ــة توثي ــه من أهمي ملا ل
واعتمادها من واقع وثائق األحوال املدنية 
ــوال املدنية املخولة  باعتبار مصلحة األح
ــخ ومحل  ــان تاري ــات بش ــة البيان يف صح

امليالد والبيانات األخرى .
ــب املتصلة  ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
بمنح البطاقة الشخصية لطالب الثانوية 
ــبق له  ــالد ملن لم يس ــهادة املي ــة وش العام
ــالد من طالب  ــهادة املي ــول عىل ش الحص

املدارس األساسية .
ــوال املدنية  ــس مصلحة األح وأكد رئي
ــع وزارة  ــاون م ــز التع ــىل تعزي ــرص ع الح
الرتبية والتعليم بشان إدراج الرقم الوطني 
يف االستمارة الثانوية واألساسية من واقع 

شهادات امليالد ذات الرقم الوطني.
ــدور  ب ــقاف  الس ــل  الوكي ــاد  أش ــا  فيم
ــة يف تثبيت وثائق  ــة األحوال املدني مصلح
ــة  البطاق ــح  من ــىل  ع ــا  وحرصه ــالب  الط
ــهادة  وش ــة  الثانوي ــالب  لط ــخصية  الش
ــن لم يحصلوا  ــالب التعليم الذي امليالد لط

عليها سابقا .
ــجل املدني  حرض اللقاء مدير عام الس
ــار رئيس  ــم إبراهيم ومستش ــد هاش العمي
املصلحة العميد عباس السياني وأعضاء 
لجنة التنسيق من وزارة الرتبية ومصلحة 

األحوال املدنية.
ــاع  اجتم ــس  أم ــاء  بصنع ــد  عق ــا  كم
للجنة املشرتكة بني وزارة العدل ومصلحة 

األحوال املدنية والسجل املدني.
ــة  املتصل ــب  الجوان ــة  اللجن ــت  ناقش
ــة  اللجن ــات  اجتماع ــل  تفعي ــادة  بإع
ــجيل  والتعاون خاصة ما يتعلق بقيد وتس
وقائع الزواج والطالق وأي وثائق أو أحكام 

تتعلق باألحوال املدنية.

ــيق  ــرق االجتماع إىل آليات التنس وتط
ــىل الربط  ــا العمل ع ــني ومنه ــني الجانب ب
الشبكي بني املحاكم وأقالم التوثيق وفروع 
مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني، 
ــع املواطنني  ــم الوطني لجمي وتفعيل الرق
ــات عن  ــوزارات واملؤسس ــالت يف ال باملعام

طريق تبادل املعلومات.
ــد  عق ــتمرار  اس ــىل  ع ــاق  االتف ــم  وت
اجتماعات اللجنة يومي السبت واألربعاء 
ــا بما  ــتكمال أعماله ــبوع الس ــن كل أس م

يخدم املصلحة العامة.
ــل وزارة العدل  ــار وكي ويف االجتماع أش
ــعد  ــة واإلدارية القايض س ــؤون املالي للش
أحمد هادي إىل أهمية إيجاد رؤية مشرتكة 
بني وزارة العدل ومصلحة األحوال املدنية 
ــابقا يف الجوانب  ــم س ــا ت ــىل م ــاء ع والبن
ــات التي قد  ــة ومعالجة الصعوب اإليجابي

تعرتض سري العمل.
ــم الدعم  ــوزارة تقدي ــتعداد ال ــد اس وأك

القانوني وتفعيل التنسيق بني الجانبني.
ــة  أهمي ــىل  ع ــادي  ه ــل  الوكي ــدد  وش
استخراج شهادة امليالد من قبل املصلحة 
الرتباطها بشكل وثيق بمتطلبات تسجيل 
ــدارس وقضايا األحداث الذين  الطالب بامل
ــن  ــع القانون يف تحديد الس ــزاع م هم يف ن
القانونية املرتبط بإصدار األحكام املتعلقة 

بقضايا الحدث.
ــة  مصلح ــل  وكي ــح  أوض ــه  جانب ــن  م
األحوال املدنية العميد الركن عبدالحميد 

ــة لتفعيل  ــا رؤي ــة لديه ــد أن املصلح املؤي
السجل املدني املتكامل وتبادل املعلومات 
ــداء من  ــي ابت ــم الوطن ــل الرق ــذا تفعي وك
ــهادة الوفاة  ــالد إىل ش ــهادة املي إصدار ش

مرورا بقيد الزواج والطالق.
ــني  ب ــبكي  الش ــط  الرب ــة  أهمي ــد  وأك
ــات ذات العالقة بما فيها  املصلحة والجه
ــة والتعليم واألوقاف  وزارات العدل والرتبي

واإلرشاد والجهات األمنية األخرى.
ــدد الوكيل املؤيد عىل أهمية تبادل  وش
ــدل  ــة ووزارة الع ــني املصلح ــات ب املعلوم
ــة  ــة باملصلح ــا ذات العالق ــأن القضاي بش
ــا بالبيانات الخاصة بتوثيق الزواج  ورفده

والطالق.
ــة إمكانية عدم  ــة دراس ــد أهمي ــا أك كم
النظر يف قضايا التعديل وتغيري "األسماء 
ــب" إال عندما يكون  واأللقاب واثبات النس
ــا لألحوال  ــأن يف ذلك خصم ــب الش صاح
ــة للفصل  ــام املحكم ــالن أم ــة ويمث املدني
ــوال املدنية  ــا لقانون األح ــة وفق يف القضي

والسجل املدني.
ــو اللجنة نائب مدير  بدوره تطرق عض
ــد  العقي ــة  باملصلح ــة  القانوني ــؤون  الش
ــتكمال ما  ــاس إىل آلية اس ــن محمد عب رك
ــطة  ــالل الفرتة املاضية بواس تم إنجازه خ
ــل البيانات  ــة نق ــرتكة وكيفي ــة املش اللجن
ــزواج  "ال ــة  الحيوي ــات  بالواقع ــة  املتعلق
ــم إثباتهما لدى وزارة  ــالق " واللتني ت والط

العدل ممثلة باملحاكم والتوثيق.

وجه برفد مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بـ وجه برفد مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بـ ٨٠٠٨٠٠ طن بذور محسنة طن بذور محسنةتفقد مستوى الخدمات بمستشفى الثالياتفقد مستوى الخدمات بمستشفى الثاليا

وزير الزراعة يؤكد أهمية البيانات اإلحصائية وزير الزراعة يؤكد أهمية البيانات اإلحصائية وزير الصحة يدعو المنظمات الدولية إلى دعم القطاع الصحي بريمةوزير الصحة يدعو المنظمات الدولية إلى دعم القطاع الصحي بريمة
لمساعدة برامج تعزيز األمن الغذائيلمساعدة برامج تعزيز األمن الغذائي

ربط شبكي بين مصلحة األحوال ربط شبكي بين مصلحة األحوال 
المدنية ووزارتي التربيةوالعدلالمدنية ووزارتي التربيةوالعدل

الوزير  يؤكد الحرص على تكثيف برامج الوزير  يؤكد الحرص على تكثيف برامج 
التدريب لكوادر وزارة المياهالتدريب لكوادر وزارة المياه

صنعاء - سبأ
ــىل تكثيف برامج  ــر حرص الوزارة ع ــل عبدالله الوزي ــاه والبيئة املهندس نبي ــد وزير املي أك
ــتوى األداء يف جميع  ــل والتدريب لكوادر الوزارة للرفع من قدراتهم العملية وتطوير مس التأهي

األنشطة التي تنفذها.
وأشار وزير املياه والبيئة يف افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية يف مجال األمن والسالمة أمس، إىل أهمية الدورة يف إكساب املشاركني مهارات ومعارف 

يف مجال األمن والسالمة ويف مقدمتها األمن واإلسعافات األولية.
ــمل  وأوضح أن هذه الربامج التدريبية تأتي يف إطار توجه الوزارة لتأهيل القدرات والتي تش
ــرص الهام لتحقيق  ــية والعن ــة التي تعد الركيزة األساس ــل القدرات البرشي ــني األول تأهي جانب

التنمية املستدامة.
ــت إىل أن الجانب األخر يركز عىل تأهيل قدرات البنية التحتية للمنظومة العامة لقطاع  ولف
املياه والرصف الصحي ويشمل التوسع يف القدرات التشغيلية ملشاريع املياه والرصف الصحي 
ــال املياه  ــالمة لعم ــة إىل توفري متطلبات األمن والس ــي إضاف ــذا تأهيل املبان ــة املعدات وك بكاف
ــاه والبيئة بأن التأهيل النوعي الذي تتجه إليه الوزارة يهدف  ــرصف الصحي. وأكد وزير املي وال
ــف وبما يواكب تغطية  ــي تقدمها الوزارة يف الكم والكي ــتوى جودة الخدمات الت ــر مس إىل تطوي

احتياجات املواطنني من املياه النقية وكذا تطوير خدمات الرصف الصحي .
ــداف الدورة  ــاور وأه ــتفادة القصوى من مح ــىل االس ــاركني ع ــدس الوزير املش ــث املهن وح

لتحقيق الفائدة املرجوة منها.
ــدورة .. حاثا  ــادي محاور وأهداف ال ــاه والبيئة عبدالله اله ــتعرض نائب وزير املي ــا اس فيم

املشاركني عىل االستفادة املثىل منها واكتساب خربات ومعارف يف مجال األمن والسالمة .

اللجنة األمنية بالحديدة تناقش األوضاع اللجنة األمنية بالحديدة تناقش األوضاع 
األمنية في المحافظةاألمنية في المحافظة

الحديدة /سبأ
ــال املحافظ محمد  ــة القائم بأعم ــة بمحافظة الحديدة أمس برئاس ــت اللجنة األمني ناقش
ــكينة  ــتقرار والس ــبل الحفاظ عىل األمن واالس ــاع األمنية باملحافظة وس ــاش قحيم، األوض عي
العامة . واستعرض االجتماع التصعيد األخري لدول تحالف العدوان عىل املحافظة واإلجراءات 

الكفيلة بحفظ األمن واالستقرار.
ــتعدادات إلحياء ذكرى املولد النبوي يف املحافظة واملديريات إىل  وتطرق االجتماع إىل االس

جانب الفعالية املركزية التي ستقام يف إطار املحافظة .
ــل بإيصال عدة  ــل تصعيد العدوان كفي ــانية يف ظ ــول اإلنس وأكد أن إحياء ذكرى مولد رس
ــالم ومبدأه  ــه الصالة والس ــج املصطفى علي ــه بامليض عىل نه ــدوان ومرتزقت ــدول الع ــائل ل رس
ــار اإلجتماع إىل  ــات. وأش ــا بلغت التضحي ــان وعزم مهم ــزاة بكل إيم ــة الغ ــاد ومواجه يف الجه
ــرا لرتقب العدو  ــل أو التهاون، نظ ــدم التكاس ــود الجميع وع ــتدعي تضافر جه ــة تس أن املرحل
ــتقراره .. مثمنا دور  ــن الوطن وأمنه واس ــاول من خاللها النيل م ــرات التي يح ــتغالله للثغ واس
أبناء املحافظة يف مواجهة العدوان ووقوفهم إىل جانب الجيش ورجال األمن واللجان الشعبية 

يف دحر الغزاة واملحتلني.
ــكرية الخامسة عىل اإلستماتة يف  ــبي قيادة املنطقة العس كما أكد املجتمعون إرصار منتس

حماية املحافظة وتقديم كل غال ونفيس من أجل الوطن والدفاع عنه أرضا وإنسانا.
ــائل إعالم العدو  ــالم يف مواجهة تضليل وس ــىل رضورة تفعيل دور اإلع ــاع ع ــدد االجتم وش
وطمأنة أبناء املحافظة وتوضيح تطورات املعركة وإبراز االنتصارات التي يحاول إعالم العدوان 

طمسها، ليعكس مستوى الفشل والهزائم واإلحباط الذي وصل إليه.
ــكرية باملحافظة واتخذ بشأنها  ــتعرض عدداً من التقارير األمنية والعس وكان االجتماع اس

القرارات املناسبة.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الراعي  يشدد على 

ــن  م ــة  جمل ــر  التقري ــن  تضم ــث  حي
ــارات التي تم طرحها عىل الجانب  االستفس
ــب  الجان ــات  إيضاح وأورد  ــي،  الحكوم

الحكومي.
ــة التقرير إىل  ــس مناقش ــد أرجأ املجل وق
ــب الحكومي  ــور الجان ــة قادمة بحض جلس

املختص.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــره،  واق ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
وسيواصل عقد جلسات أعماله اليوم األحد 

بمشيئة الله تعاىل.
وزير الخارجية يبعث

ــذي رحبت  ــت ال ــه ويف الوق ــار إىل أن وأش
ــاذ  ــة اإلنق ــية وحكوم ــادة السياس ــه القي في
ــاء األعمال  ــة األخرية إلنه ــوات الدولي بالدع
ــن دماء  ــاً عىل حق ــن حرص ــة يف اليم القتالي
الشعب اليمني، وتم التأكيد عىل االستعداد 
ــوات  الدع ــك  تل ــع  م ــي  اإليجاب ــي  للتعاط
ــط النفس بغية  ــة أعىل درجات ضب وممارس
ــف قابلت تلك  ــا، إال أن دول التحال إنجاحه
ــبوق  ــد غري مس ــا بتصعي ــوات كعادته الدع
ــيما يف الحديدة  ــف الجبهات والس يف مختل
ــف عدم  ــر الذي يكش ــدة، األم ــع وصع وناط
ــة للعدوان  ــع نهاي ــة لوض ــر نوايا صادق توف

واالنخراط يف مسار السالم.
ــد  التصعي ــذا  ه أن  رشف  ــر  الوزي ــد  وأك
ــل كل  ــذي يعرق ــرف ال ــالء الط ــف بج يكش
ــع  ــا املجتم ــي يتبناه الت ــالم  ــاعي الس مس
ــت إال  ــدويل، ويؤكد بأن تلك الدعوات ليس ال
ــوط الداخلية التي  ــواء الضغ ــة الحت محاول
تتعرض لها بعض الدول بعد أن اصبح خطر 
ــق، فضًال عن  ــة يف اليمن يلوح يف األف املجاع
ــية  ــداف ومآرب سياس ــق أه ــعي لتحقي الس
ــاليب  ــذه األس ــا إىل أن ه ــة.. الفت واقتصادي
ــدوان عىل مدار  ــه دول الع ــا دأبت علي هي م

السنوات املاضية.
ــائل إىل  ــة يف الرس ــر الخارجي ــا وزي ودع
الضغط عىل دول العدوان بقيادة السعودية 

ــالم والتخيل  ومرتزقتها لالنصياع لخيار الس
ــذي لن  ــكري ال ــار العس ــات الخي ــن رهان ع
ــار لليمن  ــآيس والدم ــد من امل ــيض إال ملزي يف
ــراح بني اليمن  ــاناً، وتعميق الج ــاً وإنس أرض
يف  ــتقرار  واالس ــن  األم ــة  وزعزع ــه،  وجريان

املنطقة والعالم.
ــا دعا إىل دعم جهود املبعوث الخاص  كم
ــني العام لألمم املتحدة إىل اليمن الرامية  لألم
ــهر  ــالم خالل الش ــاورات س لعقد جولة مش

الجاري.
قاصف1) يستهدف

ــدداً  ع أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــري طقم  ــوا مرصعهم يف تدم ــة لق ــن املرتزق م
ــكري يقلهم غرب الجبلية، وأكد املصدر  عس
ــط  ــة يف خ ــزاة واملرتزق ــني للغ ــري مدرعت تدم

الجاح الساحيل.
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــار إىل أن ط وأش
ــن غارة عىل مزرعة مواطن يف  ــعودي ش الس

مديرية السخنة بمحافظة الحديدة.
ــة  ــديس ملرتزق ــق هن ــي فري ــك لق إىل ذل
ــم أمس بتفجري  ــعودي مرصعه العدوان الس
ــعف  ــفة بهم يف مديرية خب والش عبوة ناس

بالجوف.
ــكري أن عبوة ناسفة  وأوضح مصدر عس
ــرت يف فريق هنديس يف الخليفني بخب  انفج
والشعف، أدت إىل مرصع وإصابة عدد منهم 

بينهم قائد الفريق.
ــن مرتزقة  ــب عدد م ــل وأصي ــك قت إىل ذل
ــة  عملي يف  ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  هجومي
ــام بمديرية  ــم بجبهة ح ــتهدفت مواقعه اس

املتون بالجوف.
ــرصع وإصابة  ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــدد من املرتزقة وأرس مجموعة منهم خالل  ع
ــم يف عدد من  ــىل مواقعه ــة هجومية ع عملي

التباب بجبهة حام .
ــراق  إح ــم  ت ــه  أن إىل  ــدر  املص ــار  وأش
مخيماتهم واستهداف مخزن سالح واغتنام 

أسلحة متنوعة خالل العملية.

ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــذ الجي ونف
ــع مرتزقة العدوان  عملية هجومية عىل مواق
ــوب  ــة املصل ــعودي يف مديري ــي الس األمريك

بمحافظة الجوف.
ــة  العملي أن  ــكري  عس ــدر  مص ــاد  وأف
ــاور وتكبد  ــة مح ــن ثالث ــت م ــة تم الهجومي
ــائر يف األرواح  ــة العدوان خس خاللها مرتزق

والعتاد.
ــتهداف تعزيزات  ــدر إىل اس ــار املص وأش
ــف املدفعية محققة إصابات  للمرتزقة بقذائ
ــة الجيش واللجان  مبارشة.كما دكت مدفعي
ــات املرتزقة يف  ــعبية أمس مواقع وتجمع الش

محافظة الضالع.
وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً 
استهدف مواقع وتجمعات املرتزقة يف جبهة 

نقيل الخشبة محققاً إصابات مبارشة.
املدير اإلقليمي لليونيسف

ــرص  ح ــة  الخارجي ــر  وزي ــب  نائ ــد  وأك
ــهيالت  ــم التس ــىل تقدي ــاذ ع ــة اإلنق حكوم
ــات العاملة  ــف وكل املنظم ــة اليونيس ملنظم
ــات  توجيه ــار  إط يف  ــاني  اإلنس ــال  املج يف 
ــية بتقديم كافة التسهيالت  القيادة السياس
ــا بما  ــة يف بالدن ــة العامل ــات الدولي للمنظم
ــطتها  وأنش ــا  برامجه ــذ  تنفي ــن  م ــا  يمكنه

اإلنسانية .
ــي  اإلقليم ــر  املدي ــد  أك ــاء  اللق ويف 
ــايس  األس ــة  املنظم ــدف  ه أن  ــف  لليونيس
ــاعدات  ــم املس ــة وتقدي ــة الطفول ــو خدم ه
ــيما يف ظل الظروف الصعبة  ــانية الس اإلنس
ــي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحرب  الت

االقتصادية.
ــة  ــوص إىل أن منظم ــذا الخص ــار به وأش
اليونيسف ستوفر الحوافز املادية للمعلمني 
ــمل  ليش ــتقبال  مس ــك  ذل يف  ــع  وستتوس
ــاع املياه  ــي وقط ــال الصح ــني يف املج العامل

والرصف الصحي.
حرض اللقاء األمني العام املساعد لرئاسة 
ــى محمد الهادي، ونائب املمثل  الوزراء يحي

املقيم ملنظمة اليونيسف شرين فاركي .


