
0303 أخبار وتقارير

اجتماع بمجلس الشورى يناقش أوضاع الزارعة واألسماك والموارد المائية:  اجتماع بمجلس الشورى يناقش أوضاع الزارعة واألسماك والموارد المائية:  

صنعاء/ سبأ
ــي  الفن ــم  التعلي ــر  وزي ــد  تفق
ــد  ــازي أحم ــي غ ــب املهن والتدري
ــري العملية  ــس س ــن أم عيل محس
التعليمية باملعهد الوطني للفندقة 

والسياحة بأمانة العاصمة.
واطلع الوزير غازي ومعه نائب 
ــر التعليم الفني الدكتور خالد  وزي
ــياحة  ــر الس ــب وزي ــوايل ونائ الح
ــب  الجوان ــىل  ع ــي  العلي ــد  أحم

املتعلقة بمستوى األداء يف أقسام 
ــات التي تدرس  املعهد والتخصص

فيه.
ــم الفني  ــر التعلي ــتمع وزي واس
ــور محمد  ــد املعهد الدكت ــن عمي م
ــري العملية  املريابي إىل رشح عن س
ــات  املخرج ــة  ونوعي ــة  التعليمي
ــال  ــاد يف مج ــدم االقتص ــي تخ الت
والصعوبات  ــياحة  والس ــة  الفندق
ــل باملعهد  ــري العم ــي تواجه س الت

واالجتياحات واملتطلبات إلزالتها.
ــر  وزي ــد  أك ــارة  الزي ــالل  وخ
ــرص الوزارة عىل  التعليم الفني ح
ــات  املؤسس األداء وتفعيل  تطوير 
ــات  االحتياج ــري  وتوف ــة  التدريبي

الالزمة لها.
ــر التعليم الفني مع  وناقش وزي
ــياحة إمكانية دعم  نائب وزير الس
ــا جهة  ــد باعتباره ــوزارة للمعه ال
ــذا التخصص بما يخدم  معنية به

املصلحة العامة.
ــياحة  ــر الس ــب وزي ــدى نائ وأب
ــع  م ــاون  التع ــوزارة  ال ــتعداد  اس
التعليم الفني يف املجال السياحي 
رضورة  إىل  ــريا  مش  .. ــي  والفندق
ــات الحكومية  ــم الجه تعاون ودع
ــذا القطاع الخاص  ــة وك ذات الصل
ــاع التعليم الفني  ــات لقط واملنظم
ــز  الركائ ــدى  إح ــل  يمث ــذي  ال

األساسية يف البناء والتنمية.

صنعاء/سبأ
ــة والطرق غالب  ــغال العام ناقش وزير األش
ــارس الحباري أمس  ــع محافظ ريمة ف مطلق م
بصنعاء، أوضاع شبكة الطرق باملحافظة وسري 

أعمال توسعتها وصيانتها.
ــم وكيل أول  ــاع الذي ض ــتعرض االجتم واس
ــل يف طريق  ــري العم ــذاري س ــد ال ــوزارة محم ال
ــمة ملا يمثله هذا الطريق من أهمية  جبني - كس
لخدمة سكان املحافظة كونه يرتبط بالعديد من 
الطرق الرئيسية إضافة إىل سري أعمال الصيانة 

يف الطريق الدائري ملدينة الجبني.
ــة  ــغال العام ــر األش ــد وزي ــاع أك ويف االجتم
ــبكة الطرق يف ريمة  ــرق اهتمام الوزارة بش والط
ــي تتعرض  ــات الجبلية الت ــن املحافظ ــا م كونه
ــم  ــاكل وخاصة يف موس ــا للعديد من املش طرقه

األمطار .
ــذ  ــوزارة تنف ــق إىل أن ال ــر مطل ــار الوزي وأش
ــع  جمي ــة  بصيان ــة  املتعلق ــة  الدوري ــال  األعم
ــتمر  ــكل مس ــور بش ــاريع والطرق والجس املش

وبوترية عالية انطالقا من املسؤولية امللقاة عىل 
ــبكة الطرق من  ــا يف ظل ما تتعرض له ش عاتقه

استهداف ممنهج يف كل املحافظات.
وزارة  دور  ــاري  الحب ــظ  املحاف ــن  ثم ــا  فيم
ــالل هذه  ــة لها خ ــات التابع ــغال واملؤسس األش
ــن  ــا اليم ــرض فيه ــي يتع ــة الت ــرتة العصيب الف

لعدوان غاشم يسعى لتدمري كل املقدرات.
ــهيل  ــتعداد لتس ــظ ريمة االس ــدى محاف وأب

كافة األعمال التي تقوم بها الوزارة يف املحافظة 
بما يسهم يف إنجاحها وتحقيق املصلحة العامة 

وتخفيف معاناة املواطنني.
ــاع الطرق  ــوزارة لقط ــل ال ــاء وكي ــرض اللق ح
ــل محافظة ريمة  ــماخ ووكي املهندس خالد باش
ــة عبدالله الضبيبي  ــؤون الخدمات والتنمي لش
ــرق  الط ــة  صيان ــدوق  بصن ــني  املهندس ــري  وكب

املهندس نبيل املؤيد.

وزير التعليم الفني يتفقد سير العملية التعليمية بالمعهد الوطني للفندقةوزير التعليم الفني يتفقد سير العملية التعليمية بالمعهد الوطني للفندقة

وزير األشغال يناقش مع محافظ ريمة أوضاع شبكة الطرق في المحافظةوزير األشغال يناقش مع محافظ ريمة أوضاع شبكة الطرق في المحافظة

صنعاء/ سبأ
ــكان الدكتور  ــن وزير الصحة العامة والس دش
ــة نبيه ابو  ــرا الدول ــس ومعه وزي ــوكل أم ــه املت ط
ــطول  بأس ــل  العم ــه،  عبدالل ــة  ورضي ــطان  نش
ــبة  ــوزارة بمناس ــعاف بطورائ ال ــيارات اإلس س

ذكرى املولد النبوي .
ــتنفار هذا  ــة اس ــة أهمي ــر الصح ــح وزي وأوض
ــعاف ملواجهة أي  ــيارات االس ــن س ــطول م األس
طارئ ونقل الجرحى واملرىض يف البلد خاصة يف 

ظل استمرار العدوان والحصار .
ــذي يتزامن مع  ــني ال ــة التدش ــت إىل أهمي ولف
ــعار "  االحتفاالت بذكرى املولد النبوي وتحت ش
ــرياً إىل ما تعرض له القطاع  ــاء بينهم " ، مش رحم
ــارش  ــري مب ــارش وغ ــتهداف مب ــن اس ــي م الصح
خاصة سيارات اإلسعاف، حيث تم استهداف 96 

سيارة اسعاف من قبل طريان تحالف العدوان .
ــدوان  الع ــف  تحال ــاعة  بش إىل  ــرق  وتط
ــعاف واملسعفني دون  ــتهدافه لسيارات االس واس
ــان  االنس ــوق  وحق ــة  الدولي ــق  للمواثي ــاة  مراع

وحرمة استهداف املسعفني وسيارات االسعاف.
ــني املرحلة األوىل من مرشوع زهري  كما تم تدش
ــتهدف املوظفني  ــريي الذي يس ــي الخ االجتماع

ــكان  ــة والس ــة العام ــوزارة الصح ــن ب واملتعاقدي
ــم العون  ــن معاناتهم وتقدي ــف م ــدف التخفي به
ــم وجبة غذائية  ــذوي االحتياج من خالل تقدي ل
ــخص وإعانة  ــدد 200 ش ــن ولع ــة للمعوزي يومي
تكافلية شهرية للمرىض وأرس الشهداء واملتوفني 
ــاعدات واملنح  ــم املس ــخص وتقدي ــدد 100 ش لع

العالجية للمصابني باألمراض .
ــة لقطاع  ــال وزارة الصح ــني وكي ــرض التدش ح
ــز الديلمي وقطاع  ــور عبدالعزي الخدمات الدكت
ــاب وعدد من  ــوان العط ــط الدكتور نش التخطي

املسؤولني بالوزارة .
تصوير/فؤاد الحرازي

وزير الصحة يدشن العمل بأسطول سيارات االسعاف التابع للطوارئ بالوزارةوزير الصحة يدشن العمل بأسطول سيارات االسعاف التابع للطوارئ بالوزارة

 الثورة / أسماء البزاز
ــاب  ــارة األخ عبدالوه ــة والتج ــر الصناع ــى وزي  التق
ــول يف األمم  ــيق الوص ــس وحدة تنس ــى الدرة برئي يحي

املتحدة للشؤون اإلنسانية السيد كيث ستانسكي.
ــات  ــات واملتطلب ــة التحدي ــرت مناقش ــاء ج ويف اللق
ــادي من ارضار  ــق بالقطاع االقتص ــة وما لح االقتصادي
ــة من قبل  ــآت الحيوي ــتهداف املصانع واملنش جراء اس
ــتهداف اإلنسانية  تحالف العدوان وتداعيات ذلك االس

واالقتصادية. 
ــر الصناعة األمم املتحدة لتحييد  من جانبه دعا وزي
ــعب  ــكا للش ــا مل ــة باعتباره ــع الجمهوري ــة مصان كاف
ــتهداف  االس ــؤر  ب ــن  ع ــا  وإبعاده ــيش  املعي ــدره  ومص
ــام يف حياة  ــن رشيان اقتصادي ه ــف ملا تمثله م والقص

ــة االقتصادية التي  ــم الكارث ــريا إىل حج ــني.  مش اليمني
ــدة  ــة الحدي ــاء محافظ ــالل ومين ــع الغ ــت بصوام لحق
ــة والتنموية جراء  ــة والطبي ــن املصانع الغذائي وعدد م

استهدافها من قبل قوى العدوان.
ــة الجهود التي  ــي ونثمن كاف ــدرة : نحن نثن ــال ال  وق
ــزل  الغ ــي  مصنع ــا  بتحييده ــدة  املتح ــم  األم ــا  تبذله
ــل مواصلة تحييد  ــيج ومصنع يدكو لألدوية ونأم والنس
ــرية أدائها  ــىل وت ــاظ ع ــة للحف ــآت االقتصادي كل املنش

وإنتاجها والحفاظ عىل سالمة أرواح العاملني فيها.
ــدة يف التخفيف  ــم املتح ــاهم األم ــا إىل أن تس متطلع
ــدد من األوضاع  ــانية ومعالجة ع ــن حدة األزمة اإلنس م
ــا دمرته  ــادة إعمار م ــاء وإع ــهام يف البن ــة واإلس الطارئ
ــط الدويل  ــة إىل التحرك الجاد يف الوس ــرب باإلضاف الح

إلنهاء العدوان ورفع الحصار.

ــتعداده بذل  ــكي اس ــيد ستانس من جانبه أبدى الس
ــتهداف  ــع البالد من االس ــة لتحييد مصان ــود حثيث جه
ــاريع  والوقوف مع وزارة الصناعة يف تنفيذ عدد من املش
ــائل املتاحة والتعاون يف عدد من  االقتصادية وفق الوس

املجاالت املستقبلية.
ــارة  ــة والتج ــد يف وزارة الصناع ــر عق ــب آخ ــن جان م
ــة األخ عبدالوهاب  ــن وزير الصناع ــا ضم كال م اجتماع
ــس االتحاد  ــمي ورئي ــدرة ونائبه محمد الهاش يحيى ال
ــدة األخ محمد  ــة الحدي ــي يف محافظ ــي الزراع التعاون

بشري. 
ــة واملمكنة  ــبل املتاح ــة الس ــاع تم مناقش ويف االجتم
ــات  ــع منتج ــع وبي ــة للقطي ــات التغذي ــري احتياج لتوف
ــي  ــذي يغط ــب ال ــادي املناس ــعر االقتص ــان بالس األلب
تكاليف االنتاج والنقل خاصة إثر تعرض املزارع لقصف 

واستهداف العدوان وتوقف التعامل مع عدد من املصانع 
ــرب وما نتج عنه من  ــة يف خط التماس بفعل الح الواقع
ــرض أرس أعضاء الجمعيات التعاونية املتخصصة يف  تع
تربية املاشية وإنتاج األلبان يف محافظة الحديدة لقطع 
ــة العيش.  وتعرض  ــب لقم مصدر دخلها الرئيس يف كس

نحو 10000 رأس من األبقار للهالك.
ويف االجتماع أكد وزير الصناعة رضورة إيجاد حلول 
ــال بالجمعيات  ــي ممث ــاع الزراع ــة القط ــة لحماي عاجل
ــية وإنتاج األلبان  ــة املتخصصة يف تربية املاش التعاوني
ــني فيها وتوفري  ــة عىل رزق العامل ــدة واملحافظ يف الحدي
احتياجات القطيع وفق رؤية مشرتكة بني وزارة الصناعة 

واالتحاد التعاوني الزراعي وعدد من الجهات املعنية.
حرض االجتماع عدد من الشخصيات االجتماعية يف 

محافظة الحديدة.

التقى رئيس االتحاد التعاوني الزراعي بالحديدة:التقى رئيس االتحاد التعاوني الزراعي بالحديدة:

وزير الصناعة يناقش مع رئيس وحدة تنسيق الوصول األممي التحديات االقتصاديةوزير الصناعة يناقش مع رئيس وحدة تنسيق الوصول األممي التحديات االقتصادية

ــن الغذائي  ــل تحقيق األم ــاوز الصعوبات بما يكف ــة تج ــدروس يؤكد أهمي ــن الغذائي العي ــل تحقيق األم ــاوز الصعوبات بما يكف ــة تج ــدروس يؤكد أهمي العي
صنعاء/سبأ

ــورى محمد حسني العيدروس  رأس القائم بأعمال رئيس مجلس الش
ــة باملجلس  ــماك واملوارد املائي ــة الزراعة واألس ــا ضم لجن ــس اجتماع أم
ــدداً من قيادات  ــم الثور وع ــر الزراعة والري الدكتور عبدامللك قاس ووزي

وزارة الزراعة والري.
ــورى ووزير  ــاء مجلس الش ــور عدد من أعض ــرس االجتماع بحض وُك
ــو حليقة،  ــور عىل أب ــورى الدكت ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل ــة لش الدول
ــتمرار العدوان  ــة أوضاع الزراعة والقطاع املائي خاصة يف ظل اس ملناقش

والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان للعام الرابع عىل التوايل.
ــة والري  ــه وزارة الزراع ــات التي تواج ــام التحدي ــف االجتماع أم ووق
ــة الزراعة  ــادرة عن لجن ــات الص ــات واملقرتح ــذ التوصي ــتوى تنفي ومس
واألسماك واملوارد املائية باملجلس والذي تم بناًء عىل خطة عمل اللجنة 
ــأة معاناة املزارعني والقطاع الزراعي واملائي، والذي تم  للتخفيف من وط
رفعه يف حينه إىل رئيس املجلس السيايس األعىل وفقاً للقانون والدستور.
ويف االجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إىل أن تقرير 
ــورى  ــرى إعداده تأكيداً عىل مؤازرة مجلس الش ــأن ج املجلس بهذا الش
ــاً للجهود التي تبذلها حكومة اإلنقاذ يف هذه  لوزارة الزراعة والري ودعم

الظروف االستثنائية.
ولفت إىل أن استهداف العدوان املتعمد للبنية التحتية الزراعية تسبب 
ــتدامة، بهدف  ــداً مهماً من روافده املس ــاد الوطني راف ــارة االقتص يف خس

إفقار النسبة العالية من املزارعني العاملني يف هذا القطاع الحيوي .
ــي، بما يكفل  ــاوز صعوبات القطاع الزراع ــدروس أهمية تج وأكد العي
ــكاالت الناجمة عن استمرار الحصار  تحقيق األمن الغذائي خاصة اإلش
ــر  ــة وحظائ ــة الزراعي ــة التحتي ــآت البني ــزارع ومنش ــف امل ــد قص وتعم

الحيوانات ومصادر املياه.
كما أكد أهمية تطوير النظام الزراعي، خاصة بمناطق حوض صنعاء 
ــتدامة اإلنتاج  ــل ضمان اس ــاه الجوفية ومن أج ــتنزاف املي ــد من اس للح
ــتخدام  ــيد اس ــدور الرقابي للوزارة يف ترش ــا إىل أهمية ال ــي .. الفت الزراع

املزارعني للمبيدات الزراعية وقوننتها.
ــورى إىل أن حضور قيادات  ــس مجلس الش ــار القائم بأعمال رئي وأش

ــات الدولة  وزارة الزراعة والري هذا االجتماع، يؤكد تكاتف جميع مؤسس
ــاره رمزاً من رموز  ــة العمل الجماعي، باعتب ــا والتزامها بصيغ وقطاعاته

الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.
ــورى إىل أن  ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل ــر الدولة لش ــار وزي ــا أش فيم
ــة وطنية داعمة لجميع  ــاطه وفعالياته أصبح جه ــورى بنش مجلس الش
املؤسسات الحكومية يف إنجاح مهامها، انطالقاً من حتمية تكامل جهود 

مؤسسات وقطاعات الدولة يف مواجهة آثار وإنعكاسات استمرار العدوان 
والحصار املفروض عىل اليمن .

ــرية وجهودها  ــرتة األخ ــري خالل الف ــة وال ــاط وزارة الزراع ــوه بنش ون
امللموسة يف سبيل زيادة اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً.

ــاط الزراعي أصبح  ــري إىل أن النش ــر الزراعة وال ــار وزي من جهته أش
يحقق وظائف اقتصادية وبيئية هامة باستيعاب قطاعات املزارعني.

ــة يف مصادرة املبيدات  ــود وزارة الزراعة والري الحثيث ــتعرض جه واس
ــة غري املطابقة للمواصفات املعيارية ومنتهية الصالحية .. مؤكدا  الزراعي

أهمية إنشاء نيابة خاصة بقضايا املبيدات الزراعية.
ــايل لتداول املبيدات  ــور إىل أهمية تعديل القانون الح ولفت الوزير الث

الزراعية، بحيث يضمن حماية أكرب للمستهلك واملجتمع.
ــري وخطتها التي  ــرتاتيجية وزارة الزراعة وال ــرشوع إس ــرق إىل م وتط
ــتثنائية واملتمثلة يف  ــة االس ــذه املرحل ــام خالل ه ــع تنفيذ امله ــق م تتواف

الرتكيز عىل تنشيط قطاع الخدمات رغم محدودية اإلمكانيات.
ــورى، االجتماع بمالحظات وآراء قيمة،  وقد أثرى أعضاء مجلس الش
أكدت أهمية استنهاض الطاقات والجهود من أجل الوصول إىل االكتفاء 

يف اإلنتاج الزراعي وتحقيقاً لألمن الغذائي.
ــن أعضاء  ــن عدد م ــرتكة م ــكيل لجنة مش ــاع إىل تش ــص االجتم وخل
مجلس الشورى وممثلني عن وزارة الزراعة والري من الخرباء واملهندسني 
ــز دور وزارة الزراعة  ــوص تعزي ــر املجلس بخص ــداد تقري ــني إلع الزراعي
والري لضمان استدامة اإلنتاج وزيادة املحاصيل الزراعية وتوفري البذور 
املحسنة وجودتها بما يساهم يف تجاوز اآلثار الكارثية الستمرار العدوان 

والحصار.
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نائب وزير الخارجية يناقش مع نائب المفوضية نائب وزير الخارجية يناقش مع نائب المفوضية 
السامية أوضاع الالجئين في اليمنالسامية أوضاع الالجئين في اليمن

صنعاء - سبأ 
ــزي أمس مع نائب املمثل  ــني الع ناقش نائب وزير الخارجية حس
ــارلز  ــاء تش ــني بصنع ــؤون الالجئ ــامية لش ــة الس ــم للمفوضي املقي
ــا واملفوضية وخاصة  ــيق بني بالدن ــاالت التعاون والتنس ــش، مج لين
ــانية للعام  ــتجابة اإلنس ــداد خطة االس ــة إلع ــتعدادات الجاري االس

2019م.
ــني  ــاع الالجئ ــة بأوض ــب املتصل ــاء، إىل الجوان اللق ــرق  ــا تط كم

الصوماليني يف اليمن.
ــة عىل رضورة قيام املفوضية  ــدد نائب وزير الخارجي ويف اللقاء ش
بمسؤولياتها الكاملة تجاه الالجئني الصوماليني وحل أي مشاكل قد 

تواجههم.
ــهيالت ملن يرغب من  ــىل أهمية تقديم املفوضية كافة التس وأكد ع
ــيما وأن األوضاع حاليا  الالجئني الصوماليني يف العودة إىل بالده ال س

يف الصومال أصحبت مستقرة.
حرض اللقاء ممثلون عن وزارة الداخلية.


