
صنعاء - سبأ 
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ــقة  بن حبتور، أمس مع املمثل املقيم لألمم املتحدة ومنس
ــب  ــدي، الجوان ــز غران ــن لي ــانية يف اليم ــؤون اإلنس الش
ــها اليمنيون وما  ــي يعيش ــاة الكارثية الت ــة باملأس املتصل
ــهده من تفاقم غري مسبوق بعد نحو أربع سنوات من  تش

العدوان والحصار .
ــانية  ــتعراض االحتياجات اإلنس ــرى يف اللقاء اس وج
ــؤرشات  ــتنادا إىل امل ــة اس ــنة املقبل ــالل الس ــة خ املتوقع
ــلبية القائمة وإعالن األمم املتحدة أن نحو 24 مليون  الس
ــتدعيه  ــا تس ــم، وم ــون للدع ــن يحتاج ــخص يف اليم ش
ــة واملحلية يف  ــود الدولي ــر للجه ــن تضاف ــام م ــذه األرق ه
ــرتكة لالحتياجات اإلنسانية سيما  ــبيل املواجهة املش س
ــات بالرتكيز عىل  ــة األولوي ــدواء وإعادة برمج ــذاء وال الغ

االحتياجات امللحة.
ــرضه وزراء التخطيط والتعاون  وتناول اللقاء الذي ح
ــامي واملياه  ــم والنقل زكريا الش ــدويل عبدالعزيز الكمي ال
ــود األممية إلنهاء  ــر، الجه ــدس نبيل الوزي ــة املهن والبيئ
ــي تحققت  ــة الت ــج اإليجابي ــن والنتائ ــاة املتقاعدي معان
ــة  ــع وزارة الرتبي ــرتكة م ــود املش ــن الجه ــال ع ــا فض عملي
ــز  ــع حواف ــبة لدف ــة املناس ــىل اآللي ــاق ع ــم لالتف والتعلي

للمعلمني واملعلمات.
ــاء الحديدة وما تعرض  وتطرق اللقاء إىل موضوع مين
ــهاد  ــارش أدى إىل استش ــداء مب ــن اعت ــس األول م ــه ام ل
ــاق أرضار كبرية يف  ــخاص وإلح ــن األش ــدد م ــة ع وإصاب
ــم املتحدة يف دعم  ــاء، والدور املعول عىل األم أرصفة املين
ــب وحجم نشاطه اإلنساني  امليناء وتوفري رافعات تتناس
ــكان الجمهورية  ــاري الذي يخدم أكرث من ثلثي س والتج

اليمنية .
ــتضيفها  ــالم التي تس ــاورات الس وركز اللقاء عىل مش
ــد الوطني أمس  ــفر الوف ــة عىل ضوء س ــويد الصديق الس
ــتكهولم، وطبيعة األجواء  ــن مطار صنعاء الدويل إىل أس م
ــابقاتها  ــاورات مقارنة بس ــود هذه املش املختلفة التي تس
ــة بما يف ذلك الدول املعنية  خاصة تعايل األصوات العاملي

بشكل مبارش أو غري مبارش باملحنة اليمنية الراهنة لوقف 
العدوان واآلمال الشعبية املعلقة عىل هذه املشاورات.

ــة التدخالت  ــوزراء إىل أهمية مضاعف ــار رئيس ال وأش
ــنة  ــعب اليمني يف الس ــة والدولية للش ــانية األممي اإلنس
ــانية  ــاة اإلنس ــهده املأس ــا تش ــجم وم ــا ينس ــة بم املقبل
ــدوان والحصار  ــل الع ــبب تواص ــتمر بس من تأجيج مس
ــكرية  ــات العس ــف الجبه ــل يف مختل ــده املتواص وتصعي
ــني العام لألمم  ــرا بترصيح وكيل األم ــة.. مذك واالقتصادي
ــاج ?? مليون  ــأن احتي ــؤون مارك لوكوك بش املتحدة للش

يمني للدعم حاليا .
ــاني مهما بلغ حجمه  ــددا أن الدعم اإلنس واعترب مج
ــف أو ترتاجع إال بوقف  ــاة الراهنة أن تخ فال يمكن للمأس

أسبابها الرئيسة وهما العدوان والحصار.
وأعرب الدكتور بن حبتور عن تفاؤله بالسالم باعتباره 
ــانية القائمة وفتح  ــبيل الوحيد إلنهاء الكارثة اإلنس الس
املجال أمام الشعب اليمني ليصنع واقعه الجديد .. معربا 
عن تقديره البالغ ملختلف املهام اإلنسانية التي تقوم بها 
األمم املتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي 

ــات بفعل الغارات  ــوت منه يوميا املئ ــرع الويالت ويم يتج
ــاط  ــة يف أوس ــة خاص ــوء التغذي ــن وس ــة للمعتدي الجوي

النساء واألطفال .
ــتغاثة العاملي  بدورها أوضحت غراندي، أن نداء االس
ــزء األكرب منه  ــه يوم غد خصص الج ــيتم توجيه الذي س
ــا  ــرية إىل أن منظمته ــاوية .. مش ــه املأس ــن وأوضاع لليم
ــاعدات يف السنة املقبلة إىل 15  ــعى إىل أن تصل باملس تس

مليون نسمة مقارنة بـ 12 مليون السنة الحالية.
ــاورات أستكهولم لتقديم  وبينت أنها ستشارك يف مش
ــعب اليمني  ــاملة عن اليمن وما يواجهه الش معلومات ش

من أوضاع مأساوية وكارثية.
ــات  ــىل دعم مؤسس ــم املتحدة ع ــرص األم ــدت ح وأك
ــا  ــا وتفهمه ــانية عربه ــا اإلنس ــم تدخالته ــة وتقدي الدول
ــة بميناء  ــك املرتبط ــا يف ذلك تل ــة بم ــات املطلوب لألولوي

الحديدة وإعادة تأهيليه وتطوير قدراته التجهيزية.
ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال ــر زار رئي ــىل صعيد أخ ع
ــفاكو  ــة ش ــس رشك ــور، أم ــن حبت ب ــح  ــز صال عبدالعزي

للصناعات الدوائية بالعاصمة صنعاء.

يف  ــه  وتجوال ــارة  الزي ــاء  أثن ــوزراء  ال ــس  رئي ــع  واطل
ــاط الرشكة اإلنتاجي وأصناف األدوية  مصنعيها عىل نش
التي تنتجها، واستمع ومعه وزير الدولة لشؤون مجليس 
ــة والصناعة  ــو حليق ــور عيل أب ــورى الدكت ــواب والش الن
ــن رئيس الرشكة  ــدرة، إىل رشح م ــارة عبدالوهاب ال والتج
ــل العمليات املرتبطة  ــهاري، عن مجم الدكتور أحمد الش
ــاطها  ــة التي بدأت نش ــار الرشك ــة يف إط ــع األدوي بتصني

التصنيعي منذ عرشين عاماً.
ــهاري إىل أن التزام الرشكة بمعايري  ــت الدكتور الش ولف
ــرتاطات الجودة وفقا ألحدث دساتري األدوية العاملية  واش
ــا الدوائية يف  ــد بأصنافه ــز والتواج ــىل التمي ــاعدها ع س
ــدول العربية  ــن ال ــدد م ــي وع ــاون الخليج ــس التع مجل
ــلة من  ــا .. موضحا امتالك الرشكة سلس ويف رشق أفريقي
ــة والجرثومية فضال عن  ــربات الفيزيائية والكيمائي املخت

الكادر املتدرب للقيام بالتحاليل الالزمة ورقابة الجودة.
ــيان  رئيس ــان  مصنع ــا  لديه ــة  الرشك أن  إىل  ــار  وأش
ــام املواد  ــمل أقس ــا املصنع الرئييس ويش ــالن، هم منفص
ــة والتغليف  ــة والتعبئ ــبه الصلب ــائلة وش ــة والس الصلب

ــر خاص  ــة واآلخ ــات الخدمي ــان وامللحق ــز واألم والحج
ــة والجافة  ــة بأنواعها الصلب ــع املضادات الحيوي بتصني

والسائلة .
وتعرف رئيس الوزراء خالل الزيارة للرشكة ومصنعيها 
إىل مجمل العمليات التصنيعية واملختربات املتطورة التي 
ــودة منتجاتها والتقنية  ــة ضمان ج ــا الرشكة وآلي تمتلكه
ــا التصنيعية  ــا يف عملياته ــد عليه ــي تعتم ــة الت الحديث

وكذلك مخزونها االسرتاتيجي من املواد الخام.
ــائل اإلعالم عن  ــرب رئيس الوزراء يف ترصيح لوس وأع
ــا الرشكة  ــة التي تمتلكه ــات التصنيعي ــه لإلمكاني إعجاب
ــفاكو  ــري الذي اضطلعت به رشكة ش ــا بالدور الكب .. منوه
ــة يف توفري األدوية التي حال  وغريها من الرشكات الوطني

العدوان وحصاره دون دخولها.
ــرض حينما كانت  ــع الذي ح ــذا املصن ــكر ه وقال "أش
ــدواء إال  ــني له يف توفري ال ــحيحة وال مع ــروف اليمن ش ظ
ــي تنتج أضخم مادة بعد الغذاء  هذه املصانع املركزية الت
ــى الدواء".. مؤكداً أهمية إدراك الدور الحيوي للقطاع  وه
ــن الفرتات للوطن وأبنائه  ــاص يف هذه الفرتة وغريها م الخ

واقتصاده.
ــذيب القوانني النافذة  ــة وتش ــت إىل رضورة مراجع ولف
ــي لهذا  ــي واإلنتاج ــدور التصنيع ــدم ال ــني ويخ ــا يع بم
ــنوات  ــذي يعترب ثروة كبرية لليمن خاصة يف س القطاع ال

العدوان والحصار التي ال زل الوطن يمر بها.
ــاء زيارته للرشكة يف  ــس الوزراء أثن ــارك رئي إىل ذلك ش
ــدواء اليمني  ــك ال ــس أمناء بن ــاع مجل ــب من اجتم جان
ــري  ــتمع إىل إيضاح عن س ــوس، واس ــن الكب ــة حس برئاس

نشاط البنك حديث النشأة.
ــني التربعات من قبل  حيث أوضح الكبوس أنه تم تدش
رشكات األدوية .. الفتا إىل أنه حتى اآلن تم الحصول عىل 

تربعات نقدية وعينية بإجمايل 200 مليون ريال .
ــز القطاع  ــىل تحفي ــل ع ــس اإلدارة يعم ــد أن مجل وأك
ــهام املؤثر يف إسناد النشاط الخريي للبنك  الخاص لإلس
ــار ريال ..  ــحة للوصول إىل ملي ــايل تربعاته مرش وأن إجم
ــات االجتماعية األكرث  ــتهدف الفئ ــا أن البنك يس موضح

احتياجا ودعمها بتوفري الدواء املجاني لها.
ــاع  ــة القط ــرق إىل رؤي ــاع التط ــالل االجتم ــرى خ وج
ــأن إنشاء مصنع وطني لتصنيع املواد الخام  الخاص بش
ــية للصناعات الدوائية ملا يمثله من أهمية بالغة  األساس
ــه فيه هذا القطاع  ــيما يف ظل الظرف الراهن الذي واج س
ــف العدوان دخول الكثري  ــات كبرية بفعل منع تحال تحدي
ــة  ــاج األدوي ــتخدمة يف إنت ــا املس ــام، منه ــواد الخ ــن امل م

واملستحرضات الطبية.
ــس الوزراء دعم الحكومة لهذا التوجه واعترب  وأكد رئي
ــذا القطاع  ــة له ــة نوعي ــوة ونقل ــذا املصنع خط ــة ه إقام

اإلنتاجي الحيوي.
ــيس  مجل ــؤون  لش ــة  الدول ــرا  وزي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــة والصناعة  ــو حليق ــور عيل أب ــورى الدكت ــواب والش الن
ــدرة ورئيس الهيئة العليا لألدوية  والتجارة عبدالوهاب ال
واملستلزمات الطبية الدكتور محمد املداني ونائب رئيس 

الهيئة العامة لالستثمار املهندس خالد رشف الدين.
تصوير/فؤاد الحرازي
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سگرتريو التحرير

عمران / سبأ
ــل جعمان  ــظ الدكتور فيص ــة املحاف ــس برئاس ــران أم ــة عم ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق

مصفوفة الخطة العامة ملكتب الصحة باملحافظة للعام 2019م.
ــكان الدكتور هادي الحمزي،  ــتعرض مدير مكتب الصحة العامة والس ويف االجتماع اس
ــة من  ــات الرضوري ــب االحتياج ــة يف جان ــتوى كل مديري ــىل مس ــة ع ــددات املصفوف مح

الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ املتكاملة عىل مستوى املحافظة.
 وأشار الحمزي إىل أن الخطة تضمنت الجوانب املتعلقة بتعزيز خدمات الطوارئ يف جميع 

املستشفيات الريفية من خالل متابعة جاهزيتها وتوفري الكوادر املؤهلة والتجهيزات الالزمة.
ــهد اهتماماً بتأهيل الكادر الطبي يف جميع األقسام لضمان  وأكد أن العام 2019م سيش

استمرار تطوير الخدمات الطبية والصحية بمختلف مستوياتها.
وبني أن القطاع الصحي يف املحافظة يواجه تحديات كبرية، ما يتطلب تدخل املنظمات 

الدولية لتلبية االحتياجات اإلنسانية والطارئة.
فيما أكد محافظ عمران أهمية وضع خطة متكاملة لكافة االحتياجات الرضورية التي 

يتطلبها القطاع الصحي باملحافظة.
وأشار إىل رضورة مراعاة ما يعانيه هذا القطاع من أوضاع صعبة جراء األوضاع الراهنة 
والعمل عىل إيجاد الحلول بالتنسيق مع وزارة الصحة يف متابعة املنظمات للتدخل لدعم 

املتشفيات واملراكز الصحية.
ــفيات العامة  ــات الصحية باملستش ــىل أهمية تقييم الخدم ــدد املحافظ جعمان ع وش
ــهم يف تحسني مستوى  ــفيات الخاصة بما يس واملرافق الطبية وتعزيز الرقابة عىل املستش

الخدمات املقدمة للمواطنني.

محافظ عمران يشدد على وضع خطة محافظ عمران يشدد على وضع خطة 
متكاملة الحتياجات القطاع الصحي متكاملة الحتياجات القطاع الصحي 

ــب مدير مكتب  ــاش قحيم ومعه نائ ــظ الحديدة محمد عي ــم بأعمال محاف ــد القائ تفق
الصناعة والتجارة باملحافظة محمود فكري أمس، األوضاع التموينية يف األسواق بالتزامن 

مع تنفيذ حمالت بأمانة العاصمة ومختلف املحافظات.
واطلع قحيم وفكري خالل الزيارة امليدانية إىل عدد من األسواق عىل األوضاع التموينية 

ومدى التزام املحال واملوالت التجارية بقائمة األسعار املقرة من وزارة الصناعة والتجارة.
ــعار املعتمدة من الوزارة.. مؤكدا أن  ــار قحيم إىل أهمية االلتزام بتطبيق قائمة األس وأش
ــيق مع مكتب الصناعة والجهات األمنية عىل  ــلطة املحلية باملحافظة ستعمل بالتنس الس
ــعار املواد الغذائية والسلعية األخرى  ــأن أس تنفيذ ما جاء من وزارة الصناعة والتجارة بش

بما يضمن عدم احتكار السلع ورفع األسعار.
ــذا لتوجيهات قيادة وزارة  ــب الصناعة إىل أن املكتب وتنفي ــار نائب مدير مكت بدوره أش
ــاع التموينية وتعزيز الرقابة عىل  ــاً رقابية ميدانية للرقابة عىل األوض ــة كلف لجان الصناع

األسواق واملحال التجارية وتجار الجملة بهدف تثبيت األسعار وضبط املخالفني.

قحيم يتفقد األوضاع التموينية في أسواق الحديدةقحيم يتفقد األوضاع التموينية في أسواق الحديدة

صنعاء -سبأ
ــد العايل للقضاء أمس الطالب املتفوقني يف  كرم املعه
ــات العليا "دبلوم القانون  ــم الدراس الدفعة 22 من قس

العام" للعام الدرايس 2017 - 2018م .
ــاء األعىل  ــس القض ــس مجل ــار رئي ــم أش ويف التكري
ــوكل إىل أن االهتمام بطالب  ــى املت ــايض احمد يحي الق
ــيلتحقون  ــم س ــن يف أنه ــاء يكم ــايل للقض ــد الع املعه
ــة  ــؤولية العدال ــون مس ــة ويتحمل ــلطة القضائي بالس

وتطبيقها بني الناس.
ــبيل  وحث الطالب عىل بذل املزيد من الجهود يف س
ــة والبحث العلمي  ــارف واملعلومات الرشعي ــز املع تعزي
ــل القضائي  ــتقبلية يف العم ــم املس ــدم مهمته ــا يخ بم
ــب املعرفة  ــئوليات التي تتطل ــن أهم املس ــذي ُيعد م ال

والعلم والحكمة واألخالق الفاضلة.
ــدف  ــامية ته ــالة س ــي رس ــل القضائ ــرب العم واعت
ــهم يف إحالل  ــون بما يس ــة وفقاً للقان ــق العدال لتحقي
ــد  ــا دور املعه ــع .. مثمن ــتقرار يف املجتم ــن واالس األم
ــلطة  العايل للقضاء وأعضاء هيئة التدريس يف رفد الس
ــؤوليتها  ــة وكفؤة تتحمل مس ــوادر مؤهل ــة بك القضائي

بجدارة.
ــن جانبه اعترب وزير العدل القايض أحمد عبدالله  م
ــل يف التحصيل العلمي يف  ــات، تميز الطالب األوائ عقب
ــيخ  ــا ألجهزة العدالة وترس ــداً مهم ــال القانون راف مج
ــدل وإنصاف املظلومني من خالل املرتكزات الدينية  الع

والترشيعية.
ــام إدارة  ــس اهتم ــل يعك ــم األوائ ــار إىل أن تكري وأش
ــد بالطلبة املتفوقني والذين يؤمل منهم تطبيق ما  املعه
تلقوه من معارف قانونية يف مهمتهم القضائية وتعزيز 

عمل النيابات واملحاكم 
ــد يرتقون  ــات إىل أن طالب املعه ــت القايض عقب ولف
ــه من علوم ومعارف  ــبًة ملا يتلقون إىل منزلة العلماء نس
ــن مهارات  ــبونه م ــة وحياتية وما يكتس ــة وقانوني ديني

ــدارة  ــي بج ــرتك القضائ ــوض املع ــم لخ ــة تؤهله علمي
واستحقاق .

ــالة القضاة والعاملني يف السلك  وتطرق إىل أهمية رس
القضائي يف إقامة العدل ونرش السالم والوفاق املجتمعي 

والتصدي للظلم مهما تعددت واختلفت صوره.
ــية  ــد وزير العدل أن اإلنصاف هو املهمة األساس وأك
ــة التي يجب  ــؤولية األخالقي ــا إىل املس ــاء .. الفت للقض
ــد والذين  ــون باملعه ــون والدارس ــا املكرم ــىل به أن يتح
ــيتم توزيعهم بعد التخرج للعمل يف النيابات العامة  س
ــم املأمول بكفاءة ومهنية وإيمان  واملحاكم لتأدية دوره

بمسؤولية وأهمية العمل القضائي.
ــني يف التحصيل العلمي واملعريف  ونوه بجهود املكرم
ــيل  ــم التح ــم وعليه ــرتن بالعل ــالق تق ــا أن األخ .. مبين
ــم كون  ــىل لغريه ــًال أع ــوا مث ــة ليكون ــالق الفاضل باألخ

القايض أنموذجا ُيقتدى به سلوكاً وعلماً.
ــي  ــكادر التعليم ــود ال ــات جه ــايض عقب ــن الق وثم
ــهد  سيش ــد  املعه أن  ــداً  مؤك  .. ــد  املعه يف  ــني  والعامل

مستقبًال تطوراً نوعياً يف مختلف أقسامه.
ــايض  ــام الق ــب الع ــرضه النائ ــذي ح ــم ال ويف التكري
ــي  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ ــي ورئي ــد الدرباب ماج

ــتعرض  ــى العنيس .. اس ــايض يحي ــو املجلس الق عض
ــايض عبد  ــور الق ــاء الدكت ــايل للقض ــد الع ــد املعه عمي
ــم املعارف العلمية  ــك الجنداري دور املعهد يف تقدي املل

والعملية والقانونية للطالب الدارسني باملعهد.
ولفت الجنداري إىل أن التكريم الذي يخص الطالب 
ــم  ــدف لتحفيزه ــني يه ــن الدارس ــم م ــني وغريه املتفوق
ــم ورفع حصيلتهم  ــة لديه معرفيا وإيجاد روح املنافس
ــتقبلية بكفاءة يف  ــؤوليتهم املس العلمية ليتحملوا مس

مختلف أجهزة السلطة القضائية.
ــن املكرمني  ــي ع ــك الكحالن ــد املل ــة عب ــت كلم وثمن
جهود رئيس وأعضاء مجلس وعمادة وهيئة التدريس 
ــتعرضاً تطلعات املكرمني يف تعزيز العمل  باملعهد .. مس
ــة عالية رغم  ــة متخصصة ومهني ــي وفقا لرؤي القضائ
ــراء العدوان  ــة ج ــاع صعب ــن أوض ــه البالد م ــا تمر ب م

والحصار.
ويف ختام الحفل تم توزيع شهادات التكريم للطالب 

املتفوقني.

تكريم الطالب المتفوقين بالمعهد العالي للقضاءتكريم الطالب المتفوقين بالمعهد العالي للقضاء

القاضي المتوكل : العمل القضائي رسالة سامية تهدف لتحقيق العدالة وإحالل األمن في المجتمعالقاضي المتوكل : العمل القضائي رسالة سامية تهدف لتحقيق العدالة وإحالل األمن في المجتمع
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ــات  ــؤون الخدم ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــد نائ أك
ــاء  ــة صنع جامع أن  ــد  الجني ــادر  عبدالق ــود  محم
ــامخ الذي يرفد  ــتظل الرصح العلمي الش كانت وس
ــاع الخاص بالكوادر والكفاءات  أجهزة الدولة والقط
ــاء اليمن  ــهم يف بن ــا يس ــاالت، وبم ــف املج يف مختل

ونهضته وتقدمه.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــني نائ ــالل تدش ــاء ذلك خ ج
ــؤون الخدمات ومعه أمني العاصمة حمود عباد،  لش
ونائب وزير التعليم العايل والبحث والعلمي الدكتور 
ــام االكاديمي  ــى رشف الدين، مرشوع النظ عيل يحي
ــادة  وإع ــاء،  صنع ــه  جامع ــبة  وحوس ــي  اإللكرتون
ــات "أ" التابع لكلية التجارة  ــاح مدرج يارس عرف افتت

واالقتصاد بعد االنتهاء من أعمال الرتميم فيه.
وأوضح الجنيد يف االجتماع الذي عقد بالجامعة 
ــني العام ملجلس الوزراء الدكتور أحمد  بحضور األم
ــور أحمد  ــاء الدكت ــة صنع ــس جامع ــرايف، ورئي الظ
ــؤون األكاديمية  الدغار، ونائب رئيس الجامعة للش
ــالب وعمداء  ــؤون الط ــة لش ــس الجامع ــب رئي ونائ
ــنان،  ــوم، اآلداب، اإلعالم، األس ــب، العل ــات الط كلي
ــاد.. أن جامعة صنعاء  ــارة واالقتص ــة، التج الصيدل
ــات العلمية  ــث املخرج ــة كبرية من حي ــل أهمي تحت
ــهام األبرز  ــة الذين كان لهم اإلس وخريجي الجامع

يف تسري مؤسسات الدولة، خصوصاً يف هذه املرحلة 
ــم  ــعب اليمني عدوان غاش ــا الش ــه فيه ــي يواج الت
ــى التحتية وكل  ــاء واألطفال ويدمر البن يقتل النس

مقدرات الشعب.
ــة بعينها  ــتهدف فئ ــدوان ال يس ــت إىل أن الع ولف
ــني  ــتهدف املواطن ــني، يس ــتهدف كل اليمني ــل يس ب

ــلحته املختلفة،  ــة بصواريخه وأس ــآت املدني واملنش
ــرق والرصوح  ــة والط ــم االثري ــتهدف املعال كما يس

العلمية كاملدارس والجامعات واملعاهد التقنية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إىل أن %90 من قصف 
ــتهدف  ــة، كما اس ــداف مدني ــتهدف أه ــدوان اس الع
ــات الدولة لتعطيل  ــا األداء الحكومي ومؤسس أيض

ــتطاعت  ــك اس ــم ذل ــه ورغ ــا، إال أن ــاف عمله وإيق
ــات الحكومية الصمود ومواجهة التحديات  املؤسس
ــن أبناء هذا  ــة واملخلصني م ــل الكوادر الوطني بفض

الوطن.
ــار الكبري،  ــارف االنتص ــىل مش ــن ع ــال" اليم وق
ــة العدوان  ــل يف مواجه ــا أصعب املرح ــد تجاوزن فق
ــام صمود  ــككاً وضعفاً أم ــوم أكرث تف ــدو الي ــذي يب ال
اليمنيني، فاملرحلة القادمة هي مرحلة هزيمة وتآكل 

التحالف".
ــبة جامعة  ــرشوع حوس ــد إىل أن م ــت الجني ولف
ــل الحكومي يف  ــة التمتة العم ــاء يعد االنطالق صنع
ــا والتطور  ــة ومواكبة التكنولوجي ــة مرافق الدول كاف

الحاصل يف الجانب اإلداري واملايل.
ــي تدعم جامعة  ــاذ الوطن ــد أن حكومة اإلنق وأك
ــة  ــاريعها.. مثمناً جهود رئاس صنعاء يف جميع مش
ــازات التي تحققها كليات الجامعة  الجامعة واإلنج
ــس  ــا كادر التدري ــي يبذله ــود الت ــة، والجه املختلف

الستمرار وتجويد التعليم الجامعي.
ــس الوزراء قيادة جامعة صنعاء  ووجه نائب رئي
ــرب املركز العلمية  ــح املجال للتأهيل والتدريب ع بفت
ــربات  ــة بالخ ــد الدول ــة، ورف ــا الجامع ــي تمتلكه الت
ــني  ــيكون لها أثر كبري يف تحس ــي س ــات الت والدراس

األداء الحكومي وتحقيق التنمية املنشودة.

ــاريع  ــرق رئيس جامعة صنعاء إىل املش فيما تط
ــام الحايل،  ــا يف الجامعة خالل الع ــم إنجازه ــي ت الت
ــرشوع الربط  ــة ومنها م ــود ذاتي ــذت بجه ــي نف والت
ــبة وأتمتة جميع أعمال الجامعة،  ــبكي وحوس الش
باإلضافة إىل مرشوع محطة الوقود، وترميم وصيانة 

سقف كلية الطب، ومرشوع تشجري الجامعة.
وأوضح الدكتور الدغار أن الجامعة حرصت عىل 
ــات ومنها  ــاءات بالكلي ــال اإلنش ــتمرار يف أعم االس
ــية،  ــرشوع الطاقة الشمس ــنان، وم ــب األس ــة ط كلي
ومرشوع إعادة تأهيل ورشة النجارة، وإعادة تأهيل 
املكتبة املركزية، ومرشوع الري املرحلة األوىل وغريها 

من املشاريع.
ــؤون الخدمات  هذا وكان نائب رئيس الوزراء لش
ــاء، قد أزاحوا  ــة ورئيس جامعة صنع وأمني العاصم
ــا  ــي تنفذه ــاريع الت ــن املش ــة م ــن جمل ــتار ع الس

الجامعة.
ــاحات  املس ــجري  تش ــرشوع  م ــىل  ع ــوا  واطلع
الخرضاء يف الجامعة ومرشوع محطة الوقود التابعة 
للجامعة بسعة 100ألف لرت، ومرشوع ورشة ومعمل 
ــز إدارة األعمال يف  ــة ومرك ــة املركزي ــاج واملكتب الزج
ــري  ــوا عىل س ــا أطلع ــاد كم ــارة واالقتص ــة التج كلي
ــة والتجارة  ــي الهندس ــة يف كليت ــة التعليمي العملي

وعدد من كليات الجامعة.
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صنعاء-سبأ
ــايل  الع ــد  املعه ــس  مجل ــر  أق
ــس  أم ــه  اجتماع يف  ــاء  للقض
ــايض  ــدل الق ــر الع ــة وزي برئاس
ــات رئيس  ــه عقب ــد عبدالل أحم
ــات  االمتحان ــدء  ب ــس  املجل
ــة 23 يف 15 من  ــفوية للدفع الش

ديسمرب الجاري .
ــات  االمتحان ــوض  ويخ
يف  ــة  للدراس ــا  186متقدم
ــلطة  ــبي الس ــن منتس ــد م املعه
القضائية بعد اجتيازهم مرحلة 

ــي  الت ــة  التحريري ــات  االمتحان
ــح  نج ــا  متقدم  282 ــا  خاضه
ــوض  ــتعدون لخ ــم 186 يس منه
ــدا  ــفوية تمهي ــات الش االمتحان
ــد  ــخصية لتحدي ــة الش للمقابل
ــني  للمتقدم ــة  النهائي ــة  القائم
ــة يف  املقبولني لاللتحاق بالدراس

الدفعة 23باملعهد.
ــاع تصور  ــتعرض االجتم واس
ــاء  ــايل للقض ــد الع ــادة املعه عم
ــاث  األبح ــم  قس ــاء  إنش ــول  ح
 .. ــد  باملعه ــيل  العم ــق  والتطبي

ــىل رفعه  ــور ووافق ع ــر التص وأق
ــاء  للقض ــىل  األع ــس  للمجل

للموافقة عليه وإقراره .
وتطرق االجتماع إىل الجوانب 
ــهادة املعهد  املتصلة باعتماد ش
ــتري  "ماجس ــاء  للقض ــايل  الع
أكاديمي" من قبل وزارة التعليم 
ــي وكلف  ــث العلم ــايل والبح الع
ــداد  بإع ــد  املعه إدارة  ــس  املجل
ــة وزارة التعليم  ــرض ملخاطب مح
ــذا  ــي به ــث العلم ــايل والبح الع

الخصوص .

١٥١٥ ديسمبر ..بدء االمتحانات الشفوية بمعهد القضاء ديسمبر ..بدء االمتحانات الشفوية بمعهد القضاء

صنعاء/سبأ
ــاء بالحدود  ــة أطب ــس وفد منظم ــزي أم ــني الع ــر الخارجية حس ــب وزي ــى نائ التق

الفرنسية برئاسة ميجوريدتش تارازيان الذي يزور بالدنا حاليا.
ــم القطاع  ــا املنظمة لدع ــي تقوم به ــطة الت ــتعراض األنش ــالل اللقاء اس ــرى خ وج

الصحي يف بالدنا السيما يف املناطق املجاورة للرصاع واملناطق النائية.
وأشاد نائب وزير الخارجية بدور املنظمة الذي بدأ منذ وقت مبكر، ومشاركتها معاناة 
ــعودي األمريكي والذي تجرأ عىل قصف أحد  ــعب اليمني التي سببها العدوان الس الش
ــفيات التابعة للمنظمة يف مديرية حيدان بمحافظة صعدة الذي يعد استهدافه  املستش
خرقا جسيما للمواثيق االتفاقيات الدولية.. الفتا إىل أن هذا العدوان ال يمتلك أي أخالق 

وال يضع حرمة ألي يشء.
ــتعداد حكومة اإلنقاذ الوطني تقديم كافة التسهيالت الالزمة  وجدد التأكيد عىل اس
لجميع املنظمات اإلنسانية العاملة يف اليمن وبما يمكنها من تنفيذ أنشطتها وأهدافها 

اإلنسانية.
ــية بالتسهيالت التي تقدمها  ــاد رئيس وفد منظمة أطباء بال حدود الفرنس فيما أش
ــعب اليمني  ــاعدات للش ــدا التزام املنظمة بتقديم املزيد من املس ــة اإلنقاذ.. مؤك حكوم

حتى يتمكن من تجاوز األزمة اإلنسانية التي يعيشها حاليا.

ــة يلتقي وفد  ــر الخارجي ــب وزي ــة يلتقي وفد نائ ــر الخارجي ــب وزي نائ
منظمة أطباء بالحدود الفرنسيةمنظمة أطباء بالحدود الفرنسية

زار شركة شفاكو الدوائية وشارك في جانب من اجتماع مجلس أمناء بنك الدواءزار شركة شفاكو الدوائية وشارك في جانب من اجتماع مجلس أمناء بنك الدواء

رئيس الوزراء يستعرض مع غراندي المأساة اإلنسانية باليمن وما تشهده من تفاقم غير مسبوقرئيس الوزراء يستعرض مع غراندي المأساة اإلنسانية باليمن وما تشهده من تفاقم غير مسبوق


