
مناقشة التعاون الثقايف بني اليمن وكوبا
صنعاء/ سبأ

ناقشت نائب وزير الثقافة أمني عام اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني 
هدى أبالن، أمس، مع سفري جمهورية كوبا الصديقة بصنعاء باولوفيتش 
فتح  وأهمية  الصديقني  البلدين  بني  الثقايف  التعاون  عالقات  اسكالونا 

قنوات للتعاون بني اتحادي األدباء يف البلدين.
وجرى يف اللقاء استعراض عدد من املوضوعات املتصلة بالعالقات 
الثقافية الثنائية واليات االنطالق من برامج تسهم يف خلق أساس متني 
لتعاون ثقايف أفضل عىل صعيد تبادل الزيارات واالستفادة من التجربة 

الكوبية بما يخدم العمل الثقايف يف اليمن.
كما جرى مناقشة إمكانات التعاون بني اتحادي األدباء والكتاب يف 
البلدين يف ظل حرص الجانبني عىل فتح قنوات للتعاون بني االتحادين 

وبخاصة عىل صعيد تبادل الخربات واملواقف التضامنية.

(االنتخابات) تستمع لعرض خبري دويل عن تصميم 
النظام االنتخايب ونظام التصويت من الخارج

صنعاء/سبأ
العليا لالنتخابات واالستفتاء يف اجتماعها أمس  اللجنة  استمعت 
برئاسة رئيس اللجنة القايض محمد حسني حيدر الحكيمي، إىل عرض 

قدمه الخبري الدويل أندرو ايليس حول تصميم النظام االنتخابي.
واستعرض الخبري الدويل يف العرض حدود الدوائر االنتخابية ونظام 
والتمويل  املتعلقة بتسجيل األحزاب  والقضايا  الخارج  التصويت من 

السيايس وتوزيع أوراق االقرتاع.
وتخلل العرض الذي حرضه أمني عام اللجنة العليا لالنتخابات إلهام 
اللجنة ومدير  العموم يف قطاعات  محمد عبدالوهاب وعدد من مدراء 
مكتب املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية (آيفس) لدى اليمن جرانت 
بغية  العرض  تناولها  التي  الجوانب  النقاشات حول  كيبني، جملة من 
االستفادة من التجارب الدولية الناجحة وإختيار أفضل التجارب بما 

يتناسب مع الخصوصية اليمنية.

منظمات ونشطاء حقوق اإلنسان يدينون 
اختطاف املحامي قحطان

 / ساري نرص

أدانت األوساط الحقوقية والقانونية ونشطاء حقوق اإلنسان عملية 
عضو  قحطان،  قائد  عبدالله  الحقوقي  والناشط  املحامي  اختطاف 
اختطافه  تم  والذي  القانوني  والعون  التأهيل  بمركز  األمناء  مجلس 
مناطق  إحدى  الضبيات  منطقة  إىل  واقتياده  مسلحة  عنارص  قبل  من 

محافظة الضالع.
ويعد قحطان أحد النشطاء الحقوقيني البارزين يف محافظة عدن، 
الذي قدم خدمات للعون القانوني لضحايا االنتهاكات يف حقوق اإلنسان.
واستنكرت املنظمات يف بيان لها عملية االختطاف محملة الجهات 
املسؤولة عن اختطافه املسؤولية الكاملة عىل حياة املحامي قحطان، 
معربة عن أسفها تجاه ما يرتتب عن هذه املمارسة من انتقاص لسيادة 

القانون والقضاء.
ووزارة  العام  بالنائب  ممثلة  الرسمية  الجهات  املنظمات  وطالبت 
االجتماعية  والوجاهات  والضالع  عدن  محافظتي  وقيادات  الداخلية 
برسعة التحرك إلنقاذ املحامي وإطالق رساحه، والعمل عىل محاسبة 

املسؤولني عن جريمة اختطاف املحامي عبدالله قحطان وفقا للقانون.
وأشارت املنظمات إىل خطورة مثل هذه املمارسات يف ظل ما تشهده 
البالد من ضعف وغياب ملؤسسات الدولة املسؤولة عن حماية حقوق 
واالتفاقيات  واملعاهدات  القانون  وإنقاذ  املدافعني  والنشطاء  اإلنسان 

الضامنة لذلك.

الرتبية والتعليم تناقش اآلليات الكفيلة 
بتطوير نظام االمتحانات

صنعاء/ سبأ
االمتحانات  نظام  وتطوير  ومراجعة  بتقويم  الخاصة  اللجنة  ناقشت 
أمس برئاسة وكيل وزارة الرتبية والتعليم املساعد لقطاع املناهج والتوجيه 

الدكتور عبده النزييل، واقع نظام امتحانات النقل والشهادة العامة.
واستعرض االجتماع مهام اللجنة وعدداً من التجارب اإلقليمية حول 
أنظمة االمتحانات، والسبل الكفيلة بإعداد تصور لتطوير نظام االمتحانات.

األبحاث  من  االستفادة  أهمية  النزييل  الدكتور  أكد  االجتماع  ويف 
والدراسات املتعلقة بنظام االمتحانات بما يسهم يف معالجة السلبيات 

واالختالالت التي تواكب سري امتحانات النقل والشهادة العامة.

ندوة حول مخرجات هيكلة القوات 
البحرية والدفاع الساحلي بالحديدة

الحديدة/ سبأ
عقدت بالكلية البحرية أمس الندوة العلمية العسكرية الثانية عن مخرجات 
البحرية والدفاع الساحيل ومتطلبات تطبيقها بحضور مدير  القوات  هيكلة 
دائرة التخطيط بوزارة الدفاع رئيس لجنة الهيكلة العميد الركن نارص الحربي .

الركن  العميد  الساحيل  والدفاع  البحرية  القوات  قائد  أشار  االفتتاح  ويف 
عبدالله سالم النخعي إىل أهمية انعقاد مثل هذه الندوات العلمية ودورها يف 
تعزيز مسارات البناء والتحديث والتطوير للقوات املسلحة عموًما والقوات 
التطورات  مواكبة  شأنه  من  وبما  خاص  بوجه  الساحيل  والدفاع  البحرية 
والتغريات املتالحقة التي تشهدها املنطقة واألمن البحري القومي اليمني .. 
الفتا إىل أن انعقاد الندوة يأتي تزامًنا مع قرب االحتفال العيد الـ52 لثورة الـ26 

سبتمرب املجيدة.
السياسية  الوطن  قيادة  توجهات  عن  تعرب  الهيكلة  خطوات  أن  وأكد 
ـ رئيس الجمهورية  الرئيس عبدربه منصور هادي  والعسكرية ممثلة باألخ 
القائد األعىل للقوات املسلحة يف بناء قوات بحرية ودفاع ساحيل قادرة عىل 
تنفيذ مهامها يف حماية مياهنا االقليمية وتأمني طرق املالحة البحرية والدفاع 
بجدارة واقتدار عن شواطئنا املرتامية األطراف واملنشآت االقتصادية الحيوية 

الواقعة يف أكرث من موقع وميناء بحري .
عيل  الركن  العميد  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  أثنى  جانبه  من 
ناجي عبيد، عىل الجهود التي تبذلها لجنة الهيكلة يف إطار عملها يف الندوة 
والتواصل للخروج برؤى جديدة تسهم يف تعزز مسار الهيكلة التي تتوافق مع 

طبيعة الواقع البحري لبالدنا واملهام الدفاعية.
فيما أشار أمني عام املجلس املحيل بمحافظة الحديدة حسني الهيج إىل 
أهمية الندوة العلمية الهادفة والقيمة التي تعنى بالشأن البحري ومهام الدفاع 
عموم  يف  املنترشة  االقتصادية  واملنشآت  اليمنية  والسواحل  الشواطئ  عن 

املوانئ والشواطئ اليمنية.
وكانت قد بدأت فعاليات الجلسة األوىل للندوة العلمية العسكرية برئاسة 
قائد القوات البحرية والدفاع الساحيل، احتوت عىل تقديم عدد من أوراق العمل 

حول املهام والتوصيف الوظيفي املقرتح للقوات البحرية والدفاع الساحيل.
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املكال/ سبأ
محافظة  ــال  ــك ــامل ب ــــدأت  ب
حرضموت أمس دورة تدريبية يف 
االسرتاتيجي  التخطيط  مجال 
الوطني  الحوار  ملخرجات مؤتمر 
الدوري  االستعراض  وتوصيات 
لعام  اإلنسان  لحقوق  الشامل 
حقوق  وزارة  تنظمها  2014م، 
مرشوع  مع  بالتعاون  اإلنسان 
املرحلة  يف  اإلنسان  حقوق  دعم 
األمم  لربنامج  التابع  االنتقالية 

املتحدة اإلنمائي.
الـــدورة عــىل مدى  وتــهــدف 
ثالثة أيام إىل إكساب 70 مشاركاً 
املكاتب  يف  التخطيط  إدارات  من 
املجتمع  ومنظمات  الحكومية 
من  حقوقيني  وناشطني  املدني 
وشبوة  حرضموت  محافظات 
ــرة وســقــطــرى مــهــارات  ــه وامل
مجال  يف  الوطنية  القدرات  بناء 
بدعم  الخاصة  الخطط  تطوير 
ومواعمتها  ــان  ــس اإلن حــقــوق 
الوطني  الحوار  مخرجات  مع 
الدويل  االستعراض  وتوصيات 
ــداد  إع مــن  والتمكني  الشامل 
السبل  وإتباع  مرحلية  تقارير 

تلك  تنفيذ  بمتابعة  الكفيلة 
املخرجات والتوصيات.

اعتربت  الـــدورة  افتتاح  ويف 
حورية  اإلنسان  حقوق  ــرة  وزي
خطوة  الـــدورة  إقامة  مشهور 
جديدة  ــاق  آف فتح  يف  إيجابية 
واملكونات  القطاعات  ملختلف 
السليم  التخطيط  من  وتمكينها 
حقوق  مــجــال  يف  ــي  ــع ــواق وال
اإلنسان لتنفيذ مخرجات الحوار 
اإلطار  بوصفه  الشامل  الوطني 
عىل  أجمعت  الـــذي  الــشــامــل 
قراراته مختلف القوي السياسية 
لبناء  الوطن  حاجة  إىل  مشرية   ..

منظومة  إلصالح  جديدة  هياكل 
وتعزيز  اإلدارة  وتحسني  الحكم 

الحكم الرشيد.
إىل  مشهور  الــوزيــرة  ــت  ودع
قابلة  املدى  قصرية  خطط  وضع 
تضمنته  ما  تستوعب  للتنفيذ 
ــات االســرتاتــيــجــيــات  ــاه ــج ات
الحوار  ومخرجات  الوطنية 
منظمات  عىل  مشددة   .. الوطني 
يف  املساهمة  املــدنــي  املجتمع 
رشاكتها  وتعزيز  ذلــك  تحقيق 
تنبي  يف  ونوعي  معمق  بشكل 
القضايا املتصلة بحقوق اإلنسان 
لجميع  التنمية  خدمة  وتقديم 

الفئات .
املحافظة  وكيل  أشــار  بــدوره 
عبدالله  عوض  الساحل  لشؤون 
وما  ـــدورة  ال أهمية  إىل  حاتم 
بناء  يف  دور  مــن  بــه  ستسهم 
مجال  يف  الوطنية  ــدرات  ــق ال
عىل  اإلنسان  لحقوق  التخطيط 
وواقعية  أسس وإجراءات عملية 
عىل  مشدداً   .. للتنفيذ  وقابلة 
بمخرجات  التمسك  رضورة 
يف  وترجمتها  الوطني  الحوار 

خطط وبرامج تنفيذية .

صنعاء/ سبأ
الوطنية  اللجنة  رئيس  الخارجية  وزير  نائب  بحث 
لشؤون الالجئني أمري سالم العيدروس أمس مع ممثل 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف اليمن يوهانس 
والسبل  واملفوضية  اللجنة  بني  التعاون  أوجه  كالو 

الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .
رئيس  مع  عليه  االتفاق  تم  ما  اللقاء  واستعرض 
يف  البدء  بشأن  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية 
إىل  الصوماليني  لالجئني  الطوعية  العودة  مــرشوع 
اللجنة  مع  بالتنسيق  الصومال  يف  اآلمنة  املناطق 

الوطنية لشؤون الالجئني .
مناقشتها  ستتم  التي  املواضيع  إىل  اللقاء  وتطرق 
السامية  للمفوضية  التنفيذية  للجنة   65 الـ  الدورة  يف 

 29 للفرتة  جنيف  يف  عقدها  املقرر  الالجئني  لشؤون 
سبتمرب حتى 3 أكتوبر القادم .

حرض اللقاء مدير مكتب نائب وزير الخارجية - مقرر 
اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني مروان عيل نعمان.

كما التقى نائب وزير الخارجية أمري سالم العيدروس 
دافيد  اليمن  لدى  كوبا  جمهورية  سفري  بصنعاء  أمس 

باولو فيتس اسكالونا.
املتعلقة  املواضيع  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 
والسبل  الصديقني  البلدين  بني  الثنائي  بالتعاون 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها باإلضافة إىل القضايا ذات 

االهتمام املشرتك.
حرض اللقاء مدير مكتب نائب وزير الخارجية مروان 

عيل نعمان.

 / يحيى العلفي

ـــدس  ـــن ـــه أوضــــــــح امل
حسن  عباس  عبدالخالق 
الرابعة  املنطقة  عام  مدير   -
الصحي  والـــرصف  للمياه 
عدد  أن  العاصمة،  بأمانة 
املياه  لخدمتي  املشرتكني 
عىل  ــي  ــح ــص ال والـــــرصف 
وصل  املنطقة،  مستوى 
حتى النصف األول من العام 
عرشين  قرابة  2014م  الحايل 

ألف مشرتك.. 
عبدالخالق  املهندس  وقال 
املنطقة  أن  لـــ"الــثــورة" 
الرابعة أنشأت مركز خدمات 
املــشــرتكــني بــالــتــعــاون مع 
للتعاون  األملانية  الوكالة 
نموذجاً  ليكون    g.t.zالفني
خدمة  أفضل  لتقديم  حديثاً 
للجمهور .. مشرياً إىل انه يتم 
يف هذا املركز تقديم الخدمات 
للمشرتكني بما يحقق سهولة 
األداء  ــة  ورسع ـــراءات  اإلج
كافة  إنجاز  يف  والتكاملية 
بمهام  املرتبطة  األعــمــال 

املركز..

املنطقة  عام  مدير  وأضاف 
التعاون  إطار  يف  أنه  الرابعة 
للمياه  املحلية  املؤسسة  بني 
باألمانة  الصحي  والــرصف 
للتعاون  األملانية  والوكالة 
تنفيذ  ــم  ت   g.t.z الــفــنــي 
املنطقة  يف  ريــاديــة  تجربة 
بناء  يف  تمثلت  ــة  ــع ــراب ال
جغرافية  معلومات  قاعدة 
ــراءة  الســتــحــداث نــظــام ق
العدادات مبني عىل املسارات 
بما  للمنطقة  الجغرافية 
يساعد يف تقسيم املنطقة إىل 
مناطق أصغر تسمى مسارات 
وكذا  العدادات  قراءة  ألخذ 
ــن أي  ســهــولــة الــكــشــف ع
املنطقة  يف  مخالف  عقار 
الجغرايف  الــرقــم  بواسطة 
احتكار  كرس  إىل  ــؤدي  ي ما 
للعقارات   الشخصية  املعرفة 
ومساعدة املختصني يف تنفيذ 
تدوير  وإمكانية  أعمالهم 
امليدانية  والفرق  القراءات 
يف  املعنيني  مساعدة  وأيضاً 
االختالالت  جميع  إظهار 
املخفية  املــيــدان  ومشاكل 
سهولة  وبالتايل  العلن  إىل 

وبتكلفة  قيايس  بوقت  حلها 
جميع  إظهار  وإمكانية  أقل 
مشاهدات القارئ بما يخص 
إىل  الفتاً  والعقار..  العداد 
حرص  يسهل  النظام  هذا  أن 
واإليرادات  املبيعات  وتحديد 
املتخلفني  ومعرفة  املفقودة 
ضعف  وأماكن  السداد  عن 
املــيــاه يف األحــيــاء  وصـــول 

والشوارع املختلفة.
هذه  حجم  ــأن  ب مــنــوهــاً 
الرابعة  للمنطقة  املديونية 
ريال  مليون   952 بنحو  يقدر 
الفاقد  حجم  فيما  مسجلة، 

وصل إىل نحو 20%.
املواطنني  باإلخوة  وأهاب 
املستفيدين من خدمات املياه 
استخدام  أو  تركيب  عــدم 
سواء  (الدينمو)  الشفاطات 
ملا  وذلك  العداد،  بعد  أو  قبل 
املشرتكني  عىل  رضر  من  فيه 
أثناء وصول املياه إىل األحياء 
حيث أن هذا السلوك يتسبب 
يف حرمان الكثري من املواطنني 
من  كل  محذراً   .. املياه  من 
باتخاذ  املياه  شفط  يحاول 

اإلجراءات القانونية.

الكويت ـ سبأ
أكد رئيس مجلس األمة باإلنابة يف دولة الكويت الشقيقة 
وبرملانا  قيادة  الكويت  دولة  حرص  الخرينج  بنيه  مبارك 

وشعبا عىل وحدة وأمن واستقرار اليمن.
جاء ذلك خالل لقائه أمس يف العاصمة الكويتية بنائب 
رئيس مجلس النواب محمد عيل الشدادي بحضور القائم 
صالح  محمد  الدكتور  الكويت  لدى  اليمن  سفارة  بأعمال 

الربي.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الربملانية بني مجلس 
وتعزيزها  تطويرها  وسبل  الكويتي  األمة  ومجلس  النواب 
توسيع  يف  املجلسني  يف  الربملانية  الصداقة  لجان  دور  وكذا 
بما  الربملانية  للوفود  الزيارات  وتبادل  الثنائي  التعاون 
والشعبني  البلدين  بني  األخوية  العالقات  خدمة  يف  يصب 

الشقيقني.
باإلنابة عىل  الكويتي  األمة  أكد رئيس مجلس  ويف حني 
ألشقائهم  الكويتي  والشعب  األمة  مجلس  ومساندة  دعم 
تمنى  العيص..  الوقت  هذا  يف  التحديات  ملواجهة  اليمن  يف 

لليمن املزيد من األمن واالستقرار.
نائب رئيس مجلس النواب ثمن من جانبه تثمينا عاليا 
جميع  يف  لليمن  الشقيقة  الكويت  دولة  ومساندة  دعم 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  عرب  املجاالت 
الكويتي  األمة  لرئيس مجلس  الدعوة  له  .. مجددا  العربية 

باإلنابة لزيارة صنعاء.
عالقات  وتطوير  تعزيز  عىل  الحرص  الشدادي  وأكد 
الكويت بماينسجم وخصوصية  الربملاني مع دولة  التعاون 
العالقات األخوية التي تجمع البلدين والشعبني الشقيقني.

صنعاء ـ سبأ
والبحث  العايل  التعليم  وزير  أكد 
أهمية  رشف  هشام  املهندس  العلمي 
تحقيق الجودة والنوعية يف مخرجات 
يف  واألهيل  الحكومي  العايل  التعليم 
اليمن بما يمكن املؤسسات التعليمية 
يف  والبقاء  واملنافسة  االستمرار  من 

التغيري والتطوير.
وأوضح الوزير رشف خالل افتتاحه 
الصحية  والعلوم  الطب  كلية  أمس 
بجامعة سبأ حرص الوزارة واهتمامها 
الجامعات  أداء  بمستوى  باالرتقاء 
التعليم  مجال  خصوصا  االهلية، 
التعليم  أنواع  أهم  باعتباره  الصحي 
نظرا الرتباط مخرجاته بحياة الناس.

منظمة  لجنة  أن  إىل  ــت  ــف ول
االعتماد  ومجلس  العاملية  الصحة 
سبتمرب  نهاية  ستبارش  االكاديمي 
أوضاع  لتقييم  ميدانياً  نزوالً  الجاري 
يف  الصحية  والعلوم  الطب  كليات 
 .. واألهلية  الحكومية  الجامعات 
إمكانيات  من  شاهده  بما  منوها 
الكلية  ومعامل وتجهيزات متطورة يف 
للجامعة  اململوك  املبنى  وبتصميم 
احتياجات  تلبي  التي  وتقسيماته 

العملية التعليمية .
ونوه بما تمتلكه الجامعة من مكتبة 
 .. ومتطورة  حديثة  والكرتونية  ورقية 
مؤكدا حرص الحكومة عىل دعم كافة 
االستثمارات الجادة يف مجال التعليم 

التسهيالت  كافة  وتقديم  الــعــايل 
النوعية  املشاريع  هذه  ملثل  املطلوبة 
االستثمار  انــواع  ــى  أرق تعد  التي 
الهتمامها باإلنسان الذي يمثل ركيزة 

التنمية وهدفها االسايس .
جامعة  رئيس  أوضــح  جانبه  من 
الحرص  النجار  عمرو  الدكتور  سبأ 
الجديدة  الكلية  هذه  تكون  أن  عىل 
الطبية إضافة  بمختلف تخصصاتها 
األهيل  الطبي  للتعليم  نموذجية 
الجامعة  أن  إىل  مشريا   .. اليمن  يف 
بعد  افتتاحها  يتم  أن  عىل  حرصت 
كافة  واستيفاء  التجهيزات  توفري 
وبما  القانونية  والرشوط  املتطلبات 

يوائم متطلبات الجودة واالعتماد.

 / نزار الخالد

التفتيش  مدير  الحمريي  الجليل  /عبد  األخ  أكــد 
التي  املعوقات  إلزالة  التنفيذية  الخطوات  أن  باملحافظة 
يف  الشاملة  الحرضية  التنمية  مرشوع  تنفيذ  سري  تعرتض 
النور)  مدينة  الحرازية-   – (املفتش  العشوائية  املناطق 
تسري  العامة  واملواقع  الشوارع  يف  العشوائي  البناء  وكذا 
وحدات  شق  يف  اإلرساع  أجل  من  وذلــك  جيد،  بشكل 
املباني  وإزالة  املدينة  مديريات  لشوارع  املخططة  الجوار 

العشوائية املخالفة وغري املخالفة.
املحلية  املجالس  قيام  ــرضورة  ب الحمريي  وطالب 
باملديريات بمسؤوليتها القانونية ملعالجة قضايا املواطنني 
إزالة  لتسهيل  الخدمية  الجهات  بني  والتنسيق  بأول  أوالً 
املخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وردم الحفريات 

يف شوارع وأحياء املدينة املعيقة لحركة السري.
العشوائيات  إزالـــة  حملة  أن  الــحــمــريي  ـــد  وأك
واالستحداثات املخالفة للمخطط العام للمدينة تتواصل 
التجاوزات  كافة  ــة  إلزال حملة  إطــار  يف  عالية  بوترية 

واملخالفات التي تشوه صورة املظهر الحضاري للمدينة.
والطرق  العامة  األشغال  بمكتب  التفتيش  مدير  وقال   
 594 ــة  إزال تم  أنــه  الحمريي،  عبدالجليل  باملحافظة 

بإجمايل  للنيابة  إحالة  و65  غرامة  فرض  و922  مخالفة 
يف  اآلن  وحتى  2013م   أغسطس  منذ  1581مخالفة 
مديريات املظفر وصالة والتعزية , مبيناً أن الحمالت تنفذ 
يف مديريات صالة والتعزية والقاهرة كما تم فيها فتح عدد 
املخالفني  املواطنني  بعض  قبل  من  املغلقة  الشوارع  من 
وشق عدد من الشوارع األخرى وفق مخطط وحدة الجوار 
قبل  من  تتم سفلتتها  أن  إىل  االعتداء عليها  يتم  حتى ال 

السلطة املحلية.
الوجه  عىل  للحفاظ  تأتي  الحمالت  هذه  بأن  ونــوه 
عملية  أن  مؤكداً  العام,  املخطط  وفق  للمدينة  الحضاري 
أو  االنتقائية  عن  بعيدا  ستستمر  املخالفات  ــة  إزال
استثناء  بال  املخالفني  جميع  عىل  وسترسي  املحسوبية 
وأنه سيتم إبالغ املخالفني قبل اإلزالة وفيما يتعلق باملباني 
اىل  إحالتها  فيتم  مواطنني  قبل  من  واملسكونة  املخالفة 
 , باإلزالة  قضائي  أمر  بإصدار  املختصة  وهي  النيابة 
والقانون  بالنظام  االلتزام  إىل  املواطنني  جميع  دعا  كما 
واملخطط العام للمدينة والتأكد مسبقاً من سالمة عملية 
شكره  موجها  والبناء,  االستحداث  أو  لــألرايض  الــرشاء 
ركن  العميد  وقائده  الخاصة  األمن  قوات  لفرع  الخاص 
مساندة  يف  واملستمر  الدائم  تعاونهم  عىل  الحارثي  حمود 
عملية اإلزاالت املخالفة وتعاملهم بحكمة وعقل مع جميع 

املواطنني.

 / عبدالباسط النوعة

الوطنية  املــؤســســة  أقــامــت 
مع  بالتعاون  املخدرات  ملكافحة 
أمس  السياحي  الرتويج  مجلس 
اليوم  بمناسبة  حفال  بصنعاء 
وتحت   , اليمني  للنب  الوطني 

شعار( يمن النب بال قات) .
هدى  األخت  ألقت  الحفل  ويف 
,كلمة  الثقافة  وزير  نائب  ابالن 
النب  شجرة  أن  فيها  أوضحت 
وثقافية  حضارية  دالالت  تحمل 
هذه  واستطاعت  كبرية  وتنموية 
الشجرة أن توصل اسم اليمن إىل 
أن  بيد  واألمم  الشعوب  من  الكثري 
هذه الشجرة اليوم تواجه بالكثري 
نتيجة  والجحود  النكران  من 
مكانها  الــقــات  شجرة  إحــالل 
ومؤسسات  الدولة  عىل  والواجب 
أن  واملواطنني  املدني  املجتمع 
املالئمة  املناخات  كــل  يــوفــروا 

إلعادة زراعة النب .
مجرد  ليست  النب  إن   : وقالت   
وهوية  شعب  نكهة  إنها  شجرة 
كل  يدركه  أن  ينبغي  ما  وهذا  امة 
هذا  يكون   أن  ونتمنى  اليمنيني 
اليوم الوطني تظاهرة سنوية يتم 
الفعاليات  من  بالكثري  إحياؤها 
واملناشط التوعوية والتشجيعية.

ابوبكر  الدكتور  قال  جهته  من 
الشورى  مجلس  عضو  القربي 
املؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
أن  املخدرات  ملكافحة  الوطنية 
للنب  الوطني  باليوم  االحتفال 
بهذه  عاملي  احتفال  ضمن  هو 
الشجرة والذي يقام عادة يف األول 
النب  يعرف  والعالم  أكتوبر  من 
ومذاقه  بنكهته  املشهور  اليمني 

الشهري . 
من  ــزءاً  ج النب  أصبح   : وقــال 

يف  مــوجــود  فالنب  اليمن  هوية 
أخرى  دولة  وهناك  اليمن  شعار 
وهي  كشعار  النب  فيها  موجود 
األوىل  الدولة  ألنها  نظراً  الربازيل، 
بات  وبالتايل  عامليا  للنب  املصدرة 
فالنب  كبرية  اقتصادية  أهمية  للنب 
العالم  يف  بورصة  أقوى  ثالث  يعد 
أن  وعليكم  والذهب  النفط  بعد 
يف  شخص  مليون  كم  تتخيلوا 
العالم يرشبون القهوة كل صباح .

يعد  اليمني  النب  أن  إىل  وأشار 
مستوى  عىل  الــنب  ــواع  أن ــود  أج
العالم وبالتايل إذا ضاعفنا زراعته 
سنوفر موارد مالية كبرية للمواطن 

والبلد .
السياحة  وزارة  وكيل  وتحدث 
الدويل  والتعاون  العالقات  لقطاع 
أهمية  العبديل عن  الدكتور سمري 
اليمنية  الشجرة  بهذه  االهتمام 
تشجيع  عىل  والحرص  األصيلة 
وإعـــادة  وتصديرها  زراعــتــهــا 
كان  الذي  اليمني  للنب  االعتبار 
العالم  بلدان  من  الكثري  إىل  يصل 
إىل  مــشــريا   , املــخــا  ميناء  عــرب 
السياحي  الرتويج  مجلس  أن 
النب  زراعة  تطوير  مبادرة  يدعم 
منتجاً  كونه  خارجيا  له  والرتويج 

ومصدرا  عاملية  شهرة  ذا  يمنياً 
تم  ما  إذا  اليمني  لالقتصاد  هاما 

االعتناء به.
الشعيبي  يحيى  الدكتور  وكان 
رئيس مؤسسة مكافحة املخدرات 
قد أكد عىل اهتمام املؤسسة بالنب 
برامج  بتبنيها  واإلسهام  اليمني 
الشجرة  هــذه  بأهمية  توعوية 
والحرص عىل تشجيع الناس عىل 

زراعتها .
الزراعة  وزارة  وكيل  ألقى  كما 
النب  أهمية  فيها  ــح  أوض كلمة 
اإلسهام  يمكنه  اقتصادي  كمورد 
يف رفد الخزينة العامة بالكثري من 
املوارد , مشريا إىل أن وزارة الزراعة 
من  التي  املــبــادرات  كل  تشجع 
شجرة  إىل  االعتبار  إعادة  شأنها 
مكانتها  إىل  وتعود  اليمنية  النب 

التي كانت عليها سابقا.
ــة الــتــجــاريــة  ــرف ــغ كــلــمــة ال
الغرفة  رئيس  ألقاها  والصناعية 
الكبوس,  حسن  األخ  الصناعية 
دعا فيها إىل رضورة إيجاد رشاكة 
القطاع  وبمشاركة  مجتمعية 
توعوية  برامج  لتبني  الخاص 
وتشجيعية لزراعة النب وأن تشمل 
هذه الربامج كافة املناطق اليمنية.

مشهور تؤكد على الحاجة لهياكل جديدة 
إلصالح وتعزيز منظومة الحكم الرشيد

نائب وزير الخارجية يلتقي ممثل املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني 

952 مليون ريال حجم املديونية باملنطقة 
الرابعة للمياه والصرف الصحي

الشدادي يلتقي رئيس مجلس األمة الكويتي باإلنابة 

لجنة من منظمة الصحة العاملية ومجلس االعتماد 
االكاديمي لتقييم أوضاع كليات الطب نهاية الشهر الجاري

رصد 1581مخالفة بناء عشوايئ يف مدينة تعز 

إحياء اليوم الوطني للنب اليمني 

بحث تعزيز التعاون الثنايئ بني اليمن وكوبا

وزير التعليم العايل:
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