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 19 ألفًا وخمسمائة  يمني يؤدون فريضة الحج لهذا العام
 / عبدالباسط النوعة

واإلرشــاد  ــاف  األوق وزارة  وكيل  أكد 
لقطاع الحج والعمرة األخ محمد األشول 
تقدموا  الذين  اليمنيني  الحجاج  عدد  أن 
إىل  وصل  العام  هذا  الحج  فريضة  ألداء 
(19) ألفاً و(404) حجاج سافر منهم إىل 
األرايض املقدسة (7) آالف حاج وحاجة.

يف  أمس  ألقاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
نرباس  نظمته  الذي  اإلرشــادي  امللتقى 
للسفريات والسياحة بالتعاون مع وزارة 
األوقاف واإلرشاد واستهدف 255 حاجاً 
أن  الوكيل  األخ  أوضح  حيث   , وحاجة 
اإلجراءات  كل  استكملت  األوقاف  وزارة 
وراحة  سالمة  تضمن  التي  والرتتيبات 
الحجاج اليمنيني , وقال: قبل أيام قالئل 
عدنا من األرايض املقدسة بناء عىل لجنة 
شكلتها الوزارة من اجل االطالع امليداني 
اليمنيني  عىل إجراءات الرتتيب للحجاج 
والسكن  السالمة  وســائــل  حيث  مــن 
واملرافق األخرى والخدمات التي ستقدم 
لهم من قبل وكاالت الحج والعمرة وكانت 

كل األمور عىل خري ما يرام وتبرش بموسم 
جيد ومريح لكل االحجاج اليمنيني .

اليمنيني  الحجاج  كافة  األشول  ودعا 
وعدم  وآدابه  الحج  بمناسك  االلتزام  إىل 
باألمن  لها  الدعاء  من  بلدهم  نسيان 
الراهنة  ظروفها  من  وتخرج  واالستقرار 

وتنطلق نحو الغد املرشق الذي يكفل لكل 
اليمنيني حياة كريمة .

نرباس  مدير  املعلم  محمد  األخ  والقى 
كلمة  والعمرة  الحج  وخدمات  للسياحة 
أوضح فيها أن الهدف من هذا امللتقى هو 
توعية الحجاج بأمور دينهم فيما يتعلق 

بهذه الفريضة بحيث يكون كل حاج عىل 
تعزيز  إىل  يهدف  كما  أمــره  من  بصرية 
وأيضاً  أنفسهم  الحجاج  بني  العالقة 
بينهم وبني العاملني يف وكالة نرباس األمر 
الذي يسهل الكثري من األمور وتوجد لغة 
تفاهم مشرتكة تسهم يف إنجاح أداء هذه 

الفريضة دون مشقة أو متاعب .
فيه  يقدم  امللتقى  هذا  أن  إىل  وأشــار 
للحجاج  املخصص  الصحي  اللقاح 
التي  واألوبئة  األمــراض  يقيهم  والــذي  
األماكن  يف  ــام  االزدح نتيجة  تنتقل  قد 

املقدسة .
توعوية  محارضات  امللتقى  يف  وقدمت 
وإرشادية منها محارضة حول أساسيات 
الوقيش  محمد  للشيخ  الحج  وتعليمات 
ــه  آداب الحج  ــول  ح ثانية  ــارضة  ــح وم
كما  اسكندر  نبيل  للشيخ  ومحضوراته 
للحجاج  هامة  صحية  إرشــادات  قدمت 
أبرزها  األمراض  من  الوقاية  طرق  منها 
والعضالت  املفاصل  واآلالم  الــزكــام 
ووسائل  املزمنة  األمراض  وكذا  والدوار 

العالج املناسبة لها أثناء الحج .

آليات الشراكة بني القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي يف ورشة عمل بتعز
تعز/ سبأ

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  نظمت   
الجند  إقليم  عاصمة  يف  أمس  العلمي 
محافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة 
القطاع  بني  للرشاكة  املؤسسية  باآلليات 
العلمي  البحث  ومؤسسات  الــخــاص 
حكومية  جهات  من  ممثلني  بمشاركة 
املدني  املجتمع  ومنظمات  وأكاديمية 
وإب  تعز  محافظتي  يف  الخاص  والقطاع 

وتستمر يومني.
القايض  إب  محافظ  القى  االفتتاح  ويف 
وإب  تعز  محافظي  كلمة  اإلرياني  يحيى 
أكد أهمية دور الرشاكة بني القطاع الخاص 
تحقيق  يف  العلمي  البحث  ومؤسسات 
بصورة  واليمن  الجند  بإقليم  التنمية 
عامة.. مشريا إىل أن هذه الرشاكة ستحقق 
البحث  أغراض  خدمة  يف  فاعال  إسهاما 
ربطه  عند  سيما  وال  وتوجهاته  العلمي 
لتوضيح  وتوجيهه  املجتمعية  بالحياة 
الخاص  القطاع  مشارع  ملديري  الصورة 
بما يسهم يف أداء دوره الحقيقي يف البناء 

والتنمية.
العايل  التعليم  وزارة  قرار  أن  وأضاف 
كان  الجند  إقليم  يف  املرشوع  هذا  اطالق 
التي  اإلمكانيات  إىل  استنادا  حكيما، 
للنهوض  تؤهله  والتي  اإلقليم  بها  يتمتع 
بعجلة التنمية عىل مستوى اإلقليم، وبما 

متوازنة  حقيقية  تنمية  إيجاد  يف  يساعد 
واستثمار كل املوارد املتاحة لخري اإلقليم 

والوطن بصورة عامة.
املرشوع  إطالق  أن  إىل  املحافظ  ولفت 
يف  ـــدى  امل طويلة  ــة  ــرشاك ل سيؤسس 
آفاق  إىل  للوصول  املختلفة  املجاالت 
والتنمية..  الرشاكة  من  املرشق  املستقبل 
الورش وأوراق  أن تبحث  أهمية  إىل  داعياً 
يواجهها  التي  الصعوبات  املقدمة  العمل 
البحث العلمي بما يساعد يف فهم أسبابها 

ومن ثم معالجتها.
من جانبه قال نائب وزير التعليم العايل 
محمد  محمد  الدكتور  والعلمي  والبحث 
مطهر، إن هذه الورشة تعد الثانية لدراسة 
الخاص  القطاع  بني  العالقة  موضوع 
إىل  والهادفة  العلمي  البحث  ومؤسسات 
التهيئة الستكمال البناء النظري للرشاكة 
البحث  ومؤسسات  الخاص  القطاع  بني 

العلمي.
لدراسة  اتجهت  الوزارة  أن  إىل  وأشار 
املنهجية  ــس  األس ــق  وف الــرشاكــة  ــذه  ه
يساعد  بما  ــيــا،  دول عليها  املتعارف 
العلمي  البحث  بني  الربط  تحقيق  عىل 
واالحتياجات املجتمعية املختلفة.. مؤكداً 
القطاع  بني  املجتمعية  الرشاكة  أهمية 
العلمي  البحث  ومؤسسات  الــخــاص 
يف  الحقيقية  التنمية  ركيزتا  باعتبارهما 

باعتبار  والتطور  النمو  وأساس  املجتمع 
أن القطاع الخاص يمتلك املقومات املادية 
البحث  يمتلك  فيما  للبناء  والعملية 

العلمي اإلطار النظري لهذه التوجهات.
ولفت إىل أن األوراق املقدمة يف الورشة 
بالبحث  الــوعــي  نــرش  عــىل  ستساعد 
علمية  أسسا  وستضع  وأهميته  العلمي 
الخاص  القطاع  بني  املجتمعية  للرشاكة 
باعتبارهما  العلمي  البحث  ومؤسسات 
االجتماعية  التنمية  إلحداث  هامة  ركيزة 
أهمية  إىل  داعياً  الشاملة..  واالقتصادية 
تنمية  عىل  التالية  الخطوات  تركز  أن 
العميل  بالبحث  املجتمعي  االعـــرتاف 
العميل  والبحث  العلوم  سياسة  وتطوير 
ووضع  الوطني  املستوى  عىل  واالبتكار 
يحدد  العلمي  للبحث  وطني  برنامج 
يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  األوليات 
والتكنلوجيا  املعلومات  تكنولوجيا  مجال 
عن  فضال   ، البديلة  والطاقة  الحيوية 
من  العلمي  للبحث  الكايف  التمويل  توفري 
خالل رشاكة فاعلة بني الحكومة والقطاع 

الخاص.
الخاص  القطاع  عن  ممثل  أشار  فيما 
بني  الرشاكة  أهمية  إىل  الشيباني،  معاذ 
البحث  ومؤسسات  الــخــاص  القطاع 
للدفع  الجند  إقليم  مستوى  عىل  العلمي 
اآلمال  أن  مؤكداً   .. التنمية  بعجلة  قدما 

يف  الورشة  هذه  مخرجات  عىل  معقودة 
املجتمعية  الرشاكة  بتعزيز  املساهمة 
مختلف  بــني  والعلمية  واالقتصادية 
البحث  دعم  بهدف  اليمن  يف  ــراف  األط

العلمي وتطويره.
ولفت إىل ما يعانيه القطاع الخاص من 
الريادي،  ودوره  العلمي  للبحث  غياب 
هذه  مخرجات  تلبي  أن  يف  أمله  عن  وعرب 
الورشة الحاجات املجتمعية واالقتصادية 
يف  االقتصادي  النهوض  لتحقيق  الالزمة 

إقليم الجند والوطن بصورة عامة.
قطاع  وكيلة  استعرضت  جانبها  ومن 
البحث العلمي يف الوزارة الدكتورة ذكرى 
للتعرف  الورشة  وبرامج  أهــداف  مطهر 
الجند  إقليم  يف  العلمي  البحث  واقع  عىل 
دعم  يف  لإلسهام  تفعليه  ومتطلبات 
عن  فضال  األعمال  قطاع  ودعم  التنمية 
تحديد اآلليات املؤسسية الالزمة لتفعيل 
ومؤسسات  الخاص  القطاع  بني  الرشاكة 

البحث العلمي واالتفاق عليها.
يف  ستتناول  الورشة  أن  وأوضحت 
الراهن  الواقع  تشخيص  األول  يومها 
للبحث العلمي يف إقليم الجند ( املحاور 
اليوم  يف  ستناقش  حني  يف  والبيئة) 
الثاني آليات الرشاكة بني القطاع الخاص 
وتشكيل  العلمي  البحث  ومؤسسات 

مجلس الرشاكة.

رئيس الوزراء يعزي أسرة املناضل محمد علي شمشري

وزير التعليم العايل يحذر من مخاطر تعريض 
حياة منتسبي جامعة صنعاء للخطر

محافظ إب يفتتح مركز مزايا االستثماري

صنعاء/ سبأ
مجلس  ــس  ــي رئ األخ  بــعــث 
باسندوة  سالم  محمد  الــوزراء 
وفاة  يف  ومــواســاة  ــزاء  ع برقية 
املناضل محمد عيل شمشري الذي 
انتقل إىل جوار ربه يوم أمس األول 
يف أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة بعد حياة حافلة بالعطاء 

والنضال الوطني.
برقية  يف  ــوزراء  ال رئيس  وعرب 
وأوالد  زوجة  إىل  املوجهة  العزاء 
شمشري  وآل  الفقيد  ـــوان  وإخ
جميعا عن عميق حزنه وخالص 
املصاب  بهذا  ومواساته  تعازيه 
الربقية  سياق  يف  منوها   .. األليم 
يف  املشهود  ودوره  الفقيد  بمناقب 

السيايس  الوطني  العمل  مسرية 
ومرحلة النضال ضد االستعمار.

إىل  الربقية  ختام  يف  وابتهل 
املوىل عز وجل بأن يتغمد الفقيد 
وعظيم  رحمته  بواسع  الراحل 
أهله  قلوب  يعصم  وأن  غفرانه 

وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  حذر 
املهندس هشام رشف من املخاطر التي تهدد 
أمن وسالمة أعضاء هيئة التدريس وموظفي 
سقوط  بعد  صنعاء  جامعة  وطالبات  وطالب 
عدة قذائف أمس جوار السكن الجامعي ويف 
املسلحة  املواجهات  جراء  الجامعة  محيط 

التي تشهدها بعض مناطق العاصمة .
ترصيح   يف  العايل  التعليم  ــر  وزي ــدد  وش
سالمة  عىل  الحرص  أهمية  عىل  لـ(سبأ) 
 60 من  اكــرث  تظم  التي  الجامعة  منتسبي 
اليمن  أبناء  مختلف  من  وطالبة  طالب  ألف 
االجتماعية  ورشائــحــه  وفئاته  ومناطقة 
وأمل  الحارض  جيل  يمثلون  باعتبارهم 

املستقبل.
وأكد يف ذات اإلطار عىل رضورة قيام الدولة 
بدور حاسم التخاذ إجراءات صارمة ضد كل 

ويستخدم  اآلمنني  السكان  حياة  يهدد  من 
األحياء  وسط  والثقيلة  املتوسطة  األسلحة 

السكنية املأهولة باملواطنني .
اليمني  املجتمع  أن  إىل  رشف  الوزير  ولفت 
وأعمال  ممارسات  أية  أمام  صامتا  يقف  لن 
تضع  ال  العواقب  محسوبة  غري  همجية 
يهمها  وال  للوطن  العليا  للمصلحة  اعتبارا 

سوى مصالحها الضيقة.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وكان وزير 
صنعاء  جامعة  يف  األوضاع  أمس  ظهر  تفقد 
التدريس  هيئة  أعضاء  سالمة  عىل  وأطمأن 
الحرم  داخــل  األساتذة  سكن  يف  القاطنني 

الجامعي .
خلفتها  التي  املادية  األرضار  عىل  واطلع 
السكن  من  بالقرب  سقطت  التي  القذائف 

وجوار بعض املنشآت الجامعية .

تدريب 80 إعالمية على املحددات الدستورية الدفاع الساحلي بالحديدة ينظم حف عسكريًا لالحتفال بأعياد الثورة
والقانونية لحقوق النساء

صنعاء - سبأ
أن  هزاع  يونس  اإلعــالم  وزارة  وكيل  أكد   
للمرأة اليمنية أدواراً مهمة يف الحياة السياسية 
مكونات  يف  واملستقبل  الحارض  يف  والعامة، 

األحزاب ومنظمات املجتمع املدني واإلعالم.
ارشاك  ــرشوع  م عمل  ورش  افتتاح  ويف 
النساء  قضايا  دعم  يف  اليمنيات  اإلعالميات 
تنظمه  والذي  أمس،  االنتقالية  املرحلة  خالل 
ثالثة  ملدة  والتنمية  لإلعالم  وجوه  مؤسسة 
أيام بصنعاء أشاد هزاع باإلعالميات اليمنيات 
الالئي يشاركن يف هذه الورش التدريبية حول 
بها  تمر  صعبة  ظروف  ظل  يف  النساء،  قضايا 

البالد.
مع  كبرية  مسؤولية  املــرأة  عىل  إن  وقــال:" 
أخيها الرجل يف بناء الدولة اليمنية االتحادية 
وليس  الحوار  مخرجات  عىل  بناء  تقام  التي 

عل العنف واإلرهاب وتخويف اآلمنني".
من  اليمنية  املـــرأة  حققته  مــا  إىل  ــوه  ون
انجازات وتحقيق جوائز عىل املستوى الدويل 
حققته  ما  آخرها  كــان  والتي  واإلقليمي، 
عبده  أروى  املعروفة  واإلعالمية  الناشطة 

عثمان وغريها من الناشطات واإلعالميات.

ويف  اإلعــالم  يف  الحياد  أهمية  عىل  مشددا 
التناول اإلعالمي بمختلف مستوياته، من اجل 
مصلحة الوطن ورشف املهنة اإلعالمية.. معلنا 
اليمن  قنوات  مع  واإلعالميني  اإلعالم  تضامن 
العتداءات  تتعرض  التي  واألهلية  الرسمية 

مسلحة غري مربرة.
وجوه  مؤسسة  رئيس  وقــال  جانبه،  من 
لإلعالم والتنمية منصور الجرادي أن املرشوع 
عىل  سيتم  اليمنيات  باإلعالميات  الخاص 
مرحلتني تتمثل األوىل يف تنظيم ورش تدريبية 
لـ 80 إعالمية من خمس محافظات هي صنعاء، 
عدن، حرضموت، تعز، الحديدة، يمثلن مختلف 
واملقروء  والسمعي  املرئي  االعــالم  وسائل 

واملواقع االلكرتونية واالعالم الجديد.
يف  املشاركات  تعريف  وسيتم  وأضـــاف: 
ورش العمل املواد املتعلقة باملرأة يف املحددات 
مخرجات  يف  املتضمن  والقانونية  الدستورية 
املنارصة  عــىل  تدريبهن  ثــم  ــن  وم ــوار،  ــح ال
اإلعالمية حول قضايا وحقوق النساء وتنفيذ 

حمالت إعالمية.
الثانية  املرحلة  أن  ــرادي  ــج ال وأوضـــح 
للمرشوع تتضمن تنفيذ مواد إعالمية مشرتكة 

واشهار  النساء،  قضايا  حول  اإلعالميات  بني 
وإعالن  النساء،  قضايا  ملنارصة  إعالمي  تكتل 

ذلك يف مؤتمر صحفي.
مليحة  لوجوه  التنفيذي  املدير  وكانت 
اليمنيات  اإلعالميات  بدور  أشادت  األسعدي 
يراهن  الجميع  وأن  القادمة،  املرحلة  خالل 
ضمنها  التي  النساء  حقوق  قيادة  يف  عليهن 

لهن الحوار الوطني يف مخرجاته.
ستتبنى  وجــوه  مؤسسة  أن  إىل  ــارت  وأش
سيكون  القادمة  الفرتة  يف  للمرأة  مركز  اشهار 
نواته التكتل اإلعالمي ملنارصة قضايا النساء، 
العمل الجماعي يف منارصة  بهدف تبني فكرة 

القضايا.
عضو  أنور  الخنساء  الدكتورة  واستعرضت 
واملدربة  التنمية  فريق  يف  السابق  الحوار 
أمس  عمل  ورش  يف  جمال  سارة  والناشطة 
ملحة تاريخية عن الصعاب التي واجهت املرأة 
الرجل  بأخيها  مساواة  حقوقها  لنيل  اليمنية 

منذ الستينيات وحتى اليوم.
الدستورية  املــحــددات  استعرضتا  كما 
والقانونية للمرأة يف مخرجات الحوار، وأهمية 

منارصتها خالل املرحلة القادمة.

تعز.. بدء دورة التعليم والتقييم الذاتي لفريق التطوير املدرسي
تعز/ سبأ

تعز  بمحافظة  أمس  بدأت   
بالتعليم  خاصة  تدريبية  دورة 
تطوير  خطة  ــداد  وإع الذاتي 
الرتبية  مكتب  ينظمها  املدرسة 
بالتعاون  باملحافظة  والتعليم 
املــدريس  التطوير  فريق  مع 
منظمة  بتمويل  بـــالـــوزارة 

اليونيسيف.
تستمر  التي  الدورة  وتهدف 
6 أيام إىل تعريف 105 مشاركني 

مدرسة   12 مــن  ومــشــاركــات 
,الوازعية  "ماوية  بمديريات 
خطط  إعداد  بآليات  ومقبنة" 
التطوير للمدارس وكيفية عمل 
الدليل  خالل  من  ذاتي  تقييم 
التقييم  لعملية  ــي  ــرائ اإلج
اسرتاتيجية  بوضع  الخاصة 

إجرائية للتطوير .
ألقيت  ــدورة  ال افتتاح  ويف 
وزارة  وكيل  قبل  من  كلمات 
الرتبية والتعليم لقطاع التعليم 

نارص  احمد  فضل  الدكتور 
والتعليم  الرتبية  مكتب  ومدير 
جمال  عبدالفتاح  باملحافظة 
اليونيسيف  مكتب  ومــديــر 
خالد  الــدكــتــور  باملحافظة 
مجملها  يف  اكدت  الشيباني، 
لفريق  الذاتي  التقييم  أهمية 
التطوير املدريس يف إطار عملية 

تجويد التعليم ومخرجاته.
الــكــلــمــات عىل  ــــددت  وش
من  ـــادة  ـــف ـــت االس رضورة 

مخرجات الدورة وعكسها عىل 
مستويات  وتحسني  تطوير 
املستهدفة  املــدارس  يف  األداء 
تقوم  الــذي  بالدور  منوهة   ..
جودة  تحسني  يف  الــوزارة  بها 
جملة  خـــالل  ــن  م التعليم 
التطويرية  ــع  ــاري ــش امل ــن  م
ــن تــجــارب  واالســتــفــادة م
نموذج  إىل  ــوال  وص اآلخرين 
خصوصيات  مع  يتالءم  يمني 

البيئة اليمنية.

الحديدة/ سبأ
 أقيم أمس يف لواء الدفاع الساحيل 
وعرض  خطابي  حفل  بالحديدة 
محافظ  بحضور  مهيب  عسكري 
الحديدة صخر الوجيه وقائد القوات 
اللواء  الساحيل  والدفاع  البحرية 
النخعي  سالم  عبدالله  بحري  الركن 
الخامسة  العسكرية  املنطقة  وقائد 
لبوزة،  راجــح  محمد  الركن  اللواء 
اليمنية  الثورة  أعياد  بمناسبة  وذلك 

الخالدة.
ويف الحفل ألقى محافظ الحديدة 
منتسبي  إىل  مستهلها  يف  نقل  كلمة 
القيادة  وتهاني  تحيات  ــواء  ــل ال
ممثلة  العليا  والعسكرية  السياسية 
الرئيس املشري عبدربه منصور  باألخ 
القائد  ـ  الجمهورية  رئيس  هــادي- 
بمناسبة  املسلحة  للقوات  األعــىل 
لهم  وتمنياته  املجيدة  الثورة  أعياد 

املهام  كافة  يف  والتميز  بالنجاح 
حفظ  تجاه  إليهم  املوكلة  والواجبات 
التهريب  ومكافحة  واالستقرار  األمن 
املياه  وحراسة  البحرية  والقرصنة 

اإلقليمية للجمهورية اليمنية.
وتطرق املحافظ الوجيه إىل طبيعة 
األوضاع األمنية الراهنة التي يمر بها 
الوطن وخصوصاً ما تشهده العاصمة 
من  واعتداءات  توترات  من  صنعاء 
العديد  عىل  املسلحة  املليشيات  قبل 
وإلحاق  الحكومية  املؤسسات  من 
من  وبالعديد  بها  البالغة  األرضار 
اآلمنني  املواطنني  ومنازل  مساكن 
وسقوط العديد من الضحايا إثر ذلك 
مما يوجب عىل الجميع تحكيم العقل 
لغة  ونبذ  النار  إطالق  ووقف  واملنطق 
الوطن  وتجنيب  والــســالح  العنف 
الدموية  الرصاعات  ويالت  واملواطن 
والدامية  املدمرة  العبثية  والحروب 

واليابس  ــرض  األخ ستحصد  التي 
بل  وخــارس  منترص  فيها  يكون  ولن 

سيترضر منها الجميع.
عىل  الــحــديــدة  محافظ  وشــدد 
العسكرية  املؤسسة  قيام  رضورة 
الوطنية  بــواجــبــاتــهــا  ــة  ــي ــن واألم
حفظ  يف  والقانونية  والدستورية 
املصالح  وحماية  واالستقرار  األمن 
املواطنني  حياة  وتأمني  واملمتلكات 
والسلم  العامة  السكينة  وتثبيت 
ويف  صنعاء  العاصمة  يف  االجتماعي 

كافة ربوع الوطن.
الدفاع  لواء  قائد  أكد  جانبه  من 
بكر  ــو  أب الــركــن  العميد  الساحيل 
اللواء  منتسبي  أن  عبدربه  حسني 
املسندة  وواجباتهم  مهامهم  يؤدون 
وتميز  وبــاحــرتاف  وجــه  أكمل  عىل 
أرض  عىل  يتجسد  كبري  نوعي  وأداء 
يف  املثىل  النجاحات  بتحقيق  الواقع 

والربامج  املهام  لكافة  الخالق  التنفيذ 
مشدداً  للواء..  املحددة  والخطط 
عىل  منتسبيه  وكافة  اللواء  أن  عىل 
الوطن  إشارة  ورهن  االستعداد  أهبة 
والقيادة السياسية والعسكرية العليا 

لتنفيذ أية مهام توكل إليهم.
هذا وكان منتسبو اللواء قد قدموا 
من  جسدوا  مهيباً  عسكرياً  عرضاً 
خالله ما يتمتعون به من روح معنوية 

عالية وانضباط عسكري كبري.
الحديدة  محافظ  قام  ذلك  بعد 
والــدفــاع  البحرية  الــقــوات  وقــائــد 
العسكرية  املنطقة  وقائد  الساحيل 
اللواء  يف  املربزين  بتكريم  الخامسة 

بالشهادات التقديرية.
بالتفتيش عىل جاهزية  قاموا  كما 
وزاروا  العسكري  والعتاد  األسلحة 
عدداً من املواقع التابعة للواء واطلعوا 

عىل أحوال املقاتلني املرابطني فيها.

رئيس الجمهورية يعزي
واألسف  األىس  بالغ  عن  برقيته  يف  الرئيس  األخ  وعرب 
الله  إىل  مبتهالً  املصاب..  بهذا  واملواساة  العزاء  وصادق 
يلهم  وأن  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  بأن  القدير  العيل 

أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصرب والسلوان.
الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس  كما بعث األخ 
عبدالرحمن  سيف  إىل  ومواساة  عزاء  برقية  الجمهورية 
عبدالرحمن  املهندس  والده  استشهاد  يف  وذلك  عقالن 
للشؤون  الكهرباء  لوزارة  املساعد  الوكيل  عقالن  سيف 
الثالثني  شــارع  يف  مــروره  أثناء  استشهد  الــذي  الفنية 
عنارص  من  ناري  بطلق  استهدافه  إثر  صنعاء  بالعاصمة 

مسلحة تتواجد يف الشارع.
وعرب األخ الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة 
العيل  الله  إىل  مبتهالً   .. املصاب  هذا  يف  الشهيد  ألرسة 
القدير بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

ويعزي يف
وعرب األخ الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة 
ألرسة الفقيد يف هذا املصاب .. سائالً الله العيل القدير بأن 

يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كما بعث  األخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس 
الجمهورية برقية عزاء ومواساة إىل نائب مدير أمن أمانة 
مهدي  سيف  احمد  عبدالعزيز  الدكتور  العميد  العاصمة 
وفاة  يف  وذلك  مهدي  آل  وكافة  ومطهر  بكر  أبو  وإخوانه 
رحمة  إىل  انتقل  الذي  مهدي  سيف  احمد  الحاج  والدهم 
الله تعاىل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني واالجتماعي 

عىل مختلف مستوياته .
وعرب رئيس الجمهورية عن صادق العزاء واملواساة يف 
الفقيد  يتغمد  بأن  القدير  العيل  إىل  مبتهال   .. املصاب  هذا 
الصرب  وذويــه  أهله  يلهم  وان  وغفرانه  رحمته  بواسع 

والسلوان .. وإنا لله وإنا إلية راجعون.
رئيس  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  بعث  كما 
سفري  الريض  عيل  عبدالله  إىل  عزاء  برقية  الجمهورية 
وفاة  يف  وذلك  الريض  آل  وكافة  املتحدة  باململكة  اليمن 

القايض العالمة عيل محمد الريض.
الفقيد يف  إىل إسهامات  برقيته  الرئيس يف  األخ  وأشار 

خدمة العلم من خالل تدريس العلوم الرشعية .
وعرب األخ الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة 
العيل  الله  إىل  مبتهالً  املصاب..  هذا  يف  الفقيد  أرسة  إىل 
أهله  ويلهم  واملغفرة  الرحمة  بواسع  يتغمده  أن  القدير 

وذويه الصرب والسلوان .
جثمان  وسيوارى  هذا  راجعون"..  إليه  وإنا  لله  إنا   "
الفقيد الرثى بمقربة خزيمة اليوم األحد الساعة التاسعة 

صباحا بعد الصالة عليه يف جامع قبة املتوكل بصنعاء.

مجلس الشورى
األفعال  بتوجه  التهدئة  مساعي  نقض  واستنكروا 
املباني  ــال  ط مريب  بشكل  املــوقــف  تصعيد  ــوب  ص
واملؤسسات الحكومية بما فيها مبنى مؤسسة التلفزيون 

تحت غطاء ردود األفعال.
واشار البيان إىل ان تصعيد املوقف يعد انحرافاً واضحاً 
عن جهود القيادة السياسية برئاسة األخ عبدربه منصور 

هادي الحتواء املوقف وحل األزمة الراهنة.
الذي  األوراق  خلط  بأسلوب  املجلس  اعضاء  وندد 
يزيد املوقف اشتعاالً، بل ويهدد أمن واستقرار املنطقة عرب 
إحراق اليمن واستهداف اليمنيني جميعا دون استثناء أو 

تمييز.
إىل  الجميع  بدعوة  الشورى  مجلس  بيان  واختتم 
عىل  العقل  صوت  وتغليب  اليمانية  الحكمة  اسرتجاع 
لعلعة الرصاص. وااللتزام بما ُيتفق عليه بغرض الكف عن 

تأجيج األوضاع وعدم اإلرضار بحياة املواطنني.

 / محمد الرعوي

محمد  يحيى   / القايض  إب  محافظة  محافظ  أكد 
يف  املحيل  االستثمار  وتشجيع  دعم  أهمية  عىل  اإلرياني 
املحافظة ملا يضطلع به من دور فاعل يف تنمية االقتصاد 

املحيل وتعزيز املوارد املحلية للمحافظة ..
مركز  مــرشوع  أمس  افتتاحه  أثناء  املحافظ  ــاد  وأش
أبناء  يقدمه  الذي  اإليجابي  بالدور   ، بإب  التجاري  مزايا 
املحافظة من املغرتبني يف الرشاكة الفاعلة واالستثمار األمثل 
املحيل  االقتصاد  يخدم  وبما  وخارجها  املحافظة  داخل 
للمواطنني  االحتياجات  وتلبية  الخدمات  كافة  وتقديم 
والخدمات  املواد  من  املحلية  السوق  احتياجات  وتوفري 
قيادة  استعداد  والكمالية.مبدياً  الرضورية  واالحتياجات 
املستثمرين  أمام  الصعوبات  كافة  تذليل  املحلية  السلطة 

وأصحاب املشاريع يف القطاع الخاص وملا من شأنه خدمة 
وتشجيع االستثمار والتنمية يف املحافظة.

من جانبه أوضح املستثمر/ ماجد حسان الكريت 
يف  يأتي  االستثماري  مزايا  مرشوع  أن  (الثورة)  لـ   –
تحريك  اىل  الهادف  املحيل  لالستثمار  التوجه  إطار 
عصب  باعتباره  البالد  يف  االقتصادية  التنمية  عجلة 
االقتصاد والتطور والنمو، مشرياً اىل أن املرشوع الذي 
سيقدم  ريال  ملياري  بتكلفة  أدوار  عرشة  من  يتكون 
العديد من الخدمات االستهالكية وتلبية االحتياجات 
املنزلية  واألدوات  االحتياجات  من  واملتطلبات 
وامللبوسات والتحف والهدايا وغريها من األدوات التي 
إىل  إضافة    ، باملحافظة  املستهلكني  احتياجات  تلبي 
أن املرشوع سيوفر أكرث من 180 فرصة عمل وخدمات 
عمالية يف األجنحة واألقسام واملحالت التي يحتويها.

يوفر 180 فرصة عمل

اطمأن على سالمة أعضاء هيئة التدريس القاطنني يف سكن الجامعة
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