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صنعاء – سبأ
أدان مجلس النواب يف جلسته املنعقدة أمس برئاسة رئيس املجلس األخ 
الراعي بشدة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف ميناء مقديشو  يحيى عيل 
الدويل بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل أكرث من 29 شخصاً.
أميناً  اختياره  بمناسبة  غوترييش  أنطونيو  النواب  مجلس  هنأ  ذلك  إىل 

عاماً لألمم املتحدة خلفاً لألمني العام السابق بان كي مون .
منصب  يشغل  كان  غوترييش  أن  الشعب  نواب  مداخالت  وأوضحت 
مرات  عدة  اليمن  وزار  الالجئني،  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض 
التي استقبلت وما زالت تستقبل املئات من الالجئني الهاربني من الحروب 
اليمن  وكانت  األفريقي  القرن  من  وخاصة  واملجاعة  الداخلية  والرصاعات 
تقدم لهم ما تستطيع تقديمه رغم ظروفها االقتصادية الصعبة .. الفتني إىل 

أنه خالل زياراته تعرف عىل أوضاع الالجئني ومعاناتهم.
وأشار نواب الشعب إىل أن الكثري من النازحني اليمنيني الذين ينتقلون من 
يعانون جراء  السعودية  بقيادة  التحالف  إىل أخرى جراء عدوان  محافظة 

العدوان والحصار الربي والبحري والجوي الجائر.
ودعا نواب الشعب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش وممثيل 
املواطنني  معاناة  عىل  لالطالع  اليمن  لزيارة  املختصة  اإلنسانية  املنظمات 
الدويل ملا من  ، والعمل مع املجتمع  الجائر  الظالم والحصار  العدوان  جراء 

شأنه إيقاف الحرب ورفع الحصار إلنهاء معاناة الشعب اليمني.
إىل ذلك اطلع مجلس النواب عىل بيان مؤسسة الرشق األوسط وحقوق 
املتحدة  األمم  دعا  الذي  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اليوم  بمناسبة  اإلنسان 
مهام  تقتيض  حيث  الجديد،  العام  األمني  رأسها  وعىل  مسؤوليتها  لتحمل 
عمله تحمل املسؤولية تجاه جرائم االنتهاكات التي تطال الشعب اليمني 
املدني  الطريان  وتمكني  فــوراً،  الحصار  ورفع  الحرب  إيقاف  عىل  والعمل 
والسفن املتعلقة بالجانب اإلنساني من إيصال الغذاء والدواء وسفر املرىض 

للعالج .
كما دعت مؤسسة الرشق األوسط، األمني العام لألمم املتحدة لزيارة اليمن 

واالطالع عىل الوضع اإلنساني والكارثي الذي يعيشه 25 مليون نسمة منذ 
العقاب ملرتكبي جرائم  اإلفالت من  املساءلة وعدم  عرشين شهراً، وتحقيق 
الحرب واإلبادة بحق الشعب اليمني، وبدء خطوات عاجلة عملية وواقعية 

إلنقاذ الوضع يف اليمن .
حقوق  ومجلس  املتحدة  لألم  العام  لألمني  دعوتها  املؤسسة  وجددت 
يف  اإلرهاب  ملواجهة  واضحة  رؤية  بتحديد  املتحدة  األمم  ومقرري  اإلنسان 
اليمن حتى ال يقوض السلم واألمن الدوليني بحجة مكافحة اإلرهاب إعالمياً 

الدويل  التحالف  قبل  من  واقعياً  للموت  وتعريضه  اليمني  الشعب  وقتل 
بقيادة السعودية .

األمم  ملسؤويل  واالستماع  االستجابة  عىل  كذلك  العام  األمني  وحثت 
اليمن  يف  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  السامي  باملفوض  املمثلني  املتحدة 
إجراءات  واتخاذ  الدويل  الصمت  واستمرار  إنسانية  كارثة  من  وتحذيراتهم 

جادة ومسؤولة وكفيلة بحماية حقوق اإلنسان يف اليمن.
فائز  العربي  الربملاني  لالتحاد  العام  األمني  رسالة  إىل  املجلس  واستمع 

الراعي حول إصدار  الشوابكة املوجهة إىل رئيس املجلس األخ يحيى عيل 
اللبناني  النواب  رئيس مجلس  العربي  الربملاني  االتحاد  رئيس  من  بيانات 
للتضامن  العاملي  واليوم  فلسطني  تقسيم  قرار  ذكرى  بخصوص  بري  نبيه 
الذي  اإلرهابي  العمل  إدانة  بشأن  أخرى  ورسالة  الفلسطيني  الشعب  مع 
األحد  يوم  صبيحة  بالقاهرة  العباسية  يف  البطرسية  الكنيسة  له  تعرضت 
املنرصم، وبشأن العمل اإلرهابي الذي قامت به إحدى املجموعات اإلرهابية 
عىل األرايض املرصية الشقيقة يوم الجمعة املاضية أثناء أداء الجنود لصالة 

الجمعة.
األعمال  تلك  أن  إىل  أشــارت  التي  البيانات  تلك  املجلس  واستعرض 
باإلسالم  لها  عالقة  ال  الجماعات  هذه  أن  عىل  واضحاً  دليًال  تعد  اإلرهابية 
وال بالقيم اإلنسانية وال هدف لها إال القتل واإلجرام وتشويه صورة اإلسالم 

السمحة.
وقد عرب املجلس عن تأييده ملا جاء يف بيانات االتحاد الربملاني العربي.

الربملاني  االتحاد  عام  أمني  من  أخرى  رسالة  إىل  املجلس  استمع  كما 
النواب األخ يحيى عيل  الشوابكة واملوجهة إىل رئيس مجلس  فائز  العربي 
األمة  ملجلس  رئيساً  الغانم  عيل  مرزوق  انتخاب  إعادة  إىل  تشري  الراعي 

الكويتي.
من جهة ثانية كلف رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي عضو هيئة 
الجديد  املستشفى  احتياجات  بمعرفة  عطية،  عبدالله  أكرم  األخ  الرئاسة 
يف محافظة الحديدة من مستلزمات وأجهزة طبية، وعىل أن يقوم املجلس 

بتوفريها من خالل املبلغ الذي تربع به أعضاء املجلس لصالح املحافظة.
إىل ذلك وافق املجلس عىل تعيني الدكتور عبدالباري دغيش رئيساً للجنة 

الصحة العامة والسكان .
السابقة  جلسته  محرض  باستعراض  جلسته  استهل  قد  املجلس  وكان 

ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعاىل .

مجلس النواب يدعو أمين المنظمة الدولية وممثلي المؤسسات اإلنسانية لزيارة اليمنمجلس النواب يدعو أمين المنظمة الدولية وممثلي المؤسسات اإلنسانية لزيارة اليمن
ــدوان ورفع الحصار الجائر ــؤولياته اليقاف الع ــد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمس ــدوان ورفع الحصار الجائرالتأكي ــؤولياته اليقاف الع ــد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمس التأكي

أدان الهجوم اإلرهابي في مقديشو وهنأ األمين العام الجديد لألمم المتحدةأدان الهجوم اإلرهابي في مقديشو وهنأ األمين العام الجديد لألمم المتحدة

غارات على صرواح تخلف أضراراً بمنازل ومزارع المواطنينغارات على صرواح تخلف أضراراً بمنازل ومزارع المواطنين

مخاوف من انتشار " المالريا والضنك"مخاوف من انتشار " المالريا والضنك"

صعدة/ مارب/ سبأ
الغاشم  العدوان  تحالف  واصل 
والــصــاروخــي  ــوي  ــج ال قصفه 
املناطق  مــن  ـــدداً  ع مستهدفاً 

بمديريات محافظة صعدة.
بصعدة  أمني  مصدر  وأوضــح 
السعودي  ــدوان  ــع ال ــريان  ط أن 
األمريكي الغاشم شن غارتني عىل 
الظاهر  بمديرية  املالحيط  منطقة 
عىل  أخــرى  وغارتني  الحدودية 
بمديرية  والقمع  الفرع  منطقتي 

كتاف.
طريان  ان  إىل  املصدر  ــار  وأش
منطقة  عىل  غــارة  شن  الــعــدوان 
أخرى  وغارة  باقم  بمديرية  مندبة 
عىل مديرية الظاهر ، باإلضافة إىل 
قصف صاروخي استهدف مناطق 

متفرقة من مديريتي شدا ورازح.
العدوان  طــريان  شن  ذلك  إىل 
غارتني  أمس  األمريكي  السعودي 
املواطنني  ـــزارع  وم مــنــازل  عــىل 
بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

أن طريان  وأوضح مصدر محيل 
آل  مناطق  استهدف  ــدوان  ــع ال
مخلفة  بغارتني  والربيعة  حجالن 
أرضارا بمنازل املواطنني ومزارعهم. 

تحالف العدوان يواصل قصفه الجوي تحالف العدوان يواصل قصفه الجوي 
والصاروخي على مختلف المناطق بصعدةوالصاروخي على مختلف المناطق بصعدة

أكدت وزارة األوقاف واإلرشاد أن ما يتعرض له اليمن من 
حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان السعودي تجاوزت 

كل األعراف الرشعية واإلنسانية واألخالقية .
وقال وزير األوقاف واإلرشاد رشف القلييص لـ(سبأ) " 
إن التحالف السعودي قام وعىل مدى قرابة عامني وبشكل 
مقدراته  وجميع  اليمني  اإلنسان  باستهداف  ممنهج 
ومواقعه األثرية والتاريخية ورموزه ومقدساته اإلسالمية".

وأشار إىل أن قوى تحالف العدوان السعودي زادت من 
غاراتها  من  وكثفت  اليمن  عىل  الظاملة  املسعورة  حربها 
املتكرر ملحيط  الرحمن ومنها االستهداف  لبيوت  وقصفها 
أبرز  يعد من  الذي  الشامخ  العلمي  الرصح  الصالح  جامع 

املعالم الدينية يف اليمن وآية من الفن املعماري.
للمرة  للقصف  تعرض  الصالح  جامع  محيط  أن  وأوضــح 
ألحق  ما  2015م  يف  للقصف  تعرض  أن  سبق  حيث  الثانية، 
باملسجد أرضارا بالغة من ارتجاج البنيان وتهشم نوافذه وأبوابه.
وأضاف " إن تكرار قصف محيط جامع الصالح صباح 
عن  يعرب  الجاري  ديسمرب   12 املوافق  النبوي  املولد  يوم 
رخص العدوان وحقده عىل املعالم الدينية، محاوال طمس 
ثقافة يمن اإليمان والحكمة ويعترب مؤرشا خطريا من قبل 

العدوان الستهداف هذا الرصح الشامخ مبارشة".
أكرث  قصف  أن  سبق  العدوان  تحالف  أن  إىل  ولفت 
قبل  من  وقبة  رضيح   200 وقرابة  أثريا  مسجدا   675 من 

عصاباته اإلرهابية.
ملواقف  ــف  األس عن  ـــاد  واإلرش األوقـــاف  ــر  وزي وعــرب 
العدوان  يرتكبها  التي  املجازر  بتجاهلها  اإلسالمية  الدول 
تراثه  وتدمري  بأكمله  اليمني  الشعب  بحق  السعودي 

اإلسالمي.
ودعا الدول اإلسالمية واملجتمع الدويل إىل اتخاذ موقف 
خاصة  السعودي  العدوان  جرائم  وإدانة  وتجريم  واضح 
اإلسالمية  الــدول  دعا  كما  اإلسالمية،  املقدسات  بحق 
واملنظمات واملؤسسات اإلسالمية إىل الضغط عىل تحالف 
العدوان السعودي إليقاف همجيته ومحاكمته جراء قصفه 

املستمر واستهدافه للمقدسات اإلسالمية يف اليمن.

صنعاء/ سبأ
اطلع أمني عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة أمني 
جمعان أمس ومعه منسق كتلة املياه واإلصحاح البيئي 
للطفولة  املتحدة  األمم  بمنظمة  العالم  مستوى  عىل 
اليونيسف دومنيك بورتالند، عىل نشاط وعمل محطة 
معالجة الرصف الصحي باألمانة، وقدرتها عىل تحليه 

ومعالجة الرصف الصحي .
خالل  اليونيسف  مسؤول  ومعه  جمعان  واستمع 
زيارتهما من مدير املحطة عبدالوهاب صالح، إىل رشح 
عن القدرة االستيعابية للمحطة التي تستقبل نحو 50 
ألف مرت مكعب باليوم الواحد، وتخدم ما يقارب مليوناً 
ومراحل  تحليتها  وطريقة  باألمانة  نسمة  ألف  و400 
املعالجة التي تمر بها.. واستمعا إىل املعوقات واملشاكل 
وكذا  اإلمكانيات  انعدام  من  املحطة،  منها  تعاني  التي 
الرصف  معالجة  الستمرار  الرضورية  االحتياجات 
السعودي  العدوان  استمرار  ظل  يف  وتحليته  الصحي 

الغاشم والحصائر الجائر .
أمانة  الزيارة بني قيادة  وعقد اجتماع مشرتك عقب 
اليونيسف  منظمة  وبني  املياه،  ومؤسسة  العاصمة 
من  ستقدمه  وما  املنظمة،  مع  الرشاكة  تعزيز  ملناقشة 

دعم ملؤسسة املياه يف جانب الرصف الصحي واستمرار 
توفري املياه لسكان العاصمة صنعاء .

عدة  تعرث  إىل  العاصمة  محيل  عــام  أمــني  ــار  وأش
استمرار  نتيجة  األمانة،  يف  هامة  خدمية  مشاريع 
العدوان السعودي، إضافة إىل تحمل األمانة أعباء توفري 
محافظات  مختلف  من  للنازحني  الرضورية  الخدمات 
مبيناً  الجوانب..  مختلف  يف  العاصمة  إىل  الجمهورية 
يقارب  ما  فقط  التعليم  جانب  يف  استقبلت  األمانة  بأن 
90 ألف طالب، إضافة إىل بقية الجوانب األخرى وأهمها 

املياه والصحة.
وتحديد  وضع  أهمية  األممي  املسؤول  أكد  بدوره 
السلطة  مع  والرشاكة  للعمل  الرضورية  األولــويــات 
القادمة  الفرتة  خالل  باألمانة  املياه  ومؤسسة  املحلية 
بما يتناسب مع الخطة واإلمكانيات املتاحة للمنظمة.. 
الصعوبات  لتذليل كل  املحلية  السلطة  بتعاون  مشيداً 
أهمية  مؤكداً  اإلنساني..  بعملها  للقيام  املنظمة  أمام 
كافة  لحل  األساسية  اللبنة  تعد  التي  الرشاكة  تعزيز 
العاصمة  أمانة  مع  الــرضوريــة  والقضايا  املشاكل 
واملرتكزة عىل مبدأ الشفافية يف طرح املشاكل والقضايا 

ومعالجتها.

الثورة/ حسن حمود
بأمانة  أمس  املستدامة  التنمية  مؤسسة  دشنت 
العاصمة صنعاء حملتها التوعوية الخاصة بأهمية 
من  والوقاية  امليالد  وشهادة  الفتاة  وتعليم  التعليم 
الكولريا والتي تستهدف عىل مدى شهر 10 مدارس 
متفرقة  مناطق  يف  األمور  وأولياء  من  وعدداً  مختارة 

من األمانة، وبدعم من املفوضية السامية لالجئني.

املستدامة  التنمية  مؤسسة  رئيسة  وأوضحت 
الوعي  نرش  إىل  تهدف  الحملة  أن  املرشقي  آسيا 
والشباب  املجتمع  أوساط  يف  واملجتمعي  الصحي 
بأهمية التعليم وتعليم الفتاة، وتشجيع أولياء األمور 
للدفع بأبنائهم وبناتهم إىل املدارس، والتوعية بكيفية 
الوقاية من وباء الكولريا وأهمية الحصول عىل شهائد 

ميالد ملواليدهم.
وأشارت املرشقي إىل أن الحملة تستهدف بصورة 

مبارشة أكرث من سبعة آالف فرد باملحارضات النظرية 
حول  التوعوية  التثقيفية  واالرشادات  املتخصصة 
أهمية التعليم وتعليم الفتاة وشهادة امليالد والوقاية 
عىل  سرتكز  الحملة  أن  إىل  الفتة  الكولريا..  وباء  من 
عىل  الفتاة  لتشجيع  ــاء  اآلب لــدى  الوعي  تعزيز 
مواصلة التعليم وتجاوز أي معوقات قد تحول دون 
أولياء  كل  عىل  وواجب  مكتسب  إنساني  كحق  ذلك 

األمور.

الثورة / شوقي العبايس
قالت منظمة الصحة العاملية أن استمرار 
الرصاع يف اليمن أدى إىل عدم تمكن حوايل 
املياه  عىل  الحصول  من  السكان  ثلثي 
البيئي،  اإلصحاح  وخدمات  النظيفة 
خصوصاً يف املدن، ما أدى إىل ازدياد خطر 
اإلصابة باألمراض املنقولة باملياه بما فيها 
اإلسهال  وأمراض  الضنك  وحمى  املالريا 

والكولريا.
وأوضحت املنظمة يف بيان تلقت "الثورة 
يف  اليمنيني  من  املاليني  أن  منه،  نسخة   "
املناطق املتأثرة بالرصاع املمتد منذ أكرث من 
الحصول  يعانون من صعوبة يف  20 شهراً 
مشكلة  ــرت  أث حيث  اآلمنة،  املياه  عىل 
الصحي  الوضع  عىل  اآلمنة  املياه  شحة 
من  باألساس  يعاني  كان  والذي  البلد  يف 
ندرة  مشاكل  تتزايد  حيث  متدهور.  وضع 
محافظات  يف  تعقيداً  أكرث  لتصبح  املياه 
وعمران  وحجة  وصعدة  وأبني  ولحج  تعز 

وصنعاء.
وقالت يف بيانها :طبقاً لخطة االستجابة 
ما  فإن   ،2017 القادم  للعام  اإلنسانية 
اليمن  يف  شخص  مليون   14.5 من  يقرب 
حصولهم  لضمان  للمساعدة  يحتاجون 
إصحاح  ونظام  للرشب  صالحة  مياه  عىل 
شخص  مليون   8.2 فيهم  بما  مالئم،  بيئي 

بحاجة ماسة لهذه املساعدات.
أنها  العاملية  الصحة  منظمة  وأكــدت 
زودت أكرث من 35 مليون لرت من املياه اآلمنة 
إضافة ألكرث من مليوني قرص كلور لتعقيم 
املضيف  واملجتمع  للنازحني  الرشب  مياه 
املحافظات  مختلف  يف  الصحية  واملرافق 
ــراض  األم من  الوقاية  بهدف  املــتــرضرة 
املختلفة الناجمة عن املياه امللوثة ، يف اطار 

االستجابة لالحتياجات املاسة للمياه.
"منذ  بيانها:  يف  العاملية  الصحة  وقالت 
للكولريا  مؤكدة  حاالت  ظهور  عن  اإلعالن 
عىل  املنظمة  عملت  املايض،  أكتوبر  مطلع 
يف  ــار  واآلب املياه  مصادر  وتعقيم  فحص 
كولريا.  حاالت  فيها  ُسجلت  التي  املناطق 
من  اآلالف  مئات  املنظمة  أرسلت  كما 
املتأثرة  املحافظات  لجميع  الكلور  أقراص 
 30 من  أكرث  تدريب  إىل  إضافة  بالكولريا 
الكلور  استخدام  كيفية  عىل  شخصاً 

لتنقية املياه.
وأكدت املنظمة أن الفرق التابعة ملنظمة 
وحدة  مع  وبالتعاون  العاملية  الصحة 
الهيئة  يف  البيئي  واإلصحاح  املياه  طوارئ 
العامة ملشاريع مياه الريف وبالتنسيق مع 
كتلة املياه واإلصحاح البيئي ال تزال تقوم 

بتنقية مصادر مياه الرشب بالكلور وتعزيز 
التثقيف الصحي حول مخاطر اإلسهاالت 
حشيش  بني  مديرية  من  كل  يف  الحادة 

وأرحب بمحافظة صنعاء.
الصحة  منظمة  فإن  البيان  وبحسب 
نقل  خدمات  تقديم  من  تمكنت  العاملية 
املياه إىل مسستشفيات الثورة والجمهوري  
األمل  ومستشفى  والسويدي  واملظفر 
الثورة  من  كل  يف  الكىل  غسيل  ومراكز 

والجمهوري واألمل يف مدينة تعز.
مع  العاملية  الصحة  منظمة  وتنسق 
مجموعة املياه الستهداف املرافق الصحية 
بأقراص  ودعمها  املترضرة  املحافظات  يف 
خزانات  وتركيب  املياه،  لتنقية  الكلور 
وتعز  عدن  يف  للمستشفيات  مياه  وأنابيب 
وحجة وأبني ولحج إضافة لرتكيب مضخة 
يستفيد  بصنعاء  الثورة  ملستشفى  مياه 
وكذلك  شخص.   200,000 حــوايل  منها 
تركيب مضخة للمياه ملستشفى خليفة يف 
الرتبة بعد أن زودته باملياه يف الفرتة املاضية 
خريان  مستشفى  تزويد  إىل  باإلضافة 

املحرق- محافظة حجة باملياه.
وفرت  املايض،  العام  األزمة  اندالع  ومنذ 
التنظيف  مواد  العاملية  الصحة  منظمة 
للمخيمات  الشخصية  النظافة  وأدوات 
التي يقطنها النازحون. كما قامت املنظمة 
بإقامة ورشات عمل تدريبية لكوادر الهيئة 
العامة للمياه ووحدات الطوارئ يف مختلف 
املناطق لضمان مراقبة وفحص جودة مياه 
هذه  خالل  من  وتم  وإمداداتها.  الــرشب 
الرسيع  الفحص  أطقم  توزيع  ــدورات  ال

إلمدادات املياه. كما تم تدريب كوادر الهيئة 
حجة  محافظات  من  الريف  ملياه  العامة 
والحديدة واملحويت وذمار والجوف ومأرب 
وصعدة  وعمران  وتعز  والبيضاء  وإب 
وريمة (82)عىل كلورة وجودة مياه الرشب 
أثناء الطوارئ، إضافة لتدريب 28 مشاركاً 
والتخلص  البيولوجية  املخاطر  عىل 
من  املختربات  يف  الصحية  النفايات  من 
والحديدة  وصعدة  وإب  عدن  محافظات 

وأمانة العاصمة.
املهندس  يقول  الثورة"  لـ"  ترصيح  ويف 
اإلصحاح  مسؤول  مفضل،  امللك  عبد 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  يف  البيئي 
اآلمنة  للمياه  كبري  احتياج  "هناك  اليمن: 
وتزداد  بالرصاع.  املتأثرة  املناطق  جميع  يف 
وتفاقم  الرصاع  استمرار  مع  الحاجة  هذه 

األوضاع االقتصادية للسكان".
املياه  توفري خدمات  أن مهمة  إىل  وأشار 
باملََهَمة  تكن  لم  النظيفة  الــرشب  ومياه 
العامة  املواصالت  تعرث  ظل  يف  السهلة 
الوصول  وصعوبة  الوقود  لشح  نتيجة 
عىل  اشتباكات  تشهد  التي  للمناطق 

األرض.
األمنية،  التحديات  من  بالرغم  وأضاف: 
الجهود  أقىص  تزال،  وما  املنظمة،  بذلت 
الكلور  وأقــراص  اآلمنة  املياه  لتوصيل 
التي  املتأثرة  للمناطق  املياه  وخزانات 
تعاني أيضاً من ارتفاع أسعار نقل املياه إىل 

جانب عدم االستقرار األمني.

القليصي: الحرب العدوانية على اليمن تجاوزت كل القليصي: الحرب العدوانية على اليمن تجاوزت كل 
األعراف الشرعية واإلنسانية واألخالقيةاألعراف الشرعية واإلنسانية واألخالقية

جمعان وبورتالند  يطلعان على عمل ونشاط جمعان وبورتالند  يطلعان على عمل ونشاط 
محطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمةمحطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة

حملة توعوية بأهمية تعليم الفتاة والوقاية من الكوليرا في أمانة العاصمةحملة توعوية بأهمية تعليم الفتاة والوقاية من الكوليرا في أمانة العاصمة

الصحة العالمية: ثلثا سكان اليمن دون مياه نظيفةالصحة العالمية: ثلثا سكان اليمن دون مياه نظيفة

قنص جندي سعودي ودك عدد من مواقع العدو في قنص جندي سعودي ودك عدد من مواقع العدو في 
جيزان ونجران وعسيرجيزان ونجران وعسير

استهدفت قوة اإلسناد الصاروخي و املدفعي للجيش 
و اللجان الشعبية تجمعات ملنافقي العدوان السعودي 
األمريكي يف الوازعية والصلو وأطراف الجحملية بتعز .
اإلسناد  قوة  ان  لـ"سبأ"  عسكري  مصدر  وأوضح 
استهدفت تلك التجمعات بعدد من بصواريخ الكاتيوشا 

أصابت هدفها بدقة .
إىل ذلك دمرت وحدة من الجيش و اللجان الشعبية 
بمديرية  كهبوب  منطقة  يف  للمنافقني  تابعة  آلية 

املضاربة يف لحج .

قصف تجمعات منافقي العدوان قصف تجمعات منافقي العدوان 
بتعز وتدمير آلية لهم في لحجبتعز وتدمير آلية لهم في لحج

الثورة/عمران /صفاء عايض
بلغت اإليرادات الجمركية املحققة لرتسيم السيارات واآلليات 
بمحافظة عمران مليار و361مليون ريال منذ بدء حملة الرتسيم  .
وأوضح رئيس لجنة الرتسيم الجمركي باملحافظة عيل بن عيل 
ومركبة  2815سيارة  ترسيم  تم  ل"الثورة"أنه  ترصيح  يف  محجب 
منذ بدء حملة ترسيم السيارات واملركبات باملحافظة .. مبينا أنه 

تم تخفيض الرسوم إىل 85 يف املائة.
وأشار إىل أن ترسيم السيارات واملركبات تسري بكل مرونة وفق 

إجراءات وضوابط دقيقة. 
ملالكي  املمكنة   التسهيالت  كل  تقدم  اللجنة  أن  مؤكدا 

السيارات واملركبات لرتسيم سياراتهم.
األمنية  والجهات  املحافظة  قيادة  بتعاون  محجب  وثمن 
إنجاز  يف  العمل  فريق  جهود  وكذا  الرتسيم  لجنة  مع  املختصة 
سياراتهم  ترسيم  عىل  وإقبالهم  املواطنني  بوعي  مشيدا   .. املهام 
املرسمة  غري  واملعدات  السيارات  مالكي  داعيا  ومركباتهم.. 
فرصة   واستغالل  السيارات  ترسيم  حملة  من  االستفادة  إىل 

التخفيضات املمنوحة لرتسيم سياراتهم ومركباتهم.
املخالفني  بحق  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  أنه  مؤكدا 

واملتقاعسني عن ترسيم سياراتهم.

أكثر من أكثر من ١٫٣١٫٣مليار ريال إيرادات مليار ريال إيرادات 
ترسيم السيارات واآلليات بعمرانترسيم السيارات واآلليات بعمران

الشعبية  واللجان  الجيش  من  وحــدات  قنصت 
الصاروخية  القوة  دكت  فيما  سعودياً،  جندياً  أمس 
واملدفعية عدداً من مواقع وتجمعات العدو السعودي 

بنجران وجيزان وعسري .
أن  لـ(سبأ)  بجيزان  عسكري  مصدر  ــح  وأوض
الشعبية  واللجان  الجيش  يف  القناصة  ــدات  وح
قنصت جندياً سعودياً يف موقع الفريضة العسكري 
بالخوبة، باإلضافة إىل دك تجمعات العدو السعودي 

يف الكرس .
واملدفعية  الصاروخية  القوة  أن  إىل  املصدر  وأشار 
للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجيش 
ورشقي  سقام  وموقع  السديس  رقابة  يف  السعودي 

املوقع بنجران محققة إصابات مبارشة.
واملدفعية  الصاروخية  القوة  أن  إىل  املصدر  ولفت 
دكت املجمع الحكومي يف الربوعة واملناطق املجاورة 
القذائف  من  بعدد  بعسري  الحاجر  ومعسكر  له 
يف  النريان  اشتعال  إىل  أدى  ما  الكاتيوشا  وصواريخ 

الحاجر .


