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بعد رهانات الحسم الخارسة، يعود الحل 
السلمي إىل الواجهة مجدداً عرب طاولة 
الرباعية املنعقدة يف أملانيا، حامًال معه 
مزيداً من التناقضات بني توافق الطرح 

ومرجعيات الحلول.  لتأتي مطالبة ولد 
الشيخ ، بتسليم مخزون الجيش واللجان 

الشعبية من الصواريخ الباليستية، كرشط 
أسايس لوقف العدوان وإيجاد حل سيايس 

حسب وصفه، مؤرشاً للوالدة امليتة املسبقة 
ألي تفاهمات، فيما يؤكد محللون أن طاولة 

الرباعية ليست إال كسابقاتها من محطات 
التقاط دول العدوان ألنفاسها، استعداداً 

ملراحل جديدة من العدوان عىل اليمن 
وسياسة مد العصا والجزرة فالرباعية أوال 

وأخريا من تشن العدوان عىل اليمن وال يمكن 
لعدو أن يقدم حلوال لعدوانه.

الثورة/ حسني الجنيد
ــخ جولته  ــه ولد الشي ــذي يواصل في ــت ال يف الوق
ــل  ــه وسائ ــا تصف ــاء م ــة؛ إلحي ــة يف املنطق املكوكي
ــد الرباعية  ــن، تعق ــالم يف اليم ــة الس ــالم بخط االع
ــون األملانية، عىل  ــا يف مدينة ب ــد واحد اجتماعه زائ
ــة مجموعة العرشين،  هامش اجتماع وزراء خارجي
ــايس، منذ ما  ــي، بعد جموٍد سي ــث امللف اليمن لبح
ــت يف العاصمة  ــة كريي التي طرح بات يعرف بخط

العمانية مسقط عقب مفاوضات الكويت األخرية.
ــا  أمريك ــة  خارجي وزراء  ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم
ــور وزير  ــارات وبحض ــة واإلم ــا والسعودي وبريطاني
الخارجية العماني، أعلن فيه ريكس تيلرسون وزير 
الخارجية األمريكي الجديد، دعم بالده جهود األمم 
ــرياً إىل الحاجة  ــة يف اليمن، مش ــدة لحل األزم املتح
ــن دون  ــة، م ــدات اإلنساني ــال املساع ــة إليص امللح
ــو األمر الذي أثار  ــود، إىل جميع أنحاء اليمن. وه قي
ــني السياسيني؛ لتناقض طرح  سخرية بعض املحلل
ــر األمريكي مع ترصيحاٍت سابقٍة له يف احدى  الوزي
ــم  ــالده ستدع ــة ب ــة "أن حكوم ــات الربملاني الجلس
ــات  ــة، باملعلوم ــوده السعودي ــذي تق ال ــف،  التحال
ــارات الجوية"  ــة للحد من أخطاء الغ االستخباراتي

ــة للشعب  ــدات اإلنساني ــال املساع ــه إليص ودعوت
ــم  ــه بارجاته ــرض في ــذي تف ــت ال ــي، يف الوق اليمن

حصاراً مطبقاً عىل املوانئ اليمنية.
المبعوث األممي ومساعي الحل المشروطة

ــوث األممي يف زيارته  ــل ولد الشيخ املبع إسماعي
ــايض، يف ثاني محطة  ــوم األحد امل ــة الكويت، ي لدول
ــه ومساعيه إلحياء  ــا، يف إطار تحركات ــه بعد روسي ل
ــن الرضوري  ــدداً "أنه م ــات أكد مج ــة املفاوض طاول
ــزاع يف اليمن، تتوىل  ــة دولية لتسوية الن إنشاء لجن
ــة  إىل طاول ــوس  للجل ــة  املتصارع ــراف  األط ــوة  دع
املفاوضات" مضيفاً أن اللجنة سوف تدعو األطراف 
ــدم اللجوء إىل  ــات وع ــة املفاوض ــة إىل طاول املتنازع
ــرور الوقت سوف  ــه مع م ــربا عن أمله أن ــف، مع العن
ــاىف اليمن من هذا الرصاع. محدداً جوهر الرصاع  يتع
يف هذه الحرب بني أطراف داخلية، متجاهًال تحالف 
ــا الكثري من  ــا دع ــرب، م ــرف يف الح ــه ط ــدوان أن الع

ــي، للتشكيك يف  ــأن اليمن ــني للش ــني واملتابع املراقب
مدى حياديته ومساعيه الجادة لصناعة السالم يف 

اليمن.
ــوٍر مفاجٍئ بهذا الشأن، أثارت ترصيحات  ويف تط
ــط  ــس 24" سخ ــاة "فران ــرية لقن ــخ األخ ــد الشي ول
ــن، وفّجرت  ــة يف اليم ــوى السياسي ــان الق واستهج
ــث  ــي، حي ــارع اليمن ــٍة يف الش ــٍب عارم ــة غض موج
ــرأي العام  ــات مغالطات لل ــت هذه الترصيح تضمن
ــة بعدم  ــة األممي ــادي للخط ــارن رفض ه ــا ق عندم
ــات حول  ــاوض، ملقرتح ــي املف ــد الوطن ــم الوف تقدي
ــد  ــم بع ــرتض أن يت ــك يف ــي؛ ألن ذل ــب األمن الجان
ــار الخارطة  ــوار يف إط ــىل الح ــراف ع ــق األط أن تواف
ــادي وحكومته هم من  ــس قبلها فيما ه ــة ولي األممي
ــا زاد من حدة املوقف  ــون الخارطة برمتها. وم يرفض
ــن عىل املدى  ــة استقرار يف اليم ــه "بعدم إمكاني قول
ــخ الباليستية من  ــزع الصواري ــل، إال إذا تم ن الطوي

ــرف أو تدمريها". وهو  ــار الله وتسليمها ألي ط أنص
ــني السياسيني يؤكون أن هذه  ــا جعل بعض املحلل م
ــي كانت بمثابة الرشط  الترصيحات للمبعوث األمم
ــي، وإلقاء اللوم عليهم كلياً  التعجيزي للوفد الوطن
ــدويل إلحالل السالم يف  ــة مساعي املجتمع ال بعرقل

اليمن.
ــس الوفد  ــالم" رئي ــد الس ــد عب ــل "محم يف املقاب
ــة أجراها  ــٍة هاتفي ــد يف مكامل ــاوض، أك ــي املف الوطن
ــىل موقفهم الثابت  ــد الشيخ يف وقٍت سابق، ع مع ول
ــات  ــىل تفاهم ــاء ع ــي بن ــل توافق ــل إىل ح بالتوص
ــايس والرتتيبات  ــل الجانب السي ــط، بما يشم مسق

األمنية واملعالجات اإلنسانية.
ــأي جهود دولية للتوصل  ورحب "عبدالسالم" ب
ــف  ــوى التحال ــاً ق ــل، متهم ــايس شام ــل سي إىل ح
ــل مساعي السالم  ــي "بعرقلة ك ــودي األمريك السع
ــرب العسكرية والحصار  ــالل رهانها عىل الح من خ

االقتصادي".
حقيقة المساعي األممية إلحياء المفاوضات 

السياسية
وبالنظر ملا خلص إليه اجتماع الرباعية، برضورة 
إحالل السالم يف اليمن، واستحالة الحل العسكري، 
ــراف إىل طاولة  ــالل جلوس جميع األط وذلك من خ
ــول إىل اتفاق  ــة مجدداً، للوص ــات السياسي املفاوض
ــق يستحيل  ــذا التواف ــراف، وه ــع األط ــريض جمي ي
ــي للوصول إىل  ــوث األمم ــرتاط املبع ــه مع اش حدوث
ــم  ــد تسلي ــي إال بع ــل نهائ ــة ح ــاق أو صيغ أي اتف
ــرى مراقبون  ــخ الباليستية، ي ــه للصواري أنصار الل
ــذه املساعي املزعومة لصناعة السالم يف اليمن  أن ه
ــراراً للدراما السياسية التي يصطنعها  ليست إال تك
تحالف العدوان، لتهيئة امليدان العسكري من جهة، 
ــط الضوء عىل  ــي يسل ــراك عامل ــاص أي ح والمتص
الوضع اإلنساني الكارثي الذي يتسبب به استمرار 
ــني سذاجة  ــب اليمني، موضح ــدوان عىل الشع الع
ــل تضعه أطراف تعترب جزءاً من  الحديث عن أي ح

املشكلة.

صنعاء / سبأ
ــني الشعبية  ــدت جمهورية الص  أك
ــل سيايس  ــاد ح ــم إليج ــا الدائ دعمه
ــرب الحوار  ــة ع ــة اليمني ــادل للقضي ع
ــاورات بما يكفل إعادة  واستئناف املش
ــرار  ــن واالستق األم ــق  ــالم وتحقي الس

والتطور لليمن.
ــدى اليمن  ــري الصيني  ل وأكد السف
ــه ممثيل وسائل  ــان تيش خالل لقائ تي
ــالم املختلفة يف مقر إقامته املؤقت  اإلع
ــا  ــك دائم ــني تتمس ــاض أن الص بالري
ــادل للقضية  ــف املوضوعي والع باملوق
ــادة اليمن  ــوة سي ــم بق ــة وتدع اليمني

واستقالله ووحدته وسالمة أراضيه.
ــم  ــي دع ــري الصين ــدد السف ــا ج كم
ــايس  السي ــال  االنتق ــة  لعملي ــني  الص
ــادي يف اليمن  ــاء االقتص ــادة البن وإع
من خالل الحوار واستئناف مفاوضات 
ــات للوصول إىل  ــل الخالف ــالم وح الس
ــع الظروف  ــب م ــايس يتناس ــل سي ح
ــوم  هم ــي  ويراع ــة  اليمني ــة  الواقعي
ــالم  الس ــادة  وإع ــة  املختلف ــراف  األط

واألمن لليمن ولجميع اليمنيني.
ــه البالغ   ــن قلق ــان يش ع ــرب تي وأع
ــاد حدة املعارك  لتدهور االوضاع وازدي

ــن والتي تؤثر سلبا عىل الوضع  يف اليم
يف اليمن .. موضحاً أن الصني ستواصل 
العمل بالنصح والتصالح والحث عىل 
ــب دوراً إيجابياً للدفع  ــاوض وتلع التف
ــاورات اليمنية  ــة استئناف املش بأهمي
ــادل  الع ــايس  السي ــل  الح ــاد  وإيج

للقضية اليمنية.
ــري الصيني جزءا  ــرض السف واستع
من نتائج الدورتني السنويتني للمؤتمر 
ــس  واملجل ــايس  السي ــاري  االستش
ــي  الصين ــب  الشع ــواب  لن ــي  الوطن
ــة  ــر التنمي ــىل فك ــوء ع ــط الض وتسلي
الصينية املتمثلة يف اإلصالح واالبتكار 
والتعاون والكسب املشرتك ، وإنجازات 
ــط  والخط ــايض  امل ــام  للع ــة  التنمي

املستقبلية للعام الجاري 2017م .
ولفت السفري إىل أن استقرار الصني 
ــادي  ــور االقتص التط ــزز  ــه يع وتنميت
ــور  التط ــم  ساه ــث  حي ــي،  العامل
ــام  الع ــالل  خ ــي  الصين ــادي  االقتص
ــايض 2016م يف التنمية االقتصادية  امل
العاملية واستقرارها بنسبة أكرث من 30 
ــة تعزيز التنمية  باملائة وامليض يف مهم
ــوام  ــالل األع ــة خ ــة العاملي االقتصادي
ــة، منوهاً أن مرشوع بناء الحزام  القادم

والطريق التي أطلقه الرئيس الصيني 
ــيل والعاملي  ــع املح ــن الوض ــزز م سيع
ــار التعاون يف املنطقة  ويتناسب مع تي
ــات التنمية للدول  والعالم ومع متطلب
ــري  ــر البح ــط الحري ــىل خ ــة ع املطل
ــارض  ــني الح ــع ب ــذي يجم ــد ال الجدي

واملستقبل ومنها اليمن .
وأشار إىل أن الحزام والطريق يجمع 
ــي واقتصاديات  الصين ــاد  بني االقتص

ــر  الحري ــط  خ ــىل  ع ــة  املطل ــدول  ال
ــل الشعوب ستستفيد منه  والحزام وك
من خالل املشاريع االستثمارية واملدن 
ــأ عىل جانبي  ــة التي ستنش الصناعي
ــادي  ــل األي ــزام وتشغي ــق والح الطري

العاملة يف هذه املشاريع العمالقة.
ــد السفري أن اليمن تعترب محطة  وأك
هامة يف طريق الحرير البحري والربي 
القديم ..وقال :اليمن تعترب اآلن رشيكا 
ــاء الحزام  ــارك يف بن ــاون والتش يف التع
ــرب أكرب رشيك  ــني تعت ــق ، والص والطري
ــدى السنوات  ــىل م ــن ع ــاري لليم تج
ــرب، مبيناً أن  ــل اندالع الح املاضية قب
ــني البلدين واسع،  ــل التعاون ب مستقب
ــدة  للمشاركة يف إعادة  والصني مستع
ــد  بع ــن  اليم يف  ــادي  االقتص ــاء  البن
ــل  ــرار والعم ــالم واالستق ــق الس تحقي
عىل تنمية االقتصاد وتحسني معيشة 
ــة  املتبادل ــة  املنفع ــق  وتحقي ــب  الشع

والكسب املشرتك.
وأوضح أن العام املايض كان انطالقة 
ــة  الـ13للحكوم ــة  الخمسي ــة  الخط
الصينية ، وحققت الصني تنمية باهرة 
ــة للحزب  ــادة اللجنة املركزي ــت قي تح
ــس الصيني  ــة الرئي ــي برئاس الشيوع

ــني بينغ ،  حيث ساهمت الصني  يش ج
ــق  وتعمي ــيل  الك ــم  التنظي ــز  تعزي يف 
ــاح  ــع االنفت ــالح وتوسي ــة اإلص سياس
ــم الخارجي وضمان تحسني  عىل العال
ــج  ــغ النات ــث بل ــب حي ــة الشع معيش
 74.4 ــايض  امل ــام  الع ــالل  خ ــيل  املح
ــادل 11 تريليون  ــوان مايع ــون ي تريلي
دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 6.7 باملائة 

عن العام املقابل له.
ــة  التنمي ــن  م ــدف  اله أن  ــد  وأك
ــو  ه ــاري  الج ــام  الع يف  ــة  االقتصادي
ــايل للناتج املحيل  تحقيق النمو اإلجم
ــري  ــة وتوف ــل إىل 6.5 باملائ ــة تص بنسب
ــون  ملي  11 ــن  م ــرث  ألك ــل  عم ــرص  ف
ــادة  ــدات، وإع ــدن والبل ــص يف امل شخ
ــا  حالته إىل  ــر  والتصدي ــرياد  االست
ــوازن األسايس  ــق الت ــرة وتحقي املستق
ــات الدولية وتحقيق  ــزان املدفوع يف مي
ــل السكان  ــايس بني دخ ــن األس التزام
ــادي وتحقيق تخفيض  والنمو االقتص
ــدة من  ــل واح ــة يف ك ــالك الطاق استه
ــض  وتخفي ــيل  املح ــج  النات ــايل  إجم
ــة  الرئيسي ــة  امللوث ــواد  امل ــات  انبعاث
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بكني تؤكد دعمها الدائم إليجاد حل سياسي عادل للقضية اليمنية

من يقود العدوان ال يصنع السالممن يقود العدوان ال يصنع السالم
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السفري  تشي: الصني اكرب شريك تجاري لليمن ومستقبل التعاون االقتصادي بني البلدين واسعالسفري  تشي: الصني اكرب شريك تجاري لليمن ومستقبل التعاون االقتصادي بني البلدين واسع

٣٫٢ مليار ريال إيرادات ترسيم 
السيارات والمركبات بمحافظة صنعاء

ــاء حتى تاريخ 14   ــة لرتسيم املركبات بمحافظة صنع ــت اإليرادات الجمركي بلغ
مارس 3 مليارات و 199  مليوناً و 947  الف ريال .

ــد لـ(سبأ) أن  ــيل حمي ــة صنعاء ع ــة محافظ ــارك رقاب ــر عام جم ــح مدي وأوض
الجمرك قام برتسيم 7  آالف و 586  سيارة وآلية حتى تاريخ 14  مارس.. مشيدا 

بجهود املوظفني يف عملية الرتسيم والقيام بواجبهم عىل اكمل وجه.
ــال الرتسيم حتى  ــاء سيستمر يف أعم ــارك رقابة صنع ــار حميد إىل أن جم وأش
ــارض لرتسيم  ــني وأصحاب املع ــة أمام املواطن ــادم إلتاحة الفرص ــارس الق 31 م

سياراتهم.
اىل ذلك بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات 
ــوارق ترسيم البضائع والبضائع املهربة والعوائد األخرى خالل شهري يناير  وف

وفرباير املاضيني 898  مليوناً و 44  الف ريال .
ــغ 525  مليوناً  ــه (سبأ) أن مبل ــن مكتب الجمارك تلقت ــح تقرير صادر ع وأوض
ــاً و 218  الف ريال  ــه 212  مليون ــر يناير من ــم تحقيقه خالل شه ــال ت و544  ري

رسوم فوارق البضائع والبضائع املهربة وبقية املبلغ رسوم ترسيم السيارات.
   واشار التقرير اىل أن املبلغ املحقق يف شهر فرباير 372  مليوناً و 500  الف ريال 
منها 224  مليوناً و 232  الف ريال رسوم البضائع املهربة وفوارق البضائع وبقية 

املبلغ رسوم ترسيم اآلليات والسيارات.
ــاط وكذا فرق الرقابة  ــر دور األجهزة األمنية وجهودها يف كافة النق ــن التقري وثم

والتفتيش وكافة موظفي املكتب يف مكافحة التهريب.

تعريف ٢٥ متدربا بطرق اإليواء 
واألمن الغذايئ بالحديدة

الحديدة / سبأ
اختتم بمحافظة الحديدة  أمس الربنامج التدريبي حول اإليواء واألمن الغذائي 
ــدة التنفيذية  ــة بالتنسيق مع الوح ــة اإلنساني ــاء للتنمي ــه مؤسسة رشك نظمت

إلدارة مخيمات النازحني.
ــب تنسيق  ــة بتمويل مكت ــري العاملي ــة ك ــذه منظم ــذي تنف ــج ال ــي الربنام ويأت
ــواد املنزلية  ــرشوع املساعدات النقدية وامل ــوؤن اإلنسانية أوتشا ضمن م الش
غري الغذائية الطارئة للنازحني األكرث ضعفا يف املجتمعات املضيفة بمديريتي 

اللحية والزهرة .
ــدى خمسة أيام  ــذي وزع عىل مرحلتني واستمر م ــدف الربنامج التدريبي ال وه
ــن الغذائي  ــىل عمل أنشطة األم ــن القدرة ع ــاً ومشاركة م ــني 25 مشارك إىل تمك

للمجتمع املستهدف يف حالة الكوارث والحروب واملهارات يف عمل اإليواء.
ويف ختام الربنامج أشار املدير التنفيذي ملؤسسة رشكاء رضوان الصلوي ومدير 
ــور التغذية  ــده قاسم النهاري ودكت ــة الدكتور عب ــد العايل للعلوم الصحي املعه
ــن الناحية الفنية  ــاء قدرات املشاركني م ــح، إىل أهمية الربنامج يف بن ــد راج حمي
ــد االستجابة  ــج لتوسيع قواع ــة واستخدام الربام ــن تنفيذ األنشط ــوا م ليتمكن

اإلنسانية بنهج حقوقي يقوم عىل املشاركة.
ويف ختام الربنامج تم توزيع الشهادات عىل املشاركني واملشاركات.

١٢٦ عدد قضايا أراضي وأمالك الدولة 
المنظورة أمام القضاء يف محافظة إب

الثورة /  أحمد الوعيل 
ــام القضاء يف  ــالك الدولة املنظورة أم ــايل القضايا املتعلقة بأرايض وأم ــغ اجم بل

محافظة اب خالل العام املايض أكرث من 126 قضية.
ــام الهيئة العامة  ــى مدير ع ــدس عصام عبده مثن ــك لـ"الثورة" املهن ــح ذل أوض
ــريا إىل أنه يتم متابعة  ــط العمراني باملحافظة مش ــألرايض واملساحة والتخطي ل
ــع آلية مناسبة  ــم بمختلف درجاتها ووض ــدى النيابات واملحاك ــك القضايا ل تل
ــك القضايا وضبط  ــة بتل ــة امللفات املتعلق ــام وأرشف ــا واألحك ــس القضاي لتكري

املعتدين.
ــة متنوعة, فيما  ــات واملحاكم 63 قضي ــدد القضايا املرفوعة النياب ــدا بأن ع مفي
ــات 8 قضايا وعدد القضايا املنظورة أمام  ــغ عدد القضايا املنظورة أمام النياب بل
ــة االستئناف 29  ــورة أمام محكم ــة والقضايا املنظ ــم االبتدائية 16 قضي املحاك
قضية وعدد القضايا أمام املحكمة العليا 7 قضايا  القضايا التنفيذية 3 قضايا .
ــة إىل أننا يف إطار  ــألرايض واملساحة باملحافظ ــر عام الهيئة العامة ل ــار مدي وأش
البدء بتنفيذ مرشوع الحرص ألرايض وعقارات الدولة كمرحلة أوىل وعمل دراسة 
وتكلفة للمرشوع بمديرية ذي السفال ورفعها لقيادة املحافظة واملصلحة كذلك 
ــالت املواطنني  ــاء تسجيل وتوثيق معام ــري ألمالك الدولة أثن ــل عىل التح العم
ــراد تسجيلها حسب  ــك األرايض امل ــك للدولة يف تل ــدم وجود مل ــد من ع والتأك
ــا كما نسعى  ــة ووثائقه ــالت الدول ــودات وسج ــودة إىل مس ــة األرض والع طبيع
لتطوير مستوى األداء ورفع اإليرادات والحفاظ عىل أرايض وعقارات وممتلكات 

الدولة  .
ــة باألعمال  ــازات ملموس ــت إنج ــة حقق ــة باملحافظ ــة املساح ــح أن هيئ وأوض
ــك  كذل ــالت  والتعدي ــات  التعويض ــال  وأعم ــة  الفني ــات  واإلسقاط ــة  املساحي
ــات الفنية للمواقع اململوكة للدولة املعتدى عليها وانجاز أعمال الرفع  اإلسقاط
ــة واإلسقاطات الفني يف  ــراد تخطيطها والقيام باملساح ــي للمناطق امل املساح
ــط واملخططات لكافة معامالت التوثيق وفقا للبيانات والنموذج ومحرض  الخرائ

املعاينة .
ــالت املنجزة خالل العام املايض  ــب البيانات فقد بلغ عدد إجمايل املعام  وبحس
ــارج املدينة 917 قيدا  فيما بلغ  ــات الظهار املشنة ريف إب جبلة يريم خ ملديري
ــدد التجديد 4  ــة 12 مكتب وبلغ ع ــب العقاري ــص ألصحاب املكات ــدد الرتاخي ع

رخص املنتهية .
ــرادات املحلية املحصلة واملوردة خالل  ــاف املهندس مثنى أن إجمايل اإلي   وأض
ــاً و896 ألفا و66 رياًال فيما بلغت إيرادات فرع الهيئة  ــام املايض بلغ 40 مليون الع
لقطاع األرايض وقطاع السجل مبلغ 19 مليوناً و096 ألف ريال وبلغت اإليرادات 

املحلية من قطاع األرايض خالل العام املايض مبلغ 14 مليوناً و792 ألف ريال .
ــد عبدالله عامر نائب مدير عام الهيئة  ــن جانبه أشار  املهندس مطلوب محم م
ــؤون التخطيط  باملحافظة إىل انتشار البناء العشوائي  للمساحة واألرايض لش
ــة أن محافظة  ــص أو دون خاص ــب تفاديها سواء برتاخي ــورة مخيفة يصع بص
ــط وإعداد املخططات ملركز  ــة األطراف نسعى لتفعيل قطاع التخطي إب مرتامي
ــات رغم افتقار الهيئة قطاع التخطيط  ــة واملدن الثانوية ومراكز املديري املحافظ
ــن أدوات ومعدات  ــط م ــال التخطي ــام بأعم ــة للقي ــات األساسي ــط املقوم ألبس
ــق مع مكتب  ــي وقد تم التنسي ــة والكادر الوظيف ــات هندسي ــزة ومستلزم وأجه
األشغال العامة والطرق لتفعيل الدور الرقابي لتفادي انتشار البناء العشوائي 
ــة الحديثة  ــور الجوي ــا توفري الص ــام أيض ــاء باملخطط الع ــىل ما ج ــل ع والعم

للمناطق املحيطة ملركز املحافظة واملديريات .

ضبط ١٣ مخالفة تموينية بأمانة العاصمة 
ــة ملكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالل 5 أيام  ضبطت الفرق امليداني

13 مخالفة غذائية وتموينية يف عدد من املنشآت التجارية باألمانة.
ــرق امليدانية التابعة  ــام املكتب خالد الخوالني لـ(سبأ) أن الف ــح مدير ع  وأوض
ــارس الجاري يف  ــالل الفرتة من 11 إىل 15 م ــت تلك املخالفات خ ــب ضبط للمكت
ــواد غذائية  ــات شملت بيع م ــريا إىل أن املخالف ــرش.. مش ــة الع ــات األمان مديري
ــة لالستخدام  ــات وغري صالح ــة للمواصف ــة ومخالف ــة وتالف ــة الصالحي منتهي

اآلدمي ومنها ال تحمل تاريخ صالحية وسيئة التخزين.
 وبنّي الخوالني أن الفرق امليدانية ضبطت وحرزت خالل الفرتة ذاتها قرابة 317 
كرتون عصائر وبسكويت ومعجون طماطم وفول وعسل ومواد غذائية متنوعة 
ــالك.. مشريا إىل أنه تم أيضا ضبط قرابة مائة كيس  ــة وغري صالحة لالسته تالف
عبوة 50 كيلو جرام مواد أولية منتهية الصالحية وسمسم بدون بيانات، وضبط 

55 شدة مساحيق عصري ممنوع تداولها.
ــر أنه تم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية القانونية حيال تلك القضايا، مؤكداً أنه   وذك
ــة العاصمة فقد  ــالت التجارية بأمان ــزول امليداني لألسواق واملح ــن خالل الن م
ــة األساسية وال يوجد فيها أو يف املنتجات االستهالكية  تبني توفر املواد الغذائي

األخرى أي اختناق وأسعارها مستقرة نسبيا منذ ثالثة أسابيع.

تدريب ٤٠ متطوعة يف حجة على نشر 
الوعي الصحي

حجة - سبأ
ــة للمتطوعات املجتمعيات  ــس ورشة عمل تدريبي ــدت بمحافظة حجة أم  عق
ــف الصحي حول اإلسهاالت املائية الحادة "الكولريا" بمديرية مدينة  يف التثقي

حجة والنازحني املتواجدين باملديرية .
ــدورة التي نظمها  ــات يف التثقيف الصحي يف ال ــة من املتطوع ــت 40 متدرب تلق
ــة بالتعاون مع املركزي الوطني  ــز التثقيف واإلعالم الصحي بمكتب الصح مرك
ــم اليونيسيف، معارف  ــوزارة الصحة العامة بدع ــف واإلعالم الصحي ب للتثقي
ــا وأشكالها وعالماتها  ــادة وأسبابها ومخاطره ــاالت اإلسهاالت الح تتعلق بح

وطرق الوقاية منها.
ــة الدكتور أيمن مذكور  ــر مكتب الصحة العامة باملحافظ ــة شدد مدي ويف الورش
ــىل أهمية دور املتطوعات يف التوعية املجتمعية بمخاطر وباء الكولريا والحد  ع
ــات املحلية وكيفية  ــاط املجتمع ــرش الوعي الصحي يف أوس ــن انتشاره عرب ن م

الوقاية من هذا الوباء خاصة التوعية بالنظافة الشخصية وكلورة املياه.
ــي تساعد عىل احتواء أي  ــف الصحي من أهم العوامل الت ــار إىل أن التثقي وأش
ــوم بها املنشآت  ــال املكافحة التي تق ــب املجتمع إىل جانب أعم ــرض قد يصي م
ــق بعد تخلص  ــريا يف بعض املناط ــربا ظهور وباء الكول ــة .. معت ــرق الصحي والف
ــاع الصحية بفعل استمرار  ــه يف الثمانينيات مؤرش عىل تدهور األوض البالد من

العدوان والحصار.
ــة للنهوض  ــود الرسمية واملجتمعي ــر الجه ــور أهمية تضاف ــد الدكتور مذك وأك
ــب  ــا إىل أن املكت ــة .. الفت ــراض املختلف ــة أي األم ــي ومكافح ــاع الصح بالقط
ــن وتفاعلهن مع أعمال التثقيف الصحي  سيكرم املتطوعات التي أثبنت تميزه
ــود يف جانب  ــن الجه ــذل مزيد م ــات عىل ب ــة املتطوع ــز بقي ــي لتحفي املجتمع

التوعية الصحية املجتمعية.
ــوزارة الصحة  ــالم الصحي ب ــي للتثقيف واإلع ــز الوطن ــار ممثل املرك ــا أش فيم
العامة محمد الحمادي ومدير مركز التثقيف واإلعالم الصحي بمكتب الصحة 
ــات املجتمعيات يف  ــة دور املتطوعات الصحي ــد األدبعي إىل أهمي ــة محم بحج
ــاء املجتمع خاصة يف القرى  ــال رسائل التوعية والتثقيف الصحي إىل أبن إيص

واملناطق النائية .
ــا أن العامل املجتمعي عامل مساعد للمركز الوطني للتثقيف واإلعالم  وأوضح
ــراض ومساعدة املجتمعات  ــق أهدافه املتعلقة بمكافحة األم ــي يف تحقي الصح

عىل الوقاية منها .
حرض الورشة مدير مكتب الصحة بمدينة حجة عبدالرزاق أبو سالم .


