
صنعاء / سبأ
ــات عيل  ــاع الخدم ــة لقط ــة العاصم ــل أمان ــد وكي تفق
ــريا  الكول ــالج  ع ــز  مرك يف  ــل  العم ــري  س ــس  أم ــقاف  الس

بمستشفى السبعني لألمومة والطفولة .
ــتقبال  اس ــراءات  إج ــىل  ع ــقاف  الس ــل  الوكي ــع  واطل
ومعالجة الحاالت املصابة واملشتبه إصابتها باإلسهاالت 
ــادة ومنها الكولريا، والخدمات الطبية والرعاية  املائية الح

الصحية املقدمة لها.
ــبعني للشؤون  ــتمع من نائب مدير مستشفى الس واس
ــاء املناوبني إىل رشح  ــة الدكتور أكرم الفهد واألطب الرسيري
ــم  عن الجهود املبذولة من الكادر الطبي والصحي بالقس
ــار  ــة انتش ــة ومكافح ــاالت املصاب ــة الح ــم ملعالج واملخي

الكولريا.
ــري  ــات والتحديات التي تعيق س ــتعرضوا الصعوب واس
ــحة اإلمكانيات والنقص الشديد يف بعض  العمل ومنها ش

األدوية واملستلزمات الطبية.
ــاع الخدمات الجهود  ــة العاصمة لقط ــن وكيل أمان وثم
ــني  ــي والعامل ــكادر الطب ــل ال ــن قب ــة م ــتمرة املبذول املس
ــا  ــتبه به ــاالت املش ــة الح ــبعني ملعالج ــفى الس بمستش
ــة بوباء الكولريا ، داعياً املنظمات الدولية والقطاع  واملصاب
ــز  ــفيات واملراك ــم املستش ــتمرار يف دع ــاص إىل االس الخ
ــة الحادة  ــهاالت املائي ــالج اإلس ــة لع ــة املخصص الصحي

ومنها الكولريا باألدوية واملحاليل واملستلزمات الطبية .
وحث جميع املواطنني بأمانة العاصمة عىل أهمية اتباع 
التعليمات والنصائح الطبية لتجنب اإلصابة باإلسهاالت 

الحادة باعتبار الوقاية خرياً من العالج .

وكيل أمانة العاصمة يتفقد سير العمل وكيل أمانة العاصمة يتفقد سير العمل 
بمركز عالج الكوليرا بمستشفى السبعينبمركز عالج الكوليرا بمستشفى السبعين

الثورة/ معني حنش
ــوال  األح ــة  مصلح ــس  رئي ــدد  ش
ــي اللواء محمد  ــجل املدن املدنية والس
ــح البطاقة  ــب عىل رضورة من عيل الزل
ــس اليوم  ــني بنف ــخصية للمواطن الش
ــالت واإلجراءات  ــص من املعام والتخل
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــة اململ الروتيني
ــهور  ــابيع وأحيانا لش ــون ألس املواطن
ــة  الثبوتي ــات  ــىل الخدم ــول ع للحص

خاصة البطاقة الشخصية.
ــه اجتماعاً  ــالل ترؤس ــاء ذلك خ ج
ــة  ــة املصلحة ملناقش بديوان عام رئاس
ــة  املصلح ــه  تواج ــي  الت ــاكل  املش

والصعوبات التي تعيق عملها.
ــة األحوال  ــس مصلح ــتمع رئي واس
املدنية والسجل املدني من املختصني 

ــباب تأخر  ــوم إىل أس ــدراء العم ــن م م
ــة  الثبوتي ــات  الخدم ــىل  ع ــول  الحص
ــن املصلحة  ــن م ــا املواط ــي يطلبه الت
ــاء الكهرباء  ــا انطف ــا.. وأهمه وفروعه
ــه  ــل عن ــور أو رشاء بدي ــالح املاط وإص
ــذه  ــة له ــة البياناتي ــالح املنظوم وإص

اإلصدارات.
ــدراء العموم  ــواء الزلب م ــه الل ووج
ــع  وطب ــتندات  املس ــل  ترحي ــة  برسع
ــني  للمواطن ــخصية  الش ــات  البطاق
ليحصلوا عليها يف نفس اليوم ..مؤكدا 
عىل تذليل الصعوبات التي تقف وراء 
ذلك إلرضاء املواطن .. داعيا املدراء إىل 
تقديم تقارير سري العمل عن كل إدارة 
ــتواها  ــني مس ــول لتحس ــاد الحل إليج

بأرسع وقت والعمل كالفريق الواحد.

اللواء الزلب يشدد على ضرورة حصول المواطن اللواء الزلب يشدد على ضرورة حصول المواطن 
على البطاقة الشخصية بنفس اليومعلى البطاقة الشخصية بنفس اليوم

ــن بصنعاء أمس املرشوع الوطني إلعداد  دش
ــي  ــز العرب ــذه املرك ــار، ينف ــادة اإلعم ــرباء إع خ
ــني، بحضور  ــرباء الدولي ــداد املحكمني والخ إلع

رسمي ومهني وأكاديمي.
ــة  رئاس ــب  مكت ــر  مدي ــد  أك ــني  التدش ويف 
ــا  ــة ألقاه ــد يف كلم ــود الجني ــة محم الجمهوري
ــيايس األعىل األخ  نيابة عن رئيس املجلس الس
ــداد  ــي إلع ــرشوع الوطن ــاد، أن امل ــح الصم صال
ــالة مهمة للجميع بأن  ــرباء إعادة اإلعمار رس خ

الشعب اليمني قادر عىل بناء وطنه وتطويره.
وحثت كلمة رئيس املجلس السيايس األعىل، 
ــىل  ــرشوع ع ــي للم ــز املتبن ــىل املرك ــني ع القائم
ــمل إعداد خرباء يف عدة  ــيع نشاطاته ليش توس

مجاالت لتلبية الحاجة الوطنية.
وأشارت إىل أن التفكري واالنطالق نحو البناء 
والتنمية يف ظل ظروف العدوان والحصار هو ما 
ــتقبل أجيالنا غاية يف االزدهار  يجعلنا نرى مس

وأن املستقبل أكرث إرشاقا وأمال.
ــة يف  ــوادر الوطني ــاريع والك ــرت أن املش وذك
برامج إعادة اإلعمار تحمي تضحيات الشعوب 

ومشاريع التغيري من إعادة الهيمنة واالخرتاق.
وأكدت كلمة رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــم  ــاريع رس ــاريع إعادة اإلعمار هي مش أن مش
املستقبل والتحرر من تبعات املايض ومشاكله، 
ــة عىل  ــار القائم ــادة اإلعم ــاريع إع ــا أن مش كم
ــي الهوية  ــة تحم ــودة عالي ــة وج ــربات وطني خ
ــة وتطورها يف مختلف املجاالت البرشية  الوطني
ــكل بتوافر الخربات  ــة واإلبداعية وتش واملعماري
ــتقبل  ــوة األوىل يف مس ــة الخط ــة املؤهل الوطني

خال من الفساد.
ــتعمل عىل تذليل  ــت أن الحكومة س وأوضح
ــة أمام  ــات املتاح ــري كل اإلمكاني ــاب وتوف الصع
ــة بتحقيق االنتصار  ــاريع الكفيل مثل هذه املش
يف جانب إعادة اإلعمار وبناء الوطن واستكمال 
ــعبية يف  انتصارات أبطال الجيش واللجان الش
ــه هذا املرشوع  ــات.. الفتة إىل ما يمثل كل الجبه

ــعب  ــة العالية لدى الش ــروح املعنوي من رفع لل
ــعب  اليمني والقيادات املجتمعية بانتصار الش
ــق والتصدي  ــف الح ــا من موق ــي انطالق اليمن

لطغيان العدوان وأدواته .
ــيايس  ــس املجلس الس ــدت كلمة رئي ــا أك كم
األعىل أن املستقبل يبرش بانتصار بحجم اليمن 
ــيذهل  ــذي أذهل العالم وس ــف الصمود ال وموق

العالم أكرث يف نهاية املطاف.
ــع  ــتتحقق م ــار س ــادة اإلعم ــت" إن إع وقال
ــن اليمني وقيمه  ــانية املواط ــاظ عىل إنس الحف
ــيايس  ــرية وإرادته القوية وعودة القرار الس الخ

الذي يريد أعداء اليمن سلبه".
ــة الجمهورية أن  ــب رئاس ــر مكت ــدد مدي وش
ــد كل هذه  ــون بع ــن يك ــي ل ــرار اليمن ــلب الق س
ــق باليمن والذي  ــات والدمار الذي لح التضحي
ــرس وما يريد  ــم واملتغط ــه العدوان الغاش أحدث
ــرب الخرباء اإلرسائيليني والربيطانيني  تحقيقه ع
ــإلرادة اليمنية بالحصار  واألمريكيني من كرس ل
ــل العدوان  ــل كما فش االقتصادي الذي سيفش
ــعبا له حضارة عريقة  العسكري ألنه يواجه ش

وروح متجدده عرب التاريخ.
ــه أبطال الجيش  ــت الجنيد إىل ما يحقق ولف
ــروح اليمنية  ــادة لل ــن إع ــعبية م ــان الش واللج
ــىل الجرحى  ــا املوىل أن يمن ع ــة .. داعي الخالق
ــفاء ولألرسى الحرية والسالمة  واملصابني بالش

وألبناء الشعب اليمني االنتصار والسالم.
ــط والتعاون  ــب وزير التخطي ــار نائ فيما أش
ــايس إىل أهمية مثل  ــدويل الدكتور مطهر العب ال
ــني يف املرشوع  ــا للعامل ــاريع .. متمني ــذه املش ه

التوفيق والنجاح يف مهمة وطنية استثنائية .
ــن جهود  ــايس ما تم م ــور العب ــاول الدكت وتن
سابقه يف أعمال التقييم والتقدير لألرضار التي 
الحقها العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا 
ــا جوانب القصور  ــه من دمار.. موضح وما خلف

التي شابت تلك التقديرات.
ــدويل من عمل  ــه البنك ال ــا قام ب ــت إىل م ولف

ــح  ــىل مس ــك ع ــاد البن ــار واعتم ــذا املضم يف ه
ــة التي  ــات والكلف ــع محافظ ــاتاليت يف أرب الس
خرج بها البنك وما تم من تواصالت معه يف هذا 
ــة املعلومات الدقيقة  الجانب.. مؤكدا عىل أهمي
ــح من أرض الواقع للوصول إىل كلف وقيم  واملس

حقيقية إلعادة اإلعمار.
ــن  ــة م ــايس جمل ــور العب ــتعرض الدكت واس
ــا وزارة التخطيط  ــل عليه ــي تعم ــا الت القضاي
ــال وأهمية تكامل  ــدويل يف هذا املج ــاون ال والتع

الجهود من اجل املستقبل.
ــة رجال  ــاري يف كلم ــد يحيى الحب ــدوره أك ب
ــتعداد الرأس املال الوطني ورجال  األعمال، اس
ــاريع إعادة  ــاركة بفعالية يف مش ــال للمش األعم

اإلعمار.
وأشاد بالكوادر الوطنية املتميزة القادرة عىل 
بناء الوطن واالستثمار الصحيح يف املستقبل.. 
ــرشوع الوطني إلعداد  ــا بالقائمني عىل امل منوه
ــددا التأكيد عىل دعم  خرباء إعادة اإلعمار، مج
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــاريع الت ــادرات واملش كل املب

تنهض باليمن.
ــه قد  ــماعيل الوجي ــرشوع إس ــر امل وكان مدي
ــه والخلفية  ــرشوع ومربرات ــتعرض أهداف امل اس
ــد وطني حقيقي  ــق منها ووجود تح التي انطل
ــار إما  ــادة اإلعم ــرشوع إع ــتقبل يف م ــام املس أم
ــي دول  ــة أو بتبن ــة مؤهل ــة يمني ــوادر وطني بك
ومنظمات خارجية لكافة األدوار يف هذا الجانب.
ــة الوطنية  ــة الرشاك ــه عىل أهمي ــد الوجي واك
ــات والصناديق  ــة القطاع ــني كاف ــية ب واملؤسس
ورجال األعمال يف مرشوع إعداد الكادر الوطني 
..متعهدا أن يخرج املرشوع بكوادر وطنية عالية 

التدريب ووفق املعايري الدولية.
ــراءة  لق ــة  دقيق ــوا  وقف ــد  ق ــور  الحض وكان 
ــفاء  ــهداء وطلب الش ــىل أرواح الش ــة ع الفاتح

للجرحى .

الجنيد: المشروع رسالة مهمة للعالم بأن الشعب الجنيد: المشروع رسالة مهمة للعالم بأن الشعب 
اليمني قادر على بناء وطنه وتطويرهاليمني قادر على بناء وطنه وتطويره
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ــواء الركن محمد  ــس هيئة األركان العامة الل ناقش رئي
ــم الغماري أمس ومعه نائب رئيس هيئة األركان  عبدالكري
ــكي العديد من  ــود املوش ــيل حم ــن ع ــواء الرك ــة الل العام

القضايا مع قيادة املنطقة العسكرية السادسة.
ــز  وتعزي ــة  الفني ــب  الجوان ــول  ح ــاع  االجتم ــز  وترك
ــذا االنتصارات العظيمة  ــة القتالية واملعنوية وك الجاهزي
ــف  ــعبية بمختل ــان الش ــش واللج ــا الجي ــي يحققه الت

جبهات العزة والرشف والكرامة..
ــف الوطنية  ــة األركان العامة باملواق ــاد رئيس هيئ وأش
ــكرية  العس ــة  املنطق ــبي  منتس ــال  لألبط ــجاعة  والش
ــة قيادة وضباطاً وصفا وأفرادا دفاعاً عن سيادة  السادس

وكرامة وعزة وشموخ اليمن والتصدي الحازم لقوى الغزو 
ــهم بثمن بخس  ــا الذين باعوا أنفس ــالل ومرتزقته واالحت
ــبي  ــدوان، متمنياً ملنتس ــوى الرش و الع ــال املدنس لق بامل
املنطقة العسكرية السادسة امليامني التوفيق والنجاح يف 

تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية..
ــة األركان العامة يف  ــس هيئ ــب رئي ــه أكد نائ ــن جانب م
ــىل درجات الجاهزية  ــك بأع االجتماع عىل رضورة التمس
ــتعداد الدائم للذود عن حياض الوطن والدفاع عن  واالس
ــيادته ووحدته واستقالله مشدداً يف سياق حديثه عىل  س
رضورة تعزيز الجوانب اإلجرائية واالنضباطية والحفاظ 
ــال الصامدين يف  ــني األبط ــة للمقاتل ــروح املعنوي ــىل ال ع

مختلف مواقع العزة والكرامة ضد العدوان الغاشم..

ــة اللواء  ــكرية السادس ــة العس ــرب قائد املنطق فيما ع
ــة  ــس أركان املنطق ــاوري ورئي ــى الح ــد يحي ــن محم الرك
ــكرهما وتقديرهما ملا  ــي عن ش ــعيد الرزام العميد عيل س
ــة هيئة األركان من اهتمام  توليه قيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــلحة األبطال امليامني  ــبي القوات املس كبري بأوضاع منتس

املدافعني عن السيادة اليمنية.
ــكرية السادسة يف  ــبي املنطقة العس مؤكدين أن منتس
أتم االستعداد املعنوي الرفيع والجهوزية القتالية العالية 

للدفاع عن اليمن أرضاً وإنساناً أكرث من أي وقت مىض..
ــه املعنوي للقوات  ــرض االجتماع مدير دائرة التوجي ح
ــن قادة  ــد املهدي وعدد م ــد يحيى محم ــلحة العمي املس

محاور املنطقة العسكرية السادسة.

ــة ــكرية السادس ــة العس ــبي المنطق ــات منتس ــوالت وتضحي ــيد ببط ــة يش ــة األركان العام ــس هيئ ــةرئي ــكرية السادس ــة العس ــبي المنطق ــات منتس ــوالت وتضحي ــيد ببط ــة يش ــة األركان العام ــس هيئ رئي

صنعاء/ سبأ 
ــة رئيس املجلس  ــه أمس برئاس ــوزراء يف اجتماع ــف مجلس ال وق
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام عدد من املواضيع والتقارير 
ــتجدات عىل  ــتعرض التطورات واملس ــة يف جدول أعماله، واس املدرج

الصعيدين الداخيل والخارجي.
ــن التطورات  ــر وزير الدفاع ع ــوزراء، إىل تقري ــتمع مجلس ال واس
ــدي ملواجهة  ــود والتص ــات الصم ــتجداتها يف جبه ــكرية ومس العس
ــا أبطال  ــي يحققه ــارات الت ــه واالنتص ــعودي ومرتزقت ــدوان الس الع
ــم يف التقدم  ــعبية، ونجاحه ــان الش ــن واللج ــلحة واألم ــوات املس الق
ــرات العدوان  ــط ومؤام ــال خط ــن الجبهات وإفش ــدد م ــد يف ع والص

ومرتزقته.
ــم جبهات الصمود والتحدي  ــار إىل االحتياجات القائمة لدع وأش
ــأن من املجلس  ــذ القرارات الصادرة بهذا الش ــة الترسيع بتنفي وأهمي
ــة اإلنقاذ الوطني،  ــيايس األعىل ومجلس الدفاع الوطني وحكوم الس
ــعب  ــات الصمود ضد املعتدين والدفاع عن الوطن والش لتعزيز جبه

اليمني.
وشدد وزير الدفاع عىل رضورة تعزيز احتياجات جبهات الصمود 
ــن املعنويات  ــة ويعزز م ــات القائم ــجم واملتطلب ــة بما ينس واملواجه
ــتقرار  ــة للمقاتلني الذين يذودون عن حياض الوطن وامن واس العالي

الشعب اليمني.
ــة اإلنقاذ  ــتمرار حكوم ــىل اس ــد ع ــوزراء التأكي ــس ال ــدد مجل وج
ــم وفق اإلمكانات املتاحة  ــائل وجوانب الدع الوطني يف تقديم كل وس
ــات التحدي  ــود يف جبه ــز الصم ــعبية وتعزي ــان الش ــش واللج للجي

واملواجهة للعدوان السعودي ومرتزقته.
ــذه الظروف يف أجندة  ــك يحتل األولوية القصوى يف ه وأكد أن ذل
وعمل الحكومة، بما يف ذلك االهتمام بأرس الشهداء ورعاية الجرحى 

وتقديم العناية الالزمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.
ــعبية  ــالل وإكبار أبطال الجيش واللجان الش ــا املجلس بإج وحي
ــات الدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة ومرتزقتهم وما  يف جميع جبه

يسطرونه من بطوالت وانتصارات يعتز ويفتخر بها كل اليمنيني.
ــدان  ــرة ووج ــورة يف ذاك ــتظل محف ــم س ــد أن تضحياته ــا أك كم
ــهداء األبطال وداعيا الله بالشفاء  اليمنيني.. مرتحما عىل أرواح الش

العاجل للجرحى واملصابني.
ــادر عن  ــان الرئايس الص ــني البي ــوزراء مضام ــس ال ــش مجل وناق
ــتغرابه الشديد  مجلس األمن بتاريخ 15 يونيو 2017م.. معربا عن اس
ــة املصالح  ــدي خدمة لسياس ــق والوقوف مع املعت ــف الحقائ لتحري

الخاصة لبعض القوى الكربى.
واستنكر املجلس بشدة تنصيب مجلس األمن الدويل نفسه وكيال 

ــة تغطية جرائمه  ــعودي ومحاول ــن تحالف العدوان الس ــا ع ومحامي
ــعبية للدفاع عن اليمن  ــخ الجيش واللجان الش ــز عىل صواري والرتكي
وشعبه.. الفتا إىل ما يتعرض له الشعب اليمني منذ اكرث من عامني من 

عدوان سافر وحصار جائر وسط صمت وتواطؤ دويل غري مسبوق.
ــالم  ــن دوره يف تحقيق األمن والس ــن انطالقا م ــا مجلس األم ودع
ــابع إليقاف العدوان  ــني إىل إصدار قرار ملزم تحت الفصل الس الدولي
ــع الحصار  ــة يف كل الجبهات ورف ــات الحربي ــكري وكل العملي العس
ــار صنعاء الدويل  ــة وإعادة فتح مط ــن الجمهورية اليمني ــامل ع الش

أمام حركة املالحة الجوية املدنية والتجارية.
ــس األمن  ــان الرئايس ملجل ــد البي ــوزراء إىل تعم ــت مجلس ال ولف
ــعب اليمني جراء  ــبب الكارثة اإلنسانية التي يعيشها الش إغفال س
ــار  ــتمرار الحصار والعدوان غري املربر، وما نجم عن ذلك من انتش اس
ــوء التغذية، وممارسة الحرب االقتصادية يف  األوبئة وبؤر املجاعة وس

أبشع صورها وأشكالها ضد اليمنيني عىل مرأى ومسمع من العالم.
ــان الرئايس ملجلس  ــدم ذكر البي ــتغرب مجلس الوزراء من ع واس
ــع عىل  ــهر التاس ــي الدولة املنقطعة للش ــة رواتب موظف ــن قضي األم
ــزي اليمني إىل  ــل البنك املرك ــتوري بنق ــوايل منذ القرار غري الدس الت
ــتمرار حكومة الفار هادي يف التالعب باألموال املطبوعة يف  عدن، واس

روسيا التي هي ملك لكل الشعب اليمني.

مجلس الوزراء يؤكد استمرار تقديم الدعم لتعزيز الصمود في الجبهات ومواجهة العدوانمجلس الوزراء يؤكد استمرار تقديم الدعم لتعزيز الصمود في الجبهات ومواجهة العدوان
استعرض مستجدات األوضاع على الساحتين الداخلية والخارجيةاستعرض مستجدات األوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية

ALTHAWRAHالثــــورة

ــش واللجان  ــة الجي ــت مدفعي دك
ــع  ــن مواق م ــدداً  ــس ع ــعبية أم الش
ــعودي وتدمري  ــات العدو الس وتجمع

آلية عسكرية بنجران وعسري.
ــكري لوكالة  ــدر عس ــح مص وأوض

ــبأ) أن مدفعية  ــة (س ــاء اليمني األنب
ــعبية قصفت  ــش واللجان الش الجي
ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع
واملرتزقة يف مواقع السديس ورقابته، 
ــران  بنج ــرضاء  الخ ــذ  منف ــة  وقبال

ــف محققة إصابات  ــدد من القذائ بع
مبارشة.

وأشار املصدر إىل أنه تم تدمري آلية 
ــب وقنص  ــة منفذ عل ــكرية قبال عس

جندي سعودي رشق املنفذ بعسري.

تدمير آلية وقنص جندي سعوديتدمير آلية وقنص جندي سعودي

Sunday: 23 Ramadhan 1438 - 18 June 2017  -  Issue No. 19204
19204 الــعــدد   - 2017م  يونيو   18  - 1438ه  رمــضــان   23 االحـــد: 

ــدي ــع المعت ــه م ــق ووقوف ــه الحقائ ــي لتحريف ــن الدول ــس األم ــان مجل ــون بي ــتنكار لمضم ــدياس ــع المعت ــه م ــق ووقوف ــه الحقائ ــي لتحريف ــن الدول ــس األم ــان مجل ــون بي ــتنكار لمضم اس
ــن ــى اليم ــدوان عل ــاف الع ــابع إليق ــد الس ــت البن ــرار تح ــتصدار ق ــن الس ــس األم ــوة مجل ــندع ــى اليم ــدوان عل ــاف الع ــابع إليق ــد الس ــت البن ــرار تح ــتصدار ق ــن الس ــس األم ــوة مجل دع

مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع العدو في نجران وعسيرمدفعية الجيش واللجان تدك مواقع العدو في نجران وعسير


